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Esipuhe
Omavalvonta on osa organisaatioiden riskienhallintaa ja kuuluu näin sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisvastuuseen. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perustehtävä on Kallion alueen kuntalaisten
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen. Kalliossa omavalvonnan avulla parannetaan
palveluiden laatua ja turvallisuutta, potilaiden ja asiakkaiden oikeusturvaa sekä edistetään henkilöstön
oikeusturvaa ja työturvallisuutta.
Kallion omavalvontakäsikirjassa on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon eri lakien määräykset
omavalvontasuunnitelmasta sekä laadun ja potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisen suunnitelmasta.
Kalliossa tästä yhdistetystä asiakirjasta käytetään nimitystä omavalvontasuunnitelma, joka on käytännön
työkalu jokaisen yksikön toiminnan ohjaamiseen, seuraamiseen ja parantamiseen.
Omavalvontakäsikirja on laadittu toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmien laatimisen tueksi ja kuvaa
Kallion toimintamallit omavalvonnan johtamiseen, toteuttamiseen ja seurantaan. Kalliossa toimintayksiköt
laativat käsikirjan ohjeiden pohjalta omavalvontasuunnitelman erilliselle lomakkeelle. Yksikön
suunnitelmaan kirjataan, miten yksiköt tunnistavat, korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimintaansa liittyviä
riskejä, vaaratilanteita ja laadullisia poikkeamia.
Riskinhallinnan ja turvallisuuden edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa
sekä henkilöstö että asiakkaat, potilaat ja heidän läheisensä tuovat esille laatuun ja asiakas- ja
potilasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia. Tärkeää on, että kaikki työntekijät tuntevat oman yksikkönsä riskit
ja niiden hallintakäytännöt, jotta pystyvät sitoutumaan oman työyhteisönsä kehittämiseen.
Kallion palvelustrategiaan kirjatut arvot ja linjaukset ohjaavat Kallion kaikkea toimintaa niin myös
johtamista, riskienhallintaa ja omavalvontaa. Omavalvontasuunnitelman laadinnan yhteydessä jokainen
Kallion yksikkö ja työntekijä peilaa omaa toimintaansa yhteisiin arvoihin, kriittisiin menestystekijöihin ja
tavoitteisiin. Kallion strategiset linjaukset arvoineen tulevat näkyviksi ja eläviksi arjen toiminnassa, jokaisen
kalliolaisen työssä.
Kallion omavalvontakäsikirja on hyvä toimintaohje jokaiselle kalliolaiselle ja erityisesti esimiehille oman
yksikön omavalvontasuunnitelman tekemiseen, työn kehittämiseen ja arjen toiminnan ohjaukseen. Tämä
käsikirja kannattaa ottaa käyttöön ja paneutua omavalvontasuunnitelman tekemiseen innolla ja
sisukkuudella. Tavoitteena meillä kaikilla olkoon Kallion palvelujen laadun ja turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden edistäminen.
Ylivieskassa 20.1.2021
Johanna Patanen
kuntayhtymän johtaja
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Johdanto
Omavalvonnan avulla parannetaan palvelujen laatua ja turvallisuutta, potilaiden ja asiakkaiden
oikeusturvaa sekä edistetään henkilöstön oikeusturvaa ja työturvallisuutta. Omavalvonta on osa toiminnan
riskienhallintaa. Omavalvontasuunnitelma on käytännön työkalu yksikön toiminnan ohjaamiseen,
seuraamiseen ja parantamiseen.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma
laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon
potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli ns.
vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013 (980/2012). Tämän lain 23 § koskee toiminnan omavalvontaa ja
sen mukaan omavalvontasuunnitelma tulee olla julkisesti nähtävänä.
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) perusteella sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun,
turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.
Suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. Suunnitelman toteutumista on seurattava säännöllisesti ja
toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen
perusteella.
Vanhuspalvelulain toteuttamisen tueksi sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Laatusuosituksen hyvän
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2021–2023. Laatusuosituksen tarkoituksena on
tukea kuntia iäkkäiden palvelujen uudistustyössä sekä varautumisessa väestön ikärakenteessa ja
toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
Kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 2017–2021 mukaan potilas- ja asiakasturvallisuuden ja
laadun edistäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta. Tuottajien vastuuseen kuuluu,
että potilas- ja asiakasturvallisuus varmistetaan käytännössä. Estämällä inhimillistä kärsimystä aiheuttavia
tapahtumia, vähennetään myös kustannuksia.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hyvinvointi- ja terveyspalveluiden Omavalvontakäsikirjassa on yhdistetty
eri lakien määräykset omavalvontasuunnitelmasta sekä laadun ja potilas- ja asiakasturvallisuuden
edistämisen suunnitelmasta, tästä yhdistetystä asiakirjasta käytetään nimitystä omavalvontasuunnitelma.
Tämä Omavalvontakäsikirja on laadittu toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmien laatimisen tueksi.
Käsikirja sisältää keskeiset lainsäädännön, asetusten, suositusten ja määräysten ohjeet omavalvonnan,
laadun ja potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisestä. Toimintayksikön omavalvontasuunnitelmaa
laadittaessa tarkistetaan, että omaa toimialaa koskevat säädökset tulevat huomioitua.

6 (45)

LUKU I
Omavalvonnan, potilas- ja asiakasturvallisuuden ja laadun edistäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisvastuuta. Tuottajien vastuuseen kuuluu, että omavalvonta sekä potilas- ja asiakasturvallisuus
varmistetaan käytännössä.
Tässä luvussa kuvataan Kallion toimintamallit omavalvonnan johtamiseen ja toteuttamiseen.
Erilaiset vuosittain ja osavuosikatsauksittain koottavat raportit kokoavat yhteen näiden toimintamallien
toteuttamisen. Johdon turvallisuuskävelyiden määrä on yhtenä mittarina.

1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen ja ylläpito
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yksiköt noudattavat tätä käsikirjaa ja
laativat sen pohjalta omaa toimintayksikköään koskevan omavalvontasuunnitelman erilliselle lomakkeelle.
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa toimintaan liittyviä riskejä ja mahdollisia laatupoikkeamia
huomioidaan monipuolisesti. Tärkeää on, että kaikki työntekijät ja muut yksikössä työskentelevät tuntevat
yksikkönsä riskit ja niiden hallintakäytännöt. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa.
Riskienhallinnan ja turvallisuuden edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri,
jossa sekä henkilöstö että asiakkaat, potilaat ja heidän läheisensä uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasja potilasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia.
Yksikön suunnitelmaan kirjataan, miten yksiköt tunnistavat, korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimintaansa
liittyviä riskejä, vaaratilanteita ja laadullisia poikkeamia. Yksikön suunnitelmassa kerrotaan, miten näitä
käsitellään, miten niistä raportoidaan, opitaan ja viestitään. Suunnitelma on sitä laajempi ja
yksityiskohtaisempi, mitä monimuotoisempaa ja riskialttiimpaa toiminta on.
Omavalvontakäsikirja tarkistetaan ja päivitetään kahden vuoden välein ja toimintavaatimusten oleellisesti
muuttuessa. Hyvinvointi- ja terveyspalvelujohtajat vastaavat päivityksestä, jonka laatii laajennettu potilasja asiakasturvallisuustyöryhmä.
Yksiköt arvioivat palveluprosessejaan laadun ja turvallisuuden näkökulmasta vuosittain ja aina, kun
toiminnassa tapahtuu laatuun tai turvallisuuteen vaikuttavia oleellisia muutoksia.
Yksikön omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen
yhteydessä.
Omavalvontakäsikirja ja yksiköiden suunnitelmat ovat nähtävillä peruspalvelukuntayhtymä Kallion wwwsivuilla sekä paperiversioina yksiköissä.
Käsikirja ja yksiköiden omavalvontasuunnitelmat arkistoidaan paperimuotoisena ja allekirjoitettuina,
säilytysaika on voimassaoloaika ja 10 vuotta.
Omavalvonnan ohjausryhmä laatii lisäksi toimintasuunnitelman, joka sisältää erityisesti asiakas- ja
potilasturvallisuuteen liittyvät kehittämisen painopistealueet ja tavoitteet koko Kalliota varten vuosittain.
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2. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot
2.1 Perustehtävä

Kallion perustehtävänä on
järjestää alueensa ihmisten tarvitsemat
sosiaali- ja terveyspalvelut

2.2 Visio ja arvot
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2.3 Palvelustrategia
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2.4 Palvelukuvaukset
Palvelukuvauksilla on tärkeä merkitys talousarvion valmistelussa, toiminnan järjestämisessä ja
kehittämisessä sekä tiedottamisessa. Palvelukuvauksiin kuuluva riskien arviointi on osa toiminnan
suunnittelua.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelukuvauksissa on kuvattu palveluiden kokonaisuudet ja
palvelukokonaisuuksien vastuut Kallion alueella, väestön palvelutarpeet, palveluiden järjestämistavat ja
palvelun tarkoitus ja tavoitteet ja mahdolliset muutokset. Palvelukuvauksissa on myös kuvattuna kenelle
palvelu on tarkoitettu, mitä ne sisältävät ja minkälaiset voimavarat on käytettävissä palvelun tuottamiseen.
Palvelukuvaukset löytyvät kuntayhtymän www-sivuilta kohdasta https://www.kalliopp.fi/strategia-ja-talous
Kalliossa kehittämiskohteena tässä on asiakkaiden osallisuuden edistäminen palveluiden suunnittelussa,
toteutuksessa sekä seurannassa ja arvioinnissa.

2.5 Toiminta- ja taloussuunnitelma
Kuntayhtymän kunkin suunnitelmakauden talousarvio- ja toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat Kallion
palvelustrategiaan. Ajankohtainen suunnitelma löytyy Kallion verkkosivuilta.

2.6 Toimintaa ohjaava lainsäädäntö
Hyvinvointi- ja terveyspalvelujen toimintaa ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä on mainittu ja linkitetty tässä
käsikirjassa. Tietoa lainsäädännöstä on saatavissa myös sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.
Potilasturvallisuuden edistämisen kannalta merkittäviä olivat vuonna 2011 voimaan tullut
Terveydenhuoltolaki ja lain nojalla annetut asetukset. Sen jälkeen asiakasturvallisuutta ovat vahvistaneet
Sosiaalihuoltolaki sekä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista.

2.7 Viestintä, tiedottaminen ja tiedonkulku
Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän tiedottamista johtaa yhtymähallitus. Kuntayhtymän johtaja
huolehtii sidosryhmäsuhteista ja tiedottamisesta. Toimialajohtajat vastaavat osaltaan tiedottamisesta.
Kriisiviestinnästä on Kallion ohjeet. Intrasta löytyy ohje: Kallion tiedottamiskäytäntö.
Kallion sisäisen tiedottamisen kanavaksi on sovittu Kallio intra, jokainen työntekijä on vastuussa itse näiden
tiedotteiden seuraamisesta. Tiedottamiskanavina toimivat lisäksi säännöllisesti järjestettävät esimiesinfot ja
henkilöstöinfot.
Yksikön viestinnän ja tiedottamisen välineinä toimivat myös osastopalaverit ja erilaiset tiedotteet.
Hyvä tiedonkulku toimintayksikön sisällä ja toimintayksikköjen välillä edistää laatua ja turvallisuutta,
parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä vähentää ”hukkaa” ja työntekijän kuormitusta.
Sisäisen potilas- ja asiakasasioihin liittyvän tiedonkulun kehittämistyö ISBAR-menettelyn laajalla
käyttöönotolla on alkanut syksyllä 2019.
Toimintayksiköissä tarkistetaan erityisesti tiedonkulku ja asiakirjojen tietosisältö asiakkaan siirtyessä
palveluiden ja eri organisaatioiden välillä.
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2.8 Omavalvonnan, laadunhallinnan ja potilas- ja asiakasturvallisuustyön
järjestäminen ja johtaminen
Vanhuspalvelulain 23§ mukaan toimintayksikön johtajan on huolehdittava siitä, että toimintayksikössä
järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.
Omavalvontaa varten on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka on pidettävä julkisesti nähtävänä.
Suunnitelman toteutumista on seurattava ja palveluita kehitettävä toimintayksikön palveluja saavilta
iäkkäiltä henkilöiltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti
kerättävän palautteen perusteella.
STM:n asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta 341/2011 edellyttää, että
laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden vastuuhenkilöt ja toimijat on määritelty, sekä sen, miten johto
vastaa edellytyksistä ja voimavaroista toteuttaa laadukasta ja potilasturvallista toimintaa.
Potilasturvallisuusoppaassa vuodelta 2011 ohjataan lisäksi kirjaamaan vastuuhenkilöiden toimen- ja
tehtäväkuvat.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä omavalvontasuunnitelman
sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.
Valviran määräykseen 1/2014 liittyvässä lomakepohjassa ohjeistetaan, että omavalvontasuunnitelmassa on
kuvattava omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustajat ja tehtävät, omavalvonnan
vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät sekä omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän
jäsenet yksikössä.
Tässä omavalvontakäsikirjassa määritellään ne vastuuhenkilöt ja viranhaltijat, joilla on ensisijainen vastuu
omavalvonnan toteutumisesta ja järjestelmä omavalvonnan, laadun ja potilas- ja asiakasturvallisuuden
edistämiseksi.

