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1 JOHDANTO 

Kymenlaakson hyvinvointialueen laadun-, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelman tavoitteena on 

tukea henkilöstöä arjen työssä laadukkaan ja turvallisen hoidon ja palvelujen toteutuksessa sekä 

kehittämisessä. Hyvinvointialueen arvojen eli ”ihmisläheinen”, ”uudistuva”, ”luotettava ja ”osallistava” 

tehtävänä ohjata organisaation ja työntekijöiden päivittäistä toimintaa ja sen johtamista. Hoidon ja 

palvelun laatu sekä asiakas-ja potilasturvallisuus on kaikkien yhteinen asia ja osa kaikkea sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimintaa kattaen ehkäisevät, hoitavat, korjaavat sekä kuntouttavat palvelut.  

 

Kymenlaakson hyvinvointialueen vastuulla ovat Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja 

Virolahden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, pelastustoimen palvelut sekä opiskeluhuollon 

kuraattori- ja psykologipalvelut työllistäen noin 7 000 eri alojen ammattilaista, jotka palvelevat noin 163 

000 maakunnan asukasta. Kymenlaakson hyvinvointialueella tuotetun palvelun tulee olla niin turvallista 

kuin korkealaatuista ja asiakkaat, potilaat, sekä heidän läheisensä voivat osallistua turvallisuuden 

edistämiseen yhdessä ammattilaisten kanssa.  

 

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 7 §:n mukaan hyvinvointialue vastaa sille lailla säädettyjen 

tehtävien hoitamisesta, hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja 

palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Hyvinvointialue vastaa myös järjestettävien palvelujen ja 

muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä tarpeen, määrän ja laadun 

määrittelemisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 27 §:n mukaan 

hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon laadun tulee turvata asiakas- ja potilasturvallisuus 

säännösten mukaisesti. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa, että terveydenhuollon 

toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden 

täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon asiakas- ja potilasturvallisuuden 

edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. Asetuksessa 341/2011 säädetään 

yksityiskohtaisemmin suunnitelman sisällöstä. Hyvinvointialueen tulee varmistaa pelastustoimen 

järjestämisestä annetun lain (613/2021) 16 § mukaisesti velvoite pelastustoimen palvelujen 

saatavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta, ja toteuttaa tehtävien ja palvelujen omavalvontaa osana 

niiden järjestämistä ja tuottamista. 

 

Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja 

palveluista omavalvontaohjelma. Omavalvontaohjelmassa määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon 

tehtävien lainmukainen hoitaminen, tehtyjen sopimusten noudattaminen, palvelujen saatavuus, 

jatkuvuus, turvallisuus, laatu ja asiakkaiden yhdenvertaisuus, havaittujen puutteiden korjaaminen ja 

seurantaan perustuvien havaintojen ja niiden perusteella tehtävien toimenpiteiden julkaiseminen. 

Kymenlaakson hyvinvointialueen laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma on osa 

omavalvontaohjelmaa.  



 Kymenlaakson hyvinvointialueen 2 

laatu-, asiakas- ja potilas-

turvallisuussuunnitelma 2023-2024 

 

Kymenlaakson hyvinvointialue Y-tunnus / FO-nummer kymenhva.fi 

Kymmenedalens välfärdsområde 3221311-5 kirjaamo@kymenhva.fi 

 

Kymenlaakson hyvinvointialueen laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma pohjautuu 

lainsäädännön sekä kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 

2022-2026 lisäksi Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiaan, sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelustrategiaan sekä pelastustoimen palvelutasopäätökseen, yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin 

sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistaviin hyviin käytäntöihin, menetelmiin, ohjeisiin ja 

suosituksiin sekä hyvinvointialueen sisäisiin ohjeisiin ja periaatteisiin.  

 

Kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma linjaa, että 

hyvinvointialueen tulee seurata järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 

potilasturvallisuuden tilaa ja laatua käyttäen monipuolisesti eri seurantamenetelmiä ja tietolähteitä. 

Strategian ydin on välttää vältettävissä olevaa haittaa. Kymenlaakson hyvinvointialueen laadun-, 

asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma luo perustan systemaattiselle asiakas- ja 

potilasturvallisuus- sekä laatutyölle ja näin osaltamme olemme vaikuttamassa kansalliseen visioon, 

Suomi on asiakas-ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026-vältämme vältettävissä olevan haitan. 

 

Tämä laadun-, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma on laadittu vuosille 2023–2024 ja se 

päivitetään vuosittain. Päivityksestä vastaa Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakas- ja 

potilasturvallisuustyöryhmä, joka myös seuraa suunnitelmassa kuvattujen kehittämiskohteiden 

edistymistä.  

 

Aluevaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoitteet ja osa-

alueet sekä periaatteet niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyistä hyvinvointialueella ja 

hyvinvointialuekonsernissa. Suunnitelman hyväksynnästä ja valvonnasta vastaa Kymenlaakson 

hyvinvointialueen aluehallitus. Laadun-, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelman toimeenpanosta 

ja toteutuksesta vastaavat Kymenlaakson hyvinvointialueen viranhaltijat, toimeenpanoa toteutetaan 

jokaisella organisaation tasolla. (Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosääntö luku 10 ja 

Kymenlaakson hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet) Suunnitelma on 

luettavissa sisäisesti hyvinvointialueen intranetistä ja ulkoisesti hyvinvointialueen verkkosivuilta. 

 

Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma lisätään Kymenlaakson hyvinvointialueen 

omavalvontaohjelman liitteeksi. 

 

Kehittämiskohteet 2023–2024 

 

 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman periaatteista ja sisällöstä henkilöstölle 

tiedottaminen suunnitellaan yhdessä toimialojen kanssa. 

 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma on asiakkaiden helposti löydettävissä 

Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivuilta. 

 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman kehittämiskohteiden toteutumista seurataan 

ja toteutumisen vastuut määritellään. 

 

https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/06/liite-Hallintosaanto-_hyvaksytty-7.6.2022.pdf
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/09/Liite_aluehallitus_5_9_2022Kymenlaakson-hyvinvointialueen-sisaisen-valvonnan-ja-riskienhallinnan-jarjestamisen-perusteet-25.8.2022-1.pdf
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2 KANSALLINEN ASIAKAS- JA POTILASTURVALLISUUSSTRATEGIA 

JA TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2022-2026  

Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman tavoitteena on tehdä 

Suomesta asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuoteen 2026 mennessä välttäen vältettävissä 

olevaa haittaa.  

 

Tavoitteena on johtaa määrätietoisesti turvallisuuskulttuuria ja sitouttaa asiakkaat, potilaat ja heidän 

läheisensä kehittämisen kumppaneiksi. Tavoitteena on kehittää näyttöön perustuvia palveluja 

turvallisemmiksi henkilöstön sekä asiakkaiden ja potilaiden kokemuksia hyödyntäen. Tavoitteissa 

korostetaan myös organisaatiorajoja ylittävää yhteistyötä, tiedon avoimuutta ja 

kehittämistoimenpiteiden avointa arviointia sekä henkilöstön hyvinvointia. Strategiassa esitellään 4 

kärkihanketta, joiden jokaisen alla on kolme tavoitetta. 

 

Kuva 1. Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 4 kärkeä ja tavoitteet 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on asiakkaita ja potilaita varten ja toiminnan päämäärä on taata turvallinen 

ja laadukas palvelu ja hoito. Turvallisuuden tunteen ja osallisuuden vahvistaminen vaatii molemmin 

puoleista luottamusta ja asiakkaiden ja potilaiden ja heidän läheistensä ottaminen mukaan osaksi 

turvallisuustyötä vaatii suunnitelmallisuutta ja aktiivista johtamista.  

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten hyvinvointi on yksi asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumisen 

perusedellytys. Johdon tehtävä on taata turvalliset työolosuhteet, riittävät resurssit ja mahdollisuuden 

kehittymiseen myös turvallisuusosaamisessa.  
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Turvallisuus toteutuu parhaiten silloin, kun sitä johdetaan aktiivisesti kaikilla organisaation tasoilla. Hyvä 

laatu tarkoittaa asioiden tekemistä oikein ja hyvä kulttuuri sitä, että asiat tehdään oikein myös silloin, 

kun kukaan ei ole katsomassa. Turvallisuutta seurataan erilaisin mittarein ja saatua tietoa hyödynnetään 

toiminnan kehittämisessä turvallisemmaksi. Turvalliset etä- ja digipalvelut vaativat ammattilaisilta 

uudenlaista osaamista. Tietoturvallisen ja laadukkaan palvelun tulee toteutua näissäkin palveluissa. 

Hyvä turvallisuuskulttuuri ei synny itsestään, vaan vaatii aktiivista johtamista ja tarkastelua sekä 

mittaamista. Riskienhallinnan perusteet ja vaaratapahtumailmoitusten teko ja käsittely osana 

turvallisuuden parantamista tulee olla toimijoilla hallussa. Syyllistämättömyyden ilmapiiri ja henkilöstön 

tukeminen vaaratapahtuman sattuessa on tärkeä osa turvallisuuskulttuuria. 

 

Valtaosa hoidon ja hoivan vaaratapahtumailmoituksista liittyy lääkehoitoon. Turvallinen lääkehoito 

opas (STM) ohjaa lääkehoidon suunnittelua. Kanta-palveluihin sisällytettävä kansallinen lääkityslista 

tulee parantamaan lääkitysturvallisuutta. Laitteiden ja tietojärjestelmien turvallisuutta tulee parantaa 

käytön osaamisen varmistamisella. STM julkaisee lääkinnällisten laitteiden turvallisen käytön oppaan ja 

kansalliset osaamiskriteerit. Hoitoon liittyviä infektioita seurataan tilastoinnin avulla ja niitä pyritään 

ehkäisemään järkevällä mikrobilääkkeiden käytöllä ja selkein kansallisin toimintatavoin ja ohjauksin. 

Kansallisessa strategiassa on määritelty selkeät tavoitteet ja mittaristo sekä laadittu 

toimintasuunnitelma vuosille 2022–2026 (Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja 

toimeenpanosuunnitelma 2022-2026).  

3 KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUE TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

3.1 Kymenlaakson hyvinvointialueen strategia ja arvot  

Kansallisessa asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa on määritelty ensimmäiseksi kärkimittariksi, että 

palvelunjärjestäjät ovat sitoutuneet toimeenpanemaan kansallisen asiakas- ja 

potilasturvallisuusstrategian tavoitteet omissa strategioissaan ja toimintasuunnitelmissaan. Kansallisen 

strategian tavoitteena on, että vuonna 2024 palvelunjärjestäjistä vähintään 60 % on kirjannut 

strategiseksi tavoitteeksi asiakas- ja potilasturvallisuuden. 

 

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiassa 2023–2025 mainitaan tahtotilana hyvinvoivat 

kymenlaaksolaiset ja HVA:n tehtävänä olla arjen tuki ja turva kaikissa elämän vaiheissa. 

Hyvinvointialueen ohjaavina arvoina ovat ihmisläheisyys, luotettavuus, uudistuvuus ja osallistavuus. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163858/STM_2022_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163858/STM_2022_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Kuva 2. Kymenlaakson hyvinvointialueen arvot 

 

Strategisia mittareita ovat asiakaskokemus, talouden tasapaino ja tuottavuus ja henkilöstökokemus. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiassa palvelulupaus asiakkaille on ”olemme sinua varten 

oikea-aikaisesti, turvallisesti ja palveluntarpeesi huomioiden.” Tavoitteena on myös kehittää palveluita 

yhdessä kymenlaaksolaisten kanssa. 

 

Palvelujen toteuttamisessa painotetaan mm. peruspalveluita, avohoitoa ja ennaltaehkäiseviä palveluita, 

joiden vaikuttavuutta ja saatavuutta pyritään parantamaan. Palveluita tuottaa hyvinvoiva henkilöstö. 

Etä- ja digipalveluiden painotus palveluissa on vahva. 

 

Laadun ja asiakas -ja potilasturvallisuuden kannalta tärkeitä painopistealueita strategiassa ovat 

tavoitteet tarpeenmukaisista, saavutettavista ja vaikuttavista palveluista.  

Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä esitetään pelastustoimen arvot, painopisteet ja strategiset 

päätökset (Pelastustoimen palvelutasopäätös) 

 

Keskeisiä haasteita hyvinvointialueen strategian toteutumisessa ovat väestön ikääntyminen ja 

väheneminen, tuleva valtionrahoitus ei kata nykykustannuksia, harvaan asutettu maakunta, kahden 

keskuskaupungin malli haastaa aidosti yhtenäisen hyvinvointialueen toimintaa, sosioekonomiset 

haasteet, kuten työttömyys ja pienituloisuus ovat yleisiä. 

 

Hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian konkretisoimiseksi ja toimeenpanemiseksi 

Kymenlaaksossa laaditaan kullekin kolmelle päätavoitteelle toimenpideohjelmat. 

https://pelastustoimi.fi/kymenlaakso/meista/palvelutasopaatos
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3.2 Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluorganisaatio 

Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluorganisaatio jakautuu viiteen toimialaan; terveyden- ja 

sairaanhoidon palveluihin, sosiaalipalveluihin, pelastustoimeen, konsernipalveluihin sekä strategia- ja 

integraatiopalveluihin.  

 

Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialan tarkoitus on tuottaa laissa tarkoitetut 

terveydenhuollon palvelut hyvinvointialueelle. Sosiaalipalvelujen toimialan tarkoitus on tuottaa laissa 

tarkoitetut sosiaalihuollon palvelut hyvinvointialueelle. Pelastustoimen toimialan tarkoitus on tuottaa 

laissa tarkoitetut pelastustoimen palvelut hyvinvointialueelle. Konsernipalvelujen toimialan tarkoitus on 

tuottaa tukipalveluja hyvinvointialueen johtamisen ja palvelutuotannon toiminnan tueksi. Strategia- ja 

integraatiopalvelujen toimialan tarkoitus on kehittää hyvinvointialueen palvelutuotantoa ja yhteen 

sovittaa hyvinvointialueen toimialojen sekä kuntien, järjestöjen ja muiden viranomaisten 

yhdyspintayhteistyötä hyvinvointialueella. 

 

 
Kuva 3. Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatio 

3.2.1 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden toimialalla asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään 

saumattomasti ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta perusterveydenhoitoon ja 

erikoissairaanhoitoon. Lähtökohtana on turvata asiakkaiden hoitoon pääsy ja korkeatasoinen, 

tarpeenmukainen hoito. Toimialan palveluihin kuuluvat akuuttipalvelut, perusterveydenhuollon 

vastaanottopalvelut, suun terveydenhuolto, perhekeskuksen terveyspalvelut, perusterveydenhuollon 

osastopalvelut, psykiatriset ja päihdepalvelut, kuntoutuspalvelut, medisiiniset ja operatiiviset palvelut. 
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3.2.2 Sosiaalipalvelut 

 

Sosiaalihuollon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. 

Sosiaalipalveluiden toimin vaikutetaan ennen kaikkea väestön sosiaaliseen hyvinvointiin ja 

turvallisuuteen sekä toimintakykyyn ja osallisuuteen. Kymenlaakson hyvinvointialueella sosiaalipalvelut 

järjestetään ja toteutetaan seitsemällä tulosalueella: sosiaalihuollon asiakasneuvonta ja yhteiset 

palvelut, lasten, nuorten, ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut, 

vammaispalvelut, ikäihmisten sosiaalipalvelut, kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut sekä asumisen 

palvelut. 

 
 

Kehittämiskohteet 2023–2024 

 

 Varmistetaan sosiaalihuollon asiakkaan palvelun eheys kirjaamistapoja kehittämällä. 

 Kehitetään moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välillä huomioiden siihen 

liittyvät riskit. 

 Kehitetään sosiaalihuoltolain 48§ ja 49§ mukaisten epäkohtailmoitusten toimintamalli 

 Varmistetaan, että sosiaalihuollon palveluiden valmiussuunnitelmat ovat ajantasaisia ja 

vastaavat toimintaympäristön vaatimuksiin. 

 

3.2.3 Pelastustoimi 

Kymenlaakson pelastustoimi toteuttaa hyvinvointialueesta (611/2021) ja pelastustoimen 

järjestämisestä (613/2011) annettujen lakien mukaisesti pelastustoimen palvelut Kymenlaakson 

hyvinvointialueella. 

 

Kymenlaakson pelastustoimi toteuttaa pelastuslain (379/2011, 27 §) mukaisesti hyvinvointialueen 

päättämällä tavalla onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoimen valvonnan, väestön varoittamisen ja 

pelastustoiminnan tehtäviä. Lisäksi Kymenlaakson pelastustoimi tuottaa hyvinvointialueella 

ensihoitopalvelua ensivaste –ja ensihoitoyksiköillä. Pelastustoimen palveluverkkoon kuuluu viisi (5) 

vakinaista paloasemaa, kolme (3) sotilaspalokuntaa ja 32 sopimuspalokuntaa (kuva 4). 

 

Kymenlaakson pelastustoimen toimintaa ohjaa palvelutasopäätös, josta päättää hyvinvointialueen 

aluevaltuusto (613/2021, 6 § & hallintosääntö, kohta 19). Päätöksessä huomioidaan kansalliset ja 

alueelliset riskit, sekä määritellään toiminnan tavoitteet, resurssit, tuotettavat palvelut ja palvelun taso. 

Palvelutasopäätös sisältää myös valtakunnalliset strategiset tavoitteet ja suunnitelman palvelutason 

kehittämisestä. Viimeisin palvelutasopäätös on hyväksytty 2020 ja kattaa vuodet 2021–2024. 

 

Kymenlaakson pelastustoimen ensihoitopalvelu on keskitetty pelastustoimen ensihoito ja ensivaste- 

toimintayksikköön. Palvelua tuotetaan ensivaste, ensihoito –ja moniammatillisilla yksiköillä. Lisäksi 

pelastustoimella on tarvittaessa käyttöön otettavaa varakalustoa, jotka voidaan ottaa käyttöön 

valmiuden noston kautta. Pelastustoimen ensivasteyksiköt koostuvat jatkuvan valmiuden 
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pelastusyksiköistä, sopimuspalokuntien ensivasteyksiköistä ja vesialuksista. Yhteensä pelastuslaitoksen 

ensihoitopalveluun kuuluu eri tasoilla noin 500 henkilöä.  

  

Kuva 4. Kymenlaakson pelastustoimen palveluverkko 

3.2.4 Ostopalveluina ja palvelusetelillä hankitut palvelut 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021 41 §) määrää, että hyvinvointialueen on 

järjestämisvastuunsa nojalla ohjattava ja valvottava yksityisiä palveluntuottajia ja näiden alihankkijoita 

jatkuvasti palveluja tuotettaessa. Jos yksityisen palveluntuottajan tai tämän alihankkijan toiminnassa 

ilmenee mahdollisia epäkohtia tai puutteita, hyvinvointialueen on ohjattava yksityistä palveluntuottajaa 

tai tarvittaessa pyydettävä yksityiseltä palveluntuottajalta ja tämän alihankkijalta asiasta selvitystä 

asettamassaan riittävässä määräajassa. Epäkohtien tai puutteiden ilmettyä hyvinvointialueen on 

vaadittava niiden korjaamista asettamassaan riittävässä määräajassa. Jos on kyse asiakas- tai 

potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavista epäkohdista tai puutteista, hyvinvointialueen on 

vaadittava niiden välitöntä korjaamista.  

 

Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaalihuollon osto- ja palvelusetelipalveluntuottajien yrityksiin 

kohdistuvilla valvontakäynneillä varmistetaan, että palveluntuottaja noudattaa vaadittuja lakeja, 

asetuksia ja hyvinvointialueen palvelukuvauksia, sääntökirjoja ja sovittuja käytäntöjä. 

 

Terveydenhuollon palveluita tuottavalla on oltava potilasvahinkolain (585/1986) ja 1.1.2021 alkaen 

potilasvakuutuslain mukainen (948/2019) vakuutus. Tuotetussa toiminnassa ei saa olla puutteita 

asiakas- ja potilasturvallisuudessa. Jos viranomaistarkastuksessa todetaan puutteita, tulee 

palveluntuottajan korjata toimintaansa välittömästi sekä on tuottajan annettava selvitys korjaavista 

toimenpiteistä sekä niiden tuloksellisuudesta.  
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Ostopalvelut sisältävät palveluhankintojen suunnittelun, toteuttamisen sekä sopimusten elinkaaren 

hallinnan. Hyvinvointialueella ostopalveluina toteutetaan muun muassa ikääntyneiden, erityisryhmien, 

kotihoidon, perhehoidon, kuntoutuksen, ensihoidon, puheterapian, koulu- ja opiskelu ja 

neuvolapalveluiden sekä lääkäripalveluiden ostoa. 

3.2.5 Yhteiset palvelut 

Yhteisillä palveluilla tarkoitetaan muita kuin varsinaisia asiakkaille tai potilaille suunnattuja palveluja. Ne 

ovat palveluja, jotka läpileikkaavat koko organisaation luoden edellytyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämiselle ja tuottamiselle. Yhteisillä palveluilla rakennetaan ja ylläpidetään toiminnan edellytyksiä, 

jotka mahdollistavat toimialueiden keskittymisen palvelujen tuottamiseen asiakkaille tehokkaasti ja 

tarkoituksenmukaisesti.  

 

Yhteisiin palveluihin kuuluvat konsernipalvelut sisältäen hallinto-, talouspalvelut, HR-palvelut, 

riskienhallinnan ja viestintäpalvelut. Strategia- ja integraatiopalveluihin kuuluvat integraatio, - 

kehittämis- ja tietohallintopalvelut ja HRD (henkilöstön kehittämisen) -palvelut.  

 

Kymsote-Kiinteistöt Oy on Kymsoten konserniin kuuluva yhtiö, joka tarjoaa monipuolisia sosiaali- ja 

terveydenhuollon tukipalveluita rakennuttamisen, puhtaushuollon, kiinteistönhuollon, 

lääkintätekniikan sekä toimitilapalveluiden saralla. Laadun ja asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta 

toimitilojen puhtaus ja toimivuus ovat tärkeitä reunaehtoja sille, että henkilökunta ja potilaat voivat 

hyvin ja tiloissa voidaan toteuttaa laadukasta hoitoa ja hoivaa.  Toimitilapalvelujen tehtävänä on johtaa 

uudisrakennus- ja korjaushankkeita, joilla varmistetaan asianmukaiset tilat jatkossakin. 

Lääkintätekniikka vastaa lääkintälaitteiden turvallisuudesta tekemällä vikakorjauksia ja 

määräaikaishuoltoja laitteille. 

 

Yhteiset palvelut asettavat omat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteensa siten, että palveluja 

tuottavien toimialueiden tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu.  

3.2.6 HUS Diagnostiikkakeskus  

HUS Diagnostiikkakeskuksen HUSLAB ja HUS Kuvantaminen tuottavat palvelut 

perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. HUS Logistiikka tuottaa osan logistiikkapalveluita. 

HUS Apteekki tuottaa hyvinvointialueen eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin apteekki- ja 

osastofarmasian palveluita. HUS Apteekin lääkitysturvallisuusvastaava toimii yhteistyössä asiakas- ja 

potilasturvallisuuden vastuuhenkilöiden kanssa kehittäen ja varmistaen hyvinvointialueen 

lääkitysturvallisuutta. 

3.2.7 Asiakasneuvonta- ja ohjauspalvelukeskus Kaiku24 

Asiakasneuvonta- ja ohjauspalvelukeskus Kaiku24 on Kymsoten, Eksoten ja 2M-IT:n omistama 

yhteisyritys, joka tuottaa etänä toteutettavan alueellisen asiakaspalvelun ja etulinjan toiminnan. Kaiku24 

vastaa neuvonnasta, hoidontarpeen arvioinnista, asiakasohjauksesta ja ajanvarauksista seuraavissa 

palvelukokonaisuuksissa. 

 Terveysasemien vastaanottopalvelujen puhelinpalvelut 

 116117 Päivystysapu 

 Neuvolapalvelut, neuvonta-, ohjaus ja ajanvaraus 
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 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, asiakasneuvonta ja ohjaus 

 Suun terveydenhuollon neuvonta ja ajanvaraus 

 Kuntoutuksen palveluista avokuntoutuksen ja kotikuntoutuksen neuvonta ja ajanvaraus 

3.3 Fyysinen toimintaympäristö 

Työnantaja vastaa työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Kymenlaakson hyvinvointialueen 

palvelutuotannossa työskennellään hyvin erilaisissa työpisteissä, kuten sairaaloissa, toimistoissa, 

asumisyksiöissä ja jopa onnettomuustilanteissa ja asiakkaan kotona. Kotiin annettavissa palveluissa 

voidaan asiakkaan kodin turvallisuutta kartoittaa esimerkiksi Turvallinen kotitestillä. Erilaisilla 

kotihoidon digitaalisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa myös asiakkaalle turvallisuuteen 

kotiympäristössä. 

 

Erilaiset ennakkosuunnitelmat ja riskien arvioinnit ja hallintamenetelmät mahdollistavat turvallisen 

toiminnan myös erittäin poikkeavissa olosuhteissa. Erilaiset työskentelypisteet vaikuttavat eri tavalla 

työssä koettuun turvallisuuteen ja sitä kautta palvelun turvallisuuteen. Työntekijän kokema 

turvattomuus lisää palveluun liittyvien poikkeamien riskiä. Työnantaja tekee yhdessä työntekijöiden 

kanssa säännöllistä riskien arviointia riskien hallitsemiseksi. Kaikki muutostilanteet, myös toimitiloihin 

liittyvät, kuten remontit, muutot etc. lisäävät poikkeamariskiä. 

 

Toimitiloilla ja niiden tarkoituksenmukaisella käytöllä, käytön ohjauksella ja suunnittelulla voidaan 

vaikuttaa tuotettavan palvelun turvallisuuteen. Erityisesti tulisi välttää käyttötarkoituksen muuttamisia 

silloin, kun asiakas- ja hoitotiloja suunnitellaan muuhun käyttötarkoitukseen suunniteltuihin tiloihin. 

 

Valaistus on saatettava käyttötarkoitusta vastaavaan tilaan poikkeamien välttämiseksi. Tyypillisesti 

valaistus voi olla puutteellista hoito- ja hoivatilojen piha-alueilla ja esim. yhdyskäytävissä. Riittävä 

valaistus mahdollistaa kokonaisturvallisen toiminnan. Samoin lämpötila ja ilmanvaihto on saatettava 

tilan käyttötarkoitusta vastaavaan kuntoon. 

 

Toimitiloihin käyttöön liittyvää turvallisuutta voidaan lisätä turvalaitteiden avulla. Automaattinen 

paloilmaisinjärjestelmä, automaattinen sammutusjärjestelmä ja kulunvalvonta kuuluvat jokaiseen 

ympärivuorokautisesta hoitoa ja hoivaa tarjoaviin yksiköihin. Jos kiinteistön rakentamisaikana ei ole 

edellytetty automaattista sammutusjärjestelmää, on paloturvallisuus varmistettava riittävin 

alkusammutusvälineiden, henkilökuntaresurssin ja henkilökunnan koulutuksen avulla.  

 

Rikosilmoitinjärjestelmä ja kameravalvonta tarvitaan erityistä suojaa vaativissa kohteissa. 

Turvallisuuspoikkeamat tulee ilmoittaa HaiPro turvallisuuspoikkeamien ilmoitusjärjestelmään. 

 

Käyttäjät tuntevat parhaiten yksikön toiminnan ja heidän näkemyksensä tulee ottaa huomioon tiloja ja 

muutostöitä suunniteltaessa. 

 

Kaikki toimintaympäristöön liittyvät poikkeamat vaikuttavat sekä työntekijöihin, että asiakkaisiin ja 

heidän kokemaansa turvallisuuteen. Työntekijöillä poikkeamat lisäävät virheisiin liittyviä riskejä ja 

vaikuttavat palvelun laatuun ja asiakkaan kokemus palvelun laadusta vaihtelee ja vaikuttaa 

luottamukseen. 
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3.4 Ohjaava lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta 

Moninainen lainsäädäntö, asetukset, suositukset ja valvovat viranomaiset määrittelevät sekä ohjaavat 

sosiaali- ja terveysalan palveluja ja niissä toimivan henkilökunnan toimivaltaa ja oikeuksia. Pääkohtina 

mainitaan seuraavat: 

 

Sosiaalihuoltolaissa säädetään, että asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan 

hyvää sosiaalihuoltoa sekä hyvää kohtelua ilman syrjintää. Sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja 

asianmukaisuuden varmistamiseksi mukaan sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun 

toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon tulee laatia omavalvontasuunnitelma. (Sosiaalihuoltolaki 

(1301/2014 30 § ja 14§). 

 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa terveydenhuollon toimintayksikköjä laatimaan 

suunnitelman laadunhallinnasta sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Laki 

velvoittaa huomioimaan suunnitelmassa potilasturvallisuuden edistämisen yhteistyössä sosiaalihuollon 

palvelujen kanssa. Terveydenhuoltolakia täydentävä asetus (341/2011) säätelee tarkemmin 

suunnitelman sisältöä sekä täytäntöönpanoa. 

 

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(980/2012) on muun muassa säännökset iäkkäille henkilöille järjestettävien palvelujen laadun 

varmistamiseksi  

 

Hyvinvointialue vastaa sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta, hyvinvointialueen asukkaan laissa 

säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä 

järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä tarpeen, 

määrän ja laadun määrittelemisestä. (Hyvinvointialuelaki 611/2021 7 §).  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 27 §:n mukaan hyvinvointialueen sosiaali- ja 

terveydenhuollon laadun tulee turvata asiakas- ja potilasturvallisuus. Lisäksi lain 40 §:n mukaan 

hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja 

palveluista omavalvontaohjelma, jossa mm. kuvataan, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

turvallisuutta ja laatua seurataan sekä miten havaitut puutteet korjataan. Asiakas- ja 

potilasturvallisuussuunnitelma on osa omavalvontaohjelmaa.   

 

Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) 16 § velvoittaa hyvinvointialuetta varmistamaan 

pelastustoimen palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus, ja toteuttamaan tehtävien ja palvelujen 

omavalvontaa osana niiden järjestämistä. 

 

Tartuntatautilaki (1227/2016) velvoittaa ehkäisemään tartuntatauteja ja niiden leviämistä (Luku 1 1§) 

sekä niistä ihmiselle ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Luvussa 2 (8§) määritellään alueellinen 

tartuntatautien torjuntatyö. Kuntayhtymä ohjaa ja tukee kuntia ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 

palveluyksiköitä lääketieteellisellä asiantuntemuksellaan ja tartuntatautien torjunnassa, kehittää 

alueellisesti tartuntatautien diagnostiikkaa ja hoitoa sekä selvittää epidemioita yhdessä kuntien kanssa. 

Kuntayhtymä varautuu poikkeuksellisten epidemioiden torjuntaan ja hoitoon sekä huolehtii hoitoon 

liittyvien infektioiden torjunnan kehittämisestä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluyksiköissä. 
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Lisäksi asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta tärkeitä ovat myös potilaan asemaa ja oikeuksia 

koskeva laki (785/1992) ja sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskeva laki (812/2000) sekä 

laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä (559/1994) ja laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 

(817/2015), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki 

(784/2021), potilasvakuutuslaki (948/2019) ja työturvallisuuslaki (738/2002).  

 

Lääkkeiden ja niiden käytön turvallisuutta säännellään muun muassa lääkelaissa (395/1987).  

 

Lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745 (MDR) soveltaminen on alkanut 26.5.2021 

lähtien ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevaa asetusta (EU) 2017/745 

(IVDR) sovelletaan 26.5.2022 lähtien. Lääkinnällisiä laitteita koskevat EU-asetuksia täydentävät 

lääkinnällisistä laitteista annettu laki (719/2021) sekä laki eräistä EU-direktiiveissä säädetyistä 

lääkinnällistä laitteista (629/2010) tulivat voimaan 19.7.2021. Säteilylaki (85972018) säätelee 

lääketieteellisissä tutkimuksissa ja hoidossa käytettävän säteilyn turvallisuusvaatimuksia ja 

johtamisjärjestelmää. 

 

Keskeisin laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden lainsäädäntö on koottu liitteeseen 1. 

