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1 JOHDANTO 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosi-

aalisen turvallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen sekä terveyserojen kaventami-

nen. Potilas- ja asiakasturvallisuus on keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon 

tavoitetta ja se tarkoittaa potilaan tai asiakkaan saamaa tarpeen mukaista, oikea ai-

kaista ja mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavaa, laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa 

tai palvelua sekä palvelujen kehittämistä. Potilas- ja asiakasturvallisuus edellyttää 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden turval-

lisia toimintatapoja ja periaatteita. Potilas- ja asiakasturvallisuus sisältää riskien hal-

linnan, ennaltaehkäisyn, turvallisen ja laadukkaan hoidon ja palvelun, lääkehoidon ja 

laitteet, haittatapahtumien avoimen käsittelyn sekä toimintatapojen jatkuvan kehittä-

misen (kuva 1 seuraavalla sivulla). 
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Kuva 1. Potilasturvallisuus (Lähde: Vaaratapahtumien raportointimenettely, opas, Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2009) 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden edellyttämä omavalvonta on palvelujen tuottajan 

omatoimista laadun varmistamista ja sillä varmistetaan lainsäädännön, valvontaoh-

jelmien, laatusuositusten ja palvelujen tuottajan toiminnalleen asettamat vaatimuk-

set. Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat tai potilasturvallisuussuunnitelmat 

tulee olla asiakkaiden ja omaisten nähtävillä. Omavalvonnasta säädetään sosiaali-

huoltolaissa (1301/2014) ja terveydenhuollon yksiköihin laadittavissa potilasturval-

lisuussuunnitelmissa (Terveydenhuoltolaki 1326/2010) huomioidaan potilasturvalli-

suuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. Omavalvon-

nassa tulee huomioida lisäksi laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpa-

non asetuksen (341/2011) sisältövaatimukset. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan sisältyy vaaroja, jotka voivat huonosti hallit-

tuina aiheuttaa vakavia vahinkoja. Avoimen potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin 

avulla edistetään turvallista toimintaa, riskitilanteiden arviointia ja ehkäisyä sekä tai-

toa ja tahtoa toimia turvallisesti ja ehkäistä vaarojen toteutumista. Työntekijöiden 

osallistaminen, osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet ovat yhtä tärkeitä kuin 

vaara- ja turvallisuustekijöiden ymmärtäminen. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80402/979943df-4088-46df-8e5acd8949ed965a.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80402/979943df-4088-46df-8e5acd8949ed965a.pdf?sequence=1
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110341
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Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman tarkoituksena on tukea ja ohjata potilas- 

ja asiakasturvallisiin toimintatapoihin ja sen kehittämiseen koko palvelujärjestel-

mässä. Suunnitelmassa ohjataan riskikohtien tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä 

kannustetaan työntekijöitä laadukkaan ja potilasturvallisen hoitotyön toteuttamiseen 

jakamalla tietoa niihin liittyvistä käytännöistä ja periaatteista. Avointa ja rakentavaa 

potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuuria turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon toi-

minta-ajatuksen sekä arvojen avuilla. 

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta-ajatus: 

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut  

tukevat hyvän elämän edellytyksiä 

 

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon arvot: 

 

AVOIMUUS 

• Päätöksenteon läpinäkyvyyttä 

• Oikea-aikaista ja vuorovaikutteista tiedonkulkua 

• Asiakas on ”aina oikeassa paikassa”  

• Varmistetaan asiakaan osallisuus 

 

YHTEISÖLLISYYS 

• Asukasosallisuuden huomioimista 

• Tasaveroista kohtaamista 

• Me-henkeä, josta jokaisella on oma vastuu 

• Aitoa kokemusta mahdollisuudesta vaikuttaa 

• Yli yhdyspintojen tehtävää työtä 

 

VASTUULLISUUS 

• Hyvinvoivaa henkilöstöä 

• Kestäviä, laadukkaita ratkaisuja ilman osaoptimointia 

• Terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaista huomioimista 

• Riippumattoman tiedon tuottamista päätöksenteon tueksi 

• Ennakointia 

• Vaikuttavia palveluja 

 

ROHKEUS 

• Läsnäoloa kuntalaisille, henkilöstölle, yhteistyötahoille, ideoille ja 

kokeiluille 

• Vanhasta luopumista ja olennaiseen keskittymistä 

• Asiakkaan palvelun ja tuentarpeen kuulemista, näkemistä ja sii-

hen vastaamista 

• Asennetta 
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2 JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden johtaminen on osa linjajohtamista. Kaupunginval-

tuuston valitsema 14-jäseninen sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin 

tehtäväksi säädetystä sosiaali- ja terveydenhuollosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimialaa johtaa apulaiskaupunginjohtaja, jonka alaisuudessa toimivat perhe- ja so-

siaali-, talous- ja hallinto-, terveys- sekä vanhus- ja vammaispalvelujen johtajat. Suun 

terveydenhuollon liikelaitos toimii erillisenä liikelaitoksena ja sillä on oma johtaja ja 

johtokunta (kuva 2). 
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Kuva 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan organisaatiokaavio. 

Palvelualueet koostuvat päälliköiden johtamista yksiköistä. Toiminta- ja työyksiköiden 

päälliköt ja esimiehet toimivat heidän alaisinaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon toi-

mialalla on noin 3 000 työntekijää, jotka toimivat yli sadassa eri toimipisteessä eri 

puolilla kaupunkia. 

Toimintaa ohjaavat kansallisella tasolla lait ja asetukset, kaupunkitasolla johto- ja hal-

lintosäännöt, toimialan toiminta-ajatus, arvot, sosiaali- ja terveydenhuollon strategia, 

tuloskortit sekä käyttö-, talous- ja henkilöstösuunnitelmat. Toimintaa ohjaa myös tut-

kittu ja kokemuksellinen tieto sekä hyvät käytännöt. Johtamisessa otetaan huomioon 

kaupunginvaltuuston, -hallituksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kaupungin-

johtajan toimialalta taloutta ja toimintaa koskevat päätökset ja ohjeistukset.  

Toimialan toiminnan linjaavat apulaiskaupunginjohtaja ja toimialan johtoryhmä, 

jotka myös seuraavat potilas- ja asiakasturvallisuudelle asetettujen tavoitteiden 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Konserni-
jaosto

Sosiaali- ja terveydenhuollon
toimiala

ApulaiskaupunginjohtajaErikois-

sairaanhoito

Johtokunta

Perhe- ja

sosiaalipalvelujen

palvelualue
Perhe- ja

sosiaalipalvelujen

johtaja

Vanhus- ja

vammaispalvelujen

palvelualue
Vanhus- ja

vammaispalvelujen

johtaja

Terveyspalvelujen

palvelualue
Terveyspalvelujen

johtaja

Suun

terveydenhuollon

liikelaitos
Liikelaitoksen johtaja

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

• Talousyksikkö

• Kehittämisyksikkö

• Asiantuntijapalvelujen 

yksikkö

• Digitaalisten 

palvelujen yksikkö

• Vantaa-Kerava 

Hanketoimisto

• Ennaltaehkäisevä 

terveydenhuolto

• Keski-Vantaan 

terveysasemapalvelut

• Länsi-Vantaan 

terveysasemapalvelut

• Pohjois-Vantaan 

terveysasemapalvelut

• Kuntoutustoiminta

• Päihde- ja 

mielenterveyspalvelut

• Kotona asumisen tuen 

palveluyksikkö

• Erityisasumisen 

palveluyksikkö

• Vantaan sairaalan 

palveluyksikkö

• Vanhus- ja 

vammaispalvelujen 

ostopalveluyksikkö

• Resurssikeskus

• Aikuisten ja nuorten 

sosiaalipalvelut

• Lapsiperheiden 

sosiaalityö ja 

lastensuojelu

• Psykososiaaliset 

palvelut

• Keski-Vantaan alue

• Länsi-Vantaan alue

• VSEY, oikomishoito

• Pohjois-Vantaan alue

• Välinehuolto ja 

ajanvaraus

Talous- ja

hallintopalvelujen

palvelualue
Talous- ja 

hallintojohtaja
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toteutumista osana muuta toimintaa. Johto vastaa riittävistä taloudellisista ja henki-

löresursseista sekä henkilökunnan osaamisesta. Palvelualueiden johtajat vievät asiat 

edelleen toimeenpantaviksi omiin johtoryhmiinsä ja huolehtivat tavoitteiden toteutu-

misesta sekä seurannasta omalla palvelualueellaan. Päälliköt ja esimiehet vastaa-

vat tavoitteiden jalkauttamisesta, toteutumisesta ja kehittämisestä omissa yksiköis-

sään sekä yksikön potilasturvallisuussuunnitelman tai omavalvontasuunnitel-

man vuosittaisesta päivittämisestä. Työntekijät huolehtivat omassa toiminnassaan 

potilas- ja asiakasturvallisuuden käytännön toteutumisesta, seurannasta ja kehittä-

misestä.  

Toimialalle nimetyn potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjausryhmän jäseninä ovat 

palvelualueiden nimeämät henkilöt. Ohjausryhmän tehtävänä on ylläpitää, seurata, 

arvioida ja kehittää toimialan potilas- ja asiakasturvallisuustoimintaa toimialan johdon 

alaisuudessa.  
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3 AVOIN TURVALLISUUSKULTTUURI JA 

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 

Turvallisuuskulttuurilla ymmärretään potilaiden/asiakkaiden hoitoa edistävää 

suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintatapaa, sitä tukevaa johtamista sekä ar-

voja ja asenteita. Toimintatapa sisältää riskien ja haittatapahtumien arvioinnin ja en-

nakoinnin, ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet sekä toiminnan jatkuvan kehittämi-

sen. Haitta- ja vaaratapahtumista pyritään oppimaan. 

Avoin turvallisuuskulttuuri edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta sekä auttaa työn-

antajaa valvomaan toiminnan asianmukaisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toi-

mintayksiköissä on tavoitteena toteuttaa suunnitelmallista omavalvontaa, jonka 

avulla ehkäistään epäasianmukainen menettely, havaitaan epäkohdat ja puututaan 

niihin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.  

