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LAUSUNTO 1(3) 
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Hanna Tiirinki ja Vesa Syrjä 

03.05.2021 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Anna-Liisa Pasanen, johtaja 
Mikko Koskinen, johtava tuloksellisuustarkastaja 

Viite: Lausuntopyyntönne 15.4.2021 tarkastuskertomusluonnokseen 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjaus ja seuranta 

Asia: Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta 

(THL) lausuntoa laatimaansa tarkastuskertomukseen potilas- ja asiakasturvallisuuden 

ohjauksesta ja seurannasta. Lausunnossa pyydetään THL:n näkemystä tarkastuksessa 

esitetyistä havainnoista. Erityisesti pyydetään kannanottoa 

tarkastuskertomusluonnoksessa esitettyihin suosituksiin. 

THL kiittää mahdollisuudesta lausua ja tulla kuulluksi otsikossa mainitusta teemasta. Lausunnossa 
käsitellään ensin tarkastusraportin yleisiä huomioita ja sen jälkeen otetaan kantaa siinä esitettyihin 
suosituksiin. 

THL pitää VTV:n tarkastuskertomusta potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjauksesta ja seurannasta 
perusteltuna ja ajankohtaisena. Potilas- ja asiakasturvallisuus on erittäin tärkeää väestön 
laadukkaiden, yhdenvertaisten ja riittävien palveluiden, kansanterveyden, kansantalouden ja 
palvelujärjestelmän laadun ja vaikuttavuuden näkökulmista. 

THL yhtyy tarkastuskertomuksessa esitettyyn havaintoon, jonka mukaan kansallisia tavoitteita ei ole 
saavutettu keskeisimpien potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistavoitteiden osalta, ja että 
suunnitelmallisuus edellisen kymmenen Vuoden aikana on potilas- ja asiakasturvallisuuden 
kehittämisessä ja valtakunnallisessa ohjaamisessa ollut puutteellista. Esimerkiksi ensimmäisen 
potilasturvallisuusstrategian 2019-2013 ja toisen Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 2017-2021 
välillä oli usean vuoden katkos, jolloin kehittämistyötä ei tuettu voimassa olevalla strategialla. 

THL yhtyy lisäksi tarkastuskertomuksessa esitettyyn havaintoon siitä, että kansallisen potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategian 2017-2021 toimeenpanoon on jäänyt kokonaisuudessaan liian vähän 
aikaa. Toimeenpanosuunnitelma valmistui vasta strategiakauden loppuvaiheessa ja useat 
toimenpiteet eivät ehdi valmistua strategiakauden aikana. THL:n näkemys on, että jatkossa olisi 
tärkeää esittää strategiakauden yli jatkuvia kansallista potilas- ja asiakasturvallisuutta edistäviä 
toimenpiteitä. 

VTV on huomioinut tarkastusraportissa THL:n merkittävän resurssileikkauksen vuonna 2015. Samaan 
hetkeen ajoittui myös Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelman päättyminen THL:ssä ja toiminnan 
siirtyminen muualle. 

Tarkastuskertomuksessa kuvataan THL:n arviointitoiminnon ja hyvinvointialueiden suhdetta. THL:n 
arviointitoiminto ei ohjaa hyvinvointialueiden toimintaa. Sosiaali- ja terveysministeriö käy maakuntien 
kanssa vuosittain ohjauskeskustelut sosiaali- ja terveydenhuollon tilasta ja kehittämistarpeista 
hyödyntäen THL:n arviointitoiminnon tuottamia asiantuntija-arvioita. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lnstitutet för hälsa och välfärd Finnish Institute for Health and Welfare 
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, Fl-00271 Helsinki puh/tel +358 29 524 6000 
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Hanna Tiirinki ja Vesa Syrjä 

03.05.2021 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 

Anna-Liisa Pasanen, johtaja 

Mikko Koskinen, johtava tuloksellisuustarkastaja 

Tarkastusviraston suositukset: Sosiaali- ja terveysministeriön tulee 

1. osoittaa potilas- ja asiakasturvallisuuden valtakunnallinen johto- ja kehittämisvastuu nykyistä 
selkeämmin toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Vuoden 2021 alusta Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti valtakunnallisen kokonaisuuden 
suunnittelu ja yhteen sovittaminen on osoitettu Vaasan sairaanhoitopiirille asiakas- ja 
potilasturvallisuuden kehittämisen ja suunnittelun osalta. 

THL pitää tärkeänä, että potilas- ja asiakasturvallisuuden johto- ja kehittämisvastuussa olevan 
viranomaisen ja THL:n välillä sovitaan yhteistyöstä ja menettelytavoista potilas- ja asiakasturvallisuutta 
koskevassa tiedonkeruussa, analysoinnissa ja raportoinnissa. 

2. kehittää lainsäädäntöä siten, että se takaisi nykyistä selkeämmät lähtökohdat potilas- ja 
asiakasturvallisuustyölle sekä omavalvonnalle. 

Tarkastuskertomuksessa kuvatun tavoin THL pitää tärkeänä, että potilas- ja asiakasturvallisuuteen 
liittyvää lainsäädäntöä selkeytetään. Olisi syytä pohtia, ovatko esimerkiksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja julkisesti tai yksityisesti tuotettujen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
välillä olevat lainsäädännölliset eroavaisuudet omavalvonnan osalta tarkoituksenmukaisia. 

Lisäksi kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian merkitystä tulisi vahvistaa ja sen 
toimeenpanoa seurata ja arvioida. Potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisen varmistamiseksi on 
keskeistä, että kansallinen strategia toteutuu sekä järjestelmän strategisella että toimeenpanon 
tasoilla. 

3. ohjata turvallisuus- ja laatutiedon kehittämishankkeita siten, että pitkään tavoitteena olleet 
toiminnan laatua ja turvallisuutta kuvaavat keskeiset mittarit määritellään kansallisesti ja 
kiinnitetään toiminnan seurannan tunnusluvuiksi. 

THL yhtyy VTV:n näkemykseen siitä, että potilas- ja asiakasturvallisuudesta kerättävä kansallinen 
seurantatieto on nykytilanteessa hajanaista ja riittämätöntä. THL korostaa, että erityisesti 
sosiaalipalveluiden asiakasturvallisuuden tietopohja ei ole riittävällä tasolla. THL pitää perusteltuna 
tarkastuskertomuksessa esitettyä suositusta, jonka mukaan STM:n tulee varmistaa, että keskeiset 
laatua ja turvallisuutta kuvaavat mittarit määritellään kansallisesti ja mittarit kiinnitetään toiminnan 
seurannan tunnusluvuiksi. 

THL:n näkemys on, että potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallisen tiedontuotannon kehittämisen 
tulee kytkeytyä meneillään oleviin kansallisiin tiedolla johtamisen hankkeisiin (esim. Toivo-ohjelmassa 
toteutettavat Valtava- ja Virta-hankkeet). 

Kansallisessa sote-tiedonkeruussa ja siten myös potilas- ja asiakasturvallisuustiedon keruussa THL:n 
rooli tilastoviranomaisena on keskeinen. THL:n lakisääteisenä tehtävänä on ylläpitää sosiaali- ja 
terveysalan tiedostoja ja rekistereitä sekä huolehtia tehtävänalansa tietoperustasta ja sen 
hyödyntämisestä. THL:llä on laissa säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi oikeus saada ja yhdistää 
väestöä koskevia välttämättömiä tietoja tunnistetietoineen potilas- ja asiakasturvallisuudesta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lnstitutet för hälsa och välfärd Finnish Institute for Health and Welfare 
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, Fl-00271 Helsinki puh/tel +358 29 524 6000 
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4. varmistaa, että hyvinvointialueiden laatu- ja turvallisuustoimintojen kehittämistyössä toimintoja 
ohjataan samansuuntaisiin ja hyviksi todettuihin toimintamalleihin. 

THL yhtyy tarkastusraportissa esitettyyn näkemykseen siitä, että selkeä johtaminen luo edellytykset 
potilas- ja asiakasturvallisuuden jatkuvalle kehittämiselle. Johtaminen on myös avainasemassa 
sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin edistämisessä. 

Tarkastusraportissa todetaan, että potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen kansallinen suunta 
on oikea. Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansalliseksi edistämiseksi ja yhtenäistämiseksi tarvitaan 
kuitenkin selkeyttäviä ja pitkäjänteisiä toimenpiteitä. 

/~'VI \1 ~ 
Pääjohtaja , Markku Tervahauta / cx:-/4/ ,!;, i 
Osaston johtaja Tiina Laatikainen 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lnstitutet för hälsa och välfärd Finnish Institute for Health and Welfare 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto  
Kirjaamo 
Porkkalankatu 1  
PL 1119  
00101 Helsinki 
kirjaamo@vtv.fi 
 

Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö tarkastuskertomusluonnoksesta Potilas- ja 
asiakasturvallisuuden ohjaus ja seuranta  

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran lausunto 

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on pyytänyt mm. Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) lausuntoa VTV:n tar-

kastuskertomusluonnoksesta, joka koskee potilas- ja asiakasturvalli-

suuden ohjausta ja seurantaa. Lausuntopyynnössä halutaan kuulla 

näkemyksiä tarkastuksen havainnoista ja kannanotoista, sekä var-

mistaa, että luonnoksessa ei ole asia- tai tulkintavirheitä. Erityisesti 

halutaan kannanottoa luonnoksessa esitettyihin suosituksiin. Valvira 

keskittyy lausunnossaan edellä mainittuihin, eikä esitä teknisluontei-

sia korjaus- tai täsmennysehdotuksia, jotka VTV pyytää antamaan 

erillisdokumenttina. Valvira esittää näkemyksensä alla ryhmiteltyinä 

VTV:n pyynnön mukaisiin suosituksiin, kannanottoihin, havaintoihin, 

sekä mahdollisiin asia- ja tulkintavirheisiin. 

