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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? 

 

Tuottaa lasten ja nuorten erikoislääkäripalveluja 0-20–vuotiaille turkulaisille. Toimia kiinteässä yhteis-
työssä muiden turkulaisten lasten ja nuorten palveluita tuottavien tahojen kanssa. Tehdä verkostoyh-
teistyötä lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi Turun kaupungissa. 
 
Poliklinikalla hoidetaan erikoislääkärikonsultaatioon tulevia, pitkäaikaissairaita, moniongelmaisia sekä 
päihde- ja gynekologisiin asioihin apua tarvitsevia lapsia ja nuoria. Poliklinikalla käy lastenkirurgi kon-
sultoimassa. Poliklinikan erikoislääkärit ja sairaanhoitajat vastaavat myös perusterveydenhuollon lää-
käreiden ja hoitajien konsultaatioihin, antavat täydennyskoulutusta sekä opettavat sairaanhoitaja-, ter-
veydenhoitaja ja lääketieteen opiskelijoita. 
 
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? 

 

 asiakaslähtöisyys 

 osaaminen 

 uudistaminen ja yhteistyö  

 vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 

 kustannustehokas toiminta 

 jatkuva kouluttautuminen  

 työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen  

 jatkuva palautteen anto ja saaminen 
 

 

 
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 
 
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 
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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. 
 

Lasten ja nuorten poliklinikalla on nimetty potilasturvallisuusyhdyshenkilö, jonka tehtävänä on potilas-
turvallisuuden koordinointi kyseisessä yksikössä. Lasten ja nuorten poliklinikan potilasturvallisuusyh-
dyshenkilö on yl Minna Aromaa. Hänen tehtävänään on edistää potilasturvallisuutta yhteistyössä yksi-
kön osastonhoitajan ja muun henkilökunnan kanssa ylläpitämällä ja kehittämällä Lasten ja nuorten po-
liklinikan toimintaan liittyviä tiedonhankinnan, seurannan ja riskienhallinnan menettelytapoja sekä yksi-
kön potilasturvallisuusohjeistusta. Yksikössä kerätään tietoa ja kehitetään toimintaa Haipro-ohjelman 
avulla. 
 
Lasten ja nuorten poliklinikan henkilökunta suorittaa työsuhteen alussa Potilastusvallisuus-verkkokou-
lutuksen. Lisäksi henkilökunnan potilasturvallisuusvalmiuksia ylläpidetään vuosittaisella elvytystaidot-
koulutuksella, vuosittaisella Navisec Flex -tietoturvakoulutuksella, 3 vuoden välein järjestettävällä alku-
sammutuskoulutuksella. Hoitohenkilökunnan lääkehoito-osaamista varmennetaan 5 vuoden välein 
Love-koulutuksella. Pegasoksen eOpisto-testit uusitaan tarpeen mukaan, kun ohjelmaan tehdään mer-
kittäviä muutoksia. Lisäksi lääkärit osallistuvat 5 vuoden välein VSSHP:n toimesta järjestettävään sätei-
lyturvakoulutukseen. 
 
Lnp:n potilasturvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain vuodenvaihteessa yhteistyössä henkilöstön 
kanssa. Toiminnan vahvuudet, heikkoudet ja riskit on määritelty SWOT-analyysin avulla. Materiaali on 
liitetty henkilöstön perehdytysmateriaaliin.  
 

 
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? 

