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1. Johdanto  

Potilasasiamiehen tehtävät määrittelee Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (myöh. potilaslaki) 11 

§. Potilasasiamiestoiminta on lakisääteistä ja jokaiselle terveydenhuollon yksikölle on nimettävä 
potilasasiamies.   

Potilasasiamiehen tehtävänä on:  

1) Neuvoa potilasta potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa  

2) Avustaa potilasta potilaan oikeuksiin liittyvissä prosesseissa  

3) Tiedottaa potilaan oikeuksista  

4) Toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi  

  

Potilasasiamiestyön tavoitteena on parantaa potilaiden asemaa terveydenhuollon palveluiden 
käyttäjänä. Työn sisältönä on:  

  

– potilastyö; ohjaus ja neuvonta, tarvittaessa avustaminen  

– palvelukokonaisuuden kehittäminen yhteistyössä terveydenhuollon toimijoiden kanssa  

– henkilökunnan koulutus potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyen  

– osallistuminen organisaation laatu- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen tavoitteena ennaltaeh-   

käistä hoitoprosessien poikkeamia potilaspalautteista saadun tiedon pohjalta  

– ammatillista kehitystä, osaamista ja jaksamista tukeva kouluttautuminen ja työnohjaus 

– verkostoituminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (jatkossa PPSHP), erityishoitovastuu-   
alueella (jatkossa ERVA) ja valtakunnallisesti potilasasiamiesten kanssa.  

 

2. Toimintaympäristö ja potilasasiamiestyön resurssit  

Vuonna 2021 PPSHP:n kuului 29 jäsenkuntaa, joissa oli yhteensä noin 413 000 asukasta. PPSHP:sä on 
kaksi sairaalaa: Oulun yliopistollinen sairaala (myöh. OYS), Oulaskankaan sairaala (myöh. OAS) ja 

kehitysvammahuollon yksikkö (Konsti). ERVA-alueeseen kuuluu viisi sairaanhoitopiiriä, joissa 

asukkaita on noin 740 000. Vuonna 2021 PPSHP:n sairaaloissa hoidettiin 140259 eri 

henkilötunnuksella olevaa potilasta ja keskimääräinen hoitoaika oli 4,4 vuorokautta.  

  

PPSHP:llä on sopimus potilasasiamiespalvelujen tuottamisesta NordLab:n, Oulun Seudun Mäntykoti 

ry:n sekä Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan alaisen Tervia Osaajat Oy:n 

kanssa.  

  

OYS:n, Nordlab:n, Mäntykoti ry:n ja Tervia Osaajat Oy:n päätoiminen potilasasiamies on YTM Hilkka 

Manner. OAS:n tulosalueen potilasasiamies on OAS sairaalan sosiaalityöntekijä YTM Hanna Kankaala. 
Potilasasiamiehet lomittavat toisensa. Lisäksi Operatiivisen tulosalueen klinikkasihteeri Hannele 

Kervinen avustaa monissa käytännön asioissa.  
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Potilasasiamiestoiminnan tilastointiohjelma muuttui 1.1.2016. Järjestelmän toimittaja ei ole 

vieläkään saanut ohjelman raportointia toimivaksi. Tavoitteena ollut itsenäinen ja reaaliaikainen 
raporttien tuottaminen ei onnistu. Tietohallinto toimittaa kirjauksista syntyneen datan exel-

taulukkona tilastojen laatimista varten.  

  

 

3. Yhteydenottojen lukumäärä    

Yhteydenottoja oli vuonna 2021 yhteensä 1742 joista ensiyhteydenottoja oli 63,7 %. Yhteydenotoista 

koski OYS:n toimintaa 79 %, OAS toimintaa 5,4 %, Raahen leikkausyksikön toimintaa 0,2 %, 
NordLab:n toimintaa 1,1 % ja ulkopuolisten toimintaa 14,5 %.  Ulkopuolisia hoitopaikkoja koskevat 

yhteydenotot ovat pääsääntöisesti Oulun kaupungin (18 % ulkopuolisista), yksityissektorin sekä 

muiden ERVA-alueen sairaaloiden toimintaan liittyviä. Lisäksi 2,5 % yhteydenottajista ei ole 

halunnut kertoa mitä toimipaikkaa kysely koskee ja nämä kirjatuvat ulkopuolisiin yhteydenottoihin. 

  

Yhteydenotot 2019 – 2021                                             

  

vuosi  lkm  ensiyhteydenottoja %  

2021 1742 63,7  

2020 1621 65,5 

2019 1687  68  

  

Yhteydenottojen lukumäärä nousi verrattuna edelliseen vuoteen.  Ensiyhteydenottojen määrä laski 

edelleen 1,8 % edellisestä vuodesta. Suurin osa noin 98 % yhteydenottajista oli potilaita tai heidän 
läheisiään.  

