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1. Johdanto 
 
Terveydenhuollon toiminta perustuu näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. 
Toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Kunnan 
perusterveydenhuollon on vastattava potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovitta-
misesta, jollei sitä muutoin erikseen sovita.  
 
Potilasturvallisuus (patientsäkerhet, patient safety) on terveyden- ja sairaanhoidon 
laadun perusta (STM 2009). Potilasturvallisuudella tarkoitetaan terveydenhuollossa 
toimivien ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteita ja 
toimintakäytäntöjä, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon palvelu-
jen turvallisuus (THL 2011). Siinä hyödynnetään olemassa olevia voimavaroja par-
haalla mahdollisella tavalla. Potilasturvallisuus taataan parhaiten siirtämällä huomio 
yksittäisistä työntekijöistä ja virheistä potilaille aiheutuvien haittojen vähentämiseen 
sekä arvioimalla ja tutkimalla palvelujärjestelmää ja poistamalla siellä olevia riskejä. 
(STM 2009.) Potilasturvallisuus toteutuu, kun potilas saa tarvitsemansa ja oikean 
hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa (THL 2011).  
 
Potilasturvallisuus on kansainvälisen huomion ja kehittämisen kohteena. Sosiaali- ja 
terveysministeriö asetti potilasturvallisuuden edistämiseksi ohjausryhmän vuosille 
2006–2009, jonka tuotoksena syntyi potilasturvallisuusstrategia. Suomessa toimii 
kansallinen potilasturvallisuusverkosto, joka välittää tietoa kansallisesti ja toimii EU:n 
potilasturvallisuusverkoston yhteyspaikkana. Potilasturvallisuuden kehittämiselle on 
tarvetta. Lääketiede ja teknologia kehittyvät nopeasti, ammattiryhmien vastuita ja or-
ganisaatioita uudistetaan. Lisäksi henkilövoimavarat ovat useasti niukat ja työnteki-
jöiden vaihtuminen on tiuhaa. Myös kilpailuttaminen ja potilaiden hoitopaikan valin-
nanvapaus vaikuttavat potilasturvallisuuteen. (STM 2009.) 
 
Potilasturvallisuuden edistämisen keskeisin lainsäädännön perusta on vuonna 2011 
voimaan tulleen terveydenhuoltolain (1326/2010) 8§:ssä, joka käsittelee terveyden-
huollon toiminnan laatua ja potilasturvallisuutta. Laki edellyttää, että terveydenhuollon 
toimintayksiköt laativat suunnitelman laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täy-
täntöönpanosta. Lakia täydentää sosiaali- ja terveysministeriön asetus (341/2011) 
laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Asetus säätelee tar-
kemmin suunnitelman sisältöä ja täytäntöönpanoa sekä mm. sitä, miten suunnitel-
masta on tiedotettava potilaille ja heidän läheisilleen.   
 
Perusturvatoimessa perustettiin keväällä 2013 työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia 
suunnitelma eri perusturvan yksiköiden kesken. Työryhmän jäseniä ovat olleet:  

Mira Uunimäki, johtava ylilääkäri, pj. 
Marie Bergman-Auvinen, osastonhoitaja 
Jenny Björndahl-Öhman, palvelupäällikkö 
Johanna Grotell, osastonhoitaja 
Irma Lagerroos, osastonhoitaja 
Jarkko Lämsä, erikoissuunnittelija 
Päivi Mustalahti, sairaanhoitaja, hygieniavastaava 
Hannele Patjas, ylihoitaja 
Eija Tommila, terveyden edistämisen päällikkö 
Satu Meriläinen-Porras, johtava hoitaja 
 

Asiakkaiden/potilaiden ja heidän läheistensä suunnitelman laadintaan osallistuminen 
on huomioitu siten, että suunnitelma annettiin kommentoitavaksi kahdelle Lohjan alu-
een potilasyhdistykselle, joita ovat olleet Omaiset mielenterveystyön tukena ry ja Loh-
jan seudun sydänyhdistys ry. Lisäksi suunnitelmaa kommentoivat Lohjan kaupungin 
vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. 
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Tavoitteena oli laatia potilasturvallisuussuunnitelma, joka kokoaa perusturvan potilas-
turvallisuuteen liittyvät toimintamallit, ja jossa sovitaan niiden ylläpitämisestä sekä 
kehittämisestä käytännön potilastyössä. Suunnitelmassa sovitaan tapoja, miten hen-
kilöstölle annetaan tietoa ja koulutusta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden peri-
aatteista ja toimintakäytännöistä sekä suunnitelman sisällöstä. Lisäksi suunnitelmas-
sa sovitaan tavoista, joilla potilaille ja heidän läheisilleen tiedotetaan suunnitelmasta 
sekä potilaiden ja heidän läheistensä mahdollisuudesta edistää ja vaikuttaa laadun-
hallinnan ja potilasturvallisuuden toteutumiseen. Potilasturvallisuussuunnitelma päivi-
tetään vuosittain ja tarvittaessa useammin potilasturvallisuustyöryhmän puolesta. Li-
säksi työryhmä seuraa yksikkökohtaisten potilasturvallisuussuunnitelmien valmistu-
mista ja sopii niiden toteutumisen seurannasta. Yksikköjen turvallisuuteen liittyy myös 
muita ohjaavia suunnitelmia, kuten turvallisuus- ja pelastussuunnitelma sekä riskikar-
toitus. Näiden suunnitelmien tarkoituksena on taata turvallinen ympäristö, jossa voi-
daan toteuttaa laadukasta ja turvallista hoitoa ja huolenpitoa. 

2. Potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet 
 
Potilasturvallisuuteen kuuluu: 

- Hoidon turvallisuus (hoitomenetelmien ja hoitamisen turvallisuus) 
- Lääkehoidon turvallisuus (lääkkeiden ja lääkityksen turvallisuus) 
- Lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuus (laitteiden turvallisuus ja nii-

den käyttöturvallisuus) (THL 2013.) (Kuva 1) 
 
Lääkehoidon turvallisuus ja laiteturvallisuus ovat osa hoidon turvallisuutta, mutta ne 
ovat tärkeytensä vuoksi nostettu esiin itsenäisinä alueinaan.  
Potilasturvallisuus on osa hoidon laatua. 
 
Näissä kaikissa turvallisuuden osa-alueissa voidaan erottaa menetelmän turvallisuus 
(hoitomenetelmän, lääkkeen, laitteen turvallisuus) sekä hoitoprosessin turvallisuus 
(hoitamisen turvallisuus, lääkitysturvallisuus, laitteen käyttöturvallisuus). Menetelmän 
turvallisuuden yhteydessä puhutaan haittavaikutuksesta (hoidon tai lääkkeen haitta-
vaikutuksesta tai laitteen turvallisuudesta). Hoitoprosessin turvallisuutta voi vaarantaa 
poikkeama suunnitellusta hoitoprosessista (poikkeama sovitusta hoitotavasta, lääki-
tyspoikkeama, laitteen virheellinen käyttö). (Stakes & Rohto 2007.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KUVA 1: Potilasturvallisuus (Stakes & Rohto 2007).  
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 2.1 Hoidon turvallisuus 
 
Hoidon turvallisuus on keskeisin osa potilasturvallisuutta. Terveyden- ja sosiaalihuol-
lossa toimivan organisaation ja henkilökunnan tulee varmistaa sellaiset periaatteet ja 
toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilas-
ta vahingoittumasta. Potilaan näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että potilas saa tarvit-
semansa ja oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. (Stakes & 
Rohto 2007.) 
 

 2.2 Lääkehoidon turvallisuus 
 
Lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyvä turvallisuus on tärkeä osa potilasturvallisuutta. 
Turvallinen lääkehoito koostuu kahdesta eri osa-alueesta – lääketurvallisuudesta ja 
lääkitysturvallisuudesta.  Lääketurvallisuus käsittää pääasiassa lääkkeeseen valmis-
teena liittyvän turvallisuuden. Lääkitysturvallisuus tarkoittaa lääkkeiden käyttöön liitty-
vää turvallisuutta, joka kattaa terveydenhuollossa toimivien yksiköiden ja organisaati-
on periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa lääkehoidon turvalli-
suus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Lääkitysturvallisuus käsittää toimenpi-
teitä lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtumien ehkäisemiseksi, välttämiseksi ja 
korjaamiseksi. 
 