 

Tarkastusviraston suositukset 

 

 Valvira yhtyy VTV:n esittämään neljään suositukseen. 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden valtakunnallinen johto- ja kehittä-

misvastuu tulee osoittaa selkeästi toimivaltaiselle viranomaiselle (1). 

Valviran mielestä organisaatioiden vastuiden ja työnjaon on oltava 

riittävän selkeärajaisen ja on hyvä, että pääasiallinen johto- ja kehit-

tämisvastuu on yhdellä toimivaltaisella viranomaisella. Kokonaisuu-

den organisoinnissa tulee huomioida, että potilas- ja asiakasturvalli-

suus on pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä.  

  

 Vastaus 

 DV/11069/2021 

5.5.2021 
 

Julkinen 
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Potilas- ja asiakasturvallisuustyö ja omavalvonta tarvitsevat selkeät 

lakiin kirjoitetut lähtökohdat (2). Todettakoon, että sosiaali- ja tervey-

denhuollon uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä omaval-

vontasäännöksiä on selkeytetty. Valvira pitää selkeitä säännöksiä 

tarpeellisena ja on tuonut tätä esille sosiaali- ja terveysministeriölle 

(STM) antamissaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uu-

distamista tai muuttamista koskevissa lausunnoissaan. 

Keskeiset laatua ja turvallisuutta kuvaavat mittarit tulee määritellä 

kansallisesti ja kiinnittää seurannan tunnusluvuiksi (3). Valviran mie-

lestä edellä mainittuja kansallisia mittareita tulee kyetä konkretisoi-

maan alueellisella tasolla ja toimintayksikkötasolla siten, että tiede-

tään, mitä mitataan ja että käytetään samoja mittareita. Tiedon tulee 

siirtyä tietojärjestelmistä tai muuna systemaattisena tiedonkeruuna 

suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestelmiin/re-

kistereihin/aineistoihin ja sitä kautta eri toimijoiden yhteiskäytössä 

olevaan valtakunnalliseen tietopohjaan, esim. osaksi valtakunnallista 

kustannus- ja vaikuttavuusmittaristoa/-indikaattoreita eri substanssi-

alueilta. Tämä mahdollistaisi seurannan lisäksi arvioinnin ja valvon-

nan käytettävissä olevan tietopohjan parantamisen nykyisestä. 

Tulevien hyvinvointialueiden potilas- ja asiakasturvallisuus sekä laa-

tutoimintojen kehittäminen tulee ohjata samansuuntaisesti huomioi-

den myös hyvien käytäntöjen toimeenpanon leviämisen alueiden 

kesken (4). Valvira on tuonut näitä asioita (ohjaus, hyvät käytännöt, 

mittarit/indikaattorit, seuranta/arviointi/valvonta) esille mm. lausun-

noissaan STM:lle koskien hallituksen esityksiä sosiaali- ja terveyden-

huollon järjestämiseksi eri säädösvalmistelukierroksilla (viimeksi kos-

kien HE 241/2020). 

 

Tarkastusviraston kannanotot 

Valvira toteaa, että ohjaava ministeriö on painottanut useiden vuo-

sien ajan toiminnan suuntaamista ennakolliseen valvontaan ja oma-

valvontaan. Tämä on näkynyt tulosohjausdokumenteissa kuten tu-

lossopimuksissa ja tilinpäätöskannanotoissa. Valviran tehtävä oma-

valvonnassa on ollut ja on sen edistäminen, tukeminen ja viime kä-

dessä varmistaminen, viimeksi mainitun ollessa osa valvontaviran-

omaisen jokaista valvontapäätöstä. Valvira näkee kentän palautteen 

Valviran kehittäjäroolista pääsääntöisesti myönteisenä, mutta varsi-

nainen kehittäminen ja kouluttaminen ei kuulu ensisijaisesti viran-

omaisvalvojan rooliin. Valviran näkemyksen mukaan valvontaan ja 
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lupahallintoon sisältyvä ohjaus voidaan osaltaan nähdä kehittämi-

senä. Valvira on kuitenkin myös joutunut viime vuosina lisääntyvästi 

kieltäytymään erilaisista kehittämis- ja koulutuspyynnöistä paitsi siitä 

syystä, että se ei ole viraston varsinainen eikä lakisääteinen tehtävä, 

myös valvontatehtävään liittyvän jääviyden varmistamiseksi ja eri-

laisten intressiristiriitakysymysten ehkäisemiseksi. Valvira ei allekir-

joita sivulla 43 olevia kirjauksia siitä, että ”Valvira toimii valvonnan ja 

omavalvonnan valtakunnallisena kehittäjänä ja ohjaajana…” tai 

”Suuri osa Valviran… työstä liittyy erilaiseen ohjaukseen ja neuvon-

taan, joka puolestaan useimmiten liittyy omavalvontaan ja niiden toi-

mintaedellytyksien varmistamiseen”. Valviran työ on pääsääntöisesti 

valvontaa ja valvontatyö muodostaa valtaosan Valviran asiantuntijoi-

den työajasta kuten aluehallintovirastoissakin. Valviran ja aluehallin-

tovirastojen tehtävät ja työnjaot perustuvat lainsäädäntöön. Valviran 

tehtäviin esimerkiksi kuuluvat kaikki sellaiset terveydenhuollon am-

mattihenkilöiden ohjaukseen ja valvontaan liittyvät asiat, joissa epäil-

lään kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen johtanutta hoitovir-

hettä, periaatteellinen tai laajakantoinen asia, usean aluehallintovi-

raston toimialuetta tai koko maata koskevat asiat, aluehallintovirasto 

on esteellinen asian käsittelyssä tai asialla on kansainvälisiä liittymä-

pintoja.  

Valviran työ pohjautuu ensisijaisesti sille lainsäädännössä annettui-

hin tehtäviin ja toimivaltaan laillisuusvalvojana. Valviran mielestä or-

ganisaatioiden vastuiden ja työnjaon on oltava riittävän selkeärajai-

sen. Substanssiministeriö ohjaa Valviran työtä mm. edellä mainituin 

tulosohjauksen keinoin, erilaisilla strategia-asiakirjoilla sekä resurs-

siohjauksella. Valviran itse laatima oma strategia-asiakirja ja toimin-

tasuunnitelmat ohjaavat työtä mainitun raamin ja käytössä olevien 

resurssien puitteissa. Osana valvontatyötään Valvira tekee myös eri-

laista arviointia ja harkintaa. Valviran riippumattomuus itsenäisenä ja 

toimintakykyisenä valvontaviranomaisena on varmistettava kaikissa 

olosuhteissa. Valviran tehtävä on ensisijaisesti valvonta, ja siihen si-

sältyvä lupahallinto sekä niihin liittyvä ohjaus. 

Asiakas- ja potilasturvallisuustiedon tulee olla mittari-/indikaattorita-

solla julkista. Tietopohjan tulisi olla myös valvontaviranomaisen käy-

tettävissä ja hyödynnettävissä reaaliaikaisena ilman erillistä lupame-

nettelyä. Kansallisen, alueellisen ja toimintayksikkökohtaisen tieto-

pohjan tulisi olla riittäviltä osin yhdenmukaista siten, että tieto palve-

lee kullakin edellä mainitulla tasolla sen käyttäjiä ja heidän tarpeitaan 

järkevällä tavalla. Valvira on joutunut (ja joutuu) tekemään itse useita 

erilaisia valtakunnallisia selvityksiä siksi, että valvonnan tarvitsemaa 
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systemaattista tietopohjaa ei ole monin osin (ollut) käytettävissä. Vi-

ranomaisvalvonta ei voi pohjautua vain yksittäisistä valvonta-asioista 

kertyvään eikä myöskään esim. 1-2 vuotta vanhaan tietoon. Reaali-

aikainen tietopohja takaa valvonnan uskottavuuden. Valvira on mu-

kana ministeriöiden/hallinnonalojen TOIVO-ohjelmassa, joka jakaan-

tuu Valtava- ja Virta -hankkeisiin, sekä vastaa ministeriöltä saa-

miensa resurssien puitteissa Valtava-hankkeen 20 alahankkeen 

osalta kahden vetovastuusta: Valvonnan tietopohja ja Valvonnan 

tuottamat tiedot. Valviralla on paljon odotuksia myös muiden Val-

tava-hankkeiden suhteen valvonnan tietopohjan parantamiseksi 

sekä valvontatietojen hyödyntämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

hallinnonalan muussa ja muiden toimijoiden seuraamis-, arviointi-, 

kehittämis-, omavalvonta- ja toimeenpanotehtävissä. 

 

Tarkastusviraston havainnot  

Sivun 10 listaukseen eri laeista tulisi lisätä laki sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007), jossa on 

myös velvoite laatia omavalvontasuunnitelma.  

Raportissa on todettu, että sosiaalihuoltolain 48 §:n mukaista sään-
nöstä henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta ei ole terveydenhuolto-
laissa. Raportin mukaan on sekavaa, myös kansalaisen mielestä, 
milloin on velvollisuus ja milloin oikeus ilmoittaa jostakin. Valvira on 
tästä samaa mieltä. Lisäksi Valviran mielestä ilmoitusoikeutta ja -vel-
vollisuutta koskevien säännösten tulisi olla loogisia ja yhdenmukaisia 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. (Valviran verkkosivuilta löytyy oh-
jaustarkoituksessa asiaa koskeva listaus: https://www.valvira.fi/ter-
veydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/terveydenhuollon-ammat-
tihenkilon-ilmoitusvelvollisuuksia.) 
 

Valvira täydentää, että sitä on pyydetty ja se on ollut mukana minis-

teriön työryhmissä valmistelemassa ensimmäistä kansallista potilas-

turvallisuusstrategiaa vuosille 2009-2013 ja myöhempää potilas- ja 

asiakasturvallisuusstrategiaa vuosille 2017-2021. Valmistelussa lin-

jattiin selkeästi, että jälkikäteinen viranomaisvalvonta pidetään ke-

hittämisestä hallinnollisesti erillisenä, ja haitta- ja vaaratapahtumista 

kirjattava tieto Haipro-järjestelmään jää alueiden käyttöön niiden 

oman toiminnan kehittämiseksi. Toimeenpanosuunnitelman valmis-

telussa Valvira ei ole ollut mukana.   