2.8.1 Johtaminen ja vastuut
Johtamisessa laatu, potilas- ja asiakasturvallisuus sekä omavalvontasuunnitelman toteutuminen
huomioidaan kaikilla tasoilla.
Jokaisella työntekijällä on vastuu omavalvonnasta, laadusta, potilas- ja asiakasturvallisuudesta sekä
sitoutumisesta niiden edistämiseen arvioimalla ja kehittämällä omaa työtään, osaamistaan ja toimintaansa
turvallisemmaksi ja laadukkaammaksi. Arjen työssä jokainen noudattaa lakeja ja kuntayhtymän ohjeita sekä
käyttää turvallisia, näyttöön ja hyviin hoitokäytäntöihin perustuvia työmenetelmiä
Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan ja laadun jatkuvasta kehittämisestä ja vastaa sisäisestä
valvonnasta ja riskien hallinnasta. Yhtymähallitus hyväksyy omavalvontakäsikirjan. Omavalvonnan
toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle osavuosikatsauksien yhteydessä.
Kuntayhtymän johtoryhmän vastuulla on seurata ja arvioida omavalvontasuunnitelmien toteutumista ja
huolehtia omavalvontakäsikirjan päivityksistä.
Kuntayhtymän johtaja vastaa sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Hän
vastaa toiminnan strategisesta johtamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja taloudellisuudesta. Näihin
liittyen kuntayhtymän johtajalla on kokonaisvastuu omavalvonnasta, potilas- ja asiakasturvallisuudesta,
toiminnan laadusta sekä vastuu toiminnan yhdenmukaisuudesta ja omavalvonnan periaatteiden
toteutumisesta koko organisaatiossa.
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Toimialajohtajat toimivat oman toimialansa tulosaluejohtajien esimiehinä vastaten toimialansa
toiminnallisesta ja strategisesta tuloksesta. He toimeenpanevat strategian mukaiset uudistamisprosessit.
He vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta toimialueellaan sekä
omavalvontakäsikirjan päivittämisestä. Toimialajohtajat varmistavat tarvittavat voimavarat ja
toimintaedellytykset omavalvontakäsikirjan mukaisten omavalvontasuunnitelmien laatimiseksi ja niiden
mukaisen laadunhallinnan ja potilas- ja asiakasturvallisuuden ylläpitämisen ja kehittämisen omalla
toimialueellaan.
Johtava ylilääkäri toimii Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisena vastaavana lääkärinä. Johtavan
ylilääkärin vastuulla on varmistua siitä, että hoidossa noudatetaan lakiin, näyttöön ja hyviin
hoitokäytäntöihin perustuvia käytäntöjä ja valtakunnallisia Käypä hoito-suosituksia ja tukea
potilasturvallisuuden toteutumista koko organisaatiossa.
Tulosaluejohtajat tilivelvollisina johtavat tulosalueensa toimintaa tehokkaasti ja taloudellisesti. He
vastaavat tulosalueen sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta sekä huolehtivat henkilöstönsä
turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tulosaluejohtajat hyväksyvät tulosalueen yksiköihin laaditut
omavalvontasuunnitelmat, valvovat niiden noudattamista, tarvittavien kehittämistoimenpiteiden
suunnittelua ja suorittamista. Tulosaluejohtajat varmistavat tarvittavat voimavarat ja toimintaedellytykset
omavalvonnan, laadunhallinnan sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
omalla tulosalueellaan. He tukevat oman tulosalueen esimiehiä omavalvonnan, laadunhallinnan ja potilasja asiakasturvallisuustyön edistämisessä. Tulosaluejohtajat varmistavat asiakkaiden ja potilaiden
osallisuuden palveluiden ja turvallisuuden edistämisessä.
Palvelupäälliköt tilivelvollisina johtavat tulosyksikkönsä toimintaa tehokkaasti ja taloudellisesti. He
vastaavat yksikkönsä sisäisen valvonnan ja riskien arvioinnin järjestämisestä. Palvelupäälliköt laativat
yhdessä osastonhoitajien / palveluesimiesten ja henkilöstönsä kanssa yksikön omavalvontasuunnitelman
omavalvontakäsikirjaa noudattaen ja varmistavat tähän tehtävään tarvittavat voimavarat. Palvelupäälliköt
osallistuvat tarvittaessa vaaratapahtumailmoitusten käsittelyyn ja analysointiin sekä osallistuvat toiminnan
turvallisuuden kehittämiseen laatumittareista, vaaratapahtumaraporteista ja erilaisista asiakaspalautteista
saadun informaation perusteella. Palvelupäälliköt vastaavat siitä, että vaaratapahtumailmoitukset tulee
käsiteltyä ja korjaavat toimenpiteet tehdään.
Osastonhoitajat ja palveluesimiehet johtavat yksikkönsä toimintaa tehokkaasti ja taloudellisesti. He
vastaavat lähiesimiehenä sisäisen valvonnan ja riskien arvioinnin toteuttamisesta omassa yksikössään.
Osastonhoitajat/ palveluesimiehet laativat yksikkönsä omavalvontasuunnitelman yhdessä esimiehensä ja
henkilöstönsä kanssa, noudattaen omavalvontakäsikirjaa. Osastonhoitajat / palveluesimiehet huolehtivat
omavalvontasuunnitelman perehdyttämisestä henkilökunnalle. He vastaavat laatua ja, potilas- ja
asiakasturvallisuutta edistävien menettelytapojen käyttämisestä päivittäisessä työssä. Osastonhoitajat /
palveluesimiehet varmistavat, että työyksikön toimintaa ja käytäntöjä kehitetään siten, että toimintaan
liittyviä riskejä arvioidaan ennakoiden ja systemaattisesti asiakkaita, potilaita ja henkilökuntaa osallistaen.
Osastonhoitajat / palveluesimiehet toimivat vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käsittelijöinä ja
korjaavien toimenpiteiden suunnittelijoina ja toteuttajina. He vastaavat resurssien asianmukaisesta
kohdentamisesta kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla niin, että potilas- ja asiakasturvallisuus kyetään
kaikissa tilanteissa varmistamaan.
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2.8.2 Asiantuntijatehtäviin liittyvät potilas- ja asiakasturvallisuusvastuut
Johtava farmaseutti vastaa siitä, että lääkkeiden hankinta, varastointi, säilytys, valmistus, käyttökuntoon
saattaminen, toimittaminen, jakelu ja lääkeinformaation anto tapahtuu asianmukaisesti lääke- ja
lääkitysturvallisuutta edistäen. Hän tekee näissä tehtävissä yhteistyötä annosjakelun toimittavien
yhteistyöapteekkien kanssa. Hän osallistuu lääkehoitosuunnitelman arviointiin ja päivitykseen ja osallistuu
lääkehoitoon liittyvien vaaratapahtumien käsittelyyn sekä yksiköiden lääkehoitovastaavien
yhteispalavereihin.
Potilas- ja asiakasturvallisuuskoordinaattori huolehtii omavalvonnan ohjausryhmän valmisteltavana
olevien suunnitelmien ja käsikirjojen ylläpidosta, kehittämisestä ja päivittämisestä sekä potilas- ja
asiakasturvallisuutta edistävien menettelytapojen ja ohjeistusten ylläpitämisestä peruspalvelukuntayhtymä
Kalliossa. Potilas- ja asiakasturvallisuuskoordinaattori toimii potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijana
ja osallistuu vaaratapahtumien raportoinnin seurantaan ja potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvään riskin
arviointiin yhteistyössä eri vastuuhenkilöiden kanssa sekä vakavien vaaratapahtumien selvitykseen. Potilasja asiakasturvallisuuskoordinaattori osallistuu alueelliseen ja kansalliseen kehittämistyöhön ja seuraa
potilas- ja asiakasturvallisuustyön kansainvälistä kehittämistä.
Hygieniahoitaja, tartuntataudeista vastaava lääkäri sekä hygieniatyöryhmä vastaavat infektioiden
torjunnan kehittämisestä peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella. Hygieniahoitaja, tartuntataudeista
vastaava lääkäri ja hygieniatyöryhmä vastaavat infektioiden torjunnan perustehtävistä, infektiotilanteen
seurannasta, ongelmamikrobien tilanteen seurannasta ja tarvittaessa infektioiden leviämisen estämiseen
liittyvistä toimenpiteistä ja ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöstä. Hygieniahoitaja ylläpitää
infektiorekisteriä ja hygieniaohjeistoa sekä järjestää infektioiden torjuntaan liittyvää ohjausta ja
koulutusta.
Laiteturvallisuuden vastuuhenkilö on terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista säädetyn lain 629/2910
mukaan nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että ammattimaisen käyttäjän toiminnassa noudatetaan
tämän lain ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa hoitotyön
johtaja on laiteturvallisuuden vastuuhenkilö.
Potilas- ja sosiaaliasiamies neuvoo ja vastaa potilaan ja asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyviin
kysymyksiin. Potilas- ja sosiaaliasiamiehen palveluja voivat käyttää potilaat, asiakkaat, heidän läheisensä ja
henkilökunta. Potilas- ja sosiaaliasiamiehen tehtävänä on potilaan tai asiakkaan neuvonta lakien
soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tällaisia kysymyksiä voivat olla muun muassa tiedonsaanti- ja
itsemääräämisoikeus, tietosuoja-asiat sekä alaikäisen potilaan asema. Potilas- ja sosiaaliasiamies neuvoo
potilasta tai asiakasta, mikäli tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, tarvitsee apua
potilasvahinkoilmoituksen, muistutuksen tai kantelun tekemisessä. Potilas- ja sosiaaliasiamies edistää
potilaan oikeuksien toteutumista.

2.8.2.1 Tehtäväyksiköiden vastuutyötekijät:
Potilas- /asiakasturvallisuusvastaava on jokaiseen työyksikköön nimetty, oman toimensa ohella toimiva
potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää omavalvonnan toteuttamista ja
potilas- ja asiakasturvallisuutta omassa yksikössään. Hän toimii yhteistyössä yksikön esimiehen ja potilas- ja
asiakasturvallisuutta koordinoivien henkilöiden kanssa kehittäen työyksikön toimintaan liittyviä
menettelytapoja ja riskienhallintaa sekä potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta ja on
jäsenenä yksikkönsä omavalvontatiimissä.
Laitevastaava on jokaiseen työyksikköön nimetty oman toimensa ohella toimiva henkilö joka vastaa
omassa työyksikössään lain 629/2010 toteutumisesta yhdessä esimiehen kanssa. Terveydenhuollon
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laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, materiaalia, ohjelmistoa tai muuta yksinään tai
yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmisen
hoitamisessa. Laitevastaava huolehtii yhdessä esimiehen kanssa yksikön laitepassien suorittamisen
järjestelyistä sekä on jäsenenä yksikkönsä omavalvontatiimissä.
Näiden lisäksi työyksiköihin nimetään lääkehoitovastaava, infektioyhdyshenkilö sekä tarpeen mukaan
kaatumisten ehkäisyn yhdyshenkilö, turvallisuusvastaava ja muita vastuutyöntekijöitä yksikön toiminnan ja
kehittämistarpeiden mukaisesti. Nämä vastuutyöntekijät edistävät yksikössään toiminnan laadun ja
turvallisuuden päivittäistä arviointia ja edistämistä yhdessä esimiehensä kanssa sekä ohjaavat, opastavat ja
perehdyttävät muuta henkilökuntaa ja ovat jäsenenä yksikön omavalvontatiimissä. Heille turvataan
koulutusta ja tarvittavat voimavarat toimintaansa. Vastuutyöntekijät kokoontuvat oman aiheensa puitteissa
koko Kallion yhteispalavereihin vähintään 2 kertaa vuodessa.

2.8.3 Omavalvontaa tukevat moniammatilliset asiantuntijaryhmät
2.8.3.1 Omavalvonnan ohjausryhmä
Omavalvonnan ohjausryhmä toimii potilas- ja asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan edistämisen ohjausja tukiryhmänä, joka valmistelee omavalvontakäsikirjan päivityksen. Työryhmä laatii potilas- ja
asiakasturvallisuuden toimintasuunnitelman ja turvallisen lääkehoidon suunnitelman sekä vastaa näiden
päivittämisestä. Työryhmän alaisuudessa toimii lääkintälaiteohjausryhmä ja vakavan vaaratapahtuman
selvitystyöryhmä. Omavalvonnan ohjausryhmä laatii omavalvonta- ja potilas- ja asiakasturvallisuusraportin
osavuosikatsauksittain
toimialajohtajille.
Omavalvonnan
ohjausryhmä
seuraa
potilasja
asiakasturvallisuuden kehittymistä organisaation sisällä, mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti.
Työryhmän puheenjohtaja toimii johtava ylilääkäri, sihteerinä potilas- ja asiakasturvallisuuskoordinaattori.
Muut jäsenet ovat: vastaanottopalveluiden ylilääkäri, ikäihmisten palveluiden palvelujohtaja, hoitotyön
johtaja, perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelujohtaja, palvelupäälliköt kotihoidosta, ympärivuorokautisista
palveluista ja avoterveydenhuollosta, palveluesimies ympärivuorokautisista palveluista, edustaja
kehitysvammaisten palveluista ja suun terveydenhuollosta, johtava farmaseutti sekä sosiaali- ja
potilasasiamies. Tarvittaessa hyödynnetään muita asiantuntijoita. Johtava ylilääkäri nimeää tarvittaessa
ajankohtaisia kehittämisryhmiä.

2.8.3.2 Vakavan vaaratapahtuman selvitystyöryhmä
Omavalvonnan ohjausryhmä nimeää erillisen, moniammatillisen, säännöllisesti kokoontuvan
vaaratapahtumien arviointi- ja selvitystyöryhmän, jonka puheenjohtajana toimii vastaanottotoiminnan
ylilääkäri ja sihteerinä potilas- ja asiakasturvallisuuskoordinaattori. Työryhmä seuraa ja arvioi eri kanavista
kertyviä tietoja vaara- ja haittatapahtumista ja tekee selvityksiä, arvioi potilas- ja asiakasturvallisuuden
suojausmenetelmiä ja sekä suorittaa vakavan vaaratapahtuman tutkinnan ja raportoi omavalvonnan
ohjausryhmälle.

2.8.3.3 Lääkintälaiteohjausryhmä
Lääkintälaiteohjausryhmä varmistaa lääkintälaitteisiin liittyvän lainsäädännön ja kansallisen ohjauksen
toteutumisen peruspalvelukuntayhtymä Kallion yksiköissä. Työryhmän puheenjohtajana toimii hoitotyön
johtaja ja sihteerinä potilas- ja asiakasturvallisuuskoordinaattori sekä jäseninä laiterekisteri ja laiteosaamisen varmistamisen ohjelman pääkäyttäjät. Työryhmä laatii Kallion laiteturvallisuussuunnitelman,
lääkintälaitteisiin liittyviä ohjeita ja seuraa laitteisiin ja niiden käyttöön liittyviä vaaratapahtumia ja niistä
tehtyjä ilmoituksia sekä raportoi omavalvonnan ohjausryhmälle. Työryhmästä osallistutaan kansalliseen
kehittämiseen.
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2.8.3.4 Omavalvontatiimi
Omavalvontatiimi seuraa yksikössään omavalvonnan toteutumista ja edistää kehittämistoimia yhdessä
yksikön esimiehen kanssa. Omavalvontatiimin muodostavat yksikön vastuutyöntekijät sekä muut esimiehen
nimeämät henkilöt. Tiimi kokoontuu 2-4- kertaa vuodessa ja raportoi omavalvonnan ohjausryhmälle
kehittämistarpeita, laadun ja turvallisuuden onnistumisia ja riskejä.

2.8.3.5 Tietosuojatyöryhmä
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on nimetty tietosuojatyöryhmä. Tietosuojatyöryhmään kuuluvat
toimialajohtajat, johtava ylilääkäri, toimialakohtaiset tietosuojavastaavat ja potilas- ja asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät. Tietosuojatyöryhmä ohjeistaa ja seuraa tietosuojan toteutumista peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa.

2.8.3.6 Ravitsemustyöryhmä
Ravitsemustyöryhmä toimii moniammatillisena ja monitoimijaisena tukena Kallion palveluiden
ravitsemusohjauksessa ja ruokahuollon toteuttamisessa. Puheenjohtajana toimii palvelupäällikkö ja
jäseninä ruokahuoltopäällikkö, ravitsemusterapeutti, osastonlääkäri, ravitsemussairaanhoitaja ja edustajat
yksiköistä.

2.8.3.7 Kaatumisten ehkäisyn työryhmä
Kaatumisten ehkäisyn työryhmä toimii moniammatillisena tukena Kallion yksiköiden kaatumisten
ehkäisytyössä. Ryhmä seuraa kaatumisten ehkäisyn toimintamallin jalkautumista ja tukee yksiköiden
kaatumisten ehkäisyn yhdyshenkilöiden perehdyttämistä ja verkostoitumista. Puheenjohtajana toimii
fysioterapian osastonhoitaja ja jäseninä osastonlääkäri, ergonomiakouluttaja ja edustajat eri yksiköistä,
mm. kotihoidon fysioterapeutti/ toimintaterapeutti

2.8.4 Raportointi
Omavalvonnan ohjausryhmä laatii osavuosikatsauksittain potilas- ja asiakasturvallisuusraportin. Tämä
raportti sisältää myös yhteenvedon vakavien vaaratapahtumien työryhmän käsittelemistä tapauksista sekä
muistutuksista ja kanteluista, jotka liittyvät potilas- ja asiakasturvallisuuteen.

