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Johdanto 
 

Useat eri aikoina voimaan tulleet säädökset1 2 3 edellyttävät sosiaali- ja terveystoimen asiakas- ja 

potilasturvallisuutta varmistavan suunnitelman laatimista. Suun terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 

pohjautuu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan yhdistettyyn omavalvonta- ja potilas- ja 

asiakasturvallisuussuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelma on käytännön työkalu suun terveydenhuollon 

toiminnan ohjaamiseen ja seuraamiseen. 

Tätä suun terveydenhuollon toimintojen yhteistä suunnitelmaa täydennetään hammashoitoloiden 

yksikkökohtaisilla vastuutiedoilla. 

Omavalvontasuunnitelmaamme on kirjattu keskeiset toimenpiteet, joilla me Helsingin kaupungin suun 

terveydenhuollossa itse valvomme toimintayksikköjämme, henkilökuntamme osaamista ja toimintaa ja 

tuottamiemme sekä ostamiemme palvelujen laatua. Tavoitteenamme on varmistaa hoidon laatu ja 

turvallisuus, asiakkaidemme oikeusturvan toteutuminen sekä henkilöstön työturvallisuus. Suunnitelmassa 

otetaan huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. 

Toimintakulttuuriimme kuuluu riskitilanteiden ennakointi ja poikkeamatilanteiden raportointi sekä käsittely 

työyhteisöissä, jotta niistä voidaan oppia. Omavalvontasuunnitelmamme toteutumista seurataan vuosittain 

ja sitä ja sen liitteitä täydennetään havaittujen muutostarpeiden mukaan. Palvelujamme kehitetään 

jatkuvasti myös eri kanavista saatavan palautteen perusteella. Vuoden 2022 turvallisuuden laajemmat 

kehittämiskohteet on koottu tämän dokumentin sivulle 37. 

Sosiaali- ja terveystoimialan omavalvontasuunnitelmat ovat luettavissa Helsingin kaupungin verkkosivuilla 

(www.hel.fi) ja yksiköiden toimitiloissa esimerkiksi ilmoitustaululla tai saatavilla hoitolan toimistosta.  

Toivomme, että tämä suunnitelma antaa hyvän kokonaiskuvan Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon 

toimista, joilla varmistamme kuntalaisille laadukkaan ja turvallisen palvelun sekä hyvän asiakaskokemuksen.  

   

Helsingissä 31.3.2022 

 

 

Sebastian Kaste, johtajahammaslääkäri 

 

Nora Hiivala, ylihammaslääkäri, johdon tuki tiedolla johtamisessa-yksikkö 

                                                           
1 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 
2 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 
3 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 
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1 Suunnitelman laatiminen ja ylläpito 
 

Sosiaali- ja terveystoimialan organisaatiorakenne muodostuu seuraavasti:  

 toimiala (SOTE) 

 palvelukokonaisuus (esimerkiksi terveys- ja päihdepalvelut) 

 palvelu (esimerkiksi suun terveydenhuolto) 

 yksikkö (esimerkiksi suun terveydenhuollon keskitetyt palvelut ja lähipalvelut) 

 alayksikkö (esimerkiksi useasta hammashoitolasta koostuva hoitolaryhmä, THK-alue) 

 työyksikkö (esimerkiksi hammashoitola) 

 

Palvelukokonaisuuden johto määrittelee ne yksiköt ja palvelut, joissa omavalvontasuunnitelma tehdään. 

Suun terveydenhuollossa:  

 Omavalvontasuunnitelman hyväksyy suun terveydenhuollon johtoryhmä, joka myös seuraa 
suunnitelman toteutumista.  

 Suunnitelman kirjoittamis- ja päivittämisvastuu on Johdon tuen yksiköllä.  

 Suunnitelman päivittämiseen osallistuu koko henkilöstö erilaisten havaintojen ja ilmoitusten 
kautta sekä osallistumalla eri aihekokonaisuuksien päivitystyöhön. Suunnitelma päivitetään 
toiminnassa tapahtuneiden oleellisten muutosten jälkeen.  

 Helsingin suun terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma on kaikkien itse tuottamiemme ja 
ostamiemme palveluiden yhteinen suunnitelma.  

 Omavalvontasuunnitelman eri aihekokonaisuuksien vastuuhenkilöt ja ylläpitotiedot löytyvät 
sivulta 40.  

 Jokainen työyksikkö täyttää lisäksi oman liitteensä, jossa on kuvattu kunkin hammashoitolan ja 
asiakaspalvelukeskuksen sekä ostopalveluyksikön vastuuhenkilöt. 

 

2 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 
 

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon ylimpänä vastuuhenkilönä toimii johtajahammaslääkäri 
Sebastian Kaste, p. 09 310 5015 (vaihde). Hoitohenkilökunnan ylimpänä esihenkilönä toimii vs. johtava 
ylihoitaja Katja M. Pesonen. 

Suun terveydenhuollon tehtävänä on järjestää terveydenhuoltolain 26§:n ja asetuksen 338/2011 
(Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten 
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta) mukaiset suun terveydenhuollon palvelut. Helsingin kaupungin suun 
terveydenhuolto tarjoaa sekä perushammashoidon että erikoishoidon palveluita. Käytössä on 25 hyvin 
varustellun hammashoitolan lisäksi liikkuva suunhoitoyksikkö LIISU ja muihin kaupungin toimintoihin 
jalkautuvia palveluja kuten neuvolahammashoito sekä etäpalveluita kuva 1.  

Hoitoon pääsy määräytyy asiakkaan hoidon tarpeen ja sen edellyttämän kiireellisyyden mukaan. Asiakkaiden 
yhteydenotot, palveluneuvonta ja ajanvaraus vastaanotolle tapahtuvat joko hammashoitolassa tai 
keskitetysti asiakaspalvelukeskuksessa. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi potilaan hoidon 
tarpeen puhelimitse tai sähköisesti hammashoidon Chat-palvelussa ja Apotin Maisa-portaalissa.  

https://numerot.helmi.hel.fi/fi/search/sebastian%20kaste
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/hammashoito
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/hammashoito/hammashoitolat-ja-ajanvaraus/


Helsingin kaupunki 
Sosiaali- ja terveystoimiala 
Suun terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma (30.3.2022)  

6 (41) 

 

SUUNTERVEYDENHUOLTO OMAVALVONTASUUNNITELMA 2022 

 

 

Suun terveydenhuollossa toteutui vuonna 2021 käyntejä ja hoitoasiointeja yhteensä noin 406 000, joista noin 
35 % oli alle 18-vuotiaiden ja noin 65 % aikuisväestön käyntejä ja hoitoasiointeja. Aikuisväestö ohjataan 
pääasiassa siihen hoitolaan, missä hoitoaikoja on kulloinkin parhaiten tarjolla. Lasten ja liikuntarajoitteisten 
asiakkaiden palvelut pyritään antamaan lähihoitolassa. Osa palveluista ostetaan yksityishammaslääkäreiltä 
erityyppisinä ostopalveluina. Vuoden 2021 käynneistä ja hoitoasioinneista noin 34 % toteutui erityyppisinä 
ostopalveluina. 

Suun terveydenhuollon oman toiminnan yksiköt koostuvat lähipalveluista ja keskitetyistä palveluista. 
Alayksiköt koostuvat seitsemästä hammashoitolaryhmästä, ostopalveluyksiköstä ja 
asiakaspalvelukeskuksesta. Kutakin alayksikköä johtaa esihenkilötiimi, johon kuuluu vastaava hammaslääkäri 
tai ylihammaslääkäri ja osastonhoitaja sekä heidän sijaisensa. Asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta vastaa 
asiakaspalveluesihenkilö ja vastaava palveluneuvoja sijaisineen. 

Työyksiköt ovat hammashoitoloita. Kunkin hammashoitolan toiminnasta vastaa vastaava hammaslääkäri ja 
osastonhoitaja sijaisineen. Nämä vastaavat kokonaisvaltaisesti hammashoitolan toiminnasta ja tässä 
suunnitelmassa mainituista asioista hoitolatasolla, jos ei suunnitelman kyseessä olevassa kohdassa muuta 
mainita.  

 

Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto toimii palveluiden järjestäjänä ja tuottajana. Kuvassa 2 on 
koottuna kaikki käytössämme olevat palveluiden tuotantotavat. 
 

 Suun terveydenhuollon lähipalvelut vastaa hammaslääketieteellisten perushoitopalvelujen, mukaan 
lukien kiireellisen hoidon ja tavanomaisen erikoishammaslääkäritasoisen oikomishoidon tuottamisesta 
helsinkiläisille sekä lainsäädännön edellyttämällä tavalla myös muiden kuntien asukkaille, joita ovat 
välitöntä ensiapua tarvitsevat ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon piiriin kuuluvat ulkokuntalaiset.  
 
Hoitolaryhmien sisällä suukirurgian ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoitoa on vastuutettu tietyille 
hammaslääkäreille, jotka ovat saaneet lisäkoulutusta tehtävään. Erityisryhmien (esimerkiksi 
pitkäaikaishoidon asiakkaat, kehitysvammaiset henkilöt) hoitoa on niin ikään vastuutettu tiettyihin 
hoitolatiimeihin. Lähipalvelut vastaa lisäksi suun terveydenhuollon Metropolia AMK:n suunhoidon 
opetusklinikan ja asiakaspalvelukeskuksen ostopalveluhankinnoista yhteistyössä hankintayksikön 
kanssa.  Metropolian AMK:n suunhoidon opetusklinikassa hoidetaan Helsingin suun terveydenhuollon 
lähettämiä potilaita opettajien ohjauksessa ja valvonnassa. Suuhygienistiopiskelijoiden kliinisen työn 
harjoittelut tapahtuvat hammashoitoloissa. 
  
Käytämme ensisijaisesti Maisan etävastaanottoja ensimmäistä lastaan odottaville perheille ja 1-
vuotiaille. 

https://www.maisa.fi/maisa/Authentication/Login?
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Liikkuvat palvelut kuuluvat kaikille lähipalvelualueille: 

 LIISU, liikkuva suunhoitoauto 
 LIIKU, liikuteltava suunhoitolaite 
 muu hoitotyössä tarvittava välineistö 

Lähipalveluiden toimintaa johtaa johtotiimi: vs. johtava ylihammaslääkäri Anni Helkiö, ylihoitajat Leena 
Apell, Liisa Dadi (ts. ylihoitaja Anu Kontinen) ja Heidi Pakarinen sekä ylihammaslääkärit Suvi Lempiäinen 
ja Matti Aukia. 
 

 Suun terveydenhuollon keskitetyt palvelut vastaa hammashoidon kiireellisen hoidon ja särkytapausten 
virka-aikaisesta arkipäivystyksestä sekä Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen Suun erikoishoidon 
yksiköstä (PKS-SEHYK) sekä ostopalvelut yksiköstä. PKS-SEHYK on vastuussa 
erikoishammaslääkäripalvelujen (pois lukien tavanomainen oikomishoito) tuottamisesta Helsingin, 
Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kaupunkien asukkaille sekä erikoishammaslääkärien kliinisestä 
koulutuksesta yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 
kanssa. PKS-SEHYKin tarvitaan kotikunnan antama lähete. 
 
Ostopalvelut yksikkö vastaa suun terveydenhuollon hankinnoista yhteistyössä hankintayksikön kanssa 
sekä ostettavista suun terveydenhuollon vastaanottopalveluista. Asiakaspalvelukeskus ja 
hammashoitolat voivat ohjata osan aikuispotilaista kaupungin kanssa ostopalvelusopimuksen tehneille 
yksityisille palveluntuottajille. Heidän antamastaan hoidosta peritään asiakkaalta samat maksut kuin 
kaupungin omasta hammashoidosta lukuun ottamatta hammasteknisiä laboratoriokustannuksia, joista 
asiakas maksaa palveluntuottajan sopimuslaboratorion hinnan. Aikuisten hammashoidon palveluille 
voidaan tarjota vaihtoehtona myös palveluseteliä yksityishammaslääkärille. Palvelusetelillä voidaan 
nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä ja lisätä heidän valinnanvapauttaan.  Lisäksi suun terveydenhuolto 
ostaa erikoishammaslääkäritasoista hammasproteettista hoitoa, suuradiologian lausuntapalveluja sekä 
hammaslaboratorio- ja erikoishammasteknikkopalveluja. Ostopalvelut yksikön vastuulla on myös oman 
toiminnan tukitehtäviä; tietopyynnöt, selvityspyynnöt, palautteet, reklamaatiot, asiakirjavalmistelut jne., 
tietojärjestelmä- ja sovellustuki ja tunnusten hallinta sekä asiakaslaskutus yhteistyössä Helsingin 
kaupungin taloushallintopalvelujen kanssa. 
 
Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto on tehnyt sopimuksen myös hammaslääkäreitä kouluttavan 
HYKS Suusairauksien opetus-ja hoitoyksikön kanssa. Hammaslääketieteen kandidaatit hoitavat 
suunhoidon opetusklinikassa mm. Helsingin suun terveydenhuollon lähettämiä potilaita opettajien 
ohjauksessa ja valvonnassa.  
 
Keskitettyjen palveluiden toimintaa johtaa johtotiimi: johtava ylihammaslääkäri Sinikka Varsio, vs 
ylihoitaja Tuire Laitinen ja ylihammaslääkäri Susanna Ilonen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.hel.fi/www/sote/palveluseteli-fi/palvelusetelit/suun-terveydenhuolto
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/Hyks_muut_toimipisteet/suusairaudet_hoitoyksikko/Sivut/default.aspx
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Kuva 2.  
 

 
 

 Terveyden edistäminen on keskeinen osa kaikkia suun terveydenhuollon palveluja. Suun 
terveydenhuollossa toimii terveydenedistämisen asiantuntija ja neljä ryhmätoiminnan alueellista 
terveydenedistäjää. 
 

 Palveluiden uudistaminen. Suun terveydenhuolto on tiiviisti mukana myös Helsingin sote-toimialan 
palvelujen uudistamisessa perhekeskuksissa, terveys- ja hyvinvointikeskuksissa sekä seniorikeskuksissa.  

