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1 JOHDANTO  

Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009-2013 julkistettiin tammikuussa 
2009 Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta. Strategian myötä potilasturvallisuus nostettiin keskei-
seksi tavoitteeksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Strategian keskeiset tavoitteet olivat potilaan / asi-
akkaan osallistuminen potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamiseen, potilas- ja asiakasturvallisuu-
den hallinta ennakoimalla ja oppimalla, vaaratapahtumien raportointi ja niistä oppiminen, potilas- ja 
asiakasturvallisuuden huomioiminen terveydenhuollon tutkimuksessa ja opetuksessa sekä potilas- ja 
asiakasturvallisuuden suunnitelmallinen edistäminen riittävin voimavaroin. 

Potilasturvallisuuden edistämisen kannalta merkittävä oli vuonna 2011 voimaan tullut Terveydenhuol-
tolaki ja lain nojalla annetut asetukset. Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toiminnan on 
oltava näyttöön sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin perustuvaa. Terveydenhuollon toiminnan on 
lisäksi oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Laki myös velvoittaa terveyden-
huollon toimintayksikön laatimaan suunnitelman potilas-/ asiakasturvallisuuden täytäntöönpanosta ja 
laadunhallinnasta. Potilas-/ asiakasturvallisuuden edistäminen tulee tehdä soveltuvin osin yhteistyös-
sä sosiaalihuollon kanssa (pääasiallisesti vanhus- ja vammaispalvelut).  

Asiakasturvallisuutta ovat vahvistaneet Terveydenhuoltolain jälkeen Sosiaalihuoltolaki sekä Laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt vuonna 2009 julkaistun potilasturvallisuusstrategian poti-
las- ja asiakasturvallisuusstrategiaksi kesäkuussa 2017. Strategiassa laatua sekä potilas- ja asiakas-
turvallisuutta käsitellään neljästä näkökulmasta, jotka ovat turvallisuuskulttuuri, vastuu, johtaminen ja 
säädökset. Strategian tarkoituksena on auttaa kehittämään suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria ja edistää sen toteutumista. Strategiaa toteutetaan niin julkises-
sa kuin yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tulevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa poti-
las- ja asiakasturvallisuus nähdään osana julkista palvelulupausta.  

Jyväskylän kaupungin osalta ensimmäisen potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman laadinta alkoi 
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa tammikuussa 2012. Suunnitelman laadinnan 
edetessä varmistui, että suunnitelma tulee olla yhteinen myös vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa.  
Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma koskikin valmistuessaan vuonna 2013 Jyväskylän kaupun-
gin sosiaali- ja terveyspalveluita ja vanhus- ja vammaispalveluita.  

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman sisältörunko on yhteinen Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin 
maakunnallisen suunnitelman kanssa. Yhteisesti on laadittu myös potilasturvallisuuden strategiset 
tavoitteet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella, joista jokainen organisaatio nostaa kehittämiskoh-
teita potilas- ja asiakasturvallisuuteen.  

Jyväskylän kaupungin organisaatio muuttui 1.4.2015, jonka jälkeen potilas- ja asiakasturvallisuustyö 
muuttui vielä aiempaa enemmän koko perusturvaa koskevaksi. Samalla on muutettu perusturvan poti-
las- ja asiakasturvallisuustyöryhmienkin toimintaa, jolloin työryhmät ovat koko perusturvan yhteisiä, ei 
palvelualuekohtaisia. Potilas- ja asiakasturvallisuustyötä tehdään edelleen maakunnallisesti ja maa-
kunnalliset strategiset tavoitteet ovat käytössä. Jyväskylän kaupungin perusturvan potilas- ja asiakas-
turvallisuussuunnitelman päivittämisessä on huomioitu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman 
potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian tavoitteet. 
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2 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Keskeiset käsitteet 

Potilas- ja asiakasturvallisuus käsittää yksilöiden, työyhteisöjen ja organisaatioiden periaatteet sekä 
toiminnot, joiden avulla varmistetaan hoidon turvallisuus ja suojataan potilasta ja asiakasta vahingoit-
tumasta. Potilaan ja asiakkaan näkökulmasta potilas- ja asiakasturvallisuus on sitä, että potilas ja 
asiakas saavat tarvitsemansa hoitoa, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilas- ja asia-
kasturvallisuus on osa hoidon laatua. (Helovuo ym, 2011) 
 
Potilas- ja asiakasturvallisuus on terveyden- ja sairaanhoidon laadun perusta ja sitä sovelletaan myös 
sosiaalipalveluiden piiriin takaamaan asiakkaan sekä hänen asioidensa turvallisen hoitamisen. Turval-
lisessa hoidossa hyödynnetään olemassa olevia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla ja oikeaan 
aikaan. Turvallisessa hoidossa menetelmät ovat vaikuttavia ja niistä ei koidu potilaalle tai asiakkaalle 
tarpeetonta haittaa. Potilas- ja asiakasturvallisuus kattaa ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä kun-
touttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäminen on myös kustan-
nusvaikuttavaa toimintaa ja sen vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Potilas- ja asiakasturval-
lisuuteen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollossa osaava henkilökunta, tilojen ja välineiden asianmu-
kaisuus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamiseen liittyvän dokumentoinnin ja tiedonkulun tur-
vallisuus. Potilas- ja asiakasturvallisuus voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, joita ovat hoidon tur-
vallisuus, lääkehoidon turvallisuus ja laiteturvallisuus (KUVIO 1). (Helovuo ym, 2011; Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 2017) 

 
Kuvio 1 Potilasturvallisuuden käsitteistö (Avelin & Lepola 2008, 10) potilas- ja asiakasturvallisuudessa. 
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2.1.1 Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuuri 
Turvallisuuskulttuuri on yksilöiden ja yhteisön tapa toimia aina siten, että varmistetaan potilaiden ja 
asiakkaiden saaman hoidon turvallisuus. Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuuri sisältää potilaiden ja 
asiakkaiden turvallista hoitoa edistävän systemaattisen toimintatavan sekä sitä tukevan johtamisen, 
arvot ja asenteet. Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuuriin kuuluu riskien arviointi, ehkäisevät ja kor-
jaavat toimenpiteet sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. Potilaat, asiakkaat ja heidän läheisensä ote-
taan aktiivisesti osalliseksi laadun ja turvallisuuden kehittämiseen. Turvallisuuskulttuuria vahvistamal-
la vähennetään hoitoon liittyviä riskejä ja potilaille/ asiakkaille hoidon aikana aiheutuvia haittoja. Tämä 
edellyttää yhteisen vastuun ottamista kaikilta osapuolilta. Turvallisuuskulttuurin parantamiseksi tarvi-
taan yhteisesti sovittujen, tutkimukseen ja kokemukseen perustuvien käytäntöjen soveltamista. Mo-
niammatillinen toimintatapa, nopea puuttuminen vaaratilanteisiin, avoin ilmapiiri sekä jatkuva toimin-
nan kehittäminen ovat olennaisia menetelmiä.  (Helovuo ym, 2011; THL 2011; Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2017) 

2.1.2 Hoidon turvallisuus 
Hoidon turvallisuuteen kuuluvat hoitomenetelmien turvallisuus ja hoitamisen turvallisuus. Hoitomene-
telmien turvallisuuden osalta tarkastellaan erilaisia hoitomenetelmistä aiheutuvia haittavaikutuksia 
potilaaseen tai asiakkaaseen. Hoitamisen turvallisuus puolestaan käsittää kaikki mahdolliset poik-
keamat potilaan tai asiakkaan hoidon prosessissa. Organisaatioiden prosessit ja toimintatavat tulee 
olla turvallisia ja vaikuttavia. Työntekijät sitoutuvat noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja. 
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kannalta keskeiset prosessit tiedonkulussa, kirjaamisessa ja doku-
mentaatiossa toteutuvat. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti potilaan ja asiakkaan siirtyessä organi-
saatiosta toiseen. (Helovuo ym, 2011; Sosiaali- ja terveysministeriö 2017) 

2.1.3 Lääkehoidon turvallisuus 
Lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyvä turvallisuus on keskeinen, kun kehitetään potilas- ja asiakasturval-
lisuutta. Lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Turvallinen lääke-
hoito rakentuu kahdesta osa-alueesta. Ensimmäinen osa-alue on lääketurvallisuus, joka keskittyy 
lääkkeiden farmakologisiin ominaisuuksiin ja lääkkeistä aiheutuviin haittavaikutuksiin. Toinen osa-alue 
on lääkitysturvallisuus, jolla tarkoitetaan lääkkeiden käyttöä ja lääkehoidon toteuttamista. Lääkepoik-
keamat luetaan kuuluvaksi tähän ryhmään. (Helovuo ym, 2011; Sosiaali- ja terveysministeriö 2017) 

2.1.4 Laiteturvallisuus 
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä ylläpi-
tämään luetteloa hallinnassaan olevista tai potilaaseen/ asiakkaaseen asennetuista terveydenhuollon 
laitteista ja tarvikkeista. Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, 
ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka 
valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmisen hoitamiseen. (Helovuo ym, 2011) 

Organisaatiolla tulee olla laiteturvallisuuteen liittyvät seurantajärjestelmät ja vastuuhenkilöt. Laiterekis-
teri toimii lain tarkoittamana luettelona.  Yksikössä käytössä olevista laitteista ja tarvikkeista tulee olla 
tiedot laiterekisterissä. Lain mukaan laite tulee olla myös jäljitettävissä Henkilöllä, joka käyttää tervey-
denhuollon laitetta, on sen turvallisen käytön vaatima koulutus ja kokemus. Laite säädetään, ylläpide-
tään ja huolletaan valmistajan ohjeistuksen mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Laitteen asentaa, 
huoltaa ja korjaa vain henkilö, jolla on tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus. (Helovuo ym, 2011) 
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2.2 Lainsäädäntö potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman perustana 

Terveydenhuoltolain (2011) mukaan jokaisen terveydenhuollon toimintayksikön tulee laatia suunni-
telma potilas- ja asiakasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja Laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(980/2012) ovat säädöksiä, jotka ohjaavat osaltaan potilas- ja asiakasturvallisuutta. Potilas- ja asia-
kasturvallisuussuunnitelman tekemisestä vastaa organisaation johto. Suunnitelmassa tulee huomioida 
lainsäädäntö, hyvät hoitokäytännöt ja valtakunnan suositukset, kansallisen potilas- ja asiakasturvalli-
suusstrategian sisältämät tavoitteet sekä Euroopan unionin komission suositukset potilas- ja asiakas-
turvallisuudesta. Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman sisällön tulee perustua asetukseen laa-
dunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta. (THL 2011; 
Sosiaali- ja terveysministeriö 2017) 

 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 2 Asetuksen mukainen potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman sisältö.  

Vastuuhenkilöt ja
toimijat

Organisaation johdon 
rooli

Henkilöstöjohtamisen 
periaatteet ja käytännöt

Arvot ja menettelytavat

Henkilöstön 
osallistuminen ja palaute

Henkilöstön perehdytys

Opiskelijoiden ohjaus

Potilaan, asiakkaan ja 
omaisen osallistuminen

Tiedottaminen

Laadunhallinta-asiakirjat

Turvallisuusriskien 
ennakointi, tunnistus ja 

hallinta

Vaaratapahtumien 
raportointi

Korjaavia toimenpiteitä 
koskevat menettelytavat

Yhteistyön periaatteet

Palvelujen saatavuus

Dokumentointi

Hoitoketjut

Fyysinen ympäristö

Infektiot

Lääkehoitosuunnitelma

Laitteet ja tarvikkeet

Henkilöstön työnjako ja 
osaaminen

Tietojärjestelmät

Tiedonkulku

Henkilöstölle 
tiedottaminen potilas- ja 
asiakasturvallisuuden 

periaatteista

Henkilöstön informointi 
potilas- ja 

asiakasturvallisuuden 
sisällöstä

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA
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3 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSPOLITIIKKA 

Maakunnallisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella potilas- ja asiakasturvallisuuden toteutta-
misessa on yhteiset periaatteet erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa sekä sosiaalitoi-
messa.  

Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan niitä periaatteita ja toimintoja, joilla varmistetaan hoidon 
turvallisuus ja suojataan potilasta/ asiakasta vahingoittumasta. Potilaan/ asiakkaan näkökulmasta 
potilas- ja asiakasturvallisuus tarkoittaa sitä, että potilas/ asiakas saa oikeaan aikaan tarvitsemansa ja 
oikean hoidon, josta hän kokee saavansa terveyshyötyä ja josta aiheutuu mahdollisimman vähän hait-
taa. 

Keskeisiä sairaanhoitopiirin eettisissä periaatteissa ja strategioissa kuvattuja arvoja ja toimintamalleja 
ovat potilas-/ asiakaslähtöisyys, potilas- ja asiakasturvallisuuden ennakoiva hallinta ja oppiminen, 
hoidon laatu, terveyden edistäminen, turvallisuus ja alueellinen yhteistyö. Potilas- ja asiakaslähtöisyyt-
tä tuetaan ottamalla potilaat/ asiakkaat aktiivisesti mukaan oman hoitonsa suunnitteluun ja hoidon 
turvallisuuden kehittämiseen. Potilaiden/ asiakkaiden ja tarvittaessa heidän läheistensä kanssa kes-
kustellaan avoimesti hoitoon liittyvistä riskeistä ja vaihtoehdoista. Ennen hoitopäätösten tekemistä 
huomioidaan potilaiden/ asiakkaiden itsensä esille tuomat tarvittavat taustatiedot. Jyväskylän kaupun-
gin arvot ja toimintamallit ovat samansuuntaiset. 

Potilas- ja asiakasturvallisuus on kaikkien sairaanhoitopiirissä ja Jyväskylän kaupungissa työskente-
levien yhteinen asia, jota kehitetään systemaattisesti organisaation kaikilla tasoilla ja alueellisessa 
yhteistyössä organisaatioiden rajapinnoilla. Potilas- ja asiakasturvallisuus huomioidaan kattavasti joh-
tamisessa, kaikessa päätöksenteossa, toiminnan kehittämisessä, terveydenhuollon tutkimuksessa ja 
opetuksessa sekä päivittäisessä potilas- ja asiakastyössä. Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin 
myönteistä kehittymistä tuetaan avoimella ja rakentavalla yhteistyöllä. Johtamisessa huomioidaan 
henkilöstön- mukaan lukien työnjohdon- hyvinvointi ja riittävät toimintaedellytykset turvallisen hoidon 
toteuttamiselle. 

Jyväskylän kaupungilla on nimetty toimijat, jotka ovat vastuussa potilas- ja asiakasturvallisuuden ke-
hittämisestä, koulutuksesta sekä vaaratapahtumien seurannasta ja raportoinnista. Varsinainen vastuu 
potilas- ja asiakasturvallisuuden toteutumisesta on aina esimiehillä. Kokonaisvastuu potilas- ja asia-
kasturvallisuudesta on ylimmällä johdolla (toimialajohtaja).  Jyväskylän kaupungin suunnitelma poti-
las- ja asiakasturvallisuuden täytäntöönpanosta päivitetään kahden vuoden välein, mistä vastaa toi-
mialajohtaja.  

3.1 Potilasturvallisuuden strategiset tavoitteet Keski-Suomen sairaanhoi-
topiirin alueella 

Miksi strategiset tavoitteet on laadittu? 

Strategiset tavoitteet yhdistävät sairaanhoitopiirin alueella eri yksiköiden suunnitelmat potilas- ja asia-
kasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Tavoitteet koskevat kaikkia erikoissairaanhoidon, perustervey-
denhuollon ja sosiaalihuollon yksiköitä ja ne on laadittu yhteistyössä näiden yksiköiden työntekijöiden 
kanssa. 

Noudattamalla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella maakunnallisia hyvän hoidon ja potilas- ja 
asiakasturvallisuuden yhtenäisiä periaatteita ja pyrkimällä strategisiin tavoitteisiin, on mahdollista, että 
potilasvahingot ja hoidosta aiheutuneet kuolemantapaukset puolittuvat vuoteen 2020 mennessä Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen tavoitteen mukaisesti. 
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Miten strategisia tavoitteita hyödynnetään? 

Jokainen organisaatio ja yksikkö valitsevat omista lähtökohdistaan osan tavoitteista vuosittain toimin-
tasuunnitelmaansa ja toimenpideohjelmaansa sen perusteella, missä asioissa niillä on eniten puuttei-
ta potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisessa. Jos jokin tavoite ei koske yksikköä, se voidaan 
sivuuttaa. 

