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1 Johdanto 

Keusoten suunnitelmallinen laadunhallinta-, asiakas- ja potilasturvallisuustyö pohjautuu 
yhtymähallituksen 11.5.2021 hyväksymään Laatu, asiakas- ja 
potilasturvallisuussuunnitelmaan 2021–2022. Vuoden 2021 raportti on ensimmäinen 
Keusotessa moniammatillisesti laadittu laaja katsaus laadunhallinnan, asiakas- ja 
potilasturvallisuustyön toteutumisesta.  

Ensimmäistä laadunhallinnan raportointikautta on leimannut koronapandemia ja sen 
vaikutukset sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään. Epidemialla on ollut merkittäviä 
vaikutuksia henkilöstöresursseihin ja väestön palveluntarpeeseen. Epidemia on 
vaikuttanut palvelujen saatavuuteen ja kerryttänyt hoitovelkaa, jonka purkaminen on yksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisimmistä tehtävistä. Poikkeuksellisesta tilanteesta 
huolimatta kuluneen vuoden aikana on toteutettu merkittäviä kehittämistoimenpiteitä 
laadunhallinnan sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi. 

Laadunhallintajärjestelmää on rakennettu vaiheittain laatuohjelman mukaisesti. 
Keusotessa otettiin vuoden 2021 aikana SHQS-laatuohjelma koko organisaation käyttöön. 
Laatuohjelman käyttöönotto käynnistyi henkilöstön menetelmäkoulutuksilla, SHQS-
kriteeristön mukaisilla itsearvioinneilla ja tunnistettujen kehittämistehtävien 
toimeenpanolla. Osana laatuohjelmaa toteutettiin ensimmäiset sisäiset auditoinnit 
pätevöityneiden auditoijien toimesta. Sisäisten auditointien vuoden 2021 painopisteenä oli 
arvioida kriteeristön toteutumista toiminnan ja talouden sekä henkilöstöresurssien 
näkökulmista. 

Keusoten potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmä on kehittänyt aktiivisesti omaa 
toimintaansa ja koordinoinut laadun, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman 
valmistelua, täytäntöönpanoa ja toteutumista. Vuonna 2021 on kehitetty erityisesti 
vaaratapahtumien ilmoittamiseen liittyviä toimintakäytäntöjä niin järjestelmäkehittämisen 
kuin toimintaprosessienkin näkökulmasta. Ilmoitusaktiivisuus on noussut ja läheltä piti- 
tilanteiden raportointi lisääntynyt. Tieto tunnistetuista riskeistä on tärkeää ja lisää 
mahdollisuuksia asiakas- ja potilasturvallisuuden aktiiviseen parantamiseen. 

Tässä raportissa kuvataan Keusoten vuoden 2021 laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden 
tilaa ja kehittämistä valittujen toimenpiteiden ja mittarien valossa. Turvallinen ja laadukas 
asiakas- ja potilastyö ovat Keusoten toiminnan tärkeimpiä periaatteita. Suunnitelmallinen 
työ laadun ja turvallisuuden kehittämiseksi jatkuu edelleen aktiivisesti osana jokaisen 
ammattilaisen perustehtävää. 
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2 Laadunhallinta ja kehittäminen 

2.1 Laatujärjestelmä 

Keusoten laatujärjestelmä kokonaisuus muodostuu kansainvälisesti akkreditoidusta 
SHQS-laatuohjelmasta (Social and Health Quality Service) sekä laadunhallintaa tukevasta 
IMS-järjestelmästä, joka pohjautuu ISO 9001-laatustandardiin. 

SHQS-laatuohjelma otettiin laajasti käyttöön vuoden 2021 aikana, yhteensä 44 
palvelussa/toiminnassa, joissa itsearviointeja toteutettiin moniammatillisesti. Arviointiin 
osallistamalla tuettiin itse- ja yhteisöohjautuvuudessa tapahtuvaa oppimista, toiminnan 
kehittämistä ja arviointia. Itsearviointien tuloksena tunnistettiin kehittämistehtäviä 
yhteensä 1 149 kpl. Laadunvarmistuksen ja prosessien kehittämisen toimintamallin 
mukaisesti johtotiimeissä priorisoitiin kuntayhtymä- ja palvelualuetasoisia 
kehittämistehtäviä toteutettavaksi vuoden 2021 aikana. Haastavasta pandemiavuodesta 
huolimatta kehittämistehtäviä saatettiin valmiiksi yhteensä 365 kappaletta. Vuoden 2022 
aikana painopisteenä on saattaa keskeneräiset kehittämistehtävät valmiiksi.   

Henkilöstölle järjestettiin laatuohjelman mukaista menetelmäkoulutusta 
arviointikriteeristön ja laadunhallintaohjelman käyttöönoton tueksi. Koulutuksella 
varmistettiin yhtenäinen käsitys laadunhallinnasta sekä työkalun käytöstä. Lisäksi syksyllä 
2021 koulutettiin 15 sisäistä auditoijaa, jotka arvioivat sisäisen auditoinnin 
vuosisuunnitelman mukaisesti Keusoten toimintaa suhteessa laatukriteeristön 
vaatimuksiin. 

Kuva 1. SHQS-laatuohjelman toteutuminen 2021 
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Syksyn 2021 aikana otettiin käyttöön laadunhallintaa tukeva IMS-järjestelmä (Integrated 
Management System) dokumenttien ja käsikirjojen hallintaan, prosessien kuvaamiseen, 
riskienhallintaan, mittareiden sekä raporttien laatimiseen. Järjestelmän käyttöönottoa 
edistettiin vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa käynnistettiin dokumenttien 
hallinta laatimalla dokumenttien hallinnan yhteiset toimintaohjeet sekä dokumenttipohjat. 
Vuoden 2021 aikana päivitettyjä dokumentteja siirrettiin IMS-järjestelmään yhteensä 232 
kappaletta. Dokumenttien hallinnan keskeisenä tavoitteena on varmistaa yhdenmukainen 
ylläpito ja katselmointi sekä ottaa Keusoten arvokas tieto paremmin haltuun. IMS-
järjestelmän käyttökoulutuksia dokumenttien hallinnan osalta järjestettiin henkilöstölle 
syksyn 2021 aikana. IMS-järjestelmän käyttöönottoa edistetään ja koulutuksia järjestetään 
suunnitelman mukaisesti vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on, että Keusoten toimintoja 
tukevat käytänteet, menettelytavat, prosessit, suunnitelmat, raportit, ohjeet ja lomakkeet 
ovat kaikkien helposti saatavilla ja niiden hallinta sekä ylläpito toteutetaan 
yhdenmukaisella tavalla. 

2.2 Prosessien ja toiminnan kehittäminen 

SHQS-laatuohjelma edellyttää palveluun ja hoitoon liittyvien prosessien asiakaslähtöistä 
kuvaamista laadukkaan sekä asiakas- ja potilasturvallisen toiminnan turvaamiseksi. 
Vuoden 2021 aikana käynnistettiin prosessien hallinnan kehittämistyö, johon sisältyi 
keskeisten palveluketjun ja toiminta-arkkitehtuurirakenteen määrittely. Prosessien 
kuvaamisessa noudatetaan JHS 152 suosituksia. Asiakaslähtöisiä geneerisiä prosesseja 
kuvataan moniammatillisesti osana tulevaisuuden sote-keskushanketta, palveluketjujen 
kehittämisen projektissa. Prosessien mallinnustyö käynnistetiin mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaan pärjääjämallin mukaisilla segmentoiduilla geneerisillä kuvauksilla. 
Asiakaslähtöisten prosessien  

Prosessien kehittämistyötä on valmennettu ja toteutettu Lean-periaatteiden mukaisesti ja 
moniammatillisesti, Lean-valmentajien toimesta ja tuella. Prosessin kehittämisen 
pääperiaatteina ovat prosessin asiakaslähtöisten ongelmien tunnistaminen (turvallisuus, 
toimitusvarmuus, laatu ja kustannukset), juurisyiden löytäminen ja vastatoimenpiteiden 
toteuttaminen kohti asetettua asiakaslähtöistä tavoitetta. Prosessien ja toiminnan 
kehittämisessä on osallistettu työntekijöitä, asiakkaita, kuntalaisia ja 
yhteistyökumppaneita.  

Kuntayhtymän tavoitteena on olla Lean-organisaatio vuonna 2022. Organisaatiossa toimii 
Lean-valmentajien verkosto, joka tukee ja valmentaa henkilökuntaa sekä johtoa 
systemaattisesti Lean-filosofiaan. Tavoitteena on sujuvat, kustannustehokkaat ja 
asiakkaalle arvoa tuottavat prosessit sekä jatkuvan parantamisen rutiini. 

Lean-valmennusten ja Lean-kehittämisen toteutuminen  

Vuosina 2019–2020 Lean-koulutusten painopiste oli perusvalmennuksissa ”Mitä on Lean? 
ja ”Päivittäisjohtamisen perusvalmennus”. Vuonna 2021 palvelualueet tilasivat Lean-
valmentajilta ensisijaisesti sparrausta ja valmennusta oman toimintansa kehittämiseen. 

Valmennustyötä toteutetaan siis entistä enemmän Lean-valmennuksiin osallistuneiden 
sote-ammattilaisten toimesta, omissa tiimeissä ja työyksiköissä, tulosalueilla ja 
tukipalveluissa, mutta myös perinteiseen tapaan Lean-valmentajien toimesta. 
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2.3 Laatu- ja innovaatiopalkinto 

Keusoten laatu- ja innovaatio kannustemallia valmisteltiin vuoden 2021 aikana ja 
kannustemalli otetaan käyttöön ja ensimmäiset laatu- ja innovaatiopalkinnot jaetaan 
vuoden 2022 aikana. 

3 Asiakaskokemus 

Keusoten strategiassa korostetaan asiakaskokemuksen tärkeyttä ja palvelulupauksen 
toteutumista. Asiakaskokemus on meille arvokasta tietoa, jota 
hyödynnetään palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Palautteen perusteella 
arvioidaan strategisten tavoitteiden toteutumista ja parannetaan toimintaa.  

Keusotessa asiakaskokemuksen kehittämisen ja johtamisen lähtökohtana toimivat 
visio ”Parasta kaikille” ja palvelulupaus: "Saan laadukasta palvelua tarpeideni mukaisesti".  

Laadukas palvelu ja hoito ovat asiakaslähtöisen mitataan asiakaspalautteen avulla 
toiminnan perusedellytyksiä. Asiakaskokemusta, ja sitä kerätään ensisijaisesti Roidu-
järjestelmän kautta (laitteet ja verkkosivukysely). Asiakaspalautteen keräämisen 
keskeisin tavoite on sen laaja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja 
palveluiden laadun parantamisessa.  

Keusote-tasoinen kumulatiivinen NPS vuosina 2020–2021 

Keusoten kumulatiivinen nettosuositteluindeksi, joka lasketaan ajalta 1.1.-31.12.2021, 
laski vuonna 2021 (43) verrattuna vuoteen 2020 (58). 
 

 
Kuva 2. Kumulatiivinen NPS trendi 2020-2021  
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NPS palvelualueittain 2021 

Nettosuositteluindeksiä palvelualueittain on seurattu kuukausittain asiakkuustiimin 
toimesta 1.9.2021 alkaen. Palvelualueiden nettosuositteluindeksin vaihtelu oli -100–71 
vuonna 2021, kun tavoitetaso oli 80. Palvelualueiden välinen vaihtelu oli suurta, ja 
vaihtelua on myös yksittäisten palvelualueiden sisällä eri kuukausina. 
 

 
Kuva 3. Palvelualueiden NPS kehitys 2021. 

 
Väittämäkysymysten vastaukset 2021 

Keusoten asiakaskyselyssä oli vuonna 2021 verkkosivukyselyllä 15 väittämää, ja laitteissa 
5/15 arvottua kysymystä, asiakkaat vastasivat väittämäkysymyksiin täysin eri mieltä, 
osittain eri mieltä, osittain samaa mieltä tai täysin samaa mieltä.  
 
Vastauksista koostettiin väittämäkysymysten tulokset teemojen kohtaaminen ja 
vuorovaikutus, hoidon ja palvelun saatavuus, hoidon ja palvelun jatkuvuus sekä tieto 
hoidosta ja palvelusta on ymmärrettävää ja helposti saatavilla alle. Tulos on täysin samaa 
mieltä olevien %-osuus vastaajien kokonaismäärästä.  
 
Väittämät: 

- Sain hoidon / palvelun kun sitä tarvitsin 
- Sain tarpeitani vastaavaa tukea 

- Koin saamani hoidon / palvelun hyödylliseksi 
- Henkilökunta kohteli minua hyvin 

- Koin, että minua kuunneltiin 

- Koin, että mielipiteeni huomioitiin ratkaisuja tehtäessä 

- Koin oloni turvalliseksi hoidon / palvelun aikana 

- Saamani tieto oli ymmärrettävää 

- Löysin helposti tiedon palvelusta 

- Koin, että yksityisyyttäni kunnioitettiin 

- Henkilökunnan välinen yhteistyö oli sujuvaa 

- Tiedän kuka käyttää tietojani ja miksi 
- Asioitani hoitavat minulle tutut ammattilaiset 
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Vuonna 2021 asiakkaista 55–63 % oli täysin samaa mieltä väittämien osalta, kun vuonna 
2020 vaihteluväli oli 69–78 %. Tulos heikkeni kaikkien väittämien osalta vuonna 2021, 
verrattuna edellisen vuoden tasoon. Tavoitetaso on 80. 

 

 
Kuva 4. Väittämäkysymysten vastaukset 2020-2021 

 
Asiakaspalautteen määrä ja saapumistapa 

Keusoten asiakaspalautteen määriä ja saapumistapoja mitattiin asiakkuustiimin toimesta 
kuukausittain 1.9.2021 alkaen.  
 
Keusoteen saapui yhteensä 9 772 Roidu-palautetta vuonna 2021. Palvelualuetasoisesti 
palautetta saapui Tepasaan 6 826, Asiakasohjaukseen 1 522, Mielaan 1 158 ja Ikvaan 266. 
 

 
Kuva 5. Palvelualuittain saapuneiden palautteiden kehitys 2021. 
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Palautetta saapui yhteensä vuoden 2021 aikana laitekyselyistä 6736, verkkosivukyselystä 
1534 ja asiakasohjauksen tekstiviestikyselystä 1502 kappaletta. 
 

 
Kuva 6.  Palautteiden lukumäärien kehitys 2021 palautteenanto kanavien mukaan. 

 
Roidu-asiakaspalautejärjestelmän kautta saapuneessa palautteessa, kiitosta annettiin 
erityisesti henkilökunnalle palvelusta, hoidosta ja ohjauksesta. Lisäksi kiiteltiin kuulluksi 
tulemista ja yhteistyötä sekä toimivia rokotuspisteitä. 
 
Kritiikkiä annettiin eniten palvelun saatavuudesta, odottamisesta, epäystävällisestä 
käytöksestä, tiedon siirtymisen ongelmista sekä ikäihmisten huomioimatta jättämisestä 
teknisissä asioissa. 

