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Johdanto  
  

Omavalvonnalla parannetaan palvelujen laatua ja turvallisuutta sekä potilaiden ja asiakkaiden 

oikeusturvaa. Samalla omavalvonta edistää henkilöstön oikeusturvaa ja työturvallisuutta. 

Omavalvonta on osa toiminnan riskienhallintaa. Omavalvontasuunnitelma on käytännön työkalu 

yksikön toiminnan ohjaamiseen ja seuraamiseen. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan asiat 

konkreettisesti.  

  

Terveydenhuoltolaki 1.5.2011 (L1326/2010) edellyttää, että terveydenhuollon toimintayksikön on 

laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. 



    4 

 

  
Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä 

sosiaalihuollon palvelujen kanssa.   

  

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

eli ns. vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013 (L980/2012). Tämän lain 23 § koskee toiminnan 

omavalvontaa ja sen mukaan omavalvontasuunnitelma tulee olla julkisesti nähtävänä.  

  

Sosiaalihuoltolain 1.4.2015 (L1301/2014) perusteella sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun 

toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon 

laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi   • suunnitelma on pidettävä julkisesti 

nähtävänä   

• sen toteutumista on seurattava säännöllisesti   

• toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännölli-sesti 

kerättävän palautteen perusteella  

  

Useat eri aikoina voimaan tulleet säädökset edellyttävät toiminnan ohjausta ja seurantaa. Tämä on 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan yhdistetty omavalvonta- ja potilas- ja 

asiakasturvallisuussuunnitelma. Tämä suunnitelma on toimialatason puitesuunnitelma.   

  

Yksiköt laativat omat suunnitelmansa tämän suunnitelman rungon mukaan soveltaen sitä omaan 

toimintaansa niin, että tämä pohja on otsikoineen kaikille yhteinen ja yksiköt tarkentavat omia 

tietojaan lisäämällä tähän pohjaan tai jättämällä pois sellaiset kohdat, jotka eivät liity ko. yksikön 

toimintaan. Toimialan yhteinen suunnitelma ja yksikkökohtaiset ovat saatavissa Helsingin 

kaupungin verkkosivuilla (www.hel.fi) ja yksiköiden toimitiloissa esim. ilmoitustaululla. Suunnitelmia 

täydennetään toiminnan muutosten mukaan ja suunnitelmien toteutumista seurataan vuosittain.   

  

Potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäminen perustuu kansalliseen Potilas- ja 

asiakasturvallisuusstrategiaan 2017–2021 (STM 2017). Strategian määritelmän mukaan potilaalla 

tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluja käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa 

henkilöä; asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuoltoa hakevaa tai käyttävää henkilöä. Tämän 

suunnitelman luettavuuden sujuvoittamiseksi tekstissä käytetään palvelujen käyttäjästä ilmaisua 

asiakas silloinkin, kun tarkoitetaan potilasta.  

  

    
1 Suunnitelman laatiminen ja ylläpito  
  

Palvelukokonaisuuksien johto määrittelee ne yksiköt ja palvelut, joissa omavalvontasuunnitelma 

tehdään. Suunnitelman laatimisesta vastaa toiminnasta vastaava esimies. Suunnitelman laatimiseen 

osallistuu koko henkilöstö. Suunnitelma päivitetään toiminnassa tapahtuneiden oleellisten 

muutosten jälkeen.   

  

Apuvälinepalveluissa omavalvontasuunnitelman tekemiseen on osallistunut ryhmätyöskentelyn 

menetelmää käyttäen koko työyhteisö.  Lopullinen omavalvontasuunnitelma on käyty läpi ja 

hyväksytty koko työyhteisön palaverissa.    
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Sosiaali- ja terveystoimialan organisaatiorakenne on:   

• toimiala  

• palvelukokonaisuus  

• palvelu  yksikkö  

• alayksikkö  

• työyksikkö  

 
Kuvio 1. Helsingin kaupunki hallinnollinen organisaatio 1.1.2019. (Helsingin kaupunki 2019F.)  

  

  

    
2 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot  
  

Sosiaali- ja terveystoimiala on yksi Helsingin kaupungin neljästä toimialasta.  

Yksikön katuosoite: Toinen linja 4 A  

Postinumero: 00099 Helsingin kaupunki  

Postitoimipaikka: PL 6000  

Toimialan vastuuhenkilö (puhelin ja sähköposti):   

Juha Jolkkonen, toimialajohtaja, p.09 310 5015 (vaihde)  

  

  

Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet  
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Apuvälinepalvelut on tarkoitettu aikuisille (yli 16 v) helsinkiläisille, joilla toimintakyky on alentunut. 

Apuvälinepalveluun kuuluu apuvälineen tarpeen arviointi, sovitus ja käytön opetus sekä 

apuvälineen huolto ja käytön seuranta.  

  

Apuvälinepalveluissa asioi arkipäivisin keskimäärin 200 asiakasta.   

  

Apuvälinepalvelut: Ruosilantie 18, 00390 Helsinki  

Huolto ja palautus: Ruosilantie 18, 00390 Helsinki   

Osastonhoitaja: Maarit Vepsäläinen, maarit.vepsalainen@hel.fi   

Johtava kuntoutussuunnittelija: Eva Englund, eva.englund@hel.fi  

  

    
3 Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet   
  

Apuvälinepalvelun tavoitteena on tarkoituksenmukaisen apuvälineratkaisun avulla tukea asiakkaan 

itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoista, mahdollistaa kotona asumista ja edistää osallistumista 

merkityksellisiin toimintoihin arjessa.  

  

Tavallisimpia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä voi lainata Laakson 

apuvälinepalveluista ilman ajanvarausta. Lääkärin lähetettä ei tarvita. Yksilöllisempää arviointia 

vaativien apuvälineiden lainaaminen edellyttää ajanvarausta.   

  

Apuväline lainataan aina henkilökohtaiseen käyttöön. Lainaustilanteessa pyydetään esittämään 

apuvälineen käyttäjän henkilö- tai kelakortti. Lainattavat apuvälineet ovat pääsääntöisesti 

käytettyjä, asianmukaisesti puhdistettuja ja huollettuja. Apuvälinepalvelu on asiakkaalle 

maksutonta.  

  

Apuvälinepalvelut tekee laaja-alaista yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden kanssa, jotta 

asiakas saisi aina parhaan mahdollisen avun toimintakyvyn haasteisiinsa.  
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4 Johtamisjärjestelmä  
  

“Palvelutuotannon organisaation johtamiseen kuuluu näkyvä vastuunotto potilas- ja 

asiakasturvallisuudesta ja sen edellytyksistä toimintayksikössä. Johto ei voi delegoida kyseistä 

vastuuta.” (STM 2017, 22-23)  

  

Johtamisvastuussa olevat vastaavat toiminnan omavalvonnasta ja sen osana potilas- ja 

asiakasturvallisuudesta. Jokainen ammattilainen on vastuussa omasta työstään ja siten osallistuu 

omavalvonnan keinoin toiminnan kehittämiseen ja potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseen. 

Hallinnon nimetyt asiantuntijat tukevat linjajohtoa näiden tehtävien toteuttamisessa. 

Toimialajohtaja toimii potilas- ja asiakasturvallisuuden vastuuhenkilönä ja toimialalle on nimetty 

potilas- ja asiakasturvallisuuskoordinaattori. Omavalvonnan osana kerätään tietoa toiminnan 

riskeistä ja laatupoikkeamista. Tällaista palautetietoa käytetään hyväksi toiminnan kehittämisessä.  

  

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännössä 2020, kuvataan toimialaa 

seuraavasti:   

  

Sosiaali- ja terveystoimiala jakautuu kolmeen palvelukokonaisuuteen:  

  

1 Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuus, joka huolehtii perhe-, 

sosiaali- ja vammaispalveluista sekä lautakunnan määräämistä muista palveluista.  

2 Terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuus, joka huolehtii terveys-, 

päihde- ja päivystyspalveluista sekä lautakunnan määräämistä muista palveluista.  

3 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuus, joka 

huolehtii sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluista sekä lautakunnan määräämistä 

muista palveluista.  

  

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuus ja sen palvelut, yksiköt 

ja niiden tehtävät  

  

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuutta johtaa sairaala-, 

kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, joka toimii palvelukokonaisuuden palvelujen 

päälliköiden esimiehenä.   

  

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuus muodostuu kuudesta 

palvelusta, jotka ovat:  

  

1. Selvitys, arviointi ja sijoitus  

2. Etelän palvelualue  

3. Idän palvelualue  

4. Lännen palvelualue  

5. Pohjoisen palvelualue  

6. Helsingin sairaala  
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Helsingin sairaala  

  

Helsingin sairaalan tehtävänä on järjestää terveydenhuoltoalain 23 ja 25 §:n 

mukaisesti perusterveydenhuollon sairaala- ja kotisairaalahoito sekä 

kotisairaanhoidon lääkäripalvelu terveysasemien kanssa sovitun työnjaon mukaisesti.  

  

Lisäksi Helsingin sairaalan tehtävänä on tuottaa terveydenhuoltoalain, 

kansanterveyslain, erikoissairaanhoitolain sekä rintamaveteraanien kuntoutusta 

koskevan lain mukaisia, geriatrian ja muistisairauksien polikliinisia tutkimus-, hoito- ja 

kuntoutuspalveluita ja vastata somaattisten sairauksien lääkinnällisestä 

kuntoutuksesta, apuvälinepalveluista ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta.  

  

Palvelua johtaa johtajalääkäri, joka toimii palveluun kuuluvien yksiköiden 

ylilääkäreiden ja johtavan ylihoitajan esimiehenä. Johtava ylihoitaja toimii yksiköiden 

ylihoitajien ja opetushoitajien esimiehenä.  

  

Helsingin sairaala muodostuu yhdeksästä yksiköstä, jotka ovat:  

1. Laakson sairaala  

2. Malmin sairaala  

3. Suursuon sairaala  

4. Kotisairaala  

5. Kotihoidon lääkärit  

6. Geriatrian poliklinikka  

7. Fysioterapia  

8. Toimintaterapia  

9. Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet  

  

  

Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet  

  

Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet -yksikön tehtävänä on vastata lääkinnällisen 

kuntoutuksen palveluneuvonnasta, ohjauksesta sekä maksusitoumusratkaisujen 

valmistelusta ja päätöksenteosta sekä perustason apuvälinepalveluista.  

  

Yksikköä johtaa johtava kuntoutussuunnittelija, joka toimii lääkinnällisen 

kuntoutuksen henkilöstön lähiesimiehenä, perustason apuvälinepalvelujen 

osastonhoitajan lähiesimiehenä sekä rintamaveteraanien kuntoutuksen henkilöstön 

esimiehenä. Apuvälinepalveluiden lähiesimies yhdessä johtavan 

kuntoutussuunnittelijan kanssa varmistavat, että apuvälinepalveluissa on 

asianmukaiset voimavarat, edellytykset ja ammatillinen osaaminen ja käytettävät 

työvälineet ovat asianmukaiset.  
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(Helsingin kaupunki 2020)  

  

  

 
Kuvio 2.  Helsingin kaupunki, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuus.  
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5 Laadunhallinta  
  

Apuvälinepalveluissa asiakkaat voivat antaa suoraa palautetta henkilöstölle tai kirjoittaa 

palautteensa asiakaspalautelappuun, jonka voi jättää palautelaatikkoon. Asiakkaat voivat antaa 

palautteen myös kaupungin sähköisen tai Feedbackly-palautejärjestelmän kautta. Asiakkaiden 

palautteisiin vastataan viipymättä. Palautteet käsitellään viikoittain yksikön palaverissa. 

