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JOHDANTO 
 

Terveydenhuoltolain (1326/ 2010) mukaan, terveydenhuollon organisaation tulee laatia suunnitelma 

potilas- ja asiakasturvallisuuden täytäntöönpanosta.  Suunnitelmassa tulee huomioida lainsäädäntö, 

hyvät hoitokäytännöt ja valtakunnan suositukset, kansallisen potilasturvallisuusstrategian sisältämät 

tavoitteet, sekä Euroopan unionin komission suositukset potilas- ja asiakasturvallisuudesta.  

 

Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuusstrategia, ”Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä” 

vuosille 2009–2013, linjaa potilasturvallisuuden kehittämisen suuntaviivat valtakunnallisesti. Sen 

mukaan potilasturvallisuutta tulee edistää systemaattisesti ja riittävin voimavaroin. Potilasturvalli-

suussuunnitelman sisällön tulee perustua asetukseen (341/2011) laadunhallinnasta ja potilasturvalli-

suuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta. 

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän potilasturvallisuussuunnitelma sisältää potilasturval-

lisuuteen liittyvien keskeisten käsitteiden määrittelyn sekä potilasturvallisuuden toteutumisedelly-

tysten ja potilasturvallisuusvastuiden kuvauksen.  Suunnitelma esittelee sairaanhoitopiirissä käytös-

sä olevat potilasturvallisuutta edistävät menettelytavat, ohjeistukset ja kehittämisen perusteena käy-

tettävän potilasturvallisuustiedon keruun ja hyödyntämisen. Asiakirjan lopussa ovat sairaanhoitopii-

rin potilasturvallisuuden strateginen suunnitelma vuosille 2013- 2015 ja vuoden 2013 potilasturval-

lisuuden toteuttamissuunnitelma.  

 

Potilasturvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain. Sähköiseen versioon linkitetään asiakirjoja, 

ohjeistuksia ja tarpeellisiksi todettavia internet -sivustoja myös varsinaisten päivitysten välillä. Päi-

vittämisestä huolehtii laatupäällikkö yhdessä potilasturvallisuuden johtoryhmän kanssa. Potilastur-

vallisuuden johtoryhmä hyväksyy päivitetyn version. 
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1 KESKEISET KÄSITTEET 
 

Tässä luvussa avataan potilasturvallisuuteen liittyviä keskeisiä käsitteitä. Ne esiintyvät toistuvasti 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin potilasturvallisuussuunnitelmassa siinä merkityksessä kuin ne on 

suunnitelman tässä luvussa määritelty.  

 

1.1 Potilasturvallisuus 

 
Potilasturvallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä organisaation ja yksiköiden periaatteita sekä toi-

mintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa annettavan hoidon turvallisuus ja suojata potilasta va-

hingoittumasta. Potilasturvallisuus perustuu ennakoivaan riskien hallintaan ja turvallisuuden var-

mistamiseen.  

 

Turvallinen hoito toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Sen toteutumiseksi hyödynnetään olemassa 

olevia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Potilaan kannalta potilasturvallisuus on sitä, että 

hän saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. 

Potilasturvallisuus on terveydenhuollon henkilökunnan, potilaan ja tämän omaisten yhteinen pää-

määrä. Potilasturvallisuus on keskeinen osa laadukasta hoitoa. Hoidon turvallisuus kattaa myös sai-

rauksien ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon, lääkityksen ja kuntoutuksen.  

 

Käytännön työssä potilasturvallisuuden keskeiset menetelmät koostuvat erilaisista tarkistus- ja var-

mistusrutiineista, prosessien ja toimintojen vakiotoimintamenetelmistä, tarkistuslistoista sekä kom-

munikaation ja tiedonkulun yhteisistä periaatteista. Niihin tilanteisiin, joihin ei ole erikseen pakolli-

siksi tai kielletyiksi määriteltyjä toimintoja tai nimettyjä vastuita, velvoitteita tai oikeuksia, tarvitaan 

kaikille yhteistä ymmärrystä potilasturvallisuudesta.  

 

1.2 Potilasturvallisuuspolitiikka 

 

Potilasturvallisuuspolitiikka määrittelee ne arvot ja potilasturvallisuutta edistävät periaatteet, joita 

sairaanhoitopiiri toiminnassaan edellyttää. Se on organisaation virallinen kanta potilasturvallisuu-

den toteuttamiseen. Länsi – Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kaikkea toimintaa ohjaavat 

arvot ovat: asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, avoimuus, luotettavuus sekä yhteistyökykyisyys. Tältä 

pohjalta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä eri-

koissairaanhoidon palveluja yhteistyössä kuntien, perusterveydenhuollon ja Erva – alueen kanssa.  

Näiden arvojen ohjaamina toteutetaan myös potilasturvallisuutta ylläpitävät ja sitä parantavat toimet 

johtamisesta yksittäisiin työtehtäviin.  

Länsi – Pohjan sairaanhoitopiirin potilasturvallisuustyötä johdetaan, suunnitellaan, toteutetaan 

ja arvioidaan avoimesti, vastuullisesti ja luotettavasti yhteistyössä toimintaan osallistuvien taho-

jen kesken. Potilasturvallisuusjärjestelmään sisällytettävät varmistamiskäytännöt ja menettelyt 
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ovat tärkeitä, mutta ne eivät yksinään riitä takaamaan hyvälaatuisen hoidon turvallista toteutu-

mista kattavasti. Potilasturvallisuuden johtaminen nähdään vuorovaikutteisena ilmiönä, joka 

edistää potilasturvallisuuden jatkuvaa kehittymistä organisaation yhteisen potilasturvallisuusnä-

kemyksen mukaan. Kun potilasturvallisuuden johtamiseen osallistuvat kaikki toimijat, potilas 
mukaan luettuna, yhteinen potilasturvallisuuden tahtotila on saavutettavissa.  

1.3 Potilasturvallisuusjärjestelmä 

Potilasturvallisuusjärjestelmä on se toimintatapojen ja tekojen kokonaisuus, jolle on asetettu 

tavoitteeksi potilasturvallisuuden edistäminen ja kehittäminen. Järjestelmä muodostuu tervey-

denhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation noudattamista yhteisistä periaatteista ja toi-

minnoista, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahin-

goittumasta. Potilasturvallisuusjärjestelmään sisältyvät myös potilasturvallisuuteen liittyvä tie-

dottaminen ja koulutus sekä sovitun potilasturvallisuusindikaattoritiedon kokoaminen, analy-

sointi, tilanteen seuranta ja potilasturvallisuuden raportointi. Järjestelmään kuuluvat potilastur-

vallisuuden tehtäviin nimetyt vastuuhenkilöt organisaation eri tasoilla. Potilasturvallisuusjärjes-

telmä on kuvattu organisaation potilasturvallisuussuunnitelmassa 

1.4 Potilasturvallisuussuunnitelma 

 

Potilasturvallisuussuunnitelma muodostaa yhdessä riskien- ja laadunhallinnan kanssa kokonaisuu-

den, jonka tehtävänä on potilasturvallisuuden jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Länsi- Pohjan 

sairaanhoitopiirin potilasturvallisuussuunnitelma on laadittu sairaanhoitopiirin strategian ja kansal-

lisen potilasturvallisuusstrategian mukaisesti tukemaan hyvää, laadukasta ja turvallista hoitoa. Poti-

lasturvallisuussuunnitelma on keskeinen organisaation potilasturvallisuustyötä ohjaava asiakirja. 

Siinä kuvataan organisaation asenne potilasturvallisuuteen, potilasturvallisuusjärjestelmä ja keskei-

simmät potilasturvallisuuden varmistamiseen liittyvät käytännöt ja menetelmät. Potilasturvallisuus-

suunnitelman laatimisen vastuu on potilasturvallisuuden johtoryhmällä. Suunnitelma päivitetään ja 

sen sisällön ajanmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti. Päivittämisestä vastaavat laatupäällikkö ja 

potilasturvallisuuden johtoryhmä. 

 

2. POTILASTURVALLISUUDEN OSATEKIJÄT 

 

Kliinisen hoitamisen näkökulmasta potilasturvallisuus muodostuu kolmesta konkreettisesta osa-

alueesta, jotka ovat: hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus ja laiteturvallisuus. Kun hoito on 

oikein suunniteltu ja toteutettu ilman prosessissa ilmeneviä poikkeamia, kun lääkehoidossa ei tehdä 

virheitä ja laitteet toimivat moitteettomasti, potilaan hoidon kliiniset turvallisuusvaatimukset toden-

näköisesti täyttyvät. Tämä on vähimmäisvaatimus potilaan hoitamisen kokonaisuudessa, johon si-

sältyy paljon muutakin kuin virheetön tekninen suoritus.   
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Kuvio 1. Potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet (Mehiläinen, 2010) 

 

 

 

2.1 Hoitamisen turvallisuus 

  

Hoidon turvallisuuden lähtökohta on potilaan hoidon tarpeen oikea arviointi ja turvallisten hoito-

menetelmien valinta Käypä hoito – suosituksia hyödyntäen. Kunkin potilaan tarpeista lähtevän hoi-

don toteuttaminen tehdään suunnitelman mukaan turvallisuusohjeita noudattaen ja riskit tunnistaen 

ja välttäen. Hoito on turvallista silloin, kun se toteutuu ilman poikkeamia hoitoprosessissa ja ilman 

potilaalle aiheutuvia haittoja. Hoitamisen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan yksilöllisesti 

huomioon kunkin potilaan tarvitseman hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.  

 

Kaikki potilaan hoitoprosessin vaiheet dokumentoidaan organisaation käytössä oleviin potilastieto-

järjestelmiin siten kuin ajantasaiset dokumentointiohjeet edellyttävät. Potilasturvallisuuden edistä-

miseksi kirjaamisohjeiden tulee olla kattavat ja ne tulee päivittää riittävän usein.  
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2.2. Laiteturvallisuus 

 

Laiteturvallisuuden tavoite on, että teknologia tukee työn turvallista suorittamista. Sen edistämiseksi 

laite- ja välineistöhankinnoissa huomioidaan käytettävyys. Laitteiden ja välineiden käyttöohjeet 

laaditaan siten, että ne tukevat toimintaa myös kiireellisissä tilanteissa. Kunkin laitteen käytössä 

tarvittavien ohjeiden tulee olla helposti saatavilla. Laitehuolto järjestetään valmistajan ohjeiden mu-

kaisesti.  

 

Laitekantaa uusittaessa pyritään yhdenmukaistamaan laitteistoa työn hallinnan ja potilasturvallisuu-

den parantamiseksi. Uusien laitteiden käyttöönoton tulee olla suunniteltua ja tarvittavat riskianalyy-

sit tehdään ennen kunkin laitteen käyttöönottoa.  

 

Laitteiden käyttöön liittyvää perehdytys ja tarvittava koulutus tulee määritellä yksiselitteisesti. Kai-

killa laitteen käyttöön osallistuvilla tulee olla mahdollisuus osallistua käyttökoulutukseen. Esimie-

hen tehtävänä on määräajoin arvioida laitteiden käyttöön liittyvä täydennyskoulutuksen tarve ja 

osallistua tarvittavan täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen riittävän laiteosaamisen 

varmistamiseksi.  

 

2.3 Lääkehoidon turvallisuus 

 

Lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa, jota toteutetaan pääsääntöisesti lääkehoidon 

koulutuksen saaneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimesta ja heidän vastuullaan. 

Ammattiin johtava koulutus antaa terveydenhuollon ammattilaisille perusvalmiudet lääkehoidon 

toteuttamiseen. Lääkehoidon koulutuksen saaneet laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt 

kantavat kokonaisvastuun lääkehoidon toteuttamisesta ja jokainen lääkehoitoa toteuttava tai 

siihen osallistuva kantaa vastuun omasta toiminnastaan. Työhön perehdytyksellä ja täydennys-

koulutuksella ylläpidetään ja parannetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoito- 

osaamista.  

 

Lääkehoidon turvallisuus hoidon kaikissa vaiheissa on jokaisen potilaan perusoikeus. Lääkehoi-

to tapahtuu usein yhteistyössä useamman toimijan kesken. Hoitoketjujen eri vaiheissa myös 

potilas itse, hänen omaisensa, apteekki ja sosiaalitoimen edustajat voivat olla osallisina lääke-

hoidon toteuttamisessa. Lääkehoitoa toteuttavan ammattihenkilöstön tulee ymmärtää lääkehoi-

don koko kaari sekä sen merkitys potilaan kokonaishoidossa.  

 

Länsi-Pohjan keskussairaalan lääkekeskus huolehtii lääkkeiden asianmukaisesta tilaamisesta, 

varastoinnista, velvoitevarastoinnista, valmistamisesta sekä toimittamisesta Länsi-Pohjan kes-

kussairaalaan ja Keroputaan sairaalaan sekä Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan terveys-

keskuksiin. Näiden lisäksi lääkekeskus voi toimittaa lääkkeitä tiettyihin ryhmiin kuuluville yk-

sittäisille potilaille. Muita lääkekeskuksen tarjoamia lääkehuoltopalveluita ovat potilaskohtais-
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ten solunsalpaaja-annosten valmistaminen, lääkeinformaatiopalvelu eli tiedottaminen ja puhe-

linneuvonta sekä osastokäynnit, lähinnä lääkekaappien tarkastukset.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut valtakunnallisen ”Turvallinen lääkehoito- oppaan v. 2006 

(STM oppaita 2005:32). Se ohjaa lääkehoidon toteuttamista julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimintayksiköissä.  Lääkehoitoa ja verensiirtoja koskevat yleiset ohjeet ja peri-

aatteet ovat samat kaikille terveyden- ja sosiaalihuollon toimintayksiköille sekä lääkehoitoa toteu-

tettaville virallisille toimijoille.  Oppaan tarkoituksena on varmistaa lääkehoidon turvallisuus sekä 

suojata potilasta vahingoittumiselta.  

 

Turvallisen lääkehoidon perusta on toimipaikkakohtainen lääkehoitosuunnitelma. Erikoissairaan-

hoidon laatima, määräajoin päivitettävä lääkehoitosuunnitelma toimitetaan alueen terveyskeskuksiin 

sekä sairaaloiden toimintayksiköihin. Jokaisen päivitetyn lääkehoitosuunnitelman vastaanottavan 

yksikön on tarkistettava ja päivitettävä oma suunnitelmansa vuosittain, sairaanhoitopiirin lääkehoi-

tosuunnitelman päivityksen mukaiseksi. 

  

Lääkehoidon toteuttamista käytännössä ohjaavat ja valvovat esimiehet lääkehoitosuunnitelman mu-

kaisesti. He päättävät myös eri henkilöstöryhmien lääkehoitoon liittyvästä työnjaosta ja yhteistyöstä 

siten, että jokaisen ammattiryhmän osaaminen hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

3 POTILASTURVALLISUUDEN TOTEUTUMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT EDELLYTYKSET  
 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on monimutkainen järjestelmä, joukko toimijoita, jotka vaikuttavat 

toisiinsa siten, että kunkin toimijan ratkaisut saattavat muuttaa muiden toimintaympäristöä. Kyse on 

monimutkaisesta adaptiivisesta järjestelmästä, ”verkostojen verkostosta”, jossa myös potilasturval-

lisuutta toteutetaan. Järjestelmän monimutkaisuuden vuoksi turvallisuus voi vaarantua jossakin jär-

jestelmän osassa sattuvan virheen tai vajeen seurauksena. 