3.1 Asiakkaiden ja asukkaiden osallisuus ja osallistuminen 

Osallisuus on kuulluksi, kohdatuksi ja ymmärretyksi tulemista. Se on halua ja 
mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa omissa ja yhteisissä asioissa. Osallisuutta lisätään 
rakentamalla kuulemisen, kohtaamisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Osallisuuden 
vahvistaminen tukee asiakaslähtöisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottamista. Keusoten osallisuusohjelmassa määritellään, mitä osallisuudella tarkoitetaan 
ja nimetään tavoitteet osallisuuden edistämiselle. Osallisuutta edistävää toimintakulttuuria 
tarkastellaan neljästä osallisuuden näkökulmasta: 

• Osallisuus tiedonsaannissa 
• Osallisuus palvelutilanteessa 
• Osallisuus kehittämisessä 
• Osallisuus strategiatasolla 

Asiakasraatitoiminta 

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden 
palvelujen (Miela) itäisellä (Tuusula, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen) alueella käynnistyi 
toukokuussa 2021 asiakasraatitoiminta. Asiakasraati tuo esiin asiakkaiden näkemyksiä 
Mielan palveluiden järjestämisestä, toteutumisesta ja osallisuudesta. Se ideoi, tekee 
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ehdotuksia ja antaa palautetta. Asiakasraati koostuu Mielan palveluista kokemusta 
omaavista asiakasjäsenistä ja Mielan alueen työntekijöistä sekä Keski-Uudenmaan vertais- 
ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry:n Kokewa-hankkeen edustajista. Tähän 
mennessä asiakasraati on kommentoinut Keusoten tietosuojalomakkeita ja uudistuvia 
nettisivuja. Asiakasraati kokoontuu n. 5-6 kertaa vuodessa. Tapaamiset järjestetään 
alueellisissa pienryhmissä mahdollisimman lähellä asiakasjäsenten omaa asuinkuntaa. 
Pienryhmät ovat yhteydessä toisiinsa tapaamisen aikana etäyhteyksien välityksellä. 

Asukaskehittäjätoiminta  

Asukaskehittäjätoiminta tuo asukkaille mahdollisuuksia osallistua Keusoten palvelujen 
kehittämiseen. Sotepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneet Keusoten alueen asukkaat 
ilmoittautuvat asukaskehittäjärekisteriin. Asukkaan ei tarvitse olla Keusoten palvelujen 
asiakas osallistuakseen kehittämistoimintaan. Keusoten toimintayksiköt kutsuvat 
asukaskehittäjiä palvelujen kehittämistyöhön yksikön tarpeiden mukaisesti. 
Asukaskehittäjille lähetetään sähköpostitse tieto kehittämismahdollisuuksista ja he itse 
valitsevat, mihin haluavat osallistua. Asukaskehittäjätoiminta toimii siltana asukkaisiin 
päin, jotta asukkaiden mukaan kutsuminen kehittämiseen olisi mahdollisimman helppoa 
(asukkaan osallisuuden varmistaminen). Asukaskehittätoiminnasta kysytään palautetta 
asukaskehittäjiltä sekä toiminnan tilaajilta (Keusote). 2021 asukaskehittäjien NPS oli 
kevään osalta 45 ja syksyn osalta 35. Vuoteen 2020 verrattuna NPS luku on hieman 
noussut. Keusoten NPS on ollut toiminnan alusta alkaen 100. Laatutavoitetasoksi on 
asetettu NPS 80. (kuva 7) Asukaskehittäjiä oli vuonna 2021 kuntayhtymässä n. 240 hlö. 

 

Kuva 7. Asukaskehittäjätoiminnan NPS 2020-2021 
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Vuonna 2021 asukaskehittäjille järjestettiin 17 Keusoten palvelujen 
kehittämismahdollisuutta. Osallistumistapoina oli sähköiset kyselyt, Teams -työpajat sekä 
havainnointikävelyt. Aiheina oli: 

• Ehkäisevän päihdetyön kysely 
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasohjauksen kehittäminen 
• Uusien verkko- ja nettisivujen käytettävyyden arviointi sekä kehittäminen 
• Havainnointikävelyt Mäntsälän terveysasemalla (vastaanotto) 
• Havainnointikävelyt Etelä-Tuusulan sote-asemalla (suun th) 
• Uuden sosiaalipalvelujen Chatbot- palvelun ideointi  
• Asukasprosessien arviointi (Hyte-Allianssi) 
• Apuvälinepalvelun kehittäminen  
• Ikäihmisille suunnatun televisiokanavan vaikuttavuuden arviointi  
• Asukaskehittäjätoiminta ja ikäihmisten tavoittaminen (opinnäytetyö) 
• Neuvolan ja lapsiperheiden ja nuorten asiakasohjauksen välisen yhteistyön 

kehittäminen (opinnäytetyö) 
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ideariihi 

Kokemusasiantuntijatoiminta 

Kokemusasiantuntijatoiminnan kokonaisuuden selkiyttämistä ja yhdenmukaistamista on 
kehitetty kuntayhtymätasoisesti vuoden 2021 aikana mm. yhdenmukaistamalla 
kokemusasiantuntijoiden palkkiojärjestelmä. Kokemusasiantuntijoita on osallistettu ja 
heidän kokemustietoansa on hyödynnetty eri palveluiden ja toimintojen kehittämiseen 
erityisesti päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Lisäksi kokemusasiantuntijoiden käyttöä on 
pilotoitu osana aikuissosiaalityön palvelua yhdessä Werkko ry:n kanssa.  

Dialogiset verkostopalaverit 

Osallisuuden ja dialogisten kohtaamisten turvaamiseksi voi Keusotessa tilata asiakas- ja/ 
tai työntekijätilanteisiin ulkopuolisen keskustelun ohjaajan, verkostokonsultin. Keusoten 
verkostokonsulttitoimintaa koordinoidaan hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet tulosalueelta. 
Verkostokonsultit ovat tilanteeseen nähden ulkopuolisia ja huolehtivat siitä, että jokainen 
osallistuja saa rauhassa puhua asiansa omasta näkökulmastaan käsin sekä kuunnella 
muiden ajatuksia tilanteesta. Vuonna 2021 pidettiin yhteensä 31 
verkostokonsulttitapaamista, joista noin 60 % kohdistui asiakastilanteisiin. 
Asiakastilanteisiin järjestettyihin palavereihin osallistuneista henkilöistä 95 % suosittelee 
osallistumista tällaiseen palaveriin.   

Osallisuuden raportointi 

Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan osallisuuden mittareita erillisen 
raportointikyselyn tulosten kautta. Kyselyssä kartoitetaan myös yksiköiden tukitarve 
osallisuuden edistämiseen. Tukipyynnön esittäneet yksiköt kontaktoidaan ja yhdessä 
mietitään keinoja osallisuuden edistämiseen. Yhtenä vaihtoehtona on osallisuuspelin 
pelaaminen yksikössä, mutta koronan vaikutuksesta pelitilaisuudet jäivät v. 2021 yhteen 
pelikertaan. Vuoden 2021 ainoan pelitilaisuuden NPS oli 80.  
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3.2 Potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ostaa potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelun Länsi- ja 
Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy:ltä.  

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen tehtävä ja toiminta toteutuu kuntayhtymän alueella 
yhdenmukaisesti ja on olennainen osa terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden 
oikeusturva- ja laatujärjestelmää. Sosiaalitaito koostaa vuosittain Sosiaali- ja 
potilasasiamiehen selvitykset, joissa käsitellään Keusoten alueen potilaiden/omaisten 
yhteydenottojen syitä. Vuoden 2021 selvitykset raportoidaan kevään 2022 aikana (huhti-
toukokuu). 

Potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnan yhteistyötä kehitettiin järjestämällä esihenkilöille ja 
johdolle yhteistyötapaamisia. Tietoisuutta sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnasta sekä 
muistutuksiin liittyvästä tilannekuvasta on raportoitu säännöllisesti johdolle sekä 
esihenkilöille osana laadunhallinnan tilannekuvaa. Muistutusten käsittelynprosesseja on 
sujuvoitettu keväällä 2021 ja prosessien kehittämistyötä on jatkettu edelleen. Esihenkilöille 
on järjestetty yhteistyössä sosiaali- ja potilasasiamiesten kanssa kaksi samansisältöistä 
infotilaisuutta.  

3.2.1 Terveydenhuollon muistutukset, kantelut ja potilasvahingot 

Potilasasiamiehen tehtävänä on mm. antaa tietoa ja neuvoa potilaan asemasta ja 
oikeuksista sekä toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

Muistutusten lukumäärät 

Vuonna 2021 Keusoteen saapui yhteensä 247 kpl terveydenhuollon muistutusta. 
Muistutusten määrien suunta on ollut vuodesta 2019 noususuhdanteinen ja nousi 
edellisestä vuodesta (131 kpl) 116 muistutuksella. (kuva x) Laatutavoitteeksi on asetettu 
83 kpl (vuoden 2019 luku). Asiakasmäärät ovat kasvaneet vuosien 2020–2021 välillä, joka 
osaltaan vaikuttaa myös muistutusten määrään. 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 8. Terveydenhuollon muistutusten määrät  2019–2021 
 

Terveydenhuollon muistutuksia tuli vuonna 2021 syksyllä (136 kpl) hieman enemmän kuin 
keväällä (111 kpl), mutta määrät ovat vähentyneet tasaisesti elokuun jälkeen. (kuva x)  
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Kuva 9.  Terveydenhuollon muistutusten määrät 2021 

 
 
Muistutusten aiheet 

Vuonna 2021 eniten muistutuksia tuli aiheisiin hoidon laatu 30 % (75 kpl). Muita 
terveydenhuoltoa koskevia muistutuksia saapui 26 % (65 kpl) ja hoitoon pääsyyn liittyviä 
25 % (62 kpl). Muistutuksia tehtiin vähiten liittyen käytökseen ja kohteluun (8 %, 20 kpl), 
lääkehoitoon (6 %, 16 kpl) ja potilasasiakirjoihin tai tietosuojaan (4 %, 9kpl). (taulukko x). 
Kohdan ”Muu sosiaalihuoltoa koskevia muistutuksia” tilastointia on kehitetty syksyllä 
2021, jotta jatkossa luvut tilastoituvat selvemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 10. Terveydenhuollon muistutukset aiheittain 2021 
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Terveydenhuollon kanteluiden lukumäärät  

Vuonna 2021 terveydenhuollon kanteluita saapui yhteensä 16 kpl, joista 9 
aluehallintovirastolta, 2 Valviralta, 3 Oikeusasiamieheltä ja 2 Oikeuskanslerilta. 
Terveydenhuollon kanteluiden määrä on aluehallintoviraston osalta pysynyt tasaisena 
vuodesta 2019 ja tavoitteessa 2021. Valviran osalta tavoitetaso ylittyi yhdellä. 
Oikeusasiamiehen ja Oikeuskanslerien kanteluiden määrät ovat kasvaneet vuodesta 2019, 
mutta paremmat tai pysynyt samana vuoteen 2020 verrattuna (taulukko 1). 
 

Taulukko 1. Terveydenhuollon kanteluiden lukumäärät 2019-2021 

 2019 2020 2021 Tavoite 

Aluehallintovirasto 9 10 9 9 

Valvira 1 1 2 1 

Oikeusasiamies 0 5 3  
(4 sos.) 

7  
(tavoite sisältää 
sosiaalihuollon) 

Oikeuskansleri 0 2 2  
(0 sos.) 

5  
(tavoite sisältää 
sosiaalihuollon) 

 

Potilasvakuutuskeskuksen selvityspyynnöt 

Vuonna 2021 potilasvakuutuskeskukselta saapui yhteensä 68 selvityspyyntöä, joista 45 
tuli vastaanottopalveluille, 20 suun terveydenhuoltoon, 2 neuvolapalveluihin ja 1 
sairaalapalveluihin (taulukko 2). 

Taulukko 2. Potilasvakuutuskeskuksen selvityspyynnöt 2021 

Palvelu/tulosalue 2021 

Vastaanottopalvelut 45 

Suun terveydenhuolto 20 

Neuvolapalvelut 2 

Sairaalapalvelut 1 

YHTEENSÄ (Laatutavoite 39 kpl) 68 kpl 
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Potilasvahingot  

Potilasvakuutuskeskus tekee päätökset korvattavista potilasvahingoista. Vuonna 2021 
potilasvahingoista korvattiin 17 kpl. 34 potilasvahinkoa sai kielteisen korvauspäätöksen 
(kuva 12). 

 

Kuva 12. Korvattavat ja ei korvattavat potilasvahingot 2021 
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3.2.2 Sosiaalihuollon muistutukset ja kantelut 

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä 
kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.  

Muistutusten lukumäärät 

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaisia muistutuksia tehtiin vuoden 2021 aikana yhteensä 80 
kpl (kuva 13). Muistutusten määrä on ollut vuodesta 2019 noususuhdanteinen ja nousi 
edellisestä vuodesta 10 muistutuksella. Määrien kasvu on ollut vuosien 2020–2021 välillä 
maltillisempaa kuin 2019–2020 vuosien välillä. Laatutavoitteeksi on asetettu 31 
muistutusta. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Kuva 13. Sosiaalihuollon muistutusmäärien kehitys 2019-2021 
 

Sosiaalihuollon muistutuksia tuli vuoden 2021 aikana vaihtelevasti, vähiten toukokuussa 
sekä tammikuussa ja eniten maaliskuussa sekä syyskuussa (kuva 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14.  Sosiaalihuollon muistutusten määrät kuukausittain 2021 
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Muistutusten aiheet 

Vuonna 2021 eniten muistutuksia tuli muihin sosiaalihuoltoa koskeviin aiheisiin 46 % (37 
kpl). Käytökseen ja kohteluun liittyviä muistutuksia saapui 36 % (29 kpl), päätöksiin liittyviä 
6 % (5 kpl), asiakirjan merkintöihin 5 % (4 kpl), palvelujen saatavuuteen 4 % (3 kpl), 
yhteyden saamiseen 1 % (1 kpl) ja salassapitoa/tietosuojaan liittyviä 1 % (1 kpl). (kuva x). 
Kohdan ”Muu sosiaalihuoltoa koskevia muistutuksia” tilastointia on kehitetty syksyllä 
2021, jotta jatkossa luvut tilastoituvat selvemmin.  

 

Kuva 15.  Sosiaalihuollon muistutukset aiheittain 2021 

 
Sosiaalihuollon kanteluiden lukumäärät 

Vuonna 2021 sosiaalihuollon kanteluita saapui yhteensä 42 kpl, joista 38 
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Aluehallintoviraston osalta on kasvanut vuodesta 2019 alkaen. Valviran, Oikeusasiamiehen 
sekä Oikeuskanslerin osalta on määrissä pysytty alle tavoitetason. (taulukko 3).  

Taulukko 3. Sosiaalihuollon kantelut 2019-2021 
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Aluehallintovirasto 18 23 38 <18 
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Oikeusasiamies 7 2 4 
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3.2.3 Muistutusten käsittelyajat  

Muistutukseen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa sen saapumisesta, yleensä 
noin 1–4 viikon kuluessa. Vastaukset terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon muistutuksiin 
sai Aluehallintoviraston (AVI) suosittaman yhden kuukauden vastausajassa 39 % 
muistutuksen tehneistä asiakkaista. Eri palveluiden käsittelyajoissa (30 vrk) oli hajontaa 
alhaisimmillaan 7 % (Vammaispalvelut) ja korkeimmillaan 100 % (Aikuissosiaalityö) välillä. 
(kuva 16). Laatutavoite on 100 %.   