  

  

Yhteydenottotapa 2019-2021 

  

   2019  2020  2021 

kirjallinen  129  124  141 

puhelin  1300   1317 1442 

tapaaminen  258  180  159 

Kaikki yhteensä  1687  1621 1742 

  

Puhelinneuvonnan osuus on edelleen yleisin yhteydenottotapa. Puhelujen määrä nousi 9.5 % Sen 
sijaan henkilökohtaisen tapaamisten määrä laski edelleen 11,7 % :lla verrattuna edelliseen 
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vuoteen. Tämä on koronaepidemian seurausta, koska usein nimenomaan ikääntyneet ja monisairaat 
tarvitsevat ja haluavat avustamista. Koronaepidemian takia käyntejä sairaalassa oli rajoitettu ja 
lisäksi monet kuuluvat riskiryhmiin, jonka takia tapaamisiin ei ollut mahdollisuutta. 
 

Koska tapaamisiin ei ollut mahdollisuutta, niin prosesseja on viety eteenpäin mm siten, että 

potilasasiamies on kirjannut/valmistellut esim. potilasvahinkoilmoituksen puhelun ja mahdollisesti 
potilaan lähettämän materiaalin sekä potilasasiakirjojen perusteella. Tämän jälkeen potilasasiamies 

on lähettänyt sen postitse potilaalle tarkistamista, allekirjoitusta ja edelleen ao. viranomaiselle 

lähettämistä varten. Tästä syystä puheluihin on mennyt paljon aikaa.  

 

Potilaan oikeuksien toteutumisen näkökulmasta avustaminen on tärkeää, koska kirjoittaminen voi 
olla potilaalle fyysisesti ja myös psyykkisesti vaikeaa. Kirjaaminen vaatii samalla vaikeiden 

kokemusten läpikäymisen ja tämän takia kirjaaminen ei psyykkisistä syistä aina onnistu. 

 

Kirjallisia yhteydenottoja tulee pääsääntöisesti sähköpostilla. Tietosuojasyistä sähköposteihin 

vastataan vain yleisellä tasolla ja tarvittaessa asian selvittelyä jatketaan puhelimitse. 
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4. Yhteydenottojen syyt  

Yhteydenottojen syyt on tilastoitu valtakunnallisessa sairaanhoitopiirien potilasasiamiestyöryhmässä 

sovitun mukaisesti. Yhteydenottojen syiden lukumäärä on isompi kuin yhteydenottojen lukumäärä, 

koska yhteen yhteydenottoon sisältyy useampi asia, esim. ongelmiin yhteydensaannissa hoitavaan 

yksikköön voi liittyä myös ongelmat tiedonsaannissa ja kohtelussa. Yhteydenoton syitä oli v 2021 
yhteensä 2042 kpl.  
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4.1. Potilas- ja lääkevahingot sekä muut vahingot  

  

           2019 

 

2020  

 

2021 

hoitovahinko  617  609  581 

infektio  110  107  116 

kohtuuttomuus  2  0     2 

lääkevahinko  19  15   29 

muu  20  27     8 

Kaikki yhteensä  768  758  736 

 

Potilasvahingot työllistävät edelleen eniten (42 %). Suurin osa potilasvahingoista liittyy hoidon 

toteutukseen/toteutumattomuuteen sekä infektiovahinkoihin. Lääkevahinkojen osuus on noussut, 

koska koronarokotuksiin liittyvien vahinkoepäilyjen tiimoilta on tullut yhteydenottoja. 

  

Potilaat löytävät tarvitsemansa informaation ja vahinkoilmoituslomakkeen Internetistä, sosiaalisen 
median kautta sekä henkilökunnalta. Potilasasiamieheen otetaan yhteyttä silloin kun tarvitaan 

sisällöllistä neuvontaa ja avustamista mm. vahinkoilmoituksen tai muutoksenhaun tekemisessä.  

  

Muita vahinkoja ovat esim. pienet vahingot, joissa on kustannuksia alle 200 € ja tämän takia ne 

eivät mene potilasvakuutusjärjestelmään vähäisyyden takia.   

  

  

4.2. Hoidon toteutus  

  

   2019  2020  2021 

ammatillinen osaaminen  228  301  332 

prosessin sujuvuus  175  119  149 

yksilöllisten tarpeiden huomioiminen  119  106  97 

kaikki yhteensä  522  526  578 

  

  

Hoidon toteutukseen liittyvät yhteydenotot (33,5 %) ovat edelleen toiseksi suurin ryhmä kaikista 

yhteydenotoista.  Ammatillisen osaamisen puutteisiin liittyvät yhteydenotot ovat edelleen 
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lisääntyneet. Potilaat ovat tuoneen esille mm diagnostiikan ongelmia ja lyhyissä kontakteissa 

puutteelliseksi jääneen hoidon suunnittelun ja toteutuksen. Usein näihin liittyy potilaan kokemus 

siitä, että hän ei tule kuulluksi riittävästi, ei ole saanut tietoa jatko-toimenpiteistä ja 

hoitotilannetta leimaa kiireen tuntu.  

  

Hoitoprosessien etenemisessä ongelmana on ollut mm. leikkausten peruuntuminen, aikojen siirtely 

sekä ongelmat tiedon saamisessa. Potilas itse joutuu olemaan aktiivinen ja häntä ohjataan 

kysymään asiaansa useammalta eri henkilöltä. Soittopyyntöihin ei vastata ja sovittuja soittoaikoja ei 
pidetä. Potilaat kokevat tämän ”pompotteluna” joka aiheuttaa ärtymystä ja väsymystä samalla kun 

luottamus organisaation toimintaan heikentyy. Tähän liittyy myös yksilöllisten tarpeiden 

huomioiminen esim. tilanteissa joissa hoitosuunnitelma olisi tärkeä olla tiedossa hoidon aikaisen 

työ- ja perheasioiden järjestelyä varten. Nämä samat ongelmat ovat toistuneet potilaiden 
yhteydenotoissa jo useamman vuoden ajan.  