Lääkityspoikkeama  
Lääkehoitoon liittyvä tapahtuma, joka voi johtaa vaaratapahtumaan. Voi johtua teke-
misestä, tekemättä jättämisestä tai suojausten pettämisestä. 
 
Lääkehoidon vaaratapahtuma 
Potilaan turvallisuuden vaarantava lääkehoitoon liittyvä tapahtuma, joka aiheuttaa tai 
voi aiheuttaa haittaa potilaalle. Tapahtumat voivat esiintyä lääkkeen luonteeseen 
(haittavaikutus), lääkkeen määräämisen, tilaamisen, merkitsemisen, pakkaamisen, 
koostumuksen, nimeämisen, jakelun, toimittamisen, annostelun, neuvonnan, lääk-
keen käytön ja sen seurannan yhteydessä. 
 
Lääkehaittatapahtuma 
Sellainen lääkehoidon vaaratapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle tai joka ajalli-
sesti liittyy lääkkeen käyttöön. Se käsittää tilanteet, jotka johtuvat joko lääkkeen luon-
teesta tai lääkityspoikkeamasta. (Stakes & Rohto 2007.) 
 

 2.3 Laiteturvallisuus 
 
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet ovat turvallisia, kun niitä käytetään oikein ja ai-
noastaan valmistajan määrittämässä käyttötarkoituksessa. 
 
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tuli voimaan 1.7.2010 (629/2010). Laki 
edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden käyttäjien ja potilaiden turvallisuut-
ta ja terveyden suojelua. Terveydenhuollon laitteiden ammattimaisen käyttäjän tulee 
nimetä vastuuhenkilö, joka vastaa omassa organisaatiossaan lain säännösten nou-
dattamista. Vastuuhenkilö toimii yhdyshenkilönä valvontaviranomaiseen nähden. 
 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo terveydenhuollon lait-
teiden ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuutta, sekä niiden turvallista käyttöä. Valvi-
ran tehtävänä on valvoa markkinoilla olevia terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita, 
sekä ylläpitää vaaratilannerekisteriä. Suomessa saa markkinoille tuoda ja ottaa käyt-
töön vain vaatimukset täyttäviä terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita. Ammattimais-
ten käyttäjien velvollisuutena on huolehtia käytössään olevien laitteiden ja tarvikkei-



6/20 

den toimintakunnosta, käyttöohjeiden saatavuudesta, käyttökoulutuksesta ja tuottei-
den jäljitettävyyden varmistamisesta. 
 
Ammattimaisen käyttäjän on terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 
mukaan ilmoitettava Valviralle terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen aiheuttamasta 
vaaratilanteesta, joka johtuu laitteen tai tarvikkeen ominaisuuksista, suorituskyvyn 
poikkeamasta tai häiriöstä, riittämättömästä merkinnästä tai virheellisestä käyttöoh-
jeesta taikka käytöstä. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun laitteen tai tarvikkeen 
osuus tapahtumaan on epäselvä. Ilmoitus on tehtävä myös valmistajalle, tai tämän 
edustajalle, koska valmistajalla on ensisijainen vastuu tuotteen vaatimusten mukai-
suudesta. 
 
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista asettaa terveydenhuollon yksikölle ja 
siellä toimiville ammattimaisille käyttäjille laitteitten ja tarvikkeitten käyttöön, hallin-
nointiin ja ylläpitoon liittyviä vaatimuksia, ja edellä mainittujen tulee varmistua lain 
mukaisesti seuraavista asioista: 

- Henkilöllä, joka käyttää terveydenhuollon laitetta, on sen turvallisen 
käytön vaatima koulutus ja kokemus. 

- Laitteessa tai sen mukana on oltava turvallisen käytön kannalta tar-
peelliset merkinnät ja käyttöohjeet. 

- Laitetta käytetään valmistajan ilmoittaman käyttötarkoituksen ja -
ohjeistuksen mukaisesti. 

- Käyttöpaikka soveltuu laitteen turvalliseen käyttöön. 
- Laitteeseen kytkettynä tai välittömässä läheisyydessä olevat toiset ter-

veydenhuollon laitteet, rakennusosat tai rakenteet, varusteet, ohjelmis-
tot tai muut järjestelmät tai esineet eivät vaaranna laitteen suoritusky-
kyä tai potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyttä. 

- Laitteen saa asentaa, huoltaa ja korjata vain henkilö, jolla on tarvittava 
ammattitaito ja asiantuntemus. (THL 2011.) 

 
Yksiköllä pitää olla myös seurantajärjestelmä laitteiden ja niiden käytön turvallisuuden 
varmistamiseksi. Seurantajärjestelmään on kirjattava: 

- Jäljitettävyyden edellyttämät tiedot toimintayksikön käytössä olevista, 
edelleen luovutetuista tai muutoin hallinnassa olevista sekä potilaa-
seen asennetuista laitteista. 

- Laitteen käytön yhteydessä syntyneisiin vaaratilanteisiin liittyvät tiedot 
- Tiedot, jotka osoittavat, että yksikkö on huolehtinut edellä esitetyistä 

mukaisista velvoitteista. (THL 2011.) 
 

 2.4 Potilasturvallisuuden sanastoa 
 
Suojaukset 
Tietoisesti ja järjestelmällisesti toimintaprosessiin suunnitellut ja sisältyvät rakenteet 
ja menettelyt, joiden tarkoituksena on tunnistaa ja estää haitalliset poikkeamat ja es-
tää niiden johtaminen vaaratapahtumaan. 
 
Poikkeama 
Mikä tahansa terveydenhuollon tuotteisiin, toimintatapoihin, -järjestelmiin ja -
ympäristöön liittyvä suunnitellusta tai sovitusta poikkeava tapahtuma, joka voi johtaa 
vaaratapahtumaan. Poikkeama voi johtua tekemisestä, tekemättä jättämisestä tai 
suojausten pettämisestä. Samassa merkityksessä käytetään usein sanaa virhe, joka 
on sisällöltään suppeampi ja sävyltään negatiivinen. Poikkeama voi luonteeltaan olla 
myös suunniteltu ja potilaan edunmukainen. Poikkeama voi liittyä ennaltaehkäisyyn, 
taudinmääritykseen, hoitoon tai kuntoutukseen sekä kirjaamiseen, seurantaan tai ra-
portointiin. 
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Vaaratapahtuma  
Potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa 
potilaalle. 
 
Läheltä piti - tapahtuma 
Vaaratapahtuma, joka olisi voinut aiheuttaa haittaa potilaalle. Haitalta vältyttiin joko 
sattumalta tai siksi, että poikkeama tai vaaratilanne havaittiin ja haitalliset seuraukset 
pystyttiin estämään ajoissa. 
 
Haittatapahtuma 
Vaaratapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle. 
 
Haitta 
Potilaalle aiheutuva tilapäinen tai pysyvä ei-toivottu vaikutus, joka voi olla fyysinen, 
psyykkinen, emotionaalinen, sosiaalinen tai taloudellinen. Haitta voi olla potilaan ko-
kema ja/tai ammattihenkilöstön toteama. 
 
Haittavaikutus 
Hoitomenetelmän aiheuttama haitallinen ja tahaton vaikutus, joka esiintyy sairauden 
ehkäisyyn, taudin määritykseen tai hoitoon tavanomaisesti käytettyjen menetelmien 
yhteydessä. Se aiheuttaa normaaliin hoitoon verrattuna objektiivista lääketieteellistä 
haittaa potilaalle, hoidon keston pidentymistä tai lisääntyneitä hoitokustannuksia. 
 
