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1 PALVELUN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 
 

PTKY KARVIAINEN:   

Perusturvakuntayhtymä Karviainen   

postiosoite: PL 114, 03101 Nummela  

Puhelinvaihde (09) 4258 2000   

    

Y-tunnus: 2187280-1  

  

Terveysneuvontapalvelut 

  

Perusturvakuntayhtymän toiminnasta vastaa:  

perhekeskuspäällikkö Kirsi Hatanpää  

sähköposti: kirsi.hatanpaa@karviainen.fi  

Terveysneuvontapalvelujen osastonhoitaja Joanna Immonen  

joanna.immonen@karviainen.fi  

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIATTEET 
 

Karviaisen toiminta-ajatus ja –periaatteet pohjaavat Karviaisen arvoihin. Karviaisen arvoja ovat 
myönteisyys, uudistuminen, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja asiakaskeskeisyys. 
Terveysneuvontapalveluiden toiminnassa pyritään laadukkaaseen ja oikea-aikaiseen asiakastyöhön 
Karviaisen arvojen mukaisesti.   

 

2.1 Toiminnan kuvaukset 
 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen terveysneuvontapalvelut tuottavat äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, 
koulu- ja opiskeluhuollon palvelut sekä nuorten (alle 22-vuotiaiden) ehkäisyneuvonnan palvelut 
Karkkilalaisille ja Vihtiläisille kuntalaisille. Opiskeluhuollon palveluihin on oikeus myös edellä mainituissa 
kunnissa opiskelevilla opiskelijoilla.   

Terveysneuvonta sisältyy äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon kaikkiin määräaikaisiin 
terveystarkastuksiin. Terveysneuvonnan on näyttöön perustuvaa tietoa ja neuvontaa, jota voidaan 
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toteuttaa yksilöllisesti, ryhmässä ja yhteisöllisesti. Terveysneuvonnalla tuetaan voimavarojen vahvistamista 
ja vastuun ottamista omasta terveydestä. (THL 2022.)   

Terveysneuvonnalla tuetaan vanhemmaksi kasvamista ja parisuhdetta sekä edistetään perheen sosiaalista 
tukiverkostoa. Terveysneuvonta tukee yksilön ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 
useilla eri osa-alueille kuten esimerkiksi Ihmissuhteet, mielenterveys, ravitsemus ja imetys sekä liikunta ja 
painonhallinta. (THL 2022)    

 

2.1.1 Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut 
 

Karviaisen alueen Äitiysneuvolapalvelut on tarkoitettu lasta odottaville vihtiläisille ja karkkilalaisille 
perheille. Äitiysneuvolakäyntien tarkoituksena on turvata odottavan äidin, sikiön ja vastasyntyneen terveys 
sekä edistää ja ylläpitää perheen terveyttä ja hyvinvointia. Äidin ja perheen tarpeet määrittelevät 
vastaanottokäyntien ja kotikäyntien määrän.   

Karviaisen lastenneuvolapalvelut on tarkoitettu vihtiläisille ja karkkilalaisille alle kouluikäisille lapsille 
perheineen. Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä 
ja hyvinvointia ja kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhemmuutta. Lapsi saa neuvolassa 
rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.  

Äitiys- ja lastenneuvolassa pyritään havaitsemaan perheiden tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja 
järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Käyntejä voidaan muokata perheen yksilöllisten tarpeiden 
mukaisesti.  

 

2.1.2 Kouluterveydenhuollon palvelut 
 

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Koko ikäluokan    kattavat 
terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen 
oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja 
psykososiaalista terveydentilaa suhteessa ikään ja kehitysvaiheeseen ja pyritään löytämään mahdolliset 
sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät.  

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan 
terveystarkastukset ovat laajoja. Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat 
yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat 
kutsutaan mukaan.  

 

2.1.3 Opiskeluterveydenhuollon palvelut 
 

Karviaisen opiskeluterveydenhuolto tarjoaa palveluja Vihdin ja Karkkilan lukioiden opiskelijoille, sekä 
Luksian, Länsi-uudenmaan ammattiopiston ja aikuisopiston opiskelijoille. Opiskelija on oikeutettu 
opiskeluterveydenhuollon palveluihin, mikäli hän opiskelee Kelan opintotukilainmukaisessa opintotukeen 



oikeuttavassa koulutuksessa. Opiskelun on oltava lisäksi päätoimista ja kestettävä vähintään kaksi 
kuukautta.  

