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1 Johdanto 

 

 

Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön sekä hyviin hoito- ja 

toimintakäytäntöihin. Toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti 

toteutettua. Kunnan perusterveydenhuolto vastaa potilaan hoidon kokonaisuuden 

yhteensovittamisesta, jollei siitä muutoin erikseen sovita. Terveydenhuollon 

toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden 

täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden 

edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa (Terveydenhuoltolaki 

1326/2010 § 8).  

 

Edellä mainitun lain kohdan toteuttamisen ohjeistamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriö 

antoi vuonna 2011 asetuksen (341/2011). Asetuksessaan ministeriö määrittelee laatu- ja 

potilasturvallisuuden täytäntöönpanosuunnitelman (jatkossa laatu- ja potilasturvallisuus-

suunnitelma) sisällön ja täytäntöönpanon sekä tiedottamisen henkilökunnalle sekä 

kansalaisille. Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma kattaa laadun ja potilasturvallisuuden 

hallintaan liittyvän ohjeistuksen, joten sen osaksi suunnitelmaa voidaan liittää kaikki 

erilaiset laadunhallintaan ja potilasturvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet. 

 

Terveydenhuollon laadunhallintaa ja potilasturvallisuustyön kehittämistä on tehty 

systemaattisesti jo vuosia. Keskeisinä ohjenuorina ovat olleet Kansallinen 

potilasturvallisuusstrategia (STM, 2009- 2013),Terveydenhuollon laatuopas (Kuntaliitto, 

2011) sekä Potilasturvallisuusopas (THL, 2011). Kehittämistyön tukena on toiminut THL: n 

vetämänä sairaanhoitopiirien, sairaaloiden ja terveyskeskusten sekä muiden kansallisten 

yhteistyökumppaneiden laaja, monivuotinen (2011 -2014) hanke; Potilasturvallisuutta 

taidolla -ohjelma. Sen pitkän tähtäimen päämääränä on hoidon aiheuttamien kuolemien ja 

haittatapahtumien puolittuminen vuoteen 2020 mennessä. Ohjelman välittömänä 

tarkoituksena on, että terveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalihuollon ammattilaiset 

voivat työskennellä potilasturvallisuutta edistävässä ympäristössä ja heillä on 

käytettävissään laadukkaita ja käyttökelpoisia välineitä potilasturvallisuuden edistämiseen. 

Tällä hetkellä potilasturvallisuusstrategia on päivityksessä STM: n koordinoimana. 

 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-7801.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-7801.pdf
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2597
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/b6783c8b-f465-403b-85f7-90f92f4c971f
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/potilasturvallisuus/potilasturvallisuutta-taidolla-ohjelma
https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/potilasturvallisuus/potilasturvallisuutta-taidolla-ohjelma
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Hailuodon kunnan terveydenhuollon laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman perustana on 

edellä mainittujen dokumenttien lisäksi Hailuodon kunnan riskienhallinta- ja 

tietoturvapolitiikka, laadunhallinnasta ja tietosuojasta annettu ohjeistus. Laatu- ja 

potilasturvallisuussuunnitelman avulla on mahdollista avartaa kunnassa toimivien 

terveydenhuollon työntekijöiden näkemystä laadukkaan ja turvallisen hoidon elementeistä, 

vahvistaa yhteistyötä eri toimialojen ja liittymäpintojen välillä, parantaa potilaan ja läheisten 

hoitoon osallistumismahdollisuuksia ja vähentää hoidosta johtuvia haittoja/ hoitovirheitä 

Hailuodossa. 

 

Toiminnan laatu ja turvallisuus syntyy yhteistyöllä ja se on kaikkien osapuolten, niin 

työntekijöiden kuin potilaidenkin vastuulla. Laadunhallintaan ja potilasturvallisuuskulttuuriin 

kuuluvat riskien arviointi, ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet sekä toiminnan jatkuva 

arviointi ja kehittäminen. Potilasturvallisuus taataan parhaiten siirtämällä huomio 

yksittäisistä työntekijöistä ja virheistä potilaille aiheutuvien haittojen vähentämiseen sekä 

arvioimalla palvelujärjestelmää ja toimintaprosesseja sekä poistamalla siellä olevia 

mahdollisia riskejä.  

 

Asiakas- ja potilasturvallisuus on keskeinen osa terveyden- ja sairaanhoidon laatua. ja on 

koko sosiaali- ja terveystoimen asia. Asetuksen mukaan sillä tarkoitetaan niitä periaatteita 

ja toimintakäytäntöjä, joilla organisaatiossa varmistetaan terveyspalvelujen turvallisuus. 

Turvallisuuteen sisältyy ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen turvallisuus. 

Turvallisuuden osa-alueita ovat tieto-, lääkitys- ja laiteturvallisuus. Kokonaisvastuu 

potilasturvallisuudesta on yksiköiden esimiehillä ja  kunnan johdolla ja, joiden tehtävänä on 

varmistaa selkeä ja asianmukainen ohjeistus, henkilöstön riittävyys ja heidän ammatillinen 

pätevyys. Tätä vastuuta ei voi delegoida muille. Potilasturvallisuutta jokainen työntekijä 

edistää arvioimalla ja kehittämällä omaa toimintaansa ja osaamistaan turvallisemmaksi 

sekä huomioimalla yhteistyön merkityksen laadukkaassa toiminnassa. Potilaat ovat oman 

hoitonsa kokemuksellisia asiantuntijoita ja heidät sekä heidän läheisensä tulee ottaa 

mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen heidän kulloistenkin voimavarojensa 

mukaan. 
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2  Potilasturvallisuuden tavoitteet 

 

 

Hailuodon kunnan perusturvapalvelut tuottaa kuntalaisille terveydenhuoltolain edellyttämät 

laadukkaat, nopeasti tavoitettavat ja monipuoliset terveydenhuoltopalvelut. 

Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin. Potilaan 

näkökulmasta potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että potilas saa tarvitsemansa oikea-

aikaisen ja oikein toteutetun hoidon/hoitotoimenpiteet.  

Laadunhallinta ja sen keskeinen osa eli potilasturvallisuus ovat kaikkien sosiaali- ja 

terveydenhuollossa toimivien ammattihenkilöiden yhteinen asia. Koko henkilöstö on 

sitoutunut potilasturvallisuuden edistämiseen. Toiminnassa noudatetaan voimassaolevaa 

terveydenhuollon laki- ja säännöstaustaa. Terveydenhuollon ammattilaisten toimiva 

yhteistyö kunnan muiden toimialojen, erityisesti sosiaalipalveluiden kanssa, tukee 

kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.  

 

 

2.1. Hoidon laatua ja potilasturvallisuutta edistetään suunnitelmallisesti ja riittävin 

voimavaroin, ennakoiden ja oppien 

 

Hailuodon kunnan perusturvapalveluissa otetaan terveydenhuollossa 1.9.2015 käyttöön 

uusi potilastietojärjestelmä (vrt. liittyminen KanTaan) ja ennen sen käyttöön ottoa 

päivitetään vanhaa ja luodaan uutta viestintään liittyvää ohjeistusta henkilöstölle. Lisäksi 

yhdenmukaistetaan erilaisten aikaisemmin tuotettujen dokumentaatioiden ulkoasua ja 

parannetaan jatkossa niiden löydettävyyttä.  

 

Työntekijät vaikuttavat yksikkönsä toiminnan kehittämiseen sekä sitä kautta he vaikuttavat 

toisaalta omaan ammatilliseen kehittymiseen (vrt esim. kehityskeskustelut). 

Kehityskeskusteluissa pyritään kaikkien ammattiryhmien kohdalla toteuttamaan yhteistä 

menettelyä ja keskustelun sisältöä sekä käydyn keskustelun dokumentointia (vrt. 

työntekijän ammatillisen kasvun ja kehityksen jatkumo). 

 

Laadukas hoito ja potilasturvallisuus ovat osa ammattilaisten jokapäiväistä työtä ja ne 

tulee huomioida jokaisessa potilaan kohtaamis- ja hoitotilanteessa. Jokainen 
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ammattilainen vaikuttaa omalla toiminnallaan ja asenteillaan potilasturvallisuuteen. 

Laadunhallinta huomioidaan toiminnan ja talouden suunnittelussa. Huomio kiinnitetään 

myös potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden kiinteään yhteyteen.  

 

Laadunhallinta on mahdollista vain, jos toimintaa seurataan systemaattisesti tietyin 

mittarein ja raportein eli tiedetään/analysoidaan mitä toiminnassa tapahtuu. Turvallisuutta 

uhkaavat asiat pyritään ratkomaan asiallisesti ja ennakoivasti. Samalla myös pohditaan, 

voidaanko rakenteita tai toimintatapoja muuttaa, jotta hoito olisi entistä parempaa.  

Virheistä opitaan ja muiden toimintayksiköiden hyvistä käytännöistä otetaan mallia. 

Hoitoon liittyvät vaaratapahtumat kirjataan ylös potilastietojärjestelmään ja Haipro- 

raportointijärjestelmään. Vaaratilanteet analysoidaan ja käsitellään avoimesti yhdessä 

pyrkimyksenä oppia niistä. Kun vaaratapahtuma sattuu, siitä kerrotaan potilaalle ja hänen 

halutessaan myös hänen läheiselle. Tapahtuma ja mahdolliset seuraukset analysoidaan 

asianomaisten kanssa ketään syyllistämättä. 

 

Terveyskeskuksessa on valtakunnallisen Turvallinen lääkehoito- oppaan mukainen 

Lääkehoitosuunnitelma, joka löytyy Y-asemalta. Lähiesimiehet ja sairaanhoitaja / 

terveydenhoitaja yhteistyössä lääkärin kanssa varmistavat, että toimipisteissä noudatetaan 

Lääkehoitosuunnitelmaa ja ohjeistus päivitetään tarpeen vaatiessa.  Vuoden 2011 alusta 

lähtien lääkehoitoa tekevän hoitohenkilöstön on suoritettava lääkehoidon koulutus, 

lääkehoitotentti ja/tai ammattikohtaiset näytöt ennen lääkehoitoluvan saamista. Lupa on 5 

vuotta voimassa. Luvat päivitetään tarvittaessa. Potilastietojärjestelmissä lääkelistojen 

ajantasaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota koko henkilökunnan toimesta. 

Kirjaamisessa noudatetaan yhteneväistä kansallista ohjeistusta ja pyritään jatkuvan 

sairaskertomuksen mukaiseen kirjaamiskäytäntöön. 

 

 

2.2. Potilas ja hänen läheisensä potilasturvallisuuden edistäjinä 

 

Potilas ja hänen läheisensä otetaan konkreettisesti mukaan hoidon turvallisuuden 

edistämiseen. Terveyskeskuksessa on käytössä asiakaspalautelomakkeet, joiden kautta 

potilaat voivat halutessaan jättää palautetta hoitohenkilökunnalle. Viimeisin kattavampi 

asiakaspalautekysely tehtiin terveyskeskuksessa vuonna 2012. Palautelomakkeet ja 

niiden käsittely ostettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tällöin asiakkaat saivat 
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palautelomakkeen täytettäväksi heti vastaanottokäynnin jälkeen. Palautteita kerättiin 

kuukauden ajan. Palautteiden pohjalta kehitettiin terveyskeskuksen työtapoja ja 

jatkojalostettiin niitä huomioiden vastaajien/potilaiden odotukset. 

