
Sote-rakenneuudistus, ylikunnallinen valvontakeskushanke, 

työntekijät: 

Karolina Olin 

Projektipäällikkö  

puh. 050 4381772 

karolina.olin@tyks.fi 

Koulutus: sairaanhoitaja AMK, TtM, tohtoriopiskelija 

Työkokemus: 20 vuotta erikoissairaanhoidossa eri tehtävissä. Kliininen 

kokemus valmistumisen jälkeen aikuisten teho-osastolta sekä leikkaussalista. 

Vuosina 2009 –2011 työskentelin potilasturvallisuusprojektin 

projektipäällikkönä, ja vuodesta 2012 tähän päivään asti VSSHP:n 

potilasturvallisuuspäällikkönä.  Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen ollut 

osallisena kansallisessa potilasturvallisuuden kehittämisessä useilla 

foorumeilla. Mukana sote-uudistuksessa nyt toisella kierroksella, fokuksena 

järjestäjän toteuttaman palveluntuottajan valvonnan kehittäminen.  

 

Nita Valtonen 

Valvontakoordinaattori (vanhuspalvelut) 

puh. 040 184 5119 

nita.valtonen@turku.fi 

Koulutus: terveydenhoitaja, sairaanhoitaja YAMK 

Työkokemus: 20 vuotta terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan tehtäviä 

vanhuspalveluiden eri tehtävissä (kotisairaanhoito, kotihoito, 

palveluohjaaja), mutta myös työuran alussa olen työskennellyt neuvolassa 

sekä perhesuunnitteluneuvolassa. Työurani aikana olen toiminut kuusi 

vuotta SAS-hoitajana moniammatillisessa työryhmässä hoitotyön 

asiantuntijana.  Kaksi vuotta mukana KomPAssi-hankkeessa sekä suunnittelijana että 

projektikoordinaattorina. Hankkeessa kehitettiin kaikkien Varsinais-Suomen kuntien kanssa maakunnallista 

keskitettyä ikäihmisten asiakasohjausta. Vuoden 2019 alusta olen toiminut Turun kaupungin 

vanhuspalveluissa asumispalvelukoordinaattorina (valvontatehtävät). 

 

Soila Vuohijoki 

Valvontakoordinaattori (lastensuojelu) 

puh. 040 539 8507 

soila.vuohijoki@lieto.fi 

Koulutus: Valtiotieteenmaisteri VTM (pääaineena sosiaalityö), THL 

Kansakoulu-hanke kirjaamisasiantuntija (ent. kirjaamisvalmentaja), 

Voimavarakeskeinen työnohjaaja -koulutuksessa 

Työkokemus: Olen vuodesta 2008 tehnyt töitä lastensuojelun ja 

lapsiperheiden sosiaalityössä, kunnissa sekä yksityisellä 

sosiaalipalvelutuottajalla. Kunnan sosiaalityöntekijänä työtehtäviini ovat 

sisältyneet palvelutarpeen arvioinnit ja muu sosiaalihuoltolain mukainen lapsiperheiden sosiaalityö sekä 

lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon asiakastyö lapsen asioista vastaavana sosiaali-
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työntekijänä. Yksityisellä palveluntuottajalla toimin palvelupäällikkönä ja toiminnanjohtajana sekä 

asiakastyössä erilaisissa perheissä toteutuneissa palvelukokonaisuuksissa ja 1,5 vuoden ajan 

perheneuvolan sosiaalityöntekijänä. 

 

Karoliina Marjaniemi 

Valvontakoordinaattori (terveydenhuolto) 

Koulutusvastaava 

puh. 02 31 46703 / 050 5699 893 

karoliina.marjaniemi@tyks.fi 

Koulutus: sairaanhoitaja AMK, TtK, TtM-opiskelija, pääaineena hoitotiede. 

Lisäksi olen suorittanut potilasturvallisuusvastaavan erikoistumisopinnot  

(30 op) ja lakisääteinen omavalvonta sosiaalipalveluissa asiakaslaadun 

turvaajana omavalvontaan -kurssin (5 op). 

Työkokemus: 20 vuotta sairaanhoitajana pääsääntöisesti erikoissairaanhoidossa, kokemusta myös 

perusterveydenhuollon yksiköistä. Vuodesta 2009 olen työskennellyt sairaanhoitajan TYKS:n Medisiinisen 

toimialueen kiertävässä varahenkilöstössä. Medisiinisen toimialueen potilasturvallisuuskoordinaattori 

2011–2015.  Vuoden 2016 jälkeen olen tehnyt myös eri pituisia sijaisuuksia VSSHP:n 

potilasturvallisuuspäällikkönä ja suunnittelijana VSSHP:n kehittämispalveluissa. 

 

Eira Suikkila 

Valvontakoordinaattori (mielenterveys- ja päihdepalvelut) 

puh. 040 630 6841 

Koulutus: THM, pääaineena terveydenhuollon hallinto, sairaanhoitaja. Lisäksi 

olen suorittanut ’harrastusluontoisesti’ approbatur-tason opintoja mm. 

sosiaalipolitiikassa, kansanterveystieteessä, kasvatustieteessä ja 

psykologiassa. 

Työkokemusta on erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä yli 30 

vuoden ajalta. Viimeisimpänä yksityisten asumispalveluiden valvontaan 

liittyvät tehtävät mielenterveys- ja päihdepalveluissa yli viiden vuoden ajan. 

Tätä ennen olen toiminut ison päihdehuollon yksikön johtajana 12 vuoden ajan. Sairaanhoitajan kliinisen 

työn kokemusta on lasten ja vanhusten parissa. Sairaanhoitajana olen toiminut lisäksi erilaisissa tehtävissä 

kuten vankilan poliklinikalla, erityislastenkodissa ja yksityisellä lääkäriasemalla. Sosiaalityöntekijänä olen 

tehnyt mm. vuoden kestävän sijaisuuden pienen kunnan ainoana sosiaalityöntekijänä, jolloin työhön 

kuuluivat kaikki sosiaalityöntekijän tehtävät sekä lyhyemmän jakson erityissosiaalitoimistossa. 

Vapaaehtoistyöhön ja järjestötoimintaan liittyen olen toiminut Irti Huumeista ry:ssä sekä 

vanhempainyhdistyksen ja mielenterveysyhdistyksen puheenjohtajana. 

Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön liittyen olen tehnyt (ent.) Etelä-Suomen lääninhallitukselle kolme 

julkaisua, jotka liittyvä t nuorten päihteiden käyttöön ja huumeisiin tutustumiseen. 
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