 

Viranomaisvalvonta 

Kuntia ja yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia valvovat aluehallintovirastot, joita puolestaan 

ohjaa ja koordinoi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Molemmat toimivat sosiaali- ja 

terveysministeriön alaisina. Lisäksi muun muassa lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus (Fimea) ja 

säteilyturvallisuus (STUK) ohjeistavat toimintaamme. 

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) edistää ohjauksen ja valvonnan keinoin 

oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä elinympäristön ja 

väestön terveysriskien hallintaa. Lisäksi Valvira ohjaa aluehallintovirastoa. Valvira edistää ja valvoo 

sosiaalihuollossa kirjattavien asiakastietojen ja terveydenhuollossa kirjattavien potilastietojen 

käsittelyyn tarkoitettujen tietojärjestelmien olennaisten vaatimusten toteutumista. 

 

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja valvoo sosiaalihuoltoa, kansanterveystyötä ja erikoissairaanhoitoa 

sekä yksityistä terveydenhuoltoa ja yksityisiä sosiaalipalveluja toimialueellaan. 

 

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus (Fimea) valvoo ylimpänä kansallisena viranomaisena 

lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa. Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen 

keskusvirasto. Ammattilaisten tulisi ilmoittaa lääkkeisiin ja rokotteisiin liittyvät haittavaikutukset Fimean 

rekisteriin (Lait 395/1987, 556/1989 sekä asetus 774/1989). Fimea valvoo myös lääkinnällisten laitteiden 

vaatimustenmukaisuutta ja alan toimijoita Suomessa. 

 

Säteilyturvallisuus (STUK) Säteilyturvakeskus antaa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan 

turvallisuutta koskevat yleiset ohjeet, säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet), säteilylain (592/1991) 70§:n 

ja asetuksen (20.12.1991/1512) 2a §:n nojalla. 
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4 LAATU JA ASIAKAS-JA POTILASTURVALLISUUS 

Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuus tarkoittaa asioiden tekemistä oikein. Toiminnan parantaminen 

edellyttää muutosvalmiutta niin ammattilaisilta, esihenkilöiltä kuin toimintaa johtavilta tahoilta. 

Turvallisuus voi toteutua parhaalla mahdollisella tavalla vain, kun sitä johdetaan aktiivisesti kaikilla 

organisaation tasoilla.  

4.1 Laadun-, asiakas-ja potilasturvallisuuden vastuut 

Jokaisella hyvinvointialueen työntekijällä on työssään vastuu toteuttaa laadukasta ja turvallista palvelua 

sekä hoitoa asiakkaille ja potilaille. Kymenlaakson hyvinvointialueen johtamisvastuut on kuvattu 

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännössä (liite 2)  

4.2 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuuspolitiikka 

Laatu, asiakas-ja potilasturvallisuuspolitiikan määrittelyn apuna ovat ne arvot ja turvallisuutta edistävät 

periaatteet, joihin hyvinvointialueen toiminta perustuu ja joita se toiminnassaan edellyttää. Yhteiset 

arvot ohjaavat päivittäistä tekemistämme ja tukevat laadun, asiakas-ja potilasturvallisuuden 

toteutumista sekä yhteistä strategiaa. Politiikka noudattaa strategiaa ja sitouttaa henkilökunnan 

toimimaan jatkuvan kehittämisen syklissä laadunhallintaohjelman tukemana. 

 

Hyvinvointialueen laatupolitiikka on sitoumus asiakkaillemme, potilaille ja muille sidosryhmillemme. 

Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme, jolla varmistamme asiakkaidemme 

tyytyväisyyden toimintaamme. Onnistumisen edellytys on kaikkien, sekä johdon että henkilöstön 

sitoutuminen. Laadunhallinnan laatupolitiikka on luettavissa intaranetin laadunhallintasivustolta. 

4.3 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuuspolitiikan toteuttaminen  

Asiakas- ja potilasturvallisuus- sekä laatupolitiikan toteuttaminen kuuluu kaikille organisaation tasoille 

ja työntekijöille. Se edellyttää systemaattista ja pitkäjänteistä, moniammatillista ja toimialuerajat 

ylittävää yhteistyötä sekä jatkuvaa toiminnan ja hoito- ja palveluprosessien kehittämistä. Asiakas- ja 

potilasturvallisuus- sekä laatutyötä tehdään organisaation kaikilla tasoilla.  

 

Kymenlaakson hyvinvointialueen laadun- ja asiakas-ja potilasturvallisuussuunnitelman  

toimeenpanon tavoitteet: 

 

 Asiakas -ja potilasturvallisuus on yksi strateginen tavoite- vältämme vältettävissä olevan 

haitan. 

 

 Laatu sekä asiakas- ja potilasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa. 

 

 Laatujohtamisen tavoitteena on, että ihmisiä johdetaan siten, että toiminnan laatu paranee. 

Palvelun tulee täyttää sille asetetut vaatimukset ja vastata asiakastarvetta. 

 

 Asiakas, potilas ja läheiset osallistuvat aktiivisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseen 

ja kehittämiseen ja heidät otetaan mukaan oman hoitonsa tai palvelunsa suunnitteluun.  

 

https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/06/liite-Hallintosaanto-_hyvaksytty-7.6.2022.pdf
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 Palveluprosessit ja toimintatavat ovat turvallisia, vaikuttavia ja saavutettavia ja suojaavat 

asiakkaita sekä potilaita vaaratapahtumilta.   

 

 Turvallisen hoidon, hoivan ja palvelun edellyttämät voimavarat ja osaaminen on varmistettu. 

Erityisesti huomio kiinnitetään turvallisuus- ja riskienhallintaosaamiseen. 

 

 Avoin turvallisuuskulttuuri mahdollistaa vaaratapahtumista oppimisen ja asioiden 

syyllistämättömän käsittelyn sekä tapahtumaan osallistuneiden henkilöiden tuen. 

 

 Laadun ja turvallisuuden seuranta ja kehittäminen on varmistettu ja asiakas/potilas kokee 

saamansa hoidon ja palvelun laadukkaaksi sekä turvalliseksi 

 

 Vaaratapahtumailmoitusten ja muiden palautteiden kautta saatava tieto ohjaa aktiivisesti 

kehittämistoimenpiteiden suunnittelua 
Turvallisuuskulttuurin tasoa mitataan ja kehitetään aktiivisella 

johtamisella 

Oikea-aikainen tarpeenarvio ja hoidon/palvelun saanti on turvattu 

(saavutettavuus) 

 

Potilas/ asiakas osallistuu oman hoitonsa ja palvelujen suunnitteluun 

sekä palvelujen kehittämiseen 

 

Prosessit ovat turvallisia ja ne on kuvattu IMS-järjestelmään 

 

Turvalliset toimintakäytännöt on sovittu ja ne ovat toimijoiden tiedossa 

 

Hoito, hoiva ja palvelu vaikuttavat kymenlaaksolaisen terveyteen ja 

hyvinvointiin 

 

Käypähoito-suositukset ja näyttöön perustuva hoitotyö ohjaavat 

käytäntöjä 

 

Vaaratapahtumista, palautteista, kanteluista yms. opitaan ja kehitetään 

toimintaa niistä saadulla tiedolla 

 

Henkilökunta on perehdytetty ja osaavaa 

 

Erityisesti turvallisuus- ja riskienhallintaosaamiseen kiinnitetään 

huomiota 

Henkilökunnan hyvinvointia mitataan 

Asiakaskokemusta mitataan 
 

Kuva 5. Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuuden tavoitteet Kymenlaakson hyvinvointialueella 

4.4 Viranhaltijoiden, asiantuntijoiden sekä työryhmien välinen yhteistyö 

Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen perustuvat viranhaltijoiden, 

asiantuntijoiden ja työryhmien väliseen jatkuvaan yhteistyöhön. Työryhmien ja asiantuntijoiden 

vastuulla on seurata oman toiminnan osalta laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehitystä ja 

analysoida siihen liittyvää tietoa. Tiedon analysointiin perustuen laaditaan suosituksia laadun 
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parantamiseksi sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseksi sekä päätöksenteon ja 

kehittämistoimien tueksi. Tulosalueiden vastuuhenkilöt vastaavat suositusten toimeenpanosta ja uusien 

toimintamallien juurruttamisesta käytäntöön. Asiantuntijat sekä työryhmät yhdessä tulosalueiden 

kanssa arvioivat toimenpiteiden vaikutuksia ja tarvittaessa määrittelevät laadun, asiakas- ja 

potilasturvallisuuden riskien hallintaan. 

4.5 Laadun-, asiakas- ja potilasturvallisuuden ohjaus- ja työryhmät 

Laadunhallinnan ohjausryhmässä on edustus eri toimialoilta. Ohjausryhmä kokoontuu x 2–4 /vuosi 

ja tarvittaessa. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu laadunhallintaohjelman edistäminen. Tärkeää on toimia 

yhdyshenkilönä tiedonkulun varmistamisessa oman tulosalueen toimintayksiköille sekä tehdä aktiivista 

yhteistyötä laadunhallintajärjestelmään liittyvissä asioissa laatupäällikön kanssa. Ohjausryhmän 

jäsenten tehtäviin kuuluu muun muassa huolehtia, että SHQS- kriteeristöllä itsearvioinnit on tehty 

sovitusti ja säännöllisesti, osallistua sisäisten auditointien kohteiden suunnitteluun ja sekä toimia tukena 

ulkoisten auditointien järjestämisessä. Lisäksi tärkeää on huolehtia saatujen kehittämistoimenpiteiden/ 

lisänäyttöjen edistämisestä, jotta hyvät käytännöt valuvat kaikkiin yksiköihin. 

 

Asiakas- ja potilasturvallisuuden työryhmän jäsenten tehtäviin kuuluu viedä kokouksissa esitetyt 

ajankohtaiset asiat omille toiminta-alueilleen ja hyödyntää saatua tietoa oman alueen kehittämisessä. 

Työryhmä vastaa asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä 

hyvinvointialueen johdon linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Vastuulla on myös asiakas- ja 

potilasturvallisuuden ja omavalvontasuunnitelmien mukainen toimeenpanon suunnittelu ja valmistelu. 

Työryhmän tehtäviin sisältyy asiakas- ja potilasturvallisuuden seuranta, arviointi ja vuosiraportoinnin 

valmistelu sekä kehittämiskohteiden esiin nostaminen. Asiakas- ja potilasturvallisuustyöryhmän 

kokoonpano päivitetään hyvinvointialueen organisaatiorakenteen mukaiseksi. 

 

Lääkehoitotyöryhmän tehtävänä on lääkehoitoon liittyvien vaaratapahtumien ennaltaehkäisy 

hyvinvointialueella, alueen turvallisen lääkehoidon yhteisten linjausten ja lääkehoitosuunnitelman sekä 

ohjeiden laatiminen ja hyväksyminen.  

 

Tietoturva- ja tietosuojaryhmä käsittelee, kommentoi ja antaa lausuntoja sekä esittää johdolle 

hyväksytettäviksi tietosuojaan, tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyviä organisaatioin ohjeita ja 

linjauksia.  

 Kehittää ja edistää organisaation tietoturvan ja tietosuojan toteutumista.  

 Käsittelee merkittävät tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät poikkeamat.  

 Käsittelee ja hyväksyy projektit sovituissa tarkastuspisteissä.  

 Tietoturva ja tietosuoja raportoinnin (tietotilinpäätös) valmistelu johdolle.  

 Tietoturva- ja tietosuojakoulutusten vuosisuunnitelma.  

 Tukea tietosuojavastaavan työtä.  

Turvallisuusfoorumi koostuu Kymsoten turvallisuuden toimijoista ja kokoontuu säännöllisesti kahden 

viikon välein käyden läpi moniammatillisesti Kymsoten ajankohtaisia turvallisuusasioita 

 

Kymenlaakson hyvinvointialue kuuluu Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 

erityisvastuualueeseen (ERVA on jatkossa yhteistoiminta-alue YTA), johon lisäksemme kuuluvat 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS), Etelä-Karjala ja Päijät-Häme. 
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Välillämme on terveydenhoitolain (1326/2010 43§) edellyttämä järjestämissopimus, jossa on sovittu 

yhteistyöstä ja työnjaosta eristyisvastuualueen sisällä. ERVA-alueet vastaavat sovitusti keskitetyistä ja 

erityisryhmien palveluista sekä alueiden palvelujen koordinaatiotehtävistä.  

 

HYKS-ERVA-alueen asiakas- ja potilasturvallisuuden koordinaatioryhmä on aloittanut säännölliset 

tapaamiset maaliskuussa 2021. ERVA-alueen ohjausryhmä on antanut tälle koordinaatio-työryhmälle 

mandaatin edistää asiakas- ja potilasturvallisuustyön keskustelua ja jalkautusta. Koordinaatioryhmän 

kehittämisteemoiksi ovat tarkentuneet vertaiskehittäminen, prosessien yhtenäistäminen kuten vakavien 

vaaratapahtumien selvittämismalli, vertaisauditoinnit, yhtenäisten mittarien ja seurantamenettelyjen 

kehittäminen. 

 

Kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusyhteistyö 

Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakas- ja potilasturvallisuuden yhdyshenkilöt osallistuvat Suomen 

potilasturvallisuusyhdistyksen, kansallisen omavalvontaverkoston, laiteturvallisuusverkoston sekä 

asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen toimintaan sekä vaikuttavat keskuksen asiantuntijaverkostossa- 

ja neuvostossa sekä Kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden kehittämislinjalla.  

4.6 Yhteistyö oppilaitosten kanssa 

Hyvinvointialue tekee    tiivistä    yhteistyötä   sekä alueen   oppilaitosten että ylimaakunnallisesti 

yliopistojen, oppilaitosten ja Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskuksen (SOCOM) kanssa. 

Tarjoamme harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja lääketieteen, hoitotyön ja sosiaalialan opiskelijoiden 

lisäksi myös muiden alojen opiskelijoille. Opinnäytetyöyhteistyössä tuemme sovittuja strategisia 

linjauksia ja kehittämishankkeita. 

5 LAADUNHALLINTA 

5.1 Laatuohjelma ja laadunhallintajärjestelmä  

Organisaation ylin johto on tehnyt strategisen päätöksen ja sitoutunut laatujärjestelmän käyttöön 2019 

alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon (SHQS) laadunhallintajärjestelmä on organisaation johtamista ja 

prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. Laadunhallintajärjestelmä tukee 

turvallisuuden ja laadun ylläpitämistä ja jatkuvaa parantamista sekä systemaattista toiminnan 

kehittämistä. Laadunhallintajärjestelmällä on tarkoitus luoda käytäntöjä, joilla varmistetaan toiminnan 

laatu ja vaatimuksen mukaisuus, jonka avulla saavutetaan toivottu asiakastyytyväisyys. 

Toiminnanohjauksesta ja valvonnasta tulee järjestelmällistä. Tavoitteena on saada palvelusta 

tasalaatuista, yhtenäistää toimintamalleja, kehittää henkilöstön osaamista ja motivaatiota sekä 

vaikuttaa kustannustehokkuuteen.  

 

Laadunmääritystä ja arviointia tehdään laadunhallintajärjestelmän kriteereihin peilaten ja seurataan 

laatuvaatimusten täyttymistä suhteessa tavoitteisiin. SHQS – laatustandardin arviointikriteeristö sisältää 

suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon vaativuudenmukaisuuden huomioiden sosiaali- ja 

terveydenhuollon lainsäädännön, valtakunnalliset suositukset ja hyvät hoitokäytännöt. 

Arviointikriteeristön avulla saadaan selville kehittämistarpeista, jotka koetaan tärkeinä nostaa 

kehittämistehtäviksi. Itsearviointiprosessi osallistaa koko henkilökuntaa ja vahvistaa tunnetta jokaisen 

näkemyksen arvostamisesta ja käynnistää uutta ajattelua sekä ymmärrystä kokonaisvaltaisesta 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L5P43
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kehittämisestä. Itsearvioinnin avulla voidaan tunnistaa organisaation vahvuudet ja parantamisalueet, 

jonka perusteella toimintaa kehitetään. 

 

SHQS-laatuohjelman käyttöön liittyy itsearviointien, sisäisten auditointien ja johdonkatselmuksien 

lisäksi ulkoisia auditointeja, jossa Labqualityn auditoijatiimi arvioi organisaation johtamista ja prosesseja 

SHQS-kriteeristön perusteella. Organisaatiolla on mahdollisuus saada SHQS-laaduntunnustus, joka on 

voimassa kolme vuotta. Tavoitteena on, että kaikki palvelut ovat kokonaisuudessaan 

laaduntunnustuksen piirissä 2023. 

 

Kehittämiskohteet 2023-2024 

 

 Laatupolitiikan jalkautus henkilöstön tietoisuuteen 

 Säännöllisten itsearviointien yhteydessä arviointi vaatimuksenmukaisuuden 

täyttymisestä. 

 Toiminnan kehittäminen itsearviointien, sisäisten- ja ulkoisten auditointien sekä 

johdonkatselmuksen perusteella. 

 

5.2 Prosessien ja toiminnan kehittäminen  

IMS-toimintajärjestelmä toimii laadunhallinnan tukena. Prosessikuvaukset tehdään moniammatillisesti 

ja monialaisesti, joiden avulla voidaan johtaa prosesseja kohti asetettuja tavoitteita sekä kehittää 

toimintaa vastaamaan paremmin asiakas- ja sidosryhmävaatimuksia. Tavoitteena on prosessikuvausten 

käyttäminen päivittäisessä työssä ja johtamisessa, joka palvelee organisaation strategiaa ja tarjoaa 

henkilöstölle ajankohtaisen tiedon selkeästi ja saavutettavasti. 

5.3 Omavalvonta ja valvonta  

5.3.1 Omavalvonta 

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021, 40§) säädetään omavalvonnasta ja 

viranomaisvalvonnasta. Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on tämän lain mukaisessa 

toiminnassaan varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen ja tekemiensä 

sopimusten noudattaminen. Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on omavalvonnassaan 

erityisesti varmistettava palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden 

yhdenvertaisuus. Tehtävien ja palvelujen omavalvonta on toteutettava osana niiden järjestämistä ja 

tuottamista. 

 

Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja 

palveluista omavalvontaohjelma. Ohjelmassa tulee määritellä, miten 1 momentissa tarkoitettujen 

velvoitteiden noudattaminen kokonaisuutena järjestetään ja toteutetaan. Omavalvontaohjelmassa on 

todettava, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä 

yhdenvertaisuutta seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Omavalvontaohjelman osana 

ovat laissa erikseen säädetyt omavalvontasuunnitelmat ja potilasturvallisuussuunnitelmat. 

Kymenlaakson hyvinvointialueen omavalvontaohjelma löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta. 
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Lisäksi omavalvonnasta säädetään sekä Sosiaalihuoltolain 47§:ssä ja vanhuspalvelulain 23 § :ssä, joihin 

on kirjattu velvollisuus julkisille palvelujen tuottajille ottaa käyttöön omavalvonta.  

 

Omavalvonta on asiakas- ja potilasturvallisuuden perusta. Omavalvonnalla tarkoitetaan lakiin 

perustuvaa velvoitetta valvoa omaa toimintaansa. Omavalvonnassa on kyse koko työyhteisön 

toteuttamasta jatkuvasta toiminnan laadun varmistamisesta ja kehittämisestä. Omavalvonta on 

palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen kuuluvaa ennakoivaa, toiminnanaikaista ja jälkikäteistä 

laadun- ja riskienhallintaa sekä jatkuvuuden varmistamista, jolla osaltaan varmistetaan potilas- ja 

asiakasturvallisuuden toteutuminen. 

 

Omavalvonta on keino parantaa palvelujen laatua ja turvallisuutta sekä asiakkaiden ja potilaiden 

oikeusturvaa. Omavalvonnalla tarkoitetaan palveluntuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, 

että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja laatusuositusten sekä palvelujen tuottajan itse omalle 

toiminnalleen asettamat vaatimukset. Työntekijän ilmoitusvelvollisuudesta (SHL 48§ ja 49§) ja 

havaituista epäkohdista tai sen uhasta on erillinen ohjeistus ja kaavake. Ohje on luettavissa 

kymenlaakson hyvinvointialueen työntekijöille julkisesta Sosiaalityön ammatillinen johto -teamsin 

toimintaohjeita-tiedostosta. 

5.3.2 Valvonta 

Hyvinvointialueen on järjestämisvastuunsa nojalla ohjattava ja valvottava yksityisiä palveluntuottajia ja 

näiden alihankkijoita jatkuvasti palveluja tuotettaessa. Jos yksityisen palveluntuottajan tai tämän 

alihankkijan toiminnassa ilmenee mahdollisia epäkohtia tai puutteita, hyvinvointialueen on ohjattava 

yksityistä palveluntuottajaa tai tarvittaessa pyydettävä yksityiseltä palveluntuottajalta ja tämän 

alihankkijalta asiasta selvitystä asettamassaan riittävässä määräajassa. Epäkohtien tai puutteiden 

ilmettyä hyvinvointialueen on vaadittava niiden korjaamista asettamassaan riittävässä määräajassa. Jos 

on kyse asiakas- tai potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavista epäkohdista tai puutteista, 

hyvinvointialueen on vaadittava niiden välitöntä korjaamista. 

 

Jollei yksityinen palveluntuottaja tai tämän alihankkija korjaa epäkohtia tai puutteita hyvinvointialueen 

asettamassa määräajassa, hyvinvointialueen on tarvittaessa ryhdyttävä 15 §:ssä tarkoitetun sopimuksen 

mukaisiin toimenpiteisiin korvauksen alentamiseksi tai sen maksamisesta pidättymiseksi. Jos 

rikkomukset ovat olennaisia tai toistuvia, hyvinvointialueen on ryhdyttävä toimenpiteisiin sopimuksen 

irtisanomiseksi tai purkamiseksi. 

 

Kymenlaakson hyvinvointialue vastaa itse tuottamiensa sekä muilta palvelujen tuottajilta hankkimiensa 

palvelujen valvonnasta. Valvontavastuuseen kuuluvat myös Kymenlaakson hyvinvointialueella toimivien 

yksityisten sosiaalihuollon- ja terveydenhuollon palveluntuottajien valvonta, riippumatta siitä, hankkiiko 

Kymenlaakson hyvinvointialue kyseisiltä palveluntuottajilta palveluja vai ei. Kymenlaakson 

hyvinvointialueella valvontaa koordinoidaan konsernipalveluihin kuuluvassa ohjaus- ja 

valvontayksikössä. Valvontaa toteuttavat yhteyspäällikön lisäksi 3 yhteyskoordinaattoria sosiaalihuollon 

palveluihin ja suunnitteilla on yhteyskoordinaattoreiden tehtävien lisääminen terveydenhuollon 

valvontaan.  

 

Valvontaa toteutetaan erillisen valvontasuunnitelman mukaisesti, joka on sisällytetty Kymenlaakson 

hyvinvointialueen omavalvontaohjelmaan. Valvonta jakautuu ennakolliseen ja jälkikäteen tapahtuvaan 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301#Pidp445889312
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301#Pidp445889312
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valvontaan. Ennakollinen valvonta on etukäteen tapahtuvaa valvontaa, joka alkaa jo palveluntuottajan 

hakiessa lupaa tai rekisteröintiä toiminnalleen. Ennakollista valvontaa ovat myös toiminnanaikaiset 

suunnitelmalliset ohjaus-, neuvonta- ja valvontakäynnit, koulutukset sekä asiakirjavalvonta (mm. 

omavalvontasuunnitelmien tarkastaminen). Ennakollisen valvonnan avulla pyritään ohjaamaan 

toimijoita siten, että mahdolliset ongelmat voitaisiin ennaltaehkäistä. Jälkikäteen tapahtuva, 

reaktiivinen valvonta, perustuu esimerkiksi tulleisiin epäkohtailmoituksiin, reklamaatioihin sekä 

aluehallintovirastosta tuleviin tarkastus- ja selvityspyyntöihin. Reaktiivista valvontaa suoritetaan sekä 

tarkastuskäyntien että asiakirjavalvonnan muodossa. Tarkastuskäyntien kohdalla harkitaan 

tapauskohtaisesti, tulisiko tarkastus tehdä yksikköön ennalta ilmoittamatta. Valvontaan sisältyy aina 

pyrkimys palveluntuottajan omavalvonnan tukemiseen.  

5.3.3 Omavalvontasuunnitelmat 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) edellyttää yksityisiltä palveluntuottajilta vastaavaa 

omavalvontasuunnitelman laadintaa ja ylläpitoa toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi. 

Omavalvontasuunnitelma koskee kaikkia sosiaalihuoltolain mukaisia yksiköitä ja palvelualueita. 

Omavalvontasuunnitelma on laadittava yhteistyössä johdon ja työntekijöiden kanssa. Sosiaalihuollossa 

yksikkökohtaisesti laaditut omavalvontasuunnitelmat tukevat omavalvontaa.  

 

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen 

tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen 

laatua. Perusideana on, että asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen 

kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan 

nopeasti. Palvelujen tuottajalta edellytetään ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella 

omalla ohjauksella ja valvonnalla toiminnan laatu ja säädöstenmukaisuus varmistetaan. 

 

Kymenlaakson hyvinvointialueella omavalvontasuunnitelmat laaditaan säädöksen mukaisesti 

yksikkökohtaisina ja ne tulee pitää julkisesti nähtävillä siten, että asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta 

kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. Omavalvontasuunnitelmat ovat 

luettavissa myös hyvinvointialueen verkkosivuilta.  Ne päivitetään vähintään vuosittain tai toiminnan 

oleellisesti muuttuessa. Omavalvontasuunnitelma kertoo lukijalle, miten yksikössä varmistetaan, että 

palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, 

kuinka yksikössä toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen 

tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua.   

 

Valvontalain astuessa voimaan vuonna 2024 myös julkiseen terveydenhuoltoon on tulossa vaade 

yksikkökohtaisesta omavalvontasuunnitelmasta. Valmistelut aloitetaan vuonna 2023. 

5.4 Ostopalvelut ja palveluseteleillä hankittavan palvelun laatu 

Ostopalvelujen ja palvelusetelipalvelujen laatua ja turvallisuutta varmistetaan sekä ennakkovalvonnalla 

että toiminnanaikaisella valvonnalla. Yksityisiä palveluntuottajia koskevat lakisääteiset lupa- ja 

ilmoituskäytännöt ovat osa ennakkovalvontaa (laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990 ja laki 

yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011). Ennakkovalvontaa suoritetaan myös palvelusetelituottajien 

hakemusten käsittelyvaiheessa ja tarkastettaessa palveluntuottajien kilpailutuksen yhteydessä 

toimittamia asiakirjoja. Toiminnanaikainen valvonta sisältää suunnitelmallista ja reaktiivista valvontaa ja 

sitä on kuvattu kappaleessa valvonta ja omavalvonta. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922
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Palveluseteleiden käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). 

Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen hyvinvointialueen järjestämissä sosiaali- ja 

terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseen, 

lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. 

 

Palvelusetelipalvelu on yksi tapa järjestää lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän 

vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin 

järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palveluseteliä käyttävällä hyvinvointialueen 

asukkaalla on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa hyvinvointialueen 

hyväksymä palveluntuottaja. Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa 

sopimuksen palvelun antamisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan 

määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. 

 

Kymenlaakson hyvinvointialueella palveluseteleiden käyttöä ohjeistetaan yleisessä palveluseteleiden 

sääntökirjassa ja toimialueiden vastuulla olevissa palvelukohtaisissa sääntökirjoissa, jotka löytyvät 

Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivuilta. Sääntökirja sisältää Kymenlaakson hyvinvointialueen 

palvelusetelipalveluiden ehdot ja palvelusetelituottajien hyväksymiskriteerit. Sääntökirjassa 

määritellään asiakkaan asema, palveluntuottajan velvoitteet sekä palvelusetelitoiminnan muut ohjeet. 

Sääntökirjassa olevat vaatimukset, joissa viitataan yksityisestä terveydenhuollosta annettuun lakiin 

(152/1990), koskevat palveluntuottajia, jotka tuottavat lain 2 §:n määritelmän tarkoittamia 

terveydenhuollon palveluja. Samalla tavalla huomioidaan laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 

(817/2015) sekä sosiaalihuoltolaki (1301/2014) niiden palveluiden tuottamisen osalta, joita kyseiset lait 

koskevat. Kymenlaakson hyvinvointialueella on käytössä PSOP-järjestelmä. Se on verkkopalvelu, jonka 

avulla hoidetaan palveluntuottajien sopimusten hyväksyminen ja valvonta, tapahtumakirjausten teko ja 

laskutus sekä palveluntuottajien vertailu. PSOP-järjestelmä on palveluntuottajalle maksuton. 

5.5 Hankintamenettely 

Kymenlaakson hyvinvointialue on hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 

(1397/2016)) tarkoittama julkinen hankintayksikkö, jonka kynnysarvon ylittävät hankinnat toteutetaan 

hankintalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain sekä hankintaohjeen mukaisesti. 

Pienhankinnat toteutetaan erillisen pienhankintaohjeen mukaisesti. Hankintalain tavoitteena on 

tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen 

tekemistä.  

 

Hankintatoiminnan tavoitteena on tukea hyvinvointialueen lakisääteisten ja muiden tehtävien 

tuloksellista toteuttamista. Hankinnat toteutetaan mahdollisimman suunnitelmallisesti, laadukkaasti ja 

taloudellisesti. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa pyritään huomioimaan hankinnan 

vaikuttavuus.  

 

Hyvinvointialueen hankintayksikkö koordinoi hyvinvointialueen hankintoja. Hankintaprosessin 

toteuttaa hyvinvointialueen toimeksiannosta HUS:n hankintaorganisaatio tai ulkopuolinen 

hankintakonsultti. Hyvinvointialueen hankinnat toteutetaan yhteistyössä hankinnan asiantuntijan ja 

palvelutuotannon kanssa siten, että hankinta-asiantuntija vastaa hankinnan teknisestä toteuttamisesta 

sekä siitä, että hankinta toteutetaan hankintalain säännösten mukaisesti. Palvelutuotanto puolestaan 



 Kymenlaakson hyvinvointialueen 21 

laatu-, asiakas- ja potilas-

turvallisuussuunnitelma 2023-2024 

 

Kymenlaakson hyvinvointialue Y-tunnus / FO-nummer kymenhva.fi 

Kymmenedalens välfärdsområde 3221311-5 kirjaamo@kymenhva.fi 

määrittelee hankinnan sisällön ja vaatimukset sekä varmistaa, että hankinnan kohdetta koskevan 

substanssilainsäädännön vaatimukset huomioidaan hankinnassa. 

 

Kaikissa hankinnoissa on varmistettava, että hankinnan kohde täyttää hyvinvointialueen tietosuojaan, 

tietoturvaan, henkilötietojen käsittelyyn sekä tekniseen ja tietotekniseen ympäristöön liittyvät 

vaatimukset ja näissä asioissa konsultoidaan tarpeen mukaan hyvinvointialueen asiantuntijoita. 

Toimialueiden tulee määritellä ne käyttäjien edustajat, joiden tulee osallistua mm. hankittavan kohteen 

kriittisten ominaisuuksien määrittelyyn (käyttötarkoituksen edellyttämät ehdottomasti vaadittavat 

käyttö-, turvallisuus- ja laatuominaisuudet). Valintaperusteena on aina kokonaistaloudellinen 

edullisuus, johon vaikuttavat sekä laatuvaatimukset että hinta.  

5.6 Hoitoon ja palveluun pääsy 

5.6.1 Terveyspalvelut 

Terveydenhuollossa hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010) 6 luvun 47-55 

§:ssä. Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä tiukennetaan 1.4.2023 alkaen. Hoitoon pääsyn määräajat 

ovat erilaiset perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa. 

Hyvinvointialueen on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään 

hoitoon pääsyn odotusajoista. Tiedot on julkaistava erikseen jokaisesta toimintayksiköstä. 

 

Kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Akuuttia ympärivuorokautista 

hoitaa annetaan Kymenlaakson keskussairaalassa ja Ratamokeskuksen päivystysvastaanotoilla sekä 

lisäksi kiireellistä hoitoa saa Haminan terveysaseman kiirevastaanotolla. Kiireetön hoito tarjotaan 

asukkaille terveyskeskuksissa ja hoitoon pääsyyn on taattu tietyt määräajat. Kiireettömään hoitoon on 

päästävä kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa aika voi ylittyä, jos ei ole kyse kiireellisestä 

hoidosta. Päivystysavun numero 116 117 antaa ohjeita ja ohjaa asiakkaat oikeaan hoitopaikkaan. 

