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1. Johdanto 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Asiakkuuskertomukseen vuodelta 2015 

on koottu potilaspalautteeseen ja potilasturvallisuuteen liittyvää asiaa, tietoa 

HaiPro-ilmoituksista sekä kooste potilasasiamiehen raportoimista potilasva-

hinkoilmoituksista, muistutuksista ja kanteluista. Raportin loppuun on koottu 

kehittämistoimenpiteitä asiakkuuden vahvistamiseen liittyen. 

Sairaanhoitopiirin strategia korostaa asiakaslähtöisyyttä. Haluamme että poti-

laan palvelukokemus on mahdollisimman myönteinen ja hän kokee saaneensa 

apua siihen vaivaan, jonka vuoksi hän on tullut hoitoon. Haluamme myös 

rohkaista potilasta osallistumaan hoitonsa suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

Strategiaa on viety eteenpäin muun muassa konkreettisempia tavoitteita sisäl-

tävän Kliinisen toimintaohjelman kautta, jossa potilaiden hoitoonsa osallis-

tumisen liittyen keinovalikoimaan on nostettu esimerkiksi potilaspalaute-

kyselyt sekä mahdollisuus asiakasraati-toiminnan hyödyntämiseen. Näitä toi-

menpiteitä on kuluneen vuoden aikana toteutettu.  

Pelkät potilas- tai asiakastyytyväisyysmittaukset eivät ainoana osallistumis-

kanavana riitä, sillä vastausprosentit ovat vuosia olleet suhteellisen matalia 

eivätkä kyselyt välttämättä anna täysin todenmukaista kuvaa organisaation 

asiakaslähtöisyyden tilasta. Kyselyn vastaukset kun ovat vuodesta toiseen 

keskiarvoltaan aika lailla samaa tasoa. Organisaatioiden haaste onkin saada 

asiakkaiden ääni kuuluviin uusia kanavia pitkin, jotka toimivat perinteisten 

kyselytutkimusten rinnalla niitäkään pois sulkematta. 

Asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollossa oletettavasti laaje-

nee tulevina vuosina entisestään. Tämän myötä sote-organisaatioiden onkin 

pidettävä toimintansa laatu kunnossa ja kehitettävä sitä entisestään, jotta 

oman alueen asukkaat edelleen haluavat käyttää kyseisen yksikön palveluita. 

Organisaatioiden laatutasoon huomion kiinnittämisen ohella tullaan tulevina 

vuosina todennäköisesti yhä enenevästi keskustelemaan myös siitä, mikä on 

asiakkaan vastuu ja sitoutumisen tarve hoitoonsa. Tarve olettavasti kasvaa. 

Tämä asettaa haasteita sote-yksiköille muotoilla prosessit niin, että ne mah-

dollistavat ja kannustavat asiakasta ottamaan vahvan roolin oman hyvinvoin-

tinsa eteenpäin viemisessä. Samalla tulee kuitenkin muistaa että asiakkaiden 

mahdollisuudet roolin vahvuuden osalta vaihtelevat. 

2. Asiakaslähtöisyys sairaanhoitopiirissä 

Strategiassa mainittu asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä että hoito toteutetaan 

potilaan kannalta tarkoituksenmukaisesti ja että potilaalla on mahdollisuus 

vaikuttaa omaan hoitoonsa sen kaikissa vaiheissa. Sairaanhoitopiirin anta-

massa palvelulupauksessa luvataan tarjota turvallista, laadukasta ja vaikutta-

vaa hoitoa sairaanhoitopiirin arvojen - ihmisarvon kunnioittaminen ja vastuul-

lisuus – mukaisesti. Kliiniseen toimintaohjelmaan on asiakkuuteen liittyen kir-

jattu potilaiden hoitoon osallistumisen vahvistaminen, myönteinen asiakaspa-

laute ja uusien toimintamallien kehittäminen, kuten esimerkiksi asiakasraati 

ja kokemusasiantuntijuus. 

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (erva) toimii asiakas-

palvelutyöryhmässä, jossa on edustus kaikista jäsensairaanhoitopiireistä, 
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myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Ryhmä kokoontui vuoden 2015 

aikana kolme kertaa. Työryhmän tarkoitusta ja tehtäviä tarkennettiin sekä ar-

vioitiin SOTE-uudistuksen vaikutuksia asiakaslähtöisyyden kehittämisessä. 

Työryhmässä jatkettiin asiakkuuskertomuksen sekä potilaspalvelu-mittarin 

yhtenäisen käyttöönoton suunnittelua. Lisäksi muun muassa tarkasteltiin ko-

kemusasiantuntijakoulutusta sekä kokemusasiantuntijoiden käytön mahdol-

listamista psykiatrilla sekä somaattisilla aloilla, sekä edelleen kehitettiin pal-

velumuotoilun yhtenäistä hyödyntämistä. 

2.1. Asiakaslähtöisyyden kehittäminen 

Vuonna 2015 toteutuneista TUKE-hankkeista asiakkuuteen liittyviä olivat 

muun muassa Asiakaslähtöisyyden kehittäminen, Äkkiä – potilasohjauksen 

laajentaminen perheohjaukseen, ohjausmalli lyhytaikaisen ohjauksen toteut-

tamiseen sekä Lasten astma. 