  

4.3 Potilasasiakirjat  

  

   2019  2020  2021 

kirjaaminen-korjaaminen     100  101 108 

luovutus                                  17  28  16 

tarkastusoikeus                      23  26  35 

todistukset/lausunnot  6  9  20 

muu  0  0  0 

Kaikki yhteensä  146  164  179 

  

  

Kaikista yhteydenotoista n. 10 % koski potilasasiakirjoja. Suurin osa kysymyksistä liittyi tietojen 
kirjaamiseen ja korjaamiseen, jota selittää OmaKannan yleistynyt käyttö. Todistusten ja 

lausuntojen osalta yhteydenotot ovat lisääntyneet, koska niiden saamisessa on ollut viiveitä. 

  

  

4.4 Hoitoon pääsy  

  

   2019  2020  2021 

hoitotakuu  117  52  77 

valinnanvapaus  29        17       25 

hoidon porrastus  24  26  24 

yhteensä  170  95  126 
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Kaikista yhteydenotoista n 7 % liittyi hoitoon pääsyyn. Näistä n 60% liittyi hoitotakuuseen. Nousua 

edelliseen vuoteen oli 48 % ja yhteydenotot lisääntyivät syksystä alkaen. Koronanepidemian 

pitkittyessä potilaat halusivat hoitoon eikä epidemiaa koettu enää hoidon saantia rajoittavan 

tekijänä. Julkisuudessakin on informoitu henkilökuntapulasta ja osaltaan potilaat ymmärtävät 
tämän perusteen hoitotakuun toteutumattomuudelle. Toisaalta osa potilaista on aktivoitunut 

nostamaan resurssien puutteen esille reklamoimalla asiasta ja sen vaikutuksista omalla kohdallaan. 

Kivun, toimintakyvyn laskun ja pitkittyneen työkyvyttömyyden aiheuttamien taloudellisten 

ongelmien takia potilaat vaativat oikeuttaan päästä hoitoon Terveydenhuoltolain mukaisten 
määräaikojen puitteissa. Tämä on myös kansantaloudellinen ongelma. 

Edelleen potilaat kokevat, että eivät saa riittävästi tietoa hoidon järjestelyistä. Erityisesti tiedon 

tarve korostuu siinä vaiheessa, kun hoitotakuu on umpeutumassa tai umpeutunut eikä mitään tietoa 

ole käynnin tai toimenpiteen ajankohdasta. Tämän takia potilaat soittavat hoidon suunnittelijoille 
lukuisia kertoja saadakseen tietoa siitä, milloin käynti/toimenpideaika toteutuu. Tämä kuormittaa 

sekä potilasta että henkilökuntaa ja lopulta potilaat ottavat yhteyttä potilasasiamieheen.   

  

4.5 Itsemääräämisoikeus  

  

Yhteydenottoja oli yhteensä 81 (4,5 %), joista suurin osa tuli psykiatrialta. Pääpaino yhteydenotoissa 
oli tahdonvastainen hoito ja rajoittamistoimenpiteet. Somatiikalta tulleet kyselyt liittyivät potilaan 

kotiutustilanteisiin, oikeuteen kieltäytyä hoidosta ja dementoituneen tai dementoitumassa olevan 

(ei dg) potilaan itsemääräämisoikeuteen.  

  

  

4.6. Tiedon saanti  

  

  2019  2020  2021 

hoito/hoitovaihtoehdot  47  57  70 

tiedon ymmärrettävyys  4  3  5 

yhteensä  51  60  75 

  

Tiedon saantiin liittyvät yhteydenotot ovat edelleen nousussa. Eniten koetaan tiedon saannin 
puutteita hoitoon ja hoitovaihtoehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Potilaat toivovat saavansa 

paremmin tietoa hoidostaan ennen toimenpiteitä ja erityisesti toimenpiteiden jälkeen. 

Kontrollikäynnit koetaan usein hyvin nopeiksi eikä aikaa kysymyksille jää riittävästi.  

 

Huolestuttavan ilmiönä on tullut esille se, että potilaisiin ei oteta yhteyttä tutkimustuloksista, 
vaikka näin on luvattu. Tästä on aiheutunut potilasturvallisuusriski yksittäisille potilaille esim. 
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kuvantamistutkimusten/laboratoriokokeiden tuloksia ei ole informoitu ja vasta siinä vaiheessa, kun 

potilas on ottanut itse yhteyttä, on hoidon tarve todettu. Ilman potilaan omaa aktiivisuutta hoito ei 

olisi edennyt. 