 

Erikoissairaanhoidossa lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään 

yhtenäisin lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Lääkäri lukee lähetteen ja antaa siihen 

liittyvät määräykset viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoidon tarpeen 

arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoidon tarve arvioidaan joko 

lähetteen perusteella tai lisätutkimuksissa. Arvioinnissa mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset tai 

erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta. Tarpeelliseksi 

arvioitu hoito on aloitettava vaivan edellyttämässä ajassa ja viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon 

tarpeen toteamisesta.  

 

Perusterveydenhuolto 

Terveyskeskukseen on saatava arkipäivisin virka-aikana yhteys välittömästi tai hoidettava 

yhteydensaanti takaisin soitolla saman päivän aikana. Hoidon tarve on arvioitava viimeistään 

kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä hoidontarpeen arvioinnissa todetun tarpeen mukaisesti ja 

viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan ylittää kolmella 

kuukaudella potilaan terveydentilan vaarantumatta. Tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä 

kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kolmessa kuukaudessa.  
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Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyyn parantamiseksi hallituksessa on valmisteilla lainmuutos 

hoitoon tai palveluun pääsyn määräaikoihin. 

 

Hoitoon pääsy lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidontarve on arvioitava kuudessa viikossa lähetteen 

saapumisesta. Alle 23-vuotiaiden mielenterveysongelmista kärsivien on päästävä hoitoon viimeistään 

kolmessa kuukaudessa hoitotarpeen toteamisesta. 

5.6.2 Ensihoito 

Ensihoitopalvelun ydintehtävä on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen 

arviointi ja kiireellinen hoito ensisijaisesti hoitolaitoksen ulkopuolella ja tarvittaessa potilaan 

kuljettaminen tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön. Lisäksi ensihoitopalveluun sisältyvät 

valmiuden ylläpito, ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin, osallistuminen varautumis- ja 

valmiussuunnitteluun sekä virka-avun antaminen muille viranomaisille (Terveydenhuoltolaki 40 §). 

 

Hyvinvointialueet ja Uudellamaalla HUS-yhtymä järjestävät alueensa ensihoitopalvelun. 

Järjestämistapa, palvelun sisältö, toimintaan osallistuvilta edellytetty koulutus, väestön tavoittamisen 

tavoiteajat ja muut palvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat määritellään ensihoidon 

palvelutasopäätöksessä. (Terveydenhuoltolaki 39 §). Kymenlaakson hyvinvointialueella ensihoidon 

palvelutasopäätöksestä päättää aluehallitus (hallintosääntö, 36). Hyvinvointialueen aluehallituksen 

päätöksen mukaisesti HVA:n ensihoito johdetaan ja hallinnoidaan Terveyden ja sairaanhoidon toimialan 

Akuuttipalvelujen-tulosalueelta. Ensihoitopalvelua johtaa palvelusta vastaava lääkäri (STM asetus 

585/2017, 9 §).  

 

Hyvinvointialueet voivat tuottaa ensihoitopalvelua omana toimintana tai ostopalveluna yksityiseltä 

palveluntuottajalta pois lukien palvelusta vastaavan lääkärin ja kenttäjohtajan tehtävät. (Sote 

järjestämislaki 12 §). Pelastuslaitos voi tuottaa ensihoitopalvelua siten kuin hyvinvointialue siitä päättää 

(Pelastuslaki 27 §). Vuonna 2023 ensihoidon palvelua tuotetaan ensisijaisesti HVA:n hoitotason 

ensihoitoyksiköillä, mukaan lukien 24/7 lääkäri- ja kenttäjohtoyksiköt. Suurin osa yksiköistä miehitetään 

Akuuttipalvelujen kahdella päätoimisella hoitotason ensihoitajalla. Viidessä (5) yksikössä työskentelee 

Akuuttipalvelujen ensihoitajan työparina pelastustoimen pelastaja. Palvelua täydentävät pääosin 

hoitotasoiset yksityisen palveluntuottajan yksiköt, jotka huolehtivat ensisijaisesti 

hankintavelvollisuuden alaisesta siirtokuljetusliikenteestä.  

 

Ensihoitojärjestelmä aktivoituu hätäpuhelulla. Osassa hätätilapotilaiden tehtävistä (noin 1,5 %:ssa 

kaikista tehtävistä) aktivoidaan myös ns. ensivaste. Ensivasteella tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta 

hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai 

loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa 

hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. (Terveydenhuoltolaki 40 §) 

Kymenlaaksossa ensivastepalvelua tuottavat pelastuslaitoksen vakinaiset pelastusyksiköt, 

sopimuspalokuntien ensivasteyksiköt, rajavartiolaitos, puolustusvoimat sekä meripelastusseura. 

Yksiköitä on yli 20. 

 

Ensihoidon yksiköt ja henkilöstö luokitellaan perus ja hoitotasolle. Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri 

myöntää koulutukseen ja kokemukseen perustuen henkilöstölle perus- tai hoitotason hoitovelvoitteen. 
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Perustasolla on kyky peruselintoimintojen tilanarvioon, välittömien henkeä uhkaavien tilojen 

yksinkertaisiin hoitotoimiin ja rajatusti lääkehoitoon. Hoitotasolla kyetään vaativampiin 

hoitotoimenpiteisiin, tarkennettuun tilan- ja hoidontarpeen arvioon, kohdennettuihin oireenmukaisiin 

ja löydösperustaisiin tutkimuksiin sekä suonensisäiseen lääkitykseen. Hoitotasolla 

koulutusvaatimuksena on ensihoitaja AMK tai sairaanhoitaja, jolla on ensihoidon täydennyskoulutus. 

 

Ensihoidolla on omaan toimintaympäristöön laadittu laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma, joka on 

tämän Kymenlaakson hyvinvointialueen laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman liitteenä 3. 

5.6.3 Sosiaalipalvelut  

Sosiaalipalveluihin ohjautuminen. Kuntalaisten saatavissa on oltava sosiaalihuollon neuvontaa ja 

ohjausta (Shl 6§). Kuntien on järjestettävä sosiaalipalveluja asukkaidensa tueksi muun muassa 

jokapäiväisestä elämästä selviytymisen-, asumisen- taloudellisen tuen- sekä muihin sosiaalihuoltolain 

11§:ssä mainittuihin tarpeisiin.  

 

Jokaisella henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat 

sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon 

vaarannu (Shl 12§). 

 

Sosiaalihuoltolaissa määritellään asiakasprosessi. Sosiaalihuoltoasia tulee vireille hakemuksesta tai kun 

sosiaalihuollon työntekijä on muutoin tehtävässään saanut tietää mahdollisesti sosiaalipalvelujen 

tarpeessa olevasta henkilöstä.  

 

Kun kunnallisen sosiaalihuollon palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää sosiaalihuollon 

tarpeessa olevasta henkilöstä, hänen on huolehdittava, että henkilön kiireellisen avun tarve arvioidaan 

välittömästi. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole 

ilmeisen tarpeetonta. 

 

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. 

Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun asiakas, asiakkaan 

omainen tai läheinen tai hänen laillinen edustajansa on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan 

kunnalliseen viranomaiseen palvelujen saamiseksi, jos: 

 

1) henkilö on yli 75-vuotias; 

2) henkilö saa vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista ylintä 

hoitotukea. 

 

Erityistä tukea tarvitsevalla lapsella tarkoitetaan lasta, jonka kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa 

lapsen terveyttä tai kehitystä tai joka itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään tai 

joka on erityisen tuen tarpeessa. Määrittely tarkoittaa käytännössä, että ehkäiseviä ja tukevia palveluja 

on mahdollista saada ilman lastensuojelun asiakkuutta. Sosiaalihuoltolaissa erityistä tukea tarvitseville 

lapsille on säädetty yhtä vahva oikeus palvelujen ja tuen saamiseen kuin lastensuojelulaissa (417/2007) 

lastensuojelun asiakkaille. Ainoastaan lastensuojelulaissa säädettyjen palvelujen saaminen edellyttää 

lastensuojelun asiakkuutta. Sosiaalihuollossa erityistä tukea tarvitsevan henkilön omatyöntekijän tai 

hänen kanssaan asiakastyötä tekevän henkilön on oltava sosiaalityöntekijä. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301#Pidp446033520
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301#Pidp448782544
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301#Pidp448782544
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301#Pidp448790960
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070570
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5.7 Terveys- ja hoito sekä kuntoutussuunnitelma 

Kymenlaakson hyvinvointialueen toimialueilla laaditaan erilaisille asiakas- ja potilasryhmille terveys- ja 

hoito, kuntoutus ja palvelusuunnitelmia erilaisiin tarpeisiin. Suunnitelmilla on yhteinen tavoite pyrkiä 

turvaamaan asiakkaan sekä potilaan palvelun ja hoidon laatu, jatkuvuus sekä osallistaa henkilö oman 

palvelun ja hoidon suunnitteluun kokonaisuus huomioiden.  

 

Terveys- ja hoitosuunnitelman tavoitteena on kehittää erityisesti pitkäaikais- ja monisairaiden 

potilaiden hoitoa sekä turvata hoidon jatkuvuutta. Terveys- ja hoitosuunnitelma laaditaan potilaan ja 

terveydenhuollon ammattilaisen yhteistyönä. Terveys- ja hoitosuunnitelmasta saa nopeasti käsityksen 

hoitoon liittyvästä kokonaistilanteesta. Yhteisellä suunnitelmalla voidaan välttää päällekkäiset 

tutkimukset ja eri käyntejä voidaan yhdistää samalle kerralle. Suunnitelmaan kirjataan tunnistetut 

hoidon tarpeet, tiedot keskeisistä terveysongelmista ja asetetut tavoitteet. Terveys- ja 

hoitosuunnitelman ylläpidosta ja koordinoimisesta huolehtii perusterveydenhuolto.  

 

Suunnitelmasta hyötyvät asiakkaat tunnistetaan vastaanottokäyntien ja etäkontaktien yhteydessä esim. 

asiakaspalvelukeskuksessa ja ohjataan terveysaseman sairaanhoitajan vastaanottoajalle suunnitelman 

laatimiseksi. Potilas näkee aina viimeisimpänä tallennetun version terveys- ja hoitosuunnitelmasta 

omalta sivultaan Omakannasta. Terveys- ja hoitosuunnitelma on kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien 

terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä, kun potilas on antanut luvan tietojensa luovuttamiseen. 

 

Kuntoutussuunnitelma on arvio kuntoutuksen tarpeesta. Se laaditaan aina julkisessa 

terveydenhuollossa. Kuntoutussuunnitelman tekevät yhdessä asiakas itse, hoitava lääkäri ja 

tarpeenmukainen moniammatillinen tiimi. Asiakas tarvitsee kuntoutussuunnitelman hakemuksensa 

liitteeksi hakiessaan Kelasta vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.  

 

Terveyden- tai sosiaalihuollon ammattihenkilön yhdessä asiakkaan tai potilaan kanssa laatima 

suunnitelma toimii laadun varmistamisen ja asiakas- ja potilasturvallisuuden työvälineenä. Kirjalliseen 

suunnitelmaan kootaan kaikki yksilölliset ongelmat sekä niihin suunnitellut toimet yhdeksi 

kokonaisuudeksi ja sen lähtökohtana on asiakkaan ja potilaan kokeman avun tai hoidontarve ja 

asettama tavoite. Suunnitelma on asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta keskeinen asiakirja, jonka 

avulla turvataan asiakkaan ja potilaan osallistuminen omaan hoitoon ja ohjaukseen sekä riskien 

ymmärtäminen sekä omahoidon onnistuminen.  

5.8 Sosiaalihuollon asiakas-ja palvelusuunnitelma 

Sosiaalihuoltolain 39§:n mukaan palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle laadittavalla 

asiakassuunnitelmalla tai muulla vastaavalla suunnitelmalla, ellei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen 

tarpeetonta. Tuen tarpeen selvittäminen ja suunnitelman laatiminen tukevat tavoitteellisen ja 

suunnitelmallisen sosiaalihuollon toteuttamista.  

 

Suunnitelmaan kirjataan sekä asiakkaan ja tarvittaessa hänen edustajansa esille tuoma tuen tarve, että 

tuen tarvetta selvittäneen ja suunnitelmaa laativan sosiaalihuollon ammattihenkilön tai 

ammattihenkilöiden tekemä tuen tarpeen arvio. Suunnitelmaan tulee kirjata myös arvio niistä 

sosiaalipalveluista ja muista tukitoimista, joilla asiakkaan tuen tarpeisiin voidaan vastata. Samassa 

yhteydessä tulee kirjata mahdolliset muut toimet, kuten esimerkiksi henkilön itsensä toteutettavaksi 

tarkoitetut hänen voimavarojaan ylläpitävät ja vahvistavat toimet. Suunnitelma on laadittava, jollei 
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kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen 

tarpeetonta. Suunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tarkoituksena on korostaa asiakkaan 

itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen keskeisyyttä sosiaalihuoltoa toteutettaessa. 

Asiakassuunnitelmaa täydentää palvelun toteuttamissuunnitelma, johon kirjataan sosiaalihuollon 

asiakkaalle annettavan sosiaalipalvelun tavoitteet ja keinot.  

 

Sosiaalihuoltolain yleisiä asiakassuunnitelmaa koskevia säännöksiä on sovellettava myös 

palvelusuunnitelman tekemiseen. Kehitysvammaiselle henkilölle tehdään palvelusuunnitelman lisäksi 

erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelma on erillinen päätösasiakirja eikä se ole suunnitelma vaan 

päätös. 

5.9 Etä-ja digipalveluiden laatu  

5.9.1 Kymenlaakson ICT - muutosohjelma 

Kymenlaakson ICT - muutosohjelman tarkoituksena on tukea ICT-muutosta ja varmistaa palvelujen 

saatavuus, jatkuvuus ja siirtymä, että mukautua tiedonhallintaa koskevaan lainsäädäntöön sekä siitä 

tuleviin vaatimuksiin esimerkiksi tietoturvallisuuden, yhteen toimivuuden ja yhteisten tukipalvelujen 

käytön osalta.  

 

Kymenlaakso noudattaa hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuria, joka muodostaa sote- ja pela-

uudistusta tukevan yhteisen käsityksen hyvinvointialueiden suunnittelua tukevista yhteisistä 

periaatteellisista linjauksista, kyvykkyyksistä, palveluista, niitä toteuttavista ylätasolla kuvatuista 

prosesseista sekä keskeisistä tietovarannoista ja tietojärjestelmistä. Erityinen painopiste kehityksessä on 

tiedolla johtamisen osa-alueella. Tiedolla johtamisen kehittäminen pohjautuu DigiFinlandin tekemään 

lähtötilanteen kartoitukseen, sekä kehittämissuunnitelmaan, jossa on asetettu tavoitteet Kymsoten ja 

tulevan Kymenlaakson hyvinvointialueen tiedolla johtamisen tavoitetilasta. Selkeästi suurimmat 

kehittämiskohteet löytyvät tiedon laadun, tietotuotteiden ja palveluiden sekä tiedon jakamisen osalta. 

 

Digitaalisien palveluiden strategisena tavoitteena on:   

 Vuoden 2024 loppuun mennessä 30 prosentissa Kymenlaakson hyvinvointialueen 

asiakasasioinnista tapahtuu sähköisesti, tai osittain sähköisessä palvelukanavassa pitäen 

sisällään vähintään yhden digitaalisen palvelun tai palvelun osan asiakkaan hyväksi.  

 

 Maakunnallisen mallin ja kokonaisuuden rakentaminen ohjaamaan asiakkaita sähköisiin ja/tai 

etäpalveluiden kanaviin, sekä Digitaalisien palveluiden mahdollisuuksien täysimääräinen 

hyödyntäminen.  

 

Digitaalisien palveluiden kehittämisen periaatteet: 

 Kymenlaaksolaisia palvellaan joustavammin ja yksilöllisemmin  

 Digitaaliset palvelut ovat tunnistettuja ja ymmärrettyjä, sekä niiden käyttö on saavutettavuus ja 

esteettömyys direktiivin mukaisia. 
  

 Noudatamme lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019.  
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 Noudatamme ohjeistusta lääkintälaitteiden lakisääteisten vaatimusten täyttymisestä 

Kymenlaakson Hyvinvointialueella. Kansallinen laki lääkinnällisistä laitteista astui voimaan 19. 

heinäkuuta 2021. 
 

 Palvelulupauksen asiointimuodosta riippumatta, digitaaliset palvelut suunnitellaan 

palvelupolun mukaisesti, johon mahdollistetaan aina asiakkaan niin halutessa myös perinteinen 

vaihtoehto.  
 

 Digitaalisien palveluiden sisäinen viestintä ja koulutus otetaan yhdeksi sisäiseksi 

painopistealueeksi.   
 

 Osallistamme ja autamme asiakkaita digitaalisien palveluiden ja laitteiden käytössä osana 

toimintaa, esimerkiksi Digimentori toimintana tai osallistumalla mm. digitukihankkeisiin. 

 

 Valitsemme ja toteutamme tärkeimmät tavoitteet/toimenpiteet organisaatio- tai 

kohdealuekohtaisille sähköisille asiakaspalveluille, sekä asiakaspoluille vuosittain alueelliseen 

toimintasuunnitelmaan, ja päätetään tavoitteiden prioriteettijärjestys.  Tavoitteita voivat olla 

esim. esteettömyys, käytettävyys, tietoturva, automatisoinnin korostaminen, henkilökohtaisen 

palvelun osuus.  

 

 Omaolo- ja Virtuaalisairaalapalveluiden, sekä muiden mahdollisten kansallisten palveluiden 

käyttöönotto yhdessä DigiFinland-yhtiön ja VRK:n kanssa (Suomi.fi) osana alueellista 

asiointipalvelua. Kanta-palveluiden näkymät eri osapuolille toteutetaan Kanta-palvelutarjonnan 

mukaisesti.  

 

5.9.2 Suomen kestävän kasvun ohjelma 

 

Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus 

 

Kymenlaaksossa Suomen kestävän kasvun -ohjelmaa (RRP) toteutetaan rakentamalla alueelle toimiva 

digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus, joka palvelee alueella asuvia kuntalaisia laajasti. Digitaalinen 

sote-keskus-hankkeessa kehitettävät toimintamallit, digitaaliset työvälineet, uudet innovaatiot ja 

palveluratkaisut hyödyttävät ensisijaisesti kolmea kohderyhmää. Näitä kohderyhmiä ovat (1) 

asiakkaiden palvelut, joissa on syntynyt koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa, (2) Kymenlaakson 

alueen kantokyvyn kannalta kriittiset erityisryhmät ja (3) sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. 

 

Asiakas- ja ammattilaisnäkökulman mukaan saanti varmistetaan osallistamalla monipuolisesti eri 

käyttäjäryhmiä mm. palvelumuotoilun keinoin kehittämistyöhön. Digitaalisen sote-keskuksen 

suunnittelu- ja toimeenpanotehtäviin (investoinnit 1,2 ja 4) kutsutaan mukaan eri alojen asiantuntijoita, 

sote-ammattilaisia ja kansalais- ja potilasjärjestöjen edustajia. Luonnollisesti palveluiden loppukäyttäjiä, 

eli Kymenlaakson asukkaita osallistetaan vahvasti mukaan kehitystyöhön läpi hankkeen. On tärkeää 

saada maakunnan asukkaiden näkökulma mukaan suunnittelun ja toteutuksen tueksi sekä 

huomioimaan käyttäjäryhmäkokemukset osana lopputuloksen arviointia. 

 

 

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fdigituki.kymenlaakso.fi%2Ffiles%2F15%2FEsitteet-logot-pohjat%2F186%2Fesitedigitukipalveluttulostettava.pdf%3Ftoken%3D5ec9cec7d629fb5dd191c796c3340fa1%26preview%3D1&embedded=true
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Keskeiset tehtävät: 

 Etävastaanottotoiminta, Asiakkaan näkökulmasta toimiva ratkaisukokonaisuus, etävastaanotot 

koronavelan purkamisessa.   

 

 Asiakkuuksien hallinta, Älykkäät asiakkuuksien hallinnan ratkaisut ennakointiin ja 

potilassegmentointiin Kymenlaakson erityisryhmien palvelupolkujen rakentamisen tueksi. 

 

 Digitaaliset hoitopolut ja omahoito, Digitaaliset hoitopolut Kymenlaakson alueen erityisryhmien 

omahoidon tai palvelun tukena; digitaalisen kehitystyön jatkaminen sekä tulevaisuuden ICT-

arkkitehtuuria ja kehittämistapoja koskevat selvitykset. 

 

 Digitaaliset palvelut ikääntyneiden kotona asumisen tueksi, Digitaalisten palveluiden 

laajentaminen myös ikääntyneiden palveluihin. 

 

 ICT-kehittämistyö asiakkaan ja ammattilaisen digitaalisten ratkaisujen tukena, esim. 

käytettävyyttä tukevat järjestelmäintegraatiot. 

 

Etä- ja digipalveluiden kehittämisessä on hyvinvointialueen huomioitava myös asiakkaat, jotka eivät 

käytä etä- tai digipalveluita. Heille on turvattava mahdollisuus fyysisiin lähipalveluihin ja heidän 

halutessaan, opastaa ja neuvoa uusien teknologioiden käyttöönotossa. 

5.10 Asiakas-ja potilasturvallisuutta tukevat hankkeet  

Kymsotessa on vuonna 2022 käynnissä useita kehittämishankkeita, joiden tavoite on kehittää 

Kymenlaakson hyvinvointialueen sote-palveluita entistä asiakaslähtöisemmiksi, tehokkaammiksi ja 

vaikuttavammiksi.  

 

Kehittämistyön on tarkoitus vahvistaa ja luoda Kymsotelle/ Kymenlaakson hyvinvointialueelle 

kyvykkyyksiä, jotka tuovat sille kestävää tapaa tuottaa sote-palveluita sekä auttavat sujuvoittamaan 

asiakkaiden palveluun pääsyä oikea-aikaisesti ja oikeantasoisesti. Sosiaalihuollon roolia sekä sosiaali- 

ja terveyspalvelujen integraation toteutumista painotetaan aiempaa vahvemmin. Kehittämistyön avulla 

vaikutetaan palveluiden kysyntään ja sujuvuuteen esimerkiksi ohjaamalla asiakkaita sähköisiin 

palvelukanaviin sekä parannetaan palveluiden toimivuutta yhdistämällä asiakastietoa ja ohjaamalla 

tukea asiakkaille täsmällisemmin ja tehokkaammin. Ennakoinnin avulla voidaan puolestaan vaikuttaa 

sekä kysyntään että palveluiden kohdentamiseen.  

 

Suomen kestävän kasvun rahoituksen avulla korjataan koronapandemiasta aiheutunutta hoito-, palvelu 

ja kuntoutusvelkaa. Kehittämistyössä panostetaan erityisesti muutoksen toimeenpanon tukeen (selkeä 

tavoitteen määrittäminen, osallisuus, johdon tuki sekä kehittämisen rakenteet ja työvälineet), joiden 

avulla varmistetaan muutoksen toteutumista.  

 

Kehittämistyössä on tunnistettu asiakas- ja potilasturvallisuuden merkitys ja sillä on siinä oma roolinsa. 

Tämä näkyy konkreettisina toimenpiteinä esimerkiksi toimintamalli-kehittämistyössä, jossa eri alojen 

ammattilaisia osallistetaan monialaisesti kehittämistyöhön tai vaikkapa erilaisten ennakkoarviointien ja 

tietoturva-asioiden muodossa.    
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Asiakas- ja potilasturvallisuuden ja kehittämistyön yhteensovituksessa on vielä jatkokehitettävää. 

Erityisesti HaiPro -ilmoitusten (teemat) yhteinen läpikäynti voisi toimia kehittämisyksikölle 

informaationa, siitä mihin toimiin/toimintamalleihin kehittämistyötä tulisi suunnata. Säännöllinen 

tapaaminen asiakas- ja potilasturvallisuuden asiantuntijoiden kanssa voisi toimia tässä työvälineenä.  

6 RISKIENHALLINTA 

6.1 Riskienhallinnan vastuut 

Meistä jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa päivittäisessä työssä kohtaamiimme riskeihin. 

Tavoitteena, että jokainen asiakas ja potilas saa oikea-aikaista ja turvallista hoitoa ja tiedämme mistä 

he tulevat ja minne he meiltä menevät. Riskien tunnistaminen ja korjaaviin toimiin ryhtyminen on osa 

toiminnan jatkuvaa parantamista. 

 

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä ja 

varaudutaan muihin ennakoimattomiin riskeihin. Riskienhallinnan järjestämiseen sekä toimeenpanoon 

liittyy keskeisesti toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä sekä turvallisuudesta huolehtiminen. 

 

Aluevaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoitteet ja osa-

alueet sekä periaatteet niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyistä hyvinvointialueella ja 

hyvinvointialuekonsernissa. 

 

Aluehallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. 

 

Hyvinvointialuejohtaja, toimialojen ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan 

ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat 

alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat aluehallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan 

toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat aluehallituksen antamien ohjeiden 

mukaisesti. Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta. (liite 2 hallintosääntö) 

6.2 Asiakas ja potilasturvallisuusriskien tunnistaminen  

Riskienhallinta on kokonaisvaltainen ja jatkuva prosessi ja keskeinen osa laatutyötä. Riskienhallinnalla 

ja turvallisuuden jatkuvasta arvioinnista saadulla tiedolla varmistetaan, että johtaminen, päätöksenteko 

ja toimintamme perustuvat oikeaan tietoon. Riskejä tunnistetaan ja analysoidaan, ja niiden aiheuttamat 

seuraukset pyritään minimoimaan. Tavoitteena on löytää keinot riskien poistamiseksi tai 

madaltamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Riskien arviointia voidaan suorittaa ennakoivasti sekä 

reaktiivisesti jo tapahtuneeseen vaaratapahtumaan liittyen. Ennakoivalla riskienhallinnalla 

mahdollistetaan asiakkaiden- ja potilaiden laadukas hoito, palvelu ja sen kehittäminen. 

 

Organisaation kokonaisturvallisuus ja riskien arvioinnin näkökulmat koostuvat asiakasturvallisuudesta, 

tietoturvallisuudesta, henkilöturvallisuudesta, laiteturvallisuudesta, palo- ja kemikaaliturvallisuudesta, 

kiinteistö ja ympäristöturvallisuudesta sekä valmiussuunnittelulla poikkeustilanteisiin. 

Valmiussuunnittelu suuronnettomuuksien varalta ja varautumissuunnittelu normaalia toimintaa 
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vaikeuttavien poikkeustilanteiden (tietojärjestelmän toiminnan, viestinnän ja sähkönsyötön ongelmat) 

osalta ovat osa riskienhallintaa. 

 

Asiakas- ja potilasturvallisuusriskejä voidaan tarkastella alla esiteltävien kuuden näkökulman kautta. 

  

Prosessit ja toimintatavat  

Ihmisten tekemien erehdysten taustalla ovat uusien prosesseihin, toimintatapoihin ja olosuhteisiin 

liittyvät riskit. Riskienhallintaan liittyy keskeisten työvaiheiden ja työvaiheiden kuvaaminen ja niihin 

sisältyvien riskien tunnistaminen. Kuvaamme keskeiset toimintaprosessit IMS-järjestelmään ja 

tunnistetaan niihin liittyvät riskit, toimintatapaohjeiden päivitys ja yhtenäistäminen sote-alueella sekä 

yhtenäinen lääkehoitoprosessi.  

 

Työympäristö  

Kiinteistöissä tehtävien saneerauksien ja mahdollisen uudisrakentamisen suunnitteluvaiheeseen 

otetaan mukaan eri asiantuntijoita, kuten kyseisen yksikön henkilökuntaa, työsuojelun ja 

työterveyshuollon edustajia sekä potilasturvallisuudesta vastaavia. Edellä mainituilla menettelyillä 

pyritään huomioimaan kaikki mahdolliset työympäristöihin ja kiinteistöihin liittyvät riskit niin potilaiden 

kuin henkilökunnankin kannalta.  

 

Työympäristön turvallisuudesta on vastuussa jokainen toimija ja puutteita huomattaessa on otettava 

yhteyttä asiaa korjaavaan tahoon (kiinteistöhuolto, lääkintälaitehuolto) Työympäristöön liittyviä 

vaaratilannehavaintoja ilmoitetaan Haipro-järjestelmään. 

 

Organisaatiossa varmennetaan uusien kiinteistöjen suunnittelussa riskien minimointi ja 

toimintaympäristön tarkastaminen ennen käyttöönottoa ja tehdään uusien tilojen käyttöönottoon 

liittyvä riskinarvio sekä lisäksi palotarkastukset ja turvallisuushenkilöiden suorittamat 

turvallisuuskävelyt.  

 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet  

Laitteita ja tarvikkeita hankittaessa kyseisten laitteiden ja tarvikkeiden tulee olla suunniteltu ja 

tarkoitettu sitä tarkoitusta tai käyttöä varten, johon ne hankintaan (CE hyväksyntä TLT-lain alaisilla 

laitteilla). Hankinnassa ja kilpailutuksessa on varmistettava, että laitteen tai tarvikkeen käyttöönottoon 

ja huoltoon saadaan riittävä perehdytys. Myös potilastietojärjestelmät ovat TLT-lain pirissä. Laitteisiin 

liittyvät vaaratilanneilmoitukset tehdään HaiPro-järjestelmään ja niistä tehdään myös Fimean ilmoitus.  

 

Laiteosaamisen varmistamiseksi toteutetaan lainsäädännön sisältökoulutus sekä laiteturvallisuuden 

verkkokoulutus (TLT 629/2010). Lääkintä- ja hoitolaitteiden sekä hoitotarvikkeiden toimintaa ja 

soveltuvuutta tarkastellaan ennen käyttöönottoa ja käytön aikana. Jos niissä havaitaan vikaa, tarvike 

säästetään ja otetaan yhteys HUS-logistiikkaan tai hoitolaitekeskukseen sekä tehdään Fimean ilmoitus. 

Lääkintä- ja hoitolaiteiden sekä tarvikkeiden hankinnassa huomioidaan elinkaaren hallinta sekä sen 

vaikutus laiteturvallisuuteen.  

 

 Huolehditaan laitteiden säännöllisestä huollosta ja toimitetaan rikkinäinen laite huoltoon.  

 Toimintaympäristö on sähköturvallinen ja mahdollisiin sähkönsyötön katkoihin on varauduttu.  

 Potilastietojärjestelmän toiminta on turvattu ja katkoksiin on varauduttu toimintaohjeella.  
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Suorituskyky ja osaaminen  

Turvallisen toiminnan lähtökohtana on varmistaa, että edellytykset toimia työtehtävässä ovat 

mahdollisimman hyvät. 

 

Rekrytoinnin yhteydessä tarkistetaan oikeus- ja kelpoisuus toimia kyseisessä työtehtävässä. 

Ammattihenkilö vastaa omasta ajantasaisesta osaamisestaan ja organisaation johto ja esimiehet 

mahdollistavat perehdytyksen ja työtehtävien vaatiman täydennyskoulutuksen saamista varmistetaan 

lääkeosaamisen, laiteosaamisen ja tietojärjestelmä osaamisen alueilla.  

 

Työterveyshuollon kanssa tehdään yhteistyötä, jos havaitaan ongelmia henkilön kyvyssä suoriutua 

tehtävästään ja ne liittyvät fyysiseen tai psyykkiseen toimintakykyyn. Esimiehet tukevat omalta osaltaan 

henkilökunnan jaksamista ja edellytyksiä toimia työtehtävissä työvuoro-ja lomasuunnittelulla.  

 

Dokumentointi ja tiedonkulku  

Hyvä dokumentointi on peruslähtökohta turvallisuusriskien hallinnalle. Riittävät tiedot on oltava 

saatavissa oikeellisina oikeaan aikaan. Potilasasiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä säädetään 

asetuksessa (99/2001). Tietojen tulee olla myös suojatut.  

 

Kymsoten toimintakulttuuri takaa, että ohjeistukset ovat olemassa ja niitä noudatetaan. 

Potilastietojärjestelmässä on tarvittavat tiedot ajantasaisena, käyttökoulutukset on käyty, ohjeistukset 

ovat selkeät ja tiedonkulku yksiköstä toiseen on turvattu. Lisäksi työryhmän jäsenet kommunikoivat 

selkeästi keskenään ja ISBAR-raportointimalli ja erilaiset tarkistuslistat ovat käytössä.  