Potilasvahinko 
Potilasvahinkolain (879/1998) määrittelemä, vakuutuskorvaukseen oikeuttava henki-
lövahinko lääketieteellisen tutkimuksen tai hoidon yhteydessä; terveyden- tai sai-
raanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut henkilövahinko. Henkilövahinko on sai-
raus, vamma, tai muu terveydentilan tilapäinen tai pysyvä heikentyminen tai kuolema. 
Potilasvahinkojen seitsemän ryhmää ovat: hoitovahinko, infektiovahinko, tapaturma-
vahinko, laitevahinko, palovahinko, lääkkeen toimittamisvahinko, kohtuuton vahinko. 
 
Poikkeamien, vaaratilanteiden ja haittatapahtumien raportointi auttaa parantamaan 
turvallisuutta. Virheistä opitaan ja vahingoista kertynyt tieto hyödynnetään toiminnan 
kehittämisessä. Organisaatioon tällaista tietoa kertyy potilaiden ja läheisten palaut-
teena, muistutuksina, kanteluina, potilasvahinkoilmoituksina ja potilasasiamiehen 
kautta. Lisäksi henkilöstön tulee ilmoittaa haittatapahtumista ja läheltä piti -tilanteista 
sovitun raportointi menetelmän kautta. ( Stakes & Rohto 2007.) 
 
HaiPro 
HaiPro on potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tieto-
tekninen työkalu. HaiPro -raportointijärjestelmä on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen 
yksiköiden sisäisessä käytössä. HaiPro-järjestelmässä pyritään siihen, että vaarata-
pahtumista ilmoittaminen on vaivatonta, nopeaa ja syyllistämätöntä. Ilmoittaminen on 
anonyymiä. 

 
 

3. Lohjan perusturvatoimen potilasturvallisuuden strategiset 
tavoitteet  

 
Terveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää, että toiminta on näyttöön ja hyviin hoito- ja 
kuntoutuskäytäntöihin perustuvaa, laadukasta ja turvallista. Terveydenhuollon toimin-
taa ohjaavat useat lait, mm.: perustuslaki 731/1999, kansanterveyslaki 66/1972, ter-
veydenhuoltolaki 1326/2010, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, ammat-
tihenkilölaki 559/1994, potilasvahinkolaki 879/1998, henkilötietolaki 523/1999 ja jul-
kisuuslaki 621/1999. 
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Toiminta-ajatuksena on potilasturvallisuuden parantaminen yhdessä. Tähän kuuluvat 
hoitohenkilökunnan jokapäiväisessä työssä tekemät toimet, potilaan oma osallistami-
nen sekä laiteturvallisuudesta huolehtiminen. Sitoutuminen kaikella tasolla potilastur-
vallisuuden parantamiseksi on tärkeää. Tämä mahdollistuu perehdytyksellä ja koulu-
tuksella. 
 
Lohjan perusturvan potilasturvallisuuden strategiset tavoitteet ovat kansallisen poti-
lasturvallisuusstrategian mukaiset: 
 
1. Potilas osallistuu potilasturvallisuuden parantamiseen 
 
Potilas ja hänen läheisensä otetaan mukaan hoidon turvallisuuden edistämiseen. Po-
tilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Tiettyjä potilasryhmiä voi-
daan joutua hoitamaan vastentahtoisesti, silti myös näiden potilaiden kohdalla pyri-
tään yhteisymmärrykseen. Potilaan ja hänen omaisensa tulee kertoa tarvittavat taus-
tatiedot, tiedot oireistaan ja aikaisemmista sairauksistaan sekä esittää toiveensa ja 
mielipiteensä hoidon suhteen. Tarvittaessa 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. Kun potilas haluaa, myös hänen omaiselleen anne-
taan tietoa ja tämä tieto kirjataan potilastietoihin. Lisäksi kerrotaan keneen voi ottaa 
yhteyttä potilasturvallisuutta koskevissa asioissa. 
 
2. Potilasturvallisuutta hallitaan ennakoivasti ja oppimalla 
 
Perusturvatoimessa on kulttuuri, jossa potilasturvallisuutta pidetään tärkeänä. Ketään 
ei syyllistetä asioista. Erilaiset tilanteet ratkaistaan asiallisesti ja ennakoivasti. Samal-
la myös pohditaan, onko rakenteissa tai toimintatavoissa muutostarvetta, jotta potilas-
turvallisuus olisi entistä parempaa. Virheistä opitaan! Muiden toimintayksiköiden hy-
vistä käytännöistä otetaan mallia. 
 
3. Vaaratapahtumat raportoidaan ja niistä opitaan 
 
Kaikki isot ja pienet vaaratapahtumat kirjataan ylös mielellään HaiPro-järjestelmään 
tai vapaana tekstinä paperille. Vaaratilanteet raportoidaan, niitä käydään läpi yleensä 
omassa yksikössä jälkikäteen, ja niistä opitaan. Kun vaaratapahtuma sattuu, siitä ker-
rotaan potilaalle ja hänen halutessaan myös läheiselle. Tapahtuma ja mahdolliset 
seuraukset sekä organisaatiovastuu käydään läpi heidän kanssaan. Opitaan malli, et-
tä vaaratapahtuman sattuessa siitä voidaan myös oppia, kun se käsitellään syyllistä-
mättä. 

 
4. Potilasturvallisuutta edistetään suunnitelmallisesti ja riittävin voimavaroin 
 
Potilasturvallisuus on jokapäiväistä työtä ja se otetaan huomioon kaikessa toiminnas-
sa. Riskienhallinta- ja potilasturvallisuustyöryhmä sekä kaikki yksiköt käsittelevät poti-
lasturvallisuuteen liittyviä asioita säännöllisesti. Potilasturvallisuus nivotaan osaksi 
toiminnan ja talouden suunnittelua. 

 
5. Potilasturvallisuus huomioidaan terveydenhuollon tutkimuksessa ja opetuk-
sessa 
 
Potilasturvallisuuskulttuurin luominen ja omaksuminen aloitetaan jo opiskelijoiden 
opetuksen käytännön jaksoilla. Heille opetetaan, mitä potilasturvallisuus tarkoittaa pe-
rusturvatoimen eri toimipisteissä. Se tulee huomioida opiskelijoiden tutkimussuunni-
telmien laadinnassa ja myös omissa toiminnallisissa tutkimuksissa ja selvityksissä. 
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4. Potilasturvallisuuden johtaminen 

 4.1. Organisaatio ja vastuuhenkilöt 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön potilasturvallisuusstrategian mukaan organisaation 
johdolla ja esimiehillä on vastuu potilasturvallisuuden kokonaisuudesta. Siihen lue-
taan työolosuhteiden varmistaminen sellaisiksi, että hoito voidaan toteuttaa laaduk-
kaasti ja turvallisesti. Myös riittävän henkilöstön määrän ja osaamisen turvaaminen 
kuuluu esimiehille. He huolehtivat, että turvallisuusriskejä arvioidaan ja yleistä tietoa 
riskeistä, vaaratilanteista ja haittatapahtumista hankitaan ja käytetään hyväksi turval-
lisuuden parantamiseksi. 
 
Kokonaisvastuu toiminnan laadusta ja potilasturvallisuudesta on johtavalla ylilääkäril-
lä. Hänen vastuullaan on varmistaa, että potilasturvallisuus toteutuu yhdenmukaisesti 
koko organisaatiossa. Terveyspalveluiden johtava hoitaja sekä Ikääntyneiden palve-
luiden ylihoitaja ovat potilasturvallisuuden edistämistä koordinoivia henkilöitä. 
 
Potilasasiamies neuvoo ja ohjaa potilaita, heidän omaisiaan ja henkilöstöä potilaan 
asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Kun hän havaitsee korkeintaan viisi erityis-
tilannetta samantyyppisestä asiasta, hän ilmoittaa siitä johtavalle ylilääkärille, joka 
aloittaa tarvittavat toimenpiteet. 
 
Kunkin tulosyksikön esimiehen ja lähiesimiesten vastuulla on varmistaa, että hoidos-
sa noudatetaan näyttöön perustuvia käytäntöjä ja että hoitolinjoissa huomioidaan po-
tilasturvallisuus yksikön sisällä ja yksiköiden välisessä yhteistyössä. Lisäksi heidän 
vastuullaan on käydä läpi korvattavat potilasvahingot ja tehdä tarvittavat selvitykset ja 
käynnistää tarvittavat toimenpiteet. 
 
