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1. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 

 
Toiminta-ajatus 
 

Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle potilas-/asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toiminta-ajatus il-
maisee, kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten lastensuo-
jelu-, vammaispalvelu-, kehitysvammahuolto- sekä mielenterveys- ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain säädöksiin. 
 
Mikä on yksikön toiminta-ajatus? 
 

Infektioiden torjuntayksikkön Tartuntatautien valvonnassa tehdään tarttuvien tautien ehkäisyyn liittyvää 
työtä Tartuntatautilain mukaisesti. Tartuntatautien valvonnassa neuvotaan sekä asiakkaita että ammat-
tilaisia ja tarvitaessa hoidetaan asiakkaita. Toimintaa ohjaa Tartuntatautilaki, terveydenhuoltolaki ja li-
säksi muut kansalliset sekä alueelliset ohjeet.  
 
Yksikkö tarjoaa asiantuntijapalveluita sekä ammattilaisille että asiakkaille. Yksikkö pyrkii ohjaamaan hy-
vinvointitoimialan toimintaa potilasturvalliseen toimintatapaan esimerkiksi ohjeistamalla sairaalahygie-
niset toimintatavat. Tässä hygienihoitajilla on keskeinen rooli ja he noudattavat sekä kansallisia että 
alueellisia ohjeita. 
 
Terveysneuvontapiste Millissä tarjotaan neuvontatyyppisiä palveluita pistoshuumeita käyttäjille. Ter-
veysneuvonta sisältää puhtaiden pistosvälineiden jakelun sekä veri- ja sukupuoliteitse tarttuvien tautien 
ehkäisyyn liittyvää neuvontaa. Toimintaa ohjaa erityisesti Tartuntatautilaki. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

Arvot liittyvät läheisesti työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia 
käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Yksikön arvot kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien 
asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne. 
 
Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan asemaa yksikössä. Toimintaperi-
aatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintape-
riaatteet muodostavat yksikön toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. potilaan/asiakkaan ja omaisten 
kohtaamisessa. 
 
Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 
 

Palvelut on järjestetty ns. matalan kynnyksen palveluiksi, jotta saavutettavuus olisi asiakkaille mahdol-
lisimman hyvä. Palvelua on mahdollista saada joko saapumalla fyysisesti paikalle, soittamalla tai otta-
malla yhteyttä sähköisesti eTerveyspalveluiden kautta (rokotusneuvonta). Toimintaa ohjaa vahvasti tar-
tuntatautilaki ja terveydenhuoltolaki. Lisäksi uusia digitaalisia palveluita  (chat) kokeillaan tartuntatautien 
valvonnassa.  
 
Ammattilaisille tarjotaan konsultaatiopalveluita laajalti ja yksikkö antaa myös koulutusta tarpeiden mu-
kaan hyvinvointitoimialan eri toimipisteille.  
 
Potilasturvallisuus ja myös väestön turvallisuus tarttuvia tauteja kohtaan korostuu toimintaperiaatteissa. 
Rokotusohjelman tunteminen ja hyvän rokotuskattavuuden ylläpito sekä turkulaisissa että henkilökun-
nassa on yksi yksikön tärkeä tehtävä.  
 

 
2. RISKIEN HALLINTA 

 
 
Potilasturvallisuus perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan monipuoli-
sesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, 
asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työ-
yhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että potilaat/asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda 
esille laatuun ja potilas-/asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia? 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
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Riskinhallinnassa laatua ja potilas-/asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa 
toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen 
toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, 
analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille po-
tilasturvallisuuden osa-alueille. 
 
Riskinhallinnan työnjako 

 
Johdon tehtävänä on huolehtia potilasturvallisuuden ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi 
tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. 
Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii ak-
tiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, potilasturvallisuussuun-
nitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, ky-
kyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri 
ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilöstö mukaan potilasturvallisuuden suunnitteluun, to-
teuttamiseen ja kehittämiseen. 
 

Yksikössä seurataan potilasturvallisuuden toteutumista ja mahdollisia riskejä ja nämä hoidetaan yhtei-
sesti, jos potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita tulee ilmi. 
 

 
Riskien tunnistaminen 
 

Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. Miten hyödynnetään poti-
lasturvallisuuden indikaattoreita riskienhallinnassa? 
 
