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 Johdanto 

 

Vuoden 2020 laaturaportti on järjestyksessään yhdeksäs vuosittainen kooste organisaatiotasolla 

tehdystä suunnitelmallisesta kehittämistyöstä laadukkaan ja turvallisen hoidon ylläpitämiseksi 

ja edistämiseksi. Samalla se on myös viimeinen tässä muodossa julkaistava raportti, koska 

vuoden 2021 alusta käynnistyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä. Vaasan 

sairaanhoitopiirin on vuosien ajan panostanut laadukkaiden ja turvallisten palveluiden 

tuottamiseen väestölleen ja sama tavoite tulee olemaan myös käynnistyvässä Pohjaamaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymässä jatkossa. Laatu ei synny ilman systemaattista työtä, joten 

laaturaportti antaa raamit kehittämistyölle. Vuosi 2020 on ollut haasteellinen vuosi kehittämisen 

näkökulmasta ja organisaation prosesseja on jouduttu muuttamaan maailmanlaajuisen 

pandemiatilanteen vaihtuessa useaan kertaan vuoden aikana. Vuosien aikana rakennettu 

laatujärjestelmä on kuitenkin antanut vahvat raamit toiminnan muutoksiin nopeassakin 

tahdissa. 

 

Raporttiin on eri asiantuntijoiden toimesta dokumentoitu mennyt vuosi ja samalla myös koottu 

tulevan vuoden kehittämisalueet. Raportin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä tuottaa 

tietoa henkilöstölle, potilaille ja omaisille Vaasan keskussairaalan palveluiden tasosta ja 

kehittämistyöstä.  Laatutietoa seurataan läpi vuoden ja kehittämistyötä tehdään 

laatupoikkeamien välttämiseksi jatkuvasti. 

 

Laaturaportin hyväksyy sairaanhoidon johtoryhmä ja se viedään tiedoksi hallitukselle.   
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 Laatutyö 

 

2.1. Laatuvuosi 2020 

 

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 organisaatiossa 

tehdään vuosittain ylläpitoauditoinnit ja kolmen vuoden välein suoritetaan 

laaduntunnustusauditointi. Vuonna 2020 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. Kilpailutyön aihe saa koskea mitä tahansa 

aihealuetta. Laatukilpailuun voivat osallistua kaikki työyksiköt ja vuosittaisen voittajan valitsee 

Vaasan keskussairaalan laatutiimi ennalta määrättyjen kriteereiden pohjalta.  Laatukilpailu 

nähdään ulkoisissa auditoinneissa saadussa palautteessa organisaation vahvuutena ja hyvänä 

tapana uusien käytäntöjen esiintuomiselle.   

  

Vuoden 2020 laatukilpailun parhaana palkittiin teho- ja valvontaosasto, jonka aiheena oli 

potilaan perushoidon parantaminen. Työn arvoa korosti kaikkien yksikössä hoidettavien 

potilaiden saama hyöty ja koko henkilökunnan aktivoiminen kehittämistyöhön. Toisen palkinnon 

sai onkologian poliklinikka ja apteekki yhteistyöprojektistaan, jossa parannettiin onkologian 

lääkitysturvallisuutta. Kolmantena palkittiin T3 kirurginen osasto kivun hoitotyön laadun 

parantamisesta ja samalla kivunhoidon oppaan tuottamisesta. Neljännelle sijalle arvioitiin tänä 

vuonna lastenosasto A8, joka hyödynsi lean-menetelmää kehittääkseen hoidon turvallisuutta.   

  

2.2. Auditoinnit vuonna 2020  

Ylläpitoauditointi toteutui toukokuussa 2020 SHQS-laaduntunnustuksen ylläpitämiseksi.  

Auditoijilta saatujen havaintojen mukaan keskeisiä vahvuuksia ovat tiedottamisen selkeät 

käytännöt sekä keskusteluyhteydet johdon ja henkilöstön välillä, mitkä tukevat toiminnan 

kehittämistä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Potilasturvallisuuskulttuurin 

edistäminen ja potilasturvallisuuteen ja laadunhallintaan annetut resurssit nähtiin isona 
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voimavarana. Merkittävimpänä vahvuutena pidettiin organisaation asiakaskeskeisyyttä, joka 

tulee punaisena lankana esiin toiminnan suunnittelussa ja strategioissa. Myös 

koronaviruspandemiaan reagoiminen ja riskilähtöinen toiminnan suunnittelu saivat kiitosta.  

 

Kehittämissuosituksissa nähtiin tarpeellisena kehittää etävastaanottopalveluiden 

toimintakonseptia ja vaikuttavuuden arviointia, sillä etävastaanottotoiminta lisääntyy kiihtyvällä 

vauhdilla. Lisäksi todettiin, että kehityskeskusteluiden kattavuus on organisaatiossa hyvällä 

tasolla, mutta saman kattavuuden tulisi ulottua kaikkiin ammattiryhmiin, myös lääkäreihin. 

Heidän osaltaan myös perehdytyksen toteutuksen ja vaikuttavuuden seuranta tulisi 

dokumentoida paremmin.  Prosessien toimivuuden arviointia rajapinnoilla tulee jatkaa. 

Erityisesti tulee kiinnittää huomiota lääkityskirjauksia koskevan tiedon siirtymiseen. Lisäksi 

kehittämissuosituksissa nähtiin tärkeänä seurata organisaatiossa ilmenevien poikkeamien ja 

perehdytysprosessin mahdollisia syy-seuraussuhteita. Vaasan keskussairaalan sisäisten 

auditointien teema mahdollisti osaltaan reagoimisen tähän kehittämissuositukseen. 

 

Sisäiset auditoinnit ovat osa laatujärjestelmää ja ne toteutetaan organisaation omilla 

resursseilla. Syksyn 2020 aiheeksi valittiin asiakkaille lähetettävät kutsukirjeet. Kutsukirjeiden 

sisäinen auditointi on ollut pitkään suunnitelmissa ja ajankohtaisuutta tuki myös Pohjanmaan 

hyvinvointialueen tuleva potilastietojärjestelmä Aster Bothnian tarvitsema tieto toimivista ja 

kehittämistä vaativista asioista. Mukana oli 14 yksikköä, joista isoimpiin yksiköihin kohdistui 

useita auditointeja.  Auditointi kohdistui erityisesti avohoidon palvelualueelle, jonka yksiköistä 

lähetetään eniten kutsukirjeitä.  

 

Sisäisten auditointien havainnoissa todettiin, että yhteystietojen ilmoittaminen ja opastukset 

yksikköön tehtiin selkeästi. E-kirjeiden vähäinen käyttäminen ja sähköisten 

asiointimahdollisuuksien puuttuminen nähtiin kehittämiskohteina. Säännönmukaisuutta 

kaivattiin niin kutsukirjeiden katselmointiin kuin niiden parissa työskentelevien 

perehdytykseenkin. Palaute ja asiakasnäkökulma potilasinformaation onnistumisesta on 

onnistuneen kehittämistyön edellytys.  Sisäisistä auditoinneista saatuja tuloksia käsitellään 

johtoryhmässä ja kehittämisryhmissä.  
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Vuoden lopussa toteutettavissa itsearvioinneissa palvelualueet ja yksiköt arvoivat omaa 

toimintaansa korkein arvosanoin.  Kehittämisen osalta huomiota sai organisaation 

menettelytavat eettisten ongelmien seurantaan ja ratkaisemiseksi. Organisaatiossa tulisi 

selkeyttää eettisiä toimintatapoja, tunnistaa ongelmat ja tarjota ratkaisuita niihin entistä 

paremmin. Puutteita havainnoitiin myös sähköisten asiointimahdollisuuksien tarjoamisessa, 

toimitilojen tarkoituksenmukaisuudessa ja palvelu/hoitoketjujen yhteensovittamisessa eri 

organisaatioiden kanssa.   

 

2.3. Lean 

Strategiamme mukaan lean muodostaa organisaation kehittämisen perustan. Leanin 

implementointi koko organisaatioon on jatkunut toimintavuoden 2020 aikana. Covid-19-

pandemia on kuitenkin vaikuttanut implementointiin negatiivisesti. Myös henkilöstön 

vaihtuvuus on vaikuttanut jonkin verran lean-työhön. Useita suunnitteilla olleita 

koulutustilaisuuksia ja projekteja on jouduttu siirtämään osallistujamäärää koskevien rajoitusten 

vuoksi. Lean-projektit vaativat jonkin verran fyysisiä kohtaamisia, esimerkiksi 

arvovirtakartoitusten yhteydessä. Lisäksi organisaatio ja henkilöstö ovat luonnollisesti 

keskittyneet pandemian hoitamiseen vuonna 2020. Vielä vuoden alussa pidettiin joitakin lean-

koulutuksia paikan päällä, mm. lean-luento E5:lle sekä lean-akuuttipeli. Kevään aikana oli 

tarkoitus pitää koulutuspäivä sairaanhoitopiirin ja kuntien henkilöstölle. Luennoitsijaksi oli 

palkattu lean-asiantuntija Niklas Modig, mutta koulutus siirrettiin pidettäväksi heti kun 

pandemiatilanne sen sallii. Länsirannikon lean-verkostokokous oli tarkoitus pitää Vaasassa 

samaan aikaan kuin Modigin luentopäivä, mutta sekin siirrettiin. Sen sijaan uuden H-talon 

prosessien kehittäminen on jatkunut vuoden aikana ja olemme mm. pilotoineet tai alkaneet 

pilotoida kolme erilaista teknologista ratkaisua. 

 

Pandemiasta huolimatta leanin kehittäminen on jatkunut yksiköissä oman henkilöstön voimin, 

ja lean-asiantuntijat ovat vetäneet hyvällä menestyksellä joitakin projekteja, joista esimerkkeinä 

PET-CT, kirurgian poliklinikka, lastenpoliklinikka ja päiväyksikkö. Kirurgian lean-projekti 

aloitettiin jo vuonna 2019, mutta implementoitiin vuonna 2020. Projektin toteutti 

moniammatillinen ryhmä, jossa oli edustajia eri erikoisaloilta, mikä mahdollisti laajan 

ymmärryksen ja näkemyksen eroavuuksista. Projektissa kävi ilmi muun muassa se, että turha 

paperityö ja tulostaminen hidastavat lähetteiden käsittelyä ja että eri ammateissa tehdään 
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erilaista työtä eri erikoisaloilla. Projektin ansiosta lähetteiden käsittelyä yhtenäistettiin ja 

selkeytettiin (se on kuvattu myös prosessityökalussa) ja eri ammateille laadittiin selkeät ja 

yhtenäiset työtehtäväkuvaukset. Uusi lähetekäsittelyprosessi otettiin ensimmäisenä käyttöön 

leukakirurgiassa ja on sen jälkeen otettu käyttöön muillakin erikoisaloilla. Projektin tärkein tulos 

on kuitenkin se, että hoitajien työajasta kuluu nyt suurempi osuus potilastyöhön ja että toiminta 

on tehostunut ja potilasaikoja saa nopeammin. Päiväyksikön lean-projektin ansiosta ymmärrys 

ja käsitys eri yksiköiden haasteista parani. Projektin tuloksena potilaat tulevat porrastetusti 

päiväyksikköön, jolloin he eivät joudu odottamaan toimenpiteitä niin kauan. Projektin avulla 

selkeytettiin myös käytäntöjä sen suhteen, mitä tietoa mikin yksikkö antaa, jotta vältetään 

tiedon puuttuminen tai päällekkäinen tiedottaminen. Lisäksi laadittiin tarkistuslistat, jotta 

vältetään potilaiden riittämätön tiedottaminen ja se, etteivät potilaat ole valmistautuneita 

toimenpiteeseen, kun he saapuvat päiväyksikköön.  

 

Lastenpoliklinikalla toteutettiin lean-projekti, joka sisälsi myös astma- ja allergiaprosessin. 

Arvovirtakartoituksessa ilmeni eräitä haasteita, kuten erilaiset työtavat, päällekkäinen työ, aikaa 

vievä lähetekäsittely, perumattomat käynnit, ateriatilaukset sekä MRI-potilaiden käsittely. Kaikki 

ongelmat on käsitelty perumattomia käyntejä lukuun ottamatta. Astma- ja allergiaprosessi on 

päivitetty prosessikuvaustyökaluun. Projekti jatkuu lähetteiden käsittelyä koskevalla 

sivuprojektilla, joka perustuu osittain kirurgian poliklinikan lähetekäsittelyprosessiin.  

 

Yllä mainittujen lean-projektien lisäksi yksiköt ovat itsenäisesti toteuttaneet joukon suuria ja 

pieniä lean-projekteja sekä tehneet jatkuvaa parannustyötä. Tavoitteena on, että pystymme 

tarjoamaan lyhyitä ja pitkiä sisäisiä koulutuksia sekä erilaisia lean-pelejä parantaaksemme 

leaniin liittyvää asiantuntemusta, osaamista ja ymmärrystä. 
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 Potilasturvallisuus 

 

Vuosi 2020 on historiallinen vuosi monella tavalla Vaasan sairaanhoitopiirissä. Pitkäjänteinen 

potilasturvallisuus- ja laatutyö sai lisää pontta, kun Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 

rahoitusta sairaanhoitopiirille kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiselle. Heti 

vuoden 2021 alussa asiakas- ja potilasturvallisuuden koordinoinnin ja kansallisen 

yhteensovittamisen vastuu annettiin erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksessa Vaasan 

sairaanhoitopiirille. Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiskeskuksen toiminnasta vastaa 

tutkimusjohtaja, joka tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti 

laajojen yhteistyöverkostojen avulla.   

 

3.1.Turvallisuuskulttuurin arviointi 

 

Turvallisuuskulttuurin arviointia tehdään Vaasan keskussairaalassa kolmen vuoden välein ja 

loppuvuodesta 2020 oli viides kerta, kun arviointia tehtiin.  Potilasturvallisuuskulttuurin arviointi 

kohdennettiin tällä kertaa ammattilaisten yhteistyöhön ja ammatilliseen käytökseen. 

Kysely lähettiin koko henkilökunnalle ja vastausprosentti nousi 30, sen ollessa edellisessä 

arvioinnissa 19 prosenttia. Vastaajien kokonaismäärä oli 531. Vastauksia saatiin tasaisesti eri 

palvelualueilta sekä eri ikä- ja ammattiryhmistä. Epäasiallista käytöstä oli yhteensä kohdannut 

283 vastaajaa.  Vastaajien mukaan epäammattimaista käytöstä esiintyy potilaita tai muita 

työntekijöitä kohtaan. Vastaajat kokevat tietävänsä miten epäasialliseen ja epäammattimaiseen 

käyttäytymiseen sekä turvallisuusohjeiden laiminlyönteihin pitää puuttua. Näitä tilanteita ei 

kuitenkaan vastaajien mielestä käydä riittävästi läpi työyksiköissä. Ammattiryhmittäin 

tarkasteltuna epäasiallista tai –ammattimaista käytöstä oli eniten havainneet hoitajat, kun taas 

lääkäreiden ja tutkimushenkilöstön vastausten perusteella epäammattimaista käytöstä esiintyi 

harvoin. Vastaajista 110 kertoi olleensa mukana tilanteessa, jossa olemassa olevia 

turvallisuusohjeita ei ole noudatettu, mutta näistä tilanteista oli tehty vaaratilanneilmoitus vain 

46 tapauksesta.  

 

Hyvin tehdystä työstä kaivataan enemmän palautetta esimieheltä. Työntekijät ovat sitoutuneita 

potilasturvallisiin menettelytapoihin.  Huomioitavaa on, että vastaajat kuitenkin tunnistivat, että 

organisaatiossa on henkilöitä, joiden sitoutuminen potilasturvallisuutta edistäviin käytäntöihin 
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ei ole riittävällä tasolla. Yhteistyössä ammattiryhmien välillä on parannettavaa. Arvioinnin 

mukaan organisaation johtamistapa osoittaa, että potilas- ja työturvallisuus on keskeinen arvo.  

