














Toimenpiteet ja varautuminen työtaisteluihin  

‐ suunnitelma työtaistelun varalta (palvelujen saatavuuden ja toimintojen

turvaamiseksi): 

 suunnitelma tehdään toimintayksiköittäin tai vastuualueittain. Sen laatimisesta vastaavat

asianomaiset vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt nimetään etukäteen ja heille ilmoitetaan

tästä. Suunnitelmasta tulisi ilmetä:

1. vastuuhenkilöiksi työtaistelutilanteessa nimetyt viranhaltijat tai työntekijät (s. 22 Ohjeita

työtaistelun varalta, opas kuntatyönantajille 2016)

2. yhteydenpidosta ja neuvotteluista vastaavat henkilöt

3. tiedottamisesta tiedotusvälineille sekä tiedottamisesta ja yhteydenpidosta vastaavat

henkilöt

4. tietojen keräämisestä vastaavat henkilöt

5. mitkä toiminnot on välttämättä pidettävä käynnissä työtaistelun aikanakin?

6. vähimmäismiehitys

7. mihin käytännön toimenpiteisiin on ryhdyttävä esim.

o toimintojen jatkumisen turvaaminen mahdollisimman laajasti

o hengen, terveyden ja omaisuuden vaarantumisen ehkäiseminen

o paloturvallisuuden, työturvallisuuden ja järjestyksen ylläpitäminen

o toimintavalmiuden turvaaminen työnseisauksen jälkeen (koneet, laitteet,

työvuoroluettelot)

o ky:n omaisuuden huollon turvaaminen ja katoamisen estäminen

o veden, kaasun, sähkön ja lämmön saannin turvaaminen

o kiinteistöjen lämmittämisestä, polttoainevarastojen täydentämisestä ja jätteiden

poiskuljettamisesta huolehtiminen

o puhelinliikenteen sujumisesta huolehtiminen (esim. hälytysjärjestelmät)

o lakon ulkopuolelle jäävän henkilöstön töiden mahdollinen uudelleen järjesteleminen

(vuosilomat, koulutus, siirrot muihin tehtäviin)

o ky:n toiminnan jatkuvuuden turvaaminen niiltä osin, kuin toiminnot jäävät työtaistelun

ulkopuolelle

Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla 

‐ hallitus, toimikunta, JR, erityinen työryhmä:
 periaatteelliset ratkaisut ja tärkeimmät toimintaohjeet on yleensä syytä tehdä ja hyväksyä

hallituksessa, mikäli asian kiireellisyys sen sallii.

 hallitus voi tarvittaessa asettaa Kuntalaissa tarkoitetun toimikunnan, joka edustaa

työnantajaa

 toiminnan yleinen johtaminen JR:n vastuulla ‐  tästä syytä tehdä päätös hallituksessa

 käytännössä on todettu hyväksi asettaa erityinen työryhmä vastaamaan asioiden

hoitamisesta

 huolehdittava, että luottamushenkilöt saavat riittävästi tietoa työtaistelutilanteesta ja

johtavien viranhaltijoiden tekemistä ratkaisuista
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‐ viranhaltija‐ ja luottamushenkilöstöorganisaation päätöksenteko ja 

yhteistyö: 
 luottamushenkilöiden tulisi varautua tekemään tiettyjä tarpeellisia hallintotehtäviä, jos

näitä tehtäviä tekevä henkilöstö on lakossa (esim.  laskujen hoitaminen, palkkojen

maksatus ja erilaisten määräaikaisten tehtävien hoitaminen – talousarvion laatiminen,

tilinpäätöksen tekeminen jne.). Joissakin tapauksissa luottamushenkilöt voivat joutua

suorittamaan muitakin tehtäviä.

‐ tiedottaminen:
 KT:n on tärkeää saada nopeasti tieto paikallisesta työtaistelusta, sen uhasta tai

valtakunnallisen työtaistelun paikallisesta toimeenpanosta.

 KT‐yhteyshenkilöverkosto on KT:n tärkein suoran yhteydenpidon kanava

 työmarkkinahäiriötilanteessa KT‐yhteyshenkilön merkitys korostuu

 KT ylläpitää KT‐yhteyshenkilöille ekstranet‐palvelua

TIEDOTTAMINEN KY:SSÄ 

 kriisiajan tiedotus, tiedotusvalmiuksien tehostaminen, poikkeusajan tiedotusvastuut

 KT vastaa valtakunnallisesta työmarkkinatiedotuksesta keskusjärjestötasolla

 kuntalaisille tietoa mahdollisimman ajoissa työtaistelun aiheuttamista muutoksista

palvelujen tarjontaan: miten työtaistelu haittaa toimintoja, mitä palveluja sen aikana on

saatavilla, mitkä palvelut lakkaavat ja mitä korvaavia järjestelyjä on tarjolla

 julkisella mielipiteellä ja tiedotusvälineillä on myös suuri vaikutus julkisen alan

työtaistelujen kulkuun ja lopputulokseen

 on tärkeää, että henkilöstö tietää, ketkä vastaavat tiedotuksesta, mistä erilaista tietoa saa

ja miten tiedotetaan tilanteen muutoksista.

‐ kerättävät tiedot ja tietoaineiston säilyttäminen:
 Ky:n tulee kerätä tiedot työtaistelun (laillinen tai laiton) aikana työtaistelun

toimeenpanevan yhdistyksen kanssa käydyistä neuvotteluista ja säilyttää laaditut muistiot

ja pöytäkirjat sekä muut yksityiskohtaiset tiedot työtaistelusta

 laittoman työtaistelun välttämiseksi on tärkeää, että työtaistelusta ja sen uhasta

ilmoitetaan välittömästi KT:lle

 työnantajan tulisi kerätä tiedot liite 1 olevan luettelon mukaisista asioista (Ohjeita

työtaistelun varalta, opas kuntatyönantajille 2016). Tiedot voi toimittaa KT:lle KT‐

yhteyshenkilöille toimitetun sähköisen lomakkeen avulla myös s‐postitse

 tietoaineisto syytä säilyttää viisi vuotta.



‐ toimintojen turvaaminen lakon aikana: 
 neuvottelut ja paikallinen sopiminen lakon aikana: työmarkkinoilla yleisesti omaksuttu

periaate pidättäytyä työtaistelun aikana paikallisista palkkaneuvotteluista ja –ratkaisuista,

kunnes valtakunnallinen sopimus on saatu aikaan

 lakkorajojen täsmentäminen paikallisesti: lakkorajat on ilmoitettava täsmällisesti

työnseisausilmoituksessa, eikä näitä saa muuttaa ilman vastapuolen suostumusta.

Työnseisauksen rajat ja työnseisauksen piiriin kuuluvat henkilöt ja tehtävät on pyrittävä

täsmentämään virkariitalautakunnan mahdollisesti tekemän päätöksen mukaisesti niin,

ettei suojelutyötä tarvita. Lakon toimeenpanevalle paikallisyhdistykselle on tämän vuoksi

ilmoitettava niistä tehtävistä, jotka työnantajan käsityksen mukaan on ky:n toimintojen

turvaamiseksi ehdottomasti hoidettava lakon aikana.

 toimintojen käynnissä pitäminen: työtaistelun varalta laadittua suunnitelmaa hyväksi

käyttäen on syytä tehdä yksityiskohtainen päätös siitä, miten turvataan lakon kohteena

olevien sairaaloiden, päiväkotien, koulujen, sähkölaitosten, palo‐ ja pelastuslaitosten ja

muiden laitosten palvelutoiminnan jatkuminen mahdollisimman vähin keskeytyksin ja

häiriöin. Palvelujen turvaamiseksi voidaan käynnistää yhteistoiminta kuntatyönantajien

välillä. Yhteistyössä alueen kuntatyönantajien kanssa voidaan esim. tiettyjä toimintoja

keskittää ja ohjata alueen tiettyihin yksiköihin ja korvata ja kohdistaa resursseja uudella

tavalla. Palveluja voidaan hankkia myös yksityiseltä. Vuokratyövoimaa ja ostopalveluja

voidaan käyttää ja/tai lisätä.

 suojelutyö: suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka suorittaminen työtaistelun aikana on

välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantamisen ehkäisemiseksi taikka

sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka työtaistelun vuoksi erityisesti vaarantuu (s. 19

Ohjeita työtaistelun varalta, opas kuntatyönantajille 2016). Suojelutyövelvollisuus koskee

vain viranhaltijoita. Suojelutyön tekeminen voi alkaa ennen työtaistelua ja päättyä sen

jälkeen. Työtaistelun toimeenpanevan yhdistyksen pitäisi jättää työtaistelun ulkopuolelle

tietyt yhteiskunnan ja kansalaisten kannalta elintärkeät toiminnot. Jos yhdistys näin tekee,

suojelutyötä ei tarvita näiden toimintojen turvaamiseksi.

‐ työn johto, järjestyksen pito ja työsuojelu:
 saarto, hakukielto ja joukkoirtisanoutuminen eivät estä työnantajaa käyttämästä

normaaleja työnjohdollisia oikeuksiaan tehtävien järjestelyissä.

 työnantaja vastaa työsuojelusta myös työtaistelutilanteessa. Otettava huomioon

järjestettäessä toimintaa usein vajaalla henkilöstöllä tai muuten normaalista poikkeavissa

olosuhteissa.

 työtaisteluun osallistuvilla ei ole oikeutta oleskella työpaikalla tai muuallakaan työnantajan

tiloissa tai alueella. Sama koskee myös lakkovahteja. Työpaikalla tarkoitetaan koko laitosta

tai yksikköä, jossa henkilöstö työskentelee. Lakkoon osallistuvilla ei myöskään ole

mahdollisuutta pitää kokouksia työnantajan tiloissa.



‐ työvuoroluettelot: 
 esimiehet suunnittelevat työvuoroluettelot sen tiedon mukaan, joka heillä on

työvuoroluetteloa laadittaessa.

 työnantajalla on oikeus työmäärän ja työn ja toiminnan aiheuttamien muutosten

seurauksena muuttaa ja vahvistaa uudelleen työvuoroluetteloja.

 lakon päättymisen varalta on syytä laatia työvuoroluettelo normaalitilannetta varten, jotta

voidaan välittömästi ryhtyä noudattamaan tätä työvuoroluetteloa

 jokaisen lakossa olleen viranhaltijan ja työntekijän työhön paluun ajankohta tai työhön

paluun esteestä ilmoittamisen ajankohta kirjataan päivän ja kellonajan tarkkuudella, koska

tällä on vaikutusta palvelussuhteen ehtoihin.

 hätätyö: työaikalain 21 §:n perusteella kun ennalta‐arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut

keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen

keskeytykseen tai  hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, saa säädettyjä tai

sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt edellyttävät,

kuitenkin ENINTÄÄN KAHDEN VIIKON AJAN. Hätätyö oikeuttaa olemaan noudattamatta

mm. TAL:ssa säädettyjä vapaa‐aikoja ja ylityön enimmäismääriä. Työnseisaus voi aiheuttaa

työaikalain 21 §:ssä tarkoitetun hätätyötilanteen. Huomioitava, että se EI laajenna

työntekovelvollisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden piiriä.

