


Tervetuloa asiakasfoorumiin
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1. Tilaisuuden avaaminen ja Tukipalvelujen esittely
2. Ennakkotehtävän purku: Pohdi, miten 

Terveyspalvelujen strategian 2020-2023 keskeiset 
kohdat (liite) tulisi näkyä asiakkaan palveluissa? 

3. Strategialuonnoksen kommentointia, keskustelua 
ja asiakasfoorumin keskeiset nostot 
4. Muut asiat
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Terveyspalvelujen tukipalvelujen 
tehtävät ja rooli
• ”Tuemme, palvelemme, mahdollistamme”

• tuottaa palveluosastojen tarvitsemia johtamisen ja 
hallinnon palveluita sekä koordinoi 
palveluosastojen yhteistyötä 

• ylläpitää toiminnan edellyttämiä puitteita kuten 
järjestelmiä, arkistoja, maksuliikennettä

• tukee kehittämistyötä
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ICT-tiimin palvelut

• Palvelusuunnittelu
• Digitaalisten palvelujen kehittäminen ja ylläpito (OmaOlo)
• LifeCare ym -projektien kokonaiskoordinointi
• Rakenteisen datan jalostaminen ja raportointi
• Tiedolla johtamisen välineiden kehittäminen
• Viestinnän koordinointi Terveyspalveluissa
• lokiselvitykset 

• Potilastietojärjestelmän toimivuudesta vastaaminen ja 
ylläpito

• Sovellusasiantuntijat (2)
• LifeCaren pääkäyttäjät
• Sähköisten järjestelmien toimivuudesta huolehtiminen

• ICT-tuki 
• ICT-tukihenkilö
• ICT-tuki (lähi/etä), laitteet ja asennukset sekä käyttöjärjestelmien 

päivitykset, TeleQ tekninen tuki, puhelimet ym
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Hallinnon palvelut

• Palveluosastojen hallinnolliset tukitehtävät (mm. 
henkilöstö- ja taloushallinnon valmistelutehtävät sekä 
viranhaltijapäätösten valmistelu)

• Johdon palvelusihteeri 

• Avosairaanhoidon palvelusihteeri

• Suun terveydenhuollon ja sairaalan palvelusihteeri

• Asiakasmaksuvapautushakemusten käsittely
• Tietopalvelusihteeri 
• Vastaanottaa, diaroi ja käsittelee hakemukset, 

viranhaltijapäätösten valmistelu
• sopimusrekisteri/sopimusten hallinta
• TOS (tiedonohjaussuunnitelma, AMS)
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Tekstinkäsittely

• Tavoite: sanelu purettu 5 vrk siitä kun asiakas ollut 
vastaanotolla, tekstin näkyvät Kanta-palvelussa

• Tällä hetkellä viive 2-3 arkipäivää

• Sairauskertomustekstien, lausuntojen, lähetteiden 
ja todistuksien kirjoittaminen digisanelusta ja 
kasetilta

• Rtg-sanelujen kirjoittaminen digisanelusta 
internet-pohjaiseen ohjelmaan

• Puheentunnistussanelujen taustatarkistus ja 
muokkaus

• Puheentunnistus ei toimi vielä optimaalisesti, noin 
10 lääkäriä käyttää sujuvasti, loput 
sanelee/kirjoittaa itse
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Laskutus

• Vastaa Terveyspalvelujen maksuliikenteen 
hoitamisesta (sisäinen ja ulkoinen laskutus) 

• 4 Palvelusihteeriä

• Tehtävät:
• Kunta- ja sopimuslaskutukset, päivystys, 
• Asemien laskutus pohjautuu 

potilastietojärjestelmään ammattilaisten tekemiin 
tilastointeihin

• Sairaalan laskutus
• Reskontrapyynnöt (Sarastia)
• Vakuutukset, tapaturmat, vapaakortit
• Maistraattilaskut, tilioikaisut, maksumääräykset

30.1.2020



Kirjaamo- ja arkistopalvelut

• 2 palvelusihteeriä
• Diarointi ja dokumenttien vienti 

asianhallintajärjestelmään
• Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän 

pääkäyttäjätehtävät
• SL-todistusten käsittely keskitetysti,
• erilaiset arkistotehtävät (työterveyshuollon 

erillisarkistot, päätearkisto, potilasasiakirja-arkisto 
ym)

• Pysäköintiasiat (parkkilappujen luovutus)
• Postiasiat, tavaraliikenne, monistus, jäteasiat (ml 

tietosuoja), muutot 
• Tavaran vastaanottaja
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Osaston sihteeripalvelut

• Osaston toimintaan liittyvä tukitoiminta:
• Potilaiden sisään- ja uloskirjaukset
• Kontrollit (lab. rtg ym)
• Sanelun purku
• Kuljetusten tilaukset
• Puhelinvastaanotto  (hoitajien työn keskittyminen 

potilastyöhön)

• Vanajaveden sairaalan (os 1-3) sihteerit:
• Osastonsihteerit (3)
• Kesäsijainen (3 kk) toiminta 24/7/365
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Tukipalvelujen muut resurssit

• Määräaikainen aulatyöntekijä 

• Työkokeilijat/velvoitetyöllistettävät
• Tekstinkäsittelyssä, arkistossa

• Harjoittelijat/opiskelijat
• Sihteeriharjoittelija osastolla
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Tukipalvelujen haasteet

• Työntekijöiden vaihtuvuus 
• Noin 10 rekrytointia 2 vuoden aikana

• LifeCare-potilastietojärjestelmän toimivuus

• Toimintaympäristön muutos ja lakisääteiset 
muutokset/velvollisuudet aiheuttavat 
muutospainetta, lisätehtäviä ja kustannuksia
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