 

 Tiedolla johtamisessa ja palveluiden laadun kehittämisessä suun terveydenhuollon johtoa tukee Johdon 
tuki -tiimi. 

 

3 Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet  
 

Helsingin kaupungin eettiset periaatteet velvoittavat henkilöstöä ja luottamushenkilöitä ja ohjaavat heidän 

toimintaansa koko kaupunkikonsernissa. Esihenkilöt vastaavat siitä, että Helsingin kaupungin eettiset 

periaatteet saatetaan henkilöstön tietoon työyhteisöissä. Sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan perusajatus 

on: Tulit juuri oikeaan paikkaan! Miten voimme auttaa? 

Sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on: 

- järjestää ja tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja 

- luoda edellytyksiä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiselle ja edistämiselle, edistää omatoimisuutta 

ja yhteisvastuullisuutta sekä ehkäistä ja vähentää sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja niiden 

haittavaikutuksia.  

- huolehtia terveydenhuoltolain mukaisista terveyskeskuksen tehtävistä ja sosiaali- ja terveystoimen 

lääkehuollosta. 

Suun terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön suun terveyttä ja järjestää suun terveydenhuollon 

palveluja asiakkaiden tarpeen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Tavoitteena on parantaa yhtäaikaisesti 

palvelujen saatavuutta ja asiakaskokemusta, vaikuttavuutta, tuottavuutta sekä henkilöstökokemusta. 
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4 Johtamisjärjestelmä 
 

Suun terveydenhuollossa: 

 Kokonaisvastuu suun terveydenhuollon palveluiden laadusta sekä asiakas- ja 
potilasturvallisuudesta on suun terveydenhuollon johdolla.  

 Johto ja esihenkilöt seuraavat säännöllisesti toiminnan laatua ja tämän suunnitelman 
toteutumista.   

 Helsingin kaupungin soteen on nimetty asiakas- ja potilasturvallisuuskoordinaattori sekä asiakas- 
ja potilasturvallisuuden seurantaryhmä. Suun terveydenhuollon johdon edustaja osallistuu sote-
toimialan asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantaryhmän työskentelyyn. 

 Jokainen ammattilainen on vastuussa omasta työstään ja siten osallistuu osana jokapäiväistä 
työtään omavalvonnan keinoin toiminnan kehittämiseen ja potilas- ja asiakasturvallisuuden 
edistämiseen. 

 

 

 

5 Organisaatioturvallisuus 
 

Sosiaali- ja terveystoimialan organisaatioturvallisuus on turvallisuusasioiden yhtenäistä ja toiminnan 

tavoitteita tukevaa kokonaishallintaa. Sillä turvataan osaltaan toimialan toimintaedellytykset, 

palvelutuotannon ja toiminnan häiriöttömyys, sekä suojataan henkilöstöä, asiakkaita, sidosryhmiä, mainetta, 

tietoa, ympäristöä ja omaisuutta onnettomuuksilta, vahingoilta ja rikolliselta toiminnalta kaikissa oloissa. 

Toiminnan turvallisuutta ohjataan omavalvonnalla. 

 

6 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta  
 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala turvaa kaupunkistrategian mukaisesti kaupunkilaisten 
hyvinvointia ja toimintakykyä laadukkailla palveluilla, jotka perustuvat palvelujen helppoon käytettävyyteen 

http://helmi.hel.fi/Sote/johtaminen/strategiatyo/potilasturvallisuus/Sivut/Potilasturvallisuuden-seurantaryhm%C3%A4.aspx
http://helmi.hel.fi/Sote/johtaminen/strategiatyo/potilasturvallisuus/Sivut/Potilasturvallisuuden-seurantaryhm%C3%A4.aspx
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ja oikea-aikaiseen avun saamiseen.  Toimialan sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tuetaan strategisten 
ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.  
 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla johto pyrkii riittävällä 
tarkkuudella varmistamaan toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden. Sisäiseen valvontaan kuuluvat 
valvontatoimenpiteet auttavat varmistamaan tavoitteiden saavuttamista, säännösten ja määräysten 
noudattamista, resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä, omaisuuden turvaamista ja tiedon luotettavuutta. 
Sisäistä valvontaa suoritetaan sosiaali- ja terveystoimialan kaikilla toimintatasoilla ja kaikissa toiminnoissa. 
Sisäiseen valvontaan voi sisältyä myös palveluntuottajien ja alihankkijoiden valvontaa sekä 
tarkastuskäyntejä.  
 
Riskienhallinta tarkoittaa koordinoitua toimintaa, jolla sosiaali- ja terveystoimialaa johdetaan ja ohjataan 
riskien osalta. Riskienhallinnalla varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja talousarvion sekä 
toimintasuunnitelman toteutuminen puuttumalla uhkaaviin tekijöihin jo ennakolta. Riskienhallinta on osa 
strategia- ja talousarvioprosessia, osa palvelukokonaisuuksien, palveluiden ja toimintayksiköiden 
toiminnansuunnittelua ja toimintaa, osa turvallisuutta sekä osa muutosten ja turvallisuuspoikkeamien 
hallintaa. 
 

 

6.1. Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

 
Strategian toteutumista seurataan käyttösuunnitelman sitovien tavoitteiden sekä terveys- ja hyvinvointi-
indikaattorien avulla. Kaikessa kehittämistyössä hyödynnetään Lean-filosofiaa ja sen monenlaisia työkaluja. 
 
Vaarojen arvioinnin tekeminen työpaikalla on lakisääteinen velvoite. Vaarojen arviointi on prosessi, jossa 
työnantaja ja työntekijät yhdessä tunnistavat ja arvioivat työpaikan vaara- ja kuormitustekijät. Kunkin 
hammashoitolan ja muiden suun terveydenhuollon tiimien (kuten ostopalvelutiimi, asiakaspalvelukeskus 
jne.) esihenkilötiimit huolehtivat vuosittain vaarojen arvioinneista työyksiköittäin. Vaarojen arvioinnit 
tehdään Työsuojelupakkiin.  
 

 

6.2 Asiakas- ja potilastyön riskien tunnistaminen ja käsitteleminen 
 
Asiakas- ja potilasturvallisuutta toteutetaan työn arjessa, joten kehittämistarpeita ja riskejä pyritään 
tunnistamaan osana toimintaa. Riskien ja epäkohtien tunnistamisessa pyritään ennakoivaan tunnistamiseen 
ja havainnointiin, jotta tarvittavia toimenpiteitä voidaan tehdä ennen ei-toivottujen tapahtumien 
toteutumista.  
 
Työntekijät ilmoittavat havaitsemansa epäkohdat, vaaratapahtumat tai niiden uhat omalle esihenkilölleen ja 
tekevät niistä ilmoituksen HaiPro -järjestelmään. Vaaratapahtumien, havaittujen epäkohtien ja läheltä piti -
tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden puheeksi ottaminen, kirjaaminen, analysointi, tarvittavat toimenpiteet 
ja raportointi. Vastuu riskienhallinnassa ja saadun tiedon hyödyntämisessä kehitystyössä on 
esihenkilötiimillä. Työntekijöiden vastuulla on epäkohtien tunnistaminen arjen työssä, niihin reagointi ja 
tiedon saattaminen esihenkilöiden käyttöön. Esihenkilö vastaa käytäntöjen luomisesta asiakas- ja 
potilasturvallisuustyön toteutumisen tueksi. 
 
Vaaratapahtumien ja epäkohtien käsittelyyn kuuluu niistä avoin ja rakentava keskustelu työntekijöiden, 
asiakkaan ja tarvittaessa omaisen tai puolesta asioivan kanssa. Avoin ja rakentava keskusteluilmapiiri tukee 
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hyvän turvallisuuskulttuurin rakentumista työyksiköissä. Jos tapahtuu vakava, mahdollisesti korvattavia 
seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta. 
 
HaiPron pääkäyttäjävastuu on Helsingin sote-toimialan kehittämisen tuessa. 
 

 

6.2.1 HaiPro 

 
HaiPro on asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavien vaaratapahtumien raportoinnin sähköinen työkalu. 

Suun terveydenhuollossa se on ollut käytössä vuodesta 2015 lähtien. Vaaratapahtuman, esimerkiksi 

lääkepoikkeaman tai tapaturman, havainnut työntekijä tekee ilmoituksen HaiPro -järjestelmän kautta. 

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

käsiteltäväksi tapahtumayksikön esihenkilötiimille, jonka on aloitettava ilmoituksen käsittely viikon kuluessa. 

Ilmoitus on kuitattava valmiiksi kahden kuukauden kuluessa. Sotessa on käytössä ohje ”HaiPro-ilmoituksen 

käsittely sosiaali- ja terveystoimialalla”. Ilmoituksen tekninen käsittely ei pääsääntöisesti vielä ole riittävä 

kehittämistoimenpide. Lisäksi tarvitaan yhteistä käsittelyä ja keskustelua ilmoituksen johdosta sekä 

tarvittavien toimenpiteiden käynnistämistä.  

 

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 asiakas- ja potilasturvallisuutta 

vaarantavasta tapahtumasta (tapahtui asiakkaalle/potilaalle- tai läheltä-piti-tilanne) intranetissä olevan 

linkin kautta. Raportointi perustuu luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien 

ilmoittamiseen ja käsittelyyn. 

Ilmoitusten käsittelijät (yksikön lähiesihenkilötiimi) saavat viestin sähköpostiinsa uusista ilmoituksista. Viestit 

katsotaan päivittäin ja arvioidaan käsittelyn kiireellisyys. Välittömiä toimenpiteitä vaativat asiat käsitellään 

heti. Käsittelijä aloittaa saapuneiden ilmoitusten käsittelyn viikon kuluessa. Ilmoituksen tulee olla käsitelty 

kahden kuukauden kuluessa. Käsittelijän tulee huolehtia, että järjestelmässä on sijainen poissaolojen ajan. 

Ylemmälle tasolle (yksikkötason tai tason 5 esihenkilö) 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. esihenkilökokouksen käsittelyn. Myös suun terveydenhuollon nimetty asiakas- ja 

potilasturvallisuusvastaava seuraa ilmoituksia ja niiden sisältöä ja nostaa yhteistä käsittelyä vaativat 

tapahtumat tarvittaessa viikoittain kokoontuvan johtotiimin tietoon. Ilmoituksista tehdään 

turvallisuusraportti ja analyysi vuoden 2022 alusta lähtien kolmen kuukauden välein johtoryhmään (aiemmin 

6 kk välein). 

Suun terveydenhuollossa:  

 hyödynnämme HaiPro -järjestelmästä saatavia raportteja omavalvonnan ja toiminnan 
jatkuvan kehittämisen tukena 

 vuonna 2022 tavoittelemme  
o jo useamman vuoden jatkunutta ilmoitusaktiivisuuden lisääntymistä edelleen 
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o vaaratapahtumien ja erilaisten riskien aiempaa varhaisempaa tunnistamista eli 
läheltä piti -tilanteiden osuuden lisääntymistä suhteessa tapahtui potilaalle -
osuuteen 

o kehittämistoimenpiteiden toteuttamista ja nykyistä parempaa kirjaamista 
HaiPro-järjestelmään 

o aina suun terveydenhuollon johdon käsittelyyn tulevien kuuma linja-
indikaattoreiden tunnistamista ja käyttöönottoa kansallisen asiakas- ja 
potilasturvallisuusstrategian mukaisesti 

 

Vaaratapahtumien raportointi ja käsittely organisaation eri tasoilla: 

 Hammashoitoloiden ja tiimien kokouksissa käsitellään oman työyksikön tapahtuneita 

vaaratapahtumia vähintään kerran kuukaudessa ja yksittäisten ilmoitusten aiheuttamia 

toimenpiteitä aina kun tapahtumat ovat ajankohtaisia.  

 Lähipalveluiden ja keskitettyjen palveluiden sekä esihenkilöiden kokouksissa käsitellään toiminnan 

potilas-/asiakasturvallisuuden tilaa huomioiden myös toteutuneet kehittämistoimet vähintään kaksi 

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. 

 Suun terveydenhuollon laiteturvallisuustyöryhmä kokoontuu neljästi vuodessa ja käsittelee 

laitteisiin liittyviä vaaratapahtumailmoituksia ja arvioi tarvetta toimintakäytäntöjen muutoksiin. 

 Säteilyturvallisuuteen liittyvät Haiprot. Röntgenlaitteiden ja säteilyn käyttöön liittyvistä 

vaaratilanteista ja HaiPro-ilmoituksista tulee informoida Suunten säteilyturvallisuusvastaavaa (STV) 

ehl Tuomas Pakkalaa, joka ilmoittaa vuosittain STUK:lle säteilyn käyttöön liittyvät vaaratilanteet ja 

niihin liittyvät korjaukset toimintaan. Tästä on annettu 8.2.2019 ohjeistus Toiminta poikkeavassa 

tilanteessa, joka löytyy Suunten intranetistä. Säteilyturvallisuusvastaava kutsutaan mukaan 

laiteturvallisuustyöryhmään, mikäli käsittelyssä röntgenlaitteisiin ja säteilyn turvalliseen käyttöön 

liittyviä asioita. 

 Suun terveydenhuollon johtoryhmä käsittelee HaiPro -raportteja (sisältäen myös toteutuneet 

kehittämistoimet) neljästi vuodessa ja toimintakäytäntöjen muutoksia aiheuttavat ilmoitukset aina 

kun se on ajankohtaista. Kiinnitetään huomioita hyvien käytäntöjen ja vaaratapahtumien 

seurauksesta tehtyjen toimintakäytäntöjen muutosten etenemiseen ja jakamiseen palvelujen sisällä. 

Lisäksi koko suun terveydenhuoltoa laajemmin koskevat tilanteet ja turvallisuuteen liittyvät asiat 

käsitellään tarvittaessa johtotiimien viikkopalavereissa. 

 Palvelukokonaisuuksien johtoryhmä/ henkilöstötoimikunta käsittelee HaiPro -raportteja (sisältäen 

myös toteutuneet kehittämistoimet) vähintään kerran vuodessa. 

