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1. Johdanto 
 

Vuoden 2018 laaturaportti on järjestyksessään seitsemäs vuosittainen kooste 

organisaatiotasolla tehdystä suunnitelmallisesta kehittämistyöstä laadukkaan ja turvallisen 

hoidon ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Laaturaportin tarkoituksena on tukea ja 

systematisoida toiminnan kehittämistä. Raporttiin on eri asiantuntijoiden toimesta 

dokumentoitu mennyt vuosi ja katsaus tulevaan laatutyön, potilasturvallisuuden, 

kokonaisturvallisuuden, potilasasiamiestoiminnan, potilasvakuutuspäätösten, 

asiakaspalautteen, tietosuojan, sairaalahygienian, radiologian, sädehoidon ja 

hoitoisuusluokitusten näkökulmasta. Raportin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä 

tuottaa tietoa henkilöstölle, potilaille ja omaisille Vaasan keskussairaalan palveluiden 

tasosta ja kehittämistyöstä. Laaturaportin hyväksyy sairaanhoidon johtoryhmä ja se viedään 

tiedoksi hallitukselle.   

   

  



4 
 

2. Laatutyö 
 

2.1. Laatuvuosi 2018 

 

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 2018 oli vuorossa toinen 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 sai koskea 

mitä tahansa yksikön valitsemaa aihealuetta. Laatukilpailuun voivat osallistua kaikki 

työyksiköt ja vuosittaisen voittajan valitsee Vaasan keskussairaalan laatutiimi ennalta 

määrättyjen kriteereiden pohjalta.  

 

Vuoden 2018 laatukilpailun parhaana palkittiin ensihoito, jonka työn aiheena oli osaamisen 

johtaminen ja kehittäminen. Mobiililaitteita ja lokitietoja hyödyntämällä voidaan toiminnan 

suunnittelussa panostaa entistä paremmin tasalaatuisen ensihoidon tarjoamiseen. Toisen 

palkinnon sai sisätautien poliklinikka hoitopuhelun standardisoimisesta. Kolmantena 

palkittiin ihotautien poliklinikka uuden innovatiivisen hoitotavan, päivänvalohuoneen 

käyttöönotosta. 

 

2.2. Auditoinnit vuonna 2018 

 

Ylläpitoauditointi pidettiin maaliskuussa 2018. Auditoijilta saatujen havaintojen mukaan 

keskeisiä vahvuuksia ovat muun muassa asiakaslähtöisyys ja asiakastyytyväisyyden korkea 

taso sekä riskienarviointien jatkuva kehittäminen.  Potilasturvallisuuteen on edelleen 

voimakkaasti panostettu, esimerkiksi potilasturvallisuuden prevalenssien ja 
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turvallisuuskierrosten avulla. Lisäksi potilasvirran seurantaa ja hoitoa on kehitetty 

ansiokkaasti Vaasan keskussairaalassa. 

 

Auditoijat suosittelivat kehitystyön jatkamista palveluprosessien ja prosessimittareiden 

osalta. Rajapintayhteistyön osalta toimintakäytäntöjä tulee niin ikään kehittää. 

Henkilöstökyselyiden tuloksia tulee hyödyntää työhyvinvointisuunnittelussa yksikkötasolla ja 

koulutustavoitteiden toteutuminen varmistaa kattavasti.  

 

Sisäiset auditoinnit toteutettiin suunnitellusti marraskuun 2018 aikana. Tänä vuonna 

aiheena oli lääkitysturvallisuus hoitoyksiköissä. Auditointi toteutettiin kaikissa niissä 

yksiköissä, joissa lääkehoito on merkittävässä roolissa. Mukana olevia hoitoyksiköitä oli 

yhteensä 17. Auditointimateriaalina toimivat uudet mallin mukaisesti laaditut yksiköiden 

lääkehoitosuunnitelmat. Lääkitysturvallisuuden toteutumisen ohella voitiin samalla 

varmistaa yksiköiden yhteistyön toimivuutta sairaala-apteekin kanssa. 

 

Sisäisistä auditoinneista saatujen auditointiraporttien perustella yksiköiden 

perehdyttämiskäytännöissä huomattiin vaihtelua ja yhtenäistämisen tarvetta.  Parantamisen 

varaa oli niin lääkäreiden, hoitajien kuin sijaistenkin osaamisen varmistamisessa. Muita 

kehittämistä kaipaavia huomioita olivat muun muassa lääkeprosessin riskikohtien 

tunnistaminen sekä suojauksien kattavampi kuvaaminen. Auditoinnissa mukana olleille 

yksiköille toimitettiin kattavat raportit lääkitysturvallisuuden kehittämiseksi. Sisäisistä 

auditoinneista saatuja tuloksia käsitellään säännöllisesti sairaanhoitotoiminnan 

johtoryhmässä. 

 

2.3. Lean 

 

Lean kehittämistä ja toimintavavan jalkauttamista on jatkettu Vaasan keskussairaalan Lean- 

verkoston toimesta sekä yksiköiden omina projekteina.  Seuraavassa käydään läpi Vaasan 

keskussairaalassa vuonna 2018 toteutettuja tai aloitettuja lean-projekteja ja niiden tuloksia. 
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Psykiatrian vastuualueen kehittäminen 
 

Vaasan keskussairaalan psykiatrian vastuualueella on vuonna 2018 aloitettu prosessien 

kehittäminen. Kullekin psykiatrian vastuualueen poliklinikalle ja osastolle on määritelty 

kolme ydinprosessia (Taulukko 1). 

 

Samanaikaisesti on aloitettu mallintamaan ensimmäisenä nuorisopsykiatrian osaston 

prosessit ja aikuispsykiatrian avohoidon poliklinikoiden uudelleenorganisointiin liittyvien 

prosessien mallitukset. Lisäksi on aloitettu Lean Six Sigman mukaisesti DMAIC (define- 

measure-analyze-improve-control)-mukainen psykiatrian vastuualueen kehittäminen. Vuosi 

2018 on mennyt Measure-vaiheen valmisteluihin eli tuotantoon liittyvien lukujen (ns. eheän 

perusdatan rakentamiseen) ja tuotannon seurannan mahdollistavan ”kojelaudan” 

(dashboardin) rakentamiseen. 

 

Taulukko 1. Psykiatrian vastuualueen ydinprosessit 2019 
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Ihopoliklinikan päivänvalohuone 
 

Ihopoliklinikan tiloihin rakennettiin Suomen ensimmäinen SPL-PDT huone vanhaan 

tupakointihuoneeseen. Huoneen saneeraus on mahdollistanut uuden hoitomuodon 

käyttöönoton ensimmäisenä Suomessa ja nopeuttanut potilaiden hoitoon pääsyä sekä 

lyhentänyt ihopoliklinikan jonoja, siitä huolimatta että potilasmäärä on kasvanut. Potilas voi 

saada hoidon jo samana päivänä, kun näkee lääkärin. Erinomaisesti onnistunut projekti 

saatiin toteutettua alle siihen budjetoidun summan ja projekti palkittiin vuoden 2018 

laatukilpailussa kolmannella sijalla. Projekti jatkuu edelleen seurannalla, sekä 

sairaanhoitajien prosessin parantamisella. 

 

Kardiologisen poliklinikan kehittäminen 
 

Kardiologisen poliklinikan kehittämisessä vuosi 2018 on ollut implementointivaihe. Lean 

projektin tavoitteena oli jonotilanteen ja potilasturvallisuuden paraneminen, 

jononpurkupoleista eroon pääseminen, henkilöstön työtyytyväisyyden paraneminen sekä 

kustannussäästöt. Projektissa mm päivitettiin sydän- ja vajaatoimintahoitajien työnkuvat, 

selkiytettiin puhelinaikoja ja otettiin uusina käyttöön kiireajat, sekä palkattiin tiimiin 0,5 

osastosihteeri. Projektin jälkeen lähetteiden määrän kasvusta huolimatta uusien potilaiden 

hoitotakuu on toteutunut aiempaa paremmin, seurantakäyntien jonotilanne on parantunut, 

ensikäyntien määrä on noussut 20% ja uusintakäyntien määrä on noussut 16%. Viikon 

aikana on voitu ottaa vastaan n. 27 potilasta aiempaa enemmän. Mikä parasta 

työtyytyväisyys on parantunut seuranta-aikana kaikissa henkilöstöryhmissä. 

Projekti jatkuu perusterveydenhuollon yhteystyön tiivistämisellä, sekä seurannalla. Projekti 

palkittiin vuoden 2018 laatukilpailussa 4.sijalla. 

 

T3-osaston kehittäminen 
 

T3-osastolla toimintaa on lean-menetelmin kehitetty vuodesta 2017 alkaen painottaen 

eritoten asiakaslähtöisyyttä, henkilöstön hyvinvointia sekä työpäivän keskeytysten hallintaa. 

Vuoden 2018 aikana osastolla on toteutettu työn uudelleen järjestelyä ja lisätty hoitaja 

resurssi välivuoroon ns. E-vuoroon. Välivuorolla on ollut selkeä vaikutus työrauhan 
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saavuttamisessa. Siihen saatu lisäresurssi on ollut tarpeen osaston kokonaistoimintojen 

kannalta. Hoitohenkilökunnalta on lisäksi tullut aiempaa enemmän ideoita päivittäisen 

toiminnan parantamisesta työyhteisössä. Vuonna 2019 kehittämistoiminnassa tullaan 

painottamaan henkilöstön hyvinvointia. 

 

Sairaala-apteekin lääkepalautusten prosessi 
 

Sairaala-apteekissa toteutettiin lääkepalautusprosessin muutos lean-menetelmän avulla. 

Tavoitteena oli selkiyttää prosessia ja työnjakoa, sekä palautusten käsittelyyn varattua tilaa, 

nopeuttaa palautusten käsittelyä ja välttää riskituotteiden päätymistä väärään paikkaan.  

Projektissa palautushuoneen hyllyt värikoodattiin siten, että eri käsittelyvaiheessa ja eri 

käsittelijöille menevät tuotteet saataisiin tehokkaasti tunnistettua yhdellä silmäyksellä, 

prosessin työnjako käytiin läpi ja kirjattiin, prosessia selkiytettiin ja suoraviivaistettiin, sekä 

palautuvien laatikoiden virtausta selvennettiin. Lisäksi palautuslomaketta muutettiin, siten 

että se toimii paremmin sairaala-apteekin prosessissa. 

 
Päivystyksen lääkelistan leanaus 
 

Päivystyksen lean-projektissa tavoitteena oli että päivystyksen henkilökunnalla ja 

päivystyksestä jatkohoitoon siirtyviä potilaita vastaanottavissa yksiköissä olisi tieto siitä, 

onko potilaan kotilääkitys ehditty selvittää päivystyspoliklinikalla ja mistä tieto 

ajantasaisesta löytyy. Pyrkimys on siihen, että kotilääkitys olisi selvitetty potilaan siirtyessä, 

kirjattu ESKOon ja lääkäri olisi hyväksynyt listan. Lisäksi tavoitteena oli että kaikki 

päivystyspoliklinikalla tehtävät lääkemääräykset kirjattaisiin suoraan Hoituun. Projekti on 

mittausvaiheessa. Haiprot lääkelistoista ovat vähentyneet ja henkilökunnan osaaminen 

ESKOn lääkitysosion käytössä on parantunut. Listoja tarkistetaan aiempaa 

systemaattisemmin ja tarkistamisen tila kirjataan Anywhereen ja Hoitu-sovellukseen. 

 

Päiväkirurgian kutsukirjeiden leanaus 
 

Päiväkirurgialla läpikäytiin kutsukirjettä ja sen sisältöä muutettiin siten että hoidon kannalta 

kriittisimmät asiat, kuten syöminen ja juominen, ovat kirjeessä ensimmäisenä. Lisäksi 

rinnalla on laadittu potilaan omaa tarkistuslistaa, joka on tarkoitus liittää kutsukirjeeseen. 
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Projektilla on pyritty siihen että potilaan väärän toiminnan seurauksena peruuntuvien 

leikkausten määrä vähenisi. 

 

Lastenreumapotilaan silmäprosessi 
 

Tarve tarkastella uveiitti potilaiden prosessia lähti siitä, että lasten reumassa tavattavaa 

uveiittia hoidetaan silmäsairauksien erikoislääkärin toimesta ja sen nopealla diagnoosilla ja 

oikea-aikaisella hoidolla voidaan säästää potilaan näkö. Alkutilanteessa hoito ja seuranta oli 

heterogeenista. Prosessi kaipasi selkiyttämistä kahden eri erikoisalan välillä, jotta uveiitin 

seulonta ja hoito tapahtuisi kansallisten standardien mukaisesti. Lean työn aikana 

tunnistettiin hukat ja käytettiin 5 kertaa miksi periaatetta. Projekti on selkiyttänyt prosessia 

ja työnjakoa poliklinikkojen välillä. Lapsipotilaat seulotaan ja hoidetaan nyt kansallisten 

suositusten mukaisesti. 

 

Hyvän työilmapiirin kautta lisäarvoa asiakkaille/potilaille ja omaisille (Kirurgian poliklinikka) 
 

Kirurgian poliklinikalla on vuoden 2018 aikana vahvistettu osaston lean-kulttuuria ja luotu 

jatkuvan parantamisen ilmapiiri työyhteisöön. Työtä tehdään näkyväksi sekä 

henkilökunnalle että asiakkaille erilaisin visualisoinnin keinoin, viimeisimpänä potilaiden 

nopeaan palautteen antoon tarkoitettu palautepuu, josta näkee helposti poliklinikan 

saaman asiakaspalautteen.  

 

Näyttöön perustuva hoitopuhelu 
 
Medisiinisellä poliklinikalla on kehitetty hoitopuheluihin strukturoitu, näyttöön perustuva 

sisältö. Työkalua käytetään hoitajien puhelinkontakteissa potilaiden kanssa. Tarkoituksena 

on antaa laadukasta hoitoa puhelimitse, lisätä potilaan hoitoon sitoutumista ja vähentää 

turhia erikoissairaanhoidon käyntejä. Toimintatavan käyttöönoton jälkeen on havaittu 

kirjaamisen muuttuneen laadukkaammaksi ja työssä viihtymisen parantuneen oman työn 

arvostuksen lisääntymisen myötä. 
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Alueellisen apuvälinekeskuksen kehittäminen, työnjako ja prosessit. 
 
Alueellinen apuvälinekeskus on aloittanut toimintansa ja sen prosesseja toimintatapoja on 

hiottu kuntoon vuonna 2018. Kehittämistyö jatkuu edelleen vuonna 2019. 

 

Aikuisten ylipainoisten palveluketjun luominen 
 
Tarve selkiyttää työnjakoa ja hyödyntää resursseja paremmin palveluketjussa. Eri kunnista 

tulevien asiakkaiden palvelujen saavutettavuus on parantunut videovastaanottotoiminnan 

ansioista ja ravitsemusterapeuttien asiantuntijuuden hyödyntäminen on kasvanut. Lisäksi 

työnjako perusterveyden huollon kanssa on selkiytynyt ja yhteistyö eri ammattiryhmien 

välillä kasvanut. 

 
Lean-verkoston toiminta 
 
Keväällä 2018 järjestettiin järjestyksessään toinen Lean verkoston koulutustilaisuus. 

Tilaisuudessa koulutettiin 18 sairaanhoidon ammattilaista Lean ajattelun perusteisiin. Tällä 

hetkellä verkostomme käsittää 60 ammattilaista kaikilta palvelualueilta, ja kaikilta muilta 

paitsi operatiiviselta vastuualueelta. 

