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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
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laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta
suunnitelmasta

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain
(1326/2010) 8 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Suunnitelman sisältö

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 8 §:n 3
momentissa tarkoitetussa laadunhallinnasta ja
potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laa-
dittavassa suunnitelmassa on sovittava aina-
kin seuraavat asiat:

1) laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden
täytäntöönpanon vastuuhenkilöt ja toimijat
sekä miten johto vastaa edellytyksistä ja voi-
mavaroista toteuttaa laadukasta ja potilastur-
vallista toimintaa;

2) laadukasta ja turvallista toimintaa tuke-
vat henkilöstöjohtamisen periaatteet ja käy-
tännöt sekä avointa turvallisuuskulttuuria tu-
kevat arvot ja menettelytavat;

3) menettelytavat, joilla henkilökunta osal-
listuu moniammatilliseen laadunhallinnan ja
potilasturvallisuuden kehittämiseen ja saa pa-
lautetta oppimista ja oman toimintansa kehit-
tämistä varten;

4) laadukkaan ja turvallisen toiminnan
edellyttämä henkilöstön perehdyttäminen
sekä toimintayksiköissä tapahtuva opiskeli-
joiden koulutus ja ohjaaminen;

5) menettelytavat, joilla potilas ja hänen
läheisensä voivat antaa palautetta laadunhal-
linnan ja potilasturvallisuuden puutteista,
sekä menettelytavat, joilla potilaalle ja hänen
läheiselleen annetaan tietoa ja tukea potilasta
kohdanneen haittatapahtuman jälkeen;

6) toiminnassa käytettävät laadunhallinta-
asiakirjat;

7) turvallisuus- ja laatuongelmien ennakoi-
minen sekä turvallisuusriskien tunnistaminen
ja hallinta;

8) vaara- ja haittatapahtumien tunnistami-
nen ja raportointi, haittatapahtumien ilmoitta-
minen hoitoilmoitusjärjestelmään ja muiden
säädösten edellyttämä raportointi ja korjaa-
via toimenpiteitä koskevat menettelytavat;

9) laadunhallinnassa ja potilasturvallisuu-
den täytäntöönpanossa tarvittava yhteistyö
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella
muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimin-
tayksiköiden kanssa.

Suunnitelmassa on käsiteltävä ainakin pal-
velujen tarpeenmukainen saatavuus, hoitoket-
jut, toimintayksikön fyysinen ympäristö, ter-
veydenhuoltoon liittyvät infektiot, lääkehoito
ja lääkehuollon järjestäminen, terveydenhuol-
lon laitteet ja tarvikkeet, henkilöstö, sen työn-
jako ja osaaminen, tietojärjestelmät ja poti-
lasasiakirjamerkintöjen tekeminen sekä tie-
donkulku toimintayksikön sisällä ja toimin-
tayksikköjen välillä.

2 §

Suunnitelman täytäntöönpano

Suunnitelmassa on sovittava tavoista, joilla
suunnitelman täytäntöönpanon toteuttami-
seksi henkilöstölle annetaan tietoa ja koulu-



tusta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden
periaatteista ja toimintakäytännöistä sekä
suunnitelman sisällöstä.

3 §

Tiedottaminen potilaille

Suunnitelmassa on sovittava tavoista, joilla
potilaille ja heidän läheisilleen tiedotetaan
suunnitelmasta sekä potilaiden ja heidän lä-
heistensä mahdollisuudesta edistää ja vaikut-

taa laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden
toteutumiseen.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimiin.
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