‐ palkkaus: 
 palkkojen maksaminen: mikäli palkanlaskenta vaikeutuu lakon vuoksi, palkat voidaan

maksaa lakon aikana työssä oleville esimerkiksi edellisen kuukauden tai

palkanmaksukauden perusteita käyttäen. Mahdolliset virheet oikaistaan myöhemmin.

Palkanmaksun turvaamiseksi välttämättömiä toimenpiteitä voivat tarvittaessa suorittaa

myös asianomaiset luottamushenkilöt.

 työtaistelun piiriin kuuluville ei makseta palkkaa, oli työtaistelu sitten laiton tai laillinen.

‐ toimenpiteet työtaistelun päättyessä: 
 yleensä lakon lopettamissopimuksessa todetaan lakon päättymisajankohta (pvn,

kellonaika).

 lakkoon osallistuneilla on selonottovelvollisuus työvuoroistaan. Työnantaja voi silti näistä

ilmoittaa, jotta toiminnot saadaan käynnistymään mahdollisimman nopeasti.

 jokaisen lakossa olleen viranhaltijan ja työntekijän työhön paluun ajankohta tai työhön

paluun esteestä ilmoittamisen ajankohta kirjataan päivän ja kellonajan tarkkuudella, koska

tällä on vaikutusta palvelussuhteen ehtoihin.
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1. Johdanto
Potilasturvallisuus on keskeinen osa hoidon laatua. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteu-
tetaan oikein ja oikeaan aikaan. Potilasturvallisuuteen kuuluu hoidon turvallisuus, lääkehoi-
don turvallisuus sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuus. Potilasturvallisuuden keskeisin 
lainsäädännöllinen perusta on kirjattu terveydenhuoltolakiin, joka velvoittaa julkisia tervey-
denhuollon yksiköitä laatimaan suunnitelman laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täy-
täntöönpanosta. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjaa laatu- ja potilasturvallisuustyötä. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden 
laadun ja potilasturvallisuuden kehittämistä

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän potilasturvallisuussuunnitelma perustuu 
STM:n potilasturvallisuusstrategiaan, THL:n potilasturvallisuusoppaaseen, Suomen Potilastur-
vallisuusyhdistyksen Laadun- ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmaan ja Po-
tilasturvallisuus ja riskien hallinta -oppaaseen sekä tutkimukseen perustuvaan tietoon ja vaara-
tapahtumaraportoinnin perusteella tunnistettuihin potilasturvallisuuden kehittämiskohteisiin.  
Lisäksi laadinnassa on käytetty apuna sairaanhoitopiirien potilasturvallisuussuunnitelmia.

Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan 
ja oikealla tavalla ja hoidosta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.
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2. Potilasturvallisuuspolitiikka
Tavoitteena on tarjota Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueen asukkaille 
asiakaslähtöisiä, tasokkaita ja kattavia palveluja, joita toteuttaessa hyödynnetään tutkimus- ja 
seurantatietoa sekä vaikuttavia hoitokäytäntöjä. 

Kuntayhtymän arvoperusta pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön ja tu-
kee potilasturvallisuuden toimintamalleja. Hyvä potilasturvallisuus edellyttää yhteistyötä, avoi-
muutta ja hyvää vuorovaikutusta kuntayhtymän eri yksiköiden sisällä ja niiden välillä, huomioi-
den myös potilaiden, omaisten ja alueen eri toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö.

Potilasturvallisuussuunnitelma on Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän po-
tilasturvallisuustyön perusta, jossa kuvataan potilasturvallisuuspolitiikka, potilasturvallisuus-
järjestelmä sekä keskeisimmät potilasturvallisuuden varmistamiseen liittyvät käytännöt ja me-
netelmät. Hyvää potilasturvallisuutta tukee vastuullisuus, luottamus, osaaminen ja asiakkaan, 
potilaan ja henkilökunnan hyvinvointia tukeva ilmapiiri.

3. Potilasturvallisuustyön organisointi
Potilasturvallisuustyöstä vastaa organisaation johto ja lähiesimiehet omilla vastuualueillaan. Jo-
kainen työntekijä on velvollinen toimimaan potilasturvallisuutta edistävällä tavalla ja noudatta-
maan yhteisiä toimintatapoja ja -ohjeita.

3.1 Johtoryhmä ja yhtymähallitus
KSTHKY:n johtoryhmän tehtävänä on asioiden suunnittelu, valmistelu ja toimintojen yhteen-
sovittaminen. Johtoryhmän vastuulla on varmistaa riittävät resurssit laadukkaan ja turvallisen 
hoidon toteuttamiseksi. Johtoryhmä varmistaa, että potilasturvallisuuteen liittyvät vastuut on 
selkeästi määritelty koko organisaation tasolla ja että vastuuhenkilöillä on riittävät edellytykset 
tehtäviensä hoitamiseen.

KSTHKY:n hallitus hyväksyy kuntayhtymän potilasturvallisuussuunnitelman.  

3.2 Vastuuhenkilöt
Kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymän toiminnasta kokonaisuutena ja potilasturvalli-
suuden huomioon ottamisesta talouden suunnittelussa. Hän vastaa omalta osaltaan avoimen ja 
luottamuksellisen ilmapiirin luomisesta.

Johtava ylilääkäri on kokonaisvastuussa potilasturvallisuudesta ja toiminnan laadusta sekä vas-
tuussa toiminnan yhdenmukaisuudesta ja potilasturvallisuuden periaatteiden toteutumisesta 
koko organisaatiossa. Myös hän vastaa omalta osaltaan avoimen ja luottamuksellisen ilmapii-
rin luomisesta.

Johtava hoitaja johtaa ja kehittää hoitotyötä ja hoitotyön potilasturvallisuutta sekä vastaa poti-
lasturvallisuuden toteutumisesta koko organisaation hoitotyössä. Hän tukee hoitotyön lähiesi-
miehiä potilasturvallisuustyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Johtava hoitaja vastaa HaiPro:n 
kokonaisraportoinnista. Johtava hoitaja vastaa omalta osaltaan avoimen ja luottamuksellisen il-
mapiirin luomisesta. 

Ylilääkärit vastaavat yhteistyössä yksiköiden lähiesimiesten kanssa potilasturvallisuuden toteu-
tumisesta. Heidän vastuullaan on varmistua siitä, että hoidossa noudatetaan näyttöön perustu-
vaa lääketiedettä ja valtakunnallisia Käypä hoito -suosituksia. Ylilääkärit vastaavat omalta osal-
taan avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomisesta.

Lähiesimiehet vastaavat oman yksikkönsä ja henkilöstönsä osalta siitä, että yksikössä noudate-
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taan potilasturvallisuudesta tehtyjä linjauksia, Käypä hoito -suosituksia ja näyttöön perustuvia 
hoitokäytäntöjä. Esimiehet huolehtivat työntekijöidensä potilasturvallisuutta edistävien menet-
telytapojen käytöstä päivittäisessä työssä ja osaamisen ylläpidosta suhteessa potilasturvallisuu-
teen. He vastaavat työskentelyolosuhteista, välineistä ja resurssien asianmukaisesta kohdenta-
misesta kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla niin, että potilasturvallisuus kyetään kaikissa 
tilanteissa varmistamaan. Esimiehet toimivat vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käsit-
telijöinä ja vastaavat vaaratapahtumista oppimisesta. He vastaavat myös vaaratapahtumien vaa-
timien toimenpiteiden edistämisestä tulevien vaaratapahtumien ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi 
he vastaavat yksikkökohtaisesta raportoinnista ja tukevat avointa, luottamuksellista ja syyllistä-
mätöntä toimintakulttuuria.

Lääkehoitovastaavat arvioivat ja kehittävät oman yksikkönsä lääkehoitoa Turvallinen lääke-
hoito -oppaan ja lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. He vastaavat yksikön lääkehoitosuunni-
telman ylläpidosta ja päivittämisestä yhteistyössä lähiesimiehen ja yksikön vastaavan lääkärin 
kanssa. Heidän tehtävänään on edistää lääkehoidon vaaratapahtumien raportointia, lääkehoi-
toon liittyvien riskien tunnistamista sekä lääkehoidon turvallisuuteen liittyvien käytäntöjen so-
veltamista toiminnassa.

Hygieniahoitaja edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta sekä terveydenhuollon henkilökunnan 
työturvallisuutta. Hygieniahoitaja toimii yhteistyössä Satakunnan keskussairaalan infektioyksi-
kön kanssa sekä tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköiden kanssa.

Tartuntatautivastuulääkäri osallistuu tartuntatautien vastustamistyöhön. Tartuntatautien vas-
tustamistyöhön kuuluu tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epidemian sel-
vittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairas-
tuneeksi epäillyn tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden 
torjunta. Tartuntatautivastuulääkäri ottaa selvää epäillyn tai todetun tartuntataudin laadusta ja 
sen levinneisyydestä sekä ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi. 

Tartuntatautihoitaja huolehtii tartuntatautiohjeistuksista ja osallistuu ohjeiden ja suunnitel-
mien tekemiseen ja ylläpitoon.

Potilasasiamies neuvoo ja vastaa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilas-
vahinkolain soveltamiseen liittyvissä asioissa, kuten kohteluun, salassapitoon tai potilasvahin-
koepäilyyn liittyvissä asioissa.

Tietosuojavastaava toimii tietosuojatyön asiantuntijana johdolle ja henkilökunnalle. Hänen 
tehtävänään on auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvä henkilötietojen käsittelytapa ja kor-
kea tietosuojan taso, jonka avulla voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekis-
terinpitäjän välille.

Tietoturvavastaava vastaa tietoturvatyön kokonaisuudesta johdolta saamiensa resurssien ja toi-
mintavaltuuksien puitteissa. 

Potilastietojärjestelmävastaava huolehtii potilastietojärjestelmän pitämisestä ajan tasalla, ra-
portoi virhe- ja ongelmatilanteista järjestelmätoimittajalle sekä kouluttaa ja ohjeistaa henkilö-
kuntaa.

Henkilöstöpäällikkö toimii työsuojelupäällikkönä. Hänen tehtäviinsä kuuluu työsuojelun ris-
kienarvioinnin koordinointi sekä esimiesten avustaminen työsuojeluasioissa.
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Huoltomestari vastaa toimintaympäristön turvallisuudesta ja lääkintälaitehuollosta. Hän vas-
taa lääkintälaitehuollon vastaanottomenettelystä, laiterekisteristä ja laitteiden huollosta, ylläpi-
dosta, poistoista ja siitä, että organisaatiossa noudatetaan lääkintälaitteista annettua lakia.  

Huoltomestari toimii lääkinnällisten laitteiden osalta ammattimaisten käyttäjien vastuuhen-
kilönä:

• vastuuhenkilö vastaa, että käyttäjä toiminnassaan noudattaa lakia 629/2010 ja sen nojal-
la annettuja säännöksiä ja määräyksiä

◆ laitteen elinkaari
◆ ammattimainen käyttäjä
◆ vaaratilanneilmoitusmenettely
◆ seurantajärjestelmä
◆ terveydenhuoltoyksikön oma laitevalmistus

Siivoustyönohjaaja ohjaa siivoustyötä ja organisoi siivoustyöt sekä välinehuollon huomioiden 
puhtaudella torjuttavien infektioiden ja epidemioiden mahdollisuuden. Hän vastaa laitoshuol-
lon kehittämisestä työmenetelmien ja -välineiden sekä työn suunnittelun osalta. 

Sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuskoordinaattori toimii HaiPro-järjestelmän ylläpitäjänä 
ja kouluttajana.

3.3 Potilasturvallisuustyöryhmä
Muutostilanteissa ja uusien toimintojen käyttöönoton yhteydessä johtava ylilääkäri nimeää tar-
vittaessa potilasturvallisuuden osuutta pohtivan asiantuntijaryhmän.

3.4 Työympäristö ja tekniset resurssit 
Työympäristö luo edellytykset turvalliselle työn tekemiselle. Potilasturvallisuuden kehittämi-
sen kanssa yhtä tärkeää on työympäristön kehittäminen. Työympäristöstä poistetaan potilas-
turvallisuutta ja henkilökuntaa vaarantavat tekijät. Lääkintälaitteiden ja muiden laitteiden sekä 
sähköisten järjestelmien hankinnassa pyritään yhdenmukaisuuteen ja yhteensopivuuteen. Lait-
teiden käyttöön liittyvä ohjeistus tulee olla ymmärrettävää ja helposti saatavilla kiireellisissäkin 
tilanteissa. Kun uusia laitteita tai ohjelmistoja otetaan käyttöön, niihin tulee antaa riittävä pe-
rehdytys. Esimiehet järjestävät laitteiden koulutukset ja varmistavat, että laitteita osataan käyt-
tää. Laitteiden toimintakuntoa seurataan ja laitteet huolletaan säännöllisesti, jotta toimintahäi-
riöitä voidaan ennaltaehkäistä. 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kuvattu työsuojeluyhteistyö. Työpaikkaselvityk-
set tehdään yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa ja niillä täydennetään työpaikan riskinar-
viointeja. Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työsuojelutoimikunnan kokouksiin ja työ-
suojelutarkastuksiin työpaikalla. Työtilojen tulee mahdollistaa turvallinen hoito huomioiden 
tilojen riittävyys, terveellisyys, häiriöttömyys ja hygieenisyys. Työympäristöä tai sen muutok-
sia suunniteltaessa huomioidaan kaatumis- ja loukkaantumisvaarat sekä muut potilas- ja työ-
tapaturmariskit. Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan rokotuksia potilaiden suojaksi. 
Se sisältää velvoitteita työntekijän rokotussuojasta, kun työskennellään tartuntatautien vakavil-
le seurauksille alttiiden henkilöiden parissa.

4. Riskienhallinta
Riskienhallinta on keskeinen osa ennakoivaa ja järjestelmällistä potilasturvallisuuden kehittä-
mistä. Se on kokonaisvaltainen ja jatkuva prosessi, jossa riskejä tunnistetaan, analysoidaan ja 
niiden aiheuttamat seuraukset pyritään minimoimaan. Tavoitteena on löytää sekä johtamisen 
että käytännön työn keinot riskien poistamiseksi tai madaltamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Ris-
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kienhallinta on organisaation kaikilla tasoilla tapahtuvaa toimintaa, jota jokainen työntekijä to-
teuttaa omassa toiminnassaan.

Johdon ja esimiesten vastuulla oleva ennakoiva riskien arviointi on osa jatkuvaa toiminnan ke-
hittämistä. Ennakoiva riskien arviointi tähtää päätökseen, mitkä riskit ovat hyväksyttäviä ja 
mitä toimenpiteitä vaaditaan riskien saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle.

Riskien arvioinnin kautta toimintaa tulee jatkuvasti kehittää. Riskienhallinnan avulla varmiste-
taan, että organisaatiolla on riittävästi tietoa toiminnan, toimijoiden ja toimintaympäristön ris-
keistä. Riskienhallinnan tavoitteena on parantaa turvallisuutta. Riskienhallinnan tulee näkyä 
muutoksena työolosuhteissa ja -välineissä, ohjeistuksessa, perehdyttämisessä, koulutuksessa ja 
toimintojen suunnittelussa.

Potilasturvallisuusriskien arvioinnilla tarkoitetaan potilaan turvallisuuteen vaikuttavien vaaro-
jen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittelemistä ja riskien merki-
tyksen arviointia. Riskien suuruuteen vaikuttaa vaaratekijän esiintymisen todennäköisyys ja sen 
aiheuttamien seurausten vakavuus.

Turvallisuusriskien hallinnan tavoitteena on, että riski hallitaan kokonaisuutena huomioiden 
potilasturvallisuus (hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus ja laiteturvallisuus), työym-
päristön fyysinen turvallisuus ja sitä edistävät toiminnat, tietoturvallisuus ja laite- ja käyttötur-
vallisuus.

4.1 Seurantamenettelyt
Potilasturvallisuuden kehitystä seurataan säännöllisesti potilasturvallisuuden indikaattoreiden 
avulla. Seurannan tavoitteena on kerätä tietoa potilasturvallisuuden tilasta ja kehityssuunnasta. 
Kerättyä tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja esimiestyössä.

Potilas- ja työturvallisuutta seurataan HaiPro -vaaratapahtumaraportointijärjestelmän avulla. 
Johtava hoitaja laatii vaaratapahtumista raportin puolivuosittain. Sitä voidaan täydentää yksik-
kökohtaisilla esimiesten työstämillä osioilla. Raportti käsitellään johtoryhmässä, esimiespalave-
rissa ja tämän jälkeen yksiköiden omissa palavereissa. Muiden indikaattoreiden osalta seurantaa 
kehitetään ja pyritään tunnistamaan vaikuttavimmat indikaattorit potilasturvallisuustyön tuke-
miseksi. Näitä voivat olla esim. potilassiirtojen riskikartoitus, influenssarokotusten määrä ja kä-
sidesin kulutus.

Yksiköissä tehdään lisäksi työpaikkaselvityksen yhteydessä työsuojeluun liittyvä henkilökun-
nan riskikartoitus. Osa henkilökunnan riskitekijöistä on yhteydessä potilasturvallisuuteen. Ris-
kikartoituksessa esiinnousseet riskit käydään yksiköittäin läpi ja toimenpide-ehdotukset kirja-
taan ja niitä seurataan.

Työturvallisuuden pääasiallisena indikaattorina toimivat HaiPro-järjestelmään kirjatut työ-
turvallisuusilmoitukset. Henkilöstöpäällikkö laatii työturvallisuusilmoituksista raportin puoli-
vuosittain. Raportin käsittely tapahtuu samoin kuin vaaratapahtumaraportin.

4.2 Riskien arviointi
Riskejä voidaan arvioida sekä ennakoimalla mahdollisia vaaroja että tarkastella niitä jälkikäteen. 

Riskien arviointia suoritetaan ennakoivasti osana tavanomaisen toiminnan kehittämistä sekä 
osana toimintaan kohdistuvien muutosten suunnittelua Jälkikäteen tapahtuvaa arviointia suori-
tetaan osana yksittäisen vaaratapahtuman käsittelyä sekä osana vaaratapahtumajoukon tarkas-
telua.
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Kaikissa muutostilanteissa tulee huomioida potilasturvallisuuden varmistaminen osana muu-
toksen suunnittelua. Merkittävästi toimintaan vaikuttavista muutoksista tulisi aina tehdä doku-
mentoitu riskianalyysi. Tavoitteena on tunnistaa muutoksen mahdollisesti synnyttämät vaarat 
ja ongelmat, arvioida niihin liittyvät riskit ja varmistaa riittävä varautuminen niihin. Muutos-
tilanteissa varmistetaan, että potilasturvallisuusriskit arvioidaan tarvittavassa laajuudessa osa-
na muutoksen suunnittelua (taulukko 1). Riskianalyysi voidaan tehdä erikseen nimetyn henki-
lön tai työryhmän toimesta.

Yksittäisen vaaratapahtuman riskiarvioinnin tavoitteena on arvioida tapahtumaan liittyvä ris-
ki mahdollisia jatkotoimia varten. Yksittäiseen vaaratapahtumaan liittyvän riskin suuruus arvi-
oidaan osana vaaratapahtumailmoituksen käsittelyä. Riskin suuruus määritellään tapahtuman 
seurausten ja todennäköisyyden perusteella. Yksittäinen vaaratapahtuman riskiarvio kirjataan 
HaiPro-järjestelmään.

Muutos Potilasturvallisuuden huomioiminen muutoksen 
hallinnassa

• Koko organisaatiota/
tulos aluetta koskeva

• Hoitopolkuja koskeva
• Merkittävä tiloja, laitteita

ja järjestelmiä koskeva

 - johtoryhmä nimeää henkilön/työryhmän arvioimaan 
riskit

 - johtoryhmä päättää riskien hallinnan vaatimista toimista 
osana muutoksen toteuttamista

 - tulokset raportoidaan johtoryhmälle

• Työyksikköä koskeva

 - yksikön esimiehet arvioivat suunnitellun muutoksen mah-
dollisia vaikutuksia tarvittaessa yhteistyössä työterveys-
huollon kanssa ja päättävät vaadittavista toimista riskien 
hallintaan

 - tarvittaessa tehdään tarkempi riskianalyysi

• Yksittäinen laitteita ja
tarvikkeita koskeva

 - laitteiden hankintapäätöksessä huomioidaan käyttö-
ergonomia, potilasturvallisuus ja yhteensopivuus entisten 
kanssa

 - määritellään vaadittava perehdyttäminen ja järjestetään 
perehdytys kaikille

 - esimies arvioi säännöllisesti osaamista ja järjestää tarvit-
taessa ylläpitokoulutusta

• Prosessien ja toiminta-
tapojen kehittämiseen
liittyvä

 - prosesseja suunniteltaessa arvioidaan niihin liittyvät poti-
lasturvallisuusriskit

 - riskit tuodaan esille prosessin kuvauksessa
 - kriittisiin työvaiheisiin määritellään menettelytapa, jolla 

hallitaan mahdollinen inhimilliseen virheeseen liittyvä 
riski

 - toimintatapa arvioidaan siltä osin, että se on käytännön 
työn kannalta riittävän sujuva ja mahdollinen noudattaa

 - toimintatapa kirjataan yksikön sisäiseksi toimintaohjeeksi
 - esimies huolehtii riittävästä henkilöstölle tiedottamisesta 

ja järjestää tarvittaessa koulutusta ja harjoittelua ennen 
uuteen toimintatapaan siirtymistä

 - muutosten läpiviemisestä tehdään kirjallinen suunnitelma
Taulukko 1
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5. Raportointi ja ilmoitusjärjestelmät

5.1 Potilaslakiin ja potilasvahinkolakiin perustuvat ilmoitukset
 Jos asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai palveluun, niiden laatuun tai niihin 
liittyvään kohteluun, hänet ohjataan ottamaan yhteyttä asianomaiseen yksikköön ja tarvittaes-
sa esimieheen. Hän voi tarvittaessa tehdä asiasta muistutuksen toimintayksikköön tai kantelun 
valvontaviranomaiselle. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto 
voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä.

Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiamies. Potilasasiamiehen yhteystiedot 
löytyvät KSTHKY:n kotisivuilta ja hoitoyksiköiden ilmoitustauluilta. Henkilökunta opastaa tar-
vittaessa potilasta ja/tai omaista potilasasiamiehen tai muun vastuutahon luo. 

Muistutuksiin vastataan kirjallisesti pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa, laajempaa selvitys-
tä vaativiin kahden kuukauden kuluessa. Muistutuksiin vastaa asianomainen ylilääkäri, johta-
va ylilääkäri tai osavastuualueen ylilääkäri. Tietosuojavastaava koordinoi muistutuksiin liittyvät 
toiminnot, kts. myös Tietosuojaohje.

Kanteluasioihin vastaa johtava ylilääkäri ja tietosuojavastaava koordinoi kanteluihin liittyvät 
toiminnot.

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei aina voida välttää par-
haalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti tervey-
denhuollon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. 

Epäillessään terveydenhuollossa tapahtunutta potilasvahinkoa potilas tekee potilasvahinkoil-
moituksen. Hän voi tehdä sen itse Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta löytyvällä lomakkeella tai 
hän voi pyytää potilasasiamiestä auttamaan lomakkeen täytössä. Potilasvakuutuskeskus pyytää 
asiaa koskevat selvitykset potilasta hoitaneista yksiköistä. Tietosuojavastaava koordinoi potilas-
vakuutuskeskuksen asiakirjapyynnöt ja vastaa tarvittavien terveydenhuollon lausuntojen pyytä-
misestä asianomaisilta virkamiehiltä. Terveydenhuollon lausunnot antaa asianomainen lääkäri, 
esimies tai johtava ylilääkäri tapauksesta riippuen. 

Potilasvahinkoilmoituksista, muistutuksista ja kanteluista pidetään määrällistä kirjanpitoa ja sen 
lisäksi niistä kertyvää tietoa hyödynnetään oppimiseen ja kehittämiseen koko organisaatiossa. Ne 
täydentävät kokonaisnäkemystä potilasturvallisuuden tilasta kuntayhtymässä. Valvonta-asioiden 
ratkaisut tulevat viiveellä, joten ne soveltuvat huonosti ennakoivaan ongelmanratkaisuun.

5.2 Potilaiden vaaratapahtumailmoitukset
Potilailla on mahdollisuus sähköiseen palautteen antoon KSTHKY:n internetsivuilla: Palautelo-
make. Ilmoitukset ohjataan käsittelyyn ilmoitukseen liittyvään yksikköön. Jokaisessa yksikössä 
on mahdollisuus antaa palaute myös paperisella palautelomakkeella.

5.3 Hoitoilmoitusrekisteri Hilmo
THL:n Hoitoilmoitus- eli Hilmo-rekisteriä käytetään muun muassa hoidon haittavaikutusten 
tilastointiin. Hilmoon pitää ilmoittaa diagnosoitavissa oleva haittavaikutus Suomessa käytössä 
olevan ICD-10-tautiluokituksen mukaisesti. Hilmon tietoja haittavaikutuksista voidaan käyttää 
esim. hoidon laadun seurannassa ja kehittämisessä, tieteellisessä tutkimuksessa ja tilastoinnissa.

Käytännössä Hilmo-ilmoitus muodostetaan hoidon yhteydessä potilaskertomukseen kirjatuista 
diagnoosikoodeista. Siksi on tärkeää, että potilasta haittatapahtuman yhteydessä hoitava lääkä-
ri kirjaa myös haittavaikutuksia koskevat koodit. Lisätietoja diagnoosikoodien käytöstä THL:n 
sivuilta.
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5.4 Sairaalainfektioiden seuranta
Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella seurataan kliinisen mikrobiologian laboratorion ja in-
fektioyksikön tiiviinä yhteistyönä ja alueen hoitolaitosten kanssa yhdessä toimien monien mik-
robien esiintymistä sekä sairaaloissa ja laitoksissa, että avohuollossa. Mm. hoidolle resistenttien 
bakteerien, Clostridium difficilen, noroviruksen ja hengitystiepatogeenien esiintymistä seura-
taan. Myös monien muiden tartuntatautien valvontaa toteutetaan samalla konseptilla.

Erityisen vastustuskykyisistä mikrobeista (MRSA, ESBL-kannat, jne), joiden hoidossa tarvitaan 
eristystoimia, pidetään tartuntatautilain mukaista rekisteriä. Infektioyksikkö yhteistyössä hygie-
niayhdyshenkilöiden kanssa huolehtii riskitietojen kirjauksesta ja tarvittavista poistoista poti-
lastietojärjestelmään, jotta tieto varotoimien tarpeesta välittyisi henkilökunnalle.

Mikrobilähtöinen seuranta toimii Satakunnassa tällä hetkellä hyvin. Seurantajärjestelmän avul-
la pystytään epidemioita tunnistamaan varhain ja ehkäisemään niitä tehokkaasti.

5.5 Laitteita ja tarvikkeita koskevat ilmoitukset
Terveydenhuollon laitteella ja tarvikkeella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, oh-
jelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta sekä 
sen asianmukaiseen toimintaan tarvittavaa ohjelmistoa, jonka sen valmistaja on tarkoittanut 
käytettäväksi ihmisen 

• sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen,
• vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai kompen-

sointiin,
• anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai muunteluun; tai
• hedelmöittymisen säätelyyn

Ammattimaisen käyttäjän on terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 
25 §:n mukaan aina ilmoitettava Valviralle terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen aiheutta-
masta vaaratilanteesta, joka johtuu laitteen tai tarvikkeen ominaisuuksista, suorituskyvyn poik-
keamasta tai häiriöstä, riittämättömästä merkinnästä, riittämättömästä tai virheellisestä käyt-
töohjeesta taikka käytöstä. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun laitteen tai tarvikkeen osuus 
tapahtumaan on epäselvä. Ilmoitus on tehtävä niin pian kuin mahdollista, vakavasta vaaratilan-
teesta 10 vuorokauden kuluessa siitä, kun käyttäjä tai valmistaja on ensimmäisen kerran saanut 
tiedon tapahtumasta. Tapahtumasta on ilmoitettava myös valmistajalle tai tämän edustajalle, 
koska valmistajalla on ensisijainen vastuu tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Säteilyä synnyt-
tävien laitteiden käyttöön liittyvistä poikkeavista tapahtumista ja vaaratilanteista on lisäksi il-
moitettava Säteilyturvakeskukselle säteilylain 592/1991 perusteella.

Kuntayhtymässä kaikki laitteisiin ja tarvikkeisiin sekä niiden käyttöön liittyvät vaaratapahtu-
mat ilmoitetaan HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmään ja tapahtumayksiköksi lai-
tetaan aina se yksikkö, missä laite sijaitsee. Ilmoituksen käsittelijä tekee tarvittaessa terveyden-
huollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain mukaiset ilmoitukset: https://tlt.valvira.fi/tltvaara/
index.html 

26 § mukaisella ammattimaisella käyttäjällä tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että käyt-
täjän toiminnassa noudatetaan tämän lain ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 
KSTHKY:n vastuuhenkilö on huoltomestari.

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutunei-
den henkilövahinkojen korvaamisesta. Laitevahinkona korvataan tutkimuksessa, hoidossa tai 
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muussa vastaavassa käsittelyssä käytetyn sairaanhoitolaitteen tai -välineen viasta potilaalle ai-
heutunut henkilövahinko. Tällaisia laitteita ovat tyypillisesti esimerkiksi potilasvalvontalaitteet, 
sairaalavuoteet ja tutkimuspöydät. Laitteen vialla tarkoitetaan kaikkia tilanteita, joissa laite ei 
toimi tarkoitetulla tavalla, eikä se johdu terveydenhoitohenkilökunnan menettelystä.

Yksikön esimiehen tulee varmistaa, että yksikössä laitteita koskien
• laitteen käyttäjällä on tarvittava koulutus ja kokemus
• käyttöohjeet on saatavilla
• laitetta käytetään valmistajan ilmoittaman käyttötarkoituksen ja ohjeistuksen mukaisesti
• laite säädetään, ylläpidetään ja huolletaan valmistajan ohjeistuksen mukaisesti ja muu-

toin asianmukaisesti
• käyttöpaikka soveltuu laitteen turvalliseen käyttöön
• toiset laitteet, järjestelmät tai esineet eivät vaaranna laitteen suorituskykyä tai potilaan,

käyttäjän tai muun henkilön terveyttä
• laitteen asentaa, huoltaa ja korjaa vain henkilö, jolla on tarvittava ammattitaito ja asian-

tuntemus
• jos laite luovutetaan potilaan kotiin, on varmistuttava siitä, että potilas osaa ja on kyke-

nevä käyttämään laitetta turvallisesti ja olosuhteet, joissa laitetta käytetään, ovat vaati-
musten mukaiset.

5.6 Vaaratapahtumien raportointi
Vaaratapahtumista raportoimalla voidaan ehkäistä muiden potilaiden ja työntekijöiden joutu-
minen samanlaiseen tilanteeseen. Raportointi tukee yhteisen toiminnan ja turvallisuuden ke-
hittämistä. Raportoitavan asian tunnistaminen ja siitä ilmoittaminen on tärkeää potilasturval-
lisuuden ja oppimisen kannalta. Käsittelyn ja tiedon hyödyntämisen avulla mahdollistetaan 
oppiminen laajemmin. Tarkoituksena on saada tietoa vaaratapahtuminen syntyyn vaikuttavis-
ta tekijöistä. Tietoa voidaan hyödyntää riskien tunnistamisessa, niiden hallintaan liittyvien toi-
menpiteiden määrittelyssä ja toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa.

Vaaratapahtumien raportointiin kuuluu toimiva palautejärjestelmä. Raportoinnin kautta saa-
tavan tiedon käyttäminen tehokkaasti on tärkeää ilmoitusaktiivisuuden säilyttämiseksi ja kas-
vattamiseksi. KSTHKY:llä on käytössä sairaanhoitopiirin yhteinen HaiPro-vaaratapahtumien 
raportointiohjelma. Sairaanhoitopiirissä toimintaorganisaatiot voivat tehdä HaiPro-ilmoituk-
sen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon (osittain myös peruskuntien sosiaalihuol-
lon) kesken. Näin voidaan kehittää asiakkaiden ja potilaiden hoidon laatua, saumattomuutta ja 
tiedon siirtymistä eri organisaatioiden välillä. 

