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1. Johdanto  

 

Tämä potilasturvallisuussuunnitelma on laadittu Inarin kunnalle ja toimii toimintaohjeena asiakas- 

ja potilasturvallisuuden toteuttamisessa sosiaali- ja terveysosastolla. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on määritelty asiakas ja potilas käsitteet. Potilaalla tarkoitetaan 

terveyden- tai sairaanhoitopalveluja käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa henkilöä ja asiak-

kaalla tarkoitetaan sosiaalihuoltoa hakevaa tai käyttävää henkilöä. Tämä suunnitelma on laadittu 

sekä terveyden- että sosiaalihuollon käyttöön ja kun suunnitelmassa mainitaan potilas, tarkoitetaan 

sillä myös asiakasta. 

 

Potilasturvallisuussuunnitelman pohjana on STM:n vuonna 2009 julkaisema potilasturvallisuusstra-

tegia 2009–2013. Strategian tavoitteet ohjaavat potilasturvallisuustyöskentelyä ja strategian mukaan 

potilasturvallisuutta tulee käsitellä neljästä eri näkökulmasta: turvallisuuskulttuuri, vastuu, johtami-

nen ja säädökset.  Suunnitelma perustuu myös terveydenhuoltolain (1326/2010) vaatimukseen laatia 

suunnitelma potilasturvallisuuden ja laadunhallinnan täytäntöönpanosta terveydenhuollon yksiköis-

sä.  

 

Potilasturvallisuuden edistäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja riskin hallintaa. 

Potilasturvallisuus tulee integroida osaksi organisaation arjen toiminnan suunnittelua ja päätöksen 

tekoa. Sen toteutumista tulee seurata erilaisin käytännöin ja työkaluin. Turvallisessa hoidossa hyö-

dynnetään olemassa olevia voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla (STM 2009). 

 

Potilasturvallisuus vaatii suunnitelmallisuutta, seurantaa ja tarvittaessa korjaavien toimenpiteiden 

tekemistä. Se edellyttää uudenlaista ajattelua riskeistä, osaamisesta, ammattitaidosta ja organisaati-

on toiminnasta. Tulevaisuudessa keskitytään tarkastelemaan koko toimintajärjestelmää ja sen riske-

jä enemmin kuin yksittäisen henkilön tekemiä virheitä. Lähestymistapa potilasturvallisuuteen on 

systemaattinen ja kokonaisvaltainen. 

 

Tämän potilasturvallisuussuunnitelman alussa on määritelty keskeiset potilasturvallisuuden käsit-

teet. Suunnitelmassa on kuvattu potilasturvallisuuspolitiikkaa ja potilasturvallisuusjärjestelmää sekä 

keskeisempiä potilasturvallisuutta varmistavia ja edistäviä menetelmiä. 

 

Potilasturvallisuussuunnitelman laatimisesta ja täytäntöönpanosta vastaavat sosiaali- ja terveysosas-

ton vastuuhenkilöt ja lähiesimiehet. Suunnitelman sisältöä arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään 

toimintavaatimusten muuttuessa. Toimintasuunnitelma on apuväline, jonka avulla kehitetään ja pa-

rannetaan potilasturvallisuutta jatkuvasti. Vastuu suunnitelman päivittämisestä on yksiköiden esi-

miehillä.  

 

Potilasturvallisuussuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään toimintavaatimusten ja/tai 

lainsäädännön muuttuessa. Suunnitelman ajan tasalla pitämisestä vastaavat lähiesimiehet yhdessä 

vastuuhenkilöiden kanssa. 
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Potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet 

 

Potilasturvallisuus 

 

Potilasturvallisuus on terveyden ja sairaanhoidon laadun perusta. Potilasturvallisuus tarkoittaa ter-

veydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joilla varmiste-

taan hoidon turvallisuus ja suojataan potilasta vahingoittumasta. Potilaan näkökulmasta se on sitä, 

että hän saa tarvitsemansa oikeanlaisen hoidon oikeaan aikaan ja hänelle aiheutuu siitä mahdolli-

simman vähän haittaa.  

 

Potilasturvallisuus sisältää hoidon turvallisuuden, laiteturvallisuuden ja lääkehoidon turvallisuuden. 

 

KUVIO 1. Potilasturvallisuuden käsitteistö (Avelin & Lepola 2008,10) potilasturvallisuudessa 
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Hoidon turvallisuudella tarkoitetaan sekä itse hoitomenetelmien turvallisuutta että hoitamisen tur-

vallisuutta. Lääkehoidossa voi olla kyse joko lääkkeen haitallisista vaikutuksista, jotka liittyvät lää-

kevalmisteeseen, tai sitten lääkehoidon poikkeamasta, jonka johdosta hoito ei toteudu  

suunnitellusti, ja tästä aiheutuu haitta potilaalle. Samoin itse laitteen turvallisuuden lisäksi voidaan 

tarkastella laitteen käyttöä, jossa saattaa syntyä potilaan turvallisuuden vaarantava poikkeama. 

 

Potilasturvallisuuden edistämisessä on tärkeä huomioida, että turvallisuus muodostuu järjestelmän 

osien välisestä vuorovaikutuksesta, ei ainoastaan yksilön, laitteen tai yksikön toiminnasta. 

 

Potilasturvallisuuskulttuuri 

 

Potilasturvallisuuskulttuuri sisältää potilaiden turvallista hoitoa edistävän systemaattisen toiminta-

tavan sekä sitä tukevan johtamisen, arvot ja asenteet. Siihen kuuluu riskien arviointi, ehkäisevät ja 

korjaavat toimenpiteet sekä toiminnan kehittäminen. Turvallisuuskulttuuria vahvistamalla vähenne-

tään hoitoon liittyviä riskejä ja potilaille hoidon aikana aiheutuvia haittoja. 

 

Luottamuksellisessa ja avoimessa ilmapiirissä havaittuja poikkeamia, läheltä piti-tapahtumia ja hait-

tatapahtumia käsitellään avoimesti osana toiminnan kehittämistä. Henkilöstö, potilaat ja omaiset 

uskaltavat ilmaista huolensa ja kysymyksensä sekä puuttua toiminnassa tai ympäristössä havaitse-

miinsa turvallisuutta uhkaaviin epäkohtiin. Mikäli he ovat osallisena haittatapahtumaan, tarjotaan 

tukea. Johdolla ja esimiehillä on erityinen asema avoimen ja oikeudenmukaisen potilasturvallisuus-

kulttuurin edistämisessä. 

 

Potilasturvallisuustyöskentelyn tavoitteet 

 

Suomalaisen potilasturvallisuusstrategian tavoitteena on ohjata sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhte-

näiseen potilasturvallisuuskulttuuriin ja edistää sen toteutumista. Strategian tavoitteita ovat: 

 

- Potilas osallistuu potilasturvallisuuden parantamiseen 

- Potilasturvallisuutta hallitaan ennakoivasti ja oppimalla 

- Vaaratapahtumat raportoidaan ja niistä opitaan 

- Potilasturvallisuutta edistetään suunnitelmallisesti ja riittävin voimavaroin 

- Potilasturvallisuus huomioidaan osaamisen kehittämisessä 

 

2. Inarin kunnan potilasturvallisuuspolitiikka 

 

Potilasturvallisuuspolitiikassa kuvataan organisaation tahtotila, johon johto on sitoutunut sekä peri-

aatteita ja toimenpiteitä, joiden avulla potilasturvallisuutta toteutetaan ja kehitetään.  

