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1 Johdanto 

 
Potilasturvallisuus on terveyden- ja sairaanhoidon perusta. Turvallinen 
hoito toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan hoitohenkilökunnan ja poti-
laan yhteistyönä. Potilasturvallisuus on myös vaikuttavan ja korkealaa-
tuisen hoidon osatekijä. 
 
Potilasturvallisuus on viime kädessä terveydenhuollon ammatti-
laisten käsissä (Volmanen, Alahuhta 2015) 

  
Virheiden määrän vähentämistä pidetään yhtenä keskeisistä keinoista 
haittatapahtumien vähentämiseen. Vakavan onnettomuuden estäminen 
sinällään on vaikeaa, mutta vähentämällä pieniä sattumuksia vakavatkin 
vähenevät. 
 
Teollisuuden laatuajattelussa sattumukset on alettu nähdä oireena 
mahdollisesta systeemisestä viasta organisaatiossa tai tavassa toimia 
mieluummin kuin työntekijäkohtaisina laiminlyönteinä. Ongelmien sys-
teemisten syiden osuudeksi on arvioitu jopa 94%. Yleensä ongelmien 
syitä ei tulisi etsiä yksittäisistä työntekijöistä vaan työpaikan olosuhteis-
ta, säännöistä ja kulttuurista. (Volmanen, Alahuhta 2015). 
 
Sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti virheiden hyväksyminen ja vir-
heistä oppiminen kuuluvat ketterän, ennakoivan ja ajan hermolla olevan 
sairaalan toimintamalliin. 
 
 

2 Tavoitteet 
1. Kehittää Kanta-Hämeen keskussairaalasta Suomen johtava tervey-

denhuollon organisaatio potilasturvallisuuden suhteessa.  
2. Sairaala, jossa vallitsee avoin ilmapiiri siten, että hoidon haitoista ja 

niiden vähentämisestä voidaan luontevasti keskustella. Tavoitteena 
on, että potilaamme kokevat hoidon turvalliseksi ja hoidon haittavai-
kutukset on minimoitu. 

3. Kerätä kattavasti tietoa potilasturvallisuuden tilanteesta KHKS:ssa ja 
raportoida tästä tilanteesta eri organisaatiotasoilla tukemaan tiedolla 
johtamista.  

4. Lisätä henkilöstön ja potilaiden tietoisuutta potilasturvallisuuteen 
vaikuttavista tekijöistä 

5. Lisätä vaarojen tunnistamista ja niistä ilmoittamista. Syyllistämättö-
myyden ilmapiiri; uskalletaan tehdä kaikista turvallisuutta vaaranta-
vista tapahtumista vaaratilanneilmoitus 
 

 
3 Potilasturvallisuuden johtaminen 
 

3.1 Organisaatio 
 
Laatu- ja potilasturvallisuus työryhmä toimii ohjausryhmänä potilastur-
vallisuuskoordinaattorin toiminnalle, lääketurvallisuustyöryhmälle, TLT-
koordinointiryhmälle ja tietosuojatyöryhmälle (kuva 1). Laatu- ja potilas-
turvallisuus työryhmän linjaukset käsitellään sairaanhoitopiirin johtoryh-
mässä, jonka päätöksellä kehittämistoimet viedään käytäntöön. 
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  Kuva 1. Potilasturvallisuuden johtaminen 

 
3.2 Vastuut 
 

Kokonaisvastuu toiminnan laadusta ja potilasturvallisuudesta on johta-
jaylilääkärillä. Hänen vastuullaan on varmistaa, että potilasturvallisuus 
ja laadun hallinta toteutuvat yhdenmukaisesti koko organisaatiossa. 
 
Johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja ja tulosalueen johtajat varmista-
vat riittävät resurssit ja edellytykset potilasturvallisuuden ylläpitoon ja 
kehittämiseen. 
 
Ylilääkärit, ylihoitajat ja osastonhoitajat vastaavat omilla erikoisaloil-
laan potilaan hoidosta, laadusta ja potilasturvallisuudesta. Ylilääkärit ja 
ylihoitajat vastaavat, että hoitolinjassa huomioidaan potilasturvallisuus 
myös yksiköiden välisessä yhteistyössä. 
 
Ylilääkäreiden, ylihoitajien ja osastonhoitajien tehtävänä on organisoida 
toimintaa potilasturvallisuussuunnitelman linjausten mukaisesti. 
 
Potilasturvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on tukea potilasturvalli-
suuden johtamista tuottamalla tietoa potilasturvallisuustilanteesta eri 
mittareiden valossa ja tuoda esimiehille tiedoksi erilaisia toimintamah-
dollisuuksia potilasturvallisuuden parantamiseksi. 
 
Potilasasiamiesten tehtävänä on ohjata potilaita ja heidän omaisiaan 
ja sairaanhoitopiirin henkilöstöä potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvis-
sä asioissa. 
 
