
 

   

 

        
POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA  
 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT  
 

 
 
Palvelualue  

Nimi: Terveyspalvelut 
 

 

 
 
 

Kunnan nimi: Turku 

 

 
Tulosyksikön nimi 

Suun terveydenhuolto 

 

Tulosyksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Turku 

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

      
 

Tulosyksikön katuosoite 

Luolavuorentie 2 
 

Postinumero 

20700 

 

Postitoimipaikka 

Turku 
 

Tulosyksikön vastaava esimies 

johtava ylihammaslääkäri Marina Merne-Graf-
ström 
 

Puhelin 

 040-5848569 

 

Sähköposti 

marina.merne-graftrom@turku.fi 
 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Ilta- arkipyhä- ja viikonloppupäivystys, vuokrahammaslääkäripalvelut: Attendo Oy 
Hammaslaboratoriopalvelut: Lumi Dental Oy, High Dent, Harri Loukonen Oy ja Gecilab Oy 
Histopatologiset tutkimukset: Lounais-Suomen patologian laboratorio 
Parodontologiset näytteet: Immuno Diagnostic Oy 
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1. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET  
 

 
Toiminta-ajatus 

 

Hyvinvointittoimialan vision mukaisesti: tuloksellisesti turkulaisten suun terveyttä, elämänhallintaa ja hy-
vinvointia tukeva organisaatio. Tavoitteena on vastata nopeasti palvelukysynnän muutoksiin, olla inno-
vatiivinen organiosaatio, jossa henkilöstön tietotaito käytetään asukkaiden hyväksi. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

 asukas- ja asiakaslähtöisyys 

 vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 

 uudistuminen ja yhteistyö 
 

 
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. 
 

Yksikössä kerätään tietoa ja kehitetään toimintaa Haipro-ohjelman avulla 
 

 
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:  

Henkilökunnalle säännöllistä turvallisuuskoulututsta. 
Kaikissa yksiköissä yksikkökohtaiset turvallisuusoppaat henkilökunnan nähtävillä.  
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Vaaratapahtumien määrä/laatu:  

- Haipro-raportointijärjestelmä -> ilmoitusten määrän seuranta 
- Asiakaspalautteiden seuranta 

Lääkintälaitteisiin liittyvät vaaratapahtumat: 

- Ilmoitukset Valviralle 
Lääkehoitoon liittyvät sivuvaikutukset: 

- Ilmoitukset Fimealle 
 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
 

Henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit ottamalla yhteyttä esimie-
hiin suoraan sekä Haipro-ilmoituksilla  
 
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? 

Yksikössä haittatapahtumat ja läheltä piti –tilanteet ilmoitetaan esimehelle ja potilasturvallisuus tilan-
teissa tehdään Haipro-ilmoitus. Tapahtumat käsitellään johtoryhmässä ja tiimipalavereissä kootusti 
kerran vuodessa ja ne dokumentoidaan sähköiseen muotoon.  

Turun hyvinvointitoimialalla vaaratapahtumien raportoinnissa käytetään HaiPro-ohjelmaa, jonka avulla 
jokainen työntekijä voi raportoida havaitsemansa vaaratapahtuman. 

HaiPro-raportointi perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamukselliseen vaaratapahtumien ilmoittamiseen 
ja käsittelemiseen. Raportoinnin avulla toimintatapoja kehitetään, ja siksi vaaratapahtumien ilmoittami-
sen järjestelmään tulee olla osa työkulttuuria. 

Tarkoituksena on ennakoida haittatapahtumatilanteet, ja ottaa niiden estämiseksi tarkoitetut uudet toi-
mintatavat osaksi arkea. Vaaratapahtumien taustalla on usein piileviä tekijöitä, jotka on tärkeä saada 
esiin jo ennen kuin haittoja syntyy. Raportoinnin avulla kerätty tieto kootaan palautteeksi, joka tulee 
käsitellä johdon ja henkilöstön toimesta säännöllisesti 

 
 

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. 
 

