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1. Johdanto 
 

Vuoden 2017 laaturaportti on järjestyksessään kuudes vuosittainen kooste 

organisaatiotasolla tehdystä suunnitelmallisesta kehittämistyöstä laadukkaan ja turvallisen 

hoidon ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Laaturaportin tarkoituksena on tukea ja 

systematisoida toiminnan kehittämistä. Raporttiin on eri asiantuntijoiden toimesta 

dokumentoitu mennyt vuosi ja katsaus tulevaan laatutyön, potilasturvallisuuden, 

kokonaisturvallisuuden, potilasasiamiestoiminnan, potilasvakuutuspäätösten, 

asiakaspalautteen, tietosuojan, sairaalahygienian, radiologian, sädehoidon ja 

hoitoisuusluokitusten näkökulmasta. Raportin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä 

tuottaa tietoa henkilöstölle, potilaille ja omaisille Vaasan keskussairaalan palveluiden 

tasosta ja kehittämistyöstä. Laaturaportin hyväksyy sairaanhoidon johtoryhmä ja se viedään 

tiedoksi hallitukselle.   
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2. Laatutyö 
 

2.1. Laatuvuosi 2017 

 

Vaasan keskussairaalassa on käytössä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon suunniteltu 

SHQS-laatuohjelma. Järjestelmä perustuu vuosittain tehtäviin itsearviointeihin sekä sisäisiin 

ja ulkoisiin auditointeihin. Laaduntunnustuksen voimassaolo edellyttää, että vuosittain 

tehdään organisaatiossa ylläpitoauditoinnit ja kolmen vuoden välein suoritetaan 

laaduntunnustusauditointi. Vuonna 2017 oli vuorossa ylläpitoauditointi.   

 

Vaasan keskussairaalan vuosittaisessa laatukilpailussa haetaan uusia keksintöjä työn 

sujuvoittamiseen. Erityisesti kilpailun tavoitteena on löytää uusia työtapoja, joista potilas 

hyötyy ja jotka ovat levitettävissä myös muihin työyksiköihin. Edellisvuosien tapaan vuonna 

2017 kehittämistyö sai koskea mitä tahansa aihealuetta. Laatukilpailuun voivat osallistua 

kaikki työyksiköt ja vuosittaisen voittajan valitsee Vaasan keskussairaalan laatutiimi ennalta 

määrättyjen kriteereiden pohjalta. Vuoden 2017 parhaana palkittiin endokrinologian 

poliklinikka, jonka työn aiheena oli diabetespotilaiden hoitoprosessin laadun kehittäminen. 

Kasvava potilasmäärä oli herättänyt tarpeen toiminnan kehittämiseen ja toimintatapojen 

uudelleen arviointiin. Prosessin kokonaisvaltainen kehittäminen toi suoran hyödyn potilaille, 

lisäksi taloudelliset seikat huomioitiin kehittämistyössä. Toisen palkinnon sai 

mielialapoliklinikka niin ikään hoitoprosessin kehittämisestä. Kolmantena palkittiin 

päiväkirurgia lääkesäilytyksen standardisoinnista.  

 

2.2. Auditoinnit vuonna 2017 

 

Ylläpitoauditointi aikaistettiin pidettäväksi maaliskuussa 2017. Aiemmin ulkoiset auditoinnit 

on pidetty touko-kesäkuussa. Auditoijilta saatujen havaintojen mukaan keskeisiä vahvuuksia 

ovat muun muassa asiakaslähtöisyyteen panostaminen, kehityskeskustelujen kattavuuden 

lisääntyminen, prosessiajattelun kehittyminen sekä riskien arvioinnin kytkeminen osaksi 

potilasturvallisuutta. Kehittämistyön jatkuminen Vaasan keskussairaalassa on auditoijien 

mukaan laaja-alaista. Kehitettävinä asioina auditoijat esittivät esimerkiksi johdon 
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katselmusten raportoinnin edelleen kehittämistä sekä riskienhallinta- ja 

turvallisuuspolitiikan päivittämistä. Lisäksi tarkoituksenmukainen resurssien ja toiminnan 

sujuvuuden varmistaminen edellyttävät aktiivista keskustelua ja rakenteiden miettimistä. 

 

Sisäiset auditoinnit toteutettiin suunnitellusti marraskuussa. Tänä vuonna aiheena oli 

asiakaslähtöisyyden toteutuminen hoitoyksiköissä. Auditointiin valikoituivat ne hoitoyksiköt, 

jotka eivät olleet mukana edellisen vuoden sisäisissä auditoinneissa. Mukana olevia 

hoitoyksiköitä oli yhteensä 21.  

 

Sisäisistä auditoinneista saatujen auditointiraporttien mukaan asiakaslähtöisyys on 

pääsääntöisesti hyvin huomioitu hoitoyksiköissä. Useita erityismainintoja jaettiin 

kehittämismyönteisyydestä, asiakaslähtöisyydestä sekä asiakaspalautteen tehokkaasta 

hyödyntämisestä. Lisäksi kirjattiin uusia innovatiivisia tapoja kerätä asiakaspalautetta, kuten 

vanhempainraadin käyttäminen ja palautepuu, jolla voidaan viestiä niin asiakkaiden kuin 

henkilökunnankin välillä. Parantamisen varaa yksiköillä on esimerkiksi suullisen palautteen 

kirjaamisessa ja asiakasraadin hyödyntämisessä. Lisäksi havaittiin että yksikön käytettävissä 

olevat tilat eivät välttämättä tue asiakaspalvelun antamista sillä tasolla, jolla yksikössä 

haluttaisiin palvella. Sisäisten auditointien tuloksia käsitellään tarkemmin 

sairaanhoitotoiminnan johtoryhmässä. 

 

2.3. Lean 

 

Lean ajattelua on jatkettu Vaasan keskussairaalan Lean verkoston toimesta sekä omina 

projekteina. Omina projekteina suoritettiin tai käynnistettiin seuraavat projektit: 

 

2.4. Lastenpsykiatrian poliklinikan prosessi 

 

Målet var att göra undersökningsprocessen tydligare och smidigare för både patient/familj 

och personal samt att teamets uppgift skulle bli klart för alla. Vi har haft en 15 % ökning av 

remisser varje år de senaste fem åren. Därför finns numera rekommendation om 

terapiernas längd. Långa terapier har avslutats. Med hjälp av olika mätare följer vi med så 
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att in-och utskrivningar ska hållas i balans samt att barnen snabbare får individuell 

undersökning. Teamen har delats, teamregler har uppgjorts och teamärenden finns numera 

på egen portal vilket förenklar och effektiverar arbetet i teamen samt hjälper också vid 

tidsbokning och i kontakten med föräldrarna.   

 

2.5. Kardiologisen poliklinikan kehittäminen 

Toiminnan kehittäminen aloitettiin kartoittamalla kehittämisosa-alueet sekä kirjaamalla ylös 

toiminnan kehittämisen seurannassa käytettävät mittarit. Vuosi 2018 tulee olemaan 

toiminnan kehittämisen kannalta implementointivaihe. 

 

2.6. T3-osaston rytmin läpikäynti ja kehittäminen 

T3-osastolla on vuorokauden ympäri toimintaa, joten osaston päivärytmi käytiin läpi 24 

tunnin ajalta. Toiminnan kehittämiskohteet tunnistettiin, niille määriteltiin mittarit ja 

kehittämistoimenpiteet. Kehittämisessä kiinnitettiin huomiota eritoten 

asiakaslähtöisyyteen, henkilöstön hyvinvointiin sekä työpäivän keskeytysten hallintaan. 

 

Keväällä 2017 järjestettiin järjestyksessään toinen Lean verkoston koulutustilaisuus. 

Tilaisuudessa koulutettiin 18 sairaanhoidon ammattilaista Lean ajattelun perusteisiin. Tällä 

hetkellä verkostomme käsittää 45 ammattilaista kaikilta palvelualueilta. Projekteja Lean 

verkosto suoritti 10 kappaletta vuonna 2017. Osa projekteista jatkuu edelleen vuonna 2018. 

Alla on listattu ammattilaisten jakautuminen palvelualueisiin sekä projektien määrä 

vuodelta 2017. 

 

Taulukko 1. Lean projektit 2017. 

Palvelualue Lean 

verkoston 

ammattilaisi

a 

Lean 

verkostossa 

tehtyjä 

projekteja 

Projektit 

Akuuttihoidon PA 8 1  23h toiminnan tarkastelu 

Avohoidon PA 11 2  Mottagningsskötarens 
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arbete på polikliniken 

 Hudpolikliniks Lean 

projekt 

Vuodeosastohoidon PA 2 1  T2-osaston 

kehittämisprojekti 

Naisten- ja lasten PA 3 3  Synnytyssalin, 

naistentautien osaston ja 

polien henkilökunnan 

yhdistäminen 

 Yhteinen potilasohjeistus 

synnytysosaston ja 

vastasyntyneiden 

tehovalvontaan 

 Mittaritaulu ja toiminnan 

kehittäminen 

lastenpoliklinikalla 

Psykiatrian PA 4 1  Psykiatrian 

päivystysprosessi 

Sairaanhoidon tuen PA 5 1  Projekti skannauksesta 

Diagnostiikkakeskukse

n PA 

2 1  Näytteenottokärryjen 

standardisointi kliinisessä 

laboratoriossa (B3). 

Huollon PA 5 0 - 

Hallinnon PA 3 0 - 

Lääkäreiden ja 

asiantuntijoiden PA 

2 (2) toteutettu 

yhdessä 

muiden 

palvelualueide

n kanssa 

(Hudpolikliniks Lean projekt sekä 

Mittaritaulu ja toiminnan 

kehittäminen lastenpoliklinikalla) 
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Vuodelle 2018 tavoitteeksi verkostossa asetettiin 20 projektia. Suurinta osaa projekteista on 

jo lähdetty työstämään. Projektien seuranta tehdään Laaturaportissa 2018. 

 

Kaiken kaikkiaan Vaasan keskussairaalassa on toteutettu Lean ajattelua 42 % yksiköistä 

vuoden 2017 loppuun mennessä. 

3.  Potilasturvallisuus 
 
 

Vuoden 2017 on ollut potilasturvallisuuden osalta aktiivinen vuosi Vaasan 

keskussairaalassa. Vuoden alussa käynnistyi potilasturvallisuuden laaja tutkimus- ja 

kehittämishanke, jonka johdosta potilasturvallisuusasioita on käsitelty eri foorumeilla 

ahkerasti. Vaaratapahtumailmoituksia on kirjattu ennätyksellinen määrä, 1911 

vaaratilanneilmoitusta. Ilmoitusaktiivisuus on noussut 12,5 % edellisvuodesta.  

Ilmoituksista on 39,4 % olleet läheltä piti tapahtumia, mikä on edellisvuotta vähäisempi 

määrä.  Kirjatuista vaaratilanteista 51,5 % ei aiheuttanut potilaalle haittaa.  

 

Myös potilasturvallisuuden kehittäminen on ollut ahkeraa kuluneen vuoden aikana.  

Tutkimushankkeen ansiosta on organisaatiossa varattu lisäresurssia 

potilasturvallisuustiedon kattavaan kirjaamiseen ja kehittämiseen. Vaaratilanteiden 

ennakointiin on edelleen kiinnitetty etupainotteisesti huomiota ja prosessien 

kehittäminen havaittujen vaaratapahtumien pohjalta on ollut vuoden aikana 

koulutuksissa esillä. 

 

3.1. Potilasturvallisuuden prevalenssi 

 

Vuoden 2017 aikana suoritettiin laaja potilasturvallisuuden tilannekatsaus 

satunnaistarkastuksella jokaisessa yksikössä potilasturvallisuuskoordinaattoreiden toimesta 

sekä keväällä että syksyllä. Keväällä tarkasteltiin muun muassa lääkitysturvallisuuden 

toteutumista ja potilaan tunnistamiseen liittyviä käytäntöjä. Syksyllä prevalenssi toteutettiin 

potilasturvallisuuden omavalvontana. Omavalvonnassa potilasturvallisuutta tarkisteltiin 

aikaisempaa yksikkölähtöisemmin: yksiköiden yli- ja osastonhoitajat saivat vaikuttaa 
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kussakin yksikössä tarkasteltaviin asioihin. Näin ollen potilasturvallisuuteen liittyviä asioita 

tarkasteltiin laaja-alaisesti eri näkökulmista.  