 

Inarin kunnan sosiaali- ja terveysosasto huolehtii, että kunnassa on laadukkaat ja riittävät sosiaali- ja 

terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja edistä-

vät väestön terveyttä. Palvelun lähtökohtana on asiakas, joka huomioidaan kokonaisvaltaisena yksi-

lönä. Toiminnan päämääränä on tyytyväinen asiakas. 

 

Inarin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä on tarjota hyvää ja turvallis-

ta hoitoa potilailleen. Hyvällä hoidolla tarkoitetaan potilaan tarpeista lähtevää hyvää, turvallista, 

vaikuttavaa ja saatavilla olevaa hoitoa. Ammattitaitoinen henkilökunta toteuttaa hoidon sujuvana 

prosessina soveltaen hyviin hoitokäytäntöihin perustuvia ja vaikuttavia menetelmiä. Yhteistyö ja 
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tiedon kulku hoitoon osallistuvien kesken on saumatonta. Hyvän hoidon lopputuloksena on tyyty-

väinen potilas, joka on saanut hoidosta parhaan mahdollisen terveyshyödyn. 

 

Sosiaali- ja terveystoimen vastuuhenkilöt varmistavat, että organisaatiossa on riittävästi osaavaa ja 

ammattitaitoista henkilöstöä turvallisen hoidon toteuttamiseen. Vastuuhenkilöt huolehtivat myös 

siitä, että työolosuhteet ovat sellaiset, että hoito voidaan toteuttaa turvallisesti. Hankintapäätöksissä 

pyritään laitteiston ja järjestelmien yhdenmukaisuuteen ja yhteensopivuuteen työn hallinnan edis-

tämiseksi. Lähiesimiehet huolehtivat siitä, että laitteiden käyttöön liittyvä ohjeistus on helposti saa-

tavilla ja laitteet ovat siinä kunnossa, että ne ovat käytettävissä kiireellisissäkin tilanteissa. Lä-

hiesimiesten tehtävänä on myös huolehtia siitä, että laitteita käyttöönottaessa henkilöstö saa vaadit-

tavan perehdyttämisen laitteiden käyttöön. 

 

Kokonaisvastuu potilasturvallisuudesta on sosiaali- ja terveystoimen johdolla, mutta se on myös 

kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien ammattihenkilöiden ja potilaiden/asiakkaiden 

yhteinen tehtävä.   
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3. Potilasturvallisuusjärjestelmä ja toimeenpano 

 

3.1 Johtamisjärjestelmä  

 

Sosiaali- ja terveystoimen ylimpänä toimielimenä on sosiaali- ja terveyslautakunta. Sosiaali- ja ter-

veysosastoa johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja. Osasto jakaantuu:  

 

Sosiaali- ja terveysosaston organisaatio 

  
  

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

Osastopäällikkö

Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti 

Hallintosihteeri Eira Oikarinen

Hallintotoimisto sijaitsee kunnanvirastolla, osoite Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

VASTUUYKSIKÖT Henkilöstömäärä

vuonna 2015

SOSIAALITYÖ

Sosiaalityön johtaja: vs. Anurag Lehtonen 11,8 hlöä

AVOHOITO

Avohoidon johtaja: Mirja Laiti 59 hlöä

LÄÄKÄRITOIMINTA

JA 

ERIKOISSAIRAANHOITO 6 hlöä

Johtava lääkäri: Outi Liisanantti

LAITOSHOITO

JA

ASUMISPALVELUT 82,5 hlöä

Laitoshoidon johtaja: Jaakko Seppänen

SUUN

TERVEYDENHUOLTO

Vastaava hammaslääkäri: Jaana Saari 11 hlöä

YMPÄRISTÖVALVONTA JA ELÄINLÄÄKINTÄ

Ympäristöyksikko Inari ja Utsjoki

MAASEUTUTOIMI 8 hlöä

Inari

Ympäristöyksikön johtaja: Minna-Saramo-Nissilä
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3.2 Potilasturvallisuusorganisaatio ja vastuuhenkilöt 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta käyttää ylintä päätösvaltaa potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä 

asioissa. Lautakunta hyväksyy potilasturvallisuussuunnitelman. Sen tehtävänä on myös huolehtia 

riittävistä resursseista turvallisen hoidon toteuttamiseksi. 

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa ja hänellä on koko-

naisvastuu potilasturvallisuudesta ja hoidon laadusta. Hänen tehtävä on huolehtia, että potilasturval-

lisuuteen liittyvät vastuut ovat selkeästi määritelty. Hän varmistaa, että jokaisella potilasturvalli-

suusorganisaation toimielimellä ja vastuuhenkilöllä on edellytykset ja resurssit tehtäviensä hoitami-

seen. 

 

Potilasturvallisuusvastuuhenkilöt 

 

Potilasturvallisuusvastuuhenkilöinä toimivat johtava lääkäri sekä avohoidon osalta avohoidon johta-

ja, laitoshoidon osalta laitoshoidon johtaja ja suun terveydenhuollon osalta vastaava hammaslääkäri. 

Heidän vastuulla on potilasturvallisuusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen sekä potilastur-

vallisuuden seuranta omalla vastuualueellaan. Vastuuhenkilöt edistävät vaaratapahtumien järjestel-

män käyttöä ja riskienhallintaa yhdessä lähiesimiesten kanssa. Lisäksi vastuuhenkilöt huolehtivat 

potilasturvallisuusosaamisen kehittämisestä organisaatiossa ja jakavat potilasturvallisuuteen liitty-

vää tietoa.  

 

Johtavan lääkärin ja muiden vastuuhenkilöiden tehtävänä on huolehtia, että hoidossa noudatetaan 

näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja hoitotyötä sekä valtakunnallisia Käypä hoito-suosituksia. Li-

säksi he osallistuvat vaaratapahtumailmoitusten käsittelyyn ja analysointiin sekä osallistuvat toi-

minnan turvallisuuden kehittämiseen vaaratapahtumaraporteista saadun informaation perusteella. 

Vastuuhenkilöt huolehtivat Haipro-järjestelmän päivittämisestä ja ylläpitämisestä sekä laativat yh-

teenvetoraportit vuosittain, jotka toimitetaan sosiaali- ja terveysjohtajalle ja tarvittaessa lautakunnal-

le tiedoksi.  

