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Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilanne Suomessa

Kansallisesti kehittämistä ohjaa Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 

vuosille 2017–2021, jonka toimeenpanosuunnitelma on julkaistu 2020

STM => Uuden strategian valmistelu käynnistymässä 

Taustalla substanssilainsäädäntö sekä valvovan viranomaisen määräykset
• Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja siihen liittyvät asetukset

• sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

• laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 

• laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(1346/2016)

• Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

Kansallinen koordinointitaho on ollut tarpeen

• Ei kansallista koordinaatiota THL:n Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma päätyttyä 2015. 

Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys aktiivinen toimija. 

• Potilas- ja asiakasturvallisuustason tilannekuva puuttuu Suomessa.

• Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä tulee koordinoida Suomessa, kuten muissakin 

Pohjoismaissa. Kansainvälisen osallistumisen ja yhteistyön tarve.



Laatu ja potilasturvallisuus lainsäädännössä

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

8 § Laatu ja potilasturvallisuus

Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. 

Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.

Kunnan perusterveydenhuollon on vastattava potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovittamisesta, 

jollei siitä muutoin erikseen sovita.

Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja 

potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden 

edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään asioista, joista on suunnitelmassa sovittava.

8 a § Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa tai kun potilas muutoin tarvitsee sekä 

terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluja on sovellettava niitä terveydenhuollon ja 

sosiaalihuollon säännöksiä, jotka potilaan edun mukaisesti parhaiten turvaavat tuen tarpeita 

vastaavat palvelut ja lääketieteellisen tarpeen mukaisen hoidon.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326


Potilasturvallisuuden määritelmiä

Potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanasto 2006

• Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, 

joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta 

vahingoittumasta; potilaan näkökulmasta sitä, ettei hoidosta aiheudu haittaa; kattaa 

sekä hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden että laiteturvallisuuden; osa 

hoidon laatua.

Lähde: Potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanasto, Stakes ja lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto, 2006

THL:n Potilasturvallisuusopas 2011

• Potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta 

aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Laajemmin … terveydenhuollossa toimivien 

ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteita ja 

toimintakäytäntöjä, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon 

palvelujen turvallisuus. Tällöin potilaan hoidon turvallisuudella tarkoitetaan myös 

sairauksien ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen turvallisuutta.

Lähde: potilasturvallisuusopas, THL 2011

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/75835/T28-2006-VERKKO.pdf?sequence=1
https://thl.fi/documents/10531/104871/Opas%202011%2015.pdf


Potilas- ja asiakasturvallisuus

Potilas ja asiakas

• Potilaalla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluja käyttävää tai muuten niiden kohteena 

olevaa henkilöä; asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuoltoa hakevaa tai käyttävää henkilöä.

Potilas- ja asiakasturvallisuus 

• on sitä, että henkilön saamat palvelut, huolenpito ja vaikuttava hoito edistävät hänen fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja näistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. 

• tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita 

ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa palvelujen, huolenpidon ja hoidon turvallisuus 

sekä suojata asiakaita tai potilaita vahingoittumasta. 

• kattaa ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. 

• kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiva osaava henkilökunta, tilojen ja välineiden 

asianmukaisuus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamiseen liittyvän dokumentoinnin ja 

tiedonkulun turvallisuus.

Valtioneuvoston periaatepäätös, Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 

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


Asiakasturvallisuus

Asiakasturvallisuus sosiaali- ja 

terveydenhuollossa:

Palveluiden järjestäminen, 

tuottamien ja toteuttaminen siten, 

että asiakas saa tarvitsemansa 

palvelun oman etunsa 

mukaisella tavalla ja palvelusta 

aiheutuu mahdollisimman vähän 

haittaa eikä fyysinen, 

psyykkinen, sosiaalinen ja 

taloudellinen turvallisuus 

vaarannu.

Lähde: Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla, 

toim. Kurki, Jylhä, Kekoni, Gaudeamus, 2021. 



Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus

• Myönnetty toukokuussa 2020 valtionavustus kolmelle vuodelle

Miksi

• Potilas-ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen perustamiseen

Tehtävänä:

• kansallinen potilas-ja asiakasturvallisuuden koordinaatio

• potilas- ja asiakasturvallisuuden menettelyjen kehittäminen ja juurruttaminen 

valtakunnallisessa yhteistyössä

• tutkimuksen edistäminen

• kansainvälinen yhteistyö

Toiminta-ajatus

Yhteistyössä kaikkien potilas-ja asiakasturvallisuuden kehittäjien kanssa avoimesti tietoa ja 

tuloksia jakaen



Kansalliset yhteensovittamisen tehtävät
Erikoissairaanhoidon keskittämisasetukseen muutoksia, tiedote 14.1.2021.

Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien 
keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (8/2021)

3 § Valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteen sovittaminen

Valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelua ja yhteen sovittamista varten 
säädetään:

----------

7) Vaasan sairaanhoitopiirille asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen ja 
suunnittelun kansallisen yhteensovittamisen tehtävät.

https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/erikoissairaanhoidon-keskittamisasetukseen-muutoksia-kirurginen-paivystysvalmius-on-turvattu-eri-puolilla-suomea
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210008


Koordinaatiotehtävät valtakunnallisesti

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimintasuunnitelman 
toimeenpanon edistäminen ja seuranta sote-toimintayksiköissä

• Kehittämiskeskuksen Potilasturvallisuuslähettiläät 

• Uuden asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia 2022-2026 valmistelun tukeminen 
STM:n johdolla 

• Tavoitteena valmiin strategian julkaisu tammikuussa 2022

Koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen
• Professorit ja korkeakoulujen opetushenkilöstö

• Kouluttajalääkärit ja hoitotyön koulutusvastaavat toimintayksiköissä

Kansainvälinen yhteistyö
• WHO Global Patient Safety Network

• OECD:n Patient Safety Culture Expert Group 

• Patient Safety Day 17.9.

• Muita?



Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen 
tavoitteet
• Entistä potilas- ja asiakasturvallisemmat sote-palvelut

• Luoda ja ylläpitää potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuvaa

• Keskus sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa, mutta sillä on vahva edustus kentältä ja 

potilas- ja asiakasturvallisuuden osaamisesta

• Kehittämiskeskuksella on kaikille hyödyllisiä kansallisia koordinaatiotehtäviä 

• kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian päivittämisen koordinaatio

• tilannekuvan ylläpito, mahdollisuus vertaiskehittämiseen tiedolla

• hyvien käytänteiden testaaminen ja levittäminen

• uusien työkalujen ja toimintamallien kehittäminen yhdessä

• viestintä ja tiedonvälitys

• potilaiden ja asiakkaiden osallistumisen edistäminen

• kouluttaminen ja yhtenäiseen perus- ja jatkokoulutukseen vaikuttaminen 

• tutkimuksen edistäminen ja koordinaatio



Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallinen 

kehittämiskeskus toimii

Kehittämiskeskus arjessa: 

• Kehittämistoiminnan tuloksena suosituksia, toimintamalleja ja uusia työkaluja 

potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen sekä ammattilaisille että 

asiakkaille

• Potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijoille yhteisen keskustelun, 

kehittämisen ja toimijuuden alustoja

• järjestää kaikille avoimia koulutustilaisuuksia ja tapahtumia

• tuottaa materiaalia potilaille ja asiakkaille sekä suomen että ruotsin kielellä

• ylläpitää internetsivuja kielelliset tarpeet huomioiden 



Menettelyjen kehittäminen ja juurruttaminen 
valtakunnallisessa yhteistyössä

Yhteistyökumppanit 

• Kansalliset viranomaistahot (STM, THL, Valvira, AVIt, Fimea, TTL)

• Potilasvakuutuskeskus 

• Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry, Suomen Infektioidentorjuntayhdistys SITY ry, 

Hygieniahoitajat ym.

• Järjestöt (ammattijärjestöt, potilas- ja kansalaisjärjestöt)

• Sosiaali- ja terveyden huollon toimintayksiköt (julkinen sektori)

• Muut kumppanit (yksityissektori, kolmas sektori, yritykset)

Tiedon välittäminen

• Mediatiedotteet, www-sivut, Twitter (@patkeskus), Uutiskirje ja No Harm lehti (1. kesäkuussa 2021)