 

Omavalvonnassa kartoitettiin esimerkiksi lääkehoidon turvallisuutta, raportointiin liittyviä 

asioita, aseptiikkaa, laiteturvallisuutta, perehdytystä sekä näyteprosessiin liittyviä 

käytänteitä. Omavalvonnan yhteydessä pyrittiin kartoittamaan yksiköiden hyviä, 

potilasturvallisuutta parantavia, toimintatapoja. Potilasturvallisuuden happotesti tehtiin 

osana prevalenssia sekä keväällä että syksyllä.    Happotestin avulla pyrittiin nostamaan esiin 

yksiköissä henkilökuntaa huolestuttavia mahdollisia potilasturvallisuuden uhkia ja 

reagoimaan niihin ennakoivasti. Potilasturvallisuuden tilannekatsauksessa kävi ilmi, että 

lääkitysturvallisuudessa monia asia on kunnossa (Love-luvat, säilytys, lääkekuppien värit, 

lääkkeiden kaksoistarkistus). Myös laiteturvallisuuteen liittyvä laitepassi oli suurilta osin 

saatu käyttöön.  

 

Kehityskohteita nousi muun muassa lääkehoitoon liittyen: lääkelistojen tarkastamisessa ja 

lääkemääräyskäytänteissä nähtiin ongelmia. Näihin ongelmiin ollaankin jo puuttumassa ja 

lääkehoitoprosessin päivitys on käynnissä.    

 

3.2. Vaaratapahtumatyypit 

 

Vuoden 2017 aikana on eniten vaaratapahtumia kirjattu koskien tiedonkulkua ja 

kommunikaatiota. Tiedonkulun vaaratilanteita kirjattiin 666 ilmoituksen verran, eli 

kokonaisilmoitusmäärästä tiedonkulun vaaratilanteita oli 33,5% ilmoituksista. Tiedonkulun 

ja kommunikaation vaaratapahtumat ovat olleet jo edeltävinä vuosina toiseksi yleisin 

vaaratapahtumatyyppi. Erityisesti tiedon dokumentoinnin puutteet tai virheet aiheuttivat 

vaaratilanteita, samoin kuin suullisessa tiedonsiirrossa on raportoitu vaaratapahtumia 

sattuvaan.  Aiempina vuosina ilmoituksia on kirjattu suurin määrä koskien lääkehoidon 

toteutumista. Lääkehoidon vaaratapahtumat ovat tänä vuonna toiseksi yleisin 

vaaratapahtumatyyppi. Lääkkeisiin tai lääkehoitoon liittyviä vaaratilanteita on kirjattu 475 

ilmoitusta (23,9 % kokonaisilmoitusmäärästä). Lääkehoidon vaaratilanteet tapahtuvat 

yleisimmin lääkkeiden jakotilanteessa (28,4 %), lääkkeiden antotilanteessa (22,7 %) tai 
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lääkkeiden kirjaamisessa (21,7 %). Potilastapaturmia ja kaatumisia on raportoitu edellistä 

vuotta enemmän, kaatumisia on kirjattu 138 ilmoituksen verran. 

 

Taulukko 2. Vaaratapahtumailmoitukset vuosina 2011 -2017. 

VUOSI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ilmoitusmäärä 1400 1457 1482 1736 1874 1672 1911 

Potilaiden 

ilmoitukset 
10 17 11 21 39 31 60 

Läheltä piti/ 

haittatapahtuma 
54% 
46% 

56% 
44% 

55% 
45% 

58% 
42% 

52% 
42% 

53% 
47% 

39% 
57% 

Lääke- ja 

nestehoito 
40% 40% 35% 29% 24% 26% 24% 

Tiedonkulku 22% 24% 24% 23% 24% 25% 33% 

Tapaturmat% 
Kaatumiset (kpl) 

12% 
124 

11% 
118 

10% 
112 

8,2% 
135 

8% 
95 

9% 
97 

9% 
138 

Muut 25% 25% 31% 39% 44% 40% 34% 

Kohtalainen 

haitta 
6,6% 4,2% 4,6% 3,9% 5,3% 5,4% 10,9% 

Vakava haitta 1,1% 1,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 1,4% 

 

 

3.3. Vakavat vaaratapahtumat 

 

Vakavia vaaratapahtumia on selvitetty tai on vuoden vaihteessa selvityksen alla 10 

vaaratapahtumaa.. Lisäksi on tehty useita esiselvityksiä tilanteista, joissa on koettu 

potilasturvallisuuden vaarantuneen. Kevennetyt esiselvitykset ovat usein olleet hyvä apua 

päätöksenteon tueksi laajemman selvitystyön tarpeen arviointiin. Vakavien 

vaaratapahtumien pohjalta on päästy kehittämään taulukon mukaisia asioita. 
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Taulukko 3. Vakavista vaaratapahtumista nousseet kehitysalueet. 

Kehitettävä osa-alue Havaittu kehityskohde Suositellut toimenpiteet 

Henkilöstö Paikalle kutsuttavan 

lisähenkilökunnan työtehtävien 

määrittely ja informointi 

kiireellisissä hoitotilanteissa. 

Toimintamallien tarkennus ja 

läpikäynti yksiköissä, jonne 

lisäapuun kutsutaan 

henkilöstöä toisista yksiköistä. 

 Eri erikoisalelle paikkapulan 

vuoksi sijoitutettujen potilaiden 

lääkärin kierrot 

Ohjeistuksen laatiminen 

kiertojärjestyksestä ja potilaan 

vastuulääkäristä 

 Tiimityönmallin vahvistaminen Hyvin sujuneiden 

hoitotilanteiden läpikäynti 

oppimismielessä 

 Henkilöstön hyvinvoinnin 

varmistaminen 

vaaratapahtuman jälkeen 

Vaaratapahtuman jälkeisen 

tuen riittävyys tulee arvioida 

jokaisen tapahtumaan 

osallistuneen kohdalla 

erikseen 

Hoitotyö Vuodepotilaiden ihon kunnon 

säännöllinen tarkkailu 

Alkavien painehaavojen 

tunnistaminen, Braden- 

mittarin käyttö. 

 Potilaanyksilöllinen kuntoutus Kuntouttava työote 

 Kivun mittaaminen Kipumittarin systemaattinen 

käyttö 

 Verensokerin mittaaminen Verensokerin systemaattinen 

mittaaminen 

erikoissairaanhoidon potilailta 

 Hoitotyön mittareiden käyttö Käytössä olevien hoitotyön 

mittareiden moniammatillinen 

hyödynnettävyys 

 Kotiuttaminen Potilaalla tulee olla 
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kotiutusvaiheessa selkeä 

ohjeistus millä oireilla 

hakeudutaan takaisin hoitoon 

ja mistä apua saa 

Kommunikaatio ja 

tiedonkulku 

Potilastietojen raportointi Raportoinnin tulee pohjautua 

dokumentoituun tietoon. 

Suullista raporttia 

täydennetään tutustumalla 

potilasasiakirjoihin. 

Kirjaamiskäytänteiden tulee 

olla yhtenäiset koko 

organisaatiossa. 

 Yhteistyö eri erikoisalojen välillä  Somatiikan puolella 

hoidettavan potilaan 

psyykkisestä hoidontarpeesta 

konsultointikäytänteet tulee 

selventää. 

 Avoin kommunikointi Avoimuuden 

kommunikointikulttuurin 

kehittäminen kouluttamalla 

Lääkehoito Lääkkeiden kirjaaminen Potilaan itse ottamat lääkkeet 

tulee kirjata 

hoitohenkilökunnan toimesta 

(mm insuliinit , astmalääkkeet) 

 Lääkeruiskujen merkintä Potilaalle annettavat lääkkeet 

tulee merkitä kansallisen 

ohjeistuksen mukaisesti 

 Diabetespotilaiden hoidon 

linjaukset (esim lääkitys ennen 

toimenpiteitä, potilaan 

omatoiminen lääkehoito) 

Selkeä ohjeistus 

diabetespotilaiden 

hoitokäytänteistä 
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 Osastojen lista tarvittaessa 

annettavista lääkkeistä 

potilaalle 

Tarvittaessa annattavien 

lääkkeiden-listan 

tarpeellisuutta arvioidaan 

nimitetyn työryhmän toimesta 

 

 

3.4. Laitehoito 

 

Laitehoidon turvallisuutta on edistetty henkilökunnan laitehoidon osaamisen varmistamisen 

avulla. Laitepassit ovat jokaisessa hoidollisessa yksikössä käytössä ja terveydenhuollon 

laitteisiin perehdyttäminen on selkiintynyt ja tullut systemaattisemmaksi viimeisen vuoden 

aikana. Edelleen kehitettävää on laitteiden ennakoivan huollon suhteen. Vuoden 2018 

aikana käynnistyy ”sängyt kuntoon”-projekti, jolla pyöritään ennakoiden varmistamaan 

sairaalansänkyjen turvallisuus. Laitehoidon vaaratapahtumailmoituksia on kirjattu vuoden 

2017 aikana 59 kappaletta. 

 

3.5. Potilasturvallisuuden tilan arviointi 

 

Potilasprosessien turvallisuuden kehittäminen on ollut yksi keskeinen teema vuonna 2017. 

Yksiköiden omien vaaratilanteiden ankkurointi prosessien eri vaiheeseen on ollut esillä 

koulutustilaisuuksissa. Prosessien pullonkaulojen tunnistus on oiva välinen turvallisuuden 

kehittämiselle. Prosessien kehittämistä on kannustettu koko organisaatiossa ja hyvänä 

apuna kehittämistyössä ovat olleet koulutetut Lean- yhdyshenkilöt. 

Vaaratapahtumailmoitusten aktiivinen ilmoittamien on antanut myös mahdillisuuden löytää 

ne vaaranpaikat, joihin tulee edelleen kiinnittää erityisen paljon huomiota. Ennakoivalla 

riskien tunnistamisella on pyritty edistämään turveallisuuta ja ratkoa ongelmia ennen 

varsinaisen vaaratilanteen syntyä. 

 

3.6. Turvallisuuskulttuurimittaus 
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Potilasturvallisuuskulttuurikysely suoritettiin neljännen kerran keväällä 2017. 

Turvallisuuskulttuurimittaus osoitti, että turvallisuus näkyy vahvasti organisaation 

johtamisessa. Turvallisuuskulttuurikyselyyn vastasi 20% henkilöstöstä. Tällä kertaa 

turvallisuuskulttuurianalyysiin tehtiin myös lisähaastatteluita. Tulosten mukaan 

organisaation henkilöstö koki vahvana turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan. Johdon 

koettiin olevan vahvasti sitoutuneita turvallisuuden edistämiseksi. Havaittuihin riskeihin 

tarttuminen ja korjaavien toimenpiteiden tekeminen on kuitenkin edelleen kehitettävä osa-

alue. 

 

 Myös turvallisuuden ennakoiva kehittäminen tunnistettiin organisaation vahvuudeksi. 

Tulosten analyysissä nostettiin esiin henkilöstön oma-aloitteisen turvallisuuden edistämisen. 

Kehitettävää on edelleen työolosuhteiden hallinnassa, osaamisen hallinnassa, 

esimiestoiminnassa sekä muutosten hallinnassa. Vastaajat nostivat korkean työkuorman 

hallitsemattomuuden vastauksissa esiin, ja sen arvioitiin vaikuttavat negatiivisesti myös 

potilasturvallisuuteen. Kommunikoinnin ja tiedonkulun ongelmat nousivat esiin haastavina 

asioina myös turvallisuuskulttuurimittauksessa, tämä löydös tukee myös 

vaaratapahtumailmoitusten kasvavaa trendiä kommunikaatioon liittyvissä 

vaaratapahtumissa.  

 

Ammattien välisen yhteistyön koettiin tiisivistyneen potilaan prosesseissa ja turvallisuusasiat 

huomioidaan prosessien kehittämisessä myönteisessä ilmapiirissä. Ennakoivaa oppimista 

edistetään positiivisilla tavoilla, mm onnistumista oppien. Yksiköiden välillä löytyi selkeitä 

eroja turvallisuuskulttuurissa, ja esimiesten asenteilla koettiin olevan vaikutus siihen, miten 

turvallisuusorientoitunut yksikkö on. 

 

3.7. Potilasturvallisuuden organisaatiotason kehittämistoimenpiteet 

 

Taulukko 4. Potilasturvallisuuden organisaatiotason kehittämistoimenpiteet 
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Kirjaamiskäytäntö-

jen yhtenäistäminen 

Kirjaamistyöryhmä laatii 

ohjeistuksen kirjaamiskäytänteistä 

Hoitotyön 

asiantuntija, 

kirjaamistyöryh-

mä, laatupäällikkö 

2017-

2018 

Kotiutusprosessi Prosessipoikkeamien tunnistaminen 

yksiköittäin ja  

kehitystoimenpiteiden 

kohdentaminen havaittuihin 

riskeihin yksiköittäin 

Hoitotyön 

asiantuntija, 

laatupäällikkö 

2017 

Laitehoito Sairaalasänkyjen ennakoivan 

huoltoprosessin käynnistäminen 

Nimetty työryhmä, 

tekninen yksikkö 

2018 

Lääkehoito Lääkehoitoprosessin päivitys Turvallinen 

lääkehoitotyö-

ryhmä, yksiköiden 

lääkehoitovastaa-

vat 

2018 

 

 

4. Riskienarviointi 
 

Palvelualueiden potilasturvallisuuden kehitystoimenpiteet vuodelle 2018 nostettiin 

riskienarvioinnin pohjalta. Potilasturvallisuusriskien arvioinnilla tarkoitetaan potilaan 

turvallisuuteen vaikuttavien vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien 

suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia. Riskienarvioinnilla pyritään 

kehittämään toiminnan turvallisuutta ja laatua. Laatuporttiin kirjataan tunnistetut riskit ja 

määritellään riskin suuruus. Tehdyt suunnitelmat riskien pienentämiseksi kirjataan 

laatuporttiin ja suunnitelma vastuutetaan ja aikataulutetaan. 