Asiakaslähtöisyyden kehittäminen – hankkeessa mukana oli 12 poliklinikkaa, 

joiden potilaille jaettiin Asiakaslähtöisyys – kyselylomakkeita. Palautuneiden 

lomakkeiden pohjalta sekä projektipäällikön yksiköiden kanssa käytyjen kes-

kustelujen perusteella mietittiin kehittämiskohteita. Kehittämiskohteiksi nou-

sivat muun muassa hoitosuunnitelman systemaattinen tekeminen yhdessä 

potilaan kanssa, kutsukirjeiden muokkaaminen, vastaanottotilojen uudelleen 

järjestäminen asiakasystävällisimmiksi ja puhelinajat.  

Äkkiä – hankkeessa tavoitteena oli luoda Seinäjoen keskussairaalaan syste-

maattinen perheohjauksen malli, jota käytetään hoidon aikana erilaisissa äkil-

lisissä, lyhtytaikaisissa ja muuttuvissa tilanteissa. Mallissa kuvastuvat hyvän 

hoidon elementit: perheen/läheisen osallisuus, kohtaava vuorovaikutus ja si-

sällöllinen asiantuntemus. Potilaat ja heidän perheensä ovat tyytyväisempiä ja 

saavat parempaa hoitoa ja ohjausta. Hanke käynnistettiin vuonna 2013 ja 

vuoden 2015 aikana ohjauksen toimintamalleja jalkautettiin yksiköihin sekä 

järjestettiin koulutusta sairaanhoitopiirin henkilökunnalle sekä Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun opettajille ja opiskelijoille. 

Lasten astma – hankkeessa päivitettiin astmaa sairastavien lasten hoitoon liit-

tyviä käytäntöjä, niin että ne palvelevat paremmin potilaita ja toisaalta myös 

poliklinikkakäynnit tehostuvat. 

Sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön sähköinen asiointi, joka vuoden 2015 

aikana tarkoitti muun muassa sähköisiä lomakkeita, turvallista viestinvälitys-

tä, laboratorioajanvarausta sekä osallistumista kansallisten sähköisten palve-

lujen kehittämiseen osana SADe-hanketta. Terveydenhuollon sähköisten asi-

ointipalveluiden tarkoituksena on tarjota uusia ajasta ja paikasta riippumat-

tomia palvelumuotoja perinteisten rinnalle sekä saada potilas osallistumaan 

ja ottamaan enemmän vastuuta omasta hoidostaan.   

3. Asiakkaiden kuuleminen 

3.1. Asiakasraati 

Sairaanhoitopiirissä selvitettiin vuoden 2015 aikana Asiakasraadin perusta-

mista ja päätettiin aloittaa Asiakasraati-toiminta. Raadin jäsenten haku käyn-

nistettiin loppuvuodesta 2015 ja raadin toiminta aloitetaan vuonna 2016. 
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Asiakasraadin toiminnan tavoitteena on ottaa kansalaisnäkökulmaa mukaan 

toiminnan ja prosessien kehittämiseen, kuten esimerkiksi opasteet, potilasoh-

jeet, itseilmoittautuminen sekä organisaatioiden välinen yhteistyö. Laajemmat 

asiakokonaisuudet kuten esimerkiksi talousarvio, eivät kuulu raatilaisten työ-

hön, mutta niitä voidaan esitellä raatilaisille. Raatilaisten näkökulma on tärkeä 

myös laajentuvan valinnanvapauden näkökulmasta ja palveluiden kehittämi-

sessä entistä enemmän käyttäjäystävällisiksi.  

3.2. Potilaspalaute 

Sairaanhoitopiirissä tehdään joka toinen vuosi potilaspalautetutkimus, joka 

toteutetaan nostamalla sairaalan tietojärjestelmistä satunnaisotos avohoidon 

sekä osastojen palveluita käyttäneistä potilaista. Näille potilaille lähetetään 

potilastyytyväisyyttä ja laatua koskeva kysely. Lomakkeella on 16 strukturoi-

tua kysymystä sekä lopussa kentät vastausten tarkentamista, kehittämiskoh-

teiden nimeämistä, kiitoksen sekä moitteen antamista varten. Vastaaja voi va-

lita vastausvaihtoehdon numerojen 1-5 välillä, 5 = täysin samaa mieltä ja 1 = 

täysin eri mieltä. Lisäksi on mahdollista valita kohta ”Ei koske minua”. 

Vuoden 2015 potilaspalautetutkimukseen kyselylomakkeen kysymyksiä uu-

distettiin ja samalla yhtenäistettiin niin että sekä poliklinikka- että osastopoti-

laat vastasivat samoihin kysymyksiin. Kysymysten uudistamisessa huomioitiin 

yliopistosairaaloiden kehittämät valtakunnalliset palvelukokemuskysymykset. 

Kysymykset jaoteltiin teemoittain 

Miten koit saamasi hoidon? (kysymykset 1-5) 

Miten sinua kohdeltiin? (kysymykset 6-11) 

Millainen oli hoitokokemuksesi? (kysymykset 12–16) 

Poliklinikkojen vastausten yhteinen keskiarvo kysymysten 1-5 osalta oli 4,0, 

kysymysten 6-11 osalta 4,2 ja kysymysten 12–16 osalta 4,6. Kaikkien polikli-

nikoiden toimintaa koskevien vastausten yhteinen keskiarvo oli 4,3. 

Osastohoitoa käsitellyissä vastauksissa kysymysten 1-5 keskiarvo oli 4,1, ky-

symysten 6-11keskiarvo oli 4,4 ja kysymysten 12–16 keskiarvo oli 4,6. Kaik-

kien osastotoimintaa koskevien vastausten yhteinen keskiarvo oli 4,4.  