 

Asiakas, potilas ja läheiset  

Asiakas ja potilas otetaan mukaan oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen, mutta turvallinen 

hoito ja hoiva ovat sote-ammattilaisen vastuulla. Ammattilaisen on hyvä tunnistaa asiakkaan ja potilaan 

osallistumiseen ja toimintakykyyn liittyvät riskit. Asiakkaan ja läheisen riskit turvalliselle toiminnalle 

kartoitetaan toimintaympäristöissä. Hoitoa ja hoivaa suunniteltaessa kartoitetaan henkilökohtaiset 

riskit.  

 

Esitiedot kartoitetaan toimenpidettä tai hoitoa varten ja näin kartoitetaan tähän liittyvät mahdolliset 

riskit. Kuntayhtymällä on käytössä myös RAI-järjestelmä, joka on standardoitu tiedonkeruun ja 

havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen 

arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Asiakkaan 

itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja rajoittamisestoimenpiteissä toimitaan Kymsoten ohjeiden 

mukaisesti. Yhtenä riskienhallinnan toimintana on käytössä asiakkaan tunnistaminen aina palveluun 

tullessaan, lääkehoidon, toimenpiteiden ja tutkimusten yhteydessä. 

6.3 Seuranta ja arviointi 

Riskien hallinta on keskeinen osa pitkävaikutteista turvallisuuden kehittämistä ja takaa toiminnan 

jatkumisen kaikissa olosuhteissa. Käytössämme on HaiPro-järjestelmän työkalu, Laatuportti, sekä 

pelastuslaitoksen omia järjestelmiä joilla riskitietoa kerätään. Riskienarvioinnit ja käsittely tehdään 

moniammatillisesti, viisiportaisen riskiarvioinnin avulla määritetään riskin suuruutta. Järjestelmiin 

kirjataan myös aikataulut ja vastuut mahdollisille toimenpiteille. 
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6.4 Säännölliset riskikartoitukset ja turvallisuuskävelyt 

Toimintayksiköihin tehdään säännöllisiä omia sisäisiä turvallisuusauditointeja ja turvallisuuskävelyjä. 

Näiden avulla pyritään parantamaan havaittuja puutteita ja epäkohtia, sekä tekemään 

toimintaympäristöstä ja prosesseista mahdollisimman turvallisia. Arvioinneissa käytetään turvallisuuden 

eri osa-alueiden kokonaisvaltaista strukturoitua auditointi- / turvallisuuskävely pohjaa. 

6.5 Jatkuvuudenhallinta ja valmius 

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautuminen häiriötilanteisiin ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 

kaikissa tilanteissa on väestön toimintakyvyn ja koko yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeää. 

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan organisaation yhtenä keskeisenä strategisena tavoitteena 

tuleekin olla palveluiden korkea toimintavarmuus sekä luotettavuus. Tämä edellyttää organisaation 

johdon sitoutumista varautumisen ja toiminnan jatkuvuuden kehittämiseen, koko henkilöstön 

osallistumista varautumisen toteuttamiseen, sekä joustavuutta ja jatkuvaa oppimista.  

 

Lainsäädäntö edellyttää, että viranomaiset varautuvat valmiussuunnitelmin, sekä muilla toimenpiteillä 

normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä 

tämä tarkoittaa myös sitä, että mikäli palvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta, tulee 

varautumisesta ja palveluiden jatkuvuudenhallinnasta sopia palvelua hankittaessa. 

 

Hyvinvointialueelle on tehty erillinen valmiussuunnitelma, jonka tavoitteena on varautua ennalta 

erilaisiin normaaliajan toimintaa häiritseviin tai niitä vaarantaviin tapahtumiin sekä erityistilanteisiin ja 

poikkeusoloihin. Varautumisessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Erityistilanteiden 

toimintamallit perustuvat mahdollisimman hyvin normaaliaikojen johtamisjärjestelmään. 
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7 TURVALLISUUSKULTTUURI  

Turvallisuuskulttuuri on toiminnan perusta ja sen edistäminen vaatii niin pieniä kuin suuria toimia 

hyvinvointialueelta. Hyvän turvallisuuskulttuurin kehittyminen edellyttää aktiivista johtamista.  

Sosiaali- ja terveydenhuollossa turvallisuuskulttuuri tarkoittaa yksilön, työyhteisön ja organisaation 

tapaa toimia siten, että kaikessa toiminnassa varmistetaan asiakkaan/potilaan hoidon, hoivan ja 

palvelun turvallisuus. Hyvä turvallisuuskulttuuri rohkaisee ja kannustaa turvallisuuspoikkeamien 

tunnistamiseen, niistä keskustelemiseen ja niiden ratkaisemiseen, tukee järjestelmälähtöistä virheistä 

oppimista ja mahdollistaa tuloksellisten ja luotettavien turvallisuusjärjestelmien riittävän resursoinnin 

ja organisoinnin.  

 

Työntekijöiden perehdyttämisen tulee perustua luottamukselliseen toimintaympäristöön, turvallisuutta 

varmistaviin menettelyihin ja suojauksiin, vaara- ja haittatapahtumien ilmoitusmenettelyyn ja niistä 

oppimiseen. Työyhteisön kulttuurin tulee olla sellainen, joka ei syyllistä ja luo perustaa yksiköiden 

turvallisuutta tukevaan toimintaan.  

Hyvällä ja vahvalla turvallisuuskulttuurilla vähennetään toimintaan liittyviä riskejä sekä asiakkaille että 

potilaille toiminnan aikana aiheutuvia haittoja. Vaaratapahtumaan osallistuneiden työntekijöiden 

tukeminen on tärkeä osa hyvän turvallisuuskulttuurin kehittämistä. Asiakkaat ja potilaat, ja heidän 

läheisensä otetaan aktiivisesti osalliseksi laadun ja turvallisuuden kehittämiseen.  

Avoin turvallisuuskulttuuri näkyy toiminnassamme seuraavasti:  

 Asiakkaiden ja potilaiden saamien palveluiden laatu ja turvallisuus varmistetaan. 

 Asiakkaan ja potilaan ohjaaminen ja osallistaminen oman turvallisuutensa varmistamiseen 

sekä heiltä saatuun palautteeseen vastaamiseen. 

 Palautekanavien kautta saadun tiedon hyödyntämisenä turvallisuuden parantamisessa. 

 Turvallisuuspoikkeamien ilmoittamisena ja syyllistämättömänä käsittelynä ja niiden 

perusteella turvallisten käytäntöjen kehittämisenä. 

 Turvallisuuskulttuuri huomioidaan työntekijöiden perehdytysohjelmissa 

 

Poikkeama- ja vaaratapahtumailmoitusten määrää ja laadullista tietoa hyödynnetään 

turvallisuuskulttuurin arvioinnissa. Korkea ilmoitusaktiivisuus osaltaan kertoo vahvasta 

turvallisuuskulttuurista. Lisäksi vaaratapahtumailmoituksissa kuvatut kehittämistoimenpiteet, kertovat 

kyvystä oppia virheistä ja näin näiden korkea osuus viestii hyvästä turvallisuuskulttuurista. 

 

Järjestämisvastuulle kuuluvien sotepalveluiden omavalvonnassa ilmenevien puutteiden tai epäkohtien 

korjaamiseksi annetaan ohjausta ja velvoitetaan niiden korjaaminen määräajassa. Hyvinvointialue 

seuraa palveluntuottajien ja ostopalvelujen tarjoajien yhteistyömallien toteutumista. 

 

Vahva turvallisuuskulttuuri muodostuu realistisesta työn hallinnan tunteesta, henkilökohtaisesta 

vastuun otosta, työn vaarojen käsittämisestä, turvallisuusmotivaatiosta ja turvallisuuden systeemisestä 
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käsityksestä sekä turvallisuuskulttuurin eri ulottuvuuksista (kuva 6). Muutosten hallintaa tai 

turvallisuudesta viestimistä kehittämällä voidaan vaikuttaa siihen, että asiakas- ja potilasturvallisuus olisi 

henkilöstöä motivoiva tekijä, henkilöstö ymmärtäisi paremmin asiakas- ja potilasturvallisuutta, sen 

syntymisen edellytyksiä sekä organisaation toimintaan liittyviä vaaroja, kokisi vastuuta turvallisuuden 

varmistamisesta ja pystyisi hallitsemaan työtään paremmin. (Pietikäinen, Reiman & Oedewald, 2008) 

 

 

Kuva 6. Turvallisuuskulttuurin organisatoristen ulottuvuuksien kehittäminen (Pietikäinen, 

Reiman & Oedewald, 2008) 

 

 

Kehittämiskohteet 2023-2024 

 

 Toteutetaan turvallisuuskulttuurin mittaus TUKU-kyselyllä vuonna 2023. 

 

 Laaditaan suunnitelma turvallisuuskulttuurin säännöllisestä mittaamisesta ja tulosten 

hyödyntämisestä turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. 

 

 Tarjotaan esihenkilöille ja työntekijöille täydennyskoulutusta turvallisuutta  

vahvistavista ja tukevista työelämätaidoista sekä turvallisuuskulttuurista. 

 

 Kartoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastuslaitoksen sekä yksityisten  

palveluntuottajien vaaratapahtumien ilmoituskanavat. 
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8 ASIAKKAAN, POTILAAN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ OSALLISUUS  

8.1 Yhdessä asiakkaan ja potilaan kanssa 

Asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheistensä osallisuuden edistämisen on osa jokaisen ammattilaisen 

ja organisaation toimintaa. Voidakseen osallistua tasavertaisena oman asiansa hoitoon, asiakkaat ja 

potilaat tarvitsevat riittävää ja neuvontaa ja ohjausta. Turvallisuuden edistämisessä vahvistettaessa 

asiakkaiden ja potilaiden turvallisuuden tunnetta on keskeistä kuulla potilaiden ja asiakkaiden 

kokemuksia hoidosta ja palvelusta. Kokemustiedon keruu ja tuloksista viestiminen ovat tärkeitä 

elementtejä kehitettäessä palveluita. Asiakkaat ja potilaat tulee osallistaa toiminnan suunnitteluun. 

 

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen 

toimintaan. Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja 

vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. 

 

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: 

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja; 

2) selvittämällä asukkaiden ja hyvinvointialueella säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti 

asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa; 

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin; 

4) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa; 

5) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun; 

6) tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden 

suunnittelua ja valmistelua. 

 

Kymenlaakson hyvinvointialueelle laaditaan osallisuusohjelma, johon kuvataan miten hyvinvointialueen 

asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. 

(Laki hyvinvointialueesta 611/2021 29 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet) 

8.2 Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus 

Sosiaali- ja terveydenhuolto suunnitellaan ja toteutetaan sisällöltään, laajuudelta ja laadultaan palvelun 

ja hoidon tarpeet huomioiden asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on tuottaa palvelut yhdenvertaisesti, 

yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina. Palveluja voidaan koota hyvinvointialueen alueella 

suurempiin kokonaisuuksiin silloin, kun palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät 

erityisosaamista tai kalliita investointeja tai kun palvelujen tarkoituksenmukainen, kustannusvaikuttava 

ja tehokas toteuttaminen sitä edellyttävät. Hyvinvointialueen on turvattava järjestämisvastuullaan 

olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen esteettömyys ja saavutettavuus. 

 

Palvelun/hoidon tarpeen arvioinnista ja palveluun/ hoitoon pääsystä on sovitut menettelytavat, jotka 

noudattavat säädöksiä, viranomaisvaatimuksia ja suosituksia. Terveydenhuollossa on kirjallisesti 

ohjeistettu hoidon kiireellisyysjärjestys (hoidon tarpeen arviointi) sekä varmistetaan hoitotakuun 

mukainen hoitoon pääsy. Sosiaalipalveluissa on kirjallisesti ohjeistettu palvelutakuuseen kuuluvat 

käytännöt (mm. lastensuojeluilmoituksen selvitys; vanhusten, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210611#Pidm45949344824752
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palvelutarpeen arviointi, palveluiden saantiin liittyvä päätöksenteko sekä palvelusuunnitelman 

laadinta). Sosiaalipäivystys on järjestetty säädösten mukaisesti. Julkisissa palveluissa on huomioitu 

asiakkaan/potilaan oikeus valita hoitopaikka ja valinnan mahdollisuuden käyttöä seurataan. 

Organisaatiossa on luotu menettelytavat tilanteisiin, jolloin asiakasta/potilasta ei oteta 

palveluun/hoitoon tai joissa asiakas/potilas on kykenemätön antamaan suostumuksensa 

palveluun/hoitoon. Ajanvarauksella mahdollistetaan asiakkaan/potilaan sujuva palvelu/hoito. 

Palveluun/hoitoon pääsyn aikoja seurataan ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin. Palveluun/hoitoon 

pääsyn ajoista viestitään säädösten ja viranomaisten edellyttämin aikavälein. 

 

Hyvinvointialueen toimialueet seuraavat hoidon saatavuutta ja saavutettavuutta omissa johtoryhmissä 

LATO- strategiatyökalun avulla.  Lisäksi tuloksia seurataan hyvinvointialueen johtoryhmässä.  

8.3 Haavoittuvien ryhmien huomioiminen osallisuuden vahvistamisessa 

Sosiaalihuoltolaissa (SHL 3, 4, 6, 8, 36, 42 ja 46 §) erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä tarkoitetaan 

henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Syynä 

voi olla kognitiivinen tai psyykkinen vamma tai sairaus, päihteiden ongelmakäyttö, usean yhtäaikaisen 

tuen tarve tai muu vastaava syy kuten esim. puutteellinen kielitaito yhdistettynä traumaattisiin 

kokemuksiin. Vaikeavammainen tai ikääntynyt voi myös tietyissä tilanteissa olla erityistä tukea 

tarvitseva. Jokaisen asiakkaan kohdalla on yksilöllisesti arvioitava erityisen tuen tarve ottaen huomioon 

asiakkaan tosiasiallinen tilanne. 

 

Erityistä tukea tarvitsevalla lapsella tarkoitetaan lasta, jonka kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa 

lapsen terveyttä tai kehitystä tai joka itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään tai 

joka on erityisen tuen tarpeessa. Määrittely tarkoittaa käytännössä, että ehkäiseviä ja tukevia palveluja 

on mahdollista saada ilman lastensuojelun asiakkuutta. Sosiaalihuoltolaissa erityistä tukea tarvitseville 

lapsille on säädetty yhtä vahva oikeus palvelujen ja tuen saamiseen kuin lastensuojelulaissa (417/2007) 

lastensuojelun asiakkaille. Ainoastaan lastensuojelulaissa säädettyjen palvelujen saaminen edellyttää 

lastensuojelun asiakkuutta. 

 

Erityisen tuen tarpeessa olevien potilaiden, kuten päihdeongelmaisten, osalta terveydenhuollossa 

laadittava hoito/kuntoutussuunnitelma on laadittava niin, että se voidaan huomioida tehtäessä 

ratkaisuja SHL 46 § :n mukaisesti kyseisen asiakkaan välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon sekä 

terveyttä kehitystä turvaavista palveluista (THL 24 §). 

 

Koronapandemia on voinut lisätä haavoittuvuutta ja palvelujen hakemista ja saatavuutta. 

Kymenlaakson alueella on haettu Suomen Kestävän kasvunohjelmasta rahoitusta (EU-rahoitteinen) 

seuraavien haavoittuvien asiakas-ja potilasryhmien hoito-ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen: 

 

1) Henkilöt, joilla joko on tai on kohonnut riski sairastua mielenterveys- tai päihdehäiriöihin.  Heitä ovat 

esim. nuorisotyöttömät, lapset ja nuoret, joilla on psyykkistä kuormittuneisuutta. 

 

2) Haavoittuvassa asemassa olevat lapset, nuoret ja perheet. Tällaisia ovat esim. ne nuoret, jotka ovat 

koronapandemian aikana pudonneet opinnoista tai työelämästä tai ne työttömäksi jääneet nuoret 

aikuiset, joilla on taloudellisista tai sosiaalisista syitä ollut haasteellista hakeutua avun piiriin. 
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3) Pitkäaikaissairaat tai pitkäaikaissairauksiin kohonneen riskin henkilöt, esimerkiksi he, joiden sairaus 

on jäänyt joko tunnistamatta tai hoitamatta. 

 

Koronavelan kannalta kriittiset asiakasryhmät 

 

Kehittämisessä keskitytään heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleviin asiakas- tai potilasryhmiin, 

joiden hoito- ja palvelukokonaisuuksissa Kymenlaaksossa on suurin kehittämistarve ja -valmius. 

 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa, vuonna 2022 tunnistetaan ja määritellään tarkasti ne palvelut, joissa 

koronavelkaa on syntynyt ja ne asiakassegmentit, jotka erityisesti ovat kärsineet pandemia-ajasta 

johtuvasta kiireettömän hoidon viivästymisestä. Näiden ryhmien hoito-, palvelu- ja kuntoutusvajeen 

määrä ja luonne analysoidaan.  

 

Vuoden 2022 aikana jonojen purkua tehdään hoito- ja palveluvelan purkamiseksi ainakin seuraavissa 

kokonaisuuksissa:  

1) pitkäaikaissairaiden hoitosuunnitelmat  

2) suun terveydenhuolto 

3) nuorten määräaikaistarkastukset 

4) ikääntyneiden palvelutarpeenarviointi sekä aikuissosiaalityö 

8.4 Asiakaskokemuksen kehittäminen 

Asiakaskokemuksen johtamisen kehittämisessä tavoitellaan Kymenlaakson hyvinvointialueelle 

yhtenäisiä, systemaattisia ja skaalattavia periaatteita ja toimintamalleja. Asiakaskokemuksen 

mittausjärjestelmä on yhtenäistetty aiemmin käytössä olleiden useiden erilaisten järjestelmien sijaan. 

Lähtökohtaisesti on tunnistettu sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakkuuksien erilaisuudet, jotka 

puolestaan luovat vaatimukset erilaisista mittaustavoista. 

 

Asiakaskokemuksen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä on useita eri ulottuvuuksia. Kymenlaaksolaisille 

on annettu palvelulupaus - Olemme sinua varten: oikea-aikaisesti, turvallisesti ja palvelutarpeesi 

huomioiden. Palvelulupauksen taustalla ovat Kymenlaakson hyvinvointialuestrategia sekä laadittavat 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia ja pelastustoimen palvelutasopäätös. Palvelukohtaiset 

lupaukset puolestaan kiteytetään yhdessä henkilöstön kanssa asiakaskokemuksen mittaustoiminnan 

käynnistymisen yhteydessä. 

 

Asiakaskokemuksen mittaustulokset auttavat meitä ymmärtämään asiakkaan kokemusta. Muita lähteitä 

ovat mm. asiakaspalaute, tutkimukset ja esim. sosiaalinen media. Päämittarina käytämme NPS-

suositteluindeksiä ja kanavina ensisijaisesti tekstiviestiä, mutta myös mobiililinkkiä, sähköpostikyselyä 

ja palautelomakkeita. Palveluita kehitettäessä, esim. Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeessa, 

asiakaspalautteen keruuta kokeillaan erilaisilla sisällöillä ja erilaisissa kanavissa, löytääksemme parhaan 

mahdollisen tavan asiakaspalautteen saantiin. 

 

THL ohjaa kansallisen Asiakaspalautetyöryhmän työtä. Työryhmän suositusten mukainen mittaripankki 

on käytössämme suunnitellessamme palvelukohtaisesti kyselyn rakennetta ja sisältöä. Sosiaalihuollon 

ja terveydenhuollon erilaisuus edellyttää erilaisia mittaustapoja ja -sisältöjä, tämä otetaan huomioon, 

kun palvelukohtaisesti sovimme mittaamisen etenemisestä; järjestys, frekvenssi (jatkuvaa - ajoitettua, 
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mutta toistuvaa) ja vapaan palautteen kanavat, sisällöt. Asiakaspalautteen, sotepalaute, sisältö on 

päivitetty ja palautteen käsittelymallia hiotaan hyvinvointialueen palveluorganisaatioon sopivaksi. 

Kymenlaakson hyvinvointialueella asiakaskokemuksen kehittämistä ohjaa lähivuosille laadittu 

strateginen tiekartta, jonka ydinkohdat ovat 

 

1) Mittaamisen käyttöönotto (2022-2023) 

2) Kulttuurin vakiinnuttaminen (2023-2024) 

3) Asiakasdatan hyödyntäminen (2023-2025) 

Käytössä oleva mittausmalli sisältää mittariston rakenteen, palautteen hallinnan kokonaisuuden, 

tulosten hyödyntämisen ja tuloksista viestimisen. Nämä kaikki tarvitaan asiakaskeskeisen kulttuurin 

rakentamiseen. Palautetta seurataan ja analysoidaan jatkuvasti. Asiakaskokemuksen kehittämisen 

jalkauttamisesta on laadittu prosessi, jonka skaalautuvaa toteutusta tukee koulutus-

/valmennusohjelma. 

 

Kulttuurin vakiinnuttamisessa keskeistä on asiakaskokemuksen näkökulman saaminen osaksi arjen 

johtamista, asiakaslupausten jalkautus ja mittaamisen suunnitelmallinen laajentaminen. 

 

Asiakaskokemuksella johtamista tukevat erilaiset rakenteilla olevat tietojohtamisen välineet, jotka 

mahdollistavat tulosten ajantasaisen seurannan. Palvelujen tuottaminen ja niiden jatkuvan 

kehittäminen edellyttävät ajantasaista tietoa asiakkaan kokemuksesta koko palveluverkostossamme. 

Tämä edesauttaa myös asiakaskeskeisen kulttuurin juurtumista. Lisäksi kokonaisuutta tukeva 

viestintäsuunnitelma toimenpiteineen ja niiden seuranta tekevät asiakaskokemuksen kehittämisen 

näkyväksi, niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Tämä osaltaan vauhdittaa asiakaskokemuksen 

kulttuurinmuutosta. 

 
Kuva 7. Asiakaskokemuksen mittaamisen visio 

 

 



 Kymenlaakson hyvinvointialueen 38 

laatu-, asiakas- ja potilas-

turvallisuussuunnitelma 2023-2024 

 

Kymenlaakson hyvinvointialue Y-tunnus / FO-nummer kymenhva.fi 

Kymmenedalens välfärdsområde 3221311-5 kirjaamo@kymenhva.fi 

Kehittämiskohteet 2023-2024 

 

 Mitataan systemaattisesti ja suunnitelmallisesti laajentaen asiakaskokemusta eri palveluissa 

 Osallistetaan henkilöstö asiakaskokemustiedolla johtamiseen 

 Seurataan hoidon vaikuttavuutta 

 Seurataan asiakaskokemustiedolla aikaansaatuja muutoksia 

 

8.5 Asiakaspalaute 

Asiakas, potilas tai läheinen voi antaa palautetta palvelusta tai hoidosta joko sähköisesti tai suoraan 

henkilökunnalle. Sähköisen palautteen voi kohdistaa hoitoa/palvelua antaneeseen yksikköön tai jättää 

sen ylemmälle tasolle. Tavoitteena on palautteiden avulla parantaa asiakaslähtöisyyttä ja läpinäkyvyyttä 

ja lisäksi hyödyntää saatuja palautteita systemaattisemmin toiminnan, prosessien, asiakaspalvelun ja 

palveluiden laadun kehittämiseen. 

8.6 Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon 

8.6.1 Muistutukset 

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista annetussa laissa (812/2000) todetaan, että terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai 

sosiaalihuollon palveluun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä potilaalla tai asiakkaalla on 

oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle.  Tarvittaessa muistutuksen voi tehdä 

asiakkaan laillinen edustaja, omainen tai muu läheinen.  

 

Muistutuksen tekemiselle ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian 

tapahtuman jälkeen. Muistutus ei rajoita asiakkaan tai potilaan oikeutta tehdä kantelu valvovalle 

viranomaiselle. Muistutuksella ei voi hakea muutosta viranhaltijan tekemään päätökseen.  

 

Hyvinvointialueen on tiedotettava muistutusoikeudesta ja järjestettävä muistutuksen tekeminen 

mahdollisimman vaivattomaksi. Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti hyvinvointialueen 

kirjaamoon, mutta erityisestä syystä se voidaan tehdä myös suullisesti.   

 

Muistutukseen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa, yleensä viimeistään kuukauden kuluessa. 

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus siitä, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin 

muistutus on johtanut. Johtajaylilääkäri ja sosiaalipalvelujohtaja vastaavat muistutuksiin vastaamisesta 

yhdessä toimintayksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa.  

8.6.2 Kantelut 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus kannella valvovalle viranomaiselle, jos hän on 

tyytymätön sosiaali-tai terveydenhuollossa saamaansa hoitoon tai palveluun. Kantelun voi tehdä silloin, 

kun henkilö katsoo kantelun kohteena olevan organisaation tai henkilön menettelyn tai toiminnan 

olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin 

perusteella. Kantelun voi tehdä aluehallintovirastoon, Valviraan (menehtyminen, vakava 
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vammautuminen), eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Kahta vuotta vanhempaa 

kantelua ei pääsääntöisesti käsitellä. Kantelu tehdään sähköisessä asioinnissa, kantelulomakkeella tai 

vapaamuotoisesti. Valvontaviranomaisilta tai sosiaali- ja potilasasiamiehiltä saa tarkemmat ohjeet 

kantelun tekemiseen. 

8.6.3 Potilasvahingot ja vahingonkorvaus 

Potilasvakuutuslaissa (948/2019) säädetään terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle 

aiheutuneen henkilövahingon korvaamisesta. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee potilasvakuutuslain 

perusteella, onko potilaalle aiheutunut terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä korvaukseen 

oikeuttava henkilövahinko. Potilasvahinkoilmoitus tehdään sähköisesti potilasvakuutuskeskuksen 

internet-sivuilla tai ilmoituslomakkeella. 

 

Vahingonkorvauslaissa (412/1974) säädetään vahingonkorvauksen perusteista. Edellytysten täyttyessä 

korvausta maksetaan muusta kuin hoitotoimenpiteestä johtuvasta henkilövahingosta ja 

esinevahingosta ja tietyin edellytyksin kärsimyksestä. Korvausta haetaan hyvinvointialueen kirjaamoon 

lähetettävällä hakemuksella. 

8.6.4 Potilas-/sosiaaliasiamiestoiminta 

Sosiaali- ja potilasasiamiehet ovat puolueettomia henkilöitä, joiden tehtävänä on edistää asiakkaiden 

ja potilaiden oikeuksia. Asiamiehet neuvovat ja auttavat asioiden selvittämisessä toimintayksikön 

kanssa tai avustavat tarvittaessa asiakasta muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai 

vahingonkorvausvaatimuksen tekemisessä. 

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saa kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköistä ja 

hyvinvointialueen internet-sivuilta. Tällä hetkellä Kymenlaaksossa potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelusta 

vastaa Kaakkois-Suomen osaamiskeskus Oy Socom. 

8.6.5 Oikaisuvaatimus 

Muutosta sosiaali- tai terveydenhuollon palvelua koskevaan päätökseen voi pääsääntöisesti hakea 

oikaisuvaatimuksella ja sen jälkeen hallintovalituksella hallinto-oikeudelta. Viimeinen valitusaste on 

korkein hallinto-oikeus.  

 

Joihinkin sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksiin haetaan muutosta valittamalla suoraan hallinto-

oikeuteen tai aluehallintovirastoon. Ohjeet muutoksenhaun tekemiseen löytyvät päätöksestä. Ohjeessa 

on osoite, johon oikaisuvaatimus tai valitus tehdään, muutoksenhaun määräaika sekä mitä asiakirjoja 

muutoksenhaun mukana on toimitettava. Muutoksenhaun määräaika on ehdoton, oikaisuvaatimusta 

tai valitusta ei käsitellä, jos se saapuu myöhässä. 

8.6.6 Asiakkaan, potilaan, läheisen vaaratapahtumailmoitus  

Asiakas, potilas tai läheinen voi halutessaan ilmoittaa havaitsemistaan vaaratapahtumista HaiPro -

järjestelmään Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivujen kautta, ilmoitus jätetään nimettömänä. 

Tapahtumista tiedon saaminen auttaa meitä parantamaan toimintaamme ja tapojamme niin, että 

uusilta vastaavilta tapahtumilta voitaisiin välttyä. 
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8.7 Asiakkaan, potilaan tiedonsaantioikeus ja informointi vaaratapahtumasta 

Jos asiakkaalle tai potilaalle on hoidon tai palvelun seurauksena tai sen viivästymisen vuoksi aiheutunut 

vaaratapahtuma, kerrotaan tästä avoimesti asiakkaalle tai potilaalle ja tapahtumaa pyydetään anteeksi. 

Asiakas, potilas tai läheinen voi tarvita apua ja tukea tapahtuman tai sen seurausten ymmärtämiseksi 

tai käsittelemiseksi. Tapahtuma, siihen vaikuttaneet tekijät ja virheen seuraukset käydään läpi asiakkaan, 

potilaan ja hänen niin toivoessa, myös hänen läheisensä kanssa.  

8.8 Online Prototyypit 

Prototyypit on Kymenlaakson hyvinvointialueen oma online-yhteisö, joka on perustettu Kymenlaakson 

asukkaiden ja hyvinvointialueen asiakkaiden äänitorveksi ja avuksi asiakaslähtöisempien palveluiden 

kehittämiseen. Prototyypit ovat vapaaehtoisten joukko ihan tavallisia kymenlaaksolaisia tyyppejä, jotka 

osallistuvat sote-palvelujen kehittämiseen nykyisinä ja tulevina asiakkaina ja Kymenlaakson asukkaina.  

 

Prototyypit on valittu hyvinvointialueen yhdeksi yhteiskehittämisen kanavaksi, joka yhdistää asukkaat 

ja palvelun kehittäjät. Yhteiskehittämisessä palvelun suunnitteluun osallistuvat kaikki ne tahot, jotka 

osallistuvat palvelun tuottamiseen tai käyttämiseen. 

 

Prototyyppien mielipiteitä ja ideoita hyödynnetään palvelujen kehittämisprojektien eri vaiheissa, jolloin 

Prototyypeillä on aito mahdollisuus vaikuttaa palveluiden sisältöön. Samalla suunnittelussa tulee 

huomioitua jo varhaisessa vaiheessa erilaisten asiakkaiden näkökulmat.  

 

Prototyypit työskentelevät aktiiviviikoilla, joita toteutuu vuositasolla 5-6. Kunkin aktiiviviikon aikana 

Prototyypit pääsevät vastaamaan erilaisiin tehtäviin ja käymään yhdessä keskustelua tehtävien aiheista. 

Tehtävien vastaukset ja keskustelun anti jäävät kehittäjälle aineistoksi kehittämistyöhön. 

 

Prototyyppien online-yhteisöä määrittävä seuraavat asiat: ryhmä on anonyymi ja jokaisen jäsenen 

tausta ja lähtökohta online-työskentelyyn on erilainen. Joukossa voi olla henkilöitä, jotka käyttävät 

paljon alueemme sote-palveluita tai henkilöitä, jotka käyttävät palveluja harvoin. Prototyypit ovat 

ennemminkin otanta erilaisista kymenlaaksolaisista asukkaista, kuin joukko asiakkaita. Vuoden 2022 

alussa Prototyyppitoimintaa laajennettiin lisäämällä yhteisöön perhekeskustoiminnan kehittämistä 

arvioivia henkilöitä. Laajentamista on tavoitteena jatkaa tulevaisuudessa. 

 

Prototyypit ovat kiinnostuneita organisaation eri palveluista ja Prototyypit tekevät mielellään tehtäviä 

eri palvelusektoreihin liittyen. Tehtävien kautta Prototyypit pääsevät tutustumaan erilaisiin palveluihin, 

kurkistamaan kulisseihin ja saavat tietoa palveluista, jotka ovat vasta tulossa käyttöön.  

