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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. 

  
Yleensä ongelmien syitä ei tulisi etsiä yksittäisistä työntekijöistä vaan 
työpaikan olosuhteista, säännöistä ja kulttuurista. Unohdukset, lipsah-
dukset ja väärin ymmärrykset johtuvat esimerkiksi väsymyksestä tai liian 
suuresta työkuormasta. Niidenkin takana on usein järjestelmän puute tai 
heikkous – esimerkiksi liian pitkät työvuorot.  
 
Avoimuus on yksi hyvän turvallisuuskulttuurin tunnusmerkeistä. Poik-
keamat pitää nostaa pöydälle ja niistä ilmoittamisen pitää olla kunnia 
asia. Kaikkien terveydenhuollon henkilöiden on koko ajan otettava tur-
vallisuus huomioon ja puututtava turvattomaan toimintaa tai työolosuh-
teisiin. 
 
Sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti poikkeamien hyväksyminen ja 
niistä oppiminen kuuluvat ketterän, ennakoivan ja ajan hermolla olevan 
sairaalan toimintamalliin. 
 
 

2 Tavoitteet 
1. Kehittää Kanta-Hämeen keskussairaalan potilasturvallisuutta siten, 

että potilaat kokevat hoidon turvalliseksi ja hoidon haittavaikutukset 
on minimoitu 

2. Saavutetaan avoin ilmapiiri, jossa hoidon haitoista ja niiden vähen-
tämisestä voidaan luontevasti keskustella. 

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

4. Kartoitetaan potilasturvallisuuteen vaikuttavat riskit ja pyritään mini-
moimaan ne. 

5. Lisätään henkilökunnan perehdytystä laiteturvallisuuden, lääkehoi-
don turvallisuuden ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä 
 

 
3 Potilasturvallisuuden johtaminen 
 

3.1 Organisaatio 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alaisuudessa toimii laatu- ja potilas-
turvallisuustyöryhmä, joka toimii ohjausryhmänä potilasturvallisuuskoor-
dinaattorin toiminnalle, lääketurvallisuustyöryhmälle, TLT-
koordinointiryhmälle ja tietosuoja ja -turvatyöryhmälle (kuva 1). Laatu- ja 
potilasturvallisuus työryhmän linjaukset käsitellään sairaanhoitopiirin 
johtoryhmässä, 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, hallintoylilääkäri, hallintoylihoitaja ja tulosalueen 
ylilääkärit ja ylihoitajat varmistavat riittävät resurssit ja edellytykset po-
tilasturvallisuuden 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 kehittää potilastur-
vallisuutta ja toimia työntekijöiden, esimiesten ja johtajien tukena poti-
lasturvallisuuden kehittämisessä tuottamalla tietoa potilasturvallisuusti-
lanteesta eri mittareiden valossa, kouluttamalla henkilökuntaa ja tuomal-
la esimiehille tiedoksi erilaisia toimintamahdollisuuksia potilasturvalli-
suuden 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 2018-2019 
 

1. Potilasturvallisuusviikko kevät 2018 
2. Johdon potilasturvallisuus- ja lääketurvallisuuskävelyt 
3. Vaaratapahtumien ilmoitusaktiivisuuden säilyttäminen nykyisellään 

tai lisääminen 
4. Vaaratapahtumailmoitusten käsittelyn ja riskien arvioinnin kehittämi-

nen 
5. Potilaiden aktiivinen rooli hoitoprosessissa 
6. Laiteturvallisuuden kehittäminen  
7. Eri palautekanavien (HaiPro, valitukset, turvallisuuskulttuurikysely, 

asiakaspalaute) kautta tulevien tulosten hyödyntäminen tulosalueilla 
ja koko sairaanhoitopiirissä 

 
 
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. 

 
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 (Hospital Survey on Patient Safety Culture) -
potilasturvallisuuskulttuurin arviointikysely on työkalu, jolla voidaan arvi-
oida organisaation potilasturvallisuuskulttuurin tila, vahvuudet ja kehit-
tämiskohteet koko henkilöstön näkökulmasta (AHRQ 2016). 
 
KHKS:ssa tehtiin vuonna 2016 HSOPSC –kysely koko henkilökunnalle. 
Tämän kyselyn tulokset ovat olleet korkeimman johdon ja tulosaluejoh-
don käytettävissä keväästä 2017 lähtien. Tuloksia on käsitelty johto-
ryhmissä ja niistä on julkaistu artikkeli Kanta-Viisi lehteen marraskuussa 
2017.  
 

Toteutus 
Jokaisella tulosalueella tulee tarkastella kyselyn tuloksia ja suunnitella 
toimenpiteitä potilasturvallisuuskulttuurin parantamiseksi. Toimenpiteet 
tulee kirjata ja aikatauluttaa tulosalueiden toimintasuunnitelmiin ja arvi-
oida niiden toteutumista tulosalueiden toimintakertomuksissa. 
 