Havaittuihin laatupoikkeamiin puututaan välittömästi. Asiakaspalautteista saatua tietoa käytetään 

toiminnan kehittämisessä sekä koulutustarpeita arvioitaessa.   

  

Apuvälinepalveluissa toimintaa kehitettiin vuosina 2019-2020, Apuvälineajokortti –projektin avulla, 

jonka aikana koulutettiin Sote -henkilöstöön kuuluvia ammattilaista. Projektin tavoitteena oli nostaa 

apuvälinepalveluiden laatua lisäämällä ammattilaisten apuvälineosaamista. 

Apuvälineajokorttikoulutuksen on tarkoitus jäädä apuvälinepalveluiden pysyväksi 

koulutuspalveluksi ja koulutuksia on tarkoitus jatkaa syksyllä 2021. Sitä voidaan hyödyntää myös 

uusien työntekijöiden perehdytyksessä.   

  

  

Alihankintana ja ostopalveluna tuotetut palvelut / Kilpailutus  

Alihankintana tuotettujen palveluiden tulee vastata niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakas / 

potilasturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Alihankintana tuotettujen palvelujen tuottajien kanssa 

tehdään sopimukset. Palveluntuottajien kanssa käydään säännölliset yhteistyöneuvottelut. 

Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.  

  

Apuvälinepalvelu hankkii ostopalveluna apuvälineiden korjaus- ja huoltotöitä sekä apuvälineiden 

muutostöitä. Lisäksi apuvälinepalvelut käyttää isokokoisten apuvälineiden kuljetuksiin ostopalvelua. 

Palveluntuottajien kanssa on tehty sopimus hankittavista palveluista joko määräajaksi tai yksilöidysti 

tarjouksen perusteella.   

  

  

    
6 Riskienhallinta  
  

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 2017-2021 (STM 2017, 22-23) mukaisesti 

apuvälinepalveluissa asiakasturvallisuutta ja laatua korostetaan kaikessa toiminnassa. 

Työolosuhteet on järjestetty siten että apuvälinepalvelu voidaan toteuttaa turvallisesti. Kaikki 

apuvälinepalveluiden toimintaa koskevat päätökset arvioidaan asiakasturvallisuuden ja laadun 

näkökulmasta.   

  

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 2017-2021 (STM 2017, 23) mukaisesti apuvälinepalveluissa 

kerätään tietoa toiminnan riskeistä ja laatupoikkeamista. Havaitut turvallisuusriskit analysoidaan ja 

seurantatietoa haittatapahtumista hyödynnetään koko organisaation ja palvelujärjestelmän laadun 

kehittämisessä. Apuvälinepalveluissa korostetaan syyllistämättömyyden ja avoimuuden periaatetta, 

kun käsitellään asioita, jotka koskevat asiakasturvallisuuden edistämistä.   
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6.1. Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat  
  

Apuvälinepalveluissa omavalvonnan lähtökohtana ovat (ks. KUVIO 3) säädökset, Helsingin 

kaupungin arvot ja eettiset periaatteet, kaupungin strategia ja ohjeet. Näistä lähtökohdista on 

asetettu apuvälinepalveluiden tavoitteet ja laadittu kirjalliset kuvaukset apuvälinepalveluiden 

palveluprosesseista. Prosessikuvausten, asiakkailta saadun palautteen ja tehtyjen vaaratilanne 

ilmoitusten avulla on pyritty tunnistamaan ne prosessin vaiheet, joissa voi esiintyä haasteita. Näiden 

tunnistettujen haasteiden osalta on tehty varautumissuunnitelmat.   

  

  

 
  

  

Kuvio 3. Apuvälinepalvelut. Omavalvontasuunnitelman peruskivet. (Kuisma 2020.) 

Apuvälinepalveluiden toimintaa seurataan säännöllisesti tuloskortin avulla. Apuvälinepalveluiden 

tuloskorttia on hyödynnetty omavalvonnan suunnittelussa ja omavalvonnan jatkuvassa 

seurannassa. Tuloskortti strukturoi apuvälinepalveluiden riskien arviointia ja korjaavien 

toimenpiteiden suunnittelua.  

  

Apuvälinepalveluissa on operatiivisen riskien hallinnan lisäksi kehitetty organisaatioiden rajat 

ylittävää yhteistyötä. Yhteistoiminnan kehittäminen on edistänyt avointa keskustelua 

apuvälinepalveluiden prosessien laadusta sekä turvallisuudesta, terveydenhuollon eri toimijoiden 

kanssa.  

  

Vaaratapahtumien käsitteleminen apuvälinepalveluissa tapahtuu Suomen Kuntaliiton (2019, 

1112) suositusta noudattaen:   
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1. Apuvälinepalveluilla on kirjallinen prosessikuvaus vaaratapahtumien ilmoitusmenettelystä.  

2. Apuvälinepalveluilla on käytännöt vaaratapahtumien ilmoittamiseksi.  

3. Apuvälinepalveluissa vaaratapahtumailmoitukset käsitellään viiveettä.  

4. Apuvälinepalveluissa on valmius prosessien kehittämistoimenpiteisiin, mikäli havaitaan riski, 

jota ei ole aiemmin huomioitu.  

5. Apuvälinepalveluiden esimies seuraa vaaratapahtumailmoitusten ilmoittamisaktiivisuutta ja 

ilmoitusten perusteella tehtävien hoidon turvallisuutta parantavien toimien määrää ja 

laatua.  

6. Helsingin sairaalan apuvälinepalveluilla on kirjattuna toimintaprosessi vakavien 

vaaratapahtumien (kuolemaan tai pysyvään haittaan johtanut tapahtuma) käsittelemiseksi 

ja korjaaviksi/ ennaltaehkäiseviksi toimiksi vastaavan tapahtuman toistumisen estämiseksi.  

7. Apuvälinepalveluiden johto seuraa jatkuvasti vakavien vaaratapahtumien ilmaantumista ja 

käsittelee ne viiveettä.  

8. Apuvälinepalveluilla on prosessi ja vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä eri 

organisaatioiden välillä tapahtuneiden vaaratapahtumien ilmoittamiseksi ja käsittelemiseksi 

(ns. rajapinnan ylittävä vaaratapahtumien ilmoittaminen).  

  

6.2 Riskien tunnistaminen ja käsitteleminen  
  

Apuvälinepalvelut toimivat vuoden 2021 keväästä lähtien Konalassa, osoitteessa Ruosilantie 18. 

Uudet tilat palvelevat asiakkaita ja mukautuvat apuvälineprosessiin entistä paremmin. 

Apuvälineiden varastointi- ja huoltotilat käyvät toiminnan laajuuteen nähden ajoittain ahtaiksi. 

Huoltotiloissa joudutaan varastoimaan huollettavia apuvälineitä joskus runsaastikin, mikä 

vaikeuttaa tilassa liikkumista ja lisää työtapaturmariskejä. 

  

Henkilökuntaa on ohjeistettu tekemään ilmoitus Haipro-järjestelmällä kaikista uhka- ja 

vaaratilanteista. Uhka- ja vaaratilanteista keskustellaan yhdessä henkilökunnan kanssa 

viikkopalavereissa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, 

asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon 

hyödyntämisestä kehitystyössä on esimiehellä, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon 

saattaminen johdon käyttöön.  

  

  

6.2.1 HaiPro  

  

HaiPro on asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavien vaaratapahtumien raportoinnin sähköinen 

työkalu. Vaaratapahtuman havainnut työntekijä tekee ilmoituksen HaiPro-järjestelmän kautta. 

Ilmoituksen tekemiseen ei tarvita käyttäjätunnuksia tai kirjautumista. HaiPro-ilmoitus ohjautuu 

käsiteltäväksi tapahtumayksikön esimiehelle, jonka on aloitettava ilmoituksen käsittely viikon 

kuluessa. Ilmoitus on kuitattava valmiiksi kahden kuukauden kuluessa. Erillinen ohje (liite 1) HaiPro-

ilmoituksen käsittely sosiaali- ja terveystoimialalla.  

  

Apuvälinepalveluissa kaikki asiakasturvallisuutta vaarantavat tapahtumat raportoidaan HaiPro-

järjestelmän kautta. Ilmoitus- ja raportointikäytänteet ovat kaikkien työyhteisönjäsenten tiedossa. 
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Apuvälinepalveluissa tuetaan avointa vaaratapahtumien ilmoittamisen kulttuuria, jossa ei etsitä 

syyllisiä vaan pyritään kehittämään apuvälinepalvelun palveluprosesseja ja niiden laatua.   

  

HaiPron kautta esille tulleet vaaratapahtumat käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa. Ilmoituksista 

saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Tiedot epäkohtia koskevista ilmoituksista ja 

kehittämistoimista raportoidaan säännöllisesti sosiaali- ja terveystoimialan johdolle.  

  

  

6.2.3 Vakavien vaaratapahtumien selvittely  

  

Vakavassa vaaratapahtumassa asiakkaalle on aiheutunut tai melkein saattanut aiheutua 

merkittävää haittaa tai huomattavaa pysyvää haittaa tai hänen henkeensä tai turvallisuuteensa 

kohdistuu vakava vaara. Vakava vaaratapahtuma on voinut myös kohdistua suureen joukkoon 

ihmisiä. Vakava haitta tarkoittaa kuolemaan johtanutta, henkeä uhannutta, sairaalahoidon 

aloittamiseen tai jatkamiseen johtanutta, pysyvään tai merkittävään vammaan ja 

toimintaesteisyyteen tai –kyvyttömyyteen johtanutta tilannetta.  

  

Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä HaiPron vakavien vaaratapahtumien selvittely – 

osio. Toimintaohje Vakavien vaaratapahtumien selvittely ohjeistaa selvittelyprosessin tarkemmin. 

Tukea vakavien vaaratapahtumien selvittelyyn annetaan Kehittämisen tuki –yksiköstä. Intranetin 

Vakavien vaaratapahtumien selvittely –sivulle kerätään tapahtumakuvaukset tehdyistä selvittelyistä 

laajemmin sotessa hyödynnettäväksi ja vaaratapahtumista oppimiseksi.  

  

  

6.2.4 Työsuojelupakki  

  

Helsingin kaupungin Vaarojen arviointi –ohjeistuksen (Helsingin kaupunki 2019D, 7) mukaisesti 

apuvälinepalveluissa osastonhoitaja vastaa vaarojen arviointi -prosessista ja johtaa sitä. 