 

Potilasturvallisuusyhdyshenkilöt   

 

Potilasturvallisuusyhdyshenkilöinä toimivat yksiköiden lähiesimiehet. He toimivat potilasturvalli-

suuden asiantuntijana omassa työyksikössään ja pyrkivät aktiivisesti kehittämään työyksikkönsä 

potilasturvallisuuskulttuuria. He vastaavat potilasturvallisuutta edistävien menettelytapojen käytöstä 

päivittäisessä hoitotyössä. He tiedottavat potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista ja käsittelevät 

Haipro-ilmoitukset yksikkönsä palavereissa ja käynnistävät tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Lä-

hiesimiehet tukevat avoimen, syyllistämättömän ilmapiirin kehittymistä ja kannustavat henkilöstöä 

ottamaan puheeksi potilasturvallisuuteen liittyviä asioita ja ongelmia. 

 

Lähiesimiesten tehtävänä on:  

- yksikön potilasturvallisuusohjeiden päivittäminen 

- potilasturvallisuuteen liittyvien uusien ohjeiden toimeenpanon tukeminen 

- vaaratapahtumailmoitusten seuranta, seurantatiedon analysointi yhdessä esimiehen  

kanssa 
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-  vaaratapahtumien raportointiin rohkaiseminen ja Haipro-järjestelmän käytön ohjaami-

nen 

- potilasturvallisuusriskien arviointi 

- opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdytykseen osallistuminen potilasturvalli-

suuskäytäntöjen osalta  

- perehdytyssuunnitelman ylläpito potilasturvallisuuden osalta 

- yksikön sisäinen tiedottaminen potilasturvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista asioista  

- potilaalle suunnattu viestintä potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista 

 

Sosiaali- ja potilasasiamies 
 

Sosiaali- ja potilasasiamies edustavat asiakkaan ja potilaan näkökulmaa. Potilasasiamiehen palvelut 

ostetaan Lapin sairaanhoitopiiriltä. Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja ohjata potilasta sekä 

omaisia potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa potilasasiamies avus-

taa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen teossa. (PotL 11 §). 

Sosiaaliasiamiehen palvelut ostetaan Merikratos sosiaalipalvelut Oy:ltä.  

 

Yhteystiedot ovat ilmoitustauluilla ja www.inari.fi-sivuilla potilaiden/asiakkaiden nähtävillä ja hen-

kilöstön tiedossa. 

 

Lääkehuolto 

 

Lääkehoitosuunnitelma ohjaa lääkehoidon toteutumista sosiaali- ja terveysosastolla. Lisäksi terve-

yskeskuksen osalta Lapin keskussairaalan apteekki suorittaa vuosittain sisäisen tarkastuksen, jolla 

varmistetaan, että yksiköt noudattavat lääketurvallisuutta ja lääkehuollon asianmukaisuutta edistä-

viä toiminta- ja työtapoja. Terveyskeskuksen lääkehuollon sairaanhoitaja vastaa yhdessä johtavan 

lääkärin ja yksikön esimiesten kanssa siitä, että asianomaisen yksikön lääkehuolto on järjestetty 

lääkelainsäädännön mukaisesti. Hän vastaa siitä, että lääkkeiden hankinta, varastointi, säilytys, tut-

kiminen, käyttökuntoon saattaminen, toimittaminen ja jakelu sekä lääkeinformaation antaminen 

tapahtuvat asianmukaisesti ja lääketurvallisuutta edistäen. Lääkehuollon sairaanhoitaja vastaa myös 

huumausaineiden käsittelyn, säilytyksen ja kirjanpidon asianmukaisuudesta. 

 

Hygieniahoitajat 

    

Terveyskeskuksen vastaanotolla on nimetty hygieniayhdyshenkilö ja vuodeosastolla on kaksi ni-

mettyä yhdyshenkilöä. He vastaavat oman työnsä ohella infektioiden torjunnasta ja siihen liittyvän 

toiminnan kehittämisestä yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin hygieniayksikön kanssa. Jokaisen 

työntekijän tulee noudattaa Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden hoito- ja torjuntaohjeita ja omalla 

käyttäytymisellään huolehtia infektioiden ehkäisystä.  Lapin sairaanhoitopiiri ohjeistaa henkilöstöä 

sairaalabakteerien torjunnassa ja seurannassa sekä kouluttaa henkilöstöä. 

 

Tietosuojavastaava 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavana toimii avohoidon johtaja. Hänen tehtävänä on 

yhdessä Pegasos-pääkäyttäjän kanssa seurata ja valvoa henkilötietojen käsittelyä ja niiden suojaus-

menetelmiä, ylläpitää ja kehittää tietoturvaohjeistuksia ja -käytäntöjä sekä tukea henkilökuntaa ja 

rekisteröityjä tietosuoja-asioissa. 

 

 

 

http://www.inari.fi-sivuilla/
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3.3 Henkilöstön osallistuminen 

 

Potilasturvallisuudesta huolehtiminen ja kehittäminen on jokaisen työntekijän velvollisuus. Työnte-

kijöiden tehtävänä on toteuttaa turvallista, näyttöön ja hyviin hoitokäytäntöihin ja -menetelmiin 

perustuvaa hoitoa ja osallistua hoidon kehittämiseen. He osallistuvat aktiivisesti potilasturvallisuu-

den edistämiseen haittatapahtumien raportoinnilla, antamalla palautetta, huolehtimalla yhteistyön 

sujumisesta hoitoon osallistuvien tahojen välillä sekä antamalla potilaalle riittävästi tietoa hoitoon 

liittyvistä seikoista. Työntekijät huolehtivat omien tietojen ja taitojen ylläpitämisestä ja kehittämi-

sestä osallistumalla täydennyskoulutukseen. 

 

3.4 Vaaratapahtumista oppiminen  

 

Vaaratapahtumien raportoinnin ja käsittelyn tavoitteena on organisaation toiminnasta ja sen haavoit-

tuvuuksista oppiminen ja sitä kautta organisaation toiminnan kehittyminen turvallisemmaksi. Vaa-

ratapahtumien käsittelyssä päähuomio kiinnitetään toiminnan kokonaisuuteen ja järjestelmän toi-

mintaan liittyviin turvallisuuspuutteisiin. Lisäksi huomioidaan myötävaikuttavat tekijät ja työn te-

kemisen edellytykset. Tavoitteena on löytää järjestelmässä piilevät riskit ja ennaltaehkäistä vaarata-

pahtumat. 

 

Vaaratapahtumien käsittelylle tulee olla mahdollisimman selkeät, yhteisesti sovitut ja kaikkien osal-

listen tiedossa olevat menettelytavat. Tietoa vaaratapahtumista saadaan paitsi organisaation varsi-

naisen raportointijärjestelmän (Haipro) lisäksi myös muulla tavoin. Tietolähteenä toimivat esimer-

kiksi Potilasvakuutuskeskuksen kautta tulevat epäillyt potilasvahinkoilmoitukset, asiakas- ja poti-

laspalautejärjestelmän kautta tai potilaiden suoraan tekemät muistutukset, kantelut tai valitukset. 

Muita tietolähteitä vaaratapahtumasta voi olla suoraan työntekijöiltä, potilailta tai omaisilta saatu 

palaute. Oppimisessa voi hyödyntää myös esimerkiksi muista samantyyppisistä organisaatiosta tu-

levia vaaratapahtumatietoja. 

