
 

   

 

        
POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA  
 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT  
 

 
 
Palvelualue  
Nimi: Terveyspalvelut, polikliiniset palvelut 
 
 

 
 
 
Kunnan nimi: Turku 
 
 

Tulosyksikön nimi 
Lääkinnällinen kuntoutus 
 
Tulosyksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Luolavuorentie 2, talo 1 C, 20700 Turku 
 
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; potilas-/asiakaspaikkamäärä 
Lääkinnällisen kuntoutuksen tehtävänä on Turun asukkaiden sairauksista ja vammoista johtuvien toi-
mintarajoitteiden ehkäisy, arviointi ja hoito sekä tarvittavien tukipalveluiden antaminen. Terapiaprosessi 
voi kestää yhden hoitokerran tai jopa vuosia ja se voidaan toteuttaa sairaalan osastoilla, yhdessä tai 
useammassa kuntoutuksen toimipisteessä tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä (kotona, kou-
lussa, päiväkodissa tai palveluasumisen yksiköissä). Lääkinnällisellä kuntoutuksella ei ole omia potilas- 
tai asiakaspaikkoja, joten toiminta tapahtuu yhteistyössä potilaan/asiakkaan, hänen läheistensä ja muun 
terveys- ja sosiaalihuollon henkilökunnan kanssa. 
Tulosyksikön katuosoite 
Luolavuorentie 2, talo 1 C 
Postinumero 
20700 
 

Postitoimipaikka 
Turku 
 

Tulosyksikön vastaava esimies 
Yksikön johtaja, osastonhoitaja Tiina Ajalin 
 

Puhelin 
040 7488570 
 

Sähköposti 
tiina.ajalin@turku.fi 
 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailuttamat aikuisten fysio- ja puheterapia sekä suorahankintana toi-
mintaterapia. 
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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? 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen toiminta-ajatuksena on potilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen 
ja/tai ylläpitäminen yhdessä potilaan ja muiden hänen hoitoonsa osallistuvien kanssa. Tavoitteeseen pääsemme järjestämällä 
potilaalle moniammatilliseen osaamiseen perustuvaa korkealaatuista kuntoutusta, jolla myös tuetaan hänen omaa vastuutaan 
terveydentilastaan ja kuntoutumisestaan. Toimimme yhteistyössä muiden potilaan hoitoon osallistuvien kanssa ja järjestämme 
myös koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet (päivitystarve 2017/18) 
 
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? 
 

Lääkinnällisen kuntoutuksen visiona on olla turkulaisten hyvinvointia edistävä korkeatasoi-
nen ja houkutteleva työyhteisö. 

 
Koko Lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunta on yhteistyössä arvotyöryhmän kanssa 
määritellyt arvot (3/2012):  
 
 KUNNIOITTAMINEN 

Ihmisarvo ja yksilöllisyys ohjaavat toimintaamme 
 
 OIKEUDENMUKAISUUS 

Annamme asiakkaille tasa-arvoista ja luottamuksellista palvelua.  
Toteutamme oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassamme. 

 
 VASTUULLISUUS 

Noudatamme Lääkinnällisessä kuntoutuksessa sovittuja laatutavoitteita ja kuntoutus-
käytänteitä 

 
 PALVELUHENKISYYS 

Annamme asiakkaalle tietoa, kuuntelemme häntä ja huomioimme hänen mielipi-
teensä. 

 
 TIETO – TAITO 

Annamme asiakkaalle ammattitaitoista ja asiantuntevaa palvelua. 
Olemme muutoskykyisiä; tunnistamme työmme kehittämistarpeet ja kehitämme uusia 
ratkaisumalleja ennakkoluulottomasti. 

 
 YHTEISTYÖ 

Toimimme yhdessä asiakkaiden, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 
Arvostamme työyhteisömme moniammatillista osaamista. 
Toimimme työyhteisössämme yhteisvastuullisesti. 
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Arvot ohjaavat Lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaa ja ne ovat kaikkien nähtävillä toimi-
pisteissämme. Lisäksi henkilöstö noudattaa kunkin ammattiryhmän, -liiton tai  
-järjestön virallisesti hyväksyttyjä valtakunnallisia eettisiä periaatteita. 

 
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. 
 

Lääkinnällisen kuntoutuksen työnjohto on hyväksynyt seuraavat ohjeet: 
- potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma ja turvallisuusoppaat http://dotku.adturku.fi/hyvin-

vointi/terveyspalvelut/polikliiniset_palvelut/laakinnallinen_kuntoutus/turvallisuussuunnitel-
mat/Forms/AllItems.aspx 

- perehdytysohjelmat http://dotku.adturku.fi/hyvinvointi/terveyspalvelut/polikliiniset_palvelut/laa-
kinnallinen_kuntoutus/perehdyttaminen/Forms/AllItems.aspx 

- Vaarat- ja haitat ohjelman täyttö sovitussa aikataulussa (seuraavaksi 9/2018) 

 
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 
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- SPR/Veriturvatoimisto 
Muut yksikön toimintaan liittyvät indikaattorit: 

- Yksikkökohtaiset mittarit 
 
Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
 
Hyödyntämällä järjestelmiä ja raportoimalla suoraan esimiehelle / työnjohdolle. 
Turvallisuuskulttuuri:  

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

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

Hoitoon liittyvät infektiot: 
- Käsihuuhteen kulutus 

Lääkintälaitteisiin liittyvät vaaratapahtumat: 
- Ilmoitukset Valviralle 

Lääkehoitoon liittyvät sivuvaikutukset: 
- Ilmoitukset Fimealle 

Vaara- ja haittatapahtumista raportointi 
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? 
Haipro ilmoitukset käsittelevät esimiehet. Haipro tapahtumat käsitellään välittömästi työyhteisössä. Lää-
kinnällisen kuntoutuksen potilasturvallisuustyöryhmä käy läpi ilmoitukset puolivuosittain ja ne käsitellään 
sekä työnjohdossa että polikliinisten palveluiden johtoryhmässä vuosittain. 
Muistutuksiin ja kanteluihin vastataan kohtuullisessa ajassa.  
 