Osastonhoitaja vastaa siitä, että työpaikan vaara- ja kuormitustekijät on tunnistettu ja arvioitu ja 

työntekijät ovat niistä tietoisia. Osastonhoitaja myös vastaa siitä, että arviointitieto on ajantasainen. 

Yhteistoimintavastaava toimii osastonhoitajan tukena vaarojen arvioinnin suunnittelussa ja 

toteuttamisessa.    

  

Helsingin kaupungin Vaarojen arviointi –ohjeistuksen (Helsingin kaupunki 2019D, 7) mukaisesti 

apuvälinepalveluissa koko henkilökunta osallistuu vaarojen arviointiin ilmoittamalla esimiehelle 

turvallisuuspoikkeamista sekä havaitsemistaan puutteista tai vioista työpaikalla. Jokainen 

apuvälinepalveluiden työntekijä myös huolehtii omalta osaltaan, ettei omasta toiminnasta koidu 

varaa itselle tai muille.    

  

Turvallisuuskävely toteutetaan vuosittain. Puutteet kirjataan ylös ja sovitaan toimenpiteistä ja 

niiden aikatauluista. 
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Vaarojen arvioinnissa ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa apuvälinepalveluissa on pyritty 

huomioimaan Vaarojen arviointi –ohjeistuksen (Helsingin kaupunki 2019D, 17) mukaisesti seuraavat 

viisi näkökulmaa:  

  

Turvallisuustason kasvu: mitä tehokkaammin toimenpiteellä saadaan pienennettyä 

suurimpia riskejä, sitä parempi se on.   

  

Vaikutusten laajuus: mitä useampi riskiin tai useamman henkilön turvallisuuteen 

toimenpide vaikuttaa, sitä parempi se on.   

  

Vaatimusten täyttyminen: mikäli toimenpiteen avulla voidaan korjata lainsäädännön, 

sidosryhmien tai itse asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa esiintyvät puutteet, se 

kannattaa toteuttaa.   

  

Toiminnan sujuvuuden lisääntyminen: mikäli toimenpiteen ansiosta työn sujuvuus 

lisääntyy, se kannattaa toteuttaa, vaikka vaikutus työn turvallisuuteen olisikin 

vähäinen.   

  

Kustannustehokkuus: parhaat toimenpiteet eivät välttämättä ole kalliita.    

  

6.3 Korjaavat toimenpiteet  
  

Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat 

toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun 

muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen 

turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset järjestelmiin.   

  

HaiPro-järjestelmässä toimenpiteet kirjataan kohtaan ”Kuvaus toimenpiteiden toteuttamisesta”. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää tehtyjen kehittämistoimenpiteiden ja hyvien käytäntöjen 

jakamiseen eri yksiköiden, toimintojen ja palvelujen kesken.  

  

Apuvälinepalveluissa työskentely perustuu tiimityöskentelyn malliin, jossa jokaisella tiimillä on 

tiimin vetäjä, joka huolehtii oman tiiminsä osalta operatiivisen toiminnan hallinnasta ja 

tiedonkulusta tiimien välillä.   

  

Kaikki apuvälinepalveluissa tehdyt vaaratilanneilmoitukset käsitellään koko yksikön yhteisessä 

viikkokokouksessa, jossa pohditaan mitä koko yksikön pitää huomioida jatkossa, jotta vaaratilanne 

ei toistu. Tämän jälkeen jokainen tiimi pohtii omaa toimintaansa ja arvioi tarvittavia muutoksia 

tiimin toimintakäytäntöjen osalta.    

  

6.4 Riskien arviointi yksiköiden omissa omavalvontasuunnitelmissa  
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Apuvälinepalveluissa tuloskorttia on hyödynnetty omavalvonnan suunnittelussa. Tuloskortin avulla 

on tunnistettu apuvälinepalvelujen toimintaa koskevat oleelliset riskit ja näiden osalta on käyty läpi 

keinot riskien ehkäisemiseksi ja tehty tarvittavat korjaus- ja kehittämistoimenpiteet.    
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7 Asiakkaan asema, oikeudet ja oikeusturva  
  

7.1 Palvelutarpeen arviointi, palvelujen hakeminen ja päätöksenteko  
  

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, 

läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Palvelutarpeen arviointi tehdään monitoimijaisesti 

moniammatillisesti yhteisenä työnä. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys 

voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat 

toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. 

Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, 

sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn 

heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, 

heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu.  

  

Valtakunnallisten lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden (STM 2018, 24) 

mukaisesti apuvälinepalvelut ovat osa hoidon- ja kuntoutuksen kokonaisuutta ja ne perustuvat 

yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan (asiakassuunnitelmaan). Apuvälinepalvelun 

tavoitteena on tarkoituksenmukaisen apuvälineratkaisun avulla tukea asiakkaan itsenäistä 

suoriutumista arjen toiminnoista, mahdollistaa kotona asumista ja edistää osallistumista 

merkityksellisiin toimintoihin arjessa. Apuvälinepalveluun kuuluu apuvälineen tarpeen arviointi, 

sovitus ja käytön opetus sekä apuvälineen käytön seuranta. Apuvälinetarpeen arvioinnissa ja 

valinnassa huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne: toimintakyky, elämäntilanne ja apuvälineen 

käyttöympäristön turvallisuus. (AVP 2018, mainos.) Mikäli apuvälineen tarpeen arvioinnissa 

todetaan, että apuväline ei ylläpidä tai edistä henkilön toimintakykyä, hänet ohjataan muihin 

palveluihin Apuvälinepalveluiden laatusuosituksen mukaisesti. (STM 2003, 13, 17.) Näin 

apuvälinepalvelu nivoutuu osaksi saumatonta palveluketjua.    

  

7.2 Asiakassuunnitelma  
  

Apuvälinepalvelussa asioivan potilaan jokaisesta palvelutapahtumasta tehdään merkintä 

potilaskertomukseen.  Potilasasiakirjoihin merkitään perustelut apuvälineratkaisulle ja asiakkaan 

hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarvittavat tiedot. 

Asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväksi hoitoratkaisuja koskevat merkinnät. Koska 

apuvälineratkaisu on hoitoratkaisu ei asiakas voi tehdä siitä valitusta, mutta hänellä on oikeus tehdä 

ratkaisusta suullinen tai kirjallinen muistutus.    

  

7.3 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen  
  

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta 

henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti 

oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön 

fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. 

Henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea 

hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.  
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Valviran ohjeiden mukaisesti (Valvira 2016, 5) apuvälinepalveluissa asiakkaalle pyritään antamaan 

ymmärrettävällä tavalla tietoa tarpeen mukaisista apuvälineratkaisuvaihtoehdoista ja niiden 

vaikutuksista ja riskeistä asiakkaan toimintakykyyn. Mikäli asiakas kieltäytyy apuvälineasiantuntijan 

suosittelemasta apuvälineratkaisusta tai ratkaisuvaihtoehdoista, pyritään sopimaan muusta 

ratkaisusta, johon potilas suostuu. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada mitä tahansa 

haluamaansa apuvälineratkaisua. Asiakkaalla on oikeus myös kieltäytyä apuvälinepalveluista 

kokonaan, vaikka se johtaisi hänen toimintakykynsä laskuun.    

  

7.4 Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen  
  

Asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen. 

Palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. 

Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa 

itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden 

terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä 

tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset 

rajoitustoimenpiteet toteutetaan lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti 

henkilön ihmisarvoa kunnioittaen.  

  

Apuvälinepalveluissa potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen voidaan Valviran ohjeiden 

mukaisesti (Valvira 2020) harkiten käyttää liikkumista rajoittavia välineitä. Niiden käyttämistä ei 

pidetä liikkumisen rajoittamisena, mikäli niitä käytetään vaaratapahtumien ennaltaehkäisyyn 

(esimerkiksi turvavyötä käytetään kävelykykynsä menettäneen asiakkaan kaatumisen 

ennaltaehkäisyyn). On kuitenkin aina pohdittava ennen turvavälineen käyttöpäätöstä ja jokaisella 

käyttökerralla lisäksi erikseen, onko liikkumisen rajoittaminen välttämätöntä, vai olisiko mahdollista 

käyttää muita soveltuvia turvallisuutta edistäviä keinoja.   

  

7.5 Asiakkaan kohtelu  
  

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan 

itsemääräämisoikeutta sekä kohdella asiakkaita hyvin ja tasapuolisesti. Jokaisella asiakkaalla tulee 

olla elämäntilanteesta riippumatta mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen sekä oikeus hyvään ja 

arvokkaaseen elämään. Asiakkaalle annetaan tietoa palveluista sekä häntä koskettavista asioista 

ymmärrettävällä tavalla sekä tuetaan ja rohkaistaan osallisuuteen ja osallistumaan palvelujensa 

suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteuttamiseen kykyjensä mukaan. Asiakasta koskeva asia on 

käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. Asiakasta on 

suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja 

hyväksikäytöltä. Toimialalla on käytössä Asiakkaan ja potilaan hyvä kohtelu ja kaltoinkohtelun 

ehkäiseminen sosiaali- ja terveystoimialalla – toimintaohje.  

  

Terveydenhuollon laatuoppaan (Suomen kuntaliitto 2019, 7) mukaisesti apuvälinepalveluiden 

tavoitteena on tuottaa asiakkaiden tarpeita vastaavia, vaikuttavia ja turvallisia apuvälinepalveluja. 

Asiakkaan yksilöllisiä tarpeita, kunnioitetaan apuvälinepalveluissa kartoittamalla asiakkaan arjen 
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toiminnalliset tavoitteet tarkasti ja huomioimalla asiakkaan yksilötekijät kuten kulttuuritausta. 

Potilaan asemasta ja oikeuksista laaditun lain (L785/1992) mukaisesti apuvälinepalvelutilanteessa 

asiakkaiden yksityisyyttä ja ihmisarvoa kunnioitetaan toimimalla siten, että asiakkaan yksityisyys 

palvelutilanteessa taataan ja asiakas saa kokemuksen siitä, että hän tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. 

Apuvälinepalvelujen toteuttaminen edellyttää asiakkaan osallisuutta ja suostumusta, sillä 

asiakkaalla on oikeus päättää itse omasta elämästään, hoidostaan ja hyvinvoinnistaan. 

Apuvälinepalvelun henkilökunnan tehtävänä on tukea asiakkaan itsemääräämisoikeuden 

toteutumista.    

  

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan toimintaohjeen (TOIM027) mukaisesti apuvälinepalveluissa 

korotetaan asiakaslähtöisyyttä ja jokaisella työntekijällä on velvollisuus puuttua kaltoinkohteluun 

välittömästi, mikäli hän sellaista havaitsee. Puuttumisen tarkoituksena on selvittää tapahtunut 

tilanne avoimesti, kehittää toimintatapoja sekä tukea ja ohjata työntekijää tai työntekijöitä. 

Tarkoituksena ei ole syyllistää tai leimata ketään.  

  

7.6 Osallisuus   
  

Toimialalla toteutetaan kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia. Helsingin osallisuuden 

periaatteet ovat:  

- Yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen  

- Omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen  

- Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen  

  

Palautekanavat ja tiedon hyödyntäminen  

Toimialan palveluista annetaan palautetta internetin kautta. Palautteet käsitellään Helsingin 

palvelulupauksen mukaisesti 5 arkipäivässä ja kuntalainen saa vastauksen sähköpostilla. 