 

Prototyyppitoimintaa kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2021 yhteisön jäsenille suunnatussa kyselyssä 

selvitimme mm. tärkeimpiä syitä kuulua yhteisöön. Kyselyssä nousi esiin kolme eniten ääniä saanutta 

teemaa. Tärkeimpiä asioita Prototyyppien mielestä olivat sote-palveluiden saavutettavuuden 

kehittäminen, palveluiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa ja se, että sote-palveluiden 

kehittäminen on alueellisesti merkittävää. Myös digitaalisten palveluiden kehittäminen, sote-

palveluiden henkilökohtainen kokemus ja kustannustehokkuus nousivat vastauksista esiin. 
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8.9 Kokemusasiantuntijat 

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus tietyn palvelun asiakkaana 

olemisesta, tietystä elämäntilanteesta, sairaudesta tai vammasta ja hän on kiinnostunut kertomaan 

tästä kokemuksestaan. He täydentävät ammattilaisten antamaa palvelua, hoitoa omilla kokemuksillaan 

ja taidoillaan ja tietävät, millaiset palvelut ovat auttaneet heitä ja ovat valmiita auttamaan muita samassa 

tilanteessa olevia.  Kokemusasiantuntijalla voi olla taustalla tehtävään kokemusasiantuntijakoulutus. 

Kokemusasiantuntijat voivat tukea asiakasta, potilasta tai heidän läheisiään pärjäämään sairauden 

kanssa sekä avustaa siinä, miten hoito- ja palveluketjujen keskellä tullaan toimeen. 

Kokemusasiantuntijat voivat myös osallistua sosiaali- ja terveydenhuollon erialaisiin tehtäviin, 

vertaistukiryhmien tai asiakas-/potilasryhmien ohjaamiseen yhdessä ammattilaisten kanssa.  

 

Kymenlaakson hyvinvointialueella kokemusasiantuntijoita toimii muun muassa psykiatriset- ja 

päihdepalveluissa sekä lastensuojelussa. Perhekeskuksessa on erilaisten teemojen käsittelyissä ollut 

mukana kokemusasiantuntijoita esimerkiksi erityislasten perheiden ja uusperheiden tukemisessa.  

8.10 Sote-keskuksen yhteisasiakasvastaanotto 

Yhteisasiakasvastaanotolla toteutetaan mallia, jossa paljon palveluita käyttävien asiakkaiden tilanne 

saadaan paremmin haltuun. Sen sijaan, että asiakas kulkee ovelta ovelle, yhteisasiakasvastaanotolla 

pysähdytään asiakkaan tilanteen äärelle. Yhteisasiakasvastaava kartoittaa asiakkaan tilanteen yhdessä 

hänen kanssaan kokonaisvaltaisesti ja tekee suunnitelman. Uuden mallin suunnittelu, rakentaminen ja 

sen kokeilu tehdään osana kehittämistyötä.  

8.11 Itsemääräämisoikeuden tukeminen 

8.11.1 Pakonkäytön vähentäminen psykiatrisessa sairaanhoidossa 

Kymenlaakson hyvinvointialueella psykiatrista sairaalahoitoa toteutetaan terveyden ja sairaanhoidon 

palveluissa. Psykiatrista hoitoa pyritään toteuttamaan lähtökohtaisesti yhteistyössä potilaan kanssa ja 

vapaaehtoisuuteen perustuen. Psykiatrista hoitoa voidaan toteuttaa mielenterveyslain (1116/1990) 

mukaan myös potilaan tahdosta riippumatta, jolloin potilaalla on edelleen oikeus laadultaan hyvään 

terveyden- ja sairaanhoitoon. Hoito on järjestettävä ja potilasta on kohdeltava siten, ettei hänen 

ihmisarvoaan loukata ja että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.   

 

Pakon käyttäminen hoidossa on ihmisen perusoikeuksien rajoituksista sellainen, että sen 

toimeenpanossa on kiinnitettävä huomiota potilaan oikeuksiin, inhimilliseen kohteluun ja päätösten 

valituskelpoisuus on tehtävä potilaalle tiettäväksi. Pakon käytön vähentäminen psykiatrisessa hoidossa 

on valtakunnallinen ja maailmanlaajuinen tavoite.   

 

Kymenlaakson hyvinvointialueen psykiatrisessa sairaalahoidossa pyritään pakon käytön minimointiin. 

Osallistumme aktiivisesti valtakunnallisen pakon käytön verkostoon ja sen kehittämistyöhön. 

Psykiatriseen sairaalahoitoon on laadittu pakon käytön vähentämisen suunnitelma: pakon käyttöä 

vähennetään kehittämällä johtamista sekä hoitokäytäntöjä (mm. purkukeskustelu potilaan kanssa 

tahdosta riippumattoman hoitotoimenpiteen jälkeen, psykiatrinen hoitotahto) ja lisäämällä henkilöstön 

täydennyskoulutusta. Kymenlaakson hyvinvointialueen psykiatrisessa sairaalassa on verkkokoulutus 

”Pakon käytön vähentäminen psykiatrisessa hoidossa”, jonka kaikki työntekijät suorittavat. 
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Koulutuksessa on ohjeita, esitteitä ja ohjausmateriaaleja liittyen pakon käytön vähentämiseen, potilaan 

oikeuksiin ja mielenterveyslain soveltamiseen.  

 

Potilaiden ja omaisten osallisuutta lisätään toiminnan kehittämisessä ottamalla 

kokemusasiantuntijatoimintaa aktiivisesti käyttöön sekä hyödyntämällä potilaspalautteita.  

 

  

Kehittämiskohteet 2023-2024 

 

 Edistetään tilanteista oppimisen kulttuuria.  

 Pakon käytön vähentämiseen liittyvän koulutusmateriaalin ja ohjeiden käyttäminen.  

 Potilaiden ja omaisten osallisuutta lisätään toiminnan kehittämisessä.  

 

8.11.2 Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden tukeminen 

hyvinvointialueella  

Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeus ja sen tukeminen ovat johtavia periaatteita sosiaali- ja 

terveydenhuollossa Kymenlaakson hyvinvointialueella. Kaikissa hoito- ja palvelutilanteissa toimimme 

yksilöä kunnioittaen ja hänen ihmisarvoaan loukkaamatta.  

 

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) lähtökohtana on, että myös niiden 

potilaiden tahtoa on kunnioitettava, jotka eivät kykene päättämään hoidostaan, ja että heidän arvioidun 

etunsa pohjalta toimitaan vain silloin, kun selvitystä heidän omasta tahdostaan ei saada. Potilaslain 

mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Hoitoon tai asiakkaaksi 

hakeutumisessa sekä erilaisiin hoito- tai muihin toimenpiteisiin suostumisessa korostetaan 

vapaaehtoisuutta. Itsemääräämisoikeus tarkoittaa potilaan oikeutta osallistua itseään koskevaan 

päätöksentekoon. 

 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaan sosiaalihuoltoa 

toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin 

kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toimenpiteissä on ensisijaisesti otettava 

huomioon asiakkaan etu.  

 

Palveluiden toteuttaminen suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan tai potilaan kanssa ja se perustuu 

yhdessä laadittavaan asiakas-, palvelu- hoito-, kuntoutus tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan. Jos 

asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi pysty 

osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa tai sosiaalihuoltoonsa liittyvien muiden toimenpiteiden 

suunnitteluun ja toteuttamiseen taikka ymmärtämään ehdotettuja ratkaisuvaihtoehtoja tai päätösten 

vaikutuksia, on asiakkaan tahtoa selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa taikka omaisensa, 

huoltajan tai muun läheisen henkilön kanssa.  

 

Mikäli asiakkaan käyttäytyminen vaarantaa oman tai toisten ihmisten terveyden tai turvallisuuden 

hänen itsemääräämisoikeuttaan voidaan joutua rajoittamaan. Rajoitustoimien tulee aina olla viime 
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sijaisia keinoja ja niiden käyttäminen tulee perustua erityislain antamaan valtuutukseen. 

Erityislainsäädäntöä on esimerkiksi: laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977), 

mielenterveyslaki (1116/1990), päihdehuoltolaki (41/1986) ja lastensuojelulaki (417/2007). 

Lainsäädännössä on asetettu täsmälliset ja tarkkarajaiset edellytykset sille, milloin ja missä tilanteissa 

perusoikeuksia voidaan rajoittaa.  

9 OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 

Työnantajana hyvinvointialue on lakisääteisesti vastuussa henkilöstönsä osaamisen varmistamisesta. 

Hyvinvointialueella osaamisen kehittämisestä ja johtamisesta vastaa HRD-palvelut tehtävänään 

henkilöstön osaamisen kehittäminen kuten koulutusten, perehdytyksen ja työnohjauksen koordinointi. 

Osaamisen johtamisen yhtenäiset prosessit tukevat osaamisen laadunhallintaa ja koordinoitu 

järjestäminen tarjoaa henkilöstölle yhdenvertaiset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen koko 

organisaatio tasolla. HRD-palveluiden tehtävänä on vastata geneeristen, kaikille yhteisten osaamisten 

organisoinnista, ajanmukaisista osaamisen johtamisen järjestelmistä ja pedagogisista ratkaisuista 

mukaan lukien verkko- ja muu digitaalinen oppiminen, jolla edistetään moniammatillista verkottunutta, 

moniammatillista oppimista.  

 

Osaamisen johtaminen osana suorituksen johtamista kuuluu jokaisen toimintayksikön esihenkilön 

päivittäiseen johtamistyöhön. Toimintayksikön perustehtävä määrittelee kunkin ammattiryhmän 

osaamisvaatimukset. Osaamisen johtamisella esihenkilöt vastaavat, että ammattihenkilöiden 

osaamistarpeet on tunnistettu, dokumentoitu, ja niihin vastataan kohdennetuilla 

kehittämistoimenpiteillä. Osaamisen johtaminen mahdollistaa henkilöstön olemassa olevan osaamisen 

kohdentamisen ja kehittämisen sekä tarvittavan lisäosaamisen ennakoinnin. Esihenkilön 

johtamisosaamista tuetaan ja vahvistetaan yhtenäisillä toimenpiteillä kuten valmennuksilla ja 

koulutuksilla sekä ottamalla käyttöön yhtenäiset johtamisen mittarit. Esihenkilöiden tulee johtaa laatua 

ja asiakas-ja potilasturvallisuutta systemaattisesti. Keskeisenä osaamisen johtamisen välineenä 

käytetään tavoite- ja kehityskeskustelua, jossa osaamista arvioidaan suhteessa työn sisältöön ja 

työyksikön tavoitteisiin. 

 

Tavoite- ja kehityskeskustelussa käydään läpi edeltävän ajanjakson tavoitteiden toteutuminen, 

seuraavan vuoden ja pitkän aikavälin tavoitteet, osaaminen ja osaamisen kehittämisen tavoitteet sekä 

työhyvinvointiin liittyviä asioita. Henkilöstöä kannustetaan yksin ja tiiminä kriittisten osaamisvajeiden 

esiintuomiseen ja osaamisen jatkuvaan, itseohjautuvaan päivittämiseen, jonka tuloksellisuutta 

seurataan kehityskeskusteluissa.  

9.1 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuusosaamisen varmistaminen  

Kymenlaakson hyvinvointialueen ammattilaisten hyvinvointi syntyy kannustavasta ja tukevasta 

johtamisesta, luottamuksesta omaan ammatilliseen osaamiseen ja mahdollisuudesta keskittyä 

tekemään työnsä hyvin. Vahva ammatillinen osaamispohja ja työuran läpi jatkuva osaamisen ylläpito 

parantavat asiakkaiden ja potilaiden turvallisuutta. 

 

Henkilöstön määrän on oltava riittävä asiakkaiden ja potilaiden määrään sekä heidän palvelujen 

tarpeeseen nähden. Haasteen asiakas- ja potilasturvallisten ja yhtenäisten toimintatapojen 

noudattamiselle sekä laite- ja tietojärjestelmäturvallisuuden kehittämiselle muodostavat henkilöstön 
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vaihtuvuus, sijaisuudet ja satunnaisen vuokratyövoiman käyttö. Hyvä johtaminen, riittävä ja osaava 

henkilöstö ja mahdollisuus noudattaa omia ammatillisia eettisiä periaatteita arkityössä ovat asiakas- ja 

potilasturvallisuuden toteutumisen edellytyksiä 

9.1.1 Laadunhallinnan koulutus 

SHQS-laadunhallintajärjestelmään liittyviä koulutuksia ovat menetelmäkoulutus (MEKO), jossa 

perehdytään itsearviointikriteeristön sisältöön ja käyttöön sekä sisäisiä auditoija koulutuksia (SAKO), 

joissa perehdytetään oman organisaation toiminnan arvioimiseen laatuvaatimusten mukaisesti. 

Koulutukset on tarkoitettu johdolle, esihenkilöille, laadusta yksikössä vastaaville ja muille 

laadunhallintajärjestelmän rakentamisesta kiinnostuneille.  Itsearviointimenetelmä toimii 

kehittämistyön tukena ja viitekehyksenä, joka vahvistaa henkilöstön osallisuutta ja asiakas- ja 

potilasprosessien kehittämisessä. 

9.1.2 Asiakas-ja potilasturvallisuuden verkkokoulutukset 

Hyvinvointialueella hyödynnetään laajasti erilaisia verkkokoulutuksia ja verkossa olevia 

oppimisympäristöjä. Lähes kaikki asiakas- ja potilasturvallisuuskoulutukset ovat tarjolla 

verkkokoulutuksina pois lukien lähiopetusta edellyttävät koulutukset, mm: ensiapukoulutus, 

elvytyskoulutus, sammutus- ja pelastautumisharjoitukset. Lääkehoidoin tentit suoritetaan valvotussa 

tenttitilanteessa.  

 

Asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamisen varmistamiseksi ja lisäämiseksi mahdollistetaan 

henkilöstölle pääsy Duodecimin Oppiporttiin ja Potilasturvaporttiin. Tämän lisäksi on käytössä verkko-

oppimisympäristö Pinja, josta löytyy organisaatiokohtaisia koulutuksia ja sisältöjä. Osa henkilöstölle 

pakollisista kursseista löytyy osaamisenhallintajärjestelmästä FaSusta.  

 

Kaikille pakolliset verkkokurssit GDPR, Kymsote tietoturva ja Paloturvallisuus suoritetaan FaSussa. 

Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa suoritetaan kertaluonteisesti Duodecimin 

Oppiportissa. GDPR Eu:n yleinen tietosuoja-asetus-verkkokurssi, jonka osaaminen päivitettävä joka 

toinen vuosi Tietoturvakurssi Kymsote kanssa. Suoritusjärjestyksellä ei ole väliä ja molemmat voi myös 

suorittaa samana vuonna tai vuorovuosina. Paloturvallisuuskurssi (alkusammutusharjoitus ja 

poistumisharjoitus) on päivitettävä kolmen vuoden välein.  

 

 
Kuva 8. Kaikille pakolliset verkkokurssit 
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Lääkärit ja hoito - ja hoivatyötä suorittavat kaikille pakollisten verkkokurssien lisäksi kertaluonteisesti 

kurssit Potilasturvallisuutta taidolla ja Laiteturvallisuus (Potilasturvaportti). 

 

Hoito - ja hoivatyötä suorittavat lisäksi lääkehoidon osaamisvaatimusten mukaan LOVe-verkkokurssit, 

joiden suoritukset ovat voimassa 5-vuotta (Pinja/ Love-lääkehoito/työyksikkökohtainen). Työntekijän 

lääkehoidon osaamisen varmistus (Love-verkkokurssi) sisältää yksikön lääkehoitoon perehtymisen, 

lääkehoidon teorian opiskelun, hyväksytyt tenttisuoritukset ja hyväksytyt näytöt. Työntekijän 

lääkehoidon osaamisen varmistamisen prosessi on kuvattu ja ohjeistettu intranetissä. 

 

Välillisesti asiakas- ja potilastyötä tekevät kuten esimerkiksi sihteerit, vahtimestarit jne. suorittavat 

Potilasturvallisuutta taidolla - tukitoiminnot kurssin (Potilasturvaportti) 

 

Avohuollossa työskentelevät sosiaalipalvelujen työntekijät suorittavat Asiakasturvallisuutta taidolla 

verkkokurssin (Potilasturvaportti) 

 

Toimintayksiköt voivat edellyttää henkilöstöltään myös muita toiminnan kannalta oleellisia asiakas-ja 

potilasturvallisuuskoulutussuorituksia. Potilasturvaportista löytyy suositeltavia teemakursseja kuten 

potilaan tunnistaminen, vaaratapahtumien raportointi, potilas-ja asiakasturvallisuusriskien hallinta, 

ISBAR-menetelmä turvalliseen tiedonkulkuun ja vakavien vaaratapahtumien käsittely sekä 

juurisyyanalyysi. Duodecimin Oppiportissa on suositeltavana kurssina muun muassa Kaatumisten 

ehkäisy-verkkokurssi. 

 

Säteilyn käyttö vaatii tietyn määrän koulutusta. Säteilytyötä tekevissä yksiköissä on määritelty säteilylain 

ja asetusten mukaiset käytännöt säteilynkäytön valvonnan, säteilyltä suojautumisen, 

poikkeamailmoitusten ja tarvittavien koulutusten suhteen. Kymenlaakson hyvinvointialueella on 

käytössä säteilytyötä tekeville Säteilysuojelun verkkokurssi Pinjassa.  

 

Muut turvallisuuskoulutukset 

Henkilöstölle tarjotaan pakollisten turvallisuuskoulutusten lisäksi myös muuta turvallisuuskoulutusta. 

Koulutuksia järjestetään sisäisinä koulutuksina tai koulutukset tarjotaan Duodecimin Oppiportin ja 

Potilasturvaportin kautta:  

- Ensiapukoulutukset 

- Hätäensiapukoulutukset 

- Sairaaloiden sisäiset elvytyskoulutukset 

- Elvytyskoulutus  

- AHHA -koulutus (aggression hoidollinen hallinta -koulutus)  

- Vakavien vaaratapahtumien käsittely -koulutus  

 

 

Kehittämiskohteet 2023-2024 

 Ylemmän ja keskijohdon koulutukset (esim. Potilas- ja asiakasturvallisuusriskien 

 hallintakurssi Potilasturvaportissa). 

 Digitaalisen laitepassin käyttöönoton laajentaminen koko hyvinvointialueelle. 

 Henkilöstökoulutusten pedagogiikan kehittäminen ja monipuolistaminen: simulaatio-

opetuksen lisääminen ja virtuaaliharjoitusten käyttöönotto. 

 Henkilöstön koulutuksiin sitoutuminen ja suorittamisasteen nostaminen. 
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9.1.3 Vaaratapahtumailmoitukseen ja käsittelyyn liittyvät koulutukset 

Asiakas-ja potilasturvallisuusvaaratapahtuman ilmoittamiseen ja käsittelyyn liittyvät koulutusvideot 

ovat katsottavissa Intrasta Asiakas-ja potilasturvallisuuden sivustoilta. Ohjeistus sekä ilmoittamiseen 

että käsittelyyn löytyy myös HaiPro-ohjelmasta. Koulutusta järjestetään tulosalueille myös 

pyydettäessä. Vuosittain pidetään käsittelyyn liittyviä perus-ja syventäviä koulutuksia joihin 

ilmoittaudutaan Fasun kautta. Vaaratapahtuman ilmoittamiseen liittyvä ohjaus tulee sisältyä jokaisen 

työntekijän perehdytykseen ja käsittelykoulutus esihenkilöiden perehdytykseen. Vakavan 

vaaratapahtuman tutkintaan järjestetään erillinen koulutus. 

9.1.4 Asiakas-ja potilasturvallisuuskeskuksen koulutukset 

Kansallinen Asiakas-ja potilasturvallisuuskeskus järjestää NO Harm-Bothnia-webinaareja, vuosittaisen 

Asiakas-ja potilasturvallisuusseminaarin ja WHO:n potilasturvallisuuspäivään liittyvän webinaarin. 

Keskus toimii hankkeiden ja verkostojen ja materiaalipankin ylläpitäjänä. Verkostoihin ja koulutuksiin 

on kaikilla mahdollisuus osallistua Asiakas-ja potilasturvallisuuskeskuksen sivustojen kautta. Keskus 

julkaisee NoHarm-lehteä asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Lehdessä käydään läpi ajankohtaisa asioita 

asiakas- ja potilasturvallisuudesta sekä levitetään tutkittua tietoa ja hyviä käytänteitä. Lehti julkaistaan 

kaksi kertaa vuodessa digitaalisesti verkossa ja on kaikkien tilattavissa ilmaiseksi omaan sähköpostiin. 

9.4 Perehdytys 

Perehdyttämisellä, perehtymisellä ja työnopastuksella varmistetaan uuden työntekijän ja pitkään työstä 

poisolleen tarvittava osaaminen. Perehdytys on kaksisuuntainen prosessi, jossa organisaatio voi oppia 

uutta ja kyseenalaistaa omia toimintatapojaan uuden työntekijän myötä. Toimintatapojen ja 

työympäristön muutosten sekä uusien laitteiden ja tietojärjestelmien käyttöönoton yhteydessä myös 

kokeneet työntekijät tarvitsevat työhönopastusta.  

 

Hyvä perehdyttäminen ja työnopastus edellyttävät suunnitelmallisuutta, dokumentointia, jatkuvuutta 

ja huolellista valmentautumista, seurantaa, arviointia sekä mittaamista. Suunnitelmallinen 

perehdyttäminen kattaa työn taitovaatimusten ja tuotteen tai palvelun laatuvaatimusten lisäksi aina 

myös työntekijän turvallisuuteen sekä hyvinvointiin liittyvät asiat ja omatoimisuuteen kannustamisen.  

Työnopastukseen kuuluvat ne asiat, jotka liittyvät itse työntekemiseen, osaamiseen ja niihin liittyviin 

riskeihin ja turvallisuuden varmistamiseen.  

 

Perehdyttäminen koostuu yleisperehdytyksestä, työyksikkötason- ja yksilötason perehdytyksistä. 

Yleisperehdytyksen keskiössä ovat organisaatiotason kaikille työntekijöille yhteiset asiat. 

Yleisperehdytys koostuu neljästä sähköiselle alustalle rakennetusta osiosta. Yleisperehdytyksen 

suorituksesta jää työntekijälle suoritusmerkintä oppimisympäristöön. Yleisperehdytyksessä 

hyödynnetään organisaation Intraa, sekä ulkoisten organisaatioiden virallisia sivustoja. 

 

Yksikkötason perehdytyksessä luodaan perehdytysalustaan yhteisiä mallipohjia, joita voidaan 

hyödyntää yksilön perehdytyssuunnitelman luomisessa. Perehdyttämisvastuuta voidaan jakaa 

esihenkilön lisäksi, perehdytettävälle, perehdyttäjälle tai yksikön ulkopuoliselle henkilölle. Tiedot 

perehdytyksen etenemisestä, suorituksista ja arvioinnista tallentuvat järjestelmään ja niitä voidaan 

hyödyntää myöhemmin tarvittaessa. Perehdytysalustaan luotu automaatio lähettää myös muistutuksia 

myöhässä olevista perehdytystehtävistä.  
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9.5 Laite- ja tietojärjestelmäosaamisen varmistaminen 

Laitteiden ja tietojärjestelmien turvallisuutta tulee parantaa käytön osaamisen varmistamisella niin, että 

jokaisella terveydenhuollon laitteita käyttävällä tulee olla turvallisen käytön vaatima koulutus ja 

kokemus. Käyttäjän tulee myös osata ohjata asiakkaita/potilaita laitteiden käytössä. 

 

STM julkaisee ”Lääkinnällisten laitteiden turvallisen käytön oppaan ja kansalliset osaamiskriteerit” 

syksyllä 2022, jotka linjaavat hyvinvointialueen laiteosaamisen vahvistamista.  

 

Asiakas ja potilastyötä tekevien vakituisten työntekijöiden ja pitkäaikaisten sijaisten osalta 

laiteosaaminen todennetaan henkilökohtaisella laitepassilla. Laitteita käyttävien tulee suorittaa ensin 

Potilasturvaportin laiteturvallisuus-verkkokurssi. Laitteiden käyttöosaamista varmistetaan 

osaamisohjelmilla, käyttökoulutuksella ja näytöillä. Laitepassi voi olla joko paperinen tai digitaalinen, 

jos yksikkö on ottanut käyttöön Laatuportin digilaitepassin. Tärkeintä on, että potilaalle riskialttiinpien 

laitteiden käyttäjillä on tarvittava osaaminen laitteen käyttöön. Säteilytyötä tekevien osalta toimintaa 

ohjaa Säteilylaki 592/1991.  

 

Lyhytaikaisten sijaisten osalta yksikön esihenkilö määrittelee tarvittavan osaamisen ja järjestää 

perehdytyksen. 

 

Kymsoten laiteosaamisen varmistamisen ohjeistus löytyy Kymsoten intrasta (Intra/Laiteturvallisuus) ja 

ohjeistukseen on määritetty vaadittavat osaamiskriteerit kuten laiteturvallisuusverkkokurssi sekä 

henkilökohtainen laitepassi. Digilaitepassi on osa Laatuporttia ja kirjautuminen sinne tapahtuu intran 

kautta. 

 

Tietojärjestelmäosaamista vahvistetaan jatkuvasti käyttöönottoihin liittyvien ja erillisten koulutuksien 

avulla. Lisäksi meillä on erilaisia palveluita ja toimintamalleja, kuten Digimentori-toiminta, Intrassa 

julkaistu ” Pelikirja” ja muut julkaisut, asiakas- ja potilastietojärjestelmäkoulutukset, ohjevideot ja 

Campus, sekä Pinja oppimisympäristöt. Lisäksi uusina innovatiivisina palveluina tulossa on Chatbot ja 

puherobotti palvelut neuvomaan mm. kirjaamisessa ja erilaisien palveluiden käytössä. 

9.6 Lääkehoidon osaamisen varmistaminen  

Lääkehoito-osaaminen muodostuu koulutuksen aikana ja täydentyy työkokemuksella ja 

täydennyskoulutuksilla vastaamaan työtehtävissä tarvittavia lääkehoito-osaamisen vaatimuksia. 

Lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi Kymsotessa työnantajan velvollisuus on huolehtia 

työntekijöiden perehdytyksestä, täydennyskoulutuksesta, varmistua lääkehoitotehtävissä toimivien 

osaamisesta (jatkuvaa, säännöllistä) ja lupakäytännöistä.  

 

Kymsotessa lääkehoidon osaamista varmistetaan pakollisilla ja tarpeen mukaan suoritettavilla 

lääkehoidon koulutuksilla. Pakolliset koulutukset muodostuvat pääasiassa LOVe-koulutuksista (Pinja 

verkko-oppimisympäristössä), joista suoritetaan palveluyksiköiden toiminnan mukaan palveluyksikön 

lääkehoitosuunnitelmassa määritellyt osiot. Kymsoten lääkehoitosuunnitelmien itseopiskelumateriaali 

(Pinjassa) ovat myös kaikille lääkehoitoon osallistuville pakollisia.  

 

HUS Apteekki järjestää kaksi kertaa vuodessa lääkevastaaville tarkoitettuja koulutuksia, joissa käydään 

läpi ajankohtaisia lääkehoitoon liittyviä aiheita ja ohjeita. HUS Apteekilla on myös yleisperehdytyksen 
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verkkokurssi (Pinjassa), jossa tutustutaan sairaala-apteekin toimintaan, lääkkeiden tilaamiseen, 

käsittelyyn, säilyttämiseen sekä muihin yleisiin lääkehoidon ohjeisiin.  

Muuta ajankohtaista lääkehoidon osaamista varmistavaa koulutusta on tarjolla Kymsoten alueellisessa 

koulutuskalenterissa (FASU), joka päivittyy kaksi kertaa vuodessa ja sisällöt vaihtelevat toiveiden ja 

tarpeiden mukaisesti. Kymsotella on käytössä myös Oppiportin lääkehoitoa koskevia webinaareja ja 

kursseja. Täydennyskoulutusta voidaan järjestää myös kohdennetusti palveluketjuihin tai -yksiköihin. 

Myös Kymsoten ulkopuolisiin lääkehoidon koulutuksiin on mahdollista osallistua.   

 

Kehittämiskohteet 2023-2024 

 

 Lääkehoitosuunnitelman itseopiskelumateriaalin laaja käyttöönotto. 

 Kaikilla on dokumentoidusti suoritettuna pakolliset koulutukset kuten LOVE:t. 

 

9.7 Hygieniaosaamisen varmistaminen 

Tartuntatauti ja infektioiden torjuntayksikkö kouluttaa henkilökunnalle näyttöön ja tutkimukseen 

perustuvia hoitotyön käytäntöjä, joilla ehkäistään hoitoon liittyviä infektioita. Kymenlaakson 

hyvinvointialueen yksiköissä toimii myös hygieniavastuu- ja tartuntatautivastuuhoitajien verkostot. 

10 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA OSALLISUUS  

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstön hyvinvointi on yksi asiakas- ja potilasturvallisuuden 

toteutumisen perusedellytys. Henkilöstön hyvinvointi syntyy kannustavasta ja tukevasta johtamisesta, 

luottamuksesta omaan ammatilliseen osaamiseen ja mahdollisuudesta keskittyä tekemään työnsä 

hyvin. Työolosuhteilla on merkittävä rooli työhyvinvoinnissa, eivätkä ne saa aiheuttaa turhaa henkistä, 

fyysistä, kognitiivista tai muuta kuormitusta. Henkilöstön määrän on oltava riittävä asiakkaiden ja 

potilaiden määrään sekä heidän palvelujen tarpeeseen nähden. 

10.1 Työhyvinvointi osana turvallisuutta 

Hyvinvoiva henkilöstö, joka kokee työnsä turvalliseksi, tuottaa laadukkaat palvelut. Kymenlaakson 

hyvinvointialueen työhyvinvointi rakentuu strategisen työkykyjohtamisen ympärille. Hyvä työkyky 

synnyttää työhyvinvointia, mutta ei synny itsestään - tarvitaan määrätietoista työkykyjohtamista. 

Työkykyjohtamisen työkaluja on rakennettu esimiestyötä tukemaan. Näitä työkaluja Kymenlaakson 

hyvinvointialueella ovat päivittäinen ”mitä kuuluu” työhyvinvoinnin seuranta osana päivittäisjohtamista, 

aktiivisen työkyvyn tuen malli, korvaavan työn malli ja osatyökykyisen sijoittaminen työkykyä tukeviin 

tehtäviin. Kaikkien työkalujen tuloksellinen käyttö edellyttää sekä työntekijöiltä, että esimiehiltä avointa 

suhtautumista ja ennakkoluulottomuutta.  

 

Työyhteisön tukitoimi on myös työnohjaus, jota voi saada yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. 

Työnohjauksessa käsitellään työn aiheuttamia tunteita ja ristiriitoja yhteisesti. Oman käsityksen 

sanoittaminen ja toisen käsitysten kuuleminen eri tilanteissa muuttavat omaa suhtautumista yleensä 

hieman paremmaksi. 
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Defusing ja debriefing ovat tukitoimia voimakkaasti kuormittavien tilanteiden synnyttämien tunteiden 

jäsentämiseen ja yhteiseen käsittelyyn. Hyvinvointialueella debriefing ja defusing istuntoja järjestetään 

tarpeen mukaan. 

 

Hyvinvointialue tarjoaa työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon palvelut hyvän 

työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Työterveyshuoltotoiminta perustuu työpaikkaselvitykseen, 

jossa arvioidaan työn ja työolosuhteiden terveellisyys ja turvallisuus. Lakisääteiset terveystarkastukset 

toteutetaan altistelähtöisen seurannan mukaisesti. 

 

Työsuojelun toimintaohjelmassa määritetään tavoitteet ja toimenpiteet työturvallisuuden ja 

työhyvinvoinnin parantamiseksi. Työsuojelu on työnantajan ja työntekijöiden lakivelvoitteeseen 

perustuvaa yhteistoimintaa. Yhteistoimintaelimenä toimii Työsuojelutoimikunta, joka käsittelee 

työsuojeluun liittyvät yhteistoiminta-asiat. Työsuojelutoiminnassa korostuu työsuojeluhenkilöstön, 

työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijöiden yhteistyö. 

 

Työkykyä ja työhyvinvointia tuetaan myös e-passi työhyvinvointiedulla ja erilaisilla työhyvinvointiin ja 

työkykyyn liittyvillä tempauksilla. Työhyvinvointitiimin tukitoimet, kuten osastotunnit ja muut 

työyhteisön tueksi toteutettavat toimenpiteet lisäävät työyhteisön yhteenkuuluvuutta ja resilienssiä. 