2.9 Turvallisuuskulttuuri
Turvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan yksilöiden ja yhteisön tapaa toimia siten, että varmistetaan potilaiden
ja asiakkaiden saamien palveluiden turvallisuus. Turvallisuuskulttuuri sisältää turvallista toimintaa tukevan
johtamisen, arvot, asenteet ja toimintatavat. Turvallisuuskulttuuria edistäviä menetelmiä ovat riskien
arviointi, ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. Kehittyneen
turvallisuuskulttuurin tunnusmerkkejä ovat tietoisuus kaikilla tasoilla, luottamus kaikkien välillä, jatkuva
oppiminen sekä huoli turvallisuudesta.
Turvallisuuskulttuuria vahvistamalla vähennetään toimintaan liittyviä riskejä ja potilaille ja asiakkaille
aiheutuvia haittoja. Havaitut poikkeamat toiminnassa, osaamisvajeet, läheltä piti -tapahtumat sekä
haittatapahtumat käsitellään luottamuksellisessa ja avoimessa ilmapiirissä osana toiminnan kehittämistä ja
jatkuvaa parantamista. Potilaalle, asiakkaalle, hänen läheisilleen sekä haittatapahtumassa osallisina olleille
ammattihenkilöille tarjotaan tilanteen niin vaatiessa tukea.
Henkilöstö raportoi avoimesti vaaratapahtumista. Toimintaa kehitetään vaaratapahtumista, laatupoikkeamista ja palautteista kertyneen tiedon perusteella. Kertyvän tiedon pohjalta tehdään jatkuvaa
riskienarviointia ja panostetaan organisaation oppimiseen.
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2.9.1 Johdon potilas- ja asiakasturvallisuuskävelyt
Turvallisuuskulttuurin vahvistamisen yhtenä keinona on johdon potilas- ja asiakasturvallisuuskävely.
Toimintamallina käytetään Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen julkaisemaa mallia.
Toimialajohtajien johdolla järjestetään potilas- ja asiakasturvallisuuskävelyitä yksiköihin. Tilaisuudessa
toimialan johtaja ja palvelujohtaja sekä omavalvonnan ohjausryhmän jäsenistä koostuva ryhmä tutustuu
yksikön toimintaan ja potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseen. Yksikön edustaja laatii muistion ja
mahdollisesti tarvittavista kehittämistoimista laaditaan suunnitelma, jonka toteutumista johto valvoo.

LUKU II
Tässä luvussa kuvataan, miten Kallion palveluissa mahdollistetaan potilaan, asiakkaan ja läheisten osallisuus
potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseen sekä oman hoitonsa ja palvelunsa suunnitteluun ja
turvalliseen toteuttamiseen. Luvussa kerrotaan myös, miten potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta
tuetaan ja tarvittaessa myös rajoitetaan. Kalliossa potilas ja asiakas kohdataan avoimesti ja kunnioittavasti
ja kaikkia tuetaan osallistumaan hänen edellytystensä mukaisesti. Kehittämiskohteena on kokemus- ja
käyttäjäasiakkaiden osallistaminen palveluiden suunnittelu- ja kehittämisvaiheissa.
Tämän osa-alueen mittareita ovat mm. asiakas-, hoito- ja palvelusuunnitelmien ajantasaisuus, asiakkaan
osallisuus oman toimintakykyarvion ja palvelusuunnitelman laatimiseen ja omaisten osallisuus.

3. Asiakkaan asema, oikeudet ja oikeusturva
Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden aseman ja oikeuksien turvana on lainsäädäntö. Sosiaalihuollon
järjestämisen tulee perustua viranomaisen tekemään päätökseen. Hallintolaki ohjaa päätöksentekoa ja
sosiaalihuoltolaki muutoksenhakua. Palvelut toteutetaan niin, että ne tukevat henkilön osallisuutta.
Asiakkaat ovat oman elämänsä asiantuntijoita, eikä heitä voi siitä roolista sivuuttaa. Hoidon tai
toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava avoimesti ja ymmärrettävästi. Apua tarvitsevalla on oikeus
saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja laissa säädetyn ajan kuluessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakkaalla on oikeus tietää, mihin hänen tietojaan
käytetään.

3.1 Neuvonta ja ohjaus
Sosiaalihuoltolain 6§:n mukaisesti asiakkaiden saatavissa on oltava sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten, nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden neuvontaan
ja ohjaukseen.
Neuvontaa ja ohjausta järjestäessään sosiaalihuollon on tarvittaessa toimittava yhteistyössä
terveydenhuoltolain (1326/2010) 13 §:ssä tarkoitettua terveysneuvontaa järjestävän perusterveydenhuollon sekä muiden toimialojen kanssa. Asiakkaan kuulemisesta ennen häntä koskevan päätöksen
tekemistä säädetään hallintolaissa (434/2003). Asiakkaan oikeudesta saada selvitys eri vaihtoehdoista
säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000).
Terveydenhuoltolain 13§ mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä tukevaa terveysneuvontaa. Terveysneuvonta on sisällytettävä
kaikkiin terveydenhuollon palveluihin.
Kunnan on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset alueensa asukkaille heidän terveytensä ja
hyvinvointinsa seuraamiseksi ja edistämiseksi. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työ- ja
toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa sekä
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muodostettava toiminnallinen kokonaisuus muiden kunnan järjestämien palveluiden kanssa.
Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle
jääville nuorille ja työikäisille. Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaille myös ehkäisyneuvontaa ja muita
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä palveluja.
Ohjaus ja neuvonta kuuluvat palveluprosessin kaikkiin vaiheisiin. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa
neuvontaa ja ohjausta on saatavilla verkossa, toimipisteissä ja eri palveluiden palvelunumeroista.

3.2 Palvelutarpeen/Hoidon tarpeen arviointi
Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa tarvittaessa
moniammatillisena yhteistyönä. Palvelutarpeen arviointia säädellään mm. vanhuspalvelulain 15§ ja
sosiaalihuoltolain 36 ja 37§:ssä. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja
niiden vahvistamisesta ja huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja
edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet.
Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen
sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Arvioinnissa otetaan myös huomioon toimintakyvyn
heikkenemistä ennakoivat riskitekijät, kuten epävakaa terveydentila, heikko ravitsemustila, turvattomuus,
sosiaalisten kontaktien vähäisyys sekä kipu. Osa palveluista käyttää arvioinnin tukena mittareita,
esimerkiksi Rai. Sosiaalihuoltolain 37§ mukaan on myös arvioitava omatyöntekijän tarve.
Palvelutarpeen arviointi on osa palveluprosessia. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio vastaa siitä, että iäkkään
henkilön sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja
itsenäistä suoriutumistaan edistävien palvelujen tarve selvitetään (Vanhuspalvelulaki 15 §).
Hoidon tarpeen arviointi on keskeinen osa potilaan hoitoa. Perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä
säädetään terveydenhuoltolain 51§:ssä. Palvelu on järjestettävä niin, että potilas voi saada arkipäivisin
virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön.
Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena
arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen
yhteydenoton aikana. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon
tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön.
Hoidon tarpeen arvioinnista säädetään lisäksi terveydenhuoltolaissa pykälissä 50 ja 53a ja ns.
päivystysasetuksen 12§:ssä. Kiireelliseen hoitoon liittyvän hoidon tarpeen arvioinnin ja siihen liittyvän
ohjauksen voi päivystysyksikössä tehdä laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Terveydenhuollon
ammattihenkilön velvollisuudesta tarvittaessa tehdä arvio henkilön sosiaalipalvelujen tarpeesta ja ohjata
asiakas sosiaalihuollon palvelujen piiriin säädetään terveydenhuoltolain 50 a ja 53 a §:ssä ja
sosiaalihuoltolain (1301/2014) 35 §:ssä.
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa ammattihenkilön suorittama hoidon tarpeen arviointi toteutuu
vähintään kolmen päivän kuluttua yhteydenotosta. Hoidon tarpeen arviointi tehdään puhelimessa
ajanvarauksen yhteydessä tai sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolla. Lisäksi käytössä on sähköinen
yhteydenottopyyntö (KlinikPro), jonka perusteella tehdään hoidon tarpeen arviointi.
Palvelutarpeen / Hoidon tarpeen arviointi tehdään yhdessä palvelun käyttäjän ja/tai hänen
suostumuksellaan yhdessä omaisen, läheisen tai laillisen edustajan kanssa. Asianosaisen osallistumista
tuetaan hänen elämäntilanteensa, iän ja toimintakyvyn edellyttämällä tavalla.
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Arvioinnissa huomioidaan myös asiakkaan kielelliset oikeudet, joista säädetään mm. perustuslaissa ja
kielilaissa ja joiden nojalla asiakkaalla on oikeus saada sosiaali- ja terveyspalveluja suomen tai ruotsin
kielellä.
Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa kuvataan, miten asiakkaan palvelun tai hoidon tarve arvioidaan ja
mitä mittareita arvioinnissa käytetään ja kirjaamiskäytännöt.
Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten palveluiden palvelutarpeen arvioinnissa palvelukuvauksen
mukaisten palvelukriteereiden täytyttyä asiakkaalle myönnetään hakemuksesta palvelu. Tähän päätökseen
hakija voi hakea muutosta.
Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden lopettamisesta tehdään aina päätös, josta asiakas voi halutessaan
tehdä oikaisuvaatimuksen yksilöjaostolle. Ennen palvelujen lopettamista asiakasta tai hänen laillista
edustajaansa on kuultava

3.3 Asiakas- tai hoitosuunnitelma
Palvelusta ja lainsäädännöstä riippuen suunnitelmalla on eri otsikoita: mm. asiakassuunnitelma, hoito- ja
palvelusuunnitelma, kuntoutussuunnitelma, kasvatussuunnitelma.
Suunnitelma on yksilöllinen, kokonaisvaltainen ja ajantasainen. Oleellista on asiakkaan/potilaan osallisuus
ja tiedonsaanti hoito- ja palveluvaihtoehdoista ja mahdollisista riskeistä.
Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen selvittämisen ja arvioinnin perusteella henkilölle tehdään
asiakas- tai muu vastaava suunnitelma, jossa näkyvät sekä asiakkaan oma, että sosiaalihuollon ammatillisen
henkilön arvio muun muassa tuen tarpeesta, tarvittavista palveluista, asiakkaan voimavaroista ja
tavoitteista sekä arvio asiakkuuden kestosta. Asiakassuunnitelman sisällöstä määrätään tarkemmin
sosiaalihuoltolain (1301/2014) pykälässä 39.
Vanhuspalvelulain (980/2012) pykälässä 16 olevassa säädöksessä muistutetaan siitä, että iäkkään henkilön
näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava palvelusuunnitelmaan. Suunnitelma on myös päivitettävä
viipymättä kun henkilön toimintakyvyssä tapahtuu palvelutarpeeseen olennaisesti vaikuttavia muutoksia tai
vähintään puolivuosittain.
Palvelusta riippuen asiakkaalle laadittua asiakassuunnitelmaa täydentää tarvittaessa päivittäisen hoidon ja
palvelun suunnitelma, joka ohjaa asiakkaan päivittäistä hoitoa, tukea ja kuntoutumista.
Terveydenhuoltolain 24 § mukaisesti hoidon ja kuntoutuksen toteutukselle on tarvittaessa laadittava hoitoja palvelusuunnitelma, kuten potilaslaissa säädetään. Potilaslain 785/1992 4a § mukaiseen hoitosuunnitelmaan kirjataan potilaan hoitoa koskevat linjaukset, hoidon järjestäminen sekä seuranta.
Hoitosuunnitelma laaditaan moniammatillisesti ja sen asianmukaisuudesta vastaa viime kädessä potilasta
hoitava lääkäri.
Kun potilas on erityistä tukea tarvitseva lapsi tai muu erityistä tukea tarvitseva henkilö, hoito- ja
palvelusuunnitelma on pyrittävä tekemään siten, että suunnitelma voidaan ottaa huomioon
sosiaalihuoltolain 46 §:n mukaista päätöstä tehtäessä. Erityisen tuen tarpeessa olevana henkilönä pidetään
henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen
tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai
muun vastaavan syyn vuoksi ja jonka tuen tarve ei liity korkeaan ikään, siten kuin vanhuspalvelulain 3§
säädetään.
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Erityistä tukea tarvitsevana lapsena pidetään lasta, joka on erityisen tuen tarpeessa edellä mainituista syistä
tai jonka kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai joka itse
käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään.
Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen 298/2009 mukaan potilasasiakirjoihin
tulee merkitä potilaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi
tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot.
Pitkäaikaishoitoon liittyen Valviran ohje 3/2015 täsmentää DNR-päätöksen ja hoidon linjauksen merkitystä
hoitosuunnitelmissa. Hoitosuunnitelman tarkoituksena on koota ja tiivistää kroonisesti sairaan ja
monisairaan potilaan hoitoa koskevat linjaukset, hoidon järjestäminen ja seuranta. Valvira korostaa, että
hätätilanteiden asianmukaisen hoitamisen edellytyksenä on, että jokaisesta hoidettavasta on ajantasainen
hoitosuunnitelma.

3.4 Potilas- ja asiakasasiakirjat
3.4.1 Kirjaaminen ja dokumentointi
Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan toimintayksikön käyttämän potilas- tai asiakastietojärjestelmän
käytön keskeiset periaatteet. Kirjaamiskäytäntöjen tarkemmat henkilöstölle suunnatut käytännön ohjeet
ovat saatavilla yksiköissä. Yksiköiden yhtenäisiä kirjaamiskäytäntöjä ohjaa sosiaalihuollossa sosiaalihuollon
asiakasasiakirjalain (2015/254) mukaista määrämuotoista kirjaamista toimeenpaneva valtakunnallinen
Kansa-koulu hanke, jonka pohjalta Kalliossakin on järjestetty henkilökunnalle kirjaamisvalmennusta
kirjaamisen laadun ja yhtenäisten käytäntöjen kehittymiseksi sosiaalihuollossa.
Terveydenhuollon kirjaamisessa laatua ohjaa mm. rakenteinen kirjaaminen ja fraasit, joiden kautta
yhtenäistetään kirjaamisen laatua ja tuetaan sitä, että asiakastietoihin tulee kirjattua kaikki oleellinen tieto.
Henkilökuntaa koulutetaan rakenteiseen kirjaamiseen ja fraasien käyttöön. Potilastietojen käyttö edellyttää
hoitosuhdetta tai muuta asiallista yhteyttä potilaaseen.
Hoidon ja palvelun toteutuksen kirjaaminen pohjautuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kirjauksissa
keskitytään hoidon kannalta oleellisiin asioihin potilaan ja asiakkaan näkökulmasta. Kirjauksissa ilmenee
hoidon ja huolenpidon suunnitelmat, valitut toimenpiteet, hoitotyön toiminta ja näiden vaikutukset
asiakkaan vointiin (erityisesti muutokset ja poikkeamat) sekä yleiset toimintakyvyn kuvaukset.
Hoitotyön kirjaamiselle löytyy perusteet laista sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, laista
potilaan asemasta ja oikeuksista, hallintolaista sekä henkilötietolaista. Sosiaali- ja terveysministeriö on
antanut asetuksen potilasasiakirjoista (298/2009) joissa määritellään tarkemmin terveydenhuoltolain
alaista kirjaamista.
Asiakkaan mielipiteet, tuntemukset ja arviointi omasta hoidosta ja hoitotoimien vaikutuksesta kirjataan.
Kirjaamisessa näkyy, kenen tekemästä arvioinnista on kyse (asiakkaan oma kokemus / omaisen tekemä
havainto / hoitajan hoitotyössä tekemä arvio).
Hoitotyön toteutus kirjataan asiakaslähtöisesti, tilanteen mukaisesti ja erityisesti muutokset entiseen
vointiin verrattuna eli miten asiakas selviää päivittäisissä toimissa. Erityishuomion kohteena ovat
elintoiminnot, kipu, aktiivisuus, ravitsemus, aistitoiminnot, mieliala, lepo ja eritystoiminnot.

