
 
        
POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA  
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT  

 
Palvelualue  

Nimi: Terveyspalvelut, sairaalapalvelut       

 
 

Kunnan nimi: Turku 

 
Tulosyksikön nimi 

Sairaalapalvelut 
Tulosyksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Kaupunginsairaala, talo 1; Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku, 
Kaskenlinnan sairaala, talo 26; Vähäheikkiläntie 3, 20700 Turku, 
Muistikuntoutusosasto; Varusmestarintie 14, 20360 Turku 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; potilas-/asiakaspaikkamäärä 

Pääosin turkulaiset iäkkäät, monisairaat potilaat, vuodeosastopaikkoja yhteensä 330, polikliiniset ja ko-
tiinvietävät palvelut  
(vuodeosastopaikkoja akuutti osastoryhmä 176, kuntoututtava osastoryhmä 154)  
Tulosyksikön katuosoite 

Kunnallissairaalantie 20 

Postinumero 

20700 

Postitoimipaikka 

Turku 

Tulosyksikön vastaava esimies 

Ylilääkäri K. Koskela      

Puhelin 

2662000  
Sähköposti 

etunimi.sukunimi@turku.fi 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Ruokahuolto - Fazer 
Tekninen tuki, siivous, vahtimestaripalvelut – Arkea 
Tekstiilihuolto - Turun tekstiilihuolto 
Vainajien kuljetus – Hautaustoimisto Pietet 
Vartiointi – Avarn 

 
 

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? 

Sairaalapalvelut tuottaa turkulaisille kattavasti erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen palveluita avohoi-
tokäynneillä, kotiin vietävillä palveluilla ja perustason erikoissairaanhoidon sairaalaosastoilla erityisesti 
iäkkääseen väestönosaan suunnattuna, sekä tuottaa palliatiivista ja saattohoitoa ja on näiden toiminto-
jen kouluttava ja tutkimustietoa tuottava yksikkö.  
 
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? 
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Turun kaupungin toimintalupauksia ovat  

1) Asukas- ja asiakaslähtöisyys. Arvostamme asukkaitamme ja asiakkaitamme. Tarjoamme laadukkaita ja hel-

posti saatavia palveluja hyvällä asenteella. Kehitämme kaupungin palveluita ammattitaitoisesti yhdessä asuk-

kaittemme, asiakkaittemme ja kumppaniemme kanssa.  

Toiminnan tavoitteena on yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa 
potilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, elämän hallinnan tukeminen, potilaan kun-
nioittava kohtaaminen ja tukeminen tilanteessa, jossa parantavaa hoitoa ei enää ole. 
Sairaalapalveluissa potilaslähtöisyys on laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa ja kuntoutusta, 
joka perustuu potilaan yksilölliseen tarpeeseen oikea-aikaisesti. Potilas ja hänen lähei-
sensä ovat keskeisessä asemassa potilaan hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa ja to-
teutuksessa. Palveluiden kehittämisessä hyödynnetään mm. asiakastyytyväisyysky-
selyistä sekä välittömistä palautteista saatua tietoja potilaan näkökulmasta. Kaikessa toi-
minnassa tavoitteena on potilaalle ja läheisille mahdollisimman hyvä palvelukokemus.  

2)Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus. Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnas-

samme ja kannamme vastuumme viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä sekä tulevista turkulaisista. 

Teemme päätöksiä perustuen parhaaseen käytössä olevaan tietoon ja päätöksentekomme on johdonmukaista ja 

läpinäkyvää. Edistämme erilaisuuden hyväksymistä, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta koko kaupungissa.  

Sairaalapalveluissa kaikki palvelu perustuu potilaan ja hänen läheisiensä arvostavaan 
kohtaamiseen. Palvelun tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon terveyshyötyä po-
tilaalle, jotta hän selviytyisi omassa elinympäristössään aktiivisena toimijana. Toiminta on 
vaikuttavaa ja perustuu hoitosuosituksiin ja parhaaseen olemassa olevaan tietoon. 