  

4.7. Salassapito ja tietosuoja   

  

   
   2019  

  

2020  
 

2021 

lokitietojen saaminen  4  13  7 

omaisten/viranomaisten oikeus tietoihin  37  37  39 

vainajan tietosuoja  17  14  15 

vaitiolovelvollisuuden rikkominen/tietojen luovutus  10 2  12 

yhteensä  68  66  73 

  

Tietojen luovutukseen liittyvien yhteydenottojen lukumäärä on noussut ja kysymykset ovat  

useimmiten liittyneet Kanta-palveluissa annettujen tietojen luovutuslupiin. 

 

4.8 Kohtelu  

Kohteluun liittyviä yhteydenottojen lukumäärä oli edelleen pienessä nousussa. Yhteydenotoista  

n 10 % (175 kpl) liittyi kohteluun ja nousua edelliseen vuoteen on n 1,3 %. Kohteluun liittyvissä 

yhteydenotoissa potilaat toivat esille mm epäasiallisen puhetyylin, vähättelyn ja välinpitämättömän 

suhtautumisen potilaan oireisiin ja kipuun. Lisäksi usein esille noussut asia oli se, että henkilökunta 
ei esittele itseään eikä kerro missä roolissa tulee potilasta tapaamaan. 

 

  

4.9 Esine- ja henkilövahingot  

Esinevahingoista otettiin yhteyttä 18 kertaa (1 %). Henkilövahinkojen - ei potilasvahinko (n. 1,2 %) 

määrä on aikaisempien vuosien tasolla. Esinevahinkoja on mm kadonnut tai henkilökunnan 

vahingossa vahingoittama /särkemä omaisuus ja henkilövahinkoja ovat mm kaatumiset OYS:n 

tiloissa tai alueella.  

  

4.10 Muu syy  

Muiden kuin tilastoitavien yhteydenottojen lukumäärä oli 6,4% (v. 2020 6,5%) yhteydenotoista. 

Potilasasiamieheltä kysytään mm sosiaaliturvaan, vakuutuksiin ja kuntoutukseen liittyviä 
kysymyksiä. Usein potilasasiamiehelle yhteydenoton syynä on se, että potilaat eivät tavoita ao. 

viranomaisia tai kokevat, että saatu tieto ei ole riittävää tai ymmärrettävää. 
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Tyytymättömyys hoidon laatuun (6,8%) liittyvät yhteydenotot koostuvat mm tyytymättömyydestä 

hoitohenkilökunnan osaamiseen ja prosessien etenemiseen kokonaisuudessaan sekä vertailua muiden 

sairaaloiden osaamisen tasoon. 

 

5. Yhteydenotot tulos- ja vastuualueittain  

5.1 Yhteydenotot tulosalueittain 2019–2020 lkm/ %      

  

tulosalue  

  

2019 lkm  
%    

2020 lkm  
%   

2021 lkm 

% 

Operatiivinen   679  40             602  37  665 38 

Medisiininen   401  24             420  26  448 25,7 

Muut ulkopuoliset  226  13     245  15  253 14,5 

Oulaskangas   103  6  81  5  87 5,2 

Psykiatria  142  8    123  8  144 8,3 

Lasten ja naisten   91  5  99  6  98 5,6 

Sairaanhoidolliset palv.   37  2  37   2 35 2 

Kehitysvammahuolto  3  0,2  6  0,3  9 0,5 

Raahe leikkaustoiminta  5  0,3  8   0,5 3 0,2 

yhteensä  1687  100 %  1621  100 %         1742 100 % 

  

  

5.2 Yhteydenotot tulos- ja vastuualueittain lkm 2019 -2021        

  

Medisiininen tulosalue                       2019    2020      2021        

ensihoito ja päivystys  177 166 161 

kardiologia    53    65   79 

syöpätaudit, hematologia    34   44    50 

neurologia, ihotaudit, geriatria    65   60   87 

sisätaudit, keuhkosairaudet    72   71   71 

yhteensä  401 420 448 
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Operatiivinen tulosalue                  2019    2020     2021      

anestesia, tehohoito    15     9    30 

pehmytkudoskirurgia  132  102 132 

tukielin- ja neurokirurgia  411 334 343 

pään ja kaulan sairaudet  104  107 101 

kuntoutus    17    50   59 

yhteensä  679  602 665 

 

 

Psykiatrian tulosalue                  2019       2020    2021 

lasten psykiatria      9    12    8 

aikuispsykiatria  107   95 119 

nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria    26    16   17 

yhteensä  142  123 144  

 

 

Oulaskankaan tulosalue                       2019    2020    2021  

konservatiivinen hoito      9    13     7 

operatiivinen    94   68 87 

yhteensä  103   81 94 

 

 

Lasten ja naisten tulosalue                    2019    2020     2021  

lastentaudit  41    38 36 

synnytys, naistentaudit, genetiikka 50   61 62 

yhteensä  91    99 98 

 

 

Sairaanhoidolliset palvelut                     2019    2020    2021  

diagnostiikka  15   15 16 

potilashoidon palvelut  16   20 14 

tilahallinta    6     3   5 

yhteensä  37   38 35 
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Kehitysvammahuolto   2019    2020    2021 

tutkimus- ja kuntoutusarviopalvelut      3      2  4 

kuntoutuspalvelut      0      3  5 

yhteensä       3      5  9 

 

 

Tulosalueittain tarkasteltuna ei muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna ole tapahtunut. Edelleen 

eniten yhteydenottoja tulee Operatiiviselta ja Medisiiniseltä tulosalueelta.   