19 (45)

3.4.2 Henkilötietosuojan mukaisesta tietojen käsittelystä
Asiakas- ja potilastietojen käsittelystä, tietojen luovutuksesta ja suostumuksista on ohjeet Kallion wwwsivuilla. Sieltä löytyy myös asiaan liittyvät lomakkeet. Yksiköt kuvaavat omassa omavalvontasuunnitelmassaan oman tehtäväalueensa toiminnan.

3.5 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen
vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja
yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen
tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan.
Henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen
osallistumistaan palveluidensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Palveluita toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja
muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus
osallistua ja vaikuttaa palveluidensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sama koskee hänen palveluihinsa
liittyviä muita toimenpiteitä. Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti
otetaan huomioon asiakkaan etu. Asiakasta on kuultava ennen häntä koskevan päätöksen tekemistä.
Laatimalla hoitotahdon asiakas voi varmistaa, että hoidossa noudatetaan hänen elämänarvojaan ja että
mahdolliset hoitoratkaisut perustuvat hänen omaan tahtoonsa. Hoitotahdon laatiminen mahdollisimman
ajoissa edistää itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Hoito- ja elinluovutustahdon voi tehdä esimerkiksi
Omakannassa.
Hoidosta saa myös kieltäytyä. Potilaalla on oikeus saada hyvää hoitoa ja kohtelua, ja hoidon suunnittelu
tehdään yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.
Itsemääräämisoikeus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että potilas voi määrätä, mitä hoitoa hänelle annetaan,
vaan sopivimman hoidon valinnasta päättää lääkäri. (Potilaslaki 785/1992, 6§ ja Asiakaslaki 812/2000, 8§)

3.5.1 Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen, eristäminen ja liikkumisen rajoittaminen eri syistä
Asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen. Palveluita
toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina
oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan
silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua.
Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset voimassa
olevan ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset rajoitustoimenpiteet toteutetaan lievimmän rajoittamisen
periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Potilaan eristäminen ja liikkumisen
rajoittaminen ovat myös osa potilas- ja asiakasturvallisuutta. Psykiatrista ja somaattista hoitoa ohjaavat eri
määräykset ja säädökset. Terveyskeskuksessa mielenterveyslain mahdollistamaa potilaan itsemääräämisoikeuden rajoitusta voidaan toteuttaa ainoastaan mielenterveyslain 29 §:ssä säädetyn terveyskeskuslääkärin toimintavelvollisuuden toteuttamiseksi ja saman lain 9 §:ssä tarkoitetun tarkkailulähetteen
laatimiseksi laissa säädetyin edellytyksin.
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (381/2016) tuli voimaan 10.6.2016.
Kehitysvammalakiin tehdyt muutokset tähdentävät rajoittamistoimenpiteiden vähentämistä, määrittelevät
rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksiä sekä menettelyjä, jota noudatetaan rajoitustoimenpiteestä
päätettäessä. Uudet säännökset muun muassa tarkentavat rajoitustoimenpiteiden kirjaamista ja
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jälkiselvittelyä, rajoitustoimenpiteitä koskevaa selvitys- ja tiedoksiantovelvollisuutta ja säätää vahingonkorvausvastuusta sekä tehostetusta viranomaisvalvonnasta. Myös säännöksiä tahdosta riippumattomasta
erityishuollosta on muutettu.
Tartuntalain 63§ mukaan virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää yleisvaaralliseen tai
yleisvaaralliseksi perustellusti epäiltyyn tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn
henkilön eristämisestä terveydenhuollon toimintayksikköön enintään 2 kuukauden ajaksi.
Yleisimmin asiakkaan tai potilaan itsemääräämisoikeutta rajoitetaan käyttämällä erilaisia liikkumista estäviä
välineitä (turvavyöt, turvaliivit, sängyn laidat, tuoliin kiinnitettävät pöydät, magneettivyöt ja raajasidokset).
Potilaan liikkumista esimerkiksi sitomalla voidaan rajoittaa ainoastaan potilaan turvallisuuden takaamiseksi
ja vain siinä määrin kuin se on kulloinkin välttämätöntä. Ennen turvavälineen käyttöpäätöstä sekä jokaisella
käyttökerralla tulee harkita, onko rajoittaminen välttämätöntä vai voidaanko käyttää muita soveltuvia
turvallisuutta edistäviä keinoja.
Liikkumisen rajoittaminen on sellainen potilaslaissa tarkoitettu tärkeä hoitopäätös, josta on keskusteltava
potilaan itsensä kanssa. Jos potilas ei pysty päättämään hoidostaan, tulee hänen lähiomaistaan tai muuta
läheistään tai laillista edustajaansa kuulla ja periaatepäätökseen liikkumisen rajoituksista tulee saada
suostumus, joka on kirjattava. Hoitopäätöksistä vastaa potilasta hoitava lääkäri.
Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen lautakunta (ETENE 2008) ja Valvira (2009) ovat antaneet omia
suosituksia fyysisten rajoitteiden käytöstä ”somaattisessa hoidossa” olevien potilaiden hoitoon. Suositusten
mukaan potilaan omaa turvallisuutta uhkaavan merkittävän vaaran johdosta liikkumisen vapautta voidaan
lääkärin päätöksellä rajoittaa potilaan omasta tahdosta riippumatta. Fyysisen liikkumisen rajoittamisen
avulla pyritään ensisijaisesti suojaamaan potilasta kaatumiselta, liukastumiselta ja putoamiselta.
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on laadittu ohjeistus liikkumista estävien välineiden käytöstä, tämä ohje
päivitetään v.2021 aikana. Kallion kehitysvammahuollon asumispalveluissa toimii moniammatillinen
IMO-työryhmä.

3.6 Asiakkaan kohtelu
Potilaslaki (785/1992) ja asiakaslaki (812/2000)määrittelevät ne oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan
asiakkaita on kohdeltava. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävänä on kunnioittaa ja
vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä kohdella asiakkaita hyvin ja tasapuolisesti sekä
yhdenvertaisesti. Tähän tehtävään kuuluvat asialliset käytöstavat kaikkia kohtaan.
Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa, terveydenhoitoa
ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Heitä on kohdeltava siten, että heidän vakaumustaan ja yksityisyyttään
kunnioitetaan eikä heidän ihmisarvoaan loukata. Potilaan äidinkieli, henkilökohtaiset tarpeet ja kulttuuri on
otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan.
Asiakasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja
hyväksikäytöltä.
Yksiköissä on toiminnan luonteen mukaisesti turvattava asiakkaiden ja potilaiden turvallisuus myös tästä
näkökulmasta. Sosiaalihuollon yksikössä voi epäkohdista tehdä ilmoituksen esimiehelle myös
sosiaalihuoltolain 48 ja 49§ mukaan.
Esimies puuttuu henkilökunnan epäasialliseen toimintaan välittömästi, keskustelusta tehdään muistio ja
päätökset Kallion puheeksi otto-lomakkeille.
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Yksikön omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja
miten menetellään, jos havaitaan epäasiallista kohtelua. Tämän lisäksi suunnitelmaan on kirjattava, miten
potilaan, asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheisensä kanssa käsitellään asiakasta kohdannut haittatapahtuma tai vaaratilanne.

3.7 Asiakkaiden, potilaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja
omavalvonnan kehittämiseen
Vanhuspalvelulain 13§ mukaan iäkkäille järjestettävät palvelut on järjestettävä niin, että ne tukevat
henkilön osallisuutta. Asiakkailla on mahdollisuus osallistua hoidon ja palvelun laadunarviointiin antamalla
palautetta työntekijöille ja esimiehille sekä osallistumalla yhteisiin tilaisuuksiin, asiakasraateihin ja yksikön
tilaisuuksiin, joissa yksikön toimintaa käsitellään. Kuntakohtaisissa foorumeissa, joita Kallion Ikäneuvoston
toimeksiannosta järjestetään, kuntalaiset voivat osallistua palveluiden kehittämiseen.
STM:n asetus 341/2011 edellyttää, että laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta
laadittavassa suunnitelmassa kuvataan menettelytavat, joilla potilas ja hänen läheisensä voivat antaa
palautetta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden puutteista.
Asiakkaan ja läheisten antama palaute on osa riskitietoa.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palveluista voi antaa palautetta useilla eri tavoilla. Eri toimipisteissä on
palautelaatikoita, Kallion nettisivuilla on mahdollisuus sähköiseen palautteeseen ja lisäksi järjestetään
asiakasraateja.
Yksiköissä on myös käytössä sähköinen asiakaspalautelaite jonka avulla saadaan kerättyä ajantasaista
palautetietoa asiakkailta. Palautetta saadaan myös kasvotusten tai puhelimessa.
Yksikön omavalvontasuunnitelmaan kirjataan miten asiakkaat, omaiset tai muut läheiset osallistuvat
yksikön omavalvonnan ja laadun kehittämiseen.

3.8 Potilas- ja sosiaaliasiamies
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolla on potilas- ja sosiaaliasiamies, jonka lakisääteisenä tehtävänä on neuvoa
ja antaa tietoa potilaan ja asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Potilas- ja sosiaaliasiamies toimii potilaan ja
asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Hän auttaa tarvittaessa potilasta ja asiakasta
selvittämään ongelmaansa toimintayksikössä. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta
muistutuksen, kantelun tai potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.
Hän toimii potilaan ja asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Potilaan ja asiakkaan
oikeuksien ja aseman kehittymisen seuranta kuntayhtymässä sekä siitä selvityksen antaminen vuosittain
yhtymähallitukselle on myös hänen tehtäviään.
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Luku III
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa. Tässä
luvussa kuvataan menettelytapoja riskien arviointiin ja hallintaan.
Mittareina seurataan muun muassa erilaisten haittatapahtumien ilmoitusmääriä ja niiden perusteella
tehtäviä kehittämistoimia.
Kehittämiskohteena ovat menettelytavat riskien merkittävyyden arviointiin ja riskirekisterin laatimiseen ja
ylläpitoon.

4. Laadun, potilas- ja asiakasturvallisuuden ja riskien hallinta
4.1 Palvelujen laadun varmistaminen
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio kehittää toimintaansa jatkuvasti strategiansa suunnassa ja huolehtii
perustehtävänsä laadukkaasta toteuttamisesta. Laatutyö on hyvän tekemistä ja turhan tekemisen
poisjättämistä. Vastuu toiminnan laadusta, laadun kehittämisen edellytyksistä ja henkilöstön tukemisesta
laadun parantamisessa on toimintayksikön johdolla.
Laatuun kuuluvat asiakas- ja potilaskeskeisyys, yhdenvertaisuus, saatavuus, saavutettavuus ja oikeaaikaisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus sekä vaikuttavien menetelmien käyttö. Turvallisuus- ja
laatuongelmien ennakoinnilla ja hallinnalla estetään vahinkoja, vaaratilanteita ja toiminnan kannalta
kielteisiä tapahtumia.
Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon
hoitokäytäntöihin ja olla laadukasta ja turvallista.

toiminnan

tulee

perustua

näyttöön

ja

hyviin

Vanhuspalvelulain mukaan Iäkkäälle henkilölle tarjottavien sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava
laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelukokonaisuudessa laatua arvioidaan ja varmistetaan monella
tasolla. Talous- ja toimintasuunnitelmassa asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumista seurataan
osavuosikatsauksittain. Hyvinvointi- ja terveysindikaattoreita seurataan palvelustrategian laatimisen ja
talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä sekä yhteistyössä kuntien kanssa laadittavissa
erilaisissa hyvinvointisuunnitelmissa.
Hyvinvointipalveluissa on käytössä RAI-arviointijärjestelmä, joka on standardoitu tiedonkeruu- ja
havainnointijärjestelmä, joka tuottaa tietoa palvelutarpeen arviointiin, hoito- ja palvelusuunnitelman
laatimiseen sekä laadunarviointiin.

4.2 Potilas- ja asiakasturvallisuus
STM:n Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 2017- 2021 mukaisesti potilas- ja asiakasturvallisuus on sitä,
että henkilön saamat hoito, hoiva ja palvelut edistävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
hyvinvointiaan ja näistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia
linjaa, että potilas- ja asiakasturvallisuuden tulee näkyä rakenteissa ja käytännön toiminnassa. Palvelujen
tulee olla vaikuttavia ja turvallisia. Asiakkaat ovat yhdenvertaisia toimijoita palveluprosessissa ja sen
suunnittelussa, jolloin jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa.
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Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja
organisaatioiden periaatteita ja toimintoja. Tarkoituksena on varmistaa hoidon, hoivan ja palvelujen
turvallisuus sekä suojata asiakkaita tai potilaita vahingoittumasta. Potilas- ja asiakasturvallisuus kattaa
ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Potilas- ja asiakasturvallisuuteen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon osaava henkilökunta, tilojen, laitteiden, tarvikkeiden
ja lääkkeiden tarpeenmukaisuus ja oikea käyttö. Sosiaali- ja terveydenhuollon dokumentointi ja tiedonkulku
on turvattua. Potilas- ja asiakasturvallisuutta varmistetaan hoito- ja palveluprosessien vaiheissa useilla
näyttöön perustuvilla menetelmillä. Menetelmiä on kuvattu luvussa 5.
Potilas- ja asiakasturvallisuusraportti laaditaan vuosittain ja talous- ja toimintasuunnitelmassa asetettuja
tavoitteita seurataan tilinpäätöksissä sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen.

4.3 Ennakointi ja riskienhallinta
Potilaiden ja asiakkaiden laadukas hoito ja palvelutuotanto sekä niiden kehittäminen edellyttävät
ennakointia ja riskien hallintaa. Turvallisen työn tekemisen perustana on tietoisuus toimintaan liittyvistä
riskeistä sekä turvallisista toimintatavoista. Riskejä hallitaan tunnistamalla ja analysoimalla niitä ja
määrittelemällä toimet, joiden avulla mahdolliset vaaratapahtumat voidaan ennaltaehkäistä tai toiminnan
riskejä pienentää
Riskienhallinnan tarkoituksena on ihmisten, omaisuuden, tiedon, maineen ja ympäristön turvaaminen sekä
toiminnan häiriöttömyyden varmistaminen päivittäisessä toiminnassa. Operatiivinen riskienhallinta käsittää
turvallisuusriskien tunnistamisen ja arvioinnin sekä turvallisuustoiminnan. Operatiivinen riskienhallinta
tukee johtamista ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.
Johdon tulee olla tietoinen turvallisuusriskeistä ja turvallisuuden tilasta. Yksiköissä tulee tunnistaa
operatiiviset riskit, arvioida niiden vaikutukset turvallisuuteen ja toimintaan sekä laatia toimintaohjeet eri
tilanteita varten. Samalla tulee selvittää ja kuvata keinot, joiden avulla pystytään varautumaan
vaaratilanteita varten, suojautumaan niiltä ja turvaamaan toiminnan jatkuvuus häiriötilanteissa.
Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö
että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja potilas- ja asiakasturvallisuuteen
liittyviä epäkohtia. Toimintaa kehitetään aktiivisesti esiin tulleiden huomioiden pohjalta.

