
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 osoitteeseen noharm@ovph.fi!

NO HARM 
-kierrätyspiste
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Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa 
käytäntöön teemakuukauden avulla
Oulun yliopistollisessa sairaalassa aloitettiin uuden 
asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian jalkauttami-
nen potilasturvallisuuden teemakuukaudella mar-
raskuussa.

Teemakuukauden aikana potilasturvallisuusosaa-
mista nostettiin esiin erilaisilla tapahtumilla, esimer-
kiksi webinaareilla, tuote-esittelyillä ja työpajoilla. 
Tapahtumat löytyivät potilasturvallisuusteemaka-
lenterista, jota markkinoitiin aktiivisesti. 

Teemakuukauden tavoitteena oli vahvistaa hen-
kilökunnan potilasturvallisuusosaamista ja -kulttuu-

ria matalan kynnyksen osallistumisen kautta sekä 
käynnistää jatkuvan potilasturvallisuuden ylläpitä-
misen ja kehittämisen ajattelumalli. 

Lisätietoja: 

OYS Somatiikan toimialueen palvelupäälliköt ja 

kliiniset hoitotyön asiantuntijat 

Sami Sneck, arviointiylihoitaja 

OYS-ERVAn potilasturvallisuuslähettiläs

sami.sneck@ppshp.fi   

Terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden ammattimaisen käytön 
tarkistuslista
Ammattimaisen käytön tarkistuslistan avulla yk-
siköiden esihenkilöt voivat tarkistaa, että omassa 
yksikössä toiminta vastaa lakia lääkinnällisistä lait-
teista. Lista on hyvä käydä läpi kerran vuodessa ja 
suunnitella tarvittavat toimenpiteet, jos joku kohta 
ei oman yksikön kohdalla toteudu. 

Tarkistuslistan avulla voi tarkistaa 
oman yksikön asiakas- ja 
potilasturvallisuuden tilanteen
Turvallisuuden tarkistuslista kattaa kaikki keskei-
simmät asiakas- ja potilasturvallisuuden alueet: 
omavalvonta-/potilasturvallisuussuunnitelman 
ajantasaisuus, lääkehoitosuunnitelman ajantasai-
suus, lääkehoidon toteutus, lääkinnälliset laitteet, 
infektioturvallisuus, uusien työntekijöiden ammatti-
pätevyyden tarkistaminen ja perehdytys sekä hen-
kilökunnan osaamistarpeiden mukainen koulutus, 

asiakaspalautteen käsitteleminen, palo- ja pelastus-
turvallisuus, tietosuoja ja tietoturva sekä ensiapu-
koulutuksen järjestäminen. Infektioturvallisuudesta 
on lisäksi erillinen tarkistuslista. 

Lisätietoja: 

Minna Ylönen, TtT, ylihoitaja

potilasturvallisuuskoordinaattori

hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Turku 

minna.ylonen@turku.fi

Laiteturvallisuuskävelyt varmistavat 
asiakas- ja potilasturvallisuutta
Laiteturvallisuuskävelyjen tavoitteena on varmistaa 
lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö. 
• Toteutetaan ennalta laaditun suunnitelman ja 

kävelyjä varten laaditun tarkistuslistan avulla. 
• Toteuttajina potilasturvallisuuskoordinaattori ja 

lääkintälaitehuollosta vastaava käyttöpäällikkö. 
Yksiköistä mukana yksikön esihenkilö ja laite-
vastaava. 

• Kävelystä koostetaan tiivis raportti: mitkä asiat 
ovat kunnossa ja missä on kehitettävää. Raportit 
käsitellään linjajohdon kokouksissa ja tietoa jae-
taan muihin yksiköihin. 

• Kehittämistoimenpiteiden toteutus tarkistetaan 
sovitun ajan jälkeen. 

Lisätietoja: 

Minna Ylönen, TtT, ylihoitaja

potilasturvallisuuskoordinaattori

hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Turku 

minna.ylonen@turku.fi

Lisätietoja: 

Minna Ylönen, TtT, ylihoitaja

potilasturvallisuuskoordinaattori

hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Turku 

minna.ylonen@turku.fi
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