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? 
 
Ne käsitellään työyksiköissä, työpaikkakokouksissa, työnjohdossa ja pyritään ratkaisemaan poikkeamat 
ja läheltä piti-tilanteet sekä haittatapahtumat sekä ennalta ehkäisemään ne jatkossa. Mm. ryhmätoimin-
taan on Haipro tapahtumien seurauksena laadittu ryhmätoiminnan tarkistuslista. 
 
Muutoksista tiedottaminen 
 
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökun-
nalle ja muille yhteistyötahoille? 
 
Muutoksista tiedotetaan linjajohdon mukaisesti työntekijöille ja yhteistyötahoille tilanteeseen parhaiten 
sopivaa viestintätapaa käyttäen. Vastuutaho työnjohto ja potilasturvallisuustyöryhmä. 
 

 
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? 
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Potilas- / asiakasturvallisuus on johdon, työntekijöiden ja potilaiden yhteinen asia. Turun kaupungin 
hyvinvointitoimialan potilas- / asiakasturvallisuusneuvottelukunnan tehtävänä on seurata potilasturvalli-
suuden kehittämisen kokonaisuutta ja yhtenäisten käytäntöjen menettelyjä eri potilasturvallisuuden 
osa-alueilla. Neuvottelukunta arvioi ja kehittää potilas- /asikasturvallisuussuunnitelmaa, seuraa potilas 
/asiakasturvallisuuden seurantatietoja ja tekee kehitysehdotuksia. Polikliinisten palvelujen edustaja 
potilas- /asiakasturvallisuusneuvottelukunnassa ja infektiotoimikunnassa on oh Tiina Ajalin. Lääkinnäl-
lisessä kuntoutuksessa on nimetty oman toimen ohella toimiva potilas- /asiakasturvallisuusyhdyshen-
kilö, jonka tehtävänä on potilas- /asiakasturvallisuuden koordinointi kyseisessä yksikössä. Lääkinnälli-
sen kuntoutuksen potilas- /asiakasturvallisuusyhdyshenkilö on Katariina Mikkola. Hänen tehtävänään 
on edistää potilas- /asiakasturvallisuutta yhteistyössä esimiesten kanssa ylläpitämällä ja kehittämällä 
lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaan liittyviä tiedonhankinnan, seurannan ja riskienhallinnan menet-
telytapoja sekä potilas- /asiakasturvallisuusohjeistusta. 
Hyvinvointitoimialalla on käytössä IKINÄ-mallin mukainen toiminta ikäihmisten kaatumisten eh-
käisyssä. Kaatumisten ennalta ehkäisy –toimikunta linjaa ja ohjeistaa palvelualueita ja yksiköitä mallin 
mukaisessa toiminnassa. Toimikunnan puheenjohtajana toimii yl Jutta Peltoniemi. 
Jokaisella hyvinvointitoimialan työntekijällä on henkilökohtainen vastuu potilasturvallisuudesta ja sen 
kehittämisestä.Lääkinnällisen kuntoutuksen työnjohto on vastuussa henkilökunnan ja opiskelijoiden an-
taman hoidon turvallisuudesta, joka käsittää yhteiset hoitokäytänteet ja niiden osaamisen varmistami-
sen, työnjaon, dokumentoinnin ja toiminnan seurannan. Työnjohto on nimennyt eri työryhmiä toimin-
tansa tueksi esim. potilas- /asiakasturvallisuustyöryhmän ja osaamisen kehittämisen työryhmän.
Potilasturvallisuuden suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen työnjohto yhdessä potilasturvallisuusyhdyshenkilön aoh Katariina Mikkola, 
katariina.mikkola@turku.fi, 0401612418 kanssa 
 
Potilasturvallisuussuunnitelman seuranta 
 
Potilasturvallisuussuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja potilas-/asiakasturvallisuuteen liittyviä 
muutoksia. 
 
Miten yksikössä huolehditaan potilasturvallisuussuunnitelman päivittämisestä? 
 
Potilasturvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain, vuoden vaihteessa. Samalla täytetään potilastur-
vallisuuden tarkistuslista.  
 

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? 
 

Dotkussa: http://dotku.adturku.fi/hyvinvointi/terveyspalvelut/polikliiniset_palvelut/laakinnalli-
nen_kuntoutus/turvallisuussuunnitelmat/Potilasturvallisuussuunnitelma%202017.doc sekä julki-
sesti turku.fi- sivuilla; http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/palvelun-laatu-ja-saa-
tavuus/palvelun-laatu-ja-palautteet/omavalvonta-ja 
Paperisena odotustiloissa ilmoitustauluilla. 