Lukioissa ja Luksiassa edistetään opiskelijoiden hyvinvointia sekä yhteisön että yksilön tasolla. 
Opiskeluhuoltopalveluiden asiantuntijat tukevat opiskelijoita erilaisissa pulmissa ja kysymyksissä. 
Opiskeluterveydenhuolto on osa oppilaitoksen opiskeluhuoltoa.  Opiskeluterveydenhuollossa ohjataan 
opiskelijoita huolehtimaan terveydestään, autetaan eteenpäin eri elämäntilanteissa ja tuetaan 
opiskelukykyä. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös sairauksien hoito. Opiskeluympäristön 
terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä oppilaitoksen muiden toimijoiden ja 
viranomaisten kanssa.   

 

2.1.4 Nuorten (alle 22-vuotiaiden) ehkäisyneuvonnan palvelut  
 

Karviaisen nuorten ehkäisyneuvonta tarjoaa palveluita Vihdin ja Karkkilan alueella asuville ja alueella 
opiskeleville alle 22-vuotiaille nuorille.  Ehkäisypalvelujen tarkoitus on edistää yksilön ja parin terveyttä 
tarjoamalla tukea ja neuvoja terveyteen, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Raskauden 
ehkäisypalvelujen lisäksi muut seksuaaliterveyttä edistävät palvelut kuuluvat ehkäisypalvelujen piiriin, 
kuten  

• seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta  

• myönteisen seksuaalisuuden edistäminen seksuaalikasvatuksen avulla  

• hedelmällisyysneuvonta (hedelmättömyyden ehkäisy)  

• seksitautien ehkäisy   

• seksuaaliväkivallan ehkäisy  

• seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen kokemisen ilmaisun tukeminen  

• seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvä muu neuvonta.  

2.2 Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

PTKY Karviaisella on yhteiset määritetyt arvot, jotka ohjaavat terveysneuvontapalveluiden toimintaa.  

Karviaisen arvot ovat  

 Myönteisyys  

• Toimivat yhteistyösuhteet sidosryhmien kanssa  

• Ystävällinen/asiallinen palvelu  

• Arvostetaan omaa ja toisten tekemää työtä  

Uudistuminen  

• Ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen ja lisääminen  

• Innovatiivisuuden arvostaminen  



• Tietojärjestelmien ja tekniikan hyödyntäminen  

• Alan kehityksen seuraaminen ja siinä mukana oleminen  

Oikeudenmukaisuus  

• Kaikilla tasapuoliset mahdollisuudet hyvään hoitoon/palveluun  

• Taloudellisten resurssien oikeudenmukainen kohdentaminen  

• Henkilöstön ja asiakkaiden tasavertainen kohtelu  

Vastuullisuus  

• Hyväksyttyjen toimintamallien noudattaminen  

• Oman työn tarkoituksen muistaminen  

• Taloudellisuus ja palveluvastuu  

• Ympäristönäkökohtien huomioiminen toiminnassa  

Asiakaskeskeisyys  

• Asiakkaan osallisuus  

• Asiakkaan yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen  

• Prosessien kehittäminen asiakkaan tarpeista lähtien  

Asiakaskeskeisyys näkyy seuraavasti  

• Asiakas on läsnä itseään koskevissa päätöksentekotilanteissa tai hän on tietoinen hänen asioitaan 
koskevien asioiden käsittelystä. Jos päätöksenteko –oikeutta asiakkaalla on rajoitettu esimerkiksi 
edunvalvonnan tai laajennetun edunvalvonnan keinoin, asiakasta kuullaan hänen asioitaan 
koskevassa päätöksenteossa ja hänellä on kuulemisen kautta mahdollisuus vaikuttaa omien 
asioidensa hoitoon.  

• Kaikissa Perhekeskus-palveluissa toiminnan tavoitteena on asiakkaan osallisuuden tukeminen ja 
lisääminen. Asiakkaiden kanssa keskustellaan aktiivisesti ja avoimesti heidän asioistaan, 
osallistavalla työotteella, heidän oikeuksistaan ja vastuuseen liittyvistä asioista.      