  

Potilasturvallisuuden toteutumiseen vaikuttavat kiinteistöturvallisuus, valvonta, vartiointi, palotur-

vallisuus ja rikosturvallisuus, jotka kuuluvat fyysiseen turvallisuuteen sekä tapaturmat ja väkivalta- 

ja uhkatilanteet, jotka edustavat henkilöstöturvallisuuden aluetta. Ilman tietoturvallisuutta ei potilas-

turvallisuus liioin voi täysin toteutua. 
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Kuvio 2. Turvallisuuden osa-alueet 

 

 

 

3.1 Yleinen turvallisuus ja turvallisuussuunnittelu  

 
Potilasturvallisuus voi toteutua vain silloin, kun kliinistä hoitoa tukevat turvallisuusnäkökohdat on 

monipuolisesti huomioitu ja niihin liittyvät riskit minimoitu. Potilasturvallisuutta ja muita turvalli-

suuden osa-alueita, kuten fyysistä turvallisuutta ja tietoturvallisuutta pyritään tarkastelemaan orga-

nisaatioissa kokonaisuutena, toisiinsa läheisesti liittyvinä tekijöinä.  

 

Sairaalan turvallisuus- ja valmiussuunnittelun lähtökohtana on varmistaa asiakaspalvelulle ja poti-

laan kliinisen hoidon toteuttamiselle häiriötön, toimiva ja turvallinen ympäristö.  Tähän pyritään 

myös poikkeusoloissa. Vastuut riskienhallinnasta, turvallisuus- ja valmiussuunnittelusta on kuvattu 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän riskienhallintapolitiikassa. 

 

3.2 Osaaminen  

 

Henkilöstösuunnittelussa varmistutaan siitä, että organisaation vakanssit ja niiden pätevyysvaati-

mukset vastaavat toiminnan toteuttamisen määrällisiä ja laadullisia tarpeita. Kuhunkin työtehtävään 

sijoitetaan ammattihenkilö, jonka koulutus, kokemus ja pätevyys sekä muut edellytykset vastaavat 
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vakanssin vaatimuksia. Jokaisella ammattihenkilöllä tulee olla riittävät tiedot ja taidot myös potilas-

turvallisuudesta.  

 

Sairaanhoitopiirin johdon ja esimiesten tehtävänä on varmistua siitä, että henkilöstöllä on riittävä, 

tehtävänmukainen koulutus ja osaaminen. Tietyissä, erikseen nimetyissä työtehtävissä tarvittavan 

osaamisen varmistamista varten on määritelty selkeät toimintamallit, joiden mukaisesti osaaminen 

varmistetaan ja dokumentoidaan (esimerkiksi suonen sisäinen neste- ja lääkehoito-osaaminen).  

 

3.3 Perehdytys  

 

Työnantaja huolehtii henkilöstön perehdytyksestä siten, että kaikki, myös lyhytaikaisissa työsuh-

teissa työskentelevät, saavat tehtävänsä ja asemansa mukaisen perehdytyksen. Mahdollisten ulko-

puolisten palveluntuottajien perehdytys suunnitellaan sellaiseksi, että kukin palvelu on asianmukai-

sesti järjestettävissä sille asetetut vaatimukset täyttävänä ja ilman potilasturvallisuuden vaarantu-

mista. 

  

Uusien työntekijöiden perehdytykseen sisällytetään riittävästi opastusta yleisiin työympäristön tur-

vallisuusasioihin ja työturvallisuusnäkökohtiin. Organisaation yhteiseen potilasturvallisuusnäke-

mykseen, potilasturvallisuustyön perusteisiin ja potilasturvallisuussuunnitelmaan tutustuminen si-

sältyvät organisaation yhteiseen perehdytysohjelmaan.  

 

Uudelle työntekijälle nimetään yksikössä ohjaaja, joka perehdyttää tulokkaan suunnitelmallisesti. 

Perehdyttämisen etenemistä ohjataan ja seurataan perehdytyslomakkeen avulla. Perehdytysohjel-

man toteuttamisen jälkeen työntekijä arvioi perehtymisensä onnistumista ja tarvittaessa perehdytys-

tä täydennetään tarpeita vastaavaksi. 

 

Työntekijä perehdytetään erikseen yksikössä käytössä olevien laitteiden ja välineiden turvalliseen 

käyttöön, ennen kuin häneltä edellytetään laitteen itsenäistä käyttöä. Laitteet ja välineet, joita ei voi 

turvallisesti käyttää ilman erillistä perehdytystä, vaihtelevat yksiköiden perustehtävän mukaan. Tä-

mä on huomioitava niissä tilanteissa, joissa työntekijä siirtyy sairaalan sisällä yksiköstä toiseen tai 

työskentelee varahenkilön tehtävässä useissa yksiköissä vuorotellen.  

 

3.4 Täydennyskoulutus 

 

Henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti huolehtimalla ammatillisesta jatko- ja täyden-

nyskoulutuksesta. Työtehtävien tai toimintaympäristön muuttuessa henkilöstölle järjestetään täy-

dennyskoulutusta työn vaativuuden ja uuden toimenkuvan mukaisesti. Koulutuksessa kiinnitetään 

huomiota perinteisen alakohtaisen koulutuksen lisäksi turvallisuusasioihin ja varsinaiseen potilas-

turvallisuusosaamiseen. Erityisesti yhteistä potilasturvallisuusnäkemystä tukevaa koulutusta toteute-
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taan sairaanhoitopiirin omana toimintana. Kliinisen työn sisältöön liittyvään ja usein organisaation 

ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen osallistumiselle järjestetään riittävät mahdollisuudet. 

 

Potilasturvallisuusosaaminen on henkilön tietoisuutta potilasturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, 

riskeistä ja niiden hallintaan liittyvistä käytännöistä sekä kyvystä soveltaa näitä omassa työssään. 

Potilasturvallisuutta edistävien konkreettisten toimien hallinta ja määriteltyjen rajoitteiden noudat-

taminen eivät vielä riitä takaamaan potilasturvallisuusosaamista. Tarvitaan kaikille yhteistä tahtoti-

laa ja potilasturvallisuutta edistävää asennetta. Sitä välitetään yhteisissä koulutuksissa ja erilaisissa 

kokoontumistilanteissa kautta koko organisaation. 

 

Potilasturvallisuuteen liittyvää täydennyskoulutusta suunnitellaan ja toteuttaa laaja-alaisena yleis-

luonteisena koulutuksena ja potilasturvallisuuden osa-alueiden sisälle porautuvina yksityiskohtai-

sempina koulutuksina. Tarkemman tason koulutusta suunnitellaan vähintään laiteturvallisuuteen, 

hoitamisen turvallisuuteen ja turvalliseen lääkehoitoon liittyen. Koulutussisältöjä räätälöidään tar-

peen mukaan erilaisiin toimintoihin, yksiköihin ja ammattiryhmien tarpeisiin. Yleiseen turvalli-

suuskoulutukseen ja potilasturvallisuuteen kuuluvista sisällöistä suunnitellaan koulutuskokonai-

suuksia tarpeen mukaan myös henkilökuntaryhmittäin.  

 

3.5 Tiedonkulku 

 

Onnistunut tiedonvälitys potilaan hoitoon osallistuvien ammattihenkilöiden välillä on potilasturval-

lisuuden varmistamista. Tiedon kulusta huolehditaan hoitoketjun kaikissa vaiheissa. Erityistä huo-

miota kiinnitetään tiedon siirtymiseen eri toimijoiden ja yksiköiden välillä eli rajapinnoissa. Tie-

donkulku varmistetaan selkeällä ja kattavalla, ajantasaisella kirjaamisella ja yksiselitteisellä kom-

munikaatiolla. Potilastietojärjestelmien yhteiskäyttömahdollisuus tehostaa hoitoon liittyvien tietojen 

välittämistä.   

 

3.5.1 Tietosuoja ja tietoturva 

 

Osana potilasturvallisuutta huomioidaan potilasasiakirjojen käsittelyssä ja kaikessa potilastiedon 

välittämisessä tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tietosuojakäsikir-

ja ohjaa henkilökuntaa toimimaan potilastietojen ja muiden henkilötietojen käsittelyssä lainsäädän-

nön määräysten mukaisesti ja potilaiden sekä muiden rekisteröityjen yksityisyyttä kunnioittaen. 

Tietosuojakäsikirjaan on sisällytetty myös keskeiset tietoturvaohjeet; erillistä tietoturvakäsikirjaa ei 

ole. Sairaanhoitopiirin johtaja johtaa tietoturva- ja tietosuojatyötä. Johtajaylilääkäri vastaa potilas-

tiedoista. Tietosuojavastaavana toimii sairaanhoitopiirin kuntayhtymän arkistopäällikkö ja tietotur-

vavastaavana järjestelmäasiantuntija. Henkilöstön koulutuksessa käytetään Granite Partners  

– tietosuoja ja tietoturva – verkkokoulutusta, joka avautuu pikalinkistä intranet- sivulta. 

 

3.5.2 Henkilöstön informointi 
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Henkilöstölle suunnatun tiedottamisen tavoitteena on ylläpitää henkilöstön tietoisuutta potilastur-

vallisuuden tilanteesta, ajankohtaista asioista, tunnistetuista potilasturvallisuusriskeistä ja -ohjeista. 

Potilasturvallisuutta koskevalla suunnitelmallisella ja dokumentoidulla tiedotus-menettelyllä var-

mistetaan, että henkilöstölle jaetaan oikea-aikaisesti ja riittävästi ajan tasalla olevaa potilasturvalli-

suustietoa. Organisaatiossa huolehditaan siitä, että tieto on kaikkien helposti saatavilla. Länsi-

Pohjan sairaanhoitopiirin henkilöstöä informoidaan potilasturvallisuuteen liittyvissä ajankohtaisissa 

asioissa: 

• Intranet- sivuilla, joissa on oma kohtansa potilasturvallisuudelle 

• Viikkotiedotteessa jakamalla ajankohtaista tietoa potilasturvallisuudesta 

• Henkilöstölehti Länsi - Puhurissa potilasturvallisuutta käsittelevien kirjoitusten muodossa 

• Muilla tiedotteilla, joita ovat Valviran, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja 

Aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet 

• Yksiköiden työpaikkakokouksissa ja osastotunneilla 

• Sähköpostilla  

 

3.6 Opiskelijaohjaus 

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä jokaisella tulosalueella toimii yksi opiskelijakoordinaattori oman 

työnsä ohella.  Heidän tehtävänään on kehittää opiskelijaohjausta ja yhtenäistää opiskelijaohjauksen 

laatua.  Opiskelijakoordinaattorit pitävät keskitetysti neljä kertaa vuodessa uusille opiskelijoille 

tiedotustilaisuuksia, joissa yhtenä osa-alueena ovat potilasturvallisuusasiat.  Osastoilla perehdytys 

jatkuu tarkemmin perehdytysohjelmien mukaisesti sisältäen myös potilasturvallisuusnäkökohtiin 

opastuksen. Koko opiskelujakson ajan käytännön työssä ohjataan opiskelijoita kunkin sisältöalueen 

ja tilanteiden mukaiseen työskentelyyn siten, että potilasturvallisuus toteutuu.   

 

3.7 Potilasturvallisuuden huomiointi sijaisjärjestelyissä  

 

Kaikkia rekrytoitavia pyydetään todentamaan alkuperäiset opinto- ja koulutodistukset. Lisäksi las-

ten parissa työskenteleviltä pyydetään voimassaoleva rikosrekisteriote. Uuden työntekijän oikeus 

harjoittaa ammattia Suomessa tarkistetaan Valviran rekisteristä joko verkkosivuston kautta tai puhe-

limitse.  

 

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi sijaisten valinnassa etusijalle asetetaan ammattikoulutetut, 

muodollisesti ja osaamiseltaan pätevät sijaiset. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin henkilöstöpankki on 

ensisijainen sijaisten rekrytoija. Sairaanhoitajan sijainen valitaan seuraavaa priorisointijärjestystä 

noudattaen: 

 

1. varahenkilöstöstä,  

2. ulkopuolelta, koulutettu jolla on voimassa oleva i.v.-lupa, 
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3. ulkopuolinen, koulutettu, ilman i.v.-lupaa, jos miehitys sallii 

4. sairaanhoitajaopiskelija vähintään 140 op, jos miehitys sallii 

5. koulutettu lähi- tai perushoitaja, jos miehitys sallii 

 

Lähihoitajan sijaisena voi toimia sairaanhoitajaopiskelija, jolla on vähintään 90 op.  

Esimiehen tehtävä on varmistaa, että opiskelijalla on riittävät tiedot ja taidot sijaisuuden hoitami-

seen.  Henkilöstökoordinaattori tarkistaa opiskelijan opintosuoritukset. Esimies seuraa aktiivisesti 

opiskelijan työtä ammattihenkilön tehtävässä ja puuttuu välittömästi, jos havaitsee epäkohtia. Opis-

kelijan toimiessa työntekijän sijaisena osastolla, hänen kanssaan käydään läpi tehtävän kuvaus eli 

kartoitetaan, mihin hänen sen hetkinen koulutuksensa antaa oikeutuksen. Lääketieteen opiskelijoita 

ei palkata hoitohenkilökunnan sijaisuuksiin, sillä koulutussisällöt eivät vastaa toisiaan. 

 

Lääketieteenopiskelija saa toimia neljän ensimmäisen opiskeluvuoden opinnot suoritettuaan erikois-

sairaanhoidossa sen lääketieteen erikoisalan töissä, joissa on suorittanut opintojaksot hyväksytysti. 

Neljän ensimmäisen opintovuoden lääketieteen opinnot suorittanut opiskelija saa päivystää itsenäis-

tä ammattiaan harjoittamaan oikeutetun laillistetun lääkärin rinnalla. Viiden ensimmäisen opinto-

vuoden lääketieteenopinnot suorittanut opiskelija saa päivystää kun hänellä on takapäivystäjä. Kai-

kille opiskelijalääkäreille on oltava nimettynä ohjaajalääkäri. Lääketieteen lisensiaatti saa toimia 

opiskelijaoikeuksin ohjattuna kuukauden valmistumisen jälkeen tai kunnes saa laillistuksen. 

 

Amanuenssilla ei ole terveydenhuollon ammattihenkilön oikeuksia edes tilapäisesti, vaan hän toimii 

harjoittelijana ohjaajan valvonnassa ja vastuulla. 

 

3.8 Prosessien hallinta 

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin keskeiset hoito- ja toimintaprosessit mallinnetaan yhteneväistä 

käytäntöä noudattaen. Prosessimalleihin kuvataan yhteiset toimintatavat ja ohjeet. Samalla mallilla 

tehtyjä prosessikuvauksia opitaan lukemaan ja niistä osataan hakea ohjeita ja tukea toimintaan.  

 

Kunkin mallinnettavan prosessin potilasturvallisuusriskit pyritään tunnistaman. Prosessit, joihin 

sisältyy turvallisuusriskejä, tutkitaan ja ohjeistetaan erityisen yksityiskohtaisesti. Havaitut riski-

kohdat merkitään näkyviin kuhunkin prosessikuvaukseen.  

Yksiköiden väliset rajapinnat, joissa vastuu potilaasta siirtyy toimijalta toiselle, ovat potilasturval-

lisuuden tavallisimpia riskikohtia. Niihin kiinnitetään prosessien hallinnassa erityishuomio, jotta 

riskit tunnistetaan ja niiden toteutuminen pystytään estämään.  

 

Prosessien arviointi ja päivittäminen tehdään suunnitellusti. Päivityssuunnitelma tarkistetaan vuo-

sittain. Kaikkien työntekijöiden saatavilla olevat ajantasaiset mallit ja toimintaohjeet lisäävät toi-

minnan läpinäkyvyyttä ja arviointimahdollisuutta ja siten myös potilasturvallisuutta. 
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Uudet työntekijät perehdytetään toimintaprosesseihin ja yhtenäisiin käytäntöihin helpoimmin pro-

sessikuvausten avulla.  