 

Vastausten mukaan pääsääntöisesti koetaan työntekijöillä olevan riittävä osaaminen 

työtehtäviin liittyen. Ulkopuolisten työntekijöiden sitoutumattomuus potilasturvallisuuteen 

nähdään selkeästi heikkoutena. Vastaajat tiedostavat hyvin oman sitoutumisen vaikutuksen 

potilasturvallisen hoidon toteuttamiseen. 

 

3.2. Vaaratapahtumista raportointi 

 

Vaaratapahtumailmoituksia on kirjattu ahkerasti vuoden 2020 aikana, 2301 turvallisuuden 

havaintoa on kirjattu vaaratapahtumailmoitusjärjestelmään ja potilaan tai omaisen kirjaamia 

ilmoituksia on 102. Ahkera vaaratapahtumien ilmoittaminen on osa toimivaa omavalvontaa 

organisaatiossa. Suuri merkitys ilmoitusaktiivisuuden ylläpitämiseen on kannustavalla ja 

avoimella turvallisuuskulttuurilla.  

 

3.3. Vuoden 2020 kehittämiskohteiden nykytila 

 

Kaatumisten vähentäminen 

Kaatumisten vähentämisen toimintaohjelma on jatkunut vuoden 2020 aikana. Kaatumisten 

vähentäminen on kansallisesti hoitotyösensitiivisten laatumittareiden ensimmäinen pilotti. 

Kaatumisten kirjaamiseen on panostettu erityisesti vuoden 2020 aikana, ja se näkyy myös 

tilastollisesti tarkasteltuna lisääntyneen 20% verran. 

 

Laiteturvallisuutta on edistetty laatimalla yhtenäisen mallipohjan mukaisesti laitepassin 

sisältöjä. Yhtenäiset laitepassin mallipohjat systematisoivat perehtymistä eri laitteisiin ja 

mallipohjien avulla koko Pohjanmaan hyvinvointialueella voidaan käyttöönottaa yhteneväinen 

laitepassi. Laitepassin pilotti laajenee vuoden 2021 aika erikoissairaanhoidon vuodeostoille. 

 

Lääkehoidon turvallisuuden edistämisessä on keskitytty standardoituun kirjaamistapaan. 
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3.4. Potilas- ja työturvallisuuskierrokset 

 

Potilas ja työturvallisuuskierroksien tarkoituksena on vuosittain kartoittaa yksiköiden potilas- ja 

työturvallisuuden tilaa. Turvallisuuskierrokset toteutetaan yhteistyössä 

potilasturvallisuuskoordinaattorien, työsuojeluvaltuutetuiden ja hygieniahoitajien kanssa.  

 

Alkuvuonna 2020 Vaasan keskussairaalan hoidollisissa yksiköissä jatkettiin potilas- ja 

työturvallisuuskierroksia niiden yksiköiden osalta, joissa ei ehditty vuonna 2019 käydä. 

Pahentuva pandemiatilanne pysäytti turvallisuuskierrokset täysin kevään ja kesän ajaksi.  

 

Muutamissa yksiköissä ehdittiin käydä ennen pandemian alkua keväällä ja syksyllä tilanteen 

ollessa parempi. Kierroksia jatkettiin siis vuoden 2019 kysymyksillä, jotka potilasturvallisuuden 

osalta liittyivät lääkkeiden antokirjaamiseen, MET-kriteerien tuntemukseen ja henkilökunnan 

kokemuksiin osaamiseen liittyen. Työturvallisuuden osalta kartoitettiin yksiköiden 

turvallisuuskäytäntöjä ja sairaalahygieniassa keskityttiin esimerkiksi käsihygienian toteutumisen 

edellytyksiin, eritepakin saatavuuteen sekä käytänteisiin näppäimistöjen ja puhelinten 

puhdistukseen liittyen. 

 

  



11 
 

Kuva 1. Turvallisuuskierrosten positiiviset ja negatiiviset asiat 2019-2020  

 

Vuonna 2021 kierroksia on tarkoitus jatkaa uusin kysymyksin koskien muun muassa hoito-ohjeita 

ja niiden noudattamista sekä poikkeustilanteiden toimintaa. Jatkossa on tarkoituksena, että 

turvallisuuskierros tehdään hoidollisiin yksikköihin joka toinen vuosi.  

 

3.5. Vaaratapahtumatyypit  

 

Vuoden 2020 aikana vaaratapahtumia kirjattiin eniten koskien tiedonkulkua ja kommunikaatiota. 

Kaikista ilmoituksista 27,9 % koski tiedonkulkua. Tiedonkulkuun liittyvät vaaratapahtumat ovat 

olleet myös edellisinä vuosina yleisin ilmoitustyyppi. Raportoidut tiedonkulun ongelmat liittyivät 

suurimmaksi osin potilastiedon dokumentointiin sekä suullisen kommunikaatioon.  

 

Myös lääkehoidon poikkeamiin liittyvät ilmoitukset ovat olleet pitkään suurimpien 

ilmoitustyyppien joukossa. Jälleen vuonna 2020 lääkehoitoon liittyvät tapahtumat olivat toiseksi 

yleisin (19,8 %) ilmoitustyyppi. Lääkehoidon poikkeamia sattui kaikista lääkehoidon ilmoituksista 

yleisimmin lääkkeiden antotilanteessa (30,26 %), lääkkeiden kirjaamisessa (20,39 %), lääkkeiden 

jakotilanteessa (17,6 %) tai lääkkeitä määrätessä (16,31 %). Potilaille on sattunut tapaturmia ja 

kaatumisia lukumäärällisesti enemmän kuin viime vuonna. Kaatumisia on raportoitu yhteensä 

Mitä hyvää turvallisuuskierroksissa on

•Lääkkeiden antokirjaus tehdään pääsääntöisesti ohjeen 
mukaan.

•Met-kriteerit ja uusi numero pääosin tuttuja.

•Yksiköissä käytössä paljon potilasturvallisuutta 
edistäviä käytäntöjä, kuten tarkistuslistoja ja 
kirjaamispohjia.

•Palo- ja poistumissuunnitelmat pääosin henkilöstön 
tiedossa.

•Kollegan apua ja neuvoja uskalletaan kysyä useassa 
yksikössä.

•Käsihygienian edellytykset kunnossa useassa yksikössä 
ja henkilökunnan mielestä käsidesiä on tarpeeksi 
saatavilla.

•Eritepakki käytössä niissä yksiköissä, joissa se on 
välttämätön. 

Millaisia haasteita on tunnistettu

•Välillä epävarmuutta oman osaamisen suhteen, 
erityisesti silloin, kun työtehtävät vaihtuvat tai joutuu 
kollegaa paikkaamaan vieraalla alueella.

•Sisäilma ongelmaa useammassa yksikössä.

•Yksikön jokapäiväinen riskien 
työturvallisuuden/henkilöturvallisuuden arviointi on 
puutteellista.

•Hälytyslaitteiden saatavuus ja niiden toimivuus ei ole 
selkeä. 

•Hätätilanteen sattuessa avunpyyntö- ja avunsaanti-
prosessissa esiintyy toimimattomuutta.

•Näppäimistöjen ja puhelinten desinfiointi sekä dekon
pesuaineen seuranta ei ole rutiinia.

•Kelloja ja koruja näkyy joissakin yksiköissä hoitotyössä 
olevilla, vaikka niiden käyttö on kielletty!

•Käsidesiautomaattien toiminnassa ja huoltamisessa 
välillä ongelmia/epäselvyyksiä.
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206 kpl:ta, eli kaatumisia on raportoitu 35 kpl:tta enemmän kuin viime vuonna. Kaatumisen 

ehkäisyyn tuleekin edelleen panostaa. 

 

Taulukko 1. Vaaratapahtumailmoitukset vuosina 2012-2020. Suluissa olevat luvut ovat osa 

potilasturvallisuustutkimusta, eivätkä kyseiset ilmoitukset ole siis hoitohenkilökunnan 

ilmoittamia. 

 

VUOSI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ilmoitusmäärä 1457 1482 1736 1874 1672 1911 

(123 

tutk. 

liittyvää) 

2528 

(258 

tutk. 

liittyvää) 

2156 2301 

Potilaiden 

ilmoitukset 

17 11 21 39 31 60 86 109 102 

Läheltä piti/ 

haittatapahtu

ma 

56 % 

44 % 

55 % 

45 % 

58 % 

42 % 

52 % 

42 % 

53 % 

47 % 

39 % 

57 % 

28% 

59% 

29,5% 

53,2% 

29,5% 

50,7% 

Lääke- ja 

nestehoito 

40 % 35 % 29 % 24 % 26 % 24 % 22% 20,6% 19,8% 

Tiedonkulku 24  24 % 23 % 24 % 25 % 33 % 26% 33% 27,9% 

Tapaturmat % 

Kaatumiset 

(kpl) 

11 % 

118 

10 % 

112 

8 % 

135 

8 % 

95 

9 % 

97 

9 % 

138 

10,5% 

193 

10,3% 

171 

12,9% 

206 

Kohtalainen 

haitta 

4,2 % 4,6 % 3,9 % 5,3 % 5,4 % 10,9 % 9,7% 5,2% 5% 

Vakava haitta 1,4 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 1,4 % 1% 0,2% 0,5% 
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3.6. Vakavat vaaratapahtumat 

 

Vakavien vaaratapahtumien selvittämisessä on ollut seesteisempi vaihe. Laajoja selvityksiä on 

tehty eri hoitoprosesseista vuoden 2020 lopussa on aloitettu 2 vakavan vaaratapahtuman 

tutkintaa. Hoitovastuun ja hoidon rajausten määrittelyssä on organisaatiossa parannettavaa. 

3.7. Laitehoito  

 

Laitehoidon turvallisuutta on edistetty digitaalisen laitepassin pilotin laajentamisella 

vuodeosastoille. Vuoden 2020 aikana yksiköiden laitevastaavat ovat tehneet strukturoidulle 

mallipohjalle laiteapassin sisältöjä, joita voidaan hyödyntää myös muissa yksiköissä. 

Perehdytyspohjat tehtiin yli 30 laitteesta. 

 

3.8. Lääkehoito  

 

Kirjaamisen yhtenäistämisen eteen on tehty töitä sekä työpajoissa että tietoisuutta lisäämällä. 

Uudet kirjaamisen linjaukset on esitelty vuoden 2020 lopussa. Tarkoituksena on laatia 

ajantasaisen lääkityksen selvittämisen ja kirjaamisen tueksi myös taskukortti sekä ohjeistaa 

kirjaamista tarkemmin lääkehoidon osalta. Perehdyttämistä uudistetaan kokonaisuutena. 

Lääkehoidon osalta on tunnistettu tarve muuttaa perehdytys pakolliseksi kaikille 

ammattiryhmille ja sen tulee sisältää myös tietojärjestelmän käytön opetusta. Useassa yksikössä 

on uudelleen järjestetty lääkehuoneita terapiaryhmittäin, jolloin näköisnimisten valmisteiden 

sekoittuminen vähentyy.  

Vuoden 2020 tavoitteina on saatettu loppuun lääkehoidon kirjaamisen liittyvät kehittämistyöt 

ja otettu käyttöön oletuslääkemääräykset koko sairaalassa sekä lääkkeenjakonäkymän käyttö on 

laajennettu kaikkiin vuodeosastohoitoa toteuttaviin yksiköihin. 

 

 

3.9. Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri sai sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustuksen Potilas- ja 

asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen perustamiseksi valtakunnallisen 
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koordinaatiotehtävän hoitamista varten. Keskukseen palkatun henkilöstön lisäksi toimintaan on 

osallistunut muita sairaanhoitopiirin laadun, potilasturvallisuuden ja kehittämisen 

asiantuntijoita valtionavustuksen ehtona olevan omavastuuosuuden kattamiseksi. Yhteistyötä 

keskuksen ja sairaanhoitopiirin kehittämis- ja laatutyön välillä on tehty 

potilasturvallisuusmenettelyjen ja työkalujen suunnittelussa, webinaarien ja koulutusten 

järjestämisessä, valtakunnallisten tutkimus- ja kehittämislinjojen ylläpitämisessä sekä 

simulaatiotoiminnan kehittämisessä. Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus on 

laatinut erillisen toimintakertomuksen, jossa kuvataan yksityiskohtaisemmin keskuksen tehtävät 

ja tulokset.  

 

Potilasturvallisuuden 

perehdytysohjelman 

luominen 

Potilasturvallisuuden kattavan 

perehtymisohjelman luominen ja 

käyttöönoton pilotti 

Laatujohtaja, 

suunnittelija, 

potilasturvallisuus-

koordinaattorit 

2021 

Vaaratapahtuma-

ilmoitusten 

käsittelyn prosessi 

Vaaratapahtumista oppiminen ja 

ilmoitusten hyödyntäminen 

toiminnan kehittämisessä 

Laatujohtaja, 

potilasturvallisuus-

koordinaattorit 

2020-

2022 

Käsihygienian 

seurantamenettelyt 

Käsihygieniahavainnointi eHuuhde 
–sovelluksen avulla –projektin 
loppuun saattaminen 
 

Hygieniahoitajat 2021 
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3.10.  Potilasturvallisuuden kehittämistoimenpiteet   

Taulukko2. Potilasturvallisuuden kehittämisalueet vuonna 2021-2022. 

 

 Riskienarviointi 

 

Riskienarvioinnilla pyritään lisäämään riskitietoisuutta ja suuntaamaan katse 

ennaltaehkäisevään toimintaan. Systemaattinen riskienarviointi on tärkeä osa organisaation 

omavalvonta- ja laatutyötä. 

 

4.1.Säännöllinen riskienarviointi 

 

Potilasturvallisuutta arvioidaan osana kokonaisturvallisuutta turvallisuusarvioinnissa. Vuosittain 

tehtävissä turvallisuusriskiarvioinneissa voidaan todeta vuoden 2020 arvioinnin osalta, että uusi 

henkilökuntan turvallisuuskoulutukseen ja etenkin varautuminen aggressiivisen potilaan 

kohtaamiseen koetaan puutteena. Samoin henkilöhälyttimien säännöllisen testauksen rutiinit 

eivät ole vielä systemaattisesti arviointien mukaan käytössä. Myös työn kuormittavuus nousee 

selkeänä riskialueena arvioinneista esiin. 

Laitehoito Digitaalisen laitepassin 

käyttöönotto 

vuodeosastopalvelualueella 

Laatujohtaja, 

suunnittelija, 

laitevastaavat 

yksiköissä 

 

 

2021 

Lääkehoito Lääkehoidon näyttökriteerien 
jalkautus. 
Digitaalisen lääkelupa ja 
lääkelupaprosessin käyttöönoton 
pilotti.  
 

Hoitotyön 

asiantuntija 

 

2021 
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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. Riskienarvioinnin aloituksesta päätöksen tekee 

palvelualueen ylihoitaja tai vastuualuejohtaja. Riskienhallinnan tarkemmat periaatteet on 

määritelty riskienhallinnan politiikassa sekä menetelmä on kuvattu 

potilasturvallisuussuunnitelmassa. 

 

Vuoden 2020 muutostilanteiden riskiarviointia kuvastaa pandemiaan varautuminen ja 

pandemian vaikutukset sairaalan toimintaan. 

 

Kuva 2. 

Riskiluokka 5:  Toimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi, kustannuksista riippumatta,  

Riskiluokka 4: Toimenpiteet aloitettava viivytyksettä, Riskiluokka 3: Riskiä pienennetään, 

Riskiluokka 2: Riskiä pidetään silmällä, toimenpiteet harkinnan mukaan, Riskiluokka 1: Riski 

tiedostetaan, ei toimenpiteitä. 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/ammattilaisille/ammattilaisille/potilasturvallisuus/Laatu-ja-potilasturvallisuussuunnitelma/
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Vuoden 2020 aikana tehdyt muutosriskienarvioinnit on lueteltu taulukossa 5. Riskipisteiden 

keskiarvosarakkeessa on suluissa riskien seuranta-arvioinnissa arvioitu pistemäärä. 

 

Taulukko 3. Muutosriskinarvioinnit 2020. 