 
Kuva 16. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon muistutusten käsittelyajat 2021 
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4 Hoidon ja palvelun saatavuus 

Vuonna 2021 keskeisenä haasteena on ollut vastaanottopalvelujen puhelinpalvelun 
yhteydenottojen vastausviiveet. Vastausajat ovat vaihdelleet alueellisesti ja eri 
yhteydenottokanavien välillä. Takaisinsoiton keskimääräinen vasteaika oli asiakkaaksi 
tulon linjoilla 3,8 h ja hoitovastaavalinjoilla 1,1 h. Vasteajat kasvoivat edellisvuoteen 
verrattuna. (Taulukko 4.) Välitön yhteydensaanti terveysasemille toteutui asiakkaaksi tulon 
väylillä 67 prosenttisesti ja hoitovastaavalinjoilla 83 prosenttisesti. Välittömällä 
yhteydensaannilla tarkoitetaan, että asiakkaan puheluun on vastattu viimeistään 5 
minuutin jonotuksen jälkeen tai vaihtoehtoisesti on soitettu takaisin saman vuorokauden 
aikana.  

Taulukko 4. Terveysasemien puhelinpalvelun takaisinsoittojen vasteaikojen mediaanit 8–12/2020 ja 2021 
 

  Vastaanottojen puhelinpalvelu 
(asiakkaaksi tulon väylä) 

Hoitovastaavat 

  8–12/2020 2021 8–12/2020 2021 

Järvenpää  4,3 h 30,7 h 1,6 h 2,5 h 

Hyvinkää  3,7 h 50,9 h 1,1 h 1,9 h 

Nurmijärvi  0,5 h 2,1 h 0,5 h  1,2 h 

Tuusula  0,5 h 0,4 h 0,6 h 0,6 h 

Mäntsälä  1,0 h 3,5 h 0,8 h 1,0 h 

Pornainen  0,4 h 0,9 h 0,4 h 0,6 h 
Keusote  1,5 h 3,8 h 0,7 h 1,1 h 

 
Vastaanottopalveluissa lääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsi vuonna 2021 
keskimäärin kolmessa vuorokaudessa ja hoitajan vastaanotolle vuorokaudessa. Suun 
terveydenhuollossa keskimääräinen odotusaika hammaslääkärin kiireettömälle 
vastaanotolle oli 141 vuorokautta ja suuhygienistin vastaanotolle 50 vuorokautta. 
Odotusajat lyhenivät vuodesta 2020. Odotusajoissa on ollut vaihtelua eri toimipisteiden 
välillä. Fysioterapeutin kiireettömälle vastaanotolle pääsi vuonna 2021 keskimäärin 31 
vuorokaudessa.  

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy tiedot raportoidaan kuukausittain Keusoten 
ulkoisilla verkkosivuilla (https://www.keusote.fi/etusivu/meilla-asiakkaana/edut-ja-
oikeudet/hoitotakuu/).  
 

Odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluihin 

Palvelutarpeen arviointi on aloitettu keskimäärin viiden arkipäivän päästä asian vireille 
tulosta kaikille 75-vuotta täyttäneille sekä vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 
§:n 3 momentin 3 kohdan mukaista ylintä hoitotukea saaville yli 65-vuotiaille. Laissa 
määritelty enimmäisaika on seitsemän arkipäivän aikana vireille tulosta. 

Odotusaika palveluasumiseen 53 vuorokautta. Laissa määritelty enimmäisaika on kolmen 
kuukauden kuluttua päätöksestä. 
 
Odotusaika tehostettuun asumispalveluun 54 vuorokautta. Laissa määritelty 
enimmäisaika on kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä. 

https://www.keusote.fi/etusivu/meilla-asiakkaana/edut-ja-oikeudet/hoitotakuu/
https://www.keusote.fi/etusivu/meilla-asiakkaana/edut-ja-oikeudet/hoitotakuu/
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Omaishoidon tuen käsittelyajoista riippumatta, omaishoidon tuki myönnetään 
hakemuskuukauden alusta alkaen myöntämisperusteet täyttäville asiakkaille.  

Omaishoidon tuen +65 vuotta täyttäneet asiakkaat ajalta 1.7. – 31.12.2021 (taulukko 5): 

Taulukko 5. Omaishoidon tuen +65 vuotta täyttäneet asiakkaat 1.7.-31.12.2021. 

Kunnat Keskimääräinen aika (vrk) hakemuksen 

saapumisesta päätöksen tekoon.  

1.7-31.12.2021 ajalla. 

Hyvinkää 72 vrk 

Järvenpää 23 vrk 

Mäntsälä 51 vrk 

Nurmijärvi  26 vrk 

Pornainen  61 vrk 

Tuusula 21 vrk 

Keskimääräinen aika  42 vrk 

 
 

5 Riskienhallinta 

5.1 Riskien arviointi 

Vuoden 2021 aikana valmisteltiin ja yhtymähallituksen toimesta hyväksyttiin Keusoten 
turvallisuus- ja riskienhallintapolitiikka, mikä on laadittu siten, että se soveltuu jatkossa 
käytettäväksi myös perustettavan hyvinvointialueen turvallisuus- ja 
riskienhallintapolitiikkana. Politiikassa kuvataan johdon linjaukset Keusoten turvallisuuden 
johtamiselle sekä turvallisuuden ja riskienhallinnan lainsäädäntö- ja strategiaperusta, 
tavoitteet, puitteet, vastuut ja toimintatavat. Keusoten riskienhallinnassa sovelletaan ISO 
31000 standardia. Vuodelle 2022 ajoittuu em. politiikan jalkautustyötä sekä Keusoten 
riskienhallintasuunnitelman valmistelutyön aloittaminen.  

Kuntayhtymätasoisten riskienhallinnan päämäärien ja tavoitteiden lisäksi yhtymähallitus 
on perusteissa määritellyt niitä edellytyksiä, joita riskienhallinnan päämäärien 
saavuttamiseen tarvitaan sekä periaatteet, joiden mukaisesti riskienhallintaa 
järjestelmällisesti, jäsennellysti ja ajantasaisesti toteutetaan.  

Riskienhallinnalla tuotetaan lisäarvoa Keusoten johtamiseen, sillä luodaan henkilöstölle 
turvallinen työympäristö ja huolehditaan, että tuotteet ja palvelut ovat turvallisia asiakkaille 
ja potilaille. Jatkuvuuden turvaamiseksi kriittiset toiminnot ja niiden tarvitsemat resurssit 
turvataan. Riskit otetaan huomioon tavoitteita asetettaessa. Taloudellisten riskien lisäksi 
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arvioidaan riskien vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja maineeseen. Rikosten ja 
väärinkäytösten mahdollisuudet minimoidaan. 

5.2 Tietosuoja ja tietoturva 

Tietosuoja- ja tietoturvallisuus: Tietosuojan ja tietoturvan toteuttamista ohjaa lain ja 
asetusten sekä määräysten vaatimusten noudattaminen, tietoturva- ja 
tietosuojauhkien ennakointi ja torjunta, riskienhallinta sekä henkilöstön tietoturva- ja 
tietosuojaosaamisen kehittäminen. Tietosuojalla on EU-asetuksen mukaisesti valvonta- ja 
dokumentointivelvoite. 

Tietosuoja- ja tietoturvatyöryhmä on kokoontunut vuoden 2021 aikana 12 kertaa. 
Työryhmä ylläpitää ja seuraa muutoksia tietosuojaan ja tietoturvaan sovellettavasta 
lainsäädännöstä, viranomaismääräyksistä, ohjeista sekä suosituksista. 

Tietoturvan ja tietosuojan lakisääteinen omavalvontasuunnitelma on valmistunut vuoden 
2021 aikana ja suunnitelma tullaan päivittämään (2022) Tietoturvallisuussuunnitelmaksi 
lain ja määräyksen mukaisesti. 

Tietoturvavalvomo on käyttöönotettu teknisten uhkien tunnistamiseksi ja niihin 
reagoimiseksi. 

Tiedonhallintalain mukaiset toimenpiteet mm. tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuus-
kuvaus on saatettu valmiiksi. Asiakirjajulkisuuskuvaus on lainmukaisesti julkaistu 
nettisivuillamme. 

Tietosuojan- ja tietoturvan haittatapahtumista tulee ilmoittaa HaiPro järjestelmän kautta. 
Tietosuoja- ja tietoturvan haittatapahtumien määrät ovat kasvaneet aina vuodesta 2020. 
Vuonna 2021 tehtiin yhteensä 293 tietosuojailmoitusta, keskimäärin 25 ilmoitusta 
kuukaudessa, 113 ilmoitusta enemmän kuin vuonna 2020 (kuva 18). 

Kuva 18. Tietosuoja- ja tietoturvan haittailmoitusten määrien trendi 2020–2021. 
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Tietosuojan haittatapahtuma ilmoituksiin pystyttiin reagoimaan EU-asetuksen säätämän 
määräajan, 72 h sisällä, keskimäärin 77 % tapauksista (kuva 19). Ilmoitusten käsittely 
vaatii aina ilmoittajan/esimiehen ja tietosuojan saumatonta ja nopeaa yhteistyötä. 
Ilmoittajan tulee antaa riittävästi informaatiota tapauksesta, jotta ilmoitus saadaan tehtyä 
valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle (TSV) määräajassa sekä tarvittaessa 
myös rekisteröidyille. 

 

 
 
Kuva 19. 72 h sisällä käsiteltyjen tietosuoja/tietoturvailmoitusten %-osuus kaikista ilmoituksista 2021. 

 
Ilmoituksia TSV:lle vuonna 2021 tehtiin 29 kpl ja rekisteröidyille 497 kpl. Vakavia 
tietoturvatapahtumia raportoitiin 3 kpl (Sarastian sähköiseen palveluun kohdistunut 
hyökkäys ja Keusoten asiakas- ja potilastietojärjestelmiin kohdistunut merkittävät 
käyttökatkot (2 kpl). Tapahtumaolosuhteissa keskeisenä on ollut virheelliset toimintatavat, 
tiedon käsittelyssä ja usein myös kiire sekä osin järjestelmien aiheuttamat ongelmat. 
Tietoliikenne häiriöitä oli 11 % tapauksista. 

Tietopyyntöjä vuonna 2021 käsiteltiin tietosuojatiimin toimesta yhteensä 748 kpl. 
Suurimman ryhmän muodostavat julkisuuslainmukaiset Tietopyynnöt (481 kpl) sekä 
GDPR:n mukaiset henkilötietojen tarkastuspyynnöt 129 kpl. Lokipyyntöjä tehtiin 61 kpl.  

Taulukko 6. Tietopyynnöt tietopyyntötyypeittäin 2019-2021. 

Tietopyynnöt (kpl/vuosi) 2019 2020 2021 

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö 144 273 481 

Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö (GDPR) 65 60 129 

Henkilörekisteritietojen oikaisupyyntö (GDPR) 22 20 30 

Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä 

(lokipyyntö) 

30 31 61 

Organisaation sisäiset selvityspyynnöt 3 4 10 

Puhelintallennepyynnöt   4 

Vainajan tietojen pyynnöt/luovutukset 14 18 33 
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Tietopyyntöjen käsittelyyn (Julkisuuslaki/GDPR) on lain ja asetusten säätämät määräajat. 
Käsittelystä vastaavat toimintasäännössä määräämät viranhaltijat. Julkisuuslain mukaan 
tietopyynnöt tulee käsitellä viipymättä, vähintään kuitenkin 2 viikon kuluessa, laajoissa 
tapauksissa 1 kk aikana. Julkisuuslain säätämässä määräajassa kyettiin vuonna 2021 
käsittelemään keskimäärin 41 % pyynnöistä (kuva 20).  

 

Kuva 20. Määräajassa käsitellyt (%) julkisuuslain mukaiset tietopyynnöt 2021. 

 

GDPR mukaisia pyyntöjä (käsittelyaika 1 kk-3kk) käsiteltiin määräajassa 53 % (kuva 21). 

Kuva 21. Määräajassa käsitellyt (%) GDPR mukaiset tietopyynnöt 2021. 

 

EU-tietosuoja-asetus säätää vaikutusten ja riskienhallinnasta (DPIA) velvoittavana 
toimenpiteenä, jos käsitellään henkilötietoja ja on oletettavaa, että niiden käsittelyssä voi 
syntyä riskejä. Vuonna 2021 tehtiin 15 asetuksen säätämää arviointia. Luku on pieni 
suhteessa henkilötietojen käsittelyyn eri kehityshankkeissa (n. 180 hanketta), järjestelmien 
muutoksissa ja palveluissa. 



 
 

 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä PL 46  etunimi.sukunimi@keusote.fi 

www.keski-uudenmaansote.fi 05801 Hyvinkää kirjaamo@keusote.fi 

25 

6 Osaamisen varmistaminen 

6.1 Osaamisen johtaminen 

Keusotessa on määritelty strategiset kyvykkyydet, joita vahvistamalla varmistamme 
strategian toteutumisen ja palveluntarpeen mukaisten palveluiden kehittämisen ja 
tuottamisen. Kyvykkyydet on purettu osaamisiksi, jotka ovat määrittäneet osaamisen 
kehittämiseen liittyviä sisältövalintoja henkilöstökoulutuksen osalta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 22. Kyvykkyyden viitekehys 
 

Toteutimme avainkumppanimme Laurea ammattikorkeakoulun kanssa opiskelija 
projektityönä Keusoten esihenkilöiden osaamiskartoituskyselyn aikavälillä 01.09.2021 – 
09.12.2021. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Keusoten esihenkilöiden johtamisosaamista 
määriteltyjen strategisten kyvykkyyksien ja niitä tukevien osaamisten osalta sekä selvittää 
koulutustarpeita vuodelle 2022. Tutkimustuloksia hyödynnettiin henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelman 2022 laadinnassa.  
 

Johtamisosaamisen kehittämiseksi KeuAkatemia suunnitteli yhdessä Hyrian kanssa 
johtamiskoulutusta esihenkilöille (lähiesimiestyön ammattitutkinto ja johtamisen ja 
yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto) 2022-2023. Johtamiskoulutuksen sisällön 
suunnittelua ovat ohjanneet Keusoten strategiset kyvykkyyden ja niistä nousevat teemat.  

Keusoten esihenkilöille järjestettiin jokaisen kuukauden viimeisenä perjantaina 
aamupäivän kestävä esihenkilöaamu, jotka toimivat informatiivisina tilaisuuksina ja tiedon 
jakamisen paikkoina. Osallistujamäärä esihenkilöaamuissa oli hyvä ja aamujen aikana 
käytiin aktiivista keskustelua eri aiheiden parissa.   
  