10.2 Henkilöstön tukeminen vaaratapahtuman sattuessa 

Henkilöhaittaa aiheuttanut vaaratapahtuma ei ole vahingollinen pelkästään asiakkaalle tai potilaalle.  

Työntekijällä se voi johtaa ilman vaaratapahtuman läpikäyntiä stressireaktioon ja työkyvyn häiriöihin 

sekä yksikkötasolla heikentää luottamusta työyhteisöön ja esihenkilöihin. Tieto tapahtumasta tulisi 

välittyä nopeasti eteenpäin, jotta tilanteeseen reagointi voi käynnistyä viiveittä. Toimenpiteet 

järjestetään niin, ettei kukaan jää yksin koetun tilanteen kanssa. Tapahtumassa mukana olleiden 

työntekijöiden tuki ja tapahtuman purku on tarpeen aloittaa mahdollisimman pian. Tapahtuma tulee 

käydä läpi myös koko yksikössä. Esihenkilö voi olla yhteydessä työterveyteen ja pyytää työntekijöille tai 

yksikölle apua tapahtuman purkuun. Työsuojelu-ja työhyvinvointitiimiltä on mahdollisuus saada 

debriefing-istuntoja työyhteisöä koskettaneen kuormittavan tilanteen jälkeen. 

10.3 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuudesta tiedottaminen 

Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista tiedottaminen tapahtuu henkilöstölle 

esihenkilöiden kautta ja intran laatu ja asiakas- ja potilasturvallisuuden sivustoilta, joihin kootaan 

ajankohtaiset uutiset ja käytössä oleva ohjeistukset ja tehdyt raportit. Lisäksi tiedotuskanavina toimivat 

HR-radio, turvallisuuden työryhmät ja asiantuntijoiden osallistuminen toimialojen johtoryhmiin. 

11 LAADUN-, ASIAKAS- JA POTILASTURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN 

11.1 Tarkistuslistat 

Tarkistuslistat parantavat turvallisuutta silloin, kun niitä käytetään. Erilaisia tarkistuslistoja voidaan laatia 

esimerkiksi lääkehoidon, laitteiden toimintavalmiuden, leikkaustoiminnan tai turvallisen kotiutuksen 

varmistamiseen. Tarkistuslista on työkalu, jolla voidaan vähentää inhimillisiä virheitä. 

Esimerkkinä leikkaustoiminnan tarkistuslista: 
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Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) on kehittänyt maailmanlaajuiseen 

käyttöön levinneen leikkaustiimin tarkistuslistan parantamaan leikkaustoimenpiteisiin liittyvää 

turvallisuutta ja estämään vältettävissä olevia komplikaatioita. Tarkistuslista on käytössä Kymenlaakson 

keskussairaalan leikkaustoiminnassa. 

 

Tarkistuslistan avulla parannetaan leikkaustiimin toimintaa ja kommunikaatiota. Tarkistuslista koostuu 

kolmesta osiosta: ennen anestesiaa suoritettava alkutarkistus (”sign in”), ennen viiltoa suoritettava 

välitarkistus (”time out”) sekä ennen potilaan siirtoa heräämöön suoritettava lopputarkistus (”sign out”). 

Tarkistuslistan avulla varmistetaan, että kaikki olennainen tieto on huomioitu ja tarpeelliset 

toimenpiteet tehty ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Jokaisen vaiheen läpikäymisestä tehdään 

merkintä anestesiatietojärjestelmään.  

11.2 Asiakkaan tunnistaminen 

Asiakkaan tai potilaan tunnistaminen lääkehoidon, tutkimusten, toimenpiteiden ja yksikkösiirtojen 

yhteydessä on osa riskienhallintaa. Kymsoten palveluja käyttävän asiakkaan tunnistamiseksi on tehty 

Asiakkaan tunnistaminen- toimintaohje, jossa kuvataan asiakkaan tunnistaminen erilaisissa tilanteissa. 

Asiakas-ja potilasturvallisuuskeskus on julkaissut valtakunnallisen ”Kuvauksen tunnistamisen 

menettelyistä”, jonka mukaisesti Kymsoten ohje tullaan päivittämään hyvinvointialueen ohjeistukseksi. 

Ohje tullaan viemään Kymenlaakson hyvinvointialueen intranetsivulle. 

 

Potilasturvaportin verkkokursseissa on lisäksi opiskeltavissa erillinen teemakurssi ”Potilaan 

tunnistaminen”. 

11.3 Lääke- ja lääkitysturvallisuus sekä lääkehuolto  

Lääketurvallisuudella tarkoitetaan lääkevalmisteeseen liittyvää turvallisuutta (esim. farmakologiset 

ominaisuudet, lääkkeen valmistusprosessi, turvallinen säilytys, valmisteen merkitseminen ja 

valmisteeseen liittyvä informaatio). 

 

Kymenlaaksossa julkisen terveydenhuollon lääkehuoltopalvelut hankitaan pääasiassa HUS Apteekista. 

Kodinomaisissa ympäristöissä (kotihoito, asumispalvelut ym.) käytetään pääasiassa 

asiakkaiden/potilaiden omia lääkkeitä tai lääkkeet hankitaan asiakkaan/potilaan omalla reseptillä 

yhteistyöapteekista esimerkiksi annosjakeluna. 

 

HUS Apteekki edistää lääketurvallisuutta ohjeistamalla asiakkailleen lääkkeiden tilaamista, 

palauttamista, säilyttämistä, lääkejätteen käsittelyä sekä asettaa vaatimukset lääkkeiden säilytystiloille. 

Samoja periaatteita ja ohjeita noudatetaan soveltuvilta osin myös yksiköissä, joissa lääkkeet hankitaan 

yhteistyöapteekista asiakkaan/potilaan omalla reseptillä. 

 

HUS Apteekin sisäiset toimintatavat, kuten lääkevarmennusjärjestelmä, olosuhdeseuranta, 

lääkevalmistuksen laadunvarmistus varmistavat osaltaan lääkitysturvallisuutta. HUS Apteekki tiedottaa 

myös lääkkeiden käyttöön liittyvistä poikkeamista intranetin uutisjulkaisuissa ja muulla kohdennetulla 

viestinnällä. Tiedotteita laaditaan esim. saatavuuskatkoista, valikoiman muutoksista, havaituista 

lääketurvallisuusriskeistä (esim. LASA-lääkkeet). 
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Lääkitysturvallisuudella tarkoitetaan tässä lääkehoitoprosesseihin liittyvää turvallisuutta (esim. 

lääkkeiden jakaminen, käyttökuntoon saattaminen, annostelu ja lääkeneuvonta).   

 

Kymenlaaksossa lääkitysturvallisuutta ja lääkehoidon prosesseja ohjaa Kymsoten 

lääkehoitosuunnitelma. Kymsoten lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan ammattiryhmien oikeudet ja 

rooli lääkehoidossa, osaamisen varmistaminen (tarvittavat näytöt ja lääkeluvat), lääkehuollon 

toteuttaminen, lääkehoidon toteuttaminen sekä lääkitysturvallisuutta edistävät toimintatavat ja erilaiset 

lääkkeisiin liittyvät raportointijärjestelmät (HaiPro, laatujärjestelmä, haittavaikutuksista ilmoittaminen 

ym.). 

 

Tulosyksikkötasolla lääkehoidon toteuttamista ohjaavat ja kuvaavat yksikkökohtaiset 

lääkehoitosuunnitelmat. Palveluyksikön lääkehoitosuunnitelma -pohja on laadittu Kymsoten 

lääkehoitosuunnitelman perusteella. Palveluyksikön lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan 

seikkaperäisesti yksikön toimintatapoja ja lääkehoidon toteutusta käytännössä.  

Lääkehoitosuunnitelmien lisäksi lääkitysturvallisuutta edistää ja yhtenäistää mm. HUS Apteekin ohjeet 

lääkkeiden käsittelystä, Kymsoten yleiset lääkehoidon ohjeet (Lääkkeiden väärinkäyttöä 

ennaltaehkäiseviä toimintatapoja Kymsotessa, lääkehoidon yhtenäiset käytännöt -ohjeet) yksiköiden 

omat lääkeohjeet sekä potilastietojärjestelmän kirjaamisohjeet.  

 

Kymenlaaksossa toimii myös HUS Apteekin alueellinen lääkitysturvallisuusvastaava, jonka tehtäviin 

kuuluu osallistua kaikkeen lääke ja lääkitysturvallisuuden kehittämiseen tähtäävään työhön alueella 

HUS Apteekin edustajan (esim. työryhmät, ohjeiden laatiminen, lääkehoitosuunnitelmat). 

Lääkitysturvallisuusvastaava toimii HUS Apteekin lääkitysturvallisuustiimissä, lääkitysturvallisuudesta 

vastaavan proviisorin ja lääkitysturvallisuuskoordinaattorin ohjauksessa. Lääkitysturvallisuusvastaava 

tekee kehittämistyön ohella lääkitysturvallisuuden auditointeja yksiköihin, vastaa lääkitysturvallisuuteen 

liittyviin kysymyksiin ja kouluttaa lääkehoitoon liittyvistä asioista.  



 Kymenlaakson hyvinvointialueen 52 

laatu-, asiakas- ja potilas-

turvallisuussuunnitelma 2023-2024 

 

Kymenlaakson hyvinvointialue Y-tunnus / FO-nummer kymenhva.fi 

Kymmenedalens välfärdsområde 3221311-5 kirjaamo@kymenhva.fi 

 

Kehittämiskohteet 2023-2024 

 Lääkehoito-oppaan vaatimusten jalkautuminen turvaamaan lääkitysturvallisuutta  

yksiköissä ja yhdenmukaistamaan käytäntöjä. 

 Auditoinnit 

 Kymsoten lääkehoitosuunnitelman vaatimusten vieminen käytäntöön. 

 Yhteiset lääkehoidon käytännöt (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoidon  

vuodeosastot+ Koti - ja asumispalvelut) -ohjeistusten päivittäminen. 

 Lääkkeiden annosteluun liittyvien haittatapahtumien ehkäiseminen. 

 Lääkitysturvallisuusauditointien tunnettavuuden lisääminen. 

 Perusterveydenhuollon osastofarmasian kehittäminen (terveysasemien farmaseutin 

vastaanotto). 

 

11.4 Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy ja seuranta  

Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy on osa laadukasta palvelua ja hoitoa sekä asiakas- ja 

potilasturvallisuutta. Kymenlaakson hyvinvointialueella toimii tartuntatauti ja infektioiden 

torjuntayksikkö, jolla toimipisteet Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa. Tartuntatauti ja infektioiden 

torjuntayksikön tärkein tehtävä on hoitoon liittyvien infektioiden torjunta ja seuranta, epidemioiden 

torjunta, mikrobiresistenssin torjunta ja seuranta sekä tartuntatautien ja niiden leviämisen torjunta ja 

tähän liittyvä ohjeistus koko maakunnan alueella. Tartuntatauti ja infektioiden torjuntayksikön toiminta 

perustuu tartuntatautilakiin (1227/2016), sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksiin, 

aluehallintoviraston (AVI) määräyksiin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksiin. 

 

Kymenlaakson hyvinvointialueen tartuntatauti ja infektioiden torjuntayksiköt tuottavat alueellisesti 

potilas- ja työohjeet, toimintaohjeet sekä tautikohtaiset työ- ja potilasohjeet. Käytännön vastuu 

infektioiden torjunnan toteutuksesta kuuluu jokaiselle asiakasta ja potilasta hoitavalle Kymenlaakson 

hyvinvointialueen yksikölle sekä työntekijälle. Henkilökunnan hyvällä rokotussuojalla suojataan myös 

asiakkaita ja potilaita tarttuvilta taudeilta.  

 

Työterveyshuolto tarkistaa henkilökunnan perusrokotussuojan kuten vesi- ja tuhkarokon. Työntekijällä 

tulee olla tartuntatautilain mukainen rokotussuoja Covid19 tautia vastaan. Tämän lisäksi vuosittain 

henkilökunnalle tarjotaan influenssarokotus. Henkilöstön influenssarokotekattavuutta seurataan 

yksikkökohtaisesti. Mikäli henkilökuntaan kuuluvalla ei ole tarvittavaa rokotussuojaa hänen 

työtehtävänsä määritellään tapauskohtaisesti esimiesten ja henkilöstöpalvelujen kesken.  

 

Hoitoon liittyvien infektioiden määrää pystytään ohjaamaan, seuraamaan ja selvittämään erilaisten 

rekisterien ja järjestelmien avulla. Rekistereihin ja järjestelmiin kertyneen tiedon säännöllinen 

analysointi ja käsittely on hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyyn ja toiminnan jatkuvan kehittämisen 

perusta. 

 

Tartuntatauteja sekä hoitoon liittyviä infektioita seurataan Suomessa valtakunnallisesti Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimesta. Hoitoon liittyviä infektioita seurataan sairaalainfektio-ohjelma 
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SIRO:lla, johon Kymenlaakson hyvinvointialueelta ilmoitetaan erikoissairaanhoidon hoitoon liittyvät 

veriviljelypositiiviset infektiot, proteesi-infektiot sekä Clostridium difficile infektiot. Kymenlaakson 

hyvinvointialueella hoitoon liittyviä infektioita seurataan Sairaalan Antibiootti- ja 

Infektioseurantajärjestelmä SAI:n avulla, lisäksi tehdään myös vuosittaiset prevalenssi- eli 

esiintyvyyskartoitukset erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon osalta. Moniresistenttien 

mikrobien kantajien seurantaan käytetään MMKR-kantajarekisteriä. Koronavirustautien (COVID-19) 

seurantaan käytetään Koronabotin tartunnan jäljitysohjelma Haavia. 

 

Kymenlaakson hyvinvointialueella sairaaloissa havainnoidaan käsihuuhteen käyttöä ja seurataan 

kulutusta sekä suojakäsineiden käyttöä ja niiden kulutusta. Tavoitteena on laajentaa seurantaa myös 

muihin yksiköihin. Hyvä käsihygienia on paras yksittäinen keino torjua mikrobitartuntoja ja ehkäistä 

hoitoon liittyviä infektioita. Käsihuuhde ja suojakäsinekulutusta seurataan tilausjärjestelmien kautta 

saatavien tietojen pohjalta. 

 

 

Kehittämiskohteet 2023-2024  

 Käsihygienian toteutumisen tehostaminen käyttäen havainnointia ja henkilökohtaista 

palautetta kaikissa yksiköissä. 

 Verisuonikanyyleihin liittyvien infektioiden torjunta, VIP-scoren käyttöönotto. 

 Alueellisen hygieniayhdysverkoston kehittäminen. 

 Alueellisen tartuntatautiyhdyshenkilöverkoston kehittäminen. 

 Henkilöstön influenssarokotuskattavuus on >90% (THL:n valtakunnallinen tavoite) 

 Prevalenssitutkimukset asumisyksiköihin sähköisellä prevalenssilomakkeella 

 

11.5 Lääkintälaitteiden turvallisuus  

Lääkinnällisellä laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, implanttia, 

reagenssia, materiaalia tai muuta tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmisillä, joko 

yksinään tai yhdistelminä esim. seuraaviin lääketieteellisiin tarkoituksiin 

 

 sairauden diagnosointi, ehkäisy, ennakointi, ennusteen laatiminen, tarkkailu, hoito tai lievitys 

 anatomian taikka fysiologisen tai patologisen toiminnon tai tilan tutkiminen, korvaaminen tai 

muuntaminen 

 hedelmöitymisen säätelyyn tai tukemiseen tarkoitetut laitteet 

 desinfektiolaitteet 

 

Päätöksenteon ohjelmistot terveydenhuollossa jotka ovat tyypillisesti lääkinnällisiä laitteita, ovat mm. 

Kliiniset tietojärjestelmät ja EKG tulkintaa tekevät ohjelmistot. Sen sijaan esim. sähköposti, chat -

palvelut, videopuhelut eivät ole lääkinnällisiä laitteita. 
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Lääkinnällisten laitteiden tulee olla CE -merkittyjä lääkinnällisiksi laitteiksi ja niiden tulee täyttää lain 

niille asettamat vaatimukset.  

Ammattimaista käyttöä koskevat yleiset vaatimukset (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista/ 

629/2010/24§, Laki lääkinnällisistä laitteista 719/2021, Lääkinnällisten laitteiden asetus 2017/745)  

 

Ammattimaisen käyttäjän on varmistuttava siitä, että:  

1) henkilöllä, joka käyttää terveydenhuollon laitetta, on sen turvallisen käytön vaatima koulutus ja 

kokemus;  

2) laitteessa tai sen mukana on turvallisen käytön kannalta tarpeelliset merkinnät ja käyttöohjeet;  

3) laitetta käytetään valmistajan ilmoittaman käyttötarkoituksen ja -ohjeistuksen mukaisesti;  

4) laite säädetään, ylläpidetään ja huolletaan valmistajan ohjeistuksen mukaisesti ja muutoin 

asianmukaisesti;  

5) käyttöpaikka soveltuu laitteen turvalliseen käyttöön;  

6) laitteeseen kytkettynä tai välittömässä läheisyydessä olevat toiset terveydenhuollon laitteet, 

rakennusosat ja rakenteet, varusteet, ohjelmistot tai muut järjestelmät ja esineet eivät vaaranna laitteen 

suorituskykyä tai potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyttä; sekä  

7) laitteen asentaa, huoltaa ja korjaa vain henkilö, jolla on tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus  

 

Laitteet ja tarvikkeet on oltava saatavilla ja toimintakuntoisia. Toimintakuntoa seurataan säännöllisesti 

toimintahäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi ja toiminta tarkastetaan aina ennen käyttöönottoa. Laite 

säädetään, ylläpidetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

Ennen laitteen käyttöönottoa on suoritettava dokumentoitu käyttöönottotarkastus Kymsote-Kiinteistöt 

Oy:n lääkintätekniikan toimesta. Laite- ja huoltotietojen dokumentointi tehdään S4 Hanassa.  

 

Kymsote-Kiinteistöt Oy:n lääkintätekniikka vastaavaa lääkintälaitteiden teknisestä turvallisuudesta, siitä 

että palveluyksiköissä käytössä olevien laitteiden toiminta on tarkastettu ja laitteet huollettu valmistajan 

ohjeen mukaisesti sekä laitteiden huoltotiedot on kirjattu lain vaatimusten mukaisesti laiterekisterissä.   

Välinehuoltokeskus vastaa sterilointipalvelujen tuottamiseen ja sterilointiprosessiin liittyvästä 

turvallisuudesta. Kuvantamispalvelut ja sädehoito vastaavat lääkintälaitteiden sädeturvallisuudesta. 

 

Toimintayksikön esihenkilö huolehtii, että laitteen ohjeistus on päivitetty vuosittain tai tarvittaessa, 

perehdytys laitteiden käyttöön on toteutunut, ylläpitokoulutukset on järjestetty ja laitteisiin liittyvät 

haittatapahtumailmoitukset HaiPro:n ja Fimealle sekä laitteen valmistajalle tai edustajalle on tehty ja 

käsitelty osastokokouksissa.  

 

Laitteen käyttäjällä on vastuu ilmoittaa laitteen huolto/korjaustarpeesta organisaation ohjeistuksen 

mukaisesti todetessaan, että laite ei toimi valmistajan tarkoittamalla tavalla.  

 

Säteilyä synnyttävien laitteiden käyttöön liittyvistä poikkeavista tapahtumista ja vaaratilanteista on 

lisäksi ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle (Säteilylaki 592/1991).  

 

Hoitolaitekeskus huolehtii kaikkien lääkinnällisten laitteiden rekisteröinnistä S4 Hanan laiterekisteriin, 

sekä laitetietojen lainvaatimusten mukaisesta ylläpidosta laiterekisterissä. 
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11.6 Tiedonhallinta 

11.6.1 Tietoturva ja tietosuoja  

Tietoturvalla ja tietosuojalla tarkoitetaan niitä käytännön toimenpiteitä, joilla rekisteröidyn 

yksityisyyden suojaamiseen ja oikeuksien ja vapauksien turvaamiseen pyritään. Näitä ovat; tiedon 

laadun ja eheyden koskemattomuuden säilyttäminen sekä tiedon luottamuksellisuuden suojaaminen 

teknisin ja hallinnollisin keinoin. Teknisiä keinoja ovat esimerkiksi salaukset, käyttöoikeudet, toimitilojen 

turvaaminen ja hallinnollisia keinoja käyttöoikeuksien määritteleminen ja dokumentoiminen, 

henkilöstön ohjeistaminen ja kouluttamainen.  

 

Luottamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, että tieto ja tietojärjestelmät ovat vain niiden käyttöön 

oikeutettujen käytettävissä.  

 

Eheydellä tarkoitetaan sitä, että tiedot – sekä tietojärjestelmien sisältämät, että manuaalisessa 

muodossa olevat tiedot ovat luotettavia, oikeita ja ajantasaisia.  

 

Käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, että tiedot ja palvelut ovat niihin oikeutettujen käytettävissä 

etukäteen määritellyssä vasteajassa.   

 

Jäljitettävyydellä tarkoitetaan sitä, että tiedon käsittelyn vaiheet sen elinkaaren ajan; luomisesta 

tuhoamiseen ovat selvitettävissä erillisten tallenteiden avulla. 

 

Tietosuojassa on kysymys rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien turvaamisesta, luonnollisen henkilön 

yksityisyyden suojan ja oikeusturvan varmistamisesta. Tietosuojan avulla varmistetaan henkilötietojen 

vaatimustenmukainen käsittely, huomioidaan ja varmistetaan käsittelyä sääntelevä lainsäädäntö. 

 

Tietosuojan tarkoituksena on ohjata rekisterinpitäjiä ja käyttäjiä hyviin henkilötietojen 

käsittelykäytäntöihin. Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilötietojen käsittelyä ohjaavat tietoturva- ja 

tietosuojapolitiikat. Kuukausittain kokoontuu hallintojohtajan johdolla tietoturva- ja tietosuojaryhmä, 

jonka esittelijänä ja sihteerinä toimii hyvinvointialueen tietosuojavastaava. Ryhmä linjaa ja ohjaa 

hyvinvointialueella tehtävää tietoturva- ja tietosuojatyötä.  

 

Henkilötietojen käsittelyn on aina perustuttava tietosuoja-asetuksen mukaisiin käsittelyperusteisiin 

(TSA 6 art.) Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuojalainsäädännön mukaisia 

tietosuojaperiaatteita (TSA 5 art.) sekä rekisterinpitäjän on osoitettava noudattavansa säädöksiä. 

 

Henkilötietoja on käsiteltävä:  

 lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.  

 käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti. 

 kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. 

 kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden.  

 päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai 

oikaistava viipymättä.  
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 säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on 

tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.  

Henkilötietojen käsittelyn tulee olla suunniteltua ja dokumentoitua. Käsittelyn riskit sekä käsittelyn 

vaikutus tulee arvioida ja dokumentoida rekisteröidyn näkökulmasta ennen käsittelytoimien 

aloittamista. Henkilötietojen käsittelyn suunnittelun dokumentointi-ohje löytyy henkilöstölle 

organisaation Intrasta sekä muut laaditut käsittelyohjeet löytyvät samalta sivustolta. Rekisteröityjen 

lakisääteisten oikeuksien toteuttaminen on kuvattu hyvinvointialueen kotisivuilla osana asiakkaan 

informointia. Rekisteröityjä informoidaan läpinäkyvästi eri käsittelykokonaisuuksien yhteyksissä.  

 

Sopimuksiin henkilötietojen käsittelijöiden kanssa liitetään henkilötietojen käsittelyä koskevat 

sopimusliitteet. 

 

Henkilötietojen käsittelyn lokeja valvotaan ja seurataan suunnitelman mukaisesti.  

 

Henkilötietojen käsittelyssä tapahtuva tietoturvaloukkaus ilmoitetaan HaiPro-ilmoituksella tai erillisellä 

lomakkeella. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta täytyy ilmoittaa valvontaviranomaiselle 72 tunnin 

kuluessa, jos loukkauksesta voi aiheutua riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. 

Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto. Kaikki tietoturvaloukkaukset 

dokumentoidaan ja tallennetaan asianhallintajärjestelmään.  

 

Tietoturvaloukkauksen käsittelyn prosessikuvaus löytyy IMS- toimintajärjestelmässä sekä Intran 

tietosuojaohjeista. Tietosuojavastaava sekä organisaation tietosuoja-agentit ohjaavat ja neuvovat 

tietoturvaloukkausten käsittelyssä, ilmoitusten tekemisessä ja tapahtuman dokumentoinnissa.  

 

Henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä kansallinen tietosuojalaki sekä 

toimialakohtainen erityislainsäädäntö.  

11.6.2 Asiakas- ja potilastietojärjestelmät 

Kymenlaakson hyvinvointialueella on käytössä potilastietojärjestelmä terveys Lifecare ja 

asiakastietojärjestelmä sosiaali Lifecare. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien rekisterit on kytketty 

kansalliseen Kanta-arkistoon. Tietojärjestelmät ovat Kanta A-luokan järjestelmiä. Kanta 

vaatimustenmukaisuus on arvioitu Valviran toimesta, jolloin valmistajan on ilmoitettava 

tuotantokäyttöön otettavasta tietojärjestelmästä Valviralle. Viranomaiset valvovat asiakastietolain 

mukaisen sosiaali- ja potilastietojärjestelmien olennaisten vaatimusten toteutumisen valvontaa. (Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021) 

 

Tietojärjestelmistä on tehty viranomaisten vaatima tietoturvasuunnitelma. Tietoturvasuunnitelmalla 

tarkoituksena on varmistaa, että henkilökunta hallitsee käytössään olevan tietojärjestelmän käytön ja 

ottaa huomioon asiakas- ja potilastietojen salassapitoon ja tietoturvaan liittyvät vaatimukset ja 

ymmärtää väärinkäyttöön liittyvät seuraamukset. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 

sähköisestä käsittelystä 784/2021 27§) 
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11.6.3 Asiakas- ja potilasasiakirjamerkinnät 

Asiakasasiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen ja yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon liittyvää, 

julkisuuslain 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua asiakirjaa, joka sisältää asiakasta tai muuta 

yksityishenkilöä koskevia asiakastietoja ja kirjaamisella merkintöjen tekemistä asiakirjaan.  

 

Sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö sekä avustava henkilöstö, joka osallistuu asiakastyöhön, ovat 

velvollisia kirjaamaan sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja 

valvonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot määrämuotoisina asiakirjoina ja tallettamaan ne. Laissa 

sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) säädetään tarkemmin asiakirjojen laatimisesta. 

Asiakkaan ja potilaan hoidon tai palvelun riittävää ja oikeaa kirjaamista ohjaavat hyvinvointialueen 

kirjaamisohjeet.  

 

Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja 

tai saapuneita asiakirjoja, taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia 

tai muita henkilökohtaisia tietoja. Potilasasiakirjoja ovat toisin sanoen kaikki potilasrekisterinpitäjän 

hallussa olevat potilaan hoitoon liittyvät tallenteet, kortistot, paperitulosteet, käsintehdyt asiakirjat ja 

niin edelleen, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja 

riippumatta siitä, ovatko ne syntyneet rekisterinpitäjän toiminnan seurauksena tai saapuneet muualta. 

Potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä säädetään tarkemmin sosiaali-ja terveysministeriön 

asetuksella (94/2022). 

 

Lääkärin, sairaanhoitajan ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön merkinnät potilaan tai asukkaan 

hoidosta ovat potilasasiakirjoja riippumatta siitä, missä organisaatiossa potilasta tai asiakasta 

hoidetaan. Näin ollen terveydenhuoltohenkilöstö laatii potilasasiakirjoja myös sosiaalihuollon 

palveluissa. Potilasasiakirja-asetuksen 17 § mukaan jokaisesta hoitojaksosta on laadittava 

loppulausunto. Se sisältää yhteenvedon annetusta hoidosta ja yksityiskohtaiset ohjeet seurannasta ja 

jatkohoidosta. Edellä mainitun seikan takia loppulausunnon potilaasta laatii lääkäri. 

 

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 785/1992 12§:n mukaan terveydenhuollon 

ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, 

toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilasasiakirjat muodostavat 

henkilötietolaissa (5.12.2018/1050) henkilörekisterin. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat kaikki ne 

potilasta koskevat tiedot, jotka ovat rekisterinpitäjän hallussa ja joita käytetään samaan 

käyttötarkoitukseen riippumatta tietojen tallentamistavasta- ajankohdasta tai-paikasta. 

Terveydenhuollon palveluissa syntyvien asiakastietojen rekisterinpitäjä on palvelun järjestämisestä 

vastaava palvelunantaja.   Rekisterinpitäjänä toimii terveydenhuollon toimintayksikkö 

(Potilasasiakirjaopas, STM 2012) Henkilö eli potilas, johon tiedot liittyvät, on rekisteröity. Rekisteröity 

on henkilö, jota henkilötieto koskee. Terveydenhuollossa potilaat ovat rekisteröityjä. Rekisterinpitäjän 

puolesta tietoja voi käsitellä myös käsittelijä. Potilas- tai asiakastiedon käyttö edellyttää aina asiakas- 

tai hoitosuhdetta tai muulla tavoin perusteltua asiayhteyttä tai muuta lakiin perustuvaa oikeutta. 

Tietojen käsittelyssä on siten noudatettava myös henkilörekisteriä koskevia säännöksiä.  

 

Potilasasiakirjojen ensisijaisena tehtävänä on palvella potilaan hoidon suunnittelua ja toteutusta sekä 

edistää hoidon jatkuvuutta. Hyvän hoidon ja potilaan turvallisuuden takaamiseksi 

potilasasiakirjatietojen tulee olla oikeita, virheettömiä ja laajuudeltaan riittäviä. Potilassuhteen 

luottamuksellisuus ja potilaan yksityisyyden suoja edellyttävät huolellisuutta potilasasiakirjojen 
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laatimisessa ja säilyttämisessä. Potilasasiakirjoista saatava informaatio on ensiarvoisen tärkeää 

esimerkiksi silloin, kun potilaan hoito siirtyy toisen terveydenhuollon yksikön hoitoon. 

11.7 Kaatumisten ja putoamisten ehkäisy 

Kaatumisista aiheutuu haittaa potilaille ja heidän läheisilleen. Kaatumiset kuormittavat myös hoito- ja 

palvelujärjestelmää ja aiheuttavat suuria kustannuksia. Kaatumisia ja niiden seurauksia voidaan 

vähentää järjestelmällisillä ja hyvin organisoiduilla ehkäisytoimilla. Iäkkäiden kaatumisista voi jopa 10% 

johtaa vakavaan vammaan kuten lonkkamurtumaan. Kaatumisten ja putoamiset ovat yleisin 

tapahtumaluokka sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden HaiPro ilmoituksissa niin Kymenlaaksossa 

kuin valtakunnallisesti.  

 

Kymenlaakson hyvinvointialueella keskitytään moniammatillisesti koostamaan yhteen käytössä olevia 

ennaltaehkäisyn malleja. Kymenlaakson hyvinvointikertomuksessa on lisäksi nostettu yhdeksi 

painopistealueeksi tapaturmien ehkäisy ja hyvinä käytänteinä sekä seurantamittarina/tapana turvallinen 

elinympäristö ja kaatumisseulatoiminta. Mallia työstetään kuntien ja järjestöjen kanssa.  

 

Koti-, asumis- ja hoivapalvelujen kanssa on yhteistyössä työstetty IMS-toiminnanohjausjärjestelmään 

prosessi ja malli, jota tullaan hyödyntämään myös muilla toimialueilla kaatumisten ehkäisyssä. 

 

Kymenlaakson hyvinvointialueella olemme erikseen nimettyjen terveyden- ja sairaanhoidon yksiköiden 

kanssa mukana kansallisessa kaatumisten ja putoamisten HoiVerKe-hoitotyön vertaiskehittämisen 

verkostossa.  

 

Kehittämiskohteet 2023-2024 

 Tunnistetaan kaatumisvaarassa olevat henkilöt. 

 Yksiköissä otetaan käyttöön kaatumisten ennaltaehkäisyn menetelmiä. 

 Suositellaan henkilöstöä suorittamaan Duodecimin Kaatumisten ennaltaehkäisyn verkkokurssi. 

 

11.8 Painehaavojen ehkäisy 

Painehaava aiheuttaa asiakkaille ja potilaille kipua, heikentää toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua. 

