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Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

• Perustettu v. 2010

• Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden 
tutkimusta Suomessa

• Toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet

– Avoimuus

– Läpinäkyvyys

– Potilaslähtöisyys

– Rohkeus

– Riippumattomuus

– Yhteistyöhakuisuus 
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Taustaa

Suomessa

• Lääkäriliiton laatuneuvosto

• Viivi-projekti Peijaksessa

• Turvallinen lääkehoito –opas (STM:n opas 2005:32) ja 
lääkehoitosuunnitelman toimeenpano

• HaiPro

• potilasturvallisuusverkosto

• Kansallinen Potilasturvallisuusstrategia 2009

• Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 2010

• Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017



Potilas- ja asiakasturvallisuus

Potilas- ja asiakasturvallisuus on sitä, että henkilön saamat palvelut, huolenpito 
ja vaikuttava hoito edistävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
hyvinvointiaan ja näistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilas- ja 
asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien 
henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena 
on varmistaa palvelujen, huolenpidon ja hoidon turvallisuus sekä suojata 
asiakkaita tai potilaita vahingoittumasta. Potilas- ja asiakasturvallisuus kattaa 
ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. 
Potilas- ja asiakasturvallisuuteen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollossa 
toimiva osaava henkilökunta, tilojen ja välineiden asianmukaisuus sekä sosiaali-
ja terveydenhuollon tuottamiseen liittyvän dokumentoinnin ja tiedonkulun 
turvallisuus.
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Potilasturvallisuuskulttuuri

Sosiaali- ja terveydenhuollossa turvallisuuskulttuuri on yksilöiden ja yhteisön 
tapa toimia siten, että varmistetaan potilaiden ja asiakkaiden saamien 
palveluiden turvallisuus. 

Turvallisuuskulttuuri sisältää turvallista toimintaa tukevan johtamisen, arvot, 
asenteet ja toimintatavat. Turvallisuuskulttuuria edistäviä menetelmiä ovat 
riskien arviointi, ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet sekä toiminnan jatkuva 
kehittäminen. Turvallisuuskulttuuria vahvistamalla hallitaan toimintaan 
liittyviä riskejä ja siten potilaille ja asiakkaille aiheutuvia haittoja. Tämä 
edellyttää yhteistä vastuuta turvallisuuskulttuurista.
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The Medicare Patient Safety Monitoring System 
(MPSMS)

• structured protocol to review medical records to detect indications 
that adverse events associated with harms have occurred to patients 
while hospitalized

• 21 different types of harms, including adverse drug events, falls, 
pressure ulcers, and a variety of hospital-acquired infections such as 
central line–associated blood stream infections and catheter-
associated urinary tract infections (CAUTIs).

• from 2005 to 2011 the rate of adverse events declined by 
approximately 8% and 5% per year for Medicare patients hospitalized 
for acute myocardial infarction and congestive heart failure

• did not change significantly for patients with pneumonia or those who 
had been hospitalized for major surgery



the Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ)

• rate of adverse events among all hospitalized adults declined from 
145 adverse events per 1000 hospitalizations in 2010 to 121 
events per 1000 hospitalizations in 2014, a decline of 
approximately 4.5% per year

▪ central line–associated blood stream infections, CAUTIs, falls, 
pressure ulcers, and adverse drug events

• a cumulative 2.1 million fewer harms to patients over the period 
2010 to 2014 than would have occurred if the adverse event rate 
had remained at the 2010 level

• estimate of tens of thousands fewer deaths and billions of dollars 
in cost savings.



Kiitos!