Akatemia-aamuja järjestettiin säännöllisesti ja niiden tarkoituksena oli tukea 
esihenkilöiden työtä, antamalla ajankohtaista tietoa ja koulutusta esihenkilötyön tueksi. 
Koulutusaamupäivät tallennettiin ja tallenteet löytyvät Keusoten Koulutus teams kanava 
Esihenkilöiden koulutusryhmä.   
 

https://teams.microsoft.com/_#/files/Esihenkil%C3%B6iden%20koulutus?groupId=7996ba5b-902f-4bf4-ad03-ac4dabc84b7e&threadId=19%3Ac5036ac2f72644aa8b2432487b1f6c19%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Esimiesaamujen%2520sis%25C3%25A4lt%25C3%25B6&rootfolder=%252Fsites%252FKoulutus-Esimiesaamujensislt%252FJaetut%2520asiakirjat%252FEsimiesaamujen%2520sis%25C3%25A4lt%25C3%25B6
https://teams.microsoft.com/_#/files/Esihenkil%C3%B6iden%20koulutus?groupId=7996ba5b-902f-4bf4-ad03-ac4dabc84b7e&threadId=19%3Ac5036ac2f72644aa8b2432487b1f6c19%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Esimiesaamujen%2520sis%25C3%25A4lt%25C3%25B6&rootfolder=%252Fsites%252FKoulutus-Esimiesaamujensislt%252FJaetut%2520asiakirjat%252FEsimiesaamujen%2520sis%25C3%25A4lt%25C3%25B6
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6.2  Tulevaisuuden osaaminen  

Osaamisen hallinnan parantamiseksi Keusotessa otettiin käyttöön eTaika osaamisen 
hallintajärjestelmä, jonka käyttöönoton valmistelut aloitettiin keväällä 2021. eTaikan 
käyttöönotto tapahtuu osissa ja ensimmäisenä käyttöön otettiin joulukuussa 2021 
koulutuskalenteri osio, joka mahdollistaa koko Keusoten koulutuksiin liittyvän tiedon 
jakamisen, hallinnoinnin ja raportoinnin jatkossa yhdessä järjestelmässä.  

Laas (Leadership as a service) tarjosi henkilöstölle palveluita ja toimi 
”verkkokauppamaisena” alustana, johon Keusoten sisäiset osaamis- ja johtamispalvelut 
tulevat saataville. LaaSin kautta organisaatiossa oleva ”hiljainen tieto” ja sisäinen 
osaaminen tulevat näkyväksi ja kaikkien saataville. LaaS-palvelualustan ajatusmaailma 
tukee itse- ja yhteisöohjautuvuuden vahvistamista.  

Keusoten koulutusverkosto kokoontui kerran kuussa ja lisäsi tavoitteensa mukaisesti 
koulutustietoutta palvelualuilla sekä vahvisti eri palvelualueiden välistä 
yhteistyötä. Palvelualueiden osaamisen varmistamiseksi eri palvelualueet laativat omat 
koulutussuunnitelmansa oman osaamisen kehittämisen painopisteisiin perustuen. 
Koulutuksien suunnittelussa on huomioitu palvelualueella toimivat eri ammattiryhmät ja 
heidän erityiset koulutustarpeensa. Palvelualueilla on oma koulutusbudjetti, jonka 
puitteissa palvelualueet suunnittelevat omaan substanssiosaamiseen liittyvää koulutusta.   

Keusotessa on käytössä kehityskeskustelu-pohjat, joita esimiehet ja työyhteisöt 
hyödyntävät omassa osaamistarpeiden määrittelyssä.  

Perehdytys ja ammatillisen osaamisen varmistaminen 

Keusoten yleinen perehdyttämismateriaali toimi tukimateriaalina uudelle työntekijälle 
työtehtävästä riippumatta. Perehdytykseen liittyvä löytyy Keunetista:   
  

• Yleinen ohje perehdytyksen tueksi  
• Yksityiskohtaisempi kuvaus perehdyttämisen sisällöstä  
• Tervetuloa Keusoteen -materiaali  
• Perehdytyskortti  

  
Perehdytyskortti toimii muistilistana niin perehdyttäjälle kuin perehdytettävälle ja 
varmistaa sen, että kaikkia asiat tulee käytyä perehdytyksen aikana läpi.  
  
Uusille esihenkilöille järjestettiin perehdytysaamupäiviä 3kk välien, jonka aikana käsiteltiin 
mm. strategiaa, meneillään olevia hankkeita, esihenkilön työsuhdeasioita, työhyvinvointia, 
turvallisuusasioita, yhteisöohjautuvuutta, Leania sekä osaamista ja koulutusta. Yhtenä 
tärkeänä tavoitteena oli myös verkostoituminen ja kollegiaalisen tuen lisääntyminen.  
  
Uusille esimiehille tarkoitetut perehdytysaamupäivät koettiin tarpeellisiksi, ja niistä saatu 
palaute tukee käytännön jatkamista tulevaisuudessakin.  
  

https://edu.flinga.fi/s/ERJ5ZCK
https://keusote.sharepoint.com/:b:/s/keunet-henkilosto/Ecn8Isj4ayVDgCqRWntXIgEBJnutVUyOTRNMItDxCOAqAw?e=dkY3Bw
https://keusote.sharepoint.com/:b:/r/sites/keunet/Ohjeet/Perehdytt%C3%A4minen%20Keusotessa.pdf?csf=1&web=1&e=wwMobZ
https://keusote.sharepoint.com/:b:/s/keunet-henkilosto/EQLWB6grIe1Kj-rmN5VSYbcBOCD_CkOPD1q8dH8i9Q1UMg?e=duQ15W
https://keusote.sharepoint.com/:b:/s/keunet-henkilosto/EZUuBnMj0D9Cg9SwRBUtXf4B6Uxc99g58XuLNUfrX1oLEg?e=E1nK4J
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6.3 Osaamisen kehittämisen menetelmät 

Keusoten toimintayksiköillä on yhteisesti laaditut ja selkeät, strategiaa tukevat tavoitteet ja 
niitä mittaavat mittarit. Tavoitteiden toteutumista seurataan päivittäisjohtamisen avulla, 
jatkuvasti toimintaa parantamalla. Päätökset tehdään faktojen pohjalta, päätöksien 
pidemmän aikavälin vaikutukset huomioiden. 

Keusoten yhteisöohjautuvuuden kulttuurin valmennukseen liittyvä neljäs koulutusaalto 
saatiin päätökseen. Työyksiköiden yhteisöohjautuvuuden valmennukset jatkuvat tarpeen 
mukaan työyksikkökohtaisesti. Keusoten yhteisen osaamisen kehittämisen viitekehyksen 
mukaisesti yhteisöohjautuvuus ja Lean ovat olleet vahvasti mukana osaamisen 
kehittämisessä ja yhteisen kulttuurin luomisessa. Toimintakulttuurin kehittämisen 
taustalla on ollut ajatus kuntalaisten ja asiakkaiden osallisuuden ja kuulluksi tulemisen 
toteutumisesta arjessa. Työntekijää arvostetaan Keusoten keskeisenä ydintoimijana ja 
osaajana, hänen sovittaessaan organisaation etua (resurssien tehokas käyttö) ja 
asiakkaan etua (tarpeeseen vastaaminen) onnistuneesti yhteen. Hänellä on ajantasainen 
tieto organisaatiosta ja asiakkaan tarpeista, siksi on fiksua, että hänen annetaan tehdä 
päätöksiä ja kehittää työtään. "Me-henki" on meille arvokas asia.  
 
Minun Urani Keusotessa uraohjaus laajeni koskemaan kaikkia Keusotessa työskenteleviä 
lähihoitajia. Uraohjaus toteutui yhteistyönä Hyrian ja Keudan uraohjauksen ammattilaisten 
kanssa. Tavoitteena on työuran jatkumisen tukeminen uraohjauksen kautta. 
Suunnittelussa ovat olleet mukana esimiehet, henkilöstön edustajat, henkilöstöpalvelut, 
oppilaitokset, työterveyshuolto sekä kuntien eläkevakuutusyhtiöt.  
 

7 Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutuminen 

7.1 Johdon katselmukset 

Kuluneen vuoden aikana määriteltiin johdon katselmusten toimintakäytännöt ja -ohjeet. 
Johdon katselmuksen tavoitteena on suunnitelluin aikavälein katselmoida Keusoten 
laatujärjestelmän soveltuvuutta toimintaan. Ensimmäinen harjoituskatselmus toteutettiin 
strategisen johtoryhmän toimesta 16.11.2021. Harjoituskatselmuksessa katselmoitiin ja 
arvioitiin toimintamallissa sovittujen teemojen mittareita ja toteuma tietoja. Strategisen 
johtoryhmän päätöksellä päätettiin jatkokehittää teemoittain mittareiden ja 
tavoiteasetantaa strategisemmalle tasolle. Vuoden 2022 aikana kehitetään johdon 
katselmuksen tilannekuvaa osana tiedolla johtamisen kokonaisuutta. 

Johdon katselmuksissa käsitellään vuosittain strategisten tavoitteiden toteutumista, 
asiakaskokemustietoa, prosessien toimivuutta ja suorituskykyä sekä laadunhallinnan 
kokonaistilannetta. 
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7.2 Sisäiset auditoinnit 

Strateginen johtoryhmä hyväksyi 22.6.2021 sisäisen auditoinnin suunnitelman 2021–2025 
sisältäen auditointien teemat/painopisteet koko suunnitelmakaudelle. Vuoden 2021 
auditointien painopisteeksi johtoryhmä valitsi toiminnan ja talouden tasapainon ja 
seurannan sekä voimavarojen hallinnan henkilöstöresurssien näkökulmasta. Ensimmäiset 
viralliset auditoinnit toteutettiin lokakuussa 2021 poikkeuksellisesti osana sisäisten 
auditoijien koulutusta.  

Taulukko 7. Sisäisten auditointien kohteet ja keskeiset havainnot 

Auditointikohteet (7kpl)  

• IKVA/ YMP/ Lyhytaikaishoito 

• TEPASA/ Keskitetyt palvelut/ Farmasian asiantuntijapalvelut 

• TEPASA/ Avopalvelut/ Suunterveydenhuolto alle 18 v palvelu 

• MIELA/MIEPA/ Päihde- ja mielenterveyspalvelut  

• MIELA/ PEKE/ Perhekeskuspalvelut 

• MIELA/LASU/ Lastensuojelun sosiaalityö, ohjaus ja tukipalvelut 

• KONSERNI/ Yhteiset palvelut/ Hankintapalvelut 

Kehittämistehtäviä yhtensä 28 kpl (keskeisimmät kehittämistehtävät) 

• Talouden seurannan kehittäminen ja seurattavien tunnuslukujen vakiointi sekä 

toimintamalli poikkeamiin. Huolehditaan talouden seurannan jalkauttamisesta tiimitasolle. 

• Talousarvio ja toimintasuunnitelma laaditaan jatkossa siten, että henkilöstöllä on 

mahdollisuus olla osallisena vahvemmin talousarvion valmistelussa. 

• Yksikkötasoisen perehdyttämissuunnitelman kehittäminen ja perehdyttämisen vakiointi  

• Tietosuoja- ja tietoturva-koulutukset (Navisec) on toteutettava Keusote oman ohjeistuksen 

mukaisesti 

Keskeiset huomiot (keskeisimmät huomiot) 

• Henkilöstön suuri vaihtuvuus aiheuttaa huolta ja osaamisvajetta 

• Tiedonkulku, henkilöstöllä ei ole yhtäläinen pääsy esimerkiksi sähköpostiin, mikä saattaa 

vaikuttaa henkilöstön työtyytyväisyyteen ja potentiaalisesti myös turvallisuuteen.  

Keskeiset vahvuudet (keskeisimmät vahvuudet) 

• Määrärahojen käyttöä seurataan pääsääntöisesti talouden vuosikellon mukaisesti 

• Toimintaa ja taloutta seurataan eri organisaation tasoilla erilaisella syklillä 

(päivittäisjohtamisen taulut, pystikset, tukot, johtotiimit) 

• Tavoitteita käydään suunnitelmallisesti ja systemaattisesti läpi esihenkilöiden ja 

henkilöstön kanssa. 

• Osaamista vahvistetaan työnkierroilla ja työparityöskentelyllä 

• Työsopimukset ja pätevyydet sekä rikosrekisteriotteet tarkistetaan organisaation 

menettelytavan mukaisesti 

• Työntekijöille on tarjolla työnohjausta tarpeen mukaan 

• Erityinen vahvuus on lastensuojelun Nurmijärven yksikön työhyvinvointia ja henkilökunnan 

pysyvyyttä tukeva toimintamalli. Hyviin tuloksiin työntekijöiden sitouttamisessa on päästy 

työnohjauksella ja nostamalla työntekijöiden hyvinvointi säännöllisesti ja ennakoiden esille 

sille varatulla ajalla. 
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• Mitä kuuluu –kyselyn tuloksia on käsitelty yksiköissä ja niiden pohjalta on laadittu 

kehittämistoimenpiteet ja ryhdytty toimenpiteisiin.  

• Kehityskeskusteluja pidetään vuosittain ja tarpeen mukaan 

• Henkilöstöä kuormittavia riskitekijöitä on tunnistettu ja osaan myös tehty toimenpiteitä 

(esim. työnkierto) 

• Henkilöstöä otetaan mukaan kehittämiseen ja mm. lomasuunnittelua toteutetaan 

yhteisöohjautuvasti 

 

7.3 Valvonta 

Valvonnan toteuttamista on ohjannut yhtymähallituksen hyväksymä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen valvontaohjelma 2020-2021 sekä sisäiseen käyttöön laadittavat 
Keusoten omien sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma ja sosiaalipalvelujen 
tulosaluekohtaiset valvontasuunnitelmat yksityisten palveluntuottajien valvontaan. 
Valvonnan kokonaisuutta on kehitetty valvontaohjelmassa määriteltyjen 
kehittämistavoitteiden mukaisesti valvonnan yhteistyöryhmän toimesta. Valvontaohjelman 
toteutumisesta vuonna 2021 raportoidaan tarkemmin valvonnan vuosikertomuksessa 
2021. 

Sosiaalipalveluissa Keusoten omien palvelujen ja yksityisten palveluntuottajien valvontaa 
on toteutettu monin eri tavoin. Palveluntuottajan omavalvonta on valvonnan ensisijainen 
muoto. Ennakoivalla ohjauksella ja valvonnalla pyritään varmistamaan ennalta 
asianmukainen, laadukas ja kuntayhtymän asukkaiden tarpeita vastaavat palvelut. 
Ennakoiva ohjaus ja valvonta on vuorovaikutuksellista, kannustavaa ja 
kehittämismyönteistä. Ennakoivan ohjauksen ja valvonnan keinoina on käytetty mm. 
ohjausta ja neuvontaa, yhteistyötapaamisia, koulutuksia ja infotilaisuuksia, ohjauskirjeitä, 
asiakastyytyväisyyskyselyjä, hoitopalavereja ja asiakkaiden tapaamisia, sopimukseen 
liittyvää jatkuvaa seurantaa ja raportointia. Tärkeä osa ennakoivaa valvontaa on lupa- ja 
ilmoitusmenettelyt, palvelusetelipalveluntuottajien hyväksyntäprosessit ja 
kilpailutusprosessit. 