Painehaavan seurauksena voi aiheutua mm. haavan tulehtuminen, verenmyrkytys ja pahimmillaan 

kuolema. Painehaavojen hoito on pitkäkestoista ja usein ne pidentävät hoitoaikoja sekä lisäävät 

hoidontarvetta ja hoidon kustannuksia. 

 

Painehaavariskin tunnistamisessa hyödynnetään Braden-mittaria. Kohonnut painehaavariski 

huomioidaan asiakkaan ja potilaan palveluissa ja hoidossa apuvälineiden, asentohoidon, hyvän 

ravitsemuksen, hyvän henkilökohtaisen hygienian sekä ihon tarkkailun keinoin. Ihon kunto ja 

mahdollisesti havaittu painehaava on kirjattava potilastietojärjestelmään. Havaituista painehaavoista 

tulee tehdä Haipro-vaaratapahtumailmoitus. 
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Painehaavaprevalenssi eli ilmaantuvuuskartoitus tehdään vuosittain marraskuussa. Prevalenssin tulos 

ohjaa painehaavan ehkäisyyn tähtääviä kehitystoimia. Hyvinvointialueella tavoitteena on painehaavojen 

ehkäisyyn liittyvien toimintatapojen käyttöönoton edistäminen, painehaavojen ilmaantuvuuden 

seuranta ja raportointi sekä painehaavojen ehkäisyyn liittyvä tiedottaminen.  

11.9 Vajaaravitsemuksen ehkäisy 

Ravitsemushoito ja vajaaravitsemuksen tunnistaminen ovat olennainen osa potilasturvallisuutta ja 

asiakkaan kokonaishoitoa. Ravitsemushoito tarkoittaa sekä terveyttä edistävää, että sairauden hoitoon 

tarvittavaa ruokavaliota, jossa riittävä ravinnonsaanti turvataan sopivan ruokavalion, 

täydennysravintovalmisteiden ja/tai letkuravitsemuksen avulla. Yksilöllinen ja oikea-aikainen 

ravitsemushoito kohentaa tai ylläpitää ravitsemustilaa ja elämänlaatua sekä nopeuttaa toipumista. 

Ravitsemushoitoon kuuluvat ravitsemustilan arviointi, ravitsemuksellisten tarpeiden ja ongelmien 

tunnistaminen, tavoitteiden asettelu yhdessä asiakkaan kanssa, oikea-aikainen ja yksilöllinen 

ravitsemusohjaus sekä ravitsemushoidon vaikuttavuuden ja laadun arviointi. 

 

Hyvän ravitsemuksen avulla saadaan kustannussäästöä kansantautien ja vajaaravitsemuksen 

ehkäisyssä. Ruokailun tavoitteena on, että asiakas saa energiaa ja ravintoaineita tarvettaan vastaavasti 

ja ruokailu tuottaa myös mielihyvää. Ravitsemus- ja hoitosuositusten mukainen ruokavalio on malli 

terveyttä edistävästä tai sairauden hoitoon sopivasta ruokavaliosta. Hyvän ravitsemushoidon perustana 

sekä avoterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa on eri ammattiryhmien saumaton yhteistyö.  

Asiakkaan kotona asumista tulee tukea niin pitkään kuin se on toimintakyvyn puolesta turvallista. 

Kotona asuvien vajaaravitsemusriskissä olevien tavoittamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Kotiin tuotavat palvelut lisäävät mahdollisuuksia asua kotona entistä pidempään. Hyvää ruokailua ja 

ravitsemusta tukevat ratkaisut voivat koostua useista erilaisista, eri toimijoiden tuottamista palveluista. 

Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakkaille tehtävä RAI-arviointi sisältää myös ravitsemustilan 

kartoitusta. Mikäli kartoituksessa herää huoli asiakkaan ravitsemuksesta, tehdään hänelle MNA-testi, 

jonka perusteella laaditaan toimintasuunnitelma ravitsemuksen kohentamiseksi. 

Kymsotessa toimintaohjeen mukaisilla osastoilla sairaalapotilaan vajaaravitsemusriski tulee seuloa 

viimeistään toisena hoitopäivänä NRS2002 -menetelmällä kansallisen hoitosuosituksen mukaisesti. 

Noin joka kolmannella sairaalapotilaalla on vajaaravitsemusriski, suurin osa näistä jää hoitamatta. 

Tavoitteena on aloittaa näiden potilaiden kliininen ravitsemushoito mahdollisimman varhain, jotta 

sairauksista ja leikkauksista toipuminen nopeutuvat sekä komplikaatiot ja kuolleisuus vähenevät. NRS-

2002 - seulan avulla vajaaravitsemusriski tunnistetaan ja ravitsemushoito päästään aloittamaan 

mahdollisimman varhain. Ravitsemushoidon tukena toimii Ravitsemuskäsikirja. 

 

 

Kehittämiskohteet 2023-2024 

 Tunnistetaan vajaaravitut ja vajaaravitsemusriskissä olevat asiakkaat 

mahdollisimman varhain käyttämällä MNA -testiä tai NRS2002 -mittaria. 

 Järjestetään koulutuksia henkilökunnalle. 

 Järjestetään säännöllisiä kokoontumisia ja koulutuksia ravitsemusvastuuhenkilöille. 

 Ylläpidetään ravitsemushoitotyöryhmän toimintaa. 
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11.10 Turvallinen kotiuttaminen, siirto ja tiedonkulku 

Asiakkaan tai potilaan siirtyminen kotoa palveluihin tai palveluista kotiin tai toiseen palveluun on 

asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta kriittinen kohta. Hoidon ja palvelun jatkuvuus tulee 

turvata. Huomioitavaa on ajantasaisen tiedon siirtyminen palveluiden välillä unohtamatta asiakkaan, 

potilaan tai tarvittaessa hänen läheisensä informointia. Yksiköissä on käytössä ohjeistuksia ja 

tarkistuslistoja, joiden avulla pyritään turvaamaan tiedon kulku ja asiakkaan tai potilaan saaman hoidon 

turvallinen jatkumo.  

 

 

Kehittämiskohteet 2023-2024 

 Luodaan toimintamalli sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisasiakkaiden sekä  

perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon välillä turvalliseen kotiuttamiseen. 

 

12 Viestintä ja kommunikointi 

12.1 Suullinen tiedonvälitys (SBAR tai ISBAR) 

Tiedonkulku nopeatahtisissa ja monimutkaisissa terveydenhuollon ympäristöissä on tärkeää 

potilasturvallisuuden kannalta. Tiedonkulkuun liittyvät ongelmat, kuten tiedonkulun katkeaminen, 

väärinymmärrykset ja oleellisen tiedon puuttuminen ovat merkittäviä haittatapahtumien ja 

hoitovirheiden aiheuttajia hoitotyössä. Puutteellinen tiedonkulku saattaa aiheuttaa vakavia seurauksia 

potilaille ja hoidon jatkuvuudelle ja laadulle. ISBAR: n avulla oleellinen tieto potilaan tilasta ja tilanteesta 

voidaan esittää jäsennellyssä ja selkeässä muodossa. Erityisesti ISBAR menetelmää suositellaan 

käytettävän puhelinviestinnässä. Potilasturvaportissa on käytettävissä verkkokoulutus ISBAR-

menetelmän käytöstä. 
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Kuva 9. Suullinen tiedonvälitys  

12.2 Asiakasviestintä 

Kymenlaakson hyvinvointialue viestii aktiivisesti alueensa asukkaille, asiakkailleen, henkilöstölleen ja 

muille sidosryhmilleen. Hyvä viestintä lisää luottamusta ja sitoutumista ja vaikuttaa maineen 

kehittymiseen. Myös lainsäädäntö veloittaa hyvinvointialuetta viestimään.  

 

Viestinnän linjaukset ja kulloinkin valitut painopisteet perustuvat hyvinvointialeen strategiaan, ja 

viestinnän tehtävä on tukea johtamista ja tavoitteiden saavuttamista. Hyvällä viestinnällä on vaikutus 

asiakastyytyväisyyteen ja asiakkaan kokemukseen saamasta palvelusta sekä koko hyvinvointialueen 

toiminnasta. Viestimällä avoimesti ja selkeästi vahvistetaan myös turvallisuutta sekä voidaan vähentää 

väärinkäsityksiä ja epäselvyyksiä. Hyvinvointialueella laadukas viestintä on koko organisaation yhteinen 

asia, ja sitä toteutetaan laajasti kaikissa erilaisissa arjen tilanteissa. Viestinnän tekemisessä huomioidaan 

myös ihmisten erilaiset lähtötilanteet vastaanottaa tietoa ja viestejä. 

13 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN 

Kymenlaaksossa alueellista hyte-työtä on viety eteenpäin koordinoidusti Alueellisen 

hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 toimenpiteiden mukaisesti. Alueellisen yhteistyön tavoitteena on 

koota eri toimijat ja resurssit avoimeen ja tasavertaiseen verkostoyhteistyöhön yhteisten 

hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi.  
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Kuva 10. Kymenlaakson alueellisen hyvinvointityön neljän painopistettä 

Kymenlaakson alueellisen hyte-työn visiona on, että alueen asukkaat innostuisivat osallistumaan ja 

vaikuttamaan omaan, yhteisönsä ja ympäristönsä hyvinvointiin. Alueellinen yhteistyö jatkuu ja 

painottuu myös hyvinvointialueella toiminnan suuntaamisella yhteisten toimenpiteiden 

jalkauttamiseen kuntalaisia kuullen ja osallistaen. Alueellisen turvallisuusohjelman laatiminen käynnistyi 

v. 2022 kooten yhteen alueen turvallisuus- ja hyte-toimijat. Toteutuneista toimenpiteistä raportoidaan 

vuosittain valtuustoille talous- ja toimintasuunnittelun yhteydessä. 

14 ASIAKAS- JA POTILASTURVALLISUUDEN SEKÄ LAADUN SEURANTA 

14.1 Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä  

Kymenlaakson hyvinvointialueen sote-palveluissa käytetään HaiPro-järjestelmää laadunhallinnan ja 

potilasturvallisuusasetuksen (314/2022,1§) velvoittamaan asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvien 

vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. 

 

Samassa järjestelmässä voi tehdä työturvallisuuteen ja tietosuojaan sekä tietoturvallisuuteen liittyviä 

vaaratapahtumailmoituksia. Järjestelmän käyttö perustuu luottamukselliseen ja syyllistämättömään 

vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. 

14.2 Vaaratapahtumien ilmoittaminen 

Turvallisuusriskeistä tai vaaratilanteista tulee ilmoittaa aina silloin, kun ilmoittaja kokee, että johonkin 

asiaan puuttumalla voitaisiin toiminnasta saada turvallisempaa tai ilmoitus voi johtaa asiakas- ja 

potilasturvallisuuden kehittämiseen. Vaaratapahtumailmoituksen voi tehdä HaiPro -järjestelmään 

intranetin kautta tai mobiilisti sovelluksen kautta. Koulutusta HaiPro-ilmoittamiseen ja käsittelyyn on 

saatavissa videokoulutuksina ja tarvittaessa potilasturvallisuussuunnittelija järjestää koulutuksia 

TEAMS:lla. 

 

Kaikki HaiProon liittyvät ohjeet löytyvät henkilökunnalle Kymenlaakson hyvinvointialueen 

intranetsivuilta. 

14.3 Vaaratapahtumien käsittely ja niistä oppiminen 

Vaaratapahtumien käsittely tapahtuu Kymsoten käsittelyprosessin mukaisesti. Prosessi sisältää 

vaaratapahtumien kirjaamisen HaiPro -järjestelmään, potilaiden vaaratapahtumailmoitukset, 
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vaaratapahtumatietojen käsittelyn ja toiminnan kehittämisen eri tasoilla organisaatiota sekä vakavien 

vaara-tapahtumien käsittelyn.  

 

Vastuu ilmoitusten käsittelystä on pääasiassa yksikön esimiehillä. Ilmoitus pitää ottaa käsittelyyn 

(käsittelyssä) 14 vrk:n sisällä ilmoituksen saapumisesta sähköpostiin ja ilmoituksen tulee olla loppuun 

käsitelty 45 vrk sisällä ilmoituksen teosta (valmis). 

 

Vaaratapahtumailmoituksista saatu tietoa tulee käyttää toiminnan kehittämiseen turvallisemmaksi. 

Vaaratapahtumailmoituksista 10 % tulisi johtaa konkreettiseen kehittämistoimenpiteeseen, joka on 

jalkautettu ja kirjattu HaiPro-lomakkeelle. Ennakoivaan riskinhallintaan tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota, jottei haittatapahtumia pääsisi edes syntymään. 

 

Asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö- ja potilasturvallisuussuunnittelija seuraavat ilmoituksia sekä 

niiden käsittelyä ja tarvittaessa ottavat yhteyttä yksiköiden esimiehiin.  

 

Vaaratapahtumien käsittelyn prosessi on kuvattu IMS-toiminnanohjausjärjestelmään. 

14.4 Vaaratapahtumista raportointi 

Vaaratapahtumien raportoinnilla pyritään vaaratapahtumista oppimiseen. Tiedot kootaan HaiPro – 

järjestelmän kautta ja tietoa hyödynnetään tapahtumista oppimiseen ja kehittämiseen. Raportteja 

hyödynnetään työyksikössä esim. päivittäisjohtamisen -tai viikkopalavereissa. Tärkeää on, että 

henkilökunnan tekemät ilmoitukset käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa ja mietitään 

kehittämistoimenpiteitä samankaltaisten vaaratapahtumien estämiseksi Vaaratapahtumailmoitus-

raportit ovat osa laadunhallintaa ja niitä tulee seurata sekä yksikkö, tulosalue että organisaatiotasolla. 

14.5 Vakavat vaaratapahtumat 

Vakavassa vaaratapahtumassa potilaalle on aiheutunut tai olisi voinut aiheutua merkittävää, vakavaa tai 

huomattavaa pysyvää haittaa, taikka hänen henkeensä tai turvallisuuteensa kohdistuu vakava vaara. 

Vakava vaaratapahtuma on myös tilanne, jossa uhka kohdistuu suureen joukkoon potilaita. Vakavaksi 

haitaksi potilaalle katsotaan tyypillisesti kuolemaan johtanut, henkeä uhannut, sairaalahoidon 

aloittamiseen tai jatkamiseen johtanut, pysyvään tai merkittävään vammaan ja toimintaesteisyyteen tai 

-kyvyttömyyteen johtanut tilanne. Korkean riskin tapahtuma saatetaan myös ottaa vakavana 

tapahtuman tutkinnan mukaiseen selvitykseen. 

 

Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa välittömästi vakavasta vaaratapahtumasta suoraan 

asiakkaan/potilaan hoidosta vastaavalle lääkärille ja/tai yksikön esimiehelle sekä lisäksi tehdä 

vaaratapahtumailmoitus HaiPro -järjestelmään.  

 

Vakavan vaaratapahtuman tutkinnan tai selvitystyön aloittamisesta päättää johtajaylilääkäri tai 

sosiaalipalvelujen johtaja. Vakavan vaaratapahtuman tutkinta tehdään syyllistämättä ja siinä mietitään 

systeemilähtöisiä syitä tapahtumalle ja päätetään kehittämistoimista. Tutkinnasta laaditaan raportti. 

Tuki potilaalle ja omaisille sekä tapahtumaan osallistuneille henkilökunnan jäsenille tulee järjestää 

viipymättä. 
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Vakavien vaaratapahtumien käsittelyn prosessi ja tutkinnan toimintamalli on kuvattu IMS-järjestelmään 

ja tarkemmin vakavasta vaaratapahtumasta on kirjotettu Vakavan vaaratapahtuman ilmoittaminen ja 

tutkinta-ohjeeseen. 

14.6 Aina vältettävissä olevien vaaratapahtumien seuranta (Never Events) 

Never Events eli aina vältettävissä olevat vaaratapahtumat ovat tapahtumia, joilla voi olla vakavia 

seurauksia ja jotka ovat aina vältettävissä, Kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja 

toimeenpanosuunnitelma 2022-2026 on linjannut kansallisesti seurattavat aina vältettävissä olevat 

vaaratapahtumat. Strategia myös linjaa, että toimintayksiköiden tulee seurata aina vältettävissä olevia 

vaaratapahtumia reaaliaikaisesti. Tieto tapahtumasta tulee mennä välittömästi myös toimialueen 

johtajille pikaisten korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden käynnistämiseksi. Korjaaviin toimiin 

kuuluu myös tuki työntekijöille, jotka ovat olleet osallisena tapahtumaan, mikäli tapahtuman seuraukset 

ovat vakavat. Yksittäiset tapahtumat tulee aina analysoida käyttäen juurisyyanalyysia.  

 

Never events-mittarit eli kuuman linjan mittarit otetaan käyttöön, kun VNTEAS-raportointihankkeen 

työryhmä saa kansalliset mittarit määriteltyä ja ne saadaan vietyä ilmoitus-ja raportointijärjestelmään.  

14.7 PosiPro-onnistumisista oppiminen 

PosiPro on HaiPron yhteydessä oleva onnistumisten ilmoittamiseen tarkoitettu osio ja se on käytössä 

hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Onnistumisilmoitukset tehdään ja 

käsitellään vastaavalla tavalla kuin vaaratapahtumailmoitukset ja niitä voidaan hyödyntää toiminnan 

kehittämiseen. PosiPro-lomakkeella ilmoitetut onnistumiset menevät käsiteltäviksi sen tulosyksikön 

esimiehelle, jota ilmoitus koskee ja/tai erikseen määritellylle onnistumisilmoitusten käsittelijälle. 

Systemaattinen tietojen kerääminen tapahtuneiden virheiden ja haittojen lisäksi myös onnistumisista 

tarjoaa mahdollisuuden työntekijöille ja organisaation johdolle kehittää toimintaansa. Järjestelmän 

ansiosta on mahdollista tunnistaa, mallintaa ja ottaa käyttöön onnistuneet käytänteet muuallakin 

organisaatiossa kuin omamassa tulosyksikössä. PosiPro mahdollistaa myös työyksiköiden välisen 

positiivisen palautteen annon. Positiivisella palautteella vaikutetaan niin työssäjaksamiseen, 

työhyvinvointiin kuin kollegiaalisuuteen. 

 

Kehittämiskohteet 2023-2024 

 PosiPro onnistumisen ilmoituksien tuottamaa tietoa hyvistä käytänteistä  

hyödynnytetään yksiköiden toiminnassa. 

 

 Yksiköiden esihenkilöt käyvät säännöllisesti läpi onnistumisen ilmoitukset  

henkilökunnan kanssa. 

 

14.8 Hoitoilmoitusjärjestelmä  

Hoitoilmoitusjärjestelmä (Hilmo) on valtakunnallinen sosiaali-ja terveydenhuollon tiedonkeruu-ja 

raportointijärjestelmä, joka koostuu kolmesta eri osasta: sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri (sosiaali-

Hilmo), terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri (terveys-Hilmo) ja perusterveydenhuollon avohoidon 

hoitoilmoitusrekisteri (avohilmo). Rekistereihin kootaan tietoja sosiaali-ja terveydenhuollon laitos-ja 
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vuodeosastohoidon hoitojaksoista, julkisen erikoissairaanhoidon sekä julkisen perusterveydenhuollon 

avohoitokäynneistä. Hilmo-tiedot muodostavat tietovarannon, joka mahdollistaa sosiaali-ja 

terveydenhuollon toiminnan ohjauksen ja seurannan. Terveyshaittaan johtavista toimenpiteistä 

ilmoitetaan hoitoilmoitusjärjestelmään. Hilmoon kirjataan komplikaatiodiagnoosi, haittavaikutuksen 

tyyppi, mahdolliset uusintatoimenpiteet sekä hoidon haittavaikutus. Hilmosta saatua-tietoa voidaan 

hyödyntää hoidon/hoivan ja laadun sekä asiakas-ja potilasturvallisuuden kehittämisessä. 

15 RAI-ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(980/2012) mukaan kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn 

arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. Lisäksi myös sosiaalihuoltolaki (1301/2014) edellyttää asiakkaan 

toimintakyvyn monipuolisen arvioinnin kuulumista osaksi asiakkaan palvelutarpeen arviointia. RAI -

arviointijärjestelmä (Resident Assessment Instrument suom. Asukkaan arviointiväline) on standardoitu 

tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan 

palveluntarpeen arviointiin sekä hoito-, toteuttamis- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI -

arviointijärjestelmää käyttämällä asiakkaiden palvelutarpeet selvitetään yhdenmukaisesti ja 

monipuolisesti. Järjestelmän tuottaman tiedon avulla palvelut pystytään suunnittelemaan yksilöllisesti 

ja kohdentamaan tarpeenmukaisesti. Tavoitteena on RAI-arviointijärjestelmän laaja-alainen ja 

ammattimainen käyttö ja siitä kertyvän tiedon hyödyntäminen. 

 

RAI-arviointitietoa hyödynnetään myös yksikkö- ja organisaatiotasolla. Raporteista voidaan tarkastella 

kokonaiskuvaa asiakkaiden toimintakyvystä sekä palvelutarpeista. Kaikki organisaation RAI-tieto siirtyy 

säännöllisesti Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), joka tuottaa tiedosta palauteraportteja. 

Palauteraporttien avulla voidaan vertailla organisaation RAI-tietoa muun Suomen RAI-tietoon ja 

kehittää sitä kautta omaa toimintaa.   

 

RAI -välineistön sisältöä ylläpitää, kehittää ja sen oikeudet omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto 

interRAI. THL ylläpitää RAI- välineiden suomalaisia versioita. 

 

Kymsotessa RAI- järjestelmää käytetään laajasti koti-, asumis- ja hoivapalveluissa (palvelutarpeen 

arviointi, kotihoito, omaishoito, tuettu asuminen sekä ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja 

mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen) ja sen piirissä 

on noin 6600 säännöllistä palvelua saavaa asiakasta. 

 

Eri palveluissa määritetään vuosittain erilaisia laatuindikaattoreita, joita seurataan säännöllisesti. 

Kotihoidossa seurattavia asioita vuonna 2022 ovat; Asiakkaat, jotka eivät ole asettaneet yhtäkään 

tavoitetta hoidolle/palvelulle, asiakas osallistunut omaan arviointiin, ravitsemustilanne, asiakkaalla 

kognitiivista kapasiteettia, mutta kokee yksinäisyyttä, ei kuntoutusta, vaikka mahdollisuus kuntoutua. 

Ikääntyneiden asumispalveluissa seurattavia asioita vuonna 2022 ovat; Asiakkaat, jotka eivät ole 

asettaneet yhtäkään tavoitetta hoidolle/palvelulle, asiakas osallistunut omaan arviointiin, 

ravitsemustilanne, ei kuntoutusta, vaikka mahdollisuus kuntoutua, vuodepotilaat, joilla ei passiivista 

liikehoitoa, vähentynyt sosiaalinen kanssakäyminen. 

 

Kehitysvammaisten asumispalveluissa seurattavia asioita vuonna 2022 ovat; Lääkehoidon arviointia ei 

ole tehty, vähäinen fyysinen toiminta, ei puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä 
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käytössä, vähäinen mieluisaan vapaa-ajantoimintaan osallistuminen, ei asiakkaan asettamia tavoitteita 

ja rajoitustoimenpiteiden käyttö. 

 

 

Kehittämiskohteet 2023-2024 

 RAI-tiedon käyttö ja hyödyntäminen näkyvät jokaisella tasolla (RAI-arvioinnin tekijä, lähijohto ja 

ylempi johto). 

 Arviointien ajantasaisuuden parantaminen. 

 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden myöntämisen perusteisiin 

määritellään RAI-viitearvot. 

 Kehitysvammaisten asumispalveluiden myöntämisen perusteissa RAI-viitearvot vakiintuvat 

käyttöön.  

 RAI-arviointi vakiintuu vammaispalvelun palvelutarpeenarviontiin työkaluksi 

asumispalvelutarpeen arviointiin. 
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16 LAATUAUDITOINNIT JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET 

Sosiaali- ja terveydenhuollon (SHQS) laadunhallintajärjestelmän mukainen laaduntunnustuksen 

myöntäminen on mahdollista, kun organisaatio täyttää kaikki SHQS-laatuohjelman olennaiset 

vaatimukset, SHQS-laaduntunnustus on voimassa aina kolme vuotta kerrallaan, edellyttäen, että 

toimintaa arvioidaan vuosittain sovittavissa auditoinneissa. Ennen laaduntunnustus auditointia 

laatuportissa itsearvioinnit suoritetaan koko kriteeristöllä (johtaminen, voimavarojen hallinta ja 

prosessienhallinta osuudet) ja osalla kriteeristöä ennen ylläpitoauditointeja.  

 

Sisäiset auditoinnit suoritetaan laadunhallintaohjausryhmässä vuosittain sovitun suunnitelman 

mukaisesti. Johdonkatselmus suoritetaan kerran vuodessa. Labqualityn laadunarvioinnin asiantuntijat 

arvioivat laatuosaamista ulkoisella auditoinnilla, joka kolmas vuosi laaduntunnustusauditointi ja 

välivuosina ylläpitoauditoinnit. Laatu on jatkuvan kehityksen polku. 

 

 
Kuva 11. Laatuprosessi aikataulukkona 
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17 TOIMEENPANOSUUNNITELMA  

17.1 Kooste kehittämiskohteista vuosille 2023-2024  

Johdanto 

 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman periaatteista ja sisällöstä tiedottaminen 

henkilöstölle suunnitellaan yhdessä toimialojen kanssa. 

 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma on asiakkaiden helposti löydettävissä 

Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivuilta. 

 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman kehittämiskohteiden toteutumista seurataan 

ja toteutumisen vastuut määritellään. 
 

Sosiaalipalvelut 

 Varmistetaan sosiaalihuollon asiakkaan palvelun eheys kirjaamistapoja kehittämällä. 

 Kehitetään moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välillä huomioiden siihen 

liittyvät riskit. 

 Kehitetään sosiaalihuoltolain 48§ ja 49§ mukaisten epäkohtailmoitusten toimintamalli. 

 Varmistetaan, että sosiaalihuollon palveluiden valmiussuunnitelmat ovat ajantasaisia ja  

vastaavat toimintaympäristön vaatimuksiin. 

Laatuohjelma ja laadunhallintajärjestelmä 

 Laatupolitiikan jalkautus henkilöstön tietoisuuteen. 

 Säännöllisten itsearviointien yhteydessä arviointi vaatimuksenmukaisuuden 

täyttymisestä. 

 Toiminnan kehittäminen itsearviointien, sisäisten- ja ulkoisten auditointien 

sekä johdonkatselmuksen perusteella. 

 

Turvallisuuskulttuuri  

 

 Toteutetaan turvallisuuskulttuurimittaus TUKU-kyselyllä vuonna 2023. 

 Laaditaan suunnitelma turvallisuuskulttuurin säännöllisestä mittaamisesta ja tulosten  

hyödyntämisestä turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. 

 Tarjotaan esihenkilöille ja työntekijöille täydennyskoulutusta turvallisuutta vahvistavista ja 

tukevista työelämätaidoista sekä turvallisuuskulttuurista. 

 Kartoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastuslaitoksen sekä yksityisten 

palveluntuottajien vaaratapahtumien ilmoituskanavat. 

 

 Asiakaskokemuksen kehittäminen 

 

 Mitataan systemaattisesti ja suunnitelmallisesti laajentaen asiakaskokemusta eri  

palveluissa 

 Osallistetaan henkilöstö asiakaskokemustiedolla johtamiseen 

 Seurataan hoidon vaikuttavuutta 

 Seurataan asiakaskokemustiedolla aikaansaatuja muutoksia 
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Pakonkäytön vähentäminen psykiatrisessa sairaanhoidossa 

 

 Edistetään tilanteista oppimisen kulttuuria.  

 Pakon käytön vähentämiseen liittyvän koulutusmateriaalin ja ohjeiden käyttäminen.  

 Potilaiden ja omaisten osallisuutta lisätään toiminnan kehittämisessä. 

 

 

Asiakas-ja potilasturvallisuuden verkkokoulutukset 

 

 Ylemmän ja keskijohdon koulutukset (esim. Potilas- ja asiakasturvallisuusriskien 

             hallintakurssi Potilasturvaportissa. 

 Digitaalisen laitepassin käyttöönoton laajentaminen koko hyvinvointialueelle. 

 Henkilöstökoulutusten pedagogiikan kehittäminen ja monipuolistaminen: simulaatio-

opetuksen lisääminen ja virtuaaliharjoitusten käyttöönotto. 

 Henkilöstön koulutuksiin sitoutuminen ja suorittamisasteen nostaminen. 

 

Lääkehoidon osaamisen varmistaminen 

 

 Lääkehoitosuunnitelman itseopiskelumateriaalin laaja käyttöönotto. 

 Kaikilla on dokumentoidusti suoritettuna pakolliset koulutukset kuten LOVE:t. 

 

Lääke- ja lääkitysturvallisuus sekä lääkehuolto  

 

 Lääkehoito-oppaan vaatimusten jalkautuminen turvaamaan lääkitysturvallisuutta  

yksiköissä ja yhdenmukaistamaan käytäntöjä. 

 Auditoinnit 

 Kymsoten lääkehoitosuunnitelman vaatimusten vieminen käytäntöön. 

 Yhteiset lääkehoidon käytännöt (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

vuodeosastoilla+ Koti, asumis- ja hoivapalvelut) -ohjeistusten päivittäminen. 

 Lääkkeiden annosteluun liittyvien haittatapahtumien ehkäiseminen. 

 Lääkitysturvallisuusauditointien tunnettavuuden lisääminen. 

 Perusterveydenhuollon osastofarmasian kehittäminen (terveysasemien farmaseutin 

vastaanotto). 

 

Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy ja seuranta  

 

 Käsihygienian toteutumisen tehostaminen käyttäen havainnointia ja henkilökohtaista 

palautetta kaikissa yksiköissä. 

 Verisuonikanyyleihin liittyvien infektioiden torjunta, VIP-scoren käyttöönotto.  

 Alueellisen hygieniayhdysverkoston kehittäminen.   

 Alueellisen tartuntatautiyhdyshenkilöverkoston kehittäminen. 

 Henkilöstön influenssarokotuskattavuus on >90% (THL:n valtakunnallinen tavoite). 

 Prevalenssitutkimukset asumisyksiköihin sähköisellä prevalenssilomakkeella. 
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Kaatumisten ja putoamisten ehkäisy 

 

 Tunnistetaan kaatumisvaarassa olevat henkilöt. 

 Yksiköissä otetaan käyttöön kaatumisten ennaltaehkäisyn menetelmiä. 

 Suositellaan henkilöstöä suorittamaan Duodecimin Kaatumisten ennaltaehkäisyn 

verkkokurssi. 

 

Vajaaravitsemuksen ehkäisy 

 

 Tunnistetaan vajaaravitut ja vajaaravitsemusriskissä olevat asiakkaat mahdollisimman 

varhain käyttämällä MNA -testiä tai NRS2002 -mittaria. 

 Järjestetään koulutuksia henkilökunnalle. 

 Järjestetään säännöllisiä kokoontumisia ja koulutuksia ravitsemusvastuuhenkilöille. 

 Ylläpidetään ravitsemushoitotyöryhmän toimintaa. 

 

Turvallinen kotiuttaminen, siirto ja tiedonkulku 

 

 Luodaan toimintamalli sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisasiakkaiden sekä perusterveyden- ja 

erikoissairaanhoidon välillä turvalliseen kotiuttamiseen. 

 

 Posipro onnistumisista oppiminen 

 

 PosiPro onnistumisen ilmoituksien tuottamaa tietoa hyvistä käytänteistä hyödynnytetään 

yksiköiden toiminnassa. 

 Yksiköiden esihenkilöt käyvät säännöllisesti läpi onnistumisen ilmoitukset henkilökunnan 

kanssa. 

 

RAI-arviointijärjestelmä 

 

 RAI-tiedon käyttö ja hyödyntäminen näkyvät jokaisella tasolla (RAI-arvioinnin tekijä, lähijohto ja 

ylempi johto). 

 Arviointien ajantasaisuuden parantaminen. 

 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden myöntämisen perusteisiin 

määritellään RAI-viitearvot. 

 Kehitysvammaisten asumispalveluiden myöntämisen perusteissa RAI-viitearvot vakiintuvat 

käyttöön.  