3)Uudistuminen ja yhteistyö. Uudistamme toimintaamme aktiivisesti ja arvostamme osaamista. Haluamme olla-

uutta luovia rohkeita edelläkävijöitä. Teemme yhteistyötä kaikilla tasoilla. Yhteistyömme perustuu arvostuk-

seen,avoimuuteen ja luottamukseen. Haluamme menestyä yhdessä.  

Sairaalapalveluissa toimintaa arvioidaan jatkuvasti palveluiden edelleen kehittämiseksi. 
Henkilöstö ylläpitää osaamista ja hakee aktiivisesti uusinta tietoa ja parhaimpia toiminta-
malleja. Toimimme arvostaen ja avoimesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tavoit-
teena sujuvat potilaslähtöiset palveluprosessit. 

 
 

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 

 
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. 
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Turun hyvinvointitoimialan potilasturvallisuussuunnitelma perustuu terveydenhuoltolain vaatimukseen 
laatia laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta suunnitelma terveydenhuollon toi-
mintayksikössä. 

Turun kaupungin hyvinvointitoimialalle on laadittu Potilasturvallisuussuunnitelma, joka käsittää periaat-
teet ja toiminnot, joiden tavoitteena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoit-
tumasta. Siihen sisältyy ennakoiva riskien arviointi, vaaratilanteita ehkäisevät ja tunnistetuilta riskeiltä 
suojaavat toimet, sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. Tavoitteena on toimintakulttuuri, jossa koros-
tuu potilaiden turvallista hoitoa edistävä systemaattinen toimintatapa, sekä sitä tukeva johtaminen, ar-
vot ja asenteet.  

Hyvinvointitoimialan yhteisiä potilasturvallisuusasioita käsittelee potilasturvallisuusneuvottelukunta ja 
sen lisäksi tulosalue- ja yksikkötasolla johto ja esimiehet yhdessä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa. 
Kokonaisvastuu potilasturvallisuudesta on hyvinvointitoimialan toimialajohtajalla, mutta potilasturvalli-
suuden toimeenpanovastuu on linjaorganisaation johdolla ja vastuuhenkilöillä. Heillä on myös päävas-
tuu myönteisen asenneympäristön luomisessa potilasturvallisuuskysymyksiä kohtaan. Jokaisella hy-
vinvointitoimialan työntekijällä on henkilökohtainen vastuu potilasturvallisuudesta ja sen kehittämi-
sestä. 

Sairaalapalveluissa tapahtuu yleisimmin potilasturvallisuuden haittatapahtumia liittyen lääkehoidon ja 
hoidon turvallisuuteen. Hoidon turvallisuuteen liittyen tapahtuu eniten tapaturmia (kaatuminen), mutta 
myös esim. tiedonkulkuun liittyviä poikkeamia. Lääkehoitoa ja kaatumisten ehkäisyä kehitetäänkin ak-
tiivisesti tavoitteena parempi potilasturvallisuus. Apuna riskienhallinnassa käytetään vuosittain ”Turval-
lisuuden tarkistuslistaa” sekä mm. turvallisuuskävelyjä. 

 
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 
- Vaarat ja haitat 

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? 

 
Kertoo esimiehelle, tekee Haipro-ilmoituksen 
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? 

 
Potilaalle tapahtuvista haittatapahtumista ja läheltä piti tapahtumista tehdään aina ilmoitus Haipro-jär-
jestelmään. Uusien poikkeamien ehkäisemiseksi tehdyt ilmoitukset käsitellään huolellisesti Haipro-oh-
jelmassa ja lisäksi asioista keskustellaan työyksikössä.  
 
Vakavista tapahtumista ilmoitetaan ylihoitajalle sekä ylilääkärille, jolloin tapahtumasta tehdään tilan-
teesta riippuen selvitys uusien tapahtumien estämiseksi. Vakavammat poikkeamat käsitellään osasto-
ryhmän tasolla osastonhoitajien kokouksissa tai tulosyksikkötasolla sairaalan johtoryhmässä. Vakavim-
pien tapahtumien selvittelyyn ylilääkäri pyytää osallisiksi potilasturvallisuusneuvottelukunnan puheen-
johtajan sekä potilasturvallisuuskoordinaattorin.  
 