 

Potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Tiettyjen potilasryhmien 

hoitaminen voi hoitohenkilökunnalle olla todella haasteellista, mutta silti myös näiden 

potilaiden kohdalla pyritään yhteisymmärrykseen. Potilaan on tärkeä kertoa häntä 

hoitaville ammattilaiselle tarvittavat taustatiedot, tiedot oireistaan, aikaisemmista 

sairauksistaan ja lääkkeistään sekä esittää avoimesti toiveensa ja mielipiteensä hoidon 

suhteen. Edellä mainitut tiedot kerätään esitietolomakkeen avulla, jota päivitetään 

vähintään kerran vuodessa. Myös potilaan läheisiltä odotetaan tietoja potilaan elintavoista, 

selviytymisestä kotona ja toiveista hoidon suhteen.  

 

Potilaalle ja hänen läheisilleen tulee antaa ymmärrettävällä tavalla tietoa hoidosta ja 

erityisesti lääkehoidosta. Potilaan kanssa tulee myös keskustella hoitoon liittyvistä riskeistä 

ja odotettavissa olevista tuloksista. Jos potilas haluaa, myös hänen omaiselleen annetaan 

tietoa. Lisäksi kerrotaan keneen hän voi ottaa yhteyttä potilasturvallisuutta tai hoidon 

laatua koskevissa asioissa.  

Potilasasiamiehen yhteystiedot ovat terveyskeskuksen ilmoitustaululta ja kunnan 

nettisivuilla (http://www.hailuoto.fi/sivu/fi/kuntainfo/seutuhallinto/). 

 

 

3 Potilasturvallisuuden johtaminen 

 

3.1. Henkilöstöjohtamisen periaatteet 

 

Kunnassa kiinnitetään huomio hyvään henkilöstön johtamiseen, joka on osa hyvän hoidon 

laadun ja potilasturvallisuuden edistämistä. Laadukasta ja turvallista toimintaa tukevat 

selkeät henkilöstöjohtamisen periaatteet ja siihen sisältyvät käytännöt. 

Henkilöstösuunnitelma ja tavoitteet kirjataan talousarvioon, joka laaditaan vuosittain. 

Arviointia tehdään kaksi kertaa vuodessa.  

 

http://www.hailuoto.fi/sivu/fi/kuntainfo/seutuhallinto/
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Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät esitykset uusista viroista ja toimista sekä 

henkilöstörakenteen muutoksista sekä varautumisesta muutostilanteisiin. Kunnanvaltuusto 

vahvistaa henkilöstösuunnitelman talousarvion laadinnan yhteydessä.  Keskeisenä 

henkilöstöjohtamisen periaatteena on, että erehtyminen on mahdollista ja inhimillistä. 

Vaara- ja haittatapahtumista voidaan jatkuvasti oppia.  

 

Terveydenhuollon henkilöstö osallistuu oman toiminnan suunnitteluun ja päätöksenteon 

valmisteluun. Toiminnan muutoksista keskustellaan organisaatiossa/omassa yksikössä 

yhdessä ja jokainen ammattihenkilö voi tuoda oman mielipiteensä/ehdotuksensa julki.  

 

 

3.2. Potilasturvallisuuskulttuuria tukeva esimiestyö 

 

Hailuodon terveyskeskuksessa potilasturvallisuutta edistävät toimenpiteet ja niiden 

vaikutukset on sisäistetty. Työntekijän käyttäytyminen ja tapa ymmärtää sekä asennoitua 

turvallisuuteen heijastaa yhteisössä vallitsevaa kulttuuria. Potilasturvallisuuskulttuuri näkyy 

niin esimiestyössä kuin välillisessä ja välittömässä potilastyössä. Terveyskeskuksessa on 

kulttuuri, jossa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta arvostetaan ja siihen panostetaan. 

Vaaratapahtumat käsitellään avoimesti. Jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluiden 

potilasturvallisuuskulttuurin arviointiin ja seurantaan tultanee käyttämään esim.  VTT:n 

kehittämää TUKU- mittaria.  

 

Laadukas hoito ja potilasturvallisuus on kullekin työntekijälle aito arvo, jonka eteen on 

tehtävä työtä. Jokainen omaa valppautta riskejä kohtaan. Se rakentuu kunkin omasta 

työpanoksesta ja työntekijöiden yhteistyöstä. Hoitoprosessien ja muidenkin prosessien 

kehittäminen ja tiedonkulun parantaminen ovat osa laatua ja potilasturvallisuutta. Niiden 

avulla voidaan vähentää potilaisiin kohdistuvia riskejä.  Hoitoprosesseja kehitettäessä 

tulee miettiä muutostenvaikutus potilasturvallisuuteen. Erityisesti potilaan siirrot sosiaali- ja 

terveydenhuollon eri yksiköiden välillä sekä niihin liittyvät työvaiheet/ tiedonsiirto ovat 

kriittisiä kohtia. Niissä tulee varmistaa, että kaikki sujuu suunnitelmallisesti ja turvallisesti.  