 
Kun yksikössä tulee esille laatupoikkeama, lähetltä piti –tilanne tai haittatapahtuma syy tapahtuneelle 
selvitetään, informoidaan henkilökuntaa ja suunnitellaan henkilökunnan kanssa yhdessä muutokset toi-
mintatapoihin tilanteiden välttämiseksi jatkossa 
 

Muutoksista tiedottaminen 

 

Muutoksista työskentelyssä tiedotetaan henkilökunnalle ja muislle yhteistyötahoille sähköpostilla ja tii-
mipalavereissä. Toimintaohjeet löytyvät myös sähköisesssä muodossa. 
 

 
 

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. 
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Potilasturvallisuussuunnitelman työryhmä: Eija Hämäläinen, terveyskeskushammaslääkäri; Hanna Tuo-
mola, suuhygienisti ja Outi Sillvan, palvelupäällikkö 
 

Potilasturvallisuuden suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Johtava ylihammaslääkäri Marina Merne-Grafström 
Luolavuorentie 2 
20700 Turku 
marina.merne-grafstrom@turku.fi 
 

Potilasturvallisuussuunnitelman seuranta 

 

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

Potilasturvallisuuden suunnittelusta ja seurannasta vastaavat henkilöt päivittävät suunnitelman tarpeen 
mukaan. 

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. 
 

Potilasturvallisuussuunnitelma on nähtävissä yksikön internet-sivuilla osoitteessa www.turku.fi/suunter-
veys  
 

 
 

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 potilaan tai omaisen kanssa keskustellen. Päätökset palveluiden tar-
joamisesta perustuvat lakeihin ja asetuksiin. 

Päätökset suun terveydenhuollon palveluiden tarjoamisesta perustuvat lakeihin ja asetuksiin. Valtio-
neuvoston asetuksen mukaan kunnan on järjestettävä asukkailleen suun terveydenhuollon palvelut.  

Suun terveydenhoidon toteutukselle on oltava hammaslääketieteelliset perusteet. Suun terveyden-
huollon palvelut kattavat väestön suun sairauksien tutkimisen-, ehkäisyn ja hoidon sekä  suun tervey-
dentilan edistämisen ja seurannan yksilöllisen hoitovälin perusteella. Kunnan on suun terveydenhuol-
lon palveluita järjestäessään toimittava yhteistyössä erikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon 
sekä sosiaalihuollon henkilöstön kanssa. 

 

 

Potilas tai omainen on mukana hoitosuunnitelman laatimisessa. 
Potilaalle on annettava selvitys hänen suun terveydentilastaan ja kerrottava kaikista hänen hoitoonsa 
liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä hoidosta päätettäessä. 

Potiaalle ja/tai omaiselle selvitetään eri hoitovaihtoehtoja ja niiden vaikuttavuutta sekä mahdolliset 
haittavaikutukset siten, että potilas ymmärtää riittävän hyvin hoitosuunnitelman sisällön.  

http://www.turku.fi/suunterveys
http://www.turku.fi/suunterveys
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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. 

 

Potilaslain perusteella potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä  hänen kanssaan. Suun tervey-
dentilan tutkimuksen perusteella laadittu hoitosuunnitelma käsitellään yhdessä ja potilaan ja/ tai hänen 
omaisensa kanssa.  Laaditun hoitosuunnitelman toteutumista seurataan hoitokäyntien yhteydessä. 
 

 

Uuden työntekijän perehdytyksessä käydään läpi potilastietojärjestelmän ominaisuudet ja työntekijän 
velvollisuudet hoitosuunnitelmaa tehtäessä. Kirjausten laatimiseen on valtakunnalliset ohjeistukset. 
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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.  

 

Potilailla/asiakkailla on mahdollisuus aktiivisesti osallistua oman hoitonsa suunnitteluun. 
Potilaan itsemääräämisoikeus on sosiaali- ja terveydenhuollon johtava periaate, mikä korostaa poti-
laan vapaaehtoisuutta hoitoon-ja toimenpiteisiin liittyvissä asioissa. Potilaalla on itsemääräämisoikeu-
den perusteella oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon  sekä mahdollisuus kieltäytyä 
hoitosuunnitelmaan kirjatusta hoidosta.  
 
