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Pääkirjoitus

Lehti asiakas- ja potilasturvallisuudesta
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NO HARM

Poikkeukselliset ajat 
koettelevat asiakas- ja 
potilasturvallisuutta

Lähde

O’Brien N, Shaw A, Flott K, Leatherman S, Durkin M. Safety in fragile, conflict-affected, and vulnerable settings: An evidence 
scanning approach for identifying patient safety interventions. J Glob health 2022;12:04018. jogh-12-04018.pdf

Viimeiset kaksi vuotta ovat tuoneet eteemme 
tilanteita, joita harva osaisi ennakoida. Pandemiaa 
ei ollut vielä sivuutettu, kun Eurooppa joutui sota-
toimien näyttämöksi. Ennen koke-
maton pakolaismäärä on majoitet-
tu solidaarisuutta osoittaen moniin 
maihin, myös sellaisiin, joiden so-
siaalinen ja terveydenhuollon tur-
vajärjestelmä on ollut vasta kehit-
tymässä. Yhtaikaa on päällekkäin 
monenlaisia turvallisuutta koettele-
via ilmiöitä.

Ilman viimeaikaisia tilanteitakin 
ainakin kaksi miljardia ihmistä elää 
hauraissa, konfliktialttiissa ja haa-
voittuvissa olosuhteissa. Ilmaston-
muutoksen ennakoidaan aiheutta-
van tulevina vuosina yhä enemmän poliittista 
epävarmuutta ja kaventavan jo ennestään kurjissa 
oloissa elävien mahdollisuuksia. Sosiaalisen turval-
lisuuden ja potilasturvallisuuden ylläpitäminen on 
vaikeaa, joskus mahdotonta. Silti ihmisten sopeu-
tumiskyky voi venyä uskomattomalla tavalla ja yh-
teisön voima kantaa äärimmäisten tilanteiden yli.    

Maailmanluokan ongelmiin peilaten meillä vau-
raassa Suomessa ei pitäisi olla kovinkaan vaativaa 
saada omia sosiaalisia ja turvallisuuden vaaran-
paikkoja kuntoon. Silti julkisuudessa palaa keskus-
teluun tuon tuostakin lasten hätä ja lastensuojelun 
puutteet, ikääntyneiden jääminen yksinäisyyteen 

ilman säällistä tukea, päihde- ja mielenterveys-
palvelujen tavoittamattomuus tai hoitoon pääsyn 
haasteet ja puute osaavista ammattihenkilöistä. 

Sosiaalinen turvallisuus ja turvallisen 
hoidon saaminen vaarantuvat tavan 
takaa ilman palkkaneuvottelukeinojen 
aiheuttamia ylimääräisä paineitakin.  

Viimeistään nyt pitäisi miettiä, 
mikä on meille suomalaisille tärkeää. 
Parempina aikoina on viisautta va-
rautua poikkeuksellisiin olosuhteisiin. 
Minkälaisessa yhteiskunnassa ha-
luamme tulevaisuudessa elää ja miten 
voimme olla kokoamme suurempia 
maailmalla? Maailmanlaajuinen kes-
kinäisriippuvuus pakottaa toimimaan 
paremman turvallisuuden puolesta 

kaikkialla. Katsomopaikkoja ei ole. Olemalla toi-
mettomia mahdollistamme huonon kehityksen lä-
hellä ja jossakin muualla.      

Tässä lehdessä luomme silmäyksen eräisiin haa-
voittuviin ryhmiin omassa maassamme. Asiantun-
tijat kertovat, mitä on tehty tai mitä voisi tehdä 
silloin, kun asiakasta tai potilasta ei voi kutsua hyvä-
osaiseksi. Aina ei rikotusta saa täysin ehjää, mutta 
aina voi kysyä ”Mikä sinulle on tärkeää?”. 

Tuija Ikonen
 johtaja 

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
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Keskukselle uusi ilme ja 
verkkosivut

Keskus sai uuden visuaalisen ilmeen
Uuden logon tunnusosa muodostuu ihmishah-
mosta, jolla on avoin syli. Siinä voi nähdä myös 
vaa´an, joka symboloi oikeutta ja turvaa. Keskel-
le muodostuu i-kirjain kuvaamaan tietoa ja tutki-
musta.

Keskuksen päävärit ovat sininen ja oranssi. Sini-
nen kuvastaa varmuutta ja turvallisuutta, oranssi 
taas lämpöä ja empaattisuutta.

Uuden ilmeen on suunnitellut KMG Turku ja 
se pohjautuu keskuksen kotiorganisaation Pohjan-
maan hyvinvointialueen visuaaliseen ilmeeseen. 

 

Verkkosivut uudistuivat
Keskuksen uusi visuaalinen ilme näkyy nyt myös 
uudistetuilla verkkosivuilla. Ne on toteutettu omal-
la layoutillaan Pohjanmaan hyvinvointialueen si-
vujen yhteyteen. 

Verkkosivut ovat keskuksen tiedon kotipesä. 
Sieltä löytyy ajantasaisin tieto muun muassa uu-
den asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toi-
meenpanon etenemisestä ja muusta keskuksen 
toiminnasta. 

Sivujen rakentamisesta vastasi Poutapilvi. 
 

Ota sivut seurantaan, niiden sisältö kehittyy koko ajan!

www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi
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Teksti: Hanna Toiviainen 
ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Strategian ohjelma-
päällikkö esittäytyy

Olen Hanna Toiviainen 
ja aloitin Asiakas- ja 
potilasturvallisuuskeskuksessa 
ohjelmapäällikkönä helmikuun 
alussa. 

Vastaan kansallisen asiakas- ja potilasturvalli-
suusstrategian 2022–2026 toimeenpanotehtävien 
suunnittelusta ja läpiviemisestä. Tehtäviini kuuluu 
valtakunnallisen kehittämistyön koordinointi, tulos-
ten seuranta ja arviointi sekä tapahtumien järjestä-
minen. Osallistun myös strategiaviestintään ja toimin 
esittelijänä sekä asiantuntijana strategian toimeenpa-
noa ohjaavissa toimielimissä.

Koulutukseltani olen filosofian tohtori  (kansan-
terveys) ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Väittelin 
vuonna 2007 Helsingin yliopiston lääketieteellisestä 
tiedekunnasta aiheesta ’Konsumerismi, potilaiden ja 
kuluttajien aktiivinen toiminta sekä erityisesti lääkä-
reiden kokemukset ja näkemykset potilaista kuluttaji-
na’ . Tein tohtoriopintoja neljässä valtakunnallisessa 
tutkijakoulussa. 

Juureni ovat karjalais-lappilais-oululaiset ja asun 
tällä hetkellä Keski-Uudellamaalla. Työskentelen 
pääasiallisesti keskuksen Helsingin toimipisteestä kä-
sin. 

Olen aiemmin työskennellyt muun muassa Sosiaa-
li- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirassa 
sekä sen edeltäjässä Terveydenhuollon oikeusturva-
keskuksessa TEO:ssa suunnittelupäällikkönä, ryh-
mäpäällikkönä ja ylitarkastajana 2008-2022, Poh-
jois-Suomen aluehallintovirastossa johtajana 
2018-2020, Suomen Kuluttajaliitossa kehittämis-
päällikkönä 2007-2008 sekä Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos THL:n edeltäjässä Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesissa tutkijana yli 
kymmenen vuotta. 

Kehittäminen ja uudistaminen on ollut lähellä sy-
däntäni jo aikaisemmissa tehtävissänikin. Näkökul-
miani myös turvallisuusasioihin ovat poikkihallinnol-
lisuus sekä monialaisuus ja -tieteisyys. Pidän tärkeinä 
verkostoja, viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä. 

 Toiviainen H. (2007). Konsumerismi, potilaiden ja kuluttajien 

aktiivinen toiminta sekä erityisesti lääkäreiden kokemukset 

ja näkemykset potilaista kuluttajina (väitöskirja). Helsinki: 

Helsingin yliopisto. 

Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/bitstream/

handle/10138/20383/konsumer.pdf?sequence=1 
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Asiakkaan ääni

Kukaan ei ole ongelma 
tai diagnoosi vaan 
arvokas ihminen

Teksti: Päivi Rissanen 
erityisasiantuntija, 

Mielenterveyden keskusliitto

”Sairaalassa kävelen käytävää päästä päähän. Minä vain 
kuljen ja kuljen. Parvekkeen ovet käytävän molemmissa 

päissä ovat lukossa, tietenkin. Minä jatkan levotonta 
kulkemistani, eikä kukaan pysäytä minua.”

Näin kuvasin päiväkirjassani kesää vuon-
na 1994. Kirjoittaessani en onneksi tiennyt, että 
tulisin kuluttamaan osastojen käytäviä seuraa-
vat seitsemän vuotta, minusta tulisi psykiatrisen 
sairaalan pitkäaikaispotilas ja lopulta toivoton 
tapaus. Sairaus katkaisi tulevaisuuteni ja muut-
ti elämäni päättymättömäksi painajaiseksi, joka 
oli täynnä ahdistusta, pelkoja, tuskaa ja loputto-
mia sairaalan käytäviä.

Uuden omahoitajan kysymys: ”Päivi, halu-
atko viettää loppuelämäsi sairaalassa?” pysäytti 

kulkemiseni. Se pysäytti minut miettimään, 
mitä haluan. Kysymys raotti ovea johonkin 
uuteen. Se tarjosi toivon, mahdollisuuden 
johonkin muuhun. Aluksi toivo oli vain häi-
vähdys jostain – tuntemattomasta, joka olisi 
nykyhetkeä parempaa. Vastaukseni oli en-
simmäinen askel kohti päivää, jolloin sain 
vuosikymmenten kokemukseni, tunteeni ja 
elämäni akateemiseen pakettiin, väitöskir-
jaksi.  
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Kuntoutumisen palapeli
Lukitut ovet ja sairaalan seinät tarjosivat 
turvaa ja huolenpitoa, silloin kun en itse 
kyennyt pitämään itsestäni ja turvallisuu-
destani huolta. Nyt olen iloinen niistä. Lu-
kot, seinät, hoitoyritykset, lääkkeet ja diag-
noosit eivät kuitenkaan parantaneet minua. 
Tärkeämpiä olivat kohtaamiset, keskustelut, 
hyvät asiakassuhteet, vertaistuki ja mielekäs 
tekeminen. 

Keskeistä kuntoutumisessa oli ensinnä-
kin mahdollisuus vaikuttaa elämään, tehdä 
päätöksiä ja muuttaa asioita itse. Toisek-
si oli tärkeää, että kuntoutuminen raken-
tui voimavarojeni ja vahvuuksieni varaan. 
Kolmanneksi kuntoutumiseni oli kuin pa-
lapeli, jonka kokoaminen vei aikaa. Usein 
tarvitaan kärsivällisyyttä itseltä, auttajilta ja 
palvelujärjestelmältä. Lopuksi kuntoutuk-
sen tavoitteena tulisi olla mahdollisuus elää 
elämäänsä sairauden ja oireiden kanssa tai 
ilman niitä, mutta elää mahdollisimman hy-
vää, mielekästä, omannäköistä ja aktiivista 
elämää voimavarojensa rajoissa. 

 
Toivottomia tapauksia ei ole
Kokemusasiantuntijuudesta ja osallisuudes-
ta on viime vuosina keskusteltu paljon. Mi-
nulle kokemusasiantuntijana toimiminen oli 
keino nousta sieltä, minne olin sairastues-
sani pudonnut. Kokemusasiantuntijuuden 
ytimeksi hahmottui vaikeiden ja ahdistavien 
kokemusten kääntyminen voimavaraksi. 
Väitöskirjassani niistä tuli tutkimusaineis-
toa ja tutkimus, joka toi uuden näkökulman 
psyykkiseen sairastumiseen, kuntoutumi-
seen, identiteetin muuttumiseen ja toivotta-
vasti myös toivoa. 

Nimittäin toivon, että tarinani opettaa 
ainakin sen, ettei toivottomia tapauk-
sia ole. Ei ennen kuin on yritetty vielä 
kerran. Ja toisaalta sen, että jokaisen 
potilaan tai asiakkaan sisällä on ar-
vokas ihminen, kukaan ei ole on-

gelma eikä diagnoosi. Ja ehkä tärkeimpänä 
myös sen, että olin yhtä arvokas ihminen sai-
raalan lepositeissä kuin nykyisin akateemisesti 
koulutettuna, Mielenterveyden keskusliitossa 
työskentelevänä erityisasiantuntijana.  

 
 

Rissanen P. (2015). Toivoton tapaus? Autoetnografia 

sairastumisesta ja kuntoutumisesta (väitöskirja). Helsinki, 

Kuntoutussäätiö. 

https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2021/04/Paivi_

Rissanen.pdf 
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Johdon tueksi

Palvelupäälliköt varmistavat, että palve-
lut sujuvat ja tieto kulkee eri tahojen välillä. He 
muodostavat alueellisen verkoston, jossa he osal-
listuvat muun muassa toiminnan kehittämiseen ja 
valvontaan. Heidän kauttaan otetaan käyttöön ja 
toimeenpannaan hyvinvointialueen turvallisuus- 
ja laatutietoa.

Avuksi jo hyvinvointialueen 
valmistelussa
Laatujohtaja Mari Plukka kertoo, että palvelu-
päälliköitä voitiin hyödyntää jo hyvinvointialueen 
valmistelun aikana tiedon keräämisessä ja alueelli-
sen kuvan luomisessa.

‒ Heistä oli ja on suuri apu monenlaisissa konk-
reettisissa asioissa, koska he tuntevat alueensa hen-
kilöstön, tilat ja palvelut. Heidän puoleensa voi 
kääntyä, jos esimerkiksi halutaan kartoittaa koko 
Pohjanmaan alueen tilannetta. 

Alueelliset 
palvelupäälliköt 

katsovat toiminnan 
laatua asiakkaan silmin

Teksti: Ulla Kalliokoski 
viestintäsuunnittelija, 

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Pohjanmaan hyvinvointialueelle valittiin vuoden 2021 
helmikuussa viisi alueellista palvelupäällikköä. He toimivat 
asiantuntijoina, joiden tehtävissä korostuu yhteistoiminta 

sekä tiivis rajapinta kuntayhtymän, kuntien, väestön, 
päättäjien ja henkilöstön välillä. 

Vaikka Pohjanmaa on aika pieni hyvinvointialue 
‒ nyt on vapaaehtoisesti 13 kuntaa ja ensi vuonna 
14 kuntaa ‒ niin siitä huolimatta väestö ja väestön 
tarpeet sekä rakenne ovat erilaisia. Hyvinvointi-
alueen sisällä on suuriakin eroja, Plukka toteaa. 

‒ Esimerkiksi eräällä alueella on paljon maa-
hanmuuttajia ja toisella enemmän lapsia tai 
ikäihmisiä. Lisäksi alueiden ympärillä on selkeitä 
kielirajoja. Palvelupäälliköiden kautta alueiden 
ominaispiirteet osataan ottaa huomioon. 

Plukan mukaan näin alkuvaiheessa voidaan hy-
vin nähdä, miten aikaisemmissa organisaatioissa 
on toimittu: mitä asioita on edistetty ja minkälaisia 
painopisteitä on ollut. 

‒ Palvelupäälliköiden avulla hyvin toimivat 
mallit voidaan tunnistaa ja ottaa käyttöön koko 
hyvinvointialueella. Ja toisaalta tunnistetaan myös 
heikommin toimivat kohdat, jolloin benchmark-
kauksen avulla niitäkin voidaan kehittää.  
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Kuin hämähäkkejä verkossa 
Palvelupäälliköt ovat mukana vaikuttamistoimie-
limissä, joiden tehtävänä on osallistaa asiakkaita. 
Tällaisia ovat esimerkiksi lakisääteiset neuvostot ja 
asiakasraadit. Palvelupäälliköt toimivat lisäksi yh-
teyshenkilöinä alueella toimivien järjestöjen suun-
taan. 

Mari Plukka kertoo, että palvelupäälliköt seu-
raavat vaaratapahtumailmoituksia ja ovat muka-
na valvontakäynneillä, joten heillä on näkemys 
alueen tilanteesta ja mahdollisista haasteista. He 
seuraavat asiakastyytyväisyyttä sekä toimivat tuki-
henkilöinä yksiköiden esihenkilöille laatujärjestel-
mätyössä. 