4.3.1 Riskienhallinnan työnjako ja menettelytavat
Johto vastaa strategisesta ja operatiivisesta riskienhallinnasta, huolehtii omavalvonnan ohjeistamisesta ja
järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista.
Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu tarvittavat voimavarat. Heillä
on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan.
Riskienhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuuden ja -riskien
arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta ja riskien hallintaa parantavien toimenpiteiden suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kaikissa toimipisteissä laaditaan kokonaisvaltaiset, vuosittain
tarkistettavat turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, joissa käsitellään henkilökunnan, asiakkaiden ja
kiinteistön turvallisuuteen riskienarvioinnin perusteella vaikuttavat uhkatekijät ja varautumistoimenpiteet
näiden varalle.
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Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat sisältävät pelastuslain ja työturvallisuuslain edellyttämät asiat.
Suunnitelmat sisältävät tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita ennaltaehkäistään, miten niihin
varaudutaan ja millä tavalla tapahtuvissa onnettomuustilanteissa toimitaan.
Riskienhallinta pitää kohdistaa palvelutuotannon kaikille osa-alueille. Yksikkötasolla laatua ja turvallisuutta
parannetaan tunnistamalla jo ennakkoon ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen
vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa ja omavalvontasuunnitelmassa kuvataan niiden
hallinnan keinot.
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa kehittämisen kohteena on yhdenmukaisen riskienhallintatoimintamallin käyttöönotto. Tavoitteena on, että hyvinvointi- ja terveyspalveluiden työyksiköissä
kehitetään työympäristöä, prosesseja, toimintatapoja ja ohjeita oheisen riskienhallintaprosessin mukaisesti.
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia arvioidaan
monipuolisesti asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä
toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että
työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa
uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia?
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat
Riskinhallinnassa laatua ja 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 omavalvonnan osaalueille

Kuvio 1. Riskien arvioinnin ja riskien hallinnan prosessi (SPTY 2015)
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4.3.2 Riskien tunnistaminen
Riskejä tunnistetaan vuosittaisen talous- ja toimintasuunnittelun pohjaksi, lakisääteisten suunnitelmien
päivittämiseksi sekä toiminnan parantamiseksi.
Riskinhallinnassa saatua tietoa hyödynnetään kehittämistyössä, vastuu tästä on esimiehellä ja
työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Työntekijät ilmoittavat havaitsemansa
epäkohdat, laatupoikkeamat, riskit ja läheltä piti-tilanteet omalle esimiehelleen.
Riskien tunnistamisen apuna hyödynnetään ainakin Haipro-haittatapahtumailmoituksia, ilmoituksia
epäkohdasta sosiaalihuollossa, riski-Arvia sekä muita raportointi- ja ilmoitusmenettelyitä. Potilas- ja
asiakaspalautteet ovat myös tärkeitä tunnistettaessa toiminnan riskejä.

4.3.2.1 Potilasturvallisuuspoikkeama, läheltä piti- ja tapahtui potilaalle-ilmoitukset
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on käytössä potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavien vaaratapahtumien raportointi- ja käsittely sähköisen Haipro-työkalun avulla. Vaaratapahtuman havainnut
työntekijä tekee ilmoituksen Haipro-järjestelmän kautta. Ilmoituksen tekemiseen ei tarvita käyttäjätunnuksia tai kirjautumista. Ilmoitus ohjautuu käsiteltäväksi tapahtumayksikön esimiehelle. Ilmoitus on
käsiteltävä kuukauden kuluessa. Omavalvonnan ohjausryhmän alainen vaaratapahtumien selvitystyöryhmä
seuraa ilmoitusaktiivisuutta ja ilmoitusten sisältöä ja ohjaa sekä ilmoitusten tekijöitä että käsittelijöitä.
Koottua ja analysoitua tietoa hyödynnetään peruspalvelukuntayhtymä Kallion riskien kartoituksessa ja
toiminnan kehittämisessä.

4.3.2.2 Vakavien vaaratapahtumien ilmoittaminen ja käsittely
Vakavien vaaratapahtumien käsittely on menettely, jossa käsitellään Haipro-ilmoituksen tai muun
havainnon perusteella löydettyjä prosesseihin liittyviä vakavia tai toistuvia vaaratapahtumia. Vakavalla
vaaratapahtumalla tarkoitetaan tilannetta jossa asiakkaalle on aiheutunut merkittävää haittaa tai
huomattavaa pysyvää haittaa tai hänen henkeensä tai turvallisuuteensa kohdistuu vakava vaara. Vakava
vaaratapahtuma on voinut myös kohdistua suureen joukkoon ihmisiä.
Vakava haitta tarkoittaa kuolemaan johtanutta, henkeä uhannutta, sairaalahoidon aloittamiseen tai
jatkamiseen johtanutta, pysyvään tai merkittävään vammaan ja toimintaesteisyyteen tai työkyvyttömyyteen johtanutta tilannetta.
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa selvityksessä käytetään työkaluna Haipro-järjestelmän vakavien
vaaratapahtumien tutkinta-työkalua, kuhunkin tilanteeseen sopivin tavoin. Käsittelyn tavoitteena on löytää
poikkeamia hoidon tai palvelun järjestämisessä, ei syyllisiä. Käsittelyn tuloksena annetaan suosituksia ja
ohjeita, parannetaan toimintaa. Käsittely käynnistyy johtavan ylilääkärin päätöksellä. Käsittely suoritetaan
anonyymisti ja syyllistämättä. Haastatteluista ei tehdä säilytettäviä muistioita eikä niitä käytetä muissa
viranomaisselvittelyissä.

4.3.2.3 Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus epäkohdasta tai epäkohdan uhasta sosiaalihuollossa
Sosiaalihuoltolain 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamaan viipymättä
toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia
asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.
Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan epäasiallista kohtaamista, asiakkaan loukkaamista sanoilla,
asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoin kohtelua ja toimintakulttuurista johtuvia
asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka on ilmeinen tai voi johtaa epäkohtaan, tulee
ilmoittaa.
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Kaltoin kohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin kohtelua.
Esimerkiksi asiakasta tönitään, lyödään tai uhkaillaan, käytetään hyväksi fyysisesti tai taloudellisesti,
puhutellaan epäasiallisesti ja loukkaavasti tahi palvelussa, asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa,
perushoivassa ja hoidossa on vakavia puutteita.
Ilmoitus tehdään aina asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta tai sen uhasta, ei henkilökuntaan
liittyvistä tilanteista. Ilmoituksen tekemisen tulee aina ensisijassa perustua asiakkaan huolenpitoon
liittyviin tarpeisiin.
Toimintakulttuuriin sisältyvistä ongelmista voi olla kyse esimerkiksi yksilön perusoikeuksien rajoittamisesta
vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritettaessa. Pakotteiden ja rajoitteiden käytöstä tulee olla aina
asiakaskohtainen, määräaikainen lupa ja ilmoitus tulee tehdä, jos pakotteita ja rajoitteita käytetään
muutoin. Mikäli toimintakulttuuri ei ole suoranaisesti vahingollista asiakkaille, niihin pitää puuttua
ensisijaisesti omavalvonnan kautta, esimerkiksi resurssiin ja kiireeseen liittyvät asiat.
Ilmoituksen vastaanottaneen lähiesimiehen on ilmoitettava asiasta palvelupäällikölle/palvelujohtajalle.
Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.
Mikäli epäkohtaa ei saada korjattua, on asiasta ilmoitettava aluehallintovirastolle (§ 49). Aluehallintovirasto
tai Valvira voivat antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä,
siten kuin erikseen säädetään.
Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä toimintayksikön
omavalvontasuunnitelmaan.
Kallion lomake ja toimintaohje on julkaistu intrassa ja yksityisiä palveluntuottajia varten Kallion wwwsivuilla.

4.3.2.4 Työpaikan vaarojen arviointi ja työturvallisuusriskit
Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää, että työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja
tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jokaisella työpaikalla on oltava ajantasainen suunnitelma riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi.
Työturvallisuusriskit ovat henkilöstölle aiheutuvia riskejä ja ne arvioidaan omana prosessinaan, RiskiArviarviointityökalun avulla. RiskiArvin laatii yhdessä yksikön edustajien kanssa työsuojeluvaltuutettu noin 1,5
vuoden välein. Arvioinnin perusteella laaditaan yksikössä kehittämissuunnitelma. Riskiarviointien tuloksia
käsitellään Kallion yhteistyöryhmässä ja työsuojelujaoksessa.
Työterveyshuollon lakisääteisissä työpaikkaselvityksissä kartoitetaan työpaikan olosuhteet ja arvioidaan
niiden terveydellinen merkitys. Työsuojelupäällikkö ja yksikön esimies osallistuu työpaikkojen
työsuojelutarkastuksiin.
Työturvallisuuteen liittyvät vaara- ja uhkatilanteet ilmoitetaan työturvallisuus-Haipro-työkalun avulla,
esimies käsittelee ilmoitukset viipymättä. Työturvallisuusriskit, joihin yksikössä ei voida vaikuttaa, viedään
tiedoksi ylemmälle esimiehelle ja työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle.

4.3.3 Laatupoikkeamien, läheltä piti ja haittatapahtumien käsittely
Riskien, laatupoikkeaminen, haittatapahtumien ja läheltä piti- tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden
kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä
kehittämistyössä on johdolla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön.
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Palveluesimiehellä on vastuu siitä, että vaaratapahtumista saatua tietoa käsitellään ja käytetään
tarkoituksenmukaisesti työyksikön kehittämisessä. Tehtyjä ilmoituksia käsittelevät tehtävään nimetyt
vastuuhenkilöt, jotka on koulutettu ja perehdytetty tehtävään. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa
ilmoitukset käsittelee pääasiassa palveluesimies tai osastonhoitaja. Tapahtuman käsittelyn tarkoituksena
on vastata kysymykseen, mitä tapahtui sekä miten ja miksi tapahtuma pääsi syntymään. Käsittelyssä
keskitytään selvittämään vaaratilanteita koskien koko järjestelmän rakenteita, toimintaprosesseja ja
toimintatapoja, jolla voidaan parantaa potilasturvallisuutta.
Palveluesimiehen, osastonhoitajan ja henkilöstön yhteisen käsittelyn tuloksena voi ilmetä muutostarvetta
organisaation toimintaan, toimintaprosesseihin ja toimintaolosuhteisiin. Yhteiskäsittelyllä halutaan
varmistaa turvallisuuteen liittyviä hallintakeinoja virheiden ja poikkeamien varalle. Työskentelymuutoksista,
toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta tiedotetaan henkilökuntaa yhteispalaverissa tai kirjallisella
tiedotteella. Jos asiaa ei voida ratkaista yksikössä, viedään se tiedoksi ylemmälle johdolle.
Koko Kallion HaiPro-ilmoitusten koonti ja riskienhallintaan ja työtapaturmiin liittyvät asiat käsitellään
toimialojen johtoryhmissä sekä raportoidaan osavuosikatsauksittain yhtymähallitukselle. Omavalvonnan
ohjausryhmä ja vaaratapahtumien selvitystyöryhmä seuraa Haiproilmoituksia ja niiden käsittelyä, tukee ja
perehdyttää käsittelijöitä sekä tarvittaessa käynnistää laajempia, koko organisaatiota koskevia
kehittämistoimia ilmoitusten perusteella.

4.3.4 Korjaavat toimenpiteet ja tiedottaminen
Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla pyritään estämään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa
tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Korjaavista
toimenpiteistä esimies tekee seurantakirjaukset, muutokset perehdytetään ja toteutumista seurataan.

4.3.5 Riskien arviointi yksiköiden omissa omavalvontasuunnitelmissa
Yksiköissä tunnistetaan toimintaa koskevat oleelliset riskit, keinot niiden ehkäisyyn, toimenpiteet riskin
toteutuessa ja kehittämistoimenpiteet.
Riskit on kuvattu yksiköiden omiin omavalvontasuunnitelmiin kyseisiin asiakohtiin esim. hygieniaan,
ravitsemukseen, henkilöstöön tai tiloihin liittyvät riskit.

4.3.6 Raportointi- ja ilmoitusjärjestelmät
Laadun ja asiakas- ja potilasturvallisuuden perustana on koko hyvinvointi- ja terveyspalveluiden toimialan ja
sen työntekijöiden jatkuva kyky oppia palautteiden kautta havaituista riskeistä. Muistutuksista, kanteluista
ja potilasvahinkoilmoituksista kertyvää tietoa hyödynnetään oppimiseen koko organisaatiossa. Ne
täydentävät kokonaisnäkemystä potilasturvallisuuden tilasta organisaatiossa. Henkilökunta tiedottaa
asiakkaille, potilaille ja omaisille heidän oikeuksistaan tehdä ilmoituksia ja he kertovat myös potilas- ja
sosiaaliasiamiehestä. Palautteenantomahdollisuudet on kuvattu Kallion tiedotteissa, web-sivuilla ja
yksiköiden ilmoitustauluilla.
Kohdassa 11. Lainsäädäntöön liittyviä ilmoituksia, on kuvattu eri lakeihin perustuvat ilmoitusmenettelyt
laajasti.
Yksiköissä ja johtoryhmissä käsitellään saapuneita palautteita ja erilaisia ilmoituksia ja parannetaan
toimintaa niiden perusteella. Omavalvonnan ohjausryhmä kokoaa raportteja näistä tarvittaessa.
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LUKU IV
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa palveluprosessit ovat turvallisia ja suojaavat potilaita ja asiakkaita
vaaratapahtumilta.
Tässä luvussa kuvataan laatua ja potilas- ja asiakasturvallisuutta edistäviä toimintatapoja ja omavalvonnan
keinoja niiden seurantaan ja varmistamiseen. Sitoutuminen sovittujen prosessien ja toimintatapojen
noudattamiseen varmistetaan perehdytyksellä, muutosten hallinnalla sekä seuranta- ja arviointikäytännöillä.

5. Palvelun eri osa-alueiden toteutus ja omavalvonta
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa palveluiden sisällön omavalvonta kohdentuu kunkin toimialan
palveluiden sisällön mukaisesti.
Potilas- ja asiakastyöhön liittyviä työprosesseja ja niihin liittyviä toimintaohjeita seurataan ja kehitetään
jatkuvasti osana normaalia työskentelyä. Lisäksi johdon toimesta ja yksikkötasolla seurataan säännöllisesti
toiminnan vaikuttavuutta ja yleisen turvallisuuskulttuurin kehittymistä. Toiminnan laadunhallinta ja potilasja asiakasturvallisuuden edistäminen on näkyvästi esillä organisaatiossa ja osa jokaisen työtä.
Kallion yksiköissä on määritelty keskeiset toiminnan laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden mittarit,
joita seurataan säännöllisesti. Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa on kuvattuna, miten yleisiä asiakas- ja
potilasturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä, kuten asiakkaan tunnistaminen, käytetään yksikössä
Laatu ja turvallisuus ovat aina riippuvaisia toimintaympäristöstä ja prosesseista. Eri palveluissa ja
toiminnoissa korostuvat erilaiset asiat.
Tässä esitetyt palveluiden osa-alueet ovat esimerkkejä. Kukin palvelu kirjaa omat asiakokonaisuutensa ja
niihin liittyen asiakohtaiset (esim. hygienia, lääkehoito, tilat) riskienhallintamenettelyt omavalvontasuunnitelmaansa oman toimintansa mukaisesti. Riskien arviointiin kirjataan riskin nimi, sen todennäköisyys
ja toimenpiteet riskin toteutumisen ehkäisemiseksi sekä riskin toteuduttua.

5.1 Palvelun saatavuuden määräajat
Sosiaali- ja terveydenhuollon tulee tarjota apua, tukea ja ratkaisuja väestön tarpeiden mukaisesti. Lakien
mukaiset palvelut tulee saada kohtuullisessa ajassa ja yhdenvertaisesti asuinpaikasta, sosioekonomisesta
asemasta, sukupuolesta tai etnisistä tekijöistä riippumatta. Palveluiden tulee myös olla tosiasiallisesti
väestön saavutettavissa välimatkojen ja aukioloaikojen näkökulmasta, silloin kun palvelu edellyttää fyysistä
läsnäoloa.
Eri palveluiden saatavuudelle on määritetty määräaikoja. Yksiköiden omavalvontasuunnitelmassa kuvataan
palveluiden saatavuuden määräajat ja miten toteutumista mitataan.