Miten tavoitteiden toteutumista arvioidaan? 

Tavoitteet on määritelty kolmeen eri tasoon, sen mukaan millä tasolla vastuu niiden toteutumisesta 
on. 1-tason tavoitteet ovat koko organisaation tason asioita ja niiden toteutumisesta vastaa ylin esi-
miesjohto. 2-tason tavoitteet ovat yksikön tasolla ja niiden toteutumisesta vastaa lähiesimiestaso. Yk-
sittäisellä työntekijällä on oma vastuunsa 3-tason tavoitteiden toteutumisesta. 

Jokaiselle tavoitteelle on määritelty yksi tai useampi mitattavissa oleva tulos, jonka saavuttamiseksi 
tarvitaan yhtenäisiä käytännön toimenpiteitä. Mittarit, joiden avulla arvioidaan miten hyvin tulokset on 
saavutettu, ovat jo olemassa olevia tai suunnitelman mukaisesti koko maakunnan alueella käyttöön-
otettavia. 

Milloin tavoitteiden toteutumista arvioidaan? 

Strategisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa organisaation ja yksikön 
toimintakertomukseen. Tuloksien saavuttamista mitataan, tulokset analysoidaan ja niistä raportoidaan 
säännöllisesti yhtenäisen vakiotoimintaohjeen mukaisesti. Raporttiin sisällytetään aina kehittämistoi-
menpiteen kuvaus. 

Potilasturvallisuuden strategiset tavoitteet Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin alueella (liite 1)  

• Keski-Suomessa toteutuu kaikille yhtäläinen hoidon tarjonta ja saatavuus valtakunnallisten normi-
en ja suositusten mukaisesti 

• Potilaita hoidetaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuvilla menetelmillä 
• Potilasturvallisuus näkyy toiminnan johtamisessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 
• Syyllistämätön potilasturvallisuuskulttuuri 
• Kaikilla potilaita hoitavilla työntekijöillä on hyvä potilasturvallisuusosaamisen taso 
• Potilaiden turvallisen hoidon toteutuminen 
• Turvallisen lääkehoidon toteutuminen 
• Lääkintälaiteturvallisuuden toteutuminen 
• Potilastietoihin kirjataan oikeat asiat, ohjeiden mukaisesti ja kattavasti 
• Poikkeamat hyvässä hoidossa ja potilasturvallisuudessa käsitellään määräysten ja ohjeiden mu-

kaisesti 
• Potilasturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat, toiminta- ja työohjeet ovat ajan tasalla 
• Sopimuksissa varmistetaan ostopalvelujen potilasturvallisuus ja sovitaan laadun seurannasta lä-

hetettäessä potilasta hoitoon 
• Potilaat ja läheiset osallistuvat hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden parantamiseen 
• Hoitoon liittyvät infektiot vähenevät 
• Henkilökunnan käsihygienia parantuu 
• SIRO-seurannan leikkauksiin liittyvässä vertailussa sijoitutaan ensimmäisen kolmanneksen jouk-

koon 
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4   POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 

Potilas- ja asiakasturvallisuusjärjestelmä on toimintatapojen kokonaisuus, joka on ohjeistettu ja kuvat-
tu organisaatiotasolla, ja jolle on asetettu tavoitteeksi potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäminen, 
kehittäminen, potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvä koulutus ja tiedottaminen sekä määriteltyjen 
potilas- ja asiakasturvallisuustapahtumien seuranta, analysointi ja raportointi (Potilas- ja lääkehoidon 
turvallisuussanasto, 2007). Potilas- ja asiakasturvallisuusjärjestelmän päivittämisestä vastaavat poti-
las- ja asiakasturvallisuutta koordinoivat henkilöt ja potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmä.  

Potilas- ja asiakasturvallisuusjärjestelmä on osa Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan turvalli-
suusjohtamisjärjestelmää. Perusturvan toimiala kehittää ja ylläpitää turvallisuutta kokonaisvaltaisesti 
Jyväskylän kaupungin turvallisuuspolitiikkaan perustuen. Turvallisuuspolitiikka ohjaa organisaation 
luomaan turvallisuuskulttuurin, jossa turvallisuusjohtaminen kuuluu keskeisellä tavalla normaaliin joh-
tamistoimintaan. Turvallisuusjohtaminen nähdään ennen kaikkea ennaltaehkäisevänä toimintana, 
jossa riskien arvioinnin ja ennakoivan riskienhallinnan avulla pyritään ylläpitämään turvallisuutta orga-
nisaation kaikilla tasoilla. Potilas- ja asiakasturvallisuuden johtaminen toteutuu myös linjaorganisaa-
tion vastuuhenkilöiden toiminnassa. Operatiivista riskienhallintaa kehitetään niin, että se on luonteva 
osa yksiköiden normaalia päivittäistoimintaa. 

Laadun ja turvallisuuden kehittäminen perustuu tiedon monipuoliseen hankintaan ja käsittelyyn. Saa-
dun tiedon perusteella toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti. Toiminnan jatkuva aktiivinen seuranta 
ja arviointi antaa organisaatiolle mahdollisuuden havaita mahdollisia turvallisuusriskejä ja ennaltaeh-
käisevästi puuttua riskeihin niin, että haittatapahtumat voidaan välttää. Potilas- ja asiakasturvallisuu-
teen liittyvää tietoa hankitaan eri menetelmin. 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiseksi tarvittavaa tietoa saadaan mm: 

• HaiPro vaaratapahtumien raportointijärjestelmä 
• Potilasvahinkoilmoitukset, kantelut, muistutukset 
• Laitteiden käyttöön liittyvät ilmoitukset  
• Erilaiset kyselyt, turvallisuuskartoitukset 
• Vaaratapahtumien käsittely ja analysointi 
• Toiminnallisten riskien ja vaarojen arviointi 

Potilas- ja asiakasturvallisuusjärjestelmän avulla pyritään varmistamaan toiminnan kehittyminen tur-
vallisuutta edistävään suuntaan. Kehittämistoimet suunnitellaan sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. 

Potilas- ja asiakasturvallisuuspolitiikan mukaisesti toiminnassa pyritään varmistamaan sellaiset olo-
suhteet, joissa työn turvallinen suorittaminen ja turvallisuusnäkökohtien huomioiminen on mahdollista. 
Välineiden ja laitteiden hankinnassa huomioidaan niiden käytettävyys ja huollettavuus. Toimintatapoja 
kehitetään ja prosessit suunnitellaan siten, että vastuut on selkeästi määritelty, prosessit ovat selkeitä 
ja riittävän yksinkertaisia. Henkilöstön osaamisesta huolehditaan täydennyskoulutusten avulla ja tur-
vallisuuden kannalta kriittisissä tehtävissä toimivien osaaminen varmistetaan määriteltyjä menettely-
tapoja noudattaen. 
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4.1  Johtamisjärjestelmä 

Potilas- ja asiakasturvallisuusjärjestelmä määrittelee ne vastuuhenkilöt ja viranhaltijat, joilla on ensisi-
jainen vastuu potilas- ja asiakasturvallisuuden toteutumisesta Jyväskylän kaupungin perusturvan toi-
mialalla. Kokonaisvastuu potilas- ja asiakasturvallisuudesta on organisaation johdolla, mutta jokainen 
ammattihenkilö on vastuussa potilas- ja asiakasturvallisuudesta omassa työssään. Potilas- ja asiakas-
turvallisuuden toimeenpanovastuu on linjaorganisaation johdolla. Linjaorganisaation johdon lisäksi 
potilas- ja asiakasturvallisuudesta vastaavat viranhaltijat ja potilas- ja asiakasturvallisuuden vastuu-
henkilöt.  

4.1.1   Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan organisaatio ja vastuuhenkilöt   
Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan tehtävänä on järjestää kuntalaisilleen sosiaali- ja terve-
yspalvelut sekä vanhus - ja vammaispalvelut.  Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus järjes-
tää lisäksi Uuraisten ja Hankasalmen terveyspalvelut ns. isäntäkuntamallilla. Perusturvapalveluissa 
työskentelee kaikkiaan 2600 henkilöä.  

Perusturvan toimialan ylimpänä toimielimenä toimii perusturvalautakunta. 

Perusturvapalvelut jakautuvat viiteen vastuualueeseen: 

• Sosiaalipalvelut 
• Vanhuspalvelut 
• Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut 
• Avoterveydenhuolto 
• Terveyskeskussairaalat 

Liitteessä 2 on Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan organisaatiokaavio. 

Toimialajohtaja johtaa perusturvan toimialan kokonaisuutta. Palvelualueiden johtajina toimivat palve-
lujohtajat. Palvelualueet jakautuvat palveluyksiköihin, joiden johtajina toimivat palvelupäälliköt. Palve-
luyksiköt muodostuvat eri toimintayksiköistä. 

Perusturvan toimialalla toimii johtoryhmä, jonka tehtävänä on asioiden suunnittelu, valmistelu ja toi-
mintojen yhteensovittaminen. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimialajohtaja. Johtoryhmässä on 
mukana perusturvan toimialan hallinnon edustajien lisäksi palvelujohtajat ja henkilöstön edustajat. 
Tarvittaessa johtoryhmä hyödyntää toiminnassaan eri alojen asiantuntijoita. Johtoryhmän vastuulla on 
varmistaa riittävät resurssit laadukkaan ja turvallisen hoidon toteuttamiseksi. Johtoryhmä hyväksyy 
potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman ja potilas- ja asiakasturvallisuusjärjestelmän ja huolehtii 
siitä, että potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvät vastuut on selkeästi määritelty koko organisaation 
tasolla.  
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Organisaation turvallisuus - vastuunjako  

Organisaatiotaso 

1. Organisaation johto toimii turvallisuus- ja laatupolitiikan mukaisesti 

2. Organisaation johto varmistaa, että käsitys hyvästä turvallisuudesta ja turvallisuustavoitteet ovat kaik-
kien työntekijöiden tiedossa. 
3. Organisaation johto varmistaa esim. koulutuksen avulla, että työntekijöillä on riittävä yleistieto ja 
osaaminen alasta ja siihen liittyvästä turvallisuudesta. 

4. Organisaation johto huolehtii riittävistä resursseista. 

5. Organisaation johto kannustaa ilmoittamaan turvallisuuteen liittyvistä poikkeamista ja läheltä piti - ti-
lanteista toiminnassa sekä käsittelee näitä asiantuntevasti ja rakentavasti. 

6. Organisaation johto pitää turvallisuusasioita esillä arjessa. 

 

Esimiestaso 

1. Esimies varmistaa, että työntekijöillä on riittävä tehtäväkohtainen teknillinen tietämys ja osaaminen. 

2. Esimies varmistaa, että annetut tehtävät ovat selkeät. 

3. Esimies varmistaa, että turvallisuusnäkökohdat huomioidaan työtehtävien toteuttamisessa. 

4. Esimies varmistaa, että tehtävien toteuttamiselle on riittävät toimintaedellytykset ja resurssit. 

5. Esimies huolehtii, että tehtävien vaativuustaso vastaa työntekijän osaamistasoa. 

6. Esimies varmistaa tiedonkulun johdolta alaisille ja päinvastoin. 

7. Esimies huomioi työsuorituksen ja antaa palautetta. 

 

Työntekijätaso 

1. Työntekijä tietää omat tehtävänsä ja vastuualueensa. 

2. Työntekijä huolehtii, että potilasasiakirjat ovat ajan tasalla. 

3. Työntekijä pyrkii tietoisesti turvalliseen lopputulokseen. 

4. Työntekijätiimi työskentelee yhteisymmärryksessä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 

5. Tiimin jäsenet tukevat toinen toisiaan. 

6. Tiimin jäsenet pyrkivät siirtämään turvallisuuteen liittyvää osaamistaan toisilleen ja toisille tiimeille. 

7. Tiimi varmistaa tiedon siirtymisen toisiin työryhmiin ja toimii yhteistyössä toisten työryhmien kanssa. 

8. Työntekijä/ tiimi kiinnittää huomiota jatkuvaan parantamiseen, on motivoitunut osaamisen kehittämi-
seen ja ajan tasalla pysymiseen. 

9. Työyhteisön ilmapiiri on avoin ja asioista keskustellaan rakentavassa hengessä. 

10. Työyhteisössä kunnioitetaan toisten osaamista ja ammattitaitoa. 
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4.1.1.1   Vastuuhenkilöt 

Toimialajohtajalla on kokonaisvastuu potilas- ja asiakasturvallisuudesta sekä toiminnan laadusta. 
Toimialajohtaja vastaa toiminnan yhdenmukaisuudesta ja potilas- ja asiakasturvallisuuden periaattei-
den toteutumisesta koko organisaatiossa. Palvelualueen tietoturvallisuuden vastuuhenkilönä toimii 
kehittämisjohtaja. 

Palvelujohtaja vastaa potilas- ja asiakasturvallisuuden toteutumisesta palvelualueellaan. Palvelujoh-
taja varmistaa riittävät resurssit ja toimintaedellytykset potilas- ja asiakasturvallisuuden ylläpitämiseksi 
ja kehittämiseksi omalla palvelualueellaan. 

Ylilääkäri vastaa terveydenhuoltolain mukaisen vastaavan lääkärin tehtävistä perusturvan toimialu-
eella. Ylilääkäri osallistuu muun muassa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliseen yh-
teistyöhön. 

Palvelupäällikkö, joka vastaa palveluyksikön toiminnasta, vastaa potilas- ja asiakasturvallisuuden 
toteutumisesta omassa yksikössään. Hän on vastuussa myös oman palveluyksikön työn organisoin-
nista ja potilas- ja asiakasturvallisuuden toteutumisesta toiminnassa. Hän seuraa potilas- ja asiakas-
turvallisuuden kehittymistä omassa palveluyksikössä ja on aktiivisesti mukana potilas- ja asiakastur-
vallisuuden kehittämisessä. Palvelupäällikön vastuulla on varmistua siitä, että hoidossa noudatetaan 
näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja valtakunnallisia Käypä Hoito-suosituksia. Lisäksi yksikön toimin-
nasta vastaavat lääkärit osallistuvat vaaratapahtumailmoitusten käsittelyyn ja analysointiin sekä osal-
listuvat toiminnan turvallisuuden kehittämiseen vaaratapahtumaraporteista saatavan informaation 
perusteella.  

Osastonylilääkäri, apulaisylilääkäri, vastaava hammaslääkäri, osastonhoitaja ja palveluesimies 
vastaa lähiesimiehenä potilas- ja asiakasturvallisuutta edistävien menettelytapojen käytöstä päivittäi-
sessä työssä. Hän tukee avoimen, syyllistämättömän ilmapiirin kehittymistä ja kannustaa henkilöstöä 
ottamaan puheeksi potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyviä asioita ja ongelmia. Lähiesimies toimii 
vaaratapahtumien raportointijärjestelmän yhtenä käsittelijöistä.  Lähiesimies vastaa resurssien asian-
mukaisesta kohdentamisesta kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla niin, että potilas- ja asiakastur-
vallisuus kyetään kaikissa tilanteissa varmistamaan. Lähiesimies toimii myös yksikkönsä potilas- ja 
asiakasturvallisuusvastaavana, jonka tehtävänä on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta omassa 
yksikössään. Lähiesimies kehittää työyksikön toimintaan liittyviä menettelytapoja ja riskienhallintaa 
sekä potilas – ja asiakasturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta. Lähiesimies vastaa yksikkönsä laítetur-
vallisuudesta. Osastonylilääkärit, apulaisylilääkärit ja vastaavat hammaslääkärit toimivat potilas- ja 
asiakasturvallisuusasioissa kiinteässä yhteistyössä osastonhoitajien kanssa  

Siivoustyönjohtaja (terveyskeskussairaalat) ja puhtauden laadusta vastaava palveluesimies 
(vanhuspalvelut) vastaavat tilojen puhtaanapidon ja määritellyn hygieniatason toteutumisesta sekä 
terveyskeskussairaalassa potilaiden ateriahuollon toteuttamisesta yhteistyössä osastonhoitajan kans-
sa. He ovat osaltaan mukana infektioiden torjuntaan liittyvissä asioissa.   