Valviran ja aluehallintovirastojen tulossopimuksessa on ollut vuonna 

2020 ja vuonna 2021 ministeriön aloitteesta kirjaus ”Potilas- ja asia-

kasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelman toimenpiteiden 

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/terveydenhuollon-ammattihenkilon-ilmoitusvelvollisuuksia
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/terveydenhuollon-ammattihenkilon-ilmoitusvelvollisuuksia
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/terveydenhuollon-ammattihenkilon-ilmoitusvelvollisuuksia
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toteuttaminen erikseen sovitusti”. Ministeriö ei ole ottanut asiaa tar-

kemmin esille Valviran kanssa. Valvira on huomioinut toimeenpano-

suunnitelmassa sille erikseen osoitetut tehtävät. Tilannekuvaa asi-

asta on sovittu käsiteltäväksi Valviran ja aluehallintovirastojen koor-

dinaatioryhmässä ennen kesälomakautta 2021. Koordinaatioryhmä 

koostuu Valviran ja aluehallintovirastojen Peruspalvelut, oikeusturva, 

luvat -vastuualueiden johtajista ja erikseen nimetyistä asiantunti-

joista. Tarkemman määrittelyn puuttuessa Valvira ei ole myöskään 

vielä ohjannut asiassa aluehallintovirastoja tai käynnistänyt erillistä 

yhteistyötä niiden kanssa.  

Valvira ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa niiden toimintaperiaat-

teiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaista-

miseksi (mm. erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) 5 § 3 mom., kan-

santerveyslaki (66/1972) 2 § 3 mom., sosiaalihuoltolaki (710/1982) 3 

§ 3 mom., mielenterveyslaki (1116/1990) 2 § 3 mom. laki kehitys-

vammaisten erityishuollosta (519/1977) 3 § 3 mom., laki yksityisestä 

terveydenhuollosta (152/1990) 13 § 3 mom.). Ministeriölle on an-

nettu edellä mainituissa säädöksissä valtuutus säätää asiasta tar-

kemmin asetuksella, mutta jostakin syystä tätä mahdollisuutta ei ole 

haluttu käyttää koko Valviran (vuoden 2009 alusta, sitä ennen Ter-

veydenhuollon oikeusturvakeskus) tai aluehallintovirastojen (vuoden 

2010 alusta, sitä ennen lääninhallitukset) olemassaoloaikana. Koska 

resurssiohjaus on STM:llä, ja viime kädessä valtiovarainministeriöllä, 

Valviran käytössä olevana työkaluna ohjaukseen ja koordinointiin on 

(lähtökohtaisesti) ollut keskustelut ja muu vuorovaikutuksellinen toi-

minta. 

Valvira on pyynnöstä kommentoinut Kansallisen potilas- ja asiakas-

turvallisuuden kehittämiskeskuksen valmistelussa olleita potilas- ja 

asiakasturvallisuuden kansallisia mittareita vuodenvaihteessa 2020-

2021. Lisäksi Valvira on tuonut esille, viimeksi THL:n järjestämässä 

tilaisuudessa ’THL-STM-Valvira-avit: yhteiskokous valvontaviran-

omaisen valvontahavaintojen hyödyntämisestä alueellisissa sote-ar-

vioinneissa’ (15.4.2021), että ko. mittarit tulisi saada osaksi valtakun-

nallista yhteistä tietopohjaa sekä kustannus- ja vaikuttavuusmittaris-

toa (ns. KUVA-indikaattorit). 

Valvira on antanut julkiseen vanhustenhuoltoon omavalvontasuunni-

telmaa koskevan määräyksen, koska laissa ikääntyneen väestön toi-

mintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- terveyspalveluista 

(980/2012) on asiaa koskeva valtuutus. Terveydenhuollon julkisiin 

palveluihin liittyen on asetus (STM:n asetus laadunhallinnasta ja 
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potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta 

341/2011), jossa on vastaavat yksityiskohdat suunnitelman sisäl-

löstä. Valvira täydentää, että sen linjana erilaisten määräysten, ohjei-

den ja lomakepohjien antamiselle ja julkaisemiselle on ollut se, että 

virasto ei anna päällekkäisiä toimintalinjauksia asioista, joista on jo 

säädetty laki- tai asetustasolla, ministeriön tai THL:n toimesta, tai 

Kuntaliiton ohjeessa. Viimeksi mainitut kuntainfot valmistellaan pää-

sääntöisesti ministeriön ja järjestön yhteistyönä. Ministeriö on anta-

nut roolia ohjeistamisessa myös Suomen potilasturvallisuusyhdistyk-

selle. Valvira toimii sille annetun toimivallan mukaisesti ja päällekkäi-

syyttä välttäen. Ylätasolla tai valtakunnallisesti ei voida myöskään 

ohjeistaa kaikkia yksityiskohtia. Palvelujen järjestämis- ja tuottamis-

vastuisiin liittyvät omat velvoitteet, ja koska sosiaali- ja terveyden-

huollon ruohonjuuritasolla tunnetaan parhaiten oman alueen ja toi-

minnan erityispiirteet, asiakkaiden ja potilaiden tarpeet ja hoitoisuus, 

parhaan asiantuntemuksen yksityiskohtaisempaan ohjeistamiseen 

täytyy myös löytyä sieltä, koskien myös toimintayksiköitä.  

Sivulla 19 on viitattu oikeuskanslerin viraston ratkaisuun. Valvira on 

samaa mieltä siitä, että omavalvonta sosiaalihuollossa ei toteudu 

lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla.  

Sivulla 27 on kerrottu ns. yhdistelmäsuunnitelmiin liittyvästä valvon-

taviranomaisten erilaisesta ohjauksesta. Valvira on hyväksynyt yh-

distelmäsuunnitelmat tilanteissa, jossa kotihoito on yhdistetty siten, 

että siinä on kotisairaanhoito ja kotipalvelu. Tällöin on ohjattu, että 

tehdään yksi sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelma ja sitä täyden-

netään niiltä osin kuin on tarpeen potilas- ja laadunhallintasuunnitel-

man kohdista. Siitä miten aluehallintovirastot ovat ohjanneet asiassa 

ei ole täyttä varmuutta. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että val-

vontaviranomaisten resurssit eivät nykyisessä seitsemän itsenäisen 

viraston (Valvira ja kuusi itsenäistä aluehallintovirastoa) mallissa ole 

käytettävissä läheskään optimaalisella tavalla. Myös syntyvän tiedon 

hyödyntäminen vaatii ylimääräisiä ponnistuksia. Valviran näkemyk-

sen mukaan on välttämätöntä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen vi-

ranomaisvalvonta keskitetään yhteen valtakunnalliseen sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontaviranomaiseen. Tällöin voidaan parhai-

ten turvata valvontaan käytettyjen resurssien järkevä käyttö sekä yh-

teinen tietopohja. Lisäksi luodaan edellytykset tehdä vaikuttavaa 

sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistavaa valvontaa. 
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Valvira pitää erittäin tärkeinä raporttiluonnoksen sivuilla 31-33 esiin-

tuotuja näkemyksiä epäkohtien raportoimisen kehittämisestä johdolle 

sekä potilaille ja asiakkaille. Valvira on tuonut useissa yhteyksissä 

esille, myös yksittäisiin valvonta- ja kanteluasioihin liittyvässä oh-

jauksessa, että kanteluihin, muistutuksiin ja valvonta-asioihin annetut 

vastaukset tulisi myös käsitellä organisaatioiden johdossa sekä joh-

don ja henkilöstön kesken osana johtamis- ja esimiestyötä. 

Sivun 35 havainto Haipro- ja Hilmo-järjestelmien päällekkäisyydestä 

ja kirjaamismotivaation vähentämisestä on relevantti. Tietojärjestel-

mien ja ohjelmistojen tulisi olla yhteensopivia siten, että tieto kulkisi 

yhdellä kertakirjaamisella kaikkiin tarpeellisiin järjestelmiin. Lakisää-

teistä kirjaamista tulisi korostaa johtamisessa ja esimiestyössä, kou-

luttamisessa ja ohjauksessa (s. 36).  

Valviran näkemyksen mukaan Valtakunnallinen potilas- ja asiakas-

turvallisuuden kehittämiskeskus tekee tärkeää työtä sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palvelujärjestelmän asiakas- ja potilasturvallisuuden 

kehittäjänä. Keskus tekee sitä työtä, joka alun perin annettiin 

STM:stä THL:n tehtäväksi, mutta joka resurssileikkauksissa lakkau-

tettiin. Valvira on jo edellä sanonut asiakas- ja potilasturvallisuuden 

olevan pitkäjänteistä ja jatkuvaa kehittämistyötä. Valvira ei ota kan-

taa siihen kenelle tehtävän tulisi kuulua tulevaisuudessa, kehittämis-

keskuksen nykyisen rahoituskauden loppuessa, mutta toteaa, että 

työtä tarvitaan myös jatkossa ja työlle tulisi turvata riittävät resurssit 

pitkäjänteisesti. Nyt STM on myöntänyt rahoituksen ja osoittanut tur-

vallisuustyöhön liittyviä tehtäviä erilliselle keskukselle, joka ei toimi 

ministeriön hallinnon alan sisällä organisatorisesti. Keskuksen oh-

jausryhmässä on STM:n pyynnöstä Valviran edustaja.  

 

Tarkastusviraston mahdolliset asia- ja tulkintavirheet 

Raporttiluonnoksen s. 19 viitataan viranomaisten omiin selvityksiin 

omavalvonnan ja valvonnan toimivuudesta. Valvira tarkentaa, että 

kyse on THL:n ja STM:n selvityksistä, ei valvontaviranomaisen. 