 Soten asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantaryhmä käsittelee toimialan HaiPro -raportit 

(sisältäen myös toteutuneet kehittämistoimet).  

 

6.2.1.1 Vakavien vaaratapahtumien tai epäkohtien selvittely 

 

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian mukaisesti vakavien vaaratapahtumien tarkempaan selvittelyyn on 

toimialalla käytössä erillisessä toimintaohjeessa (TOIM028, Vakavien vaaratapahtumien selvittely potilas- ja 
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asiakasturvallisuuden kehittämiseksi Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa) kuvattu menettelytapa ja 

selvittelyprosessi. Erityistä huomiota kiinnitetään toiminnan kehittämiseen vaaratapahtumien selvittelyn 

pohjalta. 

Vakavassa vaaratapahtumassa tai epäkohdassa asiakkaalle tai potilaalle on aiheutunut tai melkein saattanut 

aiheutua merkittävää haittaa tai huomattavaa pysyvää haittaa tai hänen henkeensä tai turvallisuuteensa 

kohdistuu vakava vaara. Vakava vaaratapahtuma tai epäkohta 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 tai muuta erityisen vakavaa tapahtumaa.  

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

voidaan käyttää myös sosiaalihuollossa tapahtuneiden vakavien epäkohtien selvittelyyn. Toimintaohje 

”Vakavien vaaratapahtumien selvittely” ohjeistaa selvittelyprosessin tarkemmin. Tukea vakavien 

vaaratapahtumien selvittelyyn annetaan hallinnon kehittämisen tuki–yksiköstä.  

Suun terveydenhuollossa: 

 vakavan vaaratapahtuman selvittelyprosessin käynnistää tarvittaessa johtajahammaslääkäri 

 

6.2.2 Työsuojelupakki  

 
Työsuojelupakki on työväline työntekijöille työturvallisuuden turvallisuuspoikkeamista ilmoittamiseen. 
Turvallisuuspoikkeamia ovat havaitut läheltä piti -tilanteet, vaaratekijät sekä uhka- ja väkivaltatilanteet.  
Turvallisuuspoikkeamailmoitusten tekemiseen ei tarvita tunnuksia eikä kirjautumista. 
 
Työsuojelupakki on työväline johdolle, esihenkilöille sekä työsuojeluorganisaatiolle työturvallisuuden 
hallintaan, kehittämiseen ja seurantaan. Työsuojelupakin avulla voidaan tehdä ja käsitellä työtapaturma- ja 
turvallisuuspoikkeamailmoituksia. Ilmoitus tehdään aina, kun työn turvallisuus ja terveellisyys vaarantuvat. 
Työsuojelupakilla voidaan toteuttaa ja päivittää työpaikan työturvallisuuden vaarojen arviointeja, hallinnoida 
turvallisuustietoa tallentamalla työturvallisuuden kannalta olennaisia dokumentteja ja tehdä johtamisen ja 
päätöksenteon tueksi raportteja ja tilastoja työtapaturmista, turvallisuuspoikkeamista sekä vaarojen 
arvioinneista.  
 
Suun terveydenhuollossa: 
 

 käsitellään Työsuojelupakin ilmoituksia tarvittaessa johdon viikkopalavereissa ja vuoden 2022 
alusta kootusti kolmen kuukauden välein johtoryhmässä. 

 Suun terveydenhuollon hammashoitolat ovat päivittäneet vaarojen arvioinnit 
koronaturvallisuuden osalta vuosina 2020—2021 sekä muiden riskien osalta viimeksi pääosin 
vuonna 2021.  

 Vaarojen tunnistaminen suoritetaan yhteistyössä työpaikan henkilöstön kanssa työpaikan 
vaarojen arvioinnin ohjeistuksen mukaisesti. Arviointi päivitetään vuosittain.  

 Suu- ja hammaskeskus, joka aloitti toimintansa kesällä 2021 tekee vaarojen arvioinnit alkuvuonna 
2022. 

 Suun terveydenhuolto on suunnitelmissa ottaa hoitoloiden työympäristön tarkastamisen 
turvallisuuskierrokset käyttöön vuoden 2022 aikana. 
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6.2.3 Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 
 

Sote-toimialla Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn 

välineenä. Suunnitelma sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään, miten 

niihin varaudutaan ja millä tavalla onnettomuustilanteissa toimitaan. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 

laaditaan kiinteistökohtaisesti.  

Suun terveydenhuollossa:  

 Hoitoloiden turvallisuus- ja pelastussuunnitelma käydään läpi vuosittain henkilökuntakokouksissa 
sekä jokaisen uuden työntekijän perehdytyksen yhteydessä.   

 Suunnitelma on esillä henkilökunnan yhteistiloissa.  

 Kaikilla suun terveydenhuollon työntekijöillä on velvollisuus perehtyä oman työyksikkönsä 
suunnitelmaan (pyydetään lukukuittaus). 

 

 

6.3 Korjaavat toimenpiteet 
 
Laatupoikkeamien, turvallisuuspoikkeamien, vaara- ja läheltä piti –tilanteiden, epäkohtien tai niiden uhkien 
sekä haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toteutuminen 
tai toistuminen. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden ja myötävaikuttavien tekijöiden 
selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista 
toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset järjestelmiin.  
 
HaiPro- ja SPro -järjestelmissä toimenpiteet kirjataan kohtaan ”Kuvaus toimenpiteiden toteuttamisesta”. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää tehtyjen kehittämistoimenpiteiden ja hyvien käytäntöjen jakamiseen eri 
yksiköiden, toimintojen ja palvelujen kesken. 
 
Suun terveydenhuollossa: 
 

 turvallisuusasiat käsitellään kootusti johtoryhmässä kolmen kuukauden välein  

 seurataan myös korjaavien toimenpiteiden edistymistä vuositasolla ja suunnitellaan vuosittaiset 
kehittämisen kohteet, joista johtoryhmä päättää 

 kootut turvallisuusraportit toimenpide-ehdotuksineen ovat koko henkilöstön luettavissa intrasta 
johtoryhmän muistion liitteenä 

 
 

7 Asiakkaan asema, oikeudet ja oikeusturva 

 

7.1 Hoidon tarpeen arviointi  
 

Hoidon tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen 

edustajansa kanssa. Arvioinnin suorittaa terveydenhuollon ammattilainen.  
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Suun terveydenhuollossa:  

 hoidon tarpeen arviointi tapahtuu ajanvarauksen yhteydessä pääsääntöisesti puhelimitse tai 
sähköisesti potilastietojärjestelmän Maisa-portaalissa tai kasvokkain hammashoitolan 
toimistossa.  

 vastaanottotilanteessa hoidon tarpeen arvioinnin tekee hoitava hammaslääkäri, suuhygienisti tai 
hammashoitaja 

 

 

7.2 Asiakkaan osallisuus hoitosuunnitelmassa  
 

Tarvittavat tutkimukset, toimenpiteet ja hoito suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen 

omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Asiakas voi valita sopivimman tarjotuista, 

hammaslääketieteellisesti perustelluista hoitovaihtoehdoista. Asiakas voi myös kieltäytyä hoidosta, kun hän 

on saanut terveydenhuollon ammattihenkilöltä tiedon kieltäytymisen merkityksestä terveyteensä. 

Potilasasiakirjoihin on merkittävä tieto siitä, että asiakkaalle on annettu riittävä selvitys vaikutuksista, joita 

hänen tahtonsa noudattamisesta voi seurata. Asiakkaan tahtoa on kunnioitettava ja noudatettava. 

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. 

Suun terveydenhuollossa: 

 hoitosuunnitelma perustuu hammaslääkärin tekemään suun ja hampaiston tutkimukseen ja 
taudinmääritykseen.  

 suun terveydenhuollon henkilöstö, kuten suuhygienistit ja hammashoitajat, voi tehdä itsenäisesti 
esimerkiksi suun terveystarkastuksia. Jos suuhygienisti tai hammashoitaja havaitsee suussa 
sairauden merkkejä, asiakas ohjataan hammaslääkärille, joka tutkii asiakkaan ja laatii 
hoitosuunnitelman 

 hoitosuunnitelma sisältää suunnitelman mahdollisesta työnjaosta eri suun terveydenhuollon 
ammattilaisten kesken, suunnitelman ennaltaehkäisevästä hoidosta ja asiakkaan omahoidon 
tavoitteista sekä arvion seuraavasta tutkimusajankohdasta ja se voidaan laatia useammaksi 
vuodeksi eteenpäin.  

 asiakkaan ja potilaan sitoutuminen omahoitoon, riskien ymmärtäminen ja omahoidon seuranta 
turvataan laatimalla hoitosuunnitelma ammattilaisen ja asiakkaan, potilaan tai hänen laillisen 
edustajansa kanssa. Osana hoitosuunnitelmaa asiakas saa myös kustannusarvion. 

 

7.3 Asiakkaan kohtelu ja informointi 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan 

itsemääräämisoikeutta sekä kohdella asiakkaita hyvin ja tasapuolisesti. Asiakkaalle annetaan tietoa 

palveluista ja terveyttä edistäviin ja hänen hoitoonsa liittyvistä asioista. Asiakkaan aktiviinen rooli oman 

palveluprosessin suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteuttamisessa varmistetaan motivoivan keskustelun 

keinoin. Siksi yhteinen keskustelu on tapahduttava selkeällä kielellä, asiakkaan ikätaso ja yksilölliset 
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mahdollisuudet huomioiden.  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 toimintaohje ”TOIM027 Asiakkaan ja 

potilaan hyvä kohtelu ja kaltoinkohtelun ehkäiseminen sosiaali- ja terveystoimialalla”. 

Suun terveydenhuollossa: 

 asiakaspalvelu on yksilöllistä, positiivista ja ratkaisukeskeistä 

 kiinnitetään huomiota ja tarvittaessa reagoidaan kaikkeen epäasialliseen tai loukkaavaan 
käytökseen 

 henkilöstön on annettava asiakkaalle tietoa hoidosta tai toimenpiteiden vaihtoehdoista oma-
aloitteisesti ja ymmärrettävästi.  

 hammashoidon toimenpiteen jälkeen asiakasta ohjeistetaan sekä suullisesti sekä kirjallisesti. 
Kirjallisessa ohjeessa on yhteystiedot, mistä voi tarvittaessa kysyä lisätietoja. Suun 
terveydenhuollon ohjeet löytyvät myös kaupungin kotisivuilta. 

 asiakkaalla on oikeus pyytää omia tietojaan, tehdä korjaamisvaatimuksia ja saada omat 
lokitietonsa. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/asiakkaan-tiedot-ja-oikeudet 

 Asiakas/potilas voi käsitellä yhteystietojaan, varata tai peruuttaa aikoja tai kysyä neuvoja 
Helsingin kaupungin potilastietojärjestelmä Apotin Maisa-portaalissa. Apotti on liitetty Kanta-
järjestelmään, josta asiakas voi tarkistaa omat hoitotietonsa Omakanta-palvelun kautta. 
Omakanta-palveluun pääsee kirjautumaan kanta.fi -sivujen kautta. Palvelussa voi myös asettaa 
suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.  

 

7.4 Osallisuus  
 

Osallisuuden vahvistaminen palvelujen käyttäjänä tai esimerkiksi palautteen antajana lisää asiakkaiden 

hyvinvointia ja antaa meille mahdollisuuden kehittää palveluja. Toimialalla toteutetaan kaupungin osallisuus- 

ja vuorovaikutusmallia, jonka periaatteet ovat: 

- Yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen 

- Omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen 

- Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen 

Sosiaali- ja terveystoimessa osallisuudella tarkoitetaan sitä, että turvataan asiakkaiden tiedon saanti, tuetaan 

yhteisöllisyyttä ja alueellista vaikuttamista, otetaan kuntalaiset mukaan kehittämiseen, asiakkaalla on 

aktiivinen rooli omassa palveluprosessissaan sekä palveluissamme syntyy erinomaisia asiakaskokemuksia. 

Osallisuuden toimeenpanoa toiminnassa ovat mm. asiakaspalautteet, erilaiset kyselyt, asiakasraadit ja 

kokemusasiantuntijat, yhdyskuntasosiaalityö ja järjestöavustukset. Osallisuuden ja vuorovaikutuksen 

toteutumisesta raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle kerran vuodessa. Lisätietoa osallisuudesta ja 

vaikuttamisesta: https://osallistu.helsinki/ 

 

 

 

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-tiedot-ja-oikeudet
https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-tiedot-ja-oikeudet
https://www.maisa.fi/maisa/Authentication/Login?
https://osallistu.helsinki/
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7.5. Palautekanavat ja tiedon hyödyntäminen 
 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa asiakkailla on mahdollisuus osallistua hoidon ja palvelun laadun 

arviointiin muun muassa antamalla palautetta saamastaan hoidosta ja kohtelusta työntekijöille sekä 

esihenkilöille. Palautetta voi antaa myös monien muiden kanavien kautta kuva 3.  

Toimialan palveluista annetaan palautetta myös kaupungin kotisivujen kautta. Palautteet käsitellään 

Helsingin palvelulupauksen mukaisesti viidessä arkipäivässä, ja kuntalainen saa vastauksen sähköpostilla. 

Palauteraportteja on esillä toimipisteissä ja niitä julkaistaan neljästi vuodessa toimialan kotisivuilla 

https://www.hel.fi/sote/fi/palaute/osallistu-ja-vaikuta/.  Palautekanavan kautta ei pidä lähettää 

lakisääteisiä muistutuksia, kanteluja tai oikaisuvaatimuksia. Viralliset yhteydenotot tulee osoittaa Helsingin 

kaupungin kirjaamoon, helsinki.kirjaamo(at)hel.fi. 

Kuva 3. Helsingin soten palautekanavat 

 

 

Suun terveydenhuollossa:  

 Asiakkaat voivat antaa välitöntä palautetta hammashoitoloissa ja hammashoidon Chat-palvelussa 
Feedbackly-palautejärjestelmän kautta tai suullisesti suoraan ammattilaiselle. 