Esimies voi tukea potilasturvallisuuskulttuuria esim. selkeällä, ajantasaisella ja kaikkien 

saatavilla olevalla toiminnan ohjeistuksella. Potilasturvallisuuden kannalta kriittisiä 

työvaiheita tulee arvioida säännöllisesti ja kehittää työtapoja siten, että riskeihin 

varautuminen on riittävää ja ennakoivaa.  
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Potilaan hoidossa tulee varmistaa selkeä työnjako, riittävä toiminnan seuranta ja 

varmistaminen, inhimillisten virheiden minimointi sekä tehokas tiedonkulku. Kaikkien 

ammattiryhmien tietotaidon hyödyntäminen on tärkeää hyvän laadun hoidossa ja 

potilasturvallisuudessa. 

 

Kun palveluja hankitaan ulkopuolisilta toimijoilta, arvioidaan miten palvelu vaikuttaa 

potilasturvallisuuteen. Samalla määritellään sopimuksin menettelytapa/ohjeistus, jolla 

palvelun laatu potilasturvallisuuden kannalta varmistetaan.  

 

Yhtä tärkeää kuin on kehittää potilasturvallisuuskulttuuria, on kehittää myös työympäristöä 

ja poistaa siitä potilasturvallisuutta haittaavia ja vaarantavia tekijöitä. Lääkintälaitteiden ja 

muiden laitteiden sekä sähköisten järjestelmien hankinnassa pyritään yhdenmukaisuuteen 

ja yhteensopivuuteen. Laitteiden käyttöön liittyvä ohjeistus tulee olla ymmärrettävää ja 

helposti saatavilla kiireellisissäkin tilanteissa. Käytössä olevat laitteiden pika-ohjeet ovat 

laitteen toimittajalta saatuja. Kun uusia laitteita otetaan käyttöön, niihin tulee antaa riittävä 

perehdytys. Aika ajoin esimiehen tulee varmistaa, että laitteita osataan käyttää ja 

tarvittaessa hänen tulee järjestää asianmukaista koulutusta. Laitteiden toimintakuntoa 

seurataan ja niitä huolletaan säännöllisesti, jotta toimintahäiriöitä voidaan ennaltaehkäistä. 

Potilaskäytössä olevien apuvälineiden toimivuus turvataan säännöllisillä potilaan luona 

tapahtuvilla tarkastuskäynneillä. 

 

Työtilojen tulee mahdollistaa turvallinen hoito huomioiden tilojen riittävyys, häiriöttömyys ja 

hygienia. Kun työympäristöjä suunnitellaan, tulee huomioida kaatumis- ja 

loukkaantumisvaarat sekä muut potilas- ja työtapaturmariskit.  

 

 

3.3. Terveydenhuollon vastuuhenkilöt ja -työryhmät 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön potilasturvallisuusstrategian mukaan organisaation johdolla 

ja esimiehillä on vastuu potilasturvallisuuden kokonaisuudesta. Siihen luetaan 

työolosuhteiden varmistaminen sellaisiksi, että hoito voidaan toteuttaa laadukkaasti ja 

turvallisesti. Myös riittävän henkilöstön määrän, henkilöstön osaamisen ja jaksamisen 

turvaaminen kuuluu esimiehille. He huolehtivat, että turvallisuusriskejä arvioidaan ja yleistä 
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tietoa riskeistä, vaaratilanteista sekä haitta- ja ”läheltä piti”-tapahtumista hankitaan ja 

käytetään hyväksi turvallisuuden parantamiseksi. Esimiehet tuovat Haipro- ilmoitukset 

käsiteltäväksi työpaikka- ja henkilöstökokouksiin. 

 

Perusturvajohtaja vastaa kokonaisuudessaan perusturvalautakunnan alaisuudessa olevien 

yksiköiden potilasturvallisuudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa.  Hänen tehtävänään on 

huolehtia siitä, että organisaation potilasturvallisuuteen ja laatuun liittyvät vastuut on 

selkeästi määritelty. Hänen on varmistettava, että organisaation toimijoilla on riittävät 

edellytykset ja resurssit tehtäviensä hoitamiseen.  

Vastaava lääkäri ja vastaava lääkäri tuovat lääketieteellisen näkemyksensä 

potilasturvallisuutta koskeviin kehittämistoimenpiteisiin, tilanteisiin ja asioihin. Vastaava 

lääkäri ja vastaava sairaanhoitaja tai perusturvajohtaja vastaavat kukin oman alueensa 

potilasmuistutuksiin ja potilasvahinkojen vastineista sekä asiakaslain mukaisiin 

muistutuksiin. Vastaava sairaanhoitaja toimii oman alueensa potilasturvallisuusvastaavana 

palveluasumisessa ja kotihoidossa. 

 

Potilasturvallisuuden vastuuhenkilöitä ja toimijoita: 

 

Vastaava lääkäri, LT Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää 

 johtaminen ja valvonta terveyden- ja sairaanhoidosta, toiminnan laadusta ja 

potilasturvallisuudesta (THL 57§) 

 varmistaa, että potilasturvallisuus toteutuu yhdenmukaisesti terveydenhuollon 

organisaatiossa 

 vastaa muistutusten, kantelu- ja potilasvahinkovastinepyyntöjen asianmukaisesta 

käsittelystä 

 toimii kunnan lääkehuollon vastaavana 

 vastaa omalla toimialueellaan riskienhallinnasta 

 varmistaa, että hoidossa noudatetaan näyttöön perustuvia käytäntöjä ja että 

hoitolinjoissa huomioidaan hoidon laadukas taso sekä potilasturvallisuus yksikön 

sisällä ja yksiköiden välisessä yhteistyössä 

 koordinoi potilasturvallisuuden edistämistä 

 