Laadukasta ja turvallista toimintaa tukevaan henkilöstöjohtamiseen sisältyy yhtei-

nen arvopohja ja avoin sekä syyllistämätön toimintakulttuuri, jossa hyväksytään aina 

inhimilliseen toimintaan liittyvät erehtymisen mahdollisuudet. Avoimeen turvallisuus-

kulttuuriin kuuluu järjestelmään keskittyvä lähestyminen, jossa huomio kohdistetaan 

yksilön sijaan olosuhteisiin ja ympäristöön. Henkilöstöjohtamisella tuetaan 
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vaaratapahtumien esiin tuomista ja avointa käsittelyä. Työyhteisöissä on sovittu tavat 

käsitellä haittatapahtumia ja niistä syntyvää tietoa hyödynnetään systemaattisesti toi-

minnan kehittämiseen. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua turvallisuuden jatku-

vaan kehittämiseen ja heille järjestetään tukea haittatapahtumien sattuessa.  

Henkilöstöjohtamiseen kuuluu turvallisen ja laadukkaan toiminnan edellyttämän hen-

kilöstömäärän ja rakenteen, riittävän osaamisen ja tarkoituksenmukaisen työnjaon 

sekä työskentelyolosuhteiden varmistaminen. Henkilöstösuunnitelma on osa henki-

löstöjohtamista ja palvelutoiminnan suunnittelua, jonka avulla varmistetaan oikea 

henkilöstörakenne, -määrä ja osaaminen. Henkilöstösuunnitelma on kytketty kau-

pungin taloussuunnitteluprosessiin. 

Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja esimiestyötä arvioidaan säännöllisesti. Vantaan kau-

punki on mukana Työterveyslaitoksen johtamassa Kunta10-seurantatutkimuksessa. 

Kunta10-kyselyllä saadaan tietoa työelämän vaikutuksista henkilöstön hyvinvointiin 

ja terveyteen. 
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4 HENKILÖSTÖN OSALLISTUMINEN 

Potilas- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ja kehittäminen ovat jokaisen työn-

tekijän oikeus ja velvollisuus. Poikkeamien ja vaaratilanteiden käsittelyssä keskity-

tään tapahtuman myötävaikuttaneisiin tekijöihin ja toiminnan kehittämiseen. 

Potilaisiin ja asiakkaisiin kohdistuvat haitta- ja vaaratapahtumat ilmoitetaan HaiPro 

järjestelmällä. Sosiaalihuoltolain mukaisiin asiakkaisiin kohdistuvien epäkohtien il-

moituksiin on toimialalla käytössä sähköinen järjestelmä SPro. Työturvallisuusilmoi-

tusten raportointijärjestelmä Tutkan avulla henkilöstö voi ilmoittaa henkilöstöön koh-

distuvista haitta- ja vaaratapahtumista. Työsuojelutoimijat ovat tarvittaessa työnteki-

jän ja esimiehen tukena. Työturvallisuusasioita käsitellään toimialan yhteistoiminta-

ryhmässä (YTR) ja johtoryhmissä. 

Kunkin yksikön toimintaa koskevat HaiPro- sekä SPro-ilmoitukset käsitellään sään-

nöllisesti yhteisissä kokouksissa henkilöstön kanssa ja ne pyritään käsittelemään 

moniammatillisesti, jos ilmoitusta koskevaan prosessiin osallistuu usean ammattikun-

nan edustajia. Painopisteenä tapahtumien käsittelyssä on oppiminen ja 

https://vantaa.sharepoint.com/sites/Potilas-jaasiakasturvallisuus/SitePages/HaiPro.aspx
https://vantaa.sharepoint.com/sites/Potilas-jaasiakasturvallisuus/SitePages/HaiPro.aspx
https://vantaa.sharepoint.com/sites/intranet-terveys-turvallisuus-ja-hyvinvointi/SitePages/tyosuojelu-ja-tyoturvallisuus.aspx
https://vantaa.sharepoint.com/sites/Potilas-jaasiakasturvallisuus/SitePages/HaiPro.aspx
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toimintatapojen kehittäminen turvallisemmaksi. Yksikön esimiehet voivat viedä laa-

jempia potilas- ja asiakasturvallisuusasioita palvelualueen johtoryhmän käsittelyyn. 

Järjestelmällinen raportointi edistää haitta- ja vaaratapahtumista oppimista, jonka 

lisäksi johto saa tietoa varautumisen riittävyydestä ja toimenpiteiden vaikutuksista. 

Tarkoituksena on oppia tapahtumista selvittämällä taustalla olevia syitä ja syntyme-

kanismeja parhaiden ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden löytymiseksi. 

Toimialalla on tehty ohje Vakavien vaaratapahtumien käsittelyyn. 

Potilas- ja asiakasturvallisuusasiat tulee olla aktiivisesti esillä yksikön toiminnassa ja 

sisäisissä kokouksissa. Esimies informoi henkilöstöä säännöllisesti potilas- ja asia-

kasturvallisuuteen liittyvistä asioista, kuten havaituista riskeistä sekä kertoo potilas- 

ja asiakasturvallisuuden edistämiseen liittyvistä ohjeista ja suosituksista. Esimiehet 

varmistavat, että yhteisesti sovitut riskien hallintakäytännöt ovat osa päivittäistä toi-

mintaa. Henkilöstö osallistuu toimintayksikön potilas- ja asiakasturvallisuus- tai oma-

valvontasuunnitelman päivitykseen ja seurantaan. 

Työpaikkakokouksissa on huolehdittava, että kaikille työntekijöille annetaan mahdol-

lisuus osallistua asioiden käsittelyyn. Esimies toimii kokouksen puheenjohtajana, 

huolehtii asioiden kirjaamisesta sekä laajakantoisten asioiden viemisestä edustuk-

selliseen yhteistoimintaan.   

  

https://vantaa.sharepoint.com/sites/Potilas-jaasiakasturvallisuus/Jaetut%20asiakirjat/Vakavien%20vaaratapahtumien%20k%C3%A4sittely%20sosterissa.pdf?csf=1&e=fEec0O&cid=f9dcfa3f-4022-4188-9b9b-869a3b1c2244
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5 HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMINEN JA 

KOULUTUS 

Vantaan virallinen rekrytointikanava on LAURA-rekrytointijärjestelmä. Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon henkilöstön rekrytointi perustuu kaupungin virkoja ja työsuhteisia teh-

täviä koskeviin ohjeisiin sekä täyttölupia ja henkilökunnan palvelukseen ottamista 

koskeviin ohjeisiin. 

Terveydenhuollon ammateissa toimiminen edellyttää terveydenhuollon henkilöstön 

kelpoisuudesta annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) mukaisten kelpoi-

suusehtojen täyttymistä. Työnantaja tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

tietopalvelusta ennen palvelukseenottopäätöstä, että palkattavalla henkilöllä on tut-

kinnon lisäksi Valviran rekisteröinti. Laillistuksen tai rekisteröinnin lisäksi työntekijällä 

tulee olla riittävä ammattitaito ja -tieto, jonka lisäksi hänen tulee kyetä terveydenti-

lansa ja toimintakykynsä puolesta toimimaan ammatissaan. 

Nimen ja syntymävuoden lisäksi Valviran Terhikki-rekisterissä voi olla tieto, että hen-

kilö toimii määräaikaisella luvalla. Tällöin kyseessä on terveydenhuollon ammattihen-

kilö, joka on saanut koulutuksensa EU- tai ETA-alueen ulkopuolisessa maassa. 

 

https://vantaa.sharepoint.com/sites/ulkoiset/Palvelussuhdekasikirja/SitePages/Kotisivu.aspx
https://julkiterhikki.valvira.fi/
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Osalle heistä Valvira myöntää aluksi määräaikaisen toimintaluvan. Määräajan loput-

tua näiden henkilöiden tietoja ei enää löydy rekisteristä.  

Sosiaalihuollon ammateissa toimiminen edellyttää sosiaalihuollon henkilöstön kelpoi-

suudesta annetun lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukaisten kelpoisuuseh-

tojen täyttymistä. Laki määrittelee mm. sosiaalityöntekijän, lastenvalvojan, sosiaa-

liohjaajan, lähihoitajan ja sosiaalihuollon erityistyöntekijän kelpoisuusehdoista. Jos 

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävään ei saada henkilöä, jolla on sää-

detty kelpoisuus, tehtävään voidaan ottaa enintään vuodeksi henkilö, jolla suoritettu-

jen opintojen perusteella on riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen. Kelpoisuus-

vaatimuksista ei kuitenkaan saa poiketa sellaisen sosiaalityöntekijän kohdalla, joka 

päättää kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta ja sii-

hen liittyvistä toimenpiteistä. 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) velvoittaa 

työnantajan selvittämään alle 18-vuotiaiden kanssa työskentelevien henkilöiden ri-

kostaustan. Lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskematto-

muutta ja heidän turvallisuuttaan. Työnantajalla on mahdollisuus tarkistaa työnhaki-

jan luottotiedot ennen palvelukseenottopäätöstä. Oikeus käyttää luottotietoja rajoit-

tuu tehtäviin, jotka edellyttävät erityistä luotettavuutta ja päätäntävaltaa työnantajan 

puolesta.   

Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden tulee osoittaa haettavan tehtävän kan-

nalta riittävä suullinen ja kirjallinen suomenkielentaito. Vantaan kaupungilla on uusia 

työntekijöitä palkatessa käytössä koeaika. Koeajan tarkoituksena on selvittää työn-

tekijän ja viranhaltijan sopivuutta työ- tai virkasuhteeseen. Koeaika koskee sekä va-

kinaisia että määräaikaisia työntekijöitä. 

5.1 Henkilöstön perehdytys 

Uuden työntekijän perehdyttäminen perustuu Vantaan kau-

pungin perehdyttämisen sekä toimialan ohjeisiin. Uusien 

työntekijöiden perehdytysvalmennus sekä Esimiesten HR-

perehdytys toteutuvat itsenäisesti suoritettavana verkko-

koulutuksena (Oppiva), johon ilmoittaudutaan Osuman 

kautta. Perehdytysvalmennuksessa osallistuja saa 

https://vantaa.sharepoint.com/sites/intranet-tyon-alkaessa/SitePages/perehdyttaminen.aspx
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kokonaiskuvan Vantaan kaupungin strategisista suunnista ja organisaatiokulttuurista, 

tutustuu tärkeimpiin palvelussuhdekäytäntöihin ja henkilöstöetuihin, saa ymmärrystä 

osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta sekä tietoa Van-

taan kaupungin brändistä ja viestinnästä. 