Tekninen päällikkö vastaa omalta osaltaan toimintayksiköiden tilojen turvallisuudesta, laite- ja mate-
riaalihuollosta. 

 

. 
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Turvallisuusjohtaja ja varahenkilönä toimiva turvallisuuspäällikkö huolehtivat palo- ja pelastus-
suunnitelmien päivittämisen, alkusammutuskoulutusten sekä turvallisuuskävelyiden järjestämisen 
terveysasemilla ja niiden yhteydessä olevissa sairaaloissa. Jokaiselle terveysasemalle on nimetty 
turvallisuusjohtaja ja –päällikkö.   

Potilasturvallisuuskoordinaattori huolehtii potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman kehittämises-
tä ja päivittämisestä. Hän toimii potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijana ja tukee potilas- ja 
asiakasturvallisuudesta vastaavien työryhmien sekä linjaorganisaation toimintaa potilas- ja asiakas-
turvallisuuden kehittämistoimenpiteissä.  Potilasturvallisuuskoordinaattori osallistuu vaaratapahtumien 
raportoinnin seurantaan ja potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvään riskien arviointiin yhteistyössä 
eri palveluyksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa. Hän tukee yksiköiden käsittelijöitä HaiPro-ilmoitusten 
käsittelyssä ja kehittämistarpeiden suunnittelussa. Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämis-
suositusten toteuttamisen seuranta ja niiden vaikuttavuuden arviointia potilasturvallisuuskoordinaattori 
tekee kiinteässä yhteistyössä palvelualueiden palvelujohtajien ja palvelupäälliköiden kanssa. 

4.1.1.2   Asiantuntijat 

Infektiolääkäri ja hygieniahoitaja vastaavat infektoiden torjunnan ja hygienian kehittämisestä. He 
vastaavat infektioiden torjunnan perustehtävistä, infektiotilanteen seurannasta, ongelmamikrobien 
tilanteen seurannasta ja tarvittaessa infektioiden leviämisen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä. He 
myös ylläpitävät hygieniaohjeistoa ja järjestävät infektoiden torjuntaan liittyvää koulutusta. Avosai-
raanhoidossa toimii oman toimen ohessa tartuntatautihoitaja, joka tekee kiinteää yhteistyötä infek-
tiolääkärin kanssa. Infektiolääkäri, hygieniahoitaja ja tartuntatautihoitaja tekevät yhteistyötä Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin Sairaalahygienia- ja infektiotautiyksikön kanssa.  

Yksikön lääkehoitovastaavat kehittävät oman yksikkönsä lääkehoitoa Turvallinen lääkehoito-
oppaan ja lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Lääkehoitovastaavat analysoivat lääkehoidon proses-
siin liittyviä riskejä. Lääkehoitovastaavat osallistuvat yksikön lääkehoidon toteuttamisohjeiden laadin-
taan siten, että lääkehoidon turvallisuuteen liittyvät käytännöt huomioidaan ohjeiden laadinnassa. 
Heidän tehtävänä on myös kannustaa henkilöä raportoimaan lääkehoitoon liittyviä haittatapahtumia ja 
läheltä piti - tilanteita. 

Potilasasiamies neuvoo ja vastaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Potilasasia-
miehen palveluja voivat käyttää potilaat, heidän omaisensa ja terveyspalveluiden henkilökunta. Kes-
keinen osa potilasasiamiehen tehtävää on potilaan neuvonta potilaslain soveltamiseen liittyvissä ky-
symyksissä. Tällaisia kysymyksiä voivat olla muun muassa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoi-
keus ja alaikäisen potilaan asema. Lisäksi potilasasiamies neuvoo potilasta, mikäli tämä on tyytymä-
tön saamaansa hoitoon tai kohteluun, tarvitsee apua potilasvahinkoilmoituksen, muistutuksen tai kan-
telun tekemisessä. Potilasasiamies edistää potilaan oikeuksien toteutumista hoidon aikana. 

Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi tiedottamalla asiakkaan oikeuksista, 
neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä neuvomalla muistutuksen laatimisessa. Sosiaa-
liasiamies raportoi asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä vuosittain perusturvalautakunnalle. 
Sosiaaliasiamies edistää myös muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista. 

Tietosuojavastaavan nimeäminen perustuu lakeihin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007). Tietosuojavastaa-
van tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvän 
henkilötietojen käsittelytavan

 
ja mahdollisten erityislakien edellyttämä korkea tietosuojan taso, jonka 

avulla voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille. Tietosuojavas-
taava antaa asiantuntija-apua organisaation henkilöstölle ja johdolle. Tietosuojavastaava ohjaa potilai-
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ta ja asiakkaita tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja toimii linkkinä tietosuojaviranomaisiin. Perus-
turvan toimialalla tietoturvallisuuden (sisältää tietosuojan) vastuu on toimialueen johdolla. Tietotur-
vayhteyshenkilö ja tietosuojavastaava edustavat toimialuetta konsernin tietoturvatyöryhmässä, joka 
vastaa kaupunkikonsernin alaisena kaupungin tietoturvallisuudesta.  

4.1.1.3   Työryhmät 

Jyväskylän perusturvan toimialalla toimii joukko erilaisia työryhmiä, joiden tehtävä ja toimenkuva liittyy 
potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen. Potilas- ja asiakasturvallisuus on edustettuna Jy-
väskylän kaupungin kokonaisturvallisuuteen liittyvässä toiminnassa ja ryhmissä. 

Perusturvan laajennettu johtajisto (toimialajohtaja, palvelujohtajat, palvelupäälliköt ja ylilääkäri) käsit-
televät potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyviä asioita kaksi kertaa vuodessa. Käsiteltävät asiat ovat 
muun muassa maakunnalliset ja organisaatioon liittyvät tavoitteet sekä raportointi potilas- ja asiakas-
turvallisuuden tilasta. Tarvittaessa voidaan asioita viedä perusturvan johtoryhmään. 

Perusturvan potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmä aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa. 
Ryhmä perustettiin JYTEn potilasturvallisuustyöryhmän sekä vanhus- ja vammaispalveluiden asiakas-
turvallisuustyöryhmän tilalle. Työryhmän tehtävänä ovat perusturvan potilas- ja asiakasturvallisuusjär-
jestelmän toiminnan arviointi ja kehittäminen, potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittymisen toteutuk-
sen suunnittelu, seuranta ja arviointi perusturvan toimialan omien ja maakunnallisesti asetettujen ta-
voitteiden pohjalta, vaaratapahtumien raportointijärjestelmän (HaiPro) käytön seuranta, raporteista 
saatavan tiedon käsittely ja arviointi sekä valikoitujen haittatapahtumien analysointi ja toimenpi-
desuositusten antaminen. Työryhmälle kuuluu potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvien koulutusten 
tarve, suunnittelu ja arviointi sekä koulutusten vaikuttavuuden arviointi. Lisäksi työryhmän jäsenet 
koulutetaan vakavan vaaratapahtuman tutkintaan, jotta ryhmästä voidaan ottaa yksittäisen tutkinnan 
tarvitsema edustus. Jäsenet vievät potilas- ja asiakasturvallisuusasioita omiin palveluyksiköihinsä 
(johtoryhmät, esimieskokoukset) ja tuovat omasta palveluyksiköstään potilas- ja asiakasturvallisuus-
asioita työryhmän käsittelyyn. Työryhmään on nimetty jäsenet palveluyksiköiden lähiesimiehistä (var-
sinainen jäsen ja varajäsen) ja potilasasiamiehestä. Työryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa. 
Puheenjohtajana ja kokoonkutsujana toimii potilasturvallisuuskoordinaattori. Tarvittaessa työryhmään 
kutsutaan eri alueiden asiantuntijoita. 

Hygieniayhdyshenkilöiden työryhmä toimii hygieniahoitajan kokoon kutsumana terveyskeskussai-
raalassa. Työryhmässä käsitellään hygieniaan liittyviä asioita, jotka työryhmän jäsenet tiedottavat 
omissa toimintayksiköissään muulle henkilöstölle.  

Lääkelaatutyöryhmä toimii terveyskeskussairaalassa. Lääkelaatutyöryhmässä käsitellään lääkehoi-
toon liittyviä asioita Sairaala-apteekin ja terveyskeskussairaalan toimintayksiköiden kesken. Lääkelaa-
tutyöryhmä kehittää lääkehoitoon liittyviä asioita. HaiPro-seuranta käydään vuosittain läpi työryhmän 
kokoontumisessa. Lääkelaatutyöryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Terveyskeskussairaalan lää-
kehoitosuunnitelman päivittämisestä vastaa tehtävään nimetty osastonhoitaja. Lääkelaatutyöryhmä 
ottaa kantaa lääkehoitosuunnitelman päivittämiseen.  Koko vanhuspalveluiden alueella toimii lääke-
hoidon laatua ja toteutumista koordinoiva työryhmä. Tämän lisäksi kullakin palveluyksiköllä on oma 
lääkehoitoon liittyvä työryhmänsä. Nämä työryhmät vastaavat lääkehoitosuunnitelmien päivittämises-
tä. 

Ympäristötyöryhmä toimii perusturvan toimialueella, joka kokoontuu perusturvaan nimetyn ympäris-
töyhdyshenkilön johdolla. Toimialalle on nimetty lisäksi palveluyksikkökohtaiset ympäristöyhdyshenki-
löt, jotka edistävät ympäristöasioita palveluyksikkötasolla. Toimintayksiköissä on ympäristövastaavat. 
Ympäristötyöryhmä määrittelee yhteiset ympäristötavoitteet vuosittain. Ympäristötyöryhmä käsittelee 
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muun muassa kertyvän jätteen oikeaa ja turvallista käsittelyä ja lajittelua, kertakäyttötuotteiden versus 
kestokäyttöisten tuotteiden hyviä ja huonoja puolia, jossa on vahva yhteys hygienia-asioihin.  

Laatutyöryhmä toimii avosairaanhoidossa. Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Laatutyö-
ryhmään kuuluu jokaiselta terveysasemalta lääkäri ja sairaanhoitaja. Työryhmää vetävät kehittäjälää-
käri ja kehittäjäsairaanhoitaja. Työryhmän tavoitteena on avosairaanhoidon ja vastaanottotyön kehit-
täminen ja työssä kehittyminen, vaikuttavuuden ja terveyshyödyn lisääminen sekä kehittämishankkei-
den jalkauttaminen terveysasemille. Laatutyöryhmä asettaa vuosittain 1-3 tavoitetta, joiden toteutu-
mista seurataan sähköisen laatupankki-työkalun avulla. Tulokset raportoidaan avosairaanhoidon joh-
toryhmässä. 

Tietoturvatyöryhmä toimii konsernin johdon alaisena. Kaupunkikonsernin johto vastaa konsernitasol-
la tietoturvallisuuden toteutumisesta Tietoturvatyöryhmä vastaa tietoturvan kehittämisestä, ohjeista-
misesta, tiedottamisesta ja toteutumisen valvonnasta.  

4.1.1.4   Eri toimijoiden välinen yhteistyö  

Potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen on linjaorganisaation, vastuuhenkilöi-
den, asiantuntijoiden ja työryhmien välistä yhteistyötä. Jatkuvan yhteistyön avulla pyritään jakamaan 
tietoa ja levittämään turvallisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä koko organisaation käyttöön. Yhteistyön 
tarkoituksena on tukea yksittäisiä henkilöitä potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvässä päätöksente-
ossa ja toiminnan suunnittelussa. 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijoiden ja työryhmien tehtävänä on potilas- ja asiakasturval-
lisuuteen liittyvän tiedon seuranta, analysointi ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu. Toiminnan 
avulla tuetaan linjaorganisaation vastuuhenkilöitä potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvässä päätök-
senteossa. Linjaorganisaation tehtävänä on toteuttaa suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä. Keskeistä 
toimeenpanon suunnittelussa on kehittämistoimenpiteiden selkeä kuvaus, toimenpiteen toteuttami-
seen liittyvien vastuiden määrittely ja toimenpiteen toteutuksen käytännön suunnittelu. Toteutettujen 
kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan yhteistyössä asiantuntijoiden, vastuuhenkilöiden, 
työryhmien ja linjaorganisaation kesken. 

4.1.2   Toiminta- ja taloussuunnittelu 
Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialalla potilas- ja asiakasturvallisuusnäkökulma huomioidaan 
päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä seuraamalla säännöllisesti johdon ja esimiesten toimes-
ta potilas- ja asiakasturvallisuutta. Päätöksenteossa hyödynnetään potilas- ja asiakasturvallisuuden 
asiantuntijoiden ja työryhmien suosituksia. 

Potilas- ja asiakasturvallisuutta seurataan työyksikkötasolla jatkuvasti työyksikön toiminnasta vastaa-
vien toimesta (lähiesimiestaso kuten osastonhoitaja ja palveluesimies). Kolmannesvuosittain käydään 
läpi: 

• merkittävimmät vaaratapahtumat sekä niiden perusteella annetut suositukset ja suoritetut toi-
menpiteet 

• tunnistetut potilas- ja asiakasturvallisuuden riskit ja niihin varautuminen 
• koko organisaation potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevien kehittämishankkeiden toteutumi-

nen yksikössä 
• hoitoon liittyvät infektiot Terveyskeskussairaalassa 

 
Lisäksi he seuraavat ja valvovat toimenpiteiden toteutumista sekä arvioivat tehtyjen toimenpiteiden 
vaikuttavuutta. 
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Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskusteluja ja riskienarviointia käydään säännöllisesti osana normaale-
ja yksikön kokouskäytäntöjä. Potilas- ja asiakasturvallisuuskehittämisalueita nostettaessa on huomioi-
tava, että isojen ja monimutkaisten asioiden osalta saatetaan vaatia pitkäjänteistä kehittämistyötä, 
jonka osalta kehittyminen huomioidaan raportissa. 

Raportissa tarkastellaan potilas - ja asiakasturvallisuuden taso sovituilla mittareilla mitattuina sekä 
yksiköiden kehittämistoimien tilaa ja toteuttamista. Raporttia hyödynnetään organisaatiotasolla asetet-
taessa potilas- ja asiakasturvallisuuden toiminnallisia ja tulostavoitteita seuraavalle vuodelle. Raportin 
tarkoituksena on arvioida kehittämistyön etenemistä sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittymis-
tä mahdollisesti tarvittavien tarkistusten tekemiseksi.  

Yksiköiden potilas- ja asiakasturvallisuusraportti sisältää seuraavat asiat: 
• Potilas- ja asiakasturvallisuusriskit ja vaaratapahtumat: 

HaiPro-aineiston pohjalta tarkastellaan. Kirjataan raportointikauden aikana ilmoitusten pohjalta 
tunnistetut keskeiset riskialueet ja kehittämissuunnitelmat. Huomioidaan henkilöstöltä tulleet 
kehittämisehdotukset. Pohditaan seuraavia asioita: ilmoitusaktiivisuuden kehitys (nouse-
va/laskeva/sama), mahdollisten aktivointitoimien tarvitseminen, läheltä piti -tapahtumien osuus 
ilmoitetuista tapahtumista (enemmän/vähemmän/sama), ilmoitettujen tapahtumien tyyppien 
määrämuutokset (mistä kertoo, mitä toimia mahdollisesti edellyttää) 

• Potilas/ asiakaspalaute: tarkastellaan jatkuvaa potilas/ asiakaspalautetta, potilaiden/ asiakkai-
den ja omaisten yhteydenottoja ja potilas- ja sosiaaliasiamiehen palautetta. Kirjataan potilai-
den/ asiakkaiden ja omaisten palautteesta mahdolliset riski - ja kehittämiskohteet. 

• Yhteenveto yksikön tilanteesta potilas- ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta: miltä yksikkö 
näyttää potilas- ja asiakasturvallisuuden kannalta? Kirjataan yksikön vahvuudet, mitä paran-
nettavaa toiminnassa on, minkä riski/kehittämisalueen suhteen erityisesti sekä missä asioissa 
yksikössä on edetty viimeisen puolen vuoden aikana.  

• Infektioraportti sisältää hoitoon liittyvien infektioiden määrän. Osaston erityispiirteet infektioi-
den torjunnan kannalta/ riskit. Toteutuvatko tavanomaiset varotoimet hoitotyössä? Käsihuuh-
teen kulutus / 1000 hoitopäivää. Virtsarakkokatetrien käyttö terveyskeskussairaalassa. 