  

Operatiivisella tulosalueella yhteydenotot painottuivat potilasvahinkoihin, hoitotakuun ja tiedon 

saamisen ongelmiin.  

  

Medisiiniseltä tulosalueelta eniten yhteydenottoja tulee yhteispäivystyksen toimintaan liittyen. 

Yhteydenotoissa potilaat/omaiset toivat esille puutteita mm. terveyskeskuslääkäreiden 

vaihtelevassa osaamisen tasossa, potilaan kuuntelemisessa/uskomisessa sekä potilaan huomiotta 
jättämisessä.  

  

OAS tulosalueelta tulleista yhteydenotoista suurin osa liittyy potilasvahinkoepäilyihin ja 

korvaushakemusprosessissa annettuun neuvontaan ja avustamiseen. 

 

Kehitysvammahuoltoon liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet johtuen lisääntyneen kysynnän 

aiheuttamista viiveistä. 

  

NordLabin toiminnasta (sisältyy kohtaan Muut ulkopuoliset) tuli 19 yhteydenottoa. Mikään 

yksittäinen asia tai näytteenottopaikka ei noussut esille, vaan yhteydenotot liittyivät mm 

ajanvarausjärjestelmään ja koronanäytteiden ottamiseen. Pääasiallisena toimenpiteenä oli 

informaatio toiminnasta ja NordLabin oma tilanteen selvittely.  

   

Mäntykodin ja Tervia Oy:n toimintaan liittyen ei tullut yhtään yhteydenottoa. 
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6. Toimenpiteet  
  

Toimenpiteellä tarkoitetaan yhteydenottoja, joissa potilasta/omaista on neuvottu tai 

konkreettisesti henkilökohtaisessa tapaamisessa avustettu esim. kirjaamaan potilasvahinkoilmoitus 

tai muistutus. Toimenpiteitä oli 2208 ja yhteen yhteydenottoon saattoi liittyä useita toimenpiteitä.  

  

 

Toimenpiteet 2019 - 2021 

  

 2019  2020  2021 

kantelu                                             5  4  4 

korvaushakemus                          40  31  18 

muistutus                                      42  37  44 

muu                                              30  19  30 

muutoksenhaku                            72  39  52 

vahinkoilmoitus                             115  94  84 

yhteistyöneuvottelu                   160   132 140 

neuvonta                                     1673 1737  1836 

yhteensä                                      2137  2093  2208 

  
Vuonna 2021 toimenpiteitä oli yhteensä 2208, jossa oli pientä nousua edelliseen vuoteen 

verrattuna yhteydenottojen lukumäärän noususta johtuen. Suurin osa toimenpiteistä on 

puhelimitse tapahtuvaa neuvontaa (83 %).  

  

  

Avustamiseen sisältyvät yhteydenotot ”muu” sisältää mm. potilasvakuutuksen kuulemismenettelyyn 
liittyvää avustamista.  

 

Yhteistyöneuvotteluja ovat yhteydenotot henkilökuntaan potilaan asian selvittämiseksi ilman 

kirjallista muistutus- tai palautemenettelyä.  
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Neuvonta eriteltynä 2019 - 2021  

  

neuvonta  2019  2020  

  

2021 

itsemääräämisoikeus        39       28       48 

kantelu        72       59      76 

korvaushakemus      110      106    133 

muistutus      432      436    457 

muu      257      318    311 

muutoksenhaku      137     116    150 

potilas/lääkevahinko      483      536    524 

tiedonsaanti        94        66      96 

tietosuoja        49        72      41 

yhteensä  1673   1737  1836 

  
 

Suurin osa neuvonnasta on edelleen potilas/lääkevahinkoihin liittyvää neuvontaa. Käyntien sijasta 

prosessia viedään eteenpäin puhelimitse mm koronaepidemian ja pitkien etäisyyksien takia. 

 

Muistutusneuvonnaksi kirjautuu myös sähköisen asiakaspalautteen neuvonta sekä kysymykset 
valvovien viranomaisten prosesseista ja käsittelyn etenemisestä.   

 

Muutoksenhaun neuvonta sisältää pääosin Potilasvakuutuksen oikaisuvaatimuksiin ja 

Potilasvahinkolautakunnalle tehtäviin ratkaisusuosituspyyntöihin liittyviä kysymyksiä. 

 

Muuta neuvontaan ovat mm ohjaus organisaation prosesseissa etenemiseen ja palveluohjausta.   
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7. Muistutukset, kantelut, potilasvahingot 
 

Muistutukset: Vuonna 2021 muistutuksia tuli käsittelyyn 328 kpl. Vastauksia muistutuksiin 

annettiin 260 kpl ja keskimääräinen käsittelyaika oli 39 vrk. Valviran suosittelema käsittelyaika on 

4-6 viikkoa eli 28 - 42 vrk. 