• Webinaarit ja tapahtumat

• Asiantuntijaverkostojen ylläpito



Visiomme



Ohjausryhmä

Asiantuntijaneuvosto

Kehittämiskeskus

TEST BED BOTHNIA

Kehittämis- ja tutkimuslinjat

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen 
toiminta 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/forvaltning_hallinto/vaasan-sairaanhoitopiirin-perussopimus.pdf
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://thl.fi/o/thl-liferay-theme/images/thl_common/default-share-image.png&imgrefurl=https://thl.fi/&tbnid=I_DdWbfkJYttxM&vet=12ahUKEwj4ss6vh-XnAhWFvioKHQvjDTsQMygBegUIARDKAQ..i&docid=iLI6iw7FZwja9M&w=1200&h=630&q=thL&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwj4ss6vh-XnAhWFvioKHQvjDTsQMygBegUIARDKAQ
https://twitter.com/valviraviestii
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/thumb/9/97/Suomen_sosiaali-_ja_terveysministerio_logo.svg/250px-Suomen_sosiaali-_ja_terveysministerio_logo.svg.png&imgrefurl=https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_sosiaali-_ja_terveysministeri%C3%B6&tbnid=pJPZ2qIA01cNHM&vet=12ahUKEwjGpKH3iOXnAhXUsyoKHUdJAtoQMygTegUIARDxAQ..i&docid=BCWra0eFD8zmBM&w=250&h=250&q=stm%20logo&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjGpKH3iOXnAhXUsyoKHUdJAtoQMygTegUIARDxAQ


Ohjausryhmä

Ohjausryhmä (STM) vastaa Potilas-ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen toiminnan 

yleisestä ohjauksesta.

Tehtävät

• asettaa pitkän ajan tavoitteet 

• hyväksyy vuosittaisen toiminta-ja taloussuunnitelman valtionosuusrahoitusta saavalle 

toiminnalle

• hyväksyy kansallisen sekä kansainvälisen tilannekuvan perusteella valitut kehittämiskohteet

• ohjaa, seuraa ja arvioi keskuksen toimintaa

• nimittää No Harm -verkoston asiantuntijaneuvoston



Ohjausryhmän kokoonpano
Kaisa Halinen, lääkintöneuvos, sosiaali-ja terveysministeriö, puheenjohtaja

Pertti Happonen, johtaja, Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus

Marja Heikkilä, johtaja, Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien verkosto

Markus Henriksson, ylijohtaja, Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Valvira, varapuheenjohtaja

Anna-Riia Holmström, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto 

Tuija Ikonen, tutkimusjohtaja, Potilas-ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, Vaasan sairaanhoitopiiri

Vesa Jormanainen, johtava asiantuntija, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL

Marina Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri

Sanna-Maria Kivivuori, laatuylilääkäri, HYKS-erityisvastuualue

Sari Raassina, hallintoylilääkäri, Kuntaliitto

Hanna Kuusisto, professori, Itä-Suomen yliopisto

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, TaYS-erityisvastuualue

Miia Palo, ylilääkäri, Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajaverkosto

Mikko Pietilä, johtajaylilääkäri, TYKS-erityisvastuualue

Sami Sneck, arviointiylihoitaja, OYS-erityisvastuualue

Merja Sahlström, tieto-ja kehittämispalvelujen päällikkö, Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Ari Uusaro, professori, KYS-erityisvastuualue



Asiantuntijaneuvosto

• Tukee ohjausryhmän tekemien linjausten toimeenpanoa valtakunnallisessa yhteistyössä 

• Tukee verkostojen toimintaa ja edistää asiantuntijoiden yhteistyötä

• Tunnistaa kehittämistarpeita ja käynnistää kehittämis- ja tutkimuslinjoja

• Arvioi ja seuraa kehittämis- ja tutkimuslinjojen toimintaa ja tuloksia

• Seuraa potilasturvallisuuden tilannekuvaa ja tasomittausta

• Suunnittelee ja toimeenpanee kehittämistoimenpiteitä tasomittauksen tulosten 

perusteella

• Edistää kansainvälistä yhteistyötä



Erva-alueiden Potilasturvallisuuslähettiläät

• Kehittämiskeskukseen on nimetty vuodeksi 2021 jokaista erva-aluetta edustava 

potilasturvallisuuslähettiläs, Patientsäkerhetsambasssadör, Patient Safety Ambassador.