Sosiaalipalvelujen valvonnan seurannan mittareina oli ympärivuorokautisiin palveluihin 
tehtävien suunnitelman mukaisten toiminnan aikaisten valvontakäyntien määrät 
suhteessa tavoitteeseen. Toiminnan aikaiset valvontakäynnit ovat yksi ennakoivan 
valvonnan keinoista. Tavoitteena on tehdä valvontakäynnit ympärivuorokautisiin 
palveluihin joko vuosittain tai joka toinen vuosi riippuen palvelusta. Kuvassa 23 on kuvattu 
Keusoten omiin yksiköihin tehtyjen toiminnan aikaisten valvontakäyntien määrä ja kuvassa 
24 yksityisten palveluntuottajien yksiköihin tehtyjen toiminnan aikaisten valvontakäyntien 
määrä.  

Toiminnan aikaiset valvontakäynnit toteutuivat suunnitelman mukaisesti lähes kaikkiin 
Keusoten yksiköihin. Keusoten kahteen ikääntyneiden laitoshoidon yksikköön ei tehty 
valvontakäyntejä, koska yksiköt ovat lopettamassa toimintansa alkuvuodesta 2022. 
Kotihoitoon oli myös tarkoitus tehdä vuonna 2021 valvontakäynti, mutta se siirtyi vuoteen 
2022 aikataulullisista syistä. Yksityisten palveluntuottajien toiminnanaikaisten 
valvontakäyntien määrässä saavutettiin tavoite, mutta muutamiin yksiköihin käynti jäi 
toteutumatta aikataulullisista syistä. Määrä selittyy sillä, että muutamiin yksiköihin on 
vuoden aikana tehty useampi suunnitelmallinen käynti, esim. korjaavien toimenpiteiden 
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seuraamiseksi tai ensin etänä ja myöhemmin paikan päälle. Määrällisesti valvontakäyntejä 
toteutettiin lähes kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Resurssit 
ympärivuorokautisten yksiköiden valvontaan ovat olleet vuoden 2021 aikana paremmat 
edelliseen vuoteen verrattuna. 

 
 Kuva 23. Toiminnan aikaiset valvontakäynnit Keusoten omiin sosiaalipalvelujen yksiköihin  

 
Kuva 24. Toiminnan aikaiset valvontakäynnit yksityisten sosiaalipalvelujen yksiköihin 
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Reaktiivisten tarkastuskäyntien määriä on myös seurattu, mutta niiden määrään ei ole 
asetettu tavoitetta. Reaktiivisia tarkastuskäyntejä tehdään tarvittaessa 
asiakaspalautteiden, muistutusten, kantelujen tai epäkohtailmoitusten perusteella. 
Reaktiivisia tarkastuskäyntejä tehdään joko ennalta ilmoittamatta tai sovittuna 
ajankohtana. Edellä mainittuja asioita selvitetään riippuen asiasta myös keskustellen, 
kirjallisena ja dokumenttien perusteella. Keusoten omiin yksiköihin ei vuonna 2021 tehty 
reaktiivisia tarkastuskäyntejä. Yksityisten palveluntuottajien toimintaan tehtyjen 
reaktiivisten tarkastuskäyntien määrä on kuvattu kuvassa 25. 

Kuva 25. Reaktiiviset tarkastuskäynnit yksityisten palveluntuottajien yksiköihin 

7.3.1 Omavalvonta 

Keusoten omavalvonnan projektin päättyessä 15.1.2021 Keusoten sosiaalipalvelujen 
toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmista oli valmiina 90 % (63/70). Vuoden 2021 
aikana saavutettiin tavoite, että Keusoten kaikilla sosiaalipalvelujen toimintayksiköillä on 
100 % (71/71) omavalvontasuunnitelmat laadittuina ja julkaistuina verkkosivuilla. 
Sosiaalipalvelujen esimiehille ja henkilöstölle järjestettiin vuoden aikana sisäisesti 10 
samansisältöistä Omavalvonta Keusoten sosiaalipalvelujen arjessa – koulutusta. 
Osallistujia koulutuksiin oli yhteensä 206 henkilöä. Koulutuksen sisältönä oli mm. 
omavalvonnan tarkoitus ja merkitys, jatkuva seuranta, omavalvontasuunnitelman 
hyödyntäminen yksikön arjen ja perehdytyksen työvälineenä, asiakkaiden osallisuus 
yksikön omavalvonnassa ja sosiaalihuoltolain mukainen henkilökunnan 
ilmoitusvelvollisuus. 

Kokonaisuutena arvioiden omavalvontasuunnitelmat ovat kehittyneet sisällöllisesti kunta-
aikaisista omavalvontasuunnitelmista. Esimiesten tietoisuus omavalvonnasta ja ymmärrys 
sen tarkoituksesta ja merkityksestä on kasvanut. Kehitettävää edelleen on erityisesti siinä, 
että omavalvontasuunnitelma toimisi arjen työvälineenä, omavalvonta olisi jatkuvaa sekä 
asiakkaiden osallisuudessa yksikön omavalvonnassa. Kehitettävää on myös 
omavalvontasuunnitelmien ajan tasalla pitämisessä. Omavalvontasuunnitelma tulee 
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päivittää vähintään vuosittain ja aina, jos yksikön toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 
asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia tai jos vastuuhenkilöitä vaihtuu. 

Keusote edellyttää yksityisiä sosiaalipalveluntuottajia laatimaan 
omavalvontasuunnitelman lain ja Valviran ohjeistuksen mukaisesti. Palveluntuottaja 
huolehtii, että omavalvontasuunnitelma on julkisesti nähtävillä ja sen julkaisua 
palveluntuottajan verkkosivuilla suositellaan. Keusote antaa palveluntuottajille ohjausta ja 
neuvontaa omavalvontasuunnitelmien laadintaan sekä tarkastaa ne mm. lupa-
/ilmoitusmenettelyjen, palvelusetelipalveluntuottajien hyväksyntäprosessissa ja 
valvontakäyntien yhteydessä. 

7.3.2 Ostopalvelujen sopimusvalvonta 

Keusotella on käytössään sähköinen kilpailutusjärjestelmä Cloudia, jonka avulla 
kilpailutukset toteutetaan hankintalain periaatteiden mukaisesti. Ts. hankintamenettelyn 
osallistujia kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimitaan avoimesti ja 
suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa 
asetetaan vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevat vaatimukset 
voivat liittyä palveluntuottajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen asemaan sekä 
ammatilliseen ja tekniseen pätevyyteen tai muihin perusteisiin. Sosiaalihuollon yleis- ja 
erityislainsäädännössä säädetään velvoittavasti mm. käyttäjien erityistarpeiden 
huomioimisesta ja kuulemisesta. Nämä seikat huomioidaan erityisesti palvelun käyttäjien 
yksilöllisten ja pitkäaikaisten sekä toistuvien hoito- ja sosiaalipalvelujen hankinnoissa.  

Ostopalveluissa korkea laatutaso varmistetaan asettamalla hankintakohtaiset palvelun 
laatuvaatimukset yhteistyössä palvelualueiden asiantuntijoiden kanssa. Ennen 
sopimusten solmimista varmistetaan, että palveluntuottajalla on kaikki asetetut lupa ym. 
asiapaperit kunnossa.  

Tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttyminen varmistetaan automaattisesti 
Cloudia-ohjelmassa olevan toiminnon kautta. Mikäli tilaajavastuutiedoissa ilmenee 
puutteita sopimuskauden aikana, ohjelma antaa automaattisen hälytyksen asiasta.  

Sopimuskauden aikaista valvontaa parantamaan tullaan ottamaan käyttöön Cloudian 
reklamaatiotoiminto, jonka avulla saadaan koordinoidusti kerättyä mahdollisia 
virheilmoituksia ja systematisoitua kuntayhtymätasoisesti reklamaatioprosessia. 

7.3.3 Sisäinen tarkastus 

Keusoten sisäinen tarkastus on järjestetty omana työnä palkkaamalla yksi sisäinen 
tarkastaja. Sisäisellä tarkastuksella on yhtymähallituksen hyväksymä sisäisen 
tarkastuksen toimintaohje. Sisäinen tarkastus raportoi toiminnastaan yhtymähallitukselle 
ja kuntayhtymän johtajalle.  

Vuoden 2021 sisäinen tarkastaja on osallistunut asiantuntijana mm. turvallisuus- ja 
riskienhallintapolitiikan ja sisäisen valvonnan ohjeen laadintaan. Sisäinen tarkastaja on 
asiantuntijana tukenut tietosuoja- ja tietoturva-, samoin kuin turvallisuus- ja riskienhallinta-
asiantuntijoiden työtä. Lisäksi sisäinen tarkastaja on yhdessä talouskonsultointi- ja 
controllertiimin kanssa yhteistyössä Hyrian kanssa suunnitellut ja toteuttanut 
palvelualueiden esimiesten talousosaamisen koulutusta. Sisäinen tarkastaja on 
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talouskonsultointi- ja controllertiimin jäsen. Tiimi on edelleen kehittänyt Keusoten 
toiminnan ja talouden vuosikelloa sekä omaa toimintaansa tiimivalmennuksen ja 
tiimidialogin keinoin. Sisäinen tarkastaja on osallistunut SHQS-laatuohjelman 
koulutukseen.   

Sisäinen tarkastaja on koordinoinut yhtymähallituksen tilinpäätöksen yhteydessä 
toimintakertomuksessaan antaman selonteon valmistelua. Yhtymähallitus antaa arvionsa 
sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan järjestämisestä, mahdollisista 
valvonnassa havaituista puitteista kuluneella tilikaudella sekä siitä, miten sisäistä 
valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.  

Sisäinen tarkastaja on osallistunut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen 
valmisteluorganisaation työhön hallinto- ja lakiryhmän sekä rahoitus- ja talousryhmän 
jäsenenä. Hallinto- ja lakiryhmässä valmisteltiin hyvinvointialueen hallintosääntöä 
aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Hyvinvointialuelain 51 §:ssä sisäinen tarkastus saa 
lakisääteisen aseman. Hyvinvointialueen hallintosäännössä säädetään tarkemmin 
sisäisestä tarkastuksesta.  

Sisäinen tarkastaja on Sisäiset tarkastajat ry:n julkissektoritoimikunnan ja sen alaryhmänä 
toimivan sote-pienryhmän jäsen. Toimikunnassa ja pienryhmässä on valmisteltu 
lausuntoja, jotka yhdistyksen hallitus on antanut lainvalmisteluun sekä tuotettu materiaalia 
hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Keusoten sisäinen tarkastaja on 
antanut asiantuntija-apua Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelijoille sisäisen 
tarkastuksen järjestämisestä.  

7.4 Turvallisuuskulttuuri  

Visiomme mukaisesti Keusote haluaa tarjota parasta niin asukkaille, henkilöstölle kuin 
yhteistyökumppaneille. Vision suuntaan kulkemisessa tarvitaan itseohjautuvuutta 
turvallisuuden parantamiseksi, vahvan konkreettisen turvallisuuden tunteen sekä vahvan 
kokemuksen riskienhallinnasta, uhkien ja vaarojen poissaolosta. 

Sitoutumalla yhteiseen turvallisuus- ja riskienhallintatyöhön rakennetaan ja ylläpidetään 
turvallisuuskulttuuria. Keusoten johto tukee ja mahdollistaa yhteisen turvallisuus- ja 
riskienhallintatyön onnistumista. Keusotessa on yhteiset turvallisuusperiaatteet, joista 
kantavana voimana esiin voidaan nostaa: ”luomme yhdessä turvallisuuttamme”.  

Turvallisuusviestintää sekä vuorovaikutteisuutta on parannettu esim. turvallisuuteen 
liittyvän tiedon saavutettavuutta jokaiselle keusotelaiselle on edistetty ottamalla käyttöön 
sähköisiä tiedonjaonkanavia sekä turvallisuuteen liittyvää seurantaan sekä raportointiin 
liittyen analysointia on tehostettu. Turvallisuuteen liittyvien sisäisissä asiakaskyselyiden 
kautta pyritään kartoittamaan mm. turvallisuusvajetta, mitä kautta korjaavia toimenpiteitä 
suunnitellaan sekä otetaan käyttöön esim. suunnataan turvallisuusosaamisen 
kehittämistä sinne, missä em. vajetta havaitaan.       

7.5 Turvallisuuskävelyt ja talokokous 

Turvallisuuskävelyn, sekä talokokousten tarkoituksena on synnyttää keskustelua 
turvallisuudesta myönteisellä tavalla. Parhaimmillaan se on unohtumaton ja 
toimenpiteisiin johtava kokemus, joka samalla vahvistaa koko yhteisön viestintää, 
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työnjakoa ja yhteishenkeä. Kävelykierros sekä talokokous tapahtuu organisaation omassa 
toimintaympäristössä ja siinä on mahdollisuus käydä konkreettisesti läpi 
turvallisuusasioita esimerkkien kautta. 

2021 keväällä aloitettu turvallisuuskävelyn, sekä talokokousten jalkauttaminen on edennyt 
kaikilta osin erinomaisesti. IMS on tuonut mahdollisuuden seurata molempien 
toteutumista, välittömästi toiminnon päätyttyä. Ohjelma mahdollistaa raportoinnin ja sitä 
kautta antaa tietoa siitä tilanteesta, joka rakennuksissa ja yksiköissä konkreettisesti 
turvallisuuden osalta on. Siinä tilanteessa. Suurena etuna on kameran käyttö 
mahdollisuus. Esimerkiksi vaaraa aiheuttavat pisteet yksikössä, voidaan tallentaa kuvana, 
jälkikäteen käytettäväksi. IMS tietoaltaaseen tallennettuna. 

Tiedon siirtäminen raportointiin käytettäväksi on tehty IMS mobiilisovelluksen kautta 
varsin helpoksi ja nopeaksi toiminnaksi. Puhelimella toiminnan aikana voidaan havainnot 
kirjata ja lähettää heti turvallisuuskävelyn päätyttyä tietoaltaaseen hyödynnettäväksi. Tieto 
lisää välittömästi jo etukäteen tehtyjen ja suunniteltujen mittareiden kautta, IMS 
ympäristössä tapahtuneen tiedon visuaalisesti nähtäväksi ja tarkasteltavaksi, vertailuna 
muihin aikaisempiin turvallisuuskävelyihin.  

Turvallisuuskävelyitä sekä talokokouksia on suoritettu vielä sen verran vähän, ettei vielä 
voida tehdä johtopäätelmiä kokonaisturvallisuudesta. Henkilöstön osalta on tullut 
tiedotettuna, että tiedon välittyminen on parantunut aikaisempaan. 

7.6 Asiakas- ja potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointi 

Keusotessa on käytössä sähköinen HaiPro-järjestelmä potilas- tai asiakasturvallisuutta 
vaarantaneiden tilanteiden dokumentointiin, käsittelyyn, seurantaan ja raportointiin. 
Vuonna 2021 järjestelmää kehitettiin järjestelmätoimittajan kanssa laadukkaamman 
vaaratapahtumailmoituksen varmistamiseksi. Vaaratapahtumien ilmoittamis- ja 
käsittelymenettelyä kehitettiin mm. vakioimalla ns. pakotetut ilmoitusten luokittelutiedot, 
jotka otettiin käyttöön huhtikuussa 2021. Tämä osaltaan vaikuttaa vaaratapahtumien 
luokittelutietojen puutteisiin ja raporttien vuosivaihteluun. 