Projekteja Lean-verkosto suoritti 10 kappaletta vuonna 2018. Osa projekteista jatkuu 

edelleen vuonna 2019. Lisäksi ainakin kahdessa yksikössä koko henkilöstö sai koulutusta 

lean-periaatteista. Alla on listattu ammattilaisten jakautuminen palvelualueisiin sekä 

projektien määrä vuodelta 2018. 

 

Taulukko 2. Lean-verkosto ja -projektit vuonna 2018. 

Palvelualue Lean-verkoston 

ammattilaisia 

Lean-

verkostossa  

tehtyjä 

projekteja 

Projektit 

Akuuttihoidon PA 9 2 Lääkelistan lean 

Lean- koulutuksen 

järjestäminen 

TEHO/CCU:ssa 
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Avohoidon PA 12 2 Aikuisten ylipainoisten 

palveluketjun 

luominen 

Vuodeosastohoidon PA 5   

Naisten- ja lasten PA 3 1 Lastenreumapotilaan 

silmäprosessi 

Psykiatrian PA 6 - Koko palvelualueen 

prosesseja 

tarkastellaan 

Sairaanhoidon tuen PA 4 2 Alueellisen 

apuvälinekeskuksen 

kehittäminen, 

työnjako, prosessit. 

 

Diagnostiikkakeskuksen 

PA 

5 0  

Huollon PA 5 0  

Hallinnon PA 9 0  

Lääkäreiden ja 

asiantuntijoiden PA 

2 2 Reumalasten prosessi 

silmäpolilla 

Kardiologian 

poliklinikan lean 

 

Vuodelle 2019 verkoston ensimmäisessä tapaamisessa nimettiin 8 projektia. Projektien 

seurantaa tehdään verkoston vuoden 2019 tapaamisissa seuraavan vuoden laaturaportissa. 

Vuoden 2019 aikana 15 henkilöä hallinnosta, maakuntavalmistelusta sekä yksi ylihoitaja ja 

vastuualuejohtaja käyvät kattavamman lean-koulutuksen. 

3.  Potilasturvallisuus 
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Vuonna 2018 potilasturvallisuus on ollut vahvasti esillä Vaasan keskussairaalassa. Kuluneen 

vuoden aikana on tehty edelleen paljon työtä potilasturvallisuuden laajan tutkimus- ja 

kehittämishankkeen parissa. Vaaratapahtumailmoituksia on kirjattu yhteensä 2528 kpl:ta, 

joka rikkoo viime vuoden ilmoitusennätyksen. Ilmoitus aktiivisuus on noussut viime 

vuodesta yli 30 %. Ilmoituksista 28 % oli ”läheltä piti” tapahtumia ja ilmoituksista 59 % 

tapahtui potilaalle. Vuoden aikana ilmoituksiin lisättiin muu havainto/kehittämisehdotus – 

kohta, johon ilmoituksista luokiteltiin 13 %. Myös potilaiden ilmoitusaktiivisuus on noussut 

yli 43 %. Kasvanut ilmoitusaktiivisuus voidaan tulkita lisääntyneenä turvallisuusvalppautena, 

mikä on toivottavaa. Vaikka läheltä piti -ilmoitusten osuus on laskenut, ei potilaalle 

aiheutuneita haittatilanteita kuitenkaan ole raportoitu muita vuosia enempää.   

 

 

Kuva 1. Vaaratapahtumailmoitukset seurausten mukaan 

 

Potilasturvallisuuden kehittämiseen on panostettu. Vuoden aikana on perustettu 

potilasturvallisuustyöryhmät sekä Vaasan keskussairaalaan että sairaanhoitopiirin alueelle ja 

ryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Ryhmissä on tarkoitus perehtyä eri 

potilasturvallisuuteen liittyviin riskeihin ja suunnitella kehittämistoimenpiteitä näiden 

perusteella. 
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Organisaatiossa on otettu käyttöön aiemmat potilasturvallisuuden prevalenssit korvaavat 

potilas- ja työturvallisuuskierrokset. Vaaratilanneilmoitukset ovat johtaneet prosessien 

laaja-alaisempaan tarkisteluun esimerkiksi kotiutusten, lääkehoidon sekä 

aivoverenkiertohäiriö-oireista kärisevien potilaiden suhteen.   

 

3.1. Vuoden 2018 kehittämiskohteiden nykytila 

 
Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämisen tarkoitus on tukea ja ohjeistaa ammattihenkilöitä 

potilastietojen kirjaamisessa ja edistää potilashoidon kirjaamisen yhdenmukaisuutta sekä 

varmistaa hoidon jatkuvuutta. Kirjaamiskäytänteiden yhtenäistämistä ja hyödyntämistä 

kehitetään moniammatillisesti. Nykyinen potilastietojärjestelmä ei tue rakenteellista 

kirjaamista potilaan päivittäismerkintöjen kohdalla, jonka vuoksi on päädytty päivittämään 

yleisohjeita ja videoita liittyen kirjaamista ja eri sovellusten käyttöä (esim. Hoitu, 

Lääkeenjakonäkymä). 

 

Kotiutusprosessia on pyritty kehittämään yhdessä perusterveydenhuollon toimijoiden 

kanssa. Yhteistyökokouksia on järjestetty vuoden 2018 aikana 3 kertaa, ja sen lisäksi aihetta 

on käyty läpi palvelutalojen henkilöstön sekä myös yksityisten palvelutalojen esimiesten 

kanssa. Lisäksi aihe on nostettu esiin eri kokouksissa, kuten eritystyöntekijöiden 

koulutuspäivällä ja hoidon palvelualueen esimieskokouksessa. Kokouksissa on käyty läpi 

tilanteita, joissa huomataan turvallisuuden vaarantuneen. Kehittämistoimenpiteitä on 

sovittu ja niitä on saatu vietyä eteenpäin, mm yhteystietojen saatavuutta on parannettu.  

 

Sairaalasänkyjen ennakoivaa huoltoprosessia on ehditetty ja käytössä olevat sängyt on 

vuoden 2018 aikana saatu merkattua ja vietyä laiterekisteriin. Edelleen tulee sopia, miten 

ennakoiva huoltoprosessi saadaan parhaiten toimimaan. Tätä työtä jatketaan vuonna 2019. 

 

Lääkehoitoprosessin päivitys aloitettiin sisäisellä auditoinnilla, jossa kartoitettiin 

lääkitysturvallisuuden nykytila. Auditoinnista saatavien tulosten pohjalta on tarkoitus 

päivittää nykyinen lääkehoitoprosessi vuoden 2019 aikana. 
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3.2. Potilas- ja työturvallisuuskierrokset 

 

Vaasan keskussairaalan hoidollisissa yksiköissä aloitettiin potilas- ja työturvallisuuskierrokset 

keväällä 2018. Turvallisuuskierroksien tarkoituksena on vuosittain kartoittaa yksiköiden 

potilas- ja työturvallisuuden tilaa.  Turvallisuuskierrokset korvaavat potilasturvallisuuden 

prevalenssin ja aiemmat organisaatiossa tehdyt turvallisuuskävelyt. Turvallisuuskierrokset 

toteutetaan yhteistyössä potilasturvallisuuskoordinaattorien ja työsuojeluvaltuutetuiden 

kanssa. 

 

Useat tarkistettavat asiat, kuten potilaan tai näytteen tunnistaminen, elvytyskärryn 

löytyminen ja lääkelistojen tarkistus ovat pääsääntöisesti kunnossa. Myös riskijäteastioihin 

liittyvät asiat olivat suurimmaksi osaksi kunnossa. Hapen pääsulkujen sijainti tiedettiin lähes 

kaikissa yksiköissä.  Hoitohenkilökunnalla oli käytössä puhelimia, joihin on integroitu 

henkilöturvahälytin. Toisaalta muilla ammattiryhmillä, kuten sihteereillä, ei välttämättä ollut 

omaa henkilöturvahälytintä. Yksiköissä on käytössä laajasti erilaisia tarkistuslistoja ja muita 

potilasturvallisuutta edistäviä toimintatapoja. Turvallisuuskierrokset nähtiin positiivisena 

asiana ja väylänä tuoda esiin henkilökuntaa mietityttäviä asioita. 

 

Yksiköissä on useita eri ammattiryhmiä, joissa on eri esimiehet. Osa henkilöstöstä 

työskentelee samoissa tiloissa, mutta eri yritysten palkkaamina. Tästä johtuen tarpeellinen 

tieto ei välttämättä välity kaikille ammattiryhmille. Organisaatiossa ei ole välttämättä 

huomioitu eri ammattiryhmien yhteisiä koulutustarpeita, kuten paloturvallisuuskoulutuksia. 

Erityisesti pienissä yksiköissä kaikilla ammattiryhmillä ei ole tiedossa, missä lähimmät 

elvytysvälineet löytyvät. Henkilökunta toi esille resurssin tiukkuutta kaikissa yksiköissä. 

Henkilökunta kokee, että työtä on enemmän kuin tekijöitä. Pienissä yksiköissä saattaa olla 

vain yksi henkilö, joka osaa tietyn tehtävän, jolloin toiminta on haavoittuvaa. 

Osaamistarpeiden ja tarjolla olevien sijaisten määrä ei aina kohtaa. Osassa yksiköitä tilat ja 

sijainti eivät ole optimaaliset. Muutokset organisaatiossa ja sosiaali- ja terveysalalla 

yleisestikin mietityttävät henkilökuntaa ja saattavat vaikuttaa työhyvinvointiin negatiivisesti.  
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 Kuva 2. Turvallisuuskierrokset. 

 

Vuonna 2019 kierroksia on tarkoitus jatkaa ja tarkastelun kohteena ovat erityisesti 

sairaalahygienian käytännöt. Yhtiöittämisen lisääminen saattaa tulevaisuudessa vaikeuttaa 

turvallisuuden kokonaistilanteen hahmottamista. Tällöin potilasturvallisuuden korkean tason 

ylläpitäminen tulee aiheuttamaan haasteita. 

 

3.3. Vaaratapahtumatyypit 

 

Vuoden 2018 aikana eniten (26 %) vaaratapahtumia kirjattiin koskien tiedonkulkua ja 

kommunikaatiota. Tiedonkulkuun liittyvät vaaratapahtumat olivat myös viime vuonna yleisin 

ilmoitustyyppi. Tiedonkulun ongelmia raportoitiin sekä dokumentointiin että suullisen 

kommunikaatioon liittyen. Lääkehoidon poikkeamiin liittyvät ilmoitukset ovat olleet pitkään 

suurimpien ilmoitustyyppien joukossa. Edellisvuoden tapaan myös vuonna 2018 

lääkehoitoon liittyvät tapahtumat olivat toiseksi yleisin (22 %) ilmoitustyyppi. Lääkehoidon 

poikkeamia sattuu yleisimmin lääkkeiden antotilanteessa (27 % kaikista lääkehoidon 

ilmoituksista), lääkkeiden jakotilanteessa (26 %) tai lääkkeiden kirjaamisessa (16 %). Potilaille 

sattuneet tapaturmat ja kaatumiset ovat nousussa. Kaatumisia on raportoitu yhteensä 193 

kpl:ta, eli kaatumisia on tapahtunut 55 kpl:ta enemmän kuin viime vuonna. Osittain 

tilannetta saattaa selittää kahden uuden vuodeosaston avaaminen, joissa on potilaan 

perussairaiden suhteen jo suurempi alttius kaatumisille. 
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Osana laajaa potilasturvallisuuden tutkimus- ja kehittämishanketta on vaaratapahtumia 

kirjattu vielä vuoden 2017 osalta vuoden 2018 alle, nämä luvut on ilmoitettu alla olevassa 

taulukossa. Ilmoitusten tekijä on ollut potilasturvallisuuskoordinaattori, joka on havainnut 

potilasturvallisuuden poikkeaman. 

   

Taulukko 3. Vaaratapahtumailmoitukset vuosina 2012-2018. Suluissa olevat luvut ovat osa 

potilasturvallisuustutkimusta, eivätkä ne ilmoitukset ole siis henkilökunnan ilmoittamia. 

 

VUOSI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ilmoitusmäärä 1457 1482 1736 1874 1672 1911 
(123 

tutkimukseen 

liittyvää) 

2528 
(258 

tutkimukseen 

liittyvää) 

Potilaiden 

ilmoitukset 
17 11 21 39 31 60 86 

Läheltä piti/ 

haittatapahtuma 
56 % 
44 % 

55 % 
45 % 

58 % 
42 % 

52 % 
42 % 

53 % 
47 % 

39 % 
57 % 

28 % 
59 % 

Lääke- ja 

nestehoito 
40 % 35 % 29 % 24 % 26 % 24 % 22 % 

Tiedonkulku 24  24 % 23 % 24 % 25 % 33 % 26 % 

Tapaturmat % 
Kaatumiset (kpl) 

11 % 
118 

10 % 
112 

8 % 
135 

8 % 
95 

9 % 
97 

9 % 
138 

10,5 % 
193 

Muut 25 % 31 % 39 % 44 % 40 % 34 % 41,5 % 

Kohtalainen 

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

% 
10,9 % 9,7 % 

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

% 
1,4 % 1 % 
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3.4. Vakavat vaaratapahtumat 

 

Vakavien vaaratapahtumien selvittäminen on ollut aktiivista. Laajoja selvityksiä on saatu 

selvitettyä tai on selvityksen alla vuoden vaihtuessa yhteensä kuusi. Tutkinnoissa on 

paneuduttu ongelmiin patologian prosessissa, peruskorjaustöissä, potilaan nesteytyksessä, 

uusien yksiköiden avaamisessa (x2) ja potilaiden sijoittelussa. Lukuisista vaaratapahtumista 

on tehty kevyempiä esiselvityksiä, joista osa on johtanut vakavaan tutkintaan ja osa muuhun 

potilasturvallisuuden kehittämiseen tai potilaan hoitoprosessin parantamiseen. Lisäksi 

pienemmissä tapauksissa on tehty omavalvontaselvityksiä.  

 

3.5. Laitehoito 

 

Laitehoidon turvallisuutta on edistetty henkilökunnan laitehoidon osaamisen varmistamisen 

avulla. Paperimuotoisten laitepassien ylläpito ja osaamistason seuranta on tuottanut 

vaikeuksia yksiköissä. Digitaalisen laitepassiapplikaation kehittämistä aloitetaan vuoden 

2019 aikana. Laitehuollon prosessin selkiytys jatkuu myös vuodelle 2019. Erityisesti kotiin 

luovutettavien laitteiden ohjeistukseen ja toimintamalliin kaivataan selkiyttämistä. 

Laitehuollon ilmoituksia raportointiin vuoden 2018 aikana yhteensä 89 kappaletta, joten 

ilmoitus määrä on noussut reilusti (59 kpl 2017).  