Tapahtumat käsitellään yksiköissä lähiesimiehen johdolla välittömästi tai vähintään kuukausittain osas-
tokokouksissa. Osastoryhmäkohtainen raportointi ja käsittely tapahtuu ylihoitajien toimesta kaksi kertaa 
vuodessa. Samoin sairaalapalveluiden johtoryhmässä tapahtumat käsitellään kaksi kertaa vuodessa.  
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? 

 
Tapahtuneet laatupoikkeamat käsitellään oppimisnäkökulmasta. Tilanteiden tarkastelussa hyödynne-
tään esim. osaston lääkehoidosta vastaavan osaamista. Tilanteesta riippuen tulee tarkastelun olla mo-
niammatillista; kaatumisia tulee käsitellä esim. lääkärin, hoitajan ja fysioterapeutin yhteistyönä.Tarvitta-
essa muutetaan toimintatapoja tai laaditaan uusi toimintaohje. 
Muutoksista tiedottaminen 

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

 
Osastokokoukset, osastonhoitajien kokoukset, sairaalanjohtoryhmä, hallinto-meeting, sähköpostijakelu 
ja perehdyttäminen, erilliset tiedotteet ja toimintaohjeet, dotku. 

 
 

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? 

 
Sairaalapalveluiden henkilöstö. Potilasturvallisuustyötä tehdään myös hyvinvointitoimialan eri toimikun-
nissa (mm. potilasturvallisuus, lääkehoito, kaatumisten ehkäisy), joissa on mukana sairaalapalveluiden 
edustajat. 
Potilasturvallisuuden suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

 
Yl K Koskela, yh A Ryhänen ja yh T Painilainen 

Potilasturvallisuussuunnitelman seuranta 

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

Miten yksikössä huolehditaan potilasturvallisuussuunnitelman päivittämisestä? 

 
Vuosittain sekä tilanteiden muuttuessa,vastuu ylilääkärillä ja ylihoitajilla. 
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. 
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Missä yksikön potilasturvallisuussuunnitelma on nähtävillä? 

 
Yksiköiden ilmoitustaululla. Sairaalapalveluiden sisäisillä nettisivuilla 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? 

 
Tulotilanteessa kartoitus lääkärin johdolla moniammatillisesti mm. geriatrisen arvioinnin periaatteiden 
mukaisesti. Keskeisiä arvioinnin kohteita ovat toimintakyvyn muutoksen kuvaus ja tavoitetila. Apuna 
hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arvioinnissa käytetään erilaisia mittareita, kuten mm. verenpaine, ve-
rensokeri, happisaturaatio, paino, FIM-toimintakyky, tasapainotesti Berg, muistitestit Mmse ja Cerad. 
Yksilöllisen hoidon suunnittelun kannalta taustatietojen kartoittaminen sairastumista edeltästä tilan-
teesta on ensiarvoisen tärkeää ja jokainen ammattiryhmä perehtyy potilaan tilanteeseen huolellisesti. 
 
Kuntoutusosastoryhmässä heti hoidon alussa pidetään alkupalaveri, jossa yhdessä potilaan, omaisen 
ja moniammatillisen tiimin kanssa kartoitetaan kuntoutus- ja hoidon tarvetta ja suunnitellaan tulevaa 
hoitoa ja kuntoutusta. 
 

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

 
Potilas ja omaiset osallistetaan mukaan hoitoon alusta lähtien, esim. hoidon suunnittelun alkupalaveri 
moniammatillisesti.  
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? 

Potilastietojärjestelmään (Pegasos) laaditaan hoitosuunnitelma rakenteisen kirjaamisen ja luokitusten  
mukaisesti. Hoitosuunnitelman toteutumista ja arviointia tehdään päivittäin. Hoitosuunnitelmaa päivite-
tään tilanteen muuttuessa. 
 
Hoitosuunnitelman toteutumisen arviointia ja päivittämistä tehdään lisäksi esim. moniammatillisissa hoi-
tokokouksissa ja kuntoutuspalavereissa ja lääkärinkierroilla.  
 