Koko sairaalan osalta yksi suurimmista epäkohdista oli tiedonkulku yk-
siköiden välillä. Parempi tiedonkulku tulee varmistaa sekä rakenteelli-



 
6(19) 

 

sella raportoinnilla (ISBAR) että yksiköiden välisen yhteistyön kehittämi-
sellä, esim. sisäiset auditoinnit yksiköiden välillä. 
 

 
6 Vaaratapahtumailmoitukset (HaiPro) 
 

Potilasturvallisuutta parannetaan riskien- ja laadunhallinnan avulla sekä 
seuraamalla ja analysoimalla vaaratapahtumia ajantasaisesti ja joh-
donmukaisesti. Tämä edellyttää vaaratapahtumien järjestelmällistä ra-
portointia. Ilmoitettavia asioita ovat kaikki hoitoon liittyvät vaaratapah-
tumat, jotka aiheuttivat tai olisivat voineet aiheuttaa haittaa potilaalle. 
Vaaratilanteista ja turvallisuusriskeistä tulee ilmoittaa ainakin silloin, kun 
     

 ilmoitus voi johtaa potilasturvallisuuden paranemiseen 

 muut voivat oppia ilmoituksen kautta saatavasta tiedosta 

 toimintajärjestelmä ja sen sisältämät turvallisuuden hallintakei-
not eivät toimineet tarkoitetulla tavalla 
 

Poikkeamista oppiminen perustuu avoimeen ilmapiiriin, syiden ana-
lysointiin syyllistämisen sijaan ja seurantatiedon käsittelyyn moniamma-
tillisessa yhteistyössä. Ilmoitusten palveleminen toiminnan kokonaisval-
taisessa kehittämisessä edellyttää riittävässä määrin (n.60%) läheltä piti 
–ilmoituksia. 

 
Toteutus 
 

Osastokokouksissa ja potilasturvallisuuskoulutuksissa painotetaan il-
moitusten teon tärkeyttä ja kannustetaan tekemään vaaratilanneilmoi-
tuksia enenevässä määrin myös läheltä piti –tilanteista. 
 
Tulosyksiköissä ja tulosalueilla kirjattavat ja seurattavat asiat (toiminta-
kertomus/ suunnittelulomake 1a ja 1b): 

 

 vaaratapahtumailmoitusten kokonaismäärä. Yksikkötasolla ilmoi-
tusten määrässä ei saa olla laskua yli 20% ja tulosaluetasolla 
5%. 

 läheltä piti – ilmoitusten määrä. Tavoitteena on päästä 60% il-
moitusaktiivisuuteen läheltä piti –ilmoitusten osalta.   

 potilasturvallisuusriskien säännöllinen arviointi HaiPro riskienar-
viointityökalulla aloitetaan vuoden 2019 aikana 
 
 

7 Vaaratapahtumailmoitusten käsittely ja riskien hallinta 
 
Potilasturvallisuuden edistäminen on osa laadunhallintaa ja sen keskei-
nen tavoite. Riskit analysoidaan ja niiden poistamiseen panostetaan. Li-
säksi seurataan haittatapahtumien esiintymistä, jotta kehittämistä voi-
daan suunnata ongelmallisiin alueisiin. 
 
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.  
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Yksiköt saavat tietoa vaara- ja haittatapahtumista HaiPron lisäksi myös 
muista raportointikanavista, potilaspalautteina, muistutuksina ja kante-
luina. Tietoon tulevia vaaratapahtumia tulee tarkastella laajemmin kuin 
yksittäisinä tapahtumina riskien tunnistamiseksi. Tavoitteena on tunnis-
taa potilasturvallisuuteen liittyviä riskejä ja määritellä vaadittavia toi-
menpiteitä riskienhallintaan. Säännöllinen seuranta on sekä reaktiivista , 
että ennakoivaa riskien hallintaa. 
 
Vaaratapahtumailmoitukset tulee ottaa käsittelyyn kahden viikon kulu-
essa ilmoituksen vastaanottamisesta. Kaikki yksittäiset vaaratapahtu-
mailmoitukset eivät vaadi heti kehittämistoimenpiteitä vaan suurta osaa 
ilmoituksista voidaan käsitellä vaaratapahtuma ja läheltä piti -
tapahtumajoukkona. On kuitenkin tärkeää tarttua joihinkin ilmoituksiin 
välittömästi ja tehdä perusteellinen tutkinta asiasta ja miettiä, mitä voi-
daan muuttaa, että näin ei pääsisi enää tapahtumaan. Nämä toimenpi-
teet tulee kirjata myös HaiPro järjestelmään. 
 
Yksiköiden ja tulosalueiden operatiivisten riskien arvioinnissa on huomi-
oitava myös potilasturvallisuusriskien arviointi ja ennakointi. Muutospro-
sessien suunnittelussa tulee arvioida riskit ennakkoon ja päätettävä tar-
vittavista toimista toiminnan turvallisuuden ja laadun varmistamisesta 
muutoksessa. 
 