 

Tehdyt ilmoitukset analysoidaan ja ilmoituksista saatu informaatio jaetaan henkilöstölle säännölli-

sesti. Riittävän tiedon jakaminen lisää toiminnan uskottavuutta ja henkilöstön sitoutumista potilas-

turvallisuuden kehittämiseen. Vakavien haittatapahtumien käsittelyyn tulee olla erillinen systemaat-

tinen menettelytapa. Käsittely tapahtuu luottamuksellisesti ja syyllistämättä. Lisäksi varmistetaan 

tapahtumaan osallisille riittävä tuki. Tapahtumat raportoidaan erikseen. 

 

 

3.5 Avointa turvallisuuskulttuuria tukevat arvot ja menettelytavat 

 

Potilas ja hänen läheisensä otetaan mukaan potilasturvallisuutta edistävään toimintaa. Potilasta hoi-

detaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Hänelle annetaan ymmärrettävällä tavalla tietoa hä-

nen sairaudestaan ja sen hoidosta. Potilaan kanssa keskustellaan hoitoon liittyvistä riskeistä ja odo-

tettavissa olevista tuloksista. Potilaan halutessa tämä tieto annetaan myös hänen luotetulle henkilöl-

le, läheiselleen tai omaiselleen ja tarvittaessa edunvalvojalle. Potilasta kuunnellaan ja hänelle anne-

taan mahdollisuus osallistua hoitonsa suunnitteluun. Potilaalle annetaan mahdollisuus raportoida 

hoidossa havaitsemiaan turvallisuuspuutteita ja saada niistä palautetta. Hänelle kerrotaan keneen voi 

ottaa yhteyttä potilasturvallisuutta koskevissa asioissa.  

 

Mikäli on tapahtunut potilasta koskeva haittatapahtuma, siitä kerrotaan hänelle avoimesti. Tapah-

tuma ja siitä aiheutuneet toimenpiteet käydään läpi potilaan ja tarvittaessa hänen läheisensä kanssa. 

Haittatapahtuman jälkihoito on merkityksellinen osa potilasturvallisuuden hallintaa.  
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4. Potilasturvallisuuden hallintamenetelmät 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla ja sen alaisilla vastuuhenkilöillä on kokonaisvastuu potilasturvalli-

suuden suunnittelusta ja toteutumisesta.  Vastuuhenkilöt seuraavat ja arvioivat potilasturvallisuutta. 

sekä huolehtivat siitä, että potilasturvallisuus otetaan huomioon toiminta- ja taloussuunnittelussa, 

osana muutosten suunnittelua ja toteutusta sekä päätettäessä resursseista ja toiminnan kehittämises-

tä. 

 

Jokaisella ammattihenkilöllä tulee olla tehtävän vaatima koulutus ja osaaminen sekä riittävät tiedot 

ja taidot tehtävästä suoriutumiselle turvallisesti ja laadukkaasti. Resurssien suunnittelussa otetaan 

huomioon varautuminen poikkeus- ja muutostilanteisiin. Jokaiselle työntekijälle (myös lyhytaikai-

sissa työsuhteissa oleville tai ulkopuolisen palvelutuottajan henkilöstölle) annetaan riittävä, hänen 

työtehtävänsä ja asemansa edellyttämä perehdytys sisältäen potilasturvallisuutta edistävät menette-

lytavat. Henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti potilasturvallisuuskoulu-

tusta. 

 

Työympäristön kehittämisessä pyritään varmistamaan sekä potilaiden että henkilökunnan turvalli-

suus. Työtilojen tulisi olla riittävät ja häiriöttömät, jotta ne mahdollistavat turvallisen hoidon. Kaa-

tumis- ja loukkaantumisvaarat sekä muut työ- ja potilasturvallisuusriskit otetaan huomioon työym-

päristön suunnittelussa. 

 

4.1 Laadunhallinta 

 

Laadunhallinnan kehittäminen on terveydenhuoltolaissa määritelty terveydenhuollon toimintayksi-

köiden velvoitteeksi. Potilasturvallisuustyön tavoitteena on varmistaa, ettei hoidosta synny potilaal-

le tarpeetonta, estettävissä olevaa haittaa ja laatutyön tavoitteena on pyrkimys jatkuvaan hoitotulos-

ten ja toiminnallisten tulosten parantamiseen. Näin ollen potilasturvallisuutta tullaan kehittämään ja 

seuraamaan osana laadunhallintaa. 

 

 

4.2 Riskien hallinta 

 

Keskeinen osa systemaattista potilasturvallisuustyötä on riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta. 

Riskienhallintaan kuuluu aktiivisen tiedon kerääminen ja potilasturvallisuuteen vaikuttavien uhka-

tekijöiden tunnistaminen. Uhkatekijöihin liittyvät riskit analysoidaan ja määritellään tarvittavat toi-

menpiteet, joiden avulla mahdolliset vaaratapahtumat ennaltaehkäistään. 

 
VAAROJEN TUNNISTAMINEN 

 

 
Potilasturvallisuusvastaavat   RISKIEN ARVIOINTI  

 

ja lähiesimiehet 
 

 

 

 

 

 
Vastuuhenkilöt ja lähiesimiehet  RISKIEN HALLINTA  

    

Tiedon kerääminen, seuranta ja analy-

sointi 

Seurantatietoon perustuva riskien 

arviointi ja kehittämistarpeiden tunnis-

taminen 

Johtopäätökset ja suositukset riskien 

hallintaan 

Riskien hyväk-

syminen 

Toiminta riskien 

hallitsemiseksi 
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Riskien arviointia ja hallintaa tehdään sekä ennakoiden että reaktiivisesti (jälkikäteen). Ennakoiva 

riskien arviointi suoritetaan osana toimintaan kohdistuvan muutoksen suunnittelua sekä osana toi-

minnan normaalia kehittämistä erillisenä riskienkartoituksena. Reaktiivinen riskien arviointi suori-

tetaan osana yksittäisen vaaratapahtuman käsittelyä sekä osana vaaratapahtumajoukon tarkastelusta 

esiin nousevan ongelman käsittelyä. 

 

4.2.1 Vaaratapahtumaan liittyvän riskin arviointi 

 

Vaaratapahtumien riskianalyysia voidaan tehdä yksittäisen haittatapahtuman yhteydessä. Yksittäi-

sen vaaratapahtuman riskianalyysin tavoitteena on arvioida tapahtumaan liittyvä riski mahdollisia 

jatkotoimenpiteitä varten. Yksittäiseen vaaratapahtumaan liittyvän riskin suuruus arvioidaan osana 

vaaratapahtumailmoituksen käsittelyä. Riskin suuruus määritellään tapahtuman seurausten ja toden-

näköisyyden perusteella. Riskin todennäköisyyden arvioinnissa tulee ottaa huomioon olemassa ole-

vat riskin hallintaan liittyvät käytännöt ja turvallisuuden hallintakeinot. Seurausten arvioinnissa 

tarkastellaan tapahtuman tyypillisiä seurauksia. 