Sairaalahygieniayksikön tehtävänä on toimia tartuntatautilainsäädän-
nön mukaisesti Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueellisena tartunta-
tautien torjunnan ja sairaalahygienian asiantuntijayksikkönä. Keskeistä 
toimintaa ovat yksiköiden konsultaatiot, hoitoon liittyvien infektioiden 
seuranta ja koulutusten järjestäminen. 
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4 Painopistealueet vuosille 2016-2017 
 

1. Turvallisuuskulttuurin arvioiminen ja parantaminen 
2. Vaaratapahtumailmoitusherkkyyden lisääminen ja oikein kohdenta-

minen 
3. Vaaratapahtumailmoitusten käsittelyn systematisointi 
4. Tiedonkulun parantaminen potilassiirroissa (ISBAR) 
5. Potilasturvaportti –verkkokoulutuksen käytön laajentaminen 
6. Potilaiden ja omaisten vaaratilanneilmoitusten käyttöönotto 
7. Potilasturvallisuusviikko kevät 2016 
8. Johdon potilasturvallisuuskävelyt 

 
 
5 Turvallisuuskulttuuri 

 
Hyvässä potilasturvallisuuskulttuurissa on kysymys siitä, että organisaa-
tion jäsenten keskuudessa turvallisuudesta välitetään aidosti, toimintaan 
liittyviä vaaroja pyritään aktiivisesti ymmärtämään ja ennakoimaan ja 
turvallisuus ymmärretään kokonaisvaltaisesti organisaation systeemi-
seksi ominaisuudeksi (Pietikäinen 2008). 

 
Potilasturvallisuuskulttuurin kehittämisessä on tärkeää pyrkiä saavutta-
maan avoin ja syyllistämätön kulttuuri, jossa kaikki työntekijät uskaltavat 
ja kokevat tärkeäksi tuoda esiin vaaratapahtumia. 
 
Ensimmäinen askel on määrittää organisaation turvallisuuskulttuurin ta-
so. Toiseksi on tärkeää varmistaa, että potilasturvallisuusasioiden käsit-
tely tapahtuu kaikilla organisaation tasoilla. Hyvät käytännöt tulee rapor-
toida ja levittää koko organisaatioon. (IHI.org 2006) 
 
HSOPSC – mittarin(Hospital Survey on Patient Safety Culture) on kehit-
tänyt AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) ja sen on 
kääntänyt suomen kielelle Kuopion yliopisto. Mittari on ollut käytössä 
mm. HUS:ssa ja KYS:ssä. 
 
HSOPSC -potilasturvallisuuskulttuurin arviointikysely on työkalu, jolla 
voidaan arvioida organisaation potilasturvallisuuskulttuurin tila, vahvuu-
det ja kehittämiskohteet koko henkilöstön näkökulmasta (AHRQ 2016). 
 

Toteutus 
 

  HSOPSC - mittari 
Tämän hetkistä turvallisuuskulttuurin tasoa mitataan syksyllä 2016 
HSOPSC –mittarilla.  
 
Turvallisuuskulttuurikyselyn toteuttamisen tavoitteena on lisätä henkilös-
tön tietämystä turvallisuuteen liittyvistä asioista ja saada käsitys organi-
saation tämänhetkisestä turvallisuustasosta. 
 
 

6 Vaaratapahtumailmoitusherkkyyden lisääminen 
 

Potilasturvallisuutta parannetaan riskien- ja laadunhallinnan avulla sekä 
seuraamalla ja analysoimalla vaaratapahtumia ajantasaisesti ja joh-
donmukaisesti. Tämä edellyttää vaaratapahtumien järjestelmällistä ra-
portointia. Poikkeamista oppiminen perustuu avoimeen ilmapiiriin, syi-
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den analysointiin syyllistämisen sijaan ja seurantatiedon käsittelyyn mo-
niammatillisessa yhteistyössä.  
 
Vaaratapahtumista ilmoittamista tulee lisätä huomattavasti; 
Ulkopuolista tarkkailijaa käytettäessä havaittiin keskimäärin 15,5 virhet-
tä leikkausta kohden. Vapaaehtoisen ilmoittamisen perustuvalla tutki-

musmenetelmällä virheitä havaittiin 0,4 / leikkaus. (Volmanen, Alahuh-

ta,.2015) 
 
Ei raportoida vain vakavista tapauksista, vaan kaikenlaisista vaaratilan-
teista ja –tekijöistä sekä läheltä piti -tilanteista. Suurta raporttimäärää 
pidetään enemmänkin turvallisuuden takeena kuin sitä kyseenalaista-
vana tekijänä. (Nisula 2015) 
 

Toteutus 
 

Osastokokouksissa ja potilasturvallisuuskoulutuksissa painotetaan il-
moitusten teon tärkeyttä ja kannustetaan tekemään vaaratilanneilmoi-
tuksia enenevässä määrin myös läheltä piti –tilanteista. 
 
Jokaisessa yksikössä nimetään vastuupari; osaston- tai apulaisosas-
tonhoitaja sekä lääkäreiden edustaja. Nimetty vastuupari on vastuussa 
HaiPro ilmoitusten moniammatillisesta käsittelystä ja vastaavat niiden 
pohjalta tulevien kehittämistoimenpiteiden eteenpäin viemisestä. 
 
Osastonhoitaja laatii koosteen osastonsa ilmoituksista ja kooste käy-
dään läpi osaston yhteisessä kokouksessa kerran kuussa. Ilmoitusten 
määrän kehityksestä pidetään kirjaa tapahtumatyypeittäin (kts taulukko, 
liitteessä 1). Taulukkoa täydennetään X-asemalle, johon luodaan oma 
kansio jokaiselle yksikölle. Osoite on 
X:\YLEISET_SHP\POTILASTURVALLISUUS 

  
Taulukosta saatavat tiedot (vuositasolla) kirjataan tulosyksikön ja tulos-
alueen toimintasuunnitelmaan ja toimintakertomukseen (suunnittelulo-
make 1a). 
 