Arvioitava muutos Alue jota muutos koskee Riskien 

määrä 

Riskipisteet 

KA  

Alueellinen varautuminen 

pandemiaan 

Vaasan sairaanhoitopiirin alue 7 58 

Ensihoidon yhdistyminen Vaasan sairaanhoitopiirin alue 6 37 

Lasten palvelualueen 

toiminnallisuuden ja 

toimintatilojen riskienarviointi 

Lasten- ja naisten vastuualue 4 38 

Lääketietorobottihanke Hanke/Akuuttihoidon palvelualue 25 12 

Vuodeosastopaikkojen 

vähennys 

Vuodeostohoidon palvelualue 4 62 

Pandemia poliklinikan 

suunnittelu 

Avohoidon palvelualue 4 35 

Yhteistyö Pihlajalinnan kanssa Vaasan sairaanhoitopiirin alue 7 27 

Säästöjen vaikutus 

osastosihteeripalveluihin/ 2 

osainen arviointi 

Sairaanhoidon tuen palvelualue 4 +4 54 /69 

Sytostaattiosion käyttöönotto 

hematologialla 

Vuodeostohoidon palvelualue 6 26 

Teledermatoskoopin 

käyttöönotto 

Vaasan sairaanhoitopiirin alue 6 16 

Vaativan kuntoutuksen 

kesäsulku 

Vuodeostohoidon palvelualue 5 66 

VKS:n strategian ’’ tavoitteiden 

saavuttamisen haasteet 

Vaasan sairaanhoitopiirin alue 12 31 

Valmiuden nosto Vaasan sairaanhoitopiirin alue 2 34 
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Vuoden 2020 aikana muutosriskien arviointia on tehty laajemmalla perspektiivillä ulottaen 

toiminnan arviointia koko Pohjanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta. Korkeimmat 

riskipisteet ovat säästötoimenpiteisiin ja pandemiaan varautumisen liittyviä muutostilanteita. 

Ennakoiva riskien arviointi on menetelmänä vakiintunut ennakoivan laadunhallinnan työkaluksi 

Vaasan keskussairaalassa. Työtä tulee kuitenkin edelleen tehdä riskienhallinnan toimenpiteiden 

edistämisessä. 

  Hoitotyö 

 

Suurin osa hoitotyön koulutuksista järjestettiin kokoontumisrajoitusten vuoksi sähköisesti 

etäkoulutuksina.  Osa koulutuksista myös videoitiin. Kevään ja alkukesän aikana 

hoitohenkilöstölle järjestettiin useita Covid-19 potilaiden hoitoon liittyviä koulutuksia mm. 

henkilöstön suojautumiseen, koronapotilaan hoitokäytäntöihin sekä Covid-19 potilaan hoidossa 

tarvittavien laitteiden käyttökoulutukseen.  Sairaalaan perustettiin myös Covid-19 potilaan 

hoito-ohjeiden laadintaan paneutuva moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia ja 

muokata Covid-19 potilaan hoitoon liittyviä hoito-ohjeita. Hoito-ohjeiden laadinnassa 

hyödynnettiin yliopistosairaaloilta saatuja vastaavia ohjeistuksia. Hoito-ohjeiden tallentamista 

ja jakamista varten perustettiin kuntien kanssa yhteinen Sharepoint-sivusto. 

 

Vuoden 2020 yksi laajimmista kehittämiskohteista oli lääkehoidon osaamisen varmistamista 

koskevan uudistuksen valmisteleva työ. Vaasan keskussairaalassa (VKS) työskentelevien 

laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon käytännön osaamisen 

varmistamista eli LOVe-näyttöjen antamista koskevat uudet käytännöt ja ohjeistukset tulivat 

voimaan 1.1.2021. Uudistus pitää sisällään mm. LOVe-näyttöjen arviointiperusteiden ja 

uudistettujen LOVe-näyttölomakkeiden käyttöönoton sekä uusintanäytöt myös lääkelupaa 

uusiville. LOVe-näyttöuudistuksen tavoitteena on parantaa potilaiden saaman hoidon laatua ja 

lisätä potilasturvallisuutta hoitohenkilöstön lääkehoidon osaamista vahvistamalla. LOVe-

näyttöjen arviointiperusteiden käyttöönotolla voimme varmistaa, että lääkehoitoa koskevat 

käytännön näytöt annetaan jatkossa tasalaatuisina, ja myös kansallisella tasolla yhtenäisten 

toimintatapojen mukaisesti. Uusintanäyttöjen antaminen toimii samalla lääkehoidon laadun, 

yhtenäisten ja oikeiden toimintatapojen varmistajana.  Käytännön näyttöjen antamista tukeva 

LOVe-näyttöpajatoiminta aloitettiin 21.10.20. LOVe-näytönvastaanottajille sekä esimiehille 
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järjestettiin loppu vuoden aikana kolme aiheeseen liittyvää koulutusta. Koulutukset jatkuvat ensi 

vuoden puolella. Vuoden 2021 aikana LOVe-näyttöjä koskevat uudistukset viedään käytäntöön 

yksikkötasolla. LOVe-näyttöuudistuksen rinnalla marraskuussa käynnistettiin hoidon 

palveluyksikössä (HPY1) LOVe-digipilotti. LOVe-digipilotin tavoitteena on kehittää ja luoda 

sairaalaan käyttäjäystävällinen lääkehoidon osaamisen saavuttamisohjelma, jossa 

hoitohenkilöstön lääkehoidon osaamisen varmistamisprosessin eri vaiheet on integroitu 

sähköisesti Laatuporttiin. Vuoden 2021 aikana tulee ajankohtaiseksi aloittaa suunnittelutyö 

yhteistyössä kuntien kanssa siitä, millä tavalla lääkehoidon osaamisen varmistaminen tullaan 

järjestämään tulevassa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä (hyky).  

 

Koronapandemiatilanteesta huolimatta vuoden 2020 aikana sairaalassa on tehty paljon 

aktiivista hoitotyön kehittämistyötä. Kehittämiskohteena on ollut mm. perushoidon osa-

alueiden laadun parantaminen. Maaliskuussa, osana STEPPI-hanketta, VKS:ssa toteutettiin 

vuodeosastoilla (8) perushoidon laadun nykytasoa kartoittava kysely. Hoitajia pyydettiin 

arvioimaan perushoidon eri osa-alueiden (12) laadun toteutumista omassa yksikössään 

asteikolla 0‒10 (toteutuu huonosti=1, toteutuu hyvin=10). Vastauksia saatiin yhteensä 122. 

Kokonaisvastausprosentti oli 57%. Perushoidon laadun kokonaiskeskiarvoksi muodostui 8.1. 

Perushoidon osa-alueista arvioitiin laadultaan toteutuvan parhaiten: hengittäminen= 8.5, 

aseptiikka 8.4 ja pahoinvointi 8.4 ja huonoiten: tunteet 7.3 (pelko, ahdistus, alakuloisuus, suru, 

aggressio) ja suunhoito = 6,5. Tulosten pohjalta kukin yksikkö otti omiksi kehittämiskohteikseen 

kyselyssä vähiten pisteitä saaneita perushoidon osa-alueita. Kehittämistyössä hyödynnettiin 

näyttöön perustuvaa tietoa. Kysely on tarkoitus uusia kevään 2021 aikana, jotta saadaan esille, 

onko perushoidon laadussa tapahtunut parannuksia. STEPPI-perushoidon laatukysely voitaneen 

tulevaisuudessa toteuttaa mahdollisesti myös tulevassa hyky:ssä. 

 

Hoitotyön laatupäivä järjestettiin etäkoulutuksena 12.10.20. Koulutuksen pääteemoja olivat 

hoitotyön sensitiiviset mittarit ja hoitotyön kirjaaminen. Muut videoidut esitykset käsittelivät 

monipuolisesti perushoidon erilaisia osa-alueita. Osastotunteja hoitotyön mittareista (FRAT, 

Braden, VAS, NRS2002) pidettiin hoitotyön asiantuntijan toimesta yhteensä yhdeksän. 

Potilastietojärjestelmästä saadun tilaston mukaan VAS-mittauksia tehtiin vuonna 2020 yht. 9326 

(13 yksikköä). Vuonna 2019 mittauksia tehtiin yht. 9177 (13 yksikköä). Braden -mittauksia tehtiin 

vuonna 2020 yht. 134 (7 yksikköä). Vuonna 2019 mittauksia tehtiin vastaavasti yht. 4 (2 
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yksikköä). Tulokset osoittavat, että hoitotyön mittareiden käyttö on täten sairaalassa 

lisääntynyt. 

 

Hoitotyön kirjaamisvastaavien tapaamisia järjestettiin vuoden aikana kolme, poliklinikoille, 

vuodeosastoille ja psykiatrian puolelle kullekin oma tapaamisensa. Kotiutushoitajatoimintaa, 

potilaan jatkohoitoon siirtymistä ja kotiuttamisprosessia on kehitetty läpi vuoden Vaasan 

kaupungin kanssa turvallisen kotiuttamisen periaatteita hyödyntäen. Potilaiden kotiuttamisiin 

liittyviä yhteistyötapaamisia Vaasan kaupungin kanssa järjestettiin kolme. Potilaan 

kotiuttamisasioihin keskittyvä koulutusiltapäivä pidettiin 3.6.20. Jatkossa tulevassa hyky:ssä 

kotiutushoitajatoiminta ja kotiuttamisprosessit tulee suunnitella ja toteuttaa huomioiden koko 

hyky:n tarpeet. 

 

Potilastietojärjestelmään integroitua aikaisen varoituksen PEWS-pisteytysjärjestelmää 

pilotoitiin lastenosastolla (A9) 4.11.19-10.6.20. Koska pilotista saadut kokemukset olivat pääosin 

positiivisia, päätettiin PEWS-pisteytyksen käyttö ottaa pysyväksi osaksi lastenosaston 

toimintakäytäntöjä rajatuille potilasryhmille (infektiopotilaat ja kirurgiset potilaat). Vuoden 2020 

aikana PEWS -mittauksia tehtiin yhteensä 801 (mittauksien määrä/pisteluokka). Potilaiden 

yhteismäärä/ pisteluokka oli 430. 

 

Hoito-ohjeiden tallennustyötä Hoito-ohjeet.fi sivustolle jatkettiin entiseen tapaa tehden 

yhteistyötä Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Tallennustyöhön 

käytettävissä olevat henkilöstöresurssit olivat kuitenkin vähäisemmät koronapandemia-

tilanteesta johtuen. Saavutettavuus vaatimukset täyttävien ja Hoito-ohjeet.fi -sivustolle 

tallennettavien potilasohjeiden laadintaan ja tallentamiseen liittyviä yleisiä koulutustilaisuuksia 

järjestettiin vuoden aikana neljä ja työpajoja yhdeksän. Hoito-ohjeet.fi sivuston hyödyntämistä 

yhteisenä hoito-ohjeiden tallennuspaikkana tulee harkita ja arvioida jatkossa myös hyky:n 

näkökulmasta. 

 

Potilaan omia voimavaroja hyödyntävän kinestetiikka toimintamallin jalkauttamistyötä tehtiin 

vahvasti vuoden 2020 aikana. Koronapandemian vuoksi kinestetiikka koulutuksia (perus- ja 

kertauskursseja) sekä tutorointeja ja työpajoja jouduttiin osin perumaan tai siirtämään. 

Kinestetiikka toimintamallin jalkauttamistyötä on viety sairaalassa kuitenkin hyvin eteenpäin 
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tavoitteiden mukaisesti koronasta huolimatta. Pitkäjänteisen juurruttamistyön ja tavoitteellisen 

toiminnan myötä tietoisuus kinestetiikka toimintamallista, ja sen hyödyistä on sairaalassa 

lisääntynyt. Myös potilailta ja omaisilta on saatu hyvää palautetta kinestetiikan käytöstä. 

Vaativan kuntoutusosaston kinestetiikkatoiminta lähestyy hienosti laatusertifikaatin ja 

laatuyksikön myöntämisen kriteereitä. Tavoitteena on, että kuntoutusosasto täyttää 

laatuyksiköksi nimeämisen kriteerit syksyyn mennessä, jonka jälkeen laatuyksikköauditoinnin 

ensimmäisen osan voisi mahdollisesti toteuttaa loppuvuodesta 2021 ja toisen osan keväällä 

2022. Tulevaisuudessa kinestetiikkatoimintamallin käyttöä voitaneen laajentaa koko hyky:n 

alueelle. 

 

5.2. Erva-yhteistyö 

Erva-alueen perushoidon laadun kehittämis- ja tutkimushanke: Terveyttä edistävä perushoito, 

STEPPI (2016-2020) päättyi vuoden lopussa. Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa ja kehittää 

laadukasta perushoitoa näyttöön perustuvan tiedon kautta. Hankkeella on saatu hyviä tuloksia 

aikaan. Hankkeessa mukana olleet yhteistyöorganisaatiot olivat yksimielisiä siitä, että tarve 

jatkohankkeen käynnistämiselle on olemassa. Hankkeen johtoryhmä laatikin nyt suunnitelmia 

jatkohankkeen 2 käynnistämisestä, ja sen toteuttamistavasta ja sisällöistä.  

 

5.3. Hoitotyön kehittäminen 

Kliinisen hoitotyön laadun ja potilasturvallisuuden parantamiseksi hoitoalan opiskelijat 

kartoittivat tammi-helmikuussa 2020 hoitotyösensitiivisten mittareiden käyttöä (VAS, Frat, 

Braden ja NRS2002) kullekin mittarille laaditun lomakkeen avulla. Opiskelijat selvittivät myös 

näiden tietojen kirjaamista potilasasiakirjoihin. Puolet (4/8) vuodeosastoista osallistui 

kartoitukseen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että mittareiden käyttöä sekä kirjaamista 

pitäisi parantaa tai kehittää ja tarkoituksena onkin kehittää erilaisia muistilistoja (tarkistuslistoja) 

hoitotyön mittareiden käyttöä ja tulosten kirjaamista varten. Tarkistuslistat kaatumistapausten 

päivittäiseen ja painehaavaprevalenssin kerran kuukaudessa tapahtuvaan seurantaan on jo 

laadittu. 

 

5.4. Kansallinen yhteistyö 

Vaasan keskussairaala on mukana kansallisessa HoiVerKe-yhteistyöverkostossa (hoitotyön 

kansallinen vertaiskehittäminen), jossa on mukana edustajia 16 sairaanhoitopiiristä. 
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Hoitotyösensitiivisiä mittareita (kaatumiset, Braden, VAS ja NRS2002) koskeva vertailumateriaali 

on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämää laaturekisteriä. Kaatumis- ja 

painehaavatietojen kerääminen aloitettiin lokakuussa 2020 kahdeksalla vuodeosastolla. 

Vuodeosastoilla tapahtui loka-joulukuussa yhteensä 72 kaatumista eli 2,03 kaatumista (luokka 

2–5) per 1 000 hoitopäivää. Samana ajanjaksona tarkistettiin 84,9 % vuodeosastojen potilaista 

ihon kunnon osalta, ja 51 potilaalta löytyi yhteensä 56 painehaavaa (40:llä ensimmäisen asteen 

painehaava). NES-kysely (Nursing Engagement Survey) toteutettiin keväällä 2020, mutta covid-

19-pandemian vuoksi kyselyyn vastasi vain 15,1 %. Kyselylomake sisälsi taustatietojen lisäksi 

seitsemän kategoriaa, joissa henkilöstön sitoutuneisuuden aste oli 4,5 (asteikolla 1–5) ja ne 

selvitettiin neljän kysymyksen perusteella.  

 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 organisaation muutoksista huolimatta osana laatua. Moniviranomaistyössä on 

ennakoitu yhteistä tilannekuvaa ja seurattu tiiviisti yhteiskunnan trendejä ja osaltaan vaikutettu 

turvallisuuden kokonaiskuvaan. 

