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Sisältö Tästä lehdestä voit lukea ihmisten ja teknologioiden 
yhteiselosta ja siitä, miten turvallisuutta tässä 

vuorovaikutuksessa varmistetaan.
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NO HARM

Turvallisuus ihmisten ja 
teknologioiden yhteiselossa
Uuden asiakas- ja potilasturvallisuusstra-
tegian logossa on ihminen kämmenellä. Kuvio 
viestii turvasta ja huolenpidosta. Sosiaali- ja ter-
veydenhuolto ei kuitenkaan ole vain inhimillistä 
hoivaa ja hoitoa. Myös lääkinnälliset laitteet ja 
tietojärjestelmät kuuluvat arkeen. Digitaalisuuskin 
on jo täällä. Lääkkeistä harva tulee ajatelleeksi nii-
den olevan tarkkaan säädeltyjä kemianteollisuu-
den tuotteita. Huipputeknologiaa nekin.

Laitteiden ja tietojärjestelmien 
turvallisuuspoikkeamista useimmat 
liittyvät käyttäjään. Teknologioi-
den yleistyessä näiden poikkeamien 
ehkäisyllä on huomattava merkitys 
turvallisuudelle. Osaaminen ja pe-
rehdytys tarvitsevat yhteiset kriteerit 
ja toimintamallit. Laiteturvallisuus-
verkosto on hyvä esimerkki jaetusta 
asiantuntijuudesta, jonka helmiä 
esiteltiin laiteturvallisuuskonferens-
sissa lokakuussa.  

Lääkkeiden turvallisuuden eteen 
on tehty työtä jo vuosikymmenten 
ajan. Lääkehoidon tulee olla osoitetusti vaikutta-
vaa eikä se saa aiheuttaa suhteettomia haittoja. 
Lääkkeen matka ennen sen käyttöönottoa on hy-
vin dokumentoitu ja turvallisuusriskit ovat hallittu-
ja. Kun vastuu lääkkeestä siirtyy terveydenhuollon 
ammattihenkilöille ja käyttäjälle, edessä on vai-
keasti kontrolloitava, sudenkuoppia täynnä oleva 
lääkehoitoprosessi. Maailman terveysjärjestön po-
tilasturvallisuuspäivän teemana ei suotta ollut Me-
dication Safety (lääkitysturvallisuus).

Suomessa lääkehoidon turvallisuuden lisäämi-
seksi valmistellaan ohjausta riskilääkkeiden tunnis-
tamisesta käytännössä. 

Digitaalisten menetelmien käyttö ja etänä an-
nettavat palvelut tarvitsevat kipeästi yhdessä so-
vittuja laatu- ja turvallisuuskriteereitä sekä riskien 
arviointiin perustuvia turvallisuutta varmistavia 
toimintamalleja ja suojauksia. Asiakas- ja potilas-
turvallisuusstrategian yksi tavoite on kaikille tur-
valliset etä- ja digipalvelut. Osa väestöstä ei voi 
tai osaa käyttää näitä palvelumuotoja. Heille on 
turvattava mahdollisuus fyysisiin lähipalveluihin 

tai niin halutessaan opastusta ja 
neuvontaa uusien teknologioiden 
käyttöönottoon. Myös henkilöstön 
koulutusta tarvitaan.

Vaikka tänään olemme ammat-
tihenkilöitä, huomenna osanamme 
voi olla potilaan rooli. Jokaisessa 
lehdessämme on tilaa palvelujen 
käyttäjän kokemukselle. Kun erilais-
ten palvelujen tarve kasvaa, avuksi 
voi tulla Case Manager – asiakas-
päällikkö. Kansallisessa seminaaris-
sa kuulimme, miten voimavaroja ja 
kustannuksia voidaan säästää, kun 

asiakkaan monista tarpeista otetaan koppi ja huo-
lehditaan oikean palvelun saamisesta ja sen jatku-
vuudesta. Tässä yksi keino hallita sote-palvelujen 
kasvavia kustannuksia palvelunkäyttäjiä hyödyttä-
vällä tavalla ja turvallisuutta parantaen.  

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimen-
pideohjelma hyvinvointialueiden tueksi on val-
mistumassa. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus 
tekee myös yhteenvedon ensimmäisestä strate-
giavuodesta. Monta uutta alkua on syntynyt, jotain 
saatu jo valmiiksikin. Suuri joukko asiantuntijoita, 
päättäjiä, johtajia ja palveluja käyttäviä on kulke-
nut kanssamme pidemmän tai lyhemmän matkan. 
Kiitos jokaiselle!

Tuija Ikonen
johtaja

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
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Lääketurvallisuus 
asiakkaan arjessa

Suomessa lääkkeen laatuun ja turvallisuuteen 
on kiinnitetty paljon huomiota ja myös 
tuotteen säilytys sekä kuljetus ovat 
kontrolloituja. Voimme luottaa siihen, 
että tuote on turvallinen. Sen sijaan 
lääketurvallisuudesta kotona vastaa asiakas 
yleensä itse. 

Teksti: Anna-Greta Tiira
HUS kokemusasiantuntija

Asiakkaan ääni
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Entisenä apteekkarina (proviisorina) tiedän, 
kuinka tärkeää työtä apteekeissa tehdään lääke-
neuvonnan suhteen. Ohjeita annetaan paljon, 
mutta asiakas muistaa niistä ehkä vain muutaman. 
Lisäksi kerrotaan hinnoista ja Kela-korvauksista. 

Pitäisikö kuitenkin pohtia, onko sääntövii-
dakkomme mennyt turvallisuuden nimissä niin 
pitkälle, että potilaslähtöisyys ja sen myötä lää-
keturvallisuuden kannalta 
tärkeimpien asioiden koros-
taminen potilaskohtaisesti 
unohtuvat?

Lääketurvallisuuden 
ääripäitä
Poikani oli parikymppisenä 
seikkailemassa Laosissa ys-
tävänsä kanssa, ja he saivat 
yöpyä joissakin vuoristoky-
lissä kyläpäälliköiden ma-
joissa. Eräs päällikkö tahtoi 
tästä vastineeksi ”lääkkei-
tä”. Poikani oli hämillään 
ja mietti, onko turvallista 
antaa levyllinen ibuprofee-
nitabletteja. Päällikkö oli 
vaativa ja niin hän sai lääk-
keensä. Minkähänlaista ”hoitoa” kyläläiset mah-
toivat saada sairastuessaan? Ehkä tämä esimerkki 
on lääketurvallisuuden yksi ääripää.

Minulla sen sijaan oli apteekissa asiakkaana iäk-
käämpi rouva, joka käytti useita lääkkeitä. Hän 
noudatti hyvin tarkkaan ohjeita muun muassa 
siitä, kuinka monta tuntia eri lääkkeiden oton vä-
lillä tulisi olla. Hän laittoi useita kertoja päivässä 
kellon soimaan ja muistuttamaan lääkkeenotto-
ajasta. Ehkä tämä toi asiakkaalleni turvallisuuden 

tunnetta tai asiaan paneutuminen antoi sisältöä 
elämään. Kävimme kuitenkin hänen kanssaan 
läpi, mitkä lääkkeet voisi ottaa yhtä aikaa niin, 
että aikaa jäisi myös muulle elämälle.

