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1. Tukipalvelujen esittely ( liite 1 ) 

Esittelyn aikana kommentoitiin parkkipaikkojen riittämättömyyttä sekä 
aulaemäntä/vahtimestari koettiin välttämättömäksi turvallisuuden ja asiakkaiden ohjaamisen 
vuoksi. Laskutuksen osalta kysyttiin maksukattokäytäntöä. Maksukatto on 683 euroa 
kalenterivuodessa. Maksukattoon kuuluu avopuolen lääkäri/hoitajakäynnit sekä 
fysioterapiakäynnit sekä lyhytaikaishoito osastolla. Kun maksukatto täyttyy niin osastohoito 
ei ole maksutonta vaan alennettua hoitomaksua 22,50/vrk (kun normaalista 48,90/vrk). 
Hammashoito ei kerrytä maksukattoa. 

 
2. Ennakkotehtävän purku 

 
Asiakasfoorumin jäseniä oli ennakkoon pyydetty pohtimaan miten strategiakohdat tulisi 
näkyä asiakkaan palveluissa (strategiajuliste liite 2). Asiakasfoorumin jäsenten palauttamat 
ennakkotehtävät koottu liitteisiin 3 ja 4.  

 
3. Strategialuonnoksen kommentointia, keskustelua ja asiakasfoorumin keskeiset nostot 

 
Keskustelussa tuotiin esiin kysymys, kuinka selkeästi pitkäaikaissairailla on 
hoitosuunnitelma määritelty, asia koettiin aika harvinaiseksi.  Koettiin, että jos 
hoitosuunnitelma on tehty, lääkärin on helpompi kohdata ihminen.  Päivystysprosessin 
kulkua kiiteltiin, sekä hoidon laatua ja sitä, että päivystyksessä on seniorilääkäreitä.  
Asiakkaille annetaan kyllä elämäntapaohjeita, ravitsemustietoja sekä ohjataan ryhmiin mutta 
miten pärjäävät henkilöt jotka eivät pääse ryhmiin, miten heitä valvotaan?  
 
Pentti Repo piti vanhusneuvoston ja ikäraadin näkökulmasta puheenvuoron.  Katsovat 
primääristi asioita kotona asuvien näkökulmasta.  Asumispolku ja hoiva/hoitopolku ja 
sujuvat hoitoketjut.  Jos asumisketju on kunnossa, niin kotona asumista voidaan pidentää. 
Avopalvelut ovat kaupungin kustannusten näkökulmasta kymmenesosa verrattuna 
laitoskustannuksiin.   
 
Terveydenhuoltojärjestelmät mm. sähköisten palvelujen takia tulevat muuttumaan paljon.  
Puhutaan paljon ennakoivasta terveydenhuollosta.  Viiden vuoden kuluttua suurten 
ikäluokkien suurin ryhmä täyttää 80, jolloin hoitoisuustarve kohoaa merkittäväksi.  Miten 
strategiassa on otettu ennakoiva terveydenhuolto huomioon?  Ennakoiva ohjaus myös hyvin 



paljon ihmisestä kiinni, että hakee ohjeen terveysasemalta.  Neuvontaa saa ja sitä annetaan.  
Ne jotka eivät osaa hakea apua jäävät ulkopuolelle.  Täytyy muistaa, että kaikki henkilöt 
eivät siihen kykene, heitäkin pitää muistaa auttaa, ihmisten voimavarat eivät aina riitä 
aktiviteetteihin.  Täytyy myöskin tiedostaa taloudellinen tilanne.  Meillä on hyvä julkinen 
terveydenhuolto. Kokonaisvaltaista sairauden hoitoa arvostetaan.  Pitää olla tukiverkosto 
kotona oleville, jotta saataisiin mukaan toimintaan.  Yhteisöllisyyttä arvostetaan ja sitä tulee 
vaalia.  Ehdotuksena tuli esim. vapaakortti terveyspalveluiden kautta eläkkeelle jäävälle, 
jolla oireita liikuntarajoitteisuudesta.   
 
Ennakoivat ja ennalta ehkäisevät ryhmät ensiarvoisen tärkeitä, kustannustehokas tapa toima 
ja kohdata vertaisihmisiä.  Nettipalvelu Omaolo, lääkäri/hoitaja katsoo.  Osallistuminen 
johonkin toimintaan, otettaisiin käynneissä enemmän esille. Ei näy suoraan heti mutta näkyy 
ajan kuluessa. Olisi hyvä olla edes kerran vuodessa useamman asiantuntijan palaveri 
asiakkaan läsnä ollessa.  Tulisi kokonaiskuva siitä missä mennään.  Hoidosta tulisi paljon 
kokonaisvaltaisempaa. Ensi tieto asiakkaalle esim. hoitajien kouluttaminen.   
Tulee vaikutelma, että Hämeenlinnassa mennään aina organisaatio edellä ja sitten tulee 
vasta asiakas.  Näin ollen asioista tulee paljon monimutkaisempaa. 
   
Tulevaisuuden tk-hanke on jatkumassa ja tulee liittymään mukaan strategiaan. On hyvä 
antaa päättäjille palautetta, strategiassa paljon hyviä asioita, joita voidaan toteuttaa jo nyt, 
kun ajatellaan ja organisoidaan asioita vähän eri tavalla.   

 
Strategiapainopisteet viedään eteenpäin terveisinä asiakasfoorumilta.  Sitä jatkotyöstetään 
pajassa 19.2, jossa henkilöstö ja johto paikalla, jonka jälkeen strategia jalkautetaan.  
Tarkoituksena on tehdä se mahdollisimman eläväksi ja konkreettiseksi.  Perustana 
kaupungin strategia.  Valmiin strategian tulee mennä osaksi normaalia toimintaprosessia. 
Esimiehet toimeenpanevat ja valvovat/seuraavat, että strategia näkyy toiminnassa.    
 
Toivottiin, että seuraavissa tapaamisissa voitaisiin jatkaa ja päivittää strategiaa miten hyviä 
vinkkejä on otettu huomioon.   
 
 

4. Muut asiat 
  

Seuraava asiakasfoorumi 12.5, vetäjänä avosairaanhoito.  Paikalla terveysjohtaja Juha 
Tiainen sekä uusi avosairaanhoidon ylilääkäri Outi Hämäläinen. Toivomuksena 
avosairaanhoidolle esitettiin mm. sote-katsauksen pitämistä (terveysjohtaja) sekä uniapnea-
asioita. 
 
Jatkossa esityslistat ja muistiot löytyvät nettisivuilta. 

 
 

 