Vaaratapahtuman jälkeen ilmoittaja tekee anonyymisti ilmoituksen sähköisesti HaiPro-ohjel-
maan, josta tieto tapahtumasta välittyy nimetylle käsittelijälle (lähiesimies). Tarvittavat jatkotoi-
met tehdään lähiesimiehen toimesta. Lähiesimies siirtää asian tarvittaessa ylemmälle taholle jat-
kokäsittelyyn (esim. vakavan haitan aiheuttaneet tapahtumat). Johtava hoitaja tekee kaksi kertaa 
vuodessa yhteenvetoraportin HaiPro-ilmoituksista. Raportti käsitellään laajennetussa osaston-
hoitajapalaverissa ja johtoryhmässä. Lisäksi vähintään yksikkökohtainen raportti käsitellään yk-
sikön palaverissa. Yksittäisiä ilmoituksia käsitellään tarpeen mukaan yksiköiden kokouksissa.

Tavoitteena on ennakoiva riskien tarkastelu ja muutokset ja pyrkimykset turvallisuuden hal-
litsemiseksi kuntayhtymässä. Haitta- ja vaaratapahtumien luokittelussa ja käsittelyssä haetaan 
erityisesti tekijöitä, jotka johtuvat toimintaohjeiden puutteista, toiminnan organisoinnista tai 
muista organisaatiosta johtuvista tekijöistä. Lähtökohtaisesti pyritään arviomaan, onko toimin-
nassa korjattavissa olevia systeemin virheitä. Tavoitteena on, että henkilöstö oppii arvioimaan 
organisaation heikkoudet ja korjaamaan ne tai ainakin ilmoittamaan niistä laadun ja potilastur-
vallisuuden parantamiseksi.
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5.7 Vakavien vaaratapahtumien ilmoittaminen ja käsittely
Vakavaksi vaaratapahtumaksi luokitellaan tilanne, jossa potilaalle on aiheutunut merkittävää 
vakavaa tai huomattavaa pysyvää haittaa tai läheltä piti -tilanne, jossa olisi ollut samanlainen 
lopputulos ilman tapahtumaketjun pysähtymistä. Vakavat vaaratapahtumat edellyttävät tutkin-
taa siitä, miksi tapahtuma pääsi syntymään. 

Vakava vaaratapahtuma on hoitoprosessiin liittynyt seuraavanlainen poikkeava tilanne:
• potilaan kuolemaan johtanut tilanne
• henkeä uhannut tilanne, joka on johtanut sairaalahoidon aloittamiseen tai jatkamiseen
• tilanne, joka on johtanut pysyvään tai merkittävään vammaan, toimintaesteisyyteen tai

toimintakyvyttömyyteen
• tapahtuma, jossa potilaalle on aiheutunut tai olisi voinut aiheutua merkittävää, vakavaa

tai huomattavaa pysyvää haittaa tai hänen henkeensä tai turvallisuuteensa kohdistuu va-
kava vaara

• tilanteet, joissa potilaalle on suoritettu virheellinen toimenpide tai toimenpiteen kohde
on ollut väärä, hoito on annettu väärälle potilaalle tai määrätty hoito on jäänyt merkittä-
viltä osin antamatta

• tilanne, jossa uhka kohdistuu suureen joukkoon potilaita

Vakavat vaaratapahtumat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään esimiehen johdolla yksikössä ja vie-
dään lisäksi johtoryhmän käsittelyyn. Kaikista ko. tilanteista tehdään aina myös HaiPro-ilmoi-
tus. Käsittelyissä hyödynnetään Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen julkaisua Vakavien vaa-
ratapahtumien tutkinta, Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille.

6. Henkilöstön osallistuminen
Potilasturvallisuuden käytännön toteutumisessa ja kehittämisessä henkilöstön rooli on keskei-
nen. Potilasturvallisuutta voidaan kuitenkin parantaa vain, jos johdolla ja henkilöstöllä on teh-
tävien vaatimat riittävät tiedot, taidot ja osaaminen.

Ammattihenkilöiden tulee huolehtia omasta osaamisestaan ja noudattaa työssään potilasturval-
lisuuden periaatteita, oppaita, yhteisiä sopimuksia ja ohjeita. Potilasturvallisuutta parannetaan 
riittävällä perehdytyksellä, jatkuvalla täydennyskoulutuksella ja osaamisen seurannalla.

6.1 Tiedotus
Jatkuvalla tiedottamisella ja potilasturvallisuusasioiden esilläpidolla lisätään henkilöstön tur-
vallisuustietoisuutta. Johto ja esimiehet tiedottavat yleisistä potilasturvallisuuden kehittymiseen 
liittyvistä asioista ja sen kehittämisestä kuntayhtymässä. Esimiehet ovat merkittävässä asemassa 
turvallisuusajattelun ja uusien käytäntöjen jalkauttamisessa. Hygieniahoitaja ja muut asiantun-
tijat tiedottavat oman vastuualueensa asioista tarpeen mukaan.

Kuntayhtymässä tiedottaminen tapahtuu intranetissä, viikkotiedotteilla, sähköpostilla ja toimi-
villa info- ja palaverikäytännöillä. Intranetistä löytyy kaikkia koskevat ajankohtaiset tiedot, jo-
kaisen yksikön henkilöstölle yleisessä jakelussa olevat tiedot ja yksikkökohtaiset tiedot, muistiot 
yms. Viikkotiedotteessa on enemmän yleistä tiedotusta esim. kuntayhtymää, potilasturvalli-
suutta ja hygieniaohjeistusta koskien. Sähköpostilla tiedotetaan niin yleisistä kuin yksikkökoh-
taisista asioista jokaisen yksikön käytänteiden mukaisesti.

Toimivaan tiedottamiseen liittyen kuntayhtymässä pidetään säännöllisesti johdon järjestämät 
info-tilaisuudet ja jokaisella yksiköllä on toimivat palaverikäytännöt. Palavereista tehdään muis-
tiot ja ne ovat kaikkien työyhteisön jäsenten saatavilla.
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6.2 Yhteistoiminta henkilöstön kanssa
Palaute on tärkeää ammattitaidon ja potilasturvallisuustietouden kehittymiselle. Potilasturval-
lisuusasioita käydään läpi palavereissa HaiPro-puolivuosiraporttien lisäksi yksittäisten ilmoi-
tusten niin vaatiessa. Tavoitteena on henkilökunnan kanssa yhdessä suunnitella toimenpiteitä, 
joilla estetään vaaratapahtumien toistuminen tai joilla parannetaan turvallisuutta ja ehkäistään 
ennalta esim. tapaturmia.

6.3 Perehdyttäminen ja koulutus
Perehdytyksellä on tärkeä merkitys potilasturvallisuuden ja hoidon laadun toteutumisessa ja se 
on tärkeä osa henkilökunnan osaamisen varmistamista. Perehdyttäminen kattaa koko kuntayh-
tymän ja yksiköiden toimintatavat sekä käytettävät laitteet. Lisäksi huolehditaan, että tarvitta-
vat toiminta- ja käyttöohjeet ovat saatavilla. Hyvällä perehdyttämisellä ja koulutuksella pyritään 
saavuttamaan riittävä osaamisen taso, joka edistää potilasturvallisuutta.

Kuntayhtymässä vahvistetaan vuosittain koko kuntayhtymää koskeva koulutussuunnitelma, 
joka koostetaan yksikkökohtaisista suunnitelmista kulloistenkin painopistealueiden ja kehitys-
keskustelujen mukaan. Kuntayhtymässä sekä sisäisen että ulkoisen koulutuksen tärkeys ymmär-
retään ja johto suhtautuu niihin myönteisesti.

Uudet työntekijät ja opiskelijat perehdytetään kuntayhtymän yhteisiin asioihin kirjallisen ma-
teriaalin avulla ja yksikkökohtaisesti sekä kirjallisen materiaalin avulla että ns. vieriopetuksella. 
Jokaisessa yksikössä on perehdytyskansio, joka tukee yksilöllistä perehdytystä. Lisäksi jokaises-
sa potilastietojärjestelmää käyttävässä yksikössä on selvitetty potilastietojärjestelmän perehdy-
tettävät osiot ja kaikissa yksiköissä muut käytettävät ohjelmat.

Uuden työntekijän esimies vastaa perehdytyksestä ja nimeää perehdytyksestä vastaavan hen-
kilön. Perehdyttämissuunnitelma on yksilöllinen ja siinä otetaan huomioon aiempi työskentely 
kuntayhtymässä tai muu osaaminen esim. potilastietojärjestelmän osalta. Tärkeintä on saavut-
taa työn hallinnan tunne, joka omalta osaltaan vaikuttaa potilasturvallisuuteen.

7. Potilaan ja läheisten osallistuminen
Potilasta hoidetaan lääketieteellisin perustein ja yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilasta 
hoidetaan yksilöllisesti huomioiden hänen omat fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja ympäristöl-
liset voimavaransa. Terveydenhuollon ammattihenkilö varmistaa, että potilas saa riittävästi ti-
laansa koskevaa tietoa ja ymmärtää tilanteensa ja hoitonsa perusteet ja riskit. Potilas tekee omaa 
hoitoaan koskevat päätökset ja antaa suostumuksensa. 

Kuntayhtymän palveluista ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan kuntayhtymän internet-sivuil-
la. Poikkeavista aukioloajoista, esim. sulut, tiedotetaan internetin lisäksi myös paikallislehdis-
sä ja tiedotteissa. Yleistä palveluneuvontaa saa puhelimitse tai paikan päällä terveysasemilla. 
Yksilöllisempää palveluneuvontaa antavat kuntayhtymän sosiaaliohjaaja sekä terveysasemien 
neuvontapisteiden jäsenkuntien työntekijät. Terveyskeskussairaalasta, kotisairaalasta, kotisai-
raanhoidosta ja tehostetuista kotikuntoutusjaksoista sekä palliatiivisen hoidon poliklinikasta on 
tehty esitteet, jotka ovat yksiköissä potilaiden saatavissa.

Kuntayhtymän internetsivuilla on ikäihmisille suunnattu sivusto omahoitoinfo ikäihmisille,  
josta saa yleistä tietoa oman tai läheisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internetsivuilta löytyy Potilaan opas sekä sähköisessä muo-
dossa, että tulostettavana PDF-tiedostona.
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Lainmukaiset tiedot potilasasiamiehestä, rekisteriselosteista ja hinnastoista löytyvät internetin 
lisäksi viralliselta ilmoitustaululta ja osittain myös yksiköiden ilmoitustauluilta. 

Potilas voi antaa palautetta toiminnasta Roidu-asiakaspalautejärjestelmän kautta, nettilomak-
keella ja toimintayksiköissä jaettavilla paperilomakkeilla. Palautteet ohjataan käsittelyyn ilmoi-
tukseen liittyvään yksikköön. Lisäksi potilailta saadaan palautetta myös kasvotusten, puhelimit-
se, sähköpostitse ja postitse. Kaikki palautteet käsitellään asianmukaisesti ja viiveettä. 

Haittojen seuraukset voivat kohdistua potilaaseen ja hänen läheisiinsä, hoitoon osallistuneeseen 
henkilöstöön ja/tai hoitavaan organisaatioon. Haittatapahtuman sattuessa potilasta ja/tai hänen 
omaisiaan informoidaan haittatapahtumasta avoimesti. Tapahtuma ja sen seuraukset sekä mah-
dollisesti tarvittava hoito tai toimenpiteet käydään yhdessä läpi. Potilaalle kerrotaan myös mi-
hin toimenpiteisiin yksikössä ja tarvittaessa koko kuntayhtymässä ryhdytään, jotta tapahtuma ei 
toistuisi. Potilasta informoidaan potilasasiamiestoiminnasta ja muista palautekanavista. 

