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Alkusanat
Potilas- ja asiakasturvallisuus on toimintoja ja periaatteita, joilla varmistetaan 
potilaille ja asiakkaille turvalliset palvelut. Tämän oppaan tavoitteena on edistää 
maakuntien turvallisuusjohtamisjärjestelmän kuvausta. Opas tukee Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaiseman potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian jalkau-
tusta. Opasta on kirjoitettu keskellä lainsäädännön valmistelua, mutta sen julkai-
sua tässä vaiheessa pidettiin erittäin tärkeänä, jotta potilas- ja asiakasturvalli-
suuden valmistelu etenisi jo muutoksen alkuvaiheessa. 

Tulevasta lainsäädännöstä johtuen tässä oppaassa korostuu omavalvontaohjelman 
laatiminen. Omavalvontaohjelma on valvonnan työkalu, jolla ohjataan valvonnan 
toteuttamista konkreettisesti. Oppaassa on myös kootusti lukuisia jo laajasti käy-
tössä olevia turvallisuutta varmistavia toimintatapoja. 

Erityisesti suurten muutosten keskellä korostuu hyvät käytännöt potilas- ja asiakas-
turvallisuuden varmistamiseksi. Tuleva uudistus on suuri ja kuitenkin samanaikai-
sesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden on toimittava saumattoman turval-
lisesti. Tästä johtuen on tärkeää, että potilas- ja asiakasturvallisuuden varmista-
miseen kiinnitetään erityistä huomiota ja käytetään esimerkiksi riskienarviointia 
apuna muutoksen turvallisessa toteuttamisessa. 

Potilasturvallisuusyhdistyksen päämäärä on omalla toiminnallaan varmistaa, että 
potilaat ja asiakkaat saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa. Yhdistys on 
aiemmin tuottanut jo oppaat esimerkiksi vakavien vaaratapahtumien tutkinta-
menettelystä sekä riskienarvioinnista. Tämän oppaan kirjoittamisesta ovat vas-
tanneet yhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijajaoksen jäsenet. Opas jul-
kaistaan sähköisenä versiona, joten sen päivittäminen lainsäädännön tarkentues-
sa on helposti mahdollista. 

Potilas- ja asiakasturvallisuus vaatii tekoja ja oikeaa asennetta. Tämän oppaan 
hyödyntäminen tarjoaa hyvän alun maakunnan turvalliselle toiminnalle. 

Marina Kinnunen
Potilasturvallisuusasiantuntija jaoksen puheenjohtaja
Suomen potilasturvallisuusyhdistys
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1 Johdanto 
Maakunta- ja soteuudistuksen yhtenä tavoitteena on varmistaa sosiaali- ja terveys-
palvelujen käyttäjän potilas- ja asiakasturvallisuus. Potilas- ja asiakasturvallisuu-
den varmistamiseksi ja kehittämiseksi tulee maakunnissa olla selkeät periaatteet 
ja toiminnot. Maakunta linjaa alueelliset menettelytavat potilas- ja asiakasturval-
lisuuden varmistamiseksi ja valvoo niiden toteuttamista.

Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa toi-
mivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituk-
sena on varmistaa hoidon, hoivan ja palvelujen turvallisuus sekä suojata asiakkaita/
potilaita vahingoittumasta. Potilas- ja asiakasturvallisuus kattaa ehkäisevät, hoi-
tavat ja korjaavat sekä kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Potilas- ja asiakas-
turvallisuuteen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon osaava henkilökunta, tilojen, 
laitteiden, tarvikkeiden ja lääkkeiden tarpeenmukaisuus ja oikea käyttö. Sosiaali- 
ja terveydenhuollon dokumentointi ja tiedonkulku on turvattava.

Potilas- ja asiakasturvallisuutta ohjaavat lait sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
tämisestä, tuottamisesta sekä laki valinnanvapaudesta. Lisäksi muun muassa lait 
terveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta linjaavat potilas- ja asiakasturvallisuuden 
edistämistä ja varmistamista palveluntuottajien toiminnassa. Kansallisesti asiakas- 
ja potilasturvallisuuden tavoitteet ja sisällöt on kuvattu STM:n potilas- ja asiakas-
turvallisuusstrategiassa, jonka jalkauttamisen tueksi tämä opas on tehty. Maa-
kuntauudistukseen liittyvät käsitteet ja termit sekä uudistuksen taustamateriaalit 
löytyvät sivuilta www.alueuudistus.fi.

Opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjille ja tuottajille. Oppaa-
seen on koottu potilas- ja asiakasturvallisuuden keskeiset menettelytavat. Oppaan 
liitteenä on potilas- ja asiakasturvallisuuden itsearviointilomake (liite 2), jota maa-
kunnat tai yksittäiset organisaatiot voivat käyttää arvioidessaan potilas- ja asiakas-
turvallisuuden tilaa.

http://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3963-9
http://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3963-9
http://www.alueuudistus.fi/
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2 Lait ja asetukset
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja sen perusteella annetut asetukset, Sosiaali-
huoltolaki (1301/2014) ja Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) ovat tärkeimmät sää-
dökset, jotka ohjaavat potilas- ja asiakasturvallisuutta.

Maakunnan potilas- ja asiakasturvallisuuden linjauksia käsitellään myös Terveyden-
huoltolain perusteella annetussa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 
laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmasta 
(341/2011). Lisäksi laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) ja laki yksityi-
sistä sosiaalipalveluista (922/2011) sekä Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 
2017–2021 (Valtionneuvoston periaatepäätös 2017) ohjaavat toimintaa.

Valvontaa ja omavalvontaa käsitellään järjestämislaissa1, maakuntalaissa 2 ja va-
linnanvapauslaissa3. Lisäksi valmistelussa on palveluntuottajalainsäädäntö.

LÄHTEET
1 Järjestämislaki (§21, 6 luku)
2 Maakuntalaki §9
3 Valinnanvapauslaki §79, §80

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110341
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110341
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900152
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922
https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3963-9
https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3963-9
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3 Vastuut ja tehtävät 
Vastuu potilas- ja asiakasturvallisuudesta on organisaation johdolla. Palvelu-
tuotannossa johtamiseen kuuluu näkyvä vastuunotto potilas- ja asiakasturvalli-
suudesta ja sen edellytysten varmistaminen toimintayksiköissä. Johto korostaa 
potilas- ja asiakasturvallisuutta ja laatua kaikessa toiminnassa ja varmistaa työ-
olosuhteet sellaisiksi, että hoito, hoiva ja palvelu voidaan toteuttaa turvallisesti. 
Johto varmistaa, että organisaatioissa on asianmukaiset voimavarat, edellytykset ja 
ammatillinen osaaminen. Käytettävien tarvikkeiden ja välineiden on oltava asian-
mukaisia. Kaikki päätökset, mukaan lukien poliittiset ja taloudelliset, on arvioitava 
potilas- ja asiakasturvallisuuden ja laadun näkökulmasta. Tämä koskee kaikkia 
palveluntuottajia sekä myös järjestäjiä.1

Kuvio1. Potilas- ja asiakasturvallisuuden johtaminen maakunnassa. 

Maakuntavaltuusto 

Sote- järjestämistoiminto  

Maakuntahallitus 
Maakuntajohtaja 

Maakunnan 
tarkastuslautakunta 

Sote - lautakunta  

 
 
Palaute järjestäjälle toiminnan laadusta 
• Omavalvonnan toteutumisen arviointi 
• Toiminnan laadun (indikaattoreiden) 

raportointi ja seuranta  
• Asiakkaiden reklamaatiot (muistutukset, 

kantelut, potilasvahingot)  
• Vaaratapahtumaraportointi 
• Muu asiakaspalaute 
• Ohjaus- ja tarkastuskäynnit 
 

   
 

Suoran valinnan 
palveluiden 

palveluntuottajat  
Maakunnan liikelaitos   

Asiakasseteli- ja 
henkilökohtaisen 

budjetin 
palveluntuottajat 

Palveluntuottajalta edellytettävät 
potilasturvallisuutta varmistavat toimintatavat: 
• Yleiset edellytykset (valvova viranomainen, 

rekisteröityminen) 
• Omavalvontasuunnitelma  
• Asiakkaan, potilaan ja läheisten 

osallistaminen 
• Riskienhallinnan menettelytavat 
• Voimavarojen ja osaamisen varmistaminen 
• Turvalliset palveluprosessit ja toimintatavat 
• Laadun ja turvallisuuden seuranta ja 

kehittäminen 

Maakuntavaalilautakunta 

Maakunnan oma 
palvelutuotanto (yhtiöt) 

 

Valvonta  
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Maakunnassa tulee määritellä ne menettelytavat, joiden noudattamista edellyte-
tään kaikilta palveluiden tuottajilta siten, että samaa palvelua tuottavat ovat kes-
kenään yhdenvertaisessa asemassa. Kaikkien palvelun tuottajien on laadittava 
omavalvontasuunnitelma, jota käytetään päivittäisenä työkaluna sekä laadun että 
potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi.

3.1 Maakuntaa valmisteltaessa huomioitavat tehtävät ja asiat 

Maakunnan konsernirakennetta luotaessa on varmistettava, että järjestäjän laki-
sääteisten tehtävien toteuttamiseen on riittävät resurssit ja osaaminen (kuvio 1). Re-
sursoinnissa tulee huomioida muilta viranomaisilta, kuten aluehallintoviranomai-
selta ja kunnilta, mahdollisesti siirtyvät tehtävät liittyen tuottajien ilmoittautu-
miseen, valvontaan ja ohjaukseen. Valvonnan painopistettä siirretään jälkikäteis-
valvonnasta ennakoivaan riskienhallintaan, mikä tarkoittaa myös palveluyksiköihin 
jalkautumista. Maakunnan valvontatehtävien laajentuessa odotetaan maakuntien 
alueella toimivien palveluntuottajien määrän kasvavan nykyisestä.

Maakunnalla on mahdollisuus määritellä palveluntuottajalle erillisiä palvelun 
tuottamiseen liittyviä ehtoja lakisääteisten vaatimusten lisäksi (Laki palvelun-
tuottajalle §42). Edellä mainittuja ehtoja luotaessa tulisi huomioida myös tässä 
oppaassa kuvatut potilas-ja asiakasturvallisuuden menettelytavat. Ehdot on kir-
jattava sekä sopimuspohjiin että palveluntuottajalta ilmoittautuessa pyydettä-
viin, toimintaa kuvaaviin tietoihin. Palvelujen ja palveluntuottajien monimuotoi-
suus tulee näkymään myös maakunnan ohjausvelvoitteen toteutumista suunnitel-
taessa. Lisäksi valvovan viranomaisen kanssa tehtävä yhteistyö potilas- ja asiakas-
turvallisuuden varmistamiseksi on oleellista. Näiden kansallisten rakenteiden 
muodostamisessa vaaditaan jo suunnitteluvaiheessa resursointia ja asiantunte-
musta potilas- ja asiakasturvallisuudesta. 