 

3.6. Lääkehoito 

 
 
Kaikkien lääkkeiden antokirjaus ESKO:n lääkehoitolehdelle tai HoiTu-sovelluksen kautta 

otettiin käyttöön koko sairaalassa alkuvuodesta 2018. Antokirjaaminen turvaa potilaan 

lääkkeiden saamista ja estää tupla-annosten antamista esimerkiksi potilaan siirtyessä 

toiseen yksikköön tai toiseen hoitolaitokseen. Kun oikea potilas on saanut oikean lääkkeen 

ja on varmistettu, että potilas on lääkkeen saanut, tehdään antokirjaus. 
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Lääkkeenjakonäkymää on pilotoitu yhdellä vuodeosastolla. Vuoden 2019 aikana näkymä on 

tarkoitus ottaa käyttöön kaikilla vuodeosastoilla. Lääkkeenjakonäkymä helpottaa oikeaa 

lääkkeenjakoa ja antokirjausta. Lääkkeenjakonäkymä tukee ns. ”katkeamattoman 

lääkehoidon prosessin” periaatetta, jossa sähköisessä järjestelmässä on aina ajantasainen 

potilaan lääkitystieto, ja potilaan hoidossa käytetään aina tätä ajantasaista tietoa eikä 

tulosteita.  

 
Lääkehoidon auditointi tehtiin loppuvuodesta ja esiin nousi erilaisia puutteita. Lääkehoidon 

perehdytystä tulee kehittää sekä yhtenäisiä kirjaamisen käytäntötapoja edistää.  

 

3.7. Potilasturvallisuuden kehittämistoimenpiteet 

 

Taulukko 4. Potilasturvallisuuden organisaatiotason kehittämistoimenpiteet 

Kaatumisten 

vähentäminen 

Kaatumisarviointien tekeminen 

potilaille ja toimenpiteet 

kaatumisten vähentämiskeksi. 

Vuodeosasto-

palvelualueen 

ylihoitaja, PT-

koordinaattorit, 

hoitotyön 

asiantuntija 

2019 

Kotiutusprosessi Prosessipoikkeamien 

tunnistaminen yksiköittäin ja 

kehitystoimenpiteiden 

kohdentaminen havaittuihin 

riskeihin yksiköittäin 

Hoitotyön 

asiantuntija, 

laatupäällikkö, 

PT-

koordinaattorit 

2017-2019 

Laitehoito Sairaalasänkyjen ennakoivan 

huoltoprosessin käynnistäminen. 

 

Digitaalisen laitepassin 

kehittäminen työpajoissa. 

Nimetty 

työryhmä, 

tekninen yksikkö 

 
 
Laatupäällikkö 

2018-2019 
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Kotiin luovutettavien laitteiden 

ohjeistuksen laatiminen 

 
Sairaalatekniikka, 
PT-
koordinaattorit 

Lääkehoito Lääkehoitoprosessin päivitys 

 

 

 

 

 

 

Turvallinen 

lääkehoitotyö-

ryhmä, 

yksiköiden 

lääkehoito-

vastaavat 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

4. Riskienarviointi 
 

 

Riskienarvioinnilla pyritään kehittämään toiminnan turvallisuutta ja laatua. 

Potilasturvallisuusriskien arvioinnilla tarkoitetaan potilaan turvallisuuteen vaikuttavien 

vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien 

merkityksen arviointia.   

 

Vaasan keskussairaalassa on sovittu, että Laatuporttiin kirjataan tunnistetut riskit ja 

määritellään riskin suuruus. Tehdyt suunnitelmat riskien pienentämiseksi kirjataan 

laatuporttiin ja suunnitelma vastuutetaan ja aikataulutetaan. 

 

4.1. Säännöllinen riskienarviointi 

 

Potilasturvallisuutta arvioidaan nykyisin osana kokonaisturvallisuutta 

turvallisuusarvioinnissa. Keskustelun pohjana olivat yksiköiden vaaratapahtumailmoituksista 

ja potilaspalautteista nousevat riskit sekä esimiesten oma näkemys yksiköidensä 

suurimmista potilasturvallisuuden riskeistä.  
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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. 

 

Kuva 3. 

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. 

 

Vuoden 2018 aikana tehdyt muutosriskienarvioinnit on lueteltu taulukossa 5. Riskipisteiden 

keskiarvosarakkeessa on suluissa riskien seuranta- arvioinnissa arvioitu pistemäärä. 
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Taulukko 5. Muutosriskinarvioinnit 2018. 

Arvioitava muutos Alue jota muutos koskee Riskien 

määrä 

Riskipisteiden 

KA  

Tehon 

potilastietojärjestelmän 

laajennus 

Akuuttihoidon palvelualue, 

Vuodeosastohoidon 

palvelualue 

8 45 

Kotilinjan aloitus Hoidon tuen palvelualue 5 30 

Dialyysiosaston 

aukioloaikojan laajennus 

Avohoidon palvelualue 10 22 

Dream Brokerin käytön 

aloitus 

Sairaanhoidon hallinto 4 37,5 

Etäpalveluiden aloitus Sairaanhoidon hallinto 7 43 

Leikkaussalin LIV- kaapin 

sijoitus 

Avohoidon palvelualue 8 12 

Mielenterveys- ja päihde-

palveluiden yhdistäminen 

Psykiatrian palvelualue 8 30 

Mobiili digihoitopolku Avohoidon palvelualue 

Akuuttihoidon palvelualue 

5 8.8 

Ortopedisen lapsipotilaan 

prosessi 

Lasten ja naisten palvelualue 

Avohoidon palvelualue 

6 39,5 

Pietarsaaren laboratorion 

yhdistyminen Vks:aan 

Diagnostiikkakeskus 5 52,8 

Puhelinvaihteen uusiminen Huollon palvelualue 4 38 

Tietosuojan riskinarviointi Hallinnon palvelualue 11 24,7 

Suurpoliklinikan 

perustamiseen liittyvä 

riskinarviointi (osa 1) 

Avohoidon palvelualue 8 60 

Pet CT- toiminnan 

käynnistäminen 

Diagnostiikkakeskus 12 35,75 
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Vuoden 2018 aikana muutosriskien arviointia on tehty aktiivisemmin kuin aikaisempina 

vuosina. Menetelmä on vakiintunut ennakoivan laadunhallinnan työkaluksi Vaasan 

keskussairaalassa. Riskienarvioinnissa vuodelle 2019 suurimpana kehittämiskohteena on 

arvioinneissa havaittuihin riskeihin reagointi ja suojaavien toimenpiteiden aktiivinen 

mietintä. 

5. Valmius ja varautuminen 
 

 
Turvallisuusjohtamisen toiminnan lähtökohtana on, että potilailla on oikeus saada tarvitsemansa 

palvelut turvallisissa olosuhteissa ja henkilökunta voi työskennellä turvallisesti terveellisissä 

tiloissa. Ennakoivalla riskienhallinnan käsittelyllä ja toimenpiteillä pyritään turvaamaan 

toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa.  

 

Organisaatiossa on pyritty vahvistamaan turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta monista 

toiminnan ja organisaatiomuutoksista huolimatta osana laatua. Moniviranomaistyössä on 

ennakoitu yhteistä tilannekuvaa ja seurattu tiiviisti yhteiskunnan trendejä ja osaltaan vaikutettu 

turvallisuuden kokonaiskuvaan.  

 

Vuonna 2018 toimintaturvallisuutta parannettiin teknisissä automaatiojärjestelmissä kun 

kohdattiin useita pienempiä toimintaa haittaavia häiriöitä kuten esimerkiksi verkkohäiriö 

tietoliikenteessä, puhelinliikennehäiriö, kiinteistöautomaatiojärjestelmän häiriö ukkosrintaman 

aiheuttamana, ja kaikista näistä häiriöistä selvittiin henkilöstön, yhteistyötahojen ja yhteisesti 

harjoiteltujen toimintaohjeiden mukaisesti hyvin. Kriisiviestintää sisäisesti on myös parannettu 

ja tilannetietoisuutta häiriötilanteiden johtamisen kannalta. Yhteistyötä on pyritty myös 

vahvistamaan esimiesten toimesta toimintaohjelmien ohjeistusten mukaan.  

 

Aluehallintovirasto teki valvontaa psykososiaaliseen kuormitukseen liittyen muutamille 

osastoille, jonka avulla kiinnitetään huomiota työsuojelullisesti ennakoivaan työturvallisuuteen, 

perehdytyksen merkitykseen ja psykososiaaliseen kuormitukseen ja sen vähentämiseen. 

Yksiköiden turvallisuusriskeistä nousee esille erityisesti henkilöturvallisuus ja turvallisuuden 

tunne sekä haasteelliset tilanteet hoidon turvaamisessa sekä toimitilojen sopivuus 

toimintaan.  Lisäksi tehdyt säästöt ja muutokset voivat vaikuttaa henkilökunnan jaksamiseen 
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sekä kiireen tuntuun nykymiehityksillä ja tätä kautta hoitotyön riskien mahdollinen 

lisääntyminen. Haastetta tuo myös uusien tilojen akuutti tarve niin rakennusten kunnon kun 

sisäilmasto-oireilujen takia. Riskien arvioinnin pohjalta olemme koostaneet yhteisen 

toimenpidelistan jolla pyrimme parantamaan toiminnan turvallisuutta vuosittain.  

 

Taulukko 6. Turvallisuuden kehittämistoimenpiteet osa-alueittain 2019-2020 
 

Osa-alue Kehittämistoimenpiteet 
vuodelle 2019 

Toteutustapa Vastuutus Aikataulu 

Henkilöturvallis
uus 

Turvallisuuskäytännöt häiriö- 
ja hätätilanteissa yksiköissä 

Käytäntöjen 
koulutus 

Yksiköiden 
esimiehet ja 
työsuojelu 

2019 

Hälytyslaitteiden (puhelin/ 
hoitajakutsu /GSM/ / VIRVE) 

käyttö ja testaus 

Osastoittain Yksiköiden 
esimiehet ja 
työsuojelu 

Jatkuva 

Palo-ja 
kemikaaliturval

lisuus 

Pelastussuunnitelmien 
perehdytys sekä harjoittelu 

 
 

Toimintaohjeet: 
koulutus ja osana 

perehdytystä 
(vuodeosasto 3 

v/välein ja muut 5 
v/välein) 

Yksiköiden 
esimiehet ja 
työsuojelu 

Jatkuva 

Turvallisuuskävely ja 
turvallisuusasioiden 

havainnointi sekä jatkuva 
parantaminen 

Yksiköittäin Yksiköiden 
esimiehet, 
työsuojeluval
tuutetut+ 
potilasturvall
isuuskoordin
aattorit 

Jatkuva 

Kaasuturvallisuus Koulutus LVI-ja 
konehuolto 

2019 

Rikos- ja 
toimitilaturvalli

suus 

Valvontakameroiden 
kokonaisuus ja läpikäynti 

Turvallisuusohjau
sryhmä 

Hallintojohta
ja / tekniikka 

2019 

Lääkkeiden turvallinen säilytys 
ja tarkastus 

Kameravalvonta Turvallisuusp
äällikkö, 
tekniikka ja 
apteekkari 

2019 

Tietoturvallisuu
s ja tietosuoja 

Tietoturvallisuuden jalkautus 
koko organisaatioon ja kaikille 
ammattiryhmille. Yhteistyö 
2M-IT:n kanssa tietoturvan ja 
tietosuojan osalta 
Tietokatkoprosessien 
kehittäminen ja jalkautus 
toiminnan jatkuvuuden 
varmistamisen kehittäminen 
tietoturva- ja tietosuoja osaksi 
kaikkia uusia hankintoja 

  

Koulutus, 
yhteistyö 2M-IT:n 

kanssa 

VSHP jory 
IT-johtaja, 
tietosuojapä
ällikkö 

2019- 
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Työsuojelu Työsuojelun toimintaohjelma 
ja liitteessä painopisteet 

Yhteistyötoimiku
nta hyväksyntä 

Yksiköiden 
esimiehet ja 
työsuojelu 

2019- 

Työterveyshuollon 
toimintasuunnitelma 

HR+työsuojelu Yksiköiden 
esimiehet ja 
työsuojelu 

2019-
2023 

Tuotanto-ja 
toimintaturvalli

suus 
 
 

Rakennus hankkeet + h-talon 
allianssi 

Suunnittelu ja 
toteutus sekä 

valvonta 

Tekninen 
johtaja+ 
alianssi 

2019-
2022 

Teknisen toimen johtaminen 
sekä kunnossapidon 

Esimiehet Tekninen 
johtaja 

2019 

Puhdas ja steriilivesi ja jätevesi 
asioiden turvaaminen sekä 

jäähdytys sekä 
lämmitysjärjestelmien 

läpikäynti 

Kunnossapitopääl
likkö 

Tekninen 
johtaja 

2019- 

Ympäristöturva
llisuus 

Ympäristöasioiden 
koordinointi ja vastuu sekä 

raportointi 

Suunnitelman 
mukaan 

Ympäristötyö
ryhmä 

2019 

Riskienhallinta Jatkuva riskienhallinta ja 
valvonta 

(ulkoistukset ja yhtiöittämiset 
ja jatkuvuuden hallinta) 

 

Esimieslinjassa Johto 2019 

Valmius ja 
varautuminen 

Valmiusharjoitukset Valmiuspäällikö 
koordinoi 

Johto vastaa  
 

2019 

Vahinkoriskit Vahinkoriskit ja yhteistyö Yhteistyö 
HR+työsuojelu+ 

meklarit / IF 

HR-johtaja/ 
TSP 

2019 

 
 

 

Sairaalamme pyrkii määrätietoisesti kehittämään valmiuden ylläpitoaan sekä 

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

säännöllisten harjoitusten lisäksi sairaalamme henkilöstön tietoisuutta ja omavarautumista 

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

tasalla jatkuvasti. Sairaalamme tekee jatkuvasti yhteistyötä eri viranomaisten kanssa myös 

varautumisnäkökulmasta. Yhtenä esimerkkinä tästä on mm jo kahtena vuotena 

osallistuminen ”Nuku Rauhassa” –tapahtumaan.   

 

Vuonna 2018 sairaala osallistui Vaasan lentoaseman suuronnettomuusharjoitukseen. 

Harjoitus oli Finavian järjestämä ja koordinoima, ja sairaalamme osallistui ensihoidon sekä 

taktisen ensihoidon osalta harjoitukseen. Lisäksi harjoituksessa sairaalan 
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päivystyspoliklinikalla nostettiin valmiutta ja johtokeskus sekä –ryhmä perustettiin, ja 

sairaalaan tuotiin maalihenkilöitä jotka kuvasivat loukkaantuneita. Tästä laadittiin erillinen 

raportti sairaalamme johdolle. 

 

Viestinnän osalta TyksERVA VIRVE aluepääkäyttäjä oli myös vuonna 2018 pitämässä 

VIRVElaitteen peruskoulutusta sairaalassa. Tuolloin järjestettiin 3 identtistä 

koulutustilaisuutta. Aikaisessa vaiheessa aloitetusta informaatiosta/markkinoinnista 

huolimatta tilaisuudet keräsivät paikalle melko vähän osallistujia. On syytä miettiä, 

kannattaako näitä koulutuspäiviä tässä muodossa enää jatkossa pitää.   

 

Turvallisuusohjaus- sekä valmiussuunnitteluryhmissä sovittiin, että VIRVE-viestinnän 

jatkuvan kehittämisen lisäksi vuoden 2019 tavoitteita/tehtäviä ovat yleisen 

valmiussuunnitelman päivitys, kunhan teho- ja valvontayksikkö on muuttanut ja uusi 

valmiusjohtokeskustila on otettu käyttöön, sekä vuosittaisen harjoituksen järjestäminen. 

Harjoituksen osalta mainittakoon, että vuoden 2019 harjoitus tulee olemaan 

karttaharjoitustyyppinen, ts. tällä kertaa potilasmateriaalia ei oteta harjoitukseen.   

 

Myös mm. pandemiasuunnitelma tullaan ajantasaistamaan vuoden 2019 aikana, sillä 

vuoden 2018 aikana sitä ei saatu päivitettyä.  