Lääkkeen käyttäjän ääni on tärkeä
Nykyisenä erikoissairaanhoidon monisairaana 
potilaana ymmärrän, miten tärkeää olisi tervey-

denhuollossa kiinnittää huo-
miota asiakkaan elämään, 
arvoihin ja arkeen. Kuinka 
se lääke saataisiin otettavak-
si turvallisesti ja elämäntyy-
liin sopivasti ‒ ikään kuin 
päivittäinen aamukahvin 
keitto? 

Minulla on ystävä, joka 
joutuu käyttämään useita 
lääkkeitä, ja hänellä oli mi-
nulle ehdotus: hän haluaisi 
asioida tutussa apteekissa 
aina saman farmaseutin 
kanssa. Ystäväni olisi valmis 
jopa odottamaan vuoroaan 
hieman pidempään tämän 
vuoksi. Hän pystyisi käy-
mään kaikki lääkitykseen 

liittyvät ongelmatkin paremmin läpi omafarma-
seutin kanssa, joka tietäisi jo paljon ystäväni elä-
mästä ja tautien mukana tulleista vaikeuksista.

Potilas on oman elämänsä asiantuntija. Hän on 
ainoana mukana hoitoketjunsa alusta loppuun. 
Hoidon toteutukseen tarvitaan luonnollisesti 
myös hänen äänensä. Jaettu tieto ja asiantunti-
juus eri toimijoiden välillä ‒ potilas on myös yksi 
toimija ‒ olisi lääketurvallisuuden kannalta todel-
la tärkeää. 
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Verkostossa kehitettyä
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Selkeää ja monikielistä 
opastusta lääkkeiden 
turvalliseen käyttöön ja 
hankintaan 
Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon 
-oppaaseen on koottu keskeiset 
ohjeet lääkkeiden turvalliseen 
käyttöön. Oppaasta on laadittu 
tiivistelmät usealla eri kielellä. Ne 
ovat saatavilla sekä sähköisinä 
että painokelpoisina tiedostoina 
Fimean verkkosivuilta.

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas on 
suunnattu Suomessa asuville lääkkeiden käyttäjille 
ja sisältää tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä, 
lääkekorvauksista ja apteekissa asioinnista sekä 
lääkkeiden hankinnasta. Kansallinen Lääkeinfor-
maatioverkosto on laatinut oppaan ja se on päivi-
tetty vuoden 2022 alussa suomeksi ja ruotsiksi ja 
julkaistu lisäksi englanninkielisenä versiona. Sa-
malla oppaasta on laadittu kolme tiivistelmää, jot-
ka on käännetty usealle eri kielelle:

• Lääkkeiden turvallinen käyttö ja sen kieli-
versiot: suomi (selkokielinen), ruotsi ja eng-
lanti, arabia, kurdi, somali, viro ja venäjä

• Lääkekorvaukset ja asiointi apteekissa ja sen 
kieliversiot suomi (selkokielinen), ruotsi ja 
englanti, arabia, ranska, viro ja venäjä

• Lääkkeiden hankinta Suomessa ja sen kieli-
versiot: suomi (selkokielinen), ruotsi ja eng-
lanti, arabia, dari, kurdi, venäjä ja somali

Oppaan tiivistelmien kieliversiot 
tukevat Suomessa asuvia erikielisiä
Monikieliselle ja yleistajuiselle lääkkeiden käyttöön 
liittyvälle materiaalille on selkeä tarve. Tiivistelmä 
”Lääkekorvaukset ja asiointi apteekissa” on tar-

koitettu henkilöille, joilla on suomalainen henki-
lötunnus ja näin ollen oikeus lääkekorvauksiin. 
Tiivistelmässä ”Lääkkeiden hankinta Suomessa” 
puolestaan kuvataan lääkkeiden hankintaa Suo-
messa henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilö-
tunnusta, kuten pakolaiset ja turvapaikan hakijat.

Suomenkieliset tekstit ovat selkokieltä
Selkokeskus on hyväksynyt suomenkielisen tekstin 
selkokieleksi ja antanut luvan käyttää oppaassa ja 
tiivistelmissä selkologoa. Selkokieli on yleiskieltä 
helpompaa suomen kieltä ja auttaa esimerkiksi 
kehitysvammaisia, aivoverenkierron häiriöitä sai-
rastavia tai vieraskielisiä, suomea vasta opettelevia 
ihmisiä ymmärtämään tekstiä. Samalla se auttaa 
kuitenkin monia yleiskieltä ymmärtäviä ihmisiä 
lääkehoitoihin ja apteekissa asiointiin liittyvis-
sä monimutkaisissa ja vaikeasti ymmärrettävissä 
asioissa.

Opas toimii myös tukena läheisen 
lääkehoidon toteuttamisessa
Opas antaa käytännönläheisiä ja selkeitä ohjei-
ta esimerkiksi potilaan roolista lääkehoitonsa to-
teuttajana, lääkkeiden annostelusta, lääkehoidon 
onnistumisesta ja seurannasta sekä luotettavis-
ta lääketiedon lähteistä. Lisäksi oppaassa kuva-
taan, kuinka lääkkeitä korvataan Suomessa, mitä 
tarkoittaa lääkekatto ja lääkevaihto sekä kuinka 
asiointi apteekissa toisen puolesta onnistuu. Opas 
toimii myös tukena esimerkiksi omais- ja läheishoi-
tajille läheisen lääkehoidon toteuttamisessa. 

Lue lisää:

Kansalaisen lääketieto: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon

www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_oikea_kaytto/ohjeita-

turvalliseen-laakehoitoon 

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto

www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/

laakeinformaatioverkosto
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Lääkitysturvallisuus 
esillä Maailman potilas-
turvallisuuspäivänä

Teksti: Marianne Kuusisto
lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Syyskuun 17. päivä on WHO:n Maailman potilas-
turvallisuuspäivä. Suomessa päivää vietetään asiakas- 
ja potilasturvallisuuspäivänä. 
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Lääkitysturvallisuus 
esillä Maailman potilas-
turvallisuuspäivänä

Tänä vuonna teemana oli lääkitysturvallisuus 
ja sloganina ”Lääkitys turvallisissa käsissä”. Ta-
voitteena oli lisätä tietoa lääkehoitoon liittyvistä 
haitoista, sitouttaa eri toimijat ehkäisemään lääki-
tyspoikkeamia ennalta ja vähentämään lääkkeistä 
aiheutuvia haittoja. 

Asiakkaita, potilaita ja omaisia haluttiin rohkais-
ta olemaan aktiivisesti mukana lääkitysturvallisuu-
den varmistamisessa. 