Sekä poliklinikoita että osastoja koskevissa vastauksissa parhain keskiarvo tu-

li hoitokokemusta käsittelevistä kysymyksissä. Keskiarvot olivat aikaisempien 

vuosien tapaan hyvällä tasolla. 
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Kaikkien vastausten keskiarvot kysymyksittäin 
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Positiivista avointa palautetta poliklinikat saivat muun muassa ystävällisestä, 

ammattitaitoisesta sekä asiantuntevasta ja turvallisesta hoidosta sekä hyvin 

toimineesta hoitoketjusta. Moitteita taas poliklinikat saivat tiedon huonosta 

välittymisestä yksiköstä toiseen sairaalan sisällä, epäonnistuneesta kivunhoi-

dosta, liian pitkistä odotusajoista sekä potilasta hoitavien henkilöiden jatku-

vasta vaihtumisesta. Poliklinikoiden kehittämiseen liittyvinä ehdotuksina esiin 

tulivat esimerkiksi hoidon yhtenäistäminen niin että ammattilaiset hoitaisivat 

kokonaisuutta eikä kukin yksittäistä sairautta, kaikki käyntiajat annettaisiin 

samalla päivälle, omalääkäritoimintaa niin että joka kerta ei olisi eri lääkäri ja 

että potilasta kuunneltaisiin enemmän. 

Osastohoidosta tuli positiivista palautetta muun muassa ystävällisestä ja am-

mattitaitoisesta hoidosta, onnistuneesta tiedottamisesta, hyvästä ja monipuo-

lisesta ruoasta, tilojen viihtyisyydestä ja siisteydestä sekä hoitohenkilökunnan 

ja lääkäreiden ystävällisestä käytöksestä. Moitteita osastohoidosta annettiin 

muun muassa kivunhoidosta, henkilökunnan kiireestä, hoitohenkilökunnan 

tiheästä vaihtumisesta sekä tiedon huonosta välittymisestä. Osastohoitoon 

liittyvinä kehittämisehdotuksina mainittiin muun muassa omat potilashuo-

neet, selkeämmät opasteet eri osastoille ja enemmän henkilökohtaista kes-

kustelua hoitohenkilökunnan kanssa. 

Potilaspalautetutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti Hyvis-

portaalin kautta. Alle 18-vuotiaat sekä he, jotka eivät olleet omahyvis-

portaaliin kirjautuneet saivat kyselylomakkeen eKirjeenä postin kautta. Oma-

hyvikseen kirjautuminen vaatii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella kir-

jautumista ja vastaajien oli mahdollista vastata joko paperilla tai sähköisesti. 

Alle 18 – vuotiaat vastasivat paperilomakkeella. Ensisijaisesti kannustettiin 

vastaamaan sähköisesti. Sähköisen palautteen antaja oli aina potilas itse, 

mutta paperipalautetta tuli myös potilaiden läheisiltä, mikäli potilas ei itse 
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pystynyt vastaamaan. Esimerkiksi lasten osalta palautteen antaja oli jompi-

kumpi vanhemmista. 

Vastausprosentti oli 16 %, joka oli alempi verrattuna aikaisempiin vuosiin. 

Vastausprosentin laskemiseen saattoi vaikuttaa uusi toteuttamistapa, vaikka 

edelleen oli mahdollista vastata paperilla vastauskoodia käyttäen, jolloin pos-

timaksua vastaajan ei tarvinnut maksaa. Tarkoituksena on toteuttaa potilas-

palautetutkimus myös jatkossa Hyviksen kautta, edelleen jää pohdittavaksi 

miten vastausprosenttia saataisiin korkeammaksi. Yksiköt saavat omaa yksik-

köään koskevat palautteet tiedoksi ja käsiteltäväksi omissa yksikkökokouk-

sissaan. 

3.3. Yksikköjen omat potilaspalautteet 

Potilaat voivat antaa jatkuvaa palautetta saamastaan hoidosta lähes kaikissa 

yksiköissä oleviin potilaspalautelaatikoihin. Palaute voi olla avointa tai struk-

turoitua. Potilaiden antama suullinen palaute kirjataan joko paperille tai säh-

köisesti potilaspalautelomakkeelle. Palautteet käsitellään yksikkökokouksissa 

tai kehittämispäivissä. Joissakin yksiköissä palautteet ovat luettavissa yksikön 

taukotilassa olevasta kansiosta tai yksikön ilmoitustaululta. 

Sairaanhoitopiirin www.epshp.fi - etusivulla on Anna palautetta -linkki, jonka 

kautta pääsee palautelomakkeelle, jolla potilaat voivat antaa strukturoitua se-

kä avointa palautetta. Vastaaja voi halutessaan jättää yhteystietonsa, mikäli 

toivoo yhteydenottoa palautteeseensa liittyen. Palautteen kohteena olevan yk-

sikön palautteen käsittelijäksi määritelty ammattilainen saa saapuneesta pa-

lautteesta herätteen sähköpostiinsa. Henkilökunnan on mahdollista myös 

täyttää lomake vastaajan puolesta.  

4. Tutustumiskäynnit 

Sairaanhoitopiirin synnytysosasto järjestää ympäri vuoden tutustumiskäyntejä 

joka torstai klo 14 juhlapyhiä lukuun ottamatta, vuoden aikana käyntejä on 

noin 50. Tutustumiskäynneille voivat kaikki odottavat äidit, isät tai tukihenki-

löt osallistua ja niihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Tutustumiskäynnin 

kesto on ryhmän aktiivisuudesta ja koosta riippuen noin 30–60 min ja keski-

määrin osallistujia on ollut noin 20–30. 