 
Johtoryhmän potilas- ja asiakasturvallisuusraportti sisältää: 
• Yhteenvedon palveluyksiköiden raporteista 
• Sairaalahygieniaraportti 
• Potilasasiamiehen raportti (Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus) 
• Sosiaaliasiamiehen raportti (Sosiaalipalvelut, Vanhuspalvelut, Vammaispalvelut) 
• Raportti potilasvahinkoilmoituksista sekä muistutuksista ja kanteluista 
• Arvioidaan potilas- ja asiakasturvallisuuden johtamiseen ja organisointiin liittyvät kehittämis-

tarpeet 
 
Kolmannesvuosittain potilasturvallisuuskoordinaattori kokoaa potilas- ja asiakasturvallisuusraportin, 
joka toimitetaan palveluyksiköiden palvelupäälliköille. Yhteenvedot käsitellään palveluyksikön johto-
ryhmässä. Koko toimialuetta koskevan potilas- ja asiakasturvallisuusraportin tekee potilasturvallisuus-
koordinaattori kerran vuodessa, joka toimitetaan toimialajohtajalle. Raportti käydään läpi perusturvan 
johtoryhmässä. 

4.1.3   Henkilöstöjohtaminen 
Henkilöstöjohtaminen kattaa avoimen ja syyllistämättömän toimintakulttuurin luomisen sekä osallista-
van johtamisen. Henkilöstöjohtamiseen kuuluu turvallisen ja laadukkaan toiminnan edellyttämän hen-
kilöstömäärän ja –rakenteen, riittävän osaamisen ja tarkoituksenmukaisen työnjaon sekä työskentely-
olosuhteiden varmistaminen. Osaamisen kehittämistä kannustetaan. Henkilöstön tyytyväisyyttä ja 
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johtajien toimintaa mitataan Jyväskylän kaupungin koko konsernissa joka toinen vuosi. Henkilöstö-
kyselyn tuottaa kaupungin henkilöstöyksikkö. 

4.1.4   Työympäristö ja tekniset resurssit 
Työympäristön kehittäminen on keskeinen osa potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä. Työym-
päristöstä poistetaan potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavat tekijät ja varmistetaan sekä potilai-
den/ asiakkaiden että henkilökunnan turvallisuus. Laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvässä kehittämisessä 
yhdenmukaistetaan laitteistoa ja tarvikkeistoa työn hallinnan edistämiseksi. Laiteturvallisuus on maa-
kunnallisesti yhteinen kehittämisaihe, joka käynnistyi vuonna 2015 ja jatkuu vuosille 2017-2018. Lait-
teiden ja tarvikkeiden käyttöön liittyvä ohjeistus tulee olla helposti saatavilla ja potilas- ja asiakastur-
vallisuuden kannalta merkittävien toimenpiteiden osalta siinä muodossa, että se tukee toimintaa kii-
reellisissäkin tilanteissa.  

Osana laitteiden käyttöönottoa vaaditaan perehtyminen laitteiden käyttöön. Koulutus uusien laitteiden 
käyttöön tulee järjestää niin, että kaikilla on siihen mahdollisuus osallistua. Yksiköiden esimiehet ar-
vioivat määräajoin tarvetta laitteiden käyttöön liittyvän ylläpitokoulutuksen järjestämiselle riittävän 
osaamisen varmistamiseksi. Laiteajokorttia ei ole perusturvan toimialalla käytössä, mutta se on maa-
kunnallinen kehittämiskohde vuodelle 2017-2018. 

Organisaatiossa varmistetaan: 

• Työtilat tarjoavat edellytykset turvalliseen hoitoon huomioiden tilojen riittävyys, häiriöttömyys ja 
hygienia. 

• Kaatumis- ja loukkaantumisvaarat sekä muut työ- ja potilas- /asiakasturvallisuusriskit huomioi-
daan työympäristön suunnittelussa. 

• Hoitoon vaadittavat laitteet ja tarvikkeet ovat saatavilla ja toimintakuntoisia. 
• Laitteiden toimintakuntoa seurataan. 
• Laitteiden ja järjestelmien käyttöergonomia ja yhteensopivuus huomioidaan hankintapäätök-

sissä. 

4.1.5   Alihankinta- ja ostopalvelut   
Käytettäessä alihankinta- ja ostopalveluja säilyy vastuu potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistami-
sesta palvelun kohteena olevan yksikön esimiehellä. Toimintojen ja palveluiden alihankintaa suunni-
teltaessa huomioidaan potilas- ja asiakasturvallisuusnäkökulma seuraavasti: 

• Alihankintaa suunniteltaessa arvioidaan suunnitellun toimintatavan mahdolliset vaikutukset po-
tilas- ja asiakasturvallisuuteen. 

• Potilas- ja asiakasturvallisuusvaatimukset sisällytetään kilpailutusasiakirjoihin ja palvelun tuot-
tamissopimuksiin. 

• Palveluntuottajalta edellytetään toimintayksikkökohtainen turvallisuussuunnitelma. 
• Suunnitelmaan kirjataan tunnistetut riskit ja määritellään toimenpiteet niihin varautumiseksi. 

Suunnitelma hyväksytään palvelun tuottamissopimuksen hyväksymisen yhteydessä sekä tar-
kistetaan valvontakäynneillä tai sopimusneuvottelujen yhteydessä. 

• Yksityiset palveluntuottajat perehdytetään potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelmaan tuotta-
jien yhteisissä tapaamisissa. 

4.2   Laadunhallinta-asiakirjat 

Potilas- ja asiakasturvallisuus on osa organisaation kokonaisvaltaista laadun- ja riskienhallintaa. Jy-
väskylän kaupungin perusturvan toimialalla ei ole käytössä systemaattista laatujärjestelmää. Organi-
saatiossa on olemassa toimintaohjeita ja suunnitelmia, jotka täyttävät laadunhallinnan kriteerit. Poti-
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las- ja asiakasturvallisuuden yksi merkittävimmistä suunnitelmista on lääkehoitosuunnitelma. Sen 
lisäksi organisaatiossa on valmiussuunnitelma sekä palo- ja pelastussuunnitelmat. 

Erilaisia suunnitelmia/ toimintaohjeita perusturvan toimialalla on seuraavasti: 

- Lääkehoitosuunnitelmat 
- Valmiussuunnitelmat 
- Palo- ja pelastussuunnitelmat  
- Potilaan tunnistamisen ohje Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa 
- Tietosuojaohjeisto, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus 
- Tietosuojaohjeisto; Jyväskylän sosiaalipalvelut 
- Jyväskylän kaupungin työsuojelun toimintaohjelma  
- Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2017-2020 
- Pitkäaikaishoidon laatukäsikirja 
- Tietoturvallisuuden ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma (Kanta-palveluihin liittyvä) 
- Asukkaiden itsemääräämisoikeutta ja rajoittamistoimenpiteiden käyttöä koskeva ohjeistus ym-

pärivuorokautisen asumisen ja hoidon yksiköissä  (Vanhuspalvelut) 

4.3   Riskien hallinta 

Riskien hallinta on keskeinen osa potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä. Keräämällä tietoa 
aktiivisesti potilas- ja asiakasturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä pystytään määrittämään niihin liit-
tyvät riskit ja riskien hallintaan vaadittavat toimet, jotta vaaratapahtumat voidaan ennalta ehkäistä.  

4.3.1  Seurantamenettelyt 
Työyksiköissä tulee olla tehtynä ajantasainen toiminnallisten riskien ja vaarojen kartoitus. Jyväskylän 
kaupungin koko konsernissa se toteutetaan joka toinen vuosi, mutta muutosten yhteydessä se tulee 
yksikössä päivittää. 

Riskien hallintaan liittyvää seurantaa tehdään Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialalla myös 
seuraavalla tavalla: 

• HaiPro (vaaratapahtumien määrä ja laatu, riskiluokitus) 
• Kantelut, muistutukset, potilasvahinkoilmoitukset 
• Sairaalainfektioseuranta 
• Turvallisuuskulttuurikysely 
• Sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma 

4.3.2  Riskien arviointi ja hallinta 
Ennakoivaa riskien arviointia tehdään osana toimintaan kohdistuvien muutosten suunnittelua. Enna-
koivan riskien hallinnan työkaluna voidaan käyttää Lääkelaitoksen ja VTT:n kehittämää Turvallinen 
hoitoyksikkö –riskienhallintamallia ja siihen liittyviä menettelytapoja (Lääkelaitos 2004). Turvallinen 
hoitoyksikkö menettelytapa etenee seuraavasti: 

• Päätös riskienhallinnan kehittämisestä, asetetaan työlle selkeät tavoitteet 
• Kootaan työryhmä, nimetään riskien arvioinnin päävastuussa oleva henkilö 
• Tarkasteltavan yksikön koko henkilökunta osallistuu riskien arviointiin potentiaalisia riskejä ar-

vioimalla 
• Yksikön toiminnan taustatiedot kerätään ja toiminta nykymuodossa mallinnetaan  
• Taustatietojen ja toiminnan mallintamisen perusteella valitaan keskeisimmät potilas-/ asiakas-

turvallisuuteen vaikuttavat osa-alueet, joista laaditaan riskianalyysi 
• Arvioinnissa huomioidaan potilas/asiakas, henkilöstö, laitteet ja organisaatio 
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• Riskianalyysin jälkeen arvioidaan riskien merkitys ja suunnitellaan tarvittavat kehittämistoi-
menpiteet riskien hallitsemiseksi 

• Kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan ja huomioidaan toiminnassa ja toimintaym-
päristössä tapahtuvia muutoksia 

 
 
 

 
 

Kuvio 3 Turvallinen hoitoyksikkö-malli. Lääkelaitoksen julkaisusarja 2/2004. 
 

Reaktiivista riskien arviointia suoritetaan osana vaaratapahtuman tai vaaratapahtumajoukon käsitte-
lyä. Vaaratapahtumaan liittyvän riskin suuruus arvioidaan osana tapauksen käsittelyä. Riskin suuruus 
arvioidaan tapahtuman todennäköisyyden ja tapahtuman seurausten perusteella. Riskien suuruuden 
määrittelyssä käytetään 3x3 riskimatriisia, joka on integroitu osaksi HaiPro-vaaratapahtumien rapor-
tointijärjestelmää (suunnitelman kohta 4.4.6). 

Riskianalyysin tavoitteena on tunnistaa potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyviä riskejä ja määritellä 
tarvittavia toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi. Tapahtumasta etsitään tiettyjä tyyppitapahtumia, tren-
dejä, myötävaikuttavia tekijöitä ja tapahtumien seurauksia. Esiin nousseiden tietojen perusteella arvi-
oidaan keskeisimpiä toiminnan turvallisuuteen vaikuttavia uhkatekijöitä ja vaaran paikkoja.  Arvioinnin 
jälkeen kartoitetaan mahdollisuuksia uhkien poistamiseksi, vähentämiseksi tai tapahtuman estämi-
seksi.   
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Kuvio 4 Vaaratapahtumajoukkoon perustuva riskien analysointi-esimerkki. Lapin sairaanhoitopiiri. 

4.3.3  Muutosten hallinta 
Potilas- ja asiakasturvallisuusnäkökulmaa tarkastellaan kaikissa muutostilanteissa osana muutoksen 
suunnittelua. Merkittävästi toimintaan vaikuttavissa muutoksissa suoritetaan erillinen riskianalyysi, 
jossa tunnistetaan mahdolliset uhkatekijät, arvioidaan niihin liittyvät riskit ja varmistetaan riittävä va-
rautuminen niihin. Riskejä arvioidaan laaja-alaisesti huomioiden mahdolliset vaikutukset sekä potilai-
den/ asiakkaiden, henkilöstön, ympäristön että organisaation kannalta. Riskianalyysin lopputuloksena 
määritellään tarvittavat toimenpiteet riskien hallintaan osana muutoksen toteuttamista. 

Riskianalyysiä edellyttäviä muutoksia toiminnassa ovat yleisimmin: 

• Organisaatiorakennetta koskevat muutokset 
• Keskeisiä vastuuhenkilöitä koskevat muutokset 
• Tietojärjestelmiin liittyvät muutokset 
• Laitteisiin ja työvälineisiin liittyvät merkittävät muutokset 
• Lääkehoitoon liittyvät muutokset (hankintakauden aiheuttamat vaihtelut valmisteissa) 
• Hoitokäytäntöjen muutokset 
• Hoitoketjuihin ja prosesseihin liittyvät muutokset 
• Yksiköiden väliseen yhteistoimintaan liittyvät muutokset 

 
Riskianalyysin toteuttamisesta osana muutoksen suunnittelua vastaa muutosprosessia hallinnoiva 
esimies.  

4.4   Raportointi ja ilmoitusjärjestelmät 

Poikkeamien, vaaratilanteiden ja haittatapahtumien raportointi auttaa parantamaan turvallisuutta. Or-
ganisaation johdon ja toimintayksiköiden esimiesten tehtävänä on luoda avoin ja oikeudenmukainen 
toimintaympäristö kannustamaan henkilöstöä ilmoittamaan vaaratapahtumista aktiivisesti. Myös vi-
ranomaistietokantoihin kerättyä tietoa hyödynnetään.  Kaiken kertyneen tiedon säännöllinen analy-
sointi ja käsittely on toiminnan jatkuvan kehittämisen perusta. 
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4.4.1  Potilaslakiin ja potilasvahinkolakiin perustuvat ilmoitukset 
Muistutuksista, kanteluista ja potilasvahinkoilmoituksista kertyvää tietoa hyödynnetään oppimiseen 
koko organisaatiossa.  

 
Muistutusten ja kanteluiden käsittely 
 

Potilas / Asianosainen 

Muistutus 
Potilas/asiakas tekee kirjallisen ”Hoitoon tai koh-
teluun liittyvän muistutuksen”, joka lähetetään 
Jyväskylän kaupungin kirjaamoon. Kirjaamo toi-
mittaa muistutuksen palvelualueen vastaavalle 
palvelujohtajalle/ palvelupäällikölle. 

Aluehallintovirasto tai Valvira 

Selvityspyyntö 
Kanteluasian käsittelemiseksi viranomainen pyy-
tää Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialalta 
selvitystä 

Sihteeri/ kirjaamo/ palvelujohtaja/palvelupäällikkö 

Vastaanotto ja selvitysten hankkiminen 
Muistutus/ kantelu vastaanotetaan ja pyydetään 
tarvittavat selvitykset asianosaiselta hoitoon osal-
listuneelta/ osallistuneilta lääkäreiltä tai ylilääkä-
riltä/ hoitohenkilöstöltä 

Asianosainen hoitava lääkäri tai ylilääkä-
ri/henkilöstö 
 

Taustaselvitystyö ja lausunnon/selvityksen anta-
minen 

Palvelujohtaja/ palvelupäällikkö 
Selvitysten kokoaminen ja ratkaisun/ päätöksen 
antaminen potilaalle/ asiakkaalle tai selvityksen 
antaminen viranomaiselle 

Sihteeri / kirjaamo 

Tiedottaminen ja arkistointi 
Ratkaisusta/ päätöksestä tiedotetaan potilaalle/ 
asiakkaalle ja selvityksen antaneille sekä palve-
lujohtajalle/ palvelupäällikölle. Muistutus- ja kan-
teluasiakirjat arkistoidaan sähköiseen Twebiin. 

 
 
Potilasasiamies tilastoi kaikki potilasasiamiehelle tulleet yhteydenotot ja koostaa yhteydenotoista yh-
teenvedon potilasasiamiehen vuosittaiseen selvitykseen. Potilasasiamies kerää selvitykseen tiedot 
organisaatioon tulleista muistutuksista, kanteluista ja viranomaisten selvityspyynnöistä sekä tehdyistä 
potilasvahinkoilmoituksista ja korvatuista potilasvahingoista. Selvitys potilasasiamiestoiminnasta esi-
tetään vuosittain perusturvalautakunnalle. 
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Potilasvahinkoilmoitusten käsittely   
 

Potilas 
 Vahinkoilmoitus 

Potilasasiamies 

Potilas tekee vahinkoilmoituksen suoraan poti-
lasvahinkokeskukselle tai tekee sen yhdessä 
potilasasiamiehen kanssa ja toimittaa sen poti-
lasvahinkokeskukselle. 