 RAI-arviointi vakiintuu vammaispalvelun palvelutarpeenarviontiin, työkaluksi 

asumispalvelutarpeen arviointiin. 
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17.2 Laatu, asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantamittarit 

Kansallisessa strategiassa on määritelty selkeät tavoitteet ja mittaristo hyödynnettäväksi 

hyvinvointialueille kansallisen mittaritiedon saamiseksi. Kymenlaakson hyvinvointialueen laatu-, 

asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantamittarit hyvinvointialueen toimialueilta eivät ole tätä 

suunnitelmaa tehtäessä tiedossa. Yhteisten seurattavien mittareiden määrittely ja käyttöönotto vaativat 

yhteistyötä toimialojen kesken.  

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiasta johdetaan keskeiset mittarit ja niiden tavoitetasot LATO-

strategiatyökaluun. Mittareita seurataan säännöllisesti kuukausitasolla ja näin saadaan tietoa 

tavoitteiden saavutettamisesta ja toimintaa läpinäkyväksi. 

Tietojohtamisen työpöytä Kahvan avulla voidaan koostaa johtamisen kannalta oleelliset mittarit ja 

tavoitteet. Sitä on mahdollista hyödyntää myös hyvinvointialueen, toimialueiden sekä yksiköiden laatu-

, asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta oleellisten mittareiden seurannan ja raportoinnin. 

Never events-mittarit eli kuuman linjan mittarit otetaan hyvinvointialueella käyttöön, kun 

Valtioneuvoston kanslian koordinoima potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja 

seurantamenettelyt-raportointihankkeen (VNTEAS) työryhmä saa kansalliset mittarit määriteltyä ja ne 

saadaan vietyä ilmoitus-ja raportointijärjestelmään. 

Laatu- ja potilasturvallisuustyössä hyödynnetään organisaatiomme käytössä olevia 

erikoissairaanhoidon laaturekisterejä. Laaturekisterien tuottama tieto on välttämätöntä hoidon laadun 

ja vaikuttavuuden seuraamiseksi sote-uudistuksessa. Palvelujen laatua ja hoidon yhdenvertaista 

toteutumista ei voida varmistaa ilman laaturekistereistä saatavaa tietoa. Laatu-, asiakas- ja 

potilasturvallisuuden yhteiset mittarit ennen hyvinvointialueelle siirtymistä on esitetty liitteessä 5. 

17.3 Laatu, asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyviä suunnitelmia 

 Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma 

 Henkilötietojen käsittelyn lokivalvontasuunnitelma 

 Henkilöstön osaamisen kehittämis- ja koulutussuunnitelma 

 SHQS-laadunhallinnan- ja varmistuksen arviointikriteeristö 

 Lääkehoitosuunnitelma ja yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat 

 Palo- ja pelastussuunnitelma 

 Valmiussuunnitelma ja riskienhallinnansuunnitelma 

 Sosiaalipalvelujen yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat 

 Suuronnettomuussuunnitelma 

 Valvontasuunnitelma/palvelutuotannon ohjaus- ja valvontayksikön toimintasuunnitelma 
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18 LIITTEET JA LÄHTEET  

Liite 1 Asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeinen lainsäädäntö 

Liite 2 Ensihoidon laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma  

Liite 3 Asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet  

Liite 4 Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantamittarit 2022 

 

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosääntö 

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategia 

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026 

Pelastustoimen palvelutasopäätös 

Kymenlaakson hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan  

järjestämisen perusteet 

Asiakas ja potilasturvallisuuskeskus.fi/tapahtumia-ja-koulutuksia/ 

 

  

https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/06/liite-Hallintosaanto-_hyvaksytty-7.6.2022.pdf
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/10/Kymenlaakson-hyvinvointialueen-strategia_Aluevaltuusto_27.9.2022_%C2%A769.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163858/STM_2022_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://pelastustoimi.fi/kymenlaakso/meista/palvelutasopaatos
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/09/Liite_aluehallitus_5_9_2022Kymenlaakson-hyvinvointialueen-sisaisen-valvonnan-ja-riskienhallinnan-jarjestamisen-perusteet-25.8.2022-1.pdf
https://kymenhva.fi/wp-content/uploads/2022/09/Liite_aluehallitus_5_9_2022Kymenlaakson-hyvinvointialueen-sisaisen-valvonnan-ja-riskienhallinnan-jarjestamisen-perusteet-25.8.2022-1.pdf
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/tapahtumia-ja-koulutuksia/
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Liite 1 Asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeinen lainsäädäntö 

1.Suomen perustuslaki 

Julkisen vallan velvoite edistää kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta lähtee perustuslaista. 

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, jos hän ei 

itse kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. Jokaisella on perustuslain mukaan 

oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Suomen perustuslaki 731/1999  

2. Laki sosiaalihuollon-ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 

Kuntien järjestämisvastuusta säädetään sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa laeissa ja laissa sosiaali- 

ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta. 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 733/1992 .Tämä laki on 

kumottu lailla Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 29.6.2021/616 1.1.2023 alkaen. 

3. Sosiaalipalvelujen lainsäädäntö 

Sosiaalihuoltolaissa säädetään, miten ja mitä sosiaalipalveluja kunnan on tuotettava. Lain tarkoituksena 

on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 

817/2015 mainitaan mm. ammatillisen toiminnan päämääränä olevan sosiaalisen toimintakyvyn, 

yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin 

lisääminen. 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015  

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista määrittelee keskeiset menettelytavat 

asiakastyössä ja tietosuojakysymyksissä. 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 

Sosiaali- ja terveyspalveluja säädellään seuraavilla erityislaeilla: 

Lastensuojelulaki 417/2007 

Varhaiskasvatuslaki 36/1973 

Päihdehuoltolaki 41/1986 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987  

Laki omaishoidon tuesta 937/2005 

Perhehoitolaki 263/2015 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 

Erilliset lait ovat myös isyyden selvittämisestä ja vahvistamisesta, elatusavun turvaamisesta lapselle, 

lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta, ottolapsineuvonnasta, 

perheasiainsovittelusta. 

Isyyslaki 11/2015  

http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/19990731
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920733
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210616
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210616
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150817
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/20000812
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/20070417
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/19860041
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/19770519
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/19870380
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/20050937
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150263
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/20010189
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150011
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Laki lapsen elatuksesta 704/1975 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 

Adoptiolaki 22/2012 

Perheasiainsovittelusta säädetään avioliittolaissa ja sosiaalihuoltolaissa. 

Avioliittolaki 234/1929 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 

4. Terveyspalvelujen lainsäädäntö 

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön 

hyvinvointia ja terveyttä sekä varmistaa yhdenvertaiset, yhteen toimivat ja kustannusvaikuttavat 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko maassa. 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612 

Terveydenhuollon palveluista säädetään terveydenhuoltolaissa. Terveydenhuollon toiminnan on 

perustuttava näyttöön ja hyviin hoito-ja toimintakäytäntöihin ja terveydenhuollon toiminnan on oltava 

laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.  

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 

 

Terveydenhuollon rakenteita koskevat säännökset ovat kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa. 

Kansanterveyslaki 66/1972 

Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989 

 

Laki pelastustoimen järjestämisestä 29.6.2021/613h 

Erityislaeilla on säädetty työterveyshuollosta, mielenterveyspalveluista, hedelmöityshoidoista, 

tartuntatautien ehkäisystä ja hoidosta sekä rajat ylittävästä terveydenhuollosta. 

Työterveyshuoltolaki 1383/2001 

Mielenterveyslaki 1116/1990  

Laki hedelmöityshoidoista 1237/2006 

Tartuntatautilaki 1227/2016 

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta 1201/2013 

Terveydenhuollon palvelujen käyttäjän asemaa turvaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Laissa 

säädetään myös potilasasiakirjojen käsittelystä ja asiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapidosta. Laki 

edellyttää mm. että jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen 

terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka 

kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja 

sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan 

loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 

http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/19750704
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/19830361
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120022
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/19290234
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/20101326
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/19720066
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/19891062
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210613
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1990/19901116
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061237
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131201
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
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Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 mainitaan mm. (§15) terveydenhuollon 

ammattihenkilön päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen ja 

sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.  

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 

5. Asiakas- ja potilastietojen hallintaa ohjaava lainsäädäntö 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen hallinnassa ja käsittelyssä sovelletaan seuraavia lakeja, 

asetuksia ja ohjeita. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta. Sitä täydennetään 

ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. 

EU:n tietosuoja-asetus  

Tietosuojalaki 

Laki täydentää yleistä tietosuoja-asetusta. Lailla säädetään muun muassa valvontaviranomaisesta sekä 

eräistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä erityistilanteista, kuten sananvapauden ja henkilötietojen 

suojan yhteensovittamisesta. 

Tietosuojalaki 1050/2018 

Asetus potilasasiakirjoista 

Asetusta noudatetaan potilasasiakirjojen laatimisessa sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin 

säilyttämisessä. 

STM:n asetus potilasasiakirjoista 298/2009 

Arkistolaki ja Arkistolaitoksen ohjeet 

Lakia ja ohjeita noudatetaan potilasasiakirjojen säilyttämisessä. 

Arkistolaki 831/1994 

Arkistolaitoksen ohjeet 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

Laissa säädetään asiakkaan oikeuksista hänen tietojensa käsittelyssä ja salassapidossa. 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä  

Laissa säädetään julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakastietojen sähköisestä 

käsittelystä ja valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista. Laissa on säädökset tietojen salassapidosta, 

luovutuksesta, arkistoinnista ja asiakkaan oikeuksista saada tietoa omista asiakastiedoistaan. 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021 

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 

Laissa säädetään asiakastietojen kirjaamisesta ja siihen liittyvistä velvoitteista sosiaalihuollossa. 

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015  

 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2009/20090298
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1994/19940831
http://www.arkisto.fi/fi/potilasasiakirjojen-pysyvae-saeilytys
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210784
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150254
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Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 

Laissa on säädökset sähköisten lääkemääräysten käsittelystä ja potilaan tiedonsaantioikeuksista. Laissa 

säädetään Kelan ylläpitämästä valtakunnallisesta reseptikeskuksesta ja -arkistosta. 

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007  

6. Muita lakeja 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 

Lain tarkoituksena on mm. ylläpitää ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä niiden 

käytön turvallisuutta. Lisäksi säädetään ammattimaisenkäytön yleisistä vaatimuksista, vaaratilanteista 

ilmoittamisesta, toimintayksikön vastuuhenkilöstä sekä seurantajärjestelmästä. Laki uudistuu 2020. 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 

Säteilylaki 9.11.2018/859 

Lain tarkoituksena on estää ja rajoittaa säteilystä aiheutuvia terveydellisiä ja muita haittavaikutuksia. 

Lakia koskevalta sivustolta löytyy linkit terveydenhuoltoa koskeviin lakeihin ja säädöksiin koskien 

säteilytyötä. Säteilylaki 9.11.2018/859 

Kehitysvammaisten erityishuolto 

Laissa kehitysvammaisten erityishuollosta mainitaan mm. seuraavaa: Kehitysvammalain 34 §:ssä 

tarkoitetun erityishuolto-ohjelman tulee sisältää suunnitelma annettavasta erityishuollosta, sen 

toteuttamistavasta sekä siitä, milloin erityishuolto-ohjelma viimeistään on otettava tarkistettavaksi. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/haku/?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=erityishuolto&sub

mit=Hae+%E2%80%BArajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä 

Laki hyvinvointialueesta 611/2021 29 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2007/20070061
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100629
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180859?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=s%C3%A4teilylaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/haku/?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=erityishuolto&submit=Hae+%E2%80%BArajoitustoimenpiteiden%20käytön%20edellytyksistä
https://www.finlex.fi/fi/laki/haku/?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=erityishuolto&submit=Hae+%E2%80%BArajoitustoimenpiteiden%20käytön%20edellytyksistä
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210611#Pidm45949344824752
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Liite 2 Ensihoidon laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 

Valmistelija J. Naskali  

  Päivitys 10.10.2022 

Tarkastettu P. Loikas ja J. Wall  

 

Ensihoidon laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 

 

1. Johdanto 

 

Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326) määrää, että terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma 

laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Kymsote on laatinut Laatu, asiakas- ja 

potilasturvallisuussuunnitelman 2020-2022. Osana Kymsoten toimintaa myös ensihoitopalvelu kuuluu kyseisen 

suunnitelman piiriin. 

 

Ensihoidon erityispiirteiden vuoksi laadun ja potilasturvallisuuden varmistamiseen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Ensihoidossa korostuvat ennakoimattomat ja yllätykselliset tilanteet sekä viranomaisyhteistyö. Sosiaali- 

ja terveysministeriö on julkaissut (julkaisu 2019:23) oppaan Laatu ja potilasturvallisuus ensihoidossa ja 

päivystyksessä -suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin ensihoidon laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman 

laatimisen tueksi. Kymsoten ensihoitopalvelulla ei ole aiemmin ollut erillistä laatu- ja 

potilasturvallisuussuunnitelmaa. 

 

Ensihoitolääkäritoiminta kuuluu osana ensihoitopalveluun. Lääkäriyksikön toimintaan sisältyy ensihoitotehtävien 

suorittaminen ja ensihoitajien konsultaatiopuheluihin vastaaminen. Lääkäriyksikön toiminta perustuu Käypä hoito 

-suosituksiin ja paikallisiin hoito-ohjeisiin. Lääkäriyksiköllä on lisäksi omia toimintaohjeita ja tarkistuslistoja. 

Päivystävällä ensihoitolääkärillä (vakinaiset) tulee olla soveltuvan erikoisalan erikoislääkärin tutkinto ja kaikkien 

tulee olla suorittanut yksikön perehdytys.  

 

Lääkärihelikopteripalveluun kuuluu myös lentotoimintaan liittyvä laadunhallinta. Timo Hämäläinen on tehnyt 

2012 opinnäytetyön lääkärihelikopteritoiminnan laatukäsikirjan laatimisesta. Lisäksi Haugland ym. ovat 

selvittäneet mahdollisia laatumittareita ensihoitolääkäritoiminnalle. Tässä suunnitelmassa ei käsitellä 

lentotoimintaa. 

 

2. Tausta 

 

Kymsote vastaa ensihoitopalvelun järjestämisestä Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden 

kuntien asukkaille. Väestöä alueella asuu noin 167 000. Alueen ensihoitopalvelu on järjestetty 

monituottajamallilla, missä palvelua tuottavat Kymsote-kuntayhtymän lisäksi Kymenlaakson pelastuslaitos ja 

Medgroup Oy. Alueella on säännöllisesti miehitettynä 15 pääosin hoitotason ensihoitoyksikköä, joista 13 on 

valmiudessa ympäri vuorokauden. Muista yksiköistä yksi on valmiudessa arkisin klo 8-18, yksi klo 9-22 ja yksi 

arkisin klo 7:30-19:30 ja lauantaisin klo 10-18. Edellisten lisäksi Kotkassa ja Kouvolassa on ensihoidon 

kenttäjohtoyksiköt ympärivuorokautisessa valmiudessa. Lisäksi alueella toimii yli 20 ensivasteyksikköä, joista 

suurin sopimuspalokuntien toteutuksella. 

 

Ensihoidon kenttäjohtajilla on johtamisen tukena Peke- ja Merlot Office -sovellukset. Ensihoitokertomuskirjaus 

tapahtuu osittain strukturoidulla Merlot Medi -sovelluksella, jossa on myös raportointisovellus. Hätäkeskuksella 

on käytössä Erica-hätäkeskustietojärjestelmä.  

 

Osana ensihoidon palvelua ensihoitolääkäripäivystys on aloitettu kuntayhtymän alueella vuonna 2019. nykytilassa 

ensihoitolääkäriyksikkö päivystää Inkeroisten kaupunginosassa 24/7. Lääkäriyksikkö muuttuu helikopteria 

hyödyntäväksi HEMS-yksiköksi vuoden 2024 lopulla ja tukikohtana on silloin Utti.  
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3. Periaatteet 

 

Laatu- ja potilasturvallisuustyön tulee olla jatkuvaa ja osa päivittäistä toimintaa. Työ on systemaattista ja perustuu 

jatkuvaan kehittämiseen Demingin laatusyklin mukaisesti. Työn vastuuhenkilönä toimii ensihoidon ylilääkäri, 

mutta jokainen työntekijä vastaa työstä omalta osaltaan. Onnistuneen potilasturvallisuus- ja laatutyön 

edellytyksenä on positiivinen ja syyllistämätön työilmapiiri. 

 
 

4. Mittarit 

 

4.1 Palvelutasopäätös 

 

Yksikön johto valmistelee ensihoidon palvelutasopäätöksen, jonka hyväksyy Kymsoten / Hyvinvointialueen 

hallitus. Palvelutasopäätöksen tavoittamisviiveet yhdenmukaistetaan erityisvastuualueen ensihoitokeskuksessa. 

Palvelutasopäätöksen toteutumista seurataan puolivuositasolla ja raportoidaan ervan ensihoitokeskukselle sekä 

omassa organisaatiossa vuosiraportissa. 

Palvelutasopäätöstä voidaan tarkentaa vuosittaisella vastuuyksikön palvelusuunnitelmalla, josta vastaavat 

ylilääkäri ja palvelualuepäällikkö. 

  

4.2 Palveluntuottajat 

 

Palveluntuottajilla tulee olla päivitetty omavalvontasuunnitelma. Ensihoidon ylilääkäri tai palvelualuepäällikkö 

tarkistaa suunnitelmat päivitysten yhteydessä. 

 

4.3 Lääkehoitosuunnitelma 

 

Ensihoitopalvelulla on voimassa oleva lääkehoitosuunnitelma. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja ylilääkäri 

tarkistaa sen päivitysten yhteydessä. 
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4.4 Kirjalliset hoito-ohjeet 

 

Ensihoidon keskeisistä prosesseista on olemassa kirjalliset hoito-ohjeet. Ensisijaisena ohjeena toimii Ensihoito-

opas (viimeisin painos / Duodecim) ja niiden lisäksi on muutamia alueellisia ohjeita. Uuden henkilöstön 

edellytetään perehtyvän voimassa olevaan hoito-ohjeistoon. Ohjeita päivitetään tarvittaessa ja ylilääkäri tarkistaa 

alueelliset ohjeet joka toinen vuosi. 

 

4.5 Viestiliikenne 

 

Virveen käyttöön on kirjallinen ohjeistus sisältäen ohjeet puheryhmien oikeasta käytöstä (viestiliikenneohje, osin 

myös operatiivinen ohje; perustuvat aluepääkäytön ohjeiseen). Viestiliikenneohjetta päivitetään tarvittaessa ja 

palvelualuepäällikkö tarkastaa sen vuosittain. 

 

4.6. Operatiivinen ohje 

 

Yksiköiden yhteistoiminnan mallit erilaisissa ensihoidon tyyppitilanteissa ohjeistetaan Operatiivisessa ohjeessa. 

Ohje päivitetään toimintaympäristön muuttuessa ja tarkastetaan joka toinen vuosi. Ohjeesta vastaavat ylilääkäri 

ja palvelualuepäällikkö. 

 

4.7. Resurssiohjausohje 

 

Resurssiohjausohje on kenttäjohtotoiminnan periaatteet sisältävä ohje. Ohje päivitetään tarvittaessa ja 

tarkastetaan joka toinen vuosi. Ohjeesta vastaavat ylilääkäri ja palvelualuepäällikkö. 

 

4.8. Suuronnettomuussuunnitelma 

 

Monipotilastilanteita ja suuronnettomuutta varten on erillinen toimintasuunnitelma. Suunnitelmaa päivitetään 

tarvittaessa ja ylilääkäri yhdessä palvelualuepäällikön kanssa tarkistavat sen toimintaympäristön muuttuessa tai 

joka toinen vuosi. Suuronnettomuusharjoituksista vastaava kenttäjohtaja, tarvittaessa koulutustiimin tuella, 

huolehtii henkilöstön perehdytyksestä ja koulutuksesta tilanteissa toimimiseen ja kaluston käyttöön. 

 

4.9. Koulutussuunnitelma 

 

Ensihoitopalvelulle laaditaan puolivuosittain toimintayksikön koulutussuunnitelma yhdessä vähintäänkin 

ylilääkärin palvelualuepäällikön ja koulutusensihoitajan kanssa. Koulutus sisältää ajankohtaisten uusien 

hoitotapojen tai toimintamallien koulutusta sekä kertauskoulutusta. Koulutustapoina on mm. koulutuspäivät ja 

työvuorokoulutukset. Koulutusresurssina on mm. toimintayksikköön koottu oma koulutustiimi ja 

palveluntuottajien osalta lisäksi palveluntuottajien omat koulutusresurssit. Koulutuksessa hyödynnetään myös 

koettujen hoitotilanteiden läpikäymistä positiiviseen suoriutumiseen painottuen. Kukin ensihoitaja vastaa 

viimekädessä omasta kouluttautumisestaan, mukaan lukien yksikön ulkopuoliset koulutukset ja kouluttautumista 

seurataan mm. vuosittaisilla kehityskeskusteluilla. Henkilöstön osaamista arvioidaan 3-5 vuoden välein 

suoritettavilla osaamisen arvioinneilla mutta osaamisen arviointi voidaan korvata erikseen hyväksytyllä riittävän 

laajalla koulutussuoritteella.  

 

4.10. Perehdytys 

 

Uusille työntekijöille ja pitkältä vapaalta palaaville järjestetään riittävä perehdytys työhön. Perehdytystä varten on 

olemassa kirjallinen perehdytyssuunnitelma erikseen ensihoitajille ja ensihoitolääkäreille. Ensihoitajien osalta 

suunnitelmasta huolehtii sovitusti jompikumpi palveluesimies ja lääkäreiden osalta lääkäriyksikön vastuulääkäri. 

Kunkin ensihoitajan perehdytykseen osoitetaan oma perehdyttäjä.  
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Palveluntuottajilla tulee olla myös perehdytyssuunnitelmat, jotka kattavat keskeiset osa-alueet Kymsoten 

perehdytyssuunnitelmasta, hoitovelvoitetasot huomioon ottaen. Palveluntuottajien perehdytyssuunnitelmat 

tarkastetaan ylilääkärin toimesta niitä päivitettäessä. 

 

4.11. Infektioiden torjunta 

 

Ensihoitopalvelulla on kirjallinen, sairaalahygieniayksikön ohjeistusten kanssa yhdenmukainen ohjeistus 

infektioiden torjunnasta ja käytettävistä suojaimista. Tähän sisältyy myös ohje ajoneuvojen ja hoitovälineiden 

puhdistuksesta, ohjeesta huolehtii tehtävään vastuutettu ensihoitaja. Ohjeistusta päivitetään tarvittaessa. 

Palveluntuottajien ohjeet infektioiden torjuntaan tulee olla niin ikään sairaalahygieniayksikön ohjeistuksen kanssa 

yhdenmukainen oma ohjeistus. 

 

4.11. Henkilöstön hyvinvointi 

 

Henkilöstön työhyvinvointia kartoitetaan Kymsoten yleisin käytännöin, mm. toistuvin hyvinvointikyselyin. Viime 

aikoina toimintayksikkökohtaisesti tai organisaatiokohtaisesti seurattaviksi mittareiksi on määritelty 

sairauspoissaolot/henkilötyövuosi ja henkilöstön vaihtuvuus ja kehityskeskustelujen toteutuminen. Lisäksi 

erikseen seurattavia mittareita ovat työtapaturmien, uhkatilanteiden ja liikennevahinkojen määrä. 

Pelastuslaitoksen henkilöstön vointiseurannasta huolehtii pelastustoimi. Yksityisen palveluntuottajan osalta 

seurataan myös vakituisella henkilöstöllä tehtyjen työtuntien osuutta kaikista työtunneista. Seurannasta huolehtii 

kokonaisuudessaan palvelualuepäällikkö.  

Erityisen kuormittavien tehtävien jälkeen pidetään defusingtilaisuus työvuoron aikana tai välittömästi vuoron 

päätyttyä. Tilaisuuden järjestämisestä huolehtii päivystävä kenttäjohtaja.  

 

4.12. Valmius 

 

Ylläpidettävään valmiuteen liittyen seurattavia asioita ovat:  

- lähtöviiveet yksikkö- ja vakanssikohtaisesti  

- tehtävämäärä ja tehtäväsidonnaisuus yksiköittäin, tehtävämäärä vakansseittain 

- lisäyksikköhälytysten määrä  

- ensivasteyksiköiden tehtävämäärä 

- jonoutuneet kiireelliset (A/B/C) tehtävät  

Seurannasta huolehtii palvelualuepäällikkö. 

 

4.13. Kustannukset 

 

Ensihoitopalvelun kustannusmittareita ovat: kokonaiskustannukset, kustannukset / alueen asukas, kustannus / 

tehtävä ja kustannus / kohdattu potilas. Seurannasta vastaavat palvelualuepäällikkö ja ylilääkäri. 

 

4.14. Turvallisuus 

 

Poikkeamat potilasturvallisuudessa raportoidaan henkilöstön toimesta HaiPro-järjestelmään. Toimenpiteisiin 

johtaneita HaiPro-tapahtumia seurataan vuosittain toimintayksikön yhtenä laatumittarina. HaiPro-tapahtumia 

voidaan käyttää koulutuksellisesti osana ”koettuja hoitotilanteita”. HaiPro-tapahtumien tilastoinnista huolehtii 

palvelualuepäällikkö. 

 

4.15. Palautteet 
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Toimintayksikön laadunseurannan osamittareiksi on sovittu palautteet: kantelut, muistutukset, Kymsoten 

palautekanavan palautteet ja muut palautteet. Käytössämme on myös Posipro-palautemenettely, jossa työntekijät 

voivat antaa positiivista palautetta hyvin onnistuneista suorituksista. Kullekin palauteryhmälle määritellään 

vuosittain tavoitteet.  

 

4.16. Prosessit 

 

Ensihoidon ydinprosesseista toteutetaan järjestelmällistä seurantaa. Prosesseille määritellään vastuuhenkilöt, 

jotka vuosittain kokoavat datan prosessista yhdessä ylilääkärin kanssa. Sydänpysähdyspotilaiden prosessia 

seurataan joka vuosi, kaikkia muita prosesseja ei välttämättä seurata joka vuosi. Yhteenvedossa tarkastellaan 

prosessin nykytilannetta ja tuodaan esiin kehityskohteita. 

 

4.16.1. 700 / 701 

 

- Tavoittamisviive 

- Defibrillaatioviive 

- Hengitystievälineiden ja painantaelvytyslaitteen käyttö 

- Primaari- ja sekundaariselviytyminen eri lähtörytmeistä, ennen ensihoidon kohtaamista tapahtuneet ja 

ensihoidon läsnä ollessa tapahtuneet 

 

4.16.2. 703 

 

- Aika hypoksian korjaantumiseen 

- Hengitystaajuuden seuranta (toteutuminen) 

- Sairaalaan elossa selviytyminen kriittisen hengitysvaikeuden jälkeen (aikuiset) 

 

4.16.3. 704 

 

- Kohteessaoloaika STEMI-potilailla 

- STEMI-potilaiden hoitoonohjauksen toteutuminen 

- STEMI-potilaiden kotiutuminen 

 

4.16.4. 706 

 

- A / B 706 -kuljetusten kohteessaoloaika 

 

4.16.5. X-5 / X-8 

 

- Otoksina seurataan: 

o Uusintakäynnit vuorokauden kuluessa 

o Ohjeistetut mittaukset toteutettu 

o Ohjeistettu konsultaatio toteutettu 

o NEWS-pisteet  

 

5. Lääkäriyksikkö 

 

Lääkäriyksikön toiminnassa käytettäviä mittareita ovat: 

- Potilaiden tavoittamisviive 

- X-0/X-9 tehtävien osuudet, saatettujen potilaiden osuus 

- Kohteessa käytetty aika (ensihoidon kokonaisaika ja lääkäriyksikön aika) 
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- Elossa sairaalaan päässeiden potilaiden osuus 

- Lääkärikohtaiset tehtävämäärät  

- Kirjaamisen laatu 

Lääkäriyksikön tilastodataa saadaan FinnHEMS-tietokannasta, vuoronvaihtoraportista ja Merlot Medistä. 

Seurannasta vastaa lääkäriyksikön vastuulääkäri yhdessä ylilääkärin kanssa. 
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Liite 3 Asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet 

 

Asiakas ja potilas Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuoltoa hakevaa tai käyttävää henkilöä. Potilaalla 

tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluja käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa henkilöä. 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tehtävät ja palvelut sekä hyvinvoinnin 

ja terveyden edistäminen.  

 

Laatu Sosiaali- ja terveydenhuollon laadulla on monta ulottuvuutta eikä yhtä, kaikkien hyväksymää 

määritelmää laadulle ole. Laatuun kuuluvat asiakas- ja potilaskeskeisyys, yhdenvertaisuus, saatavuus, 

saavutettavuus ja oikea-aikaisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus ja vaikuttavien menetelmien käyttö.  

 

Asiakas- ja potilasturvallisuus Asiakas- ja potilasturvallisuus on sitä, että henkilön saamat palvelut, 

huolenpito ja vaikuttava hoito edistävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja näistä 

aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Asiakas- ja potilasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali-ja 

terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden 

tarkoituksena on varmistaa palvelujen, huolenpidon ja hoidon turvallisuus sekä suojata asiakaita tai 

potilaita vahingoittumasta. Asiakas- ja potilasturvallisuus kattaa ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä 

kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakas- ja potilasturvallisuuteen kuuluvat sosiaali- ja 

terveydenhuollossa toimiva osaava henkilökunta, tilojen ja välineiden asianmukaisuus sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon tuottamiseen liittyvän dokumentoinnin ja tiedonkulun turvallisuus.  

 

Asiakas- ja potilasturvallisuuskulttuuri Sosiaali- ja terveydenhuollossa turvallisuuskulttuuri on 

yksilöiden ja yhteisön tapa toimia siten, että varmistetaan asiakkaiden ja potilaiden 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.  

 

Omavalvonta Omavalvonta on työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua ja 

potilas- ja asiakasturvallisuutta toimintayksiköiden päivittäisessä työssä. Omavalvonnassa on kyse 

asiakas- ja potilasturvallisuuden laadun hallinnan huomioimisesta omassa toiminnassa. Omavalvonta 

toimii oman toiminnan kehittämisen työkaluna, systemaattisena prosessina, jota seurataan ja 

arvioidaan. Sen pohjalta tehdään tarvittaessa muutoksia riittävän aikaisessa vaiheessa, ottaen myös 

huomioon erilainen potilas- ja asiakaspalaute.  

  



 Kymenlaakson hyvinvointialueen 84 

laatu-, asiakas- ja potilas-

turvallisuussuunnitelma 2023-2024 

 

Kymenlaakson hyvinvointialue Y-tunnus / FO-nummer kymenhva.fi 

Kymmenedalens välfärdsområde 3221311-5 kirjaamo@kymenhva.fi 

Liite 4 Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantamittarit 2022 

 

 Laatutyö 

 SHQS-laatujärjestelmä 

 IMS- toiminta- ja johtamisjärjestelmä 

 

 Haipro vaaratapahtumat  

 Tapahtuman luonne  

 Tapahtuman tyyppi  

 Vakavat vaaratapahtumat ja niiden tutkinta  

 Potilaiden ja omaisten tekemät vaaratapahtumailmoitukset  

 Tapaturmiin ja onnettomuuksiin liittyvät ilmoitukset  

 Lääke-, nestehoitoon, verensiirtoihin ja varjoainesiin liittyvät vaaratapahtumat  

 Tiedonhallintaan ja tiedonkulkuun liittyvät vaaratapahtumailmoitukset  

 ICT-raportti  

 Terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät vaaratapahtumailmoitukset  

 Sairaalahygienia ja tartuntataudit  

 SAI ja prevalenssi  

 Käsihygieniaseuranta, käsihuuhteen ja tehdaspuhtaiden käsineiden kulutus  

 Potilas-ja sosiaaliasiamiehen tilastot  

 Potilasvakuutus   

 Muistutukset ja kantelut  

 Rajoitustoimenpiteet  

 Palvelutuotannon ohjaus ja valvonta   

 Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaaloiden tilastoja  

 Synnytykset ja niihin liittyvät vahingot 

 Met-ja elvytystoiminta 

 Sairaalakuolleisuus 

 Poikkeamat säteilytyössä ja verensiirroissa 

 

 RAI-mittari 

 Koulutukset 

 Asiakaspalaute 

 


