Yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön
tarkastuskertomus
Käyttöönottotarkastus
1 (6)
Viranomainen täyttää
Dnro

1 Palvelujen tuottaja
Palveluntuottajan nimi

Y-tunnus

Postiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelin

2 Toimipaikka/Asemapaikka
Toimipaikan/asemapaikan nimi

Toimipaikan/asemapaikan katuosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Toimipaikan/asemapaikan sijaintikunta

Puhelin

Sähköpostiosoite

3 Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja
Nimi

Puhelin

Sähköpostiosoite

4 Tarkastuksen ajankohta
/

20

klo

-

5 Tarkastukseen osallistuneet
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6 Tarkastuslistat

2 (6)

Arviointikohde

Kyllä

Ei

Huomioitavaa/sovitaan

1 Tilat
Hoitohuone:
- Hoitohuoneen pinta-ala ja ilmanvaihto on riittävä
- Hoitohuoneessa on riittävä äänieristys□
Asiakkaita varten on riittävät WC-tilat (uusiin tiloihin
tulee sisältyä inva-WC, jos vastaanottohuoneita on
enemmän kuin kolme)
Sisustusmateriaalit ovat tarkoituksenmukaiset ja
helposti puhtaana pidettävät
Valaistus on riittävä
Ilmanvaihto leikkaussalien sekä odotustilojen ja
hoito- ja tutkimushuoneiden osalta on voimassa
olevien määräysten mukaiset
Jos käytössä on luokan 1 tai 2 sähkölaitteisto, tulee
sähkölaitteistolle tehdä käyttöönottotarkastuksen
lisäksi myös varmennustarkastus. Onko tarkastus
tehty?
Luokan 2 sähkölaitteistoille on laadittu
sähköturvallisuutta ylläpitävä kunnossapitoohjelma
Henkilöstötilat ovat riittävät
(pukeutuminen, peseytyminen, sosiaalitilat)
On erillinen siivouskomero, jossa oma viemäri ja
lukollinen pesuaineiden säilytys
Hoitohuoneessa/-huoneissa on käsienpesupiste
Instrumenttien huoltoa varten on oma paikka
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990), luvan edellytys asianmukaiset tilat ja laitteet 3§
(Kunnan rakennusvalvonta valvoo uusia tiloja):
- Sähköturvallisuuslaki (1135/2016), Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016)
- Työturvallisuuslaki (738/2002) ja valtioneuvoston asetus 577/2003 sekä muut voimassa olevat rakennusmääräykset

Arviointikohde

Kyllä

Ei

Huomioitavaa/sovitaan

2 Laitteet
- Sairaankuljetuspalvelut (katso erillinen
”Ambulanssin varusteet” – liite)
- Koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet
Valokovettaja:
- Valokovettajan testaus on tehty säännöllisesti ja
siitä löytyy tiedot
- Jos käytössä on LED-valokovettaja,
- henkilöstöllä on tiedossa, milloin potilaalle
voi aiheutua vaaraa (laitteen käyttöohje)
- potilaille on tarvittaessa käytettävissä suojalasit, jotka suodattavat sinistä valoa
Lämpökaappien ja jääkaappien lämpötilasta löytyy
seuranta (jos säilytetään tarveaineita)
Löytyy järjestelmällinen menettely terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden käytön yhteydessä
syntyneiden vaaratilanteiden ilmoittamiseen ja
seurantaan
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)
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Arviointikohde

Kyllä

Ei

Huomioitavaa/sovitaan

Kyllä

Ei

Huomioitavaa/sovitaan

Kyllä

Ei

Huomioitavaa/sovitaan

2 Laitteet (jatkuu)
Turvallisuuslupaa (STUK) haettu
Röntgenlaitteen rekisteriselvitys löytyy
Röntgentestikappale ja paketit löytyvät
Laadunvarmistus on tehty
Tiedot löytyvät lomakkeelta
Käytetyt filmit löytyvät
Säteilylaki (859/2018)

Arviointikohde
3 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet
- Lääkehoitosuunnitelma. (Turvallinen lääkehoito,
THL, ohjaus 2015/14)
- Lääkkeitä ja hoitotarvikkeita säilytetään ohjeiden
mukaisesti.
- Lääkekaapin ja lääkehuoneen avaimet ja kulunvalvonta on järjestetty niin, etteivät asiattomat
pääse käsittelemään lääkkeitä.
PKV-lääkkeiden kirjauskäytäntö on asianmukainen
Käytössä olevista aineista löytyy:
- käyttöturvallisuustiedotteet
- käyttöohjeet
Käytettävissä olevien tarveaineiden viimeinen
käyttöpäivämäärä tai voimassaoloaika löytyy
Lääkkeet eivät ole vanhentuneita
Lääkkeet säilytetään voimassa olevien säännösten
ja määräysten mukaisesti. Lääkkeiden säilytys on
asianmukaista.
- Lääkekaapin tai huoneen avaimet ja kulunvalvonta
on järjestetty, niin etteivät asiattomat pääse
käsittelemään lääkkeitä
Fimean voimassa olevat määräykset:
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)
Tarveaineet ja lääkkeet:
- STM:n asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010)

Arviointikohde
4 Potilasasiakirjat
Potilastietojen ja -asiakirjojen säilyminen, käytettävyys ja salassapito on varmistettu, miten? (salasanat,
varmuuskopioinnit, lukitut arkistokaapit)
Tietosuoja-asetuksen edellyttämä seloste
käsittelytoimista on tehty
Tietosuojavastaava on nimetty
Röntgenkuvien ja kipsimallien salassapito on
varmistettu, miten?