Valvira ei ota kantaa siihen sulkevatko THL:n Potilasturvallisuusopas 

vuodelta 2011 ja Kuntaliiton Terveydenhuollon laatuopas vuodelta 

2011 jollakin tapaa toisensa pois tai onko niillä joku yhteys (s. 20). 

Monet asiakirjat on tehty eri toimijoiden yhteistyönä. Valvira on ollut 

pyynnöstä mukana Kuntaliiton julkaisun valmistelutyöryhmässä, 

jossa on ollut myös THL:n edustus. Valmisteluvaiheessa on linjattu 

julkaisun olevan lähtökohdiltaan erikoissairaanhoitopainotteinen. 
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Valviralle on epäselvää mihin raporttiluonnoksen s. 22 olevan taulu-

kon arvio nykytilasta perustuu. Esimerkiksi rivillä 3 oleva toteamus, 

että potilasturvallisuuden kehittäminen ja jälkikäteisen viranomais-

valvonnan pitäminen hallinnollisesti erillään ei ole toteutunut on Val-

viran mielestä väärä/harhaanjohtava. Näkemystään Valvira peruste-

lee jo edellä (s. 2, viimeinen kpl) sanomallaan. Lisäksi valvontaviran-

omaisen työ ei ole vain reaktiivista, jälkikäteistä tulipalojen sammut-

telua, kun jotakin on jo tapahtunut. Valvonta on myös ennakollista 

(esim. lupahallinto) ja suunnitelmallista (esim. valtakunnallinen sosi-

aali- ja terveydenhuollon valvontaohjelma, joka omalta osaltaan mm. 

yhdenmukaistaa Valviran ja aluehallintovirastojen valvontatoimin-

taa). Kaikkeen valvontatoimintaan kuuluu ohjaus, jolla on kytkös 

omavalvontaan ja sen kehittämiseen. Raportin s. 23 todetaan, että 

”Lisäksi linjattiin, että palveluiden turvallisuuden kehittäminen pide-

tään hallinnollisesti erillään viranomaisvalvonnasta”. Valvira toteaa, 

että palvelujärjestelmän kehittäminen, tilasto- ja tietotuotanto ovat 

hallinnonalan työnjaossa selkeästi THL:n tehtävä.  

Valvira on joutunut tekemään edellä (s. 3-4) kuvatun mukaisesti val-

takunnallisia erillistiedonkeruita ja erillisselvityksiä valvonnan tueksi, 

kun luotettavaa ja ajantasaista tietopohjaa ei ole ollut muualta valta-

kunnallisen valvontaviranomaisen käytettävissä, erityisesti sosiaali-

huoltoa koskien. Yhtenäisen tietopohjan hajanaisuutta haittaa sekin, 

että Valviralla on käytössään eri asianhallintajärjestelmä kuin alue-

hallintovirastoilla, eivätkä samoja asioita päällekkäin hoitavat viran-

omaisvalvojat siten pääse kiinni toistensa tietojärjestelmissä oleviin 

omassa työssään tarpeellisiin tietoihin ilman aika- ja henkilöresurssia 

vieviä erillistietopyyntöjä toisiltaan.  

Valviralla on ministeriön pyynnöstä edustaja myös valtakunnallisen 

kustannus- ja vaikuttavuusmittariston/-indikaattorit työryhmässä. Val-

vira näkee asian hyvänä. Työskentelyssä kehitetään myös laatu- ja 

turvallisuusmittareita. Valvira näkee potilas- ja asiakasturvallisuus-

mittareiden/-indikaattoreiden sisältämisen valtakunnalliseen tiedon-

keruuseen ja tietotuotantoon erittäin tarpeellisena asiana. 

Sivun 22 taulukossa lukee, että kansallisella tasolla viranomaisten 

yhteistyönä vuosittain laadittava katsaus sosiaali- ja terveydenhuol-

lon potilas- ja asiakasturvallisuudesta ei ole toteutunut. Sama tode-

taan s. 42 toisessa kappaleessa. Valvira toteaa, että se on koonnut 

STM:n toimeksiannosta ja THL:n pyynnöstä vuosittaiset valvontaha-

vainnot omasta ja aluehallintovirastojen työstä ja toimittanut ne 

THL:lle sen sote-asiantuntija-arvioita varten vuodesta 2018 lähtien 
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neljä kertaa. Nyt on käynnistynyt viides kierros sote-valvontahavain-

tojen kokoamiseksi. 

Liittyen s. 35 olevaan huomioon, että aluehallintovirastot keräävät 

tietoa erillisillä tietopyynnöillä ja organisaatioiden toimintakertomuk-

sista, Valvira toteaa, että sen aiemmin mainitsemien (s. 3-4 ja 8) val-

takunnallisten tiedonkeruiden tietopohja on ollut myös alueellisesti 

käytettävissä ja aluehallintovirastojen alueellisten valvontatoimenpi-

teiden tietopohjana. Yksittäiset selvitys- ja selityspyynnöt valvonta-

kohteilta ovat normaali osa valvonnan lakisääteistä käsittelyproses-

sia. Paperiset toimintakertomustiedot tulisi saada digitalisoitua säh-

köisiin järjestelmiin jo aiemmin kuvatun mukaisesti siten, että tieto 

kumuloituisi yksikkötasolta osaksi alueellista ja valtakunnallista tieto-

pohjaa. 

Liittyen s. 38 ja 41 mainintoihin Sote-vaikuttavuuskeskuksesta, Valvi-

ran tietoon ei ole kantautunut, että kyseistä organisaatiota olisi vielä 

perustettu. Valvira on saanut tietää, että kyseessä on yliopistojen yh-

teishanke ja selvitystyön tulisi valmistua kesäkuussa 2021, mutta mi-

tään lopullisia päätöksiä ei Valviran käsityksen mukaan ole vielä 

tehty. 

Sivulla 39 todetaan, että ”Potilas- ja asiakasturvallisuudella on vah-

vat liittymäpinnat myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenki-

löiden sekä laitteiden ja lääkehoidon turvallisuuden valvontaan”. Si-

vulla 43 todetaan Valviran ja aluehallintovirastojen valvovan ammat-

tihenkilöitä, laiteturvallisuutta ja lääkehuollon turvallisuutta. Todetta-

koon, että ammattihenkilövalvonta on aluehallintovirastojen kanssa 

päällekkäisen organisaatiovalvonta-tehtävän lisäksi Valviran lakisää-

teinen tehtävä. Aluehallintovirastoista ollaan yhteydessä Valviraan 

sellaisissa organisaatiovalvonta-asioissa, joissa nähdään olevan yh-

teys ammattihenkilövalvontaan. Valvira ja aluehallintovirastot valvo-

vat lääkehuollon ja lääkehoidon toteutumista osana organisaatioval-

vontaa. Muita lääkealan tehtäviä valvoo Fimea. Terveydenhuollon 

laitteiden ja tarvikkeiden valvonta siirrettiin vuoden 2020 alusta Valvi-

rasta Fimeaan. Valvira valvoo lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakastietojärjestelmiä. 

Sivun 41 lopussa olevasta listauksesta potilas- ja asiakasturvalli-

suustietoa keräävistä ja seuraavista tahoista puuttuvat järjestämis-

vastuussa olevat kunnat. 

Sivulla 43 on kerrottu Valviran nykyisen roolin valvojana ja ohjaajana 

herättäneen keskustelua tarkastuksen haastatteluissa. Asia on 
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kirjoitettu auki siten, että siitä syntyy kielteinen näkemys viraston toi-

minnasta (toiseksi viimeinen kappale, ensimmäinen lause). Valviran 

saaman käsityksen mukaan kyseessä on kuitenkin ollut palvelujär-

jestelmän kentän myönteinen näkemys Valviran toiminnasta (kts. 

myös s. 2, viimeinen kpl). 

Sivulla 44 on kerrottu, että aluehallintovirastojen mukaan omaval-

vontasuunnitelmia ei seurata systemaattisesti sisällön eikä ajantasai-

suuden suhteen, niitä ei seurata yksikköjen kotisivuilta eikä niistä pi-

detä listauksia, eikä turvallisuutta osoittavia tietoja siten muodostu 

systemaattisesti. Valvira toteaa, että omavalvontasuunnitelma on 

niin Valviran myöntämän valtakunnallisen kuin aluehallintovirastojen 

myöntämien alueellisten yksityisten toimilupien edellytys. Omaval-

vontasuunnitelmat löytyvät lupaprosessin hakemusasiakirjoista. 

Omavalvontasuunnitelmia sekä potilasturvallisuus- ja laadunhallinta-

suunnitelmia käydään läpi organisaatiovalvonnan yhteydessä tar-

peen mukaan. Valvira on käynyt asiaa läpi myös aluehallintovirasto-

jen kanssa eri yhteistyöpalavereissa. Tähän kokonaisuuteen liittyy 

myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisterin, So-

teri-rekisterin valmistelun aloittaminen uudelleen. Siihen tulisivat yk-

sityisten toimijoiden lisäksi julkiset palveluntuottajat – ja mitä toden-

näköisimmin, niiden omavalvonta-asiakirjat. Soterin valmistelu on 

kuitenkin täysin kiinni siitä, eteneekö sitä koskeva lainsäädännön 

valmistelu. 