Lisäksi hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua dokumentoidaan sairauskertomukseen erikoisalalehdille, 
esim. geriatria, sisätaudit, neurologia, fysioterapia ja toimintaterapia. 
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 

 
Perehdytetään uudet työntekijät, raportointi työvuorojen vaihtuessa. Henkilöstöstä jokainen kantaa vas-
tuunsa omasta työstä oman tehtäväkuvansa mukaisesti. Esimies seuraa aktiivisesti toiminnan laatua.   
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? 
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Potilasta kuullaan ja häntä tuetaan osallistumaan aktiivisesti omaan hoitoonsa. Sairaalassa yksityisyys 
otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon, haasteena isot potilashuoneet. 
Itsemääräämisoikeutta rajoitetaan vain painavin perustein ja mahdollistaen ne valinnat ja päätökset, 
joihin potilas on kykenevä.  
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? 
 

Sairaalapalveluiden yleinen itsemääräämisoikeussuunnitelma on laadittu 17.2.2017. Tämän lisäksi 
osastoille laaditaan vuoden 2018 aikana tarkennetut osastokohtaiset itsemääräämisoikeussuunnitel-
mat, joissa on kuvattu tarkemmin mm. rajoittamistoimet, valvontamenettelyt ja kirjaamiskäytännöt. Ra-
joittaminen perustuu aina potilaan tai muun henkilön terveyden tai turvallisuuden turvaamiseen. Rajoit-
tamista pyritään välttämään käyttäen luovasti muita mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja.  
 
Sairaalapalveluissa laaditaan jokaiselle potilaalle tarkennettu yksilöllinen itsemääräämisoikeussuunni-
telma silloin, kun itsemääräämisoikeuden rajoittaminen on välttämätöntä potilaan terveyden tai turvalli-
suuden vaarantumisen takia. 
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? 

 
Noudatetaan lain ja asetuksen määrämiä sekä ammattieettisiä ohjeita. Potilaan arvostava kohtaami-
nen ja kuuleminen on edellytys onnistuneelle hoitosuhteelle ja hyvälle palvelukokemukselle. Johto ja 
esimiehet huolehtivat henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta. Esimies ja henkilöstö 
puuttuu välittömästi havaitsemiinsa epäkohtiin ja käsittelee asian potilaan ja omaisten kanssa. Epäasi-
allista kohtelua ei sallita. 
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? 

 
Asiakaspalautteen tulokset toimivat yhtenä keskeisenä seurattavana kohtana toiminnan laadun seuran-
nassa ja kehittämisessä. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään kerran vuodessa (1-2viikon aikana). Jat-
kuvaa palautetta kerätään yksiköissä erilliseen palautelaatikkoon. Sähköinen palaute lisäksi turku.fi etu-
sivulla. Sairaalapalveluiden edustaja on lisäksi mukana hyvinvointitoimialan osallisuusverkoston toimin-
nassa. 
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Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

 
Kaikki palautteet käydään läpi tilanteen vaatimalla tavalla ja palaute hyödynnetään toiminnan kehittämi-
sessä. Epäkohtiin puututaan ja asiasta tiedotetaan ylihoitajaa ja ylilääkäriä tilanteen vaatimalla tavalla. 
Potilaan/asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

 
Sairaalan ylilääkäri  
b) Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

 
Potilasasiamies. Osoite: Yliopistonkatu 30, 3.krs, 20100 Turku. Sähköpostitse yhteys potilas-
asiamies@turku.fi.  
 
Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saa-
maansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopai-
kassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinko-
keskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.  
 
Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa 
siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko. Potilasasiamies ei voi myöskään toimia poti-
laan asiamiehenä eikä edusta tätä tuomioistuimessa. Potilasasiamiehen toimintaa ohjaa laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista. 
c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

- 
 

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

 
Muistutus. Kohteluunsa tyytymätön potilas voi tehdä muistutuksen toimintayksikön johdolle. Muistu-
tuksena käsitellään palautetta, jonka potilas nimeää muistutukseksi tai jonka sellaiseksi voi tulkita. 
Muistutukseen vastataan aina kirjeitse. Sähköpostin vastaanottanut ilmoittaa, että muistutus on vas-
taanotettu ja että vastaus tapahtuu kirjeellä. Tulosyksikkö- tai palvelualuejohtaja tutkii asian ja vastaa 
muistutuksen tekijälle kirjeitse kohtuullisessa ajassa (enintään1 kk). Tulosyksikkö- tai palvelualuejoh-
taja vie asian tarvittaessa johtoryhmään tiedoksi ja kehittämistoimenpiteitä varten. 
 