Potilasturvallisuusindikaattorit, joita käytetään riskien tunnistamisen apuna hyvinvointitoimialalla: 
 
Turvallisuuskulttuuri:  

- TUKU -kysely joka toinen vuosi -> vastausten muutokset 
Vaaratapahtumien määrä/laatu:  

- Haipro-raportointijärjestelmä -> ilmoitusten määrä, sisältö ja tilastot 
- Muistutukset, kantelut -> määrä ja laatu 
- GTT -> trendien seuranta 

Hoitoon liittyvät infektiot: 

- SAI –raportointijärjestelmä  
- Käsihuuhteen kulutus 
- Prevalenssitutkimukset 

Lääkintälaitteisiin liittyvät vaaratapahtumat: 

- Ilmoitukset Valviralle 
Lääkehoitoon liittyvät sivuvaikutukset: 

- Ilmoitukset Fimealle 
Verensiirtoihin liittyvät poikkeamat: 

- QPati/Verikeskus 
- SPR/Veriturvatoimisto 

Muut yksikön toimintaan liittyvät indikaattorit: 

- Yksikkökohtaiset mittarit 
 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

Jos riskitapahtumia havaitaan, niin niistä keskutellaan ja mietitään, mitä voidaan tehdä uusimisen estä-
miseksi.  
 
Riskien käsitteleminen 

 
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallin-
nassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattami-
nen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa 
omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, potilasta/asiakasta tai omaista 
informoidaan korvausten hakemisesta. 
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Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 

Haittatapahtumista keskustellaan ja tehdään haipro-ilmoitus.  
 

Korjaavat toimenpiteet 

 
Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilan-
teen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettely-
tapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 
 

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 

Keskustellaan ensin tapahtuneesta ja sitten sovitaan jatkotoimenpiteet. 
 

Muutoksista tiedottaminen 

 
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökun-
nalle ja muille yhteistyötahoille? 

Yksikkö antaa paljon konsultaatioita muille toimijoille. Tällöin jos havaitaan haitta-/riskitapahtuma, niin 
asiasta tiedotetaan myös muille toimijoille sekä heidän esimiehilleen.  
 

 
3. POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄT VASTUUT 

 
Potilasturvallisuuden suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

 
Potilasturvallisuussuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Potilasturvallisuuden eri osa-
alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt. 
 

Ketkä ovat osallistuneet potilasturvallisuuden suunnitteluun? 

Yksikön esimies, ylilääkäri, ylihoitaja sekä osastonhoitaja.  
 

Potilasturvallisuuden suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Jutta Peltoniemi jutta.peltoniemi@turku.fi  
 

Potilasturvallisuussuunnitelman seuranta 

 
Potilasturvallisuussuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja potilas-/asiakasturvallisuuteen liittyviä 
muutoksia. 
 

Miten yksikössä huolehditaan potilasturvallisuussuunnitelman päivittämisestä? 

Osallistuminen potilas- ja asiakasturvallisuusneuvottelukuntaan ja siellä tämän suunnitelman päivittä-
minen on osa ”vuosikelloa”. 
 

Potilasturvallisuussuunnitelman julkisuus 

 
Ajan tasalla oleva potilasturvallisuussuunnitelma pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että potilaat/asiakkaat, omaiset 
ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 
 

Missä yksikön potilasturvallisuussuunnitelma on nähtävillä? 

Ilmoitustaululla Tartuntatautien valvonnassa sekä Turku.fi-sivuilla kohdassa Omavalvonta- ja potilastur-
vallisuussuunnitelmat-sivulla https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/palvelun-laatu-ja-saata-
vuus/palvelun-laatu-ja-palautteet/omavalvonta-ja  
 

 
 

4. POTILAAN/ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 
 

Palvelutarpeen arviointi 

 
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä potilaan/asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen 
edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelu-
tarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumi-
sen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaa-

mailto:jutta.peltoniemi@turku.fi
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/palvelun-laatu-ja-saatavuus/palvelun-laatu-ja-palautteet/omavalvonta-ja
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/palvelun-laatu-ja-saatavuus/palvelun-laatu-ja-palautteet/omavalvonta-ja
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linen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottu-
vuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys 
tai kipu. 
 

Miten potilaan/asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Palveluntarve arvioidaan hoitajan ja tarvittaessa lääkärin toimesta. Tarttuvien tautien ehkäisyssä ja hoi-
dossa arviointi pohjautuu erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisiin ohjeisiin.  
 