Tietosuojalaki (1050/2018), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuojaasetus) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
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Arviointikohde

Kyllä

Ei

Huomioitavaa/sovitaan

Ei

Huomioitavaa/sovitaan

5 Työturvallisuus
On tunnistettu työstä, työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat vaara- tai haittatekijät
Estetään vaara- tai haittatekijät tai minimoidaan
niiden vaikutus, esim. on selkeät ohjeet veriteitse
tartuttavien potilaiden hoitamiseksi
Tarkkaillaan jatkuvasti työympäristöä ja työtapojen
turvallisuutta sekä toteutettujen toimenpiteiden
vaikutusta
Työnantajan velvollisuudet on täytetty
On riittävä määrä asianmukaisia varastotiloja
Potilaskansliassa ja toimistotiloissa on varapoistumistie/pakoreitti työntekijöille mm. vaara- ja uhkatilanteita varten
Uloskäytävät ja pelastustiet ovat vapaat
Työturvallisuuslaki (738/2002), 27 ja 32§
Pelastuslaki (379/2011)
Työturvallisuuslaki, työnantajan velvollisuudet mm. (9§ ja 10§)
Arviointikohde

Kyllä

6 Muut tarkastettavat asiat
Pelastuslaki (379/2011) ja VN:n asetus pelastustoimesta (407/2011):
- kunnan paloviranomainen on hyväksynyt
turvallisuusselvityksen
- sammutuspeite löytyy
Potilasvahinkolaki (585/1986) (1.1.2021 lähtien
sovelletaan potilasvakuutuslakia, 948/2019):
Hoitovahingot, ohjeistus:
- käytössä on menettely potilasvahingon käsittelyyn
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
3 luku, 10 § muistutus ja 11 §; terveydenhuollon
toimintayksikölle on nimettävä potilasasiamies,
muistutus ja potilasasiamies:
- yksiköllä on nimetty potilasasiamies
- odotustilassa on tiedote, kuka on potilasasiamies
ja hänen yhteystietonsa
Kielilaki (423/2003), yksityinen yritys tai ammatinharjoittaja tarjoaa palveluja kunnallisille laitoksille ja
organisaatiolle (ostopalvelu)
- potilaille tarjotaan ruotsinkielisiä palveluita
- esitteet / julisteet löytyvät ruotsinkielisinä
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
JÄTELAKI (646/2011)
- toiminnan harjoittajan tulee pitää kirjaa
jätteistä
- jätteiden käsittelyssä noudatetaan voimassa
olevia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita
Muu puhdistus ja jätehuolto, ongelmajätteiden käsittely sekä menettely/jatko- käsittely on järjestetty voimassa olevien säännösten
ja määräysten mukaisesti.
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Arviointikohde

Kyllä

Ei

Huomioitavaa/sovitaan

6 Muut tarkastettavat asiat (jatkuu)
Säteilyn käytössä noudatetaan voimassa olevia
säännöksiä ja määräyksiä
- säteilyn käyttöön osallistuvan henkilön
koulutuksesta löytyy tietoa; sisältö ja määrä
- koulutus on vaatimuksen mukainen
- Säteilylaki (859/2018)
- STUK:n ohje: säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa 10.12.2012/ST 1.7
- voimassa olevat hygieniakäytännöt täyttyvät
instrumenttien huollossa
- laboratoriotöiden, röntgenkuvien ja näytteiden
hygieniakäsittely on ohjeiden mukaista
- käsihygienia on ohjeiden mukaista, suojakäsineet
ja käsihuuhde
- hygieniasuunnitelma löytyy
Lääkelaitos, Turvallinen hoitoyksikkö – Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskienhallintaan, ohje: Riskien hallinta, ensiapuvalmius:
- on sovittu käytäntö, miten toimitaan elvytystilanteessa, esim. avun kutsuminen
- on sovittu käytäntö, miten toimitaan uhkatilanteessa
- on selkeät ohjeet veriteitse tarttuvia tauteja
sairastavien potilaiden hoitamiseksi
Lääkelaitos, Turvallinen hoitoyksikkö – Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskienhallintaan, Terveydenhuollon riskienhallinta ohje:
- on seurattu toimintaa
- riskianalyysi on tehty

7 Yhteenveto ja johtopäätökset
Tilojen ja laitteiden osalta ei ole huomautettavaa
Tilojen ja/tai laitteiden osalta on huomautettavaa seuraavilta osin:
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8 Muita lisätietoja

Allekirjoitus
Tarkastuskertomuksen allekirjoitus: Terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tai vastaavan hammaslääkärin allekirjoitus. Yksityisestä terveydenhuollosta annettu laki
(152/1990) 7 § (20.11.2009/928). Yksityisestä terveydenhuollosta annettu asetus (744/1990) 4§.
Tarkastuskertomus annetaan palvelujen tuottajalle, joka oman aloitusilmoituksensa mukana lähettää kopion siitä ko. lupaviranomaiselle.
Kuntayhtymä/terveyskeskus

Paikka ja aika

Tarkastuskertomuksen allekirjoitus

Nimenselvennys

Tallenna
Valvira
Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto

PL 43, 00521 Helsinki

Puhelin: 0295 209 111

Tulosta
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