Kantelu. Potilas voi tehdä kantelun Sosiaali-. ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira), Lou-
nais-Suomen aluehallintovirastolle (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille tai suo-
raan hyvinvointitoimialalle. Selvityspyynnön valmistelusta vastaa hyvinvointitoimialan lakimies. Vas-
taukset kirjataan ja lähetään kirjaamon toimesta postitse vastaanottajalle. Mikäli kantelu on osoitettu 
hyvinvointitoimialalle, asiakirjat toimitetaan toimialajohtajalle. 
 
Potilasvahinko- ja lääkevahinkoasia. Potilas voi hakea korvausta potilasvahinko- tai lääkevahinko-
asiassa Potilasvakuutuskeskuksesta (PVK) tai Lääkevahinkovakuutuspoolista, jotka pyytävät lisäselvi-
tyksiä. Kirjaamo kirjaa ja skannaa selvityspyynnöt ja lähettää ao. ylilääkärille valmisteltavaksi. Ylilää-
käri huolehtii tarvittaessa päätösten tiedottamisesta johtoryhmälle kehittämistoimenpiteitä varten. 
Muistutuksia ja em. päätöksiä hyödynnetään muun palautteen ja tiedon kanssa sairaalapalveluiden 
toiminnanjatkuvassa kehittämisessä. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

Kuukauden kuluessa. 
 
 

5. HOIDON POTILASTURVALLISUUS 
 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

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

 
Potilaan terveydentila ja toimintakyky kartoitetaan kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisesti eri mitta-
reita hyödyntäen. Potilaiden omatoimisuutta ja toimintakykyisyyttä tuetaan kaikkien ammattiryhmien 

mailto:potilasasiamies@turku.fi
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toimesta, mm. kuntoutumista edistävän hoitotyön, fysioterapian ja toimintaterapian keinoin. Potilaiden 
olemassa olevia voimavaroja vahvistetaan ja potilasohjauksen keinoin tuetaan hänen itsehoitoval-
miuksiaan. Potilaita kannustetaan ja motivoidaan omassa hoito- ja kuntoutusprosessissa, jotta hän us-
koisi itseensä ja omaan pystyvyyteensä. Ikääntyneen hyvinvoinnille on merkityksellistä myös omaisten 
osallistaminen ikääntyneen hoitoon.  
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? 
 

Hoitosuunnitelmaan kirjataan konkreettisia yksilöllisiä kuntoutustavoitteita. Potilaskohtaisesti tavoittei-
den toteutumista arvioidaan havainnoimalla ja sekä  erilaisilla mittareilla. Arviointia tehdään päivittäi-
sen toiminnan lisäksi esim. lääkärinkierroilla, kuntoutusmeetingeissä sekä hoitokokouksissa, jolloin 
tavoitteita määritellään tarvittaessa uudelleen. 
 
Kaikessa hoidossa tulee huomioida ikääntyneen voimavarat ja aktiivisesti pyrkiä vähentämään sairaa-
lahoidon passivoivaa vaikutusta mm. kuntoutumista edistävän hoitotyön keinoin. 
 
Myös osastoryhmän ja sairaalapalveluiden tasolla toimintakyvyn muutoksia eli palvelun vaikuttavuutta 
seurataan mittareita hyödyntäen. 
 

Ravitsemus 

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

Potilaiden ravitsemuksen jatkuva seuranta ja kirjaaminen. Mittareiden käyttö; esim. MNA-mittarin 
käyttö vajaaravitsemuksen tunnistamiseksi, BMI-painoindeksi ja painonseuranta. Seurannassa apuna 
käytetään erilaisia seurantalomakkeita, josta tieto siirretään potilastietojärjestelmään. 
 