• Prosessien kehittäminen asiakkaan tarpeista lähtien  
• Asiakkaalle pyritään luomaan tuki hänen tarpeistaan lähtien yksilöllisesti. Asiakasprosessien sisällä 

tehdään yksilöllisiä ratkaisuita ja tuen muotoja. 

 

3 RISKIENHALLINTA 
 

Riskien hallinta on lakisääteinen velvoite, joka Karviaisessa tehdään vuosittain esihenkilöiden toimesta 
henkilöstön kanssa.   

 

3.1 Riskien tunnistaminen 
 



Terveydenhuoltolaki edellyttää, että organisaatiossa on määritelty selkeät menettelytavat siihen, miten 
laadun ja turvallisuuden poikkeamia ennakoidaan ja miten riskejä tunnistetaan ja hallitaan. Tähän 
käytettävät menettelytavat kuvataan potilasturvallisuussuunnitelmassa.  

  

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoittaa varmistamaan, että laitteen käyttö ei vaaranna 
turvallisuutta, sekä ilmoittamaan vakavista vaaratilanteista (TUKES)  

Haipro järjestelmän käyttöä suositellaan matalalla kynnyksellä. HaiPro järjestelmää käytetään sekä potilas- 
että työturvallisuusilmoituksissa.    

Hoitajien osaaminen varmistetaan säännöllisesti suoritettavilla osaamisen koulutuksilla ja tenteillä (Love) , 
potilasturva-, tietoturva- sekä e-pegasos tenteillä.  

 

3.3 Riskien käsitteleminen 
 

Haipro järjestelmään ilmoitetaan asiakkaan turvallisuutta vaarantavat tapahtumat, jotka aiheuttavat tai 
voivat aiheuttaa haittaa asiakkaalle. Ilmoitukset käsitellään joko ilmoitusta koskevassa yksikössä tai 
ylemmällä tasolla riippuen tapahtuman haitallisuudesta. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Haipro 
ilmoitukset voi tehdä Klaarissa olevan linkin kautta. Opas vaaratapahtumista oppimiseen löytyy linkistä 
http://www.vtt.fi/proj/typorh/     

Laiteturvallisuus on osana potilasturvallisuutta. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 
(finlex.fi) määrittelee, miten laiterekisterillä pidetään kirjaa lääkinnällisten laitteiden elämänkaaresta. 
Laitteissa ilmenneet häiriöt tulee ilmoittaa Valviran lomakkeella. Ohjeet lääkinnällisistä laitteista ja 
laiteluettelot löytyvät Klaarista. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lääkinnällisten laitteiden rekisteriä 
ylläpitää suunterveydenhuollon osastonhoitaja.  

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. Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus 
tutustua omien yksiköittensä suunnitelmiin. Kouluilla ja päiväkotirakennuksissa on omat 
pelastussuunnitelmansa.  

Lääketurvallisuus on osa potilasturvallisuutta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan 
laillistetulla lääkärillä on oikeus määrätä apteekista lääkkeitä. Lääkeosaaminen varmistetaan 
hoitohenkilöstöllä Lääkeosaaminen verkossa (Love) täydennyskoulutuksella.   

3.3 Korjaavat toimenpiteet 
 

Haipro -ilmoitukset käydään lävitse henkilöstökokouksissa mahdollisimman pian ilmoituksen saavuttua. 
Potilasturvaa ja läheltä piti -tilanteita koskevat ilmoitukset tehdään anonyymisti. Työturvallisuuteen liittyvät 
ilmoitukset kukin tekee omalla nimellään ja nämä käsitellään ilmoituksen tehneen henkilön kanssa. 
Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti –tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat 
toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. tilanteiden 
syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista 
toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset  



 

 