 Palautetta voi antaa myös suullisesti suoraan hoitavalle ammattilaiselle. Kirjallisen palautteen 
asiakas voi antaa hammashoitolan odotushuoneessa olevaan palautelaatikkoon 

 Asiakkaat voivat osallistua myös erilaisiin kyselyihin, joita tehdään sekä hammashoitoloissa että 
toimialatasoisesti. Suun terveydenhuollossa toteutetaan joka toinen vuosi myös Terveyden ja 
hyvinvoinninlaitoksen (THL) asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyyn voi vastata joko sähköisesti tai 
paperilomakkeella. 

 Palautteita hyödynnetään suun terveydenhuollon toiminnan kehittämisessä, henkilökunnan 
koulutuksissa ja päätöksenteon tukena.  

 

7.6 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 

https://www.hel.fi/sote/fi/palaute/osallistu-ja-vaikuta/
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 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 maanantaista torstaihin klo 9.00 – 11.00. Suojattua 

sähköpostia voi lähettää linkistä 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. 

 

7.7 Sosiaali- ja terveysneuvonta 
 

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

Terveysneuvonta puh. 09 310 10023, sairaanhoitajat palvelevat helsinkiläisiä ympäri vuorokauden. 

Soittakaa terveysneuvontapuhelimeen, kun tarvitsette sairauksien hoito–ohjeita. 

Sosiaalipalvelujen neuvontaa annetaan kaikissa sosiaalipalvelujen yksiköissä kuten palvelukeskuksissa, 

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

sosiaaliohjaajia 

Sosiaalipäivystys puh 0206 96006  

– 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. 

 

Suun terveydenhuollon  

palveluneuvontaa sekä itsehoidon ja omahoidon ohjeita saa: 

 suun terveydenhuollon asiakaspalvelukeskuksesta puh 09 310 51400 (ma–to klo 7–18 
ja pe klo 7–15). Kiireettömiin ajanvarauspuheluihin voi jättää takaisinsoittopyynnön 
klo 7‒15. Takaisin soitetaan koko asiakaspalvelukeskuksen aukiolon ajan. 

 Apotti-tietojärjestelmän Maisa-applikaation kautta, jossa voi myös varata tai perua 
kiireellisen hammashoitoajan ja päivittää esitietojaan tai yhteystietojaan  

 hammashoidon chatissa voi saada anonyymisti neuvoja arkisin klo 10 - 14. 
Tunnistautuneena on mahdollista tarkistaa yhteystietoja tai vastaanottotietoja, jotka 

https://securemail.hel.fi/
mailto:sosiaali.potilasasiamies@hel.fi
http://www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiamies
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/hammashoito/ajanvaraus/
https://www.maisa.fi/maisa/Authentication/Login?
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kirjataan Apottiin. Tarvittaessa tehdään hoidon tarpeen arviointi ja varataan 
vastaanottoaika.  

 oikomishoidon ajanvarausnumerosta 09 310 51500 (ma-pe klo 8-15). Takaisin 
soitetaan hammashoitoloiden aukiolon ajan. 

 lisäksi hammashoidon palveluista voi kysyä myös paikan päällä hammashoitolassa. 

 

7.8 Muistutusten, kantelujen ja muiden valvontapäätösten käsittely  
 

Muistutus tehdään sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. 
Muistutus on vapaamuotoinen, eikä sen tekeminen rajoita asiakkaan oikeutta hakea muutosta siten kuin siitä 
on erikseen säädetty. Muistutuksen tekeminen ei myöskään vaikuta asiakkaan oikeuteen kannella asiasta 
sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille tai esimerkiksi muille kunnan viranomaisille. 
 
Hallintolain mukaan muistutukseen on annettava vastaus ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaalle on 
pyynnöstä kerrottava vastauksen arvioitu antamisajankohta ja vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin 
tiedusteluihin. 
 
Muistutukseen ja kanteluun vastaamiselle on asetettu kohtuullinen vastaamisaika, joka on yksi kuukautta 
muistutuksen ja kantelun saapumisesta yksikön tietoon. 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 10 §:n mukaan ”jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että potilaan hoidosta tai kohtelusta 
saattaa seurata potilasvahinkolaissa tarkoitettu vastuu potilasvahingosta, on potilasta neuvottava, miten asia 
voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä”. Neuvontaa potilasvahinkoasioissa 
annetaan muulloinkin kuin muistutuksen yhteydessä. 
 
Vahingonkorvauslain 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. 

 

8 Suun terveydenhuollon palvelun sisällön omavalvonta 
 

Suun terveydenhuollossa:  
 

 Huolehdimme siitä, että toimintaympäristön olosuhteet mahdollistavat turvallisen työn 
tekemisen, sekä turvallisen, laadukkaan hoidon ja palvelun. Omavalvontasuunnitelmaamme 
kirjataan ne toiminnasta tunnistetut riskit ja korjaavat tai ehkäisevät toimenpiteet, joilla 
riskienhallintaa toteutetaan käytännössä. 

 Omavalvonta kattaa kaikki toimintamme keskeiset osa-alueet kuva 4. Potilas- ja 
asiakasturvallisuutta edistetään suun terveydenhuollossa esimerkiksi hoitoon liittyvien 
infektioiden torjunnan, hoidon dokumentoinnin, tutkittuun tietoon perustuvien hoitokäytäntöjen 
ja henkilöstön osaamisen kehittämisen avulla ja lisäksi tukipalvelujen sekä alueellisen yhteistyön 
avulla. 
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 Näiden suunnitelmien vastuuhenkilöt ja niiden viimeisimmän version päiväys löytyvät sivulta 40 
LIITE 1. Ohjeet ovat tarvittaessa saatavissa luettavaksi suun terveydenhuollon esihenkilöiltä. 
Jokainen hammashoitola laatii sivulla 39 olevan mallin pohjalta omaa hoitolaansa kuvaavan 
omavalvontasuunnitelman liitteen. 

 Suun terveydenhuollon (vuonna 2021 perustettu) Johdon tuki -yksikkö tukee esihenkilöitä 
järjestelmistä saatavan tiedon hyödyntämisessä ja nostaa säännöllisesti esiin ilmoituksista 
nousevia käsittelyä vaativia havaintoja johdon tietoon sekä pyrkii tunnistamaan kehittämistä 
edellyttäviä ilmiöitä ja tekee ehdotuksia kehittämistoimenpiteistä.  

 Henkilöstön yhteisiin koulutuspäiviin sisällytetään vuosittain turvallisuusriskeihin ja niiden 
hallintaan liittyviä, kulloinkin ajankohtaisia kokonaisuuksia.  

 Omavalvontasuunnitelmaan perehtyminen kuuluu uusien työntekijöidemme 
perehdytyssuunnitelmaan. Päivitettyyn suunnitelmaan perehdytään työyksikön kokouksissa. 

 
Kuva 4. Suun terveydenhuollon omavalvonnan kokonaisuus 
 

 
 
 

8.1 Hoitoon pääsyn määräajat ja seuranta 
 

Hoitoon pääsystä (hoitotakuu) säädetään terveydenhuoltolaissa. Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on 

päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. 

 

Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326, 51 ja 52§) säätelee kiireettömän hoidon tarpeen arvion ja hoitoon 

pääsyn aikarajoja. Sen mukaan 

 potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen 

 hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta 

(perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa) 

 erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa 

 potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa arviosta 

 erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 

kolmella kuukaudella, yhteensä odotusaika kuusi kuukautta. 

 Jos terveyskeskus ei voi tarjota hoitoa säädetyssä ajassa, sen on hankittava se muualta.  
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Suun terveydenhuollossa:  

 

 hoitoon pääsee hoidon tarpeen kiireellisyyden mukaan.  

 hoidon tarpeen arviointi tehdään ottamalla yhteyttä soittamalla tai sähköisesti suun 
terveydenhuollon asiakaspalvelukeskukseen tai vastaanottokäynnillä hammashoitolassa. Jos 
asiakas joutuu odottamaan hoitoon pääsyä, niin hänelle kerrotaan hoidon viivytyksen syy ja 
arvioitu hoitoon pääsyaika, tämä kirjataan myös potilasasiakirjoihin. 

 sosiaali- ja terveystoimialalla on käytössä pysyväisohje P126 ”Kiireettömän hoidon tarpeen 
arviointi, dokumentointi potilasasiakirjoihin ja palvelujen saatavuuden omavalvonta 
terveydenhuollon yksiköissä”, jota myös suun terveydenhuolto noudattaa. 

 kiireelliset särky- ja tapaturmatapaukset hoidetaan arkisin pääosin suun terveydenhuollon 
päivystysyksikössä tai ostopalveluissa, lapset ja liikuntarajoitteiset henkilöt kuitenkin 
lähihoitoloissa. Helsinkiläisten virka-ajan ulkopuolinen suun terveydenhuollon päivystys 
järjestetään arki-iltaisin, viikonloppuisin ja pyhinä HUS Puistosairaalassa. Yöpäivystys toimii HUS 
Töölön sairaalassa. 

 

Palvelun saatavuuden todetut riskit suun terveydenhuollossa: 

 Helsingin suun terveydenhuollossa kiireettömän hoidon saanti on osittain ruuhkautunut. Ruuhkaa 

on muodostunut edeltävien vuosien (2020-2021) aikana, kun hoitoaikoja on koronavirustilanteen 

vuoksi jouduttu vähentämään turvallisen hoidon, henkilökunnan ja suojavälineiden riittävyyden 

takaamiseksi.  

 

Kehittämistoimenpiteet vuonna 2022: 

 yhteydensaantia hammashoitoon on jo aiemmin parannettu muun muassa takaisinsoitto-palvelulla, 

chat-palvelulla, palkkaamalla lisää henkilöstöä, oikomishoidon omalla puhelinlinjalla ja sähköisen 

asioinnin mahdollisuuksia lisäämällä.  

 yksi vuoden 2022 tavoitteistamme on parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta 

 kehitämme jatkuvasti palveluseteleitämme ja palveluseteliprosessia asiakaslähtöisemmiksi. 

 laajennamme keväällä 2022 henkilöstön lisätöitä ja ostamme lisää palveluita yksityissektorilta 

 

Tilanteen seuranta: 

 Helsingin suun terveydenhuollon johto seuraa vastaanottoaikojen kysyntää ja tarjontaa sekä 

yhteydensaannin toteutumista mm. johdon työpöytänäkymän avulla. 

 Tietohallinto toimittaa potilastietojärjestelmään tilastoidut hoitoon pääsytiedot (ml. välitön 

yhteydensaanti perusterveydenhuollossa) kuukauden välein johdon tietojärjestelmiin.  

 Tiedot käsitellään suun terveydenhuollon esihenkilötiimeissä, johtotiimeissä ja johtoryhmässä 

tarvittavia toimenpiteitä varten. 

 

8.2 Palvelun eri osa-alueiden toteutus ja valvonta 
 

8.2.1 Terveyden- ja sairaanhoito 

 
Kaikissa sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä tulee varmistaa ja ohjeistaa asiakkaiden terveydenhoito 
(säännölliset terveystarkastukset, myös suun ja hampaiden terveys) ja sairaanhoito (kroonisten sairauksien 
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hoito/seuranta, kiireetön ja kiireellinen sairaanhoito). Terveys- ja hyvinvointikeskus toimintamalli on koko 
Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteinen toimintamalli. Koordinoimme palvelut asiakkaalle 
toiminnallisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Työskentelemme yhdessä monialaisesti ja moniammatillisesti 
sovittaen palvelut asiakkaan tarpeen mukaan. Hyödynnämme moniammatillista osaamista lisäämällä 
yhdessä tekemistä, sujuvia konsultaatioita ja tiimityöskentelyä. 
 
 
Suun terveydenhuollossa:  
 

 osallistumme Terveys-ja hyvinvointikeskustoimintamalliin ja noudatamme toimialan siihen 
liittyvää ohjeistusta 

 hoidossa noudatetaan ajantasaisia, näyttöön perustuvia ja yleisesti hyväksyttyjä 
hoitokäytäntöjä. Suun terveydenhuollon henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti näiden 
suositusten käytännön soveltamiseen. 

 Helsingin suun terveydenhuollon toiminnan tuloksia verrataan muihin vastaaviin toimijoihin 
Suomessa. Käytössä on ulkoisen toimijan kanssa yhteistyössä kehitetty laaturekisteri ja 
suoritemittarit. Laaturekisterillä seurataan vaikuttavuutta (esimerkiksi kariesvaurioiden 
pysähtymistä, kliinisen työn laatua (esimerkiksi hammaspaikkojen pysyvyyttä, juurihoitojen 
onnistumista) ja prosessien laatua (esimerkiksi kuinka monta käyntiä hoitojaksot sisältävät). 
Helsingin tulokset saadaan neljä kertaa vuodessa ja ammattihenkilöiden henkilökohtaiset 
tulokset kerran vuodessa. Tuloksia käydään läpi johtoryhmässä, hoitolakokouksissa ja 
henkilöstön Onni-keskusteluissa.  

 osallistumme aktiivisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suun terveydenhuollon 
kehittämisverkostoon (SUTKE). Verkostossa tuotetaan vertailutietoja verkostossa mukana 
olevista jäsenorganisaatioista sekä kehitetään hyviä käytäntöjä suun terveydenhuoltoon ja myös 
perusterveydenhuollon tarpeisiin.  

 
 

8.2.2 Lääkehoito 

 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. 

Lääkehoitosuunnitelma on osa omavalvontasuunnitelmaa. 

Sosiaali- ja terveystoimella on Turvallinen lääkehoito –toimintaohje, joka on parhaillaan päivitettävänä 

STM:n oppaan pohjalta Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen (Sosiaali- ja 

terveysministeriön julkaisuja 2021:6).  