 

 

Muistutusten määrä tulosalueittain, osa muistutuksista koskee useampaa tulosaluetta. (lähde Tweb) 

TULOSALUE 2019 2020 2021 

medisiininen     119      97 109 

operatiivinen     107      84 124 

lapsetja naiset      26      23   37 

psykiatria      39      35   25 

OAS      11      11   19 

sairaanhoidolliset palvelut        6        5     6 

kehitysvammahuolto        3        3     4 

yhtymähallinto        1        1     4 

määrittelemätön        0        1     0 

 

Aiheet jakautuivat seuraavalla tavalla (lähde Tweb): 

 

OYS + OAS+ kehitysvammahuolto; yhdessä muistutuksessa voi olla useampi asia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantelut: Vuonna 2021 kanteluita tuli 48 kpl (lähde Tweb). Keskimääräinen käsittelyaika oli 23 

vrk. Kantelun tekemisen määräaika on 2 vuotta, joten todennäköistä on, että vuoden 2021 

toimintaan liittyen kanteluita voi olla tulossa lisää. Lisäksi huomioitavaa on, että valvovat 

viranomaiset ovat yhä systemaattisemmin kääntäneet kantelut muistutuksena käsiteltäviksi, mikäli 

asiaa ei ole vielä muistutuksena käsitelty 

 

 

 

 

AIHE 2019 2020 2021 

hoito tai tutkimus     161     155  186 

epäasiallinen käytös/kohtelu       91       82  118 

hoitoon pääsy     121       78  103 

tiedonsaanti       61       55    43 

potilasasiakirjamerkinnät       39       40    61 

todistukset/lausunnot       24       26    31 

salassapitosäännökset         8       10    14 

muu       32       44    23 
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Kantelut - yksi kantelu voi koskea useampaa yksikköä 

TULOSALUE 2019 2020 2021 

medisiininen      13      10    23 

operatiivinen      14        5    11 

lapset ja naiset        2        2      2 

psykiatria        4        2      6 

OAS        3        2      2 

sairaanhoidolliset palvelut        1        0      4 

kehitysvammahuolto        1        0      0 

yhtymähallinto        0        0      0 

 

 

Potilasvahingot: Potilaiden v 2021 ilmoittamien (tapahtumavuosi voi olla eri) ja käsittelyyn 

tulleiden potilasvahinkojen määrä oli OYS ja OAS yhteensä 521 kpl.  Vireille saatettujen ja 
ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 150 vrk. (Lähde Tweb) Vuonna 2021 

Potilasvakuutuskeskus ratkaisi OYS + OAS toimintaan liittyen 403 vahinkoilmoitusta. Näistä oli 

korvattavia 91 kpl eli 22,6 %. (lähde Potilasvahinkoportti). Lukuihin sisältyvät OYS :n ja OAS:n 

somatiikkaan ja psykiatriaan sekä päivystyksiin liittyvät vahinkoilmoitukset. 

 
 

8. Muu potilaan oikeuksien edistäminen   
  

Potilaslaki määrittelee potilasasiamiehen tehtäviin kuuluvaksi potilaan oikeuksien edistämisen ja 

toteuttamisen. Tärkeä osa tämän tehtävän toteuttamista on osallistua työryhmien työskentelyyn, 

joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä poikkeamien tapahtumista ja edistää potilasturvallisuutta. 

Potilasasiamiehen roolina näissä työryhmissä on tuoda potilaan ”ääntä” työryhmän tiedoksi. 
Potilasasiamies osallistui mm hoitoeettisen työryhmän, potilasturvallisuustyöryhmän ja viestinnän 

yhdyshenkilöt-työryhmän työskentelyyn sekä vakavien vaaratapahtumien työryhmään. 

  

Potilaan oikeuksista tiedottaminen ja kouluttaminen ovat myös potilaan ja henkilökunnan 

oikeuksien edistämistä ja toteuttamista. PPSHP:ssä potilaan oikeuksiin liittyvien koulutusten 

organisoinnista vastaa koulutuspalvelut ja potilasasiamies on mukana sisällön suunnittelussa.  

Vuoden aikana järjestettiin kaksi alueellista koulutusta otsikoilla Potilaan oikeudet 
terveydenhuollossa ja Potilasasiakirjojen käsittely terveydenhuollossa. Näissä koulutuksissa 

potilasasiamies toimi sisällön tuottajan yhdessä tietosuojavastaavien ja laatupäällikön kanssa. 

 

Normaalisti potilasasiamies järjestää yhdessä OYS:ssa toimivan OLKA-projektin kanssa potilaan 

oikeuksien päivän, mutta myös v. 2021 tilaisuus jouduttiin perumaan koronaepidemian takia.  

  

PPSHP:n potilasasiamies ylläpitää listaa alueen potilas- ja sosiaaliasiamiehistä ja järjestää 

verkostokokouksen, jossa osallistujia on sekä potilas- että sosiaaliasiamiehiä koko ERVA-alueelta.  

Sairaanhoitopiirin tasolla ei verkostokokousta järjestetty v. 2021. 
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Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien keskussairaaloiden ja Oulun seudun potilasasiamiehistä koostuva 
työryhmä kokoontui viisi kertaa, joista kolme kertaa Teams:ssä ja kerran OYS:ssa ja Kainuun 

keskussairaalassa.  Tapaamisissa käsiteltiin ja pohdittiin potilaan oikeuksien toteutumista mm. 

koronaepidemiaan liittyen sekä päivitettiin Potilasasiamiehen toimenkuva. Potilasasiamies on 

osallistunut Potilasasiamiesyhdistyksen toimintaan Teams-palavereissa, puhelimitse sekä 
sähköpostilla.    