Vastaava hammaslääkäri, HLL Sinikka Sipola 
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 vastuu suun terveydenhuollon laadusta ja potilasturvallisuudesta 

 röntgenlaitteiden käyttöturvallisuudesta (STUK: n Ohje Hammasröntgentutkimukset 

terveydenhuollossa ST 3.1 / 13.6.2014) 

 

Tietosuojavastaava terveydenhuollossa 

 hoitaja Birgitta Ruonala  

 tietoturvapäällikköä ei ole nimetty. Säännösten mukaiset tietosuoja- ja 

tietoturvaohjeet ovat olemassa kirjallisina ja sähköisinä   

 

Potilastietojärjestelmän pääkäyttäjä 

 terveydenhoitaja Anneli Viitaluoma ja vara hoitaja Birgitta Ruonala 

 

Potilasasiamies 

 neuvoo ja ohjaa potilaita/heidän omaisiaan /henkilöstöä potilaan asemaan ja 

oikeuksiin liittyvissä asioissa 

 

 

 

PPSHP:n infektiolääkäri ja hygieniahoitajat 

 opastavat ja neuvovat alueen perusterveydenhuollon yksiköitä infektioiden 

torjunnassa 

 

Laiteturvallisuuden vastuuhenkilö (Laiteturvallisuuslaki 26§) 

 fysioterapeutti Sakari Jokela  

 

Välinehuoltovastaava 

 suuhygienisti Tuula Jokitalo 

 

Terveydenhuollon johto 

 käsittelee sinne tuodut potilasturvallisuuteen liittyvät asiat ja raportoidut tapaukset 

 

Henkilöstötoimikunta 
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 työsuojelupäällikkö, 3 työsuojeluvaltuutettua, ammattijärjestöjen luottamushenkilöt, 

yksi työnantajaedustaja. Toimii myös työsuojeluasioiden käsittelyssä. 

 vastaa työsuojelusta työpaikalla, parantaa työoloja ja tiedottaa työpaikoilla 

työsuojelusta 
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4 Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus 
 

 

Potilasturvallisuuden toteuttaminen edellyttää, että henkilöstöllä on riittävä ammatillinen 

osaaminen ja koulutus. Johdon ja esimiesten velvollisuutena on varmistaa, että jokainen, 

niin vakituisessa kuin määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä/viranhaltija, on 

saanut riittävän perehdytyksen työhön ja tehtäviin. Jos työntekijän työtehtävät muuttuvat 

olennaisesti tai pitkään työ- tai virkavapaalla oleva työntekijä palaa töihin, perehdytyksestä 

tulee huolehtia. Potilasturvallisuus on osa jokaisen ammattihenkilön perehdyttämistä. 

Toimipisteissä on omat perehdytyskansiot, joita hyödynnetään perehdytyksessä. 

Jokaisella uudella työntekijällä on nimetty perehdyttäjä eli mentori, joka käy työntekijän 

kanssa laadunhallinta ja potilasturvallisuusasiat läpi. Perehdytyskansiot löytyvät myös 

työssä käytettävien tietokoneiden Y-asemalta. Sieltä löytyy mm. terveyskeskuksen 

perehdytysohjelma, joka sisältää 18.2.2015 päivityksen jälkeen: 

 

- Ennaltaehkäisevä työ 

- Ohjeet potilasasiakirjojen käsittelystä ja lomakkeet 

- Tietoturva ja tietosuoja ohjeistus 

- Lääkehoitosuunnitelma ja lääkelistat 

- Hammashoitolan perehdytys 

- Verialtistus Hailuodon kunnassa 

- Terveyskeskuksen perehdytys perusturvajohtajalle 

- Hammashoitopäivystys 

- Hoitotarvikejakelu, yleiset ohjeet 

- Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli 

- Menettelyohjeet henkilöstölle asiakasväkivallan uhan varalta ja yksin työskentelyyn 

- Salassapito ja vaitiolovelvollisuus 

- Tervetuloa Hailuodon kuntaan/terveyskeskuksen ”perehdytyspaketti” 

- Terveyskeskuksen yhdyshenkilöiden tietoja (yhteistyö organisaatiot) 

- Potilaan asema ja oikeudet (21.7.2014) 

- Terveydenhuoltopalvelut (9.10.2014) 

- Neuvolatoiminnan, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun th: n toiminto-

ohjelma Hailuodon kunnassa 
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Henkilöstön toimipaikka- ja täydennyskoulutuksiin sisältyy säännöllisesti 

potilasturvallisuuskoulutusta. Henkilöstön työnohjausta järjestetään tarpeen mukaan ja 

siihen varaudutaan vuosittain budjetin laadinnan yhteydessä. Yhä tärkeämmäksi ovat 

viime aikoina nousseet myös työssä jaksamisen seuranta sekä fyysisen että psyykkisen 

hyvinvoinnin perspektiivistä ja edellisiin liittyvät työhyvinvointia tukevat toimet. 

Henkilöstöllä on myös vuosittain mahdollisuus jatko- ja täydennyskoulutukseen 

ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Koulutuksissa hyödynnetään 

alueellisia sekä ns. etänä tapahtuvia videokoulutuksia. Henkilökuntaa kannustetaan 

kouluttautumaan ja tuetaan omaehtoiseen koulutukseen osallistumisessa 

työvuorosuunnittelun keinoin. Lisäksi pidetään yksikkökohtaisia palo- ja 

pelastusharjoituksia sekä järjestetään ensiapukoulutusta. Haipron käyttöä opetetaan 

yksiköissä. Fysioterapeutti järjestää sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalle potilaan 

siirtoon liittyvää ohjausta ja koulutusta ergonomian näkökulmasta. 