Alueelliset palvelupäälliköt ovat kuin hämähäk-
kejä verkossa, Plukka kuvailee. He kutovat verkkoa 
yli kuntarajojen ja mahdollistavat näin palvelujen 
integraation hyvinvointialueella. 

‒ Voimme katsoa nyt asiakkaiden palvelupolku-
ja kokonaisvaltaisemmin ja voimme myös aikai-
sempaa paremmin tehdä niihin muutoksia, koska 
olemme samaa organisaatiota ja puhallamme yh-
teen hiileen. 

Pohjanmaan hyvinvointialueella 
työskentelee viisi alueellista 
palvelupäällikköä, Johanna 

Skarper, Annika Ikkala-Västi, 
Åsa Nyberg-Sundqvist, Tarja 

Koukkunen ja Tiia Krooks. 

©
 P

o
h
ja

n
m

a
a
n
 h

y
v
in

v
o

in
ti

a
lu

e

9

N
O

 H
A

R
M

  
 |
  
 L

e
h

ti
 a

si
a
k
a
s-

 j
a
 p

o
ti

la
st

u
rv

a
lli

su
u

d
e
st

a
 1

/2
0

2
2



Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia

Teksti: Hanna Toiviainen 
ohjelmapäällikkö, 
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Kansallisen asiakas- ja 
potilasturvallisuusstrategian 
toimeenpano käynnistyi

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi helmikuussa 
uuden asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 
sekä sen toimeenpanosuunnitelman 2022–2026. 

Strategian visiona on, että Suomi on asiakas- ja 
potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026 

– vältämme vältettävissä olevan haitan.

Visio: Suomi asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 
- vältämme vältettävissä olevan haitan

Vahvistamme ja luomme edellytykset kansalliselle ja alueelliselle turvallisuustyölle

Strateginen kärki 1

Yhdessä asiakkaiden ja 
potilaiden kanssa

Strateginen kärki 2

Hyvinvoivat ja osaavat 
ammattilaiset

Strateginen kärki 3

Turvallisuus ensin 
kaikissa organisaatioissa

Strateginen kärki 4

Parannamme 
olemassa olevaa

Tavoite 1.1
Lisäämme osallisuutta 

turvallisuuden 
parantamiseksi

Tavoite 2.1
Varmistamme 

turvallisuusosaamisen ja sen 
lisääntymisen läpi työuran

Tavoite 3.1
Avoin ja saatavilla oleva 

tieto ohjaa toimintaamme ja 
lisää turvallisuutta

Tavoite 4.1
Lisäämme lääkehoidon 
turvallisuutta yhteisillä 

toimintatavoilla

Tavoite 1.2
Edistämme asiakas- ja 
potilasturvallisuustyötä 

samaa tahtia

Tavoite 2.2
Luomme turvallisuutta 

tukemalla 
työhyvinvointia

Tavoite 3.2
Varmistamme kaikille 

turvalliset etä- ja 
digipalvelut

Tavoite 4.2
Huolehdimme laitteiden ja 
tietojärjestelmien käytön 

turvallisuudesta

Tavoite 1.3
Asiakkaiden, potilaiden 
ja läheisten kokemukset 
ohjaavat palveluidemme 

kehittämistä

Tavoite 2.3
Parannamme 

turvallisuutta aktiivisella 
johtamisella

Tavoite 3.3
Turvallisuuskulttuuri 

on toimintamme 
perusta

Tavoite 4.3
Yhtenäistämme hyvät 

infektiotorjunnan 
käytännöt
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Strategia valmisteltiin viime vuoden aikana. 
Valmistelusta vastasi sosiaali- ja terveysministeriön 
asettama ohjausryhmä ja sen työryhmä. Asiakas- 
ja potilasturvallisuuskeskus tuki valmistelua. 

Valmistelutyöhön osallistui satoja edustajia sosi-
aali- ja terveydenhuollosta sekä keskeisistä sidos-
ryhmistä. Strategian luonnoksesta annettiin Lau-
suntopalvelu.fi -sivustolla noin 70 lausuntoa. 

- Olemme erittäin tyytyväisiä, että strategian ja 
toimeenpanosuunnitelman sisältöjen tuottamiseen 
osallistui paljon asiantuntijoita erilaisista taustois-
ta, kertoo Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen 
johtaja Tuija Ikonen. 

Ikosen mukaan keskusteluja käytiin myös val-
tionhallinnon laitosten edustajien kanssa kansalli-
sen tason tavoitteiden ja toimenpiteiden sanoituk-
sista. 

- Toimeenpanoa on pyritty kirjoittamaan niin, 
että vastuunjako tehtävistä olisi selkeä ja sen suun-
nitteluun olisi helppo ryhtyä. Ensivaikutelmat 
suunnitteluryhmien käynnistymisestä ovat myön-
teisiä. On ilahduttavaa nähdä kuinka eri organi-
saatioista ja ammattitaustoista muodostuneet tii-
mit ovat tarttuneet tehtäväänsä.

 
Strategialla on neljä kärkeä
Kukin strategian neljästä kärjestä sisältää kolme 
tavoitetta. Jokaiselle tavoitteelle on nimetty oma 
suunnitteluryhmänsä valmistelemaan toimeenpa-
noa.  

Suunnitteluryhmään kuuluu puheenjohtaja, 
projektipäällikkö, kaksi jäsentä ja fasilitaattori. 
Strategisten kärkien etenemistä luotsaavat ns. kär-
kikoordinaattorit, jotka fasilitaattoreiden tavoin 
ovat Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen työn-
tekijöitä. 

 Suunnitteluryhmien jäsenet tulevat eri puolilta 
Suomea ja toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmissä, koulutusorganisaatioissa, 
järjestöissä sekä yksityisellä tai kolmannella sekto-
rilla. 

 
Säännölliset tapaamiset jo kalenterissa
Suunnitteluryhmien yhteinen aloitustilaisuus jär-
jestettiin maaliskuussa. Tilaisuudessa esiteltiin 
keskuksen toimintaa sekä strategian tavoitteita, 
toimenpiteitä ja seurantamittareita.  Ryhmien 
käytännöt ja jäsenten roolit käytiin läpi kuten 
myös verkostomainen työote. Ryhmien sisäistä ja 
keskinäistä työtä luotsaavat avoimuus, kunnioitus 
ja luottamus. 

Toukokuun tapaamisessa suunnitteluryhmät 
esittelivät konkreettiset tiekartat ja aikataulut. Kol-

mas yhteistapaaminen on loppuvuodesta ja jatkossa 
kaksi kertaa vuodessa. 

Suunnitteluryhmien puheenjohtajisto tapaa elo-
kuussa ja lokakuussa sekä jatkossa noin kahden kuu-
kauden välein.  

Strategian toimeenpanon etenemisestä viestitään 
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen verkkosi-
vuilla:  www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi. 

 
Apua hyvinvointialueen valmisteluun
Keskuksesta tullaan mielellään esittelemään strate-
gian toimeenpanoa esimerkiksi hyvinvointialueiden 
valmistelijoille ja päättäjille sekä kertomaan keskuk-
sen tarjoamasta avusta ja tuesta sote-uudistuksen 
aluevalmistelussa.

Keskuksessa on muun muassa perustettu uusi 
valtakunnallinen verkosto tukemaan strategian toi-
meenpanoa hyvinvointialueilla. 

Verkostossa: 
1. Esitellään hyvinvointialueiden johtamisraken-

teiden ratkaisuja asiakas- ja potilasturvallisuusjärjes-
telmien varmistamiseksi. Laaditaan näistä yhteenve-
to. 

2. Valmistellaan mallia hyvinvointialueiden os-
topalvelu-/ulkoistamissopimuksille siten, että niissä 
huomioidaan asiakas- ja potilasturvallisuuteen liitty-
vät kysymykset.