Miten potilas/asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 

Sopivasta tavasta ehkäistä tarttuvaa tautia neuvotellaan asiakkaan kanssa (esim rokotukset). Lisäksi 
valittavasta hoitomuodosta neuvotellaan asiakkaan kanssa ja kerrotaan hänelle lääketieteellisesti suo-
siteltavin hoitomuoto. Omaisten kanssa asioidaan, jos siihen on tarvetta ja on asiakkaan lupa. Millissä 
palveluntarve arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa ja hänet ohjataan tarvittaessa oikeaan jatkohoito-
paikkaan. 
 
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan potilaan/asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan 
suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa potilasta/asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle 
asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-/asia-
kassuunnitelmaa ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle potilaan/asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 

Yksikön toiminnasta johtuen hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen ei kuuluu yksikön tehtäviin. An-
nettu hoito ja hoito-ohjeet kirjataan potilastietojärjestelmään noudattaen kansallisia kirjaamismääräyk-
siä. 
 
Jos yksikön henkilökunta on antanut ohjeita esimerkiksi resistentin mikrobikantajan hoidossa huomioi-
taviksi asioiksi, niin se kirjataan potilastietojärjestelmään ja silloin tämä tulee huomioida asiakkaan hoi-
dossa esimerkiksi sairaalassa tai tehostetussa palveluasumisessa. 
 
Terveysneuvontapiste Millissä neuvonta ja pistosvälineiden vaihto on pääsääntöisesti anonyymiä, mutta 
terveydenhuollolliset toimet kuten rokottaminen ja lääkärin vastaanottotyö kirjataan potilastietojärjestel-
mään. 
 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 
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Hoito- ja kasvatussuunnitelma 

 
Kun lapsi on sijoitettu laitoshuoltoon avohuollon tukitoimena tai huostaan otettuna, hänelle laaditaan hoito- ja kasvatussuunni-
telma, joka täydentää lastensuojelulain 30 §:n mukaista asiakassuunnitelmaa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa arvioidaan 
lapsen laitoksessa tarvitseman hoidon ja huollon sisältöä, ottaen huomioon, mitä asiakassuunnitelmassa on määritelty sijais-
huollon tarkoituksesta ja sen tavoitteesta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma täydentää asiakassuunnitelmaa ja tukee laitoksessa 
järjestettävän tosiasiallisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on annettava tiedoksi lapsen 
asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä lapsen huoltajille. 
 

Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 

      
 

Potilaan/asiakkaan kohtelu 

 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemat-
tomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen 
vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan.  

Miten yksikössä vahvistetaan potilaiden/asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päät-
tää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 

Neuvonassa korostetaan, että asiakas päättää, miten toimii. Esimerkiksi rokotusneuvonnassa annetaan 
asiakkaille suosituksia, mutta asiakas itse päättää, ottaako rokotuksen vai ei.  
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

 
Hoito ja huolenpito perustuvat ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön 
itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa 
ainoastaan silloin, kun potilaan/asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoi-
keutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän 
rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Lastensuojeluyksiköille lasten ja nuorten 
itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulaissa. 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 

Tartuntatautilaissa on annettu kunnan tartuntataudeista vastaavalla lääkärille oikeus määrätä yleisvaa-
ralliseen tartuntatautiin sairastunut henkilö eritykseen tai karanteeniin taudin leviämisen ehkäisemiseksi 
ja hoidon toteuttamiseksi. Lisäksi tartuntatautilain mukaan kunnan tartuntataudeista vastaavalla lääkä-
rillä on oikeus pidättää henkilö työstä lisätartuntojen ehkäisemiseksi (esimerkiksi EHEC, salmonella). 
Tartuntatautilaki määrittelee tarkkaan, milloin näitä keinoja voidaan käyttää. Jos joudutaan käyttämään 
rajoittamistoimenpiteitä, niin ne kerrotaan ja perustellaan aina asianomaiselle henkilölle. Eristämis/ka-
ranteeniin määräämisestä tehdään myös erillinen valituskelpoinen päätös. Karanteeni tarkoittaa poti-
laan olemista kotona kunnes tartuttavuusaika on loppunut.  
 
 

 
Pohdittavaksi: 
- Miten toimintaa ja työkäytäntöjä arvioidaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökulmasta (rutiininomaiset käytännöt, 
vierailuajat, ruokailuajat, netin ja puhelimen käyttö ym.) 
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä helpottaa työntekijöiden perehty-
mistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää siten usein haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeustur-
vaa. 
 

Potilaan/asiakkaan kohtelu 

 
Suuri osa kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuorovaikutustilannetta työntekijän 
kanssa. Potilaalla/asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli 
hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle vi-
ranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai 
loukkaavaan käytökseen potilasta/asiakasta kohtaan. 
 

Potilasturvallisuussuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan potilaiden/asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetel-
lään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan? Miten potilaan/asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa 
käsitellään asiakasta kohdannut haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
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Jos tulee ilmi asiakkaan/potilaan epäasiallista kohtelua, niin tästä keskustellaan asiakkaan, häntä hoi-
taneen henkilön sekä hänen esimiehensä kanssa.  
 

Potilaan/asiakkaan osallisuus 

 
Potilaiden/asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja potilasturvallisuuden kehittämiseen 

 
Eri-ikäisten potilaiden/asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun si-
sällön, laadun, potilas-/asiakasturvallisuuden kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja 
potilaalle/asiakkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 
 

Palautteen kerääminen 

 
Miten potilaat/asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja potilasturvallisuuden kehittämiseen? 
Miten asiakaspalautetta kerätään? 

Infektioiden torjuntayksikkö kerää asiakaspalautteita Turun kaupungin asiakaspalautejärjestelmän 
kautta. Lisäksi palautetta saadaan suoraan asiakkailta.  
 
Ammattilaisille annettavien konsultaatiopalveluiden osalta palautetta saadaan suoraan heiltä ja lisäksi-
koulutusten jälkeen on kerätty palautetta webpropol-lyselyillä. 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Asiakaspalautteiden perusteella muutetaan tarvittaessa toimintaa vastaamaan asiakkaiden tarpeita. 
Esimerkiksi toimintaan on lisätty digitaalisia palveluita, jotta palvelut olisivat paremmin saavutettavissa. 

Potilaan/asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

Terveyskeskuksen vastaava lääkäri Jane Marttila 
 

b) Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Merja Lamminen potilasasiamies@turku.fi Puhelin (02) 262 5959 ma-to klo 9-11 
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

      
 

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 

Puututaan epäkohtiin ja korjataan ne 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

Neljä viikkoa 
 

 
 

5. HOIDON POTILASTURVALLISUUS 
 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

a) Potilaiden/asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 

Ammattilaisen hyvä ammattitaito on tärkeää potilasturvallisuuden kannalta. Henkilökunnan ohjeistami-
nen oikeanlaisiin hygieenisiin toimenpiteisiin esimerkiksi resistenttiä mikrobikantajaa kohtaan on tär-
keää. Tavoitteena on, että resistentin mikrobikantajan on mahdollista elää mahdollisimman normaalia 
elämää joko kotona tai laitoksessa ja saada sairaalahoidossa hänen tarvitsemansa hoito ja kuntoutus.  
 

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

      
 

mailto:potilasasiamies@turku.fi
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Potilaiden/asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, 
kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
Miten potilaiden/asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seura-
taan? 
 

Hygieniahoitajat seuraavat asiakkaille/potilaille annettujen ohjeiden toteutumista ja tarvittaessa puuttu-
vat toimenpiteisiin 
 

Ravitsemus 

 
Miten yksikössä seurataan potilaiden/asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? 
 

Yksikön henkilkunta ohjeistaa asiakasta/potilasta tarvittaessa ravitsemukseen liittyvissä asioissa esi-
merkiksi miten syödä turvallisesti kaukomatkoilla tai miten turvata riittävä ravitsemus, jos sairastuu tu-
ristiripuliin. 
 

Hygieniakäytännöt 

 
Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä potilaiden/asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat hygieniakäytän-
nöille tavoitteet, joihin kuuluvat potilaiden/asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen lisäksi tarttuvien sairauk-
sien leviämisen estäminen. 
 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että potilaiden/asiakkaiden tarpeita vastaavat hygie-
niakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 

Yksikkö ohjeistaa muita hyvinvointitoimialan yksiköitä oikeisiin hygieenisiin toimintatapoihin. Infektioiden 
torjuntayksikön henkilökunta käy kansallisissa koulutuksissa ja tekee paljon yhteistyötä Varsinais-Suo-
men sairaanhoitopiirin kanssa, jotta yksikön henkilökunta osaa ohjeistaa muita mahdollisimman hyvin 
ja ajantasaisilla tiedoilla. 
 
Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje. 
 

Terveyden- ja sairaanhoito 

 
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet potilaiden/asiakkaiden ham-
mashoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuo-
lemantapauksen varalta. 
 

a) Miten yksikössä varmistetaan potilaiden/asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja 
äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Jos yhteydenoton aikana havaitaan, että on tarvetta muille terveyspalveluille, niin ohjataan ko. palve-
lun piiriin.  
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden potilaiden/asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Hygieenisten käytäntöjen ohjeistamisella pyritään turvamaan pitkäaikaissairaiden potilaiden terveyttä. 
 

c) Kuka yksikössä vastaa pitkäaikaispotilaiden/asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Yksiköstä ohjataan tarvittaessa oikeaan paikkaan. 
 