 

7 Vaaratapahtumailmoitusten käsittelyn systematisointi 
 

Kaikissa yksiköissä tapahtuu poikkeamia, jotka useimmiten johtuvat jär-
jestelmän heikkouksista ja häiriöistä. Poikkeamien, vaaratapahtumien ja 
läheltä piti –tapahtumien analysointi antaa tärkeää tietoa niiden syntyyn 
johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi. Virheistä opittaessa tulisi pystyä 
muuttamaan organisaation rakennetta siten, että työympäristö tukisi 
asioiden tekemistä oikealla tavalla ja vaikeuttaisi virheiden tekemistä. 
Tästä esimerkkinä on leikkaussalien lääkekaappien varustus, jossa lää-
kettä on useimmiten vain yhtä vahvuutta. (Niemi-Murola, Mäntyranta 
2011) 
 
Kaikki yksittäiset vaaratapahtumailmoitukset eivät vaadi heti kehittämis-
toimenpiteitä vaan suurta osaa ilmoituksista voidaan käsitellä vaarata-
pahtuma ja läheltä piti -tapahtumajoukkona. On kuitenkin tärkeää tarttua 
joihinkin ilmoituksiin välittömästi ja tehdä perusteellinen tutkinta asiasta 
ja miettiä, mitä voisimme muuttaa, että näin ei pääsisi enää tapahtu-
maan. Nämä toimenpiteet tulee kirjata myös HaiPro järjestelmään. 
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Toteutus 
 
Esimiehille järjestetään työpaja –työskentelyä HaiPro ilmoitusten käsit-
telyyn, kehittämistoimenpiteiden laatimiseen ja hyvien käytäntöjen levit-
tämiseen. Tavoitteena on, että kehittämistoimenpiteitä tehdään enem-
män liittyen vaaratapahtuma ja läheltä piti -ilmoituksiin.  
 
Ilmoituksista tehtäviä kehittämistoimenpiteitä suunnitellaan ja käsitel-
lään yhdessä henkilökunnan kanssa moniammatillisessa hoitohenkilös-
tön ja lääkäreiden yhteiskokouksissa.  
 
Tehdyt kehittämistoimenpiteet kirjataan HaiPro järjestelmään. Laajem-
pien kehittämishankkeiden ja suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista 
seurataan (taulukko liitteessä 2). Taulukkoa täydennetään X-asemalle, 
johon luodaan oma kansio jokaiselle yksikölle. Osoite on 
X:\YLEISET_SHP\POTILASTURVALLISUUS 

  
Toteutetut kehittämistoimenpiteet raportoidaan tulosalueen johdolle ja 
potilasturvallisuuskoordinaattorille em lomakkeella kaksi kertaa vuo-
dessa (tammikuu ja elokuu). 

 
Tehtyjen toimenpiteiden lukumäärä kirjataan tulosyksikön ja tulosalueen 
toimintasuunnitelmaan ja toimintakertomukseen (suunnittelulomake 1a). 
 
 

8 Tiedonkulun parantaminen potilassiirroissa 

  
Tiedonkululla on tärkeä rooli potilaan hoidossa. Terveydenhuollon jär-
jestelmät ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi, joten viestinnän merki-
tys terveydenhuollossa lisääntyy. Leikkauspotilaat ovat suurimmassa 
riskiryhmässä, koska hoitovastuu siirtyy useammassakin kohdassa. Siir-
tojen lisäksi työvuorojen vaihdot altistavat potilaat virheille tiedon kulus-
sa. Viestinnässä hoitajilla ja lääkäreillä on erilainen tyyli; hoitajat ovat 
kuvailevampia, lääkärit pyrkivät tiiviiseen yhteenvetoon. Erilaiset viestin-
tä tyylit saattavat johtaa turhautumiseen. (Tamminen, Metsävainio 
2015) 

 
Hoitovastuun siirtyminen on monimutkainen tapahtuma. Raportointi on 
usein epämuodollista ja kirjallista viestintää käytetään harvoin suullisen 
viestinnän tukena. 

 
ISBAR on Yhdysvaltain laivastossa vuoron vaihdossa käytetty rapor-
tointitapa, joka siirrettiin terveydenhuollon ympäristöön Kaiser Per-
manentessa 2000-luvun alussa. ISBAR on akronyymi sanoista Identify, 
Situation, Backroud, Assessment ja Recommendation 

 
Järjestelmällisellä ISBAR –työkalun käytöllä on todettu haittatapahtumi-
en määrän lasku tasolta 89,9/1000 hoitopäivää tasolle 39,96/1000 hoi-
topäivää. Samalla lääkitysvirheet vähenivät tasolta 29,97/1000 hoitopäi-
vää tasolle 17,64/1000 hoitopäivää. Luvut on mitattu GTT työkalulla. 

 
Toteutus 
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ISBAR otetaan käyttöön asteittain koko organisaatiossa. Ensimmäiseksi 
työkalun käyttöön koulutetaan päivystysklinikan, teho-osaston ja leikka-
us- ja anestesia osaston henkilökunta. Koulutus tapahtuu potilasturvalli-
suusviikolla 20 hengen työpajakoulutuksella. Tämän koulutuksen saa-
neet kouluttavat muut työntekijät omassa yksikössä. Tavoitteena on, et-
tä ISBAR on käytössä koko organisaatiossa vuoden 2017 loppuun 
mennessä. 
 

 
9 Potilasturvaportti –verkkokoulutuksen käytön laajentaminen 
 

Potilasturvaportti on verkkopalvelu, joka tarjoaa työkalut potilastur-
vallisuuden järjestelmälliseen seurantaan ja kehittämiseen nykyai-
kaisen turvallisuusjohtamisen periaatteiden mukaan. Palvelu on ke-
hitetty sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille osaksi päivittäis-
tä työtä, ja sen käyttäjiä ovat kaikki terveydenhuollossa työskentele-
vät ammattilaiset sekä alan opiskelijat. 
 