Tutustumiskäynnillä käydään läpi käytännön asioita, muun muassa sairaalaan 

tulo, pysäköinti, puhelimien käyttö, vierailut ja -ajat, isän / tukihenkilön ruo-

kailu ja synnytysosaston ja vuodeosaston tilat. Lisäksi osallistujat saavat esit-

tää kysymyksiä. 

5. Potilasasiamiestoiminta 2015 

5.1. Potilasasiamiehen tehtävä 

Potilasasiamiehen tehtävää määrittelee Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. 

Jokaiselle terveydenhuollon yksikölle on nimettävä potilasasiamies. Poti-

lasasiamiehen tehtävä on  

 neuvoa potilasta potilaslain soveltamiseen liittyvissä 

asioissa 

http://www.epshp.fi/
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 avustaa potilasta 

 tiedottaa potilaan oikeuksista 

 toimia muutoinkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja 

toteuttamiseksi 

5.2. Potilasasiamiestoiminta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on päätoiminen potilasasiamies. Poti-

lasasiamies on Sosiaalitoimen toimintayksikön työntekijä. Potilasasiamiestoi-

mintaan kouluttautuneet sosiaalityöntekijät toimivat varapotilasasiamiehinä 

potilasasiamiehen loma-aikoina. Potilasasiamiestoiminta järjestetään sairaan-

hoitopiirissä omana toimintana ja toiminnasta vastaa johtajaylilääkäri. Poti-

lasasiamiestoiminta on ohjausta, neuvontaa tai asian selvittämistä ja yhteis-

työtä asiakkaan asiassa henkilöstön kanssa. Potilasasiamies avustaa esimer-

kiksi potilasvakuutukseen tai muistutukseen liittyen.  

Palaute potilasasiamiestoiminnasta esitetään vuosittain esimerkiksi toiminta-

alueiden johtoryhmissä, laatuneuvostossa ja osastonhoitajien kokouksessa. 

Potilasasiamiestoiminnan toimintakertomus on osana sairaanhoitopiirin asi-

akkuuskertomusta.  Potilasasiamies on jäsenenä laatuneuvostossa ja potilas-

turvallisuustyöryhmän sihteerinä.  

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten potilasasiamiehet ta-

paavat säännöllisesti. Sairaanhoitopiirien potilasmiehet ovat verkostoituneet 

myös valtakunnallisesti. Valtakunnallisessa yhteistyössä on mm. pyritty kehit-

tämään ja yhtenäistämään potilasasiamiesten raportointia. Sairaanhoitopiirien 

potilasasiamiehet ovat sopineet yhtenäiset raportoinnin ja tilastoinnin kritee-

rit, jotka otettiin käyttöön 1.1.2016.  

5.3. Potilasasiamiestoiminta 2015 

Potilasasiamiehen käytössä on tilastointijärjestelmä. Ensiyhteydenotoksi tilas-

toituvat yhteydenotot vuosittain asiointikokonaisuuksina. Jos asiakas ottaa 

myöhemmin esimerkiksi puolen vuoden kuluttua yhteyttä samassa asiassa, ti-

lastoidaan se uusintayhteydenotoksi.  

Ensiyhteydenottoja vuonna 2015 oli 490 kpl. Sairaanhoitopiirin toimintaan 

liittyviä ensiyhteydenottoja oli 393 kpl (80 %) ja sairaanhoitopiirin ulkopuoli-

siin liittyviä 97 kpl (20 %). 

Ensiyhteydenotot jakautuivat seuraavasti: 39 % vahingot, 23 % hoito ja ympä-

ristö, 15 % tiedonsaanti ja korjaus, 12 % hoitoon pääsy tai joutuminen, 6 % 

kohtelu, 2 % tietosuoja ja 3 % muu asia. Ensiyhteydenotot vahinkoihin, hoi-

toon ja kohteluun liittyen vähentyivät. Ensiyhteydenotot potilasrekisteritieto-

jen korjaamiseen (tiedonsaantiin) ja hoitoon pääsyyn lisääntyivät. Ensiyhtey-

denotot pysyivät lähes ennallaan, sairaanhoitopiirin toiminnasta oli 12 

enemmän kuin vuonna 2014. Uusintayhteydenottoja oli yhteensä 101, (38 

vähemmän). Suuri osa uusintayhteydenotoista liittyi potilasvakuutusproses-

siin. 
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Ensiyhteydenotot toiminta-alueittain vuonna 2013–2015 

 

Operatiivisella toiminta-alueella ensiyhteydenotot pysyivät lähes ennallaan. 

Yhteydenotot painottuivat vahinkoasioihin, nämä vähentyivät edellisvuoteen 

verrattuna. Konservatiivisella toiminta-alueella ensiyhteydenotot vähentyivät 

hieman. Yhteydenottoja oli eniten hoitoon liittyen, nämä vähentyivät edelli-

seen vuoteen verrattuna. Psykiatrisella toiminta-alueella ensiyhteydenottojen 

määrä pysyi lähes ennallaan. Yhteydenottoja tuli hoitoon joutumiseen sekä ra-

joituspäätöksiin (hoitoon) liittyen. 

 

Päivystyskeskukseen tulevissa yhteydenotoissa oli kasvua ja ensiyhteydenotot 

painottuivat hoitoon. Myös toiminta on laajentunut päivystyksessä vuoden 

2015 alusta.  