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri noudattaa prosessien hallinnassa seuraavia turvallisuutta 
varmistavia periaatteita: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.9 Potilasturvallisuusriskien tunnistaminen ja hallinta  

 

Potilasturvallisuus on keskeinen tavoite sekä Länsi - Pohjan sairaanhoitopiirin laadunhallinnassa 

että yleisessä riskienhallinnassa. Toimiva laatujärjestelmä ja kattava riskienhallinta edellyttävät sel-

keää, kuvattua toimintatapaa, jolla myös potilasturvallisuuteen liittyvät riskit pystytään hallitse-

maan. Toimintajärjestelmään ja erilaisiin tehtäviin liittyvät roolit ja vastuut määritellään ja kuvataan 

selkeästi. Keskeistä on ennakoiva turvallisuusriskien arviointi ja toiminnan kehittäminen siten, ett-

eivät riskit toteudu eikä haittatapahtumia pääse syntymään. Arviointi perustuu erikseen määritelty-

jen indikaattoreiden käyttöön ja asetettuihin tavoitteisiin. Sairaanhoitopiirin laatupäällikkö tukee 

tulosalueita ja yksiköitä potilasturvallisuuteen liittyvien riskien hallinnassa sekä avustaa tarvittaessa 

yksittäisissä potilasturvallisuuteen liittyvissä tapauksissa. 

 

Turvallisuusriskejä ja erehtymisen mahdollisuutta pyritään vähentämään rakenteita, prosesseja ja 

tiedonkulkua analysoimalla ja kehittämällä. Keskeinen osa hoitoprosessien kehittämistä on proses-

sien selkeyttäminen, yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen. Prosessien standardoinnin ja mallin-

tamisen yhteydessä pyritään huomioimaan kaikki prosessiin liittyvät rajapinnat ja määrittelemään 

vastuunjako yksiselitteisesti rajapinnoissa työskentelevien kesken. Tiedonkulku pyritään varmista-

maan toimintaan osallistuvien tahojen välillä.  

 

Riskienarviointi ja -hallinta kuuluvat keskeisesti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

potilasturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Riskienhallinnalla varmistetaan, että organisaation 

Hoitoprosesseja kehittämisessä kiinnitetään huomiota prosessin selkeyteen, yksinkertaisuuteen,  

standardisointiin ja potilasturvallisuuden edistämiseen.  

Turvallisuuden kannalta kriittisissä työvaiheissa noudatetaan yhdenmukaisia käytäntöjä  

tilanteesta riippumatta. Tällaisia työvaiheita ovat erityisesti eri yksiköiden väliset potilassiirrot, raportit,  

lääkehoidon toteuttaminen ja potilaan kotiuttaminen.  

Esimiehet huolehtivat siitä, että yksiköissä vallitsee yhteinen ymmärrys potilasturvallisuuteen vaikuttavista teki-

jöistä ja turvallisista toimintatavoista  

Raportoinnissa ja viestinnässä noudatetaan turvallisuutta edistäviä käytäntöjä 
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johtamis-, suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa on käytettävissä riittävästi tietoa potilasturval-

lisuutta uhkaavista riskeistä, ja että johdolla on kaikki tarpeellinen tieto merkittävistä riskeistä, 

suunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Riittävät käsittelyjärjestelmät tarvitaan niiden vahinkojen hoi-

tamiseksi, joiden tapahtumista ei ole onnistuttu estämään. 

 

Organisaation riskienhallinta on kokonaisvaltainen prosessi, joka kattaa potilasturvallisuuden lisäksi 

toiminnan kaikkien osa-alueiden sekä toimintaympäristön systemaattisen tarkastelun. Riskienhallin-

taan kuuluu yleisen riskitietouden lisääminen ja turvallisuusnäkökulman huomioon ottaminen joka-

päiväisessä toiminnassa. 

 

Systemaattisen riskienhallinnan lähtökohtana organisaatiossa ja toimintayksikössä on varmistaa 

potilaalle ja asiakkaalle turvallinen ja laadukas hoito ja palvelu. Toimitiloja, toimintaa sekä henki-

löitä koskevat riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan. Riskien ilmetessä, ryhdytään tarvittaviin 

toimenpiteisiin niiden hallitsemiseksi siten, että voidaan turvata hoitoympäristö siten, että toiminta 

voi jatkua ilman varsinaisen potilasturvallisuusriskin toteutumista. 

 

Riskienhallintaprosessi ulottuu läpi organisaation koskien potilasturvallisuuden ohella kaikkea 

muutakin toimintaa. Riskit tunnistetaan riskikartoituksissa ja ne arvioidaan. Arviointia suoritetaan 

sekä ennakoiden että jälkikäteen eli reaktiivisesti.  

Riskienhallinnassa  

• tunnistetaan organisaation kohtaamia riskejä 

• analysoidaan riskien suuruutta 

• raportoidaan riskeistä 

• otetaan kantaa riskienhallintamenetelmiin 

• seurataan riskien kehittymistä ja tilaa 

 

Riskien hallintaa johtaa sairaanhoitopiirin johtaja ja sitä koordinoi riskienhallinta- ja valmiustyö-

ryhmä.  Riskien hallinta kattaa työturvallisuusriskit, yleiset turvallisuus- ja henkilöriskit, konerikko- 

ja keskeytysriskit, atk – riskit, sekä ympäristö- ja omaisuusriskit. 

 

3.9.1 Ennakoiva riskienhallinta 

 

Ennakoivaa riskien arviointia suoritetaan sekä osana toiminnan normaalia kehittämistä että toimin-

taan kohdistuvien muutosten suunnitteluun liittyen. Riskianalyysiä edellyttäviä muutoksia toimin-

nassa ovat esimerkiksi: organisaatiorakennetta koskevat muutokset, keskeisiä vastuuhenkilöitä kos-

kevat vaihdokset, tietojärjestelmiin liittyvät muutokset, laitteisiin ja työvälineisiin liittyvät merkittä-

vät muutokset. Lääkehoitoon liittyen muutoksia voi ilmetä valmisteiden saatavuuden osalta ja han-

kintakauden valmiste- ja peruslääkevalikoimassa tehtävien valintojen seurauksena. Hoitokäytäntö-

jen muutokset, hoitoketjuihin ja prosesseihin liittyvät muutokset ja yksiköiden väliseen yhteistoi-

mintaan vaikuttavat muutokset saattavat muodostaa potilastuvallisuusriskejä, jotka tulee huomioida 

muutoksen toteuttamisessa. 
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Kuvio 3. Riskienhallintaprosessi muutostilanteessa (STM, selvityksiä 2009:59) 

 

 

 

3.9.2 Reaktiivinen riskienhallinta 

 

Reaktiivista riskien arviointia suoritetaan muun muassa osana yksittäisen vaaratapahtuman käsitte-

lyä. Esimiehet toteuttavat tätä jatkuvasti. Reaktiivista riskiarviointia tehdään myös kokonaisten vaa-

ratapahtumajoukkojen tarkasteluna. Lähteinä toimivat erikseen sovitut tilastot ja tiedostot.  Silloin 

seurataan tapahtumatyyppejä ja niiden esiintymistrendejä, tarkastellaan myötävaikuttaneita tekijöitä 

ja sitä, miten tapahtumiin on reagoitu. Seurantatietoon perustuen pyritään tunnistamaan ennalta 

mahdollisia vaaratekijöitä, arvioimaan niihin liittyviä riskejä ja päättämään toimista riskien hallit-

semiseksi. Riskiarvioinnissa riskin toteutumisen todennäköisyyden ja riskin vaikutuksen arvioinnin 

perusteella riskit jaetaan merkityksettömiin, vähäisiin, kohtalaisiin, merkittäviin ja sietämättömiin 

riskeihin. 

 

 

4 POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus on monimutkainen järjestelmä, jonka osat vaikuttavat 

toisiinsa ja voivat toimia joskus ennakoimattomalla tavalla. Tällaiseen kokonaisuuteen kuuluvan 

organisaation tai yksikön johtamiseen eivät sovellu samat menetelmät kuin suoraviivaiseksi ja line-
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aariseksi hahmotettavan organisaation johtamiseen. Monimutkaisessa adaptiivisessa järjestelmässä 

kukin toimija vaikuttaa järjestelmän kehityssuuntaan ja jokaisen järjestelmän toimijan voidaan aja-

tella osallistuvan myös potilasturvallisuuden johtamiseen.  

 

Turvallisuuden johtamista ja normaalia perustehtävän toteuttamista on toisinaan varsin vaikea erot-

taa tosistaan. Jaetun johtajuuden ajatuksen mukaisesti potilasturvallisuuden johtamista tapahtuu 

jatkuvasti päivittäisessä arjen vuorovaikutuksessa ja keskusteluissa.  

 

Johto ja esimiehet luovat päätös- ja toimivallallaan käytännön toimijoille turvallisen hoitamisen 

edellytykset. Heidän tehtävänään on korostaa potilasturvallisuutta ja varmistaa, että turvallisuuteen 

pyrkivä tahtotila ja turvallisuuden toteuttamisedellytykset ovat olemassa organisaation kaikilla ta-

soilla ja kaikissa toiminnoissa. Ylimmällä johdolla on usein arvovaltaa sekä laaja näkemys organi-

saation kokonaisuudesta ja siksi johdon asenne ja esimerkki vaikuttavat vahvasti koko organisaa-

tiokulttuuriin. Potilasturvallisuuden kehittämistä arvostava ja sitä päätöksissä tukeva johtamisote 

muokkaa organisaation toimintakulttuuria toivottuun suuntaan.  

 

Kehittämiselle myönteinen, avoin ja innovatiivinen ilmapiiri tukevat myös potilasturvallisuusnäkö-

kohtien huomiointia osana käytännön työtä. Ilmapiirin ohella tulee turvallisen hoidon konkreettisten 

edellytysten olla kunnossa niin tilojen, laitteiden ja tarvikkeiden kuin osaavan ja riittävän henkilös-

tön osalta.   

 

Organisaation johto vastaa turvallisen työnteon resurssien varaamisesta toiminnan ja talouden suun-

nittelussa. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan henkilökunnan riittävyys sekä normaalioloissa, 

että poikkeustilanteissa. Resursseja jaettaessa potilasturvallisuuden kannalta kriittiset tehtävät prio-

risoidaan ja tarvittaessa toimintoja järjestetään uudelleen siten, että potilasturvallisuuden edistämi-

seksi tarvittavat toimet on mahdollista toteuttaa.  

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ylimmistä viranhaltijoista koostuva johtoryhmä sekä yhtymähalli-

tus ja -valtuusto vaikuttavat potilasturvallisuuteen suunnittelemalla toimintaa ja tekemällä päätök-

siä. Organisaatioin taloudesta, henkilöstöstä, tila- ja laiteresursseista sekä kehittämistoiminnasta 

päätettäessä tulisi huomioida potilasturvallisuus siten, ettei se vaarannu esimerkiksi liian vähäisten 

henkilöstöresurssien, viallisten laitteiden tai epäasianmukaisten toimitilojen vuoksi. 

 

Laaja johtoryhmä sopii yhteisistä, potilasturvallisuutta edistävistä johtamisperiaatteista, joita sitou-

dutaan noudattamaan jokaisella tulosalueella. Ne sovitetaan kunkin tulosalueen ja toimintayksikön 

toimintasubstanssiin. Potilasturvallisuutta korostava toimintakulttuuri ohjaa työntekijää huomioi-

maan omassa työssään potilasturvallisuusnäkökohdat. Kunkin ammattihenkilön oma työskentely 

edellyttää aina itsensä johtamista. 
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Taulukko 1: Potilasturvallisuuden johtamisen keskeisiä tavoitteita ja keinoja 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Johtajaylilääkäri 

 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajaylilääkärillä on virallinen kokonaisvastuu potilasturvalli-

suudesta ja hoidon laadusta. Johtajaylilääkäri toimii sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuden johto-

ryhmän puheenjohtajana. Hän vastaa potilasturvallisuusriskien hallintaan liittyvistä ohjaus-, koor-

dinointi- ja kehittämistehtävistä, seurannasta ja valvonnasta yhdessä potilasturvallisuuden johto-

ryhmän kanssa. Osana potilasturvallisuutta johtajaylilääkäri vastaa myös sairaanhoidollisista ja lää-

kehuollon varautumisjärjestelyistä. 

 

1 Yhteisen potilasturvallisuustahtotilan luominen 

� johto nostaa puheissaan esiin potilasturvallisuutta positiivisena arvona ja toimintaperiaatteena 

� yleinen turvallisuustahtotila otetaan esille kehityskeskusteluissa 

2 Toimijoiden välisen vuorovaikutuksen edistäminen 

� turvallisuuskulttuuria arvioidaan ja kehitetään järjestelmällisesti 

� tiedonvaihtoa potilasturvallisuuteen liittyvissä asioissa tuetaan myös teknologialla 

�  potilas otetaan mukaan potilasturvallisuutta koskevaan vuorovaikutukseen 

3 Toimijoiden itsenäisen organisoitumiskyvyn kehittäminen 

� henkilöstön koulutuksissa, osastotunneilla ja kehittämispäivillä harjoitellaan yllättävien tilanteita 

potilasturvallisuusnäkökulmasta  

4 Toiminnan rajaaminen 
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4.2 Hallintoylihoitaja 

 

Hallintoylihoitaja vastaa potilasturvallisuuden toteutumisesta koko organisaation hoitotyössä. Hal-

lintoylihoitaja osallistuu potilasturvallisuuden kehittämiseen ja tukee tulosalueiden ylihoitajia poti-

lasturvallisuustyön toteuttamisessa. Hallintoylihoitaja on potilasturvallisuuden johtoryhmän jäsen. 

 

4.3 Tulosaluejohto 

 

Tulosaluejohtaja ja tulosalueen ylihoitaja varmistavat yhdessä tulosalueen johtoryhmän kanssa riit-

tävät resurssit ja toimintaedellytykset potilasturvallisuuden ylläpitämiselle ja kehittämiselle sekä 

vastaavat potilasturvallisuuden toteutumisesta kukin omalla tulosalueellaan. Tulosalueiden johto 

vastaa oman toiminta- alueensa operatiivisesta riskienhallinnasta ja potilasturvallisuudesta. Ris-

kienhallinta ja potilasturvallisuus otetaan huomioon tulosalueiden omissa toiminta-suunnitelmissa 

ja niistä raportoidaan osavuosikatsauksissa. 

 

4.4 Ylihoitaja 

 

Ylihoitaja vastaa siitä, että potilasturvallisuus toteutuu tulosalueen hoitotyössä. Hän osallistuu poti-

lasturvallisuuden seurantatiedon keräämiseen ja arviointiin yhdessä potilasturvallisuutta koor-

dinoivien henkilöiden kanssa. Ylihoitaja seuraa potilasturvallisuuden kehittymistä omalla tulosalu-

eellaan ja on aktiivisesti mukana potilasturvallisuuden kehittämisessä. Ylihoitajien edustaja on mu-

kana potilasturvallisuuden johtoryhmässä. 