 

Suun terveydenhuollossa: 

 lääkehoitosuunnitelma on laadittu vuonna 2018 ja hammashoitolat ovat täyttäneet siihen 
liittyvän hoitolakohtaisen liiteosion vuonna 2019. Lääkehoitosuunnitelman päivitystyö aloitetaan 
keväällä 2022 

 määritetään osana lääkehoitosuunnitelman päivitystyötä jatkossa seurattavat laatumittarit suun 
terveydenhuoltoon 

 sote-toimialan lääkityskirjaamistyöryhmässä toimii suun terveydenhuollon edustajana tehtävään 
nimetty erikoishammaslääkäri, joka vastaa myös ensiapupakkien sisällön määrittelemisestä sekä 
HUSin suun terveydenhuollon peruslääkevalikoiman päivittämistyöhön. 
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Lääkehoidon todetut riskit suun terveydenhuollossa: 

 Lääkehoitosuunnitelman päivitystyön yhteydessä esiin nousevat riskit kehittämistoimenpiteineen 

nostetaan tähän suunnitelmaan 

 

Kehittämistoimenpiteet vuonna 2022: 

 päivitetään lääkehoitosuunnitelma keväällä 2022 

 nimetään erikoishammaslääkäri, joka vastaa suun terveydenhuollon peruslääkevalikoimasta ja 

ensiapulääkevalikoimasta sekä henkilöstön edustajat, jotka osallistuvat lääkehoitosuunnitelman 

päivittämiseen 

 päivitetään lääkevastaavien luettelo 

 esilääkeohjeen ja ensiapupakkien sisällön päivitys tarvittaessa 

 lääkkeellisten kaasujen tilaamisen ja säilyttämisen käytännöt varmistetaan HUS apteekin ohjeiden 

mukaisiksi 

 

Seuranta: 

 seurataan kehittämistoimenpiteiden etenemistä osana lääkehoitosuunnitelman päivittämistyötä 

 

8.2.3 Tartuntatautien ja infektioiden ennaltaehkäisy sekä hygieniakäytännöt  
 

Yksiköissä noudatetaan valtakunnallisia hygieniakäytäntöihin liittyviä säädöksiä, suosituksia ja ohjeita. 

Toimintayksikköjen toiminnan luonne määrittelee vaadittavaa hygieniatasoa. Kaikissa sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluissa henkilökunnan tulee noudattaa “Tavanomaiset varotoimet”–ohjetta ja muita 

hygieniaohjeita tai ajankohtaisia ohjeistuksia, jotka löytyvät toimialan sisäisiltä verkkosivuilta. 

Konsultaatioapua saa hygieniahoitajilta, epidemiologisesta toiminnasta sekä infektiolääkäreiltä.  

Tartuntatautien tilastointi, valvonta, konsultaatioapu sekä tartunnanjäljitys on keskitetty Helsingin 

kaupungin epidemiologisen toiminnan yksikköön. 

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

asiakkailla, saattajilla ja muilla vierailijoilla.  

Yleistä hygieniatasoa seurataan hygieniakierroilla, hoitoon liittyvien infektioiden tilastoinnilla, käsihuuhde-

kulutusseurannalla ja suojakäsineiden kulutusseurannalla. Sairaala-apteekista toimitettavien 

mikrobilääkkeiden kulutusta seuraavat infektiolääkärit. Covid 19-pandemian aikainen toiminta on 

organisoitu ja ohjeistettu erikseen. Toimialalla toimitaan ajankohtaisten ohjeiden mukaan. Henkilökunnan 

riittävän hygieniaosaamisen tarkistaminen kaikissa palveluissa on tärkeää.  

Suun terveydenhuollossa: 

 noudatetaan Helsingin sosiaali- ja terveystoimen Helmi-Intranetistä löytyviä hygieniaohjeita ja 
THL:n ohjetta ”Ohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan” 

 koronaturvallisuuden varmistamisessa noudatetaan HUS Suu- ja leukasairauksien linjan kanssa 
yhdessä sovittua toimintaohjetta sekä Helsingin kaupungin ja THL:n ja STM:n kanssa yhteistyössä 
saatuja ohjeita 

https://www.julkari.fi/handle/10024/131746


Helsingin kaupunki 
Sosiaali- ja terveystoimiala 
Suun terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma (30.3.2022)  

24 (41) 

 

SUUNTERVEYDENHUOLTO OMAVALVONTASUUNNITELMA 2022 

 

 

 nimetty hygieniahoitaja vastaa henkilökuntaa koskevasta ajantasaisesta hygieniaohjeistuksesta. 

 hygieniasuunnitelma päivitetään vuoden 2022 aikana 

 instrumenttien puhdistuksessa käytetään suositeltuja pesu-, desinfektio- sekä sterilointitehon 
valvontamenetelmiä. Välinehuollosta vastaa pääosin HUS:n välinehuolto. 

 henkilöstön terveydestä huolehditaan niin, että potilaan hoito on mahdollisimman turvallista. Ks. 
lisää kohdasta Henkilöstön rokotukset. 

 hygieniahoitajan lisäksi kaikille hoitoloille on nimetyt hygieniavastaavat 

 
Tartunnan torjunnan todetut riskit suun terveydenhuollossa: 

 hygieniahoitosuunnitelman päivitystyön yhteydessä esiin nousevat riskit ja kehittämistoimenpiteet 

nostetaan tähän suunnitelmaan 

 hygieniavastaavien lista ei ole ajan tasalla 

 liikuteltavien LIIKU-yksiköiden hygieniakäytäntöjen ja huoltoprosessin varmistettava 

Kehittämistoimenpiteet vuonna 2022: 

 hygieniasuunnitelma päivitetään 2022, lisätään myös LIIKU- yksiköt siihen.  

 hygieniavastaavien lista päivitetään  

 päivitetään koronaturvallisuuden varmistamiseen ohjeet tarvittaessa kuten tähänkin mennessä ja 

henkilöstöä tiedotetaan muutoksista. 

Seuranta: 

 seurataan kehittämistoimenpiteiden etenemistä osana hygieniasuunnitelman päivittämistyötä 

 

8.2.4 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuus ja turvallinen käyttö 

 

Laitehankinnat tehdään Helsingin kaupungin hankintasääntöjen mukaisesti. 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 ja laitetoimittajat. Suun terveydenhuollon laitteista verenpaine-ja INR-mittarit 

huoltaa HUS lääkintätekniikka. Pelkästään suunterveydenhuoltoa koskevien laitteiden esimerkiksi 

hammashoitoyksiköiden vastaanottotarkastuksessa on mukana laitetoimittaja, suunnittelija ja hoitolan 

huoltovastuuhenkilö.  Uusien röntgenlaitteiden hankinnassa huomioidaan kilpailutuksessa myös laitteiden 

säteilytuotto niin, että pyritään saamaan potilaiden säteilyrasitus mahdollisimman vähäiseksi kuitenkin 

huomioiden riittävä kuvanlaatu. 

Laitehallintaa varten on Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla laadittu toimintaohje Terveydenhuollon 

laitteiden hallinnointi ja vaaratilanteista ilmoittaminen sosiaali- ja terveystoimialalla. Ohjeessa on kuvattu 

lääkintälaitteiden hallintaan ja laiteturvallisuuteen liittyvät keskeiset toiminnot. Yksiköiden esihenkilöt 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 

lääkinnällisistä laitteista velvoittaa terveydenhuollon toimintayksikön nimeämään ammattimaisen käyttäjän 

vastuuhenkilön vastaamaan siitä, että toiminnassa noudatetaan lakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä. 

Tämän lisäksi jokaiselle toimintayksikölle tulee nimetä terveydenhuollon laitteista vastaavat henkilöt. 

http://helmi.hel.fi/Sote/ohjeet/toimintaohjeet/Toimintaohjeet/L%C3%A4%C3%A4kinn%C3%A4llisten%20laitteiden%20hallinnointi%20ja%20vaaratilanteista%20ilmoittaminen%20sosiaali-%20ja%20terveystoimialalla.pdf
http://helmi.hel.fi/Sote/ohjeet/toimintaohjeet/Toimintaohjeet/L%C3%A4%C3%A4kinn%C3%A4llisten%20laitteiden%20hallinnointi%20ja%20vaaratilanteista%20ilmoittaminen%20sosiaali-%20ja%20terveystoimialalla.pdf
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210719
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210719
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Linjajohto vastaa yksikkönsä vastuuhenkilöiden nimeämisestä, koulutuksesta ja toiminnan seurannasta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitteiden käyttökoulutusta antavat mm. laitetoimittajat ja laitevastaavat 

omassa yksikössään sekä HUS Lääkintätekniikka laiterekisterin osalta. Tukipalvelujen kumppanuuspalveluissa 

toimiva laitetiimi vastaa yksiköiden ohjauksesta ja ohjeistamisesta sekä koordinoi koko toimialaa koskevia 

määräaikaishuoltoja ja vuosittaista laiteinventointia.    

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtävänä on terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden 

vaatimustenmukaisuuden valvonta sekä turvallisen käytön edistäminen. Fimean kotisivuilta löytyy laitteiden 

käyttäjälle vaaratilanneilmoituslomakkeet, jolla ilmoitetaan laitteen tai tarvikkeen käytössä mahdollisesti 

havaituista vaaratilanteista. Myös HaiPro-järjestelmässä on linkki ilmoittamista varten suoraan 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.  

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö: Hallinto/Tukipalvelut/Kumppanuuspalvelut 

Asiakkuuspäällikkö Anneli Lintuluoto 

 

Terveydenhuollon laitteista vastaavat henkilöt: Yksiköiden johto, esihenkilöt ja laitevastuuhenkilöt. Suun 

terveydenhuollon linjajohto vastaa vastuuhenkilöiden nimeämisestä. 

 

Suun terveydenhuollossa: 

 

 hoitolaryhmien esihenkilötiimi huolehtii, että  
o käytössä olevien laitteiden toiminta on säännöllisesti tarkastettu laitekohtaisin aikavälein, 

laitteen ohjeistus on päivitetty vuosittain tai tarvittaessa, perehdytys laitteiden käyttöön 
on toteutunut ja ylläpitokoulutukset on järjestetty 

o laitteisiin liittyvät haittatapahtumailmoitukset HaiPro:n ja Fimealle sekä laitteen 
valmistajalle/edustajalle on tehty ja käsitelty hoitolakokouksissa. 

 on käytössä noin 20 000 laitetta ja yli 3000 erilaista tarveainetta - siksi osaamista on keskitetty 
hankinnoista vastaavalle hammaslääkärille ja hammashoitajille. 

 henkilöstön käytettävissä on ajantasaiset kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet 
sähköisessä muodossa.  

 käytämme lisäksi tarvikkeiden tai tarveaineiden sähköistä palautejärjestelmää, jonka avulla 
reklamoidaan käyttöön liittyvistä ongelmista ja saadaan näyttöä uusien hankintojen tueksi. 

 laiteturvallisuustyöryhmä kokoontuu vähintään neljästi vuodessa ja seuraa laitteisiin liittyviä 
Haipro-ilmoituksia sekä tarvittaessa suunnittelee ilmoitusten perusteella toimintakäytäntöjen 
muutostarpeita. 

 on pilotoitu laitepassia osana laiteturvallisuuden osaamisen varmistamista Pääkaupunkiseudun ja 
Kirkkonummen suun erikoishoidonyksikössä.  

 jokaiselle hammashoitolalle on nimetty huoltovastaavat.  

 säteilynkäytön johtajana ja kliinisen säteilyturvallisuuden ohjeistajana toimii suuradiologian 
erikoishammaslääkäri Tuomas Pakkala 

o Säteilyturvakeskus valvoo röntgenlaitteiden turvallisuutta säännöllisillä testeillä. Säteilyä 
synnyttävien laitteiden käyttöön liittyvistä poikkeavista tapahtumista ja vaaratilanteista 
on lisäksi ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle (Säteilylaki 592/1991). 

 jokaisen laitteita käyttävän ammattilaisen velvollisuus on perehtyä käyttöohjeisiin ja noudattaa 
niitä asianmukaisen ja turvallisen käytön varmistamiseksi. 

 

https://www.fimea.fi/
https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet/valmistajan-vaaratilanneilmoitusmenettely/vaaratilanneilmoitus
https://numerot.helmi.hel.fi/fi/search/anneli%20lintuluoto
https://numerot.helmi.hel.fi/fi/search/Pakkala%20Tuomas
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Laiteturvallisuuden todetut riskit suun terveydenhuollossa: 

 laitevastaavat nimeämättä ja huoltovastuuhenkilöiden listan ajantasaisuus tarkistettava 

 riskinä tunnistettu myös huoltovastuuhenkilöiden suuri vaihtuvuus 

 jatkuvan osaamisen varmistamisen menetelmiä voidaan edelleen vahvistaa esimerkiksi laitepassin 

käytön laajentamisella  

Kehittämistoimet vuonna 2022: 

 nimetään ja koulutetaan laitevastaavat jokaiseen hoitolaryhmään 

 laajennetaan laitepassin käyttöönottoa koko Suu- ja hammaskeskukseen (ja myöhemmin koko suun 

terveydenhuoltoon) 

 laiteturvallisuuden tarkistuslistan päivittäminen ja käyttöönotto suun terveydenhuollossa 

(hyväksytty joryssa jo 2018) 

Seuranta: 

 seurataan kehittämistoimenpiteiden etenemistä osana laiteturvallisuustyöryhmän työskentelyä 

 

8.2.5 Säteilyn turvallinen käyttö 
  

Helsingin suun terveydenhuollossa noudatetaan Säteilylakia ja –asetusta ja niihin perustuen 

Säteilyturvakeskuksen määräyksiä ja ohjeita. Vuonna 2018 voimaan tulleen säteilylain vaatimuksesta 

Suuntele on tehty turvallisuusarvio 19.5.2020, joka on hyväksytty kaikkien Suunten turvallisuuslupien (6720-

6727) osalta 3.6.2020. Säteilyn turvallisesta käytöstä vastaa radiologian erikoishammaslääkäri, joka ohjeistaa 

muuta henkilökuntaa (Liite 2).  