3.2 Järjestäjän vastuut ja tehtävät

Maakunnan tehtävä järjestäjänä on varmistaa maakunnan sosiaali- ja terveys-
palveluiden käyttäjien potilas- ja asiakasturvallisuus.2 

Maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelu-
kokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Se vastaa järjestettävien palvelujen ja mui-
den toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä palvelutarpeen, -määrän 
ja -laadun määrittelemisestä. Maakunta vastaa myös tuottamistavasta, tuottamisen 
ohjauksesta ja valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämises-
tä. Maakunta vastaa lisäksi järjestämisvastuulla olevien tehtäviensä rahoituksesta.3 

Maakunnan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista oma-
valvontaohjelma. Siihen on sisällytettävä kuvaus siitä, miten sosiaali- ja terveys-
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palvelujen toteutuminen sekä potilas- ja asiakasturvallisuus, laatu ja yhdenvertai-
suus varmistetaan sekä miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Omavalvonta-
ohjelmasta vastaava henkilö on nimettävä. Maakunnan on varmistettava oma-
valvontaohjelman toteutumiseen riittävä resurssit. Sosiaali- ja terveysministeriö 
(STM) voi tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä omavalvontaohjelman sisällös-
tä ja laatimisesta sekä ohjelmaan sisältyvästä suunnitelmasta laadunhallinnan 
sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi.4 

Omavalvontaohjelma on valvonnan työkalu, jolla ohjataan valvonnan toteutta-
mista konkreettisesti. Sen avulla tunnistetaan toimintaan liittyviä riskejä ja mah-
dollisia poikkeamia järjestäjän tai palveluntuottajien valvonnan hoitamisessa. 
Lisäksi omavalvontaohjelmassa kuvataan miten poikkeamia ja riskejä ehkäistään 
ja miten toimitaan niiden realisoituessa. Omavalvontaohjelmassa kuvataan miten 
asiakkaiden, omaisten ja läheisten sekä henkilöstön antama palaute hyödynne-
tään riskien tunnistamisessa ja toiminnan kehittämisessä.

Omavalvonnan toteuttaminen edellyttää järjestäjältä erityistä suunnitelmalli-
suutta, vahvaa valvonnan menetelmien osaamista ja palvelujen sisällön ja sitä 
sääntelevän lainsäädännön tuntemista sekä riittävää resursointia. Suoran valin-
nan, asiakassetelin ja henkilökohtaisella budjetilla annettavien palvelujen tuot-
tajien valvonnan keskeisiä toteuttamiskeinoja ovat hyväksymis- ja sopimus-
menettelyt ja niihin liittyvä seuranta ja valvonta. Palveluntuottajien kanssa 
laadittaviin sopimuksiin maakunta voi liittää valvontatehtävän toteuttamisen 
varmistamiseksi tarvittavat ehdot. Maakunta valvoo myös niitä palveluntuotta-
jia, joilta sen liikelaitos ja suoran valinnan palveluntuottajat hankkivat palve-
luja.

Maakunnassa tulee olla nimetyt henkilöt, jotka vastaavat valvontatehtävistä ja 
omavalvonnan toteuttamisesta. Valvontaa toteutetaan käyttäen laajasti erilaisia 
menetelmiä ja tietojen keruuta (valtakunnallisesti määriteltäviä ja koottavia indi-
kaattoreita ja seurantatietoja). Järjestäjän vastuulla on seurata palveluntuottajan 
raportoimaa tietoa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maakunnan alueella tapahtuvaa vaara-
tapahtumien raportointia seurataan maakunnan tasolla. Tällöin voidaan havaita 
sekä yksittäisen palveluntuottajan että useampien palveluntuottajien toiminnas-
sa esiintyviä riskejä. Lisäksi maakunnan tasolla on mahdollisuus havaita myös po-
tilaan ja asiakkaan prosesseissa ja rajapinnoissa ilmeneviä vaaratapahtumia. 

Jos palveluntuottajan toiminnassa on tapahtunut vakava vaaratapahtuma, on se 
selvitettävä tarkemmin esimerkiksi luvussa 4.6. kuvatun menettelytavan mukai-
sesti. Jos vakava vaaratapahtuma koskee yksittäistä palveluntuottajaa, voi pal-
veluntuottaja käynnistää ja toteuttaa selvityksen itse. Tällöin riittää, että vaara-
tapahtumasta, selvityksen aloittamisesta ja tuloksista informoidaan maakunnan 
valvontaa toteuttavaa yksikköä. Jos kuitenkin vakavan vaaratapahtuman taustalla 
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on useamman palveluntuottajan toiminta, toteutetaan vakavan vaaratapahtuman 
selvitys maakunnan/järjestäjän taholta. 

Tarvittaessa järjestäjä ohjaa palveluntuottajaa toiminnan kehittämiseen tai velvoit-
taa korjaaviin toimenpiteisiin. Valvonnan toteuttamiseksi järjestäjällä on oikeus 
saada salassapitosäännösten estämättä maksutta palveluntuottajalta valvonnan 
toteuttamiseksi välttämättä tarvittavat tiedot ja selvitykset. Järjestäjällä on oikeus 
tarkastaa palveluntuottajan toiminta ja toimitilat sekä kuvattava tavat, miten pal-
velun tuottajien omavalvonnan toteutumista valvotaan ja millaisessa menettelys-
sä tuottajien toiminnassa havaitut epäkohdat selvitetään ja korjausvaatimus ase-
tetaan. Lisäksi on kuvattava miten tarkastusoikeutta toteutetaan sekä millaisessa 
menettelyssä hyväksymisen peruminen ja sopimuksen irtisanominen/purkami-
nen toteutetaan.

Asiakkaalla on oikeus saattaa maakunnan käsiteltäväksi valinnanvapauden piiriin 
kuuluvissa palveluissa kokemansa epäkohta. Järjestäjän tulee käsitellä asia ja an-
taa asiakkaalle vastaus kohtuullisessa ajassa, ellei ole perusteita siirtää asiaa 
asianomaisen palveluntuottajan käsiteltäväksi muistutuksena. Maakunnan tulee 
määritellä tapa, jolla muistutukset ja reklamaatiot käsitellään asianmukaisesti, 
objektiivisesti ja viiveettä. Valvonnan toteuttaminen edellyttää myös yhteistyötä 
valvontaviranomaisen kanssa. Järjestäjä on myös vastuussa niiden potilas- ja asiakas-
turvallisuutta vaarantavien asioiden siirrosta valvontaviranomaisille, joita se itse 
ei pysty hoitamaan. Lisäksi valvontaviranomaiset voivat siirtää kanteluita järjestä-
jälle muistutuksena käsiteltäviksi. 

3.3 Palveluntuottajan vastuut ja tehtävät

Palveluntuottajan vastuuseen kuuluu, että potilas- ja asiakasturvallisuus varmiste-
taan käytännössä. Vaaratapahtumien ehkäisy edellyttää resursointia ja kokonais-
valtaista laadun ja turvallisuuden hallintaa. Estämällä inhimillistä kärsimystä 
aiheuttavia tapahtumia vähennetään myös kustannuksia.1 

Maakuntauudistus luo uusia mahdollisuuksia turvallisuuskulttuurin vahvistamiseen, 
turvallisuutta edistävien käytäntöjen yhtenäistämiseen sekä potilas- ja asiakas-
turvallisuuden ja laadun parantamiseen. Potilas- ja asiakasturvallisuus on osa jul-
kista palvelulupausta.1 

Palveluntuottajaksi ilmoittautuminen maakuntaan edellyttää rekisteröitymistä 
valvontaviranomaisen ylläpitämään valtakunnalliseen palveluntuottajien rekis-
teriin. Lisäksi palveluntuottajan on oltava liittyneenä sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttäjäksi.5 

Palveluntuottajan on nimettävä palveluille vastuuhenkilö, jonka on johdettava ja 
valvottava, että palvelut täyttävät niille säädetyt edellytykset. Vastuuhenkilöllä on 
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oltava toiminnan edellyttämä asianmukainen koulutus, kokemus ja ammattitaito.6 

Palveluntuottajalla on oltava potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus. 
Toiminnassa ei saa olla vakavia puutteita potilas- ja asiakasturvallisuudessa. Jos 
viranomaistarkastuksessa on todettu puutteita, on palveluntuottajan annettava 
selvitys korjaavista toimenpiteistä sekä niiden tuloksellisuudesta.7 

Toimitilojen ja välineiden on oltava riittävät ja asianmukaiset, ja niiden on oltava 
terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan annettavalle hoidolle, kasvatukselle ja 
muulle huolenpidolle tai tutkimukselle sopivat ja turvalliset. Palveluntuottajalla 
on oltava toiminnan edellyttämä henkilöstö, jonka määrän on oltava riittävä asiak-
kaiden ja potilaiden määrään sekä heidän avun, tuen ja palvelujen tarpeeseen ja 
siinä tapahtuviin muutoksiin nähden.8

Tuottajan tulee varmistaa potilas- ja asiakasturvallisuuden seuranta, koordinointi 
ja menettelytapojen jalkauttaminen sekä varata siihen riittävät ja tarvittavat re-
surssit ja osaaminen. Menettelytapojen noudattamisen velvoittaminen ja seuranta 
on lähiesimiesten/johdon tehtävä. Tämän koordinoivan henkilön vastuulla ovat 
vaaratapahtumien raportointimenettelytavan kouluttaminen ja kehittäminen, ris-
kienhallinnan menettelytapojen tukeminen, vakavien vaaratapahtumien selvityk-
sien koordinointi ja vaaratapahtumien selvittäminen, potilas- ja asiakasturvalli-
suuden seuranta ja toiminnan kehittämisen tukeminen sekä turvallisten menet-
telytapojen systemaattisen käytön tukeminen. Tavoitteena on myös aktiivisesti 
tukea turvallisuuskulttuurin kehittymistä sekä tukea asiakkaiden ja potilaiden 
osallistamista turvallisuuden kehittämiseen. Mitä suurempi organisaatio, sitä 
tärkeämpää on riittävä resursointi, esimerkiksi kokoaikaisia turvallisuustyöhön 
nimettyjä henkilöitä. Näillä henkilöllä tulee olla kliinistä kokemusta ja toiminta-
ympäristön tuntemusta sekä potilasturvallisuusosaamista. 

Palveluntuottajan on laadittava toiminnan laadun, asianmukaisuuden ja turval-
lisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelun-
tuottajan ja sen lukuun tuotetut palvelut. Omavalvontasuunnitelma on tehtävä 
sähköisesti ja se on julkaistava internetissä sekä pidettävä julkisesti nähtävänä 
palveluyksikössä. Valvova viranomainen antaa määräykset omavalvontasuunni-
telman laatimisesta, sisällöstä ja seurannasta.9 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuottajien 
vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä 
asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutetta-
vaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturval-
lisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutumi-
nen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioi-
hin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

Omavalvontasuunnitelmaan on kuvattava ne menettelytavat, joilla turvallisuutta 
varmistavat menettelytavat jalkautetaan osaksi johtamis- ja toimintakulttuuria. 
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Henkilökunnan osaamista ja omavalvontasuunnitelman mukaista toimintaa ar-
vioidaan ja seurataan, ja havaitut puutteet johtavat kehittämistoimenpiteisiin. 
Puutteet, joita ei korjata maakunnan asettaman aikarajan puitteissa, voivat johtaa 
myös palveluntuottajan kanssa tehdyn sopimuksen purkamiseen.