 

4.1. Säännöllinen riskienarviointi 
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Potilasturvallisuutta arvioidaan nykyisin osana kokonaisturvallisuutta 

turvallisuusarvioinnissa. Keskustelun pohjana olivat yksiköiden vaaratapahtumailmoituksista 

ja potilaspalautteista nousevat riskit sekä esimiesten oma näkemys yksiköidensä 

suurimmista potilasturvallisuuden riskeistä. Riskit kirjataan Laatuporttiin riskirekisteriin.    

4.2. Muutostilanteiden riskienarviointi 

 

Potilasturvallisuusnäkökulmaa tarkastellaan kaikissa muutostilanteissa osana muutoksen 

suunnittelua. Merkittävästi toimintaan vaikuttavassa muutoksessa suoritetaan erillinen 

riskianalyysi, jossa tunnistetaan mahdolliset uhkatekijät, arvioidaan niihin liittyvät riskit ja 

varmistetaan riittävä varautuminen niihin. Riskejä arvioidaan laaja-alaisesti huomioiden 

mahdolliset vaikutukset potilaiden, henkilöstön, ympäristön ja organisaation kannalta.  

Riski voi saada pisteitä välillä 1-125 kuvan mukaisesti. 

 

Kuva 1. Toimenpiteisiin ryhdytään riskien kohdalla seuraavasti: 

Riskiluokka 5: Toimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi, kustannuksista riippumatta. 

Riskiluokka 4: Toimenpiteet aloitettava viivytyksettä. 

Riskiluokka 3: Riskiä pienennetään. 
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Riskiluokka 2: Riskiä pidetään silmällä, toimenpiteet harkinnan mukaan. 

Riskiluokka 1: Riski tiedostetaan, ei toimenpiteitä. 

 

Vuoden 2017 aikana tehdyt muutosriskienarvioinnit taulukossa 5. Riskipisteiden 

keskiarvosarakkeessa suluissa on riskien seuranta- arvioinnissa arvioitu pistemäärä. 

 

Taulukko 5. Muutosriskienarvioinnit 2017. 

Arvioitava muutos Alue jota muutos koskee Riskien 

määrä 

Riskipisteiden 

KA  

Heräämötoiminnan 

muutos 

Akuuttihoidon palvelualue 11 29,3 

Alueellisen 

apuvälinekeskuksen  

perustaminen 

Avohoidon palvelualue 13 30,3 

IT- ulkoistus Yleishallinto/ Medbit 5 41,0 (32) 

Mobiilikirjaaminen Akuuttihoidon palvelualue, 

vuodeosastohoidon 

palvelualue, Naisten ja Lasten 

palvelualue 

12 21,8 

Patologian järjestelmä Diagnostiikkakeskus 16 28,5 

Keuhko- ja neurologian 

pkl yhdistäminen (atk-

järjestelmät) 

Avohoidon palvelualue 7 62,9 

Päiväyksikön 

perustaminen 

vuodeosastohoidon 

palvelualue 

15 31,6 

Tutkimustulokset ja 

lausunnot 

Diagnostiikkakeskus 25 35,5 

Uudet perustettavat 

vuodeosastot 

vuodeosastohoidon 

palvelualue 

21 37,2 

Apteekin puhdastilojen 

tekniikan riskienarviointi 

Sairaanhoidon tuen 

palvelualuea 

6 32,2 
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Call Centerin 

perustaminen 

Sairaanhoidon tuen 

palvelualuea 

5 30,0 

Skannausprosessin 

muutos 

Sairaanhoidon tuen 

palvelualuea 

4 33,0 

  

Vuoden 2017 aikana muutosriskien arviointia on tehty aktiivisemmin kuin aikaisempina 

vuosina. Menetelmä on vakiintunut ennakoivan laadunhallinnan työkaluksi Vaasan 

keskussairaalassa. Riskienarvioinnissa vuodelle 2018 on suurimpana kehittämiskohteena 

muutoksen jälkeisen tilanteen seuranta ja tehdyn riskikartoituksen uudelleen arviointi.  

 

5. Turvallisuusjohtaminen 
 
 

Turvallisuusjohtamisen toiminnan lähtökohtana on, että potilailla on oikeus saada 

tarvitsemansa palvelut turvallisissa olosuhteissa ja henkilökunta voi työskennellä 

turvallisesti terveellisissä tiloissa. Ennakoivalla riskienhallinnan käsittelyllä ja 

toimenpiteillä pyritään turvaamaan toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa.  

 

Organisaatiossa on pyritty vahvistamaan turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta 

monista toiminnan ja organisaatiomuutoksista huolimatta osana laatua. 

Moniviranomaistyössä on ennakoitu yhteistä tilannekuvaa ja seurattu tiiviisti 

yhteiskunnan trendejä ja osaltaan vaikutettu turvallisuuden kokonaiskuvaan.  

 

Vuonna 2017 toimintaturvallisuutta parannettiin muutamilla hallituilla sähkökatkoilla 

ja kohdattiin yksi laajempi verkkohäiriö josta selvittiin henkilöstön, yhteistyötahojen ja 

yhteisesti harjoiteltujen toimintaohjeiden mukaisesti hyvin. Yhteistyötä on pyritty myös 

vahvistamaan hyvällä kohtelu työyhteisössä sekä varhaisella asioihin puuttumisella 

ohjeistuksiemme mukaan. Aluehallintovirasto teki myös valvontaa psykiatriseen ja 

teknilliseen toimeen, jonka avulla kiinnitettiin huomiota työsuojelullisesti ennakoivaan 

työturvallisuuteen, perehdytyksen merkitykseen ja psykososiaaliseen kuormitukseen ja 

sen vähentämiseen. 
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Yksiköiden turvallisuusriskeistä nousee esille erityisesti henkilöturvallisuus ja 

haasteelliset tilanteet hoidon turvaamisessa sekä toimitilojen sopivuus toimintaan ja 

uusien tilojen tarve niin rakennusten kunnon kun sisäilmasto-oireilujen takia.   Riskien 

arvioinnin pohjalta olemme koostaneet yhteisen toimenpidelistan jolla pyrimme 

parantamaan toiminnan turvallisuutta vuosittain. (liite 1) 

5.1. Valmius ja varautuminen 

 

Sairaalamme pyrkii määrätietoisesti kehittämään valmiuden ylläpitoaan sekä 

varautumistaan niin harjoitteluiden kuin tilannetiedonkin osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

säännöllisten harjoitusten lisäksi sairaalamme henkilöstön tietoisuutta ja omavarautumista 

on syytä ylläpitää jatkuvasti. Myös yksikkökohtaiset valmiussuunnitelmat on syytä pitää ajan 

tasalla jatkuvasti. Sairaalamme tekee jatkuvasti yhteistyötä eri viranomaisten kanssa myös 

varautumisnäkökulmasta.  

 

Vuonna 2017 sairaala osallistui suuronnettomuusharjoitukseen “Sommarö2017”. Harjoitus 

oli Rajavartiolaitoksen järjestämä ja koordinoima, ja sairaalamme osallistui soveltuvin osin 

eli ensihoidon sekä niin sanotun ensimmäisen sairaala-aallon osalta harjoitukseen. 

Harjoituksessa sairaalan päivystyspoliklinikalla nostettiin valmiutta ja johtokeskus sekä –

ryhmä perustettiin, ja sairaalaan tuotiin maalihenkilöitä jotka kuvasivat loukkaantuneita. 

Tästä laadittiin erillinen raportti sairaalamme johdolle. 

 

AVI/huoltovarmuuskeskus järjesti sairaalassamme katselmuksen, jonka tarkoituksena oli 

selvittää talomme varautumisen nykytaso. Tästä laadittiin erillinen raportti (Yhteenveto 

03102017_Ruutiainen), jonka perusteella talossa on käynnistetty tarvittavat korjaavat 

toimenpiteet sekä vastuutukset.    

 

Viestinnän osalta TyksERVA VIRVE aluepääkäyttäjä oli pitämässä VIRVElaitteen 

peruskoulutusta sairaalassa. Tuolloin järjestettiin 3 identtistä koulutustilaisuutta. Aikaisessa 

vaiheessa aloitetusta informaatiosta/markkinoinnista huolimatta tilaisuudet keräsivät 

paikalle yhteensä ainoastaan 52 henkilöä. 
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Turvallisuusohjaus- sekä valmiussuunnitteluryhmissä sovittiin, että VIRVEviestinnän jatkuvan 

kehittämisen lisäksi vuoden 2018 tavoitteita/tehtäviä ovat yleisen valmiussuunnitelman 

päivitys (ajankohtainen joka toinen vuosi) sekä vuosittaisen suuronnettomuusharjoituksen 

järjestäminen ynnä viestintäsuunnitelman päivitys. Harjoituksen osalta mainittakoon, että 

myös vuoden 2018 harjoitus tulee olemaan sellainen, missä sairaala vastaanottaa ”potilaita” 

kapasiteettinsa rajoissa.  

 

Myös mm pandemiasuunnitelma tullaan ajantasaistamaan vuoden 2018 aikana.  

 

On pidettävä mielessä, että suuronnettomuus ei ole ainoa valmiuden ja varautumisen 

konkreettinen ”kliimaksi”, vaan eriasteiset normaaliolojen häiriötilanteet (sähkö-, ict-, 

vedentuoton häiriö) sekä aineelliseen omaisuuteen kohdistuvat tilanteet ovat osa 

jokapäiväistä valmiutta ja varautumista. Tähän pitää olla kyky vastata 24/7 riippumatta 

olosuhteista. 

6. Potilasasiamies 
 

Vuonna 2017 potilasasiamieheen otettujen yhteydenottojen määrä on noussut 

merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikkien yhteydenottojen määrä oli yhteensä 

577 kpl, nousua viime vuodesta on 80 kpl. Vaasan keskussairaalan yksikköihin kohdistuvia 

yhteydenottoja oli 490 kpl, nousua viime vuodesta on 52 kpl eli noin 12%. Yhteydenotoista 

87 kpl on ollut vaikea kohdistaa millekään Vaasan keskussairaalan osastolle, yhteydenotto 

on voinut koskea muita sairaaloita tai terveyskeskuksia tai yhteydenottaja ei ole kertonut tai 

ei halua kertoa, missä häntä on hoidettu. Yhden ryhmän yhteydenottajista muodostavat ne 

henkilöt, jotka eivät tiedä oman hoitopaikkansa potilasasiamiehen yhteystietoja. Kaikki 

potilasasiamiehen saamat yhteydenotot on merkitty sulkeisiin ja Vaasan keskussairaalan 

yksikköihin kohdistuvat yhteydenotot ilman sulkeita. 

 

 

Taulukko 6. Yhteydenotot potilasasiamieheen. 
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YHTEYDENOTOT 

POTILASASIAMIEHEEN 

 

 

 

2015 

VKS (kaikki) 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

2017 

VKS (kaikki) 

VKS (kaikki 

yhteydenotot) 

408 (503) 438 (497) 490 (577) 

 

Vaasan keskussairaalaan on otettu yhteyttä vahinkoasioissa yleisesti ottaen vuosittain 

enenevässä määrin. Nousua näissä yhteydenotoissa todetaan noin 29%. Itse 

potilasvahinkoihin liittyvien yhteydenottojen määrä on lisääntynyt yli 30%.  

Lääkevahinkoihin liittyviä yhteydenottoja on ollut pari vähemmän. Korvattuja 

esinevahinkoja oli kahdeksan vuonna 2016, kun vuoden 2017 lukema on seitsemän. 

 

Taulukko 7. Potilasasiamiesyhteydenotot vahinkoasioissa. 