  

 

9. Arvio toimintavuodesta              
  

Yhteydenottojen lukumäärässä oli nousua 6,4 % verrattuna v 2020. Henkilökohtaisen tapaamisten 
määrä laski edelleen 11,7 % :lla verrattuna edelliseen vuoteen, kun taas puhelujen (9,5 %) ja 

kirjallisten (13,7%) yhteydenottojen lukumäärä nousi.  

 

Yhteydenottojen syyjakauma on pysynyt samankaltaisena viime vuodet. Vaihtelut selittyvät 

pääsääntöisesti lainsäädännön, sairaalan sisäisten prosessien muutoksista sekä vuosien 2020-2021 
aikana koronapandemian aiheuttamista toiminnan muutoksista. 

  

Potilaan roolin muuttuminen potilaasta asiakkaaksi näkyy mm. siinä, että potilaat vaativat 
vastinetta hoitomaksuille. Odotukset ammatillisen osaamisen tasosta erikoissairaanhoidossa ovat 

korkeat. Kun odotukset eivät täyty, niin se koetaan ammatillisen osaamisen puutteena ja potilaan 

ajan hukkaamisena. Enää ei olla myöskään valmiita maksamaan itsestä riippumattomista syistä 

tulleista kustannuksista kuten osastolla odotuspäiviltä ja turhista matkoista. Yhä useammin 

halutaan myös korvauksia ns. turhasta käynnistä, jolloin potilas on kokenut jääneensä hoidotta sekä 
hoidon pienistä komplikaatioista. Vuonna 2021 korvaushakemuksia tuli kirjaamoon 170 kpl, jossa oli 

nousua 49 kpl vuoteen 2020 verrattuna.  

 

Korvaushakemusten määrän ja sisällöllisten muutosten takia tulisi tarkentaa tulosalueille 

yhteiset korvauspäätösten linjaukset, jotta potilaiden tasavertainen kohtelu toteutuisi.  

  

Useilla potilasryhmillä mm pienellä eläkkeellä tai työttömyyskorvauksella toimeentulevilla on huoli 

siitä, onko heillä varaa hoitoon ja lääkkeisiin. Asiakasmaksulain muutoksen 1.7.2021 mukaan 

potilaalla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus laskusta sairaanhoitopiirin hallitukselle. Tätä oikeutta 

potilaat ovat käyttäneet. Sairaalalaskuista tehtiin oikaisupyyntöjä/vaatimuksia 87 kpl. Useimmiten 
halutaan maksun alentamista joko vaikean taloudellisen tilanteen tai sen takia, että ei olla 

tyytyväisiä palvelun sisältöön. Kun kyseessä on maksuvaikeudet, niin potilaat ohjataan 

terveyssosiaalityön palvelujen piiriin. 

 

Suurin osa yhteydenotoista (42%) liittyi potilas- ja lääkevahinkoihin. Potilasvahinko- ja 
korvaushakemusten tekemisen taustalla on useita syitä; epäilty vahinko ja taloudellisen 

selviytymisen ongelmat. Huono kohtelu sekä kokemus huonosta hoidosta voivat myös johtaa 

potilasvahinkoprosessin vireille laittamiseen. 
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Hoitoon pääsyyn liittyvät yhteydenotot lähtivät nousuun kohti koronaepidemiaa edeltäviä lukuja. 

Hoitotakuuseen liittyvät yhteydenotot nousivat 12 kpl verrattuna v. 2020. Potilaat ovat odottaneet 
hoitoon pääsyä koronaepidemian takia, mutta odottamisen terveydellisten ja taloudellisten 

vaikutuksien takia potilaat ovat aktivoituneet vaatimaan hoitoon pääsyä luvatussa lakisääteisessä 

ajassa. Työelämässä olevat kokevat ongelmaksi hoitoon pääsyn ja hoidon viiveiden aiheuttamat 

taloudelliset menetykset mm. työkyvyttömyysajan pitkittyminen. Lisäksi ongelmia aiheuttaa 
huonokuntoisena työssä jaksamisen. 

 

Potilaan näkökulmasta kustannustehokkaaseen prosessien sujuvuuteen, oikea-aikaiseen hoitoon 

pääsyyn ja prosessien jatkuvaan päivittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä tulee 

kiinnittää jatkuvaa huomiota.  

  

Potilas on hoitoprosessin keskiössä ja tärkein osa sitä. Asianmukainen kohtelu ja ammatillinen 

empaattisuus ovat oleellinen osa hoitoprosessia. Valitettavasti kohteluun liittyvien yhteydenottojen 

määrä on ollut selkeässä nousussa kahden viime vuoden ajan. Huomioitavaa on myös se, että 
kohteluun liittyvien muistutusten määrä on noussut edellisistä vuosista. Potilaan luottamus ja 

kokemus hyvästä, laadukkaasta ja turvallisesta hoidosta perustuu ammatilliseen osaamiseen, 

tiedonsaantiin ja hyvään kohteluun.  Laadukas hoito sisältää potilaan kohtaamistaidot ja 

työntekijän arvot ja etiikan. Loukkaavana on koettu välinpitämätön suhtautuminen siirtämällä 

potilaan asiaa paikasta toiseen ja henkilöltä toiselle, jolloin kukaan ei ota vastuuta potilaan asiasta. 
Huonona kohteluna koetaan erityisesti potilaan mielipiteen huomiotta/kuulematta jättäminen 

esimerkiksi kivun/oireiden vähättely sekä epäasiallinen kielenkäyttö. 