 
 
 

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. 
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Miten potilaan/asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 
Potilaat ohjautuvat palveluihimme ehkäisevän terveydenhuollon, perusterveydenhuollon, erikoissai-
raanhoidon, vanhus- ja vammaispalveluiden, työterveyshuollon sekä polikliinistenpalveluiden muiden 
yksiköiden lähettäminä. Potilaitamme ovat turkulaiset, joilla on toimintakyvyn alenemisen tai sen uhan 
vuoksi tarve Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. 
Potilaan hyvän hoidon ja kuntoutuksen jatkuvuuden turvaamiseksi henkilökuntamme tekee yhteistyötä 
potilaan, hänen läheistensä sekä lähettävän että vastaanottavan tahon kanssa. 
Potilaan palvelun tarve ja sen sisältö arvioidaan kunkin erikoisalan (fysio-, toiminta-, puheterapian, apu-
välinepalveluiden sekä fysiatrian) tutkimus- ja arviointimenetelmin. 
Fysio- ja toimintaterapiassa on käytössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin järjestämissopimuksen 
mukaiset mittarit sekä Lääkinnällisen kuntoutuksen työnjohdossa 5.5.2011 päätetyt fyysisen toiminta-
kyvyn mittarit.  
Fysiatrian erikoisala käyttää tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisen anatomian, biomekaniikan ja psyko-
somatiikan menetelmiä sairauksien, vammojen ja kiputilojen diagnostiikassa. 
 
Miten potilas/asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
Potilaan palvelun tarve ja sen sisältö arvioidaan ja suunnitellaan yhdessä potilaan ja / tai hänen läheis-
tensä ja muiden hänen hoitoonsa osallistuvien kanssa huomioiden elinympäristön asettamat vaatimuk-
set. Arvioinnissa hyödynnetään haastattelua, erilaisia lähtötilannetta ja toimintakykyä kartoittavia kyse-
lyitä ja mittareita/testejä. 
 
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? 
Hoitava lääkäri yhdessä tarvittavan moniammatillisen hoito/kuntoutustiimin kanssa arvioi potilaan toi-
mintakykyä. Arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä potilaan ja omaisten/läheisten kanssa terapia-/hoito-
suunnitelma ja sen toteutumista seurataan sovituin määräajoin. Suunnitelma kirjataan potilastietojärjes-
telmään kirjaamisohjeiden mukaisesti. 
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 
 
Potilasta hoitava henkilöstö saa ajantasaisen tiedon kuntoutus-/hoito- ja terapiasuunnitelmista potilas-
tietojärjestelmästä. 
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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? 
 
Ei koske lääkinnällistä kuntoutusta. 
 
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? 
 
Potilas/asiakas osallistuu oman kuntoutuksensa suunnitteluun omien voimavarojensa puitteissa. Kun-
toutumissuunnitelmat laaditaan yhteistyössä potilaan kanssa, jolloin hän sitoutuu toimimaan aktiivisesti 
omassa kuntoutumisprosessissaan. Potilaalla /asiakkaalla on vapaus itse päättää kuntoutukseen osal-
listumisesta ja hänen omaa mielipidettä kuunnellaan ja se kirjataan potilastietojärjestelmään. Hoitotilan-
teissa pyritään turvaamaan yksityisyys. 
Lääkinnällisen kuntoutuksen arvot ohjaavat toimintaamme.  
http://dotku.adturku.fi/hyvinvointi/terveyspalvelut/polikliiniset_palvelut/laakinnallinen_kuntoutus/Laatu/Lääkinnälli-
sen%20kuntoutuksen%20arvot.docx  
 
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? 
 
Lääkinnällisessä kuntoutuksessa ei ole tarvetta ryhtyä rajoittamistoimenpiteisiin. Rajoittamistoimenpi-
teitä noudatetaan niiden yksiköiden toimintaperiaatteiden mukaisesti, missä henkilöstömme toimivat 
(osastot, asumispalveluyksiköt, potilaan/asiakkaan koti). 
 
Rajoittamistoimenpiteistä tulisi tehdä päätös/linjaus moniammatillisessa tiimissä potilaiden ja omaisten 
näkökulma huomioiden. Tällöin tulisi huomioida suunnitelmassa myös rajoitettavien potilaiden/asiakkai-
den liikunnan tarve ja sen toteuttaminen. 
 
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 
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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? 
Potilaan asema ja oikeudet -esite sekä potilasasiamiehen yhteystiedot ovat potilaiden nähtävinä yksi-
köissämme. Potilas voi antaa palautetta saamastaan palvelusta Lääkinnällisen kuntoutuksen tiloissa 
saatavana olevilla asiakaspalautelomakkeilla.  Hyvinvointitoimialalla on käytössä asiakaspalautejärjes-
telmä, johon tallennetaan saadut asiakaspalautteet ja jota kautta niihin voidaan myös vastata.  
Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on lain mu-
kainen oikeus tehdä kirjallinen muistutus toiminnasta vastaavalle ylilääkärille. Muistutukseen annetaan 
aina kirjallinen polikliinisten palveluiden ylilääkärin antama vastine.  
Haittatapahtumat ja vaaratilanteet keskustellaan potilaan/asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa välit-
tömästi ja huolehditaan tarvittava jatkohoitoon ohjaus. Tarvittaessa opastetaan potilas tekemään poti-
lasvahinkoilmoitus tapahtuneesta.  
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? 
 
Hyvinvointitoimialan yhtenäinen asiakaspalautejärjestelmä on käytössä Lääkinnällisessä kuntoutuk-
sessa. Asiakaspalautetta voi antaa jatkuvasti palautekanavan kautta turku.fi- sivuilla, paperisena yksi-
köissä tai suullisesti. Lisäksi asiakaspalautetta kerätään vuosittain kahden viikon systemaattisella otan-
nalla. 
 