Toimipisteissä on kattavasti pikapalautelaitteita, joilla mitataan lähinnä asiakaskokemusta. 

Jokaisessa palvelupisteessä pitää olla palautekanava, joka sopii asiakkaille.   

  

Palautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä, henkilökunnan koulutuksissa ja päätöksenteon 

tukena. Toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti 

kerättävän palautteen perusteella.  

     

Apuvälinepalveluissa pyritään ottamaan asiakkaat mukaan palveluiden suunnitteluun, 

kehittämiseen ja arviointiin. Etenkin palveluun tyytymättömien osuutta seurataan tarkasti ja 

tyytymättömyyden syyt analysoidaan huolellisesti.   

  

Terveydenhuollon laatuopas (Suomen kuntaliitto 2019, 6, 9) ohjaa keräämään asiakaspalautetta ja 

hyödyntämään tuloksia palveluiden kehittämisessä ja laadun seurannassa. Apuvälinepalveluissa 

asiakkaat voivat antaa suoraa palautetta henkilöstölle tai kirjoittaa palautteensa 

asiakaspalautelappuun, jonka voi jättää palautelaatikkoon. Asiakkaat voivat antaa palautteen myös 

kaupungin sähköisen tai apuvälinepalvelujen aulassa olevan Feedbackly-palautejärjestelmän kautta. 

Asiakkaiden palautteisiin pyritään vastaamaan viipymättä. Palautteet käsitellään viikoittain yksikön 

palaverissa. Havaittuihin laatupoikkeamiin puututaan välittömästi. Asiakaspalautteen kerääminen 
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ja palautteen hyödyntäminen on tapa seurata apuvälinepalvelujen laatua. Asiakaspalautteista 

saatua tietoa käytetään toiminnan kehittämisessä sekä koulutustarpeiden arvioimisessa.     

  

7.7 Sosiaali- ja potilasasiamies  
  

Sosiaali- ja potilasasiamies   

- neuvoo ja ohjaa asiakaslain ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa  

- neuvoo ja tiedottaa asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa  

- toimii asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi  

- neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä, potilasvahinkoasioiden 

käsittelemisessä ja vahingonkorvausasioissa.  

  

Sosiaali- ja potilasasiamieheen voi olla yhteydessä, jos asiakas tai potilas on tyytymätön hoitoon, 

kohteluun tai palveluun sosiaali- ja terveydenhuollossa tai tarvitsee neuvoja oikeuksistaan sosiaali- 

ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös asiakkaiden ja 

potilaiden omaiset ja muut läheiset, kuntalaiset sekä yhteistyötahot. Sosiaali- ja potilasasiamiehen 

tehtävä on neuvova ja ohjaava. Sosiaali- ja potilasasiamies ei tee päätöksiä eikä ota kantaa 

lääketieteelliseen hoitoon.   

  

Asiakaspalvelu on puhelinnumerossa 09 3104 3355 ma – to klo 9 - 11.30. 

 

Helsingin kaupungin verkkosivuilla on yhteydenottolomake, jolla asiakas tai hänen omainen voi 

jättää yhteydenottopyynnön sosiaali- ja potilasasiamiehelle.   

  

Suojattua sähköpostia voi lähettää osoitteesta https://securemail.hel.fi  

Sähköpostiosoite on sosiaali.potilasasiamies@hel.fi  

Postiosoite on PL 6060, 00099 Helsingin kaupunki  

Henkilökohtaisesta tapaamisesta sovitaan aina etukäteen.  

  

Lisätietoa asiamiestoiminnasta saa internetsivuilta osoitteesta www.hel.fi/sosiaali-ja-

potilasasiamies.  

  

7.8 Sosiaali- ja terveysneuvonta  
  

Neuvontaa ja ohjausta annetaan verkossa, toimipisteissä ja eri palvelujen palvelunumeroissa. 

Sosiaalipalvelujen neuvontaa annetaan kaikissa sosiaalipalvelujen yksiköissä kuten 

palvelukeskuksissa, sosiaali- ja lähityön ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä, joissa toimii 

sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia  

  

Terveysneuvonta puh. 09 310 10023,  

- sairaanhoitajat palvelevat helsinkiläisiä ympäri vuorokauden.   

- Soittakaa terveysneuvontapuhelimeen, kun tarvitsette sairauksien hoito–ohjeita.  

  

Sosiaalipäivystys puh 0206 96006  

http://www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiamies
http://www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiamies
http://www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiamies
http://www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiamies
http://www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiamies
http://www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiamies
http://www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiamies
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- Antaa tukea ja neuvontaa virka-ajan ulkopuolella.   

- Tekee kiireellisen sosiaalityön tarpeen arviointia virka-ajan ulkopuolella.   

  

Kriisipäivystys puh. 09 3104 4222   

- Antaa henkistä ensiapua äkillisissä kriisitilanteissa.   

- Tekee tarvittaessa kotikäyntejä.  

  

7.9 Muistutusten, kantelujen ja muiden valvontapäätösten käsittely   
  

Potilaslain (L785/1992) 10§.n mukaan ”terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään 

kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon 

toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Jos potilas ei sairauden, henkisen 

toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos 

hän on kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. 

Toimintayksikön on tiedotettava potilailleen muistutusoikeudesta riittävällä tavalla sekä 

järjestettävä muistutuksen tekeminen heille mahdollisimman vaivattomaksi. Muistutus tulee tehdä 

pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.”  

  

”Toimintayksikön on käsiteltävä muistutus asianmukaisesti” (L785/1992, 10§) Hallintolain 

(L434/2003) mukaan muistutukseen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa, ilman 

aiheetonta viivytystä. ”Vastaus on perusteltava asian laadun edellyttämällä tavalla” (L785/1992, 

10§).  

  

Muistutukseen ja kanteluun vastaamiselle on asetettu kohtuullinen vastaamisaika, joka on yksi 

kuukausi muistutuksen ja kantelun saapumisesta yksikön tietoon. Asiakkaalle on pyynnöstä 

kerrottava vastauksen arvioitu antamisajankohta ja vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin 

tiedusteluihin. Pysyväisohjeessa (PYSY038 Lausuntojen ja vastausten valmistelu kanteluihin ja 

muistutuksiin) on määritelty toimintatavat, miten asiakkaiden tekemiin muistutuksiin ja kanteluihin 

vastataan. Yksikön toimintaa koskevat muistutukset ja kantelut käydään yksiköissä läpi ja 

havaittuihin laatupoikkeamiin puututaan välittömästi.  

  

Potilaslain (L785/1992) 10 §:n mukaan ”jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että potilaan hoidosta 

tai kohtelusta saattaa seurata potilasvahinkolaissa (L585/1986) tarkoitettu vastuu 

potilasvahingosta” tai ”vahingonkorvauslaissa (L412/1974) tarkoitettu vahingonkorvausvastuu”, 

”on potilasta neuvottava, miten asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai 

toimielimessä.” Neuvontaa potilasvahinkoasioissa annetaan muulloinkin kuin muistutuksen 

yhteydessä.  

  

Vahingonkorvauslain (L412/1974) mukaisesti korvataan myös sosiaali- ja terveystoimialan 

asiakkaille, heidän omaisilleen, sosiaali- ja terveystoimialan tai toisen kaupungin toimialan 

henkilökunnalle, toiselle toimialalle ym. sosiaali- ja terveystoimen toiminnassa aiheutuneet 

vahingot.  
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”Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä 

kohtelustaan terveydenhuollon valvontaviranomaisille” (L785/1992, 10§).  

  

Muistutukset ja kantelut käsitellään tapahtumassa mukaan olleiden kanssa.   

   
8 Palvelun sisällön omavalvonta  
  

8.1 Palvelun saatavuuden määräajat  
  

Terveydenhuoltolaki (L1326/2010) määrittelee, että apuvälinepalvelut ovat osa lääkinnällistä 

kuntoutusta, joka on kiireetöntä hoitoa. Perusterveydenhuollon apuvälinepalveluun tulee saada 

yhteys terveyskeskuksen aukioloaikoina joko puhelimella tai sinne on voitava mennä käymään. 

Helsingin sairaalan apuvälinepalvelut tarjoaa kuntalaisille puhelinpalvelua ma-to klo 9-15 ja pe klo 

10-15. Apuvälinelainaamo on avoinna ma-to klo 8-17 ja pe klo 10-16.   

  

Terveydenhuoltolain (L1326/2010) mukaisesti asiakkaan apuvälinepalvelun tarpeenarviointi 

tehdään viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta. Mikäli asiakkaan asia on 

ratkaistavissa apuvälinepalvelun keinoin, asiakas ohjataan joko vuoronumeropalveluun tai hänelle 

varataan ajanvarausaika. Apuvälinepalvelun tulee alkaa viimeistään kolmen kuukauden sisällä 

asiakkaan yhteydenotosta.  Apuvälinepalveluiden laatusuosituksen mukaisesti (STM 2003,17) 

asiakas ohjataan muihin palveluihin, mikäli asiakkaan asiaa ei voida ratkaista apuvälinepalveluilla. 

Näin apuvälinepalvelu nivoutuu osaksi saumatonta palveluketjua.    

  

Kiireettömän hoidon (STM 2019, 303) perusteiden mukaisesti apuvälineen tarvitsija tai hänen 

omaisensa voivat olla suoraan yhteydessä terveyskeskuksen apuvälinelainaamoon havaittuaan 

apuvälinetarpeen. Apuvälinepalvelut turvaa ensisijaisesti apuvälineet, jotka ovat asiakkaalle 

välttämättömiä elintärkeiden ja keskeisimpien päivittäisten toimintojen ylläpitämiseksi tai jotka 

ovat välttämättömiä asiakkaan itsenäisen suoriutumisen tukemisessa. ”Ensisijaisuutta arvioitaessa 

huomioidaan mm. 1) sairauden etenemisnopeus, 2) tapaturman /vamman aiheuttama tarve, 3) 

sairaalasta kotiutuksen mahdollistavat apuvälineet, 4) laitoshoitoon joutumisen uhka, 5) lasten 

kehityksen ja kasvun vaatimukset, ja 6) apuvälineen käyttö edistää turvallisuutta.”  

  

Terveydenhuollon laatuoppaan (Suomen kuntaliitto 2019, 10), perusterveydenhuollon 

kiireettömälle hoidon mittariehdotusten mukaisesti apuvälinepalveluiden saatavuuden määräaikoja 

seurataan mittaamalla yhteydenoton ja palvelun toteutumisen välistä viivettä. Myös palvelua 

odottavien (soittopyynnöt) asiakkaiden määrää seurataan, koska suhteuttamalla määrä 

kapasiteettiin voidaan arvioida kuinka monen päivän työt ovat jonossa.    

  

8.2 Palvelun eri osa-alueiden toteutus ja valvonta  
  

Apuvälinepalveluiden laatua ja turvallisuutta on tarkasteltu apuvälinepalveluiden tuloskortin avulla. 