 

Oikeutus-, optimointi ja yksilönsuojaperiaatteita noudatetaan tarkasti - kuvantamiselle on oltava aina 

hammaslääketieteelliset perusteet, vaikka säteilymäärät ovatkin pieniä ja potilaita altistetaan 

hammashoidon yhteydessä säteilylle mahdollisimman vähän. Suun terveydenhuollon henkilöstö on 

velvoitettu osallistumaan säännöllisesti säteilyturvallisuuteen liittyviin täydennyskoulutuksiin ja pitämään 

kirjaa käymistään koulutuksista. Otettujen kuvien laatua arvioidaan itsearviointina jatkuvasti sekä vuosittain 

dokumentoidusti. Kaikkiin potilashuoneissa oleviin röntgenlaitteisiin sekä erillisiin panoraama- ja 

kefalostaattilaitteisiin tehdään säännöllisesti erillisen ohjeistuksen mukaiset laaduntarkastukset ja 

säteilytestaukset sekä tarvittaessa ja määrävälein huoltotoimenpiteet. Myös kuvien katseluun käytettävät 

monitorit sekä suojavälineet testataan säännöllisesti erillisen ohjeistuksen mukaisesti. 

 

Kehittämistoimet vuonna 2022:  

 Suunnitelmissa on hankkia oma kartiokeilatomografialaite vuoden 2022 aikana. Tähän mennessä 

nämä tutkimukset on ostettu HUS:lta, joka on siten vastannut laitteiden käytöstä. Kktt-laitteen 

hankinta tulee vaikuttamaan toimintaan siten, että kyseisen turvallisuusluvan (6720) osalta 

vaativuusluokka tulee nousemaan luokasta 3 luokkaan 2. Tämä tulee asettamaan lisävaatimuksia 

Suunten röntgentoiminnalle: 

 tähän asti toiminnassa on riittänyt vuosittainen itsearviointi. Nyt sen lisäksi tulee sisäinen auditointi 

4 vuoden ja ulkoinen auditointi 8 vuoden välein. 

 turvallisuusarvio tulee tehdä uusiksi vaativamman toiminnan vaatimuksia silmällä pitäen. 

 laitteen hankintaa ja käytön suunnittelua varten tulee hankkia sairaalafyysikon palvelua 

säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan (LFA) rooleja varten. 
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8.2.6 Muut palvelut, esim. alihankintana ja ostopalveluna tuotetut palvelut 

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

potilasturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Alihankintana tuotettujen palvelujen tuottajien kanssa tehdään 

sopimukset. Palveluntuottajien kanssa käydään säännölliset yhteistyöneuvottelut. Hankinnoissa 

noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. 

 

Suun terveydenhuollossa: 

 

 Ostopalvelut: Kilpailutusvaiheessa hankinnalle asetetaan sisältö-, laatu- ja asiakas-

/potilasturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, jotka tarjoajan on kuvattava oman toimintansa 

omavalvontasuunnitelmassa. Ostopalveluina hankittuja suun terveydenhuollon palveluja seurataan 

ja valvotaan suun terveydenhuollon Ostopalvelut -yksikön toimesta, jotta palvelun sisältö ja laatu 

täyttävät sopimuksen mukaiset vaatimukset. Ostopalvelut -yksikkö ja Palveluntuottaja järjestävät 

säännöllisesti palaute- ja sopimuksen seurantakokouksia, vähintään kerran kuukaudessa. 

Kokouksissa käsitellään palveluun ja sen laatuun sekä tarvittaessa reklamaatioihin, 

asiakaspalautteisiin, tuleviin palvelutarpeisiin ja toiminnan muutoksiin liittyviä asioita. Mahdolliset 

laatupoikkeamat käsitellään ja niihin sovitaan korjaavat toimenpiteet Palveluntuottajan kanssa 

yhdessä. Laatupoikkeamista opitaan ja niitä hyödynnetään palvelun ja laadun jatkuvassa 

kehittämisessä. Kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka kumpikin osapuoli hyväksyy sähköpostitse. 

Säännöllisten seurantakokousten lisäksi Ostopalvelut -yksikkö on Palveluntuottajan kanssa 

yhteydessä monikanavaisesti ja aina tarvittaessa, varmistaen sujuvan tiedonkulun.  
Kehittämistoimet vuonna 2022:  

o Tiedonkulkua Ostopalvelut -yksikön ja muun suun terveydenhuollon henkilöstön välillä 

parannetaan luomalla sopimuskohtaisia uusia viestintätapoja ja -kanavia, joiden avulla 

mahdollistetaan ajantasainen ja entistä sujuvampi tiedonvälitys, mm. sattuneiden 

laatupoikkeamien ja asiakaspalautteiden ilmoittamisen ja käsittelyn tueksi. 

 

 Palvelusetelit: Kaikki Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon palvelustelitoimintaan palveluiden 

tuottajaksi hyväksyttävät yksityiset palveluntuottajat sitoutuvat noudattamaan laaditun mm. 

kaupungin verkkosivuilla nähtävillä olevan sääntökirjan ehtoja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 

suun terveydenhuollossa. Sääntökirjan mukaisesti palveluntuottajat sitoutuvat täyttämään mm. 

palvelusetelilain 5 §:n mukaiset yleiset vaatimukset, joissa edellytetään myös 

omavalvontasuunnitelmaa, jonka toteutumista on seurattava. Jo hakeutumisvaiheessa 

palveluntuottaja toimittaa sääntökirjassa mainitut vaaditut liitteet, kuten esim. 

omavalvontasuunnitelman, todistuksen voimassa olevista potilas- ja vastuuvakuutuksista jne. 

Ostopalvelut -yksikköön tarkastettavaksi palvelustelitoiminnassa käytetyn Palse.fi-portaalin kautta. 

Jos kaikki vaaditut, sääntökirjan mukaiset ehdot täyttyvät, hakija voidaan hyväksyä 

palvelusetelitoimintaan palveluntuottajaksi. Palvelusetelitoimintaa seurataan pistokokein ja mm. 

asiakkailta tulleiden palautteiden avulla. Poikkeamiin puututaan käymällä yrityskohtaiset keskustelut 

(tapaaminen tai sähköpostikeskustelu), joissa poikkeamat ja niiden pohjalta sovitut toimenpiteet 

kirjataan muistioihin ja niiden seurannasta sovitaan yhdessä Palveluntuottajan kanssa. Uudessa 

kokonaishoidon palvelusetelissä (KOHO) on käytössä nelimaalin mukaiset seuranta- ja 

valvontamittarit Kuva 5, joita seurataan kuukausitasolla ja, joita käydään läpi kuukausittaisessa 



Helsingin kaupunki 
Sosiaali- ja terveystoimiala 
Suun terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma (30.3.2022)  

28 (41) 

 

SUUNTERVEYDENHUOLTO OMAVALVONTASUUNNITELMA 2022 

 

 

KOHO-Palveluntuottajien tapaamisissa. Tarvittaessa poikkeamiin liittyvissä asioissa käydään 

Palveluntuottajan kanssa oma keskustelu, jossa poikkeamat ja niiden pohjalta sovitut toimenpiteet 

kirjataan muistioihin ja niiden seurannasta sovitaan yhdessä Palveluntuottajan kanssa. 

Kehittämistoimet v.2022:  

o luodaan palvelusetelitoiminnan laatu- ja valvontamittarit hyödyntäen KOHO- ja 

ostopalvelutoiminnan seuranta- ja valvontamittareita. 

 

Kuva 5. Uuden kokonaishoidon palvelusetelin valvonta: 

 

 
 

9 Henkilöstöjohtaminen ja turvallisen työnteon edellytykset 
 

9.1 Henkilöstön määrä, rakenne ja ammattien harjoittamisen edellytykset ja valvonta 
 

Toimintayksiköissä 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 (559/1994). 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.  
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9.2 Suun terveydenhuollon henkilöstön määrä ja rakenne 
 

Suun terveydenhuollon henkilöstö 21.2.2022: 

Nimike Lukumäärä 
Henkilöt (vakanssit) 

Apulaisosastonhoitaja 11 (11) 

Asiakaspalveluesihenkilö 1 (1) 

Erikoishammaslääkäri/ oikojahammaslääkäri 31 (28) 

Hammashoitaja 374 (335) 

Hammaslääkäri/ terveyskeskushammaslääkäri 171 (152) 

Johtajahammaslääkäri 1 (1) 

Johtava ylihoitaja 1 (1) 

Johtava ylihammaslääkäri 2 (2) 

Lähihoitaja 1 (0) 

Osastonhoitaja 16 (14) 

Projektipäällikkö ja projektisihteeri 2 (0) 

Sovellusvastaava 1 (1) 

Suuhygienisti 84 (75) 

Taloussihteeri 1 (1) 

Terveydenedistämisen asiantuntija 1 (1) 

Vastaava hammaslääkäri 12 (12) 

Vastaava palveluneuvoja  1 (1) 

Vastaanottoavustaja- tai apulainen 13 (7) 

Ylihammaslääkäri 7 (7) 

Ylihoitaja 4 (4) 

Yhteensä 734 (661) 

 
 

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. 

Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön rekrytointi perustuu kaupungin virkoja ja työsuhteisia tehtäviä 

koskeviin ohjeisiin, kaupungin talousarvion noudattamisohjeisiin, sosiaali- ja terveystoimen 

tulosbudjettiohjeisiin sekä täyttölupia ja henkilökunnan palvelukseen ottamista koskeviin ohjeisiin. 

Työvoiman muutostarpeet esitetään seuraavan vuoden talousarvioesityksessä. Helsingin sosiaali- ja 

terveystoimessa on ammattihenkilöille määritelty kelpoisuusvaatimukset, jotka ilmoitetaan aina 

työpaikkailmoituksessa. Työntekijöiden soveltuvuus ja luotettavuus työtehtäviin arvioidaan 

rekrytointitilanteessa. Opiskelijoiden toimimisesta sijaisina ja palkkaamisesta on omat ohjeensa. Henkilöstön 

lyhyitä ja pidempiaikaisia poissaoloja korvataan sijaisilla. 
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9.4 Henkilöstö osana turvallisuustyötä 
 

Henkilökunta osallistuu monin tavoin moniammatilliseen laadunhallinnan ja asiakas- ja potilasturvallisuuden 

kehittämiseen ja saa palautetta oppimista ja oman toimintansa kehittämistä varten. Muistutukset ja kantelut 

käsitellään tapahtumassa mukaan olleiden kanssa. HaiPron, SPron ja Työsuojelupakin kautta esille tulleet 

vaaratapahtumat käsitellään työpaikoilla yhdessä henkilöstön kanssa. Ilmoituksista saatua tietoa 

hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Tiedot epäkohtia koskevista ilmoituksista ja kehittämistoimista 

raportoidaan säännöllisesti sosiaali- ja terveystoimialan johdolle. 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) velvoittaa sosiaalihuollon henkilöstöä ilmoittamaan havaitsemistaan 

epäkohdista tai epäkohdan uhista asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa toiminnasta vastaavalle 

henkilölle. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöä (559/1994) velvoittaa terveydenhuollon henkilöstön 

huomioimaan mitä potilaan oikeuksista on säädetty. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö vastaa 

oman toimintansa asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Asiakkailla ja potilailla ja heidän läheisillään on myös 

keskeinen rooli asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä. 

 

9.5 Henkilöstön turvallisuusosaamisen vahvistaminen 
 

Henkilökunnalle järjestetään toimialan sisäisiä asiakas- ja potilasturvallisuuskoulutuksia, esimerkiksi HaiPro- 

ja SPro-koulutuksia. Yleisten koulutusten lisäksi on erillisiä infektioiden, lääkehoidon ja tapaturmien 

ehkäisyyn liittyviä koulutuksia.  

Intranetissä on koko henkilökunnan käytettävissä asiakas- ja potilasturvallisuussivusto. Sinne on koottu 

yleistietoa asiakas -ja potilasturvallisuudesta ja kerrotaan toimialan omasta toiminnasta sen edistämiseksi.  

Suun terveydenhuollossa: 

 toimii osaamisen kehittämisen työryhmä, joka huolehtii myös koko henkilöstön säännöllisestä 
turvallisuuskoulutuksesta 

 esihenkilöt vastaavat omien hoitoloidensa henkilöstön turvallisuusosaamisen päivittämisestä mm. 
ensiapu- ja paloturvallisuuskoulutuksilla 

 uudet työntekijät ja opiskelijat saavat yksilökohtaisen perehdyttämisen omaan työhönsä liittyen. 
Lisäksi kesäsijaisille järjestetään yhteinen perehdytystilaisuus 

 on viisivuotissuunnitelma lakisääteisen Säteilyturvallisuuskoulutuksen tuottamisesta 
henkilöstölle. Koulutuksesta ainakin pakollinen puolet järjestetään kaikille yhteisenä 
luentokoulutuksena. Loput järjestetään mahdollistamalla työajalla laitekoulutus tai omatoimista 
opiskelua, mihin tarjotaan koulutusmateriaalia verkossa. Koulutusta on myös mahdollista hankkia 
ulkopuolelta. Tarpeellisen koulutuksen toteutumista seurataan vuosittain kehityskeskusteluissa. 

 

9.6 Henkilöstön rokotukset  
 

Tartuntatautilaki suojaa potilaita ja asiakkaita määritellyiltä tartuntataudeilta ja näin ollen lisää 

potilasturvallisuutta. Uuden tartuntatautilain (1227/2016) 48 § sisältää 1.3.2018 voimaan tulleen velvoitteen 

työntekijän ja työharjoittelussa olevan opiskelijan rokotussuojasta. Rokotussuoja tulee olla henkilöillä, jotka 
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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, 

esihenkilökokouksissa ja työpaikkakokouksissa niissä palveluissa, joita rokotusvelvoite koskee.  

Mikäli työntekijä ei anna selvitystä tai ei halua ottaa rokotteita, ohjaa esihenkilö hänet ottamaan yhteyttä 

omaan työterveyshoitajaan. Vastaavasti opiskelija ohjataan opiskeluterveydenhuoltoon ja työ- ja 

oppisopimussuhteessa olevat tai koulutussopimuksella opiskelevat henkilöt omalle terveysasemalle. 

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.  

COVID 19 –rokotusten rokotusjärjestelyistä on erilliset työnantajan määrittelemät ohjeistukset. 