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 1). Taulukkoa täydennetään X-asemalle, 
jossa on kansio jokaiselle yksikölle. 
X:\YLEISET_SHP\POTILASTURVALLISUUS 
 

Vuoden 2019 aikana yksiköissä otetaan käyttöön HaiPro potilasturvalli-
suuden riskien hallinta osio. 
 
 
 

8 Turvallisen hoidon edellyttämät voimavarat ja osaaminen 
 
Riittävä ja osaava henkilöstö varmistaa hyvät ja turvalliset palvelut kaik-
kina vuorokaudenaikoina. Yllättävien ja äkillisten henkilöstövajeiden va-
ralle on sovittava menettelytavat. Kaikki resurssivarauksiin ja –muutok-
siin vaikuttavat päätökset arvioidaan potilasturvallisuuden ja laadun nä-
kökulmasta ennen päätöksentekoa.  
 
Potilasturvallisuusosaamisen kehittäminen tulee sisällyttää henkilöstön 
perehdytykseen ja täydennyskoulutukseen. Erityistä huomiota perehdy-
tyksessä tulee kiinnittää laitteiden ja tarvikkeiden käytön osaamiseen, 
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lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen sekä hoitoon liittyvien infektioi-
den ehkäisyyn. 
 
Laiteturvallisuuden varmistamisessa tulee perehdytyksen ja laitteiden 
käytön osaamisen varmistamisessa käyttää apuna ajokorttia. Ajokortin 
tulee sisältää kaikki ne osa-alueet, joiden tunteminen ja osaaminen 
vaaditaan laitteen turvalliselle käytölle. 
 
Ajokortti tulee ottaa käyttöön myös lääkäreiden Effica potilastietojärjes-
telmän käytön osaamisen varmistamiseen.   

 
Toteutus 

Henkilökunnan perehdytyksen sisällössä tulee hyödyntää organisaation 
potilasturvallisuusjärjestelmien tuottamaan tietoa ja kehittää sitä jatku-
vasti turvallisuuspalautteeseen perustuen. Perehdytysohjelman tulee 
ainakin sisältää osiot  
- laiteturvallisuus 
- lääkehoidon turvallisuus 
- hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy 

 
Laiteturvallisuuden osalta tulee yksiköissä suunnitella eri laitteille osaa-
misvaatimukset ajokorttimuodossa. 
 
Hoitohenkilökunnan osaamisen arvioinnissa tulee myös olla yllä maini-
tut osaamisalueet. 
 
Potilasturvallisuuden alaryhmät kokoavat lääkäreille oman perehdytys-
paketin ajokorttimuotoon liittyen Effica tietojärjestelmän käyttöön, laite-
turvallisuuteen ja lääkehoidon turvallisuuteen. 
 
 

9 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 
Koulutusta potilaan tunnistamisesta saadaan Potilasturvaportti - verkko-
koulutuksen uuden osion käyttöönotolla. Potilaan tunnistamisen toteu-
tumista seurataan säännöllisillä rannekeseurannoilla kaksi kertaa vuo-
dessa. 
 
 

10 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 
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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-
/toimenpidekohtaisista käsihuuhdekulutuksista vuosittain. Tavoitteena 
on käsihuuhdekulutuksen 2-3 -kertaistaminen nykyisestä. Havainnointiin 
perustuvalla KhYHKÄ-toimintamallilla pyritään lisäksi parantamaan kä-
sidesinfektion toteutuksen oikeaa tapaa ja ajoitusta. 
 
Hoitoon liittyvistä infektioista seurataan; 

 jatkuva insidenssiseuranta (SAI): yksiköt ilmoittavat, sairaalahy-
gieniayksikkö seuraa, raportoi yksiköille ja shp:n johdolle sekä 
ohjaa hygieniayhdyshenkilöitä raportoimaan oman yksikön infek-
tioita yksiköissään. 

 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 

 THL:n SIRO: veriviljelypositiiviset infektiot, tekonivelkirurgia ja 
C.difficile  

 
Toteutus ja kehittäminen 
 

Syksyllä 2017 ja keväällä 2018 hygieniayhdyshenkilöille järjestetään 
täydennyskoulutusta, jonka avulla vahvistetaan heidän rooliaan tartun-
nantorjunnassa omissa yksiköissään.  
 
Vuoden 2017 aikana pyritään saamaan käyttöön digitaaliset eHygienia-
työkalut, joiden avulla saavutetaan huomattava työajan säästö käsi-
huuhdekulutuksen ja rokotuskattavuuden seurannassa ja käsihy-
gieniahavainnoinnin toteutuksessa sekä parannetaan tulosten rapor-
toinnin näkyvyyttä. 
 
Sairaalahygieniayksikkö järjestää koulutuksia ja konsultaatiota: alueelli-
set sairaalahygienia-/ tartuntatautikoulutukset x 2/vuosi, KHKS:n yksi-
köt: vuosittaiset koulutukset em. asioista, konsultaatiot em. asioissa. 
 
 

11 Rokotussuoja 
 
Tartuntatautilaki edellyttää 1.3.2018 alkaen terveydenhuollon työnteki-
jöiltä rokotuksen tai sairastetun taudin antamaa suojaa vesi- ja tuhka-
rokkoa vastaan, vuosittaista influenssarokotusta ja alle 1-vuotiaita hoi-
tavilla rokotussuojaa hinkuyskää vastaan. 