Tapahtumia ympäri Suomen
Mukana päivän järjestämisessä oli STM:n ja Asi-
akas- ja potilasturvallisuuskeskuksen lisäksi Fimea, 
THL, sairaanhoitopiirejä, hyvinvointialueita, sai-
raaloita, apteekkeja, kaupunkeja sekä potilas- ja 
ammattijärjestöjä. 

Päivän vietto laajeni monin paikoin kokonaisek-
si lääkitysturvallisuuden teemaviikoksi. 

Poimintoja tapahtumista: 
• Henkilöstöille järjestettiin aiheesta koulu-

tuksia ja posteriesityksiä.
• Opiskelijat tekivät aiheeseen liittyviä tehtä-

viä.  
• Kunniamainintoja jaettiin asiakas- ja poti-

lasturvallisuustyössä ansioituneille henkilöil-
le tai teoille.  

• Tietoa lääkityslistojen laatimisesta annettiin 
sairaaloiden OLKA-pisteillä. 

• Uusi VARO (Varmista turvallinen lääkehoi-
to) -kurssi julkaistiin.

• Verkkosivulla julkaistiin video potilaan/asi-
akkaan osallisuudesta omaan lääkehoitoon-
sa sekä muuta asiakas- ja potilasturvallisuus-
aiheista materiaalia. 

• Järjestettiin asiakasiltoja, joissa oli asiantun-
tijoita mukana keskustelemassa. 

• Sairaalan tai terveyskeskuksen aulassa tavat-
tiin asiakkaita ja potilaita sekä keskusteltiin 
lääkitysturvallisuudesta. 

• Avoapteekit jakoivat asiakkailleen lääkehoi-
don onnistumisen tarkistuslistoja, lääkelisto-
ja ja tietoa luotettavista lääkeinformaation 
lähteistä.

17.9. valaistiin päivän teemavärillä orans-
silla muun muassa: 

• Hyvinkään Omenapuukuja
• Kainuun uuden sairaalan sisääntulo
• Mikkelin kaupungintalo 

• Mikkelin keskussairaalan pääsisäänkäynti 
ja lipputangot 

• Oulun yliopistollisen sairaalan lastensairaa-
lan puolen eteläpääty ja Konsti-rakennuk-
sen julkisivu

• Pohjois-Karjalan keskussairaalan pääovi
• SuPerin toimisto
• Tays pääkampus (F-rakennuksen Teiskon-

tien puoleinen seinämä)
• Turun kirjastosilta
• Vaasan keskussairaalan H-talo ja Vaasan 

Alskatintien kevyen liikenteen silta

Päivän vietosta voi lukea tarkemmin verkkosivulta 
www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi.

Webinaarilla ennätysyleisö
Päivän kansallisena tapahtumana pidettiin 15.9. 
webinaari ”Lääkitys turvallisissa käsissä”, jonka 
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus järjesti yh-
dessä STM:n ja muiden toimijoiden kanssa.

Webinaarin avasi sosiaali- ja terveysministeri 
Hanna Sarkkinen ja puheenvuoroja pitivät asi-
antuntijat Fimeasta, THL:stä, Pirkanmaan sai-
raanhoitopiiristä sekä Kauhavan ykkösapteekista. 
Lisäksi kuultiin potilaan puheenvuoro. Paneeli-
keskustelussa oli teemana lääkityksen ajantasai-
suus. 

Webinaariin osallistui ennätykselliset 543 kuulijaa. 

Tallenteen voi pyytää osoitteesta noharm@ovph.fi. 
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Verkostossa tapahtuu

Kansallinen luokitus 
auttaa tunnistamaan 

suuren riskin lääkkeet
Teksti: Elsi Similä 

TtM, farmaseutti, AmO, projektipäällikkö, Fimea

Kansallinen riskilääkeluokitus listaa suuren riskin lääkkeet, 
joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota sosiaali- 
ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Luokitus tukee 

lääkehoitoja koskevaa kliinistä päätöksentekoa sekä lääkehoitojen 
suunnittelua ja toteuttamista lääkehoitoprosessin eri vaiheissa.

Kansallinen riskilääkeluokitus on geneeri-
nen luokitus ja se nostaa esille vain osan keskei-
simmistä suuren riskin lääkkeistä. Jokaisen organi-
saation ja yksikön tulee kuitenkin määritellä oman 
toimintansa kannalta keskeiset riskilääkkeet.

- Tässä vaiheessa luokitus rakennetaan palvele-
maan laajasti eri sosiaali- ja terveydenhuollon toi-
mintaympäristöjä. Jatkossa luokituksesta on mah-
dollista laatia esimerkiksi eri toimintaympäristö- ja 
potilasryhmäkohtaisia versioita, selvittää projekti-
päällikkö Elsi Similä Fimeasta.

Luokituksen tietosisältö laaditaan 
Delfoi-tutkimusmenetelmällä
Tutkimuksen kyselyissä haetaan yksimielisyyt-
tä kansalliseen riskilääkeluokitukseen kuuluvista 
lääkkeistä ja lääkeryhmistä sekä lääkkeiden kes-
keisiä riskeistä ja niiden hallinnan keinoista. Vas-
taajiksi valittiin 61 eri ammattiryhmiä edustavaa 
riskilääkkeiden asiantuntijaa. 

- Työtä on ollut todella innostavaa tehdä asian-
tuntevassa sidosryhmäyhteistyössä. Laaja panelis-
tijoukko on tarjonnut tärkeää asiantuntemusta ja 
näkemyksiä tietosisältöön vastaamalla kyselytutki-
mukseen, Similä kertoo.

Tutkimukseen sisällytettävät potentiaaliset suu-
ren riskin lääkkeet valittiin kansainvälisten luo-
kitusten ja kirjallisuuden avulla. Ensimmäisellä 

kyselykierroksella lääkkeisiin otti kantaa 51 asian-
tuntijaa, joilla oli mahdollisuus ehdottaa arvioita-
vaksi myös uusia lääkkeitä.

Tulevilla kahdella Delfoi-kierroksella syvenny-
tään luokitukseen sisällytettävien lääkkeiden kes-
keisiin lääkeaineeseen tai lääkehoitoprosessiin liit-
tyviin riskeihin sekä riskien hallinnan keinoihin.  

Riskilääkeluokitus valmistuu 
alkuvuodesta 2023
Kansallinen riskilääkeluokitus laaditaan Fimean 
maaliskuussa 2022 käynnistämässä projektissa, 
joka toteutetaan yhdessä Asiakas- ja potilasturvalli-
suuskeskuksen kanssa. Työtä ohjaa projektiryhmä, 
johon kuuluu 13 riskilääkkeisiin perehtynyttä lää-
ketieteen, hoitotieteen ja farmasian asiantuntijaa. 

Projektilla vastataan Asiakas- ja potilasturvalli-
suusstrategiassa esiin tuotuun tarpeeseen kehittää 
lääkevalmisteiden ja lääkkeiden turvallista käyttöä 
ohjaavia tietokantoja. 