 

Vuonna 2018 sairaalassamme tapahtui usea tietoliikenteeseen liittynyt häiriötilanne. 

Tällaiset tapahtumat korostavat sitä tosiasiaa, että sairaalaa uhkaava häiriötilanne on 

useimmiten jonkinlainen tekninen häiriötilanne, eikä suinkaan potilastapahtuma. Näin ollen 

kaikkien talossamme työskentelevien täytyy olla selvillä eri toimintamalleista useiden eri 

häiriötilannetyyppien suhteen.  
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6. Potilasasiamies 
 

6.1. Potilasasiamiesyhteydenotot 

 

Vuoden 2018 aikana potilasasiamieheen otettujen yhteydenottojen määrä laski edelliseen 

vuoteen verrattuna. Laskevaan trendiin vaikuttanee tilastointitavan ja kirjaamisen 

muuttaminen lähemmäs valtakunnallisia kriteereitä. Vuoden 2018 aikana painotettiin 

asiakaskokonaisuuden hallintaa yhdenmukaisemmaksi. Yksi tilastoitava saattaa sisältää 

lukuisia puhelu- ym. kontakteja, tämä ei näy tilastossa lukuna.  

 

Kaikkien yhteydenottojen määrä oli 492 kpl, joista Vaasan keskussairaalaan kohdistuvia 

yhteydenottoja oli 404 kpl. Yhteydenotoista 88 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. 

 

Taulukko 7. Kaikki potilasasiamiehen saamat yhteydenotot on merkitty sulkeisiin ja Vaasan 
keskussairaalan yksikköihin kohdistuvat yhteydenotot ilman sulkeita. 
 

 

YHTEYDENOTOT 

POTILASASIAMIEHEEN 

 

 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

2018 

VKS (kaikki) 

VKS (kaikki 

yhteydenotot) 

438 (497) 490 (577) 404 (492) 

 

 

Taulukko 8. Vaasan keskussairaalaan yhteydenotot vahinkoasioissa ovat notkahtaneet 

hieman alaspäin viime vuoteen verraten.    

 

 

Yhteydenoton laji / 

Vahingot 

 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

2018 

VKS (kaikki) 

Potilasvahinkoasiat 139 (146) 181 (207) 159 (179) 

Lääkevahinkoasiat 7 (9) 5 (7) 7 (7) 
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Esinevahinkoasiat 3 (3) 7 (9) 6 (7) 

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

Yhteydenotot 

vahinkoasioissa 

 

150 (159) 

 

193 (224) 

 

174 (195) 

 

Potilasasiamiehelle tulleissa yhteydenotoissa hoitoon liittyvät asiat ovat selkeästi tärkeimpiä 

yhteydenoton aiheita. Tyytymättömyys hoitoon ja jatkohoitoon ovat lisääntyneet. Sekä 

turvallisuuteen että kohteluun liittyvät yhteydenotot kaksinkertaistuivat. Turvallisuuteen 

liittyen yhteydenottoja saatiin lääkitysasioihin liittyen, mm. lääkityksen toteuttamisesta ja 

lääkityksen aiheuttamista reaktioista. Kotiutukseen liittyen yhteydenotoissa ilmenee 

haasteita jatkohoidon tiedottamisessa ja mm. apuvälineiden järjestämisessä kotiin, jotta 

kotona selviytyminen olisi mahdollista. Toimenpiteisiin liittyen yhteydenottoa tuli 

jälkiseurannasta, tiedottamisesta ja yhteistyöstä omaisten kanssa. Itse hoidossa potilaan 

siirtotilanteisiin ja liikkumiseen avustamisessa koettiin turvattomuutta. 

 

Taulukko 9. Yhteydenotot, hoitoon liittyvät 

 

Yhteydenoton laji / 

Hoitoon liittyvät 

 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

2018 

VKS (kaikki) 

Palvelun sujuvuus 45 (45) 36 (39) 42 (45) 

Tyytymättömyys  

hoitoon 

 

183 (190) 

 

236 (271) 

 

276 (314) 

Turvallisuus 78 (82) 99 (108) 157 (176) 

Jatkohoito 38 (38) 65 (69) 82 (95) 

Muut 7 (8)           26 (30) 24 (29) 

Hoitoasiat 

yhteensä 

 

274 (285) 

 

303 (343) 

 

319 (362) 

 

Kohteluasiat 76 (79) 79 (86) 143 (163) 

 

Taulukko 10. Hoitoon pääsyyn liittyvissä asioissa yhteydenotot nousevat. 

 

Yhteydenoton laji / 

Hoitoon pääsy 

 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

2018 

VKS (kaikki) 

Lähetteen saaminen  

14 (15) 

 

7 (12) 

 

18 (25) 

Kutsun saaminen 8 (9) 22 (22) 23 (26) 

Muut 9 (11) 20 (24) 21 (25) 

Hoitoon pääsy 39 (44) 49 (58) 58 (71) 
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Taulukko 11. Itsemääräämisoikeuteen liittyvistä yhteydenotoissa osallistuminen 

hoitopäätöksiin puhututtaa eniten. 

 

 

Yhteydenoton laji / 

Itsemääräämisoikeus 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

2018 

VKS (kaikki) 

Pakkohoitoasiat 7 (7) 21 (22) 9 (10) 

Osallistuminen 

hoitopäätöksiin 

 

33 (34) 

 

34 (35) 

 

45 (54) 

Muut 3 (4) 6 (7) 9 (11) 

Itsemääräämis- 

oikeusasiat 

yhteensä 

 

 

44 (46) 

 

 

54 (57) 

 

 

57 (67) 

 

Taulukko 12. Tiedonsaantiin liittyen on tapahtunut käänne. Potilaat ja asiakkaat haluaisivat 

saada enemmän tietoa hoidoista ja vaihtoehdoista saadakseen mahdollisuuden vaikuttaa 

hoitoaan koskeviin päätöksiin.  

 

 

Yhteydenoton laji / 

Tiedonsaanti 

 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

 

2018 

VKS (kaikki) 

Hoitovaihtoehtoihin 

liittyvä tiedonsaanti 

 

21 (22) 

 

16 (22) 

 

21 (22) 

Hoitoihin liittyvä 

tiedonsaanti 

 

58 (63) 

 

45 (48) 

 

95 (108) 

Yleinen informaatio  

10 (10) 

 

15 (15) 

 

10 (12) 

Muut 11 (13) 11 (13) 13 (15) 

Tiedonsaantiasiat 

yhteensä 

 

99 (106) 

 

76 (82) 

 

112 (129) 

 

Taulukko 13. Tietosuoja-asioissa otetaan yhteyttä saman verran kuin edellisinä vuosina, 

pientä liikehdintää esiintyy.  

 

 

Yhteydenoton laji / 

Tietosuoja 

 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

2018 

VKS (kaikki) 

Vaitiolo-velvollisuusasiat  

2 (3) 

 

4 (5) 

 

7 (9) 

Tietojen    
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tarkastusoikeus 37 (40) 27 (31) 28 (38) 

Potilastietojen 

muuttaminen 

 

20 (21) 

 

38 (39) 

 

36 (40) 

Lausunnon 

saaminen 

 

7 (8) 

 

16 (17) 

 

10 (10) 

Potilasasiakirja- 

dokumentointi 

 

6 (6) 

 

19 (19) 

 

26 (32) 

Muut 7 (7) 8 (10) 8 (12) 

Tietosuoja-asiat 

yhteensä 

 

73 (78) 

 

86 (94) 

 

81 (98) 

 

Taulukko 14. Kieleen liittyvissä yhteydenotoissa määrä kaksinkertaistui. Asiakasmaksuja 

koskevat yhteydenotot koskevat tilanteita, joissa potilas ei haluaisi maksaa käynnistään, 

koska ei ole kokenut saaneensa odottamaansa palvelua tai hoitoa. 

 

 

Yhteydenoton laji 

 

 

 

2016 

VKS (kaikki) 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

2018 

VKS (kaikki) 

Kieliasiat 8 9) 7 (9) 15 (15) 

Asiakasmaksut 41 (43) 34 (40) 29 (32) 

 

6.2. Yhteydenottojen tarkastelua hoitoa tai tutkimuksia suorittavilta palvelualueilta  

 

Akuuttihoidon, avohoidon ja vuodeosastojen palvelualueilla yhteydenotoissa nousee esille 

hoitoihin liittyen tyytymättömyyttä saatuun hoitoon, osallistumista hoitopäätöksiin, 

hoitoihin liittyvään tiedonsaantiin, kielteiseen kohteluun ja turvallisuuteen. Näillä 

palvelualueilla yhteydenottajien määrät ovat suurimpia, myös vuotuinen asiakasmäärä 

palvelualueilla on suuri. 

 

Diagnostiikkakeskuksella yhteydenottoja ei ole määrällisesti kuin muutama, joiden aiheena 

on tyytymättömyys hoitoon ja turvallisuuteen, mm. siirtotilanteeseen ja /tai apuvälineiden 

käyttämiseen. 

 

Naisten ja lasten palvelualueella yhteydenottojen kautta ilmenee tyytymättömyyttä 

saatuun hoitoon, turvallisuuteen ja kielteiseen kohteluun. 
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Psykiatrian palvelualueella yhteydenotot sisältävät keskustelua itse hoidosta, 

tyytymättömyydestä hoitoon ja kielteisestä kohtelusta. Itsemääräämisoikeuteen liittyvät 

asiat ja osallisuus hoitopäätöksiin korostuvat palvelualueella. 

 

Sairaanhoidon tuen palvelualueella mainittakoon yhteydenotot tietosuoja- asioihin liittyen, 

jotka muodostuvat arkistolle tilastoinnin kautta. Näiden tilastollinen kontaktimäärä 

potilasasiamiehen kautta on vähäinen. 

 

6.3.  Potilasvahinkopäätökset 

 

Vuonna 2018 potilasvahinkopäätöksiä annettiin poikkeuksellisen paljon. Vahinkomäärien 

lisääntyminen vaatii tarkempaa analysointia. Kaikki ilmoitetut luvut taulukossa ovat 

päätöksiä, jotka merkitään ja tilastoidaan päätösvuoden mukaisesti. 

 

Lähteneiden potilasvahinkoilmoitusten määrä on vuosittaisella tasolla mahdoton määritellä, 

koska ilmoituksen voi tehdä riippumatta potilasasiamiestoiminnasta. Tämän vuoksi 

seurataan tietoomme tulevia potilasvahinkopäätöksiä sekä niiden korvattavuuksia.  

 

 

Taulukko 15. Potilasvahinkopäätökset Vaasan keskussairaalassa vastuualueittain 

 

VASTUU-ALUE 

 

 

 

Potilasvahinko- 

päätökset 

 

 

Korvattavat 

potilasvahinko-

päätökset 

 

Korvaamattomat  

Potilasvahinko-

päätökset 

Vuosi                     2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

Operatiivinen 

vastuualue 

 

 

62 

 

59 

 

89 

 

25 

 

25 

 

36 

 

37 

 

34 

 

53 

 

Medisiininen 

vastuualue 

 

 

6 

 

9 

 

17 

 

1 

 

3 

 

3 

 

5 

 

6 

 

14 

Diagnostiikka- 

keskuksen 

(palvelualue) 

 

- 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 
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Lasten 

vastuualue 

 

2 2 4 1 2 1 1 0 3 

 

Psykiatrian 

vastuualue 

 

 

1 

 

0 

 

1 

 

 1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

Yhteensä 71 71 111 28 30 40 43 41 71 

 

 

 

 

Taulukko 16. Muistutusten määrä pysyttelee likimain samana vuodesta toiseen. Potilaita on 

ohjattu tekemään potilasturvallisuuteen liittyvissä asioissa myös HaiPro- ilmoituksia. 

Joissakin tapauksissa potilaat ovat voineet antaa palautetta muistutusten asemesta 

asiakaspalautejärjestelmän avulla. Kanteluissa ei ilmennyt huomautettavaa Vaasan 

keskussairaalassa antamissa hoidoissa tai palveluissa.  

 

 

Yhteydenoton laji 

 

 

 

2016 

VKS  

 

2017 

VKS  

 

2018 

VKS  

Korvatut esinevahingot  

8 

 

7 

 

8 

Muistutukset 63 62 65 

Kantelupäätökset 

Valviralta 

 

7 

 

6 

 

1 

Kantelupäätökset 

AVI:lta 

 

3 

 

4 

 

0 

 

 

Vuoden 2018 aikana potilasasiamiestoiminta sisälsi keväällä järjestetyn Potilaan oikeuksien 

päivän, johon osallistuminen mahdollistettiin kaikille halukkaille. Päivä järjestettiin 

yhteistyössä Vaasan Seudun Yhdistys Ry:n, Vaasan kaupungin ja Vaasan keskussairaalan 

kanssa yhteistyössä.  

 

Yhtenä kehittämishankkeena potilaan oikeuksien edistämiseksi potilasasiamiehet 

jalkautuivat organisaatiomme yksiköihin syksyllä 2018. Toimitimme kaikille Asiakkaanamme 

sinulla on oikeus hyvään hoitoon - julisteet. 
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7. Asiakas- / potilaspalaute 
 

 

7.1. Palautteen tulokset 

 

Vuonna 2018 QPro-palautejärjestelmän kautta saatiin yhteensä 5038 asiakaspalautetta. 

Palautteiden määrä on lisääntynyt vuodesta 2017, jolloin palautteita saatiin 4646 

kappaletta. Yksiköt saavat palautteita hyvin vaihtelevasti. Jotkut yksiköt saivat palautteita 

viime vuoden aikana yli 400, kun joillekin yksiköille palautteita kertyi alle 10. Yksikön 

toiminnan luonne voi olla haastavaa palautteiden keräämiselle. Myös yksikön asiakasmäärät 

ja vaihtuvuus vaikuttavat suuresti palautteiden määriin. Palautteen antaminen on 

mahdollista sähköisesti www-sivujen kautta ja paperisella lomakkeella. Lisäksi 13 yksikössä 

on käytössä asiakaspalautepääte, joka on selkeästi lisännyt palautteiden määriä. Päätteiden 

avulla on annettu 2200 palautetta eli noin 43 % palautteista.  

 

Vuoden 2018 koko sairaalan saamien kaikkien palautteiden keskiarvo oli 4.7 asteikolla 1 - 5. 

Vuonna 2017 keskiarvo oli myös 4.7. Kysymyskohtaiset keskiarvot näyttävät hyvin 

samanlaisilta verrattuna vuoteen 2017, mutta hieman kriittisempiä arvioita on annettu 

vuonna 2018 kysymyksiin ”Henkilökunta kohteli minua hyvin” ja ”Saamani hoito oli hyvää”. 

Alla olevassa kuviossa kunkin kysymyksen ylempi arvo on vuotta 2018 koskeva ja alempi 

vuotta 2017. 
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Kuva 4. Vertailu hoitojaksolla tai käynnillä saadusta palvelusta / hoidosta vuonna 2018 ja 

vuonna 2017. 

 

Seuraavassa kuviossa kunkin kysymyksen kohdalla esitetään vastausten saamat lukumäärät. 

Kysymysten vastausmäärien (n) vaihtelua selittää asiakaspalautepäätteissä olleet 

kysymykset. Alkuvuodesta päätteissä oli kysymykset: 

 Tunsin voivani luottaa henkilökunnan ammattitaitoon.  

 Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani. 