Toteutus 
 
Henkilökunnan rokottamisesta huolehtii pääasiallisesti työterveyshuolto. 
Rokotuksen ottaminen pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi ja 
rokotusmyönteistä ilmapiiriä pidetään yllä leikkimielisellä kilpailulla ja 
palkinnoilla. 
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Influenssarokotuskattavuutta seurataan sähköisesti jolloin tarvittaessa 
voidaan kohdentaa motivointikampanjat niihin yksiköihin, joissa se uh-
kaa jäädä alle 80 %.   

   
 
 
 
 
12 Laiteturvallisuus 

 
TLT-koordinointiryhmä jatkaa laitteisiin- ja tarvikkeisiin liittyvän potilas-
turvallisuuden parantamisen eteen tehtävää työtä. Tavoitteena on saa-
da sähköinen järjestelmä laitteiden ja tarvikkeiden seurannan tarpeisiin.  
 
Laiteturvallisuuskulttuurin syventämiseksi käyttöön lanseerataan laite-
turvallisuuden tarkistuslista vuosien 2018-2019 aikana. 
 
Laiteturvallisuuden parantamisessa on tärkeää henkilökunnan osaami-
sen varmistaminen. Laite- ja järjestelmäkohtaisessa kouluttamisessa ja 
perehdyttämisessä otetaan käyttöön laiteajokortit. Organisaatiotasolla 
laiteajokorttia kehitetään ja pilotoidaan keväällä 2018 (UÄ-laitteet). 
 
Laiteturvallisuudesta järjestetään alueellisia koulutustilaisuuksia. 
 

Mittarit 
 
Laiteturvallisuuden edistymistä arvioidaan seuraavilla mittareilla; 
- Valvira ilmoitusten määrä 
- Laitteista, tarvikkeista ja ohjelmistoista tehtyjen HaiPro ilmoitusten 

määrä 
- Säteilyyn liittyvät poikkeavat tapahtumat 
- Laiteajokorttitoiminnan edistymisen seuranta 

 
Tavoitteena on TLT-turvallisuuden parantaminen ja riskien hallinta.  
TLT-koordinointiryhmä seuraa ja analysoi em. mittareita ja raportoi niis-
tä potilasturvallisuuden toimintakertomuksessa. 
 

 
13 Lääkitysturvallisuus 
 

Lääkitysturvallisuus on yksi merkittävimmistä turvallisuuden alueista, 
jonka kehittämisessä tarvitaan koko organisaatiossa jatkuvasti toimenpi-
teitä. Vuoden 2016 HaiPro ilmoitusten perusteella eniten poikkeamia tu-
lee potilaille lääkkeitä annettaessa (antovirheet). Jokaisessa yksikössä 
tulee tarkastella omia HaiPro ilmoituksia lääkityksen osalta, tehdä juu-
risyyanalyysia syiden selvittämiseksi ja muuttaa toimintaa niiden pohjal-
ta turvallisemmaksi. 
 
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, osallistua rannekeseurantapäivien 
järjestämiseen ja ohjeistaa lääkehoidon hyviä käytäntöjä, jotka merkittä-
västi parantavat lääkehoidon turvallisuutta.   
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Uutena toimintana aloitetaan vuoden 2017-2018 aikana lääketurvalli-
suuskävelyt ja lääkehoidon auditoinnit. Lisäksi laatu- ja potilasturvalli-
suustyöryhmän linjauksen mukaisesti aloitetaan lääkäreille suunnatun 
”ajokortti” –työkalun kehittäminen. Ajokortilla varmistetaan, että lääkärit 
on perehdytetty turvallisen lääkehoidon toteutukseen. 
 
  

Mittarit 
 

Lääkkeisiin liittyvien HaiPro-raporttien määrä ja laatu: 

 Raporttien määrien vertailu eri vuosilta 

 Läheltä piti vs. tapahtui potilaalle 

 Tapahtuman laatu 
Osastojen päivitetyt lääkehoitosuunnitelmat valmiina 03/2017 
Kysely osastoille lääketurvallisuustiedotteen esityksen toteuttamisesta 
Kysely esitetyn hyvän käytännön käyttöönoton onnistumisesta 
  
Lääketurvallisuuskävelyllä tulleiden kehittämisehdotusten toteutus 
 
 

 
14 Tietoturva ja tietosuoja 
 

Tietoturva- ja tietosuojaryhmä kehittää tietoturvaa ja tietosuojaa, jotta 
voidaan varmistua siitä, että potilastietoja ja muita henkilötietoja käsitel-
lään turvallisesti. Tietoturva- ja tietosuojaryhmä valmistelee ohjeita, 
suunnittelee koulutuksia, tekee suosituksia ja tiedottaa. 

 
Tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat periaatteet on kirjattu Kanta-
Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tietoturvapolitiikkaan sekä 
omavalvontasuunnitelmaan. Tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat ohjeet 
ja prosessit päivitetään vastaamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.  
 