Raportoimalla esimiehille, tekemällä Haipro-ilmoituksen sekä ottamalla epäkohdat esiin henkilökunnan 
palavereissa. 
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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. 
 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 

Poliklinikalla on käytössä HaiPro-raportointijärjestelmä, joka on potilas-/asiakasturvallisuutta vaaranta-
vien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu.  
Poliklinikan henkilökunta ymmärtää HaiPro-ilmoituksen tärkeyden ja osaa käyttää ohjelmaa potilastur-
vallisuutta uhkaavan haitta-/vaaratapahtuman sattuessa. HaiPro-ohjelman pikakuvake löytyy digitaali-
selta työpöydältä. 
Haipro-ilmoitukset käsitellään aina niiden ilmantuessa, poliklinikalla käsittelee osastonhoitaja ja/tai yli-
lääkäri.  
Ilmoituksen perusteella keskustellaan asianomaisten sekä tarvittaessa muun henkilökunnan kanssa, 
tehdään tarvittavat toimenpiteet ja viedään asia sekä mahdolliset kehittämistoimenpiteet poliklinikkapa-
laveriin. Toimenpiteet dokumentoidaan Haipro-järjestelmään ja poliklinikkapalaverin muistioon. Haipro-
tapahtumista kirjataan koosteet puolivuosittain vietäväksi Polikliinisten palveluiden johtoryhmään ja 
sieltä potilasturvallisuusneuvottelukuntaan.  
 
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? 

Kts. edellä, syy tapahtuneelle selvitetään, keskustellaan henkilökunnan kanssa ja tarvittaessa yhdessä 
suunnitellaan mahdolliset toimintakäytäntöjen muutokset.  
 
Muutoksista tiedottaminen 
 
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökun-
nalle ja muille yhteistyötahoille? 

Muutoksista työskentelyssä tiedotetaan henkilökunnalle sähköpostilla, pienpoliklinikka palavereissa 
sekä kuukausittain järjestettävissä koko poliklinikan yhteisissä palavereissa, palavereista kirjataan 
muistiot. Tarvittaessa muutoksista työskentelyssä ilmoitetaan muille yhteistyötahoille sähköpostilla. Toi-
mintaohjeet löytyvät myös perehdytysmateriaalista. 
 

 
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? 

Potilasturvallisuussuunnitelman työryhmä: yl Minna Aromaa, oh Virpi Varjokumpu, th Sirpa Parikka ja 
kanslisti Sirpa Helin sekä muu henkilökunta 
 
Potilasturvallisuuden suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Ylilääkäri Minna Aromaa 
Itäinen Pitkäkatu 30, 2.krs 
20700 Turku 
p.044 9073 484 
minna.aromaa@turku.fi 
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Potilasturvallisuussuunnitelman seuranta 
 
Potilasturvallisuussuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja potilas-/asiakasturvallisuuteen liittyviä 
muutoksia. 
 

Miten yksikössä huolehditaan potilasturvallisuussuunnitelman päivittämisestä? 

Potilasturvallisuussuunnitelman työryhmä päivittää suunnitelman vähintään kerran vuodessa. 
 

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? 

Potilasturvallisuussuunnitelma on nähtävillä Lnp:n tiloissa sekä Dotkussa. 
  

 
 

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-
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? 

Potilaan palvelun tarve arvioidaan lähetekäsittelyn yhteydessä sekä vastaanotolla potilaan ja/tai poti-
laan huoltajan kanssa yhdessä keskustellen. Lnp toimii yhteistyössä lähettävän tahon, muun terveyden-
huollon sekä tarvittaessa sosiaalitoimen henkilöstön kanssa. 
Mittareina on lähetteiden määrä, lähetekäsittelyyn kuluva aika, hoitoa odottavien potilaiden määrä ja 
hoitoon pääsyyn kulunut aika. 
 
Miten potilas/asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 

Kts. edellä.  
 
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? 

Hoitosuunnitelma laaditaan lääkärin vastanotolla tai moniammatillisessa verkostopalaverissa yhdessä 
potilaan ja/tai hänen huoltajansa kanssa.  
Hoitosuunnitelma kirjataan potilaan potilasasiakirjamerkintöihin. 
Hoitosuunnitelma laaditaan kaikille potilaille vähintään kerran vuodessa ja yksittäisestä hoitojaksosta 
hoitojakson päättyessä. 
Laaditun hoitosuunnitelman toteutumista seurataan lääkärin ja mahdollisesti sairaanhoitajan vastaan-
otoilla. 
 