 

 

 

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. 
 

Asiakkaalla on mahdollisuus antaa palautetta sähköisen palautepalvelun kautta. Kirjalliset potilasvali-
tukset ja muistutukset toimitetaan johtavalle ylihammaslääkärille.  
 

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 

 

Palaute kerätään pääsääntöisesti Turun kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta. Myös suora yh-
teydenotto johtoon on mahdollista. 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Tulleita palautteita käsitellään niissä työryhmissä, joiden vastuulle palautteiden kohde kuuluu. 
 

Potilaan/asiakkaan oikeusturva 
 

Muistutuksen vastaanottaja 
 
Johtava ylihammaslääkäri Marina Merne-Grafström 
Lomake löytyy linkistä: http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//muistutus_perustuen_lakiin_potilaan_asemasta_ja_oikeuk-
sista_35.713.pdf 

 
 

Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
 

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
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Ylihoitaja Merja Lamminen: potilasasiamies@turku.fi. P: (02) 262 5959. Potilasasiamies antaa tietoa 
potilaan oikeuksista sekä toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamies neuvoo ja avustaa 
potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen 
tekemisessä. Palvelu on maksutonta. 
 
 
 

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

Muistutuksiin tarvittavat vastineet käsitellään yhdessä asianosaisten kanssa. Valvontapäätöksistä tie-
dotetaan asianosaisille. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

1 kk 
 

 
 

5. HOIDON POTILASTURVALLISUUS 
 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

Turun kaupungin  suunterveydenhuollossa toimitaan  terveydenhuoltolain 13 §:ssä tarkoitetun terveys-

neuvonnan periaatteen mukaisesti.  Asiakas saa hoitokäynneillä omaa terveyttään edistävää ja tukevaa 

ohjausta. Terveysneuvonnassa tuetaan asiakkaan voimavarojen vahvistumista, tiedon soveltamista käy-

täntöön ja vastuun ottamista omasta terveydestä. Terveysneuvonnan lähtökohtana on  näyttöön perus-

tuva tieto. Terveysneuvonta voidaan toteuttaa yksilöllisesti hammahoitoloissa tai ryhmissä esim. palve-

lutaloissa ja kouluissa. 

Mikäli Suun Terveydenhuollossa havaitaan potilaan yleisterveydentilassa tai  ravitsemuksessa hoidon- 

tai neuvonnan tarvetta, hänet ohjataan soveltuvalle taholle jatkohoitoon.  

 

 

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. 
 
 

Yksiköllä on oma hygieniaohjeistus, joka on sähköisessä muodossa koko henkilökunnan luettavissa. 
Ohjeistus käydään läpi perehdytyksen yhteydessä ja henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti. 
Ohjeistus tarkistetaan säännöllisesti yhteistyössä hygieniahoitajien kanssa 

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? 

Ylihammaslääkäri yhteistyössä  ensiapuvalmiudesta ja lääkevarastosta vastaavan hammashoitajan 
sekä sairaala-apteekkarin kanssa huolehtii lääkehoitosuunnitelman pävittämisestä. 
Jokaisessa hoitolassa on nimetyt vastuuhenkilöt, jotka vastaavat lääkekaappien sisällöstä. 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Ylihammaslääkäri Marina Merne-Graftsröm 
 

mailto:potilasasiamies@turku.fi
http://www.pvk.fi/
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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? 

Suun terveydenhuolto on liittynyt Kanta-arkistoon. 
Tiedonsiirto palvelunantajien kanssa tapahtuu potilaan luvalla.  
Tarvittaessa suun terveydenhuolto tekee yhteistyötä esim. koulujen ja lastensuojelun kanssa. 
Kaikessa yhteistyössä otetaan huomioon salassapitovelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus (Laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista, Lastensuojelulaki) 
 

Alihankintana tuotetut palvelut  

 

Palveluntuottajien kanssa solmittuihin sopimuksiin on kirjattu laatuvaatimukset. Palveluntuottajilla tulee 
olla palvelun tuottamisen edellyttämät viranomaisluvat sekä suunnitelmat. 
Suun terveydenhuollon organisaation edustajilla on oikeus käydä tutustumassa palveluntuottajan toi-
mintaan ja suortittaa tarvittaessa tarkastuksia. 
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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. 