Potilasturvallisuutta taidolla –verkkokurssin on suorittanut 870 henki-
lökuntaan kuuluvaa vuoden 2013 jälkeen, jolloin kurssi otettiin käyt-
töön KHKS:ssa. 
 
Vuoden 2015 alussa verkkopalveluun on tullut uusia teemaosioita; 
ISBAR –menetelmä turvalliseen tiedonkulkuun, potilaan tunnistami-
nen, vaaratapahtumien raportointi, vakavien vaaratapahtumien käsit-
tely. 
 

Toteutus 
 

Potilasturvaportti –verkkokoulutus otetaan käyttöön kaikissa potilastyö-
hön osallistuvissa ammattiryhmissä (hoitajat, lääkärit, os.sihteerit, sai-
raalahuoltajat) siten, että 
 
1. kaikki em. ammattiryhmät suorittavat Potilasturvallisuutta taidolla –

verkkokurssin vuosien 2016-2017 aikana.  
 

2. hoitajat ja lääkärit suorittavat lisäksi ISBAR –menetelmä turvalliseen 
tiedonkulkuun ja potilaan tunnistaminen kerran vuoden 2016 aikana 

 
Myös muiden uusien osioiden suorittamista suositellaan. 
 
 

10 Potilaan tunnistaminen 
 

Virheet potilaan tunnistamisessa ovat yksi merkittävimpiä vaaratapah-
tumien aiheuttajia. Virheellinen potilaan tunnistaminen voi johtaa lääki-
tysvirheeseen, näytteenottovirheisiin, vääriin tai turhiin tutkimuksiin tai 
väärälle henkilölle tehtyihin hoitotoimenpiteisiin. Potilaan hoitopolkuun 
sisältyy useita siirtymävaiheita, joissa hoitava henkilö tai tiimi vaihtuu, ja 
näissä tilanteissa potilaan tunnistaminen on erityisen tärkeää oikean 
hoidon varmistamiseksi oikealle potilaalle. Potilaan tunnistamista voi-
daan parantaa hyvin yksinkertaisin keinoin ja näin vähentää tunnistus-
virheestä aiheutuvia vaaratapahtumia. 
 

Toteutus 
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Koulutusta potilaan tunnistamisesta saadaan Potilasturvaportti - verkko-
koulutuksen uuden osion käyttöönotolla (kts. edellinen kappale) 
 
Potilaan tunnistamisen toteutumista seurataan säännöllisillä ranneke-
seurannoilla. Seuraava rannekeseurantapäivä syksyllä 2016. 
 
 

11 Sairaalahygienia 
 
Turvallisilla työ- ja toimintatavoilla ehkäistään tartuntojen leviämistä, li-
sätään potilas- ja työturvallisuutta sekä vähennetään hoitoon liittyviä in-
fektioita. Eri tutkimusten mukaan 20–70 % hoitoon liittyvistä infektioista 
on ehkäistävissä. Tavanomaisten varotoimien toteutuminen kattavasti 
kaikkien potilaiden hoidossa on infektioiden ja tartuntojen ehkäisyn kul-
makivi.  
 
Korkea potilas/hoitaja suhde on keskeinen hoitoon liittyvien infektioiden 
riskitekijä. Yksiköissä seurataan osastokuormitusta ja potilaiden hoitoi-
suutta. 
 
Sairaalahygieniayksikkö seuraa ja antaa palautteen hoitopäivä-
/toimenpidekohtaisia käsihuuhdekulutuksia vuosittain ja tavoitteena on 
hoitopäiväkohtainen käsihuuhdekulutuksen kaksin-kolminkertaistaminen 
nykyisestä 
 
Hoitoon liittyvistä infektioista seurataan; 

 insidenssiseuranta (SAI): yksiköt ilmoittavat, sairaalahygieniayk-
sikkö seuraa ja raportoi yksiköille ja shp:n johdolle 

 prevalenssitutkimus x 1/vuosi: sairaalahygieniayksikkö tekee yh-
dessä yksiköiden kanssa, raportoi yksiköille ja shp:n johdolle 

 Leikkauspotilaille annettavat mikrobilääkeprofylaksit: sairaalahy-
gieniayksikkö seuraa ja antaa palautetta toteutumisesta  

 
Toteutus  
 

Yksiköissä nimetyt hygieniayhdyshenkilöt jatkavat KhYHKÄ –
toimintamallin toteuttamista käsihygienian parantamiseksi, sairaalahy-
gieniaohjeiden /-käytäntöjen jalkauttamista ja hoitoon liittyvien infektioi-
den rekisteröintiä. 
 
Antibioottiherätteen käyttöönotolla 2016 on tavoitteena lisätä hoitoon liit-
tyvien infektioiden ilmoitusaktiivisuutta, tehostaa seurantaa ja mahdollis-
taa ongelmakohtiin puuttumisen. 
 
Sairaalahygieniayksikkö järjestää koulutuksia ja konsultaatiota: alueelli-
set sairaalahygienia-/ tartuntatautikoulutukset x 2/vuosi, KHKS:n yksi-
köt: vuosittaiset koulutukset em. asioista, konsultaatiot em. asioissa. 
 
 

12 Rokotussuoja 
Terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön rokottamisessa influenssaa 
vastaan on kolme tärkeää näkökohtaa: potilasturvallisuus, työnantajan 
vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä sekä roko-
tettavan itsensä ja hänen lähipiirinsä saama suoja.  
 



 
10(20) 

 

Työntekijän influenssarokotus on suositus, mutta potilaan suojaaminen 
influenssalle altistumiselta on velvoite.  
 