Yhtenäinen vaaratilanteiden käsittelyprosessi otettiin käyttöön vuonna 2021 ja sen 
jalkauttaminen aloitettiin. Prosessin keskeisenä tavoitteena oli yhtenäistää ja tukea 
käsittelyprosessia ja auttaa tunnistamaan vaaratapahtumaan johtaneet juurisyyt, 
myötävaikuttavat tekijät ja kehittämiskohteet.  

Syksyllä 2020 avautui mahdollisuus tehdä HUS-Keusote rajapinnan ylittäviä HaiPro-
ilmoituksia ja vuonna 2021 ilmoituksia tehtiin 268 kpl. Niitä on käsitelty Hyvinkään 
sairaanhoitoalueen laatu- ja potilasturvallisuusfoorumissa, joka on kokoontunut vuonna 
2021 kolme kertaa.  

Vuonna 2021 tavoitteena oli lisätä HaiPro-ilmoitusten aktiivisuutta ja kasvattaa läheltä piti 
tilanteiden osuutta suhteessa kaikkiin vaaratapahtumiin. Ilmoituksia tehtiin yhteensä 4781 
kpl, joka oli 602 kpl enemmän kuin edellisenä vuonna. Läheltä piti -tilanteiden ilmoitusten 
määrä kasvoi 198 kpl (n.+32 %). 
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Kuva 26. Vaaratapahtumailmoittamisen aktiivisuus ja ilmoitusten tapahtumien luonne vuosina 2020–2021. 
 

Tavoitteena vuonna 2021 oli käsittelyaikojen lyhentäminen siten, että vaaratapahtuman 
käsittelyn aloitus tapahtuu alle kahdessa viikossa ja vaaratapahtuman käsittely on valmis 
kahdessa kuukaudessa. Keskimääräinen reagointi- ja käsittelyaika nousivat edellisiin 
vuosiin nähden (kuva 27). Keskimäärin vaaratapahtumiin reagointiin 44 vuorokaudessa ja 
käsittely oli valmis 56 vuorokaudessa. Lukuja vääristää se, että käsittelyssä on yli vuoden 
vanhoja vaaratapahtumia. 

Kuva 27. Vaaratapahtumailmoitusten reagointi- ja käsittelyaika vuosina 2019–2021. 
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Ilmoittajan/käsittelijän arvio oli, että vaaratapahtuma aiheutti asiakkaalle/potilaalle lievää 
haittaa n. 29 % ilmoitetuista vaaratapahtumista, kohtalaista haittaa n. 8 %:ssa 
tapahtumista ja vakavaa haittaa vuonna 2021 35 asiakkaalle/potilaalle. 

Kuva 28. Vaaratapahtuman seuraus potilaalle vuosina 2020–2021. 
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Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjo- tai merkkiaineeseen liittyviä vaaratapahtumia 
oli vuonna 2021 yhteensä 1 877, joka oli noin 37 % kaikista vaaratapahtumatyypeistä. 
Vuonna 2020 vastaava luku oli 1 547. Tapaturmiin ja onnettomuuksiin liittyviä 
vaaratapahtumia oli 1 445. Vuoteen 2020 verrattuna tapaturmiin ja onnettomuuksiin 
liittyvien vaaratapahtumien määrä on vähentynyt n. 6 %. Tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan 
liittyviä tapahtumia oli 635, joka kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna n. 57 %.  

 
Kuva 29. Vaaratapahtumailmoitusten tapahtumatyypit vuosina 2020–2021. 
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Ilmoittajan/käsittelijän mukaan vaaratapahtumasta aiheutui hoitavalle yksikölle 
useimmiten lisätyötä ja imagohaittaa. 

Kuva 30. Vaaratapahtuman seuraus hoitavalle yksikölle 2020–2021. 
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Vaaratapahtumien syntyyn myötävaikuttivat toimintatapoihin liittyvät asiat, 
kommunikoinnin ja tiedonkulun puutteellisuus tai haasteet, koulutukseen sekä 
perehdytykseen liittyvät asiat. Kohdassa potilas/asiakkaat ja läheiset -vaihtoehto oli valittu 
1 343 vaaratapahtumailmoituksessa, joiden myötävaikuttavina tekijöinä olivat useimmiten 
sairauden vakavuuteen, pulmallisuuteen, sekavuuteen ja kognition laskuun liittyvät tekijät. 
Vaaratapahtuman syntyyn vaikuttavat tekijät jäivät epäselväksi/selvittämättä 1 045 
vaaratapahtumailmoituksessa. 

Kuva 31. Vaaratapahtuman olosuhteet ja muut tapahtumaan vaikuttaneet tekijät vuosina 2020–2021. 
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7.6.1 Lääke- ja lääkitysturvallisuus 

Vuonna 2021 lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjo- tai merkkiaineeseen liittyviä 
vaaratapahtumia oli 1 877, joka oli n. 37 % kaikista vaaratapahtumatyypeistä. 
Vaaratapahtumista oli antovirheitä 983, jakovirheitä 306 ja kirjaamisvirheitä 133. Virheet 
kotilääkityksen selvittämisessä ja kirjaamisessa ovat merkittävästi vähentyneet (-88 %) 
vuoteen 2020 verrattuna. 

Kuva 32. Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjo- tai merkkiaineeseen liittyvät vaaratapahtumat vuosina 2020–2021. 
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7.6.2 Tapaturmat ja onnettomuudet 

Vaaratapahtumailmoituksista asiakkaan/potilaan tapaturmista/onnettomuuksista tehtiin 
yhteensä 1 445. Näistä kaatumisia oli 1 013 ja putoamisia 221.  

Kuva 33. Tapaturmiin, onnettomuuksiin liittyvät vaaratapahtumat vuosina 2020–2021.  



 
 

 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä PL 46  etunimi.sukunimi@keusote.fi 

www.keski-uudenmaansote.fi 05801 Hyvinkää kirjaamo@keusote.fi 

42 

7.6.3 Tiedonkulku ja tiedonhallinta 

Tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyviä tapahtumia oli 635, joka kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna n. 57 %.  Potilas-/asiakastiedon hallintaan liittyviä vaaratapahtumia 
ilmoitettiin 222 kpl vuonna 2021 ja 137 kpl vuonna 2020. Hoidon järjestelyihin liittyviä 
vaaratapahtumia ilmoitettiin 143 ja suulliseen tiedonkulkuun ja viestintään liittyviä 90. 

Kuva 34. Tiedonkulkuun ja tiedonhallintaan liittyvät ilmoitukset vuosina 2020–2021. 

 

7.6.4 Etävastaanottoja koskevat vaaratapahtumat 

Vuoden 2021 aikana etävastaanottoja koskevia vaaratapahtumailmoituksia tehtiin 73. 
Tarkemmasta tarkastelusta jätettiin pois etähoiva sekä ei etähoitoa koskevat ilmoitukset 
ja ilmoituksia tarkasteltiin etävastaanottojen näkökulmasta, joita oli yhteensä 42 
ilmoitusta. Näistä työmenetelmiin ja toimintatapoihin liittyviä vaaratapahtumia ilmoitettiin 
25. Virheellisen hoidon tarpeen arvioita tai etähoitoa koskevia ilmoituksia oli 16. 

Keusotessa otettiin tammikuussa 2022 pilotoitavaksi käyttöön vaaratapahtumien 
luokitteluissa myötävaikuttavana tekijänä ”etähoito”. Tulevaisuudessa etähoitoon liittyvien 
ilmoitusten tarkastelu ja kehittämistoimenpiteiden tunnistaminen paranevat merkittävästi.  
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7.6.5 Vakavien vaaratapahtumien tutkinta 

Vakavien vaaratapahtumien tutkintaryhmä perustettiin 1.7.2021, jonka tehtävä on arvioida 
vakavien vaaratilanteiden tutkinnan tarvetta ja tarvittaessa käynnistää niiden tutkinta. 
Vuoden 2021 aikana ei käynnistetty yhtään vakavan vaaratapahtuman tutkintaa. Vuoden 
aikana tutkintaryhmän toimesta valmisteltiin vakavien vaaratapahtumien tutkinnan 
toimintamalli, joka sisältää vakavien vaaratapahtumien tutkinnan prosessikuvauksen sekä 
toimintaohjeen. 

7.7 Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Vuoden 2021 alussa otettiin käyttöön sähköinen ilmoituslomake sosiaalihuollon 
henkilökunnan epäkohtailmoituksien laatimiseen. Edellisenä vuonna oli jo laadittu 
toimintaohje sosiaalihuollon ilmoitusvelvollisuudesta ja tulostettava lomake 
epäkohtailmoituksen laatimiseen. Sosiaalipalvelujen esimiehille ja henkilöstölle pidetyissä 
omavalvonnan koulutuksissa muistutettiin ilmoitusvelvollisuudesta ja käytiin läpi 
toimintaohjeet ja ilmoitusmenettely. 

Sosiaalihuollon henkilökunnan tekemiä epäkohtailmoituksia tuli vuonna 2021 yhteensä 5 
kpl. Tavoitteena oli, että ilmoituksia tulisi alle 6 kpl, joten tavoite saavutettiin. Edellisenä 
vuonna ilmoituksia ei tullut yhtään. Määrien perusteella ei voi kuitenkaan tehdä 
johtopäätöstä, että epäkohdat olisivat sosiaalihuollossa lisääntynyt. Ilmoitusten määrä 
kertoo enemmän siitä, että sosiaalihuollon henkilökunta on tullut tietoisemmaksi 
ilmoitusvelvollisuudesta ja Keusoten ilmoitusmenettelystä. Aikaisemmin ilmoituksia ei ole 
välttämättä kirjattu asianhallintajärjestelmään, jolloin niiden määrästä ei ole tietoa. 
Sähköinen ilmoituslomake on tehnyt ilmoittamisesta myös helpompaa. 

Keusoten ohjeiden mukaisesti ilmoitusta koskevan toimintayksikön/palvelun esimiehen 
tulee antaa ilmoittajalle kirjallinen selvitys siitä, että mihin toimenpiteisiin asian 
korjaamiseksi on ryhdytty. Kaikkiin viiteen ilmoitukseen on annettu kirjalliset vastineet. 

7.8 Asiakas- ja potilasturvallisuuden arviointia edistävät järjestelmät 

RAI-arviointijärjestelmä   

RAI-järjestelmä on kansainvälinen ikääntyneiden hoidon tarpeen ja laadun sekä 
kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja seurantajärjestelmä. RAI-järjestelmä on käytössä 
yksilön hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan ja hoidon tulosten seurantaan. Laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista mukaan on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja 
toimintakyvyn arvioinnissa RAI-välineistöä 1.4.2023 mennessä asiakkaille, jotka tarvitsevat 
säännöllisesti annettavia sosiaalipalveluja.  

Keusotessa RAI-arviointijärjestelmä on standardoituna tiedonkeruu ja havainnoinnin 
välineistönä käytössä ikääntyneiden asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa ja hoito-, 
kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laadinnassa.  
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Keusotessa on käytössä kolme eri RAI-välinettä:   

• RAI-LTC pitkäaikaiseen hoivaan,   
• RAI-HC kotihoitoon ja palveluasumiseen ja  
• RAI-CA palvelutarpeen arviointiin ja asiakasohjaukseen.   

 

RAI-arviointijärjestelmän kehittäminen ja toteutunut toiminta vuonna 2021  

Vuoden 2021 aikana RAI-arviointijärjestelmät ovat vakioitu koskemaan kaikkia 
ikääntyneille suunnattuja palveluja kaikissa Keusoten kunnissa.  Monipuolisella 
arviointivälineistöllä kartoitetaan asiakkaan elämänlaatua rajoittavat toiminnalliset, 
lääketieteelliset ja sosiaaliset olosuhteet sekä niiden seurauksena syntyneet yksilölliset 
palvelutarpeet. RAI-arvioinnin mittaritulos kuvaa asiakkaan voimavaroja, riskitekijöitä ja 
ongelmia. RAI-arvioinnissa korostuu voimavaralähtöisyys sekä asiakkaan ja tämän 
omaisen osallistuminen arviointiin. RAI-arviointien tuloksia hyödynnetään ja ne on vakioitu 
päätöksenteon ja johtamisen tueksi. RAI-linjauksia varten on perustettu 
koordinaatioryhmä, jossa Keusote tasoisesti tehdään toimintaa koskevat päätökset.    

Keusoten kaikissa ikääntyneille suunnatuissa palveluissa seurattavat laatuindikaattorit on 
määritelty, joita seurataan kaikissa ikääntyneille suunnatuissa palveluissa kuukausittain. 
Näitä ovat asiakkaan kaatuminen, ravitsemus, kipu, mieliala ja osallisuus. Henkilökunnan 
säännöllinen perehdytys, koulutus ja tuki sekä verkostoituminen on toteutunut RAI-
asiantuntijoiden toimesta.   

Lisäksi on kehitetty toimintaa mm.  

• on linjattu asiakasohjauksen ja geriatrisen keskuksen asiakkaiden 
asiakasryhmäkohtaiset arviointiosiot  

• on pilotoitu Tepasan terapeuttien antaman ennaltaehkäisevän kuntoutumista 
tukevan toiminnan vaikuttavuutta  

• on seurattu ikääntyneiden Audit-tuloksia (päihteidenkäytön) ja toteutuneita 
interventioita  

• asiakasrajapintoja on tarkasteltu välinekohtaisesti  

Delfoi Planner SOTE 

Keusoten toiminnanohjausjärjestelmä, Delfoi Planner, on otettu käyttöön vuonna 2021 
vastaanottopalveluissa ja suun terveydenhuollossa.  Delfoi Plannerilla laaditaan resurssit 
ja kysynnän huomioiva palvelutuotannon suunnitelma pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. 
Planneria käytetään myös päivittäiseen työn ja resurssien ohjaamiseen sekä 
operatiiviseen toiminnan muutoshallintaan. Käyttöönottoon on liittynyt joitakin haasteita, 
liittyen mm. järjestelmätason integraatioihin muiden henkilöstöhallinnon järjestelmien 
kanssa. Tämä on osaltaan vähentänyt järjestelmän hyötyjen esille tuomista. Järjestelmän 
käytön tehostamista jatketaan edelleen. 

Rafaela -hoitoisuusluokitus 

Rafaela-hoitoisuusluokitusta ovat käyttäneet sairaalapalveluiden toimintayksiköistä kunta-
aikana Järvenpään akuuttiosasto ja kotisairaala sekä Mäntsälän akuuttiosasto. 
Joulukuussa 2020 järjestelmä otettiin käyttöön myös muissa sairaalapalveluiden 
toimintayksiköissä. Tässä yhteydessä luokittelu muutettiin kaikissa yksiköissä tehtäväksi 
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kaksi kertaa vuorokaudessa siten, että päivä ja yö luokitellaan erikseen. Luokittelun 
luotettavuuden osoittamiseksi kaikissa toimintayksikössä tehtiin rinnakkaisluokittelu 
syksyllä 2021. Kaikki toimintayksiöt läpäisivät rinnakkaisluokittelun ensimmäisellä 
kerralla.  

Rafaeala hoitoisuusluokitusta käytetään sairaalapalveluissa aktiivisesti apuna henkilöstön 
sijoittelussa ja hoitohenkilöstön työkuorman arvioinnissa. Vuoden 2022 keväällä kaikissa 
toimintayksiköissä tehdään Paoncil-mittaus, jonka seurauksena yksiköihin saadaan 
käyttöön optimaalisen hoitoisuuden tasot, joka varmistaa hoitohenkilöstön riittävyyden 
suhteessa potilaiden hoitoisuuteen. 