Suun terveydenhuollossa: 

 on tarkistettu koko henkilöstön ja ostopalveluhenkilöstön koronarokotesuoja 18.2.2022 
mennessä.  

 

9.7 Työntekijöiden terveydentilan selvitys tuberkuloositartuntojen torjumiseksi 
 

1.3.2017 voimaan astuneen tartuntatautilain (1227/2016) 55§ velvoittaa potilaiden tai asiakkaiden suojaami-

seksi 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 
 

Toimialan tilapalvelujen tehtävänä on toimialan käytössä olevien tilojen hallinnointi. Tilapalvelut vastaa 

rakennushankkeiden ja -projektien koordinoinnista, lähtötietojen hankkimisesta sekä toimii toimialan 

edustajana hankkeissa. Tehtäviin kuuluu myös pienten korjaushankkeiden ja käyttäjäpalvelujen koordinointi. 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan tilat sijaitsevat pääasiassa kaupunkiympäristön toimialan ja Hekan omistamissa 

kiinteistöissä. Pieni osa tiloista on vuokrattu ulkopuolisilta vuokranantajilta. Tilapalvelut on tilojen 

päävuokralainen ja vuokraa kullekin osastolle sen tarvitsemat tilat talousarvion säätelemissä puitteissa. 

 

BEM- huoltokirja on kaikkien osapuolten yhteinen ja ensisijainen palvelukanava kiinteistön ylläpitoon ja 

korjaustarpeisiin liittyviä palvelupyyntöjä ja niiden seuraamista varten. BEM-huoltokirjan pikaohjeesta löytyy 

kaikki oleellinen tieto, mitä toimipisteet tarvitsevat tehdäkseen ja seuratakseen palvelupyyntöjä sekä miten 

kiinteistöön liittyviin dokumentteihin, huoltokalentereihin ja käyttöpäiväkirjaan voi tarvittaessa perehtyä.  

Ulkoa vuokratuissa tiloissa ilmoitukset tehdään kiinteistön huoltokirjajärjestelmän kautta. Kiireellisessä 

tapauksessa soitetaan huoltomiehelle (esim. vesivahinko). 

Sisäilma-asioissa Sotessa on oma ohjeistuksensa: Sisäilmaongelmien ratkaiseminen – toimintamalli sosiaali- 

ja terveystoimialan työpaikoilla. 

Kaupungin toimipisteiden esteettömyystiedot näkyvät  palvelukartalla. Esteettömyyden minimikriteerit 

kaupungin palveluissa. 

Sosiaali-ja terveystoimen Tilapalveluja johtaa tilapalvelupäällikkö Carl Slätis. 

 

10.2 Turvallisuusjärjestelmät ja vartiointi 
 

Toimialan turvallisuus ja riskienhallinta –yksikkö vastaa turvallisuuteen liittyvien palvelujen hankkimisesta ja 
tukee yksiköitä erilaisissa turvallisuuteen liittyvissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.  

Toimialan käytössä on seuraavia turvallisuusjärjestelmiä: kuulutusjärjestelmä, kulunvalvonta ja lukitus, 
turvakamerajärjestelmä, päällekarkaushälytin, rikosilmoitinjärjestelmä (murtohälytin), ovipuhelin 

Kiinteistöjen tekniset isännöitsijät vastaavat palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyvien laitteistojen 
ylläpidosta, joita ovat:  

• palovaroitin- ja paloilmoitinjärjestelmät  

• sammutusjärjestelmät  

• alkusammuttimet  

• hätäpoistumisteiden valaistus 

https://palvelukartta.hel.fi/fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tietoa-hel-fista/esteettomyyden-minimikriteerit
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Turvallisuus- ja riskienhallintayksikkö selvittää pyynnöstä tarvittaessa asiakastapaamiseen liittyvät riskit ja 
tulee joko itse paikalle turvaamaan tilannetta tai välittää tilauksen eteenpäin vartiointiliikkeelle (1.4.2021 
alkaen Palmia). 

Sosiaali-ja terveystoimialan turvallisuuspäällikkönä toimii Jaakko Heinilä, puh. 0400 479180, 
jaakko.heinila@hel.fi. 

 

10.3 Aulapalvelut 
 

Aulapalveluiden tehtävä on tuottaa keskitetysti sosiaali- ja terveystoimialan hallinnon ja kunkin 
palvelukokonaisuuden tarvitsemat aulapalvelut. Tällä hetkellä palvelua tuotetaan 33:een toimipisteeseen eri 
puolilla Helsinkiä. Aulapalvelun vahtimestarit toimivat toimipisteissä asiakaspalvelutehtävissä ja vastaavat 
toiminnan sujuvuudesta. 

Sosiaali- ja terveystoimialan aulapalvelupäällikkönä toimii Jouni Vartiainen jouni.vartiainen@hel.fi puh. 040 
841 5979 

 

10.4 Kumppanuuspalvelut 
 

Toimialan kumppanuuspalvelujen asiantuntijat tarjoavat neuvontaa, tukea ja ohjausta yksiköille seuraavissa 

palveluissa: 

 Lääkintälaitepalvelut 

 Puhtauspalvelut 

 Ruokapalvelut 

 Välinehuolto  

Kumppanuuspalvelut 

 vastaa toimialan tukipalveluhankintojen ja kilpailutusten valmistelusta. 

 valmistelee sopimukset, tiedottaa niistä asiakkaita ja hallinnoi sopimuksia. 

 tekee palveluntuottajayhteistyötä.  

 hallinnoi palveluseteli -kotisiivouspalveluja.  

 vastaa välinehuoltopalveluista sekä toimialan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden 

vastuuhenkilön tehtävistä.  

 koordinoi lääkintälaiterekisteriä. 

Kumppanuuspalveluita johtaa Asiakkuuspäällikkö  Anneli Lintuluoto anneli.lintuluoto@hel.fi 

 

Puhtauspalvelut 
 

HUS Asvia tuottaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle, mukaan lukien suun 

terveydenhuollolle puhdistuspalveluja omana tuotantona sekä ostopalveluna. Laitoshuollon palvelut ovat 

merkittävä osa potilaan hoitoketjua. Puhtaanapidon palveluvalikoima on kattava yleistilojen 

mailto:anneli.lintuluoto@hel.fi
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puhtaanapidosta korkean hygieniatason puhtaanapitoon. HUS Asvia on tuottanut erillisen 

laitoshygieniaoppaan, jonka mukaisesti palvelu tuotetaan. 

Sosiaali- ja terveystoimialan puhtauspalvelujen asiantuntijana toimii Heidi Saajamo puh: 050 3737 982 

heidi.saajamo@hel.fi 

 

Työ-ja suojavaatteet sekä vaatehuolto 
 

Helsingin sosiaali-ja terveystoimialalla on toimintaohje ”Työ- ja suojavaatteet Helsingin sosiaali- ja 

terveystoimialla, 10.4.2018”, jota myös suun terveydenhuolto noudattaa.  

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla ja Uudenmaan Sairaalapesulalla on palvelusopimus tekstiili- ja 

työvaatehuollon järjestämisestä. Toimialalla ensisijaisina työvaatteina käytetään yhteiskäyttövaatteita. 

USP:n laatu- ja ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO-standardin ja mikrobiologisen puhtauden 

hallintajärjestelmästandardin vaatimusten mukaan. 

Henkilökunnan tulee noudattaa toimialan määrittelemiä työ- ja suojavaatteiden sekä henkilönsuojaimien 

käytön ohjeistuksia. Työntekijällä on velvollisuus käyttää työssään asianmukaista työnantajan osoittamaa 

työvaatetusta ja henkilönsuojaimia sekä huolehtia osaltaan työn turvallisuudesta. 

Esihenkilöillä ja linjajohdolla on myös vastuu huolehtia henkilöstön työturvallisuudesta ja valvoa, että 

työturvallisuuslain edellyttämiä henkilönsuojaimia ja varusteita on hankittu ja ne on asianmukaisesti 

huollettu. Esihenkilö valvoo myös suojainten käyttöä ja järjestää perehdytystä henkilönsuojainten ja 

suojavaatetuksen käytöstä. 

 

Välinehuolto 
 

Suun terveydenhuoltoon on tehty HUS ATEKin kanssa yhteistyönä erillinen välinehuollon toimintaohje 
vuonna 2019 (tätä päivitetään parhaillaan). 

Suun terveydenhuollossa on nimetty välinehuollon yhteyshenkilöt hoitoloittain (päivitetty 18.1.22).  

 

10.5 Kuljetuspalvelut 
 

Yksikön tehtäviin kuuluvat toimialan tavara- ja henkilökuljetuksiin liittyvät asiantuntija- ja 
suunnittelutehtävät. Yksikkö vastaa Helsingin Matkapalvelun, potilas- ja muiden henkilökuljetuksien 
suunnittelusta, asiakasyhteistyöstä ja seurannasta, sekä kuljetusten hankintojen valmistelutehtävistä. 
Yksikkö vastaa toimialan tavaralogistiikan raportoinnista, seurannasta ja projektitehtävistä, kuten uusien ja 
peruskorjattavien kohteiden logistiikkasuunnittelun ohjaamisesta. Yksikkö toimii asiantuntijana ja avustaa 
toimialan muuttojen ja ajoneuvohallinnan tehtävissä, yhteistyössä toimialan sisäisten asiakkaiden, KYMPin 
ja STARA:n kanssa. 

Sosiaali- ja terveystoimialan kuljetuspalvelupäällikkönä toimii Niko Reunanen niko.reunanen@hel.fi 

 



Helsingin kaupunki 
Sosiaali- ja terveystoimiala 
Suun terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma (30.3.2022)  

35 (41) 

 

SUUNTERVEYDENHUOLTO OMAVALVONTASUUNNITELMA 2022 

 

 

10.6 Ympäristötyö 
 

Sosiaali- ja terveystoimialan ympäristötyötä ohjaavat mm. lainsäädäntö, kaupunkistrategia ja kaupungin 

ympäristöpolitiikka sekä toimialan oma ympäristöohjelma. Ympäristökuormituksen vähentäminen on osa 

jokaisen työtä ja ammattitaitoa. 

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on, että jokaisella työyhteisöllä on ekotukihenkilö. Ekotukihenkilöt 

opastavat ja kannustavat työtovereitaan ympäristön kannalta järkevämpiin toimintatapoihin oman työnsä 

ohella. Kaupunki ja toimiala tarjoavat ekotukihenkilöille koulutusta ja tukea. Suun terveydenhuollon 

ekotukihenkilöt listaus päivitetty vuonna 2021. 

Jätelain (646/2011) mukaan kaikessa toiminnassa on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja 

haitallisuutta. Syntyvä jäte ohjataan uudelleenkäyttöön, toissijaisesti kierrätykseen materiaalina tai lopulta 

hyödynnettäväksi energiana. Toimijoiden tulee tunnistaa, lajitella ja varastoida jätteet oikein ja toimittaa ne 

asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.  

Tavallisten yhdyskuntajätteiden (biojäte, kartonki, pahvi, lasi, metalli, keräys- ja toimistopaperi, 

pakkausmuovi, sekajäte) jätehuolto kuuluu sosiaali- ja terveystoimialalla vuokraan. Kullekin kiinteistölle 

hankitaan alueella kierrätettävien jätejakeiden mukaiset kierrätysastiat. Erityisjätteiden (lääkejäte, pistävä ja 

viiltävä jäte, biologinen jäte, sairaalalasi, vaarallinen jäte, sähkö- ja elektroniikkaromu, tietosuojamateriaali) 

jätehuollon järjestäminen kuuluu toimijoille itselleen kaupungin tai toimialan kilpailuttamien sopimusten 

puitteissa. Kaupungilla on sopimus Lassila & Tikanoja Oy:n (L&T) kanssa vaarallisten jätteiden, SER-jätteiden 

ja terveydenhuollon erityisjätteiden jätehuollosta. 

Lääkejätteiden käsittely ja hävittäminen kuvataan lääkehoitosuunnitelmassa. 

 

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 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-

allinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet) ja selosteet ovat saatavissa myös yksiköistä. Rekisteröidyt eli 

potilaat ja asiakkaat voivat käyttää rekisteröidyn oikeuksiaan (mm. oikeus tarkastaa omat tietonsa) 

kaupungin sähköisen asioinnin kautta tai asioimalla yksikössä.  

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

Esihenkilö 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.  

Esihenkilön 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.  

Esihenkilö valvoo yksikkönsä toimintaa, henkilötietojen käsittelyä ja vastaa siitä, että käsittely on toimialan 

ohjeistuksien mukaista sekä kirjaukset ovat oikeita ja riittävän kattavia käyttötarkoituksensa kannalta.  

Esihenkilö valvoo henkilötietojen käsittelyä ja vastaa siitä, että asiakastietojärjestelmien lokitietoja 

tarvittaessa tarkistetaan. Esihenkilön vastuulla on ylläpitää henkilökunnan osaamista tietoturvan, 

tietosuojan, järjestelmien sekä kirjaamisen osalta.  

Henkilökunnalle on tarjolla tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta. Näiden koulutusten lisäksi esihenkilö voi 

pyytää sosiaali- ja terveystoimialan juridiselta tuelta sekä kaupungin tietosuojavastaavalta 

tietosuojakoulutusta yksikköön. 

 

11.3 Tietosuoja-asetuksen mukaisen osoitusvelvollisuuden toteuttaminen 
 

Suun terveydenhuollossa: 

Henkilörekisteri on Sosiaali- ja terveystoimialan potilasrekisteri. Näin ollen kyseisen yksikön työntekijät 
käsittelevät henkilötietoja potilasrekisterin rekisteriselosteen mukaisesti. Lisätietoa kyseisen rekisterin 
henkilötietojen käsittelystä (linkki rekisteriselosteeseen). 