• Mukana kehittämiskeskuksessa pienellä työosuudella 

HYKS-erva Maria Virkki / KYS-erva Päivi Eskelinen / TYKS-erva Pirjo Mustonen / 

TAYS-erva Sally Leskinen / OYS-erva Sami Sneck

Potilasturvallisuuslähettiläät

• edustavat Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskusta

• välittävät tietoa ja edistävät potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijoiden verkostoitumista 

omalla erityisvastuualueellaan 

• toimivat tiedonvälittäjinä erityisvastuualueidensa sote-päättäjien parissa sekä sidosryhmissä 



Potilas- ja asiakasturvallisuus-strategia 2017-2021



Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021

Potilas- ja asiakasturvallisuuden tavoitteet

• Potilas, asiakas ja läheiset ovat aktiivisia potilas- ja asiakasturvallisuuden 

kehittämisessä

• Laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa

• Turvallisen hoidon, hoivan ja palveluiden edellyttämät voimavarat ja 

osaaminen on varmistettu

• Palveluprosessit ja toimintatavat ovat turvallisia ja suojaavat potilaita ja 

asiakkaita vaaratapahtumilta

• Laadun ja turvallisuuden seuranta ja kehittäminen varmistetaan

• Potilas- ja asiakasturvallisuutta edistetään kansallisesti



Potilas, asiakas ja läheiset ovat aktiivisia potilas- ja 
asiakasturvallisuuden kehittämisessä

Vuoteen 2021 mennessä 

• Potilas ja asiakas ovat yhdenvertaisia toimijoita omassa 

palveluprosessissaan sekä sen suunnittelussa ja turvallisessa 

toteutumisessa. Potilas ja asiakas kohdataan avoimesti ja 

kunnioittavasti ja hänen osallistumistaan tuetaan hänen edellytystensä 

mukaisesti. 

• Potilailla ja asiakkailla on riittävästi tietoa olemassa olevista 

hoito- ja palveluvaihtoehdoista ja niihin liittyvistä mahdollisista 

riskeistä päätöksenteon tueksi. 

• Potilaat ja asiakkaat osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon 

toiminnan ja prosessien suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.



Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 
toimeenpanosuunnitelma
* Potilaan, asiakkaan ja läheisten osallistuminen 
Asiakkaiden ja palveluiden käyttäjien näkökulma ja osallistuminen potilas- ja 

asiakasturvallisuuden kehittämisessä, lainsäädäntömuutoksissa ja kansallisessa 

ohjauksessa olennaista.

• Sote-palveluiden järjestäjien rooli keskeinen. 

• Osallistaminen tapahtuu järjestöjen sekä esimerkiksi kunnallisten osallistamisen rakenteiden 

kautta. 

Kuntalaki (410/2015) velvoittaa  

 Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston pidettävä 

huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

 Kuntalain mukaiset vaikuttamisryhmien, kuten vammaisneuvoston kautta kunnat ja kuntayhtymät voivat edistää 

asiakasnäkemyksen huomioimista myös potilas- ja asiakasturvallisuudessa. 

• Vapaaehtoiset sote-palveluita käyttävien vaikuttamisryhmät mm. sairaaloissa ja laitoksissa 

tärkeitä 

• Omaisten ja läheisten omat vaikuttamisryhmät merkityksellisiä. 



Potilaan, asiakkaan ja läheisten osallistuminen 
Osallisuuden vahvistamisen 

• yleisötilaisuudet, avoimet ja osallistavat potilas- ja asiakasturvallisuutta ja osallisuutta käsittelevät seminaarit.

• potilaiden ja asiakkaiden edustaja sosiaali- ja potilasasiamiehillä sekä alan järjestöillä on paljon kokemusta asiakkaiden 

ja potilaiden kokemuksista => mukana toiminnan järjestämisen suunnittelussa, kehittämisessä ja tiedon 

jalkauttamisessa.

Asiakaslähtöisyyden varmistaminen

• toimintayksiköiden strategiset tavoitteet asiakaslähtöisyyttä tukevia ja käytössä arjessa. 

• monipuoliset keinot ja monikanavaiset asiointipalvelut, asiakaspalautteet ja niistä seuraavat kehittämistoimet.

• kehittäjäasiakkuuksien, kokemusasiantuntijatoiminnan ja palvelumuotoilun hyödyntäminen. 

• asiakaslähtöisyyden toteutumisen seuranta ja arviointi sekä asiakaskokemuksen ja tietotaidon hyödyntäminen 

Tieto ja tietoisuuden vahvistaminen

• Asiakkaiden, potilaiden ja omaisten ja läheisten osallistaminen kehittämistyöhön sekä jatkuva vuoropuhelu.

• Tietoa riittävästi ja monimuotoisesti osallisuuden ja päätöksenteon tueksi. 