3. Valmistellaan runkoa hyvinvointialueiden 
omavalvontaohjelmalle sekä palveluyksiköitä koske-
ville omavalvontasuunnitelmille. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163858
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Kuulumisia maailmalta

Vahva potilasturvallisuus-
kulttuuri korostuu 
poikkeustilanteissa

Pitkäjänteinen potilasturvallisuustyö 
on vähentänyt haittatapahtumien 
määrää, mutta koronapandemian 
aikana mittareissa on valitettavasti 
näkynyt huononemista. Hoitokäytännöt 
ja turvallisuusohjeet ovat muuttuneet 
jatkuvasti, eikä potilaita ole voinut hoitaa 
tutkittuun tietoon nojaten. 

Teksti: Saara Ketola 
ortopedian ja traumatologian 
erikoislääkäri, tekonivelkirurgian 
asiantuntijalääkäri, apulaisylilääkäri, 
potilasturvallisuusjohtaja, 
Tekonivelsairaala Coxa

Koronapandemian aikana hoito- ja suojatarvikkeista on 
ollut pulaa, mikä on asettanut sekä potilaita että henkilökun-
taa vaaraan. Henkilökunnalla on ollut lisäksi pelko omas-
ta sairastumisestaan sekä taudin levittämisestä potilaisiin tai 
omaan perheeseen. Pandemia on myös korostanut terveydel-
listä epätasa-arvoa.

Pandemian aikana haittatapahtumista raportointi on 
vähentynyt. Potilasturvallisuuden rutiineille ei ole ollut ai-
kaa ja on luovuttu turvallisuuskävelyistä, toimipaikkako-
kouksista sekä haittatapahtumailmoitusten tekemisestä.
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Tilastojen mukaan haittatapahtumia 
on kuitenkin ollut määrällisesti tavallista 
enemmän:

• Painehaavoja (kasvua jopa 40%, lääkintä-
laitteisiin liittyviä, mahallaan hoidetuilla poti-
lailla rintakehällä ja kasvoilla)

• Keskuslaskimokatetreihin liittyviä in-
fektioita

• Katetreihin liittyviä virtsatieinfektioita
• Kaatumisia (erityisesti sisätautiosastoilla, 

ehkä johtuen vierailurajoituksista, suojavarus-
teiden tarpeesta sekä vähentyneistä potilas-
kontakteista ja läsnäoloista potilashuoneissa)

• Lääkehoitovirheitä (erityisesti laimennetta-
vissa lääkkeissä, ehkä johtuen korvaavista val-
mistus- ja jakokäytännöistä, joita on jouduttu 
käyttämään suojavarusteiden pukemisen ja rii-
sumisen välttämiseksi)

Myös läheltä piti -ilmoitukset koskien tie-
don tai osaamisen puutetta ovat lisääntyneet (kor-
vaava henkilökunta on joutunut hoitamaan poti-
laita, joita ei tavallisesti hoida).

Elektiivistä kirurgiaa on suunnitellusti vähen-
netty ja samalla on vähentynyt myös työkokemus. 
Taitotason lasku saattaa tulevaisuudessa altistaa 
virheille. Myös elektiivisen toiminnan hoitovelka 
on potilaille haitta.

Koko terveydenhuoltojärjestelmä on joutunut 
venymään. Sitkeyttä, jaksamista ja joustavuutta 
on vaadittu sekä yksilön että organisaation tasolla. 
Poikkeustilanteissa ohjeiden ja turvallisuussuosi-
tusten merkitys korostuu. Järjestelmistä on noussut 
esiin puutteita ja odottamattomia ongelmia. Hen-
kilökunta on kokenut laadun ja potilasturvallisuu-
den heikentyneen hoitotyössä.

 Avainvaatimuksena yksilö-, tiimi- ja or-
ganisaatiotasolle ovat: 
• Ennakointi – kyky ennustaa, että jotain pa-

haa saattaa tapahtua

• Suoriutuminen – kyky estää pahan tilan-
teen muuttuminen vielä pahemmaksi

• Toipuminen – kyky elpyä vaikeasta tapahtu-
masta

Vahva potilasturvallisuuskulttuuri näyttää tärke-
ytensä nimenomaan poikkeustilanteissa. Turvalli-
suuden ja laadun tulee olla sisäänrakennettuna or-
ganisaatioiden strategiaan. Sitä tulee voida mitata 
ja parantaa. 

Voiko silti sanoa, että vaikka korona on ollut 
haaste, se on meille myös mahdollisuus? Se on pal-
jastanut sosiaali- ja terveydenhuollon vahvuuksia. 
Turvallisuuskulttuuria, läpinäkyvyyttä ja inhimilli-
syyttä tulee rakentaa ja vahvistaa edelleen. Tässä 
meillä ei ole varaa odottaa pandemian loppua. 

Viitteet:
 

Andel et al. Safety implications of different forms of 

understaffing among nurses during the COVID-19 pandemic.

Adv Nurs. 2022 Jan;78(1):121-130. doi: 10.1111/jan.14952. 

PMID: 34240461 

Fleisher et al. Health Care Safety during the Pandemic and 

Beyond - Building a System That Ensures Resilience.

N Engl J Med. 2022 Feb 17;386(7):609-611. doi: 10.1056/

NEJMp2118285. PMID: 35148040 

Lombardi et al. Exploring Changes in Patient Safety Incidents 

During the COVID-19 Pandemic in a Canadian Regional 

Hospital System: A Retrospective Time Series Analysis.

J Patient Saf. 2022 Feb 8. doi: 10.1097. PMID: 35135983

Nymark et al. Patient safety, quality of care and missed 

nursing care at a cardiology department during the COVID-19 

outbreak.

Nurs Open 2022 Jan;9(1):385-393. doi: 10.1002/

nop2.1076. PMID: 34569190 

O'Brien et al. Lessons post-COVID from national and 

international approaches to safety and quality in healthcare.

Future Healthc J. 2021 Nov;8(3):e602-e608. doi: 10.7861/

fhj.2021-0158. PMID: 34888449

Phillips et al. Quality and Patient Safety in an Atypical Year.

Methodist Debakey Cardiovasc J. Jul-Sep 2020;16(3):188-

191. doi: 10.14797/mdcj-16-3-188. PMID: 33133353 

Rangachari et al. Preserving Organizational 

Resilience, Patient Safety, and Staff Retention 

during COVID-19 Requires a Holistic Consideration of the 

Psychological Safety of Healthcare Workers. 

J.Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun 15;17(12):4267. 

doi:10.3390/ijerph17124267. PMID: 32549273

Saara Ketola
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Kehittäjän ääni

Kriisistä 
kriisiin 
– miten 
turvaamme 
heikommassa 
asemassa 
olevat?

Teksti: Elina Lindström, Suomen Kuntaliitto 
ja Päivi Nurmi-Koikkalainen, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos

Tulevaisuutta luomassa -hankkeessa tu-
etaan vammaisten ja maahan muuttaneiden ih-
misten selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia 
COVID-19-pandemiassa ja vastaavissa poik-
keus- ja kriisitilanteissa. Hankkeessa kootaan 
monipuolista tietoa, jonka pohjalta kehitetään 
ohjeita, toimintatapoja ja verkostoja kuntatason 
poikkeus- ja kriisitilanteiden hoitoon. Hanke 
on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), 
Kehitysvammaliiton ja Kuntaliiton yhteinen 
ESR-hanke ajalla 1.2.2021‒31.3.2022.

Hankkeen aikana jo kertyneen tiedon perus-
teella voi todeta, että univaikeudet, alhainen 
tulevaisuudenusko, yksinäisyys ja sosiaalinen 
eristäytyneisyys ovat yhteydessä psyykkiseen 
huonovointisuuteen ja heikompaan hyvinvoin-
tiin. Nämä kokemukset ovat lisääntyneet väes-
tössä korona-aikana, ja tulokset osoittavat nii-
den korostuneen toimintarajoitteisilla ihmisillä 
ja erityisen voimakkaasti henkilökohtaista apua 
käyttävillä vammaisilla henkilöillä. (1)

 
Toimintarajoitteistenkin näkökulma 
huomioon

WHO ohjeistaa valtioita, kuntia, palvelun-
tuottajia, toimintarajoitteisia ihmisiä itseään ja 
muuta väestöä, miten toimintarajoitteisuuden 
näkökulma tulisi ottaa huomioon koronapan-
demian vastaisessa taistelussa. Toimenpiteet 
koskevat muun muassa yhtäläistä ja esteetöntä 
hoitoon pääsyä, hoidossa tarvittavien välineiden 
tasapuolista jakoa, tarvittavan tuen antamista 
sekä riittävän ja ymmärrettävän informaation 
jakamista. (2)

Kaikkien ihmisten kohdalla on tärkeää oman 
turvallisen toiminnan varmistaminen. Tämä 
edellyttää asukkaiden, myös toimintarajoitteis-
ten, huomioimista viestinnässä mutta myös ot-
tamista mukaan, kun laaditaan ohjeistuksia ja 
suunnitelmia. Ihmisistä itsestään tulee tällöin 
turvallisuustoimijoita, ei vain turvallisuusvies-
tinnän kohteita. 