Kuntayhtymän toimintatavoista raportointi- ja ilmoitusjärjestelmien osalta kerrotaan tarkem-
min kappaleessa viisi.

8. Alueellinen yhteistyö
Sairaanhoitopiirin alueella tehdään aktiivista yhteistyötä eri potilasryhmiin ja hoitokäytäntöi-
hin perustuvissa yhteistyöryhmissä. Niiden avulla pystytään mm. yhtenäistämään erilaisia käy-
täntöjä ja kehittämään toimintaa potilaiden hyväksi. Satakunnan sairaanhoitopiiri mahdollistaa 
kaikille yksiköille vaaratapahtumailmoitusjärjestelmä HaiPro:n yhteiskäytön. 

9. Potilasturvallisuussuunnitelman ylläpito ja tarkistaminen
Potilasturvallisuussuunnitelman laatimisesta ja täytäntöönpanosta vastaa kuntayhtymän joh-
toryhmä. Suunnitelman sisältöä arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään toimintavaatimusten 
muuttuessa siten, että se palvelee parhaalla tavalla johdonmukaista laadun- ja potilasturvalli-
suuden kehittämistä. Kuntayhtymän johtava ylilääkäri vastaa potilasturvallisuuspolitiikan ke-
hittämisestä ja tarvittaessa potilasturvallisuussuunnitelman päivittämisestä. Potilasturvallisuu-
den edistämiseen liittyvien menettelytapojen ja toimintaohjeiden laatimisesta ja ylläpidosta 
vastaavat toimintayksiköiden esimiehet ja vastuuhenkilöt.
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1. TOIMINTAOHJEEN YLEISET PERIAATTEET

Toimintaohje koskee vammaispalvelulain (380/1987) ja asetuksen (759/1987) mukaisten palvelu‐
jen ja tukitoimien myöntämisperusteita ja järjestämistä Keski‐Satakunnan terveydenhuollon kun‐
tayhtymän alueella. Toimintaohje sisältää yleisperiaatteet, joiden mukaan Keski‐Satakunnan alu‐
eella  järjestetään  vammaispalvelulain  ja  asetuksen mukaisia määrärahasidonnaisia  palveluja  ja 
tukitoimia.  Toimintaohje on  laadittu  auttamaan  alueen päätöksenteon  linjaamisessa  ja  turvaa‐
maan  yhdenmukainen  päätöksenteko.  Toimintaohjetta  käytäntöön  sovellettaessa  ja  palveluja 
myönnettäessä  selvitetään aina asiakkaan palvelujen  tarve yksilöllisesti. Ohjeistus on  toimintaa 
jäsentävä ja käytäntöä yhdenmukaistava, mutta se ei ole sitova tai velvoita palveluiden myöntä‐
miseen tai tukitoimien korvaamiseen esimerkiksi määrärahojen ollessa loppu. 

2. LAINSÄÄDÄNTÖ

Vammaispalvelulain 2 §:n mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai 
sairauden  johdosta  on  pitkäaikaisesti  erityisiä  vaikeuksia  suoriutua  tavanomaisista  elämän  toi‐
minnoista. Palvelujen ja tukitoimien tarpeen tulee johtua pitkäaikaisesta, vähintään vuoden kes‐
tävästä tai pysyvästä vammasta tai sairaudesta.  

Vaikeavammaisuuden määrittely ei perustu yksin lääkärin tai terveydenhuollon henkilöstön arvi‐
oon. Vaikeavammaisuutta arvioitaessa huomioidaan hakijan ja hänen läheistensä sekä sosiaali‐ ja 
terveydenhuollon  viranomaisten  käsitys  hakijan  vammaisuudesta  ja  palvelujen  ja  tukitoimien 
tarpeesta. Sosiaalihuollon viranomaisen arvioinnissa otetaan huomioon mm. hakijan kyky suoriu‐
tua tavanomaisista elämän toiminnoista, fyysinen toimintaympäristö, perhetilanne ja muut yksi‐
lölliset tekijät. Diagnoosit eivät anna automaattisesti oikeutta vammaispalvelulain mukaisiin pal‐
veluihin,  vaan  kyse  on  vamman  tai  sairauden  aiheuttamien  toimintarajoitteiden  arvioimisesta. 
Vammaisuutta arvioitaessa ei henkilön iällä ole sinällään merkitystä, mutta pelkästään ikääntymi‐
sestä johtuva toimintakyvyn aleneminen ei oikeuta henkilöä automaattisesti vammaispalvelulain 
mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin. 

Vammaispalvelulain 3 §:n mukaan kunnan/kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että vammaisille 
tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnas‐
sa esiintyvä tarve edellyttää. Vammaispalvelulainsäädännössä palvelut  ja tukitoimet  jaetaan eri‐
tyisen  järjestämisvelvollisuuden  ja  yleisen  järjestämisvelvollisuuden  alaisiin  palveluihin  ja  tuki‐
toimiin.  

Yleisen järjestämisvelvollisuuden alaiset palvelut ja tukitoimet ovat määrärahasidonnaisia, jolloin 
niitä  järjestetään kuntayhtymän varaamien määrärahojen puitteissa. Määrärahasidonnaisia pal‐
veluja  ovat:  sopeutumisvalmennus,  päivittäisistä  toiminnoista  suoriutumisessa  tarvittavat  väli‐
neet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatekustannukset, kuntoutusohjaus ja muut lain tarkoituk‐
sen toteuttamiseksi tarpeelliset tukitoimet ja palvelut.  

Määrärahasidonnaisten tukitoimien osalta kuntayhtymä voi myös päättää määrärahojen kohden‐
tamisesta. Keski‐Satakunnan  terveydenhuollon ky kohdentaa määrärahojaan  siten, ettei kunta‐
laisten yhdenvertaisuutta  loukata. Määrärahat kohdennetaan kaikkien heikoimmassa asemassa 
oleville henkilöille.  

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia  järjestetään silloin, kun vammainen henkilö 
ei  saa  riittäviä  ja hänelle  sopivia palveluja  tai etuuksia muun  lain nojalla. Vammaispalvelulakiin 
ensisijaisia  lakeja ovat esimerkiksi sosiaalihuoltolaki, kansanterveyslaki  ja  laki omaishoidon tues‐
ta. 
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3. MENETTELY PALVELUA JA TUKITOIMIA HAETTAESSA

3.1 Hakeminen 

Määrärahasidonnaisia palveluja  ja tukitoimia haetaan kirjallisesti erillisellä hakemuslomakkeella. 
Hakemuksia  on  saatavilla  kuntayhtymän  toimipisteissä  ja  sen  voi  tulostaa  myös  internetistä 
http://www.ksthky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/vammaispalvelut.  Hakemus  toimitetaan  Keski‐
Satakunnan kuntayhtymän  lähimpään toimipisteeseen tai postitse osoitteella: Keski‐Satakunnan 
terveydenhuollon kuntayhtymä, Sosiaalipalvelut, Koulukatu 2, 29200 Harjavalta. 

Hakemuksesta  tulee käydä  ilmi palvelun  tai  taloudellisen  tuen  tarve. Hakemukseen  tulee  liittää 
lääkärin  tai muun asiantuntijan  lausunto,  jossa on yksityiskohtainen kuvaus vamman  tai sairau‐
den aiheuttamasta toimintarajoitteesta. Ensimmäistä kertaa vammaispalvelua haettaessa on ol‐
tava lääkärinlausunto (enintään 6 kk vanha).  

Vammaispalvelulain  mukaisten  palvelujen  ja  tukitoimien  tarpeen  selvittäminen  tulee  aloittaa 
seitsemäntenä (7) arkipäivän siitä, kun hakemus vaadittavine  liitteineen on toimitettu vammais‐
palveluun.    

3.2 Päätöksenteko 

Vammaispalvelulain mukaiset  päätökset  on  tehtävä  ilman  aiheetonta  viivytystä  ja  viimeistään 
kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on toimitettu, jollei asian selvittäminen erityi‐
sestä syystä vaadi pidempää käsittelyaikaa. 

Asiakkaan  yksilöllisen  tarpeen  selvittämiseksi  ja  yhdenvertaisen  kohtelun  turvaamiseksi  hake‐
mukset käsitellään tarvittaessa vammaispalvelutiimissä. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tai ‐
ohjaaja tekee viranhaltijapäätöksen vammaispalvelulakiin perustuvasta palvelusta tai tukitoimes‐
ta. Päätös annetaan kirjallisesti, ja siitä ilmenee mihin hakija on oikeutettu tai miten muuten asia 
on ratkaistu. Päätökseen liitetään valitusosoite muutoksenhakua varten. 

3.3. Muutoksenhaku 

Viranhaltijan päätökseen voi hakea muutosta Keski‐Satakunnan  terveydenhuollon ky:n yhtymä‐
hallitukselta.  Muutoksenhaku  voi  olla  esimerkiksi  vapaamuotoinen  kirje.  Muutosvaatimus  on 
toimitettava 30 vrk:n kuluessa päätöksen  tiedoksisaannista osoitteeseen: Keski‐Satakunnan  ter‐
veydenhuollon kuntayhtymä, Yhtymähallitus, Koulukatu 2, 29200 Harjavalta. 

Yhtymähallituksen päätökseen tyytymätön voi valittaa Turun Hallinto‐oikeuteen 30 päivän kulu‐
essa tiedoksisaannista. Muutoksenhaku on maksutonta. 

3.4 Palvelusuunnitelma 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 7 §:n mukaan sosiaali‐
huolto toteutettaessa on laadittava palvelu‐, hoito‐, kuntoutus‐ tai muu vastaa suunnitelma, jollei 
kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelma laatiminen ole muutoin ilmeisen 
tarpeetonta. Palvelusuunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen henkilön palveluntarpeessa tai 
olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan. 
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4. MÄÄRÄRAHASIDONNAISET PALVELUT JA TUKITOIMET

4.1 Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet 

Vammaispalveluasetuksen 17 §:n mukaan korvausta muiden kuin  lääkinnällisen kuntoutuk‐
sen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuk‐
siin suoritetaan sellaiselle vammaiselle henkilölle,  joka  tarvitsee niitä vammansa  tai sairau‐
tensa  johdosta  liikkumisessa,  viestinnässä,  henkilökohtaisessa  suoriutumisessa  kotona  tai 
vapaa‐ajan toiminnoissa.  

Korvauksen määrä on puolet edellä mainittujen välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimi‐
sesta vammaiselle henkilölle aiheutuvista todellisista kustannuksista. Vakiomalliseen välinee‐
seen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät muu‐
tostyöt korvataan kuitenkin kokonaan. Samoin kokonaan korvataan tekstipuhelimien vuokrat 
ja videotiedotteen kuukausimaksut. Varsinaiset kommunikaatiota tukevat välineet myönne‐
tään  lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kuntayhtymä voi myös antaa välineitä, koneita  tai  lait‐
teita korvauksetta vammaisen henkilön käytettäväksi. 