 

4.5 Ylilääkäri ja osastonylilääkäri  

 

Yksikön medisiinisestä toiminnasta vastuullinen lääkäri vastaa potilasturvallisuuden toteutumisesta 

omassa yksikössään. Ylilääkärien tehtävä on varmistua siitä, että hoidossa noudatetaan näyttöön 

perustuvaa lääketiedettä ja valtakunnallisia käypä hoito – suosituksia. Yksiköiden vastuulääkärit 

osallistuvat vaaratapahtumailmoitusten käsittelyyn ja analysointiin sekä seurantatiedon perusteella 

tehtävään toiminnan kehittämiseen. Ylilääkäreillä on edustus potilasturvallisuuden johtoryhmässä. 
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Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johto sitoutuu noudattamaan toiminnassaan seuraavia poti-
lasturvallisuutta edistäviä periaatteita ja menettelytapoja:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 6 Osastonhoitaja – hoitotyön esimies 

 

Hoitotyön esimiehet, osastonhoitajat, huolehtivat siitä, että hoitotyö yksikössä perustuu näyttöön ja 

on vaikuttavaa. He vastaavat potilasturvallisuutta edistävien menettelytapojen käytöstä päivittäises-

sä hoitotyössä. He toimivat vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käsittelijöinä yhdessä osaston-

sa vastaavan lääkärin kanssa. Osastonhoitaja vastaa hoitohenkilöstöresurssien käytön suunnittelusta 

ja asianmukaisesta kohdentamisesta kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla niin, että potilasturval-

lisuus kyetään kaikissa tilanteissa varmistamaan. Osastonhoitaja tukee avoimen, syyllistämättömän 

ilmapiirin kehittymistä ja kannustaa henkilöstöä ottamaan puheeksi potilasturvallisuuteen liittyviä 

asioita ja ongelmia. Osastonhoitajien edustaja kuuluu potilasturvallisuuden johtoryhmään. 

 

4.7 Lähiesimies  

 

Kaikkien toimintayksiköiden esimiehet ovat riskienhallintavastuullisia oman yksikkönsä osalta 

Heidän tehtävänään on huolehtia siitä, että potilasturvallisuusriskien hallintaan liittyvät menetelmät 

on kuvattu riittävän selkeästi ja että henkilöstöllä on käytännössä mahdollisuus soveltaa näitä mene-

telmiä työssään. Esimiesten tulee varmistua siitä, että yksikössä vallitsee yhteinen ymmärrys poti-

lasturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja yhdenmukaisten toimintatapojen merkityksestä potilas-

turvallisuudelle. Potilasturvallisuuden edistämiseksi tarvittavaa tietoa kerätään ja saatua tietoa käsi-

tellään suunnitelmallisesti ja sovittuihin menettelytapoihin perustuen. Toimintatapoja ja prosesseja 

kehitetään toimintaan liittyvät riskit huomioiden. Potilasturvallisuuden edistämiseksi tehtyjen kehi-

tystoimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan systemaattisesti. 

 

Potilasturvallisuus tuodaan esille sairaanhoitopiirin keskeisenä toimintaperiaatteena ja hyvän hoidon laatuvaati-

muksena. 

Potilasturvallisuus huomioidaan kaikessa päätöksenteossa, taloussuunnittelussa sekä toiminnan arvioinnissa ja 

kehittämisessä. 

Potilasturvallisuusjärjestelmä kuuluu osana organisaation laatujärjestelmään.  

Riskienhallinta on potilasturvallisuuden toteutumisen välttämätön edellytys 

Muutostilanteissa tehdään riittävät selvitykset ja riskianalyysit ja huomioidaan suunniteltujen toimien vaikutuk-

set potilasturvallisuuteen. 

Potilasturvallisuus huomioidaan hankinnoissa ja ostopalveluissa arvioimalla alihankkijoiden käyttämien laatu- ja 

potilasturvallisuusjärjestelmien hyväksyttävä taso. 

Potilasturvallisuuskulttuurin kehittymistä tuetaan organisaatioissa riittävin voimavaroin. 
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Osastonhoitajat ja muut lähiesimiehet sitoutuvat tukemaan yksikössään potilasturvallisuutta 
seuraavilla periaatteilla ja toimintatavoilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Työntekijä  

 

Jokainen organisaatiossa toimiva vaikuttaa osaltaan potilasturvallisuuteen. Työntekijöillä ovat 

omat vastuunsa turvallisten työskentelytapojen noudattamisessa ja turvallisuusriskien tunnista-

misessa ja riskien toteutumisen ehkäisemisessä. Ammattihenkilöstö sitoutuu noudattamaan poti-

lasturvallisuuden edistämisen periaatteita ja yhdenmukaisia käytäntöjä, joita tarvitaan, jotta toi-

minnan turvallisuus ja tasalaatuisuus olisi taattu. Samalla yhdenmukaiset käytännöt vähentävät 

tehtäviin liittyvää kuormitusta ja tekevät työstä sujuvampaa.  

 

Vaikka riskienhallinta ja potilasturvallisuus ovat osa johtamista ja ohjausta, viimekädessä se on 

jokaisen yksittäisen työntekijän vastuulla. Ohjeiden ja rajoitteiden ohella tarvitaan yhteinen po-

tilasturvallisuuden tahtotila, johon pääseminen edellyttää turvallisuusasioiden esillä pitämistä ja 

jatkuvaa keskustelua ammattiryhmien kesken kaikilla organisaatiotasoilla. Kukin toimija tuo 

vuorovaikutuksen kautta potilasturvallisuusjohtamiseen oman panoksensa. 

Potilasturvallisuutta edistävän tahtotilan muodostumista tuetaan yksiköissä 

Työyksiköihin luodaan syyllistämätön ilmapiiri  

Henkilöstöä kannustetaan keskustelemaan aktiivisesti potilasturvallisuudesta  

Henkilöstöä kannustetaan tuomaan esille näkemyksiään potilasturvallisuuden kehittämistarpeista  

Esimies toimii henkilökunnalleen esimerkkinä potilasturvallisuuden varmistamiseen liittyvissä työtehtävissä  

Huolehditaan, että kaikki henkilöstöryhmät sitoutuvat potilasturvallisuutta edistävien toimintatapojen noudatta-

miseen  

Esimies on aktiivinen vaaratapahtumailmoitusten käsittelyprosessissa  

Raportoituja vaara- ja haittatapahtumatilanteita käsitellään rakentavasti ja oppimistarkoituksessa yksikön henki-

löstön ja yhteistyökumppaneiden sekä johdon edustajien kanssa  

Potilasturvallisuusasioita pidetään säännöllisestä esillä osastotunneilla ja yksikön muissa kokoontumisissa. 

Potilasturvallisuutta ja sen tukitoimia korostetaan keskeisinä potilaan hoidon toteuttamisperiaatteina 

Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan riittävästi ajankohtaisiin potilasturvallisuutta edistäviin koulutuksiin ja 

muihin tilaisuuksiin, joiden tavoitteena on potilasturvallisuuden parantaminen 
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5. ASIANTUNTIJATEHTÄVIIN LIITTYVÄT POTILASTURVALLISUUSVASTUUT  
 

5.1 Laatupäällikkö  

 

Laatupäällikkö vastaa laatujärjestelmän kehittämisestä, ylläpidosta sekä päivittämisestä ja siihen 

kiinteästi liittyvän potilasturvallisuusjärjestelmän ylläpidosta sairaanhoitopiirissä. Hän huolehtii 

potilasturvallisuussuunnitelman päivittämisestä sekä potilasturvallisuutta edistävien menettelyoh-

jeiden ylläpitämisestä. Laatupäällikkö toimii potilasturvallisuuden asiantuntijana ja tukee potilas-

turvallisuudesta vastaavien työryhmien sekä koko organisaation toimintaa potilasturvallisuuden 

kehittämistoimenpiteissä.  

 

Laatupäällikkö osallistuu vaaratapahtumien seurantaan ja potilasturvallisuuteen liittyvään riskien 

arviointiin yhteistyössä eri tulosalueiden vastuuhenkilöiden kanssa. Hän tukee yksiköiden HaiPro - 

ilmoitusten käsittelijöitä sekä ilmoitusten käsittelyssä että potilasturvallisuuteen liittyvien kehittä-

mistarpeiden tunnistamisessa. Lisäksi hänen vastuullaan ovat potilasturvallisuuden kehittämistehtä-

vien toteuttamisen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi. Laatupäällikkö laatii potilasturvallisuusra-

portit osavuosikatsauksittain. Hän on sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuden johtoryhmän jäsen ja 

toimii johtoryhmän kokouksissa sihteerinä. 

 

5.2 Turvallisuuspäällikkö  

 

Sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkönä toimii huoltomestari. Hän on vastuussa osaltaan sairaan-

hoitopiirinjohtajan alaisuudessa organisaation riskienhallintapolitiikan toteuttamisesta. Turvalli-

suuspäällikkö huolehtii siitä, että organisaatiossa on toimiva turvallisuusjärjestelmä ja yleiseen tur-

vallisuuteen liittyvät ohjeet ovat kattavat ja ajantasaiset. Hän vastaa siitä, että sairaanhoitopiirin 

turvallisuusorganisaatio ja henkilöstö on koulutettu toimimaan erilaisissa poikkeustilanteissa. Tur-

vallisuuspäällikkö ja teknisen osasto huolehtivat yhdessä siitä, että kiinteistö- ja paloturvallisuuteen 

liittyvät asiat ovat kunnossa. Turvallisuuspäällikkö toimii myös työsuojelupäällikkönä vastaten alan 

säädösten ja sopimusten mukaisista tehtävistä. 

 

5.3 Lääkekeskus  

 

Lääkekeskuksen tehtäviin kuuluvat sairaalan lääkehoitoon liittyvien käytäntöjen kehittäminen ja 

yhtenäistäminen, lääkehoidon turvallisuus, lääkehoitoon liittyvien riskien arviointi, lääkkeiden 

saatavuus ja laatu. Lääkekeskus huolehtii lääkeinformaatiosta ja lääkehoidon kehittämisestä ja 

lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyvän koulutuksen järjestämisestä.  
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Lääkehoidon poikkeamien ja läheltä piti – tilanteiden raportointi tehdään HaiPro järjestelmään. 

Näiden tarkoituksena on löytää syitä rakenteelliselle ja toiminnalliselle poikkeamalle, ei syyllis-

tä. Näiden ilmoitusten pohjalta, pystytään kehittämään toimintaprosesseja, joilla voidaan edistää 

lääkehoidon turvallisuutta. 

 

Lääkekeskuksen työntekijät, erityisesti proviisorit ovat keskeisessä asiantuntija-asemassa sil-

loin, kun etsitään turvallista ratkaisua havaittuihin lääkehoidon toteuttamisen riskeihin. Lääke-

keskuksen edustaja tulee ottaa tarvittaessa mukaan lääkehoitoa koskevien HaiPro ilmoitusten 

käsittelyyn. Proviisori kuuluu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin lääkehoidon suunnitteluryhmään 

ja on potilasturvallisuuden johtoryhmän jäsen.  

 

5.3.1 Yksikön lääkehoitovastaava 

 

Kaikkiin yksiköihin, joissa toteutetaan lääkehoitoa, nimetään lääkitysasioista vastaava hoitaja, jonka 

tehtävät ovat:  

• yksikön lääkehoitosuunnitelman pitäminen ajan tasalla 

• yksikön lääkehoito-ohjeiden päivittäminen 

• uusien työntekijöiden perehdyttäminen lääkehoitoon 

• lääkehoitoon liittyvistä asioista tiedottaminen muulle henkilöstölle 

Lääkehoitovastaava tekee tiivistä yhteistyötä yksikön esimiesten ja lääkekeskuksen kanssa. Tehtä-

vät on yksilöity Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin lääkehoitosuunnitelmassa. 

 

5.4 Sairaalahygieniayksikkö  

 

Infektiolääkärin ja hygieniahoitajien tehtäviin kuuluvat sairaala- ja laitoshygienian sekä infekti-

oiden torjunnan ja – hallinnan kehittäminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä ja osaltaan koko 

sairaanhoitopiirin alueella.  Tässä yksikössä työskentelevien asiantuntijoiden vastuulla ovat sai-

raalahygieniaan ja infektioihin liittyvät ohjeistukset sekä infektioiden torjunnan ja sairaalahy-

gienian ohjaaminen, koulutus ja seuranta. Sairaalahygieniayksikkö ylläpitää infektiorekistereitä 

ja tartuntatautirekisteriä Yksikön keräämä tieto on tärkeä osa sairaalan potilasturvallisuustietoa 

ja kertoo myös toiminnan laadusta.  

 

Sairaalahygieniayksikön tehtäviin sisältyy paljon ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Infek-

tiolääkäri sekä hygieniahoitajat tekevät yhteistyötä sairaanhoitopiirin organisaation työyksiköi-

den ja eri ammattiryhmien kanssa mm. osallistumalla erilaisiin työryhmiin tarkoituksenaan tuo-

da moniammatillisiin ryhmiin oman erityisosaamisalueensa mukainen potilasturvallisuusnäkö-

kulmansa. He tekevät yhteistyötä myös perusterveydenhuollon ja alan oppilaitosten kanssa edis-

täen näin potilasturvallisuutta.  
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5.5 Tekninen johtaja 

 

Teknisen johtajan tehtävänä on vastata hoitoon liittyvästä laiteturvallisuudesta. Hän on käytännön 

laitehuollosta vastaavien huoltomestareiden ja muiden teknisen alan ammattihenkilöiden esimies. 

Teknisen johtajan alainen huoltomestari toimii turvallisuuspäällikkönä. Tekninen johtaja vastaa 

myös kiinteistön määräysten mukaisuudesta ja kunnosta, joten laiteturvallisuuden lisäksi monet 

sairaalan yleiseen turvallisuuteen liittyvät toiminnot kuuluvat teknisen johtajan johtamisvastuuseen. 

 

5.6 Tietohallintojohtaja 

 

Tietohallintoyksikkö vastaa tietoteknisen infrastruktuurin ja ohjelmistojen ylläpidosta ja kehittämi-

sestä. Lisäksi tietoturvaan ja järjestelmien käyttöön liittyvät asiantuntija- ja tukitehtävät kuuluvat 

tietohallintoyksikölle. Tietohallintojohtaja toimii tietohallintoyksikön esimiehenä.  

 

Potilastietojärjestelmien toimivuudella, luotettavuudella ja käytettävyydellä on keskeinen merkitys 

potilasturvallisuudelle. Tietojärjestelmät toimivat potilaiden hoidon dokumentoinnin välineenä sekä 

ammattihenkilöstön ja organisaation välisen tiedonkulun tukena. Tietoturvallisuus ja henkilöstön 

tietosuojan hyvä osaaminen ovat osa potilasturvallisuutta. 

 

 

5.7 Yksikön potilasturvallisuusyhdyshenkilö 

 

Jokaiseen hoitoon osallistuvaan yksikön henkilöstöstä on nimetty potilasturvallisuusyhdyshenkilö, 

jonka tehtävänä on edistää osaltaan oman työyksikkönsä potilasturvallisuutta yhteistyössä yksikön 

esimiesten kanssa. Tehtäväänsä hän toteuttaa ylläpitämällä ja kehittämällä yksikön toimintaan liit-

tyviä tiedonhankinnan, seurannan ja riskien hallinnan menettelytapoja sekä potilasturvallisuusoh-

jeistusta. 