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 
Asiakaspalauteet käsitellään yksiköissä, työnjohdossa sekä hyvinvointitoimialan johdossa. Niiden tuo-
mat kiitokset välitetään asianosaisille. Moitteet ja ehdotukset käsitellään edellä mainituissa foorumeissa. 
Saadut ehdotukset toteutetaan mahdollisuuksen mukaan. 
Asiakaspalautteiden yhteenveto käydään läpi koko henkilökunnan kanssa linjajohdon mukaisesti yksi-
köittäin. 
 
Potilaan/asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
 

Polikliinisten palveluiden ylilääkäri  
 

b) Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
 

Merja Lamminen, potilasasiamies, merja.lamminen@turku.fi 
Puhelin+35822625959 
 
c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
- 
 
d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 
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Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on lain mu-
kainen oikeus tehdä kirjallinen muistutus toiminnasta vastaavalle ylilääkärille. Muistutukseen annetaan 
aina kirjallinen polikliinisten palveluiden ylilääkärin antama vastine. Toimintaa parannetaan ja kehitetään 
saadun palautteen perusteella. 
 
e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 
Kohtuullinen käsittelyaika, asiasta riippuen. 
 

 
 

5. HOIDON POTILASTURVALLISUUS 
 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

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

Lääkinnällisen kuntoutuksen tehtävänä on parantaa ja/tai tukea asiakkaan toimintakykyä ja ennaltaeh-
käistä toimintakyvyn aleneminen. Tarpeen voi todeta joko asiakas itse, hänen läheisensä tai Hyvinvoin-
titoimialan työntekijä. Terapiaprosessien tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistää ja tukea hänen elämäntilanteensa hallintaa ja itse-
näistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissaan.  
Apuvälinepalvelut ovat osa potilaan kuntoutus- ja hoitoprosessia tai palvelukokonaisuutta. Tavoitteena 
on löytää asiakkaan tarpeisiin, toimintakykyyn ja toimintaympäristöön soveltuva väline, laite tai vas-
taava. Apuvälineen tavoittena on edistää tai ylläpitää henkilön toimintakykyä ja osallistumista, silloin 
kun se on vamman, sairauden, kehitysviivästymän tai ikääntymisen vuoksi heikentynyt. 
Kliinisen fysiatrian tavoitteena on sairauksien ja vammojen seurauksena syntyvien toimintahäiriöiden 
ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus yhteistyössä muun hyvinvointitoimialan henkilöstön kanssa niin, 
että potilaan ja kuntoutujan koko elämäntilanne otetaan huomioon. 
 

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 
 

Lasten fysioterapiassa pyritään ohjaamaan ja kannustamaan lasta ja lähiympäristöä (pehe,päivä-
koti,koulu) omatoimiseen harjoitteluun ja omien voimavarojen käyttöön. Fysioterapeutti auttaa lapsen 
eri ikävaiheisiin kuuluvien taitojen kehittymistä, ennalta ehkäisee ja lieventää vammaan tai sairauteen 
liittyviä liitännäisongelmia sekä auttaa lapsen lähiomaisia tukemaan ja huomioimaan lapsen motoris-
ten taitojen kehittymistä. Lapsia ja nuortia kannustetaan liikunta- ja harrastustoimintaan mm. liikunta-
palvelukeskuksen ja kolmannen sektorin järjestämien palveluiden pariin. Lääkinnällinen kuntoutuksen 
lasten toimintaterapeutit osallistuvat lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan tukemiseen ja 
huomioimiseen. 
 
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? 
 
Terapiajakson aikana ja sen päättyessä asiakas ja terapeutti arvioivat asiakkaan toimintakykyä ja hoi-
don vaikuttavuutta ja tekevät tarvittaessa muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan. Arvioinnissa käyte-
tään haastattelua, toimintakykyä mittaavia kyselyitä ja muita terapian alussa käytettyjä arviointimitta-
reita, joilla mitataan hoidon vaikuttavuutta ja tavoitteiden saavuttamista. 
Mikäli asiakkaan toimintakyvyn ongelma on ratkaistavissa apuvälinein, asiakkaalle tehdään toiminta-
kyvyn arviointiin perustuva apuvälinearviointi. Tähän sisältyy apuvälineiden sovitus ja kokeilu polikliini-
sesti tai kotikäyntinä. Luovutuksen yhteydessä varmistetaan apuvälineen sopivuus ja annetaan tai jär-
jestetään käytön opetus. Käytön opetuksella varmistetaan, että asiakas ja hänen lähihenkilönsä hallit-
sevat apuvälineen tarkoituksenmukaisen ja turvallisen käytön. Jos toimintakyvyn ongelma vaatii muita 
kuin apuvälinepalveluita, asiakas ohjataan näiden palvelujen piiriin, joita ovat esim. lääkinnällisen kun-
toutuksen terapiapalvelut. 
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Lääkinnällisen kuntoutuksen fysiatrit voivat tutkimuksen perusteella selvittää tarvetta jatkodiagnostiik-
kaan, toimintakykyä parantavaan terapiaan tai apuvälinearvioon. Konsultaatiovastaukset annetaan lä-
hettävälle lääkärille, jolla säilyy potilaan hoitovastuu. Fysiatrit antavat tarvittaessa konsultaatioapua 
myös Lääkinnällisen kuntoutuksen fysio- ja toimintaterapeutille alaa koskevissa ongelmissa. Fysiatri 
osallistuu tarvittaessa moniammatilliseen yhteistyöhön terveydenhuollon muiden kuntoutusta tukevien 
ammattiryhmien kanssa. 
 