Yksiköt vastaavat uuden työntekijän perehdytyksen suunnittelusta, toteutuksesta ja 

seurannasta. Eri yksiköissä pidetään perehdytystilaisuuksia, joissa esitellään yksikön 

toimintoja sekä tutustutetaan työntekijä palvelualueen strategisiin tavoitteisiin ja pe-

riaatteisiin. Yksikön päällikkö tai esimies sekä perehdytykseen nimetyt henkilöt pe-

rehdyttävät työntekijän työn ydinsisältöihin ja erilaisten sähköisten järjestelmien käyt-

töön (mm. Apotti, HR-palvelukanava). Perehdytysjakson päätteeksi esimies järjestää 

palautekeskustelun työntekijän kanssa. Opiskelijan harjoittelun ohjauksesta ja pereh-

dyttämisestä vastaa lähiesimies ja opiskelijavastaava. Vantaan kaupungin ja toi-

mialan perehdytysohjeet koskevat kaupungin itse palkkaamia ja sovellettuna Seuren 

ja muiden henkilöstövuokrausfirmojen kautta palkattujen sijaisten perehdytystä.  

Uudet työntekijät perehdytetään toimialan potilas- ja asiakasturvallisuussuunni-

telmaan sekä yksikön potilas- ja asiakasturvallisuuskäytäntöihin ja toimintata-

poihin (mm. Turvallisuuskävelyt). Perehdytyksestä huolehditaan työtehtävien muut-

tuessa tai pitkään työvapailla olleiden työntekijöiden palatessa työhönsä. Perehdyt-

tämiseen sisältyvät potilas- ja asiakasturvallisuuden asiakohdat kuvataan työyksiköi-

den perehdyttämissuunnitelmissa ja siinä on huomioitava myös sosiaalihuoltolain ja 

terveydenhuoltolain mukaiset ilmoitusvelvollisuudet. Potilas- ja asiakasturvallisuu-

teen liittyvän perehdyttämisen toimivuutta arvioidaan osana henkilöstöjohtamista 

(koeaika-arviointi) ja perehdytyksen arviointia. 

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma koskee myös osto- ja tukipalveluja. Palve-

luntuottaja vastaa palvelua tuottavan henkilöstön asianmukaisesta perehdyttämi-

sestä ja kouluttamisesta tehtävään sen sisällön ja terveydenhuollon edellyttämien 

erityispiirteiden kuten käsihygienian, aseptiikan, tietosuojan ja yksityisyyden suojan 

osalta. Toimintayksikön tulee antaa riittävät tiedot esimerkiksi asiakastilanteestaan, 

tarvitsemalleen ostopalvelulle tai tukipalvelulle. Terveyden- ja sosiaalihuollon ammat-

tihenkilöstön tulee seurata ja arvioida tukipalvelun toteutumista ja raportoida poik-

keamista osto-/ tukipalvelujen tuottajalle sekä omalle esimiehelleen tarpeen mukaan. 
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5.2 Henkilöstön koulutus  

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa työnantajaa 

huolehtimaan täydennyskoulutuksesta. Lisäksi terveyden-

huollon ammattihenkilöistä annettu laki (559/1994) velvoit-

taa terveydenhuollon ammattihenkilöä ylläpitämään ja ke-

hittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa 

sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin sään-

nöksiin ja määräyksiin. Henkilöstöllä on mahdollisuus ja 

velvollisuus osallistua jatko- ja täydennyskoulutuksiin sekä tarvittaessa työnohjauk-

seen ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.   

Toimialan koulutus on pääsääntöisesti suunnattu koko henkilöstölle ja se toteutetaan 

johtoryhmän vuosittain hyväksymän koulutussuunnitelman mukaan. Palvelualueet ja 

-yksiköt järjestävät palvelutuotantoon ja ammatillisen osaamisen päivittämiseen liit-

tyvää koulutusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan henkilöstö osallistuu myös 

HUSin järjestämiin alueellisiin koulutuksiin. Henkilöstön täydennyskoulutuksen toteu-

tumisesta raportoidaan vuosittain Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle sen antamien 

ohjeiden mukaisesti. 

Vuosittain käydyissä tulos- ja kehityskeskusteluissa laaditaan työntekijän koulu-

tuksen tarpeen arvioinnin lisäksi henkilökohtainen koulutussuunnitelma osaamisen 

ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala järjestää hen-

kilöstölle yleistä potilas- ja asiakasturvallisuuskoulutusta kahden eri verkkokoulu-

tuksen muodossa (Duodecimin oppiportin Potilasturvallisuus -kokonaisuus ja Potilas-

turvaportin Potilasturvallisuutta taidolla -koulutus), joista ainakin toinen tulee suorit-

taa 5-vuoden välein. Jokainen uusi työntekijä toimittaa todistuksen esimiehelleen. 

Jokaisen lääkehoitoa toteuttavan työntekijän tiedollinen ja taidollinen osaaminen var-

mennetaan viiden vuoden välein suoritettavalla LOVe-koulutuksella ja näytöillä lää-

kehoitosuunnitelman mukaisesti. 

  

https://vantaa.sharepoint.com/sites/Potilas-jaasiakasturvallisuus/SitePages/LOVe.aspx
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6 POTILAAN, ASIAKKAAN JA LÄHEISTEN 

OSALLISTUMINEN 

Potilaalla/asiakkaalla ja hänen läheisillään on keskeinen rooli potilas- ja asiakastur-

vallisuuden varmistamisessa. Potilaan/asiakkaan ja läheisten osallistuminen edellyt-

tää riittävää tiedonsaantia ja neuvontaa. Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa 

sitä, että hoitoon liittyvät riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan heti hoidon alku-

vaiheessa. Riskeistä ja riskitasoista kerrotaan potilaalle ja niistä keskustellaan sekä 

niitä käsitellään yhteistyössä potilaan ja henkilöstön kesken. (THL 2011).   

6.1 Potilaiden ja asiakkaiden osallisuuden vahvista-

minen 

Potilas/asiakas ja omainen saavat tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta sekä 

terveys- ja sosiaalipalveluista Vantaan internet-sivuilta ja ottamalla yhteyttä toimin-

tayksiköihin. Terveyden- ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden henkilöstö ohjaa poti-

lasta/asiakasta oikeiden palvelujen piiriin tarpeiden mukaisesti.  

 

https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala/asiakkaan_oikeudet_ja_turvallisuus
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STM:n potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä on kehittänyt potilaille ja hei-

dän läheisilleen tarkoitetut ohjeistukset. 

• Potilaan oppaan tarkoituksena on tukea aikuisen potilaan turvallista hoitoa 

sairaalassa. Potilas voi käyttää käsikirjaa muistikirjana, jonka avulla hän voi 

seurata hoitonsa etenemistä. Potilas saa käsikirjasta yleiskuvan hoitosuunni-

telman eri osista ja hänelle kerrotaan, mitä hoidon aikana tapahtuu ja mistä 

hänen tulisi olla erityisen hyvin perillä. 

• 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon -listauksen (oppaan s. 3) asiat huomioi-

malla potilas tai hänen läheisensä voivat edistää potilasturvallisuutta. Vinkit 

voidaan tulostaa yksiköiden ilmoitustauluille ja odotustiloihin potilaiden ja hei-

dän läheistensä nähtäville. 

• Potilaan huoneentaulu on tiivistetty lista asioista, joita potilaan on hyvä muis-

taa hoitotilanteessa. Huoneentaululla rohkaistaan potilaita ja heidän omaisi-

aan osallistumaan aktiivisesti potilasturvallisuuden edistämiseen. Huoneen-

taulun on suunnitellut Potilasturvallisuutta taidolla-ohjelma yhteistyössä Poti-

lasliiton ja Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö TEHYn kanssa. 

6.2 Potilaan/asiakkaan asema ja oikeudet 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994) 15§ velvoittaa terveyden-

huollon henkilöstöä huomioimaan säädökset potilaan oikeuksista. Potilaan oikeudet 

määritellään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Keskeistä laissa on, 

että hoitoon tarvitaan potilaan suostumus, potilaalle annetaan tiedot hänen tervey-

dentilastaan ja hoidostaan, jonottamaan joutuvalle ilmoitetaan odottamisen syy ja 

sen arvioitu kesto, hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen ja että hoitolaitoksella 

on oltava potilasta avustava potilasasiamies.  

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) edistää asiak-

kaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sekä julkisessa että yksityisessä sosi-

aalihuollossa. Lain 23 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelus-

taan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle vi-

ranhaltijalle. Sosiaalihuollon palveluja ja toimeentulotukea hakevilla on oikeus saada 

perusteltu päätös kirjallisesti. Päätöksessä annetaan myös muutoksenhakuohjeet. 

Sosiaalihuollon palveluilla tulee olla sosiaaliasiamies. Vantaalla sama henkilö toimii 

sekä potilas- että sosiaaliasiamiehenä (ks. kpl 7.4). 

https://spty.fi/wp-content/uploads/2019/04/Potilaan-opas-THL.pdf
https://spty.fi/wp-content/uploads/2019/04/Potilaan-opas-THL.pdf
file:///C:/Users/susanna.kurppa/Downloads/POTILASTURVALLISUUDEN%20HUONEENTAULU_Maaliskuu%202015.pdf
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala/potilaan_ja_asiakkaan_oikeudet/sosiaali-_ja_potilasasiamies
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Laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että potilaan äidinkieli, yksilölliset 

tarpeet ja kulttuuri on mahdollisuuksien mukaan huomioitava hoidossa ja kohtelussa. 

Kielilaissa (423/2003) säädetään potilaan ja asiakkaan oikeudesta käyttää suomen 

tai ruotsin kieltä, tulla kuulluksi ja saada toimituskirjansa suomen tai ruotsin kielellä 

sekä oikeudesta tulkkaukseen viranomaisten kanssa asioidessa. Laki potilaan ase-

masta ja oikeuksista edellyttää tulkkauksesta huolehti-

mista, mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-

henkilö ei osaa potilaan kieltä tai potilas ei aisti- tai 

puhevian vuoksi tule ymmärretyksi. Túlkasta voi tar-

vittaessa tilata tulkin. Turvatakseen ruotsinkielisille 

palvelut omalla äidinkielellään, palvelualueilla on ni-

metty ruotsinkielisten asioiden koordinaattorit. 