• Aktiivinen asiakasviestintä ja tietoisuuden lisääminen hoidon ja palvelun sekä turvallisuutta varmistavien toimenpiteiden 

tarkoituksesta ja sisällöstä.

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021toimeenpanosuunnitelma, STM 2020:1

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 toimeenpanosuunnitelma


Strategia, nykyinen ja tuleva

Tällä hetkellä 

Nykyisen strategian ja sen toimeenpanosuunnitelman jalkautumisen arviointi mm. kyselyllä. 

Valmisteltava kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja sen 

toimeenpanosuunnitelma 2022-2026

STM valmistelee ja on lähettänyt alueille ja toimijoille nimeämispyynnön ohjausryhmästä. 

Kun ohjausryhmä asetettu, se nimeää työryhmä joka työstää strategiatyötä. 

Kehittämiskeskus tukee valmistelua.  

Valmis 1/2022

Strategiaa valmistelun tueksi eri teemoja työstetään työpajoittain mm.: 

Lääkitys- ja laiteturvallisuus, Digitaalisuus ja etäpalvelut, Integroituva sosiaali- ja 

terveydenhuolto, Valvonta ja hyvinvointialue, Tutkimus, koulutus ja kehittäminen sekä 

Potilaan ja asiakkaan osallisuus sotepalveluissa

27.4.2021



Potilas- ja asiakasturvallisuus potilaan ja asiakkaan 
näkökulmasta
Laki ja organisaatiot ohjaavat ja säätelevät, ihminen toimii

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

Terveydenhuoltolaki 8§(2010/1326) 

Hoidon, hoivan ja palvelun saajan näkökulmasta potilas- ja asiakasturvallisuus on 

• oikeaa hoitoa, hoivaa ja palvelua oikeaan aikaan ja oikealla tavalla toteutettua ja

• josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa

Se on

• hyvän hoidon, hoivan ja palvelun perusta ja henkilökunnan, potilaan, asiakkaan ja hänen 

läheistensä yhteinen päämäärä

Meistä jokainen on: 

• oman elämänsä asiantuntija, usein myös sairautensa ja elämänsä paras kokemusasiantuntija

• omassa hoidossaan ja palveluissaan sekä niihin liittyvässä päätöksenteossa vastuullinen ja 

osallinen => mutta millä perusteilla? => Tieto!



Yhteistyö, osallisuus ja sitoutuminen

Potilaan ja asiakkaan vastuun ja osallisuuden merkitys on olennainen 

• Ammattilaisten ja asiakkaan ja potilaan tulee yhdessä keskustellen käydä läpi hoitoon ja 

palveluun liittyvät asiat 

• Potilaan ja asiakkaan vastuulla on tuoda mukaan oleellinen tieto 

• Ammattilaisen vastuulla on varmistaa, että potilas on ymmärtänyt saamansa tiedon ja sen 

merkityksen => näin toimien potilas voi sitoutua hoitoonsa 

• Sitoutunut ja osallistuva asiakas ja potilas on oleellinen osa onnistunutta hoidon 

kokonaisuutta ja asiakas- potilasturvallisuutta 

• Potilaalla on oikeuksia, myös osallisuuteen / velvollisuuskin

• Hyvä, luottamuksellinen vuorovaikutus ja yhteistyö on asiakas- ja potilasturvallisuuden ydin

• Potilaalla on rooli asiakas- potilasturvallisuuden edistämisessä



Mikä on asiakkaalle  ja potilaalle tärkeää

Voidakseen sitoutua ja olla osallinen tulee saada tietoa  sairaudesta, hoidosta ja 

palveluista sekä niiden sen tavoitteista ja riskeistä

• luotettavasti ja selkeästi

• yhteisymmärryksessä ja ymmärrettävästi 

• osallistaen ja varmistaen tiedon ymmärtäminen ja sisäistäminen

• läheiset ja omaiset huomioiden

Luottamus ↑↑↑

• jolloin kokee tuleensa kuulluksi ja osalliseksi ja haluaa kertoa 

• oireistaan, toiveistaan ja huolistaan, esimerkiksi hoidon sivuvaikutukset

• mieltä askarruttavista kysymyksistä ja arjen vaikeuksista

• esimerkiksi lääkkeiden hinta ja kustannusten korvaukset 

”mistä raha lääkkeisiin”? milloin B- lääkäritodistus? lääkevaihto? 