Yksi kriteeri turvallisuuden arvioinnissa on tietoturvallisuus. Johtavan ylilääkärin työ-
parina toimii tietosuojavastaava. Tietoturvapäällikkö vastaa tietoturvasta. Säännösten 
mukainen tietosuoja- ja tietoturvaohjeet ovat olemassa sähköisinä intranetissä. 
 
Työsuojelutoimikunta laatii työsuojelun toimintaohjelman. Tämä laaditaan neljäksi 
vuodeksi kerrallaan. Lisäksi tehdään vuosittain työsuojelutoimikunnan toimintasuunni-
telma. Työsuojelua varten on työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut. Näiden teh-
tävänä on vastata työsuojelusta työpaikalla, parantaa työoloja ja tiedottaa työpaikoilla 
työsuojelusta. Työsuojelupäällikkö vastaa riskienhallinnasta. Hänen tukenaan toimii 
riskienhallinta- ja potilasturvallisuustyöryhmä, jossa on edustajina perusturvatoimen 
eri sektorien edustajia. 
 
Jokaisella työntekijällä hyvään ammattitaitoon kuuluu vastuu potilasturvallisuudesta ja 
oman työn arvioinnista ja kehittämisestä. Potilasturvallisuus on ammattilaisten ja poti-
laiden yhteinen asia. 
 

 4.2. Henkilöstöjohtamisen periaatteet 
 
Perusturvatoimessa kiinnitetään huomio hyvään henkilöstöjohtamiseen, joka on osa 
potilasturvallisuuden edistämistä. Henkilöstöstrategia ja tavoitteet kirjataan kaupungin 
henkilöstöohjelmaan. Hyvään henkilöstöjohtamiseen kuuluu myös inhimillisten ereh-
dysten mahdollisuuksien tunnistaminen. Vaara- ja haittatapahtumista voidaan jatku-
vasti oppia. Talousarvion valmistelun yhteydessä tehdään yksiköiden tekemien esi-
tysten perusteella henkilöstösuunnitelma, joka hyväksytään perusturvalautakunnas-
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sa. Siihen sisältyvät esitykset mahdollisista uusista viroista ja toimista sekä henkilös-
törakenteen muutoksista. Yksiköiden tekemät ehdotukset sisältävät varautumisen 
muutostilanteisiin. 
 

 4.3. Turvallisuuskulttuuria tukevat arvot ja avoin turvallisuuskult-
tuuri  

 
Potilasturvallisuus on kullekin työntekijälle arvo, jonka eteen on tehtävä työtä. Jokai-
nen työntekijä tiedostaa työssään potilasturvallisuuteen liittyvät riskit ja kiinnittää nii-
hin huomiota arkityössään, myös työskennellessään yhteistyössä toisten kanssa. Se 
rakentuu kunkin omasta työpanoksesta ja työntekijöiden yhteistyöstä. 
 
Hoitoprosessien ja muidenkin prosessien kehittäminen ja tiedonkulun parantaminen 
ovat osa potilasturvallisuutta.  Kun hoitoprosesseja kehitetään, samalla tulee miettiä 
miten ne vaikuttavat potilasturvallisuuteen. Erityisesti potilaan siirrot, siihen liittyvät 
työvaiheet ja tiedonsiirto ovat tärkeitä kohtia varmistaa, että kaikki sujuu suunnitel-
mallisesti ja turvallisesti sekä asiakkaan erityistarpeet huomioiden. Tällä tarkoitetaan 
käytännön asioiden huomioimista arjen valinnoissa, esimerkiksi miltä puolelta sänkyä 
potilas pystyy nousemaan turvallisesti sairaudestaan huolimatta. 
 
Työyksikön toimintatapa tulee olla sellainen, että potilasturvallisuus on otettu huomi-
oon. Toimintaan liittyvä ohjeistus on selkeää, ajantasaista ja kaikkien saatavana. 
Myös potilasturvallisuuden kannalta kriittisiä työvaiheita tulee arvioida säännöllisesti 
ja kehittää työtapoja siten, että mahdollisiin riskeihin varautuminen on riittävää ja en-
nakoivaa. Kun potilaan hoitoa toteutetaan, tulee varmistaa selkeä työnjako, riittävä 
toiminnan seuranta ja varmistaminen, inhimillisten virheiden hallinta sekä tehokas 
tiedonkulku. Kaikkien ammattiryhmien tietotaidon hyödyntäminen on tärkeää potilas-
turvallisuudessa. 
 
Palveluja hankittaessa ulkopuolisilta toimijoilta, tulee arvioida, miten palvelu vaikuttaa 
potilasturvallisuuteen. Samalla tulee määritellä menettelytapa, jolla palvelun laatu po-
tilasturvallisuuden kannalta varmistetaan.  
 
Yhtä tärkeää kuin on kehittää potilasturvallisuuskulttuuria, on kehittää myös työympä-
ristöä ja poistaa siitä potilasturvallisuutta haittaavia ja vaarantavia tekijöitä. Lääkintä-
laitteiden ja muiden laitteiden sekä sähköisten järjestelmien hankinnassa pyritään yh-
denmukaisuuteen ja yhteensopivuuteen. Laitteiden käyttöön liittyvä ohjeistus tulee ol-
la ymmärrettävää ja helposti saatavilla kiireellisissäkin tilanteissa. Kun uusia laitteita 
otetaan käyttöön, niihin tulee antaa riittävä perehdytys ja työntekijän tulee myös itse 
huolehtia siitä, että osaa käyttää laitetta. Aika ajoin esimiehen tulee varmistaa, että 
laitteita osataan käyttää ja järjestää tarvittaessa lisäkoulutusta. Laitteiden toiminta-
kuntoa seurataan säännöllisesti, jotta toimintahäiriöitä voidaan ennaltaehkäistä. 
Työtilojen tulee mahdollistaa turvallinen hoito huomioiden tilojen riittävyys, häiriöttö-
myys ja hygienia. Kun työympäristöjä suunnitellaan, tulee huomioida kaatumis- ja 
loukkaantumisvaarat sekä muut potilas- ja työtapaturmariskit. 
 
 

5. Ammattitaitoinen henkilökunta 

 5.1. Ammattitaidon varmistaminen 
 
Terveydenhuollon ammattien harjoittamisen vaatimukset on säädetty terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994). Lain tarkoituksena on edistää 
potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua. Terveydenhuollon am-
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mateissa toimiminen edellyttää koulutuksen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontaviraston (Valvira) laillistuksen tai rekisteröinnin lisäksi riittäviä ammattitaitoja ja -
tietoja, sekä sitä, että henkilö kykenee terveydentilansa ja toimintakykynsä puolesta 
toimimaan ammatissaan.  
 
Perusturvatoimen ohjeen mukaan työnantajan velvollisuus on tarkistaa ennen palve-
lukseen ottopäätöksen tekoa, että palkattavalla henkilöllä on tutkinnon lisäksi myös 
Valviran rekisteröinti. Tarkistus tehdään JulkiTerhikki-palvelusta ja tarvittaessa otta-
malla yhteyttä Valviraan. Rekisteröinnin tarkastuksen ajankohta merkitään työsopi-
mukseen. Perusturvatoimi edellyttää, että sekä laillistetut että nimikesuojatut ammat-
tihenkilöt on merkitty Valviran rekisteriin. Perusturvatoimi vaatii ostopalvelujen hank-
kimista koskevissa tarjouspyynnöissä myös yksityistä palveluntuottajaa tarkistamaan 
ko. asiat palkattavalta työntekijältä. Lisäksi työvoimaa vuokraavan yrityksen tulee 
huolehtia, että sijaiseksi tulevalla työntekijällä on vaadittavat lääkehoitoluvat voimas-
sa.  
 