Sosiaalinen suojaverkosto on tärkeä meille 
jokaiselle. Sen merkitys korostuu ikääntyneiden 
ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöi-
den arjessa ja varsinkin poikkeusoloissa, kuten 
koronarajoitusten aikana. Toimiva verkosto tuo 
sekä turvallisuutta että turvallisuuden tunnetta. 
(3)

Koronapandemia ei ole ohi 
Suomessa eikä muuallakaan 
maailmassa, vaan päinvastoin. 
Koronakriisin lisäksi Ukrainan 
sota on tuonut esiin uudenlaisen 
varautumisen tarpeen 
Suomeenkin. 

Päivi Nurmi-Koikkalainen 
ja Elina Lindström 

14

N
O

 H
A

R
M

  
 |
  
 L

e
h

ti
 a

si
a
k
a
s-

 j
a
 p

o
ti

la
st

u
rv

a
lli

su
u

d
e
st

a
 1

/2
0

2
2



 
Asiakkaiden ja ammattilaisten 
kokemukset tärkeitä
Tällä hetkellä Tulevaisuutta luomassa -hankkeessa 
THL jatkaa tutkimustoimintaansa kyselyllä vam-
maispalveluissa asiakkaiden kanssa työskenteleville 
henkilöille.  Kyselyn tavoitteena on selvittää työnte-
kijöiden korona-ajan kokemuksia muun muassa pal-
velujen toteutumisen, työssä tapahtuneiden muutos-
ten sekä viestinnän näkökulmista.

 Kehitysvammaliitto, THL ja Kuntaliitto jat-
kavat toimintatapojen uudistamista myös kehittä-
misryhmien avulla sekä materiaalin tuottamista 
kuntatoimijoille toimintakorttien muodossa. Han-
ketoiminnassa on mukana sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisia, omaisia ja vammaisia henkilöitä, mu-
kaan lukien maahan muuttaneet vammaiset henki-
löt. Asiakkaiden ja ammattilaisten kokemukset ja 
tietämys ovat hankkeessa tärkeässä roolissa. 

 

Lisätietoa hankkeesta: 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-

hankkeet/vammaisten-ja-ulkomaalaistaustaisten-ihmisten-

selviaminen-poikkeus-ja-kriisitilanteissa-tulevaisuutta-

luomassa-covid-19-kokemusten-pohjalta 

 Viitteet:

1. Sainio, P., Holm, M., Ikonen, J., Korhonen, M., Nurmi-

Koikkalainen, P., Parikka, S., Skogberg, N., Väre, A., 

Koponen, P., & Koskinen, S. (2021). Koronapandemian ja sen 

rajoittamistoimien vaikutukset toimintarajoitteisten ihmisten 

elämään. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(3). 

https://doi.org/10.23990/sa.103240

2. World Health Organization. Disability considerations during 

the COVID-19 outbreak. World Health Organization. Luettu 

25.2.2021. https://apps.who.int/iris/handle/10665/332015.).

3. https://www.spek.fi/turvallisuus/erityisryhmien 

asumisturvallisuus
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https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vammaisten-ja-ulkomaalaistaustaisten-ihmisten-selviaminen-poikkeus-ja-kriisitilanteissa-tulevaisuutta-luomassa-covid-19-kokemusten-pohjalta
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vammaisten-ja-ulkomaalaistaustaisten-ihmisten-selviaminen-poikkeus-ja-kriisitilanteissa-tulevaisuutta-luomassa-covid-19-kokemusten-pohjalta
https://doi.org/10.23990/sa.103240 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332015
https://www.spek.fi/turvallisuus/erityisryhmien asumisturvallisuus
https://www.spek.fi/turvallisuus/erityisryhmien asumisturvallisuus


Keskuksessa tapahtuu

Sosiaalialan asiantuntija-
ryhmä tukee asiakas- ja 
potilasturvallisuuden 
kehittämistä
Viime vuoden lopulla perustettiin sosiaalialan 
asiantuntijaryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on osaltaan 
edistää kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 
toimeenpanoa. Ryhmä tukee sosiaalialan näkökulmien 
huomioimista ja erilaisten asiakasryhmien tarpeiden 
tunnistamista sosiaalipalvelujen asiakasturvallisuuden 
kehittämisessä ja parantamisessa. 

Työryhmän jäseninä on asiakasedustajia ja 
valtakunnan laajuisesti eri sosiaalihuollon palve-
lusektoreita edustavia asiantuntijoita lastensuoje-
lusta, lapsiperhepalveluista, aikuissosiaalityöstä, 
päihde- ja mielenterveystyöstä, ikäihmisten pal-
veluista, vammaispalveluista, perheoikeudellisista 
palveluista ja kotoutumisen tuesta sekä sosiaalialan 
koulutussektorilta. 

 
Asiakas osallistuu palveluidensa 
suunnitteluun 
Hyvinvointialueet ovat 1.1.2023 lähtien vastuus-
sa alueensa jäsenten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisestä ja tuottamisesta omana palvelutuo-
tantona sekä yhteistyössä yksityisen ja kolmannen 
sektorin palveluntuottajien kanssa. Kaikkia palve-

luntuottajia koskevat 
samat asiakas- ja poti-
lasturvallisuutta varmista-
vat määräykset ja ohjeet.

Sosiaalihuollon toi-
minnan arvoperusta lähtee 
siitä, että jokainen asiakas 
kohdataan ihmisarvoisena 
yksilönä. Palveluja järjeste-
tään asiakkaan tarpeista läh-
tien mahdollisimman toimivik-
si.  Asiakas osallistuu itse alusta 
asti palvelutoiminnan suunnitte-
luun yhdessä palvelun tarjoajien 
kanssa. Palvelutoiminnan tulee al-
kaa asiakkaan esittämistä asioista. 

Teksti: Erkki Penttinen 
sektorijohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
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Asiakasturvallisuuteen liittyvä velvoite 
tulee laista
Sosiaalipalvelujen osalta asiakasturvallisuuteen liit-
tyvä velvoite on sosiaalihuollon ammattihenkilöis-
tä annetussa laissa, jonka tarkoituksena on edistää 
asiakasturvallisuutta ja sosiaalihuollon asiakkaan oi-
keutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään 
kohteluun. Asiakasturvallisuudella tarkoitetaan pal-
veluiden järjestämistä, tuottamista ja toteuttamista 
siten, että asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaali-
nen ja taloudellinen turvallisuus eivät vaarannu, ja 
että noudatetaan laissa säädettyjä velvollisuuksia, 
eettisesti kestäviä periaatteita ja toimintakäytäntöjä. 

Sosiaalihuollon ammattilaisen toiminta perustuu 
tutkittuun tietoon ja ammatin eettisiin periaatteisiin 
ja työntekijä vastaa työnsä laadusta asiakkailleen ja 
heidän perheilleen, työyhteisölleen, yhteistyöverkos-
tolleen ja yhteiskunnalle. Asiakasturvallisuudella on 
iso painoarvo asiakastyössä. 