• huomaamistaan epäkohdista



Osallisuus ja tunnistamisen 

varmistaminen

Tunnistaminen on yksilöllisen, turvallisen ja hyvän hoidon ja 

palvelun perusta. 

Se on meidän kaikkien, ammattilaisten, potilaiden ja 

asiakkaiden sekä omaisten ja läheisten vastuulla ja yhteinen 

päämäärä.



Miksi tunnistaminen on tärkeää?

• Henkilön virheellinen tunnistaminen aiheuttaa edelleen lääkitys- ja nesteytysvirheitä, vääriä 

tutkimuksia sekä väärälle henkilölle suoritettuja leikkaustoimenpiteitä (WHO 2007). 

• Potilaan virheellisen tunnistamisen on katsottu olevan juurisyynä useisiin vaaratapahtumiin 

(WHO 2007). 

• Onneksi on olemassa keinoja, joilla virheellisen tunnistamisen riskiä voidaan selkeästi 

vähentää (WHO 2007). 

• Potilaan ja asiakkaan rooli tunnistamisen varmistamisessa on merkittävä. (WHO 2007).

• Organisaatioiden on luotava edellytykset potilaan ja asiakkaan osallisuudelle. Potilaita ja 

asiakkaita tulee rohkaista aktiiviseen rooliin tunnistamisen varmistamisessa (WHO 2007).

• Vastuu tunnistamisesta on kuitenkin ammattilaisella.



Jokainen on osallinen tunnistamisen 
varmistamisessa

• Tunnistamalla varmistetaan, että oikea henkilö saa oikean hoidon tai palvelun ja että tiedot 

tallentuvat oikein asiakirjoihin. 

• Jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä on vastuussa tunnistamisesta. Myös 

potilas/asiakas/asukas on osallinen tunnistamisen varmistamisessa. 

• Henkilöllisyys varmistetaan aina, kun esimerkiksi hakeudutaan palvelujen piiriin, ollaan 

tekemässä tutkimusta, hoitotoimenpidettä, antamassa lääkettä tai siirrytään palvelusta 

toiseen. 

• Sairaalassa henkilöllisyys varmistetaan useita kertoja päivässä ja eri tilanteissa. Jokainen voi 

omalta osaltaan ja kykyjensä mukaan osallistua tunnistamiseen.

• Henkilöllisyys on varmistettava myös, kun potilaalla on kielellisiä häiriöitä, muistisairaus tai 

henkilö ei ole muuten kykenevä huolehtimaan itsestään.

• Valokuvallisen henkilöllisyystodistuksen hyödyntäminen on erityisen tärkeää, kun asiakkaan 

kognitiivinen toimintakyky on alentunut tai toimitaan asumispalveluyksiköissä tai kotihoidossa.



Tunnistamisessa henkilötiedot varmistetaan aina 
kahdella tavalla ja toistuvasti

• Henkilöllisyys kysytään ja lisäksi tiedot tarkistetaan henkilötodistuksesta tai rannekkeesta. 

Nimi ja henkilötunnus tulee kertoa itse. Hoidossa ollessa potilasranneketta (ID-ranneke), 

käytetään myös tunnistamisessa. Tunnistamiseen voidaan käyttää myös biotunnistetta, kuten 

sormenjälkeä.

• Henkilötietoja kysytään ensisijaisesti aina itseltä. Jos henkilöllisyystodistusta ei ole mukana, 

ei muista tai pysty vastaamaan, tiedot voi antaa myös omainen, läheinen tai saattaja.

• Henkilökunnalle tulee huomauttaa, jos sinua ei tunnisteta ennen asiointia, näytteenottoa, 

toimenpidettä, tutkimusta tai esimerkiksi lääkkeitä annettaessa.

• Etäpalveluita käytettäessä tunnistamisessa käytetään luotettavaa menetelmää, kuten vahvaa 

tunnistautumista.

• Jos epäilee, että on erehdyksessä tunnistettu väärin tai potilastiedoissa on väärän henkilön 

tietoja, on siitä ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle.

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut


Tunnistaminen tapahtuu useita kertoja 

päivässä ja eri tilanteissa

Tunnistaminen käytännössä:

• Tunnistaminen on toistuvasti tehtävä varmistus sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Henkilöllisyys on varmistettava, vaikka henkilökunta tuntisi henkilön ennestään. 

Henkilöllisyyden osoittamiseen tulee varautua aina palveluja käyttäessä ja tunnistamista 

helpottavat tiedot on hyvä pitää esillä tai helposti saatavilla. 