7.9 Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy ja torjunta 

Infektio- ja tartuntatautiyksikön perustehtävän määrittelee Tartuntatautilaki (1227/2016), 
joka edellyttää kuntayhtymältä mm. tartuntatautien ehkäisyyn, tautien varhaistoteamiseen 
ja seurantaan, epidemian selvittämiseen tai torjumiseen kohdentuvia toimenpiteitä sekä 
tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimuksen, hoidon sekä hoitoon 
liittyvien infektioiden torjunnan hoitamista. Infektio- ja tartuntatautiyksikön operatiivisesta 
toiminnasta vastaa kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri. 

Koronaepidemia on ollut aktiivinen koko vuoden 2021. Infektio- ja tartuntatautiyksikkö on 
ohjeistanut Keusoten eri palvelualueiden henkilökuntaa ja esihenkilöitä koronasuojainten 
käytöstä, käsihygieniasta ja toimintatavoista koronatartunnan ilmetessä. Yhteistyössä 
toimintayksiköiden kanssa on annettu vierailuohjeita yksiköihin, sekä ohjeita tilanteisiin, 
kun yksikön asukkaalla tai potilaalla todetaan koronatartunta ja laitosmaisessa 
ympäristössä syntyy laitosepidemian uhka. Vuoden aikana ympärivuorokautisissa 
asumispalveluyksiköissä ja akuuttiosastoilla yksityiset palveluntuottajat mukaan lukien 
todettiin useita kymmeniä koronatartuntatilanteita. Tällaisissa tilanteissa pidettiin 
toimintayksiköiden kanssa Teams-etäpalavereja, joissa sovittiin torjuntatoimista 
yksikössä. Tartunnan saaneille ja altistuneille tehtiin tarvittaessa tartuntatautilainmukaiset 
eristys- ja karanteenipäätökset. Infektio- ja tartuntatautiyksikön tartunnanjäljitystiimi on 
antanut neuvontaa joka päivä pandemian ajan. Sote-työntekijöille on pyritty varmistamaan 
helppo pääsy luotettavaan koronavirustestiin potilaiden ja asukkaiden suojaamiseksi 
koronavirustartunnoilta.  

Tartuntataudeista vastaava lääkäri suunnitteli yhdessä Keusoten muiden palvelualueiden 
ja Keski-Uudenmaan työterveyshuollon kanssa koronarokotusten toimeenpanon alueella 
sairaanhoitopiirin ohjauksessa. Koronarokotukset aloitettiin vuoden 2021 alussa sote-
henkilöstöstä, jotka hoitivat koronapotilaita. Iäkkäät asumispalveluiden asukkaat ja 
iäkkäitä hoitavat sote-työntekijät saivat rokotukset myös varhaisessa vaiheessa. 
Loppuvuodesta organisoitiin influenssarokotukset ja kolmannet koronarokotukset sote-
henkilöstölle ja asumispalveluyksiköiden asukkaille. Asumispalveluyksiköt ja 
akuuttiosastot täydentävät uusien asukkaiden ja potilaiden rokotussuojaa, jos suojassa 
huomataan puutteita.  

Infektio- ja tartuntatautiyksikkö huolehti lääkkeille vastustuskykyisten mikrobien kantajuus- 
ja altistumistietojen lisäämisestä ja purkamisesta potilastietojärjestelmiin 
erikoissairaanhoidon kanssa. 
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Infektio- ja tartuntatautiyksikkö selvitti vuoden aikana muutamia hoitoon liittyviä potilaiden 
tai asukkaiden altistumistilanteita, joissa asukas- tai potilas oli altistunut hoidon tai 
palvelun aikana harvinaisemmalle taudinaiheuttajalle, kuten vesijärjestelmän legionella-
bakteerille, toisen potilaan tai asiakkaan tuberkuloosi- tai syyhytartunnalle.  

7.10 Tiedon välitys ja kirjaaminen 

Keusotella on käytössä yhteensä 16 eri asiakas- ja potilastietojärjestelmää sekä näiden 
lisäksi muita järjestelmiä- ja sovelluksia. Useiden rinnakkaisten järjestelmien käyttäminen 
on tunnistettu riski sujuvalle tiedonkululle, tiedonhallinnalle ja asiakas- ja 
potilasturvallisuudelle.  

Vuoden 2021 aikana kilpailutettiin Keusotelle uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä. 
Kilpailutuksen myötä valituksi tuli CGI Suomen järjestelmäkokonaisuus. Uuden 
järjestelmän käyttöönotto tulee tapahtumaan vaiheittain vuosien 2022 ja 2023 aikana. 

Sosiaalihuollon osalta yhdenmukaiset toimintamallit kirjaamisessa ja vertailukelpoisessa 
asiakastiedon keruussa ovat olleet erittäin haasteellisia monen eri 
asiakastietojärjestelmän toimintaympäristössä. Uuden sosiaalihuollon 
asiakastietojärjestelmän käyttöönotossa tulee sosiaalihuollon kirjaamisessa tapahtumaan 
merkittävä toiminnallinen muutos palvelutehtävittäin tapahtuvan rakenteellisen 
kirjaamisen seurauksena. Ennen uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoa 
kirjaaminen sosiaalihuollossa toteutetaan vanhoilla järjestelmillä, jotka eivät tue 
rakenteellista kirjaamista kansallisten määritysten mukaisesti. 

7.11 Terveydenhuollon laitteiden, tarvikkeiden ja apuvälineiden turvallisuus 

Tavoitteena oli yhdenmukaistaa kunta-aikaiset laiteturvallisuuden käytännöt vuoden 2021 
aikana. Keskeisimmät kehittämiskohteet olivat ohjeistusten ja seurantamenetelmien 
yhtenäistäminen, huomion kiinnittäminen vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseen, 
yhtenäisen seurantarekisterihankinnan tarpeen kartoitus ja puuttuvien vastuuhenkilöiden 
nimeäminen. Kehittämiskohteet pohjautuvat lain asettamiin vaatimuksiin. 

Lääkinnällisten laitteiden turvallisesta käsittelystä toteutettiin nykytilakartoitus Forms-
kyselynä 4–7/2021. Kysely tavoitti 207 yksiköstä 170 (82 %). Kartoituksen perusteella 
merkittävimmät puutteet liittyivät laitteiden luettelointiin sekä vastuuhenkilöiden ja 
vastuualueiden nimeämiseen. Vastaajien oman raportoinnin mukaan nämä puuttuivat 
kokonaan noin 40 % yksiköistä. 

Yhteisen laiterekisterin tarve on tunnistettu, mutta sen käyttöönotto ei toteutune vuonna 
2022 puuttuvan resurssin vuoksi. IMS-järjestelmään on laadittu laiteturvallisuuden 
yleisohjeistukset sekä kokoava dokumentti erillisistä laiteluetteloista, vastuuhenkilöistä ja 
paikallisista ohjeistuksista. Toimintatavalla tavoitellaan Keusote-tasoista näkymää ja 
tarvittavien toimenpiteiden toteutumisen varmistamista. Ohjeita ja toimintatapaa ei ole 
vielä otettu käyttöön.  

Tepasan palvelualueella tapahtuvan organisaatiomuutoksen myötä syntyy uusi Kliinisten 
tukipalveluiden tulosalue vuoden 2022 alkupuolella. Lääkinnälliset laitteet muodostavat 
oman kokonaisuuden uudella tulosalueella, minkä odotetaan jäsentävän myös nykyistä 
laiteturvallisuuteen liittyvää toimintaa. 
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7.12 Asiakas- ja potilasturvallisuuden edistäminen hoitokäytänteillä 

Vuoden 2021 aikana on otettu käyttöön IMS-järjestelmä, jonka dokumentit-osioon on 
lähdetty kokoamaan ajantasaista ja yhtenäistä dokumentaatiota mm. hoitokäytänteisiin 
liittyen. Kehitystyö jatkuu edelleen vuonna 2022. Järjestelmän käyttöönotto tukee osaltaan 
yhtenäisten hoitokäytäntöjen toteutumista. 

Kaatumisen ehkäisyn alueellinen työryhmä perustettiin vuonna 2021. Ryhmän 
tarkoituksena on luoda alueellisesti yhteinen malli kaatumisten ehkäisemiksi (mm. 
kaatumisriskin arviointi, toimenpiteet riskinarvion pohjalta).  

Turvallisten ja ajantasaisten hoitokäytäntöjen toteutumista on vahvistettu 
koulutussuunnitelman avulla. Sisäisiä koulutuksia on järjestetty moniin eri aihealueisiin 
liittyen (mm. diabeteksen hoito, muistihoitopolku, haavahoito, unettomuus, 
sepelvaltiotautipotilaan ohjaaminen, masennuksen ja ahdistuksen hoito, suun 
terveydenhuolto jne.). Koulutustarjonta on nähtävillä Keusoten yhteisessä 
koulutuskalenterissa ja useimmista koulutuksia on olemaa tallenteet myöhempää 
tutustumista varten. 

7.13 Turvallinen lääkehoito 

Keusotessa on lääkehoidon turvallisuutta parannettu luomalla yhteisiä käytänteitä, ohjeita 
ja lisäämällä sote-ammattilaisten lääkehoidon osaamista sekä järjestämällä koulutuksia. 
Keusoten lääkehoitosuunnitelma -työryhmässä sovittiin yhteisistä toimintamalleista, jotka 
vietiin potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmään hyväksyttäväksi.  

Vuoden 2021 aikana lääkitysturvallisuutta kehitettiin 

• Lääkehoidon lisäkoulutuksessa, osaamisen varmistamisessa ja lupakäytänteissä   

o lääkehoitoon peruskoulutuksessaan kouluttamattomille lisäkoulutuspaketti, 

näyttö- ja lupalomakkeet 

o opiskelijoille sote-ammattilaisen sijaisena näyttö- ja lupalomakkeet 

o tutkintoon liittyvän lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja 

dokumentointilomake 

• Asumispalveluyksiköihin perustettiin akuuttilääkevarastot äkillisiä ja 

ennakoimattomia lääketarpeita varten STM:n ohjeistuksen mukaisesti. 

• Marevan-annosmäärityksiin vaadittava koulutus ja toimintaohje vastaanottopuolen 

ja KOHOn ja asumispalveluidensairaanhoitajille 

• Elvytyslääkkeiden ja -välineiden yhtenäistäminen vastaanottotoimintaan, 

akuuttiosastoille ja kotisairaalaan, pois lukien H-sairaala. 

• Asumispalveluyksiköiden tarkastuskäynnit alkoivat. Lääkehoidon toteuttamisen 

osalta tarkastuksessa oli mukana proviisori, suunnittelija Suvi Hakoinen 

• Kouluttamisen osalta uusille sote työntekijöille pidettiin lääkehoitoinfotilaisuudet, 

varhaiskasvatuksen lääkehoitokoulutukset aloitettiin ja toiminta- ja yksikkökohtaisia 

lääkehoitosuunnitelmakoulutuksia. 

• Vakavan lääkepoikkeaman seurauksena lääketurvallisuustiedote Insuliinin 

annostelun kirjaamisesta 
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• Keskustelu alueen apteekkien ja Keusoten yksiköiden välillä lääkitysturvallisuuden 

kehittämisestä on aloitettu. 

Yksiköiden lääkehoitosuunnitelmien tekoa ohjattiin luomalla yhteinen 
Lääkehoitosuunnitelma -mallipohja, joka sisälsi apukysymyksiä helpottamaan lääkehoidon 
toteuttamisen kuvaamista. Yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat valmistuivat 
tarkistusvaiheeseen.  

Keusoten lääkehoitosuunnitelmassa on määritelty linjaukset turvallisen lääkehoidon 
toteuttamiselle. Suunnitelma on päivitetty STM:n turvallinen lääkehoito -oppaan (Fimea 
2021) mukaiseksi 29.9.2021. 

8 Kehittämistavoitteiden toteutuminen 

Vuonna 2020 asetettiin laadunhallinnan kehittämistavoitteet vuosille 2021–2022, jotka 
määriteltiin suhteessa laadun, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmassa kuvattuihin 
laatutavoitteisiin sekä SHQS-laatuohjelman vaatimusten mukaisuuden pohjalta.   

Taulukko 8. Kokonaisvaltaisen laadunhallinnan kehittämistavoitteiden toteutuminen v. 2021 

Kehittämistavoitteet 
vuosille 2021–2022 

Toimenpide Toteuma 2021 

Keusoten keskeiset 

prosessit on määritelty ja 

prosessien omistajat on 

nimetty 

Dokumentoidaan osaksi laatukäsikirjaa 

keskeiset prosessit ja prosessien omistajien 

vastuut ja valtuudet 

Keskeiset palveluketjut 

(ydinprosessit) on määritelty. 

Omistajuudet nimeämättä. 

Prosessit kuvataan 

yhtenäisellä tavalla 

Kuvataan vakioitava menettelytapa, sovitaan ja 

dokumentoidaan yhtenäiset käytännöt 

Prosessien kuvaamisen 

menettelytapa ja käytettävä 

notaatio on määritelty. 

Ydinprosessien 

kuvaaminen 

Kuvataan ydinprosessit sovitun menettelytavan 

mukaisesti moniammatillisessa yhteistyössä 

Määritellään ydinprosesseille strategiaan 

perustuvat tavoitteet, mittarit ja tavoitetasot 

Palveluketjujen kuvaaminen 

on käynnistetty osana 

toiminta-arkkitehtuuria ja 

tulevaisuuden sote-

keskushanketta. 

Prosesseja arvioidaan ja 

kehitetään sovitulla tavalla 

Kuvataan menettelytapa ja seurataan 

toteutumista Keusoten auditointisuunnitelman 

mukaisesti. Varmistetaan ja kehitetään 

esimiesten ja henkilökunnan Lean -osaamista 

Menettelytapa prosessien 

arvioinnista määritelty. 

Arviointia toteutetaan 

vuosittain katselmointien 

yhteydessä. Lean-osaamista 

varmistetaan ja kehitetään 

koulutustarpeiden 

mukaisesti. 

Keusoten keskeisten 

laadunhallintaa tukevien 

toimintojen käytännöt, 

menettelytavat, prosessit, 

suunnitelmat ja 

Rakennetaan laadunhallinnan järjestelmän 

kokonaisuus, joka on henkilöstön käytettävissä 

ja tieto on saatavuusdirektiivin mukaisesti 

henkilöstön saatavilla Kehitetään dokumenttien 

hallintaa ja kuvataan dokumenttien hallinnan 

Laadunhallinnan 

järjestelmäkokonaisuus on 

rakennettu. Dokumenttien 

hallintaan on laadittu 

toimintaohje ja henkilökuntaa 
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ohjeistukset on 

dokumentoitu ja koottu 

kokonaisuudeksi 

yhtenäinen menettelytapa ja jalkautetaan 

henkilöstölle Laadunhallinnan järjestelmän 

käyttöönottoon ja toiminnan jatkuvaan 

kehittämiseen liittyen järjestetään 

täydennyskoulutusta prosessiosaamisen ja 

dokumenttien hallinnan varmistamiseksi ja 

kehittämiseksi. Koulutukset liitetään osaksi 

koulutussuunnitelmaa yhteistyössä 

henkilöstöpalveluiden kanssa 

koulutettu 

koulutussuunnitelman 

mukaisesti. Kouluttaminen ja 

jalkautustyö jatkuu vuoden 

2022 aikana. 