Havaitut apuvälinepalveluiden toimintoihin liittyvät laatu- ja turvallisuusriskit voitiin ryhmitellä 

viiteen ryhmään: palvelun laatu, asiakasturvallisuus, työturvallisuus, talous ja oikeusturva. Näiden 
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riskien taustalta löydettiin kuusi yhteneväistä osatekijää: palveluprosessit, henkilöstöresurssit, 

kirjaaminen/ viestintä, osaaminen, tilat ja palvelun saavutettavuus. Osatekijät voitiin ryhmitellä 

osaamispääoman termejä käyttäen rakenne-, henkilö- ja suhdepääomaksi. Löydetyistä osatekijöistä 

rakennepääoma muodostaa suurimman osakokonaisuuden (palveluprosessit, kirjaaminen/ 

viestintä, tilat ja palvelun saavutettavuus). Rakennepääoma luo näin ollen perustan 

apuvälinepalveluiden laadulle ja toiminnan turvallisuudelle (ks. KUVIO 4).   

  

Rakennepääoma muodostuu organisaation fyysisistä ja henkisistä rakenteista, teknologiasta, 

järjestelmistä, toimintatavoista ja toimintakulttuurista. Rakennepääomaan panostamalla 

organisaatio voi vaikuttaa henkilöpääomasta saatavaan hyötyyn, sillä yksilöiden osaaminen eli 

henkilöpääoma muutetaan organisaation osaamiseksi rakennepääoman avulla. (Otala 2008,47, 60-

62; Sihvo, Väyrynen & Puhakka 2011.) Apuvälinepalveluiden osalta tärkeimmäksi rakennepääomaksi 

on arvioitu toimivat prosessit, joita kehittämällä voidaan tukea osaamisen liikkumista, siirtymistä, 

jakamista ja hyödyntämistä sekä monen tasoista yhteistyötä ja yhdessä oppimista. 

Osaamispääomaa kehitettäessä tulee huomioida osaamispääoman rakenteiden välillä oleva jatkuva 

virtaus.  (Otala 2008, 47; Sihvo ym. 2011.) Osaamispääoman kehittäminen ja hallinta luo 

apuvälinepalveluille toimintaedellytykset ja mahdollistaa apuvälinepalveluiden tavoitteellisen, 

laadukkaan ja turvallisen toiminnan.  

  

  
  

  

Kuvio 4. Apuvälinepalvelun palvelukokonaisuus ja riskienhallintamenettelyt.  

  

  

Laadun ja turvallisuuden osatekijät haavoittuvuus järjestyksessä, haavoittuvuuden suurin 

riskitekijä:   
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1. Palvelun laatu (31,5%)  Työmäärä vs. työntekijämäärä  

2. Asiakasturvallisuus (22,5%)  Prosessit  

3. Työturvallisuus (19,1%)  Työmäärä vs työntekijämäärä  

4. Talous (15,7%)  Prosessit  

5. Oikeusturva (11,2%)  Kirjaaminen  

  

  

  

Apuvälinepalvelun prosessit  

Apuvälinepalvelu koostuu useista eri prosesseista, jotka täydentävät ja ovat riippuvaisia toisistaan. 

Apuvälinepalveluissa on panostettu prosessien ketteryyteen. Suurin osa prosesseista on kirjattuna 

ja kuvattuna prosessikaavion muotoon. Prosessien kuvaamisen avulla prosesseista tehdään 

läpinäkyviä ja samalla kuvaaminen strukturoi niiden jatkuvaa arviointia ja kehittämistä.   

  

  

Kuvio 5. Apuvälinepalvelun prosessit 6/2020.  

  

Apuvälinepalvelun henkilöstöresurssit  

Apuvälinepalveluissa toimitaan tiimityön mallin mukaisesti. Apuvälinepalvelut on jakautunut 

neljään tiimiin. Jokaisella tiimillä on oma toiminnallinen vastuualueensa. Jokaiselle tiimille on 

nimetty tiiminvetäjä, joka on vastuussa oman tiiminsä operatiivisesta toiminnasta. Tiimien vetäjät 

huolehtivat yhteistyössä, että henkilöstöä on riittävästi kaikkien toimintojen ylläpitämiseen. 
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Tarvittaessa henkilöstö liikkuu tiimien välillä, siirtyen tiimistä toiseen operatiivisten tarpeiden 

mukaisesti.   

  

Kirjaaminen apuvälinepalveluissa  

Apuvälinepalveluissa kaikki asiakaskontaktit kirjataan Apotti-potilastietojärjestelmään. Asiakas voi 

tarkastaa kirjaukset Oma kanta –palvelusta. Kirjaamiseen laadun varmistamiseksi 

apuvälinepalveluissa on kirjaamistyöryhmä, jonka tavoitteena on yhtenäistää kirjaamista fraasien 

avulla.   

Apuvälinepalveluissa kirjaamista tapahtuu myös apuvälineiden varastonhallinnan ja 

apuvälinehuollon osalta. Kaikki apuvälinepalveluiden apuvälineet on viety Effector 

Apuvälinejärjestelmään ja niillä on oma yksilöllinen numeronsa. Numerointi helpottaa apuvälineen 

elinkaaren seuraamista ja sen avulla apuvälinepalvelut ovat tietoisia myös apuvälineiden sijainnista. 

Sijaintitiedot ovat tärkeitä, mikäli apuvälineen valmistaja ilmoittaa havaitusta vakavasta 

vaaratilanteesta tai vastaavasta.   

  

Osaamisen varmistaminen  

Apuvälinepalveluiden ketteryys ja palvelun laatu perustuvat henkilöstön osaamiseen. Osaaminen 

varmistetaan sekä sisäisen että ulkoisen koulutuksen avulla. Laaja-alainen osaaminen mahdollistaa 

henkilöstön liikkumisen prosessista ja tiimistä toiseen, ilman että apuvälinepalveluiden ketteryys tai 

laatu vaarantuvat.  

Apuvälinepalvelut kouluttaa myös sidosryhmiä, jotta apuvälinepalveluprosessin laatu säilyisi ja 

prosessit etenisivät jouhevasti myös prosessin nivelvaiheissa.    

  

Apuvälinepalvelun fyysiset tilat  

Apuvälinepalvelut sijaitsevat Konalassa, osoitteessa Ruosilantie 18. Lainaustoiminta ja palautukset 

jalan liikkuville sijaitsevat rakennuksen pääsisäänkäynnin 2. kerroksessa. Autolla apuvälineitä 

palauttavia opastetaan kyltein rakennuksen taakse, jossa asiointi tapahtuu maatasossa 1. 

kerroksessa.  

 

Apuvälinepalveluiden saavutettavuus  

Apuvälinepalveluissa on panostettu saavutettavuuteen vahvistamalla puhelinpalvelua ja 

palveluprosesseja. Puhelinpalveluun on avattu ammattilaisille oma linja. Ammattilaislinjan 

tarkoituksena on tehostaa Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan ammattilaisille suunnattua 

apuvälinepalveluiden ohjausta ja neuvontaa.  Apuvälinepalveluiden toimipiste on saavutettavissa 

julkisilla kulkuneuvoilla, joskin kävelymatkaa kertyy noin 500m. Autolla asioiville toimipiste on hyvin 

saavutettavissa hyvien pysäköintimahdollisuuksien ansiota. Maasto on tasaista. 
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Tartuntatautien ja infektioiden ennaltaehkäisy sekä hygieniakäytännöt   

Hoito –ja palvelusuunnitelmissa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ne suojaus- 

ja varotoimet, joilla ennaltaehkäistään tartuntatautilain mukaisten yleisvaarallisten- ja valvottavien 

tartuntatautien leviäminen asiakkaiden, työntekijöiden, omaisten sekä vierailijoiden keskuudessa. 

Työnantajan velvoite työntekijöiden osalta löytyy kohdasta 9.5. Tartuntatautien tilastointi, valvonta, 

konsultaatioapu sekä tartunnanjäljitys on keskitetty Helsingin epidemiologisen toiminnan 

yksikköön.  

  

Yksiköissä noudatetaan valtakunnallisia hygieniakäytäntöihin liittyviä säädöksiä, suosituksia ja 

ohjeita. Toimintayksikköjen toiminnan luonne määrittelee vaadittavaa hygieniatasoa. Henkilökunta 

noudattaa tavanomaisia varotoimia kaikkien asiakkaiden kohdalla -ohjetta ja muita hygieniaohjeita, 

jotka löytyvät toimialan sisäisiltä verkkosivuilta. Konsultaatioapua saa hygieniahoitajilta, 

epidemiologisesta toiminnasta sekä infektiolääkäreiltä.   

  

Käsien pesuun ja käsihuuhteen käyttöön on mahdollisuus kaikissa yksiköissä sekä työntekijöille että 

asiakkaille ja heidän omaisilleen sekä muille vierailijoille. Käsihuuhteen kulutus on yksi 

potilasturvallisuuden seurantamittari.  

  

Yleistä hygieniatasoa seurataan hygieniakierroilla, hoitoon liittyvien infektioiden tilastoinnilla, 

käsihuuhde-kulutusseurannalla ja suojakäsineiden kulutusseurannalla.  

  

  

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallinen käyttö, apuvälineet  

Laitehankinnat tehdään Helsingin kaupungin hankintasääntöjen mukaisesti ja niiden suunnittelussa 

ja hallinnassa on keskeistä lääketieteellinen ja hoitotyön asiantuntijuus. Laite- ja tarvikehankinnat 

tehdään osastokohtaisesti tarpeiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveystoimen lääkintälaitteiden 

vastaanottotarkastuksesta vastaa HUS:n lääkintätekniikan keskus, joka vastaa myös Mequsoft-

laiterekisteristä. Laitteiden huollosta huolehtivat HUS:n lääkintätekniikan keskus sekä 

laitetoimittajat.   

  

Laitehallintaa varten on Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla laadittu toimintaohje, 

”Terveydenhuollon laitteiden hallinnointi ja vaaratilanteista ilmoittaminen sosiaali- ja 

terveystoimialalla”, Laitehallinta, toimintaohje. Ohjeessa on kuvattu lääkintälaitteiden hallintaan ja 

laiteturvallisuuteen liittyvät keskeiset toiminnot. Yksiköiden esimiehet ja nimetyt yksiköiden 

laitevastuuhenkilöt vastaavat siitä, että yksiköissä toimitaan ohjeen mukaisesti ja 

potilasturvallisuutta edistäen.  

  

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tulee olla potilaille ja henkilöstölle potilasturvallisia. Laki 

terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (L629/2010) velvoittaa terveydenhuollon toimintayksikön 

nimeämään vastuuhenkilön vastaamaan siitä, että toiminnassa noudatetaan lakia ja sen nojalla 

annettuja määräyksiä. Sosiaali- ja terveystoimessa vastuuhenkilö on välinehuoltopäällikkö. Tämän 

lisäksi jokaiselle palvelukokonaisuudelle ja toimintayksikölle on nimetty terveydenhuollon laitteista 

vastaavat henkilöt. Linjajohto vastaa yksikkönsä vastuuhenkilöiden nimeämisestä, koulutuksesta ja 
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toiminnan seurannasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon laitteiden käyttökoulutusta antavat mm. 

laitetoimittajat, opetushoitajat ja laitevastaavat omassa yksikössään.   