 

Potilasturvallisuusvastaavan tehtäviä ovat: 

 

• Yksikön potilasturvallisuusohjeiden ylläpito ja kehittäminen 

• Potilasturvallisuusohjeiden toimeenpanon tukeminen yksikkötasolla 

• Osallistuminen potilasturvallisuuden seurantatiedon säännölliseen käsittelyyn yksikön esi-

miesten kanssa 

• Potilasturvallisuuden kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisen seuranta ja vai-

kutusten arviointi 

• Raportointijärjestelmän käyttäjäkoulutuksen antaminen 

• Vaaratapahtumien käsittelyn tukeminen ja tulkintaan osallistuminen 

• Osallistuminen potilasturvallisuuskoulutuksen suunnitteluun yksikön esimiesten kanssa 
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• Yksikön potilasturvallisuuteen perehdyttämissuunnitelman ylläpito yhteistyössä esimiesten 

• ajankohtaisista potilasturvallisuusasioista tiedottaminen henkilöstölle 

 

5.8 Potilas 

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin asiakaslähtöisyysnäkemyksen mukaan potilas on hoitoonsa aktiivi-

sesti osallistuva osapuoli, ei vain passiivinen palvelun vastaanottaja. Potilasta kohdellaan asiakkaa-

na, joka on mukana vaikuttamassa hoitoonsa ja saamaansa palveluun juuri niin paljon kuin hänen 

terveydentilansa ja muut resurssinsa kulloinkin mahdollistavat. Potilas on oman elämänsä parhaana 

asiantuntijana hoito- ja palveluprosessinsa itseoikeutettu toimija. Omahoitoa ja asiakaslähtöisyyttä 

korostetaan lisääntyvässä määrin asiantuntijalähtöisyyden sijaan. Erityisesti pitkäaikaissairauksien 

hoidossa potilaan omahoito on merkittävä osa hoidon toteutusta ja seurantaa. Silloin ammattihenki-

lön ja potilaan välillä on tasavertainen yhteistyökumppanuus.  

 

Potilasturvallisuuskulttuurin rakentumiseen myönteisesti vaikuttavana tekijänä nähdään potilaan, 

asiakkaan ja hänen läheisensä mukaan ottaminen hoidon turvallisuuden edistämiseen. Turvallisen 

potilashoidon perusedellytyksenä on, että hoito toteutetaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. 

Häntä kuunnellaan ja hän osallistuu hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen. Potilasta kannustetaan 

kertomaan oireistaan, toiveistaan ja huolistaan sekä tekemään kysymyksiä hoitoonsa liittyvissä asi-

oissa.  

 

Turvallista potilashoitoa toteutettaessa potilas saa ymmärrettävällä tavalla annettua tietoa omasta 

sairaudestaan ja sen hoidosta. Potilaan kanssa keskustellaan hoitoon liittyvistä riskeistä ja odotetta-

vissa olevista hoitotuloksista. Potilaan niin halutessa tietoa annetaan myös hänelle läheisille henki-

löille. Potilaalle kerrotaan aina, keneen hän voi ottaa yhteyttä potilasturvallisuutta koskevissa ky-

symyksissä. 

 

Sairaanhoitopiirin asiakkaiden ja potilaiden tietoisuus potilasturvallisuusasioista, heidän tekemänsä 

havainnot ja aktiivinen osallistuminen omaan hoitoonsa tukevat potilasturvallisuutta. Potilasturval-

lisuuden toteuttamismalli onkin kattava vasta silloin, kun siinä otetaan kantaa siihen, miten potilas 

on olemassa hoitoprosessissa ja potilasturvallisuus-järjestelmässä. Potilaan rooli poikkeaa kuitenkin 

ammattihenkilön roolista. Potilasturvallisuus ei ole potilaan vastuulla. Turvallisessa hoitamisessa on 

tosin osioita, joihin potilas pystyy vaikuttamaan, mutta vastuu potilasturvallisuudesta on aina am-

mattihenkilöillä.  

 

Luottamuksellisessa ilmapiirissä potilaat uskaltavat ottaa esille turvallisuudessa havaitsemansa 

puutteet, kun heille tarjotaan mahdollisuus siihen. Potilaan ilmaisemiin turvallisuusvajeisiin puutu-

taan nopeasti ja avoimesti. Yhteisesti sovittujen potilasturvallisuuslinjausten aikaansaamiseksi myös 

potilaiden ja potilasjärjestöjen edustajia pyritään saamaan mukaan potilasturvallisuutta varmista-

vaan työskentelyyn. 
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5.9 Potilasasiamies 

 

Potilasasiamiehen tehtäväalueen määrittelee laki ja hänen asema organisaatiossa tulee olla riip-

pumaton. Potilasasiamies neuvoo ja ohjaa potilaita, heidän omaisiaan sekä sairaalahenkilökun-

taa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu poti-

laan avustaminen muistutuksen tai kantelun tekemisessä tai potilasvahinkolaissa tarkoitetun 

korvauksen hakemisessa. Lisäksi potilasasiamies tiedottaa, kouluttaa ja toimii muutoinkin poti-

laan oikeuksien edistämiseksi.  

 

Potilasasiamies on suoraan yhteydessä yksiköihin ja tuo esille potilaiden ilmaisemia epäkohtia, 

joista osa on luonteeltaan turvallisuusriskejä tai jo toteutuneita potilasturvallisuuden vaarantu-

mistilanteita. Hän käy keskustelua yksiköiden henkilöstön kanssa tavoitteenaan havaittujen epä-

kohtien poistaminen. Potilasasiamies toimittaa vuosittain raportin toiminnastaan. Raportin sisäl-

tämää tietoa hyödynnetään sairaanhoitopiirin potilasturvallisuusraportin laadinnassa ja potilas-

turvallisuuden kehittämisessä. 

 



 29

 

Potilasturvallisuuden takaamiseksi sairaanhoitopiirissä sitoudutaan ottamaan potilas mukaan 
oman hoitonsa aktiiviseksi toimijaksi seuraavin menettelyin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Potilaalle kerrotaan hänen sairaudestaan ymmärrettävällä tavalla 

• Potilaalle selvitetään hoitovaihtoehdot ja niihin liittyvät riskit ennen hoidon  

aloittamista 

• Hoito suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa ja potilaan omasta roolista sairauden hoidossa sovitaan 

• Potilasta ohjataan havainnoimaan mahdollisia turvallisuusriskejä (sivuvaikutukset, hoitoympäristöön liittyvät 

riskit yms.) ja hänelle järjestetään mahdollisuus keskustella ammattihenkilön kanssa havaitsemistaan turvalli-

suuspuutteista  

• Potilas saa palautetta siitä, mitä hänen havaitsemiensa turvallisuusriskien korjaamiseksi tehdään  

• Haittatapahtuman sattuessa siitä kerrotaan avoimesti potilaalle ja hänen niin toivoessaan myös hänen lähei-

selleen.  

• Tapahtuma ja sen mahdolliset seuraukset käydään läpi hänen/heidän kanssaan.  

• Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on käytössä asiakaspalautejärjestelmä  

• Nimellä ja yhteystiedoilla annettuihin asiakaspalautteisiin vastataan aina  

• Asiakaspalautetietoa käytetään toiminnan kehittämiseen, myös potilasturvallisuuden osalta 

• Potilasasiamies on potilasturvallisuuden johtoryhmän jäsen 

• Potilaiden ja potilasjärjestöjen edustajat pyritään saamaan asiakasraatina suunnitelmallisesti mukaan potilas-

turvallisuutta varmistavaan työhön  
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6 POTILASTURVALLISUUTTA TUKEVAT MONIAMMATILLISET ASIANTUNTIJARYHMÄT 
 

6.1 Potilasturvallisuuden johtoryhmä 

  

Potilasturvallisuuden johtoryhmä toimii potilasturvallisuuden toteuttamisen ja kehittämisen ohjaus- 

ja tukiryhmänä. Sairaanhoitopiirin johtaja nimeämä ryhmä koostuu organisaation sisäisistä potilas-

turvallisuuteen eri tavoin liittyvistä asiantuntijoista ja jäsenkuntien perusterveydenhuollon edustajis-

ta. Tarpeen mukaan potilasturvallisuustyöryhmän kokoonpanoa täydennetään eri alojen asiantunti-

joilla. Potilasturvallisuuden johtoryhmä seuraa potilasturvallisuuden kehittymistä organisaation si-

sällä, alueellisesti sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ryhmä vastaa yhdessä johtajaylilää-

kärin, laatupäällikön ja muiden asiantuntijoiden kanssa potilasturvallisuussuunnitelman ajantasai-

suudesta. 

 

6.2 Riskienhallinta- ja valmiustyöryhmä 

 

Riskienhallinta- ja valmiustyöryhmän tehtävänä on ohjata sairaanhoitopiirin turvallisuus ja valmius-

suunnittelua, ohjata riskienhallinta työtä ja arvioida kokonaisvaltaisesti organisaation toimintaan 

liittyviä riskejä sekä suunnitella toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi Työryhmä toimii sairaanhoito-

piirin johtajan johdolla. 

 

 6.3 Laatutyöryhmä 

 

Laatutyöryhmän tehtävä on kirjattu yleisellä tasolla laatujärjestelmän kuvaukseen. Sen on kuvattu 

käyvän periaatteellista laadunhallinta- ja laatujärjestelmäkeskustelua organisaatiotasolla. Laatutyö-

ryhmän tulee ottaa huomioon potilasturvallisuusnäkökohdat keskustellessaan organisaation laadun-

hallinnan linjauksista ja kehittäessään laatujärjestelmää laatupäällikön johdolla. Potilasturvallisuus 

on osa laatua ja potilasturvallisuuden hallinta kuuluu laadunhallintaan. 

 

Laatutyöryhmän vastuulla on sisällöltään ja laajuudeltaan eri aikoina vaihtelevia kehittämistehtäviä. 

Kehittämiskohteet ovat joko suoraan potilasturvallisuusasioihin liittyviä tai ne vaikuttavat välillises-

ti siihen, miten turvallista ja laadukasta potilaan saama hoito on. Laadun arvioinnissa ja mittaami-

sessa hyödynnetään potilasturvallisuustietoja ja laatuauditoinnit kohdennetaan sopivin aikavälein 

myös potilasturvallisuusjärjestelmän toimivuuteen. 
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6.4 Lääkehoidon suunnitteluryhmä 

 

Lääkehoidon suunnitteluryhmä vastaa sairaanhoitopiirin lääkehoitosuunnitelman ajan tasalla pitä-

misestä. Lääkehoitosuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarpeen mukaan. Lääkehoito-

suunnitelman tarkoituksena on yhtenäistää laadukkaan lääkehoidon toteuttamisperiaatteet, selkiyttää 

lääkehoidon toteuttamisen vastuunjako ja määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden tulee toteutua 

kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä. Suunnitelma kattaa lääkehoidon kokonaisuuden, sen 

suunnittelun, toteutuksen ja seurannan. Se sisältää myös lääkehoidossa tapahtuneiden poikkeamien 

seurannan ja arvioinnin. Potilaan näkökulmasta niin suunnitteluryhmän työn kuin lääkehoitosuunni-

telmankin tavoitteena on lääkehoidon toteuttaminen turvallisesti.  

 

Sairaanhoitopiiri koordinoi lääkehoitosuunnitelmaa alueellaan. Tehtävää varten on perustettu mo-

niammatillinen aluetyöryhmä, joka kutsutaan koolle tarvittaessa. Terveyskeskukset voivat hyödyn-

tää halutessaan sairaanhoitopiirin lääkehoitosuunnitelmaa, jonka ylläpitotyöryhmään kuuluvat joh-

tajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, syöpätautien ylilääkäri, laatupäällikkö sekä operatiivisen tulosalu-

een ylihoitaja. Viimeksi mainittu kuuluu myös OYS – erva alueen lääketyöryhmään. 

  

6.4.1 OYS – lääketyöryhmä 

 

OYS – lääketyöryhmä huolehtii siitä, että lääkehoidossa on koko erityisvastuualueella yhteneväiset 
toimintakäytännöt. Yhteisten käytäntöjen avulla varmistetaan perusasioiden samanlainen osaami-

nen, mikä helpottaa työvoiman liikkuvuutta alueella. Erva – alueen yhteinen lääkehoitosuunnitel-

ma on laadittu käytännön työvälineeksi entistä turvallisemman lääkehoidon toteuttamiseksi. Suun-

nitelma ohjaa yksittäisien sairaanhoitopiirin lääkehoitoa ja se myös sisältyy sairaanhoitopiirin lää-

kehoitosuunnitelmaan. Erva – alueen lääketyöryhmässä on ylihoitajaedustaja Länsi-Pohjan sai-

raanhoitopiirin kuntayhtymästä. 

 

6.5 Infektiotoimikunta 

 

Infektiotoimikunnan tehtävä on seurata ja koordinoida infektioalaan liittyviä toimintoja sairaanhoi-

topiirissä Toimikunnan toimintatapa on ohjaava. Tarpeen mukaan asioita viedään eteenpäin päät-

täviin elimiin. Infektiotoimikunta kokoontuu säännönmukaisesti 3-4 kertaa vuodessa ja lisäksi tar-

peen mukaan.  

 

Infektiotoimikunnan tehtäviä ovat:  

•  epidemiatilanteen seuranta sairaanhoitopiirin alueella 

• hoitoon liittyvien infektioiden seurantaan ja ennalta ehkäisyyn liittyvät tehtävät 

• infektioalaan liittyvän koulutuksen suunnittelu ja seuranta 
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• ohjeistojen laadintaan ja hyväksymiseen osallistuminen 

• epidemiaohjeet 

• sairaalahygieniaohjeet 

• tiedon välittäminen 

 

6.6 Tietoturva- ja tietosuojatyöryhmä  

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tietohallinnon työryhmä toimii tietoturva- ja tietosuojatyöryhmänä. 

Se kehittää ja koordinoi sairaanhoitopiirin tietoturvaa, tietosuojaa ja niihin liittyviä toimenpiteitä. 

Työryhmän nimeää sairaanhoitopiirin johtaja. Sairaanhoitopiirin tietoturvavastaavana toimii järjes-

telmäasiantuntija ja tietosuojavastaavana arkistopäällikkö. 

 

6.7 Prosessien hallinnan ohjausryhmä 

 

Prosessityön ohjausryhmä koostuu koulutetuista QPR – prosessivalmentajista, joita on jokaista 

tulosaluetta varten. Prosessityön ohjausryhmä pitää organisaation prosessit ajan tasalla yhteistyös-

sä prosessien omistajien ja eri prosessivaiheissa työskentelevien toimijoiden kanssa.  Prosessityön 

ohjausryhmä varmistaa sen, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin prosessien hallintamalli on kaikil-

le toimijoille tuttu ja että prosessit ovat yhtenäisellä tavalla kuvatut ja ohjeistetut.  Prosessityö on 

suunnitelmallista ja tavoitteellista ja sitä koordinoi laatupäällikkö, joka on prosessien hallintamal-

lissa nimetty prosessikoordinaattoriksi.  

 

6.8 Koulutustyöryhmä 

 

Henkilöstön osaamista ja ammatillista kehittymistä tuetaan jatko- ja täydennyskoulutuksella. Koulu-

tustyöryhmä tekee periaatteellisia linjauksia sairaanhoitopiirin yhteisen koulutusohjelman suhteen ja 

voi asiantuntijuudellaan vaikuttaa jossain määrin myös koulutusmäärärahojen kohdentamiseen. Sai-

raanhoitopiirin koulutustyöryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että täydennyskoulutus suunnitel-

laan organisaation strategisten linjausten, toimintasuunnitelman ja kehittämisen painopistealueiden 

kanssa yhdensuuntaiseksi.  

 

Henkilöstön koulutuksessa kiinnitetään huomiota perinteisen alakohtaisen koulutuksen lisäksi myös 

potilasturvallisuuskoulutukseen. Potilasturvallisuusosaamisella tarkoitetaan henkilön tietoisuutta 

potilasturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, riskeistä ja niiden hallintaan liittyvistä käytännöistä 

sekä kyvystä soveltaa näitä asioita omassa työssään.  