Palveluntuottajalla on oltava nimettynä toiminnasta vastaava johtaja, jolla on riit-
tävä kokemus esimiestyöstä, käytännön toiminnasta sekä käytettävissä laissa 
määrätty aika palveluyksikön /yksiköiden johtamiseen. Johtaja vastaa aktiivisesti 
ja näkyvästi omavalvonnan koordinoinnista sekä sen toteutumisen seurannasta. 
Omavalvonnan johtaminen kuuluu tämän lisäksi jokaiselle esimiehelle organisaa-
tiossa. Omavalvontasuunnitelman sisällön on oltava jokaisen palvelutuottajan 
työtekijän tiedossa, mukaan luettuna vuokratyövoima, ostopalvelut, sijaiset sekä 
opiskelijat, ja suunnitelmassa kuvattuja menettelytapoja noudatetaan

Omavalvonnan ja siinä havaittujen seurantatietojen ja poikkeamien käsittely on 
oltava järjestelmällistä ja dokumentoitua, ja osana palveluntuottajan strategista 
johtamista sekä vuosikelloa. Omavalvonnan on oltava myös osa toimintasuunni-
telmaa sekä -kertomusta. Omavalvontasuunnitelma kattaa kaikki palveluntuotta-
jan ja sen lukuun tarjoamat palvelut. Palveluntuottaja on vastuussa siitä, että 
omavalvontasuunnitelmaa toteutetaan palveluja tuotettaessa. 

Omavalvontasuunnitelman sisältö on kirjoitettu aktiivimuotoon, vastuiden on 
oltava selvät ja kaikilla tiedossa. Suunnitelman kirjoittamiseen ja päivittämiseen 
on oltava henkilöstöllä myös osallistumismahdollisuus. Omavalvonta on organi-
soitava siten, että sekä henkilöstöllä että asiakkailla ja heidän läheisillään on mah-
dollisuus tuoda esille havaitsemiaan riskejä, epäkohtia ja kehittämiskohteita. Heillä 
on oltava myös tieto meneillään olevasta kehittämistoiminnasta. 

Maakunta voi asettaa omavalvontasuunnitelman sisältöön erillisiä vaatimuksia 
tai vaatia palveluntuottajaa tekemään sisältöön tarkennuksia ja lisäyksiä, huoli-
matta siitä, että valvova viranomainen on jo kertaalleen hyväksynyt palveluntuot-
tajan ja lisäännyt sen rekisteriinsä. Lisäksi maakunta edellyttää kaikilta sen järjes-
tämisvastuun piirissä toimivilta palveluntuottajilta oman omavalvontasuunnitel-
man toimittamista sote-järjestäjälle sekä omavalvontasuunnitelman toteutumi-
sen määräaikaista itsearviointia ja raportointia.

LÄHTEET
1 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20

asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1 
2 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20

asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1
3  http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja/ohjaus-ja-valvonta
4 HE 15/2017, 21§
5 HE52/2017 10§
6 HE52/2017 8§
7 HE52/2017 5§
8 HE52/2017 6§, §7
9 HE52/2017 9§

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1
http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja/ohjaus-ja-valvonta
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4 Menettelytavat 

4.1 Turvallisuuskulttuurin arvioiminen

Turvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan yksilöiden ja yhteisön tapaa toimia siten, että 
varmistetaan potilaiden ja asiakkaiden saamien palveluiden turvallisuus. Turval-
lisuuskulttuuria vahvistamalla vähennetään toimintaan liittyviä riskejä ja poti-
laalle ja asiakkaille toiminnan aikana aiheutuvia haittoja. Turvallisuuskulttuurin 
parantamiseksi tarvitaan yhdessä sovittujen, tutkimukseen ja kokemukseen 
perustuvien käytäntöjen soveltamista. Moniammatillinen toimintatapa, nopea 
puuttuminen vaaratilanteisiin, avoin ilmapiiri sekä jatkuva toiminnan kehittämi-
nen ovat olennaisia menetelmiä.1 

Turvallisuuskulttuurin arvioinnin tarkoituksena on saada tietoa organisaation tilan-
teesta ja kehityssuunnasta turvallisuuden näkökulmasta. Arvioimiseen voidaan 
käyttää esimerkiksi HSOPSC- tai TUKU-mittareita. Luottamuksellisessa ja avoi-
messa ilmapiirissä havaittuja poikkeamia, vaaratapahtumia ja osaamisvajeita kä-
sitellään osana toiminnan kehittämistä. Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuuria 
tulee seurata säännöllisesti ja toimintaa on ohjattava jatkuvaan turvallisuuskulttuu-
rin kehittämiseen.

4.2  Johtaminen

Palvelutuotannon organisaation johtamiseen kuuluu näkyvä vastuunotto potilas- ja 
asiakasturvallisuudesta ja sen edellytyksistä toimintayksiköissä. Potilas- ja asiakas-
turvallisuutta ja laatua korostetaan kaikessa toiminnassa ja työolosuhteet var-
mistetaan sellaiseksi, että hoito, hoiva ja palvelu voidaan toteuttaa turvallisesti. 
Johto vastaa myös turvallisuusriskien analysoinnista, riskeihin varautumisesta, 
riskienhallinnan toteuttamisesta ja organisaation ja palvelujärjestelmän kehittä-
misestä.1 

Maakunnan tehtävänä on valvoa omaa ja järjestämisvastuulle kuuluvaa palvelu-
tuotantoa ja tätä valvontaa varten maakunta laatii omavalvontaohjelman. Pal-
veluntuottajat laativat omavalvontasuunnitelmat.2 

Terveydenhuoltolaki (2010/1326) velvoittaa terveydenhuollon toimintayksikköä 
laatimaan suunnitelman laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöön-
panosta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilas-
turvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta (341/2011) mää-
rittelee keskeiset suunnitelmaan sisältyvät asiat.

https://search.ahrq.gov/search?q=hospital+survey+on+patient+safety+culture&search_icon.x=0&search_icon.y=0
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/80406/gradu03402.pdf?sequence=1
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110341
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110341
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Turvallinen lääkehoito perustuu toiminta- ja työyksiköissä laadittuun lääkehoito-
suunnitelmaan, joka kattaa lääkehoidon kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuk-
sen sekä siinä tapahtuneiden poikkeamien seurannan ja raportoinnin. Sosiaali- ja 
terveysministeriön opas ”Turvallinen lääkehoito – valtakunnallinen opas lääke-
hoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa” yhtenäistää lääkehoidon 
toteuttamisen periaatteet, selkiyttää lääkehoidon vastuunjakoa ja määrittää 
vähimmäisvaatimukset lääkehoidon toteutukselle kaikissa terveyden-ja sosiaali-
huollon yksiköissä.3

Maakunnan tehtävänä on valvoa, että palvelutuottajat ovat laatineet lääkehoito-
suunnitelmat ja suunnitelmaa noudatetaan. Lääkehoidon käytännön toteuttami-
sen seurata on osa omavalvontaa ja tätä valvontaa voidaan toteuttaa esimerkiksi 
säännöllisillä lääketurvallisuuden auditoinneilla. 

Johdon turvallisuuskävely on keino parantaa turvallisuuskulttuuria ja lisätä sekä 
työntekijöiden että johdon ymmärrystä turvallisuuteen liittyvistä asioista. Turval-
lisuuskävelyllä osoitetaan johdon sitoutuminen turvallisuuden kehittämiseen. Po-
tilasturvallisuusyhdistys on laatinut toimintamallin johdon potilasturvallisuus-
kävelylle.4

Potilas- ja asiakasturvallisuuden johtamiseen on luotu potilasturvallisuuden 
adaptiivinen johtamismalli. Adaptiivinen johtaminen tarkoittaa sekä toiminnan 
rajaamista että toimijoiden tilannekohtaisen joustavuuden tukemista. Se tarkoit-
taa myös tavoitteellisuutta ja asioiden priorisointia, mutta myös aikaa ja mahdol-
lisuuksia keskustella, jakaa tietoa ja rakentaa luottamusta, luoda yhteinen turval-
lisuuden tahtotila.5

4.3 Turvallisuusriskien hallinta

Potilas- ja asiakasturvallisuutta ja laatua parannetaan riskienhallinnan avulla. 
Turvallisuus- ja laatuongelmien ennakoinnilla estetään vahinkoja, vaaratilanteita 
ja toiminnan kannalta kielteisiä tapahtumia. Potilas- ja asiakasriskit tulee huo-
mioida niin strategisessa kuin käytännön toiminnan riskienhallinnassa.1 

Riskienhallinta perustuu riskienhallintajärjestelmään. Riskienhallintajärjestelmä 
on toimintotapojen kokonaisuus, joka on määritelty ja jonka mukaan riskien-
hallinta toteutetaan organisaatioissa. Riskienhallinta on osa terveydenhuoltolakiin 
perustuvaa laadun ja potilasturvallisuuden toimeenpanon suunnitelmaa. Potilas- 
ja asiakasturvallisuusjärjestelmässä huomioidaan erityisesti riskienarvioinnin ja 
hallinnan menettelytavat, että ne ovat yhtenäisiä koko maakunnassa. Lisäksi jär-
jestelmässä huomioidaan, että koko maakunnan alueella on yhtenäiset sovitut lin-
jaukset esimerkiksi lääkehoitosuunnitelmien tekemiseen. Järjestelmässä on lisäksi 
määritelty, mitkä potilas- asiakasturvallisuuden varmistamiseksi osoitetut suo-
jaukset ovat käytössä.6

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence
http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/SPTY-JohdonKavelyt_nettiin.pdf
https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T58.pdf
https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T58.pdf
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Palvelutuotannossa määritellään jatkuvan riskien hallinnan vastuut ja prosessit, 
joilla vaarat tunnistetaan, niiden merkitys arvioidaan ja päätetään tarvittavista 
muutoksista. Säännölliset riskikartoitukset, henkilöstökyselyt ja vaaratapahtumien 
raportointi ovat käytännön keinoja riskien tunnistamiseen.1 

Potilas- ja asiakasturvallisuusriskien arviointi ja hallinta on jatkuvaa laadun-
parantamista ja turvallisuussuunnittelua. Potilasturvallisuusyhdistys on laatinut 
oppaan ”Potilasturvallisuus ja riskienhallinta – opas sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiantuntijoille ja johdolle” tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita po-
tilasturvallisuusriskien hallinnassa.6

4.4 Resurssien ja osaamisen varmistaminen

Maakunnassa on sovittu yhtenäiset käytännöt, joilla ammattilaisten osaaminen 
varmistetaan. Menettelytavat ovat yhtenäiset koko maakunnassa. Esimerkiksi 
lääkehoidon lupaprosessi ja osaamisen varmistamisen menettely on yhtenäinen 
koko maakunnassa ja koskee kaikkia maakunnalle palveluja tuottavia yksi-
köitä. 