 

Yksittäisen vaaratapahtuman riskiarvio kirjataan Haipro -järjestelmään. 

 

 

4.2.2 Vaaratapahtumajoukon tarkasteluun perustuvan riskien arviointi 

 

Vaaratapahtumajoukon tarkastelu voidaan toteuttaa hyödyntämällä esim. Haipro -järjestelmästä 

saatavaa trenditietoa. 

 

Vaaratapahtumajoukkoon perustuvan riskianalyysin tavoitteena on vaaratapahtumatietokannan kä-

sittelyn avulla tunnistaa potilasturvallisuuteen liittyviä riskejä ja määritellä vaadittavia toimenpiteitä 

riskien hallintaan. Näin saadaan esiin tyypillisiä tapahtumatyyppejä ja trendejä sekä myötävaikutta-

via tekijöitä sekä mitä seurauksia tapahtumat ovat aiheuttaneet. Tapahtumajoukon esiin tuomiin 

tietoihin perustuen arvioidaan toimintaan vaikuttavia uhkatekijöitä ja riskejä. Tämän jälkeen arvioi-

daan mahdollisuuksia uhkien poistamiseksi tai vähentämiseksi, tapahtuman estämiseksi, sekä tapah-

tuman mahdollisten seurausten välttämiseksi ja haittojen minimoimiseksi. 

 

Haipro -ilmoituksista kertyneitä tilastotietoja tarkastellaan ½ -vuosittain (marras- ja toukokuussa) 

osastokokouksissa.  

 

4.2.3 Muutostilanteiden suunnitteluun liittyvä riskien arviointi 

 

Aina kun suunnitellaan muutoksia, tulee potilasturvallisuusnäkökulma ottaa huomioon osana suun-

nittelua. Merkittävästi toimintaan vaikuttavissa muutostilanteissa suoritetaan erillinen riskianalyysi, 

jonka avulla tunnistetaan mahdolliset uhkatekijät ja arvioidaan niihin liittyvät riskit ja varmistetaan 

riittävä varautuminen niihin. Riskiarvioinnissa otetaan huomioon vaikutukset potilaisiin, henkilös-

töön, organisaatioon ja ympäristöön. Riskianalyysin pohjalta saadaan lista kaikista tunnistetuista 

vaaratekijöistä ja niihin liittyvistä riskitekijöistä. Sen pohjalta määritellään tarvittavat toimenpiteet 

riskien hallitsemiseksi ja niiden toteuttamisvastuut. 

 

Muutoksen suunnittelusta vastaavan henkilön vastuulla on varmistaa että potilasturvallisuusriskit 

arvioidaan muutoksen yhteydessä. Riskianalyysin voi tehdä siihen erikseen nimetty henkilö tai työ-

ryhmä. 
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4.2.4 Toiminnan kehittämiseen liittyvät riskikartoitukset 

 

Riskien arviointi on osa jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Ennakoivalla riskien arvioinnilla pyritään 

varmistamaan riittävä varautuminen mahdollisiin riskeihin niin, että mahdolliset vaaratapahtumat 

voidaan ennaltaehkäistä. Riskienhallintaa suoritetaan erilaisin varmistuksin jokapäiväisessä työssä 

jokaisessa toiminta- ja työketjuissa. Toimintaketjuista sekä hoitoprosesseista laaditut kuvaukset 

edesauttavat riskien tunnistamista ja niiden hallintaa. 

 

Inarin kunnassa tehdään säännöllisesti riskien arviointia koko kuntakonsernin tasolla. 

 

4.3 Raportointi ja ilmoitusjärjestelmä 

 

Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä kysymyksissä sekä näitä koskevissa erimielisyyksissä on 

useimmiten paras ja nopein keino pyrkiä selvittämään asia keskustelemalla. Jos mahdollista, kes-

kustelu olisi hyvä käydä jo hoidon aikana hoitoon osallistuneiden henkilöiden tai heidän esimies-

tensä kanssa. 

 

4.3.1 Potilasvahinkoilmoitukset 

 

Mikäli potilaan hoitoon liittyen ilmenee, että potilaan hoidosta tai kohtelusta saattaa seurata potilas-

vahinkolaissa (585/86) tarkoitettu vastuu potilasvahingosta, vahingonkorvauslaissa (412/74) tarkoi-

tettu vahingonkorvausvastuu, on potilasta neuvottava, miten asia voidaan panna vireille.  

 

Potilas, omainen tai työntekijä voi tehdä ilmoituksen mahdollisesta potilasvahinkoepäilystä siihen 

tarkoitetulla lomakkeella Potilasvakuutuskeskukseen (PVK). Potilasvahinkoilmoituslomakkeita saa 

terveyskeskuksen toimipisteistä, potilasasiamieheltä ja internetistä www.pvk.fi.  

 

Mikäli kyseessä on lääkkeen aiheuttama yllättävä haittavaikutus, potilas voi hakea korvausta lääke-

vahinkokeskuksesta. Vahinkoilmoituslomakkeita löytyy internetistä https://laakevahinko-

fi.directo.fi/suomeksi/lomakkeet/. 

 

Saatuaan Potilasvakuutuskeskuksen tai potilasvahinkolautakunnan päätöksen johtava lääkäri antaa 

sen tiedoksi ao:n työyksikön vastuuhenkilölle ja päätös arkistoidaan arkistossa olevaan erilliseen 

arkistoon.  Johtava lääkäri vastaa siitä, että asia käsitellään asianomaisessa yksikössä esimiehen 

johdolla vastaisen varalle. Asian käsittelyssä tulee olla läsnä kaikkien niiden työntekijöiden, jotka 

ovat olleet tapahtumaan osallisia. Käsittelyssä otetaan huomioon salassapitosäädökset. 

 

Potilaslain perusteella hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä asiassa muistutuksen sii-

hen toimintayksikköön, jossa kyseinen hoito on toteutettu. Muistutusmenettely on potilaan keino 

saattaa asia tai havaittu epäkohta terveydenhuollon osalta johtavan lääkärin ja sosiaalihuollon osalta 

sosiaali- ja terveysjohtajan tutkittavaksi. Muistutuksen voi tehdä joko vapaamuotoisena kirjeenä tai 

muistutuslomakkeella. Muistutuslomake on saatavana sosiaali- ja terveystoimen eri toimipisteistä. 

 

Muistutukseen tulee antaa ratkaisu kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Jos muistutusta käsiteltä-

essä ilmenee, että potilaan hoidosta tai kohtelusta saattaa seurata esimerkiksi potilaan oikeus poti-

lasvahinkokorvaukseen, on potilasta neuvottava, miten asia voidaan panna vireille. Muistutuksen 

tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan ter-

veyden- tai sairaanhoitoa valvoville viranomaisille. (PotilasL 10 §, asiakasL 23 §) 

 

 

http://www.pvk.fi/
https://laakevahinko-fi.directo.fi/suomeksi/lomakkeet/
https://laakevahinko-fi.directo.fi/suomeksi/lomakkeet/
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Muistutus ja kantelu 

 

Jos potilas/asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi tehdä 

muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kantelun valvovalle viranomaiselle. Sosiaali-

huollon asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen. Potilasvahingosta voi hakea kor-

vausta.  