 

Yhteydenoton laji 

 

 

 

2015 

VKS (kaikki) 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

2017 

VKS (kaikki) 

Potilasvahinkoasiat 129 (152) 139 (146) 181 (207) 

Lääkevahinkoasiat 2 (3) 7 (9) 5 (7) 

Esinevahinkoasiat 3 (5) 3 (3) 7 (9) 

Tapaturma-asiat 2 (3) 1 (1) 0 (1) 

Yhteydenotot 

vahinkoasioissa 

 

136 (163) 

 

150 (159) 

 

193 (224) 

 

Potilasasiamiehelle tulleissa yhteydenotoissa hoitoon liittyvät asiat ovat selkeästi tärkeimpiä 

yhteydenoton aiheita. Kolmen vuoden aikana tyytymättömyys yleisesti hoitoon on 

lisääntynyt yhteydenottojen valossa, vuodesta 2016 vuoteen 2017 nousua on 

kolmanneksen. Vuonna 2016 palvelun sujuvuutta on moitittu, mutta tilaston valossa suunta 

on kääntynyt vuoden 2017 aikana. Turvallisuuteen liittyen yhteydenotot ovat lisääntyneet 
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27 %. Jatkohoidossa tapahtui merkittävä muutos, nousua viime vuoteen on 71 %. Kohteluun 

liittyen yhteydenotot pysyttelee lähes vakiona. 

 

Taulukko 8. Hoitoon ja kohteluun liittyvät yhteydenotot. 

 

Yhteydenoton laji 

 

 

 

2015 

VKS (kaikki) 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

2017 

VKS (kaikki) 

Palvelun sujuvuus 29 (32) 45 (45) 36 (39) 

Tyytymättömyys  

hoitoon 

 

163 (179) 

 

183 (190) 

 

236 (271) 

Turvallisuus 42 (44) 78 (82) 99 (108) 

Jatkohoito 36 (36) 38 (38) 65 (69) 

Muut 4 (6) 7 (8) 26 (30) 

Hoitoasiat 

yhteensä 

 

240 (267) 

 

274 (285) 

 

303 (343) 

Kohteluasiat 61 (66) 76 (79) 79 (86) 

 

Hoitoon pääsyssä yhteydenottoja Vaasan keskussairaalaan lisääntyi määrällisesti, noin 26 

%:n verran. Tähän liittyen kutsun saamisiin tai hoitoon kutsumisessa ilmeni epäselvyyksiä, 

yhteydenottojen määrä kolminkertaistui. Lähetteen saaminen helpottui. 

 

Taulukko 9. Hoitoon pääsyyn liittyvät yhteydenotot. 

 

Yhteydenoton laji 

 

 

 

2015 

VKS (kaikki) 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

2017 

VKS (kaikki) 

Lähetteen 

saaminen 

 

13 (15) 

 

14 (15) 

 

7 (12) 

Kutsun saaminen 19 (22) 8 (9) 22 (22) 
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Muut 8 (12) 9 (11) 20 (24) 

Hoitoonpääsyasiat 

yhteensä 

 

55 (66) 

 

39 (44) 

 

49 (58) 

 

Itsemääräämisoikeuden nimissä yhteydenotot kasvoivat viidenneksellä. Pakkohoitoon 

liittyvien yhteydenottojen määrä kolminkertaistui. Osallistuminen hoitopäätöksiin aiheuttaa 

yhteydenottoja, mutta pysyttelee samoilla lukemilla viime vuoteen verraten. 

 

Taulukko 10. Itsemääräämisoikeuteen liittyvät yhteydenotot. 

 

Yhteydenoton laji 

 

 

2015 

VKS (kaikki) 

 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

2017 

VKS (kaikki) 

Pakkohoitoasiat 4 (4) 7 (7) 21 (22) 

Osallistuminen 

hoitopäätöksiin 

 

24 (25) 

 

33 (34) 

 

34 (35) 

Muut 6 (7) 3 (4) 6 (7) 

Itsemääräämis- 

oikeusasiat 

yhteensä 

 

 

35 (38) 

 

 

44 (46) 

 

 

54 (57) 

 

Tiedonsaantiin liittyen on tapahtunut käänne. Edelleen potilaat haluaisivat saada enemmän 

tietoa hoitovaihtoehdoista, silti lukuina mennään oikeaan suuntaan. Yleisen informaation 

antamisessa tai saamisessa yhteydenotot ovat hieman nousussa. 

 

Taulukko 11. Tiedonsaantiin liittyvät yhteydenotot. 

 

Yhteydenoton laji 

 

 

 

2015 

VKS (kaikki) 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

 

2017 

VKS (kaikki) 

Hoitovaihtoehtoihin    
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liittyvä tiedonsaanti 2 (3) 21 (22) 16 (18) 

Hoitoa koskeva 

tiedonsaanti 

 

50 (52) 

 

58 (63) 

 

45 (48) 

Yleinen informaatio  

8 (9) 

 

10 (10) 

 

15 (15) 

Muut 11 (11) 11 (13) 11 (13) 

Tiedonsaantiasiat 

yhteensä 

 

75 (80) 

 

99 (106) 

 

76 (82) 

 

Tietosuoja-asioissa yleisesti ottaen yhteydenotot ovat kasvussa. Vaitiolovelvollisuutta 

koskevien yhteydenottojen määrä kaksinkertaistui. Tietojen tarkastusoikeus vähentyi ja 

vaikuttimena tähän on varmasti Omakanta ja mahdollisuus tarkistaa omia tietojaan.  

Tämä on mahdollisesti seurausta myös tietojen tarkastusoikeuden kohdalla luvun 

notkahtamiseen. Toisaalta on nähtävissä nousua sitten potilastietojen muuttamisessa, joka 

lähes kaksinkertaistui.  Mahdollisuus lukea tietoja Omakannasta on saattanut lisätä tarvetta 

korjata potilastiedoissa havaittuja virheitä. Lausunnon saamisen tiimoilta otettiin yhteyttä 

yli kaksinkertaisella määrällä edelliseen vuoteen verrattuna. 

Potilasasiakirjadokumentointia koskevien yhteydenottojen määrä kolminkertaistui. 

 

Taulukko 12. Tietosuoja-asioihin liittyvät yhteydenotot. 

 

Yhteydenoton laji 

 

 

 

2015 

VKS (kaikki) 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

2017 

VKS (kaikki) 

Vaitiolo-

velvollisuusasiat 

 

3 (3) 

 

2 (3) 

 

4 (5) 

Tietojen 

tarkastusoikeus 

 

19 (29) 

 

37 (40) 

 

27 (31) 

Potilastietojen 

muuttaminen 

 

11 (17) 

 

20 (21) 

 

38 (39) 

Lausunnon    
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saaminen 5 (6) 7 (8) 16 (17) 

Potilasasiakirja- 

dokumentointi 

 

6 (6) 

 

6 (6) 

 

19 (19) 

Muut 4 (4) 7 (7) 8 (10) 

Tietosuoja-asiat 

yhteensä 

 

41 (55) 

 

73 (78) 

 

86 (94) 

 

Kieleen liittyvissä yhteydenotoissa määrä on samalla tasolla kuin edeltävinäkin vuosina. 

Asiakasmaksuja koskevia yhteydenottoja on tullut hieman vähemmän. Usein ne koskevat 

tilanteita, joissa potilas ei haluaisi maksaa käynnistään, koska ei ole kokenut saaneensa 

odottamaansa palvelua tai hoitoa. 

 

Taulukko 13. Asiakasmaksuihin ja kieleen liittyvät yhteydenotot. 

 

Yhteydenoton laji 

 

 

 

2015 

VKS (kaikki) 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

2017 

VKS (kaikki) 

Kieliasiat 6 (7) 8 (9) 7 (9) 

Asiakasmaksut 20 (24) 41 (43) 34 (40) 

 

Vuonna 2017 korvattuja potilasvahinkopäätöksiä annettiin yhteensä 30 kappaletta. 

Päätökset vastuualueittain jakautuivat taulukon mukaisesti, operatiiviselle vastuualueelle 25 

kappaletta, medisiiniselle vastuualueelle kolme kappaletta ja lasten vastuualueelle kaksi 

kappaletta. Diagnostiikkakeskukselle palvelualueena on tehty yksi potilasvahinkopäätös. 

Kaikki ilmoitetut luvut taulukossa ovat päätöksiä, jotka merkitään ja tilastoidaan 

päätösvuoden mukaisesti. 

 

Lähteneiden potilasvahinkoilmoitusten määrä on vuosittaisella tasolla mahdoton määritellä, 

koska ilmoituksen voi tehdä riippumatta potilasasiamiestoiminnasta. Potilasasiamies ei saa 

tietoa kaikista tehdyistä ilmoituksista. Tämän vuoksi seurataan tietoomme tulevia 

potilasvahinkopäätöksiä sekä niiden korvattavuuksia.  



26 
 

 

Taulukko 14. Potilasvahinkopäätökset Vaasan keskussairaalassa vastuualueittain 

 

 

VASTUU-ALUE 

 

 

 

Potilasvahinko- 

päätökset 

 

 

Korvattavat 

potilasvahinko-

päätökset 

 

Korvaamattomat  

Potilasvahinko-

päätökset 

Vuosi                     2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 

Operatiivinen 

vastuualue 

 

 

47 

 

62 

 

59 

 

22 

 

25 

 

25 

 

25 

 

37 

 

34 

 

Medisiininen 

vastuualue 

 

 

11 

 

6 

 

9 

 

2 

 

1 

 

3 

 

9 

 

5 

 

6 

Diagnostiikka- 

keskuksen 

(palvelualue) 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

- 

 

0 

 

1 

 

Lasten 

vastuualue 

 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

Psykiatrian 

vastuualue 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

Yhteensä 59 71 71 25 28 30 35 44 41 
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Vuoden 2017 potilasvahinkopäätösten perusteella tarkastellaan tilastoja myös työn 

kehittämisen näkökulmasta. Taulukosta on nähtävillä, mitä toimenpiteitä suunnitellaan 

vastuualueittain laadun parantamiseksi Vaasan keskussairaalassa. 

 

Muistutusten määrä on viime vuoteen verrattuna vähentynyt. Muistutuksia tuli vuonna 

2017 59 kappaletta, kun niitä tuli vuonna 2016 63 kappaletta. Potilaita on ohjattu tekemään 

potilasturvallisuuteen liittyvissä asioissa myös HaiPro-ilmoituksia, mikä on saattanut 

vähentää muistutusten määrää. Joissakin tapauksissa potilaat ovat voineet antaa palautetta 

muistutusten asemesta asiakaspalautejärjestelmän avulla. Muistutusten kautta 

kehitettäviksi aiheiksi nousee asiakkaan ja omaisen riittävä informointi hoidosta ja sen 

kulusta sekä suunnitelmasta. Jatkohoitoon liittyvät asiat ja tiedottaminen tulee selkeyttää 

asiakkaalle ymmärrettäväksi. Yhtenä aiheena nousee kohtelu ja siihen liittyen asiakkaan 

kertoman oireen tai vaivan autenttinen dokumentointi. Kanteluissa ei ilmennyt 

huomautettavaa Vaasan keskussairaalassa antamissa hoidoissa tai palveluissa. 

Esinevahinkoja on päätetty korvata seitsemän kappaletta. 

 

Taulukko 15. Korvatut esinevahingot,  muistutus- ja kantelupäätökset. 

 

Yhteydenoton laji 

 

 

 

2015 

VKS  

 

2016 

VKS  

 

2017 

VKS  

Korvatut 

esinevahingot 

 

11 

 

8 

 

7 

Muistutukset 93 63 62 

Kantelupäätökset 

Valviralta 

 

6 

 

7 

 

4 

Kantelupäätökset 

AVI:lta 

 

6 

 

3 

 

4 
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7. Asiakas- / potilaspalaute 
 
 

Vuonna 2017 QPro-palautejärjestelmän kautta saatiin yhteensä 4646 asiakaspalautetta. 

Palautteiden määrä on hieman vähentynyt vuodesta 2016, jolloin palautteita saatiin 4797 

kappaletta. Yksikköjen tavoitteena on saada vuoden aikana vähintään 100 palautetta, mutta 

kaikilla yksiköillä se ei ole mahdollista potilaiden vähäisen määrän tai vähäisen vaihtuvuuden 

vuoksi. Myös toiminnan luonne voi tuoda haasteita palautteiden keräämiselle. Yli 90 

palautetta sai 22 yksikköä. Tavoitteeseen pääsemiseksi ja palautteiden määrän lisäämiseksi 

on sekä keväällä että syksyllä kampanjoitu palautteiden keruuta yksiköissä kahden viikon 

tehoviikkojaksoilla. Palautteen antaminen on mahdollista sähköisesti www-sivujen kautta ja 

paperisella lomakkeella. Lisäksi 13 yksikössä on käytössä asiakaspalautepääte, joka on 

selkeästi lisännyt palautteiden määriä. Päätteiden avulla on annettu 1026 palautetta eli 22 

% palautteista. Päätteitä on tarkoitus lisätä tulevana vuonna.  

 

Vuoden 2017 koko sairaalan saamien kaikkien palautteiden keskiarvo oli 4.7 asteikolla 1 - 5. 