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 

Uuden työntekijän perehdytyksessä sekä poliklinikkapalavereissa käydään läpi hoitosuunnitelmiin liitty-
viä ohjeistuksia sekä tähän liittyen potilastietojärjestelmän ominaisuuksia. Kirjausten laatimiseen on val-
takunnalliset ohjeistukset.  
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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? 

Kts. liite: Itsemääräämisoikeusohjeistus Lnp:llä  
 

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? 
 

Kts. liite  Itsemääräämisoikeusohjeistus Lnp:llä 
 
 
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? 

Poliklinikan arvoissa on määritelty potilaan hyvä ja asiallinen kohtelu. Arvot pohjaavat lainsäädäntöön 
ja niitä käydään läpi henkilökunnan perehdytyksessä ja muun muassa poliklinikkapalavereissa. Epä-
asialliseen kohteluun puututaan välittömästi asian tultua ilmi. 
Potilaalla ja/tai hänen huoltajallaan on mahdollisuus antaa jatkuvaa palautetta sähköisen palautepal-
velun kautta ja kirjallisesti tai suullisesti poliklinikalla. Palautetta kerätään myös vuosittaisella erillisellä 
kirjallisella asiakastyytyväisyyskyselyllä.  
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Potilas ja/tai huoltaja voi halutessaan jättää kirjallisen valituksen tai muistutuksen, joka toimitetaan 
Lnp:n ylilääkärille. Potilasasiamies auttaa potilasta tarvittaessa. Valitukset, muistutukset ja niihin liitty-
vät vastaukset kirjataan Joutsenet-asiakirjajärjestelmään. 
Tarvittaessa tehdään Haipro-ilmoitus tai potilasvahinkoilmoitus. 
 
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? 

Kts. edellä, jatkuvaa palautetta kerätään Turun kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta sekä kir-
jallisesti ja suullisesti poliklinikalla. Kerran vuodessa palautetta kerätään systemaattisesti kirjallisella 
asiakastyytyväisyyskyselyllä. 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Tulleita asiakaspalautteita käsitellään työyhteisössä muun muassa poliklinikkapalavereissa. 
 

Potilaan/asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

Ylilääkäri Minna Aromaa 
Lomake löytyy linkistä: http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//muistutus_perustuen_la-
kiin_potilaan_asemasta_ja_oikeuksista_35.713.pdf 
 
b) Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Ylihoitaja Merja Lamminen: potilasasiamies@turku.fi p.02 2625 959.  
Potilasasiamies antaa tietoa potilaan oikeuksista sekä toimii potilaan oikeuksien edistäjänä. potilas-
asiamies neuvoo ja avustaa potilasta, muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän 
potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Palvelu on maksutonta. 
 
Potilasasiamiehen yhteystiedot ovat esillä poliklinikan tiloissa. 
 
c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

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

Muistutuksiin, kanteluihin ja muihin vastaaviin laaditaan vastineet. Asiat käsitellään toiminnan kehit-
tämisnäkökulmasta poliklinikkapalavereissa.   
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

1-4 viikkoa 
 

 
 

5. HOIDON POTILASTURVALLISUUS 
 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

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

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/muistutus_perustuen_lakiin_potilaan_asemasta_ja_oikeuksista_35.713.pdf
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/muistutus_perustuen_lakiin_potilaan_asemasta_ja_oikeuksista_35.713.pdf
mailto:potilasasiamies@turku.fi
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Potilas saa hoitokäynneillä terveyttä edistävää ja tukevaa ohjausta sekä neuvontaa voimavarojen vah-
vistamiseen ja tiedon soveltamiseen käytännössä. Neuvonnan lähtökohtana on näyttöön perustuva 
tieto. 
 
b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

Potilaita neuvotaan aktiivisesti hakeutumaan Turun kaupungin omaan sekä muuhun harrastustoimin-
taa.  
 