Kuntouttavassa osastoryhmässä on käytössä vajaaravitsemuksen ehkäisy ja hoito –malli. Mallin mu-
kaisesti arvioidaan ravitsemusta hoidon ensimmäisinä päivinä strukturoidusti, toteutetaan ravitsemus-
hoitoa tarvittaessa sekä annetaan ravitsemusohjausta. 
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? 
 

Seurantaa tehdään mm. sairaalainfektioista ja hygieniaan liittyen seurataan käsihuuhteen käyttöä. Hy-
gieniakäytännöt toteutuvat perushoidon ja sairaanhoidon periaatteiden mukaisesti ja noudattaen infek-
tioiden torjuntayksikön laatimia toimintaohjeita. Tarttuvien sairauksien leviämisen estämiseksi sairaa-
laympäristössä korostuvat eristämiseen liittyvien ohjeiden huolellinen noudattaminen. Hygienia käytän-
nöt kuuluvat tärkenä osana uuden henkilöstön perehdytykseen. 
 
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? 

 
Äkillisessä kuolemantapauksessa noudatetaan erillistä vuonna 2016 sairaalapalveluissa laadittua toi-
mintaohjetta, joka on Dotkussa sairaalapalveluiden sivulla. 
 
Kiireetön ja kiireellinen sairaanhoito toteutuu yksiköissä lääkärin ja päivystysaikana päivystävän lää-
kärn ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa potilas lähetetään lääkärin harkinnan mukaisesti Turun alueen 
yhteispäivystykseen. Hammashoitoon potilas ohjataan tarvittaessa.  
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Näidenkin ohjeiden noudattamisen valvonta kuuluu esimiehille. Ohjeet ovat osa perehdytystä ja löyty-
vät sairaalapalveluiden sisäisiltä sivuilta Dotkusta. 
 

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

 
Pitkäaikaissairaiden potilaiden terveyden edistäminen ja sairaanhoito toteutuu edellä mainituin periaat-
tein samoin kuin muillakin sairaalapalveluiden potilailla hoitosuunnitelman mukaisesti noudattamalla 
geriatrisen prevention ja moniammatillisen arvion periaatteita terveyshyödyn saavuttamiseksi. 
 

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

 
Lääkäri 
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? 

 
Päivitetään vuosittain, sairaala-apteekki seuraa vuosittaisina osastokäynteinä. 
b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

 
Lääkäri 
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? 

Isbar-tarkistuslista käytössä potilaan siirtyessä yksiköiden välillä. Hyvä kirjaaminen tiedon siirtymiseksi 
yhtymäpinnoilla. Avoin ja arvostava yhteistyö eri toimijoiden kanssa; yhteispalaverit ja työryhmät. Laa-
tupoikkeamista tehdään haipro-ilmoitus. 
Alihankintana tuotetut palvelut  

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

Kilpailutusehdot, asiakaspalaute, toiminnan jatkuva seuranta, tarkastusoikeuden käyttö.  
 
 
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? 

 
Ohjeiden ja dokumenttien ajantasaisuudesta huolehditaan ylilääkärin ja ylihoitajien toimesta yhteis-
työssä viranomaisten ja eri toimijoiden kanssa. 
 
Etenkin muistisairaan potilaan kohdalla huomoidaan edunvalvonnan tarve ja sen ilmoittaminen maist-
raattiin. 

Henkilöstö 

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

 
Akuutti osastoryhmä: yhteensä 140,5 sairaanhoitajaa ja 89 lähihoitajaa (229,5 hoitajaa)  
Kuntoututtava osastoryhmä: yhteensä 67 sairaanhoitajaa ja 79 lähihoitajaa (146 hoitajaa) 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

 
Varahenkilöstöä käytetään ensisijaisesti äkillisissä poissaoloissa. Varahenkilöt ovat hyvin yksikköihin 
perehtyneitä henkilöitä. Ulkopuolisia sijaisia käytetään pidemmissä poissaoloissa, kuten vuosilomissa.  
c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

 
Yksiköissä on määritetty minimimiehitykset. Lähiesimies ja hänen poissaollessaan vuoron vastaava 
huolehtii riittävästä mitoituksesta. Henkilöstöä hälytetään työhön tilanteen vaatiessa. 
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? 