 
Ravitsemus 
 
Miten yksikössä seurataan potilaiden/asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen henkilöstöä on koulutettu ikäihmisten ravitsemusasioissa ja Pieni päätös 
päivässä- koulutuksilla. Potilas-/asiakastilanteissa on lisätty ravitsemuksen ja nesteen saannin pu-
heeksi ottamista. Ikäihmisten ravitsemukseen ja nesteen saantiin on kiinnitetty erityisesti huomiota 
ryhmätoiminnassa ja ravitsemuksen ohjaukseen on hankittu materiaalia. Kaskenlinnan kuntoutuskes-
kuksen terapeutit osallistuvat moniammatilliseen ravitsemusohjausryhmään. Lääkinnällisen kuntoutuk-
sen toimintaterapeutit huomioivat ravitsemusasioita myös keittiöryhmissään. 
 
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? 
 

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta on osa potilasturvallisuutta. Tartuntatautilain (583/1986) mukaan 
tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu mm. sairaalainfektioiden torjunta. 

Henkilökunta ymmärtää miten taudit tarttuvat ja käsittää tartuntateiden katkaisun merkityksen infektioi-
den torjunnassa potilaiden välillä ja henkilökunnan ja potilaan välillä. Hän tietää mitä tavanomaisilla 
varotoimilla tarkoitetaan ja miten niitä noudatetaan kaikessa työskentelyssä. 

Turun hyvinvointitoimialan hygieniaohjeet ovat soveltuvin osin lääkinnällisen kuntoutuksen käytössä. 
Lääkinnällisen kuntoutuksen hygieniaohjeet 

 Lääkinnällisen kuntoutuksen hygieniatyöryhmän ohjeistus 

Hyvinvointitoimiala tarjoaa maksuttoman influenssarokotuksen työntekijöille infektioketjun katkaise-
miseksi, rokottautuneiden määrää serurataan.  
 
Hyvinvointitoimialan henkilökunta noudattaa tartuntatautilain (1227/2016) 48§)  mukaista rokotussuo-
jaa http://dotku.adturku.fi/hyvinvointi/terveyspalvelut/yhteiset_toiminnot/infektioiden_torjunta_ja_poti-
lasturvallisuus/Suomenkieliset/Tilam%c3%a4%c3%a4rittely48%c2%a7_01032018.pdf 
 
 
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 sairaanhoi-
toa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 
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Kuuluu terveyspalveluiden vastuualueeseen hoitovastuun mukaisesti, ei lääkinnällisen kuntoutuksen. 
 

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

Lääkinnällinen kuntoutus ylläpitää ja edistää pitkäaikaissairaiden potilaiden/asiakkaiden terveyttä 
oman substanssiosaamisensa näkökulmasta ja ohjaa potilaat/asiakkaat terveydenhuollon muiden pal-
veluiden pariin tarvittaessa ja toimii yhteistyössä muiden hyvintointitoimialan asiantuntijoiden kanssa. 
 

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

Kuuluu terveyspalveluiden vastuualueeseen, ei lääkinnällisen kuntoutuksen. 
Polikliinisten palveluiden ylilääkäri ja yksikön johtaja vastaavat asiakkaiden/potilaiden fysiatri- ja tera-
piatoiminnasta. 
 
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? 
 

Lääkinnällisessä kuntoutuksessa lääkehoitoa lääkehoitosuunnitelman mukaisesti antavat vain lääkärit. 
Ylilääkärin hyväksymä lääkehoitosuunnitelma.  

Lääkkeiden hankinta, säilytys ja seuranta: 

 Lääkinnällisen kuntoutuksen osastonhoitajat tilaavat lääkkeet lääkäreiden ohjeiden mukaan. 

 Lääkkeiden vastaanottaja tarkastaa toimituksen olevan tilauksen mukainen ja kuittaa lähe-
tyksen.  

 Lääkkeet säilytetään lääkäreiden työhuoneita vastapäätä olevassa varastohuoneessa. Hoi-
toapulainen tarkastaa parittomina kuukausina lääkekaapin sisällön, lääkkeiden voimassa-
oloajan ja toimittaa vanhentuneet lääkkeet sairaalan apteekkiin. 

 Lääkärit hakevat lääkkeitä omaan vastaanottohuoneeseensa ja säilyttävät niitä asianmukai-
sesti 

 
b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

 
Lääkinnällisessä kuntoutuksessa lääkehoitoa lääkehoitosuunnitelman mukaisesti antavat vain lääkärit. 
Ylilääkärin hyväksymä lääkehoitosuunnitelma 
 
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? 
 
Moniammatillinen kuntoutushenkilöstö toimii yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja muun hen-
kilöstön kanssa. Suunnittelemme toimintaamme yhdessä tilaaja-asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja 
sidosryhmien kanssa. Osallistumme yhteistyökumppaneiden järjestämiin vuosittaisiin kehittämispäiviin 
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sekä järjestämme yhteisiä koulutustilaisuuksia. Lisäksi toteutamme säännöllisesti kehittämistoimintaa 
yhteistyökumppaneittemme kanssa.  
Potilaan hyvän hoidon ja kuntoutuksen jatkuvuuden turvaamiseksi henkilökuntamme tekee yhteistyötä 
potilaan, hänen läheistensä sekä lähettävän että vastaanottavan tahon kanssa. Verkostoyhteistyötä teh-
dään monialaisesti eri terapeuttien, hyvinvointitoimialan eri yksiköiden, Varsinais-Suomen sairaanhoito-
piirin sekä Turun kaupungin muiden hallintokuntien, kuten sivistystoimialan ja vapaa-aikatoimialan 
kanssa. Lisäksi teemme yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien sekä potilasjärjestöjen kanssa. 
Pegasos-potilastietojärjestelmä mahdollistaa nopean ja reaaliaikaisen tiedonhallinnan helpottaen yh-
teistyötä potilaskohtaisessa tiedonvälityksessä yhteistyötahojen kanssa. 
 