 

Sairaanhoidollisia palveluita koskevat yhteydenotot pysyivät ennallaan (6 kpl 

EPSHP muut). Luokassa EPSHP muut ovat myös yhteydenotot, joissa toiminta-

aluetta ei ilmoitettu. Sairaanhoitopiirin ulkopuolista toimintaa koskien yhtey-

denotoista 50 % liittyi terveyskeskusten toimintaan (hieman vähentyivät) ja 

muut yhteydenotot liittyivät muiden sairaanhoitopiirien, yksityisten lääkäria-

semien toimintaan. Terveyskeskuksia ja muita toimipaikkoja koskien yhtey-

denotot painottuivat vahinkoasioihin.  

 

Yhteydenottajista potilaita oli 72 % ja omaisia 24 %. Henkilökunnan (4 %) 

yhteydenotto tilastoidaan, jos se liittyy tietyn potilaan asiaan.  

 

Ensiyhteydenotoista puheluita oli 62 % ja käyntejä oli 33 %. Uusintayhteydeno-

toista yli 50 % oli käyntejä. Potilasasiamiehen tapaamiset sisälsivät ohjausta ja 

neuvontaa sekä avustamista esimerkiksi potilasvakuutusasioissa.   

 

Tavallisen sähköpostin välityksellä tuli myös yhteydenottoja, joihin vastaami-

nen on tietoturvallisuussyistä ongelmallista. Vuonna 2015 sairaanhoitopii-

rissä otettiin käyttöön sähköistä asiointia. Sähköisen yhteydenottopyynnön on 

voinut lähettää potilasasiamiehelle marraskuusta 2015 lähtien Hyvis palvelun 

kautta.  

 

Yhteenvetoa vuodesta 2015 

 

Potilasasiamiehelle tulleita ensiyhteydenottoja oli 490 ja uusintayhdenottoja 

101. Toimintalukuihin suhteutettuna potilasasiamiehelle tulee melko harvoin 

yhteydenottoja. 
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Hoitoon tyytymättömyyden taustalla voi olla tiedon puutetta. Monet tervey-

denhuollon käytännöt ovat terveydenhuoltoa tuntemattomalle täysin vieraita. 

Hoidossa tapahtuneet muutokset tai ristiriitainen tieto voivat aiheuttaa häm-

mennystä. Riittävä tieto, keskustelu ja kuuntelu on tärkeää.  

 

Vahinkoasioista potilasasiamiehelle tulee eniten yhteydenottoja. Potilasva-

hinkoilmoituksia neuvotaan tekemään matalla kynnyksellä. Potilasvaku-

utusprosessi voi kestää useitakin vuosia ja potilaat toivovat neuvontaa eri 

vaiheisiin. Potilasvakuutuskeskukseen tulleista vahinkoilmoituksista vain noin 

30 % johtaa myönteiseen korvauspäätökseen. Kielteiset päätökset ja pitkät 

käsittelyajat voivat turhauttaa. Informaatio prosessin aikana ja tarvittaessa 

ohjaus myös muihin kanaviin on tärkeää potilasasiamiestoiminnassa.  

 

Hoitoon pääsystä otettiin yhteyttä esimerkiksi, jos potilas ei ollut päässyt tiet-

tyyn tutkimukseen tai hoitoon tai hoitoon pääsy oli viivästynyt. 

Potilasrekisteritietojen korjauksiin tuli yhteydenottoja aikaisempaa enemmän. 

Määrällisesti kuitenkin vähän (50 kpl). Potilastietoja pyydettiin korjaamaan 

esimerkiksi, kun potilaskertomukseen kirjatusta asiasta sai virheellisen käsi-

tyksen. Sähköiset potilaskertomukset siirtyvät nopeasti eteenpäin luettaviksi 

ja joskus tieto myös voidaan tulkita väärin.  

Hoitopaikan valinnanmahdollisuuteen on vielä epäselvyyttä lain tulkinnassa ja 

käytännöissä myös valtakunnallisesti. Terveydenhuoltolain mukaan potilaan 

on mahdollista valita julkisen terveydenhuollonyksikkö yhteisymmärryksessä 

lähettävän lääkärin kanssa. Valinnanvapauden tulee lain mukaan toteutua, 

mikäli potilaan valitsemassa paikassa hoidon toteuttaminen on mahdollista. 

Kesken hoidon tapahtuvaa hoitopaikan valintaa laki ei määrittele tarkemmin. 

Terveydenhuollon toimintaan liittyvät valitukset käsitellään nykyisin ensisijai-

sesti hoitopaikoissa. Paikallisessa käsittelyssä on etuina asian nopeampi 

käsittely. Mahdollisiin epäkohtiin voidaan tarttua ja mahdollisuuksien mukaan 

huomioida potilaan antama palaute hänen hoidossaan. Etelä-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirissä potilaalla on erilaisia palautekanavia, esimerkiksi  haitta- 

tai vaaratapahtumasta voi tehdä HaiPro-ilmoituksen sairaanhoitopiirin inter-

netsivuilla. 

5.4. Muistutukset, kantelut ja potilasvahinkoilmoitukset 

Potilasasiamies neuvoo ja selittää tarvittaessa asiakkaille eri valitusmuotojen 

tarkoitukset. Muistutuksella voidaan pyytää sairaanhoitopiirin johtajaylilääkä-

riltä selvitystä ongelmasta. Kantelu tarkoittaa valvovalle viranomaiselle kuten 

aluehallintoviranomaiselle, Valviralle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle teh-

tyä ilmoitusta hoitoon liittyvästä ongelmasta tai lain vastaisesta menettelystä. 

Potilasvahinkoilmoituksella selvitetään onko potilaalla oikeus rahalliseen kor-

vaukseen. Potilasvakuutuskeskus arvioi ja päättää onko kyseessä potilasva-

hinkolain mukainen korvattava potilasvahinko.  