Kansallinen riskilääkeluokitus julkaistaan val-
mistuttuaan alkuvuonna 2023 Fimean verkkosi-
vuilla, ja se integroidaan myöhemmin osaksi Fi-
mean Lääkehakua, kuten Lääke 75+ -tietokanta. 
Projektin aikana laaditaan myös suunnitelma tie-
don integroimisesta päätöksenteon tukijärjestel-
miin ja/tai potilas- ja asiakastietojärjestelmiin. 

https://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/

kansallinen-riskilaakeluokitus 
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Asiantuntijan puheenvuoro

Fimealla on 
monipuoliset tehtävät 
potilasturvallisuuden 

varmistamisessa
Teksti: Ulla Kalliokoski

viestintäsuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea uudisti 
organisaationsa keväällä 2022. Uudistuksen lähtökohtana oli 
uusi strategia ja jatkuvasti muuttuva maailma. 

Uusi organisaatio muodostuu kolmesta vas-
tuualueesta: Myyntiluvat, Valvonta ja saatavuus 
sekä Turvallisuus ja vaikuttavuus. Näitä tukevat 
Yhteiset palvelut, Viestintäpalvelut sekä Tieto- ja 
kehittämispalvelut. 

Valvonta ja saatavuus -vastuualueen johtajan 
Johanna Nystedtin mukaan organisaatiouu-
distuksen tavoitteena oli optimoida toimintoja ja 
tehostaa työskentelyä entisestään. Uudistus tukee 
vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääntymistä niin 
Fimean sisällä kuin sidosryhmienkin kanssa. Li-
säksi vastuualueiden keskeiset tehtävät tulevat nyt 
nimissä paremmin esille. 

”Uudella rakenteella pystytään entistä parem-
min edistämään strategisia päätavoitteita, jotka 
ovat palveleva asiantuntijuus, sujuva ja mahdollis-
tava toimintakulttuuri sekä kansallinen ja kansain-
välinen vaikuttavuus”, Nystedt lisää. 

Valvontaa, ohjausta ja neuvontaa
Valvonta ja saatavuus -vastuualueelle kuuluvat 
lääkealan valvonnan, toimilupaprosessien sekä 
ihmisperäisten siirteiden valvontatehtävien lisäksi 
lääkinnällisten laitteiden valvontatehtävät, jotka 
siirtyivät Valviralta Fimealle vuoden 2020 alussa.

Fimean päätehtäviin laitevalvonnassa kuuluu 
lääkinnällisten laitteiden markkinavalvonta ja 
tällä hetkellä työllistää erityisesti uusien MD- ja 
IVD-asetusten *) soveltamisen ohjaus ja neuvonta. 
”Uudet asetukset parantavat potilasturvallisuutta 
laitepuolella huomattavasti”, korostaa Nystedt ja 
jatkaa, että juuri tästä syystä nähtiin tarpeellisek-
si siirtyä direktiivipohjaisesta säätelystä asetuksiin 
perustuvaan säätelyyn.

Nystedt kertoo, että keskeinen osa laiteturvalli-
suutta on vaaratilanneilmoitusmenettely.

”Ilmoitusten kautta saadaan signaaleja, mikäli 
joku laite on aiheuttanut tai sen epäillään aiheut-
taneen potilasturvallisuusriskin tai vaaran. Esi-
merkiksi kun heikkoja signaaleja tulee samasta 

laitteesta useampia, lähdetään asiaa tutkimaan 
tarkemmin. Signaaleja saadaan myös EU:n viran-
omaisverkostosta nopeasti, joten kansainvälinen 
yhteistyö on tässäkin yhteydessä erittäin tärkeää”, 
Nystedt jatkaa. 

Kentän ääntä kuullaan
Turvallisuus ja vaikuttavuus -vastuualueen johta-
ja Piia Vuorela sanoo, että Fimea valvoo lääke-
valmisteiden turvallisuutta ja lääkemarkkinointia. 
Mandaatti valvoa tulee lain kautta, mutta he ha-
luavat kuulla myös kentän ääntä ja kehittää toi-
mintaa sen perusteella. Vuorela onkin jo antanut 
eri sidosryhmille lupauksensa, että Fimea haluaa 
olla ketterä ja dynaaminen viranomainen.
Vuorela mainitsee esimerkkeinä riskilääkeprojek-
tin ja Lääke 75+ -tietokannan. Riskilääkeprojekti 
sai alkunsa Turvallinen lääkehoito -oppaan julkai-
susta kaksi vuotta sitten, jolloin sote-ammattilaisil-
ta tuli toive riskilääkkeiden luokituksesta. (Projek-
tista kerrotaan lehden sivuilla 10–11.) Lääke 75+ 
-tietokanta puolestaan auttaa ammattilaisia siinä, 
miten 75 vuotta täyttäneille valitaan soveltuvia 
lääkkeitä erityisesti perusterveydenhuollossa. 

Tietoa hyödynnettäväksi
Nystedt ja Vuorela kertovat, että työn alla on verk-
kosivusto, jolle kootaan tietoa sellaisista Fimean 
tehtävistä ja palveluista, joista on erityistä hyötyä 
hyvinvointialueille. Verkkosivuston on tarkoitus 
olla valmis hyvinvointialueiden aloittaessa. 

Nystedt toivoo, että Suomessa kehitettäisiin 
edelleen kansallinen lääketietovaranto -konsep-
tia ja tiedolla johtamista. Kun tietoa pystytään 
paremmin ja laajemmin hyödyntämään ja yhdis-
tämään, voidaan potilasturvallisuuttakin tämän 
avulla parantaa. 

*) MD-asetus (lääkinnällisten laitteiden asetus) EU/2017/745, 

IVD-asetus (in vitro -diagnostisten laitteiden asetus) 

EU/2017/746
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Kehittäjän ääni

Koulutus, perehdytys ja 
osaaminen äänestettiin 
tärkeimmiksi 
laiteturvallisuuden 
kehittämiskohteiksi
Teksti: Annika Takala
laitelääkäri, HUS

Kokoonnuimme lokakuun 
alussa Valtakunnalliseen 
laiteturvallisuuskongressiin 
Helsinkiin. Yleisö äänesti 
laiteturvallisuuden tärkeimmiksi 
kehittämiskohteiksi koulutuksen, 
perehdytyksen ja osaamisen. 
Laiteosaaminen nousi esiin myös 
monessa puheenvuorossa.

Kongressin suurin osallistujaryhmä oli 
lääkinnällisten laitteiden käyttäjät, mutta paikalle 
saatiin myös hyvä edustus lääkinnällisiä laitteita 
myyvistä tai valmistavista yrityksistä sekä lääkin-
tätekniikan ja hankintatoimen edustajista. Eri-
tyisen ilahduttavaa oli, että tilaisuuteen osallistui 
asiakas- ja potilasturvallisuuden vastuuhenkilöitä, 
koska heidän kauttaan laiteturvallisuutta edistävät 
toimet pystytään toteuttamaan. 