Alihankintana tuotetut palvelut  
 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja potilasturvallisuusvaatimuk-
sia? 

Lääkinnällinen kuntoutus kilpailuttaa kolmivuotiskaudeksi aikuisten fysio- ja puheterapiapalvelut sekä 
veteraanien fysioterapiapalvelut. Tarvittaessa aikuisten toimintaterapiaa ostetaan suorahankintana. 
Kilpailutus toteutetaan yhdessä hyvinvointitoimialan hankinta-asiantuntijoiden ja Hankinta- ja logistiik-
kakeskuksen kanssa. Ostaja määrittelee vaadittavat  palveluntuottajan osaamiset ja laatukriteerit. Po-
tilaiden/asiakkaiden antaman palautteen ja palveluntuottajien antaman terapiapalautteiden perusteella 
arvioidaan ostetut palvelun vaatimusten ja tavoitteiden toteuttaminen. Auditointi- ja laadunvarmistus-
käyntejä ei ole tehty. 
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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? 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunta noudattaa toimipistekohtaisten turvallisuussuunnitelmien 
ohjeita asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Turvallisuussuunnitelmat päivitetään määräajoin. Lää-
kinnällisen kuntoutuksen henkilökunta osallistuu alkusammutuskoulutuksiin ja hätäensiapukoulutuksiin 
sovittujen määräaikojen mukaisesti.   
Lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunta:  

 Osallistuu elvytyskoulutukseen 3 vuoden välein. Koulutukset sovittu 2017-2018 
 Osallistuu alkusammutuskoulutukseen 3-5 vuoden välein 
 Osaa tehdä HaiPro –ilmoituksen, jotka esimiehet käsittelevät välittömästi ja potilasturvalli-

suustyöryhmä ja työnjohto  ½ vuosittain 

Toimipisteessä tulee olla seuraavat ohjeet: 

 Toiminta tulipalon sattuessa 
 Toiminta elvytystilanteissa 
 Elvytys 

Lääkinnällisen kuntoutuksen turvallisuusoppaat 

Asianmukaiset ja ajan tasalla olevat opasteet ja evakuointiohjeet. 

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? 
 

 Lääkinnällisessä kuntoutuksessa on 155 vakanssia, joista 2 on lääkäreitä (fysiatri), 138 eri alan tera-
peutteja ja 15 muita nimikkeitä. Eri alan terapeutit ovat fysio-, puhe- ja toimintaterapeutteja tai kunto-
hoitajia. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa ei ole hoito- ja hoivahenkilöstöä. 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
 

Lääkinnällisessä kuntoutuksessa käytetään sijaisia pitkäaikaisiin sairauspoissaoloihin ja lakisääteisiin 
ja harkinnanvaraisiin työvapaisiin sijaismäärärahojen puitteissa. 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
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Suunnittelemme toimintaamme yhdessä tilaaja-asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja sidosryhmien 
kanssa. Lääkinnällisen kuntoutuksen toiminta perustuu Turun kaupunginvaltuuston nelivuotiskausiksi 
laatimaan Turku-strategiaan ja hyvinvointitoimialan painopistealueisiin, joiden perustana ovat asiakkai-
den tarpeet. Työnjohto suunnittelee henkilöstöresurssit Turun hyvinvointitoimialan strategisten tavoittei-
den mukaisesti talousarvion puitteissa. Suunnitelma on osa hyvinvointitoimialan henkilöstösuunnitel-
maa.  
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? 
 

Lääkinnällinen kuntoutus rekrytoi Valviran hyväksymiä koulutettuja ammattihenkilöitä. 
 
b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja 
luotettavuus? 
Lasten parissa työskenteleviltä vaaditaan rikosrekisteriote 
(Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) 
 
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? 

Henkilökunnan perehdytys  

 Perehdyttämissuunnitelma fysioterapeutit ja kuntohoitajat 
 Perehdyttämissuunnitelma puheterapeuteille 
 Perehdyttämissuunnitelma toimintaterapiaan ja apuvälineyksikkön 

Lääkinnällisen kuntoutuksen työnjohto päivittää koko henkilökuntaa koskevan perehdyttämis-
ohjelman. Työnjohto määrittelee perehdyttämisohjelman sitoutumisen tason.   

Opiskelijoille on laadittu oma perehdyttämissuunnitelma, joka on päivitetty 2017. Opiskelijoiden pereh-
dytys 

Lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunta on suorittanut vuoden 2014 aikana ”Potilasturvallisuutta tai-
dolla” -verkkokoulutuksen. Kaikkien uusien työntekijöiden tulee suorittaa verkkokoulutus. 

Potilaspaperit hävitetään turvallisesti siten, että missään toimipisteessä potilaspaperit eivät ole vaa-
rassa joutua ulkopuolisten nähtäväksi. Arkistointi- ja säilytysohjeiden noudattaminen käytössä olevien 
sekä säilytettävien asiakirjojen osalta. Tietokoneohjelmien sulkeminen poistuttaessa työpisteeltä. 