 

6.1.Turvallisuustyö 

 

Vuonna 2020 turvallisuutta on parannettu ydintoimintaa haittaavissa häiriötilanteissa, kuten 

haasteellisten potilaiden (esimerkiksi sekakäyttäjät) kohtaamisessa ja hoidon linjausten 

selkiyttämisessä. Tilannetietoisuutta ja yhteistyötä on jatkettu aktiivisesti yhteispoliisin kanssa 

tietojen vaihdon osalta toiminnan varmistamisessa ennakoivalla riskienarvioinnilla.   
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Osa-alue 

 

 

Kehittämistoimenpiteet 

vuodelle 2021 

 

 

 

Toteutustapa 

 

 

Vastuutus 

 

 

Aikataulu 

Henkilöturvallisuus Turvallisuuskäytännöt 

häiriö- ja 

hätätilanteissa yksiköissä 

Käytäntöjen  

koulutus 

Yksiköiden 

esimiehet ja 

työsuojelu 

Jatkuva 

Hälytyslaitteiden 

(puhelin/hoitajakutsu 

/GSM/ /VIRVE) 

käyttö ja testaus 

Osastoittain Yksiköiden 

esimiehet ja 

työsuojelu 

Jatkuva 

Palo- ja kemikaali- 

turvallisuus 

Pelastussuunnitelmien 

perehdytys sekä 

harjoittelu 

Toimintaohjeet: 

koulutus ja osana 

perehdytystä 

(vuodeosasto 3v. 

välein ja muut 5 v. 

välein) 

Yksiköiden 

esimiehet ja 

työsuojelu 

Jatkuva 

Turvallisuuskävely ja 

turvallisuusasioiden 

havainnointi 

sekä jatkuva 

parantaminen 

Yksiköittäin Yksiköiden 

esimiehet, 

työsuojeluvaltuutetut, 

potilasturvallis 

uuden koordinaattorit 

Jatkuva 

Kaasuturvallisuus Koulutus LVI-ja 

Konehuolto 

2021 

Rikos- ja toimitila- 

turvallisuus 

Valvontakameroiden 

kokonaisuus 

ja läpikäynti 

Turvallisuusohjaus- 

ryhmä 

Tekninen yksikkö 2021 

Lääkkeiden turvallinen 

säilytys ja tarkastus 

Kameravalvonta Turvallisuus päällikkö, 

tekninen yksikkö ja 

apteekkari 

2021 

Tietoturvallisuus ja 

tietosuoja 

Tietoturvallisuuden 

jalkautus koko 

organisaatioon kaikille 

ammattiryhmille. 

Yhteistyö 2M-IT:n kanssa 

tietoturvan ja 

tietosuojan osalta. 

Tietokatkoprosessien 

Koulutus, yhteistyö 

2M-IT:n kanssa 

KY-jory 

IT-johtaja, 

Tietosuoja- 

päällikkö 

2020– 
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kehittäminen ja 

toiminnan jatkuvuuden 

varmistamisen 

kehittäminen, 

tietoturva- ja tietosuoja 

osaksi uusia hankintoja 

Työsuojelu Työsuojelun 

toimintaohjelma ja 

liitteessä painopisteet 

YT-toimikunnan 

hyväksyntä 

Yksiköiden esimiehet 

ja työsuojelu 

2020– 

Työterveyshuollon 

toimintasuunnitelma 

HR ja työsuojelu Yksiköiden 

esimiehet ja 

työsuojelu 

2019–

2023  

Tuotanto- ja 

toimintaturvallisuus 

Rakennushankkeet + H-

talon allianssi 

Suunnittelu ja 

toteutus sekä 

valvonta 

Tekninen 

Johtaja ja 

Allianssi 

2019–

2022 

Teknisen toimen 

johtaminen sekä 

kunnossapito 

Esimiehet Tekninen johtaja 2021 

Puhdas ja steriilivesi ja 

jätevesiasioiden 

turvaaminen, 

jäähdytys- ja 

lämmitysjärjestelmien 

läpikäynti 

Kunnossapito- 

päällikkö 

Tekninen johtaja 2019– 

Ympäristöturvallisuus Ympäristöasioiden 

koordinointi ja 

vastuu sekä raportointi 

Suunnitelman 

mukaan 

Kestävän kehityksen 

työryhmä 

2021 

Riskienhallinta Jatkuva riskienhallinta ja 

valvonta 

Esimieslinjassa Johto 2021 

Valmius ja 

varautuminen 

Valmiusharjoitukset Valmiuspäällikkö 

koordinoi 

Johto 2021 

Vahinkoriskit Vahinkoriskit ja yhteistyö Yhteistyö: 

HR, työsuojelu ja 

meklarit/ 

vakuutusyhtiö 

HR-johtaja ja 

työsuojelupäällikkö 

2021 
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Taulukko 4. Turvallisuuden kehittämistoimenpiteet osa-alueittain 2021–2022 

 

Vuoden aikana on esiintynyt sähkönjakeluun, verkkoihin ja puhelinliikenteeseen liittyviä 

häiriöitä. Häiriötilanteista on selvitty hyvin henkilöstön, yhteistyötahojen ja yhteisesti 

harjoiteltujen toimintaohjeiden mukaisesti. Kriisiviestintää on kehitetty sisäisesti ja johdon 

tilannetietoisuutta on parannettu. Lisäksi yhteistyötä on pyritty vahvistamaan 

toimintaohjelmien ohjeistusten mukaisesti esimiesten välityksellä. 

 

Aluehallintovirasto on tehnyt valvontaa teknillisen toimen tilaajavastuulain edellyttämällä 

tavalla. Yksiköiden turvallisuusriskeistä on noussut esiin erityisesti henkilöturvallisuus ja 

turvallisuuden tunne, haasteelliset tilanteet hoidon turvaamisessa sekä toimitilojen sopivuus 

toimintaan. Lisäksi strategian mukaan tehdyt säästöt, muutokset toimintaympäristössä, 

tukipalveluiden ulkoistusten laatu/saatavuus, kiireen tuntu ovat voineet vaikuttaa 

henkilökunnan jaksamiseen. 

 

Oman haasteensa on tuonut uusien tilojen akuutti tarve niin rakennusten kunnon kuin 

sisäilmasto-oireilujen takia sekä rakennusten saneerauksen ja koronan aiheuttamat vaikutukset 

työntekoon. Riskienarvioinnin pohjalta on koostettu yhteinen toimenpidelista, jolla on pyritty 

parantamaan toiminnan turvallisuutta vuosittain. 

 

 

 

6.2.Valmius ja varautuminen 

 

Vaasan keskussairaalan tavoitteena on jatkuva valmiuden ja varautumisen kehittäminen sekä 

kokonaisvalmiuden ja –tilannekuvan ylläpito. Tähän pyritään lisäämällä henkilöstön tietoisuutta 

ja varautumista sekä järjestämällä säännöllisesti harjoituksia ja koulutustilaisuuksia. 

Yksikkökohtaiset varautumissuunnitelmat on pidettävä ajan tasalla, ja henkilöstöä kannustetaan 

sisäistämään toimintamallit valmiuden ja varautumisen näkökulmasta. Sairaalassamme otettiin 

käyttöön yksikkökohtaiset varautumiskansiot tukemaan häiriötilannehallintaa.  
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Yhteistyö ja –toiminta TyksERVAn kanssa on säännöllistä. Vuonna 2020 TyksERVA-

valmiuskeskussuunnitteluun keskittyvä työryhmä on kokoustanut useita kertoja, ja yhtenä 

konkreettisena osa-alueena on vuodenvaihteessa 2020-2021 käyttöön otettava Krivat 

(toimijoiden yhteinen tilannekuvaselain) ERVA-alueella. Tässä kokonaisuudessa on 

tarkoituksena edelleen kehittää tulevaisuudessa tilannekuvan ja –tietoisuuden välittämistä 

TyksERVAn sisällä. ERVA-tasolla Krivat-lisenssihankinta käynnistyi joulukuussa 2020, ja 

käyttöönotto tapahtuu alkuvuodesta 2021. Lisenssejä tulee sairaanhoitopiiriimme sekä yhteis- 

että henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, ja ensihoidon tilannekeskus on alkuvaiheessa taso, jossa 

Krivat-tilannekuvaa voidaan ylläpitää 24/7/365.  

 

Vuonna 2020 sairaalamme osallistui UPM:n järjestämään harjoitukseen, jossa tehtaalla tapahtui 

vaarallisen aineen vuoto. Ensihoitopalveluorganisaatio välitti sairaalaan perustettuun 

valmiusjohtokeskukseen tilannekuvaa, loukkaantuneet harjoituspotilaat evakuoitiin CoVid19-

tilanteen takia ainoastaan UPM-alueella. Harjoituksessa VKS johtokeskus sekä Pietarsaaren 

terveyskeskuksen johtokeskus pitivät toisensa tilannetietoisina. Sairaalan 

valmiusjohtokeskushenkilöstö vastasi palautekyselyyn, josta laadittiin kooste. Koosteessa 

kehitettäviksi asioiksi nostettiin mm. valmiusjohtokeskuksen tilaratkaisut sekä viestiliikenteen 

haastavuus. Harjoitusten todettiin olevan tärkeitä osaamisen ylläpitämiseksi.  

 

Sairaalamme osallistui Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valmiustoimintaan aktiivisesti 

huomioiden pandeeminen tilanne. Tänä vuonna alueellista harjoitusta ei pidetty. 

Organisaatiomme osallistui LSSAVI:n alueelliseen valmiuspäivään marraskuussa 

(verkkostreemaus). Valmiuspäällikkö piti tapahtumassa puheenvuorot sekä huoltovarmuuden 

että tilannekuvan osalta.    

 

Vshp alueellinen valmiussuunnitelma on hyväksytty kuntajohtajien toimesta loppuvuonna 2020. 

Lisäksi valmiuspäällikkö on luonnostellut sekä Vaasan keskussairaalan päivitettyä 

valmiussuunnitelmaa että yksikkökohtaisten, yhtenäisten valmiussuunnitelmien pohjia. 

Vuodelle 2021 vuosittainen valmiusharjoitus/harjoitukset eivät ole vielä tiedossa, mutta 

toivottavasti pandeeminen tilanne vuonna 2021 antaa myöden järjestää fyysisen harjoituksen, 

jossa sairaalan eri toimintoja on mukana.   

 

http://intra1.vsvd.local/globalassets/tuki-ja-palvelut--stod-och-tjanst/turvallisuusohjeet/valmiussuunnitelmat/vshp-alueellinen-valmiussuunnitelma-20.4.2020-_2.pdf
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Valmiuden ja varautumisen näkökulmasta on syytä pitää mielessä, että ainoastaan 

suuronnettomuudet eivät saata aiheuttaa häiriötilanteita sairaalassamme, vaan muut 

normaaliolojen häiriötilanteet (sähkö, ict, vesi jne.) ovat huomattavasti todennäköisempiä 

poikkeustilanteiden aiheuttajia. Lisäksi niin ERVA-tason kuin alueellisen tason kommunikaatio 

nousee yhä tärkeämpään rooliin yhteiskunnassamme. Myös ensihoitopalvelun ylläpitämää ja 

välittämää tilannekuvaa olisi syytä käyttää hyväksi jatkossa nykyistä enemmän. CoVid19-tilanne 

vuonna 2020 on osoittanut sen, että varautumista on syytä ylläpitää ja kehittää jatkuvasti, jotta 

tilannekuva, tilannetietoisuus sekä tilanneymmärrys ovat mahdollisimman hyvällä tasolla.        
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 Potilasasiamies 

 

Vuoden 2020 aikana potilasasiamieheen otettujen yhteydenottojen määrä nousi edelliseen 

vuoteen verrattuna. Yksi tilastoitava saattaa sisältää lukuisia puhelu- ym. kontakteja, tämä ei näy 

tilastossa lukuna.   

 

Kaikkien yhteydenottojen määrä oli 501 kpl, joista Vaasan keskussairaalaan kohdistuvia 

yhteydenottoja oli 410 kpl. Yhteydenotoista 91 kpl on ollut vaikea kohdistaa millekään osastolle, 

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

kertonut tai ei halua kertoa, missä häntä on hoidettu. Samaan lukumäärään lukeutuu ne 

henkilöt, jotka eivät tiedä oman hoitopaikkansa potilasasiamiehen yhteystietoja. 

 

Vuonna 2020 tärkeimpien yhteydenottojen aihealueita olivat hoito, hoitoon pääsy, kielteinen 

kohtelu, tiedonsaanti ja turvallisuus. 

 

Kuva 4. Potilaiden yhteydenottojen aiheet potilasasiamiehen. 

Yhteydenottojen jakautuminen 

 

 

Yhteydenottoja potilasasiamieheen tehdään suurimmaksi osaksi puhelimitse ja asiakkaan 

toimesta, myös läheiset ottavat yhteyttä. Muita yhteydenottotapoja on sähköposti, kirje tai 

käynti. Yhteydenotto on aina asiakaslähtöistä. 
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Kuva 5. Yhteydenottojen tarkempi erittely hoitoon liittyvissä asioissa. 

Hoito 

 

 

 

Tyytymättömyys saatuun hoitoon tulee esille yhteydenotoissa merkittävästi, vaikka lukuna 

määrä laski hieman viime vuodesta, jolloin se oli 264 kpl. Vuoden 2019 luku oli 328 kpl. 

 

Kuva 6. Hoitoon pääsyyn liittyvät yhteydenotot. 

 

Hoitoon pääsy 

 

 

Hoitoon pääsystä keskustellaan usein asiakkaiden kanssa ja varsinaisesti se tarkoittaa lääkärille 

pääsyä, joka mietityttää asiakkaita. Vuonna 2020 asiasta otti yhteyttä 103 kpl. Vuonna 2019 luku 

oli 70. 

 



30 
 

Kuva 7. Kohteluun liittyvät yhteydenotot. 

 

Kielteinen kohtelu 

 

 

Kielteinen kohtelu aihealueena on uudistettu, koska halusimme tarkentaa sen sisältöä. Potilaat 

ottavat useimmiten yhteyttä potilasasiamieheen ja valittavat enimmäkseen lääkäreiltä saatua 

kohtelua hoidossa. Myös läheiset kokevat kielteistä kohtelua siinä kuin potilaatkin, mutta 

ilmoituskynnys potilasasiamiehelle saattaa olla korkeampi. Kohteluun liittyviä ilmoituksia tehtiin 

vuonna 2020 192 kpl, kun taas vuonna 2019 luku oli 136 kpl. 

 

Kuva 8. Tiedonsaantiin liittyvät yhteydenotot. 

 

Tiedonsaanti 

 

Tiedonsaanti kytkeytyy hoitoon ja hoitopäätöksiin hyvin vahvasti. On erittäin tärkeää antaa 

potilaalle käyttöön riittävästi tietoa hoitoon ja hoitovaihtoehtoihin liittyen, koska se vaikuttaa 

vahvasti myös hoitopäätöksen tekemiseen ja itsemääräämisoikeuteen.  
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Kuva 9. Turvallisuuteen liittyvät yhteydenotot. 

 

Turvallisuus 

 

 

Turvallisuutta jaottelimme uudelleen saadaksemme sisältöä näkyväksi. Suurimmaksi 

yhteydenottojen syiksi ilmeni toimenpideturvallisuus ja lääketurvallisuus, jotka luonnollisesti 

aiheuttavat subjektiivista turvattomuuden tunnetta. Muu-kategorian alle kertyi mm. diagnoosiin 

tai diagnoosin muuttumiseen liittyviä yhteydenottoja. Kaikkineen yhteydenottoja 

turvallisuuteen liittyen tuli 206 kpl. Vuonna 2019 luku oli 164. 
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Vahinkopäätökset 

Taulukko 5.  Potilasvahinkopäätökset. 

PALVELUALUE 

 

 

Korvatut 

potilasvahinko-

päätökset 

Korvaamattomat  

Potilasvahinko-

päätökset 

Vuosi                     2020 2021 2022 2020 2021 2022 

 

Akuuttihoidon 

palvelualue 

 

6 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Avohoidon 

palvelualue 

 

6 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Diagnostiikka 

(palvelualue) 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Kuntoutuksen 

palvelualue 

 

0 

   

0 

  

 

Naisten ja lasten 

palvelualue 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Psykiatrian 

palvelualue 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Vuodeosastohoidon 

palvelualue 

 

21 

   

44 

  

Yhteensä 36   71   

 

Potilaita on ohjattu tekemään potilasturvallisuuteen liittyvissä asioissa myös HaiPro- ilmoituksia. 