Lääkehoito 
 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n Turvallinen lää-
kehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähim-
mäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että 
julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö. 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Lääkehoitosuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa. Lääkeneuvottelukuntaan 
osallistuminen turvaa sen, että tiedetään ajantasaiset ohjeistukset. 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Tartuntataudeista vastaava lääkäri 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
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Potilas/asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti – esimerkiksi lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, tervey-
denhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi poti-
laan/asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen 
tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 
 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku potilaan/asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velunantajien kanssa toteutetaan? 

Yhteistyötä tehdään joko pitämällä yhteisiä hoitoneuvotteluja, puhelinneuvotteluja tai hyödynnetään 
sähköisiä palveluita. 
 

Alihankintana tuotetut palvelut  

 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja potilasturvallisuusvaatimuk-
sia? 
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6. POTILASTURVALLISUUDEN RAKENTEET 
 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 
Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden 
kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja 
ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Potilas-/asiakasturvallisuutta varmistaa 
omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henki-
löstä sekä vanhuspalvelulain mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huo-
lehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. 

 
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden potilas-/asia-
kasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 

Yhteistyötä tehdään kaikkien Hyvinvointitoimialan toimijoiden kanssa liittyen erityisesti infektioiden tor-
juntaan. Lisäksi yhteistyötä tehdään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalahygieniayksikön, 
Lounais-Suomen AVIn ja ympäristöterveydenhuollon kanssa.  
 

Henkilöstö 

 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 

 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityisessä päivähoidossa päivähoitolaki 
ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki. Jos toiminta on lu-
vanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu po-
tilaiden/asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä.  
 
Potilasturvallisuussuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne 
(eli koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä 
pidettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja 
henkilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys 
varmistetaan. 
 

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

6 sairaanhoitajaa/terveydenhoitajaa, 1 lähihoitaja, 1 osastonhoitaja, ylihoitaja, 3 erikoislääkäriä (osa-
aikaisia) 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

pitkäaikaisiin sijaisuuksiin pyritään saamaan sijainen, lyhytaikaiset poissaolot hoidrtaan oman yksikön 
turvin 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Oma yksikkö sijaistaa ja tälla tavalla varmistetaan, että äkillisissä poissaoloissa useammalla on samaa 
osaamista kuin poissaolevalla 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnanta-
jien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä ote-
taan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakentee-
seen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön 
työntekijöille. 
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Pyritään saamaan ammattitaitoista ja tartuntatautien torjunnasta innostunutta henkilökuntaa. Terveys-
neuvontapiste Millin työssä kiinnostus päihdetyöhön on myös tärkeää. 
 

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja 
luotettavuus? 

      
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
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Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään potilas-/asiakastyöhön, potilas-/asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuo-
jaan sekä potilasturvallisuuteen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Joh-
tamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista potilai-
siin/asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä potilas-/asiakastyöhön, potilas-/asiakastieto-
jen käsittelyyn ja tietosuojaan? 

Perehdytyslomake on käytössä. Lisäksi osallistutaan ja tehdään yhteisesti sovitut osaamista varmista-
vat testit esimerkiksi Love-lääkelupa, rokotuslupa, Pegasoksen eOpiston testit, Navisec-tietoturvatesti. 
Tietosuojakoulutuksiin osallistutaan, jotta tiedot ovat ajantasalla. 
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Henkilöstön täydennyskoulutusta tehdään koulutussuunnitelman mukaisesti. 
 

Toimitilat 

 
Potilasturvallisuussuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Suunnitel-
massa kuvataan muun muassa potilaiden/asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten potilaat/asiakkaat 
sijoitetaan huoneisiin tai miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten 
potilaiden/asukkaiden omaisten vierailut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää.  
 
Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi: 
 
- Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät? 
- Miten asukas (lapsi/nuori/ iäkäs) voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen 
- Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa. 
 

Tilojen käytön periaatteet 

Tiloja käytetään henkilökunnan työntekoon. Potilas-/asiakastapaamisia on Tartuntatautien valvon-
nassa Luolavuorentiellä sekä Terveysneuvontapiste Millissä Aninkaistenkadulla. 
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Siivous ja pyykkihuolto on järjestetty kuten terveysasemillakin.  