Teknisillä ratkaisuilla parannetaan päätelaitesuojausta ja tietoliiken-
neyhteyksien tietoturvaa sekä tietojärjestelmien ja niiden sisältämien tie-
tojen suojausta. 
 

Mittarit 
HaiPRO - ilmoitusten määrä (käyttöönotto vuoden 2016 aikana) 
Järjestetyt tietosuojakoulutukset, lukumäärä ja osallistujien määrä 
Navisec-koulutuksen suoritukset 
Dokumenttien päivitykset 
Lokivalvontatoimenpiteet 

   
Toteutus 

Jokaisen työntekijän on suoritettava Navisec-koulutusohjelmaan liittyvä 
kysymysosio hyväksytysti läpi. Esimiehet valvovat kukin oman yksik-
könsä osalta kokeen suorittamisen. 
 
 

15 Potilaat ja omaiset potilasturvallisuuden kehittämisessä 
 
 

Potilailla ja heidän omaisillaan on tärkeä rooli potilasturvallisuuden edis-
tämisessä. Potilaita tulee kannustaa osallistumaan aktiivisesti omaan 
hoitoonsa kertomalla oireistaan, toiveistaan ja huolistaan sekä teke-
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mään kysymyksiä hoitoonsa liittyvistä asioista. On tärkeää, että potilas 
kertoo kaikki tarvittavat taustatiedot.  
 
Potilaan kanssa tulee keskustella avoimesti hoitoon liittyvistä riskeistä ja 
niiden sattumisen todennäköisyyksistä. Potilaat voivat myös antaa tär-
keää tietoa sairaalan toiminnasta muutenkin kuin ilmoittamalla kohdal-
leen sattuneista potilasvahingoista tai tekemällä muistutuksia tai kante-
luita. Luottamuksellisessa ilmapiirissä he uskaltavat ottaa esille turvalli-
suudessa havaitsemansa puutteet. 
 

Toteutus 
 
1. Potilaat ja omaiset voivat tehdä vaaratilanneilmoituksia shp:n ulkois-

ten nettisivujen kautta (www.khshp.fi) tai halutessaan paperiselle 
lomakkeelle, joka voidaan tulostaa potilaalle intran lomakkeista. Po-
tilaiden ja omaisten tekemät vaaratilanneilmoitukset ohjautuvat poti-
lasturvallisuuskoordinaattorille, joka ohjaa ne eteenpäin ilmoitusta 
koskeviin yksiköihin. 

 
2. Hoitotyön ammattilaisten tulee huomioida, että potilaat ovat yhden-

vertaisia toimijoita omassa palveluprosessissaan sekä sen suunnit-
telussa ja turvallisessa toteutumisessa.  

 
3. Potilas kohdataan avoimesti ja kunnioittavasti ja varmistetaan, että 

hänellä on riittävästi tietoa eri hoitovaihtoehdoista ja niihin liittyvistä 
riskeistä päätöksenteon tueksi. 

 
 

16 Turvallisuustutkinta 

 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä toimii vakavia haittatapahtumia tut-
kiva työryhmä. Työryhmän tavoitteena on löytää seikkoja, joita paran-
tamalla voidaan ehkäistä tulevia haittatapahtumia. Vakavien tapahtumi-
en lisäksi työryhmä voi ottaa käsittelyyn myös muita, esim. läheltä piti 
tapauksia, joista saatava tieto voi hyödyttää laajemmin useampaa yk-
sikköä.  
 
Sairaanhoitopiirin työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan 
vakavista vaaratilanteista omalle esimiehelleen, potilasturvallisuuskoor-
dinaattorille tai johtajaylilääkärille, joka tekee päätöksen tutkinnan aloit-
tamisesta. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla. Tutkin-
nassa käytetään apuna potilasasiakirjamerkintöjä ja henkilöhaastattelu-
ja. 
 
Selvitykseen voidaan ottaa tapauksia myös HaiPro-ilmoitusten, muistu-
tusten tai kanteluiden pohjalta. Yksiköille, joita tutkinta koskee, tiedote-
taan asiasta. Tapauskohtaisesti tutkinnasta ilmoitetaan myös potilaille 
ja/tai omaisille. Tutkinnasta tehdään raportti, joka sisältää myös toimen-
pidesuositukset, miten tapahtumien toistuminen on mahdollista ehkäistä 
tulevaisuudessa. Suositusten toimeenpanosta raportoidaan potilastur-
vallisuuskoordinaattorille 3 kk kuluessa tutkinnan raportin esittelystä. 
Koordinaattori raportoi asiat johtaja-ylilääkärille. 
 
Tutkinnan tarkempi kulku ja sitä koskeva ohjeistus löytyvät sairaanhoi-
topiirin ohjeesta 7/2015.  
 

http://www.khshp.fi/
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Tavoitteena on tehdä 1-4 turvallisuustutkintaa vuodessa. 
 