Laiteturvallisuuden merkittävimmiksi kehittä-
miskohteiksi nousivat yleisöäänestyksessä koulu-
tus, perehdytys ja osaaminen. Kentän ääni antoi 
näin asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian laite-
turvallisuuden suunnitteluryhmälle vahvistuksen 
toimeenpanon painotuksille. 
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Laiteosaaminen oli laajasti esillä monissa pu-
heenvuoroissa tapahtuman kantavana teemana. 
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen johtaja 
Tuija Ikonen ehdotti esityksessään, että laitetur-
vallisuuden hyviä käytäntöjä voitaisiin jakaa kes-
kuksen alustojen kautta. 

Kriisit ja sääntely vaikuttavat 
lääkinnällisten laitteiden saatavuuteen
Pandemia ja Ukrainan sodan aiheuttama ener-
gian saatavuuden heikkeneminen on osoittanut 
maailmanlaajuiset toimitusketjut haavoittuviksi. 
Energiakriisin ennustetaan vaikuttavan erityisen 
kipeästi teollisuuteen ja siten myös lääkinnällisten 
laitteiden valmistajiin. Sairaaloissa varavoima-
järjestelmä paikkaa yleisen sähköverkon katkoja, 
mutta kotona lääkinnällisiä laitteita käyttäville jou-
dutaan miettimään varautumiskeinoja. 

Lääkinnällisiin laitteisiin liittyy toinenkin mullis-
tus: lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnos-
tiikkalaitteiden valmistusta ja markkinointia sään-
televien EU-asetusten soveltamisen alkaminen. 
Sääntely edellyttää valmistajilta systemaattista lä-
hestymistapaa valmistuksen laadun ja riskien hal-
lintaan. Uusi sääntely tuo lisäkustannuksia koko 
taloudellisten toimijoiden ketjulle ja siten myös 
hoitoa antaville tahoille. Seurauksena voi olla ma-
talan katteen ja alhaisen menekin laitteiden pois-
tuminen markkinoilta, kun vanhan sääntelyn mu-
kaisten laitteiden saatavuus loppuu vuonna 2025. 

Kongressissa pohdittiinkin, pitääkö yrittää enna-
koida puutoksia ja alkaa täyttää hyllyjä.

Mikä on tärkein lääkinnällinen laite?
Minulta kysytään usein, mitkä ovat tärkeimpiä 
lääkinnällisiä laitteita, joiden toiminta pitää huo-
mioida valmiussuunnittelussa. Yksi lähestymistapa 
on miettiä, vaikuttaako laite kerrallaan yhden po-
tilaan vai suuren ihmisjoukon hoitoon. 

Kaikki hoito alkaa diagnostiikasta, jossa labora-
toriomääritykset ja kuvantaminen ovat keskeisessä 
roolissa. Diagnostiikkalaitteilla on poikkeusoloissa-
kin tärkeä merkitys, vaikka eri olosuhteissa tutki-
musmenetelmien painotus voi muuttua. 

Infektioiden torjunnan tärkeys ei poistu poik-
keusoloissakaan. Kirurgisten instrumenttien ja 
muiden monikäyttöisten hoitotarvikkeiden puh-
distus ja sterilointi vaatii toimivaa välinehuollon 
laitteistoa sähkön ja puhtaan veden lisäksi. 

Kerrallaan yhdelle potilaalle käytettävien laittei-
den osalta valinta on vaikeampaa, mutta kaikissa 
tilanteissa hapen annostelun pitäisi onnistua tur-
vallisesti. Jos energian ja rahan niukkuus kaventaa 
valikoimia, niin tärkeimmäksi tulevat laitteet, joita 
on kulloinkin saatavilla. Ilman lääkinnällisiä lait-
teita emme hoidossa ja hoivassa pärjää. 
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Teksti: Päivi Metsäniemi 
pääsihteeri, Duodecim

Laadukkaat etäpalvelut 
vaativat tietoista johtamista

Etä- ja digipalveluita tulee 
tarkastella ja kehittää 
systemaattisesti samanlaisista 
laatunäkökulmista katsoen kuin 
muutakin terveydenhuollon 
toimintaa. Näin voidaan 
varmistaa, että palvelut 
vastaavat asiakkaiden 
tarpeita saumattomasti, 
kustannustehokkaasti ja 
turvallisesti. Organisaatiot 
tarvitsevat kättä pidempää, jotta 
tähän tavoitteeseen päästään.  

Keväällä 2020 Suomessa terveydenhuolto otti 
pandemian myötä tahtomattaan ja pääosin val-
mistautumattomana valtavan digiloikan (1). Eri-
laisia etäasiointitapoja otettiin nopeasti käyttöön. 
Potilasturvallisuutta ajateltiin lähinnä siitä näkö-
kulmasta, että altistaako asiointi terveydenhuol-
lossa Covid-19-taudille. Muut laadun näkökulmat, 
esimerkiksi tietoturva, tietosuoja ja muu potilastur-
vallisuus, jäivät vähemmälle huomiolle. 

Uusi asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia huo-
mioi etä- ja digitoiminnan potilasturvallisuuden 
(2). Tämä onkin tarpeen, koska usein uuden in-
novaation käyttöönoton alkuinnostuksen jälkeen 
todellisuus iskee vasten kasvoja. Uusi toimintata-
pa ei kestäkään lähempää tarkastelua, ja tarvitaan 

ponnisteluja, jossa innovaatiosta tulee osa arkito-
dellisuutta (3). Etävastaanottojen laatua, potilas-
turvallisuutta, kustannuksia, asiakastyytyväisyyttä 
ja henkilöstön tyytyväisyyttä tuleekin nyt seurata 
ja kehittää jatkuvasti. 

Etätoiminnan laadun monta tekijää
Huomioon on otettava muun muassa valitun tek-
nologian tietoturvallisuus ja käytettävyys, tietosuo-
ja-asiat sekä henkilöstön osaaminen. Myös poti-
laan osaamisesta on huolehdittava. Etäpalveluiden 
piiriin pitäisi olla helppo tulla ja apua tulisi saada 
tarvittaessa. Potilaan pitäisi saada valita myös lähi-
asiointi niin halutessaan. Onko otettu huomioon 
potilaan kyvykkyys ja halu, vaivan luonne ja kesto 
sekä hoidon jatkuvuus? 

Etukäteen pitää olla sovittuna, miten suhtaudu-
taan tiettyihin tilanteisiin, kuten antibioottien tai 
PKV-lääkkeiden tarpeeseen, sairauslomakäytän-
teisiin ja todistusten kirjoittamiseen. Tulisi miettiä 
myös, miten potilas ohjataan tarvittaessa kivijalka-
vastaanotolle.