 

Suun terveydenhuollossa käsiteltävät henkilötiedot: 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/rekisteriselosteet/Sote/Sote-EU-Potilasrekisteri.pdf
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Käsiteltävät henkilötiedot ovat pääasiassa potilasasiakirjoja ja potilaiden hoidon järjestämiseen liittyviä 

potilashallinnollisia asiakirjoja. Lisäksi esimiehet ja sihteerit käsittelevät henkilöstöhallinnon asiakirjoja.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset: 

 Potilaiden hoidon järjestäminen ja toteuttaminen, henkilöstöhallinnolliset tehtävät.  

Henkilötietojen luovuttaminen muille tahoille:  

 Henkilötietoja luovutetaan henkilön suostumuksen tai lakiperusteen nojalla. Potilastietojen 

luovuttamisessa noudatetaan kansallisia normeja ja toimialan ohjeita (potilasasiakirja-asetus; 

Potilastiedon arkiston toiminnalliset ohjeet; terveydenhuollon potilasasiakirjojen tietosuoja, PYSY 

115).  

Henkilötietojen poistot ja asiakirjojen säilytysajat:  

 Potilastiedon pitkäaikaisarkistointi toteutuu Kanta-palveluiden kautta. 5.2.2018 alkaen syntyneet 

potilastiedot ovat kansallisessa arkistossa, ja sitä ennen syntyneet tiedot on arkistoitu erikseen niin 

sanottuina vanhoina tietoina. Muiden henkilötietojen osalta toimitaan kaupungin ja toimialan 

ohjeiden mukaisesti (Helsingin kaupungin tiedonohjaussuunnitelma).  

Säilytettyjen henkilötietojen turvatoimet:  

 Henkilötietoja sisältävien sähköisten tietojärjestelmien käyttöoikeudet myönnetään aina 

työtehtävien mukaisina henkilökohtaisina oikeuksina ja tietojen näkyvyys rajataan työntekijän 

työtehtävään perustuvalla käyttäjäroolilla (potilastietojärjestelmien käyttöoikeushallinta, TOIM020). 

Henkilökunta on velvoitettu osallistumaan tietosuojakoulutukseen ja siihen sisältyvään tenttiin.  

Muita henkilötietojen suojaan vaikuttavia asioita:  

 Tallennettavan potilastiedon eheyden, täsmällisyyden ja minimoinnin turvaamiseksi on laadittu 

kirjaamisohje, jossa sovelletaan Potilastiedon arkiston ja vuonna 2021 käyttöön otetun Apotti-

järjestelmän toimintamalleja (rakenteinen kirjaaminen). 

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/liitteet-

019/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. 

 

11.4 Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Tietosuojavastaava, Kaupunginkanslia, Hallinto-osasto 

PL 1, 00099 Helsingin kaupunki, tietosuoja(a)hel.fi, 09 310 1691 (puhelinvaihde) 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tietosuoja/
https://www.hel.fi/static/liitteet-019/Kaupunginkanslia/julkaisut/HKI_tietosuojakasikirja_A4.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet-019/Kaupunginkanslia/julkaisut/HKI_tietosuojakasikirja_A4.pdf
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12. Yhteenveto suun terveydenhuollon turvallisuuden 

kehittämissuunnitelmasta vuonna 2022 

Tietoa suun terveydenhuollon palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan 

useista eri lähteistä. Tähän kappaleeseen on tiivistetty kehittämistoimenpiteiden toteutus vuonna 2022. 

Kehittämistoimenpiteet suun terveydenhuollossa laadun ja turvallisuuden edistämiseksi vuonna 2022 

Riskien 

tunnistaminen ja 

ennaltaehkäisy 

Johdon tuki- yksikkö jatkaa johdon ja esihenkilöiden tukemista järjestelmistä 

saatavan tiedon hyödyntämisessä, henkilöstön osaamisen vahvistamisessa 

koulutuksilla ja nostaa säännöllisesti esiin ilmoituksista nousevia käsittelyä vaativia 

havaintoja  

Luodaan vuoden 2022 aikana ehdotus suun terveydenhuollon jatkossa 

säännöllisesti seurattavista turvallisuusmittareista kansallisen asiakas- ja 

potilasturvallisuusstrategian pohjalta, mukaan lukien ns. kuuma linja-indikaattorit 

Hoitoloiden työympäristön tarkastamisen turvallisuuskierrokset otetaan käyttöön 

vuoden 2022 aikana 

Infektioturvallisuus Suun terveydenhuollon hygieniasuunnitelma päivitetään vuoden 2022 aikana 

Jatketaan koronaturvallisuusohjeistusten päivittämistä tarpeen mukaan 

Välinehuollon ohjeet ja yhteyshenkilöt hoitoloittain päivitetään 

Laiteturvallisuus Laitepassin käytön laajentaminen vuonna 2022 koko Suu-ja hammaskeskukseen ja 

jatkossa koko suun terveydenhuoltoon. Kaikki ammattiryhmät suorittavat sovitut 

laitepassit. 

Laitevastaavien nimeäminen ja kouluttaminen hoitolaryhmittäin 

Laiteturvallisuuden tarkistuslistan (vuodelta 2018) päivittäminen ja käyttöönotto 

laitevastaavien ja hankintojen työkaluksi 

Säteilyturvallisuus Röntgenlaitteiden ja säteilyn käyttöön liittyvistä vaaratilanteista ja HaiPro-

ilmoituksista tulee informoida Suunten säteilyturvallisuusvastaavaa (STV) ehl 

Tuomas Pakkalaa. Kutsutaan tarvittaessa STV jatkossa laiteturvallisuustyöryhmän 

kokouksiin. 

Lääkehoidon 

turvallisuus 

Suun terveydenhuollon lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuoden 2022 aikana 

Nimetään tai päivitetään tarvittavat vastuuhenkilöt 

Hoidon saatavuuden 

parantaminen 

Jatketaan jo aloitettuja toimenpiteitä saatavuuden parantamiseksi ja aktiivista 

tilanteen seurantaa sekä tarvittaessa uusien toimenpiteiden käyttöönottoa 
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13. 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. 

Suun terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain. Päivityksen yhteydessä laaditaan 

yhteenveto suunnitelman toteutumisesta ja sen perusteella asetetaan uusia tavoitteita. 

 

14. Arkistointi ja viestintä 
 

Omavalvontasuunnitelmat toimitetaan allekirjoitettuina toimialan asiakirjahallintoon. Allekirjoittajia ovat 

yksikön esihenkilö ja hänestä seuraava esihenkilö. 

Yksikön oman suunnitelman on oltava julkisesti luettavissa paperiversiona hammashoitoloissa, esim. 

ilmoitustaululla. Lisäksi omavalvontasuunnitelmista toimitetaan yksi kappale sähköisenä versiona toimialan 

viestintään, josta suunnitelma laitetaan julkisesti luettavaksi kaupungin verkkosivuille. 

 

15. Suunnitelman hyväksyntä 
 

Allekirjoitus, nimen selvennys, päivämäärä   

 

Johtajahammaslääkäri Sebastian Kaste 
 
Helsingissä 31.3.2022 
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Liite 1 Omavalvontasuunnitelman hammashoitolakohtainen liite (TÄYTÄ JA TULOSTA 

TAUKOTILAAN) 
Hammashoitola: lisää nimi   liite päivitetty: päivämäärä 

Hammashoitolan toiminnasta vastaavat esihenkilöt sekä heidän yhteystietonsa:  

 vastaava hammaslääkäri ja 1.sijainen: lisää nimi, puhelin ja sähköposti 

 osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja: lisää nimi, puhelin ja sähköposti 

 
Lyhyt kuvaus hoitolan toiminnasta:  

 Hammashoitolassa on __ hoitohuoneita, henkilökuntaa yhteensä: __ hml, __ shg, __hh, ___muut . 
Erikoishammashoitoa on tarjolla seuraavasti: oikojia __ päivänä viikossa. Muuta 
erityistoimintaa?___________  

 
Röntgentoiminta:  

 Suun terveydenhuollon säteilyn turvallisesta käytöstä vastaa radiologian erikoishammaslääkäri Tuomas 
Pakkala, joka ohjeistaa henkilökuntaa.  

 Hammashoitolan röntgentoiminnan yhteyshenkilö: lisää nimi ja sähköposti 

 Hammashoitolassa on käytössä _ kappaletta hammasröntgenlaitetta. intaroraali__ ptg/kefalo__ 

 Röntgentoiminnan laadunvarmistuksen toimenpiteet suorittaa hoitolan rtg-vastaava ja tätä valvoo vastaava 
hammaslääkäri. RTG-vastaavan nimi ja s-posti 

 Otettujen kuvien laatua ja diagnostiikkaan hyödynnettäviä näyttöpäätteitä arvioidaan itsearviointina 
jatkuvasti sekä vuosittain dokumentoidusti.  

 Röntgenlaitteiden käytöstä vastaa hoitotilanteessa ao. terveydenhuollon ammattilainen, jolla on 
säteilyturvallisuutta koskevien säädösten mukainen jatkuva koulutus.  

 
Terveydenhuollon laitteet, tarvikkeet ja tarveaineet:  

 Hammashoitolan huoltovastaavat: lisää nimi ja sähköposti 

 Hoitolaryhmän laitevastaavat: lisää nimi ja sähköposti 

 Valokovettajien laadunvarmistuksesta vastaa: lisää nimi ja sähköposti 

 Lääkejääkaapin/-kaappien laadunvarmistuksesta vastaa: lisää nimi ja sähköposti 

 Hammashoitolan tarveaineiden vastuuhenkilö: lisää nimi ja sähköposti 
 
Lääkkeet ja lääkehoitokäytännöt:  

 Hammashoitolan suun terveydenhuollon lääkehoitosuunnitelman liite on päivitetty: lisää päivämäärä  

 Hammashoitolan lääketilaukset: lisää nimi ja sähköposti 

 Hammashoitolan lääkevastaava (hammaslääkäri): lisää nimi ja sähköposti 
 
Hammashoitolan henkilökunta on osallistunut ensiapu-/elvytysharjoitukseen viimeksi: lisää päivämäärä 
Hammashoitolan välinehuollon yhteyshenkilö: lisää nimi ja sähköposti 
Hammashoitolan ekotukihenkilö: lisää nimi ja sähköposti 
Hammashoitolaa koskeva työpaikan riskien arviointi on viimeksi tehty: lisää päivämäärä 
Hammashoitolan turvallisuus-ja pelastussuunnitelma päivitetty: lisää päivämäärä 
Hammashoitolan turvallisuuskävely tehty: lisää päivämäärä 
 
Hoitolan ’muistilista’:  

 Suun terveydenhuollon yhteinen omavalvontasuunnitelma vuodelta 2022 on tulostettu asiakkaiden saataville esim. 
hoitolan toimistoon 

 Asiakasmaksut ovat selkeästi esillä hammashoitolassa  

 Tieto potilasasiamiehestä (nimi, yhteystiedot) on asiakkaalle helposti löydettävissä  

 Henkilörekisteriseloste on asiakkaalle helposti löydettävissä  

 Suun terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma ja rakennuksen palo- ja pelastussuunnitelma 
ovat osa hammashoitolan perehdytysaineistoa  

 Täytetty liite tallennetaan Y:\Tepa\Toimistot\Suunte\Ohjeet\Omavalvontasuunnitelmat 
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Liite 2 Suun terveydenhuollon turvallisuutta varmistavien suunnitelmien ja ohjeistusten 

vastuuhenkilöt ja päivittäminen 
 

Suunnitelman tai ohjeistuksen 
nimi  

Vastuuhenkilö(t)  Viimeisin päivitys  

Omavalvontasuunnitelma, suun 
terveydenhuollon yhteinen  

Johtajahammaslääkäri Sebastian 
Kaste, yhl Nora Hiivala  

03/2022 

Omavalvontasuunnitelman 
hammashoitolakohtainen liite 

Kunkin hammashoitolan esihenkilöt 2019, päivitetään DL 08/2022 

Lääkehoitosuunnitelma, suun 
terveydenhuollon yhteinen  
 
 
Hammashoitolakohtainen liite  

yhl Nora Hiivala, jyh Katja Pesonen, 
erikoishammaslääkäri(t) ja oh PKS 
sehyk 
  
Kunkin hammashoitolan esihenkilöt 

26.7.2019, päivitetään DL 06/ 2022  
 
 
 
2019, päivitetään DL 08/ 2022 

Hygieniasuunnitelma, suun 
terveydenhuollon yhteinen 
 
Välinehuollon ohjeistus 
 
Välinehuollon yhteyshenkilöt 
hoitoloittain  

Ylihoitaja Tuire Laitinen ja 
osastonhoitaja Kati Vartiainen  

29.4.2016, päivitetään 2022 
 
 
2019, päivitetään 2022 
 
18.1.2022 

Turvallisuus-ja 
pelastussuunnitelmat 
(hammashoitolakohtaiset)  

Kunkin hammashoitolan esihenkilöt Päivitystieto löytyy 
hoitolakohtaisista 
omavalvontasuunnitelmien 
liitteistä  

Vaarojen arvioinnit 
Työsuojelupakkiin (kaikki suunten 
toimipisteet ml. ajanvaraus, 
hallinto)  

Kunkin toimipisteen esihenkilöt, 
hallinnon osalta johtajahl ja johtava 
ylihoitaja  

Muut hoitolat 2021 
Suu-ja hammaskeskus 2022  
 

Monitorien laadunvarmistus 
  
Intraoraalilaitteiden 
laadunvarmistus  
 
Panoraama- ja 
kefalostaattilaitteiden 
laadunvarmistus  

Säteilyn käytöstä vastaava johtaja 
EHL Tuomas Pakkala  

13.9.2017 
 
3.5.2018 
 
 
15.10.2021 

Kemikaaliluettelo,  
ja käyttöturvallisuustiedotteet  

Vastaava hammaslääkäri Hannaliisa 
Salmi 

2022 
 

Koronaohjeistus ylihammaslääkäri Nora Hiivala / 
suunten johto (Helsingin, HUSin ja 
THLn ohjeistukseen pohjautuen)  

säännöllisesti tarpeen mukaan 

Valmiussuunnitelma johtajahammaslääkäri Sebastian 
Kaste 

säännöllisesti tarpeen mukaan 

 