Potilasvahinkokeskus/  
Potilasvahinkolautakunta/ 
Lääkevahinkovakuutuspooli 

Lähettää selvityspyynnön palvelujohtajalle / pal-
velupäällikölle. 

Palvelujohtaja/ palvelupäällikkö 

Tekee selvityksen ja toimittaa sen alkuperäisen 
pyynnön kanssa pyytävälle taholle / pyytää tarvit-
taessa selvityksiä pyynnön mukaisesti muilta 
hoitavilta henkilöiltä. Mukaan liitetään muut pyy-
detyt tiedot. 

Sihteeri Lähettää selvitykset liitteineen pyytävälle taholle.  

 

4.4.2  Potilaiden ja asiakkaiden vaaratapahtumailmoitukset 
Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialalla on ollut syksystä 2014 alkaen käytössä potilaan ja asi-
akkaan vaaratapahtumailmoitus. Vaaratapahtumailmoituksella potilas, asiakas tai läheinen voi ilmoit-
taa havaitsemistaan potilas- ja asiakasturvallisuusvajeista. Vaaratapahtumailmoituksen voi tehdä 
sähköisesti kaupungin www-sivujen kautta: 
http://www.jyvaskyla.fi/sote/asiakkaan_oikeudet/turvallisuus. Ilmoituksen voi tehdä myös paperisena. 
Paperisia ilmoituslomakkeita löytyy toimipisteistä. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä tai yhteystieto-
jen kanssa. Ilmoitusten käsittelyn painopiste on potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisessa ja 
toiminnan kehittämisessä. 

4.4.3  Hoitoilmoitustietokanta 
Terveyshaittaan johtavista vaaratapahtumista ilmoitetaan sairaaloiden hoitoilmoitusjärjestelmään 
(HILMO). HILMO:on kirjataan komplikaatiodiagnoosi, haittavaikutuksen tyyppi sekä mahdollisesti ai-
heutuvat uusintatoimenpiteet. Lisäksi järjestelmään kirjataan hoidon haittavaikutus. Hoitoon liittyvät 
haitat ilmoitetaan Y- tai T- koodilla. Hoitoilmoitusrekisterin tiedonkeruussa hoidon haittavaikutuksella 
tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilön antamaan hoitoon tai suorittamaan toimenpiteeseen 
liittyvää odottamatonta seuraamusta, joka aiheuttaa keskimäärin odotettavissa olevaan hoidon tulok-
seen verrattuna: 

• objektiivista haittaa potilaalle 
• hoidon keston pidentymistä 
• lisääntyneitä hoitokustannuksia 

Hilmojen kirjaamista ja tietojen hyödyntämistä haittavaikutusten osalta tulee perusturvan toimialalla 
kehittää jatkossa.  

http://www.jyvaskyla.fi/sote/asiakkaan_oikeudet/turvallisuus
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4.4.4  Sairaalainfektioiden seuranta ja infektioiden hallinta 
Organisaatiossa on kaikkien käytettävissä olevat ajantasaiset ohjeet infektioiden hallintaan hy-
gieniakansiossa: http://aski/terveyspalvelut/hygienia,%20ymparisto/Dokumentit. Infektioihin liittyvissä 
ongelmatapauksissa otetaan yhteyttä hygieniahoitajaan tai infektiolääkäriin.       

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin infektiolääkäri on ohjeistanut sairaalainfektioiden seurannan. Terve-
yskeskussairaalan hygieniahoitaja tekee yhteistyötä seurannan ja ohjeiden luomisessa Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin hygieniahoitajien kanssa. Leikkaushaavainfektioiden seurantaa on tehty jo vuosi-
kymmeniä täyttämällä kyselykaavake potilaan/ asiakkaan ompeleiden tai hakasten poiston yhteydes-
sä.  Täytetty kaavake toimitetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hygieniahoitajalle.  

Sairaalainfektiorekisteri (SAI) on otettu käyttöön Terveyskeskussairaalassa vuonna 2012. Sairaalain-
fektiorekisterissä kirjataan kaikki yksikön potilaiden antibioottihoidot. Sairaalainfektiorekisteriseuranta 
tehdään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Saadut tiedot käsitellään osastonhoitajakokouk-
sessa, sairaalan johtoryhmässä ja hygieniayhdyshenkilöpalaverissa. 

Hoitoon liittyvät infektiot (MRSA-, ESBL- ja VRE-kantajuudet) Jyväskylän kaupungin alueelta ilmoite-
taan hygieniahoitajalle Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hygieniahoitajien toimesta. Hygieniahoitaja 
kirjaa tilastot infektioista. Ulkomailta tai muista sairaanhoitopiireistä tulevat potilaat eristetään hoito-
jakson ajaksi ja testataan mahdollisten kantajuuksien (MRSA, ESBL,VRE) toteamiseksi. 

Tarttuvan vatsataudin (Noro-virus) aiheuttamia epidemioita on seurattu ja tilastoitu terveyskeskussai-
raalan osastoilla vuodesta 2006. Seurannan tuloksista tiedotetaan koko terveyskeskussairaalan hen-
kilökuntaa. Antibioottihoidon jälkeistä ripulia (Clostridium Difficile) seurataan, mutta ei tilastoida. 

Sairaalainfektioiden seurantaan kuuluu myös käsihuuhteiden ja suojakäsineiden kulutuslukujen seu-
ranta ja palaute yksiköittäin. 

Vanhus- ja vammaispalveluissa seurataan MRSA, ESBL ja VRE kantajien esiintyvyyttä. Vanhuspalve-
luissa seurataan myös tarttuvan vatsataudin (Noro) levinneisyyttä ja sairastamispäiviä. 

4.4.5  Laitteita ja tarvikkeita koskevat ilmoitukset 
Laitteita ja tarvikkeita koskevasta turvallisuudesta vastaa organisaation tekninen päällikkö. 

Ammattimaisen käyttäjän on TLT-lain 25 §:n mukaan ilmoitettava terveydenhuollon laitteen ja tarvik-
keen aiheuttamasta vaaratilanteesta, joka johtuu laitteen tai tarvikkeen ominaisuuksista, suoritusky-
vyn poikkeamasta tai häiriöstä, riittämättömästä merkinnästä, riittämättömästä tai virheellisestä käyt-
töohjeesta taikka käytöstä. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun laitteen tai tarvikkeen osuus tapah-
tumaan on epäselvä. Tapahtumasta on ilmoitettava myös valmistajalle tai tämän edustajalle, koska 
valmistajalla on ensisijainen vastuu tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Säteilyä synnyttävien laittei-
den käyttöön liittyvistä poikkeavista tapahtumista ja vaaratilanteista on lisäksi ilmoitettava Säteilytur-
vakeskukselle säteilylain 592/1991 perusteella. 

Organisaatiossa tulee olla laiterekisteri ja nimettynä laitevastaava, joka huolehtii laiterekisterin ajan 
tasalla pitämisestä. Laitteisiin tulee tehdä tarvittavat jäljitykseen ja yksilöimiseen liittyvät merkinnät. 
Ajantasainen laiterekisteri, josta näkyy kalibroinnit ja suoritetut huollot, tukee laiteturvallisuuden toteu-
tumista. Laiterekisteristä huolehtii Tekninen palvelu. Kaikki laitteisiin ja tarvikkeisiin sekä niiden käyt-
töön liittyvät vaaratapahtumat ilmoitetaan HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmään ja tapah-
tumayksiköksi laitetaan aina se yksikkö, missä laite sijaitsee. Ilmoitukset käsitellään valmiiksi tapah-
tumayksikössä. Vaaratilanteesta on ilmoitettava niin pian kuin mahdollista Tekniseen huoltoon.  Va-
kavasta vaaratilanteesta on ilmoitettava välittömästi.  

http://aski/terveyspalvelut/hygienia,%20ymparisto/Dokumentit
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4.4.6  Vaaratapahtumien raportointi 
Vaaratapahtumailmoitukset tallennetaan HaiPro-järjestelmään, johon jokaisella työntekijällä on mah-
dollisuus tehdä vaaratapahtumailmoitus Intranetin kautta. Järjestelmään kertynyt tieto on luottamuk-
sellista eikä sitä käytetä muihin tarkoituksiin. Ilmoitettavia asioita ovat kaikki hoitoon liittyvät vaarata-
pahtumat, jotka aiheuttivat tai jotka olisivat voineet aiheuttaa haittaa potilaalle. Vaaratapahtumailmoi-
tus tehdään HaiPro-järjestelmään, vaikka samasta tilanteesta olisi raportoitu lakisääteisiä ilmoitta-
mismenettelyjä käyttäen. 

HaiPro-järjestelmän kautta saatavia ilmoituksia tulee tarkastella ensisijaisesti potilas- ja asiakasturval-
lisuuskulttuurin kehittymisen näkökulmasta. Runsas ilmoitusten määrä ei kuvasta huonoa potilas- ja 
asiakasturvallisuutta, vaan ennemminkin valveutunutta yksikköä, jossa potilas- ja asiakasturvallisuu-
den kehittäminen on omaksuttu toiminnan merkittäväksi osaksi. Ilmoitusten puuttuminen joltakin yksi-
költä voi taas kuvastaa sitä, että potilas- ja asiakasturvallisuutta ei yksikössä ole mielletty yhteisesti 
kehitettäväksi alueeksi. 

 

 
 
Kuvio 5 Vaaratapahtumien raportointiprosessi (Suomen Potilasturvallisuusyhdistys). 

 
 
Vaaratapahtumailmoituksen käsittely 
 
Ilmoitukset käsitellään ja luokitellaan sovitun vastuunjaon mukaisesti tapahtumayksikössä, kuitenkin 
viimeistään viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Ilmoitukset käsitellään aina siinä yksi-
kössä, missä vaaratapahtuma on tapahtunut, joten tarvittaessa ilmoitus siirretään käsiteltäväksi oike-
aan yksikköön. Käsittelijä voi siirtää yksikön toimintaa laajempaa kokonaisuutta koskevat ilmoitukset 
käsiteltäväksi ylemmälle tasolle, palvelualueen palvelujohtajalle tai palveluyksikön palvelupäällikölle. 

Yksittäisen ilmoituksen käsittelyyn ohje: www.haipro.fi. 

 

 

http://www.haipro.fi/
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Taulukko 1 HaiPro-tapahtumien raportointi Jyväskylän kaupungilla 

Yksikkö (esim. osasto) 

Osastonhoitaja (tai vastaava) laatii raportin oman 
yksikkönsä ilmoituksista. Ilmoituksia/ raporttia käsi-
tellään myös yhdessä henkilökunnan kanssa yksi-
kön kokouksissa säännöllisesti (suositus kerran 
kuukaudessa). RIII-V-riskiluokkien tapahtumat ra-
portoidaan edelleen palvelualueen palvelujohtajalle 
ja palvelupäällikölle. Vakavat riskit raportoidaan 
välittömästi. 

Palveluyksikkö/ palvelualue 
Raportit käsitellään palveluyksikön  johtoryhmässä. 
Potilasturvallisuuskoordinaattori tekee raportit pal-
veluyksiköittäin. 

Toimialue 
Potilasturvallisuuskoordinaattori tekee yhteenvedon  
kerran vuodessa.  Yhteenveto käsitellään perustur-
van johtoryhmässä.  

 
 
Raporttiin kerätään seuraavat asiat HaiPro-järjestelmästä (palveluyksikkötasosta ylöspäin): 

1. Lomakkeen täyttäjä 
2. Tapahtuman luonne 
3. Tapahtuman tyyppi (tästä yläkäsitteet esim. lääke- ja nestehoitoon liittyvä,  

tiedonkulkuun liittyvä etc.) 
4. Seuraus potilaalle (kokonaan alakohtineen) 
5. Seuraus hoitavalle yksikölle (kokonaan alakohtineen) 
6. Riskiluokkiin III-V-kuuluvat tapahtumat 
7. Korjaavat toimenpiteet 
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Vaaratapahtuman tutkinta 
 
Vaaratapahtuman tutkinnan toteuttamistapa perustuu tapahtumatyyppiin (merkityksellisyys toiminnan 
kehittämisen kannalta) sekä tapahtumaan liittyneeseen riskiin.  

 

Taulukko 2 HaiPro-Riskin arviointi-riskimatriisi    

 Tyypilliset seuraukset 

Todennäköisyys 

Vähäiset 
Korkeintaan epä-
mukavuutta, hoi-
don viivästymistä 
tai pitkittymistä 

ilman merkittäviä 
terveysvaikutuksia 

  

Haitalliset 
Toimenpiteitä vaativia 

terveysvaikutuksia, 
hoidon pitkittymistä ja 

ylimääräistä kärsimystä, 
tilapäinen työkyvyttö-

myys 

Vakavat 
Kuolema tai pysyviä 
vakavia vaikutuksia, 
elämänlaatua huo-

mattavasti heikentä-
viä vammoja, pysyvä 

työkyvyttömyys 
 

Epätodennäköinen 
Satunnainen vaara-
tilanne, altistuminen 
lyhytaikaista, esiin-
tyy harvoin. 

 

I Merkityksetön 
riski 

II Vähäinen 
riski 

III Kohtalainen 
riski 

Mahdollinen 
Vaara- tai kuormi-
tustilanteet päivittäi-
siä. Läheltä piti -
tapauksia on sattu-
nut.  

 

II Vähäinen 
riski 

III Kohtalainen 
riski 

IV Merkittävä 
riski 

Todennäköinen 
Vaaratilanteita esiin-
tyy usein ja säännöl-
lisesti. Tapaturmia 
on sattunut.  

 

III Kohtalainen 
riski 

IV Merkittävä 
riski 

V Vakava 
 

 
 
Tapahtuman riskiin perustuvassa tutkinnan organisoinnissa käytetään kolmea käsittelytasoa riskin 
suuruuden mukaan. 
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Taulukko 3 Vaaratapahtumien käsittelytasot 

Riskin suuruus Vaaratapahtuman tutkinnan toteuttaminen 

 
1 

Tilastoidaan ja luokitellaan paikallisesti käsittelijän toimes-
ta. Suoritetaan niissä tilanteissa, joissa tapahtumaan liitty-
vä riski on merkityksetön ja tapahtuma ei vaadi välittömiä 
toimenpiteitä. 

2-3 

Tapahtuman analysointi ja toimenpidesuositukset paikalli-
sesti käsittelijän sekä tarvittaessa 1-2 asiantuntijan toimes-
ta (esim. potilasturvallisuuskoordinaattori tai palveluyksikön 
johto). 
Suoritetaan niissä tilanteissa, joissa potilaalle/ asiakkaalle 
aiheutunut tai potentiaalinen haitta on lievä tai kohtalainen. 
Tapahtumien kulku, myötävaikuttaneet tekijät sekä tutkin-
nan perusteella tehdyt johtopäätökset ja suositukset kirja-
taan HaiPro-järjestelmään tai erilliseen tutkintaraporttiin. 

4-5 

Systeemianalyysin mukainen tutkinta erikseen nimettävän 
tutkintaryhmän toimesta. 
Suoritetaan niissä tilanteissa, kun potilaalle/ asiakkaalle on 
aiheutunut tai potentiaalinen haitta on vakava. 
Tapahtumien kulku, myötävaikuttaneet tekijät sekä tutkin-
nan perusteella tehdyt johtopäätökset ja suositukset kirja-
taan erilliseen tutkintaraporttiin. 

 
Tapahtuman tutkinta suoritetaan luottamuksellisesti. Käsittelyn tavoitteena on tunnistaa erilaiset mah-
dollisuudet vastaavan tapahtuman syntyyn sekä niihin myötävaikuttavat tekijät, arvioida tapahtumaan 
liittyviä riskejä ja niihin varautumista sekä tarkastella tapahtumaan liittyvien organisaatiotekijöiden 
vaikutusta.  

4.4.7  Vakavien haittatapahtumien ilmoittaminen ja käsittely 
Henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi vakavasta vaaratapahtumasta. Vakavaksi vaara-
tapahtumaksi luokitellaan haittatapahtuma tai haittavaikutus, joka 

• johti tai olisi voinut johtaa kuolemaan tai hengenvaaraan 
• johti tai olisi voinut johtaa sairaalahoidon aloittamiseen tai jatkamiseen sekä huomattavia ter-

veysvaikutuksia 
• aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa merkittävän tilapäisen tai pysyvän vamman, haitan tai toimin-

takyvyn heikkenemisen, synnynnäisen anomalian tai epämuodostuman. 