 

Valvira täydentää s. 45 (2. kappale) tekstiä siltä osin, että aiemmin 

rauenneen sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano eteni jo halli-

tuksen esityksen valmistelun ja eduskuntakäsittelyn aikana. Käytän-

nössä alueilla oli olemassa toimeenpanon rakenteet, joihin myös 

asiakas- ja potilasturvallisuustyö, ml. omavalvonta, sisältyi ja sitä ke-

hitettiin eteenpäin. Uudistuksen kariuduttua ja rakenteiden alas-

ajossa tärkeä työ jäi tyhjän päälle, ja on jatkunut aktiivisimpien ja val-

veutuneimpien toimesta niissä organisaatioissa, joissa heillä on ns. 

kotipesä sekä verkostoyhteistyönä. Käynnissä olevassa järjestämis-

laki- ja hyvinvointialuevalmistelussa palvelujärjestelmän toimijat ovat 

olleet varovaisempia ja odottavat lopullista lakien hyväksyntää en-

nen resurssointia tärkeään turvallisuustyöhön. Muutamia alueellisia 

poikkeuksia siis on, ja Valvira on kysyttäessä verkottanut toimijoita 

aktiiviseen vuoropuheluun keskenään erityisesti hyvien käytäntöjen 

levittämiseksi, jotta kaikkien ei tarvitsisi resursoida samojen seikko-

jen keksimiseen erikseen ja yhä uudestaan. 
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Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö 15.4.2021 D784/04.07.02/2021 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjaus ja seuranta -tarkastuskertomusluonnos 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä lausuntoa 
Potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjaus ja seuranta –tarkastuskertomusluonnoksesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja 
riskien hallintaa. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian tavoitteena on ohjata suomalaista 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen turvallisuuskulttuuriin ja edistää sen toteutumista. 
Potilasturvallisuuden ensimmäinen strategia laadittiin vuosille 2009-2013. Terveyden- ja 
hyvinvoinnin laitos, THL, nimettiin potilasturvallisuustyön kansallisen tason toimijaksi ja 
koordinoijaksi. Sittemmin THL:n taloudellisten sopeutustoimien vuoksi 
potilasturvallisuustyön kehittäminen jäi pois THL:n tehtävistä eikä kansallista koordinoijaa 
enää ollut. Uusi potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia valmistui vuosille 2017-2021 
Valtioneuvoston periaatepäätöksenä. Strategian toimeenpanosuunnitelma julkaistiin 
tammikuussa 2020. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on selvittänyt miten sosiaali- ja terveysministeriö ja sen 
alainen hallinto ovat kehittäneet, ohjanneet ja tukeneet potilas- ja asiakasturvallisuuden 
edistämistä sekä toisaalta luoneet edellytyksiä potilas- ja asiakasturvallisuuden seurannalle 
ja arvioinnille. Raporttiluonnoksessaan tarkastusvirasto on kirjannut STM:lle neljän kohdan 
suositukset. Nämä suositukset ovat STM:n näkökulmasta erittäin tärkeät ja niiden tulee 
ohjata potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistyötä, mm seuraavan potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategian 2022-2026 valmistelua. 

Tarkastusviraston suositukset sosiaali- ja terveysministeriölle ja STM:n kannanotot 
näihin suosituksiin. 

1) STM:n tulee osoit taa pot ilas- ja asiakasturvallisuuden valtakunnallinen johto- ja 
kehit tämisvastuu nykyistä selkeämmin toimivaltaiselle viranomaiselle. 
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STM pitää tärkeänä, että potilas- ja asiakasturvallisuuden johto- ja ohjausvastuu 
osoitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle. STM:n näkemyksen mukaan tällaista koottua 
roolia tarvitaan niin valtionhallinnossa kansallisen ohjauksen kannalta kuin 
palvelujärjestelmässä toimien yhteensovituksen ja siihen liittyvän ohjauksellisen tuen, 
osaamisen jakamisen sekä kehittämisen kannalta. Valtionhallinnon viranomaisista 
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselle on tehtäväalansa kannalta keskeisin rooli tässä ja 
sen vastuuta sekä voimavaroja näissä tehtävissä tulisi uudelleen vahvistaa. Johto-, 
valvonta- ja kehittämisvastuut tulee kuitenkin pitää erillisinä ja vastuunjakoa tulee 
täsmentää. Myös työnjakoa valtionhallinnon toimivaltaisen viranomaisen ja 
palvelujärjestelmän välillä tulee selkeyttää. Kehittämistoiminnan täytyy ensisijaisesti 
tapahtua palvelujärjestelmässä. 

Valtioneuvoston asetusta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien 
keskittämisestä, ns. keskittämisasetus (582/2017) muutettiin siten, että 3 §:än 
(Valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteen sovittaminen) lisättiin kohta 7, 
jossa Vaasan sairaanhoitopiirille osoitettiin asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen 
ja suunnittelun kansallisen yhteensovittamisen tehtävät. Asetusmuutos tuli voimaan 
15.1.2021. Tämä tehtävä muodostaa ministeriön käsityksen mukaan hyvän lähtökohdan 
palvelujärjestelmän piiriin kuuluville kootuille tehtäville. 

STM on myöntänyt Vaasan sairaanhoitopiirille valtionavustusta kolme miljoonaa euroa 
vuosille 2020-2022 Potilas-ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen toimesta 
tapahtuvaan potilas- ja asiakasturvallisuuden koordinaatioon, menettelyjen 
kehittämiseen ja juurruttamiseen valtakunnallisessa yhteistyössä sekä tutkimuksen 
edistämiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Kehittämiskeskuksen toiminta-
ajatuksena on tehdä yhteistyötä kaikkien potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäjien 
kanssa avoimesti tietoja ja tuloksia jakaen. 

2) STM:n tulee kehit tää lainsäädäntöä siten, et tä se takaisi nykyistä selkeämmät 
lähtökohdat pot ilas- ja asiakasturvallisuustyölle sekä omavalvonnalle. 

STM pitää suositusta tärkeänä. Potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevia säännöksiä on 
tällä hetkellä eri säädöksissä. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja sosiaalihuoltolaki 
(1302/2014) ohjaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjiä ja tuottajia toimimaan siten, 
että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat turvallisesti ja laadukkaasti. Myös laissa 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) ja laissa potilaan asemasta 
ja oikeuksista (785/1992) on säännöksiä asiakkaan ja potilaan oikeudesta laadultaan 
hyvään sosiaalihuoltoon sekä terveyden- ja sairaanhoitoon. 

Ministeriössä on parhaillaan arvioitavana valmistelu hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali-
ja terveydenhuollon valvonnasta. Ehdotettavaan uuteen lakiin koottaisiin säännökset 
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sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toimintaedellytyksistä, ennakollisesta 
valvonnasta, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja jälkikäteisen valvonnan keinoista. 
Lakiehdotus koskisi niin julkisia palvelunjärjestäjiä ja –tuottajia kuin yksityisiä 
palveluntuottajia. Hallituksen esityksen antamisen yhteydessä tulisi kumottavaksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin sisältyvä valvonnan sääntely sekä 
yksityisten palvelujen valvontaa koskeva sääntely. Myös nykyisin eri säädöksiin sisältyvät 
kuntien valvontaa ja omavalvontaa koskevat säännökset voitaisiin kumota samassa 
yhteydessä. 

Ehdotukseen sisältyisivät uudet kokoavat säännökset sekä järjestämisvastuussa olevan 
että palveluntuottajan velvollisuudesta valvoa omaa toimintaansa sekä muita 
palveluntuottajia, joilta hankkii palveluja. Omavalvontaa koskevien säännösten on 
tarkoitus olla mahdollisimman täsmällisiä ja niiden on tarkoitus ilmentää palvelujen 
järjestämisvastuussa olevien ja palveluntuottajien velvollisuutta huolehtia osana 
järjestämis- ja tuottamistehtävää asiakas- ja potilasturvallisuudesta, laadusta sekä 
lainmukaisuudesta ja niihin liittyvästä osaamisesta. Järjestämisvastuussa olevan ja 
palveluntuottajan olisi laadittava palveluja koskeva strateginen omavalvontaohjelma ja 
palveluyksikköjä koskeva operatiivinen omavalvontasuunnitelma. Tämän sääntelyn 
myötä ja sen kautta tulisivat yhtenäistettäväksi ja koottaviksi myös erilaiset 
omavalvontaan ja asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvät suunnitteluvelvoitteet sekä 
erityisesti konkretisoitua velvoitteet näiden suunnitelmien toimeenpanemiseksi. 

3) STM:n tulee ohjata turvallisuus- ja laatut iedon kehit tämishankkeita siten, että 
pitkään tavoit teena olleet toiminnan laatua ja turvallisuutta kuvaavat keskeiset 
mit tarit määritellään kansallisest i ja kiinnitetään toiminnan seurannan 
tunnusluvuiksi. 

STM tunnistaa myös asian tärkeyden ja suositus tullaan kiinnittämään osaksi 
Valtioneuvoston TEAS-hanketta 2020 7.7 ”Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja 
seu ran tamenett elyt”, jon ka toteuttaa Vaasan sairaanhoitopiiri. Potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategiassa vuosille 2017-2021 on yhtenä toimenpiteenä linjattu 
kehittämisohjelman laatiminen. Tätä ei kuitenkaan ole vielä tehty koska kansallinen 
ajantasainen tilannekuva on puuttunut. TEAS-hanke valmistuu vuoden 2021 loppuun 
mennessä ja sen yhtenä tuotoksena valmistuu kansallinen potilas- ja 
asiakasturvallisuuden tilannekuva. Valtakunnallisen kehittämisohjelman laatiminen 
lähtee tämän valmistuvan tilannekuvan pohjalta. 

TEAS-hankkeessa laaditaan myös ehdotus potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaamisen 
ja arvioinnin minimistandardeista, joita voitaisiin soveltaa kansallisesti ja 
toimintayksiköissä. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan lisäksi potilas- ja 
asiakasturvallisuuden kokonaisvaltaisen seurannan malli. Tavoitteena on tuottaa 
valtakunnallisesti toimivat mittarit ja seurantamalli, jotka voidaan ottaa käyttöön 
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sosiaali- ja terveyspalveluissa siten kuin toimivaltainen viranomainen ne määrittelee. 
Kansallisen tiedonkeruun vastuu tulisi jatkossa olla Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksella, 
jonka vastuulle asiaan kytkeytyvän tiedonkeruun sekä määrittelytyön ja kansallisen 
analyysin vastuut laajemminkin kuuluvat. 

4) Sosiaali- ja terveysministeriön tulee myös varmistaa, että hyvinvointialueiden laatu-
ja turvallisuustoimintojen kehit tämistyössä toimintoja ohjataan samansuuntaisiin ja 
hyviksi todettuihin toimintamalleihin. 