 

Koulutustyöryhmä osallistuu potilasturvallisuustyöhön arvioimalla organisaation potilasturvalli-

suus- ja riskienhallintakoulutuksen tarvetta. Sisällyttämällä riittävästi potilasturvallisuuskoulutusta 

vuosittaisen sisäisen ja alueellisen täydennyskoulutuksen suunnitelmaan kehitetään työntekijöiden 

potilasturvallisuusosaamista.  
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7 POTILASTURVALLISUUDEN HALLINTA  

 

Potilasturvallisuutta arvioidaan, johdetaan ja kehitetään siihen liittyvän dokumentoidun tiedon pe-

rusteella. Tietoa kootaan, seurataan ja hyödynnetään sekä yksikkötasolla, tulosalueella että koko 

organisaatiotasolla. Potilasturvallisuutta ilmentävää tietoa saadaan useista lähteistä ja potilasturval-

lisuuden ilmiön monitahoisuudesta johtuen monella eri mittarilla tuotettuna. Kokoamalla yhteen 

potilasturvallisuuden osa-alueiden mittaritietoa, saadaan tuotettua organisaation potilasturvallisuus-

raportti. Raporttitietoa hyödynnetään osavuosikatsauksiin ja toimintakertomuksiin sisällytettävänä 

seuranta- ja arviointitietona, joka ohjaa osaltaan johtamis- ja kehittämistoimien suunnittelua. 

  

7.1 Potilasturvallisuusmittarit 

 

Osana potilasturvallisuusjärjestelmää kerätään tietoa viranomaistietokantoihin ja erilaisiin rekiste-

reihin sekä organisaation omiin tietovarastoihin. Näiden rekistereiden ja järjestelmien tietoa analy-

soidaan ja tiedon avulla muodostetaan kokonaiskäsitys organisaation potilasturvallisuuden tilasta ja 

kehityksestä ja tehdään kehittämistoimia. Tiedon kerääminen on suunnitelmallista ja jatkuvaa. 

 

7.1.1 HaiPro vaaratapahtumailmoitukset 

 

HaiPro on vaaratapahtumien raportointimenettely ja potilasturvallisuuden tietotekninen työkalu. Se 

perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyllistämättömään vaaratapahtumien ja ilmoitusten 

käsittelyyn. Vaaratapahtumista saatavat opit pyritään hyödyntämään, tapahtumien syntyyn myötä-

vaikuttaneet tekijät pyritään löytämään ja saamaan tietoa varautumisen riittävyydestä ja toimenpi-

teiden vaikutuksista.  

 

Vaaratapahtumien raportointijärjestelmän avulla kerätään tietoa haittatapahtumista ja ”läheltä piti” 

– tilanteista. Tieto tallennetaan luokitellusti. Se mahdollistaa tapahtumien tarkemman analyysin. 

Raportoinnin tavoitteena on oppia vaaratapahtumista ja hyödyntää raportoinnista saatua tietoa toi-

minnan kehittämisessä. Järjestelmään tallennettava tieto on luottamuksellista, eikä sitä käytetä 

muuhun kuin potilasturvallisuuden seurantaan ja kehittämiseen.  

  

Länsi - Pohjan sairaanhoitopiirin HaiPro- vaaratapahtumien raportointijärjestelmään ilmoitetaan 

kaikki hoitoon liittyvät vaaratapahtumat, jotka aiheuttivat tai olisivat voineet aiheuttaa haittaa poti-

laalle. Huomattavaa on, että järjestelmään tallennetaan myös ne vaaratapahtumat, joista täytetään 

lakisääteiset ilmoitukset. 

 

7.1.1.1 Vaaratapahtumasta ilmoittaminen  
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Vaaratapahtumista ilmoittamisen periaatteet on ohjeistettu sairaanhoitopiirin intranet-sivuilla. Hen-

kilökunnalla on rajoittamaton pääsy sekä intranetiin linkitettyyn vaaratapahtumien ilmoitusjärjes-

telmään että HaiPro – ohjeistukseen.  

 

Potilaille ei Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ole tällä hetkellä varsinaista sähköistä vaaratapahtu-

mailmoitusjärjestelmää, mutta potilaalla on mahdollisuus sähköisen palautteen antoon sairaanhoito-

piirin internet-sivuilla: Ilmoitukset ohjautuvat kirjaamon kautta johtajaylilääkärille ja ilmoitukseen 

liittyville yksiköille.  

 

7.1.1.2 Vaaratapahtumailmoituksen käsittely 

 

 Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään luottamuksellisesti tapahtumayksikössä, yksikön nimeämi-

en käsittelijöiden toimesta. Ilmoitukset käsitellään määriteltyjen menettelytapojen mukaisesti, kui-

tenkin viimeistään kuukauden kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Tarvittaessa ilmoitus siirretään 

käsiteltäväksi toiseen yksikköön tai ylemmälle tasolle. Yksittäisen ilmoituksen käsittelyn ohje löy-

tyy sairaanhoitopiirin intranet-sivuilta.  

 

Kuvio 4. HaiPro -järjestelmän riskimatriisi 
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Taulukko 2: Vaaratapahtuman tutkintavastuut riskin suuruuden perusteella 

 

Riskin suuruus Vaaratapahtuman tutkinnan toteuttaminen 

 

1 Tapahtuma käsitellään ja luokitellaan tapahtumayksikössä käsittelijän toimesta. Näin toimitaan 

niissä tilanteissa, joissa tapahtumaan liittyvä riski on merkityksetön ja tapahtuma ei vaadi välit-

tömiä toimenpiteitä.  

 

2-3 Tapahtuma käsitellään yksikössä ja annetaan toimenpidesuositukset käsittelijän tai tarvittaessa 

ylemmän tahon toimesta. Näin toimitaan niissä tilanteissa, joissa potilaalle aiheutunut tai mah-

dollinen haitta on lievä tai kohtalainen. Tapahtumien kulku, myötävaikuttaneet tekijät sekä 

tutkinnan perusteella tehdyt johtopäätökset ja suositukset kirjataan Haipro -järjestelmään. 

 

4-5 Toimitaan Vakavien haittatapahtumien tutkintaprosessin mukaisesti. Tapahtumien kul-

ku, myötävaikuttaneet tekijät sekä tutkinnan perusteella tehdyt johtopäätökset ja suosi-

tukset kirjataan erilliseen raporttiin. Ei ole vielä käytössä, mutta velvoite on. 

 

 

7.1.2 Vakavat haittatapahtumat 

  

Henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi vakavasta vaaratapahtumasta potilaan hoi-

dosta vastaavalle lääkärille ja omalle lähiesimiehelleen. Vakava vaaratapahtuma tutkitaan aina erik-

seen. Tutkinnan toteutustavasta päättää sairaalan johtajaylilääkäri.  

 

Vakava vaaratapahtuma on tapahtuma, joka  

• Johti tai olisi voinut johtaa potilaan kuolemaan tai hengenvaaraan  

• Johti tai olisi voinut johtaa sairaalahoidon aloittamiseen tai jatkamiseen sekä aiheuttanut 

huomattavia terveysvaikutuksia  

• Aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa merkittävän tilapäisen tai pysyvän vamman, haitan tai toi-

mintakyvyn heikkenemisen  

• Potilaalle on suoritettu virheellinen toimenpide  

• Väärä toimenpidekohde  

• Hoito on annettu väärälle potilaalle  

• Määrätty hoito on jäänyt merkittäviltä osin antamatta 
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7.1.2.1 Vakavien vaara- ja haittatapahtumien käsittely 

  

Vakavan vaara- tai haittatapahtuman tutkinta suoritetaan luottamuksellisesti ja tutkinnan aikana 

huolehditaan siitä, ettei tapahtumaan osallisten henkilöllisyys paljastu tutkinnan ulkopuolisille hen-

kilöille. Tutkinnan perusteella laaditaan tutkintaraportti, jossa kuvataan tapahtumien kulku, vaarata-

pahtumaan liittyneet myötävaikuttavat tekijät sekä tutkinnan johtopäätökset ja toimenpidesuosituk-

set. Suositukset kohdistetaan toimintaan liittyvien turvallisuuden hallintakeinojen kehittämiseen ja 

organisaation toimintatavoissa tunnistettujen puutteiden korjaamiseen. Yksittäisten henkilöiden 

toimintaan liittyviä suosituksia ei anneta. 

  

Vakavien vaaratapahtumien tutkinnan tavoite on potilasturvallisuuden kehittäminen. Tutkinnan 

aikana pyritään selvittämään tapahtumien kulku, mitä tapahtui, mitkä tekijät olivat myötävaikutta-

massa tapahtumaan, miten yksikön tai koko organisaation toimintaa tulisi kehittää, jotta vastaavilta 

vaaratapahtumilta jatkossa vältyttäisiin. Tutkinta suoritetaan organisaation toimintaa arvioiden ja 

syyllistämättömyyden periaatetta noudattaen. Tavoitteena on oppia tapahtuneesta ja avoimen turval-

lisuuskulttuurin avulla jakaa tietoa koko organisaatioon toiminnan turvallisuuden kehittämiseksi. 

 

7.1.3 Sairaalainfektiot  

 

Sairaalainfektioiden seuranta on systemaattista ja jatkuvaa tietojen keräämistä, analysointia ja joh-

topäätösten tekemistä. Sairaalan antibiootti- ja infektiojärjestelmään (SAI) kerätään infektiotiedot 

potilaista, joille ilmaantuu infektio hoitojakson aikana tai hoitojakson jälkeen. Ilmoitus järjestel-

mään tehdään potilasta hoitavassa yksikössä. Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö seuraa infektioti-

lannetta ja sen kehittymistä sekä SAI – järjestelmän että muiden järjestelmien avulla. 
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Taulukko3: Infektioiden seuranta  

 

Infektioiden seurantamenettely 

  

Käsiteltävät tiedot  

SAI – Sairaalan Antibiootti- ja Infektioseuranta-

järjestelmä  

Potilaalle ilmaantuneet infektiot, Infektioluokan määrit-

tely, käsitellään antibioottia määrättäessä/vaihdettaessa  

 

Raportointitoiminto: yksiköt voivat hyödyntää toimin-

nassaan, 

Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö raportoi infotilai-

suuksissa ja koulutuksissa 

 

MMKR – Moniresistenttien Mikrobien Kantaja-rekisteri  

SAI-integraatio  

Toimii tietovarastona. Yksikkö saa riskitiedot hoidetta-

vasta potilaasta Eskon kautta 

Voidaan hakea tietoa kantajasta ja altistuneista potilaista  

 

Raportointitoiminto: Infektio- ja sairaalahygieniayksik-

kö raportoi infotilaisuuksissa ja koulutuksissa 

 

Leikkaushaavainfektioiden seuranta Leikkaushaavainfektioiden seurantalomake, toimii myös 

keinonivelinfektioiden ja muiden hoitoon liittyvien 

infektioiden seurannassa. Lomake annetaan kotiutuville 

potilaille.  

 

Hygieniahoitaja vastaanottaa ja syöttää tiedot SAI-

järjestelmään 

 

Sairaalan infektiotilanteen seuranta on keskeinen osa infektioiden torjuntatyötä. Ajan tasalla olevan 

seurantatiedon avulla ehkäisytoimenpiteet voidaan kohdentaa oikein.  Mahdolliset muutokset infek-

tiotilastoissa analysoidaan ja tilanteeseen puututaan. Hoitavalle yksikölle annetaan palautetta toi-

minnastaan ja vallitsevasta infektiotilanteesta säännöllisesti. Lisäksi infektio- ja sairaalahygieniayk-

sikkö laatii vuosittain yhteenvedon infektiotilanteesta, joka on nähtävillä J-asemalla.  

 

7.1.4 Hoitoilmoitustiedot HILMO  

 

Potilaan terveyshaittaan johtaneet vaaratapahtumat tulee ilmoittaa hoitoilmoitustietokantaan. HIL-

MO- järjestelmään kirjataan hoidon haittavaikutus, haittavaikutuksen tyyppi, haittavaikutusdiag-

noosi ja haittavaikutuksesta aiheutunut uusintatoimenpide.  

 



 38

Hoidon haittavaikutuksella tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilön antamaan hoitoon tai 

suorittamaan toimenpiteeseen liittyvää odottamatonta seuraamusta, joka aiheuttaa normaaliin hoi-

toon verrattuna potilaalle objektiivista haittaa, hoidon keston pidentymistä ja lisääntyneitä hoitokus-

tannuksia. Operatiivisessa hoidossa haittavaikutus on erityisesti myös myöhempi suunnittelematon, 

samaan vaivaan tai sairauteen liittyvä uusintatoimenpide. Hoidon haittavaikutuskäytäntö koskee 

sekä hoitojaksoja että poliklinikkakäyntejä. Kaikki hoitojaksoon tai poliklinikkakäyntiin liittyvät 

haittavaikutukset kirjataan potilaan käyntitietoihin. 

 

7.1.5 Laiteturvallisuuteen ja muihin tarvikkeisiin liittyvät ilmoitukset 

 

Länsi - Pohjan sairaanhoitopiirissä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vas-

taa tekninen johtaja. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoittaa ammattimaista käyt-

täjää ilmoittamaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle VALVIRA:lle ja laitteen val-

mistajalle tai valtuutetulle edustajalle vaaratilanteista, jotka ovat johtaneet tai olisivat saattaneet 

johtaa potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyden vaarantumiseen ja jotka johtuvat terveyden-

huollon laitteen ominaisuuksista, suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä, riittämättömästä mer-

kinnästä, riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta taikka käytöstä (Laki terveydenhuollon 

laitteista ja tarvikkeista, TLT, 629/2010 25§). 

 

Laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät vaaratapahtumat raportoidaan HaiPro- vaaratapahtumien rapor-

tointijärjestelmään yksikön normaalin käytännön mukaisesti. Tehdyt ilmoitukset käsitellään tapah-

tumayksikössä ja tieto tapahtumasta välitetään lääkintälaitehuoltoon. Lääkintälaitehuollon vastaavat 

henkilöt tekevät ilmoituksen Valviralle ja valmistajan edustajalle. He hankkivat tarvittaessa lisätie-

toa yksiköstä. Ilmoitus Valviralle tehdään aina mahdollisimman pian.  

 

Vakavan laitteisiin liittyvän vaaratapahtuman yhteydessä ilmoitus tulee tehdä 10 vrk:n kuluessa ja 

”läheltä piti” - tilanteessa 30 vrk:n kuluessa tapahtumasta. Huomioitavaa on, että ilmoituksen teke-

mättä jättäminen on säädetty rangaistavaksi. Vaaratilanneilmoituksen tekeminen ohjeistetaan Valvi-

ran määräyksellä 4/2010. Säteilyä synnyttävien laitteiden käyttöön liittyvistä poikkeamista ja vaara-

tilanteista tulee lisäksi ilmoittaa säteilyturvakeskukselle säteilylain 592/1991 perusteella.  

 

7.1.6 Muistutukset, kantelut ja potilasvahinkoilmoitukset  

 

Potilaslakiin ja potilasvahinkolakiin perustuvien ilmoitusten avulla kertyvää tietoa hyödynnetään 

oppimiseen koko organisaatiossa. Ilmoitukset täydentävät kokonaisnäkemystä potilasturvallisuuden 

tilasta organisaatiossa. Muistutukset ja potilasasiamiehelle tulleet yhteydenotot analysoidaan ja näin 

saatu tieto hyödynnetään potilasturvallisuuden, palvelujen laadun ja hoitoprosessien kehittämisessä. 