 

Muistutuksia tehtiin vuonna 2015 yhteensä 122 kappaletta, valituksia 318 

kappaletta ja kanteluita yhteensä 38 kappaletta. Muistutuksista on pyydetty 

selvitykset hoitoon osallistuneilta tahoilta ja johtajaylilääkäri on tehnyt muis-

tutuksiin liittyvät ratkaisut. Muistutusten määrä on hieman laskenut verrattu-

na kahteen edellisvuoteen. Valvovilta viranomaisilta tuli selvityspyyntöjä yh-
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teensä, joista Valviralta 20 ja Aluehallintovirastolta 18 pyyntöä. Potilasvakuu-

tuskeskukselle lähetettiin selvityksiä vuonna 2015 yhteensä 355 kappaletta. 

 

6. Potilasturvallisuus 

6.1. HaiPro-ilmoitusten raportointi 2015 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja alueen perusterveydenhuollon kun-

tayhtymissä, liikelaitoksissa ja yhteistoiminta-alueilla on käytössä yhteinen 

HaiPro – ohjelma, jonka avulla kerätään tietoa potilasturvallisuutta, työturval-

lisuutta ja tietoturvallisuutta vaarantavista tapahtumista. Sairaanhoitopiirissä 

on myös käytössä potilaiden ilmoitus haitta- ja vaaratapahtumista.  

 

HaiPro – ohjelma on käytössä JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä, Järvi-

Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella, Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa, Kuu-

siokuntien terveyskuntayhtymässä, Lapuan terveyskeskuksessa ja Suupohjan 

peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä. Haipro ilmoituksia voidaan tehdä or-

ganisaatioiden kesken. Seinäjoen keskussairaalan ja Seinäjoen terveyskeskuk-

sen välille on avattu HaiPro portti.  

 

Alueen laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmässä arvioidaan vuosittain potilas-

turvallisuuden teemat. Aiemmin teemoina ovat olleet käsihygienia ja potilaan 

tunnistaminen. Lääkehoidon turvallisuus ja tiedon välittyminen ovat olleet 

vuoden 2014 – 2015 kehittämishankkeena. 

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteistoiminta-alueilla HaiPro il-

moitusten määrä on kasvanut. HaiPro koulutuksia on pidetty yhteistoiminta-

alueilla. 

 

 

  

Potilaan ilmoitus haitta/ vaaratapahtumista otettiin käyttöön 2012. Ilmoitus-

ten määrät ovat kasvaneet vuosittain. Ilmoitusten käsittelyn ohjeistusta tul-

laan tarkentamaan. Vuoden 2015 ilmoituksista (n40) 25 % koski tiedonkulkua 
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ja tiedonhallintaa. Ilmoituksia käsiteltäessä on todettu, että osa kuuluisi käsi-

tellä muistutusmenettelyssä.  

 

HaiPro- ilmoitukset lajeittain 

 

6.2. HaiPro – ilmoitusten käsittelyn tilanne 

HaiPro – ilmoitusten käsittelytietojen seuranta aloitettiin vuonna 2012. Käsit-

telijäkoulutuksia on järjestetty vuosittain erikoissairaanhoidossa ja yhteistoi-

minta-alueilla. Valmis merkintä jää usein kirjaamatta HaiPro – ohjelmaan, jos-

ta on seurauksena käsittelyssä olevien 10 % ilmoitusten osuus. Käsittelyn ti-

lanne on edellisvuosiin verrattuna parantunut. 
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6.3. Potilasturvallisuus – HaiPro tapahtumien luonne, seuraus potilaalle ja hoitavalle yksikölle 

Oppivan organisaation tavoitteena on, että henkilöstö tunnistaa vaaratapah-

tuman ja estää näin tapahtuman sattumisen potilaalle. 

 

 

Läheltä piti ja tapahtui potilaalle – tapahtumista eniten oli tunnistettu tiedon-

kulkuun ja – hallintaa ja lääkehoitoon liittyvät tilanteet. Lääkehoidon kirjaami-

seen on reagoitu TUKE – hankkeella. Hankkeen aikana on ohjattu ja opetettu 

eri ammattihenkilöitä potilaiden lääkehoidon tarkistamiseen, kirjaamiseen ja 

tiedon potilaan siirtyessä jatkohoitoon. Hanke on alkanut 2014 ja jatkuu vuo-

den 2016 loppuun saakka.  

 

Seuraus potilaalle arvioidaan haitan vakavuuden pohjalta. Vakava haitta oli 

määritetty kahdessa ilmoituksessa. Toinen koski elvytystilannetta ja toinen 

koski äkillisen tilanteen aikana koettua henkilöstövajausta ja osaamista. Ta-

pahtumat on käsitelty vastuuyksiköissä ja sidosryhmissä. Joka jälkeen on an-

nettu lisäkoulutusta ja tarkastettu toimintaohjeet ja niiden hallinta.  

 

HaiPro ilmoitusten perusteella on käynnistetty 77 toimenpidettä, joilla vastaa-

va tapahtuma pyritään estämään. Yksiköissä on haettu keinoja yksiköiden vä-

lisiin informaatiokatkoksiin sekä toimintaohjeet on todettu vanhentuneiksi tai 

puutteellisiksi myös perehdytystä on tarkennettu. Laitteiden toimintavarmuut-

ta on parannettu yhdessä lääkintälaitehuollon kanssa. Positiivisena asiana to-

detaan, että ilmoitukset käsitellään sidosryhmissä ja näin tieto yksiköiden vä-

lisistä ”kuiluista” tulee esiin ja voidaan hakea korjaavia toimia. 