3.4 Muutoksista tiedottaminen 
 

Tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman vaikuttavuus konkretisoituu riittävän 
tiedottamisen kautta. Tiedottamisesta huolehditaan mm. kirjallisilla toimintaohjeilla, työpaikkakokouksissa, 
henkilöstötiedotteissa, palveluyksiköihin lähetettävillä tiedotuskirjeillä, kehityskeskusteluissa sekä 
henkilöstölle järjestettävissä palvelulinjapäivissä.  Jokaisella työntekijällä on oikeus saada tietoa työtänsä 
koskevista ohjeista ja säännöistä. Jokaisella työntekijällä itsellään on myös velvollisuus hankkia tietoa. 
Päävastuu ohjeiden tiedoksi saattamisella on esimiehellä ja henkilöstöhallinnolla.  Tiedottamisen 
toteutumista seurataan saadun suoran palautteen, työhyvinvointikyselyjen ja joka toinen vuosi 
toteutettavien henkilöstökyselyjen avulla.  

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 
 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain. 

 

4.1 Omavalvonnan suunnittelusta vastaavat henkilöt 
 

Terveysneuvontapalvelujen osastonhoitaja  

Joanna Immonen  

joanna.immonen@karviainen.fi  

 

5 POTILAAN ASEMA JA OIKEUDET 
 

Laissa potilaan asemasta ja oikeudesta (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785) määrätään, 
että potilaalla tulee olla oikeus laadultaan hyvään terveyden ja sairaanhoitoon, sekä oikeus hyvään 
kohteluun. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä tulee kunnioittaa ja hänen äidinkielensä, 
yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.  

Terveysneuvontapalveluja on annettava yhdenvertaisesti siten, ettei ihmisiä aseteta eri asemaan 
esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Hoitoa on saatava yhdenvertaisesti 
asuinkunnasta riippumatta.  

Alaikäisen asiakkaan/potilaan mielipide hoidossa otetaan huomioon silloin, kun alaikäinen on kyllin 
kehittynyt sen ilmaisemaan. Alaikäisen kehitystason arvioi lääkäri tai muu terveydenhuollon 
ammattihenkilö. Alaikäisen huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen henkeä tai 
terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi.    

Lain terveydenhuollon ammattihenkilöstä (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559) 
tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua. Lain pyrkimyksenä 
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on varmistaa valvonnan ja yhteistyön kautta, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on riittävä koulutus 
ja ammatillinen pätevyys sekä riittävät valmiudet ammattinsa harjoittamiseen.    

Laissa (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559) määritellään myös terveydenhuollon 
ammattihenkilön yleiset velvollisuudet, joita ovat mm. ammattieettiset velvoitteet, potilasasiakirjojen 
laatiminen, säilyttäminen ja niihin sisältyvien tietojen salassapito sekä täydennyskoulutusvelvollisuus.  

 

5.1 Potilasasiamies 
 

Potilaan hoitoon liittyvät ongelmatilanteet tulee ensisijaisesti pyrkiä selvittämään hoitavan tahon kanssa. 
Jos asia ei selviä hoitavan tahon kanssa, ja potilas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän 
voi olla yhteydessä johtavaan ylilääkäriin, vastaanottojen osastonhoitajaan tai kääntyä potilasasiamiehen 
puoleen. Lisäksi potilas tai hänen omaisensa voi antaa asiakaspalautteen sähköisesti lomakkeella, joka 
löytyy Karviaisen verkkosivuilta www.karviainen.fi.   

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii potilaiden oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen 
tehtävä on ensisijaisesti neuvoa-antava. Potilasasiamies ei tee päätöksiä, ei myönnä etuuksia eikä toimi 
potilaan juridisena edustajana. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.  

Potilasasiamiehen tehtävänä on:  

• neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa  
• ohjata ja avustaa potilasta muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä  
• tiedottaa potilaan oikeuksista  
• toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi  
• seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella.   

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii potilaiden oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen 
tehtävä on ensisijaisesti neuvoa-antava. Potilasasiamies ei tee päätöksiä, ei myönnä etuuksia eikä toimi 
potilaan juridisena edustajana. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.  

Karviaisen alueen Potilasasiamies Clarissa Peura Puhelin: 040-833 5528 maanantai 12.00-15.00 tiistai, 
keskiviikko, torstai 9.00-12.00.  