STM pitää suositusta erittäin tärkeänä ja on täysin samaa mieltä kehittämistyön 
ohjaamisesta. STM:n tavoitteenaon, että jatkossa toimivaltaisen viranomaisen ja Vaasan 
potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen roolit selkiytetään ja 
vakiinnutetaan osaksi potilas- ja asiakasturvallisuustyötä seuraavan strategiakauden 
2022-2026 aikana. 

Hyvinvointialueiden käynnistymisen yhteydessä potilas- ja asiakasturvallisuuden 
kehittämistyö rakentuu integroidusti osaksi koko sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta-
aluetta osana järjestämistehtävää. Potilasturvallisuuden huomioiminen on ollut 
vakiintunut osa terveydenhuollon toimintatapoja jo pitkään. Sen sijaan erityisesti 
sosiaalihuollon toimintatapoihin liittyvä asiakasturvallisuuden kehittäminen on ollut 
pitkään jäsentymätöntä. Hyvinvointialueiden tasolla tehtävä laatu- ja 
turvallisuustoimintojen kehittämistyö vahvistaa ja yhdenmukaistaa jatkossa myös 
sosiaalihuollon asiakasturvallisuustyötä ja tuottaa siihen yhdenmukaisia, kansallisia 
toimintatapoja. 

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila 

Lääkintöneuvos Kaisa Halinen 
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Asia   Potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjaus ja seuranta, tarkastuskertomus-

luonnos 

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN YHTEINEN LAUSUNTO 

Tämä lausunto on laadittu yhteistyössä kaikkien aluehallintovirasto-

jen kanssa. 

Näkemykset tarkastuksen havainnoista ja kannanotoista 

Valtiontarkastusviraston tarkastuksen havainnot ja kannanotot perus-

tuvat sekä lähihistorialliseen että ajankohtaiseen vertailuun kulloisel-

takin strategiakaudelta. Aluehallintovirastojen näkemyksen mukaan 

asioita on tarkastuskertomuksessa lähestytty riittävän laajoista näkö-

kulmista, sekä viranomaistoiminnan että poliittisen ja muun ohjauk-

sen, kuten THL:n roolin osalta. Lisäksi nykytilan havainnot perustuvat 

laajasti eri tason organisaatioiden eturivin asiantuntijoilta kerättyyn 

tietoon, ja vastaavat myös aluehallintovirastojen näkemystä ja val-

vontahavaintoja potilas- ja asiakasturvallisuuden toteutumisesta ja 

sen valvonnasta. Potilas- ja asiakasturvallisuuden systemaattinen 

seuranta on tiedon hyödyntämisen edellytys, ja potilas- ja asiakastur-

vallisuuden kehittämisen suunta on oikea. 
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Aluehallintovirastot pitävät lainsäädännön selkeyttämistä tärkeänä. 

Julkisella ja yksityisellä toimijalla tulee olla potilas- ja asiakasturvalli-

suuden varmistamista koskien samat velvoitteet. Lisäksi omavalvon-

taan liittyvää ohjeistusta/määräystä tulee laajentaa koskemaan koko 

sosiaalihuollon kenttää (esim. sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kotiin an-

nettavat palvelut jne.). Toimintayksiköiden, joissa on sekä sosiaali-

että terveydenhuollon toimintaa, tulisi voida laatia yksi yhteinen 

asiakas- ja potilasturvallisuusasiakirja. Omavalvonta-käsite toimisi 

yläkäsitteenä. 

Asiakkaat ja potilaat ovat avainasemassa omavalvonnan kehittämi-

sessä. Aluehallintovirastot katsovat, että palautteen käsittelystä ja 

sen huomioimisesta toiminnan kehittämisessä tulisi olla tarkemmat 

ohjeet (ml. palautteen dokumentaatiovelvoite). 

Aluehallintovirastot katsovat, että asiakas- ja potilasturvallisuuteen 

liittyvää koulutusta olisi hyvä sisällyttää jo ammatilliseen tutkintoon 

johtavassa koulutuksessa ja luonnollisesti säännöllisesti sen jälkeen. 

Sekä johdon että työntekijöiden riskienhallintaosaamista ja -ajattelua 

tulee koulutuksen avulla lisätä. 

Asetettujen tavoitteiden mukaan tilastoista ja rekistereistä tulisi 

saada palveluiden laatua ja turvallisuutta ilmentävää indikaattoritie-

toa. Indikaattorit tulee laatia valtakunnallisesti ja seurannan tulee 

olla valtakunnallista ja saatavissa valtakunnallisesta järjestelmästä. 

Myös terminologiaa tulee yhtenäistää. Tiedon tulisi olla julkista ja sitä 

pitäisi hyödyntää aktiivisesti. Asiakas- ja potilasturvallisuuden valta-

kunnallisen seurannan tulisi myös johtaa johonkin. Aluehallintoviras-

tot pitävät merkittävänä, jos valvontaviranomaisen käyttöön olisi 

mahdollisuus saada esimerkiksi seurantatietoa tietyillä indikaatto-

reilla valvonnan riskiperusteisessa kohdentamisessa. 

Mahdolliset asia- tai tulkintavirheet tarkastuskertomusluonnoksessa 

Aluehallintovirastot toteavat, ettei kertomusluonnoksessa läpikäy-

dyissä aluehallintovirastojen toimintaa, toimintatapoja ja aluehallin-

tovirastosta aiemmin saatuja tietoja koskevissa tiedoissa ole 
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varsinaisia asiavirheitä. Aluehallintovirastot toteavat kuitenkin täs-

mennyksenä, että kun omavalvontaa koskevat säädökset tulivat voi-

maan, on esimerkiksi yksityisiltä palvelujen tuottajilta heidän laati-

massaan toimintakertomuksessa kysytty omavalvontasuunnitelman 

laatimisesta ja onko se asetettu toimintayksikössä julkisesti nähtä-

ville. Toimintayksiköihin tehtävien tarkastuskäyntien yhteydessä 

omavalvontasuunnitelma tarkistetaan, ja kirjallisessa selvitysmenet-

telyssä omavalvonnasta pyydetään selvitystä. 

Kappaleessa 2.1 käytetään termiä ”substanssilaki”. Koska potilas- ja 

asiakasturvallisuuden suunnitteluun, toimeenpanoon ja seurantaan 

liittyvät velvoitteet ovat hajallaan useassa eri laissa, soveltuisi termi 

”yleislaki” ko. kohtaan paremmin. Lainsäädännön kehittämistyössä 

on huomioitava se, että potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevien 

pykälien on kuitenkin tarkoituksenmukaisinta olla substanssilaeissa, 

ei asiayhteydestä irrallaan erillisessä potilas- ja asiakasturvallisuus-

laissa. 

Kappaleessa 2.1 otetaan esille sosiaalihuoltolain 48 §, jossa sääde-

tään sosiaalihuollon henkilöstön ilmoitusvelvollisuudesta koskien teh-

tävissään havaitsemiaan epäkohtia tai niiden uhkia sosiaalihuollon 

toteuttamisessa. Tarkastuskertomusluonnoksen sivulla 12 todetaan 

em. ilmoitusvelvollisuuden koskevan vain sosiaalihuollon ammatti-

henkilöitä, vaikka sosiaalihuollon tehtävissä voi toimia muitakin kuin 

sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita sosiaalihuoltolain 48 §:n il-

moitusvelvollisuus myös koskee. 

Tarkastuskertomusluonnoksen kappaleessa 2.4 on todettu, että ”käy-

tännössä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväalueittain eroavat 

suunnitelmat ovat voineet olla toiminnan näkökulmasta epätarkoituk-

senmukaisia, jolloin näitä on pyritty yhdistämään lainsäädännön reu-

naehdoista huolimatta” ja ”myös keskushallinto ja ministeriö ovat 

omilla linjauksillaan ohjanneet potilas- ja asiakasturvallisuuden suun-

nittelukäytäntöjen yhtenäistämiseen.” Aluehallintovirastot pitävät yh-

denmukaisuutta hyvänä tavoitteena. Samanaikaisesti on tärkeää 

huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon eroavaisuudet. Esimerkiksi 
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sairaalakuolema on eri asia kuin asiakkaan taloudellisen turvallisuu-

den turvaaminen. 

Kappaleessa 2.4 todetaan, että sosiaalihuoltolain ja terveydenhuolto-

lain mukaan nimikkeitä on lähtökohtaisesti vain kahdenlaisia: oma-

valvontasuunnitelmia tai potilasturvallisuussuunnitelmia. Kuitenkin 

terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toimintayksikön on 

laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täy-

täntöönpanosta. Lisäksi STM:n asetuksessa (341/2011) säädetään 

laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadit-

tavasta suunnitelmasta. Suunnitelmaa ei ole laissa tai asetuksessa 

nimetty potilasturvallisuussuunnitelmaksi. 

Lisäksi tulisi huomioida, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimin-

tayksiköillä on myös muita suunnitelmavelvoitteita: esimerkiksi lää-

kehoitosuunnitelma, tietojenhallinnan omavalvontasuunnitelma, keit-

tiön omavalvontasuunnitelma. Olisiko em. suunnitelmien yhdistämi-

nen selkeämmin muuhun omavalvontaan osa asiakas- ja potilastu-

vallisuuden varmistamista. 

Kappaleessa 3.3 mainitaan mm. Valviran ja aluehallintovirastojen ke-

räävän omiin rekistereihinsä lupa- ja valvontatyössä kertyvää ja tar-

vittavaa tietoa. Valvontatietojen osalta on huomioitava, että kyse ei 

ole systemaattisesta tiedonkeruusta, vaan yksittäisiä toimijoita kos-

kevasta, satunnaisesta tiedosta. 

Kappaleessa 4.1, mainitaan, että aluehallintovirastoille kertyy välil-

listä turvallisuuteen liittyvää tietoa esimerkiksi lupamääristä. Luon-

noksessa ei tuoda esille, minkälaista turvallisuustietoa ajatellaan ker-

tyvän siitä, paljonko lupia aluehallintovirasto käsittelee/myöntää. 