 

Lähtökohtaisesti tulee kuitenkin pyrkiä siihen, että selvitetään mahdolliset epäselvyydet ja hoidossa 

tapahtuneet virheet tai puutteet selvitetään saman tien avoimella keskustelulla hoitoa antaneen hen-

kilön tai hänen esimiehensä kanssa.  

 

Jos keskustelusta ei ole apua, on suositeltavaa tehdä ensin muistutus toimintayksikön vastaavalle 

johtajalle. Mikäli annettu ratkaisu ei tyydytä, on potilaalla oikeus tehdä samasta asiasta kantelu val-

vovalle viranomaiselle. Muistutuksen tekeminen ei siis rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan 

tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveyden- tai sairaanhoitoa valvoville viranomaisille. (PotilasL 

10 §, asiakasL 23 §). 

 

Potilaan/asiakkaan saamaan hoitoon tai kohteluun liittyvät kantelut tehdään pääsääntöisesti aluehal-

lintovirastolle. Mikäli kantelun aiheena on potilaan vaikea vammautuminen tai kuolema, kantelu 

tehdään Valviralle. Kantelu tulee tehdä viiden vuoden kuluessa tapahtuneesta. Valvira ja AVI voi-

vat siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota kantelu koskee. 

 

Kantelu ei ole muutoksenhakukeino, joten valvova viranomainen ei voi muuttaa viranhaltijan tai 

organisaation tekemää hoitopäätöstä. Ennen kantelun tekemistä kannattaa selvittää myös muita kei-

noja asian ratkaisemiseksi.  

 

Potilas/asiakas voi tehdä kokemistaan sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohdista kantelun myös 

eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelu osoi-

tetaan silloin kun, kantelija epäilee viranomaisen tai virkamiehen toimineen lainvastaisesti tai lai-

minlyöneen velvollisuuksiaan. Oikeusasiamiehen kansliassa päivystää lakimies, jonka kanssa voi 

keskustella kantelun aiheesta sekä kantelun tekemiseen liittyvistä kysymyksistä ennen kantelun te-

koa. Kantelu on tehtävä viiden vuoden kuluessa tapahtuneesta.  

 

 

4.3.2 Vaaratapahtumien raportointi (Haipro)  

 

HaiPro -ohjelma on käytössä terveyskeskuksen vastaanotolla ja vuodeosastolla sekä Männikön pal-

velukodilla. Ohjelman käyttöönottoa laajennetaan suunnitelmallisesti koskemaan koko sosiaali- ja 

terveysosastoa. Ohjelman avulla voi kuka tahansa sosiaali- ja terveysosaston työntekijä tehdä nimet-

tömänä vaaratapahtumailmoituksen. Ilmoitukset käsitellään ja luokitellaan sovitun vastuunjaon mu-

kaisesti tapahtumayksikössä. Tapahtumailmoitusten käsittelijä voi tarvittaessa siirtää yksikön toi-

mintaa laajempaa kokonaisuutta koskevat ilmoitukset sekä ilmoitukset, joiden riskiluokka on IV ja 

V käsiteltäväksi ylemmälle tasolle tulosyksikössä. Raportointijärjestelmän avulla yksiköt pohtivat, 

miten nykyisiä käytänteitä voitaisiin muuttaa/kehittää niin, että potilasturvallisuus paranisi. HaiPro -

prosessikuvaus (Liite 3) 

 

Henkilökunta voi tehdä vaaratapahtumailmoituksen HaiPro -järjestelmään myös potilaan puolesta 

tai pyynnöstä. 
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4.3.3 Laitteita ja tarvikkeita koskevat ilmoitukset 

 

Laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät vaaratapahtumat raportoidaan normaali käytännön mukaan Haip-

ron kautta.  

 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) velvoittaa ammattimaista käyttäjää il-

moittamaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaiselle, Valviralle ja laitteen valmista-

jalle tai valtuutetulle edustajalle vaaratilanteesta, jotka ovat johtaneet tai olisivat saattaneet johtaa 

potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyden vaarantumiseen ja jotka johtuvat terveydenhuollon 

laitteen ominaisuuksista, suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä, riittämättömästä merkinnästä, 

riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta taikka käytöstä (laki terveydenhuollon laitteista ja 

tarvikkeista, TLT, 629/2010 25§). 

 

Ilmoitus Valviralle tulee tehdä mahdollisimman pian. Vakavan vaaratapahtuman sattuessa ilmoitus 

tulee tehdä 10 vrk:n kuluessa ja läheltä piti -tapahtumasta 30 vrk:n kuluessa. Ilmoituksen tekemättä 

jättäminen on säädetty rangaistavaksi. Säteilyä synnyttävien laitteiden käyttöön liittyvistä poikkea-

mista ja vaaratilanteista tulee ilmoittaa lisäksi säteilyturvakeskukselle säteilylain (592/1991) perus-

teella. Laki edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiltä laitteisiin liittyvän seurantajärjestel-

män ylläpitoa ja kehittämistä. Yksiköissä tulee olla laiterekisteri ja nimetty laitevastaava, joka yllä-

pitää laiterekisteriä. Lisäksi organisaatiossa on nimetyt vastuuhenkilöt, jotka vastaavat lain säännös-

ten noudattamisesta toimivat yhdyshenkilöinä laitteita koskevissa turvallisuuskysymyksissä.  

 

4.4 Lääkehoidon turvallisuus 

 

Lääkehoidon suunnitelma yhtenäistää lääkkeiden käsittelyyn liittyvät käytännöt ja ohjeistaa henki-

lökuntaa lääkehoitoon liittyvissä tilanteissa. Lääkehoidon suunnitelma on tehty Inarin kunnalle ja se 

toimii toimintaohjeena lääkehoidon toteuttamisessa. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain. 

 

Lääkkeiden jakelussa toteutetaan kaksoistarkastusta. Kahden henkilön suorittamaa tarkistusta ei 

useimmiten voi tehdä lääkkeenjakohetkellä, vaan varmistus tehdään silloin toisen henkilön toimesta 

ennen lääkkeiden viemistä potilaalle. Lääkkeenjakoa varten tulee olla mahdollisimman häiriötön 

tila. Jos erillinen rauhallinen tila ei ole mahdollinen, viestitetään muulla huomiota herättävällä taval-

la ympäristölle että lääkkeitä jakavaa ei saa häiritä, esim. huomionauha tai –liivi lääkkeenjakajalle. 