 Henkilökunta kohteli minua hyvin. 

 Saamani tieto tutkimuksesta ja/tai hoidosta oli ymmärrettävää. 

 Sain hoitoa tai palvelua omalla äidinkielelläni. 

 Voin suositella hoitopaikkaa läheiselleni. 

Heinäkuussa päätteissä olevista kysymyksistä poistettiin ”Tunsin voivani luottaa 

henkilökunnan ammattitaitoon.” ja ”Sain hoitoa tai palvelua omalla äidinkielelläni.” Tilalle 

tuli kysymys ”Saamani hoito oli hyvää.” ja ”Koin oloni turvalliseksi tutkimuksen/hoidon 
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aikana.” Kysymykset päätteisiin vaihdettiin, koska halutaan saada vertailutietoa samoista 

kysymyksistä, jotka on kansallisesti valittu yhteisiksi. 

 

 

Kuva 5. Arvio hoitojaksolla tai käynnillä saadusta palvelusta/hoidosta. 

 

 

Alkuvuodesta 2018 palautelomakkeen kysymystä ”Suosittelisitko Vaasan keskussairaalaa 

hoitopaikaksi” on muutettu. Uusi, melkein koko vuoden 2018 käytössä ollut kysymysmuoto 

on ”Voin suositella hoitopaikkaa läheiselleni”. Kysymykseen vastataan asteikolla 10-0 ja se 

mittaa Net Promoter Score (NPS) -arvoa.  

 

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

antaneet ovat arvostelijoita. 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. 
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Kuva 6. NPS luvun mukainen suosittelu. 

 

 

 

Kuva 7. Suosittelijoiden määrä vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. 

 

Vuonna 2018 NPS-luku oli koko sairaalan osalta 73 eli erinomainen. Kysymykseen on 

vastannut 3781 henkilöä. Vuonna 2017 saatu NPS-luku oli 80 ja kysymykseen vastanneita oli 

2209. Vuodelle 2018 oli asetettu tavoite, että NPS-luku olisi yli 75. Tähän tavoitteeseen ei 

päästy. Uusi kysymysmuoto mittaa suosittelua tarkemmin, sillä kysytään suosittelisiko 

palautteen antaja hoitopaikkaa läheiselleen eikä vain yleisellä tasolla kenelle tahansa. Tämä 

selittää luultavasti osittain NPS-luvun laskemista. Kysymykseen on saatu 1572 vastausta 

enemmän vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna. Näistä vastaajista noin 957 on suositellut 

hoitopaikkaa, eli kyllä-vastausten määrä on kasvanut. Toisaalta myös arvostelijoiden määrä 

on lisääntynyt hieman (77) edelliseen vuoteen verrattuna.  
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Koko sairaalan vastauksissa noin 82 % vastaajista suosittelee hoitopaikkaa läheiselleen. 

Kiitollisuutta hyvästä hoidosta ja kohtaamisesta on palautteissa esitetty erittäin runsaasti. 

Positiiviseen palautteeseen on vaikuttanut useimmiten hyvä, empaattinen ja ystävällinen 

kohtelu. Asiakkaat arvostavat mukavaa, rentoa ja iloista ilmapiiriä. Hyvin toimeentuleva 

työyhteisö heijastuu positiivisena kokemuksena myös asiakkaille. Ammatillinen osaaminen 

ja turvallinen hoito on arvostettua. Erityisesti ruotsinkieliset asiakkaat ovat kiitollisia 

saamastaan hoidosta omalla äidinkielellä. 

 

Tärkeä hoidon laatukokemukseen vaikuttava tekijä on kohtelu. Ystävällisen kohtaamisen, 

asiakkaan kuuntelun ja empatian osoittamisen puutteisiin on palautteissa kiinnitetty 

huomiota naisten ja lasten, avohoidon, psykiatrian, vuodeosastohoidon ja akuuttihoidon 

palvelualueilla. Huono kokemus kohtaamisesta vaikuttaa useimmiten jollakin tavalla 

negatiivisen palautteen syntymiseen. Joillakin palvelualueilla myös odotukset kohtaamisesta 

voivat olla vielä suuremmat. Jos kyse on erityisen herkästä asiasta asiakkaan kohdalla, 

odottaa hän myös kohtaamisessa tilanteen huomioimista.  

 

Asiakas kokee kohtaamisen puutteita monella tavalla. Huonosta kohtaamisesta palautteissa 

kertoi mm. tylyys ja vähättelevä tai ylimielinen asenne. Asiakas on kokenut vähättelyä myös 

tunteella, ettei häntä kuunnella tai hänen kysymyksiinsä ei vastata.  

 

Tärkeä asiakkaan hoitoon osallistumiseen vaikuttava tekijä on informointi. Hoidosta, 

sairaudesta ja jatkosuunnitelmista informointi on palautteiden mukaan koettu epäselväksi 

tai vajaaksi. Joissakin tapauksissa ohjeet ovat olleet myös ristiriitaisia. Joissakin tilanteissa 

huono informointi vaikuttaa siihen, millaisen kuvan hän saa hoidon oikeellisuudesta. Asiakas 

saattaa olla tyytymätön saamaansa hoitoon tai hän epäilee, että jokin on mennyt väärin, 

koska hänelle ei ole informoitu hoidon kulusta riittävästi. Luonnollisesti informoinnin 

ymmärtämiseen vaikuttaa myös omalla äidinkielellä annettava tieto. Asiakas ei ole aina 

ymmärtänyt hänelle kerrottua tietoa kielellisten vaikeuksien vuoksi tai joissakin tapauksissa 

henkilökunta ei ole ymmärtänyt asiakasta riittävästi. 

 

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

verran palautetta on tullut myös tästä. Lääkäriopiskelijoiden osallistumisesta vastaanottoon 
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on annettu palautetta. Vaikka sairaala on opetussairaala, tulee aina kysyä asiakkaan lupa, 

jos opiskelija saa olla mukana vastaanotolla.  

 

Vuodeosastoilla palautetta on annettu kivun hoidon puutteista tai muista lääkkeiden annon 

ongelmista. Päivystyksessä odottaminen turhauttaa asiakkaita ja siitä annetaan paljon 

palautetta. Muillakin palvelualueilla, kuten avohoidon palvelualueella, vastaanoton 

myöhästyminen on harmittanut asiakkaita. 

 

Psykiatrialla taas nousi esiin tarve saada monipuolisempaa ohjelmaa hoidon yhteyteen. 

Myös omaisia ja/tai tukiverkostoja toivottiin parissa palautteessa laajemmin mukaan 

hoitoprosessiin. Lääkäriresurssien puutteeseen kiinnitettiin huomiota mm. psykiatrialla. 

 

Diagnostiikkakeskuksen alueella yksiköiden nimet koetaan vaikeiksi ymmärtää. Palautetta 

on annettu myös opastekylttien epäselvyydestä tai puutteista. Tutkimukseen 

valmistautumiseen pitäisi löytyä helpommin ohjeita sairaalan www-sivuilta.  

 

Pysäköinnin hankaluuksista annetaan paljon palautetta. Henkilökunta on saanut moitteita 

asiakkaille tarkoitettujen pysäköintipaikkojen käytöstä. Opasteet pysäköintitalossa ja 

pysäköintialueelta ovat olleet puutteellisia, kun tavalliset kulkuyhteydet on suljettu. 

Yhteyden saamisen helpottamiseksi sairaalaan on toivottu takaisinsoittopalvelua ja yleistä 

sähköpostiosoitetta kysymyksille. Lisäksi verkkosivuille toivottaisiin kootusti yhdelle sivulle 

tieto kaikkien osastojen vierailuajoista. 

 

7.2. 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.  
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Kuva 8. Palautteiden käsittely. 

 

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 oppia.  

 

Palautteiden johdosta on suunniteltu kehittämistoimenpiteitä, jotka voivat olla pieniäkin 

toiminnan parannuksia. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet voivat koskea toimintatapojen 

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

kehittämistä. Seuraavassa kuviossa on palautejärjestelmään merkittyjä palautteiden 

johdosta tehtyjä kehittämistoimenpiteitä. 



39 
 

 

 

 

Kuva 9. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet. 

 

Palautteiden kokonaismäärään verrattuna kirjattujen kehittämistoimenpiteiden määrät ovat 

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

palautteista yli 80 % suosittelee hoitopaikkaa ja antaa pelkästään positiivisia kirjallisia 

kommentteja, ei niistä välttämättä löydy kehittämiskohteita. Osittain kehittämiskohteiden 

vähäisyys selittyy sillä, ettei kehittämistoimenpiteitä ole kirjattu, vaikka niitä olisi tehty. 

Tulevana vuonna onkin tavoitteena dokumentoida tehtyjä kehittämistoimenpiteitä ja pyrkiä 

hyödyntämään palautteista saatuja kehittämisideoita enemmän. 

 

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.  
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Taulukko 17. Kehittämistoimenpiteet organisaatiotasolla 2019 

Kehittämis- 

toimenpide  

Toimenpide Vastuuhenkilö Aikataulu 

Sisäinen palaute Osana organisaation 
asiakaspalautejärjestelmää 
mahdollisuus antaa sisäistä 
palautteen organisaation yksiköiden 
välillä.  
 

Asiakaspalvelupääll

ikkö, 

laatusuunnittelija 

2019 

Laskutusperiaatteet Laskutusperiaatteiden ja ohjeiden 
läpikäynti asiakkaan 
oikeudenmukaisen ja 
yhdenvertaisen kohtelun 
näkökulmasta. 
 

KY-jory 

 

2019 

 

7.3. Asiakasraadin toiminta vuonna 2018 

 

Asiakasraati on toiminut Vaasan keskussairaalassa vuoden 2013 alusta saakka. Vuonna 2017 

asiakasraadin jäsenet vaihtuivat osittain, kun raatiin haettiin uusia jäseniä. Kaudelle 2017 – 

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

Vuoden 2018 aikana sairaanhoitopiirin hallitus teki päätöksen, että toimikausi jatkuu 

vuoden 2020 loppuun saakka. Vuoden 2018 aikana yksi raatilainen jätti paikkansa raadissa. 

Hänen tilalleen ei ole valittu uutta jäsentä. Asiakasraadilla on ollut vuoden 2018 aikana neljä 

kokousta, joista raati on antanut julkilausumat. 

 

 

 

21.3.2018  

Asiat:  Ajankohtaista H-talon rakentamisessa 

Hoito- ja kuntoutussuunnitelma asiakkaan hoidossa 

 Ensitiedon antaminen ja asiakkaalle annettava tuki ja ohjaus 

 

Ajankohtaisissa asioissa raadille kerrottiin uuden H-talon rakentamisen suunnittelusta. 

Sovittiin, että raati osallistuu suunnitteluun myöhemmin vuoden 2018 aikana.  
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Kokouksen aiheena oli hoito- ja kuntoutussuunnitelma asiakkaan hoidossa. 

Hoitoyhteenvedon loppuosassa oleva hoitosuunnitelma ei ole asiakkaalle riittävän selkeä, 

eikä sitä ymmärretä hoitosuunnitelmaksi. Raati ehdotti erilaisia tapoja hoitosuunnitelman 

selkeyttämiseksi asiakkaille.  

 

Jatkotoimenpiteet: Hoitosuunnitelmaa koskevat asiat on käsitelty sairaanhoitotoiminnan 

johtoryhmässä sekä suunnittelu- ja kehittämisjohtoryhmässä, joissa todettiin, että 

potilastietojärjestelmän pitäisi mahdollistaa hoitosuunnitelman selkeämpi kirjaaminen. 

Lisäksi monella eri erikoisalalla hoidossa olevien potilaiden hoitosuunnitelmat pitäisi olla 

helpompi yhdistää ja olisivat siten selkeämpiä myös asiakkaalle. Tämä ei kuitenkaan ole vielä 

mahdollista.  

 

Toisena aiheena oli ensitiedon antaminen ja asiakkaalle annettava tuki ja ohjaus. 

Asiakasraati totesi, että hoitoeettisen työryhmän laatima ohje ”Miten kertoa vakavasta 

sairaudesta potilaalle” ja toimintaperiaatteet vakavan sairauden kertomisesta ovat hyvät. 

Ohje voitaisiin ottaa henkilöstön osastokohtaisiin perehdytyksiin. Lisäksi raati ehdotti muita 

tapoja tukea vakavan sairauden diagnoosin saanutta potilasta ja perhettä.  

Jatkotoimenpiteet: Hoitoeettistä työryhmää on pyydetty tarkistamaan ohjeen ”Miten kertoa 

vakavasta sairaudesta potilaalle” implementointia. Kehittämisehdotukset on annettu myös 

johtajaylilääkäri Reijo Autiolle. 

 

Muissa asioissa raati nosti esiin ehdotuksen, että olisi hyvää palvelua, jos lääkäri voisi 

soittaa omaiselle leikkauksen ollessa ohi. Jatkotoimenpiteet: Ehdotus annettiin operatiivisen 

vastuualueen johtaja Peter Niemiselle ja johtajaylilääkäri Reijo Autiolle. Asia käsiteltiin 

operatiivisen vastuualueen johtoryhmässä 6.6.2018. Rutiininomaista tiedottamista 

leikkauksesta ei pidetty tarkoituksenmukaisena eikä edes mahdollisena tietoturvankin 

vuoksi. Potilaan esittäessä toiveen ja siihen on lääketieteellinen syy (esim. riskejä sisältävä 

toimenpide) informoi hoitava lääkäri omaisia mahdollisuuksien mukaan. Tällöin on selkeästi 

oltava tiedossa, kuka on potilaan yhteyshenkilö ja hänen ajantasaiset yhteystietonsa. 

Rutiinileikkauksista, jotka sujuvat normaalisti ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi tiedottaa 

omaisia. Lisäksi potilaalla on pääsääntöisesti oikeus saada tieto ensin.   
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13.6.2018 

Asiat:  Pysäköinti- ja liikennejärjestelyt sairaala-alueella  

Asiakasraadin saamat ideat  

Asiakasraadin jäsenet asiakaspalvelutyöryhmään  

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet –juliste 

 

Vaasan keskussairaalan uusi johtajaylilääkäri Reijo Autio esittäytyi raadille ja kertoi sairaalan 

toiminnassa olevista ajankohtaisista asioista.  

  

Kokouksen aiheena oli sairaala-alueen pysäköinti- ja liikennejärjestelyt. Parempikuntoisia, 

hyvin liikkumaan kykeneviä asiakkaita pitäisi selkein opastein houkutella ajamaan auto 

kauemmaksi. Henkilökunnan pitäisi pysäköidä kauempana olevalle, henkilökunnalle 

osoitetulle pysäköintialueelle, jotta liikkumisvaikeuksista kärsivät pääsevät pysäköimään 

lähelle sairaalaa. Raati vastustaa maksullisia pysäköintejä. Raati ehdottaa myös maanalaista 

pysäköintiä. Julkilausuma on annettu tekninen johtaja Ulf Stenbackalle.  

 

Asiakasraati saa www-sivujen kautta ideoita /ehdotuksia asioista, joita toivottaisiin raadin 

käsittelyyn. Kokouksessa käsiteltiin viisi tällaista ehdotusta. 

 

”Voisiko asiakasraati mahdollisesti lähestyä Vaasan paikallisliikennettä sen johdosta, että 

linja 3 ei enää kulje keskussairaalan kautta kuten ennen? Kyllä sairaalaan pitäisi päästä 

julkisilla kulkuneuvoilla.” 