5.2 Hoitovastuun siirto asiakkaan / potilaan siirtyessä
Yksiköiden omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, miten asiakkaan tai potilaan siirtyessä turvataan
ajantasainen hoitoon tai palveluun liittyvä tiedonsiirto niin, ettei hoidon tai palvelun toteuttaminen
vaarannu. Erityistä huolellisuutta vaatii tilanne, jossa potilas siirtyy toiseen organisaatioon tai toisesta
organisaatiosta eikä ajantasainen hoitotieto siirry sähköisesti.
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5.3 Terveyden- ja sairaanhoidon järjestäminen
Hyvinvointipalveluiden yksiköiden asiakkaat ovat julkisen perusterveydenhuollon asiakkaita samoin kuin
muutkin kuntalaiset. Asiakkaiden terveyden edistämisestä ja sairaanhoidosta huolehditaan yhteistyössä
asiakkaan ja muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa.
Hyvinvointipalveluiden yksiköissä tulee varmistaa ja ohjeistaa asiakkaiden terveydenhoito (säännölliset
terveystarkastukset, myös suun ja hampaiden terveys) ja sairaanhoito (kroonisten sairauksien
hoito/seuranta, kiireetön ja kiireellinen sairaanhoito). Lisäksi yksikössä tulee olla saattohoitoa ja
kuolemantapauksia koskeva ohjeistus.

5.4 Lääkehoito
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion lääkehoitosuunnitelman pohjana on käytetty STM:n valtakunnallista
opasta Turvallinen lääkehoito. Lääkehoitosuunnitelmassa linjataan lääkehoidon toteuttamisen periaatteet
ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on
täytettävä. Tätä suunnitelmaa täydentäen yksiköt laativat omat lääkehoidon suunnitelmansa. Esimiehet
vastaavat yksiköidensä lääkehoitosuunnitelman mukaisen turvallisen lääkehoidon toteutumisesta.
Omavalvonnan ohjausryhmän tehtävänä on tarkistaa Kallion lääkehoitosuunnitelman ajantasaisuus sekä
vastata sen päivittämisestä. Koko Kallion suunnitelma on voimassa kaksi vuotta, yksiköiden suunnitelmia
tarkistetaan vuosittain tai toiminnan muuttuessa. Kaikki lääkehoitosuunnitelmat hyväksyy johtava lääkäri.
Lääkehoitosuunnitelman toteutumista arvioidaan omavalvonnan keinoin sekä auditointimenettelyllä.

5.5 Hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta
Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä, kognitiivisia ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle
itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista siinä ympäristössä, jossa
hän elää.
Asiakkaan suunnitelmaan kirjataan jokaiselle yhdessä asiakkaan /potilaan toimintakyvyn mukainen
suunnitelma hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi.

5.6 Ravitsemus
Hyvä ravitsemus turvaa päivittäisen elämän sujumisen, parantaa elämänlaatua ja on osa laadukasta hoitoa.
Toimintayksiköstä riippuen ravitsemuksesta huolehtiminen voi olla ohjausta ja seurantaa tai hoitosuunnitelmaan kirjattu ravitsemuksen hoidon tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa käytetään MNA-mittausta ikääntyneiden asiakkaiden ravitsemustilan
arviointiin niissä yksiköissä, missä se soveltuu käytettäväksi. Muissa tilanteissa menetelmänä on vähintään
painon seuranta. Potilaiden ja asiakkaiden ravitsemuksen ohjauksessa noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia ja oppaita huomioiden eri ikäryhmiin kuuluvien asiakkaiden yksikölliset
tarpeet.
Kallion ravitsemustyöryhmä on laatinut Vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoito-oppaan.
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5.7 Kaatumisten ehkäisy
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yksiköissä on laadittu kansallisen Ikinä-toimintamallin suositusten
mukaiset kaatumisten ehkäisy-ohjelmat, joiden toteutumista seurataan. Yksiköihin on nimetty
kaatumisasiantuntijat joiden tehtävänä on edistää kaatumisten ehkäisytyötä yksikössään. Yhteistyötä sekä
kaatumisten että muiden tapaturmien ehkäisyn edistämiseksi tehdään kuntien ja eri toimijoiden kanssa
valtakunnallisen tapaturmien ehkäisy-tavoiteohjelman mukaisesti.

5.8 Hygieniakäytännöt ja infektioiden ennaltaehkäisy
Vuonna 2017 voimaan tulleen tartuntatautilain mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön on
torjuttava suunnitelmallisesti hoitoon liittyviä infektioita.
Toimintayksiköiden toiminnan luonne määrittelee vaadittavaa hygieniatasoa ja sen ylläpitämiseksi
laadittavia laadullisia tavoitteita. Infektioiden ennaltaehkäisy muodostuu monesta eri osatekijästä, joita
ovat mm. hyvä käsihygienia ja hoitokäytännöt sekä henkilökunnan jatkuva koulutus. Ennaltaehkäisyä
tukevat jatkuva seuraaminen sekä havaintojen kirjaaminen että infektioiden rekisteröinti. Kallion
infektiohoitaja tukee yksiköitä infektioiden ennaltaehkäisyssä, perehdyttää vuosittain ja kokoaa yksiköiden
infektiovastaavat ainakin kaksi kertaa vuodessa ajankohtaisten asioiden äärelle. Infektioiden seurantaa
tehdään systemaattisesti.
Kallion hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yksiköissä noudatetaan valtakunnallisia hygieniakäytäntöihin
liittyviä säädöksiä, suosituksia ja ohjeita. Kallion ohjeistukset löytyvät Kallion intrasta ja lisätietoa Ppshp:ninfektioiden torjuntayksikön sivuilta.
Asiakkaiden yksilöllisissä hoito- ja palvelusuunnitelmissa asetetaan asiakaskohtaisille hygieniakäytännöille
tavoitteet, kuten henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen ja tarttuvien sairauksien leviämisen
estäminen.
Käsien pesuun ja käsihuuhteen käyttöön on kaikissa yksiköissä mahdollisuus asiakkaille, henkilökunnalle ja
vierailijoille. Käsihuuhteen kulutusta seurataan. Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa kuvataan:
1. hygieniatuotteiden hankkimiskäytännöt Kallion hoitotarvikeohjeen mukaisesti
2. miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa
3. miten varmistetaan että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen
ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti.
Asiallinen, työnantajan tarjoama suojavaatetus on osa laadukasta hygieniakäytäntöä.

5.9 Yhteisasiakkuus
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa tavoitteena on tunnistaa paljon palveluita käyttävät asiakkaat ja
suunnitella ja räätälöidä heille heidän tarvitsemansa palvelut monialaisesti. Kallion yksiköissä on käytössä
yhteistoimintamalli, jonka mukaan yksikkö kuvaa ja toteuttaa omaa toimintaansa omavalvontasuunnitelmassaan.

5.10 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallinen käyttö
Laitehankinnat tehdään peruspalvelukuntayhtymä Kallion hankintasääntöjen mukaisesti. Yksiköissä
käytettävien tuotteiden tulee täyttää terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010)
vaatimukset. Tuotteiden tulee taata sekä potilaan hoitamiseen että henkilöstön työskentelyyn liittyvä
turvallisuus. Kalliossa on käytössä Effector-laiterekisteri.
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Henkilöstön osaamista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista kehitetään jatkuvasti. Laitteita käyttävän
osaamisen varmistamiseksi on käytössä laitekohtainen digitaalinen laitepassi. Yksikkö määrittelee ne
laitteet joiden osalta yksikössä työskentelevän osaaminen on varmistettava.
Laki velvoittaa nimeämään vastuuhenkilön vastaamaan siitä, että toiminnassa noudatetaan lakia ja sen
nojalla annettuja määräyksiä. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa tämä vastuuhenkilö on hoitotyön johtaja.
Ammattimaisten käyttäjien velvollisuus on huolehtia käytössään olevien laitteiden toimintakunnosta,
turvallisesta käyttöympäristöstä, käyttöohjeiden saatavuudesta, käyttökoulutuksesta ja tuotteiden
jäljitettävyyden varmistamisesta.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen ja hoiva- ja hoitopalvelujen esimiehet vastaavat omien
palvelualueidensa ja palveluyksikköjensä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta.
Lisäksi he vastaavat siitä, että palvelualueilla ja palveluyksiköissä on nimetty laite- ja tarvikevastaavat, jotka
auttavat huolehtimaan laitteiden toimintakunnosta, laitevaaratilanteiden ilmoitusmenettelyissä sekä
osallistuvat käyttökoulutusten ja osaamisen varmistamisen järjestämiseen sekä yksikön omavalvontatiimiin.
Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa nimetään organisaation laitevastaavan lisäksi yksikön vastuuhenkilöt.

5.11 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita eri toimijoiden palveluita yhtäaikaisesti. Iäkkäiden asiakkaiden
siirtymät palvelusta toiseen ovat osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Lastensuojelun asiakas voi tarvita
koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta
palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan
palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä.
Yhteistyötä tehdään moniammatillisesti erilaisissa työryhmissä ja verkostopalavereissa. Yhteistyössä on
tärkeä huomioida asiakkaan luvat ja suostumukset (hoito- ja palvelusitoumus, kanta-arkisto, e-resepti).
Tiedonkulku yhteistyökumppaneille toteutetaan tiedotteilla, toimintaohjeilla, yhteisillä kokouksilla ja/tai
koulutuksilla sekä suorilla kontakteilla.

5.11.1 Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsäädännöstä tulevia
velvoitteita. Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri
viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää
kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja
pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman
ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta
varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille
edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa
iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään
valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen.

5.11.2 Yhteistyö järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja osallisuuden vahvistamisen keinona Kallion palveluissa
hyödynnetään eri toimijoiden tarjoamia mahdollisuuksia asiakkaiden ja potilaiden hyvinvoinnin
edistämiseen ja elämän rikastamiseen. Kallio tuntee alueen kokemustoimijat. Yksiköissä tunnetaan omaan
toimialaan liittyvät kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen toiminnat alueen kunnissa ja tarvittaessa yksikköön on
nimetty vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilö.
Kallio toimii yhteistyössä alueen vapaaehtoistoimintaa ja järjestöyhteistyötä tukevien hankkeiden kanssa.
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6. Asiakastietojen käsittely, tietoturva ja tietosuoja
6.1 Asiakas- ja potilastietojen käsittely
Hyvinvointi- ja terveyspalveluissa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä
henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua tietojen luomisesta
hävittämiseen. Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mitä asiakasta koskevia tietoja
palveluntuottaja rekisteriin tallentaa, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti
luovutetaan, sekä tietojen suojauksen periaatteet. Samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne
tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa. 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 potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, ne 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 olennaisten vaatimusten
täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilas- ja
asiakasturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirastolle. Laissa säädetään velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset
ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen.
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä, tästä
syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn
oikeuksista. Laatimalla rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä
lainmukainen asiakkaiden informointi (Tietosuojalaki 2018/1050 ja EU:n tietosuoja-asetus 15 artikla).
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 asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, on
tietojenkäsittelyä suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveydenhuollon
potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tietojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että
sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan erillisiin asiakirjoihin.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio noudattaa potilaidensa ja asiakkaidensa henkilötietojen ja muiden
luottamuksellisten tietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää, turvallista ja standardien
mukaista tietojenkäsittelytapaa. Lähtökohtaisesti kaikki viranomaisen toiminta on julkista.
Laki edellyttää myös, että henkilön yksityisyydensuoja on turvattava. Tämän yksityisyydensuojan
takaamiseksi kaikki Peruspalvelukuntayhtymän Kallion hallussa olevat henkilöä koskevat tiedot on suojattu.
Niitä voidaan käsitellä ainoastaan valtuutettujen henkilöiden toimesta, luovuttaa ainoastaan henkilön
itsensä suostumuksella ja niitä säilytetään ja käsitellään siten, että ulkopuolisilla ei ole mahdollisuutta
päästä tietoihin käsiksi.
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Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa kuvataan:
1. henkilörekisterit
2. tietosuojan turvaaminen ja tietosuojavastaava
3. informointikäytännöt

6.2 Henkilöstön perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen tietosuoja-asioissa ja
käyttöoikeuspäätös
1. Käyttöoikeus LifeCare- potilastietojärjestelmän tietoihin annetaan kirjallisesti.
2. Tietoturva ja tietosuojasitoumuksen allekirjoittaessaan hakija sitoutuu noudattamaan tietosuojaan
liittyvä ohjeita tietojärjestelmiä käyttäessään.
3. Käyttäjätunnushakemuksen käsittelyn ja käyttäjätunnuksen antamisen yhteydessä työntekijälle
selvitetään oikeudet, velvollisuudet ja vastuu asiakastietojen käsittelyssä, sekä seuraamukset
mahdollisesta väärinkäytöstä.
4. Henkilö suorittaa verkkokoulutuksena tietosuojakoulutuksen. Kalliossa henkilöstö ja opiskelijat
suorittavat vuosittain Tietus- tietosuoja ja tietoturva oppimisympäristön ja tentin. Lisäksi he
allekirjoittavat tietoturva- ja tietosuojasitoumuksen ja vaitiolovakuuslomakkeen.
5. Lisätietoja ja käyttöoikeusprosessikuvaus löytyy Kallion intrasta.

6.3 Tietosuojavastaavien nimet ja yhteystiedot
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on toimialakotaisesti nimetyt tietosuojavastaavat. Tietosuojavastaavien
yhteystiedot löytyvät Kallion www-sivulta https://www.kalliopp.fi/asiakkaan-oikeudet.

LUKU V
Tässä luvussa kuvataan, miten peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa varmistetaan turvalliseen hoitoon,
hoivaan ja palveluihin tarvittavat voimavarat ja osaaminen sekä omissa että hankituissa palveluissa.
Omavalvonta, laatu ja potilas- ja asiakasturvallisuus on osa henkilöstön perehdytystä, vuosittaista
täydennyskoulutusta ja osaamisen arviointia.
Mittarit on kuvattu yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa.

7. Henkilöstöjohtaminen, turvallisen työnteon edellytykset ja osaaminen
7.1 Henkilöstöstrategia
Henkilöstöstrategia tukee sekä Kallion palvelustrategian että perustehtävän toteuttamista. Kallion
palvelustrategia on laadittu vuosille 2016- 2018 ja henkilöstöstrategian päivittäminen on tärkeä osa
strategiaprosessia. Toiminnan parantaminen palvelustrategian linjausten mukaisesti ja muutoksessa oleva
sosiaali- ja terveydenhuolto haastavat monin tavoin henkilöstömme osaamista, saatavuutta ja
muutoskykyä.
Henkilöstöstrategia määrittelee keskeiset henkilöstöpoliittiset tavoitteemme, jotka kertovat sen, mitä
Kalliossa tulevina vuosina pidetään tärkeänä. Linjauksia ja tavoitteita viedään käytäntöön myöhemmin
laadittavilla yksityiskohtaisemmilla toimenpideohjelmilla.
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Henkilöstöstrategiamme keskeiset päämäärät ovat henkilöstöresurssien ja osaamisen turvaaminen sekä
työhyvinvoinnin tukeminen. Tulevina vuosina palvelustrategian mukaan keskitymme työssämme tukemaan
kuntalaisten arjessa pärjäämistä elämänkaaren eri vaiheissa. Samalla varaudumme tuleviin sosiaali- ja
terveydenhuollon muutoksiin. Muutoksessa ihmisten johtamisella on tärkeä rooli.
Tavoittelemme parasta mahdollista henkilöstörakennetta, joka perustuu ammattitaitoisen henkilöstön
osaamiselle. Osaamisella varmistetaan työn kehittäminen ja uudistaminen niin, että toimintamme edistää
Kallion vision saavuttamista. Hyvinvoiva henkilöstö on keskeisin voimavaramme. Henkilöstöstrategia
kannustaa etsimään keinoja hyvinvoinnin kannalta merkittävien tavoitteiden edistämiseen.
Henkilöstöstrategia sisältää ne keinot, jotka kannustavat ja sitouttavat meitä saavuttamaan hyvän
työsuorituksen ja olemaan osallinen oman työn kehittämisessä.