Henkilökunta informoi potilaita ja omaisia heidän oikeuksista tehdä ilmoituksia. Henkilöstön vel-

vollisuus on informoida potilasta potilasasiamiehestä. Potilasasiamiehen yhteystiedot tulee pitää 

näkyvillä. Yleensä ne ovat yksikön ilmoitustaululla. Potilasasiamies neuvoo ja avustaa potilasta 

muistutusten ja potilasvahinkoilmoitusten tekemisessä. 
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7.1.7 TUKU -turvallisuuskulttuurikysely  
 

Turvallisuuskulttuurikyselyt on kehitetty turvallisuuskulttuurin arviointiin antamaan yleiskuva mm. 

sairaalaorganisaation toiminnasta turvallisuuden näkökulmasta.  henkilöstölle suunnattava turvalli-

suuskulttuurikysely voi auttaa saamaan mahdollisimman todellisuudenmukaisen kuvan siitä, missä 

organisaatiossa mennään turvallisuuden suhteen.  Oikein toteutetussa kyselytutkimuksessa organi-

saation toimijat voivat tuoda esiin näkemyksensä organisaationsa kulttuurista pelkäämättä henkilöl-

lisyytensä tulevan ilmi tai joutuvansa syytetyksi esimerkiksi virallisesta linjasta poikkeavista lau-

sunnoistaan. 

  

TUKU -kyselyssä on 66 henkilöstön omaa työtä, potilasturvallisuutta ja organisaation toimintaa 

koskevaa väittämää, yksi avoin kysymys sekä vastaajan taustatietoja koskevia kysymyksiä. Vastaa-

jat arvioivat väittämien paikkansapitävyyttä asteikolla 1 (ei lainkaan) – 6 (erittäin hyvin). 

 

TUKU- kyselyn kaltaiset strukturoidut kyselyt mahdollistavat aineiston kvantitatiivisen tarkastelun. 

Määrällinen tieto turvallisuuskulttuurista on tärkeää silloin, kun halutaan seurata potilasturvalli-

suuskulttuurin kehittymistä. Määräajoin toistettavan TUKU – kyselyn käyttö edistää osaltaan myös 

yhteisen turvallisuustahtotilan muodostumista. Turvallisuuskyselyjen avulla viestitään organisaation 

jäsenille siitä, että organisaatiossa ollaan kiinnostuneita tietyistä turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Kyselytuloksia on hyvä käsitellä yhteisesti organisaation toimijoiden kanssa. Se edistää vuorovaiku-

tusta. Turvallisuuskulttuurikyselyssä saatavaa tietoa käytetään täydentämään muilla turvallisuusmit-

tareilla tuotettua potilasturvallisuustietoa.  Kaikkea tätä voidaan käyttää organisaation potilasturval-

lisuuden kehittämisen tavoitteelliseen ohjaamiseen. 
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7.2 Potilasturvallisuuden seuranta  

 

Potilasturvallisuutta seurataan organisaation kaikilla tasoilla. Potilasturvallisuuden seuranta on lin-

jaorganisaation, vastuuhenkilöiden, asiantuntijoiden ja työryhmien välistä yhteistyötä. Asiantunti-

joiden ja työryhmien tehtävänä on analysoida potilasturvallisuuteen liittyvää informaatiota ja laatia 

toimenpidesuosituksia linjaorganisaation päätöksenteon tueksi.  

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin potilasturvallisuusseurantaa tehdään järjestelmällisesti, sovituilla 

mittareilla ja menettelyillä hankittavan tiedon avulla. HaiPro -seurantaa tehdään organisaation eri 

tasoilla ja vastuuyksikköjen HaiPro -tiedot kootaan tulosalueiden vaaratapahtumaraporteiksi. Eri 

organisaatiotasoilta on saatavissa myös muut keskeiset potilasturvallisuutta ilmentävät indikaattori-

tiedot (infektiot, muistutukset, kantelut, jne.)    

 

Sovitusta potilasturvallisuuden seurantatiedosta laaditaan vuosikolmanneksittain potilasturvallisuus-

raportit, joissa arvioidaan potilasturvallisuuden tilaa, tarkastellaan vaaratapahtumien määrää ja laa-

tua sekä keskeisiä toiminnassa havaittuja riskejä. Tietoa hyödynnetään esimiestyössä ja toiminnan 

kehittämisessä. Seurantatiedon avulla pyritään tunnistamaan mahdollisia vaaratekijöitä ja vaarateki-

jöiden aiheuttamia potilasturvallisuusriskejä sekä kehittämään toimia riskien hallitsemiseksi ja hait-

tatapahtumien ehkäisemiseksi. 

 

7.2.1 Potilasturvallisuuden seurantamenettely osasto- ja vastuuyksikkötasolla  

 

Yksikön potilasturvallisuusseuranta ja yksikkötasolla tapahtuva kehittäminen ovat ensisijaisesti 

osaston toiminnasta vastaavan lääkärin ja osastonhoitajan vastuulla. Keskeinen osa potilasturvalli-

suuden edistämistä on yksikön toimintatapojen ja – kulttuurin arviointi ja avoimen turvallisuutta 

arvostavan ilmapiirin luominen. Yksikön potilasturvallisuusvastaava osallistuu vaaratapahtumara-

porttien käsittelyyn yhdessä lääkärin ja osastonhoitajan kanssa. Vaaratapahtumailmoitukset käsitel-

lään säännöllisissä osastokokouksissa.  

 

Yksikössä seurataan vaaratapahtumien ilmoitusaktiivisuutta, tapahtumien riskiluokkia ja tyypilli-

simpiä vaaratapahtumia. Riskin arvioinnin avulla pyritään tunnistamaan keskeisimmät toimintaan 

liittyvät riskit ja suunnittelemaan toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi.  

 

Osastokokouksissa käsitellyt asiat kirjataan. Tarpeellisille kehittämistoimenpiteille määritellään 

vastuuhenkilöt ja sovitaan aikataulu. Mikäli havaittu kehittämiskohde tai potilasturvallisuusriski 

koskee laajemmin koko organisaatiota, toimitetaan tieto asiasta myös tulosalueen ylihoitajalle toi-

menpiteitä varten. Yksikön toiminnasta vastaava lääkäri, osastonhoitaja ja yksikön potilasturvalli-

suusvastaava laativat kolme kertaa vuodessa osavuosikatsauksen, joka sisältää HaiPro -raportin. 
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7.2.2. Potilasturvallisuuden seurantamenettely tulosalueilla ja organisaatiotasolla  

 

Tulosalueen johtaja ja ylihoitaja vastaavat potilasturvallisuuden seurannasta ja potilasturvallisuuden 

kehittymisen arvioinnista tulosalueellaan. Ylihoitaja ja tulosalueen johtaja kokoavat kolme kertaa 

vuodessa osavuosikatsaukseen raportin HaiPro -vaaratapahtumista. Osavuosikatsauksen johtamis-

toimenpiteisiin kirjataan se, miten raportointijaksolla ilmenneisiin vaaratapahtumiin vastataan joh-

tamisen keinoin. Raportti hyödynnetään tulosalueen päätöksenteossa ja potilasturvallisuuden kehit-

tämisessä. Tulosalueen HaiPro -raportti toimitetaan laatupäällikölle organisaatiotason potilasturval-

lisuusraportin tekemistä varten. 

 

Potilasturvallisuuden seurantatiedon tuottamisesta ja kokoamisesta vastaavat erikseen nimetyt vas-

tuuhenkilöt, asiantuntijat ja työryhmät, kukin määriteltyjen vastuidensa osalta. Ilmenneistä potilas-

turvallisuusriskeistä raportoidaan potilasturvallisuuden johtoryhmälle säännöllisesti.  

 

Potilasturvallisuuden kehittymistä seurataan osana organisaation normaalia johtamistoimintaa. Seu-

rannan apuna käytetään potilasturvallisuusindikaattoreita, joiden avulla pyritään luomaan kokonais-

valtainen käsitys organisaation potilasturvallisuuden tilasta ja kehityssuunnasta.  

  

7.2.3 Potilasturvallisuusraportti 

  

Organisaation potilasturvallisuusriskien kehittymistä ja muutoksia potilasturvallisuuden tilassa seu-

rataan systemaattisesti. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuden seurantatiedoista laa-

ditaan potilasturvallisuusraportti, jossa arvioidaan potilasturvallisuuden tilaa, tarkastellaan vaarata-

pahtumien määrää ja laatua sekä keskeisiä toiminnassa havaittuja riskejä.  

Potilasturvallisuusraporttien säännöllisen laadinnan tavoitteena on tarjota organisaation johdolle 

reaaliaikaiset tiedot organisaation potilasturvallisuuden tilasta ja kehityssuunnasta. Näiden perus-

teella johto pystyy huomioimaan potilasturvallisuusnäkökohdat päätöksenteossaan. Keskijohto ja 

lähiesimiehet voivat hyödyntää raporttia tulosalueensa tai – toimintayksikkönsä potilasturvallisuu-

den kehittämisessä. Muille toimijoille, organisaation kaikilla tasoilla, potilasturvallisuusraportti 

antaa suuntaa oman toiminnan kehittämiseen. Ensisijaisena tarkoituksena on potilasturvallisuuden 

parantaminen. Potilasturvallisuusraportin työstäminen on laatupäällikön tehtävä. 
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Taulukko 4: Organisaatiotason potilasturvallisuusraportin sisältö ja tiedon toimittaja 

 

SEURANTATIEDON LAJI JA  

LÄHDE 

VASTUUHENKILÖ/ -
YKSIKKÖ 

Kooste tulosalueiden potilasturvallisuusraporteista, 

HaiPro 

tulosalueen ylihoitaja 

Infektiotilanne – hygieniaraportti sairaalahygieniayksikkö 

Potilasasiamiehen raportti potilasasiamies 

Potilasvahingot johtajaylilääkäri 

Muistutukset johtajaylilääkäri 

Kantelut johtajaylilääkäri  

HILMO johtajaylilääkäri, laatupäällikkö 

Asiakaspalautejärjestelmän tuottamat tiedot laatupäällikkö 

Turvallisuuspäällikön raportti turvallisuuspäällikkö 

TUKU – kysely henkilöstölle joka toinen vuosi laatupäällikkö 

 

RAPORTTI: 

 

Organisaation potilasturvallisuustietojen kooste  laatupäällikkö 

Arvio potilasturvallisuuden akuuteista kehittämis-
tarpeista 

laatupäällikkö 

Potilasturvallisuusjärjestelmän toiminta- ja kehit-
tämistarvearvio 

potilasturvallisuuden johtoryhmä 
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Sairaanhoitopiirissä edistetään potilasturvallisuutta seuraavilla kaikkia koskevilla periaatteil-
la: 

 

 

 

8. POTILASTURVALLISUUSOHJEET JA TOIMENPITEET  
 

8.1 Potilaan tunnistaminen 

 

Potilaan luotettava tunnistaminen on turvallisen hoidon edellytys. Potilaan tunnistamisen varmista-

miseksi tarvitaan yhteisesti hyväksytyt, vakioidut menetelmät, joiden avulla potilas tunnistetaan ja 

hänelle asetetaan tunnisteranneke. Potilaan tunnistaminen tehdään aina kun potilasta hoidetaan. 

Hoitotilanteissa tapahtuva potilaan identifiointi on jokaisen työntekijän vastuulla. Erityistä huomio-

ta potilaan tunnistamiseen tulee kiinnittää eri yksiköiden välisissä siirtotilanteissa, tutkimuksissa ja 

toimenpiteissä, lääkehoitoa ja verensiirtoa toteutettaessa. Yksikön esimiesten vastuulla on varmistua 

siitä, että yksikössä noudatetaan potilaiden tunnistamiseksi määriteltyjä menettelytapoja.  

 

Kaikilla sairaalahoidossa olevilla potilailla tulee olla kädessään tunnisteranneke, jossa on potilaan 

nimi ja henkilötunnus. Mikäli potilas ei jostain syystä voi käyttää tunnisteranneketta, tulee tunnis-

tamisen tapahtua muulla luotettavalla menetelmällä. Mahdolliset potilaan tunnistamiseen liittyvät 

vaaratapahtumat raportoidaan Haipro -järjestelmään.  

 

Potilasturvallisuuden yhteisen tahtotilan muodostumista pidetään avoimesti tavoitteena  

Toimijoiden välistä vuorovaikutusta kehitetään luomalla sille velvoitteita ja foorumeita 

Tilannekohtaiseen itsenäiseen organisoitumiseen varautumista tuetaan sen varalle, ettei säännönmukainen toi-

minta ei ole aina mahdollinen vaan tarvitaan tilannekohtaista improvisointia ilman potilasturvallisuuden vaaran-

tumista  

Pakolliset ja kielletyt asiat määritellään 

Toimijoiden vastuut ja velvollisuudet määritellään 

Resurssit kohdennetaan sinne missä ne ovat tarpeen 

Organisaatiota ohjataan tavoitteellisesti  

� kehittämällä jatkuvasti edeten pienten muutosten kautta 

� toimimalla luovasti tilanteen edellytysten mukaan 

� priorisoimalla asioita 

� asettamalla turvallisuuden kehittämiselle tavoitteita 
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8.1.1 Potilaan tunnistamisen yleiset periaatteet  

 

Jokainen potilasta hoitava ammattihenkilö on itse velvollinen varmistamaan potilaan henkilöllisyy-

den. Potilaan tunnistaminen perustuu sekä nimen että henkilötunnuksen varmistamiseen seuraavin 

menettelyin: 

• KELA- kortti tai kuvallinen henkilökortti  

• kommunikointiin kykenemättömän potilaan tunnistamisessa käytetään apuna kuvallista hen-

kilökorttia tai potilaan saattajaa 

• potilasta pyydetään itse kertomanna henkilötunnus suullisesti:  

”Mikä on henkilötunnuksenne?” 

 

Välittömästi potilaan tunnistamisen jälkeen hänelle asetetaan tunnisteranneke 

• tunnisteranneke tulee olla kaikilla sairaalassa sisällä olevilla sekä toimenpiteeseen tulevilla 

potilailla 

• potilaan tulee käyttää ranneketta koko hoitojakson ajan 

• mikäli ranneke poistetaan välillä, rannekkeen poistajan velvollisuus on huolehtia, että tun-

nisteranneke laitetaan takaisin heti kun se on mahdollista 

• yksiköissä tulee olla selkeä, kuvattu toimintatapa tunnisterannekkeiden käytön varmistami-

seksi 

• potilasta vastaanotettaessa ja jatkohoitoon siirrettäessä tulee varmistua siitä, että potilaalla 

on tunnisteranneke 

• jos havaitaan, että potilaalta puuttuu ranneke, henkilökuntaan kuuluvan tulee laittaa ptilaalle 

ranneke, jossa ovat kyseisen potilaan tiedot virheettöminä  

 

8.2 Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen  

 

Turvallisen lääkehoidon toteuttamisen periaatteet, vastuut ja osaamisvaatimukset on kuvattu valta-

kunnallisten linjausten pohjalta laadittuun organisaation lääkehoitosuunnitelmaan.  Lisäksi jokaises-

sa vastuuyksikössä tulee olla oma lääkehoitosuunnitelma, joka päivitetään vuosittain.   

 

 

8.2.1 Lääkkeen antaminen potilaalle 

 

Lääkkeen antaminen potilaalle on yksi lääkehoitoprosessin kriittisistä vaiheista. Tähän vaiheeseen 

liittyy oleellisesti inhimillisen virheen mahdollisuus. Potilasturvallisuuden kannalta kriittisissä työ-

vaiheissa tulee pyrkiä yhdenmukaiseen menettelytapaan koko organisaatiossa.  
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Kuvio 5.  Lääkkeen antaminen potilaalle 

 

 

 

 

 

8.2.2 Toimintaohje lääkitysvirheen sattuessa 

 

Potilaan lääkehoitoon liittyvissä haittatapahtumissa ensimmäinen, kiireellisin tehtävä on huolehtia 

potilaasta. Peruselintoimintoja tukevat toimet aloitetaan välittömästi, jos tarvetta on. Potilasta hoita-

valle lääkärille ilmoitetaan heti tapahtuneesta. Potilasta hoitava lääkäri määrittelee tarvittavat jatko-

tutkimukset ja -toimet ja potilaan seurannan tarpeen. Henkilökunta hoitaa potilasta saatujen ohjei-

den mukaisesti. 

