
 

www.hämeenlinna.fi 

 

Terveyspalveluiden asiakasfoorumitapaamisen muistio 

Aika: ti 24.11.2020 klo 16–18, Teams-etäpalaveri 

Läsnä: 9 asiakasfoorumin jäsentä ja 4 Terveyspalveluiden johtoryhmästä 

Puheenjohtajana: Suun terveydenhuollon ylihammaslääkäri Teija Raivisto 

Asiat: 

1. Terveyspalveluiden ajankohtaiset kuulumiset, Terveysjohtaja Juha Tiainen 
Terveyspalveluiden toimintaan vaikutti maaliskuussa 2020 alkanut koronaepidemia. 
Toiminnallisesti keväästä hyvin selvittiin. Toinen aalto koronaepidemiasta käynnistyi 
elokuussa, mitä vaikeutti samaan aikaan muun kuin koronaviruksen aiheuttama 
hengitystie-epidemia. Koronatestauksiin syntyi ruuhkaa sekä vastauksissa oli viivettä. 
Terveyspalveluihin saatiin rekrytoida 6 koronanäytteenottajaa, mikä edesauttaa sen, että 
koronanäyteajat on saatu nyt riittämään sekä myös koronanäytevastukset valmistuvat 
tavoiteajassa. Terveyspalveluiden Vanajavedensairaala on hoitanut koronapositiivisia 
potilaita, mikä kuormittanut vuodeosastotoimintaa. Nyt koronaepidemian toinen aalto on 
kiihtymisvaiheessa myös meillä Kanta-Hämeessä, missä tällä hetkellä eletään 
leviämisvaiheen kynnyksellä. Mikäli leviämisvaiheeseen joudutaan siirtymään, niin 
terveyspalveluissa joudutaan miettimään joidenkin toimintojen sulkemista. 
 
Hämeenlinnassa on talousarvion valmistelu ollut tiukkaa. 
Työterveyspalveluita tuottava Terveystalo on sanonut vuokrasopimuksen irti Viipurintien 
kampuksen A-talosta, mistä on jatkossa mahdollista saada lisää tilaa terveyspalveluiden 
käyttöön. SOTE-valmistelu jatkuu valtion hankerahoituksen turvin  
 
Asiakasfoorumissa keskusteltiin siitä, missä vaiheessa SOTE-kehittämishankkeet ovat. 
Hämeen liitto vastaa Sote-hankkeista. Hanketoimisto on aloittanut ja valtionrahoitus on 
saatu Rakenneuudistushankkeeseen (2020-2021) sekä tulevaisuuden Sote-
keskushankkeeseen (2020-2022). 
Lisäksi keskusteltiin leviämisvaiheeseen liittyvistä toiminnallisista supistuksista, missä 
mainittiin neuvolatoimintojen mahdollinen supistaminen. 
ASSI-sairaalaan on siirtymässä terveyspalveluiden Vanajavedensairaalan kaikki kolme 
vuodeosastoa, toimenpideyksikön tähystykset sekä diabetesvastaanotto 

2. Avosairaanhoidon ylilääkäri Outi Hämäläinen esittäytyy 

Outi Hämäläinen on aloittanut 2/2020 terveyspalveluiden avosairaanhoidon ylilääkärinä. 
Hän on yleislääketieteen erikoislääkäri ja aiemmin työskennellyt Päijät-Hämeessä. 
Vastuulla avosairaanhoidon ylilääkärin tehtävät, missä keskeisenä mm. vastuu 
tartuntataudeista sekä turvata lakisääteiset palvelut kuntalaisille. 

Asiakasfoorumissa keskusteltiin siitä, että johtaja ylilääkäri Sally Järvelän vetämässä 
maakunnallisessa pandemiajohtoryhmässä keskustellaan alueellisista koronakäytänteihin 



liittyvistä prosesseista. Lisäksi Kausi-influenssarokotukset ovat sujuneet hyvin 
ajanvarauksella, mutta opasteisiin kuitenkin vielä toivotaan selkeyttä.  

3. Terveyspalveluiden asiakasfoorumin toimintasuunnitelma 2021, palvelupäällikkö Jaana 
Myllymaa 
Asiakasfoorumin toimintasuunnitelma käytiin läpi ja foorumiin osallistuneiden mielestä 
suunnitelma on hyvä. Hiukan keskusteluissa huolestutti se, että onko kaikilla jo aiemmin 
foorumiin osallistujilla riittävästi osaamista Teams-verkkopalavereihin, koska nyt 
osallistuneita oli selvästi edellistä foorumitapaamista vähemmän. Toivotaan jatkossa, että 
osaaminen karttuu ja sekä mahdollistuu myös fyysisten tapaamisten järjestäminen. Uuden 
toimintasuunnitelman avulla toivotaan asiakasfoorumitapaamisiin jatkuvuutta, mikä 
kärsinyt hiukan eri puheenjohtajien vetämänä. Tilannetta selkeytetään sillä, että 
terveyspalveluiden johtoryhmässä saattaen vaihdetaan seuraavaksi vetovastuussa olevalle 
työryhmälle edellisen asiakasfoorumin keskeiset asiat. Lisäksi asiakasfoorumitapaamisiin 
toivotaan vakituisena asiana yleiskatsausta hallinnollisiin asioihin (mm. SOTE, 
palveluverkko jne.).  Suunnitelma vuodelle 2021 on kokonaisuudessaan liitteenä.  
 

4. Keskustelua 
Lopuksi käytiin keskustelua vielä siitä, että asiakasfoorumin jäseniksi voi kutsua eri 
järjestöjen edustajia sekä muutenkin uusia jäseniä.  

5. Seuraava asiakasfoorumitapaaminen 26.1.21 klo 16-18  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