Palvelutuotannon johdon tehtävänä on määritellä turvallisen palvelun edellyttämät 
resurssit ja varmistaa niiden saatavuus kaikkina vuorokauden aikoina. Yllättäviin 
ja äkillisiin henkilöstövajauksiin on sovittava menettelytavat. Potilas- ja asiakas-
turvallisuuden laadun seurantaan on myös varattava riittävät resurssit.1 

Vastuu henkilöstön pätevyyden varmistamisesta, perehdytyksen toteutumisesta, 
osaamisen ylläpidosta ja jatkuva kehittäminen kuuluu niin maakunnalle kuin pal-
velutuottajalle. Potilas- ja asiakasturvallisuusosaamisen kehittäminen sisältyy hen-
kilöstön perehdytykseen ja täydennyskoulutukseen. 

Kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden pätevyys tulee tarkistaa 
JulkiTerhikistä tai JulkiSuosikista. Lääkehoidon osaaminen varmistetaan lääke-
luvilla ja yksikkökohtaisilla perehdytyksillä sekä jatkuvalla täydennyskoulutuk-
sella. Laiteturvallisuuden perehdytykseen ja osaamisen ylläpitoon voidaan hyö-
dyntää Oppiportin verkkokursseja ja laiteajokortteja. Perehdytykseen ja osaamisen 
ylläpitoon kuuluu myös infektioiden torjuntatyö, tietosuoja- ja tietoturvaosaami-
nen. Perehdytyksen ja täydennyskoulutuksen toteutuminen on dokumentoitava ja 
toteutumista on seurattava ja arvioitava säännöllisesti.

4.5 Prosessit ja toimintatavat

Organisaatioiden prosessien ja toimintatapojen tulee olla turvallisia ja vaikuttavia. 
Työntekijöiden sitoutuminen yhteisesti sovittujen toimintatapojen noudatta-
miseen edistää turvallisuutta. Organisaatioissa tulee olla ohjeet ja määräykset 

http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/RH-opas_nettiin_korjattu.pdf-02112015.pdf
http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/RH-opas_nettiin_korjattu.pdf-02112015.pdf
https://julkiterhikki.valvira.fi/
https://julkiterhikki.valvira.fi/
https://julkiterhikki.valvira.fi/
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toimintatavoista ja käytössä olevista suojauksista, jotka estävät vaaratapahtumia 
ja varmistavat laadukkaan ja turvallisen hoidon. Potilas- ja asiakasturvallisuu-
den kannalta keskeiset prosessit tiedonkulussa, kirjaamisessa ja dokumentaatiois-
sa toteutuvat samanlaisina kaikissa organisaation osissa ja erityisesti potilaiden ja 
asiakkaiden siirtyessä organisaatioista toiseen.1

Järjestäjällä on vastuu palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen kuvaamisesta. 
Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyllä järjestäjä määrittelee halutun 
palvelurakenteen sekä asettaa sille mitattavat tavoitteet, liikelaitoksen ja suoran 
valinnan tuottajien työnjaon sekä lähete- ja konsultaatiokäytänteet. Asiakkuuden 
ohjaus muun muassa palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn kautta on 
järjestäjän tehtävä. Asiakastasolla palveluiden yhteensovittaminen toteutetaan 
asiakassuunnitelmalla.2 

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen omavalvonnassa voidaan hyödyntää sisäisiä 
arviointeja, johdon katselmuksia sekä prosessikatselmuksia. Palvelujen vaikutta-
vuuden seurantaan käytetään kansallisia mittareita, maakunnan itse määrittelemiä 
mittareita ja käytössä olevia laaturekisterejä. Prosessien turvallisuuden seuran-
nassa hyödynnetään vaaratapahtumien seurantaa, potilas- ja sosiaaliasiamiehen 
raportteja, potilasvakuutuskeskuksen tilastoja.

Asiakkaiden kokemuksia ja tyytyväisyyttä seurataan eri tavalla kerättyjen asiakas-
palautteiden kautta. 

4.6 Jatkuva seuranta ja kehittäminen

Laadun ja potilasturvallisuuden kehittäminen tapahtuu jatkuvana syklinä. Tällöin 
suunnittelu, toteutus, analysointi ja toiminnan kehittäminen seuraavat toisiaan. 
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen perustuu monipuoliseen ja yhte-
näiseen seurantaan maakunnassa.1

Maakunnalla ja palvelujen tuottajilla täytyy olla selkeät menettelytavat turvalli-
suuden seurantaan ja arviointiin (raportointijärjestelmä). Vaaratapahtumista ja 
laatupoikkeamista kertynyttä tietoa käytetään toiminnan kehittämiseen. Vaara-
tapahtumista raportointi kuvataan THL:n oppaassa Vaaratapahtumien raportointi-
menettely.7

Vaaratapahtumista oppimiseen on laadittu opas ”Vaaratapahtumista oppiminen –
opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille”8.

Vakavien vaaratapahtumien tutkintaan tulee olla yhteisesti sovittu menettelytapa 
ja erityistä huomiota kiinnitetään toiminnan kehittämiseen vaaratapahtumien 
tutkinnan pohjalta. Potilasturvallisuusyhdistys on laatinut oppaan vakavien vaara-
tapahtumien tutkintaan.9

http://www.potilasturvallisuusyhdistys.fi/documents/vakavien_opas.pdf
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4.7 Periaatteet ja toiminnot

Yhtenäiset prosessit ja toimintatavat suojaavat asiakkaita ja potilaita vaaratapah-
tumilta. Tuottajien vastuuseen kuuluu, että potilas- ja asiakasturvallisuus varmis-
tetaan käytännössä. Turvallisuutta edistävät toimintatavat edistävät yhtenäisen 
turvallisuuskulttuurin toteutumista. Sitoutuminen sovittujen prosessien ja toi-
mintatapojen noudattamiseen varmistetaan perehdytyksellä, muutosten hallin-
nalla sekä seuranta- ja arviointikäytännöillä. 

Turvallisuutta edistäviä yhtenäisiä toimintatapoja ovat mm:
• asiakkaan/potilaan tunnistaminen aina kahta lähdettä käyttäen
• asiakkaan toimintakyvyn arvioiminen
• kaatumisriskin arviointi 
• painehaavariskin arviointi 
• kivun arviointi
• nikotiiniriippuvuuden arviointi
• leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö kaikissa leikkaustoimenpiteissä
• ISBAR tiedonkulun varmistamisessa
• NEWS/MEWS-kriteerien käyttö kriittisesti sairaiden potilaiden tilan 

tunnistamisessa
• MET-toiminta käytössä
• kotiuttamisen tarkistuslista
• käsihygienian seuranta
• Käypä hoito -suositukset ja niiden käytön seuranta 
• pakkotoimien vähentäminen psykiatrisessa hoidossa

LÄHTEET
1  Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) 2017: Valtioneuvoston periaatepäätös. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021. 
 (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20

asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1)
2 Valtioneuvosto 2018: Maakunnan järjestämisen käsikirja Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon tueksi. 
 http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja
3 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2015: Turvallinen lääkehoito – Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja 

terveydenhuollossa. (https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.
pdf?sequence=1&isAllowed=y)

4 Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry (SPTY): Johdon potilasturvallisuuskävelyt. 
 (http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/SPTY-JohdonKavelyt_nettiin.pdf)
5 Pietikäinen E, Heikkilä J & Reiman T (toim.) 2012: Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. 
 (https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T58.pdf)
6 Helovuo A, Kinnunen M, Kuosmanen A, Peltomaa K (toim.) 2015: Potilasturvallisuus ja riskien hallinta – opas sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiantuntijoille ja johdolle.
 (http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/RH-opas_nettiin_korjattu.pdf-02112015.pdf)
7 Kinnunen M, Keistinen T, Ruuhilehto K, Ojanen J 2009: Vaaratapahtumien raportointimenettely. (https://www.julkari.fi/

bitstream/handle/10024/80402/979943df-4088-46df-8e5a-cd8949ed965a.pdf?sequence=1)
8 Pietikäinen E, Ruuhilehto K, Heikkilä J 2010: Vaaratapahtumista oppiminen – opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille.
 (https://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.

pdf)
9 Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K 2010: Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon 

organisaatioille. (http://www.potilasturvallisuusyhdistys.fi/documents/vakavien_opas.pdf)

http://www.who.int/patientsafety/solutions/patientsafety/PS-Solution2.pdf
https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/toimintakyvyn-arviointi
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/ikaantyneiden-tapaturmat/kaatumisvaaran-arviointi
https://shhy.fi/site/assets/files/1043/finnish-guideline-jan2015.pdf
https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo/itsehoito/opi-arvioimaan-kipua
https://www.paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/tupakka/nikotiiniriippuvuustesti
https://thl.fi/attachments/halo/SLL_2009_49-4249_LeikkaustiiminTarkistuslista.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GSmnH08FJTs&t=62s
https://www.england.nhs.uk/nationalearlywarningscore/
https://www.england.nhs.uk/nationalearlywarningscore/
http://www.finnanest.fi/files/kantola_kantola_met.pdf
https://www.journalofhospitalmedicine.com/jhospmed/article/127037/checklist-safe-discharge-practices
http://www.hotus.fi/system/files/KhYHKA_toimintamalli_2015.pdf
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/etusivu
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131697/URN_ISBN_978-952-302-751-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1
http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/SPTY-JohdonKavelyt_nettiin.pdf
https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T58.pdf
http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/RH-opas_nettiin_korjattu.pdf-02112015.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80402/979943df-4088-46df-8e5a-cd8949ed965a.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80402/979943df-4088-46df-8e5a-cd8949ed965a.pdf?sequence=1
https://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
https://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.potilasturvallisuusyhdistys.fi/documents/vakavien_opas.pdf
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5 Mittarit, seuranta ja raportointi
Maakunta tarvitsee mittareita toimintansa suunnitteluun ja johtamiseen. Palvelun-
tuottajien on puolestaan tuotettava maakunnille tietoa esimerkiksi palvelujensa 
asiakasmääristä, odotusajoista ja kustannuksista. Tieto-ohjauksen vuosikellossa 
kuvataan, mitä tietoa ohjauksen eri tasoilla tarvitaan.

Kansallisen tietojohtamisen tueksi ja palvelutarpeiden arviointiin sekä palvelujen 
laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen on valmis-
teltu KUVA-muutos ohjelmassa kansallista sote-kustannus-vaikuttavuus-mittaris-
toa (Sote-KUVA)1, joka määrittelee seurattavan ja raportoitavan tietopohjan keskei-
sen sisällön, joka ohjaa sekä ensimmäisen vaiheen tietotuotantoa, että tietopohjan 
kehittämistyötä. Mittariston valmisteluversioista tuorein löytyy alueuudistus.fi si-
vuilta ja sen pohjalta tehtyjä datoja maakuntajaotuksella sotkanet.fi:stä ja THL:n 
verkkosivuilta.