 

Lääkkeen antaminen potilaalle: 

 

o TUNNISTA potilas 

 kysy potilaan nimi ja henkilötunnus tai varmista henkilöllisyys 

 tarkista tunnisteranneke, jos sellainen on 

o VARMISTA lääke/annos/vahvuus/antoaika 

 vertaa lääke, annos, vahvuus ja antoaika lääkelistaan 

o TARKISTA antotapa ja antoreitti 

o ILMOITA lääkitys 

 kerro potilaalle mitä lääkettä/lääkkeitä olet antamassa 

 

Kun havaitset virheen lääkkeenannossa: 

 

o VARMISTA potilaan vointi 

o ILMOITA välittömästi lääkärille 

 Toimi ohjeiden mukaan ja seuraa potilaan vointia 
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o KIRJAA tapahtuma potilasasiakirjoihin 

o KERRO avoimesti potilaalle 

o TEE vaaratapahtumailmoitus 

 

 

4.5 Hätä- ja poikkeustilanteisiin varautuminen 

 

Terveys- ja sosiaalihuollossa on omat valmiussuunnitelmat poikkeusoloihin ja normaaliolojen eri-

tyistilanteisiin (esim. suuronnettomuus terveydenhuollossa) ohjaamaan valmiuden kohottamista 

vastaamaan ko. tilanteita. Tehtävät hoidetaan olemassa olevilla organisaatioilla niitä vahvistaen tai 

mukauttaen.  

 

Lisäksi on organisaatiokohtaiset pelastussuunnitelmat sekä jokaisessa yksikössä omat palo- ja pelas-

tussuunnitelmat. 

 

4.6 Henkilöstön perehdytys ja koulutus 

   

Inarin kunnan sosiaali- ja terveysosaston jokaisessa toimintayksikössä tulee olla kirjallinen perehdy-

tyssuunnitelma. Perehdytyksen tarkoituksena on turvata perehtyvän henkilön riittävää ja suunnitel-

mallista työhön oppimista sekä parantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta. Perehtyvälle työntekijälle 

nimetään perehdyttäjä, joka yhdessä yksikön esimiehen kanssa vastaa perehdytyksen toteutumisesta 

suunnitelman mukaisesti. Perehdytyskansion päivittämisestä vastaa jokaisessa yksikössä lä-

hiesimies.  

 

Opiskelijoita ohjaavilla yksiköillä on käytössä opiskelijaohjauksen hyvät käytännöt, joilla on tarkoi-

tus auttaa opiskelijaa/ohjaajaa työssäolojaksosta selviytymisessä ja työyhteisön toimintatapojen 

oppimisessa. Hyvään perehdytykseen kuuluu myös perehdyttämisen arviointi, jonka myötä pereh-

dyttämisen käytänteitä voidaan kehittää. 

 

Mikäli terveydenhuollon opiskelija toimii laillistetun ammattihenkilön tehtävässä, tulee yksikön 

esimiehen varmistaa, että tällöin täyttyvät valtioneuvoston asetuksessa nro 104/14.2.2008, 3§:ssä 

asetetut vaatimukset (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080104) 

 

Yksikön esimiehen tehtävänä on: 

- tarkistaa opiskelijan opintosuoritukset 

- arvioida opiskelijan edellytykset toimia kyseisessä sijaisuudessa 

- tarkentaa opiskelijan tehtävänkuvaus hänen tietojensa ja taitojensa mukaiseksi 

- seurata, ohjata ja valvoa opiskelijan työtä ja tarvittaessa välittömästi puuttua epäkohtiin 

- nimittää opiskelijalle ohjaaja   

   

Terveydenhuoltolain 5 § velvoittaa työnantajaa huolehtimaan täydennyskoulutuksesta. Lisäksi ter-

veydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöä itse-

ään ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtymään 

ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. 

 

Inarin kunnassa järjestetään sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle täydennyskoulutusta perus-

koulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvan muuttumisesta riippuen keskimäärin 3 -

10 päivää vuodessa. Täydennyskoulutuksen tavoitteena on henkilöstön osaamisen varmistaminen ja 

lisääminen sekä ammattitaidon ylläpitäminen, kehittäminen ja syventäminen työntekijän koulutus-

tarpeisiin sekä organisaation perustehtävään ja toiminnan kehittämiseen perustuen. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080104
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4.7 Potilaan tunnistaminen 

 

Potilas tulee tunnistaa aina hoidon kannalta kriittisissä tilanteissa: potilaan siirtyessä yksiköstä toi-

seen, näytteitä otettaessa ja lääkehoidon ja toimenpiteiden yhteydessä.  

 

Potilaan tunnistaminen tulee perustua sekä nimen että henkilötunnuksen varmistamiseen:  

- Kela-kortti tai kuvallinen henkilökortti,  

- suullinen ilmaisu (mikä on henkilötunnuksenne?)  

- kommunikointiin kykenemättömältä käytetään apuna kuvallista henkilökortti tai potilaan 

saattajaa 

 

Yksikön esimiesten vastuulla on varmistua siitä, että yksikössä noudatetaan potilaiden tunnistami-

seksi määriteltyjä menettelytapoja. 

 

 

4.8 Hoitoprosessikuvaukset 

 

Hoitotyön prosessi muodostuu potilaan hoitotyön tarpeen määrittelystä, suunnitelman laatimisesta, 

suunnitelman toteuttamisesta ja hoitotyön toteutumisen arvioinnista. Hoitoprosessikuvaukset autta-

vat näkemään hoidon kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti sekä yhdenmukaistavat hoitoa ja helpotta-

vat uuden työntekijän ja opiskelijan perehtymistä. Hoitoprosessikuvauksia on laadittu yleisimmistä 

tiettyjen potilasryhmien hoidon toteutuksesta oman organisaation/yksikön sisällä. 

 

 

4.9 Potilaan fyysinen rajoittaminen 

 

Lain potilaan asemasta ja oikeuksista 6 §:n mukaan potilaan itsemääräämisoikeutta tulee kunnioit-

taa. Potilaan hoidossa häntä tulee kuulla, ja hoito on toteutettava yhteisymmärryksessä potilaan 

kanssa. Jos täysi-ikäinen potilas ei itse pysty ilmaisemaan tahtoaan, on tällöin kuultava potilaan 

laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä, jotta saataisiin selvitettyä millainen hoito vastaisi 

parhaiten potilaan tahtoa. Poikkeuksena tartuntatautilaki (1986/583), päihdehuoltolaki (1986/41) ja 

kehitysvammaisten erityishuoltoa koskeva laki (1977/519). Myös uusi sosiaalihuoltolaki 

(1301/2014) vahvistaa potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja laissa tullaan säätämään rajoi-

tustoimenpiteiden käytön edellytyksistä. Samoin valmisteilla oleva itsemääräämislaki tulee linjaa-

maan rajoitustoimenpiteiden käyttöä.  

 

Rajoitustoimenpiteitä ovat kiinnipitäminen, rajoittavien välineiden käyttö, erillään pitäminen ja 

poistumisen estäminen, siirto sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön, aineiden ja esineiden hal-

tuunotto sekä omaisuuden ja lähetysten tarkistaminen, henkilötarkastus ja teknisten välineiden käyt-

tö sekä hoidolliset toimet. (esimerkiksi lääkitys ja ruokinta).   