  

Fimean tehtävänä on terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden 

valvonta sekä turvallisen käytön edistäminen. Fimean internet-sivuilta löytyy mm. sähköinen 

käyttäjän vaaratilanneilmoitus, jolla ilmoitetaan laitteen tai tarvikkeen käytössä mahdollisesti 

havaituista vaaratilanteista Fimealle. Ammattimaisen käyttäjän on ilmoitettava terveydenhuollon 

laitteen ja tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta, joka johtuu laitteen tai tarvikkeen 

ominaisuuksista, suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä, riittämättömästä merkinnästä, 

riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta tai käytöstä. HaiPro-järjestelmässä on linkki 

ilmoittamista varten suoraan Fimealle.  

  

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavat henkilöt:  

Terveydenhuollon laitteista vastaavat henkilöt: Yksiköiden esihenkilöt ja laitevastuuhenkilöt, 

linjajohto vastaa vastuuhenkilöiden nimeämisestä.  

  

Apuvälineet: Helsingin sairaala / Kuntoutussuunnittelu ja apuvälinepalvelut   

Johtava kuntoutussuunnittelija: Eva Englund, p. 09 310 50970, eva.englund@hel.fi  

  

  

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö:   

Välinehuoltopäällikkö Anneli Lintuluoto, Hallinto/Tukipalvelut/Välinehuolto p. 

09 310 47431, anneli.lintuluoto@hel.fi  

  

Apuvälinepalveluissa potilas- ja laiteturvallisuus varmistetaan henkilöstön apuvälineosaamisella ja 

apuvälineisiin kohdistuvien säädösten noudattamisella.  Henkilökunnan apuvälineosaamisesta on 

huolehdittu koulutusten avulla. Lisäksi henkilökunnan kanssa käydään läpi vuosittain 

apuvälinepalveluita koskevat säädökset.   

  

Valtakunnallisten lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden (STM 2018, 27) 

mukaisesti apuvälinepalvelut huolehtii siitä, että luovutettavat ja käytössä olevat apuvälineet ovat 

käyttökuntoisia ja turvallisia ja ne ovat CE- merkittyjä (93/42/ETY). Valmistaja takaa tuotteen 

lääkintädirektiivin mukaisuuden, yksilöllisesti valmistettavissa lääkinnällisen kuntoutuksen 

apuvälineissä.   

  

Valtakunnallisten lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden (STM 2018, 2728) 

mukaisesti apuvälinepalvelut tarkistaa, että apuväline on sen käyttäjälle turvallinen ja se on valittu 

käyttötarpeen mukaisesti. Apuvälinepalvelut opastaa ja ohjaa apuvälineen käyttäjää apuvälineen 

käytössä, kun apuväline luovutetaan asiakkaalle. Luovutustilanteessa asiakkaalle annetaan 

lainaussopimus tiedoksi apuvälinelainasta ja kerrotaan asiakkaalle, miten hänen tulee toimia 

apuvälineen huoltoon liittyvistä tilanteista. Apuvälinepalveluiden yhteystiedot löytyvät 

lainaussopimuksesta.    
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Valtakunnallisten lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden (STM 2018, 2728) 

mukaisesti apuvälineen käyttäjä on vastuussa sekä apuvälineen käytöstä käyttöohjeiden ja 

suullisesti annettujen ohjeiden mukaisesti, että apuvälineen päivittäisestä puhdistuksesta ja 

ylläpidosta. Mikäli apuvälineen käyttäjä havaitsee huolto- tai korjaustarpeen, hänen tulee 

viipymättä olla yhteydessä apuvälinepalveluiden huoltoon. Käyttötarpeen tai lainausajan päätyttyä 

apuvälineen käyttäjä huolehtii apuvälineen palautuksesta.   

  

Apuvälinepalvelut järjestää kohdennettuja koulutuksia omille verkostoille säännöllisesti. 

Koulutusten tavoitteena on lisätä verkoston toimintakyky-, apuväline- ja palveluohjausosaamista.   

  

  

    
9 Henkilöstöjohtaminen ja turvallisen työnteon edellytykset    
  

9.1 Henkilöstön määrä, rakenne ja ammattien harjoittamisen edellytykset ja valvonta  
  

Toimintayksikössä on monipuolinen ja yksikön asiakastarpeita vastaava henkilöstö. 

Henkilöstömitoitusta suunniteltaessa ja arvioitaessa otetaan huomioon asiakkaiden toimintakyky ja 

avun tarve, palvelurakenne, palvelujen tuottaminen ja saatavuus sekä henkilöstöön ja työn 

organisointiin liittyvät tekijät.  

  

Terveydenhuollon ammattien harjoittamisen vaatimukset on säädetty terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetussa laissa (L559/1994). Terveydenhuollon ammateissa toimiminen 

edellyttää koulutuksen ja Valviran laillistuksen tai rekisteröinnin lisäksi riittäviä ammattitaito- ja -

tietoja, sekä sitä, että henkilö kykenee terveydentilansa ja toimintakykynsä puolesta toimimaan 

ammatissaan.  

  

Sosiaali- ja terveystoimen ohjeistuksen mukaan työnantaja tarkistaa ennen päätöstä palvelukseen 

ottamisesta, että palkattavalla henkilöllä on tutkinnon lisäksi myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontaviraston Valviran rekisteröinti. Sosiaali- ja terveystoimi edellyttää, että sekä laillistetut että 

nimikesuojatut ammattihenkilöt on merkitty Valviran rekisteriin. Sosiaali- ja terveystoimi vaatii 

ostopalvelujen hankkimista koskevissa tarjouspyynnöissä myös yksityistä palvelun tuottajaa 

tarkistamaan ko. asiat palkattavalta työntekijältä.  

  

9.2 Henkilöstön määrä ja rakenne  
  

Nimike  Määrä  

Osastonhoitaja  1  

Apulaisosastonhoitaja  1  

Toimintaterapeutti  2  

Fysioterapeutti  10  

Kuntohoitaja  2  

Apuvälineteknikko  3  
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Osastosihteeri  1  

Varastotyöntekijä  6  

Yhteensä  26  
Taulukko 1. Henkilöstömäärä- ja rakenne  

  

9.3 Rekrytointi  
  

Henkilöstösuunnittelua tehdään ennakoivasti muutamaksi vuodeksi eteenpäin riittävän ja osaavan 

henkilöstön turvaamiseksi. Henkilöstötarvetta ja tämän toteutumista seurataan strategisilla 

seurantamittareilla. Suunnitelmat toimeenpannaan vuositasona talousarviossa ja siihen 

perustuvassa käyttösuunnitelmassa.  

  

Apuvälinepalveluissa on pyritty siihen, että henkilöstön rakenne vastaisi sekä asiakkaiden että 

toimipisteen toimintojen tarpeisiin. Henkilöstörakennetta suunniteltaessa on huomioitu myös 

tulevaisuuden osaamisen tarpeet. Apuvälinepalveluissa rekrytoinnissa huomioidaan mm. 

työntekijän koulutus, työssä vaadittava osaaminen ja uuden työntekijän soveltuvuus tehtävään. 

Uuden työntekijän aloittaessa hänelle nimetään vastuuperehdyttäjä ja suunnitellaan yksilöllinen 

perehdytys ohjelma. Perehdytysjakson aikana uusi työntekijä perehtyy eri työntekijöiden 

toimenkuvaan tutustumalla toimintaan ja haastattelemalla heitä.   

  

9.4 Henkilöstö osana turvallisuustyötä  
  

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö vastaa toimintansa asiakas-/potilasturvallisuudesta. 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (L559/1994) velvoittaa terveydenhuollon henkilöstöä 

huomioimaan mitä potilaan oikeuksista on säädetty.   

  

Henkilökunnalle järjestetään toimialan sisäisiä asiakas- ja potilasturvallisuuskoulutuksia. 

Henkilökunta osallistuu monin tavoin moniammatilliseen laadunhallinnan ja asiakas- ja 

potilasturvallisuuden kehittämiseen ja saa palautetta oppimista ja oman toimintansa kehittämistä 

varten.   

  

Intranetissä on koko henkilökunnan käytettävissä asiakas-/potilasturvallisuussivusto. Sivuille on 

koottu yleistietoa asiakas-/potilasturvallisuudesta. Sivuilla kerrotaan myös toimialan omasta 

toiminnasta asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi.   

  

Asiakkailla ja potilailla ja heidän läheisillään on myös keskeinen rooli asiakas-/potilasturvallisuuden 

edistämisessä.  

  

Apuvälinepalveluissa turvallisuuskoulutuksiin osallistumista seurataan ja osallistumisista pidetään 

kirjaa.   

  

9.5 Henkilöstön rokotukset  
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Tartuntatautilaki suojaa potilaita ja asiakkaita määritellyiltä tartuntataudeilta ja näin ollen lisää 

potilasturvallisuutta. Uuden tartuntatautilain (L1227/2016) 48 § sisältää 1.3.2018 voimaan tulleen 

velvoitteen työntekijän ja työharjoittelussa olevan opiskelijan rokotussuojasta. Rokotussuoja tulee 

olla henkilöillä, jotka työskentelevät pääsääntöisesti ja toistuvasti sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden asiakas- ja potilastiloissa sekä sairaan- ja potilaskuljetuksessa.  

  

Työntekijä/opiskelija täyttää itse lomakkeet ja toimittaa ne esimiehelleen. Työ- ja 

oppisopimussuhteiset henkilöt rokotetaan työterveyshuollossa. Työharjoitteluun tulevien 

rokotussuojasta huolehtii opiskeluterveydenhuolto. Muissa tilanteissa rokotteet annetaan omalla 

terveysasemalla.   

  

Tartuntatautilakiin liittyvä ohje ja lomakkeet tulee käsitellä palvelukokonaisuuksien johtoryhmissä, 

esimieskokouksissa ja työpaikkakokouksissa niissä palveluissa, joita rokotusvelvoite koskee. 

Esimiesten tulee kerätä tartuntatautilain mukaiset henkilöstön rokotussuojatiedot 31.5.2018 

mennessä ja säilyttää ne rokotuksen voimassaoloajan lukitussa kaapissa tai sähköisesti salasanan 

takana. Mikäli työntekijä ei anna selvitystä tai ei halua ottaa rokotteita, ohjaa esimies hänet 

ottamaan yhteyttä omaan työterveyshoitajaan. Vastaavasti opiskelija ohjataan 

opiskeluterveydenhuoltoon ja työ- ja oppisopimussuhteessa olevat tai koulutussopimuksella 

opiskelevat henkilöt omalle terveysasemalle.  