© Pohjanmaan hyvinvointialue
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Asiantuntijan kynästä

Kieli- ja kulttuuri-
vähemmistöjen palveluista 

monimuotoistuneessa 
Suomessa

Teksti: Kati 
Turtiainen 

yliopistonlehtori, 
Jyväskylän 

yliopisto, Kokkolan 
yliopistokeskus 

Chydenius

Yhdenvertaisten palveluiden onnistumisen perustana 
ovat luottamukselliset suhteet palveluiden käyttäjien ja 
ammattilaisten välillä. Vähemmistöjä palveltaessa tulee 

tilanteita, joihin tarvitaan myös erityistä osaamista. Tämän 
tiedon tulisi olla helposti saatavilla palvelurakenteissa. 
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Vapaaehtoinen ja pakotettu liikkuvuus globa-
lisoituneen maailman ilmiöinä näyttäytyy kaikissa 
palveluissa. Viimeisten vuosikymmenten aikana 
osaamista on kertynyt runsaasti erilaisten kieli- ja 
kulttuurivähemmistöjen sosiaali- ja terveyspalve-
luista. Osaaminen ei ole kuitenkaan valtavirtaistu-
nut ja epävarmuutta koetaan erityisesti haavoittu-
vassa asemassa olevia henkilöitä palveltaessa (Anis 
& Turtiainen 2021). 

Palveluiden universaalit lähtökohdat näyttäi-
sivät hämärtävän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-
lain periaatteita. Yhdenvertaisten palveluiden 
puute näyttäytyy esimerkiksi tiedostamattomina 
vähemmistöasemaan liittyvinä ennakkokäsityk-
sinä. Tämä voi estää vähemmistöihin kuuluvien 
oikeuksien toteutumisen ja tarpeenmukaisten pal-
veluiden saamisen. Palveluiden esteet voivat olla 
myös rakenteellisia, kuten palveluiden ohjeistukset 
ja tulkkauksen puute. Viime vuosina myös pitkit-
tyneet oleskelulupakäytännöt ovat hankaloittaneet 
asettumista Suomeen ja syrjäyttäneet palveluista. 
(mt.)

Hyvä palvelukokemus luottamuksen 
perustana
Onnistuneet palvelukokemukset syntyvät luotta-
muksellisissa arjen kohtaamisissa. Luottamussuh-
teen rakentamiseksi tarvitaan aikaa, kysymisen ja 
kuuntelemisen taitoja, kuulluksi tulemisen koke-
musta sekä suhteen jatkuvuutta. Näin kaikille osa-
puolille syntyy yhteinen käsitys palvelun tarpeesta 
ja toimenpiteistä sen toteutumiseksi. 

 Hyvät palvelukokemukset ovat luottamukselli-
sen suhteen perusta. Näillä kokemuksilla on kauas-
kantoiset seuraukset viranomaisilta tulevan tiedon 
uskottavuuteen niin yksittäisissä tilanteissa kuin 
yleisempään kansanterveyteen ja hyvinvoinnin 
edistämiseen liittyvän informaation vastaanotta-
misessa. (Hiitola, Anis & Turtiainen 2018; Turti-
ainen 2012.) 

 
Osaaminen osaksi palvelurakenteita
Palveluiden kehittämisen lähtökohtana on pal-
velun katveisiin jäävien henkilöiden ja ryhmien 
tunnistaminen ja välineiden kehittäminen heidän 
tavoittamiseksi. Osaamisen karttumiseen tarvitaan 
koulutusta ja mahdollisuutta tietoon perustuvaan 
konsultaatioon tai työnohjaukseen (Anis & Turti-
ainen 2021). 

Kaikki eivät voi eikä kaikkien tarvitsekaan olla 
erityistilanteiden asiantuntijoita. Tällaisia tilantei-
ta voivat olla esimerkiksi lastensuojelun haastavat 
tilanteet turvapaikkaprosessin aikana, yksin ilman 

huoltajaa tulleiden palveluntarpeet, turvapaik-
kaprosessin lainmukaisuuteen liittyvien oikeuksien 
toteutuminen, paperittomien palvelut ja perheen-
yhdistämiseen liittyvät haasteet. Myös pitkitty-
neistä pakolaistilanteista saapuneet tai vaikeasti 
traumatisoituneet henkilöt tarvitsevat intensiivistä 
moniammatillista tukea. 

Erityistilanteisiin liittyvän osaamisen kertymi-
nen hyvinvointialueille ja erilaisiin tutkimus- ja 
kehittämisrakenteisiin on tärkeä tulevaisuuden 
haaste. Tutkimustiedon ja ammattilaisten erityis-
osaamisen pitäisikin olla kaikkien sitä tarvitsevien 
helposti saavutettavana, jotta palvelut toteutuisivat 
tarpeenmukaisesti vähemmistöjen oikeuksia kun-
nioittaen. 

 
Lähteet:

Anis, Merja & Turtiainen, Kati 2021. Social Workers’ Reflections 

on Forced Migration and Cultural Diversity—Towards Anti-

Oppressive Expertise in Child and Family Social Work. Social 

Sciences, 10(3), 79.

Hiitola, Johanna, Anis, Merja & Turtiainen, Kati (toim.) 

2018. Maahanmuutto, palvelu ja hyvinvointi. Kohtaamisissa 

kehittyviä käytäntöjä. Tampere: Vastapaino.

Turtiainen, Kati 2012. Possibilities of trust and recognition 

between refugees and authorities: resettlement as a part of 

durable solutions of forced migration. University of Jyväskylä.

Maahanmuuttotyön tutkimuksen 
dosentti Kati Turtiaisella on yli 

kahdenkymmenen vuoden kokemus 
maahanmuuttaneiden parissa 

tehtävästä työstä. Vuodesta 2014 
lähtien hän on toiminut sosiaalityön 

opettajana ja tutkijana Jyväskylän 
yliopistossa, Kokkolan yliopistokeskus 

Chydeniuksessa.
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Teksti: Hanna Tiirinki 
työelämäprofessori, Turun 
yliopisto, dosentti, Lapin 
yliopisto, johtava tutkija, 
OTKES

Muualla julkaistua

Asiakasturvallisuuden 
lähtökohta on monialaisen 

palvelutarpeen 
tunnistaminen

Monialaisen palvelutarpeen 
tunnistamisen menetelmät 
ja toimintamallit alueilla 
vaihtelevat. Yhteisesti 
sovittuja toimintamalleja 
ei ole käytössä välttämättä 
lainkaan. 

Monialaisesta palvelujen yhteensovittamises-
ta hyötyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat 
voivat jäädä tunnistamatta. Monialaisen palvelu-
tarpeen tunnistaminen on kuitenkin asiakasturval-
lisuuden alkupiste; toteutumatta jäädessään sillä 
voi olla asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden kan-
nalta vakavat seuraukset.  

 
Hyvinvointialueen on luotava mallit 
palvelutarpeen tunnistamiseksi
Hyvinvointialueen on huolehdittava monialaisia 
palveluja tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkai-
den tunnistamisesta sekä sosiaali- ja terveyspalve-
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Dosentti, TtT Hanna Tiirinki on Turun 
yliopiston osa-aikainen sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasturvallisuuden 
työelämäprofessori. Hän on myös Lapin 
yliopiston hyvinvointipalvelujärjestelmän 

dosentti. Tiirinki toimii sosiaali- ja 
terveydenhuollon onnettomuuksien 

tutkintahaaran johtavana tutkijana OTKESissa. 
Hänellä on useiden vuosien kokemus 
laadun ja vaikuttavuuden, potilas- ja 

asiakasturvallisuuden sekä palvelujärjestelmän 
integraation tutkimus- ja kehittämistehtävistä.

lujen yhteensovittamisesta ja palvelukokonaisuuk-
sien ja -ketjujen määrittelemisestä. 

Hyvinvointialueilla on arvioitava, millaisilla me-
netelmillä ja millaisin ehdoin monialaisia palvelu-
ja tarvitsevat voidaan tunnistaa. Asiakasturvalli-
suuden toteutumisen näkökulmasta on keskeistä, 
ovatko käytössä olevat monialaisen palvelutarpeen 
tunnistamisen mallit riittäviä, millaisia ovat erilais-
ten mallien ja työkalujen toimivuuden edellytykset 
ja ehdot, sekä miten niitä voidaan soveltaa hyvin-
vointialueilla eri asiakasryhmien kohdalla.

 
Yksilölliset palveluketjut
Hyvinvointialueella on vastuu asiakkaiden sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovitta-
misesta kokonaisuuksiksi. Palvelukokonaisuuksien 
ja -ketjujen määrittely, ohjaus ja seuranta ovat jat-
kuva moniääninen prosessi, jossa tärkeimpänä on 
asiakkaan ääni. 