 
 
 

17 Potilasturvallisuusviikko 
 

Potilasturvallisuusviikko järjestetään viikolla 16 / 2018. Tätä varten pe-
rustetaan työryhmä, joka valmistelee tapahtumia sekä henkilöstölle että 
potilaille ja omaisille. Potilasjärjestöjä pyydetään myös mukaan viikon 
suunnitteluun ja toteutukseen. Potilaille ja omaisille järjestetään viikko 
myös Riihimäen yksikössä yhteistyössä Riihimäen perusterveydenhuol-
lon kanssa. Seuraava potilasturvallisuusviikko järjestetään keväällä 
2020. 
 
 
 

18 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.  
 
Kävelyihin valmistaudutaan ja ne suoritetaan sairaanhoitopiirin ohjeen 
”Johdon potilasturvallisuuskävelyt KHKS:ssa” mukaisesti.  
 

Toteutus 
 
Kerran – kaksi kertaa vuodessa suoritettaviin ylemmän johdon poti-
lasturvallisuuskävelyihin osallistuvat yksikön henkilökunnan lisäksi tu-
losalueen johtaja ja ylihoitaja, hallintoylihoitaja, hallintoylilääkäri, johta-
jaylilääkäri, hygieniahoitaja, yksikön esimiehet ja potilasturvallisuus-
koordinaattori.   

 
Kaksi – kolme kertaa vuodessa suoritettaviin tulosalueen potilastur-
vallisuuskävelyihin osallistuvat yksikön henkilökunnan lisäksi tulosalu-
een johtaja, ylihoitaja, ylilääkäri, yksikön esimiehet, hygieniahoitaja ja 
potilasturvallisuuskoordinaattori. 

 
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.  
 

 
19 Potilasturvallisuuskoulutukset 
  

19.1 HaiPro –koulutukset 

file://///adrs39/Yksiköt/YLEISET_SHP/POTILASTURVALLISUUS/Potilasturvallisuuskävelyt/24082_Johdon_potilasturvallisuuskavely.pdf
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Sisäisenä koulutuksena järjestetään koulutusta vaaratilanneilmoitusten 
tekemisestä, ilmoitusten käsittelystä ja raportoinnista. 
 
 

19.2 Potilasturvallisuuskoulutukset 
 

Kerran vuodessa järjestetään laajempi koulutuspaketti potilasturvalli-
suuteen liittyvistä asioista alueellisena koulutuksena. 
 

19.3 Potilasturvaportti koulutus 
 

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. 
 
Vuoden 2015 alussa verkkopalveluun on tullut uusia teemaosioita; 
ISBAR –menetelmä turvalliseen tiedonkulkuun, potilaan tunnistami-
nen, vaaratapahtumien raportointi, vakavien vaaratapahtumien käsit-
tely. 
 

Toteutus 
 

Potilasturvaportti –verkkokoulutus kuuluu kaikille potilastyössä mukana 
oleville ammattiryhmille (hoitajat, lääkärit, os.sihteerit, sairaalahuoltajat) 
siten, että jokainen KHKS:ssa potilastyössä työskentelevä on kerran 
suorittanut kurssit: 
- Potilasturvallisuutta taidolla 
- ISBAR –menetelmä turvalliseen tiedonkulkuun  
- Potilaan tunnistaminen 
 
Myös muiden uusien osioiden suorittamista suositellaan.   
 

19.4 Duodecimin oppiportti 
 

KHKS:ssa on käytössä Duodecimin oppiportti, jossa on useita laaduk-
kaita verkkokoulutuspaketteja potilasturvallisuuteen liittyen. Yksiköitä ja 
tulosalueita kehotetaan ottamaan ne osiot käyttöön, joiden kohdalla on 
havaittu käytännössä ongelmaa ja jotka on koettu potilasturvallisuusris-
kiksi.   
 
Yksiköiden ja tulosalueiden johdot voivat velvoittaa työntekijät suoritta-
maan tarpeellisiksi katsotut koulutukset. 
 
Duodecimin potilasturvallisuuskoulutukset: 
- johdatus potilasturvallisuuteen 
- laiteturvallisuus 
- turvallinen lääkehoito 
- turvallinen potilassiirto 
- infektioiden torjunta 
- vaaratapahtumien raportointi ja korjaavat toimet 
- vakavat vaaratapahtumat ja juurisyyanalyysi 
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- potilasvahingot ja valvonta 
- seurantatieto 
- Potilasturvallisuuden perusteet (Oppikirja) 
 
 

20 Muistutusten, kantelujen ja potilasvahinkojen tilastointi, seuranta ja raportointi 
 

Kaikki muistutukset, kantelut ja potilasvalitukset kulkevat potilasturvalli-
suuskoordinaattorin kautta, joka tilastoi ne TWeb järjestelmään. Muistu-
tuksiin vastaavat niiden yksiköiden ylilääkärit ja ylihoitajat, joita ne kos-
kevat, alaisiltaan saamiensa selvitysten perusteella. Kanteluihin ja poti-
lasvahinkoilmoituksiin antavat selvityksen ne henkilöt, joita ne koskevat. 
Tulosaluesihteerit toimivat valitusten ja vastineiden käsittelijöinä. Vasta-
usaikaa on valituksen laajuudesta riippuen kaksi viikkoa – kuukausi. 
 