Henkilöstön tietoturvaosaamisen varmistaminen vuosittain (Navisec) 

 
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 
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Tuemme henkilökuntamme ammatillista kehittymistä jatkuvalla koulutuksella ja perehdyttämisellä. Asia-
kaspalvelun parantamiseksi henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua erilaisiin asiakaspalvelu- ja kieli-
koulutuksiin. Henkilökunnalla on velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan ja omaehtoisen kou-
lutuksen tukemiseksi hankitaan kuntoutusalaa käsittelevää perus- ja ammattikirjallisuutta sekä tieteelli-
siä ja muita julkaisuja.  

 
Osana henkilökunnan osaamisen ja jaksamisen ylläpitämistä ja tukemista työnjohto seuraa henkilökun-
nan koulutuksen tarvetta, koulutukseen osallistumista ja työtyytyväisyyttä. Yhteenvedot käsitellään työn-
johtoryhmässä, jonka määrittelemien painopisteiden ja tarvekartoituksen pohjalta laaditaan sisäinen 
koulutussuunnitelma. Suunnitelma ja henkilöstön täydennyskoulutus toteutetaan kirjattujen koulutuspe-
riaatteiden mukaan. 
 
Lääkinnällisen kuntoutukssen toiminta on monialaista asiantuntijatyötä. Osaamisen varmistamisessa 
hyödynnämme  erilaisija toimintamalleja kuten pari- ja tiimityöskentelyä, mentorointia, työnkiertoa ja eri-
laisilla koulutuksilla. Nämä toimintamallit tukevat hiljaisen tiedon siirtymistä ja uuden tutkitun tiedon im-
plementointia käytännön työhön. 
 

Koulutuskalenteri  

 
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 
 
Lääkinnällinen kuntoutus tuottaa palveluja eri puolilla kaupunkia 23:ssa toimipisteessä arkisin virka-ai-
kana. Suurimpaan osaan toimipisteistämme on esteetön pääsy myös liikuntarajoitteisilla henkilöillä. 
Kaikki yksikkömme sijaitsevat paikallisliikenteen linjojen tai palvelulinjojen varrella. Lääkinnällisen kun-
toutuksen henkilökunta antaa palveluita polikliinisesti, palvelut voidaan toteuttaa yhdessä tai useam-
massa kuntoutuksen toimipisteessä tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä (kotona, osastolla tai 
palveluasumisen yksiköissä). Lääkinnällisellä kuntoutuksella ei ole potilas- tai asiakaspaikkoja. Lääkin-
nällisen kuntoutuksen potilasturvallisuustyöryhmä tekee säännöllisiä auditointikäyntejä omiin toimipis-
teisiinsä. 
 
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 
Siivouksesta vastaavat Turun kaupungin kilpailuttamat palveluntuottajat: Arkea Oy ja Palmia Oy. 
 
Pyykkihuollosta vastaavat Turun kaupungin kilpailuttamat palveluntuottajat: henkilöstön suojavaatteet 
1.1.2018 alkaen Lindström Oy, Potilas- ja liinavaatteiden palveluntuottaja 1.3.2018 alkaen Comforta 
Oy ja siivoustekstiilien osalta 1.1.2018 Lännen Tekstiilihuolto 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. 
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Hyvinvointitoimialan henkilöturvallisuudesta vastaa hälytyslaitteiden kartoituksen ja hankinnan osalta 
tekninen huolto, vartijapalveluista Turun kaupungin kilpailuttama palveluntuottaja Avarn Security Oy. 
Lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunta noudattaa yksikkökohtaisia turvallisuusohjeita. 
 
Miten potilaiden/asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen 
varmistetaan? 
Ei ole käytössä. 
 
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. 
 
Miten varmistetaan potilaiden/asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen 
toteutuminen? 
 
Apuvälineyksikön käytännön työtä ohjaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuväli-
nepalveluiden toimintakäytäntö, joka on saatavissa sähköisenä: http://www.vsshp.fi/fi/toimipai-
kat/tyks/tp1/Documents/valpas.pdf 
Apuvälineiden palveluprosessiin kuuluu apuvälineiden tarpeen määritys, sovitus, hankinta ja mahdolli-
set muutostyöt, luovutus omaksi tai käytettäväksi, käytön opetus ja seuranta sekä välineiden huolto ja 
korjaus. Apuvälinetarpeen voi todeta ja aloitteen apuvälineen hankkimiseksi voi tehdä asiakas itse, 
hänen läheisensä tai hyvinvointitoimialan työntekijä. Mikäli asiakkaan toimintakyvyn ongelma on rat-
kaistavissa apuvälinein, asiakkaalle tehdään toimintakyvyn arviointiin perustuva apuvälinearviointi. Tä-
hän sisältyy apuvälineiden sovitus ja kokeilu polikliinisesti tai kotikäyntinä. Luovutuksen yhteydessä 
varmistetaan apuvälineen sopivuus ja annetaan tai järjestetään käytön opetus. Käytön opetuksella 
varmistetaan, että asiakas ja hänen lähihenkilönsä hallitsevat apuvälineen tarkoituksenmukaisen ja 
turvallisen käytön.Turun kaupungin hyvinvointitoimialan luovuttamien apuvälineiden huollot ja korjauk-
set tapahtuvat apuvälineyksikössä. Palautuvat apuvälineet ja tuet puhdistetaan ja tarpeen mukaan 
desinfioidaan. 
Apuvälineyksikön omat huoltomiehet korjaavat/tarkistavat mekaaniset laitteet niiden palautuessa.Mi-
käli sähkökäyttöisessä apuvälineessä ilmenee korjattavaa, Tyksin apuvälinekeskuksen tekninen 
huolto korjaa laitteen. Lainattavasta apuvälineestä annetaan käytönopetus asiakkaalle ja käytönope-
tus kirjataan potilastietoihin. 
Kilpailutettavat, kierrätettävät apuvälineet, niiden hankinnassa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat ja 
turvallisuuspoikkeamista tehdään vaadittavat reklamaatiot ja ilmoitukset. 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Lääkintälaiterekisteriohjelma on Teknisenhuollon ylläpitämä. Lääkinnällisen kuntoutuksen lääkintälai-
terekisteriin käsittelyoikeudet on jtt Irmeli Wasénilla ja os.siht. Tamara Hirttiöllä.  
Lääkintälaitetoimikunnassa on Polikliinisten palveluiden edustajana oh Marja Sauvonsaari (silmätau-
tien poliklinikalta) ja instrumenttivastaava on jpt Eija Ahti. 