 

Henkilöstölle avataan koko OYS- ervalla käytössä oleva ”Potilasturvallisuutta taidolla”. – 

verkkokoulutus vuoden 2015 aikana. 

5 Potilasturvallisuustiedon jakaminen 

 

Potilasturvallisuuden kannalta olennaista tietoa kulkee potilaan ja hänen omaistensa, 

hoitavan henkilöstön ja potilasta hoitavien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden 

välillä.  Rajapintaongelmat etenkin tiedonkulussa lisäävät virhemahdollisuuksia. Nykyiset 

eri yksiköissä käytössä olevat erilaiset sähköiset potilastietojärjestelmät eivät tue 

potilasturvallisuuden edistämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Siksi kaikki toimenpiteet, 

jotka edistävät tiedon välittymistä, ovat tärkeitä. Potilas- ja henkilökunnan turvallisuutta 

uhkaavissa tilanteissa, infektioiden tai pandemioiden yhteydessä laaditaan erillinen 

potilasturvallisuutta koskeva tiedote ja toimintaohjeet potilaille sekä henkilökunnalle. 

Tiedotteen laatii vastaava lääkäri. Henkilökunnan käyttöön löytyy Y-asemalta sähköisenä 

kunnan valmiussuunnitelma, terveydenhuollon laatu- ja potilasturvallisuus- suunnitelma, 

lääkehoitosuunnitelma, Haipro: n käyttöohje sekä jatkossa myös sosiaalitoimen 

omavalvontasuunnitelmat..  
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6 Potilaiden ja heidän läheistensä osallistuminen potilasturvallisuuden 

edistämiseen 

 

 

Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen itsensä kanssa. Terveydenhuollon 

asiakkaalle laaditaan yhteistyössä hänen (ikäihmisellä omainen mahdollisesti mukana) 

kanssaan hoitosuunnitelma. Lisäksi asiakkaan kanssa sovitaan menettelytavoista, joilla 

potilas tai hänen läheisensä voivat antaa palautetta potilasturvallisuudesta. Asiakkaalle ja 

hänen läheiselleen/omaiselleen tiedotetaan myös laatu- ja 

potilasturvallisuussuunnitelmasta ja sosiaalitoimen omavalvontasuunnitelmista. Potilaan 

kanssa keskustellaan hoitoon liittyvistä riskeistä ja odotettavissa olevista tuloksista. 

Potilaan niin halutessa, tietoa annetaan myös muulle henkilölle, omaiselle tai läheiselle. 

 

6.1 Menettelytavat potilasturvallisuuden puutteiden kirjaamisessa 

 

Potilasturvallisuuden edistämisessä potilas on keskeisessä roolissa. Hänen havaintonsa ja 

mielipiteensä hoidon turvallisesta toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta ovat ensiarvoisen 

tärkeitä ja niihin suhtaudutaan myönteisesti. Potilas ja hänen omaisensa antavat palautetta 

ollessaan puhelinyhteydessä terveyskeskukseen tai henkilökohtaisesti käynnin tai 

hoitojakson yhteydessä. Välittömän palautteen potilas kirjaa terveyskeskuksen/kunnan 

palautelomakkeelle. Ollessaan tyytymätön kohteluunsa tai hoitoonsa, potilas voi laatia 

vastaavalle lääkärille muistutuksen tai valvoville viranomaisille osoitetun kantelun. 

Potilasvahinkolain mukaisen ilmoituksen aloitteentekijä on yleensä potilas tai hänen 

omaisensa. Jos toimipisteessä hoitaville henkilöille syntyy epäilys potilaalle korvattavasta 

vahingosta, on potilaalle kerrottava asiasta ja häntä tulee neuvoa 

potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasvahinkoa käsiteltäessä ei etsitä syyllistä, 

vaan selvitetään mahdollinen korvauksen peruste. 

 

Potilaspalautteiden kerääminen kuuluu arkipäivän työhön (ks. kohta 2.2). Turvallisuutta 

koskevan palautteen käsittelee vastaava lääkäri. Yksikössä yhdessä sovitaan, miten 

palautteet käsitellään esimerkiksi henkilöstöpalavereissa, esimiehen ja vastuutyöntekijän 

palavereissa tai yksikön kehittämispäivillä.. Asiakaspalautteen kerääminen on osa 

terveyskeskuksen normaalia toimintaa. 
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6.2. Potilaiden ja heidän omaisten informointi ja tukeminen haittatapahtuman 

jälkeen 

 

Terveyskeskuksen tiloissa on asiakaspalautetta varten palautelomakkeita ja -laatikoita. 

Asiakastyytyväisyyskyselyjen yhteenvedot käsitellään yksiköiden henkilöstöpalavereissa. 

Potilasasiamies auttaa potilaita hoidossa tapahtuneiden vahinkojen tai läheltä piti -

tilanteiden kirjaamisessa, muistutusten ja kanteluiden laadinnassa. Halutessaan ilmoittaa 

erikoissairaanhoidossa (OYS: ssa) havaitsemansa vaaratilanteen, voivat potilaat tehdä 

sen PPSHP: n internet -sivuston etusivulta Palaute -kohdasta avautuvan Potilaan/omaisen 

vaaratilanne ilmoitus –lomakkeen avulla. 

 

 

7 Toiminnassa käytettävät työturvallisuuden asiakirjat ovat osa 

laadunhallintaa ja potilasturvallisuutta 

 

Henkilökunnan työriskejä arvioidaan viisiosaisilla riskienarviointikaavakkeilla. Arvioitavana 

ovat fysikaaliset-, kemialliset-, biologiset-, tapaturma- ja henkiset kuormittumistekijät. 