  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta edellyttää, että haittatapahtu-

man sattuessa, tapahtumatiedot kirjataan kattavasti ylös potilasasiakirjoihin (STM asetus 99/2001 

13§). Kattava tapahtumakuvaus edesauttaa potilaan jatkohoidon suunnittelua ja lisäksi riittävän tar-

kat merkinnät ovat tarpeen myös toimintaan osallistuneiden ammattihenkilöiden oikeusturvan kan-

nalta. 

  

Tapahtunut haittatapahtuma kirjataan myös HaiPro -vaaratapahtumien raportointijärjestelmään. 

Poikkeamailmoituksen avulla organisaation on mahdollista oppia tapahtuneesta ja näin kehittää 

potilasturvallisuutta. Poikkeamailmoitus tuleekin nähdä positiivisena asiana, keinona oppia yhdessä 

erehdyksistä. Haittatapahtuman kokeneella potilaalla on oikeus tietää, mitä tapahtui. Henkilökunnan 
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velvollisuus on kertoa vahingosta potilaalle reilusti, vaikka se tuntuukin epämiellyttävältä ja vaike-

alta. Tapahtuma tulee kuvata riittävän tarkasti ja potilaan esittämiin tarkentaviin kysymyksiin vasta-

taan rehellisesti. Potilaalta tulee aina pyytää anteeksi tapahtunutta virhettä.  

 

Kuvio 6. Toiminta lääkitysvirheen tapahtumisen yhteydessä 

 

 

 

 

8.3 Suullisen tiedonkulun yhtenäistäminen  

 

Sekä suullinen että kirjallinen kommunikaatio ovat tärkeitä potilas- ja työturvallisuuden kannalta. 

Kommunikaation ongelmat, kuten tiedonkulun katkeaminen ja väärinymmärrykset, myötävaikutta-
vat noin 70 prosenttiin terveydenhuollon haittatapahtumista. 

8.3.1 ISBAR – raportointityökalu  

 

ISBAR on apuväline suullisen tiedonkulun yhdenmukaistamiseen ja suullisen raportoinnin struktu-

rointiin sekä kiireettömissä että kiireellisissä hoitotilanteissa. ISBAR ohjaa henkilöiden tunnistami-

seen, tilanteen kuvailuun, ilmoittamaan raportoinnin syyn, selventämään taustatiedot ja arvioimaan 

hoidon tarpeen. Se velvoittaa konsultoijan antamaan oman suosituksensa tilanteen hoitamiseksi. 

Käytettäessä ISBAR – menetelmää tiedonkulun varmistamisessa tulee raportointiin tai konsultoin-

tiin valmistautua. Raportin antajan tulee miettiä, keneen yhteyttä otetaan ja mitä häneltä halutaan. 

Potilaan vitaalielintoiminnot tulee olla selvitettynä. Kiireettömässä tilanteessa viimeisimmät saira-

uskertomusmerkinnät tulee olla luettuna ja potilaan päädiagnoosi selvitettynä. Lääkitys, mahdolliset 
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allergiat, nestetasapaino ja laboratoriotutkimukset tulee olla tiedossa samoin muut olennaiset tutki-

mukset sekä mahdollinen hoitolinjaus ja eristystarve. Kiireellisessä tilanteessa tulee hälyttää välit-

tömästi. 

 

Kuvio 7.  ISBAR - kortti 

 

                 

 

 

ISBAR on yhdenmukaisen ja selkeän tiedonkulun apuväline. Sitä voidaan soveltaa kaikissa tervey-

denhuollon toimintaympäristöissä ja tiedonsiirtotilanteissa. ISBAR: n avulla potilasta koskeva tieto 

voidaan jäsentää selkeään ja tiivistettyyn muotoon. Tavoitteena on välittää vain tarpeellinen, olen-

nainen tieto. ISBAR -menetelmää käyttämällä voidaan vähentää vaaratapahtumien riskiä ja parantaa 

potilaan hoidon turvallisuutta.   

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on tavoitteena ottaa ISBAR – työkalu käyttöön kattavasti, sillä 

siitä on myönteisiä kokemuksia niissä yksiköissä, joissa se on käytössä. 
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Taulukko 5: Tiivis ISBAR- raportti 

 

 

 

 

 

 

Raportin antajan tulee käyttää selkeää kieltä ja annettava vastaanottajalle mahdollisuus kysymyk-

siin. Lisäksi raportin antajan on varmistettava, että hänet on ymmärretty oikein. Yhteisen tilannetie-

toisuuden saavuttamiseksi tulee käyttää niin sanottua suljetun ympyrän viestintää, jossa viestin vas-

taanottaja toistaa kuulemansa. Raportin vastaanottajan tulee kuunnella aktiivisesti eikä hän saa kes-

keyttää raportin antajaa. Tarvittaessa vastaanottaja voi kysyä, jos jokin seikka jää epäselväksi.  

 

8.3.2 Suljetun ympyrän viestintäperiaate 

 

Tyypillisiä kommunikointiin liittyviä ongelmia ovat väärin kuulemiset ja väärin ymmärtämiset. 

Etenkin suullista tietoa välitettäessä osa viestiä saattaa jäädä kuulematta tai kuulija tulkitsee viestin 

väärin omien odotustensa perusteella.  

 

Suljetun ympyrän viestintä pyrkii poistamaan olettamukset ja väärin kuulemisten haittavaikutukset. 

Periaate on, että viestin lähettäjä saa kuittauksen lähettämälleen viestille siitä, että viesti on mennyt 

perille ja se on ymmärretty oikein. Käytännössä se tarkoittaa, sitä, että viestin vastaanottaja toistaa 

keskeiset turvallisuuteen vaikuttavat tiedot täsmälleen samanlaisina viestin lähettäjälle.  

 

Tärkeitä toistettavia tietoja ovat esim. lääkkeiden nimet, annokset, puhelimessa annetut laboratorio-

vastaukset, jne. Kuvatun kaltaista viestintämenetelmää tulee käyttää mm. annettaessa suullisia lää-

kemääräyksiä, puhelinmääräyksiä ja kommunikaatiossa leikkauksen aikana. 

 

 

1. Identify – Tunnista: esittele itsesi, tunnista potilas ja raportin vastaanottaja. 

2. Situation – Tilanne: kerro yhteydenoton syy, määrittele ongelma ja arvioi tilanteen kii-
reellisyys. 

3. Background – Tausta: kerro potilaan olennaiset taustatiedot ja perussairaudet, hoitojak-
sonaikana tehdyt toimenpiteet, tutkimukset ja hoitolinjaukset sekä mahdolliset allergiat ja 
eristystarve. 

4. Assessment – Nykytilanne: kerro potilaan viimeisimmät vitaalielintoiminnot ja nykytila 
sekä voinnin kehittyminen hoitojakson aikana. Esitä oma käsityksesi tilanteesta ja pyydä 
vastaanottajanarvio. 

5. Recommendation – Toimintaehdotus: tee toimintaehdotus, varmista toiminnan aikataulu 
ja yhteisymmärrys tilanteesta. Kiireellisessä tilanteessa vaadi välitöntä reagointia! Toista ja 
kirjaa saamasi ohjeet ja määräykset sekä muutokset potilaan voinnissa. 
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8.4 Tarkistuslistat 

 

Erilaisten tarkistuslistojen tarkoituksena on ehkäistä potilaalle aiheutuvia haittatapahtumia, varmis-
taa hoidon laatu, parantaa hoidon turvallisuutta ja hoitoprosessien sujuvuutta. Tarkistuslistan tulee: 

• olla lyhyt ja yksinkertainen 

• auttaa hyväksyttyjen turvallisuuskäytäntöjen käyttöä  

• helpottaa kommunikaatiota ja yhteistyötä tiimityöskentelyä  

• vähentää muistinvaraista toimintaa  

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on käytössä useisiin eri tarkoituksiin kehitettyjä tarkistuslistoja ja 

niitä laaditaan lisää tarpeen mukaan turvaamaan potilaan hoidon onnistumista.  

 

8.4.1 Kirurgiset tarkistuslistat  

 

8.4.1.1 Leikkaukseen menevän potilaan leikkauskelpoisuuden tarkistuslista 

Leikkaukseen menevän potilaan tarkistuslistaan kirjataan kaikki, mitä potilaasta tulee vuodeosastol-

la huomioida ennen leikkaussaliin vientiä.  Näin turvataan potilaan leikkauskelpoisuus. Tarkistuslis-

tan tarkoituksena on parantaa leikkausturvallisuutta. Tarkistuslista on tämän hetkiseltä nimeltään 
”Anestesiatiedot”.  

 

8.4.1.2 Leikkaustiimin tarkistuslista 

 

Leikkausosastolla on käytössä oma tarkistuslistansa. Sen tarkoitus on vähentää leikkauskuolemia ja 

– komplikaatioita. Tarkistuslistan avulla leikkaustiimit pystyvät noudattamaan säännöllisesti tiettyjä 

kriittisiä turvallisuustoimia. 

Leikkausosaton tarkistuslista koostuu kolmesta osioista. Lista käy läpi leikkauksen kulun kolmessa 

vaiheessa. Jokaisessa vaiheessa tulee vahvistaa, että listalle merkityt asiat on tehty, ennen kuin siir-

rytään seuraavaan vaiheeseen. Esimerkiksi ennen anestesian induktiota (sign in) on tarkistettava 

potilaan tunnetut allergiat, ennen viiltoa (time out) on merkittävä leikkauskohta. 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin leikkaustiimin tarkistuslistassa vaiheista käytetään nimityksiä: alku-

tarkistus, aikalisä ja lopputarkistus. Tarkistuslistasta vastaa aina yksi henkilö, esimerkiksi valvova 

hoitaja. Tarkistuslistan kaikki kohdat käydään läpi ja todetaan suoritetuiksi. 

 

8.4.1.3 Leikkaushoitokaavake 
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Leikkauksen aikana käytetyistä laitteista, välineistä ja tarvikkeista pidetään kirjaa. Kontrollilista 

sisältää mm. ommelaineet, ihon pesuaineet, suojakäsineet, sidetarpeet, tuet ja pehmusteet. Ennen 

potilaan siirtämistä leikkaussalista (sign out) lasketaan instrumentit ja neulat ja kontrolloidaan muut 

listaan merkittävät asiat leikkaushoitokaavakkeen mukaisesti. 

 

8.4.1.4 Heräämön tarkistuslista 

 

Heräämössä käytettävän tarkistuslistan avulla tehdään arvio potilaan siirtokuntoisuudesta vuode-

osastolle tai vaihtoehtoisesti toisen vaiheen heräämöön. Päiväkirurgisen potilaan ollessa kyseessä, 

otetaan kantaa potilaan kotiutuskuntoon ja vaihtoehtoiseen yöpymiseen vuodeosastolla.  

 

8.4.2 Kotiuttamisessa ja hoitopaikan vaihdossa käytettävät listat 

 

8.4.2.1 Kotiutuksen tarkistuslista  

 

Ennen potilaan kotiutumista tarkistetaan hänen terveydentilansa sekä orientoituneisuutensa sairaa-

lassaoloon. Huolehditaan jatkohoitojärjestelyistä ja kuljetuksesta, resepteistä ja apuvälineiden jär-

jestämisestä silloin, kun ne ovat tarpeen. Potilaan omaisille tai yhdyshenkilölle ilmoitetaan kotiutu-

mispäivä. Kotiutuksen tarkistuslistan tarkoitus on taata se, että niistä keskeisistä tekijöistä, joiden 

perusteella potilaan on mahdollista selviytyä sairaalajakson jälkeen kotona, on huolehdittu.. 

 

8.4.2.2 Laitossiirron tarkistuslista  

 

8.5 Kaatumisten vähentäminen 

 

8.5.1 Säännöllisesti tehtävät toimenpiteet osastolla kaatumisten ehkäisemiseksi 

 

Henkilökunnan tietoisuutta kaatumisten vähentämismahdollisuuksista ja merkityksestä lisätään.  

Kaatumisten ehkäisy huomioidaan potilaan koko sairaalajakson ajan. Kaatumisten estämiskeinot 

ovat varsin arkipäiväisiä, esimerkiksi: 

• kulkuteiden riittävä valaistus yöllä  

• potilastossujen kunto 

• apuvälineiden kunto: kuntoutustuolit (ns. geriatriset tuolit), pyörätuolit yms. 
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 Liikkumisen esteettömyys 

• tukevat sairaalakalusteet 

• yksilöllisesti sopiva sängynkorkeus 

• potilaan tarvitsemat tavarat hänen ulottuvilleen 

Käytetään Kaatumisten ennaltaehkäisyyn tarkoitettujen apuvälineiden käyttö  

• hälytysmatot, itkuhälyttimet yms. 

Tehdään jokaisesta kaatumisesta vaaratapahtumailmoitus (HaiPro) –  

• tieto hyödynnetään 

• seurataan määriä, kaatumisaikoja, huoneita, joissa kaatumisia tapahtuu yms. 

 

8.5.2 Kaatumisriskien tunnistaminen ja vähentäminen potilaskohtaisesti 

 

Potilaan paikkavalinnassa huomioidaan kaatumisriski. Potilas tutustutetaan 

hoitoympäristöönsä: 

• ohjataan turvallisin reitti vessan  

• opastetaan soittokellon sijainti ja käyttö 

• epävarmasti liikkuvaa potilasta kehotetaan pyytämään apua liikkeelle lähtiessään 

• tarjotaan apuvälineitä turvalliseen liikkumiseen 

  

Potilaan ravitsemus ja lääkitys huomioidaan: 

• keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet 

• mielialalääkkeet 

• opioidiset kipulääkkeet 

•  sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin käytettävät lääkkeet 
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Potilaskohtainen kaatumisvaara arvioidaan 

• potilaan sairaalaan tulon yhteydessä 

• kaikille sekaville ja vanhemmille potilaille 

 

Kaatumisvaara arvioidaan aina uudelleen 

• silloin kun potilaan tila oleellisesti muuttuu  

• kaatumistapaturman jälkeen kaatumisvaaran arvioinnin tulos ja kaatumisen ehkäisysuunni-

telma kirjataan sähköiseen potilasjärjestelmään. 

 

Potilaan siirtyessä toiseen yksikköön kaatumisvaaran arviointitiedon tulee siirtyä potilaan mukana. 

 

 

8.5.2.1 Hoitajan suorittama kaatumisvaaran arviointi 

 

Hoitaja suorittaa potilaskohtaisen kaatumisriskin arvioinnin viiden kysymyksen perusteella. Kaksi 

tai useampia kyllä-vastauksia tarkoittaa lisääntynyttä kaatumisriskiä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onko potilas sairaalassa kaatumisen seurauksena tai onko potilas kaatunut osastolla: + / - 

Onko potilaalla kognitiivisten toimintojen heikentymistä (depressio, dementia yms.): + / - 

Onko potilaan näkökyky heikentynyt niin, että se haittaa jokapäiväisiä toimia: + / - 

Onko potilaalla tarve käydä usein vessassa: + / -  

Pystyykö potilas liikkumaan itsenäisesti: + / - 

 



 53

  

 

 