Rokottamaton henkilö ei saisi työskennellä vakaville influenssakompli-
kaatioille alttiiden potilaiden läheisyydessä. Mikäli työntekijää ei ole suo-
jattu rokotteella, tulisi lähipotilastyössä käyttää kirurgista suu-
nenäsuojainta. 
Tavoitteena on, että henkilökunnan influenssarokotuskattavuus on yli 
80%. 
 

Toteutus 
 
Henkilökunnan rokottamisesta huolehtii pääasiallisesti työterveyshuolto. 
Lisäksi käyttöön otetaan liikkuva rokotuspiste, jolla varmistetaan, että 
kaikilla halukkailla on mahdollisuus saada rokote. 
 
Vuoden 2016 aikana henkilökuntaa kannustetaan rokotteen ottamiseen 
erillisellä kannusteohjelmalla. Jos tällä ei tavoitetta saavuteta, otetaan 
vuonna 2016 käyttöön toimenpide, jossa niille henkilöille, jotka ovat ot-
taneet rokotteen, annetaan tarra kiinnitettäväksi nimilaattaan. Tämän 
avulla potilaalla on mahdollisuus varmistua, että häntä hoitavalla henki-
löllä on rokotussuoja..   

    
 

13 Potilaiden ja omaisten vaaratilanneilmoituksen käyttöönotto 
 

Potilailla ja heidän omaisillaan on tärkeä rooli potilasturvallisuuden edis-
tämisessä. Potilaita tulee kannustaa osallistumaan aktiivisesti omaan 
hoitoonsa kertomalla oireistaan, toiveistaan ja huolistaan sekä teke-
mään kysymyksiä hoitoonsa liittyvistä asioista. On tärkeää, että potilas 
kertoo kaikki tarvittavat taustatiedot. Potilaan kanssa tulee keskustella 
avoimesti hoitoon liittyvistä riskeistä ja niiden sattumisen todennäköi-
syyksistä. Potilaat voivat myös antaa tärkeää tietoa sairaalan toiminnas-
ta muutenkin kuin ilmoittamalla kohdalleen sattuneista potilasvahingois-
ta tai tekemällä muistutuksia tai kanteluita. Luottamuksellisessa ilmapii-
risää he uskaltavat ottaa esille turvallisuudessa havaitsemansa puut-
teet. 
 

Toteutus 
 

Potilaiden ja omaisten vaaratilanneilmoitus otetaan käyttöön 
www.khshp.fi –sivuilla kevään 2016 aikana siten, että potilasturvalli-
suusviikolla (viikko 19) se on käytössä. Potilasturvallisuusviikolla asiaa 
esitellään sekä sairaalan aulan infopisteessä että paikallislehdistössä. 
 
Potilaiden ja omaisten tekemät vaaratilanneilmoitukset ohjautuvat poti-
lasturvallisuuskoordinaattorille, joka ohjaa ne eteenpäin ilmoitusta kos-
keviin yksiköihin. 
 
 

14 Turvallisuustutkinta 

 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin on perustettu vakavia haittatapahtu-
mia tutkiva työryhmä. Työryhmän tavoitteena on haittatapahtumia tutki-
malla löytää seikkoja, joita parantamalla voidaan ehkäistä tulevia haitta-
tapahtumia. Vakavien tapahtumien lisäksi työryhmä voi ottaa käsittelyyn 

http://www.khshp.fi/
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myös muita, esim. läheltä piti tapauksia, joista saatava tieto voi hyödyt-
tää laajemmin useampaa yksikköä. Työryhmä tekee toimenpidesuosi-
tukset, miten tapahtumien toistuminen on mahdollista ehkäistä tulevai-
suudessa.  
 
Kuka tahansa voi ehdottaa turvallisuustutkintaa ilmoittamalla vaara- tai 
läheltä piti –tapahtuman potilasturvallisuuskoordinaattorille, joka välittää 
tiedon johtaja-ylilääkärille. Johtaja-ylilääkäri tekee päätöksen tutkinnan 
aloittamisesta. Tutkinnassa käytetään apuna potilasasiakirjamerkintöjä 
ja henkilöhaastatteluja. 
 
Tavoitteena on tehdä 1-4 turvallisuustutkintaa vuodessa. 
 
 

15 Potilasturvallisuusviikko 
 

Potilasturvallisuusviikko järjestetään viikolla 19 / 2016. Tätä varten on 
perustettu työryhmä, joka valmistelee tapahtumia sekä henkilöstölle että 
omaisille. Seuraava potilasturvallisuusviikko järjestetään keväällä 2018. 
 
 

16 Potilasturvallisuuskävelyt  
 

Johdon potilasturvallisuuskävelyillä on tavoitteena osoittaa henkilökun-
nalle johdon sitoutuminen potilasturvallisuuden kehittämiseen.  Turvalli-
suuskävelyt antavat johdolle kuvan potilasturvallisuuden tilanteesta yk-
siköissä. Sillä saadaan myös kuva henkilökunnan sitoutumisesta turval-
lisuuskulttuurin kehittämiseen ja pystytään antamaan tukea henkilökun-
nalle avoimeen vaaratilanteista ilmoittamiseen. Kävelyjen aikana kes-
kustellaan henkilökunnan kanssa potilasturvallisuuteen liittyvistä asiois-
ta. (Frankel, 2004)  
 

Toteutus 
 
Kerran vuodessa suoritettaviin potilasturvallisuuskävelyihin osallistuvat 
tulosalueen johtaja, ylihoitaja, hallintoylihoitaja, johtajaylilääkäri ja poti-
lasturvallisuuskoordinaattori. 