Teknologiset ratkaisut 

 
Henkilökunnan ja potilaiden/asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys- ja kut-
sulaitteilla. Potilasturvallisuussuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön periaatteet eli esimerkiksi, ovatko 
kamerat tallentavia vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta 
käytöstä vastaa. Suunnitelmaan kirjataan mm. kotihoidon potilaiden/asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet 
ja käytännöt sekä niiden käytön ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 

Henkilökunnan ja potilaidne/asiakkaiden turvallisuus on varmistettu hätysjärjestelmällä ja vartioinnilla. 
Turvapalvelut tulevat keskitetysti Terveyspalveluiden kautta.  
 

Miten potilaiden/asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen 
varmistetaan? 

      
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 

 
Terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotarvikkeisiin liittyvistä käytännöistä säädetään terveyden-
huollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sai-
raalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, silmälasit. Valviran määräyksessä 4/2010 
annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 
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Miten varmistetaan potilaiden/asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen 
toteutuminen? 

Yksikön toiminnassa lääkintälaitteita on vähän, mutta uusien laitteiden kohdalla alkuperehdytys on tär-
keää ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen laitteen käyttöön. Tekninen huolto auttaa mahdollisissa 
vikatilanteissa. 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Osastonhoitaja Niina Nurmi niina.nurmi@turku.fi  
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 

 
Asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se 
on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedonhallintatapa. Re-
kisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tietoja siihen tallen-
netaan. Potilaan/asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin 
kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta 
ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastie-
toja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.  
 
Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 
19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan 
omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olen-
naisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuu-
delle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään 
velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen. 
 
Asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), tästä syntyy myös velvoite informoida 
asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla rekisteriselostetta hieman laajempi 
tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus 
voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja 
korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 
 
Kun potilaan/asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, on tietojenkä-
sittelyä suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erilli-
syys. Tietojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot 
kirjataan erillisiin asiakirjoihin. 
 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä 
yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

Kun uusi työntekijä aloittaa, niin hän allekirjoittaa tietosuojasitoumuksen. Lisäksi uusi työntekijä pereh-
dytetään tietosuojaan liittyviin kysymyksiin. Nykyisten työntekiöiden kohdalla vuosittainen Navisec-
koulutus kertaa tietosuojaan liittyviä asioita.  
 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja 
täydennyskoulutuksesta? 

Navisec-koulutus ja muut tietosuojaan liittyvät koulutukset.  
c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, 
miten potilaasta/asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 

Hyvinvointitoimialan Sosiaali- ja Terveyslautakunnan Terveyspalveluiden Potilasrekisterin rekisteri-
seloste on nähtävillä Turku.fi-sivuilla http://www.turku.fi/turku-tieto/rekisteriselosteet/sosiaali-ja-ter-
veyslautakunnan-rekisteriselosteet ja Tartuntatautien valvonnassa ilmoitustaululla. 
Em. nettisivulla on ”Informointi henkilötietojen käytöstä”-ohje  ja siinä kerrotaan tietojen käsittelyyn liit-
tyvistä toimintatavoista.  
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Sari Järvinen sari.jarvinen@turku.fi  
 

 
  

mailto:niina.nurmi@turku.fi
http://www.turku.fi/turku-tieto/rekisteriselosteet/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-rekisteriselosteet
http://www.turku.fi/turku-tieto/rekisteriselosteet/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-rekisteriselosteet
mailto:sari.jarvinen@turku.fi
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7. YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

Potilailta/asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamisesta 
 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja potilas-/asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. 
Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin 
vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 

Yksikön oma kehittämistoiminta kohdistuu kaudella 2019-2020 tartuntatautilain soveltamiseen käytän-
nössä sekä asioiden kirjaamiseen ja dokumentointiin sekä tiedolla johtamiseen. Myös digitaalisten pal-
veluiden hyödyntäminen on keskeisessä roolissa. 
 
Yksikkö toivoo palautetta sekä asiakkailta että ammattilaisilta ohjeistuksen selkeydestä. 
 

 
8. POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

(Potilasturvallisuussuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

 
Suunnitelman päivitys merkitään päivämäärällä päivitettyyn kohtaan ja allekirjoitus 
Suunnitelman tarkistuksen yhteydessä tarkistuspäivämäärä ja allekirjoitus 
 

Paikka ja päiväys 

Turussa 9.9.2019 

 

Allekirjoitus 
 
 

 