Yksilöllinen monialainen palvelukokonaisuus 
muodostuu joustavista ja muuntuvista palvelu-
ketjuista. Asiakasturvallisuus muodostuu muun 
muassa palvelujen oikea-aikaisuudesta ja vastaa-
vuudesta yksilöllisiin palvelutarpeisiin. Esimerkiksi 
mielenterveyden hoidon palvelutarpeen varhainen 
tunnistaminen ja siihen oikea-aikaisesti vastaami-
nen voivat olla yksilön tai perheen näkökulmasta 
kriittisiä: Toteutumatta jäädessään sillä voi olla va-
kavat ja pitkäkestoiset elämänlaatua, terveyttä ja 
hyvinvointia heikentävät vaikutukset. 

 
Piilevien asiakasturvallisuusriskien 
tunnistaminen
Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen raken-
tuu yhdistelmälle käytännönläheisiä, tutkimus-
perustaisia ja lakiperustaisia edellytyksiä, jotka 
vaikuttavat osaltaan asiakasturvallisuuden toteutu-
miseen. 

Hyvinvointialueilla on kyettävä tunnistamaan 
myös piileviä asiakasturvallisuusriskejä ja oireita. 
Niiden syihin on perehdyttävä ennakoivasti jo en-
nen vakavien seurauksien syntymistä. 

Tutkimalla asiakas ja -potilasturvallisuutta vaa-
rantaneita tapahtumia voidaan tunnistaa kipupis-
teitä niin palvelutarpeen tunnistamisessa kuin pal-
velukokonaisuuksissa ja -ketjuissa. Seurauksiltaan 
vakavissa asiakasturvallisuustapahtumissa myös 
viranomainen voi tehdä turvallisuustutkintaa. On-
nettomuustutkintakeskus (OTKES) onkin käyn-
nistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon tutkintahaa-
ran seurauksiltaan erittäin vakavien tapauksien 
tutkimiseksi.  

Sekä asiakasturvallisuusriskien että palvelutar-
peen tunnistamisen jälkeen ollaan yhteisellä läh-
töviivalla. Mitä tapahtuu sen jälkeen arjen toimin-
nassa asiakasturvallisuuden toteutumiseksi ja sen 
edistämiseksi?   

 
Lähteet: 

Koivisto J & Tiirinki H (toim.) (2020) Monialaisen 

palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali-, terveys- 

ja työvoimapalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- 

ja tutkimustoiminta 2020:38. http://urn.fi/

URN:ISBN:978-952-287-908-0  

Koivisto J, Liukko E, Tiirinki H & Lyytikäinen M (2020) 

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjauksen ja 

seurannan käsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 

11/2020. https://www.julkari.fi/handle/10024/140708    

Onnettomuustutkintakeskus (2021) 

Onnettomuustutkintakeskus on käynnistänyt sosiaali- ja 

terveydenhuollon tutkintahaaran. 

https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/ajankohtaista/

tiedotteet/2021/onnettomuustutkintakeskusonkaynnistanyts

osiaali-jaterveydenhuollontutkintahaaran.html 
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NO HARM –kierrätyspiste esittelee käytössä toimivaksi testattuja 
asiakas- ja potilasturvallisuuden työkaluja. Nappaa tästä 
työkalu, idea tai toimintamalli oman organisaatiosi asiakas- ja 
potilasturvallisuustyöhön.

Kierrätyspiste on avoin kaikille, joilla on hyviä kokemuksia asiakas- 
ja potilasturvallisuusmenettelyistä ja jotka haluavat laittaa hyvän 
kiertoon. Lähetä vinkit NO HARM –lehden toimituskunnalle!

NO HARM 
-kierrätyspiste

Turvallisuuden happotesti
Turvallisuutta voidaan havainnoida monella eri ta-
valla. Yksi tapa ottaa turvallisuusasioita puheeksi 
on ns. turvallisuuden happotesti, joka on helppo to-
teuttaa. Siinä käydään henkilökunnan kanssa sään-
nöllisesti läpi seuraavat asiat: 
• Mikä on todennäköinen seuraava vakava vaara-

tilanne organisaatiossasi/yksikössäsi?
• Mistä tiedät sen?
• Mitä teet estääksesi sen?
• Mistä tiedät, että toimit siten, että tapahtuma 

olisi estettävissä tekemiesi toimenpiteiden poh-
jalta? 

Näin saadaan esiin hyviä vinkkejä ja pieniäkin 
edistettäviä asioita. Tämä myös osallistaa henkilö-
kuntaa turvallisuuden edistämiseen, jolloin yhtei-
seen tavoitteeseen pääseminen on varmempaa. 

Lisätietoja: 

Laatujohtaja Mari Plukka, 

Pohjanmaan hyvinvointialue, 

mari.plukka@ovph.fi 
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Turvallisuuskulttuurin liikennevalot 
– Opitaan onnistumisista
Turvallisuuden parantaminen tulee nähdä muuna-
kin kuin vain virheiden tai vaarojen välttämisenä 
tai yrityksenä kontrolloida vaaroja. Turvallisuutta 
voidaan parantaa ottamalla oppia siitä, miten on 
selvitty hankalissa olosuhteissa. 

Vaaratapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden seu-
ranta antaa tärkeää tietoa turvallisuutta uhkaavista 
tilanteista ja siitä, miten turvallisuutta kannattaa ke-
hittää. 

Organisaation turvallisuuskulttuurin tasoa voi 
arvioida liikennevalomallin mukaisesti. Eli mitä 
enemmän organisaatiossa tai yksikössä ennakoi-

Insuliinin merkittäviä yliannostuksia 
voidaan ehkäistä oikeilla 
toimintatavoilla
Insuliinin merkittävä yliannos (yli 10-kertainen) on 
aina estettävissä oleva vaaratapahtuma, joka voi-
daan estää näillä varotoimilla: 
• Insuliinimääräykseen tulisi kirjata “yksikkö” ko-

konaan auki eikä käyttää lyhennettä.
• Lyhyt- ja pitkävaikutteiset insuliinit säilytetään 

selvästi erillään ja myös asiakaskohtaisten insu-
liinien säilyttämiseen kiinnitetään huomiota. 

• Insuliini tulisi aina annostella suoraan kaupal-
lisilla insuliinikynillä. Jos insuliinikynää ei ole 
saatavilla tai valmistetaan infuusio, käytetään 
insuliiniruiskua. 

 Insuliinihoidon turvallisuutta lisäävät myös yk-
sikön sisäinen kommunikaatio, selkeä työnjako ve-
rensokerimittausten ja insuliinin annossa sekä hyvä 
perehdytys diabeteksen perushoitoon. 

Lisätietoja:  

Jenni Isotalo, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, 

Pohjanmaan hyvinvointialue, 

jenni.isotalo@ovph.fi  

Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja 

seurantamenettelyt: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/

bitstream/handle/10024/163632/VNTEAS_2021_68.

pdf?sequence=1&isAllowed=y

NHS: Recommendations from National Patient Safety 

Agency alerts that remain relevant to the Never Events 

list 2018: https://www.england.nhs.uk/wp-content/

uploads/2020/11/Recommendations-from-NPSA-

alerts-that-remain-relevant-to-NEs-FINAL.pdf

Opas laiteosaamisen varmistamiseen
Moniammatillisen ja -alaisen työryhmän valmiste-
lema ”Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö 
– opas laiteosaamiseen varmistamiseen” esiteltiin 
sosiaali- ja terveysministeriössä keväällä 2022. 

Oppaan tavoitteena on määritellä kansalliset kri-
teerit laiteturvallisuuden osaamisen varmistamiseen 
ja se sisältää työkaluja varmistamisen vaatimusten 
määrittelyyn riskiarvioinnin perusteella. Opasta 
voidaan hyödyntää hyvinvointialueiden valmistelu-
työssä. 

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 
nosti esiin laiteturvallisuuden tärkeänä osana tur-
vallista hoitoa, hoivaa ja palvelua. Strategian toi-
meenpanosuunnitelman mukaan terveydenhuollon 
laitteiden turvallisen käytön varmistamiseksi tarvi-
taan kansallisesti määritellyt kriteerit. 