Vuonna 2016 keskiarvo oli myös 4.7. Vaikka kokonaiskeskiarvo näyttää samalta, on vuoteen 

2016 verrattuna tapahtunut pientä muutosta huonompaan koskien tiedon saantia, 

turvallisuudentunnetta, jatkohoito-ohjeita ja omalla äidinkielellä tapahtuvaa hoitoa. Alla 

olevassa kuviossa kunkin kysymyksen ensimmäinen arvo on vuotta 2017 koskeva ja toinen 

vuotta 2016. 
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Kuvio 2. Arvio hoitojaksolla tai käynnillä saadusta palvelusta/hoidosta. 

 

 

Vuoden 2017 aikana palautelomakkeen kysymyksiä on muutettu siten, että kysymykseen 

”Suosittelisitko Vaasan keskussairaalaa hoitopaikaksi” on lisätty laajempi asteikko. Uudessa 

lomakkeessa asteikko on 10-0 ja se mittaa Net Promoter Score (NPS) -arvoa.  

 

Asteikolla arvosanan 10-9 antaneet ovat suosittelijoita, 8-7 ovat passiivisia ja 6-0 arvosanan 

antaneet ovat arvostelijoita.  
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Kuvio 3. Suosittelijoiden määrä. 

 

Suosittelukysymykseen saatujen vastausten perusteella saadaan NPS-luku käyttämällä 

siihen suunniteltua matemaattista kaavaa. NPS-luku sijoittuu välille -100 ja 100. Jos NPS-

luku on yli 50, on arvo hyvä. 

 

  

Kuvio 4. NPS luvun mukainen suosittelu. 

 

Vuonna 2017 saatu NPS-luku oli 80, eli erinomainen. Kysymykseen on vastannut 2230 

henkilöä. 



31 
 

 

Sairaalassa on edelleen käytössä vanhempia paperisia palautelomakkeita, joissa 

suosittelukysymyksen vastausvaihtoehdot ovat kyllä ja ei. Näihin lomakkeisiin on saatu 

vastaus 1792 vastaajalta. Heistä 1746 vastasi, että kyllä, suosittelee ja 46 vastasi, ettei 

suosittele. 

 

Osassa palautelomakkeista on käytössä edelleen kysymys, jossa palautteen antajia 

pyydettiin antamaan Vaasan keskussairaalan hoidosta ja palvelusta yleisarvosana asteikolla 

10-4. Kysymykseen saatiin vastaus 1569 palautelomakkeessa. 

 

 

 

 

Kuvio 5. Vastaajien arvosana Vaasan keskussairaalan hoidosta ja palvelusta. 
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Noin 60 % vastaajista antoi arvosanaksi 10 ja yli 28 % antoi arvosanaksi 9. Kiitollisuutta 

hoidosta on palautteissa esitetty erittäin runsaasti. Positiiviseen palautteeseen on 

vaikuttanut useimmiten hyvä, empaattinen ja ystävällinen kohtelu. Asiakkaat arvostavat 

mukavaa, rentoa ilmapiiriä. Kokemus, että on mukava ja helppo tulla hoidettavaksi, tuottaa 

positiivisia palautteita. Ammatillinen osaaminen, että asiakas kokee olevansa turvallisissa 

käsissä, on arvostettua. Asiakkaat ovat kiitollisia saamastaan hoidosta omalla äidinkielellä. 

 

Tärkeä hoidon laatukokemukseen vaikuttava tekijä on kohtelu. Asiakas vaistoaa 

kohtaamisen puutteita monella tavalla, sekä verbaalisen että non-verbaalisen viestinnän 

kautta. Huonosta kohtaamisesta palautteissa kertoi mm. tylyys ja vähättelevä asenne. 

Vuorovaikutustaitojen puute nousi joissakin palautteissa esiin siinä, ettei esimerkiksi lääkäri 

katso asiakasta hänelle puhuessaan. Ylimielinen asenne koetaan loukkaavana. Asiakas on 

kokenut vähättelyä myös tunteella, ettei häntä kuunnella. Asiakasta tulisi kuunnella 

enemmän ja rauhassa. Joissakin palautteissa toivottiin enemmän positiivisuutta ja hymyä. 

Ammattilaisen pitäisi aina vuoroon tullessaan tai asiakkaan kohdatessaan esittäytyä 

asiakkaalle.  

 

Jossakin palautteessa toivottiin, että asiakkaalle valittaisiin mahdollisuuksien mukaan 

samankielinen ammattilainen. Omalla äidinkielellä annettava hoito on tärkeää. Jos 

esimerkiksi lääkäri, jonka tärkeä tehtävä on informoida uudesta sairaudesta, ei osaa 

asiakkaan kieltä, jää tärkeiden tietojen saanti vajavaiseksi. Kielellisiä haasteita tuli 

palautteissa esiin erityisesti lääkäreihin liittyen.  Huonosta, vajaasta tai epäselvästä 

informoinnista annettiin palautetta liittyen hoitoon yleensäkin, sekä asiakkaan 

terveystilanteeseen ja jatkohoitoon liittyen.  

 

Asiakkaan salassa pidettäviä asioita ei saa käsitellä muiden asiakkaiden kuullen. Asiakkaan 

yksityisyyden ja intimiteetin suojaamiseen on kiinnitettävä huomiota, esimerkiksi 

tutkittaessa häntä, on ovet pidettävä kiinni. 

 

Asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen ei saa unohtua, kun hänellä on tai todetaan 

somaattinen sairaus. Psykiatrialla taas nousi esiin tarve saada monipuolisempaa ohjelmaa 

hoidon yhteyteen. 
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Lääkäriresurssien puutteeseen kiinnitettiin huomiota mm. psykiatrialla ja reumasairauksien 

hoitoon pääsyssä.  

 

7.1. Palautteiden käsittely 

 

Jokainen palaute käsitellään yksiköiden käsittelijöiden toimesta. Yksiköissä on nimetty sekä 

hoito- että lääkäripuolen käsittelijä. Tarvittaessa yksikön käsittelijöillä on mahdollisuus 

siirtää palaute myös ylemmälle esimiestasolle.  

 

 

 

Kuvio 6. Palautteiden käsittely 
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Palautteiden johdosta on suunniteltu kehittämistoimenpiteitä, jotka voivat olla pieniäkin 

toiminnan parannuksia. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet voivat koskea toimintatapojen 

tai –menettelyn muutoksia, tiedonvälityksen parantamista, koulutusta, johtamista tai muuta 

kehittämistä. Seuraavassa kuviossa on palautejärjestelmään merkittyjä palautteiden 

johdosta tehtyjä kehittämistoimenpiteitä. 

 

 

 

Kuvio 7. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet. 

 

Yksikön käsittelijöiden tehtävänä on tuoda palautteista saatu informaatio koko yksikön 

henkilökunnalle säännöllisin väliajoin. Palaute on tarkoitettu annettavan anonyymisti, mutta 

potilaalle on annettu mahdollisuus kirjoittaa nimensä ja yhteystietonsa, jos hän toivoo 

yhteydenottoa palautteeseensa liittyen. Yksiköiden palautteiden käsittelijöiden tehtävänä 

on ottaa tarvittaessa yhteyttä potilaaseen.  
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7.2. Asiakasraadin toiminta 

 

Asiakasraadin ensimmäinen neljän vuoden toimikausi päättyi vuoden 2016 lopussa. Vuoden 

2017 alussa haettiin raatiin uusia jäseniä lehti-ilmoituksella Pohjalaisessa, Vasabladetissa ja 

Vaasan Ikkunassa. Asiakasraatiin haki 19 henkilöä, joista kaksi perui hakemuksensa. Lisäksi 9 

vanhaa raatilaista ilmoitti halukkuutensa jatkaa asiakasraadin jäsenenä. Kaudelle 2017 – 

2018 asiakasraatiin valittiin 12 jäsentä, joista kolme on ollut raadissa edellisellä kaudella. 

Lisäksi valittiin yhdeksän uutta, jotta saatiin uusia asiakkaiden ajatuksia kehittämistoiminnan 

tueksi.  

 

Pohjanmaan Sote-talon suunnittelutilaisuus 11.1.2017 
 

Vaasan keskussairaalassa järjestettiin yleisölle avoin Pohjanmaan Sote-talon (nykyisin H-

talon) suunnittelutilaisuus, johon lehti-ilmoitusten lisäksi kutsuttiin erikseen asiakasraadin 

vuoden vaihteessa päättyneen ensimmäisen toimikauden jäsenet ja uudet asiakasraatiin 

hakeneet henkilöt. Suunnittelupäivään osallistui kahdeksan asiakasraatiin valituksi tullutta 

jäsentä.  

 

Suunnittelutilaisuuden aluksi johtajaylihoitaja Marina Kinnunen kertoi sairaalan 

tulevaisuuden tavoitteista sekä Sote-taloon suunnitelluista toiminnoista. Tilaisuudessa kaikki 

osallistujat jakaantuivat kolmeen ryhmään, joissa käytyä keskustelua ohjasivat fasilitaattorit. 

Aamupäivän ryhmätöissä keskusteltiin yleisesti Sote-talon suunnittelussa huomioitavista 

asioista asiakkaiden näkökulmasta. Lounaan jälkeen syvennyttiin tarkemmin avohoito-, 

vuodeosasto- ja mielenterveyspalveluiden suunnittelussa huomioitaviin seikkoihin. 

Tilaisuuden tuloksena saatiin runsaasti asiakkaiden mielipiteitä palvelun laadusta ja uuden 

rakennuksen suunnittelussa huomioitavista asioista. Näistä on kirjattu erillinen julkilausuma. 

 

Uuden raadin ensimmäinen kokous 12.4.2017 

Asiat:  Informointi raadin tehtävästä, toimintakentästä ja säännöistä 

 Raadin näkemykset omista tehtävistään 
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Johtajaylilääkäri Auvo Rauhala ja johtajaylihoitaja Marina Kinnunen esittelivät uudelle 

raadille Vaasan keskussairaalan arvoja, toimintaa ja strategiaa, VKS 2025 -ohjelmaa sekä 

asiakaslähtöisyyden toimintaohjelmaa. Raatia informoitiin asiakasraadin tehtävistä ja 

säännöistä. Ensimmäisessä kokouksessaan raatilaiset pohtivat, miten he haluaisivat kehittää 

sairaalan toimintaa asiakasraadin jäsenenä. Raati toi esille, että se haluaa olla mukana heti 

alussa Sote-talon suunnittelussa ja tietää, miten suunnittelu etenee. Raati haluaa vaikuttaa 

palvelun laatuun sairaalassa eri tavoin, kuten sairaalan ilmapiiriin ja potilaan kohtaamiseen 

aidon vuorovaikutuksen kautta. Ensikontaktin laatu on tärkeää ja diagnosoinnin yhteydessä 

ensitiedon antamiseen ja erilaisten tukien tarjoamiseen raati haluaisi panostettavan. 

Potilaan selkeä informointi ja yhteyshenkilö nähtiin raadissa tärkeäksi. Potilaalle olisi 

kuvattava hoitopolkuja, jotta potilas saisi kokonaiskuvan hoidosta sairastuessaan. Raati nosti 

kehittämistehtäväksi phelinaikojen lyhyyden, sähköisen ilmoittautumisen ja myös kirjallisten 

ohjeiden ymmärrettävyyden.  

 

Lisäksi esitettiin raadin toimintaan ja kokousten organisointiin liittyviä ajatuksia, kuten 

tiedotusta joka kokouksessa sairaalassa tapahtuvista ajankohtaisista asioista. Raati haluaa 

tehdä myös yhteistyötä sairaalan yksiköiden kanssa ja yhteistyö voisi tapahtua kokousajan 

ulkopuolella. Raati haluaisi vielä enemmän näkyvyyttä ja olla mukana myös erilaisissa 

työryhmissä. 

 

12.6.2017 

Asiat:  Potilaan oikeudet, velvollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet -juliste 

 Kannanotto teitittelyyn ja sinutteluun 

 Päiväkirurgian potilasohjeiden arviointi 

 

Johtajaylihoitaja Marina Kinnunen kertoi kokouksen aluksi maakuntauudistuksessa ja 

sairaalassa tapahtuvista ajankohtaisista asioista. Toisessa kokouksessaan raati kertoi 

mielipiteensä tekeillä olevasta julisteesta, jossa kerrotaan potilaan oikeudet, velvollisuudet 

ja mahdollisuudet vaikuttaa. Julistetta muokataan raadin kommenttien pohjalta. Lisäksi 

potilasinformaatiotyöryhmä halusi asiakasraadin ottavan kantaa sairaalan viestinnässä 

käytettävään teitittelyyn. Asiakasraati oli kannassaan täysin yksimielinen siitä, että sairaalan 
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viestinnässä, kuten kutsukirjeissä, potilasohjeissa, www-sivuilla ja esitteissä voidaan 

sinutella.  