 

Pohdittavaksi jää miten kehitetään potilaan hyvän ja laadukkaaksi kokeman hoidon osa-alueita 

erityisesti huomioiden potilaan tiedonsaanti ja kohtelu. Voidaanko toimintaa kehittää esim. 
tarkastelemalla työilmapiiriä, resursointia, omia voimavaroja ja miettimällä mitä potilaan hyvä 

ja laadukas hoito on juuri tässä yksikössä?  

  

Terveydenhuollossa keskitetään hoitoja, osastohoitojaksot lyhenevät ja yhä huonompikuntoisten 

potilaiden kotihoito lisääntyy. Potilasmäärien lisääntyessä on tarve siirtää potilaita 

erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksiin tai kotiin mahdollisimman ripeästi. Tämä näkyy potilaiden 

kokemana turvattomuutena hoitoprosessin eri vaiheissa. Terveyskeskusten paikkamäärät eivät riitä 
ja tästä syystä potilaat voivat joutua kauaskin kotikunnastaan ja omaisistaan. Edellä mainitut 

ongelmat tulevat esille erityisesti vanhuspotilaiden ja monisairaiden sekä heidän omaistensa 

yhteydenotoissa.    

  

Itsemääräämisoikeuden ja sen rajoituksen sisällöissä on puutteita lainsäädännössä. Somaattisessa 

hoidossa henkilökunnalle jää itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvät päätökset tehtäväksi 

ilman siihen soveltuvaa lainsäädäntöä. Nykytilanteessa vaarantuu sekä potilaiden että henkilö-
kunnan oikeusturva, koska eriasteisia rajoituksia joudutaan potilaan oman ja muiden turvallisuuden 



      20 (20)   
 03.03.2022   

  

  

         

  

        

PL 10, 90029 OYS  www.ppshp.fi   
        

      

  

takia käyttämään. Yhä kasvava potilasryhmä potilasasiamiestyössä ovat dementoitumassa olevat 
potilaat, joilla ei vielä ole diagnoosia. Heidän on usein vaikea ymmärtää hoitoprosessin kulkua ja 

tämä lisää aggressioita ja erilaisia korvausvaateita. Koska lainsäädäntöä ei vielä ole niin PPSHP on 

julkaissut oman ohjeen Potilaan rajoitustoimenpiteet somaattisessa hoidossa, jota päivitetään 

tarpeen ja tulevan lainsäädännön mukaan.  

  

Puutteellinen informaatio, vaihtuvat lääkärit/hoitajat ja ongelmat tiedonkulussa on koettu 

haittaavan hoitoprosessin sujuvuutta. Luottamuksellista hoitosuhdetta ei synny, on epätietoisuutta 

jatkotutkimuksesta – tai hoidosta ja ongelmat potilaan hoitoprosessissa aiheuttavat myös diagnoosin 
ja hoidonviiveitä. Tämän takia tulisi jatkuvasti kiinnittää huomiota potilaan hoitoketjun prosessiin 

liittyvien yksityiskohtien päivittämiseen ja esille tulleiden puutteiden mahdollisimman nopeaan 

korjaamiseen. 

 

Tarvitaan reklamaatioiden sisällönanalyysia ja analyysimenetelmien kehittämistä, koska näin 
olisi mahdollista saada terveydenhuollon palveluiden käyttäjiltä ajankohtaista tietoa 

hoitoprosessin kehitystarpeista. 

  

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että yhteydenottojen määrä suhteessa hoidettuihin 
potilaisiin ei ole iso. Jokainen yhteydenotto potilasasiamieheen, jokainen asiakaspalaute ja 
muistutus ovat arvokkaita, koska näin sairaala saa tietoa kehittämistä tai korjaamista vaativista 
hoitoprosessin osa-alueista suoraan palveluiden käyttäjiltä. Potilaiden/läheisten antamasta 
hyvästä palautteesta voidaan myös oppia ja saada tietoa mistä hyvä asiakaskokemus muodostuu.  

 

Potilaiden ja omaisten osallistuminen hoitoprosessien kehittämiseen on osa tulevaisuuden 
terveydenhuoltoa. Tätä varten tarvitaan systemaattinen tapa analysoida potilailta/asiakkailta 
saadun palautteen sisältöä, tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutusta potilaan/asiakkaan 
kokemaan laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon. 
 
Uutena oppimisalueena potilasasiamiestoiminnalle tulee olemaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistus. Potilasasiamiehille haaste tulee olemaan uuden järjestelmän sisäistäminen siten, että 
asiantuntijuus on riittävä potilaiden oikeuksien toteutumisen arviointiin ja asiantuntevaan ja 

ammatilliseen potilasasiamiestoimintaan potilaan oikeuksien edistämiseksi.  

 
 