Kappaleessa 4.1 todetaan, että ”omavalvonnan myötä valvonnan ja 

toiminnan kehittämisen raja on aiempaa epäselvempi”, ja tarkastuk-

sen haastatteluissa keskustelua herätti Valviran nykyinen rooli valvo-

jana ja ohjaajana. Valviralla on keskeinen rooli sosiaali- ja tervey-

denhuollon omavalvonnan ohjauksessa. Ennakollisen omavalvonnan 

ohjauksen myötä Valviralle on syntynyt yhä vahvempi rooli myös 
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toiminnan kehittämisen ajurina. Esimerkiksi valtakunnallisessa sosi-

aali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmassa terveydenhuoltolain 

mukainen laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnittelu ja 

omavalvonta on käsitteellisesti yhdenmukaistettu siten, että potilas-

turvallisuutta ja omavalvontaa käytetään synonyymeinä. Edellä ku-

vatun kehityskulun voidaan osittain nähdä olevan ristiriidassa sen 

yleisen ohjausperiaatteen kanssa, että toiminnan kehittäminen ja sen 

valvonta pidetään erillisinä toimintoina. Esimerkiksi ensimmäisessä 

Potilasturvallisuusstrategiassa 2009-2013 ilmaistiin selkeä tavoite 

siitä, että potilasturvallisuuden kehittäminen ja viranomaisvalvonta 

pidetään hallinnollisesti erillään. Tarkastuksen useissa haastatteluissa 

tuotiin esille, että toiminnan ja laadun kehittäminen pitää olla erillään 

toiminnan valvonnasta. Samalla kuitenkin omavalvontasuunnitelmien 

laatiminen ja niihin liittyvä suunnittelu ja toimeenpano nähtiin ensisi-

jaisesti kehittämistyönä. 

Kertomusluonnoksessa esitetyt suositukset 

Aluehallintovirastojen näkemyksen mukaan Valtiontalouden tarkas-

tusviraston suositukset sosiaali- ja terveysministeriölle ovat kanna-

tettavia, havaintoihin nähden asianmukaisia ja juontavat nykytilan 

oikeasta tulkinnasta suhteessa valmisteilla olevaan sosiaali- ja ter-

veydenhuollon uudistukseen. Erityisesti lainsäädännön kehittämistä, 

selkiyttämistä sekä toiminnan laatua ja turvallisuutta kuvaavien kes-

keisten mittarien määritteleminen ovat kannatettavia. 

Suositus nro 1 

Aluehallintovirastot toteavat täsmennystarpeena suositukseen nro 1., 

että potilas- ja asiakasturvallisuuden valtakunnallinen johto- ja kehit-

tämisvastuun osoittaminen nykyistä selkeämmin toimivaltaiselle vi-

ranomaiselle selkeyttäisi ja yhdenmukaistaisi ohjeistusta valtakun-

nallisesti. On kuitenkin huomioitava, että toimivaltaisella viranomai-

sella tulee olla myös sosiaalihuollon monipuolista asiantuntijuutta 

käytettävissään. Potilas- ja asiakasturvallisuuden johtamisen ja ke-

hittämisen tulee olla nykyistä selkeämmin vastuutettua, ja lainsää-

dännön tuettava potilas- ja asiakasturvallisuustyötä ja omavalvontaa 

sekä sen jatkuvaa kehittymistä. Suosituksissa ei oteta kantaa 
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valvontaviranomaiseen ja yleiseen ohjausperiaatteeseen pitää poti-

las- ja asiakasturvallisuuden toiminnan kehittäminen ja sen valvonta 

hallinnollisesti erillisinä toimintoina. 

Suositus nro 2. 

Useissa kohdissa raporttia tuodaan esiin potilas- ja asiakasturvalli-

suutta koskevan sääntelyn ja ohjeistuksen hajanaisuus ja vaikeasel-

koisuus sekä se, ettei valtakunnallisesti seurattavia keskeisiä potilas-

ja asiakasturvallisuuden mittareita/indikaattoreita ole määritelty. Oh-

jaus on riippuvainen voimassa olevista säännöksistä. Kuten edellä on 

todettu, nämä huomiot ja havainnot ovat täysin oikeat ja vaativat 

toimenpiteitä, mutta lisäksi aluehallintovirastot pitävät erittäin tär-

keänä luoda yksiselitteiset määritelmät käsitteille potilas- ja asiakas-

turvallisuus. Erityisesti sosiaalihuoltoa koskevan asiakasturvallisuus -

käsitteen määrittely rakentuu tällä hetkellä helposti ainoastaan poti-

lasturvallisuuden näkökulmasta. Sisältö on epäselvä ja tulkinnanva-

rainen, ja vaatisi täsmentämistä siltä osin, mitä eri elementtejä asia-

kasturvallisuuden katsotaan pitävän sisällään. Jos käsitteen sisältö 

on epäselvä, on hankalaa luoda selkeitä ja konkreettisia mittareita 

sen toteutumisen seurantaan. Palveluntuottajat eivät hahmota asia-

kas- ja potilasturvallisuuden ja omavalvonnan kokonaisuutta, koska 

säädöspohja on hajanainen jakautuen edelleen sosiaali- ja tervey-

denhuolto -lainsäädäntöön. Lisäksi omavalvonta ja sen perustuminen 

riskienhallintaan on epäselvää sekä terminologialtaan että konkreti-

assa. Käsitteiden selkeän määrittely mahdollistaa linjata luonnok-

sessa todetun potilas- ja asiakasturvallisuuden suunnittelun käytän-

nössä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioraken-

teissa. 

Aluehallintovirastot katsovat, että suositukseen nro 2. tulisi erikseen 

määritellä kunnan/ kuntayhtymän/ tulevan hyvinvointialueen oma 

omavalvonta. Tähän sisältyy lainsäädännön tuntemus, hankintaosaa-

minen, sopimusosaaminen, sopimusvalvonta- ja valvontaosaamisen 

(järjestämiensä palvelujen valvonta sekä palvelujen tuottaja- että 

yksilö/asiakastasolla) varmistaminen ja em. asioihin liittyvien riskien 

tunnistaminen ja hallinta. Kyse on valvonnasta, jota palvelun järjes-

täjä kohdentaa tuottajiin ja palvelunhankinnan prosesseihin. Oma-

f ~ Aluehallintovirasto 
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valvonta-termiä ei tulisi ottaa käyttöön yhteyksissä, jossa valvonta ei 

koske oman organisaation toimintaa. 

Suositus nro3 

Aluehallintovirastot toteavat, että toiminnan laatua kuvaamien mitta-

reiden yhtenäistäminen kansallisesti ja toiminnan tunnusluvuiksi on 

hyvä ja toimintaa ohjaava tavoite. Huomiota on kiinnitettävä siihen, 

että mittarit on tarkoin valittu, eikä niitä ole liikaa. Mittareiden tulee 

olla myös selkeästi tulkittavia kuten esimerkiksi RAI -arviointitoimin-

nassa ja sen käyttöönoton edistämisessä. Ilman selkeitä kansallisesti 

määriteltyjä indikaattoreita toiminnan systemaattinen seuranta, joh-

taminen ja ohjaaminen sekä tietoon perustuva toiminnan pitkäjäntei-

nen kehittäminen ei ole mahdollista. 

Kansallisia potilas- ja asiakasturvallisuuden mittareita on määritel-

tävä ja käytettävä ehdotuksen mukaisesti myös toimintaa vertaile-

vina tunnuslukuina, koska muutoin on vaikea validisti arvioida poti-

las- ja asiakasturvallisuuden toteutumista. Hyvinvointialueiden laatu-

ja turvallisuustoimintojen kehittämistyön ohjaamisen varmistaminen 

samansuuntaisiin ja hyviksi todettuihin toimintamalleihin on tärkeää. 

Se luo ja varmistaa rakenteet myös potilas- ja asiakasturvallisuu-

delle. 

Aluehallintovirastot pitävät myös valvovan viranomaisen roolin täs-

mentämistä tärkeänä. Valvovalla viranomaisella voi olla hyvä mah-

dollisuus seurata valvontatyönsä yhteydessä turvallisuus- ja laatutie-

don kehittämishankkeiden toteutumista valvomiensa organisaatioi-

den osalta. 

Suositus nro 4 

Aluehallintovirastot pitävät kannatettavana sitä, että hyvinvointialu-

eiden laatu- ja turvallisuustoimintojen kehittämistyössä toimintoja 

ohjataan samansuuntaisiin ja hyviksi todettuihin toimintamalleihin. 

f ~ Aluehallintovirasto 
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Muut huomiot 

Aluehallintovirastot toteavat, että potilas- ja asiakasturvallisuuden 

kehittämisessä on tärkeää ilmoittaa ja raportoida herkästi paitsi ta-

pahtuneet vaaratilanteet, myös niiden uhka eli ns. läheltä piti -tilan-

teet (esimerkiksi HaiPro:ssa). Vain näin menetellen voidaan potilas-

ja asiakasturvallisuutta vaarantaviin tekijöihin reagoida ennakoivasti 

siten, että ne realisoituvat potilaalle/asiakkaalle tapahtuvana vaarati-

lanteena johtaen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin vaarantumi-

seen tai jopa kuolemaan. Potilas- ja asiakasturvallisuustyössä olisi ai-

heen huomioida myös kanteluviranomaisten tekemät päätökset, poti-

lasvakuutuskeskuksen potilasvahinkoasioita koskevat päätökset sekä 

organisaation potilasasiamiehiltä ja sosiaaliasiamiehiltä kertyvät tieto, 

jolla on vaikutusta potilasturvallisuuteen. Mahdollisuuksien mukaan 

potilasasiamiesten raportointia olisi aiheen kehittää. 