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? 

Seuranta vastaanottokäynneillä. 
 
Ravitsemus 
 
Miten yksikössä seurataan potilaiden/asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? 

Potilaan kasvua seurataan vastaanottojen yhteydessä (kasvukäyrät). Tarvittaessa järjestetään käynti 
ravitsemusterapeutille.  
 
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?  

Lnp:lla on käytössään Turun kaupungin Infektioiden torjuntayksikön laatimat hygieniaohjeistukset, jotka 
löytyvät tietokoneen työpöydältä kansiosta Infektioiden torjunta sekä Dotkusta ja Lnp:n perehdytysma-
teriaalista. Tarvittaessa otetaan yhteyttä Infektioiden torjuntayksikköön. 
Hygieniakäytännöistä keskustellaan henkilökunnan kanssa muun muassa poliklinikkapalavereissa. 
 
Perehdytyksessä, kehittämispäivien yhteydessä ja poliklinikkapalavereissa varmistetaan, että henkilö-
kunta ymmärtää, miten taudit tarttuvat ja käsittää tartuntateiden katkaisun merkityksen infektioiden tor-
junnassa potilaiden välillä sekä henkilökunnan ja potilaan välillä. Henkilökunta tietää, mitä tavanomai-
silla varotoimilla tarkoitetaan ja miten niitä noudatetaan kaikessa työskentelyssä. 
 
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? 

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

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

Poliklinikan henkilökunta 
 
Lääkehoito 
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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 päivitetään tarvittaessa ja vähintään 2 vuoden välein. Esimiehet vastaavat 
suunnitelman päivittämisestä. Sairaala-apteekki tarkistaa lääkehoitosuunnitelman osastokäynnin yh-
teydessä. 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
Esimiehet vastaavat, että poliklinikalla on laadittu lääkehoitosuunnitelman, joka on ajantasainen. Työn-
tekijällä on vastuu omasta toiminnastaan ja vastuu toimia lääkehoitosuunnitelman mukaan. Viime kä-
dessä vastuussa on poliklinikan ylilääkäri. 
 
Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
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? 

Yhteistyö ja tiedonkulku potilaan/asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan säännöllisten verkostopalaverien avulla, joihin po-
tilaan ja/tai hänen huoltajansa lisäksi osallistuu eri palveluntuottajien edustajat. Näin edistetään poti-
laan kannalta toimivan ja hänen tarpeitaan parhaiten vastaavan palvelukokonaisuuden toteutuminen 
ja varmistetaan tärkeässä roolissa oleva tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 
 
Alihankintana tuotetut palvelut  
 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja potilasturvallisuusvaatimuk-
sia? 

Kilpailutus, säännölliset laatukierrokset (siivous), poikkeaminen seuranta ja raportointi esim. Haipro-
järjestelmä 
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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? 

Turvallisuussuunnitelmat ovat sähköisessä muodossa jokaisen työntekijän nähtävissä. Niitä päivite-
tään säännöllisesti ja käydään läpi henkilökunnan kanssa 
Työntekijöitä velvoitetaan osallistumaan järjestettäviin turvallisuuskoulutuksiin.  
 

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? 

Vakituiseen henkilökuntaan kuuluu: ylilääkäri, 5 lastentautien erikoislääkäriä, 1 lastentautien erikois-
tuva lääkäri, 1 nuorisopsykiatri, osastonhoitaja, 5 sairaanhoitajaa, 1 terveydenhoitaja, 1 perushoitaja, 1 
fysioterapeutti, 1 osastonsihteeri, 1 toimistovirkailija ja 1 kanslisti. Lisäksi poliklinikalla vastaanottoa 
pitävät noin kerran viikossa lastenkirurgi, gynekologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. 
 
b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Sijaisia käytetään pitkäaikaisissa poissaoloissa, poliklinikka on kiinni loma-aikoina, joihin työntekijöi-
den lomat keskitetään. 
 
c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Kehityskeskusteluissa kartoitetaan henkilöstön osaaminen ja voimavarat. Vuosittain laaditaan henki-
löstösuunnitelma Hyto-tasolla, johon tehdään tarvittaessa ehdotuksia.  
 