Linkki tarkempiin tietoihin: 
https://karviainen.sharepoint.com/Ajankohtaista/Documents/Potilasasiamiestoiminta%201.1.2020.pdf#sea
rch=potilasasiamies  

 

5.2 Hallintokantelu 
 

Potilaalla on oikeus hallintolain (6.6.2003 / 403) perusteella tehdä kirjallinen muistutus, tai kantelu 
viranomaisen, viranhaltijan tai muun tahon toiminnasta, mikäli hän on tyytymätön hoitoonsa tai 
kohteluunsa.  

Aluehallintoviraston yhteystiedot hallintokantelua varten löytyvät www.karviainen.fi.  

Perhekeskuspäällikkö ja sosiaalipalvelujen johtaja antavat lausunnot vastuualueensa yksilöasioista (esim. 
AVI, Valvira, Eduskunnan oikeusasiamies ja Hallinto-oikeus).  
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Muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä.  

5.3 Palautteen kerääminen 
 

Asiakkaalla tai hänen huoltajallaan on mahdollisuus osallistua toiminnan laadun ja omavalvonnan 
kehittämiseen antamalla palautetta.   

Kirjalliset palautteet käsitellään henkilöstön yhteisissä kokouksissa.  

 

6 HYGIENIAKÄYTÄNNÖT  
 

Toimivat hygieniakäytännöt ovat keskeisiä laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä 
terveydenhuollossa. Kun noudatetaan asianmukaisia hygieniakäytäntöjä, riski infektioiden leviämiselle on 
pieni. Korkealaatuinen hygienia saavutetaan tavanomaisia hygieniakäytäntöjä noudattamalla, sekä hyviä 
työtapoja kehittämällä ja henkilökuntaa kouluttamalla.  

Terveydenhoitajan vastaanotoilla hygieniatason on oltava niin hyvä, että hoitaminen on aina turvallista 
riippumatta asiakkaiden mahdollisista hoitohetkellä sairastamista infektioista. Oireettomat virustartunnat 
eivät aina ole todettavissa anamneesin ja kliinisten oireiden perusteella.   

Ohje terveydenhuollon erityisjätteiden käsittelystä noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ter-
veydensuojelulaki (763/1994) edellyttää, että jätteet säilytetään, kuljetetaan ja käsitellään siten, ettei niistä 
aiheudu terveyshaittaa.   

Vastaanotoilla instrumentti- ja hoitotasojen (hoitoympäristön) puhtaudesta ja tartuntojen torjumisesta 
huolehtii hoitohenkilökunta, jokaisen asiakas/potilaskontaktin jälkeen.  

 

7 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 
 

Palvelun sisältöä, laatua ja saatavuutta valvotaan sekä asiakaspalautteiden ja henkilökunnan tekemien 
Haipro-ilmoitusten mittauksilla.  

 

7.1 Vastaanotolla noudatetut ohjeistukset 
 

Terveysneuvontapalveluiden terveydenhoitajien- ja lääkärien vastaanotoilla asiakkaiden hoidossa 
noudatetaan ajantasaisia ja hyväksyttyjä ohjeistuksia, lakeja, suosituksia ja asetuksia (THL, STM, Finlex). 
Henkilöstöä koulutetaan näiden suositusten käytännön soveltamiseen. Käypä hoito- suositusten 
potilasversioissa ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen internetsivuilla suositusten keskeinen sisältä on 
kuvattuna tiivistetysti ja yleiskielellä. Henkilöstöllä on käytössä myös NEUKO-tietokanta ja oppiportti 
sovellus.   

 

 



8 TURVALLINEN LÄÄKEHOITO VASTAANOTOILLA   
 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. 
STM:n Turvallinen lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja 
siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoito toteuttavan yksikön on 
täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia.   

Lääkehoitosuunnitelma päivitetään kahden vuoden välein, yleensä lääkehuoneiden ja -kaapin tarkastuksen 
yhteydessä. HUS Apteekki, Lohjan lääkekeskuksen farmaseutti tekee vuosittain lääkehuoneiden ja -kaapin 
tarkastuksen. Tarkastuspöytäkirjat toimitetaan kirjallisena ko yksikköön.  

Lääkekaapit tarkastetaan säännöllisesti terveydenhoitajien toimesta.   