 

Haitan vakavuuden määrittämisessä on edelleenkin kirjavuutta.  Vakavan hait-

ta – ilmoituksista noin puolet kuuluisi luokitella lievään haittaan. Ei tiedossa 

tai ei valittu - määrien kasvuun kiinnitetään jatkossa huomio. Käsittelijäkoulu-

tus järjestetään keväällä 2016. 

 



 

 

 

  

 11.4.2016 15 (18) 

 

 

Hanneksenrinne 7 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti: 

60220 Seinäjoki  etunimi.sukunimi@epshp.fi 

 

 

Haittatapahtuman seuraukset hoitavalle yksikölle aiheuttivat lisätyötä ja vä-

häisiä hoitotoimia lähes joka toisessa ilmoituksessa (42 %). Lisäkustannuksia 

(n 30), materiaalihaittoja (n 12) ja pidentynyt hoitoaika (n 45) todettiin seu-

rauksesi alle 5 % tapahtumista. 

 

6.4. Potilasturvallisuuden HaiPro – ilmoitukset tyypeittäin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääke- ja nestehoitoon ja Tiedonkulkuun tai – hallinta ovat ilmoitusten kaksi 

suurinta tyyppiä (yhteensä 70,2 % kaikista ilmoituksista.). Lääkehoidon ilmoi-

tuksista kirjaamisvirhe oli 100 tapauksessa. Lääkehoidon kirjaamisen koulu-

tusta on pidetty sekä erikoissairaanhoidon yksiköissä että perusterveyden-

huollossa. Lisäksi on annettu yksilöohjausta. Myös rakenteisen kirjaamisen 

hankkeessa on koulutettu henkilökuntaa kirjaamisessa. Potilastiedon hallin-

nan ilmoitukset ovat lisääntyneet n 177, joista eniten oli puutteellisia tai 

puuttuvia potilastietoja.  

Seuraus potilaalle

Ei tiedossa ei haittaa lievä haitta kohtalainen haittavakava haitta ei  valittu

2007 0 21 10 4 0 4

2008 0 113 52 19 5 23

2009 0 181 120 59 12 67

2010 28 106 82 31 3 306

2011 37 158 85 37 5 251

2012 49 453 117 44 9 47

2013 81 529 180 75 4 48

2014 80 531 157 58 4 71

2015 112 666 221 77 2 29
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Tapahtumaolosuhteet ja myötävaikuttavat tekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedonkulku ja kommunikointi todettiin ilmoitusten perusteella suurimmaksi 

tapahtuman myötävaikuttavaksi tekijäksi. Kirjallinen kommunikointi oli puut-

teellista tai epäselvää, eikä käytettävissä olevaa tietoa hyödynnetty tai sitä ei 

löydetty. Toimintatavat nousivat seuraavaksi suurimmaksi myötävaikuttavaksi 

tekijäksi. Toimintatapojen ja ohjeiden uudistamisesta puuttui kuitenkin do-

kumentaatio. Myötävaikuttavien tekijöiden analysointi ja korjaavat tekijät voi-

vat jatkossa estää tapahtuman uusimisen.  

 

6.5. Alueellinen, kansallinen ja ERVA- alueen yhteistyö 

 

Laatu- ja potilasturvallisuus alueellisessa yhteistyöryhmässä lääkehoito ja po-

tilasturvallisuus ovat olleet keskeisiä kehittämiskohteita. Alueella toteutetaan 

säännöllisesti käsihygienian sisäisiä auditointeja. Lisäksi on havainnoitu poti-

lasrannekkeen käyttöä. Lääkehoidon luvat ovat alueella kunnossa. Varhais-

kasvatuksen ja koulunkäyntiavustajien käytössä on LOKKI –verkkokoulutus. 

Jikkyssä toimii aktiivisesti laaturyhmä, jossa shp:n laatupäällikkö on mukana. 

THL:n potilasturvallisuushanke päättyi, potilasturvallisuuden verkkokoulutus-

ta ei hankkeen päättymisen jälkeen jatkettu. THL:n potilasturvallisuusverkos-

to toimii aktiivisesti. Toimintakäytäntöjä vertaillaan ja tiedot eri sairaanhoito-

piirien potilasturvallisuuden kehittämistyöstä on saatettu kaikkien tietoisuu-

teen. Potilasturvallisuus – koulutuspäivä pidettiin marraskuussa. Koulutuksen 

painopisteenä oli asiakaslähtöisyys palvelujen kehittämisessä. Asiakaslähtöi-

syys – hankkeessa on havainnoitu potilaan/ asiakkaan kulkua ja asettauduttu 

hänen asemaansa.  
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ERVA – potilasvahingot työryhmä ei kokoontunut vuonna 2015. 

6.6. Yhteenveto 

 

Potilasturvallisuudessa alueellisena tavoitteena on asiakaslähtöisen hoidon, 

kuntoutuksen ja palvelun turvallisuuden parantaminen. HaiPro – ilmoitusten 

pohjalta on päästy tuloksiin muun muassa sairaalainfektioiden ehkäisyssä ja 

käsihygieniassa. Lisäksi työturvallisuus on kohentunut turvatuotteiden käyt-

töönoton myötä. HaiPro – ilmoitukset käsitellään hyvin ja niiden perusteella 

toimintaa kehitetään.  