Vakavaan haittatapahtumaan liittyväksi merkittäväksi haitaksi luetaan lisäksi tilanteet, joissa potilaalle/ 
asiakkaalle on suoritettu virheellinen toimenpide tai toimenpidekohde on ollut väärä, hoito on annettu 
väärälle potilaalle/ asiakkaalle tai määrätty hoito on jäänyt merkittäviltä osin antamatta. 

Vakavien haittatapahtumien käsittely ja tutkinta 
 
Potilas- ja asiakasturvallisuusprosessissa analysoidaan yksittäisiä vakavia vaaratapahtumia tai laa-
jempia läheltä piti - haittatapahtumia. Tavoitteena analysoinnilla on edistää potilas- ja asiakasturvalli-
suutta organisaatiossa ja estää vastaavanlaisten tilanteiden tapahtuminen tulevaisuudessa.  

Tutkintaan haluttava vaaratapahtuma ilmoitetaan omalle esimiehelle ja /tai palvelujohtajalle. Ilmoituk-
sen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla. Tutkintaan otettavia asioita saatetaan ottaa myös HaiPro-
ilmoitusten pohjalta tai esimerkiksi kanteluiden tai muistutusten pohjalta nousevista asioista.  
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Palvelujohtaja päättää tutkintaan otettavat asiat. Tutkintaan otetuista vaaratapahtumista tiedotetaan 
yksiköille, joita vaaratapahtumat koskevat. Vaaratapahtumien esitutkinnasta vastaa palvelualueen 
palvelujohtaja. Potilasturvallisuuskoordinaattori avustaa tehtävässä. Palvelujohtaja päättää tutkintaan 
osallistuvat.  

Tutkintaryhmän jäsen on jäävi osallistumaan tutkintaan, jos hän on ollut hoitosuhteessa potilaaseen 
ajanjaksona, johon tutkinta kohdistuu. Lisäksi jos on kyseessä sukulaisuus ja/ tai ystävyys, työryhmän 
jäsenen on syytä jäävätä itsensä. Esimies on jäävi osallistumaan tutkintaan, jos hän on suorassa 
esimiessuhteessa tutkittavan tapahtuman henkilöihin tai jos muusta syystä katsotaan tutkinnan puo-
lueettomuuden vaarantuvan.  

Potilasturvallisuustutkintaryhmän roolissa toimii perusturvan potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmä. 
Tutkinnan loppulausunto käsitellään työryhmässä, jonka jälkeen suositukset esitetään tutkintaproses-
sissa mukana olevalle yksikölle ja palvelualueen johtoryhmälle sekä tarvittaessa perusturvan johto-
ryhmälle mahdollisia toimenpiteitä varten. Potilaalle/ asiakkaalle/ omaisille kerrotaan suosituksista, 
joita tutkinnan pohjalta on annettu. Annettujen suositusten toteuttamisen muutoksista palvelujohtaja 
raportoi perusturvan johtoryhmälle. 

Tutkintaprosessin kulku  

Kuviossa 6 esitetään tutkintaprosessin kulku kaaviona. 

- Palvelujohtajan päätöksen perusteella käynnistetään tutkinta ja palvelujohtaja nimeää ko-
koonpanon, jolla tutkintaa aletaan tekemään 

- Informoidaan yksikköä/ yksiköitä, joita tutkintaprosessi koskee 
- Potilaalle/ asiakkaalle/ omaiselle kerrotaan tutkinnan aloittamisesta tutkintaryhmän toimesta. 

Haastatellaan potilasta/ asiakasta/ omaista, jos katsotaan siihen tarvetta 
- Tutkintaprosessin aikana kuvataan seuraavat asiat: 

1. Tapahtuman kuvaus 
2. Tapahtumien kulku potilasasiakirjoista 
3. Haastattelut yms. tiedonhankinta 
4. Tapahtumakaavio 
5. Johtopäätökset 

- Kaikki dokumentit tehdään ilman potilaan/ asiakkaan henkilötietoja ja myös henkilöstöä yksi-
löivät tiedot poistetaan 

- Dokumentit säilytetään lukitussa tilassa 
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Kuvio 6 Vakavan vaaratapahtuman tutkintaprosessi. Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen mallin mu-
kaisesti. 
 
 
Dokumenttien käyttäminen muiden tutkimuslausuntojen antamiseen (esimerkiksi kanteluiden, potilas-
vahinkoilmoitusten) on sallittua ainoastaan silloin, jos haastatellulta on siihen kysytty lupa. Ilman lupaa 
ei saa käyttää tutkintaprosessissa syntynyttä aineistoa. Tarkoitus selvityksellä on tukea toiminnan 
kehittämistä, että vastaavaa ei pääse tapahtumaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tieto voi tulla monella tapaa (vaaratapahtumailmoi-
tus, muu yhteydenotto, tieto potilaalta/ asiakkaalta).  

Palvelujohtaja päättää selvityksen aloittamisesta. 
Tiedottaminen henkilökunnalle ja potilaalle/ asiak-
kaalle.  

Kerätään tapahtumasta saatavilla oleva tieto (haastat-
telut, kirjallinen dokumentaatio ym.). 

Analysoidaan saatuun tietoon perustuen, mitkä riskitekijät 
ja olosuhteet myötävaikuttivat poikkeamien syntyyn. Ede-
tään analyysin avulla organisaation toimintaprosessin 
tarkasteluun. 

Tehdään johtopäätökset tapahtumaan vaikuttaneista puut-
teista organisaation toiminnassa ja suositukset näiden 
puutteiden korjaamiseksi.  

Päätetään korjaavista toimenpiteistä ja määritellään vas-
tuut ja aikataulu niiden toteuttamiseksi. Sovitaan seuran-
nasta ja vaikutusten arvioinnista 

Käsitellään johtopäätökset ja suositukset palvelualu-
een johtoryhmässä.  

Kuvataan tapahtumien kulku vaihe vaiheelta saadun 
tiedon perusteella. Tunnistetaan poikkeamat.  
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4.5  Henkilöstön osallistuminen 

Henkilöstöllä on mahdollisuus saada säännöllisesti tietoa potilas- ja asiakasturvallisuuden kehitykses-
tä koko organisaatiossa ja työyksikössään. Henkilöstölle informoidaan potilas- ja asiakasturvallisuu-
teen liittyvistä ajankohtaisista asioista, jaetaan tietoa tunnistetuista turvallisuusriskeistä sekä kerro-
taan perusteita potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvistä ohjeista ja suosituksista. Tiedon jakamises-
sa hyödynnetään organisaation sisällä saatavaa tietoa, alueellisia, kansallisia että kansainvälisiä tie-
tovarantoja. 

4.5.1  Tiedotus 
Henkilöstölle tiedotetaan potilas- ja asiakasturvallisuudesta erilaisin menetelmin. Tavoite on ylläpitää 
henkilöstön tietämystä potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvistä asioista sekä varmistaa tietoisuus 
tunnetuista riskeistä ja niiden hallintaan liittyvistä ohjeista.  

Tiedotuskanavat Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialalla: 

• Jyväskylän kaupungin Intranet 
• Sähköpostitiedotteet 
• Esimiesinfot 
• Henkilöstökokoukset 

 
Muut tiedotteet: 

• Viranomaistiedotteet 
o Valvira 
o Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
o Aluehallintovirasto (AVI) 

4.5.2  Työpaikkakokoukset ja henkilöstökeskustelut 
Tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta levitetään keskustelemalla henkilökunnan kanssa säännölli-
sesti työpaikkakokouksissa. Tavoitteena on motivoida henkilökuntaa potilas- ja asiakasturvallisuuden 
kehittämiseen.  

Yksiköstä vastaavan lääkärin ja lähiesimiehen (esim. osastonhoitaja, palveluesimies) vastuulla on 
varmistaa, että työpaikkakokouksissa/osastotunneilla käsitellään säännöllisesti potilas- ja asiakastur-
vallisuuden kehitystä yksikössä, tunnistettuja riskejä ja niihin varautumista sekä henkilöstön esille 
tuomia kehittämisehdotuksia. Keskusteluissa ilmenneet kehittämistarpeet kirjataan ja käsitellään yksi-
kön johdon toimesta. Mikäli keskusteluissa esille tuotu asia koskee laajemmin organisaation toimin-
taa, tieto välitetään palvelualueen johtoryhmään ja siitä tarvittaessa perusturvan johtoryhmään.  

4.6  Perehdyttäminen ja koulutus 

Jokaisessa yksikössä tulee olla suunnitelma siitä, miten varmistetaan, että työntekijällä on työn teke-
miseen vaadittava pätevyys ja osaaminen sekä kirjallinen perehdyttämissuunnitelma, jossa potilas- ja 
asiakasturvallisuusnäkökulma on huomioitu (uudet työntekijät, sisäiset siirrot sekä työhön palaavat). 
Perehdytettävälle määrätään yksikön esimiehen toimesta ohjaaja, joka vastaa perehdyttämisen suo-
rittamisesta suunnitelman mukaan.  
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4.6.1  Potilas- ja asiakasturvallisuuskoulutus 
Potilas –ja asiakasturvallisuuskoulutus toteutetaan  jatkuvana verkkokoulutuksena. Potilas-/ asiakas-
työtä tekevälle henkilöstölle verkkokurssi on pakollinen (kuten lääkärit, hoitohenkilöstö, osastonsihtee-
rit, fysioterapeutit, sairaaloiden laitoshuoltajat, lääkintätekninen henkilöstö). Muulle henkilöstölle verk-
kokurssi ei ole pakollinen, mutta suositeltava. Verkkokoulutus on Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen 
(THL) luoma. Verkkokoulutus sisältää perustiedot potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyen. Verkko-
koulutus saadaan käyttöön Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kautta. 

Turvallisuuskulttuurikyselyllä (TUKU-kysely) kartoitetaan potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvää 
asennekulttuuria sekä tieto-tasoa. TUKU-kysely toteutettiin ensimmäisen kerran vuosina 2013-2014 ja 
toisen kerran vuonna 2016. TUKU-kysely on tarkoitus toteuttaa kahden vuoden välein, jolloin näh-
dään, miten potilas- ja asiakasturvallisuuden asennekulttuurissa ja tieto-taitoon liittyen on edistytty. 

HaiPro-käsittelijöille järjestetään koulutusta 2-3 kertaa vuodessa. Käsittelijäkoulutukset pitää potilas-
turvallisuuskoordinaattori. Ilmoitusten tekemiseen liittyen yksiköissä olevat käsittelijät opettavat uudet 
työntekijät ilmoitusten tekemiseen. Tarvittaessa voidaan järjestää ilmoitusten tekemiseen yksikkökoh-
taisia koulutuksia.  

4.6.2  Perehdytys 
Potilas- ja asiakasturvallisuuden perehdytyksen sisältö on seuraavanlainen: 

Organisaatiota koskeva: 
• Potilas- ja asiakasturvallisuuspolitiikka 
• Potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvät vastuu- ja yhteyshenkilöt 
• Vaaratapahtumien raportointimenettely 

 
Työyksikköä koskeva: 

• Työyksikön poikkeus- ja hätätilaohjeistus 
• Työyksikössä tunnistetut keskeisimmät potilas- ja asiakasturvallisuusriskit 
• Yleisimmät vaaratapahtumatyypit ja niihin varautuminen 

 
Työtehtävää koskien: 

• Työtehtävään liittyvät vastuut 
• Työtehtävään liittyvät turvallisuutta edistävät käytännöt 
• Yhteistoimintaan liittyvät käytännöt 

Henkilöstön siirtyessä työyksiköiden välillä tai siirtyessä toiseen työtehtävään, suoritetaan perehdytys 
ylläkuvatun mukaan joko työyksikön toimintaa ja/tai työtehtävää koskien. Yksikön esimiehen tulee 
määritellä tarvittaessa erillinen suunnitelma henkilöstön perehdyttämiselle esimerkiksi työhön palaa-
valle henkilölle (pitkän poissaolon jälkeen) tai uusien järjestelmien tai laitteiden käyttöönoton yhtey-
dessä. 
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4.6.3  Potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistaminen opiskelijan toimiessa laillistetun 
ammattihenkilön tai nimikesuojatun tehtävässä 
Toimintayksikön esimiehillä on velvollisuus varmistaa, että opiskelijan toimiessa laillistetun ammatti-
henkilön tehtävässä täyttyvät valtioneuvoston asetuksessa nro 104/ 14.2.2008, 3 § ” Lääketieteen 
opiskelijan toimiminen laillistetun ammattihenkilön tehtävässä” kuvatut vaatimukset. Sairaanhoitaja-
opiskelijalla tulee olla suoritettuja opintopisteitä 140 op sairaanhoitajan tehtävää varten. Lähihoitaja-
opiskelijalla tulee olla suoritettuja opintopisteitä 80 ov (pitkät yli 2 viikon sijaisuudet). 

Toimintayksikön esimiehen vastuulla on: 
• opiskelijan opintosuoritusten varmistaminen 
• arvioida, onko opiskelijalla edellytyksiä toimia kyseisessä sijaisuudessa 
• opiskelijan tehtäväkuvauksen tarkentaminen hänen tietojensa ja taitojensa mukaiseksi 
• seurata, ohjata ja valvoa opiskelijan työtä sekä tarvittaessa välittömästi puuttua epäkohtiin 
• nimittää opiskelijalle ohjaaja 

 
Lääkehoidon osaamisen varmistamiseen on Jyväskylän kaupungilla erillinen toimintaohje: 
http://aski/henkilostoasiat/henkilostosuunnittelujarekrytointi/rekrytointi/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=
/henkilostoasiat/henkilostosuunnittelujarekrytointi/rekrytointi/Dokumentit/Rekrytointiohjeet/L%C3%A4%C3%A4k
ehoidon%20osaamisen%20varmistaminen%202016.pptx&action=default 
 

4.7  Potilaan/ asiakkaan ja läheisten osallistuminen 

Potilaille/ asiakkaille suunnatun tiedottamisen tavoitteena on lisätä potilaiden/ asiakkaiden ja omaisten 
mahdollisuuksia potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen eri tavoin. Tiedottamisen avulla poti-
laille/ asiakkaille tarjotaan ajankohtaista ja helposti ymmärrettävää tietoa potilas- ja asiakasturvallisuu-
teen vaikuttavista tekijöistä ja tuetaan potilaiden/ asiakkaiden osallistumista omaa hoitoaan koske-
vaan päätöksentekoon. 

Potilas- ja asiakasturvallisuutta tulee edistää yhteistyössä potilaan/ asiakkaan kanssa, potilasta/ asia-
kasta kuunnellen. Potilaalla/ asiakkaalla ja omaisilla on tärkeä rooli hoidon vaikuttavuuden ja turvalli-
suuden varmistamisessa. Potilasta/ asiakasta kuunnellaan ja informoidaan. Potilas/ asiakas osallistuu 
oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen. Potilaan/ asiakkaan tulee saada ymmärrettävällä tavalla 
tietoa sairaudestaan, sen hoidosta, odotettavista tuloksista sekä hoitoon liittyvistä riskeistä. Myös 
omaista tulee ohjata apuvälineiden ja laitteiden turvalliseen käyttämiseen. 

4.7.1  Tiedotus ja ohjaus 
Potilas- ja asiakasturvallisuudesta tiedotetaan Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialalla seuraa-
vasti: 

• Jyväskylän kaupungin www-sivut 
• Potilas-/asiakasturvallisuus huoneentaulut yksiköissä 
• Kaupungin virallinen tiedotuslehti 
• Henkilöstölle kohdennetut viestit  

  

http://aski/henkilostoasiat/henkilostosuunnittelujarekrytointi/rekrytointi/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/henkilostoasiat/henkilostosuunnittelujarekrytointi/rekrytointi/Dokumentit/Rekrytointiohjeet/L%C3%A4%C3%A4kehoidon%20osaamisen%20varmistaminen%202016.pptx&action=default
http://aski/henkilostoasiat/henkilostosuunnittelujarekrytointi/rekrytointi/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/henkilostoasiat/henkilostosuunnittelujarekrytointi/rekrytointi/Dokumentit/Rekrytointiohjeet/L%C3%A4%C3%A4kehoidon%20osaamisen%20varmistaminen%202016.pptx&action=default
http://aski/henkilostoasiat/henkilostosuunnittelujarekrytointi/rekrytointi/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/henkilostoasiat/henkilostosuunnittelujarekrytointi/rekrytointi/Dokumentit/Rekrytointiohjeet/L%C3%A4%C3%A4kehoidon%20osaamisen%20varmistaminen%202016.pptx&action=default
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4.7.2  Hoito – ja palvelusuunnitelma 
Hoitosuunnitelma on potilas- ja asiakasturvallisuuden kannalta keskeinen asiakirja, jonka avulla turva-
taan potilaan/ asiakkaan osallistuminen omaan hoitoonsa ja sen riskien ymmärtäminen sekä potilaan/ 
asiakkaan omahoidon onnistuminen. Sen avulla voidaan koordinoida eri sairauksien hoidot turvalli-
sesti ja varmistaa hoitojen yhteensopivuus ja toteutus. 