Lääkkeet hävitetään ohjeiden mukaan. Nestemäiset- ja kiinteät lääkejätteet eritellään omiin säiliöihin. 
Lääkejäte säilytetään terveysasemilla erillisessä, lukitussa tilassa, mistä Lassila&Tikanoja noutaa ne 
pyydettäessä. Hävitettävistä lääkkeistä tehdään asianmukaiset merkinnät OSTI-järjestelmään.  

Kaikkien terveydenhoitajien on osoitettava lääkehoidon osaaminen viiden vuoden välein. Käytössä on 
LOVE-ohjelma.   

9 YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA 
 

Terveysneuvontapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä terveyskeskuksen, erikoissairaanhoidon ja 
perhekeskuksen muiden toimijoiden kanssa. Yhteisyötä tehdään tiivisti myös kuntien muiden toimijoiden 
kuten varhaiskasvatuksen, opettajien ja kuraattorien kanssa.  

 

10 ASIAKASTURVALLISUUS 
 

 
Jokaisen työntekijän tulee suhtautua vakavasti ennakoitavissa oleviin vaaratilanteisiin ja suunnitella 
toimintansa etukäteen mahdollisuuksien mukaan. Yhteisesti sovitut toimintamallit ovat tärkeä tekijä 
vaaratilanteiden ennalta ehkäisyssä. Erityisen tärkeää on, että kaikki työntekijät tuntevat turvallisuusohjeet 
ja osaavat toimia yhteisen edun mukaisesti erilaisissa vaaratilanteissa.   

 

11 PELASTUSSUUNNITELMA 
 

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. Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus perehtyä oman 
työyksikkönsä suunnitelmaan. Suunnitelmassa selviävät pelastuslain vaatimukset laitoksen 
turvallisuustyölle. Suunnitelman tarkoituksena on herättää työntekijän uteliaisuutta ja mielenkiintoa 
turvallisuusasioita kohtaan ja antaa tietoa laitoksen turvallisuuteen liittyvistä asioista.  



Pelastuslaki 379/2011  

Työturvallisuuslaki 738/2002  

 

12 HENKILÖSTÖ 
 

Osastonhoitaja tarkistaa ennen päätöstä palvelukseen ottamisesta, että palkattavalla henkilöllä on 
tutkinnon lisäksi myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) rekisteröinti. Työntekijän 
ammatinharjoittamisoikeudet tarkastetaan Terhikistä, joka on Valviran ylläpitämä terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden keskusrekisteri. Terhikki-rekisterillä on julkinen tietopalvelu JulkiTerhikki, josta kuka 
tahansa voi tarkistaa ammattilaisen löytymisen rekisteristä.  

Karviaisen kouluterveydenhuollossa toimii Vihdissä 6 kouluterveydenhoitajaa ja Karkkilassa 1,8, Karviaisen 
opiskeluterveydenhuollossa toimii Vihdissä 1,8 terveydenhoitajaa ja Karkkilassa 0,2.  Karviaisen neuvoloissa 
toimii Vihdissä 9 terveydenhoitajaa ja Karkkilassa 1,9. Karviaisen nuorten ehkäisyneuvonnassa toimii 
Vihdissä 0,2 terveydenhoitajaa ja Karkkilassa 0,1.   

Jokaisen vastaanotolla työskentelevän kanssa käydään joka vuosi joko kahdenkeskinen kehityskeskustelu 
tai ryhmäkehityskeskustelu, tällöin mm kartoitetaan täydennyskoulutustarve.  Näiden pohjalta laaditaan 
täydennyskoulutussuunnitelma.    

 

13 TOIMITILAT 
 

Vastaanotot toimivat Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungin omistamissa tiloissa sekä kouluilla että 
neuvoloissa.  

14 VÄLINEHUOLTOPALVELUT   
 

Instrumenttien pesu ja huolto on ulkoistettu Suomen Välinehuollolle.  