 
Kaksi – kolme kertaa vuodessa suoritettaviin potilasturvallisuuskäve-
lyihin osallistuvat tulosalueen johtaja, ylihoitaja, ylilääkäri, osastonhoita-
ja ja potilasturvallisuuskoordinaattori. 

 
Turvallisuuskävelyjä suoritetaan ainakin seuraavilla osastoilla; 
- päivystysklinikka 
- vuodeosastot 
- leikkausosastot 
- teho-osasto 
- röntgen 

 
Potilasturvallisuuskävelyjen toteutuksesta vastaa tulosalueen johtaja 
ja ylihoitaja yhdessä potilasturvallisuuskoordinaattorin kanssa.  
 
Potilasturvallisuuskävelyihin valmistauduttaessa yksikön johto tuottaa 
tiedot yksikkönsä potilasturvallisuustilanteesta (mittarit) ja toteutetuista 
kehittämistoimenpiteistä ja haasteista potilasturvallisuuskävelyihin osal-
listuville. 
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17 Potilasturvallisuuskoulutukset 

 
  

17.1 HaiPro –koulutukset 
 

Sisäisenä koulutuksena järjestetään koulutusta vaaratilanneilmoitusten 
tekemisestä, ilmoitusten käsittelystä ja raportoinnista. 
 

17.2 Potilasturvallisuuskoulutukset 
 

Kerran vuodessa järjestetään laajempi koulutuspaketti potilasturvalli-
suuteen liittyvistä asioista. Vuonna 2016 tämä toteutuu potilasturvalli-
suusviikolla (viikko 19), jolloin on kaksi iltapäivää sisältäen sekä ulko-
puolisia että sisäisiä kouluttajia.  
 
 

18 Muistutusten, kantelujen ja valitusten tilastointi, seuranta ja raportointi 
 

Muistutusten, kantelujen ja valitusten tarkempi tilastointi aloitettiin vuo-
den 2016 alussa. Tilastointi tapahtuu seuraavilla tasoilla; 
- tulosalue 
- erikoisala (ensisijainen ja toissijainen) 
- ammattiryhmä (ensisijainen ja toissijainen) 
- syy (ensisijainen ja toissijainen) 
- syntyneen haitan laatu 
- toimenpiteet, joihin ryhdytty 
- potilasvakuutuspäätös 
- viranomaispäätöksen toimenpiteet 

 
Toteutus 
 

Potilasturvallisuuskoordinaattori tilastoi ja seuraa näitä ilmoituksia sekä 
raportoi niistä sairaalanjohdolle ja tulosalueille vuosittain. 
Tulosyksiköissä mittareiden seuranta liitetään toimintasuunnitelmaan ja 
toimintakertomukseen (suunnittelulomake 1a). 
  
 

19 Muut potilasturvallisuusmittarit 
 

19.1 ERVA –potilasturvallisuusmittarit 
 

ERVA-potilasvahingot ryhmän kanssa suunnitellaan yhteisiä mittareita 
vertailtavan tiedon saamiseksi potilasturvallisuudesta. Tavoitteena on 
saada yhteinen mittaristo, joka perustuisi yliopistosairaaloiden arvioin-
tiylilääkäreiden esittämään laatu- ja potilasturvallisuusmittaristoon. 
 

19.2 GTT 
Strukturoidulla retrospektiivisellä potilasasiakirja-analyysillä on tavoit-
teena haittatapahtumien havaitseminen, joka tapahtuu analysoimalla 
potilasasiakirjoja järjestelmällisesti. Näkökulma ei ole virheiden löytämi-
sessä, vaan siinä, miten asioita voitaisiin tehdä potilaan kannalta turval-
lisemmin ja hoidon kannalta sujuvammin.  
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Tällä hetkellä GTT menetelmä on käytössä synnytys- ja naistentautien 
tulosyksikössä. Käyttöönottoa suositellaan myös muihin yksiköihin. 
 
 
 
  

19.3 Tarkistuslistat 
 
Erilaiset tarkistuslistat ovat suositeltavia potilasturvallisuuden paranta-
misessa. Tarkistuslistoja ovat mm. leikkauksen tarkistuslista, perehdyt-
tämisen tarkistuslista, kotiuttamisen tarkistuslista, Triage-ohje, päiväki-
rurgisen potilaan tarkistuslista. Tavoitteena on, että leikkauksen tarkis-
tuslistat ovat 100% käytössä. Lisäksi suositellaan muiden tarkistuslisto-
jen käyttöönottoa. 
 

Toteutus 
 
Vuoden 2016 aikana kartoitetaan eri yksiköissä käytössä olevat tarkis-
tuslistat ja jaetaan niistä tietoa kaikille yksiköille. 
 
 
 

20 TLT-koordinointityöryhmän toiminta  
 

TLT-koordinointiryhmä jatkaa laitteisiin- ja tarvikkeisiin liittyvän potilas-
turvallisuuden parantamisen eteen tehtävää työtä. Tavoitteena on saa-
da sähköinen järjestelmä laitteiden ja tarvikkeiden seurannan tarpeisiin. 
Kevään 2016 aikana selvitetään Effectorin mahdollisen laajennuksen ja 
lääkintätekniikan uuden Main Tavas –järjestelmien vastaaminen tähän 
tarpeeseen. 
 

20.1 Koulutus 
 
Koulutustilaisuus järjestettiin loppuvuodesta 2015 ja seuraava koulutus-
tilaisuus järjestetään sitten, kun sähköinen seurantajärjestelmä on saatu 
käyttöön ja sen lanseeraaminen yksiköiden käyttöön voidaan toteuttaa. 
 

20.2 Kokoukset 
 
Kokouksia järjestetään yksi keväällä ja kaksi syksyllä. 
 