Raati päätti laittaa paikallisliikenteelle toiveen, että linja 3 menisi sairaalan kautta. Raadin 

toive on välitetty Wasa Citybussin liikennepäällikkö Mika Joelle sähköpostitse. 

 

”Om man nu äntligen får sin epikris på svenska varför ska den först fås på finska är, det inte 

dubbelt jobb som kostar extra? Där kanske man kunde spara en slant?” 

Raati totesi, että asiakasta tulisi aina informoida, jos hänelle lähetetään myöhemmin 

käännös, vaikka hän saisi ensin ”vääränkielisen” tekstin. Mukaan voisi liittää tiedotteen, että 

käännös on tulossa. Ehdotus annettu tiedoksi osastosihteeripalvelujen palvelupäällikölle 

Tuija Hirvelälle ja sairaanhoidon tuen palvelualueen ylihoitaja Satu Hautamäelle. 
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”Kilpirauhashoitajaa kaivataan kovasti, onko sairaalalle intressejä tuottaa tällaista 

palvelua.” 

Raadin mielestä pitäisi olla myös kilpirauhashoitaja samalla tavalla kuin esim. 

diabeteshoitaja. Ehdotus annettu tiedoksi avohoidon palvelualueen ylihoitaja Lisa 

Sundmanille. 

 

”Hej. Har ätit thyroxin medicin sedan 2013 men har fortfarande symptom kvar som att jag 

fryser och torrt hår hud och hård i magen. Önskar att läkarna kunde fråga hur vi som 

patienter mår och inte bara titta på labb prover. Är bara knappt 38 år och borde kunna få 

bättre. Blir man inte bättre på thyroxin borde man få prova på liothyronin istället.” 

Todettiin, että raati ei voi tähän vaikuttaa. Kyseisellä lääkkeellä ei liene myyntilupaa 

Suomessa. 

 

”Olka-toimintaa. Tukihenkilö voisi viedä esim. kahville, jos saa lääkäriltä huonoja uutisia 

koska lääkärillä/hoitajilla ei ole kiireetöntä aikaa.” 

Vaasan Seudun yhdistyksen ry haki rahoitusta Olka-toiminnan käynnistämiseen. STEA 

myönsi rahoitusta ja Olka-toiminta on alkamassa vuonna 2019. 

 

Asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi asiakaspalvelutyöryhmään on päätetty ottaa 

jäseneksi kaksi asiakasosallistujaa. Raati äänesti kokouksessaan, että Petra Bengs ja Sari 

Paakkonen valitaan työryhmään.  

 

Asiakasraati esitti lisäksi muissa asioissa ehdotuksen, että jos asiakkaan tietty vastuuhoitaja, 

esim. diabeteshoitaja on poissa, ohjautuisivat puhelut suoraan hänen sijaiselleen tai 

vastaajaan/puhelinkeskukseen, jossa kerrottaisiin, milloin diabeteshoitaja on paikalla. 

Ehdotus on annettu tiedoksi kaikille ylihoitajille. 

 

 

23.10.2018  

Asiat: Www-sivujen uudistaminen   

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden uudistus Vaasassa  
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Vt. johtajaylihoitaja Arja Tuomaala kertoi ajankohtaisissa asioista ja uusista VKS 2025 –

tavoitteista.  

 

Asiakasraati esitti sairaalan www-sivujen etusivun uudistamiseen ajatuksiaan, joiden 

pohjalta viestintäsuunnittelija Anna Jussila jatkaa etusivun kehittämistyötä. 

  

Kokouksen toisena aiheena oli Mielenterveys- ja päihdepalveluiden uudistus Vaasassa. 

Integraation tavoitteena on yhdistää Vaasan keskussairaalan psykiatriset palvelut ja Vaasan 

kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi 1.4.2019 alkaen. 

Asiakasraadin mielestä on erittäin tärkeää, että hoitoon pääsyn kynnys on matala ja hoitoon 

pääsee nopeasti. Asiakasraadin mielestä esitelty mielenterveys- ja päihdepalveluiden 

integraatiosuunnitelma kuulosti erittäin hyvältä ja asiakasraati kannatti integraation 

toteuttamista. Asiakasraati esitti kannanottonsa integraatiosta sekä Vaasan 

sairaanhoitopiirin hallitukselle että Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja 

kaupunginhallitukselle. 

 

Muissa asioissa raati toi esille, että VKS:n aulan uusissa vessoissa on liian pienet ja matalat 

wc-istuimet, jotka monille vaikeita käyttää. Raadin huomio on annettu tiedoksi tekniselle 

johtajalle Ulf Stenbackalle. Lisäksi raati toi esiin, että asiakkaita ei saisi lähettää kotiin 

sairaalan vaatteissa. Tämä on annettu tiedoksi kaikille ylihoitajille. 

 

 

26.11.2018 

Asiat: H-talon suunnittelu  

 

Synnytys- ja naistentautien yksiköiden koordinoiva osastonhoitaja Kaisa Muikku kertoi 

raadille Vaasan keskussairaalalle myönnetystä WHO:n ja Unicefin Vauvamyönteisen 

sairaalan laaduntunnustuksesta.  

 

Asiakasraati sai kuulla tämänhetkisistä H-talon suunnitelmista. Piha-alueilla jalankulkijat 

pitäisi huomioida paremmin. Pääsisäänkäynnin näyttävyyteen pitäisi panostaa enemmän. 

Eri sisäänkäynnit voisi merkitä väreillä. Aulassa on hyvä olla henkilöitä ohjaamassa ihmisiä 
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eri paikkoihin. Hyvät opasteet ovat oleellisia. Psykiatrian ulkoilutilojen sijoittaminen katolle 

voi olla turvallisuusriski. Suurpoliklinikan odotustilat vastaanoton käytävällä eivät vaikuta 

viihtyisältä. Pääsääntöisesti raati kannattaa vuodeosastoille yhden hengen huoneita, mutta 

huoneista osa voi olla kahden hengen huoneita. Raati pohti psykiatrian avovastaanoton 

vierestä ohjattua kulkuyhteyttä ravintolaan, sillä kaikki, jotka asioivat psykiatrian 

avovastaanotolla, eivät halua tulla nähdyksi. Opasteet 3. kerrokseen suunniteltuun 

ravintolaan tulee olla hyvät. Ravintolan aukioloaikojen tulee palvella myös esim. 

juhlapyhinä. Pääaulassa olisi luonteva paikka kahviolle. Vanhakin kahvila halutaan säilyttää 

nykyisessä pääaulassa. Asiakkaiden ohjaamisen apuna pitäisi olla digitaalinäyttöjä. 

Sairaalaan tarvitaan hyvä ja toimiva langaton verkko. Logistiikka vanhoihin 

sairaalarakennuksiin tulee pohtia tarkkaan. 

 

Asiakasraadin ehdotukset H-rakennuksen suunnitteluun on annettu Bothnia High 5 

allianssille tiedoksi.   

 

Raati pohti kokouksessaan, voisiko raadin jäsenet osallistua raadin kokouksiin etäyhteydellä. 

Asiakasraati oli sitä mieltä, että asiakasraadin kokouksiin osallistutaan aina paikan päällä.  

 

Asiakasraatia informoitiin sähköpostilla tulevasta kyselystä, jossa raadin mielipidettä 

kysytään puhelun aikaisesta jonotusäänestä/-musiikista.  

 

 

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. 
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8. Tietosuoja 
 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 alettiin toteuttaa 25.5.2018 jälkeen, jolloin 

kaiken asetuksen soveltamisalaan kuuluvien henkilötietojen käsittelyn on oltava 

tietosuoja-asetuksen mukaista.  Tietosuoja-asetuksessa on huomattavasti laajempi 

määritelmä henkilötieto käsitteestä kuin henkilötietolaissa. Henkilöä, joka voidaan 

suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, 

henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman 

hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, 

kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti on 

kyseessä henkilötieto, jos pystytään tunnistamaan laitetta käyttävä henkilö esimerkiksi 

sähköpostiosoitteen tai älypuhelimen IP- osoitteen perusteella.  

 

Uusiin hankintoihin ja sopimuksiin on liitettävä EU tietosuoja-asetuksen mukaiset 

vaatimukset aina, jos sopimukseen liittyy henkilötietojen käsittelyä. Mikäli kyse on 

esimerkiksi potilastietojärjestelmän tai lääkintälaitteen hankinnasta, oman 

henkilökunnan palvelussuhde- tai palkkatietojen käsittelystä tai muusta vastaavasta 

toiminnasta, jossa käsitellään henkilötietoja, pääsopimukseen on lisättävä VKS:n 

tietoturvallisuusliite, joka sisältää olennaiset tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet. 

Tietoturvallisuusliite on oltava jo tarjouspyynnön liitteenä ja se on liitettävä varsinaisen 

toimitussopimuksen tai yhteistyösopimuksen liitteeksi. 

 

Tutkimustoiminnassa henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien arviointi ja 

osoitusvelvollisuus toteutetaan vastaavasti itsearvioinnilla. Potilastietoja käytetään 

hoidon laadun varmistamiseen ja potilaan hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, 

toteuttamiseen ja seurantaan, toiminnan tilastointiin, laskutukseen ja tieteelliseen 

tutkimustoimintaan. Tietojen käsittely perustuu potilaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin 

lakeihin ja asetuksiin. 

 

8.1. Tietosuojan toteutuminen Vaasan keskussairaalassa 

 

Tietosuojaa ei ole olemassa ilman tietoturvaa. It -johtaja ja tietosuojapäällikkö ovat 

tehneet yhteistyötä EU tietosuoja-asetuksen implementoinnin suhteen. Erilaisia 
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työpajoja, workshop ja yhteistyötapaamisia kerääntyi 10 kappaletta. Apuna tietosuoja-

asetuksen implantointityössä käytettiin Citruksen myGDPR järjestelmää.  

Potilastietojärjestelmien ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa kuluneen vuoden aikana. 

Alkuvuodesta käytiin keskusteluja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja 

tiedonhallinnan kansallisista IT-ratkaisuista, terveystietojen ratkaisualustoista, 

toiminnanohjauksesta sekä kapasiteettihallinnasta. Telia laati palautteen 

tietoturvallisuuden kypsyysarviosta joulukuussa.  

EU-tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää tekemään perusteellisen arvion 

henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä. Sähköisten potilastietojen 

käytönvalvonta työryhmä suoritti keväällä 2018 henkilötietojen käsittelyn 

vaikutuksenarvioinnin. Riskiarviossa on huomioitu henkilötietojen käsittelyn luonne, 

laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset. Henkilötietojen riskienarvioinnissa suurimmaksi 

riskiksi nousi eri henkilöiden tietojen tulostaminen samalle tulostimelle. 

 

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti VKS:n on pystyttävä osoittamaan, että se on arvioinut 

henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit. Riskiarvioita ylläpidetään säännöllisesti ja 

ryhdytään tarvittaessa arvioinnin edellyttämiin toimenpiteisiin, kuten turhien 

käyttöoikeuksien poistamiseen, oikeuksien rajoittamiseen tai turhien henkilötietojen 

poistamiseen rekisteristä. 

 

Helmikuulla 2018 otettiin käyttöön Tietoturva HaiPro- järjestelmä 

tietoturvapoikkeamien rekisteröintiin ja seurantaan. Yli 50 prosentissa ilmoituksista 

tietojen salassapito vaarantui paperitulosteiden vuoksi. Tietojen kulkeutuminen 

työasujen taskussa pesulaan tuotti suurimman riskin Vaasan keskussairaalalle. 

Seuraava diagrammi osoittaa ilmoitustyyppien suhteellisen jakauman.  
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Kuva 10. Ilmoitustyyppien jakauma 

 

EU-tietosuoja-asetuksessa säädetään rekisterinpitäjän velvollisuudesta ilmoittaa 

henkilötietojen tietoturvaloukkauksista tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle. 

Tietosuojavastaava laati saamiensa tietojen pohjalta ilmoituksen 

valvontaviranomaiselle. Vaasan keskussairaala on velvollinen ilmoittamaan 

henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta myös rekisteröidyille kuten potilaille tai omalle 

henkilökunnalle, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröityjen 

oikeuksille ja yksityisyydelle. Rekisteröidyille tehtävässä ilmoituksessa on kuvattava 

selkeästi henkilötietojen tietoturvaloukkauksen luonne, tietoturvaloukkauksen 

todennäköiset seuraukset sekä toimenpiteet, joihin Vaasan keskussairaala on ryhtynyt. 

Alla oleva taulukko kuvaa kulunee vuoden tietoturvallisuuspoikkeamat, jota tulivat 

tietosuojavastaavan tietoon. 
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Taulukko 18. Tietoturvallisuuspoikkeamat 

Tietoturvallisuus 

poikkeamat 
Tietoturva 

HaiPro 
Potilasturvallisuus 

HaiPro tai sekä 

potilasturvallisuus 

että tietoturva 

vaarantunut – Tehty 

potilasturvallisuusil

moitus 

Ilmoitettu 

tietoturva-

poikkeamasta 

muulla tavoin 

(Sähköpostilla, 

puhelimella) 

Omavalvonta 
Käyttöloki-

tietojen 

seuranta 

poikkeamat 

kpl 57 17 
  
3 
  

6 

Ilmoitus 

valvovalle 

viranomaiselle 
15 4 3 0 

Ei ilmoitusta syy, 

miksi ilmoitusta 

ei ole tehty 42 14 0 
6 

Sisäinen 

selvitys 

 

 

8.2. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteutuminen 

 

Rekisteröidyllä on oikeus päästä tietotoihinsa niin henkilötietolain kuin EU tietosuoja-

asetuksen 15 artiklan mukaisesti. Henkilötietolain mukaisesti tarkastuspyyntö on 

toimitettava omakätisesti allekirjoitettuna Vaasan keskussairaalan 

potilaskertomusarkistoon. Kuluneen vuoden aikana tehtiin potilaskertomusarkistoon 

475 omien tietojen tarkastuspyyntöä. 

Tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisesti henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja 

tarvittaessa päivitettyjä ja 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 62 kappaletta. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat 

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

 

8.3. Seuranta ja mittaaminen 

 

Tietosuojaan liittyvä valvonta tulee olla säännöllistä ja suunnitelmallista. Henkilötietolaki 

ohjaa säädöksillään hyvään tiedonhallintatapaan, johon kuuluu muun muassa tietosuojan ja 

tietoturvallisuuden huomioon ottaminen. Henkilötietolaissa säädetty suunnittelu- ja 

huolellisuusvaatimus ulottuu kaikkiin henkilötietojen käsittelyvaiheisiin. 

 
Terveydenhuollon toimintayksikkö rekisterinpitäjänä on vastuussa toiminnan 

lainmukaisuudesta.  Tietosuojavastaava toimii asiantuntijana johdon ja henkilökunnan 

apuna tietosuojaan liittyvissä asioissa. Tietosuojavastaava suoritti lokivalvontaa Sähköisten 

potilastietojen käytönvalvontatyöryhmän hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti. 

Sähköisten potilastietojen käytönvalvontatyöryhmän puheenjohtajana toimi 

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

tietosuojapäällikkö ja potilaskertomusarkiston toimistosihteeri. Työryhmä kokoontui kuusi 

kertaa vuonna 2018. 

 

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.  Kunta-Eskon käytöstä 

ajettiin raportti joka toinen kuukausi. Otanta raporttiin tapahtuu molempien kuukausien 
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arkipäivänä kuukauden puolessa välissä. Kunta-Esko raportit lähetettiin Vaasan 

sairaanhoitopiirin jäsenkuntien tietosuojavastaaville. Kanta-palveluiden käyttöä seurattiin 

Eskon käyttölokin avulla osana säännöllistä omavalvontaa. 

