
Ylikunnallinen valvontakeskushanke, työntekijät

Karolina Olin
Projektipäällikkö 
puh. 050 438 1772

Koulutus: sairaanhoitaja AMK, TtM, tohtoriopiskelija
Työkokemus: 20 vuotta erikoissairaanhoidossa eri tehtävissä. Kliininen kokemus valmistumisen jälkeen 
aikuisten teho-osastolta sekä leikkaussalista. Vuosina 2009–2011 potilasturvallisuusprojektin projekti-
päällikkönä, ja vuodesta 2012 tähän päivään asti VSSHP:n potilasturvallisuuspäällikkönä.  Viimeisen kym-
menen vuoden aikana osallisena kansallisessa potilasturvallisuuden kehittämisessä useilla foorumeilla. 
Mukana sote-uudistuksessa nyt toisella kierroksella, fokuksena järjestäjän toteuttaman palveluntuotta-
jan 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 työskennellyt neuvolassa sekä 
perhesuunnitteluneuvolassa. Työurani aikana toiminut 6 vuotta SAS-hoitajana moniammatillisessa työ-
ryhmässä hoitotyön asiantuntijana.  Kaksi vuotta olin mukana KomPAssi-hankkeessa sekä suunnittelija 
että projektikoordinaattorina. Hankkeessa kehitettiin kaikkien Varsinais-Suomen kuntien kanssa maakun-
nallista keskitettyä ikäihmisten asiakasohjausta. Vuoden 2019 alusta olen työskennellyt Turun kaupungin 
vanhuspalveluissa asumispalvelukoordinaattorina (valvontatehtävät).

Soila Vuohijoki
Valvontakoordinaattori (lastensuojelu)
puh. 050 4705 977
soila.vuohijoki@tyks.fi 

Koulutus: Valtiotieteenmaisteri VTM (pääaineena sosiaalityö), THL Kansakoulu-hanke kirjaamisasiantun-
tija (ent. kirjaamisvalmentaja), Voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry).
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 lastensuo-
jelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon asiakastyö lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijä-
nä. Yksityisellä palveluntuottajalla toimin palvelupäällikkönä ja toiminnanjohtajana sekä asiakastyössä 
erilaisissa perheissä toteutuneissa palvelukokonaisuuksissa ja 1,5 vuoden ajan perheneuvolan sosiaali-
työntekijänä. Olen nimitetty Turun hallinto-oikeuden asiantuntijajäseneksi lastensuojelulain mukaisissa 
asioissa. 



Karoliina Marjaniemi
Valvontakoordinaattori (terveydenhuolto)
puh. 02 314 6703 / 050 5699 893
karoliina.marjaniemi@tyks.fi

Koulutus: sairaanhoitaja AMK, TtK, TtM-opiskelija, pääaineena hoitotiede. Lisäksi olen suorittanut po-
tilasturvallisuusvastaavan erikoistumisopinnot (30 op) ja lakisääteinen omavalvonta sosiaalipalveluissa 
asiakaslaadun turvaajana omavalvontaan -kurssin (5 op)
Työkokemus: 20 vuotta sairaanhoitajana pääsääntöisesti erikoissairaanhoidossa, kokemusta myös pe-
rusterveydenhuollon 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 potilasturvallisuus-
päällikkönä ja suunnittelijana VSSHP:n kehittämispalveluissa.

Sanna Fränti
Valvontakoordinaattori (vanhuspalvelut)
sanna.franti@tyks.fi 

Koulutus: sairaanhoitaja AMK, johtamisen erikoisammattitutkinto, Lisäksi suoritan tällä hetkellä asiakas- 
ja potilasturvallisuuden perusopintoja Itä-Suomen yliopistossa. 
Työkokemus: Olen vuodesta 2007 alkaen toiminut vanhuspalveluiden eri tehtävissä kunnalla ja yksityi-
sellä sosiaalipalvelutuottajalla. Yksityisellä palveluntuottajalla toimin palvelupäällikkönä kotihoidossa. 
Kunnalla työtehtäviini on kuulunut kotihoidon palveluseteli asiakkaiden hoidon koordinointi, vammais-
palvelun asiakkaiden kotihoidon koordinointi ja kotihoidon tukipalveluiden koordinointi. Vuodesta 2018 
alkaen olen toiminut asumispalvelukoordinaattorina sekä tehnyt tehostetun palveluasumisen ja kotihoi-
don valvontaa. 

Tiina Koski
Valvontakoordinaattori (vammaispalvelut)
p. 050 4070 087 tiina.koski@tyks.fi
Koulutus: sosionomi YAMK, Työvalmentaja-koulutus, johtamisen erikoiammattitutkinto, Osallistuva 
johtajuus 30 op, SHQS-laatuohjelman mukainen menetelmäkoulutus, Sosiaali-ja terveysalan turvakortti, 
alkusammutuskoulutus, työhyvinvointikortti. Menossa: Asiakas- ja potilasturvallisuuden opinnot
Työkokemus v.1992 alkaen kuntasektorilta; kunnat ja erityishuoltopiiri.
Sekä tuottajan, että järjestäjän kokemus: olen vastaavana viranhaltijana kunnalla vastannut erityishuol-
tolain ja osasta VPL mukaisten palveluiden järjestämisestä sekä tuottamisesta ihmisen koko elinkaaren 
ajan, palveluohjaus- ja suunnittelu, erityishuolto-ohjelma. Laitoshoito, asumispalvelut eri muodoissa, 
lyhytaikaishoito, erityisopetus ja ammatillinen opetus, päiväaikainen toiminta, erityislasten koululaisten 
iltapäivätoiminta, esimiestyökokemus yli 20 vuotta ja muut palvelut kuten omaishoidontuki (kaikki asia-
kasryhmät), kotihoidon ohjaus, työhönvalmennus.

Ota rohkeasti yhteyttä ja seuraa runsasta koulutustarjontaamme
vshyvinvointialue.fi -> tapahtumat ja koulutukset (koulutuksiin
ilmoittautuminen avautuu Tyksin koulutuskalenteriin).