Toteutus 
Näiden eri valitusmuotojen tuottama tieto toiminnan epäkohdista tulee 
ottaa huomioon toiminnan kehittämisessä; 
 
- valitukset tulee käsitellä yksikössä, jotta niistä voidaan oppia (esim. 

ns. mokameeting) 
- valitukset tulee käsitellä tulosalueen johtoryhmissä puolivuosittain 

joko yksittäisinä ilmoituksina tai potilasturvallisuuskoordinaattorin 
tuottamana tilastotietona 

- lukumäärät tulee lisäksi raportoida sairaanhoitopiirin laajennetuissa 
johtoryhmissä 

 
 

21 Muut potilasturvallisuusmittarit 
 

21.1 ERVA –potilasturvallisuusmittarit 
 

ERVA-potilasvahingot ryhmän kanssa seurataan yhteisiä mittareita ver-
tailtavan tiedon saamiseksi potilasturvallisuudesta. Tavoitteena on saa-
da yhteinen mittaristo, joka perustuisi yliopistosairaaloiden arviointiyli-
lääkäreiden esittämään laatu- ja potilasturvallisuusmittaristoon. 
 

21.2 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.  
 
Tällä hetkellä GTT menetelmä on käytössä synnytys- ja naistentautien 
tulosyksikössä. Käyttöönottoa suositellaan myös muihin yksiköihin. 
 
  

21.3 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. 
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22 Potilasturvallisuustiedotteet 
 

Potilasturvallisuuskoordinaattori ja lääketurvallisuustyöryhmä julkaisevat 
3-4 kertaa vuodessa potilasturvallisuus- ja lääketurvallisuustiedotteita 
ajankohtaisista asioista.  
 
 

23 Alueellinen yhteistyö  
 
Alueellisen potilasturvallisuuden kehittämiseksi on perustettu alueellinen 
potilasturvallisuustyöryhmä vuonna 2016. Sen tavoitteena on edistää 
potilasturvallisuusasioita koko tulevan maakunnan alueella. Työryhmä 
on ensimmäisenä tehtävänään avannut rajapinnat HaiPro ilmoituksille 
koko alueella. KHKS:sta voidaan tehdä ilmoituksia kaikkiin seuraaviin 
organisaatioihin: 

• Hämeenlinnan kaupunki 
• Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
• Janakkalan terveyspalvelut 
• Hattulan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut 
• Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 
 
Samoin näistä organisaatioista voidaan tehdä HaiPro ilmoitus kaikkiin 
KHKS:n yksiköihin suoraan. Ilmoitukset käsitellään ja toimintaa kehite-
tään ilmoitusten perusteella niissä yksiköissä, joita ilmoitus koskee mut-
ta alueellinen yhteistyöryhmä seuraa ilmoituksia ja toimintojen kehittä-
mistä niiden perusteella. Tarvittaessa työryhmä voi toimia apuna tiedon 
jakamisessa.  
 
Yhteistyötä on tehty myös muilla potilasturvallisuuden osa-alueilla ja ja-
ettu tietoa organisaatioiden välillä. Vuosina 2018-2019 yhteistyötä tulee 
edelleen tiivistää ja kulkea kohti yhteistä isoa organisaatiota ja vuonna 
2019 aloittaa yhteisen organisaation asiakas- ja potilasturvallisuus-
suunnitelman laadinta.  
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                                                 AIKATAULUTUS JA VASTUUT  
  

ASIA AIKA  TEHTÄVÄ VASTUUHENKILÖT 

TURVALLISUUSKULTTUURI 

HSOPSC- kulttuurikyselyn 
tulosten toimenpiteet  v. 2018 

Jokainen tulosalue tarkastelee 
omia tuloksiaan ja suunnittelee 
toimenpiteet toiminnan kehittämi-
seksi  

Tulosalueen ylihoitajat ja 
ylilääkärit 

Tiedonkulun kehittäminen 2018-2019 

Turvallisuuskulttuurikyselyn suurin 
epäkohta koko organisaation osal-
ta oli tiedonkulku yksiköiden välil-
lä. 
Parempi tiedonkulku tulee varmis-
taa sekä rakenteellisella rapor-
toinnilla (ISBAR) että yksiköiden 
välisen yhteistyön kehittämisellä, 
esim. sisäiset auditoinnit yksiköi-
den välillä Esimiehet 

HAIPRO 

Vaaratapahtumailmoitusten 
kokonaismäärässä ei saa yk-
sikkötasolla olla laskua yli 
20% 
 

2018-
2019 
 
 

HaiPro ilmoitusten määrää yksik-
kötasolla tulee seurata. Jos laskua 
yli 20% tulee asiaan kiinnittää 
huomioita; tiedottaa asian tärkey-
destä, kouluttaa henkilökuntaa 
ilmoitusten tekoon (HaiPro koulu-
tukset) 
 