Korvauksen piiriin kuuluvat ne kohtuulliset ja välttämättömät kustannukset, jotka edesautta‐
vat vammasta tai sairaudesta johtuvien rajoitusten tai esteiden poistamista ja jotka ovat siis 
välttämättömiä päivittäisistä  toimista  suoriutumiseen. Hakijan on  selvitettävä hakemukses‐
saan, miten vamma tai sairaus rajoittaa omatoimisuutta ja miten väline, kone tai  laite mah‐
dollistaa itsenäisen suoriutumisen.  Välineen, koneen tai laitteen vaihto uuteen on perustel‐
tua silloin, kun aikaisemmin myönnetty laite ei enää vastaa sairaudesta tai vammasta aihetu‐
tuvaa tarvetta. 

Korvattavia kodinkoneita voivat olla kaikki välineet, koneet tai laitteet, jotka ovat välttämät‐
tömiä henkilön itsenäiselle suoriutumiselle kotona (esim. pyykinpesukone, tietokone, mikro‐
aaltouuni). Perusmallisia puhelimia/kännyköitä ei korvata. Harrastus ja vapaa‐ajan välineiden 
hankkimisesta  aiheutuneista  kustannuksista  korvataan  vamman  kannalta  välttämättömät 
muutostyöt  tai  puolet  erityisvälineen  hankinta‐kustannuksista.  Vaikeavammaisen  henkilön 
kohdalla voi kohtuuhintaisesta atk‐laitteistosta tulla korvattavaksi puolet, mikäli tietokone li‐
sää merkittävästi henkilön mahdollisuuksia itsenäiseen asiointiin ja sosiaalisten suhteiden yl‐
läpitoon. Internet‐yhteydestä aiheutuvat kulut asiakas maksaa itse. 

Sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  lisäksi apuvälinepalveluja  järjestäviä  tahoja ovat opetustoimi, 
työhallinto,  KELA,  työeläke‐  ja  vakuutuslaitokset  sekä Valtionkonttori.  Satakunnan  sairaan‐
hoitopiirin apuvälinepalveluiden  toimintaohje  ja apuvälineiden saatavuusperusteet  löytyvät 
sairaanhoitopiirin www‐sivuilta. Kela voi myöntää vaikeavammaiselle työhön  tai opiskeluun 
xliittyvät tarpeelliset, kalliit ja vaativat apuvälineet. Peruskoululaisille Kela voi myöntää apu‐
välineitä seitsemännestä vuosiluokasta lähtien. 

4.2 Liikkumisvälineet 

Liikkumisvälineenä voi  tulla korvattavaksi henkilöauto, pakettiauto  tai muu  liikkumisväline, 
kun vammainen henkilö ei voi käyttää vammansa tai sairautensa vuoksi julkisia joukkoliiken‐
nevälineitä, ja mikäli henkilö ei saa niihin korvausta muun lainsäädännön nojalla. 

Auton tai muun liikkumisvälineen kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että vammas‐
ta tai sairaudesta aiheutuva liikkumisvälineen tarve aiheutuu päivittäisistä toimista, tarve on 
jatkuva, päivittäinen tai usein toistuva ja helpottaa vaikeavammaisen omatoimista liikkumis‐
ta. Vammaiselle henkilölle  voidaan myöntää  vamman  tai  sairauden  vuoksi  välttämättömät 
auton muutostyöt/lisälaitteet  (esim.  ajohallintalaitteet,  automaattivaihteisto,  vakionopeu‐



6 

densäädin) omatoimisuuden tukemiseksi.   Tukea auton hankintaan ja  lisälaitteisiin myönne‐
tään ensisijaisesti silloin, kun oma auto mahdollistaa työssäkäynnin tai opiskelun. 

Mikäli  korvausta  auton hankintaan  anotaan  vammaisen  lapsen  kuljetustarpeisiin, päätöstä 
tehtäessä selvitetään hakijan perheolosuhteet ja auton käyttötarpeet lapsen kuljetuksiin. En‐
sisijaisesti korvataan lapsen vamman tai sairauden johdosta tarpeelliset lisälaitteet. Vain eri‐
tyisen painavista syistä avustetaan vammaisen  tai pitkäaikaissairaan  lapsen perhettä auton 
hankinnassa. 

Auton vaihto on pääasiallisesti perusteltua, mikäli auto ei enää vastaa vamman tai sairauden 
aiheuttamaa  tarvetta  liikkumisessa. Perusteltu syy voi olla myös auton kunto  tai vahingoit‐
tuminen korjauskelvottomaksi tai vamman tai sairauden paheneminen. Riittävä peruste au‐
tonvaihtoon  ei  ole  esimerkiksi  3‐5  vuoden  välein  taloudellisista  syistä  tapahtuva  vaihto. 
Vammaisen henkilön on myös mahdollista hakea korvausta käytettyyn autoon,  jos auto on 
hyväkuntoinen (kuntotarkastettu) ja siihen voi asentaa ajon kannalta tarvittavat lisälaitteet. 

Vamman vaatimat välttämättömät  lisälaiteet  ja niihin  liittyvät asennustyöt korvataan koko‐
naan. Auton vakiovarusteisiin kuuluvia lisälaitteita, huoltokustannuksia tai renkaita ei korva‐
ta erikseen. Käytetyssä autossa  jo valmiina olevaa automaattivaihteiston hintaa ei erikseen 
huomioida avustusta myönnettäessä.  

Korvausta auton hankintaan myönnetään enintään puolet kohtuuhintaisen vakiomallisen au‐
ton hinnasta. Kohtuuhinta määritellään asiakaskohtaisesti henkilön vammasta tai sairaudesta 
aiheutuvat  erityistarpeet  huomioonottaen.  Kustannuksia  korvattaessa  kohtuuhintaisen  au‐
ton  hankintahinnasta  vähennetään  autoveron  palautus,  vakuutuskorvaukset,  vanhasta  au‐
tosta  saatu  hyvitys  sekä  muut  mahdolliset  avustukset.  Auton  jäljelle  jäävästä  osuudesta 
myönnetään  hakijalle  puolet  vammaispalvelulain mukaisena  korvauksena,  pääsääntöisesti 
kuitenkin enintään 3 000 euroa.  Autoavustus kohdennetaan ensisijaisesti siten, että se tukee 
vaikeavammaisen henkilön opiskelua, työssäkäyntiä tai vaikeavammaisen  lapsen  jokapäiväi‐
siä kuljetusmahdollisuuksia.  

Tukea  auton hankintaan  ja  lisälaitteisiin haetaan  kirjallisesti  ja hakemuksen  liitteenä  tulee 
toimittaa:  lääkärinlausunto  (enintään  6  kk  vanha),  kirjallinen  kustannusarvio  ostettavaksi 
suunnitellusta autosta,  tekninen erittely auton varustetasosta,  toiminta‐  tai  fysioterapeutin 
lausunto lisälaitteiden tarpeesta, kustannusarviot vamman tai sairauden johdosta välttämät‐
tömistä  lisälaitteista  ja arvio muutostöistä aiheutuvista kustannuksista, kirjallinen arvio  (au‐
toliikkeen) vaihtoautosta saatavasta hyvityksestä, ennakkoveropäätös koskien autoveronpa‐
lautusta ensimmäistä kertaa Suomeen rekisteröidyistä autoista, päätökset muista hankintaan 
myönnetyistä avustuksista tai korvauksista, kopio ajokortista, käytetyn auton kuntoarvio se‐
kä muut perustelut autoavustuksen myöntämiselle. 

4.3 Sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus 

Vammaispalvelulain  8  §:n mukaan  vammaiselle  henkilölle  annetaan  kuntoutusohjausta  ja 
sopeutumisvalmennusta sekä muita tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisia pal‐
veluja. Näitä  palveluja  voidaan  antaa myös  vammaisen  henkilön  lähiomaiselle  tai  hänestä 
huolehtivalle taikka muutoin läheiselle henkilölle. 

Sopeutumisvalmennukseen  kuuluu neuvonta, ohjaus  ja  valmennus  vammaisen henkilön  ja 
hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennus kuuluu 
ensisijaisesti Kelan ja terveydenhuollon tuottamiin palveluihin. Sopeutumisvalmennuksena ei 
tueta loma‐ ja virkistystoimintaa. 
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Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on vammaisen henkilön sosiaalisen toimintakyvyn ja kun‐
toutusedellytysten tukeminen  ja parantaminen. Kuntoutusohjaus eroaa sopeutumisvalmen‐
nuksesta siinä, että sen tarkoituksena on neuvoa  ja opastaa vammaista  ja hänen  läheisiään 
löytämään  tarkoituksenmukaisia  ratkaisuja  erilaisissa  elämäntilanteissa  sekä  välittää  tietoa 
erilaisista yhteiskunnan palveluista. 

4.4 Ylimääräiset vaate‐ ja erityisravintokustannukset 

Vammaiselle henkilölle korvataan vammaispalvelulain 9 §:n  ja vammaispalveluasetuksen 18 
§:n mukaan ylimääräiset vaatekustannukset,  jotka  johtuvat vamman tai sairauden aiheutta‐
masta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, ettei henkilö vammansa
vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita. Vammaispalvelulain nojalla voi‐
daan korvata vain  tavanomaisen vaatetuksen  ja erityisvaatetuksen välinen erotus  tositteita
vastaan. Hallituksen  esityksen mukaan  vammaisuuden  aiheuttamiksi  ylimääräisiksi  kuluiksi
on arvioitu 30 % muun väestön keskimääräisiin vaatekuluihin nähden.

Vammaiselle henkilölle voidaan erityisravinnon hankkimisesta aiheutuneet ylimääräiset kus‐
tannukset yksilöllisen harkinnan perusteella, mikäli henkilö ei saa korvausta muun lain nojal‐
la. Kelan korvaus on ensisijainen erityisruokavaliosta aiheutuneisiin kustannuksiin. Ylimääräi‐
siä ravintokustannuksia voidaan korvata,  jos vammainen henkilö  joutuu käyttämään erityis‐
ravintovalmisteita pitkäaikaisesti ja säännöllisesti. Sellaisia kustannuksia ei korvata, jotka pe‐
rustuvat van  lääkärin suosituksiin tai ovat tavanomaisia ruokatavarakaupan artikkeleihin  lu‐
ettavia ravintoaineita ja valmisteita. 

5. ILMOITUS OLOSUHTEIDEN MUUTTUMISESTA

Osoitteen  tai  kotikunnan muuttuminen  tai muu  olosuhteissa  tapahtunut muutos  tulee  il‐
moittaa kuntayhtymän vammaispalveluun. Mikäli kuntayhtymä on myöntänyt välineitä, ko‐
neita tai laitteita vammaisen henkilön käytettäväksi, käyttötarpeen päätyttyä ne on palautet‐
tava takaisin kuntayhtymään. 