Arvioinnit on koottu yhteiseen Riskien arviointi-palautteeseen, josta ne ovat helposti 

saatavilla ja päivitettävinä. Kartoitusten pohjalta on laadittu Hailuodon kunnan 

riskienhallintasuunnitelma ja suunniteltu toimenpiteet riskien minimoimiseksi. Riskien 

kartoituksesta vastaa työsuojelu ja työterveyshuolto yhteistyössä oman kunnan 

henkilöstön ja johdon kanssa. Viimeisin kartoitus tehtiin vuonna 2014.  

 

8 Vaara ja haittatapahtumien raportointi ja ilmoitusjärjestelmät sekä 

korjaavat toimenpiteet 

 

Laatu- ja potilasturvallisuustietoa kerätään sekä viranomaistietokantoihin että 

organisaatiolähtöisesti ylläpidettyihin rekistereihin. Erilaisten asioiden ja tapahtumien 

raportointijärjestelmät ovat näin, paitsi osa jokaisen terveydenhuollon organisaation, myös 
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laajemmin terveydenhuollon toiminnan hallintaa. Kattavuudeltaan raportointijärjestelmät 

voivat olla maailman laajuisista (esim. WHO:n  ja ECDC: n infektiorekisterit) työyksikkö/ 

työryhmäkohtaisiin (esim. potilasryhmä- /toimenpidekohtaiset rekisterit jne). Osa 

raportointijärjestelmistä on lakisääteisiä. 

 

Potilasturvallisuutta vaarantavista tekijöistä ja riskeistä kerätään Hailuodossa 

säännöllisesti tietoa mm. vaaratapahtumailmoituksin, potilaiden palautteiden ja erilaisten 

potilaiden sekä heidän läheistensä havaintojen avulla. Työntekijät tekevät havaitsemistaan 

vaaratapahtumista ilmoituksen joko suoraan sähköisesti Haipro–raportointijärjestelmään 

tai kirjallisesti tarkoitusta varten olevalle lomakkeelle. Esimiesten tulee käsitellä Haipro-

ilmoitukset kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus on tehty, jotta ilmoitusten teosta on 

käytännössä hyötyä potilasturvallisuudelle. Haipro -raporteista johtoryhmä saa hyvää 

tietoa niin toiminnan suunnitteluun, voimavarojen ohjaamiseen, laadun parantamiseen kuin 

talous- ja henkilöstöhallintoonkin. Tiedon avulla voidaan tunnistaa kehittämiskohteet. 

Kuitenkin jokaisella työntekijällä hyvään ammattitaitoon kuuluu vastuu 

potilasturvallisuudesta ja oman työn arvioinnista sekä sen kehittämisestä.  

 

Laadunhallinta - ja potilasturvallisuuden tavoitteet ja kehittämistoimet määritellään osana 

laatujärjestelmää. Kehittämistoimenpiteet liitetään osaksi vuosittaista talouden ja toiminnan 

suunnittelua. Muistutuksia, potilasvahinkoilmoituksia ja hoitoilmoitustietokantoja 

hyödynnetään potilasturvallisuuden kehittämisessä. Potilasturvallisuus koskee kaikkia. 

Haipro- järjestelmä koskee kaikkia yksikköjä.  

 

Jokainen yksikkö on perehtynyt ohjelman käyttöön ja jokainen käyttää sitä. 

Potilasturvallisuutta vaarantavista tekijöistä ja riskeistä sekä muista häiriötilanteista 

tehdään ilmoitus mm. Haipro: lla tai häiriötilanneilmoituksella. Potilasturvallisuutta 

seurataan erilaisilla indikaattoreilla ja seurantamenettelyillä.  

 

Vuonna 2009 julkaistu Suomalainen potilasturvallisuusstrategia tuo esiin, että 

organisaatiossa tulee olla ohjeet seurauksiltaan vakavien tai muuten merkityksellisten 

haittatapahtumien raportoinnista, käsittelystä ja palautteesta. Sisäisellä tutkinnalla pyritään 

selvittämään tapahtumien kulku, mitä tapahtui, mitkä tekijät olivat myötävaikuttamassa 

tapahtumaan, miten yksikön tai koko organisaation toimintaa tulisi kehittää, jotta 

vastaavilta vaaratapahtumilta jatkossa vältyttäisiin. Tutkinta suoritetaan organisaation 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-7801.pdf
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sisäisesti toimintaa arvioiden ja syyllistämättömyyden periaatetta noudattaen. Tätä 

menettelyä ei ole vielä kunnassa käynnistetty. (Vakavien vaaratapahtumien tutkinta, Opas 

sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille, Suomen Potilasturvallisuusyhdistys, 2012).  