6.3 Hoito-, asiakas- ja palvelu-

suunnitelma potilas- ja asiakasturvallisuuden työvä-

lineenä 

Hoito-, palvelu- ja asiakassuunnitelmat ovat potilas- ja asiakasturvallisuuden keskei-

siä työvälineitä. Terveyden- ja sairaanhoitoa toteutettaessa on asiakkaalle/potilaalle 

tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai 

muu vastaava suunnitelma (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). Hoito-

suunnitelmaa laadittaessa potilaalle annetaan tietoa hänen sairauksistaan ja niiden 

hoitovaihtoehdoista sekä riskeistä. Hoitosuunnitelmassa sovitaan myös potilaan 

omista vastuualueista hoidon aikana. Suunnitelmaan kirjataan hoidon tarve ja ta-

voite, hoidon toteutus ja keinot, työnjako, seuranta ja arviointi sekä diagnoosi- ja lää-

kityslista (asetus 298/2009). 

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) määritetään, että palvelutarpeen arviointia on täy-

dennettävä asiakkaalle laadittavalla asiakassuunnitelmalla tai muulla vastaavalla 

suunnitelmalla, ellei sen laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma on laadit-

tava yhdessä asiakkaan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Asiakassuunnitelma 

sisältää mm. arvion tuen tarpeesta, tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä sekä ta-

voitteet, palvelujen toteutuksen tavat ja seurannan. Suunnitelman sisältö on sovitet-

tava yhteen henkilön muiden hallinnonalojen palvelujen ja tukitoimien kanssa. 

https://tulka.com/fi/
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6.4 Asiakaspalaute 

Potilas, asiakas ja hänen läheisensä voivat antaa palautetta 

asiakas- ja potilasturvallisuuden puutteista. Potilas/asiakas 

voi antaa välitöntä palautetta suullisesti tai kirjallisesti toi-

mipisteessä olevalla palautelomakkeella. Työntekijä voi ha-

lutessaan täyttää asiakaspalvelun palautelomakkeen saa-

dessaan asiakaspalautetta puhelimitse tai käynnin yhtey-

dessä. Työyksiköissä asiakkaita ohjataan antamaan palautetta Van-

taan kaupungin nettisivuston OmaVantaa-palautejärjestelmän kautta. Palaute oh-

jautuu aiheen mukaisesti määräytyvän käsittelijäryhmän palautelistalle. Asiakas voi 

seurata palautteensa käsittelyä seurantatunnuksen avulla. Sähköpostilla tulleeseen 

tunnistettavaa henkilöä koskevaan asiakaspalautteeseen (palaute, oikaisuvaatimus, 

muistutus, kantelu, vahingonkorvausvaatimukset, valitukset, potilasvahinkoilmoitus) 

ei vastata suoraan, vaan palautteen lähettäjää pyydetään lähettämään palaute kirjal-

lisesti ja allekirjoitettuna kirjaamon, josta ne toimitetaan Astan kautta oikealle käsitte-

lijälle. Palaute selvitetään ensin omassa asiointipaikassa. Mikäli asia ei selviä, poti-

las/asiakas ottaa yhteyttä asiointipaikan päällikköön tai ylilääkäriin.  

Vantaalla asiakkaita/potilaita/omaisia auttaa sosiaali- ja potilasasiamies: 

• Potilasasiamies neuvoo terveydenhuoltoalan henkilökunnan antamaan hoi-

toon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa. 

• Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslakiin liittyvissä 

asioissa, jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun tai palveluun. 

• Avustaa potilasvahinkoasioissa tai muistutuksen tekemisessä. 

• Potilas- ja sosiaaliasiamies edellyttää, että potilas/asiakas ottaa ongelmatilan-

teissa mahdollisimman pian yhteyttä viimeisimpään hoitopaikkaan asioiden 

selvittämiseksi. 

Asiakasta ohjeistetaan lakisäteisiin/virallisiin yhteydenottoihin (muistutukset, 

kantelut, potilasvahinkoilmoitukset jne.) Vantaan nettisivuilla, jossa on myös ohjeet 

kuhunkin palautteenantotapaan.  

Toimialan johtoryhmä käsittelee vuosittain talous- ja hallintopalvelujen kokoaman 

asiakaspalauteyhteenvedon palvelualueiden saamasta asiakaspalautteesta ja kehit-

tämistoimenpiteistä, joka viedään tiedoksi myös sosiaali- ja terveyslautakunnalle.  

https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala/potilaan_ja_asiakkaan_oikeudet/sosiaali-_ja_potilasasiamies
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala/asiakkaan_oikeudet_ja_turvallisuus/palaute_muistutus_kantelu_ja_potilasvahinko
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7 LAADUNHALLINNAN JA TURVALLISUU-

DEN ASIAKIRJAT  

Keskeisiä laadukkaan ja turvallisen hoidon toteutumista ohjaavia asiakirjoja potilas- 

ja asiakasturvallisuussuunnitelman lisäksi ovat lääkehoitosuunnitelmat, infektioiden 

torjuntaan liittyvät ohjeet, omavalvontasuunnitelmat sekä turvallisuuteen liittyvät 

suunnitelmat.   

7.1 Lääkehoitosuunnitelma 

Lääkehoidon turvallisuus on keskeinen osa potilasturvallisuutta ja sen toteuttaminen 

perustuu toimialan lääkehoitosuunnitelmaan. Lääkehoitosuunni-

telman tarkoituksena on yhtenäistää lääkehoidon toteuttamisen 

periaatteet ja selkeyttää lääkehoidon toteuttamiseen liittyvä vas-

tuunjako. Lääkehoitosuunnitelma toimii perehdytyksen työväli-

neenä. 
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Lääkäri vastaa lääkehoidon kokonaisuudesta. Lääkehoidon koulutuksen saaneet 

laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt vastaavat lääkehoidon toteuttamisesta 

yksikössä ja jokainen lääkehoitoa toteuttava tai siihen osallistuva kantaa koulutuk-

seen perustuvan vastuun omasta toiminnastaan. Esimiehet ohjaavat ja valvovat 

lääkehoidon toteutumista. Lääkehoitoa ja sen toteuttamista käsitellään aina tarvit-

taessa toimi-/työpaikkakoulutuksissa, ammattiryhmäkohtaisissa kokouksissa ja kehi-

tyskeskusteluissa.  

Lääkehoidon lupakäytännöt on kirjattu toimialan lääkehoitosuunnitelmaan ja yksi-

köiden tarkennukset lääkehoitosuunnitelman liitteisiin. Yksikön työntekijöiden luvista 

tehty lista tai kopiot lääkehoitoluvista säilytetään toimintayksikössä. Luvan saaneella 

henkilöllä tulee olla alkuperäiset kappaleet kaikista lääkehoitoon liittyvistä luvista. 

Teoreettinen osaaminen varmistetaan viiden vuoden välein täydennyskoulutuksella 

ja kirjallisella kokeella sekä käytännön osaaminen näytöllä. Opiskelijoiden kohdalla 

varmistetaan riittävät opinnot. 

Lääkehoitosuunnitelma sisältää ohjeet lääkepoikkeamien seurannasta ja käsittelystä 

sekä lääkepoikkeamasta ilmoittamisesta potilaalle. Lääkealan turvallisuus- ja kehit-

tämiskeskus Fimea ylläpitää lääkkeiden ja rokotteiden haittavaikutusrekisteriä. Tode-

tuista haittavaikutuksista tehdään ilmoitus rekisteriin. 

Sairaanhoitopiirin apteekin toimipisteet vastaavat alueidensa lääkehuollosta lääke-

lain ja asetusten mukaisesti. HUS Apteekki vastaa Vantaan sosiaali- ja terveystoimen 

lääkehuoltopalveluista. Lääketilaukset tehdään sähköisen OSTi-tilausohjelman 

kautta, johon pääsevät työyksiköissä nimetyt lääkkeiden tilaajat ja tilausten hyväksy-

jät.  

7.2 Ohjeet hoitoon liittyvien infektioi-

den torjuntaan  

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta on osa potilas- ja 

asiakasturvallisuutta. Tartuntatautilain (583/1986) mu-

kaan tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu muun mu-

assa sairaalainfektioiden torjunta. Valtioneuvoston asetuk-

sella määriteltyjen lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mik-

robien seurannasta ja rekisteröinnistä on laissa asetettu 
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velvoitteet (laki tartuntatautilain muuttamisesta 935/2003). Toimintaa infektioiden tor-

junnassa ohjaavat hygieniaohjeet, jotka perustuvat terveydenhuoltolakiin 

(1326/2010) ja asetukseen laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta (341/2011). 

Käypä hoito -suositukset ohjaavat myös laadunhallintaa.  

Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikön tehtävänä on tartuntatautien ja infektioi-

den ennaltaehkäisy ohjaamalla sekä valvomalla tartuntatautien ja infektioiden torjun-

nan toteutumista. Tartuntatauti- ja hygieniayksikön hygieniahoitajat osallistuvat Pei-

jaksen sairaalan hygieniatoimikunnan työskentelyyn. 

Hoitoon liittyviä infektioita voidaan ehkäistä oikeilla työskentelytavoilla, hyvällä käsi-

hygienialla, suojainten oikealla käytöllä, pisto- ja viiltovahinkojen välttämisellä, oi-

keilla välineiden käsittelyllä sekä asianmukaisella pyykin ja jätteiden huollolla. Näillä 

tavanomaisilla varotoimilla katkaistaan tartuntatautien leviäminen estämällä mikro-

bien siirtyminen työntekijästä potilaaseen, potilaasta tai potilaan lähiympäristöstä 

työntekijään tai toiseen potilaaseen. Infektioiden torjuntaohjeet sisältävät kaikki yksi-

kössä tehtävät päivittäiset, viikoittaiset, kuukausittaiset ja vuosittaiset hygieniaan ja 

välinehuoltoon liittyvät toimenpiteet sekä käytettävät aineet. Tartuntatauti- ja hygie-

niayksikön ohjeiden mukaan eri palvelualueet voivat laatia omat hygieniasuunnitel-

mansa. Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö kouluttaa hygieniayhdyshenkilöitä toimin-

tayksiköihin.  

Henkilökunnan rokotukset ja niiden tarve tarkastetaan työhöntulotarkastuksessa 

sekä määräaikaistarkastuksissa. Influenssarokotuksia suositellaan kaikille työnteki-

jöille, jotta henkilö suojaa itsensä sekä asiakkaat/ potilaat ja omaiset.  