7.2 Rekrytointi
Rekrytointi perustuu Kallion virkoja ja työsuhteisia tehtäviä koskeviin ohjeisiin. Täyttöluvat vapautuviin
tehtäviin käsitellään tulosalueiden johtoryhmissä ja päätetään Kallion johtoryhmässä. Henkilökunnan
palvelukseen ottamisesta ja pätevyysvaatimuksista on ohjeet.
Työvoiman muutostarpeet esitetään seuraavan vuoden talousarvioesityksessä. Peruspalvelukuntayhtymä
Kallion henkilöstöstrategiassa on määritelty kelpoisuusvaatimukset. Työntekijöiden soveltuvuus ja
luotettavuus työtehtäviin arvioidaan ja pätevyys varmistetaan rekrytointitilanteessa. Opiskelijoiden
toimimisesta sijaisina ja palkkaamisesta on ohjeet.

7.3 Osaamisen kehittäminen
Jatkuva parantaminen ja kehittäminen
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion strategia, arvot, ja toiminta-ajatus ohjaavat toiminnan kehittämistä.
Kehittämistyön tueksi kerätään tietoa useista eri lähteistä: asiakaspalautteista, muistutuksista, kanteluista,
haitta- ja vaaratapahtumien ilmoituksista sekä erilaisista tilastoista. Yksikön kehittämistoimet näkyvät
toimintasuunnitelmissa ja omavalvontasuunnitelmassa.
Perehdytys
Esimies on vastuussa siitä, että uusi työntekijä perehdytetään uuteen työhönsä, työpaikan toimintatapoihin
ja asiakastyön vaatimuksiin. Hän vastaa lisäksi siitä, että yksikössä on ajantasainen kirjallinen perehtymisen
ohjelma ja kirjatut osaamisvaatimukset, joita noudatetaan ja käydään läpi jatkuvasti. Perehdytykseen
kuuluu potilas- ja asiakasturvallisuus sekä työturvallisuus. Työntekijä vastaa oman perehtymisensä
etenemisestä sekä päivittämisestä toiminta- ohjeiden ja osaamisvaatimusten muuttuessa.
Yksikön omavalvontasuunnitelma on keskeinen osa kaikkien työntekijöiden perehdytystä ja osaamisen
varmistamista. Perehdytyksen toteutumisen seuranta kuvataan yksikön omavalvontasuunnitelmassa.
Perehdytyksen tueksi on laadittu Kallion perehdytyssuunnitelma. Tavoitteena Kalliossa on, että vuoden
2020 aikana rakennetaan sähköinen perehdytysohjelma, joka mahdollistaa toteutumisen seurannan.
Hyvinvointikeskustelut
Työntekijälle järjestetään hyvinvointikeskustelut vähintään kerran vuodessa. Niissä käsitellään myös
työntekijän potilas- ja asiakasturvallisuusturvallisuusosaamista sekä sitä, miten hän hallitsee tehtävänkuvansa mukaiset osaamisvaatimukset. Samalla tarkistetaan työntekijän koulutussuunnitelman ja osaamisvaatimusten mukaiset pätevyyksien voimassaolot.
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Koulutukset
Esimies huolehtii siitä, että henkilöstö osallistuu Kallion strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista
tukevaan täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksina ja osaamisen varmistamisessa hyödynnetään
erilaisia verkkokursseja, joiden suorittamiseen varataan työaikaa, osana täydennyskoulutusvelvoitetta.
Koulutuksista annetaan palaute työyhteisössä tai tarpeen mukaan laajemmin.

7.3.1 Osaamisen osoittaminen ja ylläpito peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa
A. Potilas- ja asiakasturvallisuuden perusosaaminen
Kurssi
Tietosuoja- ja
tietoturvakoulutus
Tietus-Navisec

Kenelle
Jokainen suorittaa

Potilasturvallisuutta taidolla
Potilasturvaportti

Jokainen asiakas-, potilas-, hoitoja hoivatyötä tekevä
Lähijohto
Vaihtoehto lääkäreille

Potilasturvallisuuskokonaisuus
Duodecim Oppiportti
Potilasturvallisuutta taidollatukitoiminnot
Potilasturvaportti

Milloin
Ennen
käyttöoikeuksien
myöntämistä
tietojärjestelmiin.
Uusinta 3 v.välein
Työhön tullessa
Uusinta 5v.välein
Työhön tullessa
Uusinta 5v.välein

Muut kuin välittömässä potilas- tai
asiakastyössä olevat sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaiset.

Työhön tullessa
Uusinta 5v.välein

Tavanomaiset varotoimet
infektioiden torjunnassa
Duodecim Oppiportti

Jokainen asiakas-, potilas-, hoitoja hoivatyötä tekevä

ISBAR- menetelmä
turvalliseen tiedonkulkuun
Potilasturvaportti

Jokainen asiakas-, potilas-, hoitoja hoivatyötä tekevä

Potilaan tunnistaminen
Potilasturvaportti

Jokainen asiakas-, potilas-, hoitoja hoivatyötä tekevä

Vaaratapahtumien
raportointi
Potilasturvaportti

Jokainen asiakas-, potilas-, hoitoja hoivatyötä tekevä

Kaatumisten ehkäisy
Duodecim Oppiportti
Elvytyskoulutus ja anafylaksia

Yksiköiden kaatumisosaajat
ja koko henkilökunta

Yhden kuukauden
kuluessa työn
aloittamisesta
Uusinta 3 v. välein
Yhden kuukauden
kuluessa työn
aloittamisesta
Uusinta 3 v. välein
Yhden kuukauden
kuluessa työn
aloittamisesta
Uusinta 3 v. välein
Yhden kuukauden
kuluessa työn
aloittamisesta
Uusinta 3 v. välein
Uusinta 5v.välein
Yksikön tarpeen
mukaan 1-3 v.
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30 min.

10min.

10 min.

B. Lääkehoidon osaaminen
Kurssi
Lääkehoidon verkkokurssi ja
tentti
Medieco

Lääkehoidon näytöt
näyttösuunnitelma työn alle!

Lääkehoidon
täydennyskoulutus

Lääkehoitosuunnitelmaan
perehtyminen
(sähköinen tapa
selvityksessä.)

Kenelle
Jokainen lääkehoitoa toteuttava
suorittaa oman tehtävänsä
mukaisen kokonaisuuden osana
lääkelupaprosessia, tarkempi
kuvaus lääkehoitosuunnitelmassa.
Jokainen lääkehoitoa toteuttava
suorittaa oman tehtävänsä
mukaisen kokonaisuuden osana
lääkelupaprosessia sekä
tarvittaessa lääkehoidon
vaatimusten muuttuessa.
Jokainen lääkehoitoa suorittava
opiskelee vuosittain nimetyn
verkkokurssin tai osallistuu
lääkekoulutukseen.
Jokainen lääkehoitoon osallistuva.

Milloin
Ennen lääkeluvan
myöntämistä.
Uusinta 5.vuoden
välein.

Kenelle
Jokaisen työntekijän
laiteosaaminen varmistetaan

Milloin
Työhön tullessa, on
suoritettuna kolmen
kuukauden kuluessa.
Uusinta laitekohtaisesti.

Aika

Ennen lääkeluvan
myöntämistä.
Uusinta 5. vuoden
välein tai tarvittaessa.

Suunnitelma laaditaan
vuosittain
omavalvonnan
ohjausryhmässä.
Aina kun
lääkehoitosuunnitelma
päivitetään

C. Laiteosaaminen
Kurssi
Laitepassit
Kukin yksikkö määrittelee
tarvittavat laitepassit.
Ohjelmistojen passit
sisältyvät tähän.
Laiteturvallisuus
Potilasturvaportti

Yksiköiden
laiteturvallisuusvastaavat
Lähiesimiehet

37 (45)

Aika

D. Yleiset turvallisuustaidot
Kurssi
Palo- ja pelastuskoulutus
Yksikön palo- ja
pelastussuunnitelmaan
perehtyminen
Turvallisuuskoulutus
väkivaltatilanteiden
hallintaan

Ergonomiakortti
Kotihoidon turvallisuus
Potilasturvaportti

Kenelle
Jokainen osallistuu yksikössä
järjestettävään koulutukseen.
Lukukuittaus tehdään yksikön
suunnitelmaan perehtymisen
jälkeen.
Yksikön riskiarvioinnin perusteella
määritellään.
Ympärivuorokautisissa palveluissa
MAPA-koulutus

Yksikön toiminnan luonteen
mukaisesti, koko henkilökunta
Hankitaan v.2020 aikana
Kotihoidon henkilökunnalle

E. Työtehtävään liittyvän osaamisen varmistaminen
Esimerkkejä:
Kurssi
Kenelle
Rai- osaamisen-kokonaisuus
Yksikön toiminnan luonteen
verkkokurssit ja näyttö
mukaisesti, kokohoitohenkilökunta

Milloin
Yksikön riskiarvioinnin
perusteella
määritellään.

Aika

Turvalliset toimintatavat eri asiakastilanteisiin sisältäen
työpaikan turvalaitteet
ja niiden käytön.
Määritellään
tapauskohtaisesti.
Ergonomiakortin
voimassaoloaika

Milloin
Työhön tullessa, on
suoritettuna ½ v.
kuluessa. Uusinnan
tarve määritellään
myöhemmin.

Aika

Kaatumisten ehkäisy
Painehaavojen ehkäisy

F. Potilas- ja asiakasturvallisuuden osaamisvaatimukset yksikön vastuuhenkilölle
Kurssi
Infektioiden torjunta
Duodecim Oppiportti
Alueellinen ja
valtakunnallinen
täydennyskoulutus
Potilas- ja asiakasturvallisuusriskien hallinta
Potilasturvaportti
Näyttökokeiden
vastaanottajan osaaminen
Väsymysriskien hallinta
Potilasturvaportti

Kenelle
Yksiköiden infektiovastaavat

Milloin
Uusinta 3v.välein

Vastuuhenkilöt osallistuvat
tehtävän ja toimintasuunnitelman
mukaisesti.
Lähiesimiehet
Yksiköiden potilas- ja
asiakasturvallisuusvastaavat
v.20 valmistellaan

Uusinta 5.v välein

Lähiesimiehet
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7.3.2 Opiskelijoiden ohjaus
Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon opiskelijoille nimetään yksikköön ohjaaja, jonka koulutus vastaa
kyseisen koulutusalan vaatimuksia. Hän seuraa, ohjaa, arvioi ja valvoo opiskelijan työskentelyä ja oppimista
sekä tarvittaessa puuttuu epäkohtiin ja keskeyttää toiminnan, jos turvallisuus vaarantuu.
Laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävässä toimivalle opiskelijalle nimetään ohjaaja, joka on
laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion opiskelijoiden ohjaajat osallistuvat oppilaitosten järjestämiin
perehdytyksiin ja näytön vastaanottajan koulutuksiin. Opiskelijoilta saatua palautetta hyödynnetään
ohjauksen kehittämisessä.

7.4 Työhyvinvointi ja työsuojelu
Kalliossa kiinnitetään monella tavalla huomiota työssä jaksamisen tukemiseen. Työhyvinvointia johdetaan
suunnitelmallisesti ja se on osa arjessa tapahtuvaa esimiestyötä. Tämän työn tueksi on Kalliossa laadittu
opas Aktiivinen tuki työkyvyn säilyttämiseksi ja palauttamiseksi.
Työssä jaksamista ja työturvallisuutta edistetään myös työergonomialla, jonka osaamista varmistetaan
suorittamalla Ergonomiakortti yksiköissä, joissa se on työn luonteen mukaisesti tarpeellista.
Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin ja käsittelyyn järjestetään koulutusta ja opastusta.
Kriisitilanteiden käsittelyyn on toimintaohje. Työnohjausta järjestetään tarvittaessa. Kallion työsuojeluvaltuutettu opastaa työsuojeluasioissa.

7.5 Henkilökunnan rokotukset ja opiskelijan rokotussuoja
Henkilökunnan ja opiskelijoiden rokotussuojan osalta noudatetaan tartuntatautilain 48 § mukaista
peruspalvelukuntayhtymä Kallion rokotusohjetta. Ohje löytyy intrasta ja työyksiköstä.

Luku VI
Tässä luvussa kuvataan keskeisiä turvallisen toiminnan edellytyksiä. Tässä yhteydessä korostuu riskien
tunnistaminen ja arviointi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kalliossa on ohjeet ja toimintamallit
poikkeusoloissa ja -tilanteissa toimimiseen.

8. Toimintaympäristön turvallisuus
8.1 Toimitilat
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on tavoitteena turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimitilat. Toimimme
pääsääntöisesti omistajakunnilta vuokratuissa tiloissa. Tilojen kiinteistöhuolto on järjestetty vuokraajan
toimesta. Palo- ja pelastussuunnitelmat laaditaan yhdessä kiinteistön omistajan kanssa.
Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön
periaatteista. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt.

8.2 Teknologiset ratkaisut sekä käytössä olevat turva- ja kutsulaitteet
Yksiköissä voi olla erilaisia teknologisia ratkaisuja asiakkaiden, henkilökunnan tai yleisen turvallisuuden
varmistamiseksi. Laitteistoja voi olla sekä Kallion että kiinteistön vuokraajan hankkimina. Laitteistojen
käytön opastuksesta ja ylläpidosta on oltava selkeät ohjeet ja toimintamallit yksikössä. Huollosta vastaavan
nimi ja yhteystiedot pitää olla tiedossa.
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8.3 Palo- ja pelastussuunnitelma
Pelastuslaki (379/2011) velvoittaa yrityksiä ja yhteisöjä huolehtimaan omasta turvallisuudestaan ja
laatimaan tarvittaessa pelastussuunnitelman. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimintayksiköiden palo- ja
pelastussuunnitelmissa kuvataan mm. miten onnettomuuksia ennaltaehkäistään ja vaaratilanteita torjutaan
sekä rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt. Työpaikan riskien arvioinnissa
arvioidaan paloturvallisuus. Jokainen työntekijä vastaa osaltaan siitä, että tuntee ja tietää mistä yksikön
suunnitelmat löytyvät ja ovat perehtyneet niihin. Kaikki huolehtivat, että myös uusi työntekijä, sijainen tai
opiskelija hallitsee asian.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion valmiussuunnitelmaan on kirjattu palveluiden turvaaminen ja tehtävät
yhteiskunnallisissa häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

8.4 Tietoturvallisuusriskit
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimipisteissä on ohjeet yleisimpien, käyttäjästä johtuvien
tietoturvariskien hallintaan. Verkon ja laitteistojen toimintahäiriöihin osataan myös yksiköissä varautua ja
turvata palvelutoiminta niissä tilanteissa.
Tietohallinnon toimenpitein turvataan verkkoon kohdistuvien turvallisuusriskien ja käyttökatkosten
aiheuttamia riskejä.

8.5 Toiminta poikkeavissa sääolosuhteissa
Kesän hellekaudet ja eri vuodenaikoina myrskyjen aiheuttamat pitkätkin sähkökatkokset voivat aiheuttaa
vaaratilanteita ja häiriöitä normaaliin arkeen ja toimintaan.
Toimintayksikön omavalvontasuunnitelmassa on kuvattava, miten yksikössä varaudutaan poikkeavissa
sääolosuhteissa toimimiseen.