Palkattaessa lääketieteen opiskelijoita sijaisiksi tarkistetaan heidän tietonsa JulkiTer-
hikistä. Heillä tulee olla suoritettuna vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen 
sisältyvät opinnot. Hoitotyön opiskelijoilla tulee olla suoritettuna vähintään kaksi kol-
masosaa opinnoistaan ja heillä tulee olla käytännössä saavutetun kokemuksen tai 
muiden seikkojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, jot-
ta opiskelija voi toimia pätevänä sijaisena. (564/1994.) Opiskelijoiden on esitettävä 
oppilaitoksen alkuperäinen todistus opintosuorituksistaan. Työnantajan on opiskelijan 
palkkaamista harkitessaan arvioitava tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja se, 
millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset suoritettujen opinto-
jen perusteella. Työnantajan vastuulla on ratkaista, mitä tehtäviä sijainen voi tehdä. 
Opiskelijaa on ohjattava ja valvottava potilasturvallisuuden ja terveydenhuollon palve-
lujen laadun turvaamiseksi. Hänelle on nimettävä ohjaaja, jolla on riittävä käytännön 
kokemus (564/1994). 
 
Mikäli laillistetulla ammattihenkilöllä esimerkiksi lääkärillä, sairaanhoitajalla, tervey-
denhoitajalla tai nimikesuojatulla lähihoitajalla ei ole Valviran myöntämää ammatin-
harjoittamislupaa tai laillistusta, kyseessä on luvaton ammattitoimen harjoittaminen, 
josta on säädetty rangaistus rikoslain 44 luvun 3 §:ssä (400/2002). Mikäli palveluk-
seen ottajalla on aihetta epäillä esitettyjä todistuksia, palvelukseen ottajan on tarkis-
tettava asia ja tehtävä epäillystä väärinkäytöksestä kirjallinen ilmoitus Valviraan. 
 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain (669/2008) mukaan 
seikasta, joka voi vaarantaa asiakas- tai potilasturvallisuutta, voidaan ja on oikeus il-
moittaa Valviraan. Jos työyksikössä epäillään potilasturvallisuutta vaarantavaa tilan-
netta, tekee yksikön esimies selvityksen asiasta. Selvityksen liitteinä ovat asianmu-
kaiset asiantuntijaselvitykset sekä ao. henkilön oma kirjallinen selvitys. Niiden perus-
teella tulosyksikön esimies harkitsee ilmoituksen tekemisen Valviraan. Ilmoitus teh-
dään sellaisissa asioissa, jotka on tutkittu ja jossa selvitysten perusteella vaikuttaa 
todennäköiseltä, että perusturvatoimen työntekijän toiminnan tai virheen seurauksena 
asiakas- tai potilasturvallisuus on vaarantunut tai vaarantumassa tai muiden työnteki-
jöiden turvallisuus vaarantuu uhkaavan tai väkivaltaisen käytöksen vuoksi. Myös pal-
velussuhteen päättämisestä päihteiden väärinkäytön tai osoitetun reseptiväärennök-
sen ja lääkeainehävikin perusteella ilmoitetaan Valviraan.  
 
Valvira voi velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön lääkärintarkastukseen tai sai-
raalatutkimuksiin, jos on perusteltua aihetta olettaa, että henkilö ei sairauden, päih-
teiden väärinkäytön, heikentyneen toimintakyvyn tai muun vastaavan syyn takia ky-
kene toimimaan ammatissaan. Lohjan kaupungilla on käytössä varhaisen tuen -malli 
(VATU), joka on työkuntoa edistävä ohjelma. Henkilön edellytykset toimia ammatti-
henkilön tehtävissä samaan aikaan kun ammatinharjoittamisessa havaittuja puutteita 
selvitetään Valvirassa tai mahdollinen rikostutkinta on menossa, harkitaan tapaus-
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kohtaisesti asian vakavuudesta riippuen. Tällaisissa tapauksissa on oltava yhteydes-
sä henkilöstöpäällikköön. 
 
Terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyt-
tämä riittävä kielitaito (559/1994), jotta hän pystyy työskentelemään asiakas- ja poti-
lastyössä potilasturvallisuutta vaarantamatta. Tarvittaessa käytetään tulkkia. 
 

 5.2. Henkilökunnan perehdytys ja täydennyskoulutus 
  
Henkilöstöllä tulee olla riittävä osaaminen ja koulutus, jotta potilasturvallisuus voidaan 
turvata. Henkilökunta on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan 
edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin sään-
nöksiin ja määräyksiin. Työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö 
voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen. (559/1994.) 
 
Johdon ja esimiesten velvollisuutena on varmistaa ja mahdollistaa, että jokaisella 
työntekijällä, myös lyhytaikaisessa työsuhteessa olevalla tai ulkopuolisten palvelutoi-
mittajien henkilöstöllä, on riittävä perehdytys työhön ja tehtäviin. Jokaisessa yksikös-
sä on oma kirjallinen perehdytyssuunnitelma, jonka toteutumisesta vastaa yksikön 
esimies. Perehdytystä annetaan uusien työntekijöiden lisäksi opiskelijoille ja pitkiltä 
työvapailta palaaville työntekijöille. Toimipisteissä on omat perehdytyskansiot, joita 
hyödynnetään perehdytyksessä. Myös henkilöstöhallinnon Hjalmar-ohjelmasta löytyy 
perehdytysmateriaalia. Jokaisella uudella työntekijällä on nimetty perehdyttäjä, joka 
käy läpi potilasturvallisuusasiat. Perehdytyksessä käydään läpi lisäksi yksikön ja toi-
mialan turvallisuus- ja koulutusasioita. Perehdyttämisen onnistuminen arvioidaan 
koeajan loppupuolella käytävässä arviointikeskustelussa. 
 
Potilasturvallisuus on osa perusturvan henkilöstön perehdytystä ja täydennyskoulu-
tusta. Hoitohenkilöstö suorittaa viiden vuoden välein uusittavan Lääkehoidon verkko-
koulutuksen (LoVe). Koulutus koostuu teoriaosasta ja lääkelaskuista, jotka henkilöstö 
tenttii valvotusti ja suorittaa lääkehoitoon liittyvät käytännön näytöt. Tämän jälkeen 
työntekijä saa ylilääkäriltä luvan toteuttaa lääkehoitoa. Lisäksi lääkehoidosta on laa-
dittu koko perusturvan kattava lääkehoitosuunnitelma ja yksikkökohtaiset lääkehoito-
suunnitelmat. Tämä suunnitelma on myös osa perehdytystä.  
 
Hoitotyönkirjaamista ja haittatapahtumien kirjaamista kehitetään jatkuvasti koulutus-
ten ja kehittämishankkeiden myötä. Jokainen perusturvan asiakas-/potilastyötä teke-
vä henkilökunta suorittaa potilasturvallisuuden verkkokoulutuksen vuoden 2014 lop-
puun mennessä.  
  
Henkilöstöllä on mahdollisuus jatko- ja täydennyskoulutukseen ammatillisen osaami-
sen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Terveydenhuoltohenkilöstölle järjestetään täy-
dennyskoulutusta peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvan 
muuttumisesta riippuen keskimäärin 3 -10 päivää vuodessa (STM 2004). Perusturva-
toimella on käytössä Lohko-ohjelma täydennyskoulutusten seuraamiseen. Esimiehet 
pitävät vuosittain kehityskeskustelut jokaisen työntekijän kanssa ja kartoittavat yksik-
köjen osaamisen ja sen kehittämisen tarpeita. Koulutusta järjestetään ajankohtaisista 
asioista ja asiakkaiden sekä henkilöstön tarpeisiin liittyvistä asioista. Lisäksi pidetään 
yksikkökohtaisia palo- ja pelastusharjoituksia sekä ensiapukoulutusta ja tietoturva-
koulutusta. Hygienia- ja aseptiikkakoulutus kuuluu koko perusturvan henkilöstölle pi-
dettäviin koulutuksiin. Säteilyturvakoulutusta järjestetään sitä tarvitseville yksiköille. 
Perusturvatoimella on intranet-sivustot, joissa on tietoa ja ajankohtaista asiaa potilas-
turvallisuudesta. 
 