  

Sosiaali- ja terveystoimialan johto suosittelee vahvasti, että muun muassa kotihoidon, kotisairaalan 

ja lapsiperheiden kotipalvelun henkilöstö huolehtii rokotussuojastaan, vaikka tartuntatautilain 

rokotevelvoite ei koske asiakkaan/potilaan kotona tehtävää työtä. Erityisesti suositellaan kausi-

influenssarokotteen ottamista vuosittain, sillä lasten, vanhusten ja monisairaiden kanssa 

työskentelevät kuuluvat sosiaali-ja terveydenhuollon kausi-influenssan riskiryhmään. Kattava 

henkilöstön rokotesuoja lisää potilasturvallisuutta.  

  

Apuvälinepalveluissa lähiesimies seuraa henkilöstön rokotustilannetta mm. influenssarokotusten 

suhteen.   

  

9.6. Työntekijöiden terveydentilan selvitys tuberkuloositartuntojen torjumiseksi.  
  

1.3.2017 voimaan astuneen tartuntatautilain (L1227/2016) 55§ velvoittaa potilaiden tai asiakkaiden 

suojaamiseksi työnantajaa vaatimaan tietyissä tehtävissä toimivalta työntekijältä luotettava selvitys 

siitä, ettei tämä sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Selvitys on vaadittava myös harjoittelijoilta 

ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta. Ilman edellä 

mainittua selvitystä työntekijä ei saa toimia sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä, 

eikä alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä.  

  

Terveystarkastukset kohdistetaan sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä 

kaikissa alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä toimiviin työntekijöihin. Lisäohjeistus löytyy helmi 

intra henkilöstösivulta, epidemiologisen toiminnan ohjesivustolta sekä THL julkaisusta ”Työntekijälle 

tehtävät terveydentilan selvitykset tuberkuloositartuntojen torjumiseksi”, Helsinki 2017.  
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10 Tukipalvelut  
  

10.1 Toimitilat  
  

Apuvälinepalvelun toteutus edellyttää pääsääntöisesti asiakkaan fyysistä läsnäoloa. 

Apuvälinepalvelun toimipisteen sijainti ja fyysiset tilat on tämän takia pyritty suunnittelemaan siten 

että palvelu olisi kaikkien kuntalaisten saavutettavissa. Suunnittelun lähtökohtana on toiminut 

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (A27/2016). Yleissopimuksen 9 artiklan 

mukaisesti mm. terveydenhuoltoyksiköiden tulee olla esteettömiä ja yhdenvertaisesti 

saavutettavia mm. fyysisen ympäristön suhteen.  

  

10.2 Kuljetukset  
  

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet, niiden sovitus ja huolto ovat käyttäjälleen maksuttomia 

asiakasmaksulain mukaisesti. Apuvälinepalveluun liittyvä apuvälineen kuljetus sen sijaan on 

ensisijaisesti asiakkaan vastuulla silloin, kun se on mahdollista tavanomaisin keinoin. 

Tavanomaiseksi keinoksi luetaan henkilöauto, kuten taksi. Kun kyseessä on isokokoinen tai iso 

määrä apuvälineitä, tilaa apuvälinepalvelut kuljetuksen ulkopuoliselta toimijalta. Apuvälinepalvelut 

pyrkii avustamaan asiakkaita apuvälineiden kuljettamisessa myös silloin, kun asiakkaalla ei itsellään 

ole tähän mitään muita mahdollisuuksia. Asiakkaan sairaalasta kotiutumisen tueksi on sairaaloihin 

perustettu ns. minivarastoja, joihin kuljetetaan apuvälinepalveluista erillisellä sopimuksella 

apuvälineitä päivittäin. Uutena toimintana on suunnitteilla perustaa mobiiliyksikkö, johon 

apuvälineitä voisi tulevaisuudessa palauttaa.  

  

  

10.3 Ympäristötyö  
  

Apuvälinepalveluissa on nimetty ekotukihenkilö. Apuvälinepalvelut toimivat Laakson sairaalan 

tiloissa. Apuvälinepalvelut lajittelevat ja kierrättävät toiminnastaan syntyvän jätteen jäteasemalla, 

joka sijaitsee kiinteistön lastauslaiturilla. Lastauslaiturilta löytyy jätteiden lajittelupisteitä. 

Muovijätteelle ei vielä toistaiseksi ole omaa keräyspistettä. Myös taukotiloista löytyy lajittelupisteet 

pahvi-, bio- ja sekajätteelle sekä paperinkeräysastioita.   

Apuvälinepalveluiden toiminta perustuu kierrätykseen. Toimivan huollon ja pesun avulla pyritään 

mahdollistamaan välineiden uudelleenkäyttö ja näin vähentämään syntyvän jätteen määrää. Myös 

apuvälineiden varaosia kerätään talteen. Apuvälinehankintojen osalta pyritään ottamaan huomioon 

välineiden kestävyys ja kierrätettävyys. Käyttökuntoisia apuvälineitä lahjoitetaan eteenpäin muille 

kaupungin tahoille, mikäli niitä ei voida muista syistä hyödyntää enää apuvälinepalveluissa. 

Apuvälineen käyttöiän päättyessä välineestä syntyvä jäte lajitellaan ja kierrätetään kiinteistöstä 

löytyvän jäteaseman lajittelupisteen mukaisesti.    
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11 Asiakas- ja potilastietojen käsittely   
  

 11.1 Asiakas- ja potilastietojen käsittely  
  

Helsingin kaupunki kerää henkilötietoja eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla käsitellään asiakas- ja potilastietoja rekisterinpitäjän lakisääteisen 

velvoitteen noudattamiseksi eli terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseksi. Erityisiä henkilöryhmiä 

koskevina tietoina käsitellään terveys- ja sosiaalihuoltoa koskevia tietoja. Käsittely on luvallista EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 momentin h-kohdan perusteella, jonka mukaan tietojen 

käsittely on luvallista silloin, kun se on tarpeen terveys- ja sosiaalihuollossa.  

  

Henkilörekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, joista näkee kunkin rekisterin tietojen käsittelyn 

tarkoitukset ja muuta tarpeellista tietoa, kuten kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin 

yhteyshenkilö. Rekisteriselosteet ovat Helsingin kaupungin verkkosivuilla 

(https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet)  ja 

selosteet on saatavissa myös yksiköistä. Rekisteröidyt eli potilaat ja asiakkaat voivat käyttää 

rekisteröidyn oikeuksiaan (mm.  

oikeus tarkastaa omat tietonsa) kaupungin sähköisen asioinnin kautta tai asioimalla yksikössä.   

  

EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen 37 artikla edellyttää tietosuojavastaavan nimittämistä, kun 

henkilötietoja käsitellään laajamittaisesti. Helsingin kaupungin tietosuojavastaavana toimii Päivi 

Vilkki. Tietosuojavastaava neuvoo ja ohjeistaa tietosuojalainsäädännön mukaisista velvollisuuksista, 

seuraa, että tietosuojalainsäädöksiä noudatetaan ja tekee tähän liittyviä tarkastuksia. Lisäksi hän 

tekee yhteistyötä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa ja toimii sen yhteyspisteenä käsittelyyn 

liittyvissä kysymyksissä.   

  

Sosiaali- ja terveystoimialalla on myös erikseen tietosuojan ja tietoturvan vastuuhenkilöt.  Lisäksi 

jokaisen henkilörekisterin osalta tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka omalta osaltaan vastaa 

kyseisen rekisterin tietosuojasta ja rekisteriselosteen lainmukaisuudesta.  

  

11.2 Koulutus ja ohjeistus   
  

Esimies huolehtii uudessa tehtävässä aloittavan työntekijän perehdyttämisestä tietoturva- ja 

tietosuojaohjeisiin sekä työntekijän omissa työtehtävissä tarvittavaan erityisosaamiseen. Työhön 

tullessaan työntekijä sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita. Jokainen uusi työntekijä on 

velvollinen suorittamaan kaupungin yhteisen tietosuojatentin. Tietosuojatentin suorittamista 

työntekijä saa todistuksen. Asiakastietojen käsittelystä ja käyttöoikeuksien antamisesta on laadittu 

erillistä ohjeistusta.   

  

Esimiehen vastuulla on huolehtia, että työntekijä on tietoinen kirjaamiseen liittyvästä 

ohjeistuksesta. Asiakastietojärjestelmistä löytyvät ajan tasalla olevat asiakastietojen kirjaamiseen 

liittyvät sisällölliset ja tekniset ohjeet. Perehdytyksen yhteydessä käydään läpi kaikki henkilötietojen 

käsittelyyn ja kirjaamiseen liittyvät ohjeistukset ja käydään läpi, mistä nämä ohjeistukset löytyvät.   

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet
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https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet
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Esimies valvoo yksikkönsä toimintaa, henkilötietojen käsittelyä ja vastaa siitä, että käsittely on 

toimialan ohjeistuksien mukaista sekä kirjaukset ovat oikeita ja riittävän kattavia 

käyttötarkoituksensa kannalta.  Esimies valvoo henkilötietojen käsittelyä ja vastaa siitä, että 

asiakastietojärjestelmien lokitietoja tarvittaessa tarkistetaan. Esimiehen vastuulla on ylläpitää 

henkilökunnan osaamista tietoturvan, tietosuojan, järjestelmien sekä kirjaamisen osalta.   

  

Henkilökunnalle on tarjolla tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta. Näiden koulutusten lisäksi esimies 

voi pyytää sosiaali- ja terveystoimialan juridiselta tuelta sekä kaupungin tietosuojavastaavalta 

tietosuojakoulutusta yksikköön.   

  

11.3 Tietosuoja-asetuksen mukaisen osoitusvelvollisuuden toteuttaminen  
  

Sosiaali- ja terveystoimialalla on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan edellyttämät 

selosteet käsittelytoimista sekä kaupungin yhteinen tietotilinpäätös. Kaupungin sivuilta löytyy 

lisätietoa tietosuojasta (https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-

helsingista/tietosuoja/). Helsingin kaupunki on laatinut tietosuojakäsikirjan 

(https://www.hel.fi/static/liitteet2019/Kaupunginkanslia/julkaisut/HKI_tietosuojakasikirja_A4.pdf)

, jossa kerrotaan perustietoa tietosuojalainsäädännöstä sekä ohjeistetaan siitä, miten 

tietosuojalainsäädännön velvoittamia toimenpiteitä toteutetaan kaupungilla. Käsikirja on 

tarkoitettu yleiseksi ohjeistukseksi kaikille Helsingin kaupungilla henkilötietoja työssään 

käsitteleville. Julkaisemalla tietosuojakäsikirjan Helsingin kaupunki pyrkii läpinäkyvyyteen 

henkilötietojen käsittelyä koskevan ohjeistuksensa osalta.  

  

Apuvälinepalveluiden tietosuojakysymyksiin vastaa apuvälinepalveluiden osastonhoitaja.  

  

11.4 Tietosuojavastaavan yhteystiedot  
  

Kaupunginkanslia  

Hallinto-osasto  

PL 1  

00099 Helsingin kaupunki  

tietosuoja@hel.fi tai paivi.vilkki@hel.fi  

  

    
12. Seuranta, päivitys ja raportointi  
  

Toimialatason omavalvontasuunnitelman toteutumista tuetaan ja seurataan kehittämisen tuessa. 