Yleiskatsaus Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän toimintavuodesta 2017 

Hallituksen linjaama sote- ja maakuntauudistus on elänyt monet vaiheet vuoden 2017 aikana. 
Peruslähtökohta on edelleen, että Suomeen perustetaan nykyisen maakuntajaon mukaisesti 18 
itsehallintoaluetta, joita kutsutaan maakunniksi. Maakunnan vastuulle siirtyy sosiaali- ja terveydenhuolto, 
pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto sekä maakuntien liittojen ja ELY-keskusten alueellisen 
kehittämisen tehtävät. Vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille 
1.1.2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta uudistetaan nykyinen rakenne, palvelut ja rahoitus. 

Hallituksen linjaus pitää sisällään myös julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannon monipuolisuuden 
lisäämisen. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjän valinnanvapautta 
lisätään ja otetaan käyttöön mm. henkilökohtainen budjetti. Yksityiskohtaiset linjaukset ovat 
täsmentyneet kuluneen vuoden sisällä useasti, viimeksi 22.1.2018. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella maan hallitus siirsi kesällä 2017 sote- ja maakunta- 
uudistusta aiemmasta aikataulusta vuodella eteenpäin eli 1.1.2020. Satakunnassa valmisteltu Satasoten 
muutosorganisaatio lopetti virallisen sote -valmistelunsa 30.6.2017. Esivalmisteluvaihe 2:n 
valmistelutoimielin (VATE) aloitti toimintansa 1.7.2017 lukien Satakunnassa maakuntahallinnon 
alaisuudessa ns. epävirallisena valmistelutoimielimenä, sillä sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännön 
hyväksyminen siirtyi kesäkuuhun 2018. Satasoten substanssityöryhmät ovat valmistelleet 
palvelukokonaisuuksia vuoden 2017 ja kuntayhtymän henkilökunta on osallistunut tähän valmisteluun 
laajasti. Kuntayhtymä on ollut mukana maakunnassa toimivissa hankkeissa kuten Lape, Sataosaa, 
Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen, SataLipake ja neuvokasperhe. Lisäksi maakunnallisten 
hankehakemusten laatimisessa kuntayhtymä on ollut aktiivisesti mukana.   

Yhtymävaltuusto totesi virallisesti kesäkuussa talouden tasapainottamisohjelman täytetyksi. Vuodelle 
2017 kohdistui vielä kiky -sopimukseen kuuluvia talouskevennyksiä esim. lomarahaleikkauksen 
muodossa. Toiminnan sisältöjä on kehitetty ja mm. työajanpidennys on tehostanut toimintaa esim. 
kertyneiden suoritteiden muodossa, sillä enemmän työaikaa työlle on ollut käytettävissä. Suoritemäärän 
kertymä on noussut avohoidon tehtäväalueella, toteuma 117 % (228 168, v. 2016 217 219). 

Kertomusvuoden toimintakate oli 2.735.007 €. Toimintavuoden tulos oli 2.450.082 € ylijäämäinen. 
Suoritemäärän toteuma arvioituun nähden suurempana on tuottanut tuloina ylijäämän mukaisen tuloksen. 
Menokehitys on pystytty pitämään arvioidulla tasolla (toteuma 99,82 %), vaikka se sisälsi mm. Luvian 
terveysaseman ulkoistamisen. Jäsenkunnille palautetaan avohoidon tehtäväalueelta 1,4M€ käytön 
mukaisessa suhteessa.  

Käyttöönotettu asiakaspalautejärjestelmä on opettanut meitä annetun palvelun laadun merkityksestä. 
Asiakaspalautejärjestelmän kautta on myös saatu tunnustusta myös hyvin tehdystä työstä. Tulokset 2017 
osalta ovat vertailukelpoisia sekä julkisiin, että yksityisiin tuottajiin nähden. Henkilökunta on osittain 
elänyt vielä vuoden 2017 talouden tasapainottamisen jälkimainingeissa mm. ylimääräisen venymisen 
osalta ja vuosi 2017 on ollut oikeastaan siitä toipumisen vuotta. Vuoden 2017 hyvästä tuloksesta sekä 
toiminnan että talouden osalta kuuluu henkilökunnalle. Tulos on loistava osoitus suunnitelmallisesta 
toteutuksesta ja yhteisten ponnistelujen tuloksellisuudesta. 

1.2.3 Keskeiset muutokset toiminnassa sekä arvio tulevasta kehityksestä 

Asiakaspalautteen kerääminen aloitettiin maaliskuussa. Asiakaspalautelaitteita laitettiin joka 
terveysasemalle sisäänkäyntien yhteyteen. Asiakaspalaute mitataan NPS-luvulla, joka voi vaihdella -100 
ja 100 välillä. Arvoja seurataan kokonais- NPS-luvun kautta sekä kahden viikon seurannalla, joka 
päivittyy kuntayhtymän intranettiin päivätasolla annettujen palautteiden mukaisesti. Asiakas voi antaa 
palautteen arvosanalla 1-10.  

Erityisen tyytyväisiä asiakaspalautteiden mukaan on oltu ammattitaitoon; tyytymättömyyttä on ollut 
jonotusajoissa. Kahden viikon NPS-luvut ovat vaihdelleet -17 ja 100 välillä. Kokonais- NPS-luku oli 
vuoden 2017 lopussa 49,23. 
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Avoterveydenhuollossa on kehitetty lääkäri-hoitaja työparityöskentelyä ja Kokemäen iltavastaanotto on 
saatu jälleen toimintaan 1-2 pvänä viikossa. Lääkärinvastaanoton kiirevastaanoton läpivienti viikkotasolla 
on 200 potilasta. Ilta-aikainen kiirevastaanotto muutettiin kesän aikana viitteellisellä ajanvarauksella 
toimivaksi, jotta asiakkaiden ei tarvitsisi odottaa ajalle pääsyä liian pitkään. Kesä ja jouluajan toiminnan 
supistaminen sujui hyvin.  

Uusina toimintoina vuodelta 2017 on panostus liikunta, ravinto ja elämäntapaohjaukseen. Alku vuodesta 
päätettiin painottaa toimintaa potilaiden/asiakkaiden ohjaamiseen jäsenkuntien matalankynnyksen 
liikuntapalveluihin. Toimintamalli vaati yhteistä suunnittelua liikunnan ohjauksen ja liikuntapalveluiden 
ohjausketjussa. Toiminta linkitettiin heti aluksi Satakunnassa liikuntapalveluketju hankkeeseen, vaikka 
varsinaisena pilottialueena Keski-Satakunta ei tässä hankkeessa aluksi toiminutkaan.  

Sairaalapaikkojen kehitys 2006–2017 
Ohessa kaavio vuodeosastopäivien jäsenkuntakohtaisesta kehityksestä 2006 - 2017 Eurajoen kunnalla on 
oma vuodeosasto (10 paikkaa), joka tuli kuntayhtymän hallinnointiin 2017 alusta, palvelu on kuitenkin 
Eurajoen kunnan hoitama palvelu. Hallinnoinnin siirtyminen tarkoitti vuodeosastotoiminnan 
toimintamallien, periaatteiden noudattamista ja yhdenmukaista ohjausta ky:stä käsin vuoden alussa 
laaditus kattavan ohjeiston mukaisesti.  

Alla olevassa taulukossa vuosien 2013- 2016 toteumassa mukana on myös Luvian kunnan käyttömäärät. 
Vuodesta 2017 lukien Luvian vuodeosaston käyttömäärä Eurajoen kunnan luvuissa. 

HOITOPÄIVIEN KEHITYS 2006‐2017

Hvalta Mu % Kokemäki Mu % Nakkila Mu % Ejoki Luvia YHT. Mu % ss‐tarve

2oo6 15603 14788 4531 34922 96

2oo7 16147 3,5 15931 7,7 6858 51,4 38936 11,5 107

2oo8 14805 ‐8,3 18826 18,2 4955 ‐27,7 38586 ‐0,9 106

2oo9 12527 ‐15,4 18638 ‐1,0 6350 28,2 37515 ‐2,8 103

2o10 10110 ‐19,3 14085 ‐24,4 4389 ‐30,9 28584 ‐23,8 78

 2o11 7029 ‐30,5 11527 ‐18,2 4108 ‐6,4 1064 23728 ‐17,0 65

2012 5859 ‐16,6 11001 ‐4,6 3870 ‐5,8 702 21432 ‐9,7 59

 2o13  7489 27,8 7969 ‐27,6 3568 ‐7,8 565 2001 21592 0,7 59
2o14 5910 ‐21,1 6325 ‐20,6 2695 ‐24,5 915 1984 17829 ‐17,4 49

2015 5180 ‐30,8 5125 ‐35,7 2723 ‐23,7 54 1041 14123 ‐20,8 39

2016 4612 ‐22,0 5948 ‐6,0 2400 ‐10,9 118 1161 14239 0,8 39

2017 4267 ‐7,5 5330 ‐10,4 2397 ‐0,1 322 12316 ‐13,5 34
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Alku vuodesta epidemiat, paikkojen täyttyminen hoitoyksiköissä (kauttaaltaan paikat olivat täynnä) 
sekä kokonaisjärjestelmän jäsentymättömyys (kunnat ja ky) loivat yhteistilanteen, jossa jäsenkunnille 
muodostui Shp:n siirtoviivemaksuja. Koti- ja sairaalapalvelujen kokonaisuuden jäsentyminen ja 
ylivuodosta sopiminen normalisoi tilanteen kesään mennessä. Kehittämisen kohteina ovat olleet 
erityisesti kotisairaala ja tehostettu kotikuntoutustoiminta. Kotisairaalakäynnit toteutuivat vuonna 2017 
5835 suoritteella joka vastaa keskimäärin vuoden aikana 16 sairaansijaa. Kotisairaalatoiminnan 
vakiintuminen näyttää laskevan pysyvästi tk- sairaalapalvelun tarvetta sekä Harjavallan että Eurajoen 
osastolla. Tehostettuja kotikuntoutusjaksoja (Tekoja tiimi) aloitettiin ensimmäistä kertaa syyskuussa. 
Palvelu vie laaja-alaisen kuntoutustoiminnan asiakkaan kotiin. Palvelu-uudistus on edennyt hyvin. 
Kokonaisuudessaan muutokset ovat vähentäneet osaltaan vuodeosastohoidon tarvetta. Eurajoen osaston 
osalta sovittiin hallinnollisesta vastuusta kuntayhtymän ja Eurajoen kunnan kesken.  

Kuntayhtymän toiminnan kehitys tulevaisuudessa 

Meneillään oleva maakunta- ja sote -rakennemuutos luo kuntayhtymän tulevaisuuden kehittämiselle 
rajalliset mahdollisuudet. Valtioneuvoston nykyinen linjaus on muuttamassa täysin sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteita 1.1.2020 alusta. Kuntayhtymäpohjainen sosiaali- ja terveydenhuolto 
muuttuu maakunnalliseksi toiminnaksi, joka siirtää järjestämisvastuun pois kunnallisesta 
päätöksenteosta.  

Kuntayhtymän tavoitteena on, että uuden sote -järjestelmän nykyinen Keski-Satakunnan yhteisesti 
sovittu alueellinen palvelumalli voitaisiin turvata ja että lähipalvelut voitaisiin turvata nykytasoisina.  
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