Joissakin tapauksissa potilaat ovat voineet antaa palautetta muistutusten asemesta 

asiakaspalautejärjestelmän avulla oman valintansa mukaan.   
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Taulukko 6. Korvatut esinevahingot, muistutukset ja kantelut. 

 

 

 

 

2018 

VKS  

 

2019 

VKS  

 

2020 

VKS  

Korvatut 

esinevahingot 

 

8 

 

7 

 

11 

Muistutukset 65 83 82 

Kantelupäätökset 

Valviralta 

 

1 

 

1 

 

1 

Kantelupäätökset 

AVI:lta 

 

0 

 

6 

 

7 

 

Potilasasiamies toimii lain edellyttämällä tavalla neuvoen, ohjaten, avustaen sekä tiedottaen 

edellä kuvattujen asioiden ympärillä. Potilasasiamies toimii myös potilaan oikeuksien 

edistämiseksi ja toteuttamiseksi Vaasan keskussairaalassa. 

7.2. Muistutukset 

Muistutuksia on käsitelty vuoden aikana 82 kappaletta ja kanteluita 8. Yli puolet (55%) 

muistutuksista kohdentuu operatiiviselle vastuualueelle ja seuraavaksi eniten muistutuksia on 

tehty medisiiniselle vastuualueelle (20%). Muistutuksissa ja kanteluissa tärkeimpiä aiheita olivat 

tyytymättömyys saatuun hoitoon, asiakkaan kokemus riittämättömästä tai virheellisestä 

tutkimuksesta tai hoidosta, hoidon viivästyminen ja turvattomuuden tunne sekä potilaan 

kokemus lääkärin kielteisestä tai epäasiallisesta kohtelusta. Noin viidenneksessä osassa 

ilmoituksista oli kyseessä potilasvahinkoepäily. Tyytymättömyys kielelliseen palveluun nousi 

esiin seitsemässä muistutuksessa. 

 Asiakas- / potilaspalaute 

 

Vuonna 2020 QPro-palautejärjestelmän kautta saatiin yhteensä 2885 asiakaspalautetta. 

Palautteiden määrä on vähentynyt vuodesta 2019, jolloin palautteita saatiin 5105 kappaletta. 

Syynä tähän on asiakaspalautepäätteiden kautta saatujen palautteiden puuttuminen. 
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Asiakaspalautepäätteet (13 kpl) ovat olleet hygieniasyistä poissa käytöstä maaliskuun 

loppupuolelta lähtien covid-19 -pandemian vuoksi. Päätteiden kautta saatiin vuonna 2019 27 % 

palautteista (1384 kpl), kun vuonna 2020 palautteita annettiin päätteillä 8,8 % (255 kpl). 

Palautteita on annettu sähköisesti www-sivujen kautta sekä paperisella lomakkeella.  

 

Vuoden 2020 koko sairaalan saamien kaikkien palautteiden keskiarvo oli 4.7 asteikolla 1 - 5. 

Keskiarvo on pysynyt samana jo viiden vuoden ajan, vuodesta 2016. Kysymyskohtaiset 

keskiarvot näyttävät hyvin samanlaisilta verrattuna vuoteen 2019, mutta hieman 

negatiivisempia arvioita on annettu vuonna 2020 kysymykseen ”Läheiseni tai perheeni 

huomioitiin riittävästi”.  

 

Kuva 10.  Vertailu hoitojaksolla tai käynnillä saadusta palvelusta/hoidosta vuonna 2020 ja 

vuonna 2019. Kysymyksen ylempi arvo koskee vuotta 2019 ja alempi vuotta 2020. 
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Strategisena tavoitteenamme on muun muassa sujuva hoitoon pääsy. Kysymykseen ”Pääsin 

tutkimukseen tai hoitoon riittävän nopeasti” vastanneista noin 92 % oli täysin tai samaa mieltä. 

Osittain tai täysin eri mieltä oli 5,4 % eli 130 henkilöä. Strategiassamme painotetaan myös 

kaksikielistä palvelua. Vuonna 2020 96,4 % on vastannut joko täysin tai osittain samaa mieltä 

kysymykseen ”Sain hoitoa tai palvelua omalla äidinkielelläni.” Vuonna 2019 vastaava luku oli 

96,6 %. Palautteisiin vastanneista 2,1 % eli 52 henkilöä oli asiasta osittain tai täysin eri mieltä. 

 

NPS (Net Promoter Score) –arvoa mitataan kysymyksellä ”Voin suositella hoitopaikkaa 

läheiselleni”. Kysymykseen vastataan asteikolla 10-0. Asteikolla arvosanan 10-9 antaneet ovat 

suosittelijoita, 8-7 ovat passiivisia ja 6-0 arvosanan antaneet ovat arvostelijoita. 

Suosittelukysymykseen saatujen vastausten perusteella saadaan NPS-luku käyttämällä siihen 

suunniteltua matemaattista kaavaa. Arvostelijoiden määrä vähentää suosittelulukua 

voimakkaasti. NPS-luku sijoittuu välille -100 ja 100. Jos NPS-luku on yli 50, on arvo hyvä. 

 

Kuva 11. NPS-luvun mukainen suosittelu. 

 

 

 

Vuonna 2020 NPS-luku oli koko sairaalan osalta 80 eli erinomainen. Kysymykseen on vastannut 

2452 henkilöä. Vuonna 2019 saatu NPS-luku oli 79 ja kysymykseen vastanneita oli 4312. Vuonna 

2020 saatujen palautteiden vähentyminen heijastuu suoraan NPS-kysymykseen saatujen 

vastausten määrässä. Koko sairaalan vastauksissa yli 86 % vastaajista suosittelee hoitopaikkaa 

läheiselleen. 7,4 % on passiivisia ja arvostelijoita on 6,4 % vastaajista.  
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Kuva 12.. NPS-kysymykseen vastanneiden määrät vuonna 2020. 

 

 

 

8.1. Palautteiden käsittely 

 

Kaikki palautteet käsitellään yksiköiden käsittelijöiden toimesta. Yksiköissä on nimetty sekä 

hoito- että lääkäripuolen käsittelijä. Tarvittaessa yksikön käsittelijöillä on mahdollisuus siirtää 

palaute myös ylemmälle esimiestasolle.  

 

Asiakaspalautteiden avoimia vastauksia on analysoitu yksiköiden palautteiden käsittelijöiden 

toimesta. Asiakkaiden antamia kehittämisehdotuksia on sijoitettu eri kategorioihin seuraavasti: 
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Kuva 13.  Asiakaspalautteiden kehittämisehdotusten analyysi. 

 

 

 

Kehittämisehdotuksista noin 23 % koskee henkilökuntaan liittyviä asioita. Henkilökunnan 

toiminnassa eniten kehitettävää nähdään kohtaamisessa ja asiakaspalvelussa (66 %). Myös 

kuuntelu, tuki ja kannustus sekä luotettavuus kaipaavat kehittämistä. Kahdeksan palautteen 

mukaan kehitettävää olisi henkilökunnan määrässä. 
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Kuva 14. Henkilökuntaa koskevat kehittämisehdotukset. 

 

 

 

Tiedonsaannin ja tiedonhallinnan osalta tärkeimpänä kehittämiskohteena asiakkaat pitivät 

suullisen tiedon antamisen kehittämistä. Tärkeää olisi kehittää sekä suullisen ohjauksen 

riittävyyttä että ymmärrettävyyttä. Äidinkielellä asioimisen kehittäminen nousi toiseksi 

tärkeimmäksi asiaksi tiedonsaantia koskien. Tässä kategoriassa suurin osa koski ruotsin kielellä 

annettua tiedon saannin kehittämistarvetta. Kirjallisen tiedonsaannin ja hoidon järjestelyihin 

liittyvän tiedonsaannin kehittäminen nähtiin yhtä tärkeiksi. 
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Kuva 15. Tiedonsaannin ja tiedonhallinnan kehittämiskohteet. 

 

 

 

 

Hoitoon ja palveluun liittyen toivottiin omaisten huomiointia ja hoidon vaikuttavuutta. Alla oleva 

kuvio havainnollistaa mille alueille hoitoon ja palveluun liittyviä kehittämistoimenpiteitä tulisi 

suunnata. 

 

Kuva 16.  Hoitoon ja palveluun liittyviä kehittämisehdotuksia. 
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Jos palautteessa ei ole tekstiä (avoin palaute tai yhteydenottopyyntö) ja palautteen arvosanoissa 

ei ole numeroita 1 tai 2, muuttuvat palautteet automaattisesti järjestelmässä käsitellyiksi. Tämä 

helpottaa yksiköiden käsittelijöiden työtä. Palautteiden käsittely kirjautuu tällöin ei 

toimenpiteitä -sarakkeeseen. Muuten palautteita suositellaan käsiteltäväksi säännöllisesti 

yksikön henkilökunnan kanssa. Yksikön käsittelijöiden tehtävänä on tuoda palautteista saatu 

informaatio koko yksikön henkilökunnalle säännöllisin väliajoin. Positiiviset palautteet lisäävät 

henkilöstön motivaatiota ja kannustavat jatkamaan hyvää työtä. Negatiivisemmat palautteet 

tulee nähdä kehittämisen kohteina, joista voidaan myös oppia.  

 

Kuva 17. Palautteiden käsittely 

 

 

 

Palautteiden johdosta on suunniteltu kehittämistoimenpiteitä, jotka voivat koskea 

toimintatapojen tai –menettelyn muutoksia, tiedonvälityksen parantamista, koulutusta, 

johtamista tai muuta kehittämistä. Seuraavassa kuviossa on palautejärjestelmään merkittyjä 

palautteiden johdosta tehtyjä kehittämistoimenpiteitä. 

 

Kuva 18. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet. 
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Palautteiden kokonaismäärään verrattuna kirjattujen kehittämistoimenpiteiden määrät ovat 

minimaalisia. Osittain tätä selittää runsas positiivisten palautteiden määrä. Kun annetuista 

palautteista yli 86 % suosittelee hoitopaikkaa ja antaa pelkästään positiivisia kirjallisia 

kommentteja, ei niistä välttämättä löydy kehittämiskohteita. Tavoitteena olisi kuitenkin, että 

kehittämisehdotuksia sisältävät palautteet johtaisivat toiminnan parantamiseen. 

 

Palaute on tarkoitettu annettavan anonyymisti, mutta asiakkaalle on annettu mahdollisuus 

kirjoittaa nimensä ja yhteystietonsa, jos hän toivoo yhteydenottoa palautteeseensa liittyen. 

Yksiköiden palautteiden käsittelijöiden tehtävänä on ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaaseen.  

 Asiakasraadin toiminta vuonna 2020 

 

Asiakasraati on toiminut Vaasan keskussairaalassa vuoden 2013 alusta saakka. Nykyinen raati 

aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti, että nykyinen raati 

jatkaa toimintaansa 31.5.2021 saakka. Covid-19 –pandemia on vaikuttanut asiakasraadin 

toimintaan niin, että keväällä yksi kokous jäi pitämättä. Syksyllä yksi kokous pidettiin 

etäyhteydellä. Asiakasraadilla on ollut vuoden 2020 aikana kolme kokousta, joista raati on 

antanut julkilausumat. 

 

Kokous 10.2.2020  

Ajankohtaista akuuttihoidon palvelualueella, ylihoitaja Saija Seppelin 

 

Ylihoitaja Saija Seppelin kertoi ajankohtaisia asioita akuuttihoidon palvelualueelta sekä 

palvelualueen kehittämissuunnitelmista, kuten yksiköiden välisestä yhteistyöstä.   

 

Mitä tarkoittaa hyvä palvelu? 

 

Asiakasraati pohti, mitä heille tarkoittaa hyvä palvelu ja paras asiakaskokemus Vaasan 

keskussairaalassa. Asiakasraadin käsitys hyvästä palvelusta voitiin jaotella kolmen otsikon alle: 

hyvä hoito ja kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus ja informointi. Lisäksi jokainen raatilainen kertoi, 

millainen hänelle on paras asiakaskokemus. Nämä kirjattiin julkilausumaan. Asiakasraadin 

julkilausumasta on pidetty esitys hoidon palvelualueiden esimiesinfossa. 
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Vaasan sairaanhoitopiirin uusi strategia ja ajankohtaisia asioita 

sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen 

 

Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen kertoi päivitetystä sairaanhoitopiirin VKS 2025 –

strategiasta, Länsirannikon strategiasta, sote-uudistuksen ja Pohjanmaan 

hyvinvointikuntayhtymän valmistelusta, Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskuksen 

perustamisesta, H-talon rakentamisen tilanteesta sekä uuden potilastietojärjestelmän 

suunnittelusta. 

 

Kokous 31.8.2020 

Ajankohtaiset asiat, johtajaylilääkäri Peter Nieminen  

 

Johtajaylilääkäri Peter Nieminen esittäytyi asiakasraadille ja kertoi hyvinvointikuntayhtymän 

perustamisen tilanteesta, yhteisen potilastietojärjestelmän perustamisesta ja varautumisesta 

syksyllä mahdollisesti uhkaavaan pandemian pahenemiseen.  

 

Miten vakavan sairastumisen yhteydessä tarjottavaa kriisiapua pitäisi kehittää huomioiden 

nyt jo käytössä olevat resurssit?   

 

Asiakasraadista on annettu sairaalalle ehdotus kriisiavun kehittämisestä vakavan sairastumisen 

yhteydessä. Asiakasraadille esiteltiin kriisissä olevan asiakkaan auttamiseksi olemassa olevia 

tukimuotoja. Hoitotyön asiantuntija Anne Jaskari kertoi selvityksestä, jolla kartoitettiin 

palvelualueilta kriisiavun tarjoamisen nykytilaa, kehittämistarpeita ja parannusehdotuksia 

henkilökunnan näkökulmasta. Case managerit Eeva-Kaisa Hannelin ja Maria Lindholm kertoivat 

case manager –toiminnasta Vaasan keskussairaalassa. Kolmannen sektorin näkökulmasta 

esimerkkinä kuultiin Pohjanmaan kriisikeskus Valon johtaja Anne Salovaara-Keron esitys Valon 

toiminnasta.  

 

Esitysten jälkeen keskusteltiin yhdessä, miten kriisiapua voitaisiin vielä kehittää. Kriisin 

aiheuttavan tiedon antavalla ammattilaisella, usein lääkärillä, pitää olla taito kertoa asia niin, 

ettei aiheuta enempää tuskaa potilaalle. Raati ehdotti ammattilaisille koulutusta tähän. Kriisin 
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alkuvaiheessa tarvitaan ammattilaisen vahva tuki sekä ohjaus kriisiavun piiriin. Poliklinikoille 

raati ehdotti yhteyshenkilöä. Kolmannen sektorin palvelut kannattaa muistaa ja ohjata 

asiakkaita hakemaan vertaistukea potilasyhdistyksistä. Asiakasraadin ehdotukset esitelty 

sairaanhoitotoiminnan johtoryhmälle sekä pidetty esitys esimiesinfossa. 

 

Kokous 14.10.2020  

Ajankohtaiset asiat, hallintojohtaja Juha Post 

  

Toukokuussa hallintojohtajana aloittanut Juha Post esittäytyi asiakasraadille ja kertoi 

hyvinvointikuntayhtymän tämän hetken tilanteesta ja meneillään olevista johtajavalinnoista 

sekä uuden kuntayhtymän päätöksenteon suunnittelusta.  

  

Bothnia High 5 -allianssin arkkitehdit esittelivät H-talon värimaailmaa 

arkkitehti Maikki Laattala, Raami Arkkitehdit Oy 

arkkitehti Elina Salakari, Arkkitehdit Kontukoski Oy 

 

Maikki Laattala ja Elina Salakari kertoivat H-talon väri- ja sisustussuunnitelmista, jotka 

pohjautuvat Pohjanmaan rannikon luontoteemoihin. 