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? 

Rekrytoinnissa noudatetaan Rekrytointipalveluiden laatimia ohjeita. 
 
b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja 
luotettavuus? 

Rekrytoinnissa huomioidaan alaikäisten kanssa yksin työskentelevien osalta rikostaustaote. Lisäksi 
huomioidaan henkilön yleinen soveltuvuus lasten kanssa työskentelyyn. 
  
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? 

Työntekijän perehdytyksestä vastaavat esimiehet. Käytännön perehdytys tapahtuu pitkäaikaisen työn-
tekijän ohjauksessa erillisen suunnitelman pohjalta. Perehdytyksessä käytetään Hyton-materiaalia 
sekä poliklinikan omaa materiaalia. Pegasos-tunnusten anomisen yhteydessä työntekijä allekirjoittaa 
tietosuojasopimuksen. 
Turun kaupunki järjestää myös uusille työntekijöille Tervetuloa töihin Turun kaupungille –perehdytysti-
laisuuksia. 
 
b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Täydentävää koulutusta järjestetään sekä Turun kaupungin että VSSHP:n toimesta sekä valtakunnalli-
sesti. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti täydennyskoulutukseen. Henkilökunnan 
ajankohtaisia täydennyskoulutustarpeita kartoitetaan vuosittaisissa kehityskeskusteluissa (osaamisen 
varmistaminen).  
 
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 

Hoidon järjestämiseen liittyvä toiminta: vastaanottotoiminta, tarvittaessa ryhmätoiminta 
 
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Siivouksesta vastaa Lassila & Tikanoja 
Tekstiilihuollosta vastaa Lännen tekstiilihuolto 
 

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. 
 

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? 

Hankinnassa noudatetaan hankintalakia (kilpailutetut hankintapaikat). 
Henkilökunta vastaa laitteiden käytön ohjauksesta, niiden käytöstä sekä huollon järjestämisestä. Tek-
ninen huolto korjaa ja huoltaa laitteet tarvittaessa. 
Teknisen huollon ylläpitämä lääkintälaiterekisteri löytyy digitaaliselta työpöydältä. Työpyynnöt korjauk-
sista ja uusien laitteiden vastaanottotarkastuksista tehdään sähköisesti tämän itsepalveluportaalin 
kautta. 
 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Esimiehet sekä Joni Paavola ja Sirpa Helin.  
 
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 lain-
säädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyk-
siä? 

Perehdytyksessä käydään läpi potilasasiakirjojen kirjaaminen ja tietosuoja-asiat. Jokainen työntekijä 
allekirjoittaa tietosuojasopimuksen sekä suorittaa vaadittavat potilasturvallisuusverkkokurssit.  
  
b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja 
täydennyskoulutuksesta? 

Perehdytyksessä käydään läpi potilasasiakirjojen kirjaaminen ja tietosuoja-asiat, asioista keskustel-
laan myös kehittämispäivissä ja poliklinikkapalavereissa. 
 
c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, 
miten potilaasta/asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 

Tietosujaseloste on nähtävissä Turun kaupungin internetsivuilla sekä Lnp:n tiloissa. 
http://www.turku.fi/turku-tieto/rekisteriselosteet/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-rekisteriselosteet 
 
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Sari Järvinen 050 595 5028 
 

 
  

http://www.turku.fi/turku-tieto/rekisteriselosteet/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-rekisteriselosteet
http://www.turku.fi/turku-tieto/rekisteriselosteet/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-rekisteriselosteet
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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. 
 

      
 

 
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 16.10.2017  
 
Allekirjoitus 

 
Minna Aromaa 

 