Oma lukunsa ovat kustannukset. Julkisen sek-
torin hankintakyvykkyys ei ehkä ollut pakotetun 
pandemiadigiloikan alkaessa huipussaan. Tehtiin 
ratkaisuja, joiden kustannusrakenne ei kestä tar-
kastelua. Ohjelmistojen kustannukset tulivat vain 
vanhan toiminnan päälle, eikä mistään – esimer-
kiksi tilojen tai ajan käytöstä ‒ pystytty karsimaan. 
Isompi järjestäjä voi tulevaisuudessa onnistua hyö-
dyntämään aiempaa paremmin etävastaanottojen 
todellisen potentiaalin, kuten riippumattomuuden 
maantieteellistä etäisyyksistä, toiminnan riittävän 
volyymin ja tilakysymykset.

Verkostovieras
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Viitteet: 

1. Vesa Jormanainen: COVID-19 sai terveyspalvelut digiloikkaan, SLL 24-32/2021

2. STM: Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026

3. Ozgur Dedehayir, Martin Steinert: The hype cycle model: A review and future 

directions, Technological Forecasting and Social Change, 108/2016

4. Etävastaanotto -verkkokurssi, Oppiportti, Kustannus Oy Duodecim. 

https://www.oppiportti.fi/op/dvk00223/avaa

Tarkistuslistasta apua
Jotta etäpalveluista saadaan sote-
palveluihin odotettu hyöty, tarvitaan 
lisää tutkimusta. Sen lisäksi tarvitaan 
myös kättä pidempää organisaatioil-
le, jotka parhaillaan painivat näiden 
kysymysten kanssa. Siksi osana asi-
akas- ja potilasturvallisuusstrategian 
jalkauttamista olemme laatimassa 
tarkistuslistaa, jonka avulla etäpalve-
luiden tuottajan on helpompi hah-
mottaa, ovatko kaikki näkökulmat 
laadukkaan palvelun tarjoamiseen 
otettu huomioon. Osaamisesta voi 
jo nyt huolehtia esim. Oppiportin 
verkkokurssin avulla (4). Tie-
toista johtamista vaaditaan, 
jotta etäpalveluista tulee 
luonnollinen ja hyödyl-
linen osa sote-palve-
luiden arkea. 
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Koulutusta rakentamassa

 Osaamista 
yhteistyössä 

ammattilaisille

Teksti: Johanna Tulonen-Tapio
Oppiportin päätoimittaja, 

Duodecim
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Potilasturvallisuus puhututtaa niin ammattilaisia työssä kuin 
kaikkia viimeistään silloin, kun on itse tutkittavana ja hoidettavana. 
Duodecim Oppiportti auttaa ammattilaisia kehittämään asiakas- ja 

potilasturvallisuusosaamistaan. 

Arjessa voi olla vaikea ehtiä mukaan koulu-
tuksiin juuri silloin, kun niitä on tarjolla. Saattaa 
olla, että välimatkojen takia ei ole mahdollisuutta 
lähteä kouluttautumaan kauemmas tai lyhytkestoi-
siin koulutuksiin kuluu kokonaisuudessaan liikaa 
aikaa. 

Duodecim Oppiportissa ammattilaisten on 
helppo kouluttautua sekä ylläpitää ja kehittää 
osaamistaan ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki 
koulutusten suoritustiedot kertyvät käyttäjätilille, 
josta ne tarvittaessa löytyvät helposti. Sisällöt tu-
kevat uutta asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa 
erityisesti ammattilaisten osaamisen kehittymisen, 
turvallisuusosaamisen, etä- ja digipalveluiden, lai-
teturvallisuuden, lääketurvallisuuden sekä infek-
tiontorjunnan osalta. 

Potilasturvallisuuteen liittyvän 
koulutuksen voi hahmottaa eri tavoin
Itse potilasturvallisuuteen, sen keskeisiin käsittei-
siin ja työkaluihin liittyvät koulutussisällöt ovat 
osaamisen kivijalka. Sen päälle rakentuvat toimin-
tamallien ja käytäntöjen seinät. Kattona on omas-
sa ammatissa tarvittavan potilasturvallisuusosaa-
misen ylläpito. 

Oppiportissa on suoritettavissa Potilasturvalli-
suus-kokonaisuus, johon sisältyy yhdeksän verkko-
kurssia ja oppikirja. Palvelusta löytyy myös Asiakas- 
ja potilasturvallisuuskeskuksen kanssa yhteistyössä 
tuotettu luentokokonaisuus ”Potilasturvallisuustai-
dot lääkärin työssä”, joka antaa uudessa työpaikas-
sa aloittavalle lääkärille ja hammaslääkärille perus-
valmiudet potilasturvalliseen toimintaan.  Näiden 
avulla saa kätevästi perusasiat haltuun!

Potilasturvallisuutta voi lähestyä myös asiakkaan 
ja potilaan polun kautta. Miten toimitaan turvalli-
sesti eri vaiheissa? Yhteistyössä Asiakas- ja potilas-
turvallisuuskeskuksen kanssa valmistunut Potilaan 
tunnistamisen hyvät käytännöt -verkkokurssi sijoit-
tuu aivan tämän polun alkuun. Kun oikea potilas 
on tunnistettu, on ensimmäinen vaihe varmistettu. 

Laitteiden ja lääkehoidon 
turvallisuuteen liittyviä koulutuksia
Oppiportista löytyy laitekoulutuksia 35 laitteesta, 
joita käytetään vieritestaamisesta tehohoitoon. 
Nämä laitekoulutukset luovat pohjan laitteiden 
yleisten käyttöperiaatteiden ymmärtämiselle ja toi-
mintatapojen oppimiselle. Ne sisältävät laite- tai 
laiteryhmäkohtaisen itsenäisesti opiskeltavan ai-
neiston sekä verkkotentin. Lisäksi laitekoulutuksiin 
sisältyy laitekohtainen esimerkkilomake työpaikal-
la annettavaa osaamisen näyttöä varten.

Lääkehoitoon ja sen turvallisuuteen liittyviä si-
sältöjä Oppiportissa on eri ammattiryhmille. Li-
säksi Terveysportin lääketietokantojen käytöstä 
on käytännönläheinen verkkokurssi, jossa nämä 
päivittäiset työkalut esitellään osana potilaan hoi-
toprosessia. 

Millaisia koulutussisältöjä juuri 
Sinä kaipaat?
Duodecim Oppiportti -palveluun kuuluvat verkko-
kurssit, laitekoulutukset, sähköiset oppikirjat, vir-
tuaalitodellisuusharjoitukset (VR) sekä webinaarit 
ja luennot. 

Oppiportissa on tarjolla paljon sisältöjä 
myös seuraaviin vaiheisiin:

• Hoidon tarpeen arviointi puhelimessa, 
etävastaanotto, hoitosuunnitelma ja 
hoidon linjaukset. 