Perusturvatoimella on käytössä ITE-itsearviointi ja laadunhallintamenetelmä, jonka 
avulla yksiköt keräävät henkilöstöltä palautetta oman toiminnan laadusta. Kysely teh-
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dään joka toinen vuosi. ITE:n tuloksia pohditaan yhdessä henkilökunnan kanssa ja 
niitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja kehittämisessä. Lisäksi 
yksiköt keräävät asiakaspalautetta asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla vähintään jo-
ka toinen vuosi. Palautteen avulla toimintaa ja laatua voidaan kehittää vastaamaan 
paremmin asiakkaiden tarpeita. 
 

 

6. Potilaiden ja heidän läheistensä osallistuminen potilasturval-
lisuuden edistämiseen 

 
 
Hoitosuunnitelma on potilasturvallisuuden kannalta keskeinen asiakirja, jonka avulla 
turvataan potilaan osallistuminen omaan hoitoonsa ja sen riskien ymmärtäminen se-
kä potilaan omahoidon onnistuminen. Sen avulla voidaan koordinoida eri sairauksien 
hoidot turvallisesti ja varmistaa hoitojen yhteensopivuus ja toteutus. Potilaan terveys- 
ja hoitosuunnitelmaan kootaan potilaan kaikki terveysongelmat sekä niihin suunnitel-
lut toimet yhdeksi kokonaisuudeksi. Suunnitelman lähtökohtana on potilaan kokema 
hoidon tarve ja asettama tavoite. 
 
Potilas ja terveydenhuollon ammattihenkilö laativat suunnitelman yhteistyössä ottaen 
huomioon kuitenkin, että vain lääkäri voi päättää lääketieteellisestä tutkimuksesta, 
taudinmäärityksestä ja hoidosta. Mikäli potilas ei itse siihen kykene, niin se laaditaan 
yhteistyössä potilaan omaisten kanssa. Lisäksi potilaalle tarjotaan mahdollisuutta ot-
taa omaisiaan mukaan suunnitelman laadintaan hänen halutessaan. Myös vanhus-
palvelulaki (15 §) velvoittaa kuntia selvittämään palveluntarvetta yhdessä iäkkään 
henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunval-
vojan kanssa.  
 
Potilaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta hoidosta, jolloin häntä voidaan hoitaa muulla 
lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Hoitosuunnitelmaa laadittaessa potilaalle 
annetaan tietoa hänen sairauksistaan ja niiden hoitovaihtoehdoista sekä niihin liitty-
vistä riskeistä. Hoitosuunnitelmassa sovitaan myös niistä asioista, joista potilas itse 
huolehtii hoidossaan. Lisäksi hoitosuunnitelmaan kirjataan potilaan hoitoon liittyvät 
yksilölliset erityistarpeet ja siihen sisällytetään kuntoutussuunnitelma. 
 
Hoitosuunnitelman rakenne on laadittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa yhteis-
työssä terveydenhuollon toimijoiden kanssa ja hoitosuunnitelma tulee Kanta-arkiston 
sähköisen potilaskertomuksen osaksi.  

 
Monimutkaisissa terveydenhuollon ympäristöissä sekä suullinen että kirjallinen kom-
munikaatio on tärkeää potilas- ja työturvallisuuden kannalta. Kommunikaation ongel-
mat, kuten tiedonkulun katkeaminen ja väärinymmärrykset lisäävät virhemahdolli-
suuksia. Potilasturvallisuuden kannalta tärkeää tietoa kulkee potilaan, hänen omais-
tensa, hoitavan henkilöstön ja toimintayksikön välillä. Ohjaukseen tulee kiinnittää 
huomiota kaikissa hoitoprosessin eri vaiheissa. Nykyiset potilastietojärjestelmät eivät 
tarjoa tyydyttävää ratkaisua potilasturvallisuuden edistämiseksi. Tämän vuoksi kaikki 
toimenpiteet, jotka edistävät tiedon välittymistä ovat tärkeitä. Potilaille ja omaisille an-
nettu ohjaus tulee kirjata potilastietojärjestelmään.  
 
Perusturvatoimessa vahvistetaan potilaan ja heidän läheisten osallistumista hoitopro-
sesseihin ottamalla käyttöön Potilasturvallisuusoppaassa (2011) olevat STM:n poti-
lasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän kehittämät potilaiden ja heidän läheisil-
leen seuraavat ohjeistukset:  
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Potilasturvallisuuden huoneentauluun potilaalle ja läheiselle on koottu asioita, jotka 
huomioimalla potilas tai potilaan läheinen voi osaltaan edistää potilasturvallisuutta. 
Huoneentaulu laitetaan esille yksiköiden ilmoitustauluille ja odotustiloihin potilaiden ja 
heidän läheistensä nähtäville. (Liitteet 1.1. ja 1.2.) 
 
Potilaan käsikirja – opas turvalliseen hoitoon sairaalassa tukee aikuisen potilaan tur-
vallista hoitoa sairaalassa/osastoilla. Potilas voi käyttää käsikirjaa muistikirjana, jonka 
avulla hän voi seurata hoitonsa etenemistä. (Liite 2.)  
 
Potilasturvallisuuden muistilistat  
Listoissa on lueteltu asioita, joita potilaan ja hänen läheistensä on tärkeää huomioida 
erilaisissa hoitoon liittyvissä tilanteissa. (Liite 3.) 
 
Lisäksi perusturvatoimen yksiköissä tiedotetaan: 
          
Potilasasiamies 
Lohjalla toimii potilasasiamies, joka auttaa potilaita hoidossa tapahtuneiden vahinko-
jen tai läheltä piti -tilanteiden kirjaamisessa, muistutusten ja kanteluiden laadinnassa. 
Potilasasiamies neuvoo ja ohjaa myös omaisia sekä henkilökuntaa potilaslain sovel-
tamiseen liittyvissä asioissa.  Potilasasiamies ei tee päätöksiä, eikä ota kantaa lääke-
tieteelliseen hoitoon tai tehtyihin hoitoratkaisuihin. 
 
Potilasasiamies neuvoo potilaita ja läheisiä toimimaan ongelmatilanteissa seuraavas-
ti:  

- Asia selvitetään ensin omassa hoitopaikassa  
- Asiasta keskustellaan potilasta hoitaneen lääkärin, hoitajan tai muun 

terveydenhuollon ammattilaisen kanssa  
- Mikäli asia ei näin selviä, otetaan yhteys hoitopaikan ylilääkäriin tai 

johtavaan hoitajaan 
- Mikäli asia ei tämänkään jälkeen selviä, otetaan yhteys potilasasia-

mieheen  
 
Näistä on olemassa henkilökunnalle kirjalliset ohjeet. Informaatio potilasasiamiestoi-
minnasta annetaan yksiköiden ilmoitustauluilla. Sosiaalihuoltolain mukaisissa palve-
luissa asiakkaita neuvoo tarvittaessa sosiaaliasiamies.  
 
Potilasturvallisuussuunnitelma 
Lohjan perusturvatoimen potilasturvallisuussuunnitelmasta tiedotetaan kaupungin in-
ternet-sivuilla ja suunnitelma on saatavilla paperiversiona jokaisesta perusturvatoi-
men yksiköstä. 

 
 
 

7. Toiminnassa käytettävät potilasturvallisuuden asiakirjat 
  

 7.1. Laadunhallinta-asiakirjat 
  
 Prosessinkuvaukset 
 Lohjan perusturvatoimessa on laadittu yksikkötasoisia prosessinkuvauksia hoitoket-

juista, esimerkiksi murtumapotilaan hoitoketju vuodeosastolla ja päiväaikaisen poti-
laan hoito terveysaseman vastaanotolla. Prosessinkuvaukset on tehty QPR-
ohjelmalla ja kuvatut hoitoketjut löytyvät perusturvatoimen sisäisiltä internetsivuilta. 
Prosessinkuvauksia päivitetään ja uusia laaditaan tarpeen mukaan. 
 