Sairaalainfektioiden seurannan tarkoituksena on vähentää potilaiden riskiä saada 

hoitoon liittyvä infektio. Seurannan tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen, jotta 

infektioiden ja niiden potilaasta toiseen leviämisen voitaisiin estää sekä epidemioita 

torjua mahdollisimman hyvin. Vantaalla seurataan hoitoon liittyviä infektioita teke-

mällä infektioilmoitus tartuntatauti- ja hygieniayksikköön. 

Toimialalla on hygieniaohjeita muun muassa käsihygieniasta, suojakäsineiden käy-

töstä, suojaimien käytöstä, toimenpiteistä verialtistuksen jälkeen, välineistön desin-

fektiosta sekä pyykin ja jätteiden käsittelystä. Henkilökunnan koulutusta hygieniakäy-

tännöistä toteutetaan tarpeen mukaan. Uuden työntekijän perehdytyksessä käydään 

https://vantaa.sharepoint.com/sites/Tartuntatauditjahygienia
https://vantaa.sharepoint.com/sites/Sosterohjepankki/Jaetut%20asiakirjat/Forms/Aiheen%20mukaan.aspx?web=1
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läpi hygieniakäytännöt. Kaikki ohjeet pohjautuvat sairaanhoitopiirin sekä muiden vi-

ranomaisten (STM, THL) antamiin suosituksiin ja ohjeisiin. Myös potilaan eristämi-

sestä ja liikkumisen rajoittamisesta on ohjeistettu. Asiakkaille ja potilaille annettavia 

ohjeita on sekä taudeittain että taudinaiheuttajien mukaan.  

Välinehuoltotoiminta on tärkeä osa potilas- ja asiakasturvallisuutta ja potilaan tai 

asiakkaan hyvinvoinnista huolehtimista. Välinehuollolla ehkäistään tartuntojen leviä-

mistä tuottamalla puhtaita, desinfioituja, steriilejä ja toimintakelpoisia välineitä poti-

laan hoito- ja tutkimustarpeita varten. Välinehuollon palvelut hankitaan HUSilta ja 

siellä huolletaan toimialan kaikki steriloitavat välineet. Välineet, joita ei tarvitse steri-

loida, huolletaan omissa yksiköissä. 

7.3 Omavalvontasuunnitelma 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa korostuu palvelujen tuottajan vastuu toiminnan asi-

anmukaisuudesta, palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Oma-

valvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan toteuttamaa suunnitelmallista laadun-

hallintaa siten, että toiminta on lainsäädännön, lupaehtojen ja organisaation omalle 

toiminnalleen asettamien laatuvaatimusten mukaista. 

Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa potilaan tai asiakkaan oikeus laadukkaa-

seen ja turvalliseen hoitoon tai palveluun sekä asianmukaisten toimintaperiaatteiden 

toteutuminen. Omavalvonnalla on tärkeä merkitys osana palvelutoiminnan ennakko-

valvontaa, jolloin valvontaviranomaisten tarve puuttua jälkikäteisen valvonnan tai vel-

voitteiden keinoin palvelujen tuottajan toimintaan voidaan välttää. Mahdolliset epä-

kohdat tulisi kyetä ehkäisemään ja korjaamaan palveluorgani-

saatiossa mahdollisimman lähellä palvelujen tuotta-

mista. Palveluntuottajan on koko toiminnan ajan 

täytettävä laissa säädetyt toimintaedellytykset. 

Sosiaalihuollon ja yksityisen terveydenhuollon 

toimintayksiköissä on oltava kirjallinen omaval-

vontasuunnitelma. Terveydenhuollon toimintayk-

sikössä on laadittava suunnitelma laadunhallin-

nasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta 

= potilasturvallisuussuunnitelma. 

https://vantaa.sharepoint.com/sites/Sosterohjepankki/Jaetut%20asiakirjat/Forms/Aiheen%20mukaan.aspx?web=1&FilterField1=Aihe&FilterValue1=Potilasohjeet&FilterDisplay1=Potilasohjeet&FilterType1=Choice&viewid=72f69c3e%2D4a69%2D4ce0%2Da2d2%2Daddfe9c7e1e6&id=%2Fsites%2FSosterohjepankki%2FJaetut%20asiakirjat
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Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan laadun ja asiakasturvallisuuden varmista-

miseksi suunniteltujen menettelyjen kirjallista kuvaamista ja siinä käytettäviä asiakir-

joja. Omavalvonnan perustana on tunnistaa toimintaan liittyvät asiakasturvallisuus-

riskit sekä turvalliset toimintatavat. 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla seuraavat tiedot: 

• miten yksikössä varmistetaan palvelun toteuttaminen laadukkaasti ja asiakas-

turvallisesti 

• miten yksikössä toimitaan, kun palvelu ei toteudu sille asetettujen tavoitteiden 

mukaisesti 

• miten yksikössä toimitaan, kun asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua 

• mitkä ovat yksikön toiminta-ajatukset, arvot ja toimintaperiaatteet 

• miten asiakkaan asema ja oikeudet turvataan 

• miten asiakkaan hyvää ravitsemusta, hyvinvointia ja kuntoutumista tuetaan 

• miten asiakkaan laadukas terveyden- ja sairaanhoito järjestetään 

Valvira on antanut toimintayksiköille omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja 

seurantaa koskevan määräyksen, jossa kuvataan omavalvontasuunnitelman sisältöä 

ja päivittämistä. Valviran internet-sivuilla on ohjeita ja lomakkeita omavalvontasuun-

nitelmien tekemiseen: 

• Omavalvonta yksityisen terveydenhuollon palveluissa 

• Omavalvonta sosiaalihuollon palveluissa 

Toimiala huomioi palvelujen hankintaprosessissa, että sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen tuottajalla on lain edellyttämä omavalvontasuunnitelma. Omavalvonta-

suunnitelmat tulee olla asiakkaiden ja omaisten nähtävissä palveluyksiköissä. 

Sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelma 

Sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmista-

miseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan sosiaalipal-

velut ja palvelukokonaisuudet (laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 ja Sosi-

aalihuoltolaki 1301/2014). Myös vanhuspalvelulaki (980/2012) sisältää asetuksia iäk-

käille henkilöille annettavien palveluiden laadusta ja sosiaalipalvelujen omavalvon-

nan toteuttamisesta. 

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/omavalvontasuunnitelma_2
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta
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Terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 

Yksityisellä terveydenhuollon palvelujen tuottajalla on oltava lupaviranomaisen 

myöntämä lupa palvelujen antamiseen. Palveluntuottajan toimiessa useammassa 

kuin yhdessä toimipaikassa vastaavan johtajan on laadittava toiminnan laadun var-

mistamiseksi palveluntuottajan ja sen erillisten toimipaikkojen kattava omavalvonta-

suunnitelma. (Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990.) 

Omavalvontasuunnitelma elintarvikealan toimijoille 

Elintarvikealan toimijoiden omavalvontavelvoite (elintarvikelaki 297/2021) sosiaali- ja 

terveydenhuollossa koskettaa yksikköjä, kuten sairaalat, vanhainkodit, palvelutalot ja 

päivätoimintakeskukset. Elintarvikealan toimijan omavalvontasuunnitelmassa kuva-

taan toiminnan kriittiset pisteet, riskien hallintaa ja päivittäistä toimintaa, kuten läm-

pötilojen seuraamista sovituista tarkkailukohteista (tarjoiltava ruoka, kylmälaitteet), 

palautteiden keräämistä sekä tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Omavalvontasuunni-

telma päivitetään säännöllisesti ja toiminnan muuttuessa. (Vantaan kaupunki 2009.) 

7.4 Muita turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia 

Turvallisuudesta huolehtiminen ja toimenpiteet onnetto-

muuksien välttämiseksi kuuluvat organisaation henki-

löstön päivittäiseen työhön. Johdon tehtävänä on antaa 

tietoa turvallisuudesta sekä luoda myönteistä asennetta 

kaikkien työntekijöiden keskuuteen. Toimintayksikön 

johdolla on kokonaisvastuu turvallisuudesta. 

Turvallisuussuunnitteluvelvollisuus perustuu pelas-

tustoimen lainsäädäntöön, erityisesti pelastuslain 15 

§:ään (379/2011). Turvallisuussuunnittelun lähtökoh-

tana on riskien kartoitus ja arviointi toimintayksikössä tai organisaatiossa. Työturval-

lisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa tarpeellisin toimenpitein huolehtimaan 

työntekijäin turvallisuudesta ja terveydestä. Työnantajan on jatkuvasti ja järjestelmäl-

lisesti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta kartoit-

tamalla vaara- ja haittatekijät. 
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Pelastussuunnitelma laaditaan sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitolaitoksiin, liikun-

tarajoitteisten ja muiden erityisryhmien palvelu- ja asuinrakennuksiin sekä rangais-

tuslaitoksiin ja muihin näitä vastaaviin tiloihin, joissa potilaiden tai asiakkaiden kyky 

havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toimia vaaratilanteen edellyttämällä tavalla 

ovat heikentyneet (pelastuslaki 379/2011). Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa 

rakennuksen tai kohteen haltija. Rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunni-

telma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa, mikäli heitä on rakennuksessa use-

ampia. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma aina yh-

teistyössä pelastuslain 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen 

toiminnanharjoittajan kanssa.  

Jokaisessa kiinteistössä tulee olla vuosittain päivitettävä pelastussuunnitelma, josta 

huolehtii kiinteistöön nimetty suojelujohtaja. Suunnitelmasta ilmenevät kiinteistön pe-

rustiedot, pelastusjärjestelyt, turvallisuushenkilöstöön nimetyt henkilöt sekä toiminta-

ohjeet erilaisiin vaaratilanteisiin ja niistä tiedottamisesta. Lisäksi tiloissa tulee olla 

kaikkien nähtävillä selkeä A4:n kokoinen tiedote, miten ko. kiinteistöstä pelastautu-

minen tapahtuu. Kaikki pelastussuunnitelmat tallennetaan ASTAan. 