20.3 Mittarit 
 
Toiminnan kehitystä seurataan seuraavilla mittareilla; 
- Valvira ilmoitusten määrä 
- Laitteista ja tarvikkeista tehtyjen HaiPro ilmoitusten määrä 
- Säteilyyn liittyvät poikkeavat tapahtumat 

 
Tavoitteena on, että ilmoitusten määrät lisääntyvät ja sitä kautta saa-
daan tieto todellisesta tilanteesta laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuuden 
osalta. Ilmoitusten kattavuuden lisääntyessä päästään seuraamaan 
myös, tuleeko ilmoituksia samoista asioista vai onko asioista pystytty ot-
tamaan oppia. 
 
TLT-koordinointiryhmä seuraa em. mittareita ja raportoi niistä potilastur-
vallisuuden toimintakertomuksessa. 
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21 Lääketurvallisuustyöryhmä 
 
Sairaalassa toimii lääketurvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on edis-
tää lääketurvallisuutta koko sairaalassa, seurata lääkkeisiin liittyviä 
HaiPro.- raportteja, laatia lääkehoitosuunnitelma runko, laatia 1-2 kertaa 
vuodessa lääketurvallisuustiedote, osallistuu rannekeseurantapäivien 
järjestämiseen ja ohjeistaa lääkehoidon hyviä käytäntöjä, jotka merkittä-
västi parantavat lääkehoidon turvallisuutta.   

 
Mittarit 
 

Lääkkeisiin liittyvien HaiPro-raporttien määrä ja laatu: 

 Raporttien määrä vertailu eri vuosilta 

 Läheltä piti vs. tapahtui potilaalle 

 Tapahtuman laatu 
Päivitetty lääkehoitosuunnitelmarunko osastojen käyttöön 09/2016 
Osastojen päivitetyt lääkehoitosuunnitelmat valmiina 03/2017 
Kysely osastoille lääketurvallisuustiedotteen esityksen toteuttamisesta 
Kysely esitetyn hyvän käytännön käyttöönoton onnistumisesta 
 
 

22 Tietosuojatyöryhmä 
 

Tietosuojatyöryhmä ohjeistaa ja valvoo tietosuojan toteutumista organi-
saatiossa. Tietosuojaa ja -turvaa koskevat periaatteet on kirjattu Kanta-
Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omavalvontasuunnitelmaan. 
 
Tavoitteena on tämän vuoden osalta päivittää tietosuojaa koskeva oh-
jeistus sekä rekisteriselosteet. Kehittämiskohteena on saada Haipro-
järjestelmään mahdollisuus tehdä ilmoitus myös tietosuojaa koskevista 
vaaratapahtumista. Tämä on huomattava parannus tietosuojaongelmien 
kokoamiseen. 

 
22.1 Koulutus 
 

Tietosuojaan liittyvää koulutusta järjestettiin esimiehille suunnatussa 
hallinnon koulutuksessa tammikuussa 2016.. Lisäksi vuoden aikana jär-
jestetään osastokohtaisia tietosuojakoulutuksia.  

 
22.2 Kokoukset 
 

Kokouksia järjestetään 4-5 kertaa vuodessa. 
 

22.3 Mittarit 
 

HaiPRO - ilmoitusten määrä (käyttöönotto vuoden 2016 aikana) 
 Rekisteri potilaan pyyntöön perustuvista käyttö- ja luovutustietojen tar-

kastuksista 
 Rekisteri muista käyttö- ja luovutustietojen tarkastuksista 
   
 Toteutus 

 
Jokaisen potilas- tai henkilötietoja käsittelevän työntekijän on käytävä 
Navisec –koulutusohjelmaan liittyvä kysymysosio hyväksytysti läpi. 
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Esimiehet valvovat kukin oman yksikkönsä osalta kokeen suorittamisen. 
Tietosuojatyöryhmä kokoaa vuosittain tiedot koulutuksista vuosikerto-
mukseen 
 
 

23 Potilasturvallisuustiedotteet 
 

Potilasturvallisuuskoordinaattori yhdessä potilasturvallisuustyöryhmän 
kanssa julkaisee 3-4 kertaa vuodessa potilasturvallisuustiedotteen ajan-
kohtaisista asioista.  
 
 

24 Alueellinen yhteistyö  
 
Toimintakaudella 2016-2017 lähdetään suunnittelemaan yhteistyön 
mahdollisuuksia ja toimintatapoja alueen perusterveydenhuollon yksi-
köiden kanssa potilasturvallisuuden alueella. 
 

25 Omavalvonta 
 

Omavalvonnan kehittämistä psykiatrisessa osastohoidossa suunnitel-
laan toimintakauden aikana. 
 
 

26 Tiedottaminen 
 

KHKS:ssa tehtävästä potilasturvallisuuden kehittämisestä tiedotetaan 
sekä henkilökunnalle että potilaille sairaalan ulkoisten nettisivujen kaut-
ta. Pyritään avoimeen tiedottamiseen ja sitä kautta potilaiden saami-
seen mukaan kehittämään potilasturvallisuutta. 
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                                                 AIKATAULUTUS JA VASTUUT  
  

ASIA AIKA  TEHTÄVÄ VASTUUHENKILÖT 

HAIPRO 

Vastuuparin nimeäminen 
06/2016 
mennessä 

Jokainen yksikkö ilmoittaa 
vastuuparin ta yh, ta joh-
taja ja pot. turv. koord Oh:t ja ylilääkärit 