 

Raati arvioi vielä päiväkirurgian yksikön pyynnöstä potilasohjeidensa selkeyttä ja 

ymmärrettävyyttä. Asiakasraati luki osan päiväkirurgian ohjeista ja kirjasi niihin 

kommenttinsa. Yleisesti raadin mielestä potilaan informoinnille on annettava aikaa 

riittävästi. Ohjeet tulisi myös käydä läpi potilaan tai läheisen kanssa, eikä ainoastaan antaa 

papereita mukaan kotiutettaessa. Raati huomasi, että monissa ohjeissa kerrotaan, että 

jälkitarkastusta ei tarvita. Jälkihoito tai hoidon jälkeiset toimenpiteet voivat olla kotona 

potilaalle vaativia. Hyvä käytäntö on se, jos hoitaja soittaa kotiin pari päivää leikkauksen 

jälkeen. Raati havaitsi puutteita verratessaan eri kieliversioita. Samaa asiaa ei löytynyt sekä 

suomeksi että ruotsiksi. Ohjeiden on tärkeää olla selkeitä ja helposti luettavia, tarvittaisiin 

kielenhuoltoa. Lapsipotilaille tarkoitetut ohjeet voisivat olla lapsen termein kirjoitettu, jotta 

asioista olisi helpompi kertoa lapselle totuudenmukaisesti. Missään ohjeissa ei selvitetä, 

kuinka potilaan tai lapsipotilaan vanhemman on toimittava, jos pitää olla töistä poissa oman 

tai lapsen hoidon vuoksi. 

 

Kokouksessa käsiteltiin raadin saamaa ideaa vapaaehtoisten käytöstä esim. ohjaamassa 

potilaita. Raadissa todettiin, että vapaaehtoistyöstä ja sen käytöstä sairaalassa olisi hyvä 

keskustella laajemminkin. Päätettiin, että asia otetaan asiakaspalvelutyöryhmään 

jatkokäsittelyyn. 

 

6.9.2017  

Asiat: Vuoden 2018 toimintasuunnitelma  

Suurpoliklinikan suunnittelu 

  

Johtajaylilääkäri Auvo Rauhala kertoi ajankohtaisista asioista sairaalassa, mm. säästöistä, 

vuoden 2018 budjetista, suunnitteilla olevista uusista toiminnoista ja hoitoyksiköistä, VKS:n 

roolista erikoissairaanhoidossa, potilasturvallisuustutkimus- ja kehittämishankkeesta tulossa 

olevista henkilöstövaihdoksista johdossa. Lisäksi hän esitteli raadille vuoden 2018 

toimintasuunnitelmaa ja raati sai kommentoida sitä. Raati kiinnitti huomiota 

toimintasuunnitelman kohtaan henkilöstön kaksikielisyyden tukemisesta. Tulevaisuudessa 
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voi olla tarpeen tukea myös henkilöstön monikielisyyttä. Lisäksi termi ”case manager” 

tuntuisi raadin mielestä paremmalta suomennettuna. Kokouksessa myös 

suurpoliklinikkatyöryhmä halusi tavata asiakasraadin kuullakseen nimenomaan 

suurpoliklinikan perustamiseen liittyviä ideoita ja ajatuksia raadilta. Raadille kerrottiin H-

taloon suunnitelluista perus- ja erikoissairaanhoidon palveluista.  

 

H-talossa pitäisi olla kokenutta henkilökuntaa ohjaamassa, minne asiakkaiden pitää mennä. 

Ystävällinen ja turvallinen ihmisen vastaanotto heti tullessa on tärkeä. Ei yhtä isoa 

odotushuonetta vaan useampi sopivan kokoinen. Yksi palvelupiste ei toimi kaikille, sillä 

sinne muodostuu heti jono. Älylaite ohjaa oikeaan paikkaan.  

 

Palvelun sujuvuudessa on huomioitava laboratorion sijainti ja mahdollisuus ottaa käynnin 

yhteydessä mm. verinäytteet. Logistiikkaa ajatellen matkan pituus on oleellinen seikka sekä 

miten asiakas ohjataan esim. laboratorioon. Jos lääkärin vastaanottoajat ovat myöhässä, 

voisi asiakkaalle tulla tieto sähköisesti, että kauanko odottaminen kestää. Turvallisuuden 

tunteen säilymiseksi on tärkeää, että henkilökuntaa näkyy odotustiloihin. Hoidossa tulee 

nähdä ihminen kokonaisuutena. Tärkeää olisi saada tavata aina samaa henkilöä. Kaikki 

palvelut toivotaan yhdestä paikasta. Puhelinpalvelujen toimivuuteen tulisi panostaa ja 

asiakkaalle on soitettava sovittuna ajankohtana. Sähköiset palvelut, kuten elektroninen 

ajanvaraus, ovat tervetulleita, mutta ihmisiä ei saa poistaa kokonaan palveluista. H-talon 

suunnittelussa myös pysäköintiin pitää panostaa. 

 

14.11.2017 

Asiat: Call centerin suunnittelu 

 

Hallintojohtaja Olle Gull kertoi asiakasraadille ajankohtaista sairaalassa -osiossa sairaalan 

tukipalveluiden yhtiöittämisestä. Muuten kokouksen aiheena oli Call centerin 

perustamiseen liittyvät suunnitelmat. Sairaanhoidon tuen palvelualueen ylihoitaja Satu 

Hautamäki kertoi, mitä on alustavasti suunniteltu sairaalaan perustettavasta Call centeristä.    

 

Raati antoi monia ajatuksia Call centerin perustamiseen. Tärkeänä pidettiin sitä, että palvelu 

on toimiva ja luotettava, jotta sitä kautta asiakas saa apua ja neuvontaa. Palvelun 
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markkinoinnissa on korostettava, että mitä palvelua ja millaista neuvontaa Call center 

tarjoaa, jotta ei luvata enempää kuin voidaan tarjota. Raatilaiset arvelivat, että Call centeriin 

otetaan yhteyttä ajanvarauskysymyksissä, resepteihin, todistuksiin, tutkimusvastauksiin, 

jälkihoitoon ja lääkitykseen liittyvissä asioissa.  Mahdollisesti myös akuuteissa 

terveyskysymyksissä otetaan yhteyttä. Puhelimeen vastaavalta henkilöltä odotetaan 

ystävällistä palvelualttiutta ja kielitaitoa sekä taitoa palvella nopeasti ilman kiireen tunnetta.  

 

Raatilaiset kannattivat Call centerin palvelukanaviksi puhelimen lisäksi myös sähköisiä 

palveluita, kuten chatiä ja suojattua sähköpostia, jotka ovat monille helpompia ottaa 

käyttöön kuin puhelinasiointi. Asiakkaan tunnistaminen täytyy kuitenkin huomioida. 

Puheluiden, joihin ei poliklinikalta vastata, tulisi ohjautua automaattisesti Call centeriin. 

Riskinä on jonon muodostuminen Call centeriin.  Takaisinsoitto voidaan luvata asiakkaalle, 

jos se voidaan varmasti toteuttaa luvatussa ajassa. Teknisen taustajärjestelmän toimivuus 

on tärkeä palvelun laadulle. Call center nimeksi ideoitiin jotain ihmisläheistä nimeä, joka tuo 

mieleen enemmän puhelimeen vastaavan ihmisen kuin organisaation. 

 

Kaikista asiakasraadin kokouksista on kirjoitettu raadin hyväksymät julkilausumat, jotka on 

annettu asianomaiselle yhteistyöyksikölle ja sairaanhoitotoiminnan johtoryhmälle. Lisäksi 

julkilausumat julkaistaan uutisena sairaalan intranetissä. Kaikki julkilausumat ovat 

luettavissa sairaalan www-sivuilla. 

8. Tietosuoja 
 

8.1. Käytönvalvonta 

 
Terveydenhuollon toimintayksikön tietosuojaan liittyvä valvonta tulee olla säännöllistä ja 

suunnitelmallista. Henkilötietolaki ohjaa säännöksillään hyvään tiedonhallintatapaan, johon 

kuuluu muun muassa tietosuojan ja tietoturvallisuuden huomioon ottaminen. 

Henkilötietolaissa säädetty suunnittelu- ja huolellisuusvaatimus ulottuu kaikkiin 

henkilötietojen käsittelyvaiheisiin. 
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Terveydenhuollon toimintayksikkö rekisterinpitäjänä on vastuussa toiminnan 

lainmukaisuudesta.  Tietosuojavastaava toimii asiantuntijana johdon ja henkilökunnan 

apuna tietosuojaan liittyvissä asioissa. Tietosuojavastaava suoritti lokivalvontaa Sähköisten 

potilastietojen käytönvalvontatyöryhmän hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti. 

Sähköisten potilastietojen käytönvalvontatyöryhmän puheenjohtajana toimi 

tietohallintoylilääkäri, muita työryhmän jäseniä olivat It-johtaja, ylihoitaja, juristi, 

tietosuojapäällikkö ja potilaskertomusarkiston toimistosihteeri. Työryhmä kokoontui neljä 

kertaa vuonna 2017. 

 

Terveydenhuollon toimintayksikön oma-aloitteisessa käytönvalvonnassa seurattiin 

hoitosuhteen tai muun asiallisen perusteen olemassaoloa tietojen käsittelyssä. 

Ydintietojärjestelmän potilasrekisterin käyttöä valvottiin Eskoon sisältyvän käyttölokien 

avulla. Erillisjärjestelmien ja muiden valvottavien järjestelmien käyttöä valvottiin 

automatisoidun lokivalvontasovelluksen LogMonitor avulla. Potilastietojen käyttölokitietoja 

seurattiin ja valvottiin jälkikäteisvalvonta menettelyn mukaisesti. Satunnaisotantana 

tarkastettiin säännöllisesti kuukausittain kymmenen työntekijän potilastietojärjestelmien 

käyttötapahtumat ja kuuden potilaan -käyttötapahtumat. Satunnaisotannat kirjattiin 

erilliseen vihkoon, mikä säilytettiin tietosuojapäällikön lukitussa kaapissa.  Kunta-Eskon 

käytöstä ajettiin raportti joka toinen kuukausi. Otanta raporttiin tapahtuu molempien 

kuukausien arkipäivänä kuukauden puolessa välissä. Kunta-Esko raportit lähetettiin Vaasan 

sairaanhoitopiirin jäsenkuntien tietosuojavastaaville. Kanta-palveluiden käyttöä seurattiin 

Eskon käyttölokin avulla osana säännöllistä omavalvontaa. 

 

Onnistunut valvonta edellyttää käyttövaltuuksien hallintaa. Esimiestehtävissä toimivilla oli 

velvollisuus seurata potilastietojen käyttöä ja ilmoittaa mahdollisista tietosuojariskeistä. 

2017 toimintavuoden aikana vain yksi esimies ilmoitti mahdollisesta 

tietosuojarikkomusepäilystä. HaiPro- ilmoituksien kautta tuli tiedoksi tietosuojavastaavalle 

kuusi tietosuojapoikkeamaa.  
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8.2. Asiakasaloitteinen käytönvalvonta 

 

Vuonna 2017 potilaan/asiakkaan tekemiä potilasrekisterin käyttölokitietojen tietopyyntöjä 

oli 39 kappaletta. Näiden pyyntöjen perusteella lokitiedot haettiin takautuvasti enintään 

kahden vuoden ajalta. 

 

Tietojen käyttöä koskevia lisäselvityksiä oli 19 kappaletta, jotka selvitettiin sisäisen 

selvitysprosessin mukaisesti. Tietosuojavastaava tarkasti pyydetyt lokitiedot ja mahdolliset 

väärinkäyttöepäilyt ohjattiin esimiehelle jatkoselvittelyyn sekä annettiin tiedoksi 

tietohallintoylilääkärille, hallintoylihoitajalle, johtajaylilääkärille ja sairaanhoitopiirin 

johtajalle. Potilaalle/asiakkaalle annettiin yhteenveto selvityksen tuloksesta. 

 

EU tietosuoja-asetukseen valmistauduttiin yhdessä sairaalan juristin kanssa.  Organisaation 

tietovarantoja kartoitettiin ja ohjeistettiin puhelinneuvonnalla apua pyytäviä yksiköitä sekä 

arkistonmuodostussuunnitelman laadinnassa että rekisteriselosteiden kirjaamisessa. 

Tietosuojan tilaa tarkasteltiin syksyn asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Organisaation 

tietosuojakäytännöt koettiin hyväksi, tosin tietosuojavastaavan työnkuvasta ei ollut tietoa 

suurimmalla osalla vastaajista. 