 

Sairaalan taideohjelman esittely  

Vaasan keskussairaalan taidekoordinaattori Heini Orell, Freizimmer 

 

Heini Orell kertoi H-talon taideohjelmasta, millaista taidetta H-taloon on suunniteltu ja miten 

taidetta sinne voitaisiin sijoitella. Asiakasraadin mielestä taiteen luonto- ja meriaiheet ovat 

hyviä. Taiteen tulisi olla rauhallista, mutta sitä voisi olla yllätyksellisissäkin paikoissa. Taide 

saattaa puhuttaa monella tavalla ja tuoda erilaisia ajatuksia. Toiset toivovat rauhaa ympärilleen 

ja toisaalta esimerkiksi lapset haluavat aivan erilaisia asioita. Lapsille turvallisuutta tuovat 

tunnistettavat hahmot. Tärkeitä lapsille on symboliikka ja yksityiskohdat, ja lapset voivat kokea 

sairaalakäynnin taiteen kautta elämyksenä.  
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Asiakasraadin toiminnasta tiedottaminen 

 

Kaikista asiakasraadin kokouksista on kirjoitettu raadin hyväksymät julkilausumat, jotka on 

annettu asianomaiselle yhteistyötaholle ja sairaanhoitopiirin hallitukselle. Lisäksi julkilausumat 

julkaistaan uutisena sairaalan intranetissä. Kaikki julkilausumat ovat luettavissa sairaalan www-

sivuilla. 

 

 Tietosuoja 

 

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen säännöksiä. Henkilötietolaki 

kumottiin ja tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Tietosuojalakia sovelletaan rinnakkain EU:n 

tietosuoja-asetuksen kanssa, jonka soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. EU:n tietosuoja-

asetus koskee lähtökohtaisesti kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. Se sisältää säännökset 

rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista. 

Julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskeva yleislaki Tiedonhallintalaki astui voimaan 1.1.2020. 

Toimintavuoden aikana yhteistyöprojekti jatkui tiedonhallintalain implementoimiseksi. Laissa 

kiinnitetään huomiota yleiseen tiedonhallintaan kuten tiedonhallinnan suunnitelmallisuuteen, 

suositusvaatimuksiin, tietovarantojen hyödyntämiseen, tiedonvaihdon tehostamiseen, 

aineiston säilyttämiseen ja arkistointiin sekä tiedon elinkaarikysymyksiin. 

 

Poikkeusvuoden aikana henkilötietojen käsittelyyn liittyvään ohjeistukseen sekä etätyön 

tietoturvaan ja tietosuojaan kiinnitettiin kiitettävästi huomiota. Henkilökunnan 

tietosuojakoulutus oli huonolla tasolla, koska Kanta verkkokoulutus ei toiminut. Tietoturvasta oli 

yksi koulutusiltapäivä sairaalan esimiehille. 

 

10.1. Tietosuojan toteutuminen Vaasan keskussairaalassa 

 

Osoitusvelvollisuus on keskeinen periaate tietosuoja-asetuksessa. Osoitusvelvollisuus 

tarkoittaa, että Vaasan keskussairaalan on osoitettava noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä. 

Jos Vaasan keskussairaalassa huomataan tietoturvaloukkaus, meidän on pystyttävä 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
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todistamaan, että me VKS:ssa aktiivisesti pyrimme tunnistamaan tietosuojaan liittyviä riskejä ja 

olemme ottaneet käyttöön tarvittavia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi.  

Osoitusvelvollisuuden tarkoituksena on myös näyttää, miten Vaasan keskussairaala kunnioittaa 

henkilötietojen käsittelyn kohteena olevien tietosuojaa. Osoitusvelvollisuuden toteuttaminen 

lisää Vaasan keskussairaalan toimintaan kohdistuvaa luottamusta.   

 

Tietoturva -ilmoitusaktiivisuus oli heikkoa. Ilmoituksia tehtiin lähes 50 vähemmän ja niin ikään 

myös valvovalle viranomaiselle tehtiin 10 ilmoitusta vähemmän kuin edellisenä 

toimintavuotena. 

 

Taulukko 6. Tietoturvallisuuspoikkeamat vuonna 2020. 

Tietoturvallisuus 

poikkeamat  

2020 

Tietoturva HaiPro 

ilmoitukset 

Omavalvonnan ja 

käyttölokitietojen 

seurannasta ilmenneet 

poikkeamat 

 

Kpl 

 

 

73 

 

52 

Ilmoitukset valvovalle 

viranomaiselle 

 

15 

 

0 

 

Sisäinen selvitys / 

kehittämisehdotus 

 

26 

 kehittämisehdotusta 

 

 

3 

Sisäistä selvitystä 

 

 

Sairaalamme suurin tietosuojariski tulee sairaalan sisältä. Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

on lähes puolet kaikista HaiPro tietoturva ilmoituksista.   

 

Kuva 19. Tietoturvallisuuspoikkeamien tyypit HaiPro- ilmoituksissa. 
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Vaasan keskussairaalassa on laadittu tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma, jonka 

toteuttamisesta vastaa sairaalan johtaja. Tietoturva- ja tietosuojavalvonnan eri osa-alueiden 

kautta pystytään hallitsemaan erityisesti tietoturvallisuuteen liittyviä riskejä. Keskeisenä 

tavoitteena on, että palveluita tuottavat ammattilaiset tuntevat ja huomioivat tietosuojaan ja 

tietoturvaan liittyvät menettelyt asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä. Tietoturvan ja 

tietosuojan omavalvonta liittyy myös tietojärjestelmien ja Kanta-välityspalvelujen sertifiointiin 

ja olennaisiin vaatimuksiin. Osa tietoturva- ja tietosuojavaatimuksista liittyy valtakunnallisten 

Kanta-palvelujen käyttöön (THL). Sairaalan omavalvontasuunnitelmaa ei päivitetty. Kanta 

verkkokoulutukset eivät toimineet sekä tietosuojakoulutus että -perehdytys eivät saaneet 

kiitosta vuonna 2020. 

 

10.2. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteutuminen 

 

Rekisteröidyllä on oikeus päästä tietotoihinsa EU tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti. 

Tarkastuspyyntö on toimitettava omakätisesti allekirjoitettuna Vaasan keskussairaalan 

potilaskertomusarkistoon. Kuluneen vuoden aikana tehtiin potilaskertomusarkistoon 389 omien 

tietojen tarkastuspyyntöä. Tietopyyntötrendi on edelleen laskeva. Pyyntöjä tehtiin 16 prosenttia 

vähemmän kuin edellisenä vuotena.  

http://intra1.vsvd.local/globalassets/tuki-ja-palvelut--stod-och-tjanst/turvallisuusohjeet/valmiussuunnitelmat/vshp-alueellinen-valmiussuunnitelma-20.4.2020-_2.pdf
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Tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisesti henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa 

päivitettyjä. Rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot 

poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Henkilötietoja koskevia korjauspyyntöjä tuli 

potilaskertomusarkistoon 66 kappaletta, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena. 

Voidaankin todeta, että alueemme väestö on melko aktiivisia OmaKannan käyttäjiä. 

Toimintavuoden aikana tuli muun muassa kritiikkiä puuttuvista - tai virheellisistä tiedoista niin 

laboratorio- kuin röntgentutkimuksista.  

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot 

esimerkiksi tilanteessa, jossa kyseisiä tietoja ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseen. 

Tuollaista oikeutta ei kuitenkaan ole silloin, mikäli rekisterinpitäjällä on lakisääteinen velvollisuus 

henkilötietojen käsittelyä edellyttävään toimintaan tai jos käsittely tapahtuu rekisterinpitäjälle 

kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Oikeus tulla unohdetuksi voi VKS:n toiminnassa 

koskea esimerkiksi vapaaehtoistyössä ollutta henkilöä. EU tietosuoja-asetusta ei sovelleta 

kuolleiden henkilöiden tietoihin. 

 

10.3. Seuranta ja mittaaminen 

Tietoturvan ja tietosuojan kannalta lokitietojen suojaamisen, seurannan ja säilyttämisen tulee 

olla säännöllistä ja suunnitelmallista. Oikein toteutettuna lokit ja luotettava lokiympäristö 

mahdollistaa aukottoman tapahtumaketjun kirjaamisen ja tapahtumien todentamisen. 

Organisaation asiakasrekisterin koosta, käytettävien tietojärjestelmien määrästä, käyttäjien 

määrästä sekä käyttötapahtumien määrästä riippuen lokien hallinta voi olla erittäin iso ja 

haastava prosessi. Lokien hallitsemisen avuksi on laadittu Vaasan keskussairaalan 

lokipolitiikka.  Lokipolitiikassa otetaan kantaa lokien säilytystapaan ja aikaan, lokien käsittelyyn 

liittyviin rooleihin sekä lokien käsittelyyn ja käsittelyn tarpeeseen. 

Rekisterinpitäjänä Vaasan sairaanhoitopiiri on vastuussa toiminnan lainmukaisuudesta.  

Tietosuojavastaava toimii asiantuntijana johdon ja henkilökunnan apuna tietosuojaan liittyvissä 

asioissa. Tietosuojavastaava suoritti lokivalvontaa Tietosuojatyöryhmän hyväksymän 

valvontasuunnitelman mukaisesti. Tietosuoja työryhmän puheenjohtajana toimi 

tietohallintoylilääkäri, muita työryhmän jäseniä olivat It -johtaja, kaksi ylihoitajaa, juristi, 

tietosuojapäällikkö ja potilaskertomusarkiston toimistosihteeri. Työryhmä kokoontui neljä 

kertaa vuonna 2020. 
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Valvontasuunnitelman mukaisessa 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 käyttölokitiedot. Satunnaisotannat kirjattiin erilliseen vihkoon, mikä 

säilytettiin tietosuojapäällikön lukitussa kaapissa. Poikkeamaraportit ajettiin omaisten tietojen 

hakemisesta. 49 kertaa huomautettiin henkilöstöä, että omien ja omasisten tietojen katsominen 

on kiellettyä organisaatiossamme. Neotide Oy on uudistanut Logmonitor-palvelinta. Microsoft 

on tiukentanut tietoturvaa, joten kunta-Esko raportteja ei pystynyt hakemaan vanhalta kunta -

Esko-palvelimelta. Uudistus saatiin tehtyä toimintavuoden lopussa.  Vaasan sairaanhoitopiirin 

jäsenkuntien tietosuojavastaaville lähetetiin Kunta-Esko raportit vain kevään ja kesän 2020 

osalta. 

Onnistunut valvonta edellyttää käyttövaltuuksien hallintaa. Esimiestehtävissä toimivilla oli 

velvollisuus seurata potilastietojen käyttöä ja ilmoittaa mahdollisista tietosuojariskeistä. Vuonna 

2020 asiakkaan tekemiä potilasrekisterin käyttölokitietojen tietopyyntöjä oli 28 kappaletta. 

Näiden pyyntöjen perusteella lokitiedot haettiin takautuvasti enintään kahden vuoden ajalta. 

Sisäisen selvitysprosessin mukaisesti käsiteltiin kolme epäilyä luvattomasta tietojen käytöstä. 

Tietosuojavastaava tarkasti pyydetyt lokitiedot ja mahdolliset väärinkäyttöepäilyt ohjattiin 

esimiehelle jatkoselvittelyyn sekä annettiin tiedoksi tietohallintoylilääkärille, johtajaylihoitajalle, 

johtajaylilääkärille ja sairaanhoitopiirin johtajalle. Asiakkaalle annettiin yhteenveto selvityksen 

tuloksesta. Yksi tietopyyntö tuli poliisilta. 

 

  



49 
 

Kuva 20.Tietopyyntöjen tyypit vuosina 2014-2020. 

 

Tietosuojavastaava piti vain kahdeksan erilaista koulutus- ja osastotuntia sekä sairaalan 

henkilökunnalle että yhteistyökumppaneille.  Vaasan sairaanhoitopiirin alueen 

tietosuojavastaavien kanssa pidettiin yksi yhteistyötapaaminen ja kaksi tapaamista etänä 

teamsin avulla. 

 

10.4. Tietosuojan arviointi ja kehittäminen 

 

Tietoturvallisuuspoikkeamien raportointiin ja seurantaa käytettiin Tietoturva HaiPro 

järjestelmää. Järjestelmän avulla pystytään osoittamaan tietosuojan tila Vaasan 

keskussairaalassa sekä se antaa paremmat mahdollisuudet seurata pidemmällä aikajanalla 

tietosuojan kehitystä organisaatiossamme. Tietoturva HaiPro ilmoituksia kirjattiin yhteensä 73 

kappaletta. Seurannan helpottamiseksi tietosuojavastaava on kirjannut tietoonsa saamansa 

tietoturvapoikkeamat Tietoturva HaiPro järjestelmään sekä pitänyt erillistä manuaalista 

rekisteriä, jossa on eroteltu tietosuojaviranomaisille tehdyt ilmoitukset ja päätökset. 

Sairaalamme suurin tietosuojariski on tulostetut asiakirjat. Niitä tulostetaan ja lähetetään 

väärään osoitteeseen. Johtajaylilääkäri ohjeisti, että loppulausuntoja ei enää postiteta 

automaattisesti kaikille potilaille vuoden 2021 alusta alkaen.  Loppulausunto on pääsääntöisesti 

nähtävissä Kanta-palveluiden kautta. 

Henkilökunnan kouluttamiseen ja informointiin on kiinnitettävä huomiota. Uusien 

työntekijöiden moniammatilliseen perehdytysohjelmaan on syytä lisätä myös 

tietoturvallisuuden osuus. Henkilökunnan säännölliseen tietoturvallisuuskoulutukseen 
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kannattaisi hyödyntää erilaisia verkko-oppimisympäristöjä, jotka mahdollistaisivat koulutusten 

hallinnan, jäljitettävyyden ja seurannan.  

  Sairaalahygienia 

11.1. Infektioiden ilmoittaminen 2020 

 

Taulukko 7. Hoitoon liittyvät infektiot ja avoinfektiot suhteessa hoitopäivin. 

Vuosi 2020 

 

Infektiot  Hoitopäivät  Inf./1000 Hp 

Hoitoon liittyvät 

infektiot 

 

1067 

 

70993 

 

15,03 

 

Avoinfektiot 

 

9549 

 

70993 

 

134,51 

 

Hoitoon liittyviä infektioita ilmoitettiin keskimäärin 89 kappaletta kuukaudessa. Hoitoon 

liittyvien määrä 1000 hoitopäivää kohden nousi jonkun verran verrattuna vuoteen 2019, jolloin 

suhdeluku oli 13,98. Avosyntyisiä infektioita taas on hoidettu menneenä vuotena selkeästi 

vähemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin suhdeluku oli 151,69. 

 

Taulukko 8. Hoitoon liittyvät infektiot eriteltynä vuosilta 2019-2020. 

Hoitoon liittyvät infektiot 

 

2019  

kappalemäärä 

2020 

Leikkaushaavainfektiot 

Pinnallinen, syvä, leikkausalue/elininfektio 

 

177 

 

189 

 

Mahasuolikanavan infektiot 

 

167 

 

138 

 

Virtsatieinfektiot 

 

125 

 

147 

Keuhkokuume 

Muut ala- ja ylähengitystieinfektiot 

122 

48 

143 

35 

Veriviljelypositiivinen sepsis 

Kliininen sepsis 

56 

14 

69 

15 
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Vastasyntyneen mahdollinen sepsis 55 60 

Infektio NAS 

Muu infektio 

73 

53 

68 

29 

 

Sukuelinten infektiot 

 

46 

 

42 

 

Iho- ja pehmytosainfektiot 

 

30 

 

40 

 

Silmä, korva, nenä ja suuontelon infektiot 

 

59 

 

60 

 

Verisuonikanyyli-infektiot 

 

17 

 

24 

 

Sydän- ja verisuoni-infektiot 

 

9 

 

5 

 

Keskushermostoinfektiot 

 

4 

 

1 

 

Tuttuun tapaan leikkaushaavainfektiot muodostivat suurimman hoitoon liittyvien infektioiden 

ryhmän. Infektioiden määrässä oli hienoinen nousu verrattuna vuoteen 2019. Toiseksi 

suurimmaksi ryhmäksi nousi virtsatieinfektiot, joiden määrä kääntyi nousuun. Keuhkokuumeita 

sekä veriviljelypositiivisia sepsiksiä todettiin myös jonkin verran enemmän. Sen sijaan erilaisten 

mahasuolikanavan infektioiden kokonaismäärä putosi selvästi. Virtsatieinfektioiden sekä 

keuhkokuumeiden ehkäisy aiotaankin heti keväällä ottaa koulutuspäivämme aiheiksi 

infektiomäärien nousun vuoksi.  