Ilmoitusten koonti 1x / kk 

Ilmoitusten koonti tapah-
tumatyypeittäin (Taulukko 
1) ja käsittely osastokoko-
uksissa. Kehittämistoi-
menpiteiden suunnittelu 
ja vastuuhenkilöiden ni-
meäminen Vastuupari 

Moniammatillinen HaiPro 
kokous 2 x vuodessa 

Käydään läpi koonti HaiPro 
ilmoituksista, tehdyt kehit-
tämistoimenpiteet, suun-
nitellaan uusia kehittämis-
toimenpiteitä. Muistio ta 
johdolle ja pot. turv. koor-
dinaattorille 

Vastuupari, yksikön oh ja ylilää-
käri 

Kehittämistoimenpiteiden 
käsittely 2x vuodessa 

Kirjataan suunnitellut ja 
tehdyt kehittämistoimen-
piteet (taulukko 2) Vastuupari 

ISBAR 

ISBAR-työkalun käyttöönotto, 
Vaihe 1 v. 2016 

ISBAR-työkalun käyttöönotto 
päivystysklinikalla, teho-
osastolla ja leikkaus- ja anes-
tesia osastolla. Viikolla 19 
koulutetaan 40 henkilöä, jot-
ka kouluttavat loput yksikön 
henkilökunnasta 

Yksiköiden ja ta:n johto 
 
 
Koulutusten järjestämisestä 
vastaa koulutusyksikkö 

ISBAR-työkalun käyttöönotto, 
Vaihe 2 v. 2017 

Vuodeosastojen ja tutkimus-
yksiköiden koulutus 

Yksiköiden ja ta:n johto 
 
Koulutusten järjestämisestä 
vastaa koulutusyksikkö 

  

Potilasturvaportti 
1x 3 vuodes-
sa 

Potilasturvaportti -
verkkokoulutuksen suorit-
tavat kaikki potilastyöhön 
osallistuvat ammattiryh-
mät (kts. suoritettavat 
osiot pot. turvall. suunni-
telmasta.) Esimiehet 

HSOPSC- turvallisuuskulttuu-
rikysely Syksy 2016 

Kysely koko henkilökun-
nalle Potilasturvallisuuskoordinaattori 
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Potilaan tunnistaminen 
2-3 krt vuo-
dessa Potilasrannekeseurannat Potilasturvallisuuskoordinaattori 

Potilaiden ja omaisten vaara-
tilanneilmoitus 2016 

Otetaan käyttöön viikolla 
19 / 2016 Potilasturvallisuuskoordinaattori 

Potilasturvallisuusviikko 2016 Järjestetään viikolla 19 
Potilasturvallisuuskoordinaattori 
ja työryhmä 

Potilasturvallisuuskävelyt 
2-3 x v 

Tulosalueella järjestetään 
kerran kuussa tulosalueen 
määrittämässä yksikössä  

tulosalueen johto ja potilastur-
vallisuuskoordinaattori 

1x vuosi 

Ylimmän johdon turvalli-
suuskävely johdon määrit-
tämissä yksiköissä.  Potilasturvallisuuskoordinaattori 

Tarkistuslistat 2016 
Kartoitetaan talossa käy-
tössä olevat tarkistuslistat Potilasturvallisuuskoordinaattori 

GTT 2016-2017 

Käyttöönoton laajentami-
nen; kysely yksiköille, jois-
sa kiinnostusta Potilasturvallisuuskoordinaattori 

MITTAREIDEN SEURANTA 

HaiPro, yksikkötaso kts. edellä 
Yksiköt seuraavat, kts 
edellä Vastuuparit 

HaiPro, tulosaluetaso 1 x vuosi Tulosalueen JORY:t Potilasturvallisuuskoordinaattori 

HaiPro, organisaatiotaso 1 x vuosi Shp JORY Potilasturvallisuuskoordinaattori 

Muistutukset, kantelut, poti-
lasvahinkoilmoitukset 1 x vuosi 

Ylilääkärikokous, ta JORY, 
shp JORY, toimintakerto-
mus   

Potilasturvallisuuskoordinaattori 
+ tulosalueen johto  

ERVA- mittaristo 
  

Potilasturvallisuuskoordinaattori 

Valvirailmoitusten määrä 
(laitteet ja tarvikkeet) 1 x vuosi 

TLT-koordinointiryhmä 
seuraa. Tavoitteena lisätä 
ilmoitusten määrää. Potilasturvallisuuskoordinaattori 

Säteilyyn liittyvät poikkeavat 
tapahtumat 1 x vuosi 

Säteilyn käytöstä vastaava 
raportoi STUK:lle Keijo Saali 
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Taulukko 1.  
         

  

  HaiPro- ilmoitusten lukumäärä tapahtumatyypeittäin 

TAVOITE: Lisätä HaiPro ilmoitusten määrää 

YKSIKKÖ:  

V. 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Kokonaismäärä                         

Lääke- ja nes-
tehoitoon liit-
tyvät                         

Tiedonkulkuun 
liittyvät                         

Laitteisiin ja 
tarvikkeisiin 
liittyvät                         

 
 
Taulukko löytyy myös X-asemalta: X:\YLEISET_SHP\POTILASTURVALLISUUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19(20) 

 

 
 
 
 
 

Taulukko 2. 
   

  

 HaiPro- ilmoituksiin tehdyt kehittämistoimenpiteet 

YKSIKKÖ: 

Nro Pvm 
Suunnitellut 
toimenpiteet 

Toteutuksen 
vastuuhenkilö 

Toteutuksen aika-
taulu 

          

          

          

          

          

          

          
 
 
 
Taulukko löytyy myös X-asemalta: X:\YLEISET_SHP\POTILASTURVALLISUUS 
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