9. Tukipalvelut
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yksiköissä tukipalvelut tuotetaan pääsääntöisesti toiminnan sijaintikunnan toimesta tai Kallion omana toimintana. Erilaisten tukipalveluiden järjestämisestä on palvelusopimukset ja yhteistyökumppaneiden kanssa seurataan sopimusten toteutumista ja valvotaan Kallion
valvontasuunnitelman mukaisesti.
Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa kuvataan:
1. Siivous- ja pyykkijärjestelyt, tekstiilipalvelut
2. Laitoshuolto- ja välinehuoltopalvelut
3. Ateriapalvelut
4. Laboratorio- ja kuvantamispalvelut
5. Turvallisuuspalvelut
6. Apteekkipalvelut
7. Jätehuolto, opas löytyy intrasta

9.1 Alihankintana, ostopalveluna ja palvelusetelillä tuotettavat palvelut
Alihankintana tuotettuja palveluja valvotaan palvelusopimuksen ja Kallion valvontasuunnitelman
mukaisesti. Näitä palveluita ovat mm. kiinteistö- ja ruokahuolto, koneellinen lääkejakelu, pesulapalvelut ja
yksityinen kotihoito.
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Alihankintana tuotettujen palveluiden tulee vastata niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakas / potilasturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolla on sääntökirjat keskeisimpiä
palveluita varten. Alihankintana tuotettujen palvelujen tuottajien kanssa tehdään sopimukset.
Palveluntuottajien kanssa käydään säännölliset yhteistyöneuvottelut ja tehdään valvontakäyntejä.
Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista.

10. Käsikirjan muutoshistoria
11. Lainsäädäntöön liittyviä ilmoituksia
11.1 Asiakaslakiin, potilaslakiin ja potilasvahinkolakiin perustuvat ilmoitukset
11.1.1 Tyytymättömyys hoitoon tai palveluun
Mikäli asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa tai omaisensa saamaan hoitoon tai kohteluun hyvä
vaihtoehto on selvittää asia hoitopaikassa. Hoitopaikkaan voi tehdä myös kirjallisen muistutuksen, joka on
nopein ja tarkoituksenmukaisin tapa selvittää asiaa. Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo, miten asian saa
selvitettyä. Mahdolliset väärinkäsitykset potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuneiden välillä voidaan usein
selvittää avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Hoitopaikassa
voidaan usein korjata hoidossa tapahtuneet virheet ja puutteet saman tien.

11.1.2 Muistutus
Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa harkita nopeampia ja tehokkaampia keinoja
asian selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Keskustelu hoitoa antaneen tai päätöksen tehneen henkilön tai
hänen esimiestensä kanssa voi selvittää mahdolliset väärinkäsitykset. Jos on tapahtunut virheitä tai on
epäilyjä asian huonosta hoidosta, asioihin voi olla mahdollista saada korjaus käydyn keskustelun
perusteella.
Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas on edelleen tyytymätön kohteluunsa tai menettelyyn,
1. potilas voi tehdä muistutuksen terveydenhuollossa johtavalle lääkärille tai terveyspalvelujohtajalle
2. sosiaalihuollon asiakas voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollossa hyvinvointipalvelujohtajalle tai
palvelujohtajalle
Muistutus tulee tehdä kirjallisena. Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin
asiaan tai asioihin on tyytymätön saamissaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluissa. Jos
mahdollista, muistutukseen tulee nimetä myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan on tyytymätön.
Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiamies/ sosiaaliasiamies, joiden tehtäviin kuuluu
potilaan /asiakkaan avustaminen muistutuksen tekemisessä. Muistutus käsitellään siinä toimintayksikössä,
jota muistutus koskee ja yksikön johdon tulee vastata muistutukseen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.
Kohtuullisena aikana muistutukseen vastaamisessa pidetään neljää viikkoa.
Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Jos annettu vastaus ei
asianosaista tyydytä, hänellä on mahdollisuus jatkotoimenpiteenä tehdä kantelu valvoville viranomaisille.
Mikäli muistutuksen käsittelyn aikana ilmenee, että kyseessä voi olla potilasvahinko, vahingonkorvausasia
tai muu seuraamus, informoidaan siitä asiakasta/potilasta.
Muistutukseen liittyvät asiakirjat arkistoidaan ja niiden säilytysaika on 10 vuotta eikä niitä liitetä potilasasiakirjoihin
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11.1.3 Kantelu
Potilas tai sosiaalihuollon asiakas voi tehdä kokemistaan sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohdista kantelun
aluehallintovirastoon. Joissain tapauksissa aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, Valviraan (esimerkiksi vakavat hoitovirheet, valtakunnalliset tai
periaatteellisesti tärkeät asiat). Valvira tai aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin
muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota kantelu koskee.

11.1.4 Oikaisuvaatimus; sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksen muuttaminen
Sosiaalipalvelujen järjestämiseen liittyvään kirjalliseen päätökseen saa vaatia oikaisua peruspalvelukuntayhtymä Kallion yksilöjaostolta. Tästä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Lastensuojelun
tahdonvastaisissa päätöksissä päätös tehdään hallinto-oikeudessa. Kehitysvammahuollon erityishuoltopäätöksistä oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastoon. Päätösten oikaisuvaatimusohjeet tulevat
asiakkaalle päätöksen mukana.

11.1.5 Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä
Jos epäilee, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan voi
kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

11.1.6 Potilasvahinko
Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää
parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Jos potilaalle aiheutuu terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä
henkilövahinkoja, niihin voi hakea korvausta.
Korvausta haetaan Potilasvakuutuskeskuksesta. Lisätietoja ja opastusta on saatavilla Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta ja sosiaali- ja potilasasiamieheltä. Potilasvakuutuksesta korvataan vain terveyden- ja
sairaanhoidon yhteydessä sattuneet vahingot. Kotihoidossa tai hyvinvointipalveluiden asumispalveluissa
tapahtuva asiakkaan avustaminen ja hoiva jäävät potilasvahinkolain ulkopuolelle lukuun ottamatta näissä
yksiköissä tapahtuvaa terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta tapahtuvaa lääkehoitoa ja muita
sairaanhoidollisia toimenpiteitä.

11.1.7 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoitukset
Ilmoitus terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta tehdään Kalliossa Haiproilmoitusjärjestelmän kautta. Ammattimaisen käyttäjän on TLT-lain (629/2010)velvoittamana ilmoitettava
laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta tai läheltä piti- tilanteesta.
Yksiköissä noudatetaan Kallion laiteturvallisuussuunnitelman ohjeistusta asiasta.

11.2 Infektioiden torjuntaan liittyvät ilmoitukset
11.2.1 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta
Hoitoon liittyvien infektioiden esiintymistä ja antibioottien käyttöä seurataan vuodeosastoilla, tehostetun
palveluasumisen yksiköissä ja kehitysvammaisten asumisyksiköissä kuukausittain. Kallion intrassa on
kattava infektioiden torjunnan ohjeisto. Hygieniahoitaja valvoo ja osallistuu tartuntojen ehkäisyyn sekä
kehittää hoitoon liittyvien infektioiden torjuntakäytäntöjä yhdessä kattavan hygieniayhdyshenkilöverkoston
kanssa. Hygieniahoitaja vastaa infektioiden seurannasta, hoitoon liittyvien infektioiden ja epidemioiden
ehkäisystä, sekä kouluttaa henkilökuntaa ja päivittää infektioiden torjuntaohjeita.
Hygieniatoimikunta kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Se käsittelee ajankohtaisia asioita ja toimii
epidemiaselvitystyöryhmänä. Työ kohdistuu koko kuntayhtymän alueelle ja sitä tehdään yhteistyössä
ympäristöterveydenhuollon kanssa.
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11.2.2 Tartuntataudit
Tartuntatautiasetuksessa 146/2017 määritellään yleisvaaralliset ja valvottavat tartuntataudit sekä eri
toimijoiden ilmoitusvastuut. Tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnallisen toimielimen ja kunnan
tartuntataudeista vastaavan lääkärin on huolehdittava tartuntatautien ehkäisyyn liittyvästä
terveysneuvonnasta ja huolehdittava suonensisäisesti huumeita käyttävien käyttövälineiden vaihtamisesta
tartuntatautien torjunnan edellyttämän tarpeen mukaan.
Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden on annettava säännöllisesti sairaanhoitopiirin
kuntayhtymälle hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyä ja torjuntaa koskevia tietoja sekä osallistuttava
niiden esiintyvyyttä ja torjuntaa koskeviin selvityksiin.
11.2.3 Ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden ilmoittaminen
Kallion hygieniatyöryhmä toimii epidemioiden selvitystyöryhmänä, joka selvittää elintarvikkeiden ja veden
välityksellä leviäviä epidemioita. Ryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa tilanteen
vaatimalla kokoonpanolla.
Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden epäilyilmoitukset tehdään
järjestelmään (RYMY), joka on THL:n ja Eviran yhteinen raportointijärjestelmä.

ruokamyrkytysepidemia-

11.3 Tietoturvapoikkeamat
Tietoturvallisen toiminnan toteuttaminen perustuu lainsäädäntöön ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion
yhtymähallituksen hyväksymään tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaan. Tietoturvallisuuden tavoitteiden
saavuttaminen on jatkuva prosessi, joka sisältää hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä ratkaisuja ja niiden avulla
varaudutaan tietoihin kohdistuviin uhkiin sekä pyritään vähentämään tietoturvariskejä.
Erilaisten tietojärjestelmien ja sovellusten häiriöt ja poikkeamat voivat johtua käyttäjän inhimillisestä
virheestä, tietojärjestelmien virheestä tai tahallisesta teosta. Jos kohtaat häiriön tai poikkeaman, tai epäilet
joutuneesi ulkopuolisen hyökkäyksen kohteeksi, älä epäröi ilmoittaa asiasta esimiehelle ja Kallion ittukeen.
Laitteisiin ja ohjelmistoihin liittyvistä häiriöistä tehdään aina Haipro-ilmoitus.
Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on toimialakotaisesti nimetyt tietosuojavastaavat. Tietosuojavastaavien
yhteystiedot löytyvät Kallion www-sivulta https://www.kalliopp.fi/asiakkaan-oikeudet.

11.4 Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta ja ns. huoli-ilmoitus
Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (25§) ja
sosiaalihuoltolaissa (35§) on erityinen ilmoitusvelvollisuus seuraavilla viranomaisilla: sosiaali- ja
terveydenhuollon, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen, poliisin, liikuntatoimen, opetustoimen, lasten
päivähoidon, Kelan, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Tullin, ulosottoviranomaisen ja Rikosseuraamuslaitoksen
palveluksessa olevalla.
Yksityishenkilö tai viranomainen voi tehdä ilmoituksen iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön
vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai herää epäilys, että hän ei saa
tarvitsemiaan palveluita tai tulee kaltoinkohdelluksi tai hyväksikäytetyksi. Ilmoituksen tarkoituksena on
varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä
pyytää.
Viranomaisen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta
vastaavalle viranomaiselle.
43 (45)

Terveydenhuollon ammattihenkilön on vanhuspalvelulain 25 § mukaan ilmoitettava hyvissä ajoin
sosiaalihuollon vastaavalle viranomaiselle, kun iäkäs henkilö on kotiutumassa terveydenhuollon
laitoshoidosta, jotta tämä saa riittävät, turvalliset ja kuntoutumistaan edistävät palvelut kotiutumisen
jälkeen.
Jos viranhaltija on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on
ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä
kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.
Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan,
terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen
henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.
Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.
Lomake ilmoituksen tekemiseen löytyy Kallion web-sivuilta ja on esillä eri toimipisteissä paperisena.

11.5 Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon Hoitoilmoitustietokanta, Hilmo
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmä kattaa merkittävän osan sosiaali- ja
terveydenhuollon laitos- ja asumispalveluista, sekä perusterveydenhuollon avohoitoa (Avohilmo). Sosiaalija terveydenhuollon organisaatiot toimittavat tilasto- ja rekisteritietoja THL:ään.
Hoitoilmoitustietokannan tavoitteena on kerätä valtakunnallisesti yhtenäistä tietoa, jonka avulla kunnat,
palveluntarjoajat, valvontaviranomaiset ja valtionhallinto voivat kehittää toimintaansa. Muiden
hoitotietojen lisäksi potilaan terveyshaittaan johtavat vaaratapahtumat ilmoitetaan hoitoilmoitustietokantaan. HILMO -järjestelmään kirjataan hoidon haittavaikutus, haittavaikutuksen tyyppi,
haittavaikutusdiagnoosi ja haittavaikutuksesta aiheutunut uusintatoimenpide.
Hoidon haittavaikutuksella tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilön antamaan hoitoon tai
suorittamaan toimenpiteeseen liittyvää odottamatonta seuraamusta, joka aiheuttaa normaaliin hoitoon
verrattuna potilaalle objektiivista haittaa, hoidon keston pidentymistä ja lisääntyneitä hoitokustannuksia.
Operatiivisessa hoidossa haittavaikutus on erityisesti myös myöhempi suunnittelematon, samaan vaivaan
tai sairauteen liittyvä uusintatoimenpide (HILMO, Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus,
Määrittelyt ja ohjeistus, THL) diagnoosit, sivudiagnoosit ja haittatapahtumat.

11.6 Lääkkeiden ja rokotusten haittavaikutusilmoitukset
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) ylläpitää valtakunnallista lääkkeiden haittavaikutusrekisteriä, johon tallennetaan lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen oikeutetuilta henkilöiltä ja muilta
terveydenhuollon ammattilaisilta sekä lääkkeiden käyttäjiltä vastaanotetut haittavaikutusilmoitukset.
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteristä säädetään lääkelain (395/1987) 30 e §:ssä sekä laissa (556/1989) ja
asetuksessa (774/1989) terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä. Tartuntatautilain
(1227/2016) 53 §:n perusteella rokotteiden haittavaikutusilmoitukset tallennetaan Fimean haittavaikutusrekisteriin.
Lääkkeen haittavaikutusilmoituksen tekemiseen käytetään Fimean verkkosivuilla (www.fimea.fi) olevaa
sähköistä lomaketta tai tulostettavissa olevaa pdf-lomaketta ”Ilmoitus epäillystä lääkkeen/rokotteen
haittavaikutuksesta”.http://www.fimea.fi/documents/160140/764068/16911_lomakkeet_LL720s.pdf

44 (45)

11.7 Säteilyvaara-ilmoitukset Säteilyturvakeskukselle
Poikkeavasta säteilytapahtumasta tulee tehdä viivyttelemättä ilmoitus Säteilyturvakeskukselle silloin, kun
säteilyn käyttöön liittyy poikkeava tapahtuma, jonka seurauksena turvallisuus säteilyn käyttöpaikalla tai sen
ympäristössä vaarantuu merkittävästi. Ilmoitus tehdään myös, mikäli säteilylähde katoaa, anastetaan tai
joutuu muulla tavalla pois luvanhaltijan hallusta sekä muista poikkeavista havainnoista ja tiedoista, joilla on
olennaista merkitystä työntekijöiden tai ympäristön säteilyturvallisuuden kannalta.

11.8 Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemisessä
Pelastuslain (379/2011) 42§ edellyttää, että jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai
muuten saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun
onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen
paloviranomaiselle.
Ilmoitus tehdään päivystävän palotarkastajan sähköpostiin: palotarkastaja@jokipelastus.fi
tai
puhelimitse: päivystävä palotarkastaja virka-aikana ma-to klo 8 - 16 ja pe 8 - 14:15 p. 044 429 6362
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