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3f94057a-875d-4adf-9beb-cbee221fd4f4
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/86d96de4-7159-486a-a370-9b3dfa6677a3
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/adec18e6-4675-4a6d-b63a-6dbfb6e9d09c
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/8d6dd580-c090-4fdc-857a-347097d9177c
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Lääkehoitosuunnitelma 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä laati valtakunnallisen oppaan lää-
kehoidon toteuttamisesta julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon toi-
mintayksiköissä. Turvallinen lääkehoito-oppaan tarkoituksena on yhtenäistää lääke-
hoidon toteuttamiseen liittyvä vastuunjako ja määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden 
tulee toteutua kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä. Oppaan mukaan lääke-
hoidon toteuttaminen perustuu toiminta- ja / tai työyksikössä laadittuun lääkehoito-
suunnitelmaan, joka on työväline lääkehoidon osa-alueiden määrittämiseen ja hallin-
taan. (STM 2005.) Lääkehoitosuunnitelman tarkoituksena on osaltaan lisätä potilas-
turvallisuutta, sillä se sisältää mm. tiedot yksikkökohtaisista lääkehoidon toteuttami-
sen tavoista. 
 
Lohjan perusturvatoimessa on tehty lääkehoitosuunnitelma ja lisäksi joka yksiköllä on 
oma yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma. Myös Lohjan varhaiskasvatuksessa on 
lääkehoitosuunnitelma. 

 
Turvallisuussuunnitelma 
Turvallisuussuunnitteluvelvollisuus perustuu pelastustoimen lainsäädäntöön, erityi-
sesti uuden pelastuslain 15§:ään (379/2011). Pelastussuunnitelma on laadittama 
mm. sairaaloihin, vanhainkoteihin ja hoitolaitoksiin. (THL 2011.) 
   
Infektioiden torjuntasuunnitelmat 
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta on osa potilasturvallisuutta. Tartuntatautilain 
(583/1986) mukaan tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu mm. sairaalainfektioi-
den torjunta. Sairaalainfektiolla tarkoitetaan terveydenhuollon toimintayksikössä an-
netun hoidon aikana syntynyttä tai alkunsa saanutta infektiota. Kunnan velvollisuute-
na on järjestää alueellaan tartuntatautilaissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö 
osana kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa ja terveydenhuoltolaissa 
säädetään. Sairaanhoitopiiri ohjaa alueellaan sairaalainfektioiden torjuntaa, seuran-
taa ja selvittämistä. Tartuntalain mukaisten velvoitteiden toteuttaminen edellyttää, että 
terveydenhuollon organisaatiossa on nimetty infektioiden torjuntatyöstä vastaava lää-
käri ja/tai sairaanhoitaja, hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyyn ja mm. antibioottien 
käytölle on annettu ohjeet ja käytännöt on määritelty.  
 
Lohjan perusturvassa on infektioiden hallinnan organisoimiseksi olemassa hygienia-
toimikunta. Kaikkiin yksiköihin on nimetty hygieniavastaavat. HUS:n infektiolääkäri ja 
hygieniahoitaja ohjeistavat tarvittaessa seudun terveydenhuollon organisaatioita. 
 
Omavalvontasuunnitelma 
Omavalvonta on keino parantaa hoidon laatua sekä asiakkaiden oikeusturvaa. Oma-
valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asiakas saa laadukasta ja turvallista hoi-
toa. 
  
Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toi-
menpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan 
toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvontasuunnitelma on palvelu-
jen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline. Palvelujen tuottajalta edellytetään 
ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja val-
vonnalla toiminnan laatu ja säädöstenmukaisuus varmistetaan. Vanhuspalvelulaissa 
säädettiin julkisille palvelujen tuottajille velvollisuus ottaa käyttöön omavalvonta vuo-
den 2015 alussa. 
 
Lohjan perusturvatoimen yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat ovat Lohjan 
verkkosivulla, ja ne löytyvät myös jokaisesta yksiköstä. 
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 7.2. Kirjaamiskäytännöt ja potilasasiakirjamerkinnät 
 
Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan lain potilaan asemasta ja oikeudesta mukaan 
(785/1992): ”Potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja 
tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät hänen terveydenti-
laansa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja.” 
 
Potilasasiakirjojen käyttötarkoitus ja merkitys on palvella potilaan hoidon suunnittelua, 
toteutusta, seurantaa sekä edistää hoidon jatkuvuutta, toimia osana laadunvalvontaa/ 
- hallintaa. Lisäksi niiden avulla on tarkoitus varmistaa potilaan tiedonsaanti ja potilai-
den sekä henkilöstön oikeusturva. Potilasasiakirjoilla on merkitystä myös toiminnan 
kehittämiseen liittyvässä tutkimuksessa ja opetuksessa. 
 
Potilasasiakirjojen laadintaa koskevat myös henkilötietolaissa (523/1999) säädetyt 
yleiset henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet. Potilastietojen käsittelyssä 
(mm. laatimisessa, käytössä, säilyttämisessä, luovuttamisessa, hävittämisessä) on 
noudatettava huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Kirjattavien tietojen tulee 
olla potilasasiakirjojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia ja merkinnät tulee teh-
dä viivytyksettä. 
 
Hoitoon osallistuva terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa tekemiensä merkintöjen 
oikeellisuudesta ja virheettömyydestä. Merkintöjen tulee olla selkeitä ja ymmärrettä-
viä. Potilasasiakirjaan merkitään tietojen lähde, jos kirjattava tieto ei perustu ammatti-
henkilön omiin tutkimushavaintoihin. Ensisijaisesti tiedot kerätään ja kysytään poti-
laalta itseltään ja tarvittaessa hänen omaisiltaan.  
 
Hoidon dokumentointi on osa potilasturvallisuutta ja sillä edistetään korkeatasoisen, 
asiakaslähtöisen potilashoidon toteutumista. 
 

 7.3. Tietojärjestelmät 
 
Lohjan perusturvatoimen käytössä on erilaisia tietojärjestelmiä, joista suuri osa liittyy 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Perusturvatoimen pääjärjestelmiä ovat Pegasos-
potilastietojärjestelmä ja suun terveydenhuollossa käytettävä Winhit- asiakastietojär-
jestelmä. Hoitoon liittyviä tietoja saadaan lisäksi Navitas- aluetietojärjestelmästä, jo-
hon tuotetaan tietoa Uudenmaan kuntien ja HUS:n asiakastietojärjestelmistä. HUS:lta 
hankittavat laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä pääosa erikoissairaanhoidon pal-
veluista tuotetaan HUS:n järjestelmistä ja välitetään sähköisesti HUS:n ja terveyskes-
kuksen välillä. Suun terveydenhuollossa on käytössä Planmega Romexis- kuvanta-
mistietojärjestelmä. Lisäksi sosiaalihuollon puolella on käytössä ProConsona. Kanta-
arkiston e-reseptitietokanta on jo käytössä ja liittyminen Kanta-arkiston sähköiseen 
potilastietoarkistoon on tapahtunut vuonna 2014. 
 
Potilastietojärjestelmiin kirjataan muun muassa hoidon tarve ja tavoite, hoidon toteu-
tus ja keinot, työnjako, seuranta ja arviointi sekä diagnoosi- ja lääkitys. Hoitosuunni-
telmaa tehdessä potilaalle annetaan tietoa hänen terveydestään ja/tai sairauksistaan 
sekä niiden hoitovaihtoehdoista. Potilaalle annetaan myös tietoa niihin liittyvistä ris-
keistä ja ennaltaehkäisystä. Hoitosuunnitelmassa sovitaan myös niistä asioista, joista 
potilas itse huolehtii hoidossaan. Tiedot kirjataan potilastietojärjestelmään.   
 
Tietojärjestelmien ja erityisesti potilas- ja asiakastietojärjestelmien toimivuudella, luo-
tettavuudella ja käytettävyydellä on tärkeä merkitys potilasturvallisuuden kannalta. 
Perusturvatoimi painottaa näitä ominaisuuksia uusia tietojärjestelmiä hankittaessa ja 
nykyisten kehittämisessä ja ylläpidossa. 
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Tietojärjestelmien tulee toimia potilaiden hoidon järjestelmällisen dokumentoinnin vä-
lineenä ja ammattihenkilöstön ja organisaatioiden välisen tiedonkulun tukena. Tieto-
järjestelmien tietoturvallisuus ja henkilöstön tietosuojan hyvä osaaminen parantavat 
hoidon kokonaislaatua ja potilasturvallisuutta. 
 