 
 

Jokaiseen yksikköön on kirjattu turvallisuussuunnitelmat, jotka ovat sähköisessä muodossa jokaisen 
työntekijän nähtävissä. 
Työntekijät on velvoitettu suorittamaan alkusammutuskoulutus viiden vuoden välein, muuta turvalli-
suuskoulutusta järjestetään säännöllisesti. Suun terveydenhuollossa toimii ensiapuryhmä, joka vastaa 
ensiapuohjeiden ja -valmiuden ajantasaisuudesta sekä huolehtii henkilökunnan ensiapukoulutuksen 
järjestämisestä. 

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? 

Hammaslääkäreiden ja erikoishammaslääkäreiden vakansseja yhteensä 81, hammashoitajien vakans-
seja 96,5, suuhygienistin vakansseja 29 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Hammashoitajan sijaisuuteen pyritään aina palkkaamaan henkilö, jotta vältetään hammaslääkärin yk-
sintyöskentely. Hammaslääkärien ja suuhygienistien sijaisuuksiin palkataan henkilö mahdollisuuksien 
mukaan. Sijaiset tarkistetaan Valviran JulkiTerhikki –rekisteristä. Jos sijaisena on opiskelija, hänen tu-
lee toimittaa opiskelutodistus, jossa tulee ilmi suoritettujen opintopisteiden määrä. 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Käytössä on ”sijaispankki” 
 

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. 
 

 

Rekrytoitavan henkilön on oltava laillistettu terveydenhuollon ammattilainen. Sijaisena voi toimia opis-
kelija, jos hän on suorittanut tietyn määrän opinnoistaan. 
 

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

Työntekijän perehdytyksestä vastaa lähiesimies. Käytännön perehdytys tapahtuu hammashoitolassa 
pitkäaikaisen työntekijän toimesta. Perehdytystilaisuudessa työntekijä allekirjoittaa tietosuojasopimuk-
sen. 
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Yksikköön on laadittu koulutussuunnitelma ja koulutuksen järjestämisestä vastaa koulutustyöryhmä 
 

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.  
 
 

Tilat ovat käytössä vain suun terveydenhuollon toimintaan. 

Siivouksesta vastaa Arkea 
Pyykkihuollosta vastaa Lindström Oy 
 

Teknologiset ratkaisut 

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

Henkilökunnan käytössä on turvahälyttimet, jotka testataan säännöllisesti. 
 

 

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. 
 

Yksikössä toimitaan Turun kaupungin hankintaohjeistusten mukaisesti sekä noudatetaan terveyden-
huollon laitteiksi luokiteltujen laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeita.Käyttöönoton ohjauksesta ja huollosta 
vastaavat laitteiden toimittajat ja/tai heidän määrittämät huoltoliikkeet. 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Johtava ylihammaslääkäri Marina Merne-Grafström 
Luolavuorentie 2 
puh. 040-5848569 
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 
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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 lainsäädän-
töä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 
 

Perehdytyksessä käydään läpi potilasasiakirjojen kirjaaminen ja tietosuoja-asiat. Ohjeistus on sähköi-
sessä muodossa henkilökunnan nähtävissä 
Suun Terveydenhuollolla on omavalvontasuunnitelma koskien potilastietojärjestelmiä.  
 

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

Perehdytyksessä käydään läpi potilasasiakirjojen kirjaaminen ja tietosuoja-asiat. Ohjeistus on sähköi-
sessä muodossa henkilökunnan nähtävissä. 

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekiste-
riseloste, miten potilaasta/asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 
 

Rekisteriseloste on nähtävissä Turun kaupungin internetsivuilla. 
http://www.turku.fi/turku-tieto/rekisteriselosteet/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-rekisteriselosteet 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Sari Järvinen 050 5955 028 
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7. 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 20.9.2018 

 

Allekirjoitus 
Marina Merne-Grafström, johtava ylihammaslääkäri 
 

 