 

Onnistunut valvonta edellyttää käyttövaltuuksien hallintaa. Esimiestehtävissä toimivilla oli 

velvollisuus seurata potilastietojen käyttöä ja ilmoittaa mahdollisista tietosuojariskeistä. 

Vuonna 2018 potilaan/asiakkaan tekemiä potilasrekisterin käyttölokitietojen tietopyyntöjä 

oli 32 kappaletta. Näiden pyyntöjen perusteella lokitiedot haettiin takautuvasti enintään 

kahden vuoden ajalta. Sisäisen selvitysprosessin mukaisesti käsiteltiin kuusi epäily 

luvattomasta tietojen käytöstä. Tietosuojavastaava tarkasti pyydetyt lokitiedot ja 

mahdolliset väärinkäyttöepäilyt ohjattiin esimiehelle jatkoselvittelyyn sekä annettiin tiedoksi 

tietohallintoylilääkärille, hallintoylihoitajalle, johtajaylilääkärille ja sairaanhoitopiirin 

johtajalle. Potilaalle/asiakkaalle annettiin yhteenveto selvityksen tuloksesta. 

 

 

Kuva 11. Lokitieto- ja selvityspyynnöt 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka päivitettiin sairaalan juristin ja 

tietosuojapäällikön toimesta, sekä he kirjasivat ohjeen EU tietosuoja-asetuksen 

vaikutuksista ja toimeenpanosta Vaasan keskussairaalassa. Kyseisessä ohjeessa löytyy 

menettelytavat muun muassa riskiperusteisesta lähestymistavasta ja osoitusvelvollisuudesta 

henkilötietojen käsittelyssä, tietosuojavaatimukset hankinnoissa ja sopimuksissa, 

tietoturvaloukkausten ilmoitusvelvollisuudesta sekä mitä EU tietosuoja-asetuksen 

noudattaminen tarkoittaa Vaasan keskussairaalan käytännön työssä. 
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Tietosuojavastaava piti 14 erilaista koulutus- ja osastotuntia sairaalan henkilökunnalle. 

Yksi tilaisuuksista oli Mustasaaren terveyskeskuksen henkilökunnalle. Esimiesten 

tapaamisia oli 16 tietosuoja-asioiden johdosta. Yhteistyötapaamisia Vaasan 

sairaanhoitopiirin alueen tietosuojavastaavien kanssa oli kaksi ja valtakunnallisesti 

Kuntaliiton kokoon kutsumana oli neljä. 

 

8.4. Tietosuojan arviointi ja kehittäminen 

 

Tietoturvallisuuspoikkeamien raportointi ja seuranta Tietoturva HaiPro järjestelmän 

avulla on tuottanut arvokasta tietoa sairaalan tietosuojan tilasta. Vuonna 2017 

potilasturvallisuus HaiPro -ilmoitusten kautta tietosuojavastaava sai tietoonsa vain 

kuusi ilmoitusta, kun kuluneena vuotena potilasturvallisuus ilmoituksiin kirjattiin 17 

tietosuojaan liittyvää ilmoitusta. Yleinen tietoisuus EU tietosuoja-asetuksen tuomista 

henkilökohtaisista oikeuksista näkyy myös Vaasan keskussairaalassa. 

Sähköisen asioinnin ja menetelmien kehittyessä se antaa paremmat mahdollisuudet 

seurata pidemmällä aikajanalla tietosuojan kehitystä organisaatiossamme. Tietoturva 

HaiPro osion käyttöönotto on onnistunut hyvin. Ilmoitusaktiivisuus on tyydyttävällä 

tasolla. Tietoturva HaiPro ilmoituksia kirjattiin yhteensä 57 kappaletta. Seurannan 

helpottamiseksi tietosuojavastaava on kirjannut tietoonsa saamansa 

tietoturvapoikkeamat Tietoturva HaiPro järjestelmään sekä pitänyt erillistä 

manuaalista rekisteriä, jossa on eroteltu tietosuojaviranomaisille tehdyt ilmoitukset ja 

ilmoitukset, joista ei ole tehty viranomaisilmoitusta. 

 

Sairaalamme suurin tietosuojariski on tulostetut asiakirjat. Niitä tulostetaan ja 

lähetetään väärään osoitteeseen. Hoitotyön apuna käytetyt kirjatut muistilaput voivat 

pudota tai kulkeutua ulkopuolisen nähtäväksi. Tulevaisuudessa meidän on enemmän 

kiinnitettävä huomiota uusiin työtapoihin ja vähentää tulosteiden määrää sairaalassa. 

Henkilökunnan kouluttamiseen ja informointiin on kiinnitettävä huomiota. Uusien 

työntekijöiden moniammatilliseen perehdytysohjelmaan on syytä lisätä myös 

tietoturvallisuuden osuus. Henkilökunnan säännölliseen tietoturvallisuuskoulutukseen 

kannattaisi hyödyntää erilaisia verkko-oppimisympäristöjä, jotka mahdollistaisivat 

koulutusten hallinnan, jäljitettävyyden ja seurannan.  
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9. Sairaalahygienia 
 

9.1. Infektioiden ilmoittaminen 2018 

 
Taulukko 19. Infektiot suhteessa hoitopäiviin 
 
Vuosi 2018 Infektiot Hoitopäivät Inf./1000 hp 

Hoitoon liittyvät 

infektiot 

1167 75657 15,42 

Avoinfektiot 11387 75657 150,51 

 

 

Osastot ovat tehneet keskimäärin 97 ilmoitusta hoitoon liittyvistä infektioista kuukaudessa 

vuonna 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden määrä tuhatta hoitopäivää kohden on noussut 

jonkin verran vuoden 2017 lukemasta. Vuonna 2017 luku oli 13,07 ja vuonna 2018 se on 

15,42. Avoinfektioiden määrä tuhatta hoitopäivää kohden on noussut selvästi vuoden 2017 

lukemasta 126,90 lukemaan 150,51.  

 

Infektioiden määrän nousu herättää tietenkin kysymyksiä ja ajatuksia. Toki hoitopäivien 

määräkin on noussut, mutta infektioita oli silti suhteessa enemmän viime vuonna. Me 

hygieniahoitajat olemme kiinnittäneet huomiota ohitettuihin antibioottiherätteisiin sekä 

kouluttaneet sairaalan henkilökuntaa (esimerkiksi kirurgeja ja sisätautilääkäreitä) menneenä 

vuotena antibioottiherätteiden sekä Sai-ilmoitusten täydentämisestä. Tämä on osaltaan 

lisännyt ilmoitusaktiivisuutta, jonka olemme ilmoituksia läpikäydessämme huomanneetkin. 

Infektioiden määrän nousu verrattuna edeltävään vuoteen ei ehkä välttämättä ole 

todellisuudessa niin suuri kuin luvut antavat ymmärtää vaan, että ilmoituskäytännöt ovat 

tarkentuneet ja ilmoitusten tekemättä jättäminen on vähentynyt.  

 

Taulukko 20. Infektioiden määrät 

Hoitoon liittyvät infektiot 2017 kappalemäärä 2018 

Leikkaushaavainfektiot 202 205 

Virtsatieinfektio 120 164 
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Mahasuolikanavan infektio 136 130 

Keuhkokuume 

Muut ala- ja ylähengitystieinfektiot 

72 

38 

136 

50 

Veriviljelypositiivinen sepsis 

Kliininen sepsis 

Vastasyntyneen mahdollinen sepsis 

53 

13 

65 

53 

10 

55 

Muu infektio ja infektio NAS 78 159 

Sukuelinten infektiot 38 45 

Iho- ja pehmytosainfektiot 28 52 

Silmä, korva, nenä ja suuontelon infektiot 51 69 

Verisuonikanyyli-infektiot 9 17 

Sydän- ja verisuoni-infektiot 3 9 

Keskushermostoinfektiot 2 1 

Rokkotaudit 2 1 

 

 

Vertailtaessa vuotta 2017 ja 2018 ovat leikkaushaavainfektiot, veriviljelypositiiviset sepsikset 

sekä mahasuolikanavan infektiot kappalemääräisessä vertailussa lähes samoissa lukemissa. 

Nämä ryhmät sisältävät merkittävät, Thl:n Siro-vertailuun ilmoitettavat infektiot. 

Huomattava nousu on ollut virtsatieinfektioiden, keuhkokuumeen ja muu infektio tai 

infektio NAS luokissa. Keuhkokuumeiden määrä ylittää jopa mahasuolikanavainfektioiden 

määrän yltäen näin leikkaushaavainfektioiden ja virtsatieinfektioiden kanssa 

kärkikolmikkoon. Virtsatieinfektiot ovat myös merkittävästi lisääntyneet ja hygieniahoitajat 

järjestävät koulutusta aiheesta heti seuraavassa alueellisessa sairaalahygieniakoulutuksessa 

huhtikuussa 2019.  

 

Taulukko 21. Infektiot (%) vuosina 2017 ja 2018 

Tekonivelinfektiot 2017 % 2018 % 

Lonkan kokotekonivel   

-pinnallinen haavainfektio 0,7 0,82 

-syvä haavainfektio 0,7 0 
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-leikkausalue/elininfektio 0,4 0,41 

Polven tekonivelet   

-pinnallinen haavainfektio 0,7 0,68 

-syvä haavainfektio 0 0 

-leikkausalue/elininfektio 0,7 0,68 

 

Tekonivelinfektioluvut ovat edelleenkin alhaiset ja siten hyvällä tasolla. Muutosta verrattuna 

aiempaan vuoteen ei juuri ole. Thl:n Siro-vertailussa eri sairaaloiden kesken vertaillaan 

erityisesti leikkausalue/elin-infektioita, koska ne ovat merkittävimmät infektiot. Tässä 

taulukossa ei ole olkapään tekonivel-infektioita, koska niitä ei ole ollut yhtään vuonna 2018 

eikä 2017. 

 

 

Kuva 12. Veriviljelypositiiviset sepsikset sairaala- avosyntyisissä infektioissa 

 

v.14 v.15 v.16 v.17 v.18

Avo 4,22 3,49 3,07 4,02 3,6

HLI 0,57 0,5 0,65 0,76 0,7
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Kuva 13. Avosyntyiset ja hoitoon liittyvät Clostridium Difficilet 

 

Mahasuolikanavan infektioissa virusperäiset ripulinaiheuttajat (esim. Noro) ja itiöitä 

tuottava Clostridium difficile ovat infektioiden torjunnan kannalta haasteellisimmat. 

Sairaalasyntyiset, hoitoon liittyvät Clostridium difficile –infektiot ovat lähes puolittuneet 

vuodesta 2017. Syynä vähenemiseen on luultavasti tehostuneet siivouskäytännöt mm. 

vetyperoksidikuivahöyryn käyttö ja hygieniatoimet todettujen tapausten yhteydessä. 

Harvinaisempaa hypervirulenttia Clostridium Difficile  ribotyypin 027 tapauksia ei ole 

vuodelle 2018 kirjattu lainkaan. Avosyntyiset Clostridium Difficile –tapaukset ovat pysyneet 

edellisen vuoden tasolla. 

 

9.2. Moniresistentit mikrobit 

 

Moniresistenttejä mikrobeja seulotaan sairaalahoitoon tulevilta potilailta, koska matkailu, 

maahanmuutto ja sairaalahoidot ulkomailla lisääntyvät edelleen koko ajan. 

Moniresistenttien mikrobien osalta MRSA:n kohdalla on tapahtunut huima nousu. Yksi 

selittävä syy on se, että neuvoloihin on saatu juurrutettua ulkomaalaistaustaisten 

synnyttäjien ja heidän lastensa seulonta. MRSA on aiheuttanut avohoitoepidemian eräässä 

VSHP:n kunnassa kuluneena vuonna. Tätä epidemiaa hygieniahoitajat ovat selvitelleet ja 

antaneet kunnassa koulutusta ja ohjausta sekä sosiaali -että terveyspuolen ammattilaisille. 

MRSA-laitosepidemioita ei ole onneksi ollut vuonna 2018. MRSA aiheuttaa useimmiten 

v.14 v.15 v.16 v.17 v.18

Avo 27 25 27 23 19

HLI 37 60 62 77 37
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haava-ja ihoinfektioita. MRSA-kantajuus edellyttää aina kosketusvarotoimia ja eristämistä 

sairaalassa.  

 

ESBL ilmenee useimmiten virtsatieinfektiona, mutta kyseessä voi olla täysin oireetonkin 

kantajuus. Tartunnan voi saada esimerkiksi elintarvikkeiden välityksellä ja matkustaminen 

lisää riskiä saada tartunta. MDRGR- ryhmään kuuluvia moniresistenttejä gram -negatiivisia 

sauvabakteereja on rekisteröity 2 tapausta kuluneena vuonna. Yksi CPE –tapaus on myös 

kirjattu vuodelle 2018. 

 

Moniresistenttien mikrobien kantajien hoito vaatii hoitohenkilökunnalta osaamista tehdä 

riskinarviointia, että potilaat osataan sijoittaa hoitoyksiköissä oikein. Osa 

mikrobikantajuuksista vaatii aina eristyshuoneen sekä omat wc- ja suihkutilat ja potilasta 

hoidetaan kosketusvarotoimin. Osa kantajuuksista voidaan hoitaa tavanomaisesti. Myös 

antibioottihoito moniresistenttien mikrobikantajien osalta on aina ongelmallista ja vaatii 

usein infektiolääkärin konsultaatiota. Moniresistenttien mikrobien lisääntyessä vaaditaan 

sairaalalta lisää asianmukaisia eristystiloja, jotta pystytään takaamaan potilasturvallisuus ja 

estämään infektioiden leviäminen. Eristystiloja tarvitaan myös kausi-influenssa –ja 

vuotuisten noroepidemiapotilaiden hoitoon.  

 

Myös muiden sairaaloiden moniresistenttien mikrobien epidemiat ovat työllistäneet 

sairaalahygieniatiimiä, kun oman piirimme potilaita seulotaan tartuntatapausten 

ilmennyttyä hoitojaksolla muissa sairaaloissa. 
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Kuva 14. Moniresistentit mikrobit VSHP. 

 

9.3. Syksyn 2018 henkilökunnan influenssarokotuskampanja VKS:ssa 

 

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

henkilökunnan influenssarokotekampanjaan pitämällä motivointiluentoja (12 kpl) ja 

järjestämällä 22 rokotustilaisuutta. Sekä luentoja että rokotustilaisuuksia järjestettiin myös 

psykiatrian yksikössä ja Tammikaivontiellä, missä sijaitsee VKS:n osastoja. Rokotuspisteet 

järjestettiin lähelle työpisteitä eri puolille sairaalaa ja Vaasan aluetyöterveys rokotti 

henkilökuntaa. Lisäksi asiasta tiedotettiin intranetissä useaan otteeseen. 

Hoitohenkilökunnan rokotekattavuus VKS:ssa saatiin jälleen hieman nousemaan ja 18 eri 

yksiköitä saavutettiin tavoiteltu 90 % rokotekattavuus. Tavoiteltu rokotekattavuus Vaasan 

keskussairaalassa on aiempina vuosina ollut 80 %, kun se nyt oli 90 %. Tartuntatautilaki 

velvoittaa että potilastyöhön osallistuva hoitohenkilökunta ottaa joka vuosi kausi-

influenssarokotteen.  