Potilas / asiakas ja terveydenhuollon ammattihenkilö laativat suunnitelman yhteistyössä ottaen huo-
mioon kuitenkin, että vain lääkäri voi päättää lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja 
hoidosta. Potilaalla / asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta hoidosta, jolloin häntä voidaan hoitaa 
muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. 

Hoitosuunnitelmaa laadittaessa potilaalle/ asiakkaalle annetaan tietoa hänen sairauksistaan ja niiden 
hoitovaihtoehdoista sekä niihin liittyvistä riskeistä. Hoitosuunnitelmassa sovitaan myös asioista, joista 
potilas/ asiakas itse huolehtii hoidossaan.  

Suunnitelmaan kirjataan hoidon tarve ja tavoite, hoidon toteutus ja keinot, työnjako, seuranta ja arvi-
ointi sekä diagnoosi- ja lääkityslista. Suunnitelmalle nimetään vastuuhenkilö, joka koordinoi hoito-
suunnitelmaa.  Hoitosuunnitelma tehdään terveyspalveluiden potilaille / asiakkaille.  

Vanhus- ja vammaispalveluissa asiakkaalle tai asukkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yh-
teistyössä asiakkaan/ asukkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan 
voimavarat, hoidon ja palvelun tavoitteet, auttamiskeinot, seuranta ja arviointi. Lääketieteellisestä hoi-
dosta vastaa hoitava lääkäri. 

4.7.3  Asiakaspalautejärjestelmä 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on maakunnallisessa käytössä potilaan ja asiakkaan vaara-
tapahtumailmoitus, ns. potilaan HaiPro, jonka myötä potilaalla/ asiakkaalla tai läheisellä on mahdolli-
suus tuoda esiin omat kokemukset mahdollisista haitta- ja vaaratapahtumista. 

Eri palveluyksiköissä asiakaspalautetta kerätään vuosittain. Vuosittaiset asiakaspalautteiden kerää-
miset ovat pääsääntöisesti kertaluonteiset. Jatkuvaa asiakaspalautetta voi antaa muun muassa Jy-
väskylän kaupungin www-sivujen palauteosion kautta, suullisesti tai kirjallisesti toimintayksikköön tai 
palveluyksikön tai palvelualueen hallinnolle. Suoraa palautetta voi antaa myös yksikön esimiehelle 
sekä Oiva-keskukseen.  

4.7.4  Haittatapahtumien käsittely 
Jos potilaalle/ asiakkaalle on koitunut hoidon seurauksena haittatapahtuma, siitä kerrotaan yhteisten 
menettelytapojen mukaisesti avoimesti potilaalle/ asiakkaalle. Tapahtuma ja sen mahdolliset seurauk-
set käydään läpi potilaan/ asiakkaan sekä potilaan/ asiakkaan niin toivoessa, hänen läheistensä 
kanssa. Tulee myös huomioida, että potilas/ asiakas ja läheiset voivat tarvita erityistä apua ja tukea 
tapahtuman ja sen seuraamusten ymmärtämiseksi ja työstämiseksi. Tapahtumaan osalliset perustur-
van ammattihenkilöt tarvitsevat myös tukea ja asian avointa käsittelyä rakentavassa ilmapiirissä. Täs-
sä esimiehillä ja työtovereilla on keskeinen rooli.  Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialueella ei 
ole vielä yhteisesti koko organisaatiolle laadittuja yhteisiä menettelytapoja. Jyväskylän yhteistoiminta-
alueen terveyskeskussairaalassa on olemassa oma menettelytapa-ohje, jonka mukaan sairaalahoi-
dossa toimitaan haittatapahtuman käsittelyn ilmetessä. 

Potilaalle/ asiakkaalle tulee kertoa, että terveyden- tai sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun-
sa tyytymättömällä on oikeus tehdä muistutus. Muistutus tehdään palvelualueen palvelujohtajalle tai 
palvelupäällikölle. 
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Jos muistutusta käsiteltäessä tai muutoin ilmenee, että potilaan hoidosta tai kohtelusta saattaa seura-
ta potilasvahinkolaissa (585/86) tarkoitettu vastuu potilasvahingosta, vahingonkorvauslaissa tarkoitet-
tu vahingonkorvausvastuu tai muussa laissa säädetty kurinpitomenettely tai turvaamistoimenpide, on 
potilasta/ asiakasta neuvottava, miten asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai 
toimielimessä.  Neuvontaa antaa potilasasiamies ja sosiaaliasiamies. 

Potilasasiamies antaa tietoa potilaalle/ asiakkaalle tämän oikeuksista ja toimii potilaan/ asiakkaan 
oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilasta/ asiakasta, jos 
tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa potilasta/ asiakasta 
selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta/ asiakasta 
muistutuksen, valvontaviranomaiselle tehtävän kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän poti-
lasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan/ asiakkaan lääketieteellisiin hoi-
topäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan/ asiakkaan hoidossa tapahtunut hoi-
tovahinko.  

Jyväskylän kaupungin potilasasiamiehen j a  sos iaa l i as iam iehen  yhteystiedot löytyvät kau-
pungin www-sivuilta. Sosiaaliasiamies toimii vanhus-, vammais- ja sosiaalipalveluiden alueella 

4.8  Alueellinen yhteistyö 

Maakunnallista yhteistyötä tehdään potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiseksi Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin alueella. Potilas- ja asiakasturvallisuuden toteuttamisessa on yhteiset periaatteet 
erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa sekä sosiaalitoimessa (vanhus- ja vammaispalve-
lut).  Sairaanhoitopiirin alueelle on laadittu yhteiset strategiset tavoitteet, joiden toteutumista tavoitel-
laan sovitusti.  Maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin on nimetty potilasturvalli-
suuskoordinaattorit, jotka kokoontuvat systemaattisesti. Maakunnallinen potilasturvallisuusneuvosto 
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, johon on koottu maakunnallinen edustus eri toimijoista. Jyväskylän 
kaupungin edustajia työryhmässä on kaksi: potilasturvallisuuskoordinaattori ja vanhuspalveluista pal-
veluesimies. 

4.9  Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman ylläpito 

Johdon vastuu potilas- ja asiakasturvallisuustyöstä on keskeinen. Johto vastaa potilas- ja asiakastur-
vallisuustyön suunnittelusta ja toteutuksesta. Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman laadinta on 
delegoitu perusturvan potilasturvallisuuskoordinaattorille, joka päivittää suunnitelman kahden vuoden 
välein yhteistyössä perusturvan potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmän kanssa. Päivittämisen yhtey-
dessä huomioidaan yhteistyö Keski-Suomen sairaanhoitopiirin maakunnallisten toimijoiden kanssa.  
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5  POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISEN  
TOTEUTUSSUUNNITELMA  2017-2018 

Tavoite Aikataulu Vastuuhenkilö 

Potilas- ja asiakasturvallisuus-
suunnitelman (päivitetty) jalkaut-
taminen perusturvan palvelualuei-
den toimintayksiköihin 

Elo-syyskuu 2017 Esimiehet 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden 
Intra-sivusto Elo-syyskuu 2017 Potilasturvallisuuskoordinaattori 

Turvallisuuskävely-pilotti/ terveys-
keskussairaala, Palokka osasto 2 Syys-lokakuu 2017 

 
Potilasturvallisuuskoordinaattori 
Osastonhoitaja Palokka osasto 2 
 

Potilasrannekkeiden käyttö jokai-
sella potilaalla; hoitoon tulevalle 
potilaalle laitetaan henkilökohtai-
nen tunnisteranneke. 
 
Potilaiden tunnistaminen toteutuu 
100 %; potilaan tunnistaminen teh-
dään jokaisen toimenpiteen yhtey-
dessä annetun ohjeen mukaisesti.  
 
Potilaan tunnistamisen ohje käy-
tössä koko Jyväskylän yhteistoi-
minta-alueen terveyskeskuksessa 

Jatkuva Potilasturvallisuuskoordinaattori 
Esimiehet 

Potilasturvallisuusverkkokurssi; 
kaikki välitöntä tai välillistä hoito-
työtä tekevät ovat tehneet verkko-
kurssin 

 
Jatkuva  
 
 
 

Potilasturvallisuuskoordinaattori 
Esimiehet 

Käsihygienia: käsihuuhteiden kulu-
tusseuranta koko perusturvassa ja 
käsihygienia-auditointi (otannat) 

2017-2018 

Potilasturvallisuuskoordinaattori 
Hygieniahoitaja 
Esimiehet 
 

Laiteturvallisuus (maakunnallinen 
kehittämiskohde) 2017-2018 Potilasturvallisuuskoordinaattori 

Esimiehet 

Turvallisuuskulttuurikysely 
(=TUKU)  

 
Kevät 2018 
 

Potilasturvallisuuskoordinaattori 
Esimiehet 

EU- tietosuoja-asetukseen valmis-
tautuminen (voimaan 5/2018): 
henkilörekisterit, henkilötietojen 
käsittely ja suojaaminen, rekiste-
rinpitäjän velvollisuudet, rekisteröi-
tyjen (asiakkaat/potilaat) oikeuksi-
en turvaaminen 

2017-2018 

EU-tietosuojatyöryhmä ja sidos-
ryhmät 
Tietosuojavastaava 
Esimiehet 
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           LIITE 1 

POTILASTURVALLISUUDEN STRATEGISET TAVOITTEET KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 

PÄÄTAVOITE: Potilasvahingot ja hoidosta aiheutuneet kuolemantapaukset vähintään puolittuvat vuoteen 2020 mennessä 

YLEISTAVOITE: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella noudatetaan maakunnallisia hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden yhtenäisiä 
periaatteita 

1-taso=organisaation vastuutaso, 2-taso=yksikön vastuutaso, 3-taso=työntekijän vastuutaso 
TAVOITTEET TULOKSET/TUOTOKSET TOIMENPITEET MITTARIT/ARVIOINTI 

1-taso 
Keski-Suomessa toteutuu kai-
kille yhtäläinen hoidon tarjonta 
ja saatavuus valtakunnallisten 
normien ja suositusten mukai-
sesti 

Hoitoon pääsyn kriteerit toteutuvat 100 
% = hoitotakuu toteutuu 

Potilaat hoidetaan oikeaan aikaan oike-
assa paikassa 

Potilailla on välitön yhteydenottomahdol-
lisuus perusterveydenhuoltoon 

Jonotietoja seurataan säännöllisesti 

Mahdolliset jonokertymät puretaan välittö-
mästi 

Toimiva puhelinpalvelu 

Hoidon tarpeen arviointi toteutetaan määrä-
ajassa 

Jonotiedot, hoidon saatavuus 

Viiveet 

Jonotusajat 

2-taso 
Potilaita hoidetaan tieteelliseen 
tutkimusnäyttöön perustuvilla 
menetelmillä 

Organisaatiorajat ylittävät yleisimpien 
sairauksien hoitoprosessit ja –alueelliset 
käytännöt on kuvattu 

Prosessien kuvaamisella yhdenmukaiste-
taan menettelyjä, selkiytetään työnjakoja, 
parannetaan sujuvuutta, vähennetään poik-
keamien ja virheiden syntymistä 

Yleisimmät diagnoosikohtaiset hoitoketjuun 
liittyvät prosessit kuvataan yhteistyössä 
kaikkien potilasryhmää hoitavien kanssa yli 
organisaatiorajojen 

Huomioidaan hoidon sisältö eri vaiheissa, 
eri toimijoiden työnjako ja varmistetaan tie-
donkulku 

Vastuuhenkilö on nimetty 

Prosessikuvaukset 

- lukumäärä 

- tarkkuus 

- ajantasaiset päivitykset 

 
Jokaisesta hoitoprosessista on tehty 
riskien arviointi 

Käytetään yhteisesti sovittua menetelmää 
riskien arvioinnissa ja kuvaamisessa 

Riskiarvioitujen prosessikuvausten 
määrä 
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1-taso 
Potilasturvallisuus näkyy toi-
minnan johtamisessa, suunnit-
telussa, toteutuksessa ja arvi-
oinnissa 

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan on 
vuosittain kirjattu tavoitteet potilasturval-
lisuuden parantamiseksi 
Potilasturvallisuustilanteen arviointi ja 
raportit käsitellään shp:n, toimialueiden 
ja vastuualueiden johtoryhmissä sovitun 
raportointijärjestelmän mukaisesti 

Potilasturvallisuus otetaan suunnittelukier-
roksella esille keskusteluissa 
Vastuualueet asettavat tavoitteet potilastur-
vallisuutensa parantamiselle 
Esimiehet käyttävät potilasturvallisuusjoh-
tamisen osaamista omassa työssään 
Jokainen työntekijä suorittaa potilasturvalli-
suusverkkokurssin 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 

Johtoryhmien muistiot 

Koulutuskortti 

 
Potilasturvallisuussuunnitelman mukai-
nen potilasturvallisuuden johtamisjärjes-
telmä on hyväksytty 

Määritetään potilasturvallisuuden johtamis-
järjestelmän vastuut ja toimintaohjeet 
Perustetaan potilasturvallisuus-neuvosto 
vuoteen 2013 mennessä 

Potilasturvallisuussuunnitelma 
Päätösasiakirjat 

 

Potilasturvallisuussuunnitelmassa on 
huomioitu kokonaisturvallisuus (työtur-
vallisuus, ympäristöturvallisuus, tietotur-
vallisuus) 

Suunnitelmien kartoittaminen 

Suunnitelmien päivittäminen  

potilasturvallisuussuunnitelmien liitteeksi 
Potilasturvallisuussuunnitelma 

1-taso 
Syyllistämätön potilasturvalli-
suuskulttuuri 

Henkilöstö on tietoinen potilasturvalli-
suutta vaarantavista riskeistä ja niiden 
hallintaan liittyvistä käytännöistä omassa 
toimintayksikössä ja kykenee sovelta-
maan sovittuja käytäntöjä työssään 

Ei rankaisevaa virheiden käsittelyä 

Jokainen työntekijä suorittaa potilasturvalli-
suusverkkokurssin 

Esimiesten koulutus 

Potilasturvallisuuskulttuurikysely 

 Henkilöstön tukijärjestelmä haittatapah-
tuman jälkeen on käytössä 

Toimintamalli suunnitellaan, kuvataan ja 
hyväksytään 

Nimetään osaavat henkilöt tuen antajiksi 

Työntekijän kokemusta hyödynnetään hait-
tatapahtuman jälkeen toiminnan kehittämi-
sessä 

Potilasturvallisuussuunnitelma 

Työsuojelusuunnitelma 

Terveyden edistämisen itsearvioin-
ti 
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1-taso 
Kaikilla potilaita hoitavilla työn-
tekijöillä on hyvä potilasturval-
lisuusosaamisen taso 

Jokainen henkilöstöön kuuluva on suo-
rittanut potilasturvallisuusverkkokurssin 
vuoden 2014 loppuun mennessä 

Lähiesimies mahdollistaa koulutuksen ja 
valvoo toteutumista Koulutuskortti 

 
Jokainen lääkäri on käynyt HILMO-
haittatapahtumailmoituskoulutuksen 
viimeistään vuoden 2013 aikana 

HILMO-koulutuksen järjestäminen organi-
saatiotasoisesti Koulutuskortti 

2-taso 
Potilaiden turvallisen hoidon 
toteutuminen 

Potilasrannekkeiden käyttö jokaisella 
potilaalla 
Potilaiden tunnistaminen toteutuu 100 % 