Aluehallintovirastot toteavat edelleen, että laadun ja vaikuttavuuden 

arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota AvoHilmo-tietojen perusteella 

kerättyihin tietoihin, mm. hoitoon pääsyn tarkastelussa. AvoHilmo 

tiedot ovat olleet hyvin puutteelliset, ja käytännössä on tarvittu lisä-

selvityksiä todellisen tilanteen selvittämiseksi. Lisäksi ongelmakohtiin 

ei valvonnallisesti pystytä puuttumaan riittävän ajoissa, koska hoi-

toonpääsyn tiedot tulevat viiveellä THL:stä. Viranomaisten välistä yh-

teistyötä on tältä osin saatava toimimaan paremmin ja sujuvammin. 

Laadun ja vaikuttavuuden arviointiin on kehitettävä ja sovittavat pa-

remmat menetelmät, kuin mitä AvoHilmo tiedot tällä hetkellä anta-

vat. 

LISÄTIETOJA 

Lisätietoja antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö 

Niina Siirilä, puh. 0295 018 563, etunimi.sukunimi@avi.fi. 

Johtaja Leena Laajala 

Sosiaali- ja terveysyksikön Niina Siirilä 

päällikkö 

Aluehallintovirasto 
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Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti viimeiseltä sivulta ilme-

nevin tavoin. 

Liite Teknisluonteiset korjaus- ja täsmennysehdotukset 

Jakelu VTV kirjaamo 

Tiedoksi VTV Anna-Liisa Pasanen, johtaja 
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Asia: LAUSUNTO VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN 
OHJAUS JA SEURANTA TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSESTA 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus {Keskus) kiittää valtiontalouden 
tarkastusvirastoa mahdollisuudesta kommentoida potilas- ja asiakasturvallisuuden 
tarkastuskertomusluonnosta. Lausuntopyynnössä pyydetään antamaan näkemyksemme 
tarkastuksen havainnoista ja kannanotoista sekä huomioimaan mikäli havaitsemme 
kertomusluonnoksessa asia- tai tulkintavirheitä . Erityistä kantaa toivotte luonnoksessa 
esitettyihin suosituksiin . Kehittämiskeskus haluaa tuoda esiin seuraavat huomiot. 

Yleisesti tarkastuskertomus antaa mielestämme todellisuutta vastaavan kuvan potilas- ja 
asiakasturvallisuuden ohjauksen ja toimeenpanon tilasta Suomessa. Sen havainnot on 
kuvattu selkeästi ja ymmärrettävällä tavalla . Esitetyt suositukset ovat 
tarkoituksenmukaisia ja perusteltu tehdyillä havainnoilla. 

Esitetyt suositukset: 
Sosiaali- ja terveysministeriön tulee 
1. osoittaa potilas- ja asiakasturvallisuuden valtakunnallinen johto- ja kehittämisvastuu 
nykyistä selkeämmin toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Keskus yhtyy ajatukseen, että tarvitaan toimivaltaisella viranomaistasolla nykyistä 
vahvempi ohjaus- ja johtamisvastuu . Keskuksen näkemyksen mukaan asiakas- ja 
potilasturvallisuuden ohjauksen työnjako Suomessa olisi toimiva, kun ministeriön 
tehtävänä olisi säädösohjaus, STM :n alaisen toimivaltaisen viranomaisen tehtävä olisi 
ohjata säädösten toimeenpanoa yhdenmukaisesti koko sote-palvelujärjestelmälle, 
mukaan lukien STM:n alaisten laitosten ja sote-palvelujen järjestäjien välisen yhteistyön 
koordinointi. 

Viranomaisohjauksen sisällön käytännön toimeenpanon edellyttämää kehittämistä ja 
suunnittelua palvelujen järjestäjien ja tuottajien parissa voisi koordinoida 
erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksessa {14.1.2021) Vaasan sa iraanhoitopiirin 

mailto:kirjaamo@vtv.fi
mailto:noharm@vshp.fi
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tehtäväksiannon mukaisesti tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakas- ja 
potilasturvallisuuskeskuksen resurssein. Keskus ylläpitäisi asiakas- ja potilasturvallisuuden 
toimintamalleja, työkaluja ja oppimismateriaalia, järjestäisi koulutusta, jakaisi 
tutkimustietoa ja edistäisi potilasturvallisuuden kehittämistä ja tutkimusta sekä 
yhteydenpitoa asiantuntijoiden välillä Suomessa ja kansainvälisesti. Yhteistyötä tehtäisiin 
myös ammatti-, erikoisala- ja potilasjärjestöjen kanssa . 

Toimintayksiköiden asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamista koskevan 
toimeenpanon valvonnasta ja potilasturvallisuuden toteutumisen valvonnasta vastaisivat 
osaltaan Valvira ja aluehallintovirastot. 

2. kehittää lainsäädäntöä siten, että se takaisi nykyistä selkeämmät lähtökohdat 
potilas- ja asiakasturvallisuustyölle sekä omavalvonnalle. 

Keskus pitää asiakasturvallisuutta, potilasturvallisuutta ja omavalvontaa koskevan 
lainsäädännön yhdenmukaistamista erittäin aiheellisena ehdotuksena. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa ihminen tarpeidensa 
mukaisesti käyttää erilaisia palvelumuotoja. Yhteiskunnan tarjoamilla palveluilla turvataan 
ihmisten perusoikeuksia, eivätkä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tavoitteet, 
toimintamallit ja keinot varmistaa palvelujen laatu ja turvallisuus eroa keskenään niin 
paljon, että olisi perusteltua säätää eri työmuodoille erilaista ohjausta. Yhtenäinen 
säädöspohja siitä juonnettuine viranomaisohjauksineen virtaviivaistaisi käytännön 
toiminnan kehittämistä, seurantaa ja valvontaa sekä kohdentaisi organisaatioiden 
voimavarat laadun ja turvallisuuden kehittämiseen, seurantaan ja mittaamiseen, kun 
hallinnolliset ohjauksen ja valvonnan suunnitelmat ja toimintamallit organisaatioissa 
yksinkertaistuisivat. 

3. ohjata turvallisuus- ja laatutiedon kehittämishankkeita siten, että pitkään 
tavoitteena olleet toiminnan laatua ja turvallisuutta kuvaavat keskeiset mittarit 
määritellään kansallisesti ja kiinnitetään toiminnan seurannan tunnusluvuiksi. 

Ehdotus on tärkeä ja on yhteismitallinen Vaasan sairaanhoitopiirin johtaman konsortion 
TEAS-hankkeen kanssa, jossa laaditaan tilannekuvaa ja ehdotusta 
seura n tai ndikaattoreista. 

Tulevaisuudessa toimivaltaisen rekisteriviranomaisen tehtävänä olisi määritellä ja 
ylläpitää yhtenevin mittarein kansallista asiakas- ja potilasturvallisuuden tilannekuvaa. 
Mittareiden tulisi kuulua osaksi säännöllisesti seurattavaa tietopohjaa ja niitä seurata 
aktiivisesti esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviointitoiminnossa osana 
valtion toiminnanohjausta tuleville hyvinvointialueille. 

4. varmistaa, että hyvinvointialueiden laatu- ja turvallisuustoimintojen 
kehittämistyössä toimintoja ohjataan samansuuntaisiin ja hyviksi todettuihin 
toimintamalleihin 
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Tarkastuslausunnossa on erittäin tarpeellinen huomio tulevien hyvinvointialueiden 
merkityksestä laadun ja turvallisuuden toimeenpanossa ja kehittämisessä. Esimerkiksi 
toimintayksiköiden tulosohjauksen ja tulosten seurannan keinoin voidaan laadunhallinnan 
ja potilas- ja asiakasturvallisuuden menettelyjä yhtenäistää ja luoda vahvaa 
resurssiohjausta toimintayksiköiden kehittämiselle. Myös omavalvonnan toteutumisen 
ohjaus ja seuranta tulisi 'olla hyvinvointialueilla vahvasti haltuun otettuna. 

Lisäksi toivoisimme, että seuraavia kohtia huomioitaisiin vielä tarkastuskertomuksen 
viimeistelyssä. 

Kuvio 1. sivu 24. Täydellisyyden vuoksi voisi lisätä omana rivinä maininnan 
Terveydenhuoltolain keskittämisasetuksen päivityksestä 14.1.2021. Se sopisi esim. 
kohtaan asetuksen 341/2011 alle uudeksi riviksi vuodesta 2021 alkaen . 

"Terveydenhuoltolain {1326/2010) 45 § perusteella annetussa Valtioneuvoston 
asetuksessa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta {8/2021) 14.1.2021 Vaasan sairaanhoitopiirille 
osoitettiin tehtäväksi kehittämisen ja suunnittelun yhteensovittaminen." 

Toimintayksiköissä laadittavasta suunnitelmasta käytettävä nimitys: Tarkastusvirasto on 
kiinnittänyt huomiota ohjauksen hajanaisuuteen ja ottaa esimerkiksi säädösohjauksen 
velvoittaman suunnitelman nimen . Sivun 25 lopussa todetaan, että suunnitelmia on kaksi 
omavalvontasuunnitelma ja potilasturvallisuussuunnitelma. Terveydenhuoltolain 8 § 

tarkentavan asetuksen mukaan tulee laatia laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden 
täytäntöönpanoa koskeva suunnitelma. Samaa nimitystä käytetään suunnitelmassa myös 
Valviran ohjauskirjeessä vuodelta 2012. 

Kirjoitusvirhe s. 35 ydinasioita pitänee olla ydinasioista . 

Keskus kiittää myös erityisesti selkää kuvausta hoitoilmoituksen haitta kirjausten 
puutteista ja huomiosta hoitoilmoituksiin tehtävien kirjausten asianmukaisuudesta . 

Vaasassa 6.5.2021 

Marina Kinnunen 
sairaanhoitopiirin johtaja 
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Tuija Ikonen 
LT, johtaja, potilasturvallisuuden professori 
tuija .ikonen@vshp.fi, 040 579 5482 
Vaasan sairaanhoitopiiri, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus 
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