 

9. Sairaalahygienia 
 

Infektioiden ilmoittaminen 2017 

 

Vuosi 2017 

 

Infektiot Hoitopäivät Inf./1000 hp 

 

HLI 

 

914 

 

69939 

 

13,07 

 

Avoinfektio 

 

8875 

 

69939 

 

126,90 

Taulukko 16. Infektioiden määrä ja hoitopäivät 2017. 
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Osastot ovat tehneet keskimäärin 76 ilmoitusta hoitoon liittyvistä infektioista kuukaudessa 

vuonna 2017. Hoitoon liittyvien infektioiden määrä tuhatta hoitopäivää kohti on lähes 

samalla tasolla, mutta hieman pienempi kuin vuonna 2016. Avoinfektioiden, eli 

hoitolaitoksen ulkopuolella syntyneiden infektioiden, määrä taas on aavistuksen suurempi 

kuin vuonna 2016, mutta siinäkään ei ole suurta muutosta.  

 

 

Hoitoon liittyvät infektiot 

 

2017 kappalemäärä 

 

Leikkaushaavainfektiot  

 

202 

 

Virtsatieinfektio 

 

120 

 

Mahasuolikanavan infektio 

 

136 

Keuhkokuume 

Muut ala- ja ylähengitystieinfektiot 

72 

38 

Veriviljelypositiivinen sepsis 

Kliininen sepsis 

Vastasyntyneen mahdollinen sepsis 

53 

13 

65 

 

Muu infektio ja infektio NAS 

 

78 

 

Sukuelinten infektiot 

 

38 

 

Iho- ja pehmytosainfektiot 

 

28 

Silmä, korva, nenä ja suuontelon 

infektiot 

 

51 

 

Verisuonikanyyli-infektiot 

 

13 

 

Sydän- ja verisuoni-infektiot 

 

3 
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Keskushermostoinfektiot 

 

2 

Taulukko 17. Infektiotyypit. 

 

Leikkaushaavainfektiot olivat jälleen suurin hoitoon liittyvien infektioiden ryhmä. Muista 

hoitoon liittyvistä infektioista mahasuolikanavan infektioiden osuus on kiirinyt 

virtsatieinfektioiden määrän edelle verrattuna vuoteen 2016. Muiden infektioiden määrissä 

ei ole kovin suuria muutoksia verrattuna aikaisempaan vuoteen.  

Leikkaushaavainfektioista 55,5% todettiin hoitojakson aikana, 32,7% kotiutuksen jälkeen ja 

11,8% uudelleen sisään ottaessa. 

 

 

 

Tekonivelinfektiot 

 

2017 % 

 

Lonkan kokotekonivel 

 

 

-pinnallinen haavainfektio 

 

1,8 

 

-syvä haavainfektio 

 

0,7 

 

-leikkausalue/elininfektio 

 

0,4 

 

Polven tekonivelet 

 

 

-pinnallinen infektio 

 

0,7 

 

-leikkausalue/elininfektio 

 

0,7 

Taulukko 18. Leikkauksiin liittyvät infektiot 2017. 
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Tekonivelinfektioiden prosentit ovat pienet niin kuin tulee ollakin. Valtakunnallisessa Siro-

vertailussa seurataan erityisesti leikkaus-alue/elininfektioita, jotka ovat merkittävimpiä 

tekonivelinfektioita. Myös tässä ryhmässä sairaalamme infektioprosentti on hyvällä tasolla.  

 

Hoitoon liittyvissä veriviljelypositiivisissa infektioissa infektioille altistavia tekijöitä ovat 

kirurgia, hematologinen maligniteetti ja tehohoito. Riskitekijöinä toimivat erilaiset 

vierasesineet kuten katetrit ja kanyylit. Tavallisimpia hoitoon liittyvän sepsiksen aiheuttajia 

ovat menneenä vuonna olleet Escheria coli (18  

kpl), Staphylococcus aureus (7 kpl), Staphylococcus epidermidis (7 kpl) ja enterococcus 

faecalis (7 kpl). Alla olevassa taulukossa näkyy sairaala- ja avosyntyisten sepsisten määrät 

suhteutettuna /1000 hoitopäivää vuosina 2013-2017. 

 

 

Kuvio 8. Veriviljelypositiiviset sepikset. 

v.13 v.14 v.15 v.16 v.17

Avo 2,62 4,22 3,49 3,07 4,02

HLI 0,47 0,57 0,5 0,65 0,76
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Kuvio 9. Clostridium difficile infektiot 2017. 

 

 

Mahasuolikanavan infektioissa virusperäiset ripulinaiheuttajat ja itiöitä tuottava Clostridium 

difficile ovat infektioiden torjunnan kannalta haasteellisimmat. Sairaalasyntyiset, hoitoon 

liittyvät Clostridium difficile -infektiot ovat jonkin verran lisääntyneet kuluneena vuonna. 

Ribotyyppi 027 tapauksia on löytynyt yhteensä 10 tapausta koko VSHP:ssä. Nämä 

Clostridium difficile ribotyyppi 027 löydökset ovat vähentyneet huomattavasti vuoteen 2016 

verrattuna, jolloin oli niiden huippuvuosi. Syynä vähenemiseen on luultavasti tehostuneet 

siivouskäytännöt ja hygieniatoimet clostridium difficile tapausten yhteydessä.   

 

 

Moniresistentit bakteerilöydökset Vaasan sairaanhoitopiirissä 

 

v.13 v.14 v.15 v.16 v.17

Avo 24 27 25 27 23

HLI 16 37 60 62 77
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Kuvio 10. Moniresistentit mikrobit 2017. 

 

Uudet moniresistenttien mikrobien aiheuttamat kolonisaatiot ja infektiot 

sairaanhoitopiirissämme ovat pysyneet melko samalla tasolla kuin vuonna 2016. 

Moniresistenttejä bakteereita seulotaan ahkerasti, koska matkailu, sairaalahoidot ulkomailla 

ja maahanmuutto lisääntyvät edelleen koko ajan. Elintarvikkeiden välityksellä saadaan 

erityisesti ESBL-tartuntoja. ESBL ilmenee tavallisimmin virtsatieinfektiona. MRSA puolestaan 

löytyy useimmiten avohoitoisista iho- ja haavainfektiosta. Kuluneena vuonna VSHP:ssa ei ole 

esiintynyt MRSA laitosepidemiaa ja MRSA:ta löydettiin muutama tapaus vähemmän kuin 

vuonna 2016. 

 

MRSA-, VRE- ja ESBL-klebsiella-pneumoniae -potilaat hoidetaan aina kosketuseristyksessä ja 

ESBL-e-coli-potilaat sekä MDRGR-potilaat tarvittaessa kosketuseristetään riskiarvion 

perusteella. Hygieniahoitajat antavat päivittäin neuvoja näitä bakteereita kantavia potilaita 

koskevissa hoitokäytännöissä. Työtaakka MDR-mikrobien myötä lisääntyy myös, varsinkin 

vuodeosastoilla. Eristyshuoneille, joissa on omat wc -ja suihkutilat, olisi lisätarvetta, jotta 

pystyttäisiin takaamaan potilasturvallisuus ja estämään infektioiden leviäminen. Tämä 

koskee sekä moniresistenttien mikrobikantajien hoitoa sekä ihan tavallisten tautien hoitoa, 

esimerkkinä vatsataudit ja kausi-influenssa. 

v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 v.2016 v.2017

ESBL 78 108 115 135 154 135

MRSA 32 27 19 42 60 56

MDRGR 1 2 2 1 3 2

VRE 0 0 0 1 0 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

M
ää

rä
 

Moniresistentit mikrobit VSHP:ssa 
v. 2012-2017 



47 
 

 

Syksyn 2017 henkilökunnan influenssarokotuskampanja VKS:ssa 

 

Kuluneena syksynä hygieniahoitajat (2 kpl) ja talon infektiolääkäri panostivat jälleen 

henkilökunnan influenssarokotekampanjaan pitämällä motivointiluentoja (12 kpl) ja 

järjestämällä 22 rokotustilaisuutta. Sekä luentoja että rokotustilaisuuksia järjestettiin myös 

psykiatrian yksikössä. Rokotuspisteet järjestettiin lähelle työpisteitä eri puolille sairaalaa ja 

Vaasan aluetyöterveys rokotti henkilökuntaa. Lisäksi asiasta tiedotettiin intranetissä useaan 

otteeseen. Henkilökunnan rokotekattavuus VKS:ssa saatiin jälleen hieman nousemaan ja 15 

eri yksiköitä saavutettiin tavoiteltu 80% rokotekattavuus, kuin vastaava luku oli viime 

kaudella 9. Tänä kautena influenssarokotuskattavuuden oletettiin nousevan vieläkin 

enemmän, koska 1.3.17 voimaan astunut uusi tartuntatautilaki velvoittaa potilastyöhön 

osallistuvan hoitohenkilökunnan ottamaan kausi-influenssarokotteen. Tämä rokotevelvoite 

astuu voimaan siirtymäajan puitteissa 1.3.18, mutta käytännössä tämä tarkoittaa kuitenkin 

sitä, että rokote olisi tullut pääsääntöisesti ottaa syksyn kausi-influenssarokotuskampanjan 

aikana. 

 

Pääsääntöisesti psykiatrian ja sairaanhoidon tuen palvelualueilla käytiin rokottautumassa 

huonommin kuin muilla palvelualueilla. Tärkeintä oli kuitenkin se, että kaikilla palvelualueilla 

rokotettujen määrä lisääntyi. Lääkäreillä rokotekattavuus pysyi samalla tasolla kuin viime 

vuonna ja hoitohenkilökunta otti vain jonkin verran enemmän rokotetta, mutta 

laitoshuoltajien rokotekattavuus parani huimasti. 

 

 

Käytössä oli nyt toisen kerran Flowmedicin kanssa yhteistyönä kehittetty e-Piikki -sovellus 

influenssarokotekattavuuden tilastointia ja seurantaa varten. Sovelluksen avulla pystyttiin 

seuraamaan jälleen reaaliaikaisesti henkilökunnan rokotuslukuja intranetissä ja 

näyttötauluilta ruokaloissa. Nämä omalta osaltaan lisäsivät henkilökunnan tietoisuutta 

rokotusasiassa.  
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Kuvio 11. Influenssarokotteen ottaneen henkilökunnan määrä vuosina 2015-2017. 

 

Influenssarokotteen ottanut henkilökunta palvelualueittain kaudella 2017-2018: 
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Kuvio 12. Influenssarokotekattavuus palvelualueittain. 

 

 

Kuvio13. Influenssarokotukset ammattiryhmittäin. 

 

Kuvio 14. Hoitoon osallistuvien influenssarokotekattavuus. 
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Käsihuuhdekulutuksen seuranta 

 

Käsihuuhteen käyttömäärää yksiköissä tarkastellaan suhteessa asetettuun tavoitteeseen. 

Käytössä on ollut kuluneen vuoden ajan eDesi sovellus ja sitä on pilotoitu kaikissa yksiköissä. 

Vuodeosastoille, poliklinikoille ja leikkauksille on omat THL:n asettamat tavoitteet 

käsihuuhteen käytölle joko suhteutettuna käyntiin, hoitopäiviin tai leikkaukseen. Lukuja 

menneeltä vuodelta on tarkasteltu hygieniahoitajien toimesta, eikä lukuja ole vielä 

julkistettu, koska esitetyt luvut on hankala tulkita. VKS:ssä on aiemminkin seurattu 

yksiköittäin käsihuuhteen kulutusta litratasolla, mutta ei siis suhteutettuna hoitopäiviin tai 

käynteihin. 

 

 

Sairaalahygienian kehittämistarpeet 

Sairaalahygieniaan perustetaan uusi hygieniahoitajan toimi vuonna 2018 että pystytään 

paremmin vastaamaan mm. uuden tartuntatautilain tuomiin haasteisiin, joka ulottuu myös 

sosiaalipuolelle. Tarkoituksena olisi kehittää infektioiden torjuntaa VSHP:ssa ja ryhtyä 

seuraamaan mm. hoitoon liittyviä infektioita alueen muissakin hoitolaitoksissa. Uuden 

hygieniahoitajan toimen myötä pitäisi nykyisten hygieniahoitajien ajan riittää paremmin 

VKS:n osastojen tarkkailu –ja kehittämistyöhön. 

  

 

Vuotta 2017 varten kehitettiin e-Ddesi sovellus, jonka avulla pystytään seuraamaan 

reaaliaikaisesti THL:n suositusten mukaista henkilökunnan käsihuuhdekulutusta talon 

hoitoyksiköissä. Aiemmin seuranta tehtiin manuaalisesti hankintakeskuksen lukujen 

perusteella kerran vuodessa hygieniahoitajien toimesta. Ohjelman käyttö ja seuranta vaatii 

vielä kuitenkin viilausta, eikä toimi aivan sillä tavoin kuin olisi tarkoitus. 