 

7. Tulevat kehittämistoimenpiteet asiakkuuden vahvistamiseen liittyen 

Asiakasraadin toiminta käynnistetään vuonna 2016 tavoitteena saada raadista 

keskusteleva ja positiivisesti kehittämiseen kantaa ottava sekä uusia ajatuksia 

ja näkökulmia esille tuova foorumi. Myös potilaspalautteen saaminen on tär-

keää toiminnan kehittämisessä ja potilaiden aktivoimista spontaanin ja jatku-

van palautteen antamiseen työstetään edelleen. 

 

Asiakaslähtöisyys TUKE-hanke jatkuu vuonna 2016, jolloin tavoitteena on 

työstää valmiiksi asiakaslähtöiset hoitopolut, jotka voisivat olla yhteiset kaikil-

la poliklinikoilla sekä niihin liittyvät tai niistä erkanevat poliklinikkakohtaiset 

hoitopolut. Asiakaslähtöisissä hoitopoluissa mietitään asiakkaan polku uudel-

leen. Tavoitteena on saada potilaiden kokemuksellisuus näkyviin. Mukana 

asiakaslähtöisissä hoitopoluissa kulkevat myös potilasohjaus ja puhelinpalve-

lut. 

 

Hoitoketjujen kehittämistä tehdään asiakasnäkökulma huomioiden. Esimer-

kiksi palliatiivisen hoidon ja saattohoidon alueellista hoitoketjua on valmistel-

tu sairaanhoitopiirin syöpätautien toimintayksikön johdolla STM:n ohjeistuk-

sen mukaisesti. Jatkossa hoitoketjun käyttöönottoa tuetaan alueellisella kou-

lutuskierroksella. 

 

Prosessien mallintaminen sekä sisäiset auditoinnit ovat osa laatu- ja potilas-

turvallisuustyötä sekä asiakkuuden vahvistamista. Prosessien mallintamisen 

tavoitteena on hoito-, kuntoutus- ja palveluketjujen toimivuuden parantami-

nen ja hukan poistaminen. Paperittomuuteen siirryttäessä on potilaalle arvoa 

tuottamattomia toimintoja poistettu. Operatiivisella toiminta-alueella kuva-

taan pääprosessit. Tavoitteena on yhtenäistää eri erikoisalojen toimintakäy-

tännöt. Käytössä on IMS – toimintajärjestelmä. Alueellisina malleina on kuvat-

tu lastentaudeilla Lasten astman -prosessi. Aikaisemmin laaditut potilasryh-

mäkohtaisia prosesseja on päivitetty. Prosessit ovat nähtävissä sairaanhoito-

piirin intrassa.  Sisäisillä auditoinneilla on tarkastettu prosessien toimivuutta 

ja ohjeenmukaisuutta. Omavalvonnalla on tarkastettu toiminnan viranomais-

vaatimusten noudattamista.  

 

Osa sairaanhoitopiirin yksiköistä aloitti yksikkökohtaisten tietojen viemisen 

kansalliseen palveluhakemistoon, jonka tiedot julkaistaan kansallisessa palve-

luvaa´assa. Tätä työtä jatketaan edelleen vuonna 2016 niin että kaikki yksiköt 

löytyvät palveluvaa´asta. Palveluvaaka on avoin nettisivusto kaikille kansalai-

sille ja sen kautta kansalaiset voivat etsiä ja vertailla sosiaali- ja terveyden-

huollon palveluita sekä antaa palautetta niistä. Palveluvaaka edistää myös 
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osaltaan valinnanvapautta, sillä palveluvaa´asta tulee löytymään kaikki julki-

set ja yksityiset palveluiden tuottajat sekä mahdollisesti myös kolmannen 

sektorin palveluiden tuottajat.  

 

Sairaanhoitopiirin yksiköiden nimiä tarkastellaan siitä näkökulmasta että ne 

helpottaisivat asiakkaiden kulkua sairaalassa ja myös olisivat loogisesti yhte-

näisiä keskenään. Nimien yhtenäistämisen liittyy myös opasteisiin ja kutsukir-

jeisiin, joiden päivittämistä ja kehittämistä toteutetaan edelleen. 

 

Sähköisiä palveluita kehitetään edelleen aktiivisesti. Sairaanhoitopiirissä ja lä-

hes koko alueen perusterveydenhuollossa on käytössä sähköisen asioinnin 

portaali Hyvis, jonka uuden teknisen alustan käyttöönotto vuoden 2016 aika-

na mahdollistaa uusia toiminnallisuuksia. Uuden alustan myötä muuan muas-

sa sen rakenne tulee selkeämmäksi ja käytettävyys paranee. Palveluiden säh-

köistämiseen liittyy myös määrittelyvaiheessa oleva dokumenttienhallintapro-

jekti, jonka myötä kansalaisen ja muiden viranomaisten sähköinen asiointi 

mahdollistuu entistä laajemmin.  

 

Vuonna 2015 alkaneen Itseilmoittautumis- ja sisäänkutsumisjärjestelmän 

hankinta jatkuu edelleen, järjestelmän toiminnallisuuksia on määritelty jo 

vuonna 2014. Järjestelmän käyttöönoton tavoitteena on uudistaa ja sujuvoit-

taa potilaan ilmoittautumisprosessia sekä parantaa ja tehostaa potilaan opas-

tamista vastaanottaviin yksiköihin. Järjestelmästä tullaan saamaan monenlais-

ta tilastotietoa, mikä auttaa toiminnan kehittämisessä. Ilmoittautumisproses-

sin uudistaminen mahdollistaa myös potilasnäkökulmasta tarvittavien henki-

löstö- ja tilaresurssien kohdentamisen toiminnan kannalta paremmin. 

 