Keusoten kaikilla tasoilla 

tehdään säännöllisesti 

itsearvioinnit SHQS-

arviointikriteeristöllä 

Suunnitelman mukaisesti varmistetaan 

itsearviointien toteutuminen aikataulun 

mukaisesti ja laaditaan itsearvioinneissa 

todettujen kehittämiskohteiden pohjalta 

aikataulutettu ja vastuutettu 

kehittämissuunnitelma. 

Itsearvioinnit toteutettu 

suunnitelman mukaisesti 

vaiheittain palvelualueilla 

sekä konsernipalveluissa. 

Vuoden 2022 aikana 

keskitytään itsearvioinneissa 

tunnistettujen 

kehittämistehtävien 

toteutukseen. 

Sisäiset auditoinnit tehdään 

suunnitelmallisesti ja 

säännöllisesti 

Laaditaan sisäisten auditointien menettelytapa 

ja aikataulutettu vuosisuunnitelma. 

Sisäisten auditointien 

menettelytapa ja 

vuosisuunnitelma on laadittu. 

Poikkeamien 

tunnistamiseen, seurantaan 

ja käsittelyyn ja 

ennaltaehkäisyyn on sovittu 

menettelytapa 

Kuvataan menettelytapa poikkeamien 

käsittelystä ja dokumentoinnista. Kehitetään 

poikkeamiin johtaneiden syiden analysointia ja 

dokumentointia poikkeamien 

ennaltaehkäisemiseksi 

HaiPro, WPro, sos. 
epäkohtailmoitus, 
asiakaspalautteet, 
muistutukset/kantelut. 
Käsittelyprosessit ja 
toimintaohjeet on 
dokumentoitu 

Tietosuojassa noudatetaan 

EU:n yleistä tietosuoja-

asetusta ja muuta 

tietosuojaan liittyvää 

lainsäädäntöä 

Seurataan HaiPro ilmoitusten kautta (kk tasolla) 

sekä tulleina tietopyyntöinä (kk taso) käsitellään 

tietosuojatyöryhmässä ja raportoidaan osa- ja 

vuosiraportissa. 

Seuranta toteutuu 
säännöllisesti 
riskienhallinnan kautta 
 

Henkilötietojen käsittely on 

suunnitelmallista ja 

perustuu lainsäädäntöön ja 

palvelee asiakkaita ja 

henkilökuntaa 

Keskeiset ohjeet laadittu ja jalkautettu. 

Tietosuojavastaava tiedottaa infokirje 

henkilöstölle 2–4 kk välein. 

Ohjeet laadittu ja jalkautettu. 
Viestintä toteutuu 
suunnitelman mukaisesti. 

Toimia asiantuntijana ja 

luottamuksen rakentajana 

rekisteröidyn ja 

rekisterinpitäjän välillä. 

Toteutetaan ohjausta ja neuvontaa: 
1) Henkilöstölle: s-posti, Ts-vastaavan infokirje 
ja Keunetin tietosuoja sivuston kautta 
2) Asiakkaille www-sivujen kautta. Seurataan 
HaiPro ilmoituksia (erityisesti 72 ilmoitusten 
seuranta).Raportoidaan osa ja vuosiraportissa. 

Toteutuu jatkuvana palveluna 

Varmistaa tietosuoja 

periaatteiden toteutuminen 

henkilötietojen käsittelyssä 

Laaditaan vuosittainen tietosuojan 
toimintasuunnitelma ja koulutussuunnitelma. 
Seurataan osallistumista ja tietosuojan 
osaamisessa vaadittavien tenttien suorittamista 

Toteutuu 
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ja rekisteröidyn oikeuksien 

toteutumisessa, 

huomioiden riskienhallinta 

ja vaikutusten arviointi 

(DPIA) 

Navice Flex –ohjelmiston avulla. DPIA: 
raportoidaan tehdyt DPIA ja kootaan Teamsiin 
dokumentointia varten. 
 

Kehittää tietosuojaan 

liittyviä prosesseja ja 

ohjeistusta hyödyntäen 

Lean-periaatteita ja 

menetelmiä. 

Keskeiset prosessit on dokumentoitu, kuvattu ja 
jalkautettu. Prosessit ovat saatavilla sisäisessä 
intrassa tietosuojan sivuilla. 

Kuvattu 7 keskeistä 
prosessia, jalkauttaminen 
aloitettu 
  

Tietoturvassa noudatetaan 

lainsäädäntöä, 

viranomaismääräyksiä 

sekä suosituksia 

Tärkeimmät tietoturvaohjeet on dokumentoitu ja 
jalkautettu. 

Keskeisimmät ohjeet laadittu 
Koulutuksia järjestetään 
(tiedonhallintalakiin liittyvä 
koulutus esihenkilöille) 
 

Tietoturvan poikkeamien 

tunnistamiseen, seurantaan 

ja käsittelyyn ja 

ennaltaehkäisyyn on sovittu 

menettelytapa 

Vakavia tietoturvahäiriöitä tapahtuu vähemmän 
kuin yksi (1) vuodessa 
Jatkuvuus- ja toipumisharjoituksia suoritetaan 
vähintään neljä (4) vuodessa Tietoturva-
auditointeja ja -tarkastuksia suoritetaan tarpeen 
mukaan 
 

3 vakavaa tietoturvahäiriötä 
3 jatkuvuus- ja 
toipumisharjoituksia 
Tietoturva-auditointia 
valmistellaan 
Ei sovittua dokumentoitua 
menettelytapaa, perustuu 
subj. arviointiin. 
 

Tietoturvavalvomon 

toiminnan vakiinnuttaminen 

Tietoturvavalvomon kattavuuden suunnittelu ja 
toteutus sekä tietoturvatapahtumien hallinnan 
kehittäminen 
  

Jatkuvaa, toiminnan 
kehittäminen vuoden 2022 
aikana. 

 

 

9 Alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö 

Keusotessa tehdään horisontaalisen ja vertikaalisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakaslähtöisten palvelujen integraation turvaamiseksi sekä laadun, asiakas- ja 
potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi tiivistä alueellista yhteistyötä. 

Yhteistyö käsittää eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat, kuntien ja valtion 
viranomaisyhteistyön sekä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön. 

Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden alueellista yhteistyötä tehdään HYKS-erva-alueen 
laatupäälliköiden sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden yhteistyöverkostoissa. Lisäksi 
Keusote-HUS Laapo-foorumissa seurataan rajapinnoilla tapahtuvia vaaratapahtumia, jotka 
painottuvat käytännön haasteisiin ja käytännön toimintamallien kehittämiseen. 
Yhteistyöryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti 2–4 vuoden 2021 aikana 

Keusotella on ollut edustaja vuosina 2020-2021 kansallisen kasvatus- ja perheneuvonnan 
kehittämisen prosessissa, jossa tavoitellaan kasvatus- ja perheneuvontapalvelun 
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selkiyttämistä työn sisältöjen, asiakasprosessien, tiedonhallinnan, ikärajan, 
ammattikuntien tehtävänkuvien osalta vastaamaan sosiaalihuoltolakia. Kehittämistyötä 
jalkautetaan vuonna 2022 Keusoten alueella lasten ja nuorten palveluiden 
koordinaatiotyöryhmän alaisessa kasvatus- ja perheneuvontatyöryhmässä. Lisäksi 
Keusotella on kolme edustajaa Uudenmaan tasoisen nepsy-lapsen palvelupolun 
rakentamisessa, jossa työ aloitettiin vuonna 2021.  

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa 

Järjestöt toimivat ennen kaikkea hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, yleishyödyllisinä 
kansalaisjärjestöinä, mutta osa järjestöistä tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita 
markkinoilla. Soteuudistus muutti järjestöjen toimintaympäristöä paikallistasolla. 
Keusotessa tiedostetaan, ettei Keusote ja kunnat voi itse tuottaa kaikkea hyvinvointia ja 
terveyttä edistävää toimintaa. Yhteistyötä Keusoten, kuntien ja kolmannen sektorin sekä 
seurakuntien kanssa tehdään aktiivisesti ja tavoitteena on, että kolmannen sektorin sekä 
seurakuntien palvelut ja toiminnot ovat osana palveluketjuja/hoitopolkuja ja 
järjestöt/seurakunta otetaan mukaan suunniteltaessa ennaltaehkäisevää toimintaa. 
Keusoten sisäistä järjestöyhteistyöverkostoa on kartoitettu ja verkostoitumista 
toteutetaan myös Keusoten sisällä. Keusoten palvelualueilta on nimetty vastinparit 
järjestöyhteistyöhön. Keski-Uudellamaalla toimii kaksi järjestöjenjärjestöä Keski-
Uudenmaan Yhdistysverkosto (Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Tuusula) ja 
Hyvinkään yhdistykset ry (Hyvy). Mukana yhteistyössä on Uudenmaanalueen 
soteuudistushankkeesta HyTe ry. Järjestöedustajia tavataan säännöllisissä kokouksissa 4 
kertaa vuodessa. Erilaisia järjestöjä on alueella yhteensä 2500, joista SOTE-järjestöjä on 
tällä hetkellä yhteensä 92. Järjestöyhteistyössä osallistutaan säännöllisesti 
kuntakohtaisiin järjestötapaamisiin (järjestötreffit), alueelliseen ja koko Uudenmaan 
alueellisiin sekä valtakunnallisiin tapahtumiin Keusoten järjestötoiminnan kehittämiseksi, 
verkostojen ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi. Tapaamisten kautta varmistetaan 
tiedonkulku sekä vahvistetaan vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Olemme yhdessä 
alueen järjestötoimijoiden kanssa rankentamassa alueelle järjestöneuvottelukuntaa, joka 
omalta osaltaan tuo jatkossa järjestötoimintaa vahvemmin esille. 

Järjestötoimijoiden alusta Uusimaalaiset.fi -rekisteri on ollut yksi merkittävä Keusoten, 
kuntien sekä järjestöjenjärjestöjen yhteistyötä edistävä työkalu.  Nyt rekisteriä kehitetään 
helppokäyttöisemmäksi valtakunnantasoiseksi lahella.fi alustaksi, jonka kehittämistyössä 
Keusote on mukana. Alustan kautta kunta, kuntalaiset, muut järjestöt ja Keusotelaiset 
saavat rekisteristä tarvitsemaansa tietoa järjestöjen toiminnasta myös yli kuntarajojen. 
Toiminnan markkinointia tehdään yhdessä rekisterin ylläpitäjän HyTe ryn, Keusoten, alueen 
järjestöjenjärjestöjen sekä kuntien kanssa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni 
järjestö alueellamme kirjautuu rekisteriin. 

Monialaista verkostoyhteistyötä edistetään järjestämällä myös Keusoten, kuntien, 
järjestöjen ja seurakunnan toimijoiden yhteisiä kumppanuusiltoja. Yhteisenä tavoitteena 
on asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen, jota varten rakennetaan alueellisia 
kuntakohtaisia vapaaehtoiskoulutuksia yhteistyössä järjestöjen, kuntien ja Keusoten 
kouluttajien toimesta.  

Keusotessa aloitettiin vuonna 2020 Allianssi-toiminta, jonka tarkoituksena on yhteistyön 
vahvistaminen ja järjestöjen toiminnan vakioiminen Keusoten palveluprosesseihin. 
Allianssi tavoitti 41 alueellista sotejärjestöä. Olemme kuvanneet monitoimijaisissa 
työpajoissa 20 ennaltaehkäisevää polkua ajankohtaisten ilmiöiden ympärille. Tavoitteena 
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jatkossa on kuvata kolmannen sektorin ja kuntien toimintaa osaksi asiakkaiden 
palveluprosesseja sekä tuoda kolmannen sektorin toimijoiden toimintaa vahvasti esille 
Keusoten henkilökunnalle. Monialaisessa yhteistyössä jokaisella toimijalla on omat 
roolinsa. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tehdään kuntayhtymän sisällä ja yhteistyössä 
useiden eri tahojen kanssa. Alueellisen hyte-työn tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu 
Kuntayhtymän valtuuston 19.12.2019 §50 hyväksymään alueelliseen 
hyvinvointisuunnitelmaan.  Suunnitelma määrittelee tavoitteet sekä toimenpiteet alueen 
asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. 
Alueellinen hyvinvointisuunnitelma täydentää ja tukee kuntien hyvinvointityötä. 
Suunnitelman painopiste on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa sekä 
toimenpiteiden positiivisessa kohdentamisessa. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman 
toteutumista raportoidaan alueellisen hyvinvointikertomuksen kautta, joka hyväksyttiin 
kuntayhtymän valtuustossa 6.5.2021, §15. Alueelliseen hyvinvointikertomukseen liittyvät 
lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmat hyväksyttiin kuntayhtymän 
valtuustossa joulukuussa 2021 (16.12.2021, §58 & §59). Näiden kohdennettujen 
suunnitelmien avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään hyvinvointityötä. Kohdennettujen 
hyvinvointisuunnitelmien tavoitteet painottuvat monialaisen yhdyspintatyön 
vahvistamiseen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi ja ne 
täydentävät ja tukevat kuntien hyvinvoinnin edistämisen työtä. Jokaiselle tavoitteelle on 
luotu toimenpidetaulukot, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti toimijoiden vastuut ja 
aikataulut. Suunnitelmien jalkauttamisen tueksi on luotu kuntakortit, jotka osaltaan 
tarkentavat eri toimijoiden yhdyspintatyötä ja auttavat suunnitelmien raportoinnissa.  

Alueellisessa yhteistyössä aloitettiin v. 2021 aikana myös alueellisen ehkäisevän 
päihdetyön suunnitelman, lähisuhde ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman ja 
vammaispoliittisen ohjelman valmistelut. Nämä asiakirjat valmistellaan loppuun ja 
saatetaan päätöksentekoon v. 2022 aikana.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta alueellista yhteistyötä on tehty useiden eri 
tahojen kanssa. Kuntayhtymän asiantuntijat ovat mukana kuntien hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen työryhmissä vakituisina jäseninä. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen vastuuhenkilöiden kanssa on järjestäydytty alue-hyte työryhmään, joka on 
kokoontunut säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa. Osana hyvinvointialuevalmisteluja v. 
2021 aikana perustettiin VATEn yhdyspintaryhmä, jonka tavoitteena on määritellä 
yhdyspintatoiminnoille ja -tehtäville selkeät vastuut ja yhteistyön rakenne hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen osalta.  

Kuntayhtymän ja kuntien liikuntapalvelujen kanssa on v. 2021 aikana jatkettu alueellisen 
liikkumis- ja elintapaneuvonnan kehittämistä. Tavoitteena on luoda yhtenäisempi 
alueellinen toimintamalli liikkumis- ja elintapaneuvontaan. Tämä yhteistyö jatkuu v. 2022.  

Osallisuuden osalta on osallistuttu valtakunnallisen osallisuusverkoston toimintaan sekä 
tehty yhteistyötä mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokset, THL, kanssa. Nämä molemmat 
jatkuvat vuonna 2022.  
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