Maakuntien on määrä noudattaa kansallista lainsäädäntöä ja strategiaa, joten sa-
mat asiat ovat palvelujen järjestäjille myös tärkeitä. Tämän strategisen tason asioi-
den seurantatiedot raportoidaan kansalliselle tasolle. Lisäksi itsehallinnollisina 
toimijoina maakunnilla on omat palvelulupaukset ja maakuntastrategiat, joita ne 
seuraavat ja raportoivat omalle poliittiselle johdolleen ja asukkailleen. Maakunnat 
joutuvat asettamaan ja seuraamaan järjestäjinä myös operatiivisia tavoitteita stra-
tegisten tavoitteiden toimeenpanemiseksi.

Maakunnan on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä, järjestämän-
sä sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuotta-
vuutta sekä sitä, miten asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen on toteutunut. 
Lisäksi maakunnan on seurattava oman palvelutuotannon toimintaa ja taloutta 
sekä verrattava sitä muiden tuottamien palvelujen laatuun, vaikuttavuuteen ja 
tuottavuuteen. 

Järjestäjällä on raportointivelvollisuus valvovalle viranomaiselle. Maakunnalla on 
oikeus vaatia palveluntuottajan toimittamaan kirjalliset todistukset tai muut vaa-
dittavat dokumentit osoittaakseen palvelun asianmukaisuuden.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laatii sosiaali- ja terveysministeriölle 27 §:n mu-
kaisten valtakunnallisten tavoitteiden laadinnassa ja maakuntien kanssa käytä-
vissä neuvotteluissa tarvittavat selvitykset sosiaali- ja terveydenhuollon tilasta ja 
toteutumisesta. Selvitykset julkaistaan julkisessa tietoverkossa.

Palvelujen palveluntuottajan kansalliset ja maakunnalliset strategiset tavoitteet 
välittyvät operatiivisen toiminnan ohjauksena rahoituksella, lainsäädännöllä ja sopi-

http://alueuudistus.fi/etusivu
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/index
https://thl.fi/fi/
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muksilla, joihin voidaan sitoa raportointi- ja seurantavelvoitteita. Palvelujen tuot-
tajilla on sen lisäksi varmasti myös omia strategisia kansallisesta ohjausrakenteesta 
erillisiä tavoitteita, jotka liittyvät oman toiminnan kehittämiseen ja toimimiseen 
markkinoilla. Näitä varten palvelujen tuottajilla on omia tietojen keräämisen ja 
hyödyntämisen tarpeitaan. Säädöksiin on kirjattu velvoitteita käyttää (A), raportoi-
da (B), kerätä tietoa ja seurata asioita (C) sekä toimittaa tietoa toisille (D): 2 

5.1 Maakunnat

• vuosittain raportti alueen palvelujen saatavuudesta ja talouden tilasta STM:lle 
ja THL:lle (B)

• velvoite seurata palvelutuotantoa ja väestön terveyttä ja hyvinvointia ja 
toimittaa tiedot THL:lle (C+D)

• omavalvontasuunnitelma ja sen seuranta (B)
• sopimusasiakirja palveluntuottajan kanssa (A)
• maakunnan on valmisteltava omalta osaltaan valtuustokausittain alueellinen 

hyvinvointikertomus, joka on julkaistava julkisessa tietoverkossa (A+B)
• palvelustrategia (A)
• palvelulupaus (A)
• yhteistyösopimus 4-vuoden välein, sen vuosiseuranta (A+C)

Maakunnat 

A   Käyttää 

Palvelulupaus 

STM 

Sopimusasiakirja 
palveluntuottajan 
kanssa  

THL 

Alueen palvelujen 
saatavuudesta ja  
talouden tilasta  

Seurata palvelutuotantoa 
ja väestön terveyttä ja 
hyvinvointia 

B   Raportoi 

C   Kerää ja 
   seuraa tietoa 

D   Toimittaa 
      tiedot  THL 

Omavalvontasuunnitelma 
ja sen seuranta  

Valmisteltava omalta 
osaltaan alueellinen 
hyvinvointikertomus 

Palvelustrategia 

Yhteistyösopimus  
4 vuoden välein,  
sen vuosiseuranta 

Julkaistava 
verkossa 

Kuva 1. Maakunnan velvoitteet käyttää (A), raportoida (B), kerätä tietoa ja seurata asioita (C) sekä toimit-
taa tietoa toisille (D).
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5.2 Palveluntuottajat

• velvoite seurata palvelutuotantoa ja toimittaa tiedot maakunnalle ja THL:lle (C)
• velvoite käyttää omaa, alueellista ja kansallista tietoa palvelujenlaadun yms. 

varmistamisessa (A)
• omavalvontasuunnitelma ja sen seuranta (A+C)
• sopimusasiakirja maakunnan kanssa (A)

Palvelun- 
tuottajat 

A   Käyttää 

Velvoite käyttää omaa, 
alueellista ja kansallista 
tietoa palvelujen laadun 
yms. varmistamisessa  

Maakunnalle Velvoite seurata 
palvelutuotantoa ja 
toimittaa tiedot   THL:lle 

Omavalvontasuunnitelma 
ja sen seuranta  

Sopimusasiakirja 
maakunnan kanssa 

C   Kerää ja 
   seuraa tietoa 

Kuva 2. Palvelun tuottajien velvoitteet käyttää (A), raportoida (B), kerätä tietoa ja seurata asioita (C) sekä 
toimittaa tietoa toisille (D).

5.3 Asukkaat, asiakkaat ja henkilöstö

• palautetieto toiminnasta palveluntuottajille (B)
• asukkaiden näkemykset on otettava huomioon valmisteltaessa maakunnan 

palvelulupausta, maakuntien yhteistyösopimusta sekä sosiaali- ja 
terveysministeriölle yhteistyöalueen ehdotusta siitä, miten alueen palvelut ja 
niiden kehittäminen sekä maakuntien välinen yhteistyö pitäisi ottaa huomioon 
valtakunnallisissa tavoitteissa (A)

Asukkaat, 
asiakkaat ja 
henkilöstö 

A   Käyttää 

Huomioitava asukkaiden näkemykset 
valmisteltaessa palvelulupausta, maakuntien 
yhteistyösopimusta, yhteistyöalueen 
ehdotusta siitä, miten alueen palvelut ja 
niiden kehittäminen sekä maakuntien 
välinen yhteistyö pitäisi ottaa huomioon 
valtakunnallisissa tavoitteissa  

Palvelujen tuottajille Palautetieto 
toiminnasta B   Raportoi 

Kuva 3. Asukkaiden, asiakkaiden ja henkilöstön velvoitteet käyttää (A), raportoida (B), kerätä tietoa ja 
seurata asioita (C) sekä toimittaa tietoa toisille (D).
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5.4 Kunnat

• kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutetuista toimenpiteistä on 
raportoitava kunnanvaltuustolle vuosittain ja kerran valtuustokaudessa on 
valmisteltava hyvinvointikertomus, joka julkaistaan verkossa ja toimitetaan 
maakunnalle (A+B)

Kunnat 

A   Käyttää 

B   Raportoi 

Raportti kuntalaisten 
hyvinvoinnista, 
terveydestä ja 
toteutetuista 
toimenpiteistä 
1krt/vuosi 

Valmisteltava 
hyvinvointikertomus  
1 krt/valtuustokausi 

Kunnan- 
valtuustolle 

Toimitetaan 
maakunnalle 

Julkaistaan 
verkossa 

Kuva 4. Kuntien velvollisuudet käyttää (A), raportoida (B), kerätä tietoa ja seurata asioita (C) sekä toimit-
taa tietoa toisille (D).

Turvallisella ja laadukkaalla tuotanto-organisaatiolla on selkeät menettelytavat 
turvallisuuden seurantaan ja arviointiin. Henkilöstön aktiiviseen ja avoimeen vaa-
ratapahtumista raportointiin kannustetaan. Toimintaa kehitetään vaaratapahtu-
mista ja laatupoikkeamista kertyneen tiedon perusteella. Kertyvän tiedon pohjalta 
tehdään jatkuvaa riskienarviointia ja panostetaan organisaation oppimiseen. Esi-
miehillä ja johtajilla on vastuu nostaa asiat syyllistämättä avoimeen keskusteluun. 
Potilailta ja asiakkailta saatava palaute käsitellään järjestelmällisesti.

Tuottajaorganisaatioissa on potilas- ja asiakasturvallisuuden laadun seurantaan 
varattava riittävät resurssit. Organisaatiossa tulee olla selkeästi nimetty potilas- ja 
asiakasturvallisuuden ja laadun koordinoinnista vastaavat henkilöt ja heidän teh-
tävänsä ja vastuunsa tulee olla määriteltynä. Palveluntuottajilla tulee olla käytös-
sään vaaratapahtumaraportointijärjestelmä, joka mahdollistaa raportoinnin pal-
veluyksikkörajojen yli. Vaaratapahtumista ilmoittaminen tulee mahdollistaa sekä 
henkilöstölle että asiakkaille – ja potilaille. Potilas- ja asiakasturvallisuusriskien ra-
portointi tulee olla avointa.

Käytännön kehittämistyössä hyödynnetään omavalvonnassa, viranomaisvalvon-
nassa ja tutkimuksessa saatuja tuloksia. Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehit-
täminen perustuu monipuoliseen ja yhtenäiseen seurantaan organisaatioissa. 
Erityistä huomiota toiminnan kehittämiseen tulee kiinnittää vaaratapahtumien 
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tutkinnan pohjalta. Potilas- ja asiakasturvallisuutta sekä hoidon ja hoivan laatua 
parannetaan tutkimukseen sekä seuranta- ja valvontatietoon perustuen. Tutki-
muksella varmistetaan, että palvelut ovat laadukkaita ja vaikuttavia. Lisäksi taa-
taan, että kehittämistoimenpiteet edistävät asetettuja tavoitteita.