Pelastuslaki (379/2011) 14§ määrittää omatoimisen varautumisen seuraavasti:  

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on 

1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä 

2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaarati-

lanteissa 

3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin pelastustoimenpiteisiin, 

joihin he omatoimisesti kykenevät 

4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa 

vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi 

Vantaan kaupunki varautuu häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin valmiuslain 

(1552/2011) ja valtion viranomaisten ohjeistamien ajantasaisten valmiussuunnitel-

mien avulla ja huolehtimalla muista kaupungille elintärkeiden toimintojen varautumis-

järjestelyistä. Toimialan valmiussuunnitelman tavoitteena on turvata sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palvelujärjestelmän toimintakyky kaikissa olosuhteissa. Suunnitelman 

ylläpidosta vastaa talous- ja hallintojohtaja apunaan hallintopäällikkö ja palvelualu-

een sihteeri. Suunnitelman vahvistaa kaupunginhallitus sosiaali- ja terveyslautakun-

nan esityksestä. Valmiussuunnitelma tarkastetaan kolmen vuoden välein.  
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Pandemiaan varautuminen on osa häiriötilanteisiin tai poikkeusoloihin varautu-

mista. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan suunnitelma influenssapandemian va-

ralle on laadittu noudattaen kansallisia ohjeita ja säännöksiä. Suunnitelma päivite-

tään pandemiajohtoryhmän koordinoimana vähintään kerran vuodessa. Pandemia-

suunnitelma on Vantaan valmiussuunnitelman liite.  

Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys on sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä valta-

kunnallinen toimija psykososiaalisen tuen palvelujen osalta.  
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8 TURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA, DO-

KUMENTOINTI JA TIEDONKULKU  

8.1 Turvallisuusriskien hallinta 

Turvallisuusriskien hallinta on kokonaisvaltaista turvallisuuden huomioimista. Koko-

naisturvallisuuteen vaikuttavat potilaat ja asiakkaat sekä henkilöstö, laitteet, toimin-

taympäristö ja organisaatio. Turvallisuusriskien hallintaan kuuluvat tavoitteiden aset-

taminen, taustatiedon huomioiminen, riskianalyysit, toiminnan kehittäminen ja seu-

ranta. (Pommelin 2004.)  Toimintayksiköissä on lisäksi riskien ja vaaratilanteiden 

tarkistuslistoja. 

Potilaan ja asiakkaan vapautta rajaavista toimenpiteistä on määrätty useissa eri so-

siaali- ja terveydenhuollon laeissa, kuten mielenterveys-, päihdehuolto- ja tartunta-

tautilaissa. Toimintayksiköissä ilmenee ajoittain tilanteita, joissa potilaan tai asiak-

kaan vapautta joudutaan tilapäisesti rajoittamaan. Suojaamis- ja rajoittamistoimenpi-

teet on aina perusteltava henkilön henkilökohtaisella edulla ja turvallisuudella. Tällai-

sia tilanteita ovat potilaan tai asiakkaan oman turvallisuuden takaaminen (esim. pu-

toamis- tai kaatumisriski), potilaalle välttämättömien tutkimus- tai hoitotoimenpiteiden 

turvaaminen sekä muiden potilaiden tai asiakkaiden turvallisuuden tai hoidon takaa-

minen. Itsemääräämisoikeutta rajoittavat toimenpiteet ovat aina viimesijaisia. 
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Suojaamis- ja rajoittamistoimenpiteistä luovutaan, kun muiden keinojen arvioidaan 

olevan riittäviä. Palvelualueilla näistä toimenpiteistä on ohjeistettu tarkasti.  

Lastensuojelu puuttuu ajoittain lapsen ja perheen oikeuksiin ja työskentely vaatii eri-

tyistä huolellisuutta asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Huostaanotto on lasten-

suojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Lastensuojelulaitok-

sien lastensuojelulakiin (417/2007) perustuvat rajoittamistoimenpiteet ovat kuvattuna 

yksiköiden omavalvontasuunnitelmassa ja ne on ohjeistettu yksikkökohtaisesti 

8.2 Prosessien hallinta 

Prosessien kehittämisen ja kuvaamisen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa 

toimintaa. Strategiat, visiot ja tavoitteet viedään käytäntöön prosessien ja palvelujen 

avulla. Prosesseja kuvatessa voidaan tunnistaa muutos-, koulutus- ja kehittämistar-

peita. Prosessien kehittämisellä parannetaan ihmisten välistä yhteistyötä, työn orga-

nisointia, toiminnan suunnittelua ja ohjausta, tavoitteiden asettamista sekä toiminnan 

analysointia. Prosesseja kehittämällä voidaan poistaa palvelujen päällekkäisyyksiä 

ja vähentää katkoksia tiedonkulussa. 

Toimialan johto ja henkilöstö pyrkivät jatkuvaan palveluprosessien kehittämiseen. 

Vantaalla on käytössä yhdessä alueellisesti ja HUSin kanssa sovittuja hoitoketjuja. 

Lisäksi on käytössä Vantaan sisäisiä hoitopolkuja ja -malleja, jotka ohjaavat moniam-

matillisen hoidon toteutumista. Uusia hoitopolkuja ja -malleja kehitetään Vantaan si-

säisesti sekä yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja erikoissairaanhoidon 

kanssa. 
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8.3 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Laitehankinnat tehdään Vantaan kaupungin yleisen 

hankintaohjeen mukaisesti. Terveydenhuollon lait-

teiden ja tarvikkeiden tulee olla potilaille ja henki-

löstölle turvallisia. Laki terveydenhuollon laitteista 

ja tarvikkeista (629/2010) velvoittaa terveyden-

huollon toimintayksikön nimeämään vastuuhenki-

lön vastaamaan siitä, että toiminnassa noudate-

taan lakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä. 

Edellä mainitun lain mukaan sosiaali- ja terveys-

toimen yksiköiden on myös ylläpidettävä laiterekis-

teriä hallinnassaan olevista tai potilaaseen asenne-

tuista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. Toi-

mialan, lukuun ottamatta suun terveydenhuoltoa, laiterekisteri on HUS Lääkintätek-

niikan ylläpitämä Mequsoft. Intran Lääkintälaiterekisteri- sivuilta on linkki sekä käy-

tännön ohjeita Mequsoftiin. 

Toimialalla on palveluyksikkötasoisesti sovittu laitteiden ja tarvikkeiden huoltokäytän-

nöistä. Lääkintälaitteet huolletaan pääasiassa HUS Lääkintätekniikan toimesta. Käyt-

täjän tai käyttäjän edustajan tulee ilmoittaa viallisesta laitteesta valmistajalle/maa-

hantuojalle.  

Yllä mainitun lain mukaan laite tulee olla jäljitettävissä, jos laitteen käytössä tai lait-

teen takia potilaan hoidossa ilmenee ongelmia. Terveydenhuollon laitteen ja tarvik-

keen aiheuttamasta vaaratilanteesta on aina tehtävä ilmoitus Fimealle niin pian 

kuin mahdollista. Ilmoituksen voi tehdä myös HaiPro ilmoituksen yhteydessä. Vaka-

vasta vaaratilanteesta ilmoitus tulee tehdä kymmenen vuorokauden kuluessa siitä, 

kun käyttäjä tai valmistaja on ensimmäisen kerran saanut tiedon tapahtumasta. Il-

moitus läheltä piti -tapahtumasta tulee tehdä 30 vuorokauden kuluessa tapahtuman 

sattumisesta. Ilmoittamisvelvollisuus koskee Suomessa laitteiden ja tarvikkeiden val-

mistajia ja ammattimaisia käyttäjiä sekä laitteita ja tarvikkeita maahantuovia yrityksiä. 

  

http://avain.vantaa.fi/download/65071_Hankintaohje_paivitetty_tammikuu_2011_1_.pdf
https://vantaa.sharepoint.com/sites/Potilas-jaasiakasturvallisuus/SitePages/L%C3%A4%C3%A4kint%C3%A4laiterekisteri.aspx
https://www.fimea.fi/web/guest/laakinnalliset_laitteet/vaatimukset-ammattimaisille-kayttajille/vaaratilanteista-ilmoittaminen
https://vantaa.sharepoint.com/sites/Potilas-jaasiakasturvallisuus/SitePages/HaiPro.aspx
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8.4 Sosiaali- ja terveydenhuollon muu fyysinen ym-

päristö 

Tilahallinta vastaa kaupungin hallinnassa ja omistuksessa olevien asuin- ja liikekiin-

teistöjen vuokraus- ja ylläpitotoiminnoista. Tilahallinta hankkii tarvittavat kiinteistön-

hoitopalvelut sopimalla Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n kanssa kyseisten palvelujen 

tuottamisesta ja kilpailuttamalla ulkopuolisia palveluntuottajia. Sosiaali- ja terveyden-

huollon yksiköt toimivat pääosin vuokratiloissa. Tilojen turvallisuudesta vastaavat 

omistajat ja käyttäjät. Käyttäjien tulee ilmoittaa välittömästi havaitsemistaan vioista 

ja riskeistä, jotta ne voidaan mahdollisimman nopeasti korjata. Tilakeskukselle ilmoi-

tetaan vioista, riskeistä ja työpyynnöistä kaupungin omien kiinteistöjen osalta Gran-

lund Manager vikailmoitusjärjestelmän kautta. 

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon kaikissa potilas- ja asiakastoimipisteissä on 

tehty esteettömyyskartoitukset. Sovitut vastuuhenkilöt päivittävät tiedot aina niiden 

muuttuessa. Esteettömyystiedot ovat kaikkien saatavilla sähköisestä Pääkaupunki-

seudun palvelukartasta.  

Tukipalvelujen tehtävänä on osaltaan edistää hoito- tai palvelutoiminnan turvallista 

toteutumista sekä hoito- tai palveluympäristön turvallisuutta. Tukipalveluja ovat muun 

muassa toiminnan turvallisuudesta huolehtiminen, tilojen puhtaanapito, ruokahuolto, 

pyykinpesu, välineiden ja tarvikkeiden oikea-aikainen toimitus. Tukipalveluja tulee 

tuottaa niin, ettei palvelutilanne itsessään muodosta potilas-/asiakasturvallisuudelle 

uhkaa. Toiminta perustuu palvelusopimukseen, jossa määritellään eri tahojen vas-

tuut, palvelumäärät ja kustannukset. Sopimuksessa kuvataan palvelun sisältö sekä 

palveluun kuuluvat tehtävät ja rajapinnat mahdollisimman yksiselitteisesti.  

Vantin puhtauspalvelut huolehtii siivouspalveluista suuressa osassa toimialan tiloista. 