Rekrytointi perustuu kelpoisuuteen, vaadittuun tehtäväkohtaiseen koulutukseen ja työkokemukseen.  
Turun kaupungin esimiesten apuna ovat Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen Rekrytointi-palvelut 
Rekrytoinneissa käytetään sähköistä rekrytointijärjestelmää Kuntarekryä. Rekrytointien tekemisen tu-
kena on rekrytointipalveluiden ylläpitämä Rekrytointiopas esimiehille. Kelpoisuus tarkistetaan Julki-
terhikistä, työntekijä esittää henkilötodistuksen tullessaan allekirjoittamaan työsopimuksen ensimmäi-
sen kerran.  
b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja 
luotettavuus? 

 
Ammatillinen pätevyys ja perehdytys, esimiehen ja työyhteisön valvonta. Rikosrekisteriotetta ei vaa-
dita. Lapsiasiakkaita ei ole.  
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

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? 

 
Konsernihallinnon perehdytyksen itseopiskelupaketti yksikön omien perehtytys käytäntöjen ja materi-
aalien lisäksi. Opiskelijoiden ja pidempiaikaisten sijaisten perehdytyksen varmistamiseksi nimetään 
erikseen perehdytyksestä vastaava henkilö. Lyhyissä sijaisuuksissa perehtyminen tapahtuu työn 
ohella vuorossa olevien hoitajien toimesta. 
 
Henkilöstö suorittaa potilasturvallisuuden verkkokoulutuksen. Ennen asiakastietojärjestelmän käyttöä 
tietosuojasitoumus allekirjoitetaan. Navisec-tietoturvallisuuden verkkokoulutus tehdään vuosittain. 
Henkilöstö suorittaa Pegasos potilastietojärjestelmän e-Opiston testin osaamisen varmistamiseksi. 
Lääkäreille järjestetään ennen kesän sijaiskautta perehdytyspäivä, osastosijoituksissa pyritään huomi-
oimaan kokeneen lääkärin tuki. Perehdytystä varten on sairaalapalveluiden osiossa Dotkussa ohjeis-
tus.   
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 
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Sairaalapalvelut järjestää omaa sisäistä täydennyskoulutusta ja kehittämisiltapäiviä ja päiviä. Koulu-
tustarpeita kartoitetaan mm. kehityskeskusteluissa. Täydennyskoulutuksella tuetaan sairaalapalvelui-
den toiminnan kehittämistä. Henkilöstö osallistuu lisäksi hyvinvointitoimialan järjestämiin koulutuksiin 
sekä ulkoiseen koulutukseen. Esimiehet vastaavat osaltaan henkilöstön osaamisesta ja sen kehittämi-
sestä vastaten työntekijän ja toimintayksikön tarpeita.  
 
Osaamisen varmistaminen turvallisuuden potilasnäkökulmasta mm.; alkusammutusharjoitukset 3v vä-
lein, paloturvallisuuskoulutus 5 vuoden välein, lääkehoidon koulutus- ja lupakäytäntö, kaatumisten eh-
käisyn koulutus, tietoturvallisuuden koulutus Uuden työntekijän perehdytys.  
 
   
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 

 
Osastolla on potilashuoneet (sukupuolien mukaan) ja yleiset tilat, henkilökunnan tilat, huoltotiloja ja 
tutkimustiloja. Palliatiivisessa hoidossa olevilla potilailla on mahdollisuus henkilökohtaisten esineiden 
tuomiseen osastoille ja saattohoitopotilaan omaisen on mahdollista yöpyä halutessaan potilaan huo-
neessa. Vain henkilöstölle tarkoitetut tilat on lukittu. 
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

 
Siivous toteutuu puhtauspalvelun toimesta sekä ostopalveluna (Arkea). Pyykkihuolto on samoin osto-
palveluna. 
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. 

 
Potilashälytysjärjestelmän kutsulaitteet on jokaisella potilaspaikalla ja lisäksi yksittäisiä hälytysrannek-
keita. Muistisairaille potilaille erilliset dementiarannekkeet, jotka käynnistävät hälytyksen osaston 
ovilla. Hoitajakutsu, joka toimii potilaan äänenvoimakkuudella, on mahdollista ottaa käyttöön tilan-
teissa, joissa potilas ei onnistu normaalisti kutsumaan henkilöstöä. Muistikuntoutusosastolla on lisäksi 
valvovat lattiat; järjestelmä hälyttää esim. kaatumisesta. 
 