Hoitoon tulevalle potilaalle laitetaan henki-
lökohtainen tunnisteranneke 

Potilaan tunnistaminen tehdään jokaisen 
toimenpiteen yhteydessä annetun ohjeen 
mukaisesti 

HaiPro-ilmoitukset 
 
Rannekeratsia 

 Leikkaussalin tarkistuslistaa käytetään 
jokaisessa leikkauksessa 

Tarkistuslista käyttö merkitään ohjeiden 
mukaan säännöllisesti potilasasiakirjaan 

Potilasasiakirjat 

HaiPro-ilmoitukset 

 
Potilasturvallisuutta lisäävät tsekkauslis-
tat ja menetelmät ovat käytössä kaikissa 
potilaita hoitavissa yksiköissä 

Kotiuttamisen tarkistuslistan käyttöönotto 
ISBAR-menetelmän käyttöönotto 
Tulotilanteen tsekkauslista 

Potilasasiakirjat 
HaiPro-ilmoitukset 
GTT 

 
Raportoitujen läheltä piti- tilanteiden 
lukumäärä kasvaa suuremmaksi  kuin 
potilaalle sattuneet haittatapahtumat 

Käsittelijöiden koulutus 

Yhteiset, sovitut periaatteet 

Raportointijärjestelmää käytetään osana 
päivittäistä johtamista 

Haittatapahtumien ja läheltä piti tilanteiden 
raportointi on osa päivittäistä toimintaa ja 
niiden käsittelyprosessi on tarkistettu ja 
yhdenmukaistettu 

Läheltä piti- tilanteita ja haittatapahtumia 
käsitellään säännöllisesti 

Hyvää hoitoa ja potilasturvallisuutta varmis-
tetaan jatkuvan kehittämisen menetelmällä 

HaiPro 

Potilasasiakirjat 

GTT 
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Henkilöstön koulutus ja motivointi 

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen 

 Vakavat vaaratapahtumat puolittuvat per 
hoidettu potilas 

Nimetään selvitystyöryhmä ja vastuuhenki-
löt 

Koulutetaan vastuuhenkilöt 

Sovitaan vakavien vaaratapahtumien käsit-
telyprosessi 

Otetaan käyttöön systemaattinen tutkinta-
malli ja jatkuvan kehittämisen menetelmä 

Potilasvakuutuskeskuksen päätök-
set 

HaiPro 

Potilaan HaiPro 

HILMO 

Potilaspalautejärjestelmä 

2-taso 
Turvallisen lääkehoidon toteu-
tuminen 

Lääkevahingot vähintään puolittuvat per 
hoidettu potilas 

Turvallisen lääkehoidon prosessi 

On olemassa yhdenmukaiset käytännöt 
lääkkeiden määräämiseen, kirjaamiseen, 
lääkehoidon toteuttamiseen (esim. kaksois-
tarkistus) 

Lääkelistat pidetään ajan tasalla 

Lääkehoidon auditointi 

Potilasvakuutuskeskuksen tilastot 

HILMO 

HaiPro 

Palautteet 

Potilaan HaiPro 

Lääkevahinkovakuutuspoolin tilas-
tot 

 
Lääkehoitoon osallistuvan hoitohenkilös-
tön lääkehoito-osaaminen varmistetaan 
100 prosenttisesti viiden vuoden välein 

LOVE-verkkokurssi ja näytöt  

Lähiesimies mahdollistaa koulutuksen ja 
valvoo toteutumista 

Koulutuskortti 

 
Lääkehoitosuunnitelmat päivitetään 
kahden vuoden välein jokaisessa yksi-
kössä 

On määritelty kuka vastaa suunnitelman 
päivittämisestä ja aikataulusta 

Lääkehoitosuunnitelmat toimivat lääkehoi-
don toteutuksen tukena 

Jokainen hoitohenkilöstöön kuuluva tietää 
suunnitelman sisällön 

Lääkehoitosuunnitelmat Santrassa 
ja Intermetsossa 
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2-taso  
Lääkintälaiteturvallisuuden to-
teutuminen 

Lääkinnällisiin laitteisiin ja tarvikkeisiin 
liittyvä ohjeistus ja menettelytavat ovat 
lainmukaisia 

Laiterekisterit ovat kaikkien niitä tarvit-
sevien käytössä 

Hankintaan liittyvät ohjeet ovat ajan ta-
salla 

Jokaisessa potilaita hoitavassa yksikös-
sä on laiteajokortti 

Tehdään tilannekartoitus 

Ohjeistuksen ja menettelytapojen läpikäynti 

Vastuuhenkilöiden nimeäminen 

Hankintaprosessit kuvataan 

Suunnitellaan yhdenmukainen perehdytys 

Laitevastaavat nimetään potilaita hoitaviin 
yksiköihin 

Laiteajokortin käyttöönotto 

Reklamaatioiden lukumäärä 

HaiPro 

Laiterekisteri 

Lähiesimiehen suorittama valvonta 

 

3-taso 
Potilastietojen kirjaaminen on 
oikeaa, ohjeiden mukaista ja 
kattavaa 

Potilaan keskeiset hoitotiedot kirjataan 
potilastietojärjestelmään määräysten ja 
ohjeiden mukaisesti 

Potilastiedot kirjataan noudattaen tie-
tosuoja- ja tietoturvaohjeita 

Keskeiset hoitotiedot siirtyvät  

automaattisesti eri osasovellusten tai 
potilastietojärjestelmien välillä 

Kirjaamisen laadun seurantajärjestelmän 
kehittäminen 

Kirjaamisen laatua seurataan säännöllisesti 

Kirjaamiskoulutus 

Potilasasiakirjat 

Potilastietojärjestelmän Effica-
raportit 

 

Potilaan diagnoosit ja tehdyt toimenpi-
teet kirjataan käynneillä ja hoitojaksoilla 

Haittavaikutukset kirjataan potilastieto-
järjestelmään käyttäen ICD-10 tautiluoki-
tusta 

Toimenpiteen aikana todetut haittavaiku-
tukset kirjataan käyttäen haittatapahtu-
makoodia esim. Y 

Jokainen lääkäri kirjaa hoidon päätyttyä 
tautiluokituksen, toimenpiteet  ja mahdolli-
set haittatapahtumat 

HILMO-tilastot 

2-taso 
Poikkeamat hyvässä hoidossa 
ja potilasturvallisuudessa käsi-
tellään määräysten ja ohjeiden 
mukaisesti 

Hoitoon liittyviin muistutuksiin vastataan 
säädetyissä aikarajoissa (alle 4 viikossa) 

Muistutusten systemaattinen käsittelypro-
sessi 

Muistutukset 

Kantelut 
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 Tiedot viranomaisille tehdyistä kanteluis-
ta lähetetään säädetyissä aikarajoissa 

Päätös.- ja seurantajärjestelmä otetaan 
käyttöön 

Kehitetään palautejärjestelmä, jolla muistu-
tusten kohteena olevat saavat tiedon pää-
töksistä 

Päätös- ja seurantajärjestelmä 

 Potilasvahinkojen käsittely tapahtuu 
säädetyissä aikarajoissa 

Potilasvahinkojen käsittelyyn on sovittu yh-
denmukainen toimintatapa ja seurantajär-
jestelmä 

Päätöksen kohteena olevat saavat henkilö-
kohtaisesti tiedon päätöksestä 

Potilasvakuutuskeskuksesta tulevat päätök-
set käydään läpi tiimin kanssa säännönmu-
kaisesti, myös ei korvatut 

Päätösten perusteella suunnitellaan ja to-
teutetaan kehittämistoimenpiteet 

Potilasvakuutuskeskuksen päätök-
set 

Potilasturvallisuussihteerin ylläpi-
tämä PVK- ja lääkevahinkotilasto 

Potilasasiamiehen tilasto 

2-taso 
Potilasturvallisuuteen liittyvät 
suunnitelmat, toiminta- ja työ-
ohjeet ovat ajan tasalla 

Oleelliset suunnitelmat päivitetään 1-2 
vuoden välein ohjeiden mukaisesti 

Vastuuhenkilöiden nimeäminen 

Yhtenäinen käytäntö päivitysmerkinnöissä 

Päivitysmerkinnät suunnitelmiin 

Vastuuhenkilöiden suorittama val-
vonta 

1-taso 

Sopimuksissa varmistetaan 
ostopalvelujen potilasturvalli-
suus ja sovitaan laadun seu-
rannasta lähetettäessä potilasta 
hoitoon 

Ostopalvelusopimuksissa on kirjattu 
potilasturvallisuuden ja laadun varmis-
tamisen menetelmät 

Ostajaorganisaation vastuuhenkilö tarkistaa 
määräajoin potilasturvallisuuspoikkeamien 
määrät ja sisällöt 

Palvelutasosopimuksen käyttö 

Ostopalvelusopimukset 

Potilasvakuutuskeskuksen päätök-
set 

Lääkevahinkovakuutuspooli 

Muistutukset, kantelut 

Potilaspalautejärjestelmä 

 
Palveluja ostettaessa yksityiseltä ter-
veydenhuollon- tai sosiaalipalvelujen 
tuottajalta vaaditaan dokumentti (kopio) 
omavalvontasuunnitelmasta 

Dokumentti liitetään ostopalvelusopimuk-
seen 

Sopimusrekisteri 

Sopimuksen allekirjoittajan valvon-
ta 
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3-taso 
Potilaat ja läheiset osallistuvat 
hyvän hoidon ja potilasturvalli-
suuden parantamiseen 

Jokaista potilasta hoidetaan yhteisym-
märryksessä hänen ja/tai hänen lähei-
sensä kanssa 

Potilasta kuunnellaan ja hän osallistuu hoi-
tonsa suunnitteluun ja toteutukseen 

Potilasta kannustetaan kertomaan oireis-
taan, toiveistaan ja huolistaan 

Potilaalle annetaan ymmärrettävällä tavalla 
tietoa omasta sairaudestaan ja sen hoidos-
ta 

Potilaan kanssa keskustellaan hoitoon liitty-
vistä riskeistä ja odotettavissa olevista tu-
loksista 

Potilaalle kerrotaan, kehen hän voi ottaa 
yhteyttä hoitoonsa ja potilasturvallisuutta 
koskevissa asioissa 

Potilaspalautejärjestelmä 
Potilasasiakirjat 
Terveyden edistämisen itsearvioin-
ti 
GTT 
PAM-tilastot (PAMSET) 

 

Potilaalla ja hänen läheisellään on sekä 
hoidon aikana että aina hoidon  päätyt-
tyä mahdollisuus antaa palautetta saa-
mastaan hoidosta ja turvallisuuspuut-
teista 

Jokaista potilasta informoidaan sekä suulli-
sesti että muistilistan avulla mahdollisuu-
desta antaa palautetta 

Potilaan/ läheisten huoneentaulut jokaiseen 
yksikköön 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on käy-
tössä vuoden 2013 alusta yhtenäinen säh-
köinen potilaspalautejärjestelmä 

Potilailta kerätään aktiivisesti palautetta 
hoidon päättyessä hoidon onnistumisesta 
sekä sähköisillä järjestelmillä että paperilo-
makkeilla 

Hoitoonsa ja/tai kohteluunsa tyytymättömille 
potilaille kerrotaan mahdollisuudet jatkotoi-
menpiteisiin 

Potilaspalautejärjestelmä 

Muistutukset ja kantelut 

PAM-tilastot (PAMSET) 
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Sairaanhoitopiirissä ja jokaisessa sai-
raanhoitopiirin alueen terveyskeskuk-
sessa sekä osittain sosiaalitoimessa 
käytössä olevasta sähköisestä potilaan 
vaaratilanneilmoituksesta on todellista 
hyötyä potilasturvallisuuden parantami-
sessa 

Potilaan vaaratilanneilmoitukset käsitellään 
kuvatun käsittelyprosessin mukaisesti 

Ilmoitusten perusteella käynnistetään toi-
menpiteitä, joiden vaikutusta seurataan ja 
arvioidaan 

Vaaratilanneilmoitusten määrä ja vakavuus 
raportoidaan säännöllisesti 

Haittatapahtuman sattuessa potilaalle tai 
läheiselle kerrotaan avoimesti tapahtunees-
ta sekä ohjataan tarvittavat tuki- ja jatkotoi-
met 

Sähköinen potilaan vaaratilanneil-
moitus-järjestelmä 

Vakavien vaaratapahtumien selvi-
tysryhmän toiminta 

PAM-tilastot (PAMSET) 

3-taso 
Hoitoon liittyvät infektiot vä-
henevät 

Potilaiden hoitoon liittyviä infektioita on 
alle 8 %:lla sairaalassa olevista potilais-
ta 

Koko henkilökunta hallitsee infektioiden 
torjunnan perusperiaatteet ja noudattaa 
niitä 

Oh seuraa koulutuskortista infektioiden tor-
juntaa- verkkokurssin suorittajien määrää 

Prevalenssitutkimukset 4 kertaa 
vuodessa 

 
Virtsarakkokatetreja käytetään alle 15 % 
erikoissairaanhoidon potilaista ja alle  
4 % perusterveydenhuollon potilaista 

Kirjataan katetrin laiton syy 

Katetrin tarpeellisuuden arviointi päivittäin 

Kuumekurvaan kirjattava pakollisena tieto-
na katetrin laitto- ja poistopäivät 

Prevalenssitutkimukset 

 Yli 75 % hoitohenkilökunnasta ottaa 
vuosittain kausi-influenssarokotteen 

Henkilökuntainfot 

Rokotusten saanti helpoksi henkilöstölle 

Rokotuspisteitä yksiköihin 

Työterveyden seurantajärjestelmä 

Hengitystieinfektioiden seuranta 
vuodeosastoilla 

 Mikrobilääke on käytössä alle 35 % poti-
laista 

 Seuranta tapahtuu prevalenssitut-
kimuksella 
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3-taso 
Henkilökunnan käsihygienia 
parantuu 

Käsihuuhteen kulutus nousee yli 60 lit-
raan/ 1000 hoitopäivää kohden 

Painotetaan käsihygieniaa perehdytyksessä 
ja verkkokurssissa 

Käsihuuhdepisteiden lisääminen automaat-
tiannostelijoina 

Suojakäsineiden tarkoituksenmukainen 
käyttö 

Henkilökunta ei käytä työpaikalla käsikoruja 

Sairaala-apteekin tilastot 

Hoitopäivätilasto 

 

Henkilökunnasta yli 70 % käyttää käsi-
huuhdetta aina ennen kuin koskee poti-
laaseen (=3 ml käsihuuhdetta hierotaan 
kuiviin käsiin 30 sekunnin ajan). Seuran-
ta tapahtuu 

Käsihygieniaohjeet 

Hygieniayhdyshenkilöiden työ 

Perehdyttäminen 

Hygieniahoitajien raportit nähtäville 

Osastojen hygieniavastuuhenkilöi-
den kuukausittain tekemällä ha-
vainnoinnilla 

Käsihuuhteen kulutuksen seuranta 

2-taso 
SIRO-seurannan leikkauksiin 
liittyvässä vertailussa sijoitu-
taan ensimmäisen kolmannek-
sen joukkoon 

Kirurginen käsidesinfektio toteutuu 100 
%:sti 

Uusien lääkärien ja hoitajien henkilökohtai-
nen opastus kirurgiseen käsien desinfekti-
oon 

Hyvän käsihygienian noudattaminen toi-
menpiteissä 

Leikkaussaleihin hankitaan ”munakello” 
desinfektioajan seuraamiseksi 

Leikkaussaliliikenne rajoitetaan vain välttä-
mättömään/ turhat käynnit pois 

SIRO-seuranta= THL:n ylläpitämä 
valtakunnallinen rekisteri 

Kirurgisen käsidesinfektion keston 
kellottaminen 

Saliliikenteen seuranta 

Leikkausosastojen hygieniavas-
taavat hygieniahoitajien kanssa 
havainnoivat kirurgisen käsidesin-
fektion toteutumista 

 
Profylaktinen mikrobilääke annetaan yli 
90 %:ssa toimenpiteissä 30-60 minuuttia 
ennen leikkauksen alkua 

Leikkaussalin tarkistuslistan käyttö 
Profylaktisen mikrobilääkityksen 
toteutuksen seurantaraportit kuu-
kausittain (hygieniahoitaja) 

 
 
 



      1 
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