Lisätietoja: 

Merja Jutila, potilasturvallisuuskoordinaattori, 

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, 

merja.jutila@ovph.fi 

malla varaudutaan vaihteleviin tilanteisiin, sitä pa-
remmin turvallisuutta voidaan ylläpitää.

Turvallisuus = virheiden/vaarojen vähyys 
 Poistetaan yksilön virheitä ja toimintahäiriöitä.
Turvallisuus = vaarojen kontrollointia 
 Poistetaan tai pienennetään vaarojen todennä-
köisyyttä. 
Turvallisuus = kykyä onnistua vaihtele-
vissa olosuhteissa

Monitoroidaan turvallisuutta ja reagoi-
daan ajoissa signaaleihin! 

Lisätietoja: Laatujohtaja Mari Plukka, Pohjanmaan hyvinvointialue, mari.plukka@ovph.fi
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Tiesitkö, että...

Mikä sinulle 
on tärkeää?

Teksti: Saara Ketola 
ortopedian ja 

traumatologian erikoislääkäri, 
tekonivelkirurgian 
asiantuntijalääkäri, 

apulaisylilääkäri, 
potilasturvallisuusjohtaja, 

Tekonivelsairaala Coxa 

Michael J. Barry ehdotti 10 vuotta sitten, että 
kysyttäisiin ”Mikä sinulle on tärkeää?” sen sijaan 
että kysytään ”Mikä sinulla on vaivana?”. Aiheen 
ympärille on luotu oma teemapäivä, jota vietetään 
nyt jo lähes 50 maassa.
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”Mikä sinulle on tärkeää?” on helppo, mutta 
samalla vahva kysymys. On tärkeää kuunnella ja 
kuulla, mitä kysymykseen vastataan. Sen mikä on 
potilaille tärkeää, tulee olla meillekin tärkeää.  

Tavoitteiden asettaminen on olennainen osa 
hoitoa ja kuntoutusta. Joskus tavoite voi olla La-
pin hiihtoreissu, joskus kävely rakkaaseen kahvi-
laan kotikadulla. Tärkeän asian miettiminen on jo 
oleellinen askel kohti tätä tavoitetta. 

Mikä sinulle on tärkeää? -ajatuksen on todettu 
parantavan hoitotuloksia, tuovan luottamusta hoi-
toon ja osoittavan kunnioitusta. Positiivinen hoi-
tokokemus nostaa hoidon laatua ja parantaa näin 
myös työn tekemisen kulttuuria ja kokemusta. Se 
kertoo ihmisten yhteydestä ja siitä, mikä tekee elä-
mästä merkityksellistä. Parhaaseen mahdolliseen 
hoitotulokseen ei aina tarvita suuria; moni asia 
olisi helpostikin järjestettävissä, jos vain on halua 
ja tietoa. 

 
Inhimillisyys on tärkeää 
Koronapandemia on riistänyt sosiaalisia kontakte-
ja sekä mahdollisuuden olla sairaan läheisen rin-
nalla. Vakavasti sairaiden osastoilla tämä perheen 
ja rakkaiden poissaolo on näkynyt synkimmin. 
Siksi esimerkiksi teho-osastoilla on järjestetty mah-
dollisuuksia virtuaalikiertoihin, joissa omainen voi 
olla videoyhteydellä läsnä. Tutun äänen kuulemi-
nen auttaa monesti paremmin kuin mikään lääke. 
Hyvästien jättö ilman halausta ja kosketusta on 
raastavaa. Elämän loppuvaiheisiin on pyritty silti 
saamaan esimerkiksi potilaalle tärkeää musiikkia 
tai luettua tekstiä.  

Tekonivelsairaala Coxassa ”Mikä sinulle on 
tärkeää?” -päivää vietettiin ensimmäisen kerran 
v. 2018. Henkilökunnan rintanapit kertovat, että 
haluamme oikeasti kuulla vastauksen ja toimia sen 
mukaan. Potilaan rintanapissa on tilaa kirjoittaa 
vastaus tai toive. Potilaat näkevät näin myös tois-
tensa toiveita ja saavat juttelun aiheita sekä vertais-
tukea samassa tilanteessa olevilta.  

Fysioterapeuttisia suunnitelmia laaditaan tietoi-
sena potilaan tavoitteista. Potilaiden vastauksissa 
on ollut toiveita päästä pyöräilemään, sienestä-
mään sekä pystyä hoitamaan puutarhaa. Mieliin-
painuvimpia ovat olleet tavoitteet päästä katso-

maan puolisoa hoitokotiin tai päästä käymään itse 
kaupassa. 

Teemapäiviin on suhtauduttu kiitellen. Asiasta 
keskustelu on tuonut hyvän mielen sekä potilaille 
että henkilökunnalle. 

Kysy – kuuntele – toimi
NO HARM -lehti haastaa lukijoidensa toimi-

paikkoja mukaan tähän teemaan. Tänä vuonna 
kansainvälistä Mikä sinulle on tärkeää? -päivää 
vietetään kesäkuun 9. päivä. 

Ja voihan sitä työkaveriltakin kysyä, mikä hänel-
le on tärkeää. Jokainen palvelujen tarvitsija on tär-
keä. Sinä olet tärkeä! 

Viite: 

Shared Decision Making – The Pinnacle of Patient-
Centered Care. 

Barry et al. The New England Journal of Medicine, 
March 1, 2012 

 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMp1109283  
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1109283
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1109283


Lukuvinkki Merkitse kalenteriin

Anssi Kuosmasen väitöskirja:
Patient safety culture in forensic 
psychiatric care – health care staff 
perceptions

Johanna Pulkkisen väitöskirja:
Väkivallan uhan hallinta Suomessa 
sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä

Asiakas ja potilasturvallisuuden IV 
kansallinen seminaari 
Teema: Mielenterveyden häiriöiden ja 
päihteidenkäytön turvallisuusriskit ja 
niiden ennaltaehkäisy
1.–2.9.2022, Vaasa

www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi

World Patient Safety Day / No Harm 
Bothnia –webinaari
15.9.2022

www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi

World Patient Safety Day
Teema: Lääkitysturvallisuus
17.9.2022

https://www.who.int/news-room/events/
detail/2022/09/17/default-calendar/world-
patient-safety-day-2022 

NSQH - Nordic Conference on Research in 
Patient Safety and Quality in Healthcare
29.–30.9.2022 Jönköping, Sweden

https://ju.se/en/collaboration/events-and-
conferences/conferences/nsqh---nordic-
conference-on-research-in-patient-safety-
and-quality-in-healthcare.html  

Valtakunnallinen laiteturvallisuuskongressi
6.–7.10.2022, Helsinki 

www.hus.fi/haku/tapahtumat

ICPSQH 2022: 16. International Conference 
on Patient Safety and Quality Healthcare
18.–19.11.2022, Singapore, Singapore

waset.org/patient-safety-and-quality-
healthcare-conference-in-november-2022-in-
singapore 

Katso lisää kansainvälisiä tapahtumia: 
https://conferenceindex.org/conferences/
patient-safety

No Harm Bothnia -webinaarit syksyllä 2022: 
15.9., 22.9., 6.10., 27.10., 3.11., 17.11., 1.12.

Tutkimus selvitti potilas-
turvallisuuskulttuuria oikeus-
psykiatrisissa sairaaloissa.  

Tutkimuksen tarkoituk-
sena oli kuvata väkivallan 
uhan hallinnan toteutumista 
Suomessa sosiaali- ja tervey-
denhuoltoalan työssä. Tutki-
muksessa selvitettiin, miten 
väkivallan uhan hallintaa voi-
taisiin parantaa. Tutkimukses-
sa selvitettiin myös, eroavatko 
työntekijöiden ja esimiesten 
kokemukset väkivallan uhan 
hallinnan tasosta toisistaan, 
sekä työsuojeluviranomaisen 
valvontatoimenpiteen vaiku-
tusta asian valvonnassa. 

Anna meille 
palautetta! 

Montako tähteä annat lehden jutuille?
https://forms.office.com/r/Fz608n00Ns

https://erepo.uef.fi/bitstream/
handle/123456789/26423/urn_isbn_978-952-61-

4321-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.utupub.fi/handle/10024/151570

Muutokset mahdollisia.
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