 

 

Taulukko 9. Tekonivelinfektioiden prosenttisuudet leikatuista potilaista vuosina 2019-2020. 

Tekonivelinfektiot 

 

2019 % 2020 % 

 

Lonkan kokotekonivel 

  

 

-pinnallinen infektio 

 

0 

 

0 
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-syvä infektio 

 

0,43 

 

0 

 

-leikkausalue/elininfektio 

 

0 

 

0,5 

 

Polven tekonivelet 

  

 

-pinnallinen infektio 

 

0 

 

1,4 

 

-syvä infektio 

 

1,43 

 

0 

 

-leikkausalue/elininfektio 

 

0,36 

 

0 

 

Tekonivelleikkausten infektioluvut olivat jälleen mallikelpoiset. Ilahduttavinta oli se, että suurin 

osa infektioista oli pinnallisia infektioita. Vakavampia syviä tai leikkausalue/elininfektioita oli 

vain yksi kappale, joten niiden infektioprosentti jäi erittäin pieneksi. Olkapään 

tekonivelleikkauksissa ei ollut infektioita ollenkaan, kuten ei ole ollut muutamaan 

aikaisempaankaan vuoteen. 
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Kuva 21. Clostridium difficele infektioiden määrä Vks:ssa VUOSINA 2016-2020. 

 

 

Clostridium difficilen aiheuttamat infektiot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna. 

Avoinfektioiden (Avo) määrä tuplaantui ja hoitoon liittyvien infektioiden (HLI) määrä lisääntyi 

maltillisemmin. Infektioiden ilmaantuvuuteen saattaa vaikuttaa mm. näytteenottoaktiivisuus. 

Myös mikrobilääkekäytännöillä saattaa olla vaikutusta asiaan. Tapaukset eivät liity epidemioihin, 

eikä joukossa ole ollut ainuttakaan hypervirulenttia kantaa. Clostridium difficilelle on tyypillistä, 

että sen esiintyvyys aaltoilee. 

  

v.16 v.17 v.18 v.19 v.20

Avo 27 23 19 16 31

HLI 62 77 37 25 36
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Kuva 22. Veriviljelypositiiviset sepsikset sairaala- ja avosyntyisissä infektioissa. 

 

 

Hoitopäiviin suhteutettuna on sekä hoitoon liittyvien (HLI) että avosyntyisten (Avo) 

veriviljelypositiivisten sepsiksien määrä lisääntynyt menneenä vuotena. Eniten hoitoon liittyviä 

sepsiksiä on aiheuttanut E coli (22 kpl), toiseksi eniten Staphylococcus aureus (9 kpl) ja kolmantena 

Staphylococcus epidermidis (7 kpl). Muita mikrobilöydöksiä on vain ihan yksittäisiä tai muutamia 

samaa lajia. 

 

Influenssarokotukset 

Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan, että riskipotilaita hoitava sairaalan 

hoitohenkilökunta ottaa joka vuosi kausi-influenssarokotteen. Influenssarokotteen ottamalla 

edistetään potilasturvallisuutta, hyvää hoitoa sekä ehkäistään omaa sekä läheisten 

sairastumista.  

Korotuskattavuuden toteutumista on voinut seurata Intran ePiikki-ohjelmasta sekä Hietalahden 

ja Huutoniemen ruokasalien TV:stä. ePiikki-ohjelmaan tehtävät rokotusmerkinnät tapahtuvat 

työterveyshoitajien toimesta rokotustilaisuuksien yhteydessä. 

 

Vaasan keskussairaalan työntekijöiden (1910 kpl) influenssarokotuskattavuus nousi viime 

vuoteen verrattuna ja on tällä hetkellä korkein ePiikin kautta tilastoitu rokotuskattavuus. 

Rokotusten osalta VKS:ssä tavoitteeksi on asetettu 90 % rokotuskattavuus. 

Kahdessakymmenessä (20) yksikössä tämä tavoite toteutui. Viime vuonna tavoitteeseen pääsi 

vain 10 yksikköä. Rokotuksia annettiin yhteensä 1337 kpl. Lääkäreiden osuus oli 201 kpl, 

hoitajien 922 kpl ja muun henkilökunnan 214 kpl otettuja rokotteita. Nämä rokotukset 

v.16 v.17 v.18 v.19 v.20

Avo 3,07 4,02 3,52 4,26 5,1

HLI 0,65 0,76 0,66 0,74 0,97
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muodostavat kokonaisuutena 70 % keskiarvon rokotuskattavuudessa, mikä on toistaiseksi 

korkein keskiarvo VKS:n henkilökunnan influenssarokotustilastoinnissa. 

 

Kuva 23. Henkilökunnan influenssarokotekattavuus vuosina 2017-2021. 

 

Lääkäreiden rokotuskattavuus pysyi lähes samana, mutta vastaavasti hoitajat ottivat enemmän 

rokotteita kuin aikaisempina vuosina, kasvua oli 13 %. Muun henkilökunnan osalta kasvua oli 7 

%. Influenssarokotusten tilastointiin eivät kuulu Teesen sekä Fimlabin työntekijät. 

Pandemian vuoksi johtoryhmä päätti, että yksiköt, joissa on yli 90% rokotuskattavuus ns. 

”rokotuskakkuja” ei tänä kautena jaettaisi yksiköihin. Kaikki rokotteen ottaneet saivat Smile-

setelin kiitoksena potilasturvallisuuden edistämisestä. 

 

Kuva 24. Rokotuskattavuuden keskiarvo Vaasan sairaanhoitopiirissä 2016-2021. 

 

v.2017-18 v.2018-19 v.2019-20 v.2020-21

Lääkärit 65 81 83 81

Hoitajat 56 63 59 72

Muut 38 38 48 55
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Koronapandemian johdosta Vaasan keskussairaalan rokotustilaisuudet järjestettiin THL:n 

suositusten mukaan mahdollisimman kattavasti henkilökunnan omissa työyksiköissä. 

Rokotustilaisuuden toteutettiin noudattamalla suosituksia käsihygieniasta, turvaväleistä sekä 

maskien käytöstä. Vaasan aluetyöterveys vastasi suoraan yksikköihin tapahtuvista 

rokotetilaisuuksista sekä niiden järjestämisestä ja tiedottamisesta. Hygieniahoitajat ilmoittivat 

Intrassa yleisistä rokotustilaisuuksista, joita järjestettiin 2 kpl joulu- ja tammikuussa. 

Influenssarokotustilaisuuksia suoraan yksiköihin oli marras-joulukuussa VKS:n toimipisteissä 

kaiken kaikkiaan 55 kpl (vuonna 2019 tilaisuuksia oli 28 kpl).  

Rokotuspisteitä oli myös psykiatrian yksiköissä ja Tammikaivontiellä sekä rokotteen pystyi 

hakemaan myös ajanvarauksella Vaasan aluetyöterveydestä, samoin kuin Pietarsaaressa ja 

Kristiinankaupungissa.  

 

Tärkein henkilökunnan influenssarokotuskampanjan tiedotuskanava on ollut intranet, jonka 

lisänä on käytetty julisteita ja sähköpostia. Lisäksi osaan yksiköistä on toimitettu 

influenssarokotuksista kertovia THL:n esitteitä ammattilaisten sekä potilaiden luettavaksi. 

Tärkeää asiaa on tuotu esiin myös sosiaalisessa mediassa viestintäyksikön puolesta. 

Aikaisempina vuosina on järjestetty influenssarokotukseen liittyviä yleisöluentoja. 

Infektiolääkäri Silvia Grönroos-Pada luennoi 2.11.2020 Merihanhi-auditoriossa influenssasta. 

Tilaisuutta pystyi seuraamaan Teamsin kautta. Luento tallennettiin ja linkki lähetettiin myös 

sairaanhoitopiirin maakuntaan, jossa kaikki halukkaat sote-työntekijät voivat sitä myös seurata. 

Luento on myös tallennettu Intranetin VKS-TV:seen, josta työntekijät voivat sitä katsoa sopivana 

ajankohtana. Tallennettu luentoa on katsottu vuoden 2021 alkuun mennessä jo 70 kertaa, eli 

huomattavasti enemmän, kuin mitä on ollut osallistujia aikaisempien vuosien 

luentotilaisuuksissa. 
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Kuva 25. Henkilökunnan rokotekattavuus palvelualueittain kaudella 20-2021. 

 

Henkilökunnan rokotuskattavuus vaihtelee eri palvelualueilla. Tänä kautena se on ollut korkein 

akuuttihoidon, naisten ja lasten sekä lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualueilla. Matalin 

rokotuskattavuus on ollut sairaanhoidon tuen palvelualueella, huollon palvelualueella sekä 

Kristiinankaupungin työntekijöiden keskuudessa. 

 

Moniresistentit mikrobit 

 

Vuonna 2020 uusia ESBL löydöksiä on ollut hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. ESBL 

ilmenee useimmiten virtsatieinfektiona, mutta kyseessä voi olla täysin oireetonkin kantajuus.  

 

MRSA-löydöksiä on ollut enemmän kuin aiempana vuotena. Yhdessä VSHP:n palveluasumisen 

yksikössä on ollut MRSA-epidemia vuonna 2019 ja se jatkui vuoden 2020 puolelle. Yleisesti 

ottaen MRSA löytyy usein kliinisistä viljelynäytteistä, mutta osa positiivisista löydöksistä liittyy 

seulontoihin. MDRGR- ryhmään kuuluvia moniresistenttejä gram-negatiivisia sauvabakteereja 

on rekisteröity 3 tapausta kuten vuonna 2019. CPE –tapauksia on kirjattu 2 kpl vuodelle 2020. 

VRE-tapauksia löytyi 1 kpl, joka löytyi ulkomaisen lomamatkailijan kliinisestä näytteestä. 
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Moniresistenttien mikrobien kantajia on sairaanhoitopiirissämme tällä hetkellä noin 1600 

henkilöä. 

 

Moniresistentin mikrobin löydöksestä tehdään merkintä hygieniahoitajien toimesta SAI-

rekisteriin, jonka ylläpitämistä tartuntatautilaki edellyttää. Lisäksi ESKO:n potilastietoihin 

tehdään riskitietomerkintä hygieniahoitajien toimesta. Löydöksestä vielä ilmoitetaan potilaan 

kotikuntaan. Potilas saa tiedon ja ohjauksen löydöksestä näytteen ottaneen hoitavan yksikön 

kautta.  

 

Yliopistosairaaloissa on ollut erilaisia moniresistenttien mikrobien aiheuttamia epidemioita, 

joiden seurauksena myös VSHP:n potilaita on seulottu ja yksiköitä ohjeistettu hygieniahoitajien 

toimesta. Potilaat ovat myös tarvittaessa saaneet joko puhelinsoiton tai kirjeen altistumisesta 

moniresistentille mikrobille ja heidän potilastietoihin on aluksi laitettu altistusmerkintä. Tämä 

tieto on poistettu sen jälkeen, kun heidän seulontanäytteet ovat todettu negatiivisiksi. 

Moniresistenttejä mikrobeja seulotaan muutenkin sairaalahoitoon tulevilta potilailta, koska 

matkailu, maahanmuutto ja sairaalahoidot ulkomailla lisääntyvät edelleen koko ajan. VKS:n 

seulontaohje moniresistenteille mikrobeille päivitettiin viimeksi loppuvuodesta 2019. Erillisistä 

väliaikaisista seulontaohjeista on erikseen tiedotettu Intrassa. Nämä ovat liittyneet mm. muiden 

sairaanhoitopiirien epidemioihin. 
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Kuva 26. Moniresistentit mikrobit VSHP:ssa 2015-2020. 

 

 

 

Käsihuuhdekulutuksen seuranta (eDesi-sovellus) 

Käsihuuhteen kulutus nousi vuodeosastoilla kuluneen vuoden aikana. Korona-pandemia 

todennäköisesti edesauttoi kulutuksen nousua, mutta nousua voi osin selittää se, että 

kulutukseen on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota ja, että käsihygieniahavainnointia 

on alettu tehdä vähitellen kaikilla vuodeosastoilla vuoden 2020 aikana. Kulutus oli vuonna 2019 

vuodeosastoilla keskimäärin 35,1 ml/hoitopäivä, kun vuonna 2020 lukema oli 50,7 

ml/hoitopäivä. Nousu on ilahduttavan suuri, mutta tavoitteesta 100 ml/hoitopäivä, olemme 

edelleen vielä kaukana. Osastokohtaisesti kulutus vaihteli pienimmän määrä ollessa 34 

ml/hoitopäivä ja suurimman 95 ml/hoitopäivä. Jokaisella vuodeosastolla käsihuuhteen 

kulutusmäärä nousi. Käsihuuhteen käyttöä pyritään lisäämään edelleen käsihuuhteen käytön 

havainnoinnin, tiedottamisen ja koulutuksen avulla. Tehohoidossa tavoite on sama 100 

ml/hoitopäivä. Tavoite täyttyi jälleen kirkkaasti kulutuksen ollessa 160,53 ml/hoitopäivä. Meillä 

on toistaiseksi käytössä tehohoidossa 100 ml/hoitopäivä tavoite, mutta osassa Suomen 

sairaaloista tavoite on jo 200 ml/hoitopäivä. 

 

Leikkauksissa käyttötavoite on 100 ml/leikkaus. Käsihuuhdetta kuluikin keskimäärin 104,9 

ml/leikkaus. Vuotta aiemmin keskimääräinen kulutus oli 86,5 ml/leikkaus, joten käsihuuhteen 

käyttö on tehostunut ilahduttavasti myös leikkausosastolla ja päiväkirurgialla. Suomessa ei ole 

yleisesti hyväksyttyä käsihuuhteen käyttömäärän tavoitetta leikkausta kohden. Tavoite on 

v.2015 v.2016 v.2017 v.2018 v.2019 v.2020

ESBL 135 154 135 167 161 171

MRSA 42 60 56 92 68 86

MDRGR 1 3 2 2 3 3

VRE 1 0 2 0 0 1

CPE 0 0 0 1 1 2
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meidän itse asettama ja sitä muutetaan tarvittaessa, jos yleisesti hyväksyttyyn tavoitelukuun 

Suomessa päädytään.   

 

Käsihygieniahavainnointi ja eHuuhde -sovellus 

Vaasan keskussairaalassa käsihygienian systemaattista käsihygieniahavainnointia 

hoitohenkilökunnan parissa (lääkärit/ hoitajat/muut) ryhdyttiin tekemään helmikuussa 2020 

osana infektioiden torjuntaa ja potilasturvallisuutta. Tarkoitus on parantaa käsihygienian 

toteutusta. Vuodeosastohoidon palvelualueen esimieskokouksessa esiteltiin ensimmäisenä 

eHuuhde ja mitä systemaattisella käsihygieniahavainnoinnilla tarkoitetaan. Vapaaehtoisiksi 

pilottiosastoiksi lähtivät osastot A3, Y1B ja onkologian osasto. Lokakuussa toimintaan lähtivät 

mukaan kaikki loput vuodeosastot, dialyysi, lastenosastot, synnytysyksikkö, päivystyspoliklinikka 

sekä päiväyksikkö.  Koronatilanteen takia loput yksiköistä koulutetaan ja havainnoinnit 

aloitetaan vasta vuoden 2021 alkupuolella. Käsihygieniahavainnointia tehdään ainoastaan 

somatiikan yksiköissä. Osastojen hygieniayhdyshenkilöt koulutettiin tekemään havainnointeja 

eHuuhde-sovelluksen avulla, joka reaaliaikainen sovellus ja toimii kirjaamisen ja raportoinnin 

työkaluna.  