 

SAI -ohjelman käyttäjien koulutukseen panostetaan jatkossakin, että saadaan luotettavaa ja 

laadukasta statistiikkaa sairaalan infektioluvuista. Ohjelmaa käyttävät sekä hoitajat että 

lääkärit, ja se on kaikkien päivittäinen työkalu, kun hoidetaan ja ehkäistään infektioita ja 

käytetään antibiootteja. Erityisesti lääkäreille suunnattua koulutusta SAI:ta varten 

järjestetään keväällä 2018 ja ohjelman käyttöä varten on tehty ns. taskuohjekortti 
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helpottamaan uusia sekä vanhoja käyttäjiä.  Hygieniahoitajat sekä yksiköt itse seuraavat 

infektiolukuja jatkuvasti.  

 

Hygieniahoitajat saavat paljon yhteydenottoja hoito-osastoilta ja maakunnasta. 

Yhteydenotoista pidetään kirjaa, mutta yhteydenottojen tilastointi vaatii vielä kehittämistä.  

 

Hygieniahoitajat tekevät yhteistyötä puhdistuspalvelun kanssa. Tarkoituksena on, että 

sairaalassa on käytössä ajanmukaiset puhdistus –ja desinfiointiaineet ja välineet. Näin 

pystytään pitämään epidemiat kurissa ja ehkäisemään osa hoitoon liittyvistä infektioista. 

Uusi iso puhdistuspalvelun liikelaitos tuo jatkossa varmasti uusia haasteita yhteistyöhön. 

 

 

*Luvut otettu eri tietojärjestelmistä tammikuun 2018 puolivälissä. Osa luvuista saattaa 

muuttua vielä tämän jälkeenkin. 

 
 
 

10.  Hoitoisuus 
 
 

Hoitoisuusluokituksen avulla saadaan tietoa yksiköiden resursoinnista ja hoitotyön 

sisällöstä. Tiedon avulla on mahdollisuus kohdentaa hoitajien työpanos optimaalisesti ja 

näin mahdollistaa potilaiden hyvä ja laadukas hoito.  

Organisaatiossa on vuoden 2017 aikana pidetty koulutuksia yksiköiden esimiehille, sekä 

yksiköiden Rafaela hoitoisuuden vastuuhenkilöille. Koulutusten tarkoituksena on 

yhtenäistää hoitoisuusluokitusten tekoa ja näin varmistaa tulosten luotettavuutta. 

Esimiesten kanssa on läpi käyty mm. kuukausiraportin laatimista ja sisältöä.  Yksiköissä on 

otettu käyttöön hotoisuusluokituksen perehdytyskortti tukemaan yhtenäistä luokitusta ja 

lisäämään tietoisuutta mittarista. Vuoden aikana on myös avattu hoitoisuudesta vastaaville 

työtila, mistä löytyy informaatiota hoitoisuusluokituksesta ja kuukausiraporteista.  
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Teho-osasto osallistui yhtenä yksikkönä Rafaelan uuden HOIq- mittarin pilotointiin.           

HOIq-mittari yhdistää nykyiset OPCq- ja POLIHOIq-mittarit. Se on uusi selkeämpi mittari, 

mitä on kehitetty vastaamaan entistä paremmin tämän päivän hoitotyön tarpeisiin. Mittaria 

on kehitetty ja nyt myös hyväksytty Rafaelan johtoryhmässä. HOIq- mittarin käyttöönotto 

edellyttää yhteensopivuutta Esko ohjelmaan ja sen jälkeen henkilöstön koulutusta. 

POLIHOIq-mittari on edelleen ollut tauolla. Uuden HOIq- mitarin myötä on ajankohtaista 

arvioida poliklinikoiden uudelleen hoitoisuusluokitukseen mukaan liittymistä. 

 

Akuuttihoidon palvelualue: 

 

 

 

 

 

Vuodeosastohoidon palvelualue: 

Kuvio 15. Akuuttihoidon palvelualueen hoitoisuus suhteessa optimaaliseen tasoon 2017. 
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Kuvio 16. Vuodeosastohoidon palvelualueen hoitoisuus suhteessa optimaaliseen tasoon 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 17. Lasten ja naisten  palvelualueen hoitoisuus suhteessa optimaaliseen tasoon 2017. 
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11.  Sädehoito 
 

Sädehoidossa hoidettiin vuonna 2017 yli tuhat potilasta. Merkittävä osa potilaista saa 

sädehoitoa osana rintasyövän, prostatasyövän ja keuhkosyövän hoitoa. Lisäksi oireita 

lievittävää, eli palliatiivista sädehoitoa annetaan suurelle määrälle potilaita. 

 

Sädehoitolaitteille suoritetaan laadunvalvontaa laitekohtaisien laadunvalvontaohjelmien 

mukaisesti. Nämä ohjelmat ovat Säteilyturvakeskuksen hyväksymiä, ja ne sisältävät 

päivittäin, viikoittain ja kuukausittain tehtäviä mittauksia. Säteilyturvakeskus on määrittänyt 

sädehoitolaitteiden käytölle laitteiden suorituskykyyn liittyvät hyväksyntärajat. 

Sädehoitoklinikan laadunvalvontaohjelmien mukaisten laadunvalvontamittausten 

hyväksyntärajat ovat tiukemmat kuin sädehoitolaitteiden käytön hyväksyntärajat. Näin 

mahdollisiin muutoksiin kyetään reagoimaan paljon ennen kuin laitteita jouduttaisiin 

asettamaan käyttökieltoon. 

 

Säteilyturvakeskus suoritti vuoden aikana kahden sädehoitolaitteen 

määräaikaistarkastuksen. Tarkastuksissa mitataan laitteen mekaaniset ominaisuudet, ja 

säteilyominaisuudet. Lisäksi tarkistetaan rakenteelliset säteilysuojaukset ja 

säteilyturvallisuuteen kuuluvat järjestelmät, sekä säteilyturvallisuusohjeistus. Molemmat 

tarkastetut laitteet olivat annettujen määräysten mukaisia. Sädehoitolaitteille tarkastukset 

tehdään kahden vuoden välein, ja CT-kuvauslaitteille kolmen vuoden välein. 

 

Kuluneen vuoden aikana on korostunut se, että sädehoitoklinikan vanhimmalla 

hoitolaitteella ei pystytä hoitamaan samaa määrää potilaita, kuin kahdella muulla 

hoitolaitteella. Tämä johtuu siitä, että vanhan laitteen tekniikka ei sisällä kaikkia 

sädehoitoklinikassa käytössä olevia nykyaikaisia sädehoitotekniikoita. Näitä ovat esimerkiksi 

kaarisädehoito ja hengityspidätyssädehoito. Kaarisädehoitotekniikan avulla hoidetaan suuri 

osa esimerkiksi prostatasyöpä- ja keuhkosyöpäpotilaista. Vasemman puoleiset rintasyövät 

hoidetaan käyttämällä hengityspidätyssädehoitoa. 

 

Vuoden 2018 budjetissa on nyt varattu määräraha tämän sädehoitolaitteen korvaamiseen 

uudella laitteella. Uusi laite tulee mahdollistamaan potilasmäärän tasaisen jakautumisen 
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kaikille kolmelle hoitokoneelle. Lisäksi potilaita voidaan tarpeen mukaan joustavasti siirtää 

kaikilta hoitokoneelta toisille esimerkiksi vikatilanteissa tai hoitolaitteiden 

määräaikaishuoltojen aikana. 

 

Sädehoitoklinikassa sädehoitoon liittyvät HaiPro-ilmoitukset käydään aina läpi 

henkilökunnan kanssa viikkopalavereissa. Tällöin pohditaan myös moniammatillisesti 

(röntgenhoitajat, sairaanhoitajat, onkologit, fyysikot jne) yhdessä, kuinka tapahtumia 

pystyttäisiin ennalta ehkäisemään. Tarpeelliset muutokset ohjeistuksiin sovitaan jo 

viikkopalaverin yhteydessä, jolloin tieto muutoksista saavuttaa heti kaikki ammattiryhmät. 

Viikkopalavereissa käydään yhdessä läpi myös saapuneet hoitopalautteet. 

 

Sädehoidossa työntekijät kuuluvat säteilytyöluokkaan A. Tämän vuoksi heille kuuluu 

säteilyturvallisuuskoulutusta vuosittain vähintään 8 tuntia. Sädehoitoklinikassa koulutus 

koostuu pääasiassa omien koulutuspäivien yhteydessä annetusta 

säteilyturvallisuuskoulutuksesta, sekä hyväksytyistä aiheista yliopistosairaalaklinikoiden 

videoesityksistä. Lisäksi ne työntekijät, jotka osallistuvat valtakunnallisiin 

koulutustilaisuuksiin (Radiografiapäivät, Sädehoitopäivät, Sädeturvapäivät), välittävät tietoa 

tilaisuuksista pitämällä esityksen ko. tilaisuuden sädehoitoon ja säteilyturvallisuuteen 

liittyvistä aiheista. 

 

Euroopan Unionin säteilyn käyttöön liittyvät direktiivit ovat muuttuneet. Tämän vuoksi myös 

säteilylaki ja asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä ovat parasta aikaa uudistettavina. 

Ehdotus uudeksi säteilylaiksi oli lausuntokierroksella alkuvuodesta 2017, ja asetusehdotus 

oli lausuntokierroksella heti kesän jälkeen. Vaasan sairaanhoitopiirin lausunnot 

lakiehdotukseen ja asetusehdotukseen valmistelivat sädehoidon, radiologian ja 

isotooppilääketieteen edustajat yhdessä. Uuden lain ja asetuksen odotetaan tulevan 

voimaan vuoden 2018 aikana. 

 

12.  Radiologia 
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Säteilyasetuksen mukaisesti säteilyn käytön poikkeavista tapahtumista on ilmoitettava 

säteilyturvakeskukselle. Osa poikkeavista tapahtumista tulee ilmoittaa heti, osa kootusti 

kerran vuodessa. Poikkeavien tapahtumien ilmoitusmenettely röntgentutkimusten osalta on 

esitetty STUK:n ST-ohjeessa 3.3. Kootusti ilmoitettavat poikkeavat tapahtumat tulee 

luokitella STUK:n antaman luokituksen mukaisesti. 

 

Kaikki poikkeavat tapahtumat käsitellään säännöllisesti osastolla koko osaston 

yhteispalavereissa. Käsittelyissä pyritään kehittämään toimintatapoja poikkeavien 

tapahtumien estämiseksi. 

 

Vuonna 2017 röntgenosastolla ei tapahtunut yhtään sellaista poikkeavaa tapahtumaa, joka 

olisi pitänyt ilmoittaa heti säteilyturvakeskukselle. Kootusti ilmoitettavia poikkeavia 

tapahtumia tapahtui vuonna 2017 47 kpl, kun vuonna 2016 tapahtumia oli 33 kpl ja vuonna 

2015 30 kpl. Tapahtumien määrän kasvua selittää se, että poikkeavan tapahtuman 

määrittelyä selkiytettiin. Nyt myös varjoaineruiskutuksen epäonnistuminen, joka havaittiin 

ennen varsinaista CT-kuvausta, ilmoitettiin poikkeavana tapahtumana. Näitä tapauksia 

sattui vuonna 2017 19 kpl. Yleisin syy ruiskutuksen epäonnistumiseen oli potilaan 

verisuonen rikkoutuminen. 

 

Väärä kohde kuvattiin vuonna 2015 7 kertaa ja vuonna 2016 4 kertaa. Vuonna 2017 väärä 

kohde kuvattiin enää vain kerran eli hoitajat ovat kunnostautuneet varmistamaan 

kuvattavan kohteen potilaalta, ja mikäli potilaan kertomuksessa ja lähetteessä on ristiriitoja, 

he ottavat yhteyttä lähettävään yksikköön oikean kuvauskohteen selvittämiseksi.  

 

Vuonna 2016 määrällisesti eniten poikkeavien tapahtumia oli kategoriassa ”Epäonnistunut 

tutkimus”. Näistä suurin osa liittyi varjoainetehosteisiin CT-tutkimuksiin. Tämän perusteella 

röntgenhoitajille järjestettiin kertauskoulutusta varjoainetehosteisten kuvausten 

suorittamisessa. Näiden poikkeavien tapahtumien määrä vähenikin vuonna 2017; niitä 

tapahtui enää 7. 
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Kuvio 18. Röntgenosaston kootusti ilmoitettavat säteilyn käytön poikkeavat tapahtumat 

tapahtumatyypeittäin vuosina 2015 - 2017. 

 

 

Vuonna 2017 röntgenissä tehtiin reklamaatio ja ilmoitus Valviralle uuden kanyylin 

toimintaepävarmuudesta varjoainetehosteisissa kuvauksissa. Ilmoituksen perusteella 

järjestettiin palaveri laitevalmistajan kanssa. Palaverissa laitevalmistaja esitteli palautteen 

perusteella korjatun version kanyylista ja toimitti näitä uusia versioita käytettäväksi. 
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