• Päivystyksellisesti alkavien 
polkujen potilasturvallisuutta voi 
lähestyä vaikkapa seuraavien 
verkkokurssien avulla: Ensihoidon 
potilasturvallisuus, Päivystystilanteet 
kotihoidossa, Turvallinen potilassiirto, 
Peruselintoimintojen systemaattinen 
arviointi ABCDE-periaatteella, 
Sairaalapotilaan delirium, 
Kaatumisten ehkäisy, Yleistilan laskun 
syiden selvittely ja jatkohoidon 
suunnittelu sekä Turvallinen kotiutus.
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Kuulumisia maailmalta

Case Management 
-toimintamallista apu 
ruuhkautuneisiin 
palveluihin
Teksti: Maria Virkki
LT, EMBA, johtava asiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, laatu- ja 
potilasturvallisuusylilääkäri, Päijät-SOTE

Potilasvakuutuskeskukseen 
tehdään vuosittain noin 9000 
potilasvahinkoilmoitusta, joista 
joka neljäs johtaa potilaalle 
maksettavaan korvaukseen. 
Neljäsosa korvattavista vahingoista 
on johtunut joko hoidon tai 
diagnoosin viivästymisestä tai 
molemmista. Löytyykö Case 
Management -toimintamallista 
tähän apua?

Ruuhkautuneiden palveluiden yksi syy on, että 
akuutteja päivystyspalveluita ja vuodeosastopalvelui-
ta kuormittavat toistuvasti asiakkaat ja potilaat, joille 
nämä palvelut eivät ole tarkoituksenmukaisia koko-
naishoidon näkökulmasta. Tämä hoidon koordinoin-
nin puutteesta johtuva ns. pyöröovi-ilmiö turhauttaa 
kiireisiä ammattilaisia. Kiire ja stressi vaarantavat 
myös asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Epätarkoituksenmukainen palveluihin hakeutu-
minen ja palveluiden ruuhkautuminen sekä lisään-
tyneet terveydenhuollon kustannukset eivät ole vain 
suomalainen ilmiö. USA:ssa ongelmaan lähdettiin 
hakemaan ratkaisua jo kolmekymmentä vuotta sit-
ten erikoissairaanhoidon vuodeosastopalvelujen 
ruuhkauduttua. Asiaa kiritti myös vakuutusyhtiöiden 
rahoitusjärjestelmän kustannusten korvauksiin liitty-
neet muutokset. 

Cunninghamin seminaariesitystä seurasi 
noin 400 kuulijaa. Hän puhui Suomen 
vierailunsa yhteydessä myös sosiaali- ja 
terveysministeriön ja valtiovarainministeriön 
virkamiehille sekä HUS:n ja tulevien 
hyvinvointialueiden johtajille. 

© Johannes Tervo
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Miten hoidon jatkuvuutta ja 
suunnitelmallisuutta parannetaan 
USA:ssa? 
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus kutsui Kan-
salliseen asiakas- ja potilasturvallisuusseminaa-
riin syyskuussa 2022 puhujaksi terveydenhuollon 
johtamisen asiantuntijan L. Greg Cunningha-
min (CEO, American Case Management Asso-
ciation). Hän kertoi, miten USA:n sairaaloissa oli 
onnistuttu vähentämään palveluiden pyöröovi-
ilmiötä, lyhentämään hoitojaksojen kestoa, vä-
hentämään potilaskohtaisia hoidon kustannuksia 
ja parantamaan potilaiden sitoutumista hoitoon ‒ 
laadun ja turvallisuuden kärsimättä. Malli on vuo-
sien saatossa jalkautunut USA:ssa 1500 sairaalaan. 

Cunningham esitteli seminaarissa Case Mana-
gement -toimintamallin, jonka tavoitteena on pa-
rantaa hoidon suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta. 
Työtä tekee Case Manager (CM) eli asiakaspääl-
likkö, joka kartoittaa potilaan hoitokokonaisuuden 
nykytilanteen ja siihen liittyvät haasteet. Vastausta 
etsitään muun muassa kysymykseen, miksi potilas 
toistuvasti palaa sellaisten palveluiden piiriin, jotka 
eivät ole hänelle tarkoituksenmukaisia. 

Kartoituksen jälkeen käynnistyy varsinainen 
hoidon koordinointi. CM toimii linkkinä potilaan, 
läheisten sekä hoitavien tahojen ammattilaisten 
välillä. CM myös rakentaa suunnitelman jatkohoi-
dolle yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Potilas ja läheiset sitoutetaan 
suunnitelmaan
Keskeistä on sitouttaa potilas ja läheiset suunni-
telmaan ja tukea potilasta, kunnes haasteet ovat 
väistyneet. Tämä edellyttää CM:ltä muun muas-
sa hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, vahvaa 
ammatillista osaamista, laaja-alaista työkokemusta 
ja palvelujärjestelmän ja -verkostojen hyvää tun-
temusta. 

USA:ssa CM:ina toimii sekä sairaanhoitaja- että 
sosiaalityöntekijätaustaisia henkilöitä, ja he toimi-
vat sairaaloissa työparina. Hoidon kokonaiskoor-
dinoinnin tarve arvioidaan kaikkien sairaalaan 
otettujen potilaiden osalta 24 tunnin sisällä heidän 
saapumisestaan.

Hyviä kokemuksia toimintamallin käytöstä Suo-
messa on ainakin Vaasan keskussairaalan päivys-
tyksestä ja kuntoutuksesta sekä Päijät-Soten päi-
vystyksen, erikoissairaanhoidon poliklinikka- ja 
vuodeosastopalveluista ja ikääntyneiden palveluis-
ta. 

Onnistuessaan työ on palkitsevaa kaikille osa-
puolille. Managerointi sujuvoittaa asiakkaan/poti-
laan kulkua palvelujärjestelmässä, parantaa laatua 
ja säästää kustannuksia. Toimintamalli olisi laajen-
nettavissa Suomessa kaikkiin sote-palveluihin. 
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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 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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Tiesitkö, että...

Keskus auttaa ja tukee 
hyvinvointialueiden valmistelua

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on 
perustanut valtakunnallisen asiantuntijaverkos-
ton, jossa on laadittu kuvaukset siitä, miten asia-
kas- ja potilasturvallisuus kannattaa huomioida 
hyvinvointialueiden johtamisen rakenteissa ja me-
nettelyissä sekä sopimuksissa yksityisten palvelun-
tuottajien kanssa. Kuvaukset löytyvät keskuksen 
verkkosivuilta. 

1. Johtamisen rakenteet asiakas- ja potilastur-
vallisuuden ja valvonnan menettelyjen kan-
nalta 
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ammat-
tilaisille-ja-opiskelijoille/verkostot-ja-tyoryhmat/uu-
si-verkosto-mallintaa-rakenteita-ja-valvontaa/johta-
misen-rakenteet/ 

2. Sopimusohjaus 
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ammat-
tilaisille-ja-opiskelijoille/verkostot-ja-tyoryhmat/uu-
si-verkosto-mallintaa-rakenteita-ja-valvontaa/sopi-
musohjaus/ 

Lisätietoja antaa Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen 

palvelupäällikkö Jaana Kalliokoski, jaana.kalliokoski@ovph.fi

Kyseessä on Lääkäriliiton hallinnoima eri-
tyispätevyys ja ohjelmaan on liittynyt myös Ham-
maslääkäriliitto. Erityispätevyyden päämääränä 
on parantaa terveydenhuollon laatua ja potilastur-
vallisuutta lisäämällä lääkärien ja hammaslääkäri-
en kiinnostusta, aktiivisuutta, osaamista, verkostoi-
tumista ja yhteydenpitoa, koulutusta ja tutkimusta 
alalla. 