Henkilöstöllä hälytyskapulat ja –napit (vartijakutsu) uhkaavien tilanteiden varalle, Mäntymäessä ja 
Kaskenlinnassa on  tallentavia valvontakameroita yleisissä tiloissa.  
 

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

 
Hälytyksiin tulee aina vastata mahdollisimman viiveettä, vastaaminen tapahtuu potilashuoneesta. Kut-
sulaitteet testataan aina kun laitteet esitellään uudelle potilaalle.  
 
Henkilöturvalaitteet testataan kuukausittain.  
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? 

 
Apuvälineet ovat listattuina lääkintälaiterekisterissa. Osaston omien apuvälineiden käyttökunnosta ja 
määräaikaishuollon pyytämisestä vastaa loppukäyttäjä eli yksikön esimies. Tekninen huolto toteuttaa 
osastojen oman välineistön huollot. Apuvälinelainaamo huoltaa lainaamansa apuvälineet. Osaava 
henkilöstö ohjeistaa apuvälineiden käytön. 
 
Uusien apuvälineiden käyttökoulutus tapahtuu laitetoimittajan toimesta.  
Hankinnat tehdään hyton ohjeistuksen mukaan, jolloin hankintaprosessin aikana pyydetään teknisen 
huollon lausunto laitteen hankkimiseksi.Uusista laitteista tehdään vastaanottotarkastuspyyntö tekni-
selle huollolle, samalla lääkintälaite samalla laite lisätään lääkintälaiterekisteriin. 
 
Laitepassit otetaan käyttöön 2017 aikana laiteiden turvallisen käytön edistämiseksi. (Potilasturvalli-
suusneuvottelukunta 8.5.2017) 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

 
Lääkintälaitteiden vastuuhenkilöä ei ole nimety (27.1.2017 lääkintälaitetoimikunta) 
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? 

 
Uusien käyttöoikeuksien haltijoille perehdytys potilatietojen oikeasta käsittelystä ja tietosuojasitoumuk-
sen allekirjoittaminen. Navisec-tietoturvallisuuden verkkokoulutus suoritetaan kerran vuodessa. Pereh-
dytys ja valvonta ja ohjeistus (e-opisto) esimiehen toimesta. Pegasoksen käyttäjät suorittavat Opiston 
testit kahden vuoden välein. Esimiehet valvovat toimintaa. 
b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja 
täydennyskoulutuksesta? 

 
Opiskelijoilla on oma ohjaaja, jonka opastuksella asiaan perehdytään. Uusille työntekijöille perehdytys. 
Navisec-tietoturva verkkokoulutus vuosittain. Pegasoksen eOpiston testi kahden vuoden välein, myös 
uusille työntekijöille. 
c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, 
miten potilaasta/asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 

 
Ilmoitustaululla. 
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot  
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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. 
 

Kesän 2017 aikana on käynnistynyt laatukäsikirjan laatiminen, mikä osaltaan edistää potilasturvallisuu-
den toteutumista.  
 
Eri ammattiryhmiä koskevien koulutusohjeiden valmistelu on aloitettu 2017.   
 

Potilasturvallisuusraportissa sairaalapalveluiden yksiköissä eniten tapahtuu lääkepoikkeamia sekä ta-
paturmista kaatumisia.  

 Lääkehoidon turvallisuutta kehitetään aktiivisesti yksiköissä 

 Ikääntyneiden kaatumisten ehkäisyn toimintamallin jalkauttamista jatketaan vuoden 2017 ai-
kana. 

 
Laitepassi otetaan käyttöön 2017 aikana. 
 
Turvallisuuden tarkistuslista otettu käyttöön v. 2017. 
 
Itsemääräämisoikeussuunnitelmat otetaan osastoilla käyttöön 2018 aikana. 

 
 
 
 
 
 
 

6. 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 Turku marraskuussa 2017 
 

Allekirjoitus 
 
 
 
Ylilääkäri, K Koskela 

 