Yksiköiden esimiehet 
 
 
Potilasturvallisuuskoordi-
naattori 
 

Vaaratapahtumailmoitusten 
kokonaismäärässä ei saa tu-
losaluetasolla olla laskua yli 
5% 
 

2018-
2019 
 
 

HaiPro ilmoitusten määrää tu-
losaluetasolla tulee seurata. Jos 
laskua yli 5% tulee asiaan kiinnit-
tää huomioita; tiedottaa asian 
tärkeydestä, kouluttaa henkilökun-
taa ilmoitusten tekoon (HaiPro 
koulutukset) 
 

TA:n johto 
 
Potilasturvallisuuskoordi-
naattori 
 

Läheltä piti –ilmoitusten 
määrä 
 
 

2018- 
2019 
 
 

Läheltä piti –ilmoituksia tulisi olla 
n 60% kaikista ilmoituksista. Näi-
den ilmoitusten tärkeyttä tulee 
korostaa osastokokouksissa henki-
lökunnan koulutuksessa (HaiPro –
koulutukset). 
 

Yksiköiden esimiehet ja 
potilasturvallisuuskoordi-
naattori 
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HaiPro ilmoitusten moniam-
matillinen käsittely 
 
 
 

2018-
2019 
 
 
 

HaiPro ilmoitukset tulee käsitellä 
moniammatillisesti.  
 
 

 
 
HaiPro-ilmoitusten käsitteli-
jät ja esimiehet 
 
 

RISKIEN HALLINTA  
 

Potilasturvallisuusris-
kien arviointi  
 
 

2018-
2019 
 
 

Yksiköiden ja tulosalueiden operatiivis-
ten riskien arvioinnissa on huomioitava 
myös potilasturvallisuusriskien arviointi 
ja ennakointi.  
HaiPro ilmoitusten määrän kehitystä 
tapahtumatyypeittäin tulee seurata ja 
reagoida muutoksiin 

Esimiehet, tulosaluejohto 
 
 

Riskien hallintatyökalun 
käyttöönotto 2019 

Organisaatiossa otetaan HaiPro riskien-
hallintatyökalu käyttöön asteittain vuo-
den 2019 alkaen. 

Potilasturvallisuuskoordi-
naattori ja esimiehet 

                                                            MUUT TOIMENPITEET 

Osaaminen 
 
 
 

 
2018-
2019 
 
 
 

Henkilökunnan perehdytykseen tulee 
sisällyttää seuraavat potilasturvallisuu-
den osa-alueet: 

- laiteturvallisuus 
- lääkehoidon turvallisuus 
- hoitoon liittyvien infektioiden 

ehkäisy 

Esimiehet 
 
 
 

Rannekeseurannat 
2018-
2019 

Rannekeseurannat järjestetään 2 krt 
vuodessa 

Potilasturvallisuuskoordi-
naattori 

Potilasturvallisuusviikko 2018 Järjestetään viikolla 16 
Potilasturvallisuuskoordi-
naattori ja työryhmä 

Potilasturvallisuus-
kävelyt 

2-3 x 
vuosi 

Tulosalueen potilasturvallisuuskävely 
johdon määrittämissä yksiköissä.  

tulosalueen johto ja potilas-
turvallisuuskoordinaattori 

1-2x 
vuosi 

Ylimmän johdon potilasturvallisuuskäve-
ly johdon määrittämissä yksiköissä.  

Potilasturvallisuuskoordi-
naattori 

Käsihygienia 
 
 

2018- 
2019 
 
 

Koko talossa tavoitteena 2-3 -kertaistaa 
käsihuuhdekulutuksen  käyttö. 
Jokaisessa yksikössä tulee kannustaa 
kaikkia ammattiryhmiä käsihuuhteen 
käyttöön. 

Esimiehet ja sairaalahy-
gieniayksikkö 
 
 

Laiteturvallisuus 2018 
Laiteturvallisuuden tarkistuslista esimie-
hille. Käyttöönotto vuonna 2018 

Esimiehet ja TLT-
koordinointiryhmä 

Laiteajokortit 
 

2018-
2019 
 

Keväällä 2018 TLT ryhmä julkaisee UÄ-
laiteajokortin. Tämän jälkeen laiteajo-
kortteja tulee yksiköissä laatia ja käyt-
töönottaa lääkintälaitteille. 

TLT-koordinointiryhmät ja 
esimiehet 
 

Lääkitysturvallisuus 
 

2018-
2019 
 

LääkeHaiprojen analysointi yksiköissä. 
Juurisyyanalyysit ja toiminnan kehittä-
mien niiden pohjalta 

Esimiehet ja henkilökunta 
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Muistutukset, kantelut 
ja potilasvahinko-
ilmoitukset 

2018-
2019 
 

Eri valituksista tulleet epäkohdat tulee 
käsitellä yksiköissä, johtoryhmissä ja 
lukumääräisesti laajennetussa johtoryh-
mässä 

Esimiehet ja tulosaluejohto 
 

 