LÄHTEET
1 Maakunta- ja SOTE uudistus sivut: Tietojohtaminen ja sote-mittarit. (http://alueuudistus.fi/tietojohtaminen)
2 Maakunta- ja SOTE uudistus sivut: Järjestämisen käsikirja: Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen. 
 (http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja/jarjestajan-organisoituminen/tiedolla-johtaminen)

http://alueuudistus.fi/tietojohtaminen
http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja/jarjestajan-organisoituminen/tiedolla-johtaminen
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6 Ostopalveluiden valvonta 
Kaikki päätökset, mukaan lukien poliittiset ja taloudelliset, on arvioitava potilas- 
ja asiakasturvallisuuden sekä laadun näkökulmasta.1 Maakunta vastaa siitä, että 
palveluntuottajien prosessit ja toimintatavat ovat laadukkaita, turvallisia ja vai-
kuttavia. Palvelujentuottajien tulee sitoutua noudattamaan yhteisesti sovittuja 
toimintatapoja ja edistämään toiminnan turvallisuutta. Ostopalveluja hankittaes-
sa on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat laadultaan sitä tasoa, 
jota edellytetään omalta palvelutuotannolta. 2 

Maakunnan järjestämisen käsikirjan mukaan järjestäjän tehtävänä on vastata 
strategisella tasolla hankinnasta ja sen johtamisesta, ohjauksesta ja seurannasta. 
Järjestäjän vastuulla on valmistella palvelutuottajien kanssa laadittavien sopi-
musten sopimusehdot ja valvoa niitä. Järjestäjän toteuttamat sopimusohjaus- ja 
seurantatavat määrittyvät sopimukseen määriteltyjen seurattavien mittareiden, 
kriteereiden ja tavoitteiden kautta. 2

Hankintaprosessi on kokonaisuus, joka alkaa hankinnan suunnittelusta ja jatkuu 
sopimussuhteiden hallintaan ja valvontaan. Hankintaa suunnitellessa ja tarjous-
pyynnön valmisteluvaiheessa tulee miettiä potilas- ja asiakas turvallisuuteen liit-
tyvät kriteerit ja painottaa palvelun laatua, hinta ei saa muodostua hankintaa 
määrääväksi tekijä. Hankinnan omistajien vastuulla on palvelukuvauksen laatimi-
nen ja valinta- ja laatukriteerit sekä toiminnan seurantaan tarvittavat arviointi-
menettelyt ja -vaatimukset. Tarjouspyyntövaihe on yksi keskeinen vaihe palvelu-
jen hankinnassa, jotta saadaan sellaisia laadukkaita ja turvallisia palveluita kuin 
halutaan. 

Maakunnan tehtävän on sopimusten strateginen ohjaaminen ja seuranta. Sopi-
musta laadittaessa tulee huomioida raportointivelvollisuudet ja raportoinnin pe-
rusteella tehtävä seuranta, sopimusrikkomusten käsittelytavat, puutteellisen toi-
minnan sanktiointitavat ja asiakasreklamaatioihin puuttuminen sekä yhteis-
työ- ja kehittämisvelvoitteet. Lisäksi on tärkeää määrittää vastuut mahdollisten 
alihankintapalvelujen osalta. Palveluntuottajan on raportoitava maakunnalle 
käyttämistään alihankkijoista sekä siitä, millä tavoin palveluntuottaja valvoo ja 
varmistaa alihankkijoiden toimintaa ja laatua sekä puuttuu havaittuihin poik-
keamiin. Potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamisesta vastaa sen yksikön 
toiminnasta vastaava, johon alihankkijoita ja/tai ostopalveluita otetaan tai käy-
tetään.2

Sopimusten hallinta, ohjaus ja valvonta ovat osa hankintaprosessia. Sopimus-
ohjaukseen liittyy tiivis yhteistyö palvelutuottajien kanssa ja säännölliset sopimuk-
sen seurantaneuvottelut. Neuvotteluissa käsitellään yhdessä sovittujen tavoitteiden 
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ja ehtojen toteutumista sekä laatuun, reklamaatioihin, asiakaspalautteisiin ja po-
tilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvät asiat.2

Säännöllisten seurantaneuvottelujen lisäksi ostopalvelujen valvontaan tulee sisäl-
lyttää järjestäjän tekemiä valvonta- ja tarkastuskäyntejä (ad hoc -tarkastukset). 
Maakunnalla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä maksutta palvelun-
tuottajalta välttämättä tarvittavat tiedot ja selvitykset, jotta valvontaa pystytään 
toteuttamaan. Lisäksi maakunnalla on oikeus tarkastaa palveluntuottajan toiminta 
ja toimitilat.2 

Maakunta vastaa valvontatehtävän ja omavalvonnan toteuttamisesta. Maakunnan 
laatima omavalvontaohjelma on valvonnan työkalu, jolla maakunta pystyy konk-
reettisesti ohjaamaan ostopalvelujen valvonnan toteuttamista. Omavalvontaohjel-
massa maakunta määrittää, miten se varmistaa palvelujen saatavuuden, saavutet-
tavuuden ja laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden ja yhdenvertaisuuden 
riippumatta palveluntuottajasta. Omavalvontasuunnitelma taas on palvelun-
tuottajan palvelun laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline.2

LÄHTEET
1 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) 2017: Valtioneuvoston periaatepäätös. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021. 
 (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20

asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1)
2 Valtioneuvosto 2018: Maakunnan järjestämisen käsikirja Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon tueksi.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1
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7 Potilaan ja asiakkaan osallistuminen 
Potilaalle ja asiakkaalle tulee järjestää monipuolisia mahdollisuuksia osallistua 
turvallisen hoidon ja hoivan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Palveluja 
suunnitellaan ja kehitetään yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa muun muassa 
järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, asiakasraateja sekä hyödyntä-
mällä potilas- ja asiakaspalautteita, kokemusasiantuntijoita ja palvelumuotoilun 
keinoja1,2,. Potilas ja asiakas kohdataan avoimesti ja kunnioittavasti ja hänen osal-
listumistaan tuetaan hänen edellytystensä mukaisesti.

Potilailla ja asiakkailla tulee olla riittävästi tietoa olemassa olevista hoito- ja hoiva-
palveluvaihtoehdoista ja niihin liittyvistä mahdollisista riskeistä päätöksenteon 
tueksi3. Maakunnat ja palveluntuottajat tarjoavat tietoa valtakunnallisessa verkko-
palvelussa sekä pyydettäessä suullisesti ja kirjallisesti terveyspalvelujen laadusta 
ja odotusajoista.

Potilaille ja asiakkaille annetaan tietoa siitä, miten he voivat antaa palautetta ha-
vaitsemistaan turvallisuuspuutteista sekä vaaratilanteista. Potilaille ja asiakkaille 
tulee mahdollistaa osallistuminen vaaratapahtumien läpikäymiseen yhdessä so-
siaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa. 4

Työkaluja potilaille ja asiakkaille 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tuottanut potilaille ja heidän läheisilleen 
tarkoitetun potilasturvallisuuden oppaan, joka on julkaistu verkossa suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. Oppaan tarkoituksena on rohkaista potilasta osallistu-
maan ja vaikuttamaan omaan hoitoonsa ja auttaa potilasta ja hänen läheistään 
potilasturvallisuuden parantamiseen.
http://www.potilaanopas.fi/fi/

Potilaiden ja asiakkaiden kannattaa ylläpitää ajantasaista lääkityslistaa kaikista 
käyttämistään lääkkeistä. Sen avulla voidaan varmistaa, että kaikilla on käytös-
sään tarkistettavissa oleva ajantasainen tieto hoitoa turvaamassa. Lääkityslista on 
ajantasainen listaus kaikista käytetyistä lääkevalmisteista: lääkärin määräämistä 
reseptilääkkeistä, itsehoitolääkkeistä, ravintolisistä sekä rokotteista. Valmisteen 
nimen lisäksi listaan kirjataan annos ja käyttötarkoitus. Lista voi olla paperilla tai 
sähköisesti ylläpidetty – muodolla ei ole väliä. Lisätietoa: 
https://www.laakehoidonpaiva.fi/tietoa_paivasta/mika_laakityslista

Muita potilaille ja asiakkaille suunnattuja työkaluja löytyy mm. Suomen potilas-
turvallisuusyhdistyksen verkkosivuilta potilaille ja omaisille -osiosta.
http://spty.fi/potilaille-ja-omaisille/

http://spty.fi/potilaille-ja-omaisille/
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LÄHTEET
1 Maakuntalaki 23§ perustelut
2 Laki terveyspalvelujen järjestämisestä 16§, 17§, 33§ (asiakkaan kokemuksen huomiointi) 35§ (varsinainen pykälä 

osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet)
3 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
 http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4663611/

Hallituksen+esitys+eduskunnalle+laiksi+asiakkaan+valinnanvapaudesta+9.5.2017.pdf/bfd12515-f0e7-4888-a6d7-
8f0835148321/Hallituksen+esitys+eduskunnalle+laiksi+asiakkaan+valinnanvapaudesta+9.5.2017.pdf.pdf

4 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20
asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 http://alueuudistus.fi/osallistuminen-ja-vaikuttaminen
 http://alueuudistus.fi/soteuudistus/asiakkaan-valinnanvapaus

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4663611/Hallituksen+esitys+eduskunnalle+laiksi+asiakkaan+valinnanvapaudesta+9.5.2017.pdf/bfd12515-f0e7-4888-a6d7-8f0835148321/Hallituksen+esitys+eduskunnalle+laiksi+asiakkaan+valinnanvapaudesta+9.5.2017.pdf.pdf
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4663611/Hallituksen+esitys+eduskunnalle+laiksi+asiakkaan+valinnanvapaudesta+9.5.2017.pdf/bfd12515-f0e7-4888-a6d7-8f0835148321/Hallituksen+esitys+eduskunnalle+laiksi+asiakkaan+valinnanvapaudesta+9.5.2017.pdf.pdf
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4663611/Hallituksen+esitys+eduskunnalle+laiksi+asiakkaan+valinnanvapaudesta+9.5.2017.pdf/bfd12515-f0e7-4888-a6d7-8f0835148321/Hallituksen+esitys+eduskunnalle+laiksi+asiakkaan+valinnanvapaudesta+9.5.2017.pdf.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://alueuudistus.fi/osallistuminen-ja-vaikuttaminen
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/asiakkaan-valinnanvapaus
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8 Suomen potilasturvallisuusyhdistys 
Suomen potilasturvallisuusyhdistys (SPTY) on perustettu vuonna 2010 edistämään 
potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta. Potilasturvallisuusyhdis-
tyksen päämäärä on omalla toiminnallaan varmistaa, että potilaat saavat Suomes-
sa turvallista ja laadukasta hoitoa. Potilasturvallisuusyhdistys toimii valtakunnal-
lisesti aktiivisena kehittäjänä, vaikuttajana ja arvostettuna asiantuntijana. Yhdis-
tys on esimerkiksi osallistunut vahvasti Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 
valmisteluun sekä osaltaan edistänyt sen julkaisemista. 

Yhdistyksen toimintaa ohjaavia arvoja ja periaatteita ovat avoimuus, läpinäkyvyys, 
potilaslähtöisyys, rohkeus, riippumattomuus ja yhteistyöhakuisuus.