 

8. Vaara ja haittatapahtumien raportointi ja ilmoitusjärjestelmät 
sekä korjaavat toimenpiteet  

 8.1. HaiPro 
Potilaiden siirtyminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ja organi-
saatioiden sisällä, on tunnistettu merkittäväksi potilasturvallisuusriskiksi, johon puut-
tuminen on haastavaa ilman toimivaa raportointijärjestelmää ja yhteisesti sovittuja 
käsittelykäytäntöjä. HaiPro on potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien rapor-
tointimenettely ja tietotekninen työkalu, jonka avulla ilmoitetaan, käsitellään, seura-
taan ja raportoidaan potilaille tapahtuvia vaaratapahtumia ja läheltä piti tilanteita. 

 
HaiPro-järjestelmän käyttöä laajennettiin vuoden 2016 alusta siten, että HaiPro-
ilmoituksia voidaan tehdä yli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon organi-
saatiorajojen.  Rajapinnan ylittävä sopimus on tehty HUS Lohjan sairaanhoitoalueen 
(Lohjan sairaala, Paloniemen sairaala ja ensihoito) ja Lohjan kaupungin kanssa.  

 
Lohjan kaupungin ja HUS Lohjan sairaanhoitoalueen työntekijät tekevät ilmoitukset 
HaiPro -ohjelmaan sähköisesti. Ilmoituksen pääsisältö on vapaamuotoinen kuvaus, 
josta tulee muodostua ilmoittajan havaitsema kokonaiskuva tapahtumaolosuhteista, 
tapahtuman synnystä, etenemisestä ja seurauksista. Tallennuksen jälkeen ilmoitus 
ohjautuu jatkokäsittelyyn yksikkökohtaiselle käsittelijälle, joka luokittelee tapahtuman 
tarkemmin ja mm. määrittelee ennaltaehkäisevät toimenpiteet.  Käsittelijä voi myös 
halutessaan ohjata ilmoituksen käsiteltäväksi ylemmälle organisaatiotasolle. Johdos-
sa HaiPro -raportit käydään säännöllisesti läpi. Lisäksi erikoissairaanhoidon ja perus-
terveydenhuollon välillä tapahtuneet merkittävät haittatapahtumat käydään sovitusti 
läpi yhteistyökokouksissa. (Kuva 2.) 
 
Kaiken kertyneen tiedon säännöllinen analysointi ja käsittely on toiminnan jatkuvan 
kehittämisen perusta. Vaaratapahtumien raportointimenettelyyn kuuluu toimiva palau-
tejärjestelmä. Etenkin vakavista ja/tai harvinaisista haittatapahtumista on tärkeää ja-
kaa tietoa myös organisaatiorajojen yli. Yksikkö- ja organisaatiotasolla tietoa hyödyn-
netään niin, että koko työyhteisö saa säännöllisesti tietoa ilmoitetuista vaaratapahtu-
mista ja että yksikön ilmoitettuja tapahtumia tarkastellaan yhdessä ja kehittämistoimia 
pohditaan moniammatillisesti. 
 
Yksikön esimies on vastuussa HaiPro-ilmoitusten käsittelystä. Hän käsittelee ilmoi-
tukset viikoittain riskiluokissa I-III (lisäksi Ei valittu). Tulosyksikön esimies käsittelee 
riskiluokat IV-V välittömästi ilmoituksen saatuaan. (Kuva 3.) Lisäksi hän käy johto-
ryhmässään puolen vuoden välein kaikki ilmoitukset läpi raportin avulla. Yksikön esi-
miehen tehtävänä on järjestää säännölliset yksikön sisäiset keskustelut HaiPro-
ilmoitusten purkamista varten vähintään kerran kuukaudessa ja tarvittavat tarkemmat 
ilmoitusten analyysit sekä tehokas viestintä koko työyksikössä. Kehittämistoimenpi-
teet voidaan toteuttaa yksikössä tai niistä voidaan tehdä ehdotus organisaation vas-
tuutaholle. Turvallisuusriskit tulee saattaa nopeasti henkilökunnan tietoon, jotta vas-
taavilta tilanteilta tulevaisuudessa vältytään. Vaaratapahtumatietojen pohjalta tehtävi-
en suositusten tulee johtaa esimerkiksi työympäristön ja laitteiston parannuksiin, hen-
kilökunnan koulutukseen ja perehdytykseen, käytäntöjen muutoksiin tai varmistus-
menettelyjen lisäämisiin yksikön sisäisten yksiköiden väliseen yhteistoimintaan liitty-
vien prosessien kehittämiseen. 
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Kuva 2. Yksittäisen ilmoituksen käsittely HaiPro-prosessissa  

 

 
 
Kuva 3. HaiPro-riskiluokat 
 

 8.2 Granlund Manager 
 
Lohjalla on käytössä laiteturvallisuuteen liittyvä sähköinen Granlund Manager-
ohjelma, jonne tehdään yksiköiden laitevikailmoitukset. Yksiköt ilmoittavat ohjelman 
kautta laiteviasta tai -häiriöstä kaupungin tekniselle puolelle, joka huolehtii laitteen 
huollosta. Yksikköjen esimiehet vastaavat siitä, että laitteiden määräaikaishuollot ja 
kalibroinnit tehdään annettujen ohjeiden mukaisesti. 
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9. Yhteistyö muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksi-
köiden kanssa  

 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa pidetään säännöllisiä yhteis-
työkokouksia, joissa yhtenä tavoitteena on kehittää potilasturvallisuutta. Kokouksissa 
on läsnä myös naapurikuntien sosiaali- ja terveydenhuollon johtajia, joten potilastur-
vallisuutta kehitetään keskustelemalla avoimesti omista käytännöistä ja puuttumalla 
esiin tulleisiin epäkohtiin. Arviointivälineinä käytetään mm. HaiPro-järjestelmää. Yh-
teistyönä alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa on tehty ter-
veydenhuollon järjestämissuunnitelma, jonka tavoitteena on yhteen sovittaa alueen 
palveluita.   
 
Lohjan perusturvatoimen hoitotyön johtajia toimii alueellisen Hiiden hoitotyön kehittä-
jät – ryhmässä. Ryhmä koostuu Lohjan sairaanhoitoalueen hoitotyön johtajista (HUS, 
Lohja, Karviainen, Siuntio) sekä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Luksia-
ammattiopiston edustajista. Ryhmä järjestää alueellista koulutusta henkilöstölle ja 
kehittää myös potilasturvallisuutta.  
 
Koulujen ja opiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö tukee potilasturvallisuutta. Yhteis-
työllä kehitetään laadukkaampaa opiskelijaohjausta ja järjestetään ammattihenkilöille 
suunnattuja koulutuksia. Lääkärikoulutuksen osalta yhteistyö toteutuu yliopistojen 
kanssa. Hoitajien koulutuksessa yhteistyökumppanina on mm. alueella toimiva Lau-
rea-ammattikorkeakoulu ja Luksia-ammattiopisto.  
 
Kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut omana työnä tai hankkimalla 
palveluita myös muilta palveluntuottajilta. Ostopalveluja hankkiessaan johdon on 
varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat laadultaan sitä tasoa, jota edel-
lytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. (THL 2011.) Lohjan perusturvatoimi 
valvoo näiden yksiköiden toimintaa vuosittaisilla tarkastuskäynneillä. Lisäksi tarkas-
tuskäyntejä tehdään tarvittaessa. Käynneillä puututaan myös potilasturvallisuutta 
koskeviin kohtiin ja mahdollisten epäkohtien esiintyessä, niihin vaaditaan korjausta. 
Lohjan perusturvatoimen ja HUS Lohjan sairaanhoitoalueen työntekijät voivat tehdä 
tarvittaessa HaiPro-ilmoituksen yksityisistä hoivakodeista, jolloin ilmoituksen käsittely 
siirtyy sähköisesti Lohjan perusturvatoimen Ikääntyneiden palveluihin. 
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