• Sairaalahoidossa ollessa varmistettava, että käytössä on potilasranneke (ID-ranneke) ja 

siinä on oikeat tiedot. Tieto heti henkilökunnalle, jos tiedot ovat vääriä tai ranneke puuttuu. 

Ranneketta ei saa poistaa ilman lupaa.

• Tunnistaminen on olennaista myös ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja 

kotihoidossa.



Miten potilas ja asiakas voi olla 
tunnistamisen varmistamisessa osallinen?
• Henkilö tietää miksi tunnistaminen on tärkeää.

• Henkilöitä kannustetaan osallistumaan varmistamiseen ja 

kysymään sekä huomauttamaan, jos tunnistamista ei 

tapahdu.

• Yksiköissä on tuotettu materiaalia potilaille ja asiakkaille 

tunnistamisesta ja sen merkityksestä.

• Läheiset ja omaiset nähdään osallisena ja osallistetaan

tunnistamiseen.

• Tavoitteena yhteneväinen kansallinen suositus



1. Riittävät tiedot

Sinua hoitavilla henkilöillä tulee olla riittävät tiedot oireistasi ja sairauksistasi sekä ajantasaiset yhteystietosi. Ilmoita, jos niissä on tapahtunut muutoksia. 

2. Henkilöllisyyden varmistaminen

Muistuta rohkeasti, jos henkilökunta unohtaa kysyä henkilötietojasi mennessäsi esimerkiksi tutkimuksiin, antaessaan sinulle lääkkeitä tai käsitellessään tutkimustuloksiasi.

3. Muistiinpanot

Kirjoita muistiin, mitä haluat kertoa tai kysyä. Pyydä hoitohenkilökunnalta tietoa kirjallisesti muistisi tueksi.

4. Kysy rohkeasti

Kysy hoitovaihtoehdoista ja siitä, miten hoitosi etenee. Kysy myös lääkkeistä ja niiden haittavaikutuksista. Varmista ymmärsitkö asiat oikein.

5. Lääkitys

On tärkeää, että hoitopaikassa ja apteekissa lääkityslistasi on ajan tasalla. Voit pyytää tarkistusta. Omin päin ei pidä muuttaa lääkitystä. 

6. Ohjeiden noudattaminen

Noudata saamiasi hoito-ohjeita. Kerro, jos se tuottaa sinulle vaikeuksia. 

7. Osallistuminen

Osallistu oman hoitosi suunnitteluun ja päätöksentekoon. Anna palautetta saamastasi hoidosta.

8. Kivut

Kerro, jos sinulla on kipuja, missä ja miten ne tuntuvat?

9. Omaisen tai läheisen läsnäolo

Läheinen tai omainen voi halutessasi osallistua hoitoosi. 

10. Jos jokin mietityttää

Ota asia heti puheeksi. Voit myös jälkikäteen olla yhteydessä sinua hoitavaan tahoon.                   

Lähde: potilaanopas => www.spty.fi

Mitä voin tehdä itse? 10 vinkkiä omahoitoon ja osallisuuteen



Näin valmistaudut 

etävastaanottoon

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus on 

tuottanut etävastaanottoon valmistautumisesta videon 

ja sen tueksi muistilistan. 

Valmistaudu mm. ajantasaisella lääkelistalla

Ota esiin lääkelistasi ja varmista, että se on ajan 

tasalla ja olet kirjannut ylös myös tarvittaessa 

käyttämäsi lääkkeet sekä luontaistuotteet ja vitamiinit. 

Voit käyttää tässä apuna lääkepakkauksiasi.

• Video etävastaanottoon valmistautumiseen

• Muistilista

Varmistetaan onnistunut etävastaanotto yhdessä!

https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilas--ja-asiakasturvallisuuden-kehittamiskeskus/
https://youtu.be/3A_eZnadWDI
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/potilas--ja-asiakasturvallisuuden-kehittamiskeskus/tiedostot/ohjeet/etavastaanotolle-valmistautumisen-muistilista.pdf


Kuinka 

voimme olla 

avuksi?



www.potilasjaasiakasturvallisuuskeskus.fi

www.centretforpatientochklientsakerhet.fi
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Kiitos!

Tarja Pajunen, erityisasiantuntija

tarja.pajunen@vshp.fi, 040 182 0904

noharm@vshp.fi
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