 

14.1 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 

Terveydenhuollon laitteella ja tarvikkeella tarkoitetaan TLT-lain 5§;n mukaan instrumenttia, laitteistoa, 
välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, 
jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmisen:  

• sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen  

• vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai kompensointiin  

• anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai muunteluun taikka 
hedelmöittymisen säätelyyn  



Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 (TLT-laki) sisältää vastuita ja velvoitteita 
ammattimaiselle käyttäjälle. Laitteeseen tai tarvikkeeseen liittyvästä vaaratilanteesta tai läheltä piti-
tilanteesta on havaittaessa tehtävä potilasturvallisuus HaiPro-ilmoitus sekä ilmoitettava tapaturmasta 
laitevalmistajalle ja Valviralle.  

15 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY 
 

15.1 Tietosuoja 
 

Tietosuoja on henkilötietojen suojaa. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilön yksityisyyden ja luottamuksen 
turvaamista.   

Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen aina, kun henkilötietoja 
käsitellään.   

Me Karviaisessa tahdomme ja lupaamme käsitellä henkilötietoja säädöstenmukaisesti ja rekisteröityjen 
oikeuksia kunnioittaen.   

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikenlaista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan 
kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä 
taloudessa eläviä koskeviksi.  

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä uuden tietosuojalain 
voimaantuloon saakka henkilötietolaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda 
läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn. Nyt voimaan tullut muutos ei lisää merkittävästi sääntelyn 
määrää sosiaali- ja terveydenhuollolle, koska tällä toimialalla on jo ennestään ollut kattava 
tietosuojasääntely.  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei myöskään edellytä aikaisemman kaltaisen rekisteri- ja tietosuojaselosteen 
laatimista. Asetuksen mukaan rekisteröityjä täytyy kuitenkin informoida ymmärrettävässä ja tiiviissä 
muodossa henkilötietojen käsittelystä. Vanhat rekisteri- ja tietosuojaselosteet tullaankin korvaamaan 
informointiasiakirjoilla.  

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, miten hänen henkilötietojaan käsitellään Karviaisessa. Tämä 
mahdollisuus tietojen tarkastamiseen on ollut olemassa jo ennen tietosuoja-asetusta eli tässä suhteessa 
mikään ei oikeastaan muutu. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai 
omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Henkilöllisyys 
tarkistetaan tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä / tietoja luovutettaessa. Puhelimitse tai 
sähköpostilla tulleita tarkastuspyyntöjä emme voi käsitellä.  

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista valtuudettomalta ja henkilöä vahingoittavalta 
käsittelemiseltä. Tietosuojaan kuuluvat näin ollen yksityisten henkilöiden yksityisyyden suoja sekä sitä 
turvaavat oikeudet ja edut henkilötietoja käsiteltäessä.   

Tietosuojasta saa lisätietoa Tietosuojatoimiston sivuilta  http://www.tietosuoja.fi/  . Sivustoon kannattaa 
tutustua!   

Salasanat kannattaa vaihtaa säännöllisesti. Hyvä salasana ei sisällä selkeitä sanoja, jotka löytyvät 
sanakirjasta, lisää siihen numeroita sekä jokin erikoismerkki.   

http://www.tietosuoja.fi/


 

15.2 Tietosuojavastaava 
 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja laki sähköisestä 
lääkemääräyksestä (61/2007) edellyttävät, että jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antaja ja 
apteekki sekä Kansaneläkelaitos ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus nimeävät tietosuojavastaava.   

 Tietosuojavastaavan tehtävänä on:  

• organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvän henkilötietojen 
käsittelytavan (ja hyvän tietojen käsittelytavan) ja mahdollisten erityislakien edellyttämä korkea tietosuojan 
taso, jonka avulla voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille  

• tietosuojavastaavan tehtävänä on antaa asiantuntija-apua sekä organisaation henkilöstölle että ennen 
kaikkea johdolle, jolla on viimekätinen vastuu rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä   

Katariina Lahti Tietojärjestelmäasiantuntija/tietosuojavastaava  

Puhelin (09) 4258 2531  

sähköposti katariina.lahti(at)karviainen.fi  

Asemantie 30 03100 Nummela  

 

16 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 
 

Seuranta tehdään kerran vuodessa toukokuussa. Perhekeskuspalvelupäällikkö vastaa omavalvonta-
suunnitelman seurannasta ja lähiesimiehet vastaavat reaaliaikaisesta tiedottamisesta sekä 
omavalvontasuunnitelman päivittämisestä.  
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