 

Tavallisimmin fyysisellä rajoittamisella tarkoitetaan erilaisin välinein ja materiaalein tapahtuvaa 

kiinnittämistä siten, että henkilön vapaa liikkuminen estetään. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi 

magneettivyön, turvaliivien ja lepositeiden käyttö, tuoliin tai pyörätuoliin sitominen vyöllä, vuode-

vaatteiden laittaminen patjan alle ja yhden tai useamman raajan sitominen. Fyysiseksi rajoitteeksi 

katsotaan myös sängynlaitojen ylösnostaminen, erilliseen tilaan lukitseminen sekä geriatrisen tuolin 

käyttö pöytälevyn kanssa siten, että siitä vapaa poisnouseminen estetään. 
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Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen lautakunta (ETENE 2008) ja Sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirasto Valvira (2009) ovat antaneet suosituksia fyysisten rajoitteiden käytöstä 

”somaattisessa hoidossa” olevien potilaiden hoitoon, joiden mukaan potilaan omaa turvallisuutta 

uhkaavan merkittävän vaaran johdosta liikkumisen vapautta voidaan lääkärin päätöksellä rajoittaa 

potilaan omasta tahdosta riippumatta. Fyysisen liikkumisen rajoittamisen avulla pyritään ensisijai-

sesti suojaamaan potilasta kaatumiselta, liukastumiselta ja putoamiselta. Vapautta ei saa rajoittaa, 

ennen kuin muut menetelmät on arvioitu ja todettu riittämättömiksi. Päätöksen on aina perustuttava 

potilaan tilan tarkkaan ja yksilölliseen arviointiin. Päätöksen tekee ja siitä vastaa potilasta hoitava 

lääkäri, ja tämän on punnittava tasapuolisesti rajoituksen haitat ja hyödyt. Potilasta on valvottava 

riittävästi vapaudenrajoituksen aikana. Perusteltu päätös on kirjattava potilasasiakirjoihin, ja rajoi-

tuksen jatkamista on arvioitava kolmen kuukauden välein. Tämä on kirjattu yksiköiden omavalvon-

tasuunnitelmiin.  

 

Fyysinen rajoittaminen perusteluineen tulee kirjata potilaan hoitosuunnitelmiin, samoin sen tarkis-

taminen. Fyysisen rajoittamisen välineet tulee olla turvallisia ja asianmukaisia. Mikäli potilas jou-

dutaan sitomaan esimerkiksi vuoteeseen, valvonta tulee olla asianmukaista ja yksilöllisesti arvioi-

tua. Hoitajan tulee käydä potilaan luona vähintään 15 minuutin välein ja käynnit on kirjattava poti-

lasasiakirjoihin. Jos potilas joudutaan sitomaan pyörätuoliin tai geriatriseen tuoliin, tulee potilas olla 

tarkkailun alla yksikön yleisissä tiloissa. 

 

 

5. Potilasturvallisuutta edistävät toimenpiteet vuodelle 2015–2016 

 

5.1 Tarkistuslistat 

 

Tarkistusten avulla varmistetaan, ettei mitään potilasturvallisuuden kannalta oleellinen asia ole jää-

nyt tekemättä. Turvallisuusajattelun mukaisesti jokaisen työntekijän tulee ymmärtää, että jokaiselle 

on sattua työssään erehdys tai vahinko. Tarkistuslistojen käyttäminen jokapäiväisen potilastyön 

tukena vähentää virheiden mahdollisuutta.  

 

Jokaiseen työyksikköön tulee vuoden 2015 aikana laatia omat tarkistuslistat ja niiden käyttö tulee 

opastaa kaikille työntekijöille.  

 

5.2 Tiedonkulun varmistaminen 

 

Sujuva tiedon kulku on keskeinen osa potilasturvallisuusjärjestelmää. Tehokkaat raportointijärjes-

telmät yksiköiden sisällä ja etenkin potilaiden siirtyessä yksiköiden tai organisaatioiden välillä var-

mistavat potilaan hoidon jatkuvuuden ja ehkäisevät vaaratilanteiden syntymistä.   

 

Potilasturvallisuudessa syntyy myös vaaratilanteita, jotka liittyvät potilaan ja hoitajan/lääkärin väli-

seen kommunikaatioon.  Potilaalle on annettava ohjeet siten, että hän ymmärtää ne ja pystyy toimi-

maan niiden mukaisesti. Samoin potilaan osallistaminen hoitoonsa edellyttää sitä, että häntä ym-

märretään.  Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (18 §) vaatii, että ammattihenkilöllä on olta-

va riittävä kielitaito. Tietosuoja-asioista ja potilaan yksityisyydestä huolehtiminen kuuluvat myös 

potilasturvallisuuteen.  

 

Työyksiköiden tulee vuoden 2015 aikana listata oman työyksikön raportointijärjestelmät ja keskus-

tella niistä, sekä korjata havaitut epäkohdat tiedonkulussa.  
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Liite 4 

Menettelytavat hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmatilanteissa 

 

Ensisijaisesti keskustelu hoitoon osallistuneiden henkilöiden ja heidän esimiestensä kanssa. 

 

Muistutus: 

- muistutuslomakkeita on saatavana jokaisessa toimintayksikössä sekä osoitteessa 

http://www.inari.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut.html. Muistutuksen voi tehdä myös 

vapaamuotoisella kirjeellä, joka osoitetaan terveystoimen asioissa johtavalle lääkärille ja so-

siaalitoimen asioissa sosiaali- ja terveysjohtajalle. 

 

- ratkaisu tulee tehdä kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuukauden sisällä 

Kantelu: 

- kantelulomakkeita on saatavana jokaisessa toimintayksikössä sekä osoitteessa 

http://www.inari.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut.html. Kantelun voi tehdä myös va-

paamuotoisella kirjeellä. Kantelu osoitetaan aluehallintoviranomaiselle tai Sosiaali- ja terve-

ysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan. 

  

 Lapin aluehallintovirasto 

Valtakatu 2 

PL 8002, 96101 Rovaniemi  

 kirjaamo.lappi(at)avi.fi 

 vaihde 0295 017 300 

 

 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 

 Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi 

 kirjaamo(at)valvira.fi 

 vaihde: 0295 209 111 

 

- kantelun voi tehdä myös eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. 

 

Sosiaaliasiamies: 

- neuvoo, ohjaa ja tiedottaa asiakkaita sekä omaisia asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvis-

sä kysymyksissä. Tarvittaessa sosiaaliasiamies avustaa muistutuksen ja kantelun teossa. 

(AsiakasL 24 §) 

 

 Merikratos/ Terttu Stöckell 

 Veitikantie 2, 96100 Rovaniemi 

 sosiaaliasiamies@merikratos.fi  

 puh. 010 830 5106  

 

Potilasasiamies: 

- neuvoo, ohjaa ja tiedottaa potilaita sekä omaisia potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä 

kysymyksissä. Tarvittaessa potilasasiamies avustaa muistutuksen, kantelun, vahinkoilmoi-

tuksen tai korvaushakemuksen teossa. (PotilasL 11 §). 

 

http://www.inari.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut.html
http://www.inari.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut.html
mailto:sosiaaliasiamies@merikratos.fi
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 Potilasasiamies Kati Koivunen 

 Puh. 016 328 7903 

 kati.koivunen@lshp.fi 
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