Potilasturvallisuusyhdistyksen toimintalinjaukset ovat:
• edistää potilaiden, omaisten ja läheisten osallistumista potilasturvallisuuden 

varmistamiseen
• on avoin yhteistyöverkosto sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, alan 

etujärjestöille sekä potilaita edustaville tahoille
• seuraa potilasturvallisuuden kehittämistä Suomessa ja ulkomailla, tunnistaa 

sen ensisijaiset kehittämiskohteet ja kiinnittää muiden toimijoiden huomiota 
näihin

• tukee ja osallistuu tutkimus- ja kehittämistyöhön
• vaikuttaa potilasturvallisuuden kansallisiin linjauksiin, lainsäädäntöön ja 

viranomaistoimintaan sekä käy yhteiskunnallista keskustelua
• kehittää potilasturvallisuutta asiantuntijajaosten toiminnan kautta
• toimii kumppanina potilasturvallisuuteen tähtäävissä kansallisissa ohjelmissa 

ja hankkeissa
• osallistuu seminaarien ja koulutusten järjestämiseen
• harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
• edistää moniammatillista toimintaa
• turvaa jäsen- ja varainhankinnalla toimintaedellytyksensä

Potilasturvallisuusyhdistyksessä on kolme jaostoa: Turvallinen lääkehoito -jaos, 
Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos ja Potilasjaos. Yhdistys toimii aktiivises-
ti jaostensa kautta. 

http://spty.fi/
http://spty.fi/yhdistyksen-jaokset/
http://spty.fi/yhdistyksen-jaokset/
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9 Esimerkkejä hyvistä käytänteistä
1 Omavalvontaoppaan malli Espoosta
 https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_

potilaan_oikeudet/Omavalvontasuunnitelmat

2 Omavalvonnan pohja hoiva- ja palveluasumiseen 
 Tarkastuskertomus – Eksote / Hoiva- ja palveluasuminen. Katso Liite 1.

3 Lääkehoitosuunnitelma
 https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/

potilasturvallisuus/turvallinen-laakehoito-opas-14.2.2017.pdf

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Omavalvontasuunnitelmat
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Omavalvontasuunnitelmat
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/potilasturvallisuus/turvallinen-laakehoito-opas-14.2.2017.pdf
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/potilasturvallisuus/turvallinen-laakehoito-opas-14.2.2017.pdf
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TARKASTUSKERTOMUS – EKSOTE / HOIVA- JA PALVELUASUMINEN

Toimipisteen nimi

Tarkastuspvm

Tarkastuksessa mukana

YHTEENVETO TARKASTUKSESTA
Valvonnan kohteet

1. Toiminnan organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne

Toimipisteessä on Kyllä Ei

Eksoten strategiataulu esillä 

Kirjallinen toiminta-ajatus ja toimintasuunnitelma

Hoidettavien asiakkaiden sijoittuminen vastaa heidän palveluntarvettaan ja toimintakykyään

Toimintayksikön esimiehen ja toimipisteen vastaavan tehtäväkuvat ja -vastuut  määritelty ja 
henkilöstölle tiedotettu (pv)

Henkilöstölle perehdytyssuunnitelma

Henkilöstö tuntee toimipisteen kirjalliset suunnitelmat ja ohjeet

Seurantajärjestelmä hoidon/hoivan laadun arvioimiseksi, seuraamiseksi ja kehittämiseksi 
(Rai, asukasosallisuuden julkinen raportointi)

Omavalvontasuunnitelma laadittu ja julkisesti näkyvillä

Ruokahuollon omavalvontasuunnitelma saatavilla

Asiakkaan katoamiseen liittyvä ohjeistus

HaiPro-ilmoitukset käsitellään työpaikkakokouksissa 

2. Henkilöstö

Toimipisteen Kyllä Ei

Henkilöstörakenne  ammattiryhmittäin (sh, lh, kh)

Henkilöstön osaamisen jakautuminen eri työvuoroihin (aamu, ilta, yö) 

Tukipalveluhenkilöstö/erityistyöntekijäresurssin käyttö

Henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite toteutuu

Henkilöstölle järjestetty työohjausta 

Työterveyshuollon tarkastuskäynti toteutunut (pvm) 

LIITE 1
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Henkilöstön sairauspoissaolot/työntekijä v. 2015 ja 2016

Varhaisen tuen -toiminmallin mukaiset keskustelut käyty

Henkilöstön työhyvinvointitoiminta, mitä?

3. Toimitilat ja välineet

Toimipisteen Kyllä Ei

Toimitilat ovat esteettömät 

Apuvälineet vastaavat toiminnan tarpeita

Apuvälineiden määräaikaishuolto on  järjestetty

Toimitilat mahdollistavat yhteisöllisen kokoontumisen ja harraste- sekä kuntouttavan toiminnan

Asiakashuoneet ovat turvallisia asiakkaalle

Pelastussuunnitelma  ja turvallisuusselvitys tehty/päivitetty  ja tulostettu

Valmiussuunnitelma on tulostettu

Em. suunnitelmat on henkilöstölle perehdytetty/kerrattu vuosittain

Pelastautumis-/evakuointiharjoitukset järjestetty

Kulunvalvonta on asianmukaisesti järjestetty

Ruokahuolto toteutetaan asianmukaisesti

Puhtauspalvelu/siivous toteutetaan asianmukaisesti

4. Asiakkaan asema ja oikeudet

Toimipisteen Kyllä Ei

Asiakkaille on nimetty vastuuhoitaja ja korvaava/vara vastuuhoitaja

Asiakkaille on laadittu kuntoutus- hoito ja palvelusuunnitelma

Em. tarkistetaan säännöllisesti 

Kuinka usein ?

Asiakkaat, omaiset/läheiset osallistuvat em. laadintaan ja arviointiin

Omaisille ja läheisille mahdollistuu osallistuminen asiakkaan arkeen

Sosiaali- ja potilasasiamiehen yhtestiedot ovat näkyvillä

Asiakkailla on käyttövarojen säilytysmahdollisuus

Asiakkaiden käyttövarojen seuranta

Ohjeet asiakkaan turvallisuuden varmistamista koskevien rajoitteiden käytöstä saatavilla

Ohjeet asiakkaan kaltoinkohteluun liittyen saatavilla

5. Asiakkaan perustarpeista huolehtiminen

Toimipisteen Kyllä Ei

Asiakkaille mahdollistetaan säännöllisesti harraste-, virike-, kulttuuri- ja hengellistä toimintaa

Asiakkaiden osallistumista ja sosiaalisia suhteita tuetaan
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Asiakkaille mahdollistetaan liikkuminen/pääsy  asunnon ulkopuolelle

Asiakkaalle mahdollistetaan säännöllinen ulkoilu ympäri vuoden

Asiakkaan painoa  seurataan säännöllisesti

Asiakkaiden yöpaaston pituus                              h

6. Hoivan, huolenpidon ja kuntoutuksen (sisältää terveyden- ja sairaanhoidon) toteuttaminen 

Toimipisteen Kyllä Ei

Asiakkaiden omatoimisuutta, toimintakykyä tukevaa kuntouttavaa ja aktivoivaa toimintaa toteutetaan 
kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti

Lääkäri- ja terveyspalvelujen saatavuudesta ohjeet henkilökunnan saatavilla

Asiakkaiden hammashuollon saatavuudesta ohjeet henkilökunnan saatavilla

Henkilökunnalla on ajantasainen ea-osaaminen äkillisissä tilanteissa

Kuolemantapaukseen liittyvät ohjeet henkilökunnan saatavilla

Turvallinen Lääkehoito-oppaan mukainen lääkehoitosuunnitelma saatavilla

Lääkehoitoon osallistuvilla on ajatasaiset lääkkeenantoluvat

Asiakkaiden lääkitykset tarkistetaan säännöllisesti 

Henkilökunnalle järjestetään hygienia-osaamiseen liittyvää säännöllistä koulutusta 
(”Tavanomaiset varotoimet”)

7. Dokumentointi, asiakirjahallinta ja tietosuoja

Toimipisteessä Kyllä Ei

Kirjalliset ohjeet asiakirjojen laadintaan, säilytykseen, salassapitoon henkilökunnan saatavilla

Asiakaskirjaaminen toteutuu ohjeistuksen mukaisesti

Tietosuojavastaava 

8. Tarkastuskäynnillä sovitut jatkotoimenpiteet ja vastuut

Päivämäärä   

Tarkastukseen osallistuneiden allekirjoitukset
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LIITE 2. Potilas- ja asiakasturvallisuuden itsearviointilomake

ARVIOITAVA 
OSA-ALUE 

TAVOITE; 
MIKSI TEHDÄÄN?

ARVIOINTI-
VÄLI

TOTEUTUMINEN:   
KYLLÄ/EI/
OSITTAIN/
EI KOSKE MEITÄ

LÄHDE

TURVALLISUUSKULTTUURI

Turvallisuuskulttuurin 
mittaaminen, esim.  
HSOPSC, TUKU

Organisaation sisäiseen 
vertailuun; Kansallinen 
potilas- ja asiakas-
turvallisuustrategia ja 
organisaatiokohtainen 
strategia linjaavat

AHRQ; IHI; Potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategia 
2017–2021, 
Asetus laadunhallinnasta ja 
potilasturvallisuden 
täytäntöönpanosta 341/2011

JOHTAMINEN

Potilas- ja asiakas-
turvallisuussuunnitelma                                              
• Vastuut määritelty 
johtamisen näkökulmasta                                     
• Organisaatiossa nimetty 
keskeiset vastuualueet, niiden 
vastuuhenkilöt ja keskeisimmät 
tehtävät, kuten PTT-koordinoija, 
hygieniavastaava, lääkeyhdys-
henkilö, laitevastaava, jne.  

”Terveydenhuollon 
toiminnan on oltava 
laadukasta, turvallista ja 
asianmukaisesti 
toteutettua”

Vähintään 
kansallisen 
suunnitelman 
mukaan ja 
tarvittaessa

Terveydenhuoltolaki 
1326/2010 8§,  
Asetus laadunhallinnasta ja 
potilasturvallisuden 
täytäntöönpanosta 
341/2011, HE52/2017 8§  

Organisaatiossa/
maakunnassa on laadittu 
omavalvontasuunnitelma

Laki yksityisestä 
terveydenhuollosta 152/1990 6§; 
vanhuspalvelulaki 980/2012; 
sosiaalihuoltolaki 2014/1301, 
Valviran määräys 2/2012, 
HE 52/2017 9§, 
järjestämislakiluonnos 21§, 
Maakuntalaki 9§

Lääkehoitosuunnitelma on 
tehty ja sitä noudatetaan / 
sen noudattamisen 
seurantaan on toimintatapa

”Lääkehoidon toteuttami-
nen perustuu toiminta- 
ja/tai työyksikössä 
laadittuun lääkehoito-
suunnitelmaan, joka kat-
taa yksikön lääkehoidon 
kokonaisuuden suunnitte-
lun ja toteutuksen sekä 
siinä tapahtuneiden poik-
keamien seurannan ja 
raportoinnin”

Kansallisen 
ohjeistuksen 
mukaan ja 
tarvittaessa.

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 
8§; Turvallinen lääkehoito – 
Opas lääkehoitosuunnitelman 
tekemiseen sosiaali- ja terveyden-
huollossa 2016  http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-302-577-6; 
HE 54/2017 8§, HE52/2017 8§

Johdon turvallisuuskävelyitä 
tehdään säännöllisesti

”Osoitetaan johdon 
sitoutuminen turvalli-
suuden kehittämiseen. 
Toimii keinona parantaa 
turvallisuuskulttuuria ja 
lisätä sekä työntekijöiden 
että johdon ymmärrystä 
turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.” 