 

 

 

 

 

Yleiset potilasturvallisuusindikaattorit 

 

Seurantamenettely /-järjestelmä 

Vaaratapahtumien kokonaismäärä ja laatu 

- Vaaratapahtumien kokonaismäärä 

- Läheltä piti- tapahtumien lkm:n suhde 

Tapahtui potilaalle –tapahtumien lkm 

- Vakavien tapahtumien lkm 

- Merkittävimmät tapahtumatyypit (esim. 

kaatumiset) 

Vaaratapahtumailmoitukset (HAIPRO)  

 

Vaaratapahtumien  ilmoittamisaktiivisuus 

(kokonaismäärä) 

 

Vaaratapahtumailmoitukset (HAIPRO)  

 

Vaaratapahtumien käsittely 

- Tapahtumasta ilmoittaminen potilaalle 

- ja potilaiden vaaratapahtumailmoitusten  

Vaaratapahtumailmoitukset (HAIPRO)  

 

Lakisääteisten vaara- ja 

haittatapahtumailmoitusten lkm 

Valvira< Laitevaaratapahtumat 

STUK< Säteilytyön vaaratapahtumat  

Fimea< Lääkkeen haittavaikutus 

THL < Rokotuksen haittavaikutus 

Palvelupoikkeamien määrä Muistutusten ja Kantelu- sekä 

potilasvahinkoilmoitusten vastinepyyntöjen 

määrä 

Lääkehoito  

Vaaratapahtumien määrä ja laatu 

- Lääkehoidon vaaratapahtumien 

kokonaismäärä 

Vaaratapahtumailmoitukset (HAIPRO)  

 

http://www.potilasturvallisuusyhdistys.fi/documents/vakavien_opas.pdf
http://www.potilasturvallisuusyhdistys.fi/documents/vakavien_opas.pdf
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- Merkittävimmät tapahtumatyypit 

- Potilasturvallisuussuunnitelman 

tarkistuslista 

Lista integroidaan Y-asemalle  

 

Lääkintälaitteet ja tarvikkeet 

- Laitteiden toimintakunto ja turvallisuus  

- Laitteiden toimintakuntoon liittyvät 

poikkeamat 

- Laitteiden käyttö 

- Laitteiden käyttöön liittyvät 

vaaratapahtumien määrä 

- Merkittävimmät tapahtumatyypit 

- Laitteita ja tarvikkeita koskevat 

ilmoitukset Valviraan (lkm/v) 

 

 

Lääkintälaiterekisteri  

Vaaratapahtumailmoitukset (HAIPRO) 

Seurantalomakkeiden täyttö 

Potilaspalautteiden määrä Saapuneet palautteet, Potilasasiamiehen 

ilmoitukset ym. 

Infektioturvallisuus 

 MRSA kantajuudet 

 Infektioiden määrät 

 käsihuuhteen käyttö 

 

 

 

Käytössä olevat ennaltaehkäisevät toiminnat ja suunnitelmat  

 

- Lääkkeidenjaon kaksoistarkistus  

- Neuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä suun terveydenhuollon 

toimenpideohjelmat 

– Astmahoitajan vastaanottomalli kehitetty 

– Varhaisen tuen malli  

 

Seuranta eri organisaatiotasoilla 
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Esimies käy yhdessä henkilökunnan kanssa yksikön potilasturvallisuusasiat läpi yhteisissä 

kokouksissa:  

– merkittävimmät vaaratapahtumat sekä niiden perusteella annetut suositukset  

ja tehdyt toimenpiteet  

– tunnistetut potilasturvallisuuden riskit ja niihin varautuminen 

 – kehittämistoimenpiteet   

Esimiesten tehtävänä on seurata jatkuvasti potilasturvallisuuden kehitystä  

yksiköissään ja edistää turvallista hoitokulttuuria.  

 

Johto  

Johto käsittelee sinne tuodut potilasturvallisuuteen liittyvät asiat ja raportoidut tapaukset. 

- potilasasiamiehen raportti kerran vuodessa  

– asiakaspalautteet kaksi kertaa vuodessa  

– hoitotakuun toteutuminen  

– työsuojelun toimintakertomus  

– raportti potilasvahinkoilmoituksista sekä muistutuksista ja kanteluista  

Perusturvalautakunta 

– yhteenveto haitta- ja vaaratapahtumista kerran vuodessa  

– hoitotakuun toteutuminen  

– työsuojelun toimintakertomus  

– raportti vuosittain potilasvahinkoilmoituksista sekä muistutuksista ja kanteluista  

Kunnan hallitus:  

– yhteenveto haitta- ja vaaratapahtumista kerran vuodessa  

– hoitotakuun toteutuminen  

– työsuojelun toimintakertomus  

– raportti vuosittain potilasvahinkoilmoituksista sekä muistutuksista ja kanteluista  

 

9 Yhteistyö muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden 

kanssa 

 

Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden edistäminen on tapahtunut pääosin yhteistyössä 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden ja sähköisten potilasjärjestelmien 

toimittajien kanssa. Työterveyshuollon toimesta työfysioterapeutti on käynyt arvioimassa 
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työntekijöiden työpisteitä ja hän on antanut suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia riskien 

korjaamiseksi. Oulun aluehallintoviraston valvontatehtäviin kuuluu puuttua 

potilasturvallisuutta uhkaaviin hoitokäytäntöihin ja antaa tarvittaessa ohjeistusta asioiden 

saattamiseksi kuntoon. Lisäksi on konsultoitu riskienhallinnassa vakuutusyhtiötä.  

Lääkäreiden osalta koulutusyhteistyö toteutuu Erva-alueelle nimettyjen 

kouluttajalääkäreiden toimesta sekä hyödyntämällä alueellisia ja OYS Erva-alueen 

koulutuksia. Samoin hoitohenkilöstön koulutus toteutuu pitkälle OYS:n kautta/järjestämissä 

koulutuksissa. Fysioterapeutti on pitänyt sosiaalitoimen vanhuspalveluiden hoitajille mm. 

potilaiden siirto- ja nostokoulutusta. Tulevaisuudessa henkilöstön toivomuksena on, että 

potilasturvallisuus koulutuksen järjestämiseen saadaan tukea sairaanhoitopiirin 

laatupäällikön toimesta. Säännölliset kuntapalaverit toteutuessaan hyödyttävät molempia 

osapuolia. 
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