Ohjelma kehitetään vastaamaan yksiköiden lääkintälaitteiden huolto/korjaus tarvetta ja seurantaa. 

It-sovellukset ja ohjelmistot ovat myös lääkintälaitteita, joihin siis järjestettävä koulutus ja määriteltävä 
millä tasolla osaaminen oltava turvallisen käytön kannalta, siksi esim. Kanta-arkiston koulutuksessa 
läpäisyraja on määritelty. 

Lääkintälaitteita säädellään lääkinnällisistä laitteista annetulla direktiivillä ja CE-merkintä on pakollinen. 
Jokainen laitteita käyttävä on velvollinen ilmoittamaan toimintahäiriöstä laitevastaavalle tai ilmoitta-
maan/toimittamaan viallinen laite huoltoon/korjaukseen.  

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista edellyttää, että organisaation tulee varmistaa, että käy-
tössä on menettelyt, joilla varmistetaan ja todennetaan laitekoulutusten toteutuminen ja käytön osaa-
minen. On tärkeää huomioida laitteiden moninaisuus ja kriittiset kohdat: uusi laite, uusi henkilökunta ja 
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lyhytaikaiset sijaiset. Osaamisen todentaminen voidaan tehdä laitepassin avulla. Lääkintälaitepassit 
otetaan käyttöön v. 2018 aikana. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen laitevastaavat toimipisteittäin: 

 PTA fysioterapia/fysiatrian poliklinikka, Maarit Laitinen 
 Käsityöläiskadun fysioterapia, Marjut Puro 
 Fysiatrian poliklinikka lääkärit, Tamara Hirttiö 
 Lasten fysioterapia, Anni Sillanpää 
 Sairaalan fysioterapia, Topi Hella 
 Toimintaterapiassa ja puheterapiassa ei ole tarvetta laitevastaavalle 
 Varissuo, Liisa Jalonen 
 Vanhuskeskukset Seija Toivonen 

Laitevastaavan tehtävät: 

 Korjaus- ja huoltopyynnöt pyydetään teknisestä huollosta tai tarvittaessa laitteiden merkki-
korjaamoista. Mikäli laite huolletaan muualla kuin teknisessä huollossa, toimenpide on ilmoi-
tettava tekniseen huoltoon, lääkintälaiterekisteriä varten.  

 Huoltotarkastukset ja tarkastusvälit ovat laitekohtaisia. Laitevastaavat huolehtivat laitteiden 
määräaikaistarkastuksien toteutumisesta ja tietojen ajan tasalla pitämisestä 

 
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? 

Potilastietojen kirjaaminen käytössä oleviin tietojärjestelmiin ja tiedonkulku muille potilasta hoitaville ja 
potilaan siirtyessä hoitopaikasta toiseen toteutetaan annettujen ohjeiden mukaisesti ja kirjaamisohjeita 
noudattaen. 



 

18 

Toukokuussa 2016 astui voimaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus, joka tiukentaa henkilötietojen suo-
jaamisen määräyksiä. Parhaillaan eletään siirtymäkautta, jonka aikana kaikki henkilötietojen käsittely 
on muutettava vastaamaan uuden asetuksen vaatimuksia. 25. toukokuuta 2018 alkaen kaikkien henki-
lörekisterien ja rekistereissä olevien henkilötietojen käsittelyn tulee olla uuden asetuksen mukaista ja 
rekisterinpitäjien on pystyttävä osoittamaan, että tarvittavat muutokset on tehty ja lainsäädäntöä nou-
datetaan. 

Kirjaaminen 

Potilaspaperit hävitetään kaikissa toimipisteissä turvallisesti päivittäin tietosuoja-astiaan. Arkistointi- ja 
säilytysohjeita noudatetaan käytössä olevien sekä säilytettävien asiakirjojen osalta. 

 

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

Henkilökunnan perehdytyssuunnitelmat sisältävät nämä osuudet. 

 Perehdyttämissuunnitelma fysioterapeutit ja kuntohoitajat 
 Perehdyttämissuunnitelma puheterapeuteille 
 Perehdyttämissuunnitelma toimintaterapiaan ja apuvälineyksikkön 

 
 

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

Ylilääkärin huoneessa 
 
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
Sari Järvinen, sari.jarvinen@turku.fi 
050-5955028 
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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. 
 
Kaatumisen ehkäisyn Ikinä-mallin implementoinnin työ jatkuu 2018. 
Uusiin tietosuojamääräyksiin valmistautuminen 2018. 
 

 
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 6.3.2018 
 
Allekirjoitus 
 
 

 