Organisaation 
resurssien 
mukaan 
(tavoite: 
x1/kk)

SPTY (www.spty.fi ), IHI (Patient 
Safety Walkarounds), SPTY
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TURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA

Riskienhallintasuunnitelma 
on tehty; Riskirekisteri 
muodostuu seuraavien 
osa-alueiden arvioinneista: 
prosessit ja toimintatavat, 
työympäristö, laitteet ja 
tarvikkeet,  suorituskyky ja 
osaaminen, dokumentointi 
ja tiedonkulku, potilas ja 
läheiset 

”Turvallisuutta ja laatua 
parannetaan riskien 
hallinnan avulla. 
Ennakoinnilla estetään 
vahinkojen ja vaara-
tilanteiden sekä toiminnan 
kannalta kielteisten 
tapahtumien synty.” 
”Riskien hallinnan avulla 
turvataan toiminnan 
jatkuminen.”

Vuosittain ja 
tarpeen 
mukaan 
useammin

Potilas- ja asiakasturvallisuus-
strategia 2017–2021; 
Potilasturvallisuus ja 
riskien hallinta -opas, 
Asetus laadunhallinnasta ja 
potilasturvallisuden 
täytäntöönpanosta 341/2011

RESURSSIEN JA OSAAMISEN VARMISTAMINEN

Riittävän ja osaavan 
henkilöstön varmistaminen

”Riittävä ja osaava 
henkilöstö varmistaa 
hyvät ja turvalliset 
palvelut kaikkina 
vuorokauden aikoina. 
Yllättävien ja äkillisten 
henkilöstövajeiden 
varalle on sovitut 
menettelytavat.”

Laki terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä; 
Terveydenhuoltolaki; 
Valvira; Terhikki; Suosikki; 
HE 52/2017 8§

Ammattihenkilön 
laillisuuden varmistaminen

Valviran tiedote 28.4.2018

Perehdytyssuunnitelma  ja 
perehdytyksen 
toteutumisen seuranta

Jokainen työntekijä 
osaa toimia oikein

Asetus laadunhallinnasta ja 
potilasturvallisuden 
täytäntöönpanosta  341/2011

Osaamisen varmistaminen KVTES, HE 52/2017 7§

Lääkehoidon osaaminen Työnantajan velvoittamaa 
täydennyskoulutusta. 
Lääkehoitoon 
osallistuvalla henkilöstöllä 
on voimassaolevat 
lääkehoitoluvat (100%).

Turvallinen lääkehoito – 
Opas lääkehoitosuunnitelman 
tekemiseen sosiaali- ja terveyden-
huollossa 2016  http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-302-577-6 

Potilasturvallisuusosaaminen 
(esim. Potilasturvallisuutta 
taidolla, Oppiportin potilas-
turvallisuus koulutus-
kokonaisuus,…)

Työnantajan velvoittamaa 
täydennyskoulutusta

Terveydenhuoltolaki ja asetus

Laiteturvallisuusosaaminen Työnantajan velvoittamaa 
täydennyskoulutusta

Laki terveydenhuollon laitteista ja 
tarvikkeista 629/2010, EU:n 
parlamentin ja neuvoston asetus 
2017/745

Tietosuoja- ja 
tietoturvakoulutus

Työnantajan velvoittamaa 
täydennyskoulutusta

EU:n parlamentin ja neuvoston 
asetus 2016/679 (Tietosuoja-
asetus; EU:n tietosuojadirektiivi 
GDPR)

Ravitsemusosaaminen Työnantajan velvoittamaa 
täydennyskoulutusta

Hygieniaosaaminen Työnantajan velvoittamaa 
täydennyskoulutusta
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PROSESSIT JA TOIMINTATAVAT OECD, WHO, KUVA,

Ydinprosessit on kuvattu ja 
vastuutettu; Keskeisimmät 
potilaan/asiakkaan hoitoon 
liittyvät prosessit on 
tunnistettu

”Hoito, hoiva ja palvelut 
suunnitellaan sujuvina 
prosesseina, palvelu-
ketjuina ja kokonaisuuk-
sina ilman viivytyksiä ja 
ilman päällekkäisiä tai 
tarpeettomia vaiheita.”

Potilas- ja asiakasturvallisuus-
strategia 2017–2021; 
Potilasturvallisuus ja riskien 
hallinta -opas

Hoivan ja hoidon laadun ja 
vaikuttavuuden seuranta

”Potilas- ja asiakas-
turvallisuuden 
kehittäminen perustuu 
monipuoliseen ja 
yhtenäiseen seurantaan 
organisaatiossa.”

Terveydenhuoltolaki ja asetus; 
Potilas- ja asiakasturvallisuus-
strategia 2017–2021; 
HE 52/2017 8§ ja 9§, 
Järjestämislaki luonnos 21§, 
KUVA mittaristo

Kansallisesti seurattavat 
mittarit

Vertailukelpoinen, 
luotettava tieto

KUVA-mittaristo; OECD:n mittarit

Hoidon saatavuus Hoitotakuun toteutumi-
nen; Sosiaalihuollon 
palvelujen saatavuus.

STM

Läpimenoaika päivystyksessä/
ruuhkamittari

Kv laatustandardit

Re-admission 
72t/30vrk/14vrk/7vrk

WHO, OECD, EU, 
Magneettisairaala

Sosiaali- ja potilasasiamiehen 
raportti

Laki potilaan asemasta ja 
oikeuksista 1992/785, laki 
sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista 
2000/812

Korvattujen potilasvahinkojen 
osuus/hoitojakso

Potilasvakuutuskeskus

Kuolleisuus/30vrk/jonossa
Potilas- ja asiakas-
turvallisuuden vaara-
tapahtumien seuranta 
hoitoketjussa

Järjestämisen käsikirja 2.2 
Valvonta ja ohjaus

JATKUVA SEURANTA JA KEHITTÄMINEN

Vaaratapahtumien 
raportointijärjestelmä 
käytössä

Vaaratapahtumien 
tunnistaminen ja 
raportointi sekä niistä 
oppiminen

Asetus laadunhallinnasta ja 
potilasturvallisuden 
täytäntöönpanosta  341/2011

Vakavien vaaratapahtumien 
tutkintamenettely on 
käytössä

”Vakavien vaaratapahtu-
mien tarkempaan tutkin-
taan on sovittu menettely-
tapa, riittävät voimavarat 
ja osaaminen”

Potilas- ja asiakasturvallisuus-
strategia 2017–2021

Toimintaa kehitetään 
vakavien vaaratapahtumien 
tutkinnan pohjalta 

”Erityistä huomiota kiinni-
tetään toiminnan kehittä-
miseen vaaratapahtumien 
tutkinnan pohjalta”

Potilas- ja asiakasturvallisuus-
strategia 2017–2021, 
järjestämislakiluonnos 35§
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POTILAAN JA ASIAKKAAN 
OSALLISTUMINEN 

”Potilaat ja asiakkaat 
osallistuvat hoidon 
turvallisuuden ja laadun 
varmistamiseen 
amattihenkilöiden 
tukemina”

Terveydenhuoltolaki ja asetus; 
Potilas- ja asiakasturvallisuus-
strategia 2017–2021

Potilas- ja asiakas-
turvallisuussuunnitelma 
on saatavilla organisaation 
internet sivuilla ja 
ilmoitustaululla

Terveydenhuoltolaki ja asetus, 
Potilas- ja asiakasturvallisuus-
strategia 2017–2021

Potilaan/omaisen 
vaaratilanneilmoitus 
käytössä

Potilaan/asiakkaan/ 
omaisen näkökulma 
potilasturvallisuuden 
parantamiseen

Potilas- ja asiakasturvallisuus-
strategia 2017–2021, 
HE47/2017 80§  (epäkohtien 
käsittely), Asetus laadun-
hallinnasta ja potilasturvallisuden 
täytäntöönpanosta  341/2011

Asiakasraati/neuvostot 
joissa asiakkaat mukana

Potilaiden/siakkaiden 
osallisuuden parantaminen

järjestämislakiluonnos 36§, 
maakuntalakiluonnos 23§

Potilas- ja asiakaspalaute, 
jossa yhteisesti sovitut 
kysymykset/väittämät

Potilaiden/asiakkaiden 
osallisuuden parantaminen

Potilaan/asiakkaan 
valinnan tueksi on 
vertailutietoa saatavissa

järjestämislakiluonnos 32§, 
järjestämislakiluonnos 21§

PERIAATTEET JA TOIMINNOT

Standardoidut työkalut 
käytössä

”Yhtenäiset prosessit ja 
toimintatavat suojaavat 
asiakkaita ja potilaita 
vaaratapahtumilta.”

Potilas- ja asiakasturvallisuus-
strategia 2017–2021

Asiakkaan/potilaan 
tunnistaminen aina kahta 
lähdettä käyttäen

WHO

Asiakkaan toimintakyvyn 
arvioiminen (esim. RAI)

TOIMIA-tietokanta (THL)

Kaatumisriskin arviointi Kaatumisriskin 
tunnistaminen ja 
kaatumisten 
vähentäminen

Pajala 2016 Iäkkäiden 
kaatumisten ehkäisy

Painehaavariskin arviointi Painehaavariskin 
tunnistaminen 

Hoitotyön suositus 2015 
Painehaavan ehkäisy ja 
tunnistaminen aikuispotilaan 
hoitotyössä

Vajaaravitsemusriskin arviointi Vajaaravitsemuksen  
tunnistaminen 

VRN, NRS 2002

Kivun arviointi (esim.NRS, VRS) Hoitotyön suositus 2014 
Aikuispotilaan kirurgisen 
toimenpiteen jälkeisen 
lyhytkestoisen kivun hoitotyö

Nikotiiniriippuvuuden arviointi Käypä hoito -suositus
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Leikkaustiimin tarkistuslistan 
käyttö kaikissa 
leikkaustoimenpiteissä

WHO, Valvira, PVK

ISBAR työkalun käyttö 
tiedonkulun varmistamisessa

IHI

NEWS/MEWS-kriteerien käyttö 
kriittisesti sairaiden potilaiden 
tilan tunnistamisessa
MET-toiminta käytössä
Kotiuttamisen tarkistuslista 
käytössä
Käsihygienian aktiivinen 
seuranta

JBI 

Henkilökunnan 
rokotekattavuuden seuranta
Käypä-hoitosuositusten 
toteutumisen seurata
Pakkotoimien vähentäminen 
psykiatrisessa hoidossa

Smith et a. (2015). Relationship 
Between Seclusion and Restraint 
Reduction and Assaults in 
Pennsylvania’s Forensic Services 
Centers: 2001–2010. Psychiatric 
services 66(12): 1326-32. 
Putkonen et. al. (2013) 
Cluster-randomized controlled 
trial of reducing seclusion and 
restraint in secured care of men 
with schizophrenia. Psychiatric 
services 64(9): 850-5.
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Voit tehdä jäsenhakemuksen myös verkossa www.spty.fi 
Hallitus hyväksyy seuraavassa kokouksessaan uudet jäsenet. 
Lisätietoa: www.spty.fi   |   potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com 
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry  |   PL 168, 00531 Helsinki

Olet tervetullut 
mukaan jäseneksi!
Potilasturvallisuus on 
kaikkien yhteinen asia. 
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