Toimialan johdolle tuotetaan kerran vuodessa toteumaraportti. Palvelukokonaisuuksien johdolle 

raportoidaan palvelukokonaisuuksittain ainakin kerran vuodessa. Muu linjajohto seuraa omaa 

toimintaansa.  

  

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tietosuoja/
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https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kaupunginkanslia/julkaisut/HKI_tietosuojakasikirja_A4.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kaupunginkanslia/julkaisut/HKI_tietosuojakasikirja_A4.pdf


    33 

 

  
Yksikön omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain. Päivityksen yhteydessä laaditaan 

yhteenveto suunnitelman toteutumisesta ja sen perusteella asetetaan uusia tavoitteita.  

  

13. Arkistointi  
  

Omavalvontasuunnitelmat toimitetaan allekirjoitettuina toimialan asiakirjahallintoon. 

Allekirjoittajia ovat yksikön esimies ja hänestä seuraava esimies.  

  

14. Suunnitelman hyväksyntä  
  

Helsingissä 14.10.2022 

  

  

  

Maarit Vepsäläinen      Eva Englund  

Osastonhoitaja,    Johtava kuntoutussuunnittelija,   

Apuvälinepalvelut       Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet  

  

  

Laura Pikkarainen  

Johtajalääkäri  

Helsingin sairaala  

  

  

Lisätietoja:  

Jouko Ranta, laatuasiantuntija, p. (09) 310 76510, jouko.ranta@hel.fi  

Minna Säilä, erityissuunnittelija, p. (09) 310 43935, minna.saila@hel.fi  
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ehkäiseminen Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla.   

https://www.hel.fi/static/helsinki/organisaatio/hki-organisaatiokaavio_fi.pdf
https://www.hel.fi/static/helsinki/organisaatio/hki-organisaatiokaavio_fi.pdf
https://www.hel.fi/static/helsinki/organisaatio/hki-organisaatiokaavio_fi.pdf
https://www.hel.fi/static/helsinki/organisaatio/hki-organisaatiokaavio_fi.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161496/STM_J02_Yhtenaisen%20kiireettoman%20hoidon%20perusteet.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161496/STM_J02_Yhtenaisen%20kiireettoman%20hoidon%20perusteet.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161496/STM_J02_Yhtenaisen%20kiireettoman%20hoidon%20perusteet.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161496/STM_J02_Yhtenaisen%20kiireettoman%20hoidon%20perusteet.pdf
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Vahingonkorvauslaki (L412/1974)  

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (A146/2017)  

Valtioneuvoston periaatepäätös, STM, julkaisu 2017:9  

Valvira 2016. Potilaan oikeudet. Viitattu 1.6.2020. 

https://www.valvira.fi/documents/14444/784076/Potilaan_oikeudet_2016_suomi.pdf/92a2b4b2-2d36-4f26-b939-

e363a69f4913    

Valvira 2020. Liikkumista rajoittavien turvavälineiden käyttö. Viitattu 1.6.2020. 

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-

oikeudet/liikkumista_rajoittavien_turvavalineiden_kaytto     

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (A27/2016)  

     

https://www.valvira.fi/documents/14444/784076/Potilaan_oikeudet_2016_suomi.pdf/92a2b4b2-2d36-4f26-b939-e363a69f4913
https://www.valvira.fi/documents/14444/784076/Potilaan_oikeudet_2016_suomi.pdf/92a2b4b2-2d36-4f26-b939-e363a69f4913
https://www.valvira.fi/documents/14444/784076/Potilaan_oikeudet_2016_suomi.pdf/92a2b4b2-2d36-4f26-b939-e363a69f4913
https://www.valvira.fi/documents/14444/784076/Potilaan_oikeudet_2016_suomi.pdf/92a2b4b2-2d36-4f26-b939-e363a69f4913
https://www.valvira.fi/documents/14444/784076/Potilaan_oikeudet_2016_suomi.pdf/92a2b4b2-2d36-4f26-b939-e363a69f4913
https://www.valvira.fi/documents/14444/784076/Potilaan_oikeudet_2016_suomi.pdf/92a2b4b2-2d36-4f26-b939-e363a69f4913
https://www.valvira.fi/documents/14444/784076/Potilaan_oikeudet_2016_suomi.pdf/92a2b4b2-2d36-4f26-b939-e363a69f4913
https://www.valvira.fi/documents/14444/784076/Potilaan_oikeudet_2016_suomi.pdf/92a2b4b2-2d36-4f26-b939-e363a69f4913
https://www.valvira.fi/documents/14444/784076/Potilaan_oikeudet_2016_suomi.pdf/92a2b4b2-2d36-4f26-b939-e363a69f4913
https://www.valvira.fi/documents/14444/784076/Potilaan_oikeudet_2016_suomi.pdf/92a2b4b2-2d36-4f26-b939-e363a69f4913
https://www.valvira.fi/documents/14444/784076/Potilaan_oikeudet_2016_suomi.pdf/92a2b4b2-2d36-4f26-b939-e363a69f4913
https://www.valvira.fi/documents/14444/784076/Potilaan_oikeudet_2016_suomi.pdf/92a2b4b2-2d36-4f26-b939-e363a69f4913
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/liikkumista_rajoittavien_turvavalineiden_kaytto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/liikkumista_rajoittavien_turvavalineiden_kaytto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/liikkumista_rajoittavien_turvavalineiden_kaytto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/liikkumista_rajoittavien_turvavalineiden_kaytto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/liikkumista_rajoittavien_turvavalineiden_kaytto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/liikkumista_rajoittavien_turvavalineiden_kaytto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/liikkumista_rajoittavien_turvavalineiden_kaytto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/liikkumista_rajoittavien_turvavalineiden_kaytto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/liikkumista_rajoittavien_turvavalineiden_kaytto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/liikkumista_rajoittavien_turvavalineiden_kaytto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/liikkumista_rajoittavien_turvavalineiden_kaytto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/liikkumista_rajoittavien_turvavalineiden_kaytto
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Liite 1 HaiPro-ilmoitusten käsittely Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla  
  

HaiPro-vaaratapahtumailmoituksen tekijä laatii ilmoituksen kiinnittäen huomiota 

tapahtumahetken olosuhteisiin, tapahtuman syntyyn vaikuttaviin tekijöihin sekä miten tapahtuman 

toistuminen voitaisiin estää. Jokainen työntekijä voi tehdä HaiPro-ilmoituksen havaitsemastaan 

potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantavasta tapahtumasta (haittatapahtuma tai läheltä-piti-

tilanne) intranetissä olevan linkin kautta. Raportointi perustuu luottamukselliseen ja 

syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn.  

  

Ilmoitusten käsittelijät (lähiesimies ja ensisijainen sijainen tai toiminnan luonteen vuoksi joku muu 

esim. osastonlääkäri) saavat viestin sähköpostiinsa uusista ilmoituksista. Viestit katsotaan päivittäin 

ja arvioidaan käsittelyn kiireellisyys. Välittömiä toimenpiteitä vaativat asiat käsitellään heti. 

Lähiesimies tekee lisämerkinnät ja aloittaa saapuneiden ilmoitusten käsittelyn viikon kuluessa. 

Ilmoituksen tulee olla käsitelty kahden kuukauden kuluessa. Lähiesimiehen tulee huolehtia, että 

järjestelmässä on sijainen poissaolojen ajan.  

  

Ylemmälle tasolle (yksikkötason tai tason 5 esimies) siirretään kaikki tapahtumat, jossa 

asiakkaalle/potilaalle on tapahtunut vakava haitta. Ylemmälle tasolle voidaan siirtää käsiteltäväksi 

asioita, joihin halutaan työyksikköä laajempi käsittely tai joilla on merkittävää informaatioarvoa 

esim. yksikkötasolla. Ylemmän tason käsittelijä arvioi ilmoituksen saatuaan, mikä on siirretyn 

ilmoituksen oikea käsittelyfoorumi, vaatiiko käsittely esim. esimieskokouksen käsittelyn. 

Tarvittaessa asia ohjataan eteenpäin asianomaisille vastuuhenkilöille jatkokäsittelyä tai 

toimenpiteitä varten. Tällaisia vastuuhenkilöitä voivat olla linjajohdon lisäksi esim. 

potilastietojärjestelmien pääkäyttäjät, hygieniahoitajat, opetushoitajat, muut nimetyt asiantuntijat 

tms., jotka omalla toiminta-alueellaan voivat käsitellä esiin tulevia potilasturvallisuusriskejä ja 

tarvittaessa esittää täsmennyksiä ohjeistuksiin.  

  

Vaaratapahtumien raportointi ja käsittely organisaation eri tasoilla:  

• Tason 6 kokouksissa (esim. osasto/tiimikokouksissa) käsitellään oman työyksikön tapahtuneita 

vaaratapahtumia vähintään kerran kuukaudessa ja yksittäisten ilmoitusten aiheuttamia 

toimenpiteitä aina kun tapahtumat ovat ajankohtaisia.   

• Yksikön ja tason 5 esimiesten kokouksissa käsitellään potilas-/asiakasturvallisuuden tilaa ja ko. 

tason raportit huomioiden myös toteutuneet kehittämistoimet vähintään 2 kertaa vuodessa ja 

toimintakäytäntöjen muutoksia aiheuttavat ilmoitukset aina kun se on ajankohtaista. 

Kokouksissa käsitellään tarvittaessa vaaratapahtumailmoituksia ja arvioidaan tarvetta 

toimintakäytäntöjen muutokseen. Kiinnitetään huomioita hyvien käytäntöjen ja 

vaaratapahtumien seurauksesta tehtyjen toimintakäytäntöjen muutosten jakamiseen yksikön 

sisällä eri työyksiköiden kesken.  

• Palvelujen johtoryhmä ja /tai laajennettu johtoryhmä käsittelee HaiPro-raportteja (sis. myös 

toteutuneet kehittämistoimet) vähintään kerran vuodessa ja toimintakäytäntöjen muutoksia 

aiheuttavat ilmoitukset aina kun se on ajankohtaista. Kiinnitetään huomioita hyvien käytäntöjen 

ja vaaratapahtumien seurauksesta tehtyjen toimintakäytäntöjen muutosten jakamiseen 

palvelujen sisällä ja samankaltaisten toimintojen kesken.  

• Palvelukokonaisuuksien johtoryhmä käsittelee HaiPro-raportteja (sis. myös toteutuneet 

kehittämistoimet) vähintään kerran vuodessa.  
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• Asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantaryhmä käsittelee toimialan 

HaiPro-raportit (sis. myös toteutuneet kehittämistoimet) kerran vuodessa ja vie 

asian toimialan johtoryhmään.  

  

  

Hallinnon kehittämispalvelut tukee esimiehiä ja henkilökuntaa HaiPron teknisessä käytössä, 

järjestelmästä saatavan tiedon hyödyntämisessä ja nostaa esiin ilmoituksista nousevia käsittelyä 

vaativia havaintoja. Samoin tuetaan vakavien vaaratapahtumien selvittelymallin käyttöönottoa ja 

kehittämistä. HaiPron pääkäyttäjävastuu on kehittämisen tuessa.  

  