Käsihygienian oikeaoppinen toteutus pohjautuu WHO:n suositukseen ”Viisi muistisääntöä 

hyvään käsihygieniaan” eli on viisi eri tilannetta, joissa käsihygieniaa tulee toteuttaa 

oikeaoppisesti. Tavoitteena yksiköissä on tehdä 30 havaintoa kuukaudessa. Kyseessä ei ole 

projekti vaan jatkuva toiminta. Kaiken kaikkiaan eHuuhteeseen kirjattiin 1596 havaintoa 

vuodelle 2020 ajalla helmi-joulukuu. Aktiivisin kuukausi oli lokakuu, jolloin kirjauksia oli yhteensä 

374. Vähiten eli 60 havaintoa tehtiin huhtikuussa. Tässä vaiheessa havainnot ovat suuntaa 

antavia ja kertovat ns. aloitustilanteen, kun toiminta on uutta. Yksikön esimiehen vastuulla on 

seurata käsihygieniahavainnointien tuloksia ja parantaa toimintojaan. Hygieniahoitajat antavat 

opetusta oikean käsihygienian toteutukseen, opettavat havainnointien tekoa ja seuraavat 

omalta osaltaan tuloksia.  

Käsien desinfektio lääkäreillä vaihteli 1 sekunnista 40 sekuntiin. Hoitajilla vastaava aika oli 2 

sekunnista jopa 58 sekuntiin. Tavoite käsien desinfektiolle on 20-30 sekuntia. Hoitajilla pääsevät 

paremmin tavoitteeseen ja hieronta-ajat ovat keskimäärin pidempiä kuin lääkäreillä. Myös eri 

tilanteilla on vaikutusta käsihuuhteen käyttöön. Kädet muistetaan desinfioida paremmin 

potilaan luota lähtiessä, kuin potilaan luo mentäessä. Yleisin haittatekijä sekä lääkäreillä että 
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hoitajilla olivat rannekkeet (=rannekellot ja aktiivisuusrannekkeet), pitkät hihat ja kynsilakka. 

Nämä kaikki ovat potilastyössä kiellettyjä, mutta siltikin niitä tavataan aina joitakin joka 

kuukausi. Sairaalassa käytettävissä työasut –ja takit ovat lyhythihaisia, mutta henkilökunta 

saattaa käyttää esim. omia pitkähihaisia aluspaitoja tai vilutakkeja, mutta nämä ovat siis 

potilastyössä kiellettyjä. Suojakäsineiden asianmukaiseen käyttöön ja tarpeellisuuteen 

kiinnitetään myös huomiota. Suojakäsineitä oli käytetty 550 tilanteessa ja 78 % tilanteissa 

käsineet olivat olleet tarpeelliset. 

Kuva 27. Käsihuuhdehavaintojen määrä somatiikan yksiköistä. 

 

 

Kuva 28. Käsihuuhteen käyttöaika lääkäreillä. 
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Kuva 29. Käsihuuhteen käyttöaika hoitajilla. 

 

 

Kuva 30. Suojakäsineiden käytön tarpeellisuuden havainnointi. 
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Kuva 31. Hygieniahoitajien konsultaatiot 

 

 

 

Hygieniahoitajien (3 kpl) vuosi 2020 oli kaikin puolin kiireinen ja yhteydenotot lisääntyivät 

huomattavasti koronapandemian takia. Tavallisten yhteydenottojen lisäksi on ollut todella 

paljon kysymyksiä ja konsultaatioita liittyen koronaan. Ohjeita on tehty ja päivitetty viikoittain, 

samoin on opetettu henkilökunnan suojautumista, mietitty tilaratkaisuja ja suojainasioita. 

Kokouksien ja erilaisten työryhmien määrä on myös lisääntynyt, esim. THL:n viikoittaisiin 

sairaanhoitopiirien yhteiskokouksiin on osallistuttu ja hygieniahoitajilla on lokakuusta alkaen 

ollut edustus VKS:n pandemia -ja pandemiajohtoryhmissä. Lisäksi on opeteltu pitämään 

etätapaamisia -ja koulutuksia. Pandemiasta huolimatta hygieniahoitajat ovat yhdessä 

infektiolääkäreiden kanssa järjestäneen alueelliset koulutuspäivät hyödyntäen etäyhteyttä. 

Infektiolääkäreiden sekä sairaalan ja maakunnan yksiköiden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä.  

 

VSHP:n maakunta & sairaalahygienia-asiat 

 

Maakuntaan on luotu oma hygieniayhdyshenkilöiden verkosto, jonka avulla pyritään lisäämään 

tietoisuutta sairaalahygienia-asioihin sekä edistämään omalla toiminnallaan laatua ja 

potilasturvallisuutta. Hygieniayhdyshenkilöiden avulla viedään maakuntiin tietoa infektioiden 

torjunnasta sekä uusimpia uutisia sekä tiedotteita monimuotoisen sairaalahygienian osalta. 

Yhteydenotot maakunnasta ovat myös kasvaneet. 

2019 2020

Puhelut 884 1600

Sähköpostit 370 1079
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Sairaalahygienia ja infektioiden torjunta vuonna 2021 

Käsihygienian tehostamistaseen paneudutaan edelleen ja apuna käytetään eDesi- ja eHuuhde-

sovellusten antamaa tietoa. Koronapandemia jatkuu todennäköisesti vielä pitkään, mutta 

pyrimme ylläpitämään ja kehittämään sekä keskussairaalan että maakunnan laitosten 

henkilökunnan tavanomaista hygienia/infektio-osaamista pandemiatilanteesta huolimatta. 

Apuna käytetään Teams-koulutusta, mikäli kokoontumisrajoitukset eivät suo muuta 

mahdollisuutta. Ohjeitamme on myös tarkoitus päivittää ja siirtää hoito-ohjeet.fi-sivustolle. 

Myös uusia ohjeistuksia on tarkoitus lanseerata, esimerkiksi Vip-score perifeerisen kanyyli-

infektion ehkäisemiseksi. Hygieniahoitajat jatkavat turvallisuuskierroksiin osallistumista ja niistä 

nousseiden haasteiden selvittämistä/kehittämistä. 

 Hoitoisuus 

 

Vaasan keskussairaalassa on vuoden 2020 aikana käytetty hoitoisuusluokitusta 

hoitotyönmittarina kymmenessä (10) eri hoidollisessa yksikössä.  

Hoitajien työkuormitusta voidaan seurata hoitoisuusluokitusjärjestelmän avulla. Jokainen 

yksikkö laatii kuukausittain raportin, minkä avulla seurataan optimaalista hoitoisuuden 

toteutumista hoitoisuus/ hoitaja, miten päivät ovat olleet suhteessa optimaaliseen, miten 

hoitoisuusluokkajakauma on jakautunut, sekä miten hoitotyön osa-alueet ovat jakautuneet. 

Kuukausittain tehtävässä raportissa selvitetään myös kirjallisesti toiminnan analyysi, tehdyt ja 

suunnitellut toimenpiteet, aikaisempien toimenpiteiden vaikutukset, sekä 

johtamistoimenpiteiden analyysi. 

 

Yhteenveto kuluneesta vuodesta 2020 osoittaa Covid-19 pandemian vaikutukset sairaalamme 

hoitoisuusluokitusta käyttävissä yksiköissä. Covid-19 pandemian laajetessa Suomeen ja 

sairaanhoitopiirimme alueelle otettiin valtakunnallisesti valmiuslaki käyttöön. Sairaalamme 

toimintaa vähennettiin mm. elektiivisten leikkausten osalta ja kansalaiset myös reagoivat siten 

etteivät hakeutuneet sairaalaan hoitoon. Etenkin keväällä on nähtävissä hoitoisuudessa, että 

hoitoisuus/hoitaja on ollut matalalla tasolla ja potilaita on ollut vähemmän. Kesän ja syksyn 

ajalta hoitoisuus onkin sitten palannut lähes normaalia toimintaa vastaavalle tasolle. Sairaala on 

toiminut kesän ja syksyn aikana normaalisti eikä toimintaa ole supistettu.  
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Vuoden 2020 aikana, kaikki yksiköt ottivat uuden HOIq- mittarin käyttöönsä. Hoitoisuusluokitus 

on tehty Aira-ohjelman kautta, koska vielä tuntemattomasta syystä Hoiq-mittaria ei ole saatu 

toimimaan Eskossa. Lisäksi rinnakkaisluokituksen ja Paoncil-mittauksen on tehnyt vain 4 

yksikköä Hoiq-mittarilla ja vuoden 2021 keväälle useampi yksikkö tulee tekemään 

rinnakkaisluokituksen ja Paoncil-mittauksen, jolloin raporteista saatava tieto on tarkempaa ja 

sitä tulkitaan yksikön optimiin nähden.   

Covid-19 pandemia aiheutti sen, että 2020 alkuvuodelle suunniteltu koulutus uusiin yksiköihin 

jouduttiin perumaan ja se siirrettiin vuoden 2020 lopulle. Hienoa on kuitenkin se, että koulutus 

saatiin pidettyä ja tulevana 2021 sairaalassamme on lisää yksiköitä, jotka tekevät 

hoitoisuusmittaria.  

 Hoitoisuus 
 

Vuonna 2020 sädehoitoyksikössä hoidettiin noin 1000 potilasta. Rintasyöpä-, prostatasyöpä- ja 

keuhkosyöpäpotilaat muodostavat edelleen suurimman osan hoidetuista potilaista. 

 

Meneillään oleva pandemia on vaikuttanut sädehoidon toimintaan, kuten koko sairaalan ja koko 

yhteiskunnan toimintaan. Kaikki sädehoidot on kuitenkin pystytty antamaan, eikä mitään 

viivästyksiäkään ole tullut pandemian vuoksi. 

 

Toimintaa on kuitenkin hieman muutettu pandemian seurauksena. Sädehoitoklinikat Suomen 

yliopistosairaaloissa siirtyivät pandemian vuoksi hieman nopeammassa aikataulussa käyttämään 

15 hoitokerran (”fraktion”) sädehoitoa kaikissa rintasyövän sädehoidoissa. Tätä fraktiointimallia 

on jo käytetty kaikissa paikallisissa rintasyövän sädehoidoissa kaikkialla Suomessa. Vaikka tämän 

hoidon tehokkuus myös imusolmukkeisiin levinneessä rintasyövässä on jo todistettu suurella 

potilasmäärällä kansainvälisissä tutkimuksissa, on yliopistosairaaloissa tähän asti edelleen 

osittain pitäydytty näissä tapauksissa 25 fraktion sädehoidossa. Koska pandemian vuoksi 

tarpeetonta kulkemista on suositeltu vältettävän, tekivät Vaasan keskussairaalan kannalta 

tärkeimmät TYKS ja TAYS (ja myös HUS) päätöksen siirtyä käyttämään 15 fraktion hoitoa. Tämän 

vuoksi myös Vaasassa siirryttiin hoitamaan kaikki rintasyöpäpotilaat 15 fraktion hoidolla. 
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Kaikki Vaasassa käytetyt sädehoidot perustuvat tutkimuksissa osoitettuun näyttöön. Ne ovat 

myös suurimmaksi osaksi samoja, jotka ovat käytössä vertailusairaaloissa TYKS:ssa ja TAYS:ssa. 

 

Vuosi 2020 oli ”välivuosi” Säteilyturvakeskuksen määräaikaiskatsastuksissa. Vuodelle ei siis 

sattunut yhtään sädehoitolaitteen katsastusta, joita tehdään ohjelman mukaan joka toinen 

vuosi. Myöskään CT-laitteen katsastusta ei osunut viime vuodelle. Niitä taas tehdään joka 5. 

vuosi. 

 

Sädehoitoklinikan hoito- ja kuvauslaitteilla tehdään säännöllistä laadunvalvontaa kunkin laitteen 

laadunvalvontaohjelman mukaisesti. Ohjelmien mukaan tehdään mittauksia päivittäin, 

viikoittain ja myös harvemmin. Näin kyetään varmistamaan kaikkien laitteiden ja järjestelmien 

asianmukainen toiminta. 

 

Sädehoitoklinikan vanhin hoitolaite (hoitokone 1, Varian Linac iX) on ollut käytössä vuodesta 

2009 lähtien. Tällä laitteella ei voida antaa kaikkia uusimpia sädehoitoja, koska laitteessa 

käytössä olevilla kohdistusmenetelmillä ei voida tehdä kuvantaseurantaa itse varsinaisen 

sädehoidon aikana. Lisäksi laitteessa on ollut aikaisempaa enemmän vikoja, joiden korjausten 

ajaksi potilaiden hoitoja on jouduttu siirtämään muille hoitokoneille. Viat eivät ole kuitenkaan 

aiheuttaneet ongelmia itse hoidoissa tai niiden tehossa, eikä myöskään viivästyksiä hoitojen 

toteutuksessa. Potilaiden siirto toisille hoitokoneille aiheuttaa kuitenkin lisää töitä 

hoitohenkilökunnalle. Vuonna 2021 tähän tulee onneksi muutos, sillä tämä mainittu laite 

poistetaan käytöstä kesäkuussa. Sen tilalle hankitaan nyt uusi sädehoitolaite, joka otetaan 

käyttöön loppuvuodesta 2021. 

 

Säteilytyöntekijöille kuuluu lain mukaan järjestää riittävä säteilysuojelu- ja ammatillinen 

täydennyskoulutus. Tämä muodostuu sekä sädehoitoklinikassa, että muualla omassa sairaalassa 

järjestettävästä koulutuksesta, ja myös sairaalan ulkopuolisista koulutuksista esim. erilaisista 

konferensseista ja ulkoisista koulutuksista. 

 

Kuluneen vuoden aikana täydennyskoulutuksen järjestäminen on ollut vaikeaa pandemian 

vuoksi. Sen lisäksi, että kaikki kongressit ja ulkoiset koulutukset oli peruttu, myös pandemian 

leviämisen estämiseksi käyttöön otetut sinänsä välttämättömät kokoontumisrajoitukset 
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sairaalassa estivät tavanomaisia ryhmäkoulutuksia. Näitä korvaavien etäkoulutusten ja 

itseopiskelumateriaalien järjestäminen on osoittautunut myös vaikeaksi. 

 

Edellä mainituista syistä johtuen täydennyskoulutustavoitteesta jäätiin vuonna 2020 jonkin 

verran. Mutta alkaneiden koronarokotusten myötä on todennäköistä, että vuonna 2021 

pandemia saadaan kuriin. Näin myös täydennyskoulutuksia päästään varmasti järjestämään 

enemmän, ja koulutusmäärät saadaan siten taas tavoitetasolle.  

 

Pandemiasta huolimatta sädehoitoklinikassa on poikkeamat raportoitu aktiivisesti käyttäen 

HaiPro-järjestelmää. Poikkeamat ja läheltä piti – tilanteet sädehoidossa raportoidaan myös 

tuoreeltaan säteilyturvavastaavalle (ylifyysikko), jolloin niihin voidaan reagoida nopeasti vielä 

potilaan hoidon aikana. Yhtään sellaista poikkeustapahtumaa, joka olisi pitänyt raportoida 

Säteilyturvakeskukseen, ei tapahtunut vuonna 2020. 
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14. LIITTEET  

 

Laatukilpailu  

 

1. Palkinto:  Teho- ja valvontaosasto 

2. Palkinto:  Onkologian poliklinikka ja apteekki 

3. Palkinto: T3 kiruginen osasto 

4. Palkinto: Lastenosasto A8 
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Potilasturvallisuuspalkinnot 

 

 

Potilasturvallisuuspalkinto 1/2020 osastonhoitaja Bodil Mäki 
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Potilasturvallisuuspalkinto 2/2020 ylihoitaja Saija Seppelin 

 

 

Potilasturvallisuuspalkinto 3/2020 materiaalikoordinaattori Stefan Vehkoja 