Laadun seurantakierros tehdään tilaajan kanssa sovitusti määräajoin. Siivouspalve-

lujen sisällöstä tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa palvelusopimukset ja huomioi-

daan erilaiset palvelutarpeet. Ympäristölaboratorio ottaa puhtauden varmistamiseksi 

määräajoin pintanäytteitä sovituista kohteista. 

Toimintayksikön tulee huolehtia syntyvän jätteen asianmukaisesta käsittelystä ja hä-

vittämisestä. Jäte, joka ominaisuuksiensa vuoksi tarvitsee erityiskäsittelyä pakkaa-

misessa ja kuljetuksessa, mutta jolla ei ole ongelmajäteominaisuuksia, on 

https://vantaa.sharepoint.com/sites/intranet-tilat/SitePages/kiinteistopalvelut.aspx
https://vantaa.sharepoint.com/sites/intranet-tilat/SitePages/kiinteistopalvelut.aspx
http://www.hel.fi/palvelukartta/
http://www.hel.fi/palvelukartta/
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erityisjätettä. Tällaista jätettä ovat pistävä ja viiltävä jäte, biologinen jäte ja tartunta-

vaarallinen jäte, joiden käsittelystä on intrassa ohje. 

8.5 Dokumentointi, tiedonkulku ja tietojärjestelmät 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista (298/2009) ohjeiste-

taan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävien asiakirjojen laa-

timisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä. Sosiaali-

huollon lainsäädäntö, esimerkiksi laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-

sista (812/2000) säätelee sosiaalihuollon dokumentointia. Palveluyksiköissä on oh-

jeistus tietoteknisten käyttökatkojen varalle. 

Apottiin liittyvää potilas- ja asiakasturvallisuutta seurataan yhteistyössä Apotin 

kanssa HaiPro-ilmoitusten sekä Apotti Tikettien avulla ja niihin reagoidaan. Yhteis-

työn tarkoituksena on poistaa ja vähentää potilas- ja asiakasturvallisuuteen vaikutta-

via häiriötekijöitä järjestelmässä. Apotti potilastietojärjestelmään järjestetään jatku-

vaa, säännöllistä koulutusta ja Apotin koulutuksen opinto-oppaassa on määritelty pa-

kolliset opinnot Apotti järjestelmän käyttöön liittyen. Esimiesten tehtäviin kuuluu val-

voa, että työntekijät käyvät tarvittavat koulutukset ja käyttävät järjestelmää ohjeiden 

mukaisesti. Kaikki Apottiin liittyvät ohjeet löytyvät Apotti tukiportaalista.  Apotti ja Tie-

tohallinto ovat yhteistyössä varmistaneet käyttöympäristön soveltuvan Apotti potilas-

tietojärjestelmän asianmukaiseen, tietoturvalliseen ja tietosuojan varmistavaan käyt-

töön, eivätkä muut tietojärjestelmät tai järjestelmät vaaranna Apotin suorituskykyä, 

tietoturvaa eikä tietosuojaominaisuuksia. Apotti varmistaa potilastietojärjestelmän 

asentamiseen, ylläpitämiseen ja päivittämiseen liittyen henkilökunnan riittävän am-

mattitaidon ja asiantuntemuksen. 

Vantaan terveyspalveluiden vastaanottotoiminnan sekä sairaalapalveluiden lääkä-

reillä on käytössään digisanelu mahdollisuus. Tekstinkäsittelijät purkavat sanelut jär-

jestelmästä niiden saapumisjärjestyksessä ja purkamisessa noudatetaan STM:n 

asetuksen (298/2009) mukaista ohjetta potilasasiakirjamerkintöjen määräajoista.  

Navitas-aluetietojärjestelmästä nähdään potilastietoja terveydenhuoltolain mukai-

sesta HUS-sairaanhoitopiirin alueen yhteisestä potilastietorekisteristä. Tietojen saa-

miseen muilta kuin yhteiseen potilastietorekisteriin kuuluvilta terveydenhuollon pal-

veluntuottajilta vaaditaan potilaan suostumus. 

https://vantaa.sharepoint.com/sites/intranet-tilat/SitePages/jatehuolto-ja-kierratys.aspx
https://vantaa.sharepoint.com/sites/Digitaalisetpalvelut/SitePages/Asiakas--ja-potilasturvallisuus-Apotissa.aspxhttps:/vantaa.sharepoint.com/sites/Digitaalisetpalvelut/SitePages/Asiakas--ja-potilasturvallisuus-Apotissa.aspx


   

 

32 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 

edellyttää, että julkisen terveydenhuollon palvelujen antajien kuuluu olla kansallisten 

tietojärjestelmäpalvelujen (Kanta: eArkisto, eResepti) käyttäjiä ja noudattaa lakia tä-

män palvelun kautta käytettävien potilastietojen käsittelyssä. Sosiaali- ja terveyden-

huollon toimiala noudattaa Vantaan kaupungin tietoturvaohjeita. Toimialalla on 

myös omia asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tehtyjä tietosuojaohjeita. Riippu-

matta palvelun tuottajasta, tulee hoito- ja palveluketjun tietoturvan olla yhtenäinen ja 

eri osapuolien tiedossa. 

Potilas/ asiakas saa halutessaan tutustua omiin potilaskertomus- ja asiakastie-

toihinsa sekä tehdä korjauspyynnön. Potilaalla ja asiakkaalla on myös mahdollisuus 

tehdä käyttölokitietojen tarkastuspyyntö toimittamalla pyyntölomake kirjaamoon. 

Käyttölokitietoja seurataan säännöllisesti. Yksiköille kertyvät asiakirjat ja asiakirjalli-

set tiedot arkistoidaan vahvistettujen arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti ar-

kistokelpoisin menetelmin ja välinein. Asiakirjojen ja tietojen on oltava käytettävissä 

ja niiden on säilyttävä eheinä ja oikeina suojassa oikeudettomilta muutoksilta koko 

niille vahvistetun säilytysajan. Potilastietojen luovutuksessa ja hävittämisessä nou-

datetaan STM:n asetuksella (298/2009) annettuja ohjeita. Kaikilla Vantaan toi-

mialoilla on käytössä ASTA-dokumentinhallintajärjestelmä. ASTAan ei kuitenkaan ar-

kistoida potilas- ja asiakastietojärjestelmiin tallennettavaa tietoa.  
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9 RAPORTOINTI JA ILMOITUSJÄRJESTEL-

MÄT SEKÄ KORJAAVAT TOIMENPITEET  

Poikkeamien ja vaaratilanteiden raportointi auttaa edistämään turvallisuutta. Sosi-

aali- ja terveydenhuollon toimialan johdon ja toimintayksiköiden esimiesten tehtävänä 

on luoda avoin ja oikeudenmukainen toimintaympäristö kannustamaan henkilöstöä 

vaaratapahtumista ilmoittamiseen. 

Virheistä opitaan ja tapahtuneista vahingoista kertynyt tieto hyödynnetään toiminnan 

kehittämisessä. Toimialalla kertyy tällaista tietoa potilaiden, asiakkaiden ja läheisten 

palautteena, muistutuksina, kanteluina, potilasvahinkoilmoituksina ja potilas- ja sosi-

aaliasiamiehen kautta. Lisäksi henkilöstö sekä asiakas/potilas tai omainen voivat il-

moittaa poikkeamista ja vaaratilanteista HaiPro-, Tutka- ja SPro-raportointijärjestel-

mien kautta. (ks. luku 5. Henkilöstön osallistuminen) Potilas- ja asiakasturvallisuuden 

kehitystä seurataan sovituilla mittareilla. 

 

https://vantaa.sharepoint.com/sites/Potilas-jaasiakasturvallisuus/SitePages/HaiPro.aspx
https://vantaa.sharepoint.com/sites/intranet-terveys-turvallisuus-ja-hyvinvointi/SitePages/tyosuojelu-ja-tyoturvallisuus.aspx
https://vantaa.sharepoint.com/sites/Potilas-jaasiakasturvallisuus/SitePages/HaiPro.aspx
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9.1 Organisaatiotaso/sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimiala 

Toimialalla ohjeistetaan potilas- ja asiakasturvallisuu-

teen liittyvien ilmoitusten ja yhteydenottojen käsittelyn 

vastuut ja tehtävät. Myös palvelualueilla ja yksiköissä 

määritellään vastuut, tehtävät ja menettelytavat. Vaka-

vien haittatapahtumien raportoinnista ja niiden ai-

heuttamista toimenpiteistä sovitaan toimialalla ja palve-

luyksiköissä erikseen.  

Toimintayksikön esimies kokoaa HaiPro-ilmoitukset ja käsittelee ne. Ilmoitusten pe-

rusteella joko yksikön sisällä tai useamman yksikön kesken sovitaan ja toteutetaan 

tarvittavat kehittämistoimenpiteet (henkilöstön koulutus ja perehdytys, työympäristön 

ja laitteiston parannus, työkäytäntöjen muutokset, varmistusmenettelyjen lisäämi-

nen). Turvallisuusriskit tulee saada nopeasti henkilöstön tietoon, jotta vastaavilta ti-

lanteilta tulevaisuudessa vältytään. Kehittämistoimenpiteistä voidaan myös tehdä eh-

dotus organisaation ylemmille tahoille. Tarvittaessa asiasta tiedotetaan laajemmin 

toimialan sisällä ja/tai sen ulkopuolella.  

9.2 Valtakunnallinen taso 

Valtakunnallisella tasolla organisaatiot raportoivat voimassa olevien säädösten ja 

muiden ohjeistusten mukaan viranomaisille potilas- ja asiakasturvallisuuteen liitty-

vistä tapahtumista. Näitä ovat mm. implanttirekisteri-ilmoitukset, sairaalainfektiot, tar-

tuntatauti-ilmoitukset, ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden epäilyilmoitukset, lääk-

keiden ja rokotusten haittavaikutusilmoitukset, ilmoitukset lääkinnällisten laitteiden 

aiheuttamista vaaratapahtumista, säteilyvahingot ja verensiirtohaitat.  

Merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisestä tilastoinnista perustuu 

sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmä Hilmon tietoihin. Perustervey-

denhuollon tiedot toimitetaan THL:lle kerran vuorokaudessa tapahtuvalla poimin-

nalla. Hilmo-järjestelmä käsittää tiedonkeruun sosiaali- ja terveydenhuollon laitos-

hoidosta, erikoissairaanhoidon avohoidosta, sosiaalihuollon asumispalveluista ja ko-

tihoidon asiakkaista. Kansallisesti tilastoja käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon la-

kisääteisten tehtävien toteutumisen seurantaan. Hilmoon ilmoitetaan terveyshaittaan 
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johtavat tapahtumat, komplikaatiodiagnoosit, mukaan lukien lääkehaittavaikutukset. 

(THL 2012.) 

Hoitoilmoitusrekisterin tiedonkeruussa hoidon haittavaikutuksella tarkoitetaan tervey-

denhuollon ammattihenkilön antamaan hoitoon tai suorittamaan toimenpiteeseen liit-

tyvää odottamatonta seuraamusta, joka aiheuttaa keskimäärin odotettavissa olevan 

hoidon tulokseen verrattuna 

• objektiivista haittaa potilaalle 

• hoidon keston pidentymistä 

• lisääntyneitä hoitokustannuksia 

• myöhemmän suunnittelemattoman samaan vaivaan tai sairauteen liittyvän uu-

sintatoimenpiteen (erityisesti operatiivinen hoito). (THL 2012.) 

  

Hilmon tuottama tieto on hyödynnettävissä toimintayksiköissä ja se on tärkeä huomi-

oida säännöllisesti laadun sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisessä. Or-

ganisaatiot voivat kehittää omia tietojärjestelmiään ja tietovarastojaan hyödyntämällä 

Hilmo-tietojaan johdon seurantajärjestelmissä. Organisaatioiden toimittamat ja THL:n 

analysoimat Hilmo-tiedot toimivat vertailutietona.  
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10 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ  

Terveydenhoitolain mukaisesti sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava yh-

teinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan valtuus-

tokausittain. Järjestämissuunnitelman tavoitteena on edistää alueellista yhteistoimin-

taa terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä palvelujen yhteensovit-

tamisessa. Potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi myös alueellisessa toi-

minnassa on turvattava sosiaali- ja terveydenhuollon välinen yhteistyö ja huomioitava 

erityisesti ilmoitusvelvollisuuksien toteutuminen. 

Toimiala ostaa palveluja ulkoisilta palveluntuottajilta, jotka ovat velvollisia laati-

maan potilasturvallisuussuunnitelmat tai omavalvontasuunnitelmat. Vantaa ostaa eri-

koissairaanhoidon ja Peijaksen sairaalassa toimivan ympärivuorokautisen yhteis-

päivystyksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS), joka on laatinut 

oman potilasturvallisuussuunnitelman. Kiireellinen sairaankuljetus ja ensihoito ovat 

sairaanhoitopiirin vastuulla.  

Vantaa hankkii HUS-kuntayhtymään kuuluvilta liikelaitoksilta kuvantamis- ja labora-

toriopalvelut, joiden ohjeistus löytyy näiden internet-sivuilta. Vantaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimipisteet hankkivat laboratoriotutkimuksiin tarvittavan verianaly-

tiikan ja laitteet HUSLABilta. Näistä tehdään erilliset sopimukset sisältäen henkilö-

kunnan koulutuksen, laitekunnossapidon sekä laaduntarkkailun. Näiden lisäksi 

 

http://www.hus.fi/
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apteekkipalvelut hankitaan HUS Apteekilta, jonka kanssa tehdään yhteistyötä myös 

lääkehoitosuunnitelmien päivityksissä. Vuodesta 2019 lähtien Vantaan terveysase-

milla ja sairaalassa on ollut HUS Apteekin osastofarmaseutteja, jotka ovat opasta-

neet Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmän lääkeosion käytössä ja avustaneet 

mm. lääkekaappien ja lääkehuoneiden muuttamisessa geneeriseen järjestykseen.  

Vantaan kaupungin ja HUSin HaiPro-järjestelmät on yhdistetty niin, että Vantaan 

työntekijät voivat ilmoittaa omissa yksiköissään havaituista HUSissa tapahtuneista 

haitta- tai vaaratapahtumista ja HUSin työntekijät Vantaan yksiköissä tapahtuneista. 

Tällä pyritään edistämään yhteistyöprosesseja. HUSilla ja Vantaalla on yhteinen asia-

kas- ja potilastietojärjestelmä Apotti, mikä edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta. 

Apotin toimintaan liittyvistä asiakas- tai potilasturvallisuuteen vaikuttavista asioista 

tulee tehdä HaiPro-ilmoitus. 

HYKS-alueella on alueellinen potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjausryhmä ja 

sen alainen yhteistyöryhmä, joissa käsitellään turvallisuutta edistäviä kehittämiskei-

noja, esitellään hyviä käytäntöjä ja järjestetään koulutuksia. Vuonna 2021 on perus-

tettu HYKS-ERVA alueen potilas- ja asiakasturvallisuuden koordinaatiotyö-

ryhmä, joka osallistuu muun muassa valtakunnallisen potilas- ja asiakasturvallisuus-

strategian valmisteluun.  
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11 SUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

JA TIEDOTTAMINEN 

Suunnitelman täytäntöönpanon käytännöt ja vastuutahot on kuvattu taulukossa 1. 

Suunnitelma on nähtävillä myös Vantaan internet-sivuilla. Toimintayksiköt vastaavat 

potilaiden ja asiakkaiden nähtävillä olevasta tiedotteesta, jossa ilmenee toimintayk-

sikön vastuuhenkilö, palautteenantokäytännöt sekä potilas- ja sosiaaliasiamiehen yh-

teystiedot. Toimialatasoinen potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma päivitetään 

kerran valtuustokaudessa. Palvelualueiden yksikkökohtaiset suunnitelmat (omaval-

vonta- tai potilasturvallisuussuunnitelma) päivitetään vuosittain. 
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Potilas- ja asiakastur-

vallisuuden osa-alue 

Käytäntö/periaate Vastuutaho 

Laatu- ja turvallisuus- 

politiikka  

• Potilas- ja asiakasturvallisuus huo-

mioidaan tuloskorteissa ja käyttö-

suunnitelmissa. 

Toimialan ja palvelu-

alueiden johtoryhmät   

Johtaminen ja  

vastuuhenkilöt 

• Potilas- ja asiakasturvallisuuden 

ohjausryhmän kokoukset. 

• Yksiköiden omavalvonta- tai poti-

lasturvallisuussuunnitelma päivite-

tään vuosittain. 

Toimialan ja palvelu-

alueiden johtoryhmät   

Henkilöstöjohtaminen ja 

avoin turvallisuus- 

kulttuuri  

• Johtamisella edistetään avointa 

turvallisuuskulttuuria. 

• Seurataan ja arvioidaan potilas- ja 

asiakasturvallisuuskulttuuria. 

Toimialan johtoryhmä, 

palveluyksiköiden 

päälliköt, toimintayksi-

köiden esimiehet 

Henkilöstön  

osallistuminen  

• Henkilöstöä osallistetaan potilas- ja 

asiakasturvallisuuden kehittämi-

seen, sekä toimintayksiköiden 

suunnitelmien päivitykseen. 

Palveluyksiköiden 

päälliköt, toimintayksi-

köiden esimiehet 

Henkilöstön perehdyttä-

minen ja koulutus 

• Intrassa ylläpidettävät potilas- ja 

asiakasturvallisuusasioiden  

tukisivut. 

• Infotilaisuudet ja koulutukset. 

• Potilasturvallisuuden  

verkkokoulutusmahdollisuudet. 

• Potilas- ja asiakasturvallisuuden si-

sällyttäminen toimintayksiköiden pe-

rehdytysohjelmiin. 

Palveluyksiköiden 

päälliköt, toimintayksi-

köiden esimiehet 

Potilaan, asiakkaan ja  

läheisten osallistuminen 

• Vantaan internetsivuilla jaetaan tie-

toa asiakaspalautteen antamisesta.  

• Potilasturvallisuuden huoneentau-

lun, potilaan käsikirjan, potilasop-

paan ja potilasturvallisuuden muisti-

listan hyödyntäminen. 

• Maisa 

• Hoito- ja palvelusuunnitelmat ym. 

Palveluyksiköiden 

päälliköt, toimintayksi-

köiden esimiehet, vies-

tintä 

Laadunhallinta- ja turvalli-

suusasiakirjat 

• Laadunhallintaan liittyvät asiakirjat 

päivitetään ja toteutetaan niiden 

edellyttämät toimenpiteet 

• Lääkehoidon koulutukset 

• Palo- ja pelastautumisharjoitukset 

sekä -koulutukset 

• Pelastus- ja poistumisturvallisuus-

suunnitelmien päivittäminen 

Palveluyksiköiden 

päälliköt ja  

toimintayksiköiden esi-

miehet 
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• Lääkehoitosuunnitelman päivittämi-

nen 

• Potilas- ja asiakasturvallisuussuun-

nitelmien tai omavalvontasuunnitel-

mien toteuttaminen 

Turvallisuusriskien  

hallinta, dokumentointi ja 

tiedonkulku  

• Toimintayksiköiden riskien kartoitus 

(liitetään omiin potilas- ja asiakas-

turvallisuussuunnitelmiin).  

• Palvelualueilla sovitaan lääkintälait-

teiden huollon yhtenäiset käytännöt, 

ohjeet ja tarkistetaan laiterekisterin 

ajantasaisuus (vuosittain). 

Palveluyksiköiden 

päälliköt ja  

toimintayksiköiden esi-

miehet 

Raportointi- ja ilmoitusjär-

jestelmät sekä korjaavat 

toimenpiteet 

• Edistetään HaiPro ja SPro -ilmoituk-

sia käsittelemällä potilas- ja asia-

kasturvallisuusasioita säännölli-

sesti. 

• Haitta- ja vaaratapahtumailmoituk-

sista raportoidaan organisaation eri 

tasoilla. Toimintaa kehitetään ilmoi-

tuksien pohjalta. 

Palveluyksiköiden 

päälliköt ja  

toimintayksiköiden  

esimiehet 

Alueellinen yhteistyö • Osallistutaan terveydenhuollon jär-

jestämissuunnitelman laatimiseen 

Apulaiskaupunginjoh-

taja, terveyspalvelujen 

johtaja 

Taulukko 1: Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman täytäntöönpanon käytännöt/periaatteet 

ja vastuutahot 
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