Erityispätevyyttä ylläpitävät Potilas- ja asiakas-
turvallisuusyhdistyksen lääkärijaos ja Lääkäriliiton 
Terveydenhuollon hallinto- ja johtajalääkärien 
alaosasto.

Lääkärit ja hammaslääkärit voivat ilmoittautua 
koulutusohjelmaan, jonka suoritettuaan he voivat 
hakea erityispätevyyttä.

Siirtymäajan puitteissa (29.4.2024 asti) voidaan 
erityispätevyys myös myöntää poikkeusmenette-
lyllä lääkäreille/hammaslääkäreille, joilla on jo 
riittävä perehtyneisyys sekä kiistaton osoitus pit-
käaikaisesta ja aktiivisesta laatu- ja potilasturval-
lisuustyöstä. 

Lääkäreillä ja hammaslääkäreillä 
on mahdollisuus hankkia 

Terveydenhuollon laadun ja 
potilasturvallisuuden erityispätevyys

Lisätietoja erityispätevyyden verkkosivulla 

https://th-laatu-potilasturvallisuus.yhdistysavain.fi/
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Yhteispäivystyksen peruskoulu parantaa 
potilasturvallisuutta

YPPK eli Yhteispäivystyksen peruskoulu 
on vuonna 2019 HUS Akuutissa Yleislääketieteen 
erikoislääkärikouluttajien kehittämä koulutus-
jakso, jonka tarkoituksena on taata päivystämistä 
aloitteleville lääkäreille hyvä seniorituki sekä mah-
dollisuus perehtyä rauhassa päivystykseen mo-

niammatillisena työympäristönä. 
Koulutuksella lisätään lää-

käreiden päivystysosaamista 
ja tietoisuutta päivystysym-
päristön toimintamahdol-
lisuuksista. Päivystykseen 
liittyvien riskitilanteiden 

tunnistaminen sekä tietoisuus päivystyksen tarkoi-
tuksenmukaisesta käytöstä lisääntyy.

Jakson tavoitteena on myös parantaa potilas-
turvallisuutta. Koulutukset sekä käytännön työssä 
käsiteltävät asiat kulkevatkin käsi kädessä WHO:n 
potilasturvallisuuden oppimistavoitteiden kanssa. 

Palaute riittävin resurssein toteutetuista jak-
soista on ollut erinomainen ja rekrytointi on ollut 
helppoa. Formaattia on käytetty jo ainakin Kuo-
piossa. Jakson ideoija Minna Halinen on myös 
aktiivinen somessa, löydät hänet Instagramista 
@minnahalinenyle. 
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Lukuvinkki Merkitse kalenteriin

Minna Laukkavirran väitöskirja: 
Towards better patient safety: 
Patient injuries in vascular surgery

Heidi Vanjusovin väitöskirja: 
Saatavilla, mutta ei saavutettavissa? 
Sosiaalioikeudellinen tutkimus 
päihdepalveluihin pääsystä

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen järjestämä No Harm 
Bothnia -webinaarisarja keväällä 2023 
– Matka asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaaksi 2026 jatkuu 

www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/tapahtumia-ja-
koulutuksia/no-harm-bothnia-webinaarit 

Viides Kansallinen erikoissairaanhoidon laatupäivä

12.1.2023, Teams-webinaari 

Tilaisuuden järjestää HUS

Lääkäripäivät

25.–27.1.2023, Helsinki

https://laakaripaivat.fi/2023/

48. Infektioidentorjuntapäivät

14.–15.3.2023, Seinäjoki

infektioidentorjunta.fi 

Lääkehoidon päivän päätapahtuma:

Lääkehoidon onnistumisen avaimet -webinaari

16.3.2023

https://www.fimea.fi/-/laakehoidon-paivaa-vietetaan-jo-10.-
kerran-16.3.2023 

SOSTEtalk!

26.–27.4.2023, Jyväskylä

https://www.soste.fi/suurtapahtuma/sostetalk-2/

WHO:n kansainvälisen käsihygieniapäivän webinaari

5.5.2023

www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi

Aamuwebinaari potilaiden osallisuudesta tutkimuksiin 

10.5. klo 8:30-10

Webinaarin järjestää RATTI-tutkimusverkoston, EUPATI Suomen ja 
Lääkeinformaatioverkoston yhteinen työryhmä.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare

15. –17.5.2023, Copenhagen, Denmark

https://internationalforum.bmj.com/copenhagen/

Asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 
– yhdessä järjestöjen kanssa

24.5.2023, Zoom-webinaari

Tilaisuuden järjestävät SOSTE ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden V kansallinen seminaari 

7.–8.9.2023, Vaasa

www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi 

World Patient Safety Day

17.9.2023

www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day 

ICPSQH 2023: 17. International Conference on Patient Safety and 
Quality Healthcare

4.–5.11.2023, Amsterdam, Netherlands

waset.org/patient-safety-and-quality-healthcare-conference-in-
november-2023-in-amsterdam 

Katso lisää kansainvälisiä tapahtumia:

https://conferenceindex.org/conferences/patient-safety

Väitöskirjassa kuvat-
tiin Suomessa tapahtu-
neita verisuonikirurgiaan 
liittyviä potilasvahinkoja 
ja niihin vaikuttaneita 
tekijöitä. Tutkimuksessa 
selvitettiin myös vahinko-
jen seuraukset potilaille ja 
arvioitiin, olisivatko poti-
lasvahingot olleet ehkäis-
tävissä.  

Väitöstutkimuksessa 
tarkasteltiin, millaisia es-
teitä päihdepalveluiden 
saavutettavuudelle voi 
muodostua. 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8838-9 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4625-6 

Muutokset mahdollisia.
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http://www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/tapahtumia-ja-koulutuksia/no-harm-bothnia-webinaarit
http://www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/tapahtumia-ja-koulutuksia/no-harm-bothnia-webinaarit
https://laakaripaivat.fi/2023/
http://infektioidentorjunta.fi
https://www.fimea.fi/-/laakehoidon-paivaa-vietetaan-jo-10.-kerran-16.3.2023
https://www.fimea.fi/-/laakehoidon-paivaa-vietetaan-jo-10.-kerran-16.3.2023
https://www.soste.fi/suurtapahtuma/sostetalk-2/
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/
https://internationalforum.bmj.com/copenhagen/
http://www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi
www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day
http://waset.org/patient-safety-and-quality-healthcare-conference-in-november-2023-in-amsterdam
http://waset.org/patient-safety-and-quality-healthcare-conference-in-november-2023-in-amsterdam
https://conferenceindex.org/conferences/patient-safety