 

Pääsääntöisesti psykiatrian ja sairaanhoidon tuen palvelualueilla käytiin rokottautumassa 

huonommin kuin muilla palvelualueilla. Sama trendi oli viime vuonna. Sairaanhoidon tuen 

palvelualueelle kuuluu hoidon palveluyksikkö ja tämän ns. kiertävän henkilökunnan 

rokotuskattavuuden tulisi olla mahdollisimman korkea, sillä he työskentelevät myös 

v. 2014 v. 2015 v.2016 v.2017 v.2018

ESBL 115 135 154 135 167

MRSA 19 42 60 56 92

MDRGR 2 1 3 2 2

VRE 0 1 0 2 0

CPE 0 0 0 0 1
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kriittisissä yksiköissä. Huolestuttavaa on se, että vuodeosastohoidon palvelualueella 

rokotuskattavuus laski 79 % -> 72 %. Juuri vuodeosastoilla hoidetaan aikuisia 

influenssapotilaita. 

 

 

Kuva 15. Influenssarokotuskattavuus VKS 

 

Lääkäreillä rokotekattavuus nousi enemmän kuin hoitotyöntekijöillä. Laitoshuoltajat 

osallistuvat myös potilastyöhön, mutta koska he eivät enää ole VKS:n työntekijöitä, ei 

heidän rokotekattavuutta seurata ePiikin avulla. Tätä raporttia varten emme saaneet 

Teeseltä laitoshuoltajien influenssarokotuslukuja. 
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Kuva 16. Influenssarokotus % ammattiryhmittäin 

 

Käytössä oli nyt kolmannen kerran Flowmedicin kanssa yhteistyönä kehitetty e-Piikki -

sovellus influenssarokotekattavuuden tilastointia ja seurantaa varten. Sovelluksen avulla 

pystyttiin seuraamaan jälleen reaaliaikaisesti henkilökunnan rokotuslukuja intranetissä ja 

näyttötauluilta ruokaloissa. Nämä omalta osaltaan lisäsivät henkilökunnan tietoisuutta 

rokotusasiassa. Kiireisimpinä rokotuspäivinä rokotuskattavuusluvuissa oli pientä viivettä, 

johtuen siitä että työterveyshoitajat keskittyivät rokottamiseen ja rokotusten kirjaaminen 

tehtiin jälkeenpäin. Pietarsaaren ja Kristiinankaupungin toimintojen osalta ePiikki -sovellusta 

ei käytetä, koska näillä paikkakunnilla on eri työterveyshuolto kuin Vaasassa. Rokotettujen 

määrä näistä on kuitenkin kerätty mukaan statistiikkaan työterveyshuollon kautta. 

Ongelmana näissä ”etäpisteissä” on myös se, että osa henkilökunnasta hakee kausi-

influenssarokotteensa terveyskeskuksesta vanhan tavan mukaan, vaikka henkilökuntaa on 

informoitu että rokote tulisi ensisijaisesti hakea omasta työterveyshuollon toimipisteestä. 

 

9.4. Käsihuuhdekulutuksen seuranta 

 

Käsihuuhteen käyttömäärää yksiköissä tarkastellaan suhteessa asetettuun tavoitteeseen. 

Käytössä on eDesi sovellus ja käsihuuhdekulutusta on seurattu kuluneena vuonna 

leikkausyksiköissä sekä vuodeosastoilla. Vuodeosastoilla kulutusta tarkastellaan suhteessa 

2016 2017 2018

LÄÄKÄRIT 63 64 81

HOITAJAT 51 56 62

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

R
o

ko
tu

s%
 

VKS lääkäreiden ja hoitajien 
influenssarokotus% 



61 
 

hoitopäiviin ja leikkausosastoilla suhteessa tehtyihin leikkauksiin. Leikkausyksiköissä 

käsihuuhdetta tulisi kulua 32 ml/leikkaus ja vuodeosastoilla 100ml/hoitopäivä. 

Leikkausyksiköissä tavoite on ihan minimissään ja sitä tulee jatkossa nostaa. Hyvä tavoite 

olisi noin 120 ml/ leikkaus. Tämän hetken kulutus siellä on 58 ml/leikkaus, mikä on parempi 

kuin asetettu tavoite.   

 

Vuodeosastoilla käsihuuhdekulutus vaihtelee suuresti 19ml-75ml/ hoitopäivä ja keskiarvoksi 

saadaan 25.9 ml/ hoitopäivä eli käsihuuhteen käyttö on aivan liian vähäistä. Teho-osastolla 

päästään melko lähelle tavoitetta, heidän kulutus on 90ml/hoitopäivä. Poliklinikoilla 

sovellusta ei voida käyttää, koska poliklinikkakäynneistä osa on mm. puhelinaikoja, eikä 

konkreettisia vastaanottokäyntejä ja näin ollen käsihuuhdetta ei käytetä lainkaan. THL 

seuraa omalta osaltaan Suomen yliopisto -ja keskussairaaloiden käsihuuhdekulutusta ja 

intressin kohteena ovat juuri vuodeosastot. 

 

9.5. Sairaalahygienian kehittämistarpeet 

 

Käsihygienian havainnointiin halutaan jatkossa panostaa VKS:ssa ja muutenkin kehittää 

hygieniaan liittyviä asioita. Tavoitteena olisi jossakin vaiheessa saada käyttöön eHuuhde –

sovellus, jonka avulla seurataan käsihygienian toteutumista sairaalan osastoilla. Tähän 

asiaan tarvitaan koko talon henkilökunnan sitoutumista, sekä johdon, esimiesten että 

hoitohenkilökunnan. Hygieniahoitajien avuksi tähän käsihygienian havainnointiin tarvitaan 

myös osastojen hygieniayhdyshenkilöt, jotka tulee kouluttaa hygieniahoitajien toimesta. 

 

Sairaalahygienia sai vuodelle 2018 uuden hygieniahoitajan toimen, mutta toimi oli 

täytettynä vain osan vuotta. Tulevana vuonna tavoitteena on, että sairaalahygienian parissa 

työskentelee kolme hygieniahoitajaa, jotta päästään paremmin vastaamaan 

tartuntatautilain tuomiin haasteisiin myös VSHP:n kunnissa. Tarkoituksena olisi kehittää 

infektioiden torjuntaa ja ryhtyä seuraamaan hoitoon liittyviä infektioita myös kunnissa. 
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Hygieniahoitajat osallistuvat tulevana vuonna potilasturvallisuuskierroksille ja kierrosten 

teemana on hygienianäkökulma. Tarkoituksena on tuoda enemmän esille sairaalahygienian 

näkökulmaa osana potilasturvallisuutta. 

10.  Hoitoisuus 
 
Hoitoisuusluokituksen avulla saadaan tietoa hoitajien toteuttamasta hoidosta. Se on mittari, 

minkä avulla hoitajan työ tulee näkyväksi. Hoitoisuusluokitus tuottaa tietoa yksiköiden 

tekemästä työstä suhteessa hoitohenkilöstön määrään. Hoitoisuus /   hoitaja luku kertoo 

yksikön optimaalisen resurssoinnin. 

 

Vuoden 2018 aikana on organisaatiossa jatkettu Rafaela hoitoisuusluokitusvastaavien 

henkilöiden ja osastonhoitajien kanssa yhteisiä tapaamisia ja koulutuksia. Keväällä 

luokituskoulutusta kävi pitämässä FCG:n Rafaela kouluttaja. Yksiköissä on otettu käyttöön 

hoitoisuusluokituksen Paoncil checklista ja vuosikello tukemaan mittaamista. Yksiköt ovat 

myös saaneet alustavaa informaatiota tulevasta uudesta HOIq- mittarista, mikä on tulossa 

vuoden 2019 korvaamaan aikaisemmat mittarit. 

 

Hoitoisuudet suhteessa optimaaliseen tasoon 2018 

 = Alle optimin 

 = Optimi 

        = Yli optimin 

 

 

Kuva 17. Lasten ja naisten palvelualue 
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Kuva 18. Vuodeosastohoidon palvelualue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19. Akuuttihoidon palvelualue 

 

 

Päivystysos. tiedoista puuttuu marras-joulukuun luvut, Paoncil ei enään voimassa. E5 os. tiedoista 

puuttuu joulukuu. Akuuttipalvelualueen Raportista puuttuu marras- joulukuun tietoja, tauko muuton 

takia. 
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11.  Sädehoito  
 
Vuonna 2018 sädehoitoklinikassa hoidettiin reilu tuhat potilasta. Kasvua potilasmäärässä oli 

pari prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Suurimmat sädehoitoa saavat potilasryhmät 

ovat edelleen rintasyöpä-, prostatasyöpä- ja keuhkosyöpäpotilaat. 

 

Myös stereotaktisten sädehoitojen määrä on kasvanut edellisestä vuodesta. Suurin osa 

näistä sädehoidoista annettiin keuhkojen metastaasien hoitoihin, mutta myös 

aivometastaasien stereotaktisen sädehoidon määrä on kasvanut. 

 

Sädehoidossa tapahtui suuri muutos, kun klinikan vanhin hoitolaite korvattiin uudella 

lineaarikiihdyttimellä. Uuden laitteen hankinta- ja asennusprosessi vaikutti merkittävästi 

sädehoidon toimintaan viime vuonna. Potilaat hoidettiin kesäkuun puolesta välistä 

marraskuun puoleen väliin kahdella hoitolaitteella kolmen sijaan. Tämä edellytti erityisiä 

järjestelyjä röntgenhoitajien työlistoissa ja niiden suunnittelussa. Hoitokoneilla käytettiin 

mm. porrastettuja työaikoja, jotta kaikki potilaat saatiin hoidettua joka päivä.  

 

Uusi sädehoitolaite asennettiin samaan vanhaan hoitohuoneeseen, josta edellinen laite 

purettiin pois kesäkuussa. Uuden laitteen käyttöön saaminen edellytti hankinnan ja 

varsinaisen asennuksen, sekä vanhan laitteen purkamisen lisäksi hoitohuoneen kattavan 

remontin. 

 

Samalla, kun yksi sädehoitolaite korvattiin uudella, tehtiin myös vanhoihin 

sädehoitolaitteisiin päivityksiä. Uusi laite, ja vanhojen päivitykset mahdollistavat uusien 

hoitomenetelmien käyttöönoton sädehoitoklinikassa. Esimerkiksi prostatasyövän hoidossa 

tulee mahdolliseksi käyttää osalla potilaita erittäin lyhyitä 7 hoitokerran sädehoitoja 

nykyisen 20 kerran sijasta. Lisäksi uudella sädehoitolaitteella pystytään myös antamaan 

stereotaktisia sädehoitoja, mitä vanhalla poistetulla laitteella ei pystytty tekemään. Näin 

sädehoitoklinikan kapasiteetti stereotaktisissa sädehoidossa kasvoi merkittävästi. Uuden 

laitteen ominaisuudet mahdollistavat myös tarkempien stereotaktisten hoitojen antamisen. 

 



65 
 

Uusi sädehoitolaite saatiin käyttöön marraskuussa sen jälkeen, kun Säteilyturvakeskuksen 

tarkastaja oli käynyt tekemässä käyttöönottotarkastuksen uudelle laitteelle. Samalla 

tarkastettiin tilojen säteilysuojausten riittävyys uuden laitteen tuottamalle säteilylle.  

 

Vuonna 2018 ei tehty muita STUK:n määräaikaistarkastuksia sädehoito- ja kuvauslaitteille. 

Sädehoitolaitteet tarkastetaan kahden vuoden välein, ja CT-laitteet kolmen vuoden välein. 

 

Sädehoitolaitteille ja kuvauslaitteille tehtiin laadunvalvontaa kunkin laitteen 

laadunvarmistusohjelman mukaisesti. Ohjelma sisältää mittauksia ja tarkastuksia, joita 

tehdään päivittäin, viikoittain ja vuosittain. Tuloksista pidetään kirjaa, ja näin tulosten 

trendejä voidaan seurata helposti. 

 

Sädehoitoklinikassa aloitettiin myös varjoaineen käyttö tiettyjen sädehoitojen 

suunnittelukuvauksissa. Varjoaineesta on etua, kun suunnitellaan suun- ja kaulan – alueen 

sädehoitoja, samoin kuin eräiden rintakehän alueen ja lantion alueen sädehoitojen 

suunnittelussa. 

 

Sädehoidossa kaikki työntekijät sairaanhoitajia ja laitoshuoltajia lukuun ottamatta kuuluvat 

säteilytyöluokkaan A. Säteilylainsäädännössä edellytetään toiminnan harjoittajaa 

järjestämään jatkokoulutusta säteilytyöntekijöille, samoin kuin säteilysuojelukoulutusta. 

Säteilysuojelukoulutusta tulee järjestää säteilytyöluokkaan A kuuluville työntekijöille 

ammattiryhmästä riippuen 8-10 tuntia. 

 

Sädehoitoklinikassa koulutusta järjestetään klinikan omina koulutuspäivinä, joita pidetään 2-

3 vuodessa. Koulutuspäivien ohjelma laaditaan siten, että lakisääteinen koulutusvelvollisuus 

tulee täytettyä. 

 

Koulutuspäivien lisäksi kansallisiin säteilyyn ja syövänhoitoon liittyviin tapahtumiin osallistuu 

sädehoitoklinikasta 2-3 hoitajaa, sekä sairaalafyysikko ja sädehoitolääkäreitä. Näitä 

kansallisia tapahtumia ovat Sädehoitopäivät, Radiografiapäivät ja Onkologiapäivät. 

Tapahtumiin osallistuneet esittelevät kokousten sisältöä muulle henkilökunnalle esimerkiksi 

viikoittaisten klinikkapalaverien yhteydessä. 
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Sädehoidossa tapahtuvia poikkeamia seurataan tarkasti kirjaamalla tapahtumat tuoreeltaan 

klinikan omaan seurantaan, ja ilmoittamalla tapahtumat sairaalan HaiPro-järjestelmään. 

Tapahtumien raportointi klinikan oman järjestelmän mukaisesti mahdollistaa poikkeamien 

korjaamisen vielä potilaan sädehoidon aikana. Esimerkiksi mahdollinen sädehoidon 

annosvajaus voidaan korjata potilaan jäljellä olevien hoitokertojen aikana. Näin 

poikkeamalla ei ole enää kliinistä merkitystä hoidon lopputuloksen suhteen. Tapahtumien 

kirjaaminen HaiPro-järjestelmään mahdollistaa niiden kattavan ja järjestelmällisen 

seurannan. Myös tapahtumien käsittely yhdessä on systemaattista, samoin kuin sädehoidon 

prosessien reflektointi ja muokkaaminen. 

 

Säteilyn lääketieteelliseen käyttöön tuli merkittäviä muutoksia vuoden 2018 lopussa, jolloin 

eduskunta hyväksyi uuden Säteilylain, ja asetukset säteilyn lääketieteellisestä käytöstä. Uusi 

lainsäädäntö aiheuttaa kuitenkin vain pieniä muutoksia säteilysuojelun organisointiin 

sädehoitoklinikassa. Nykyinen turvallisuuslupa on voimassa myös uuden lain tultua voimaan, 

samoin säteilyturvallisuuden toimijoiden pätevyydet. Uuden säteilylain edellyttämän 

riskiarvioinnin toteuttamiselle on annettu 18 kuukauden siirtymäaika. 

12.  Radiologia 
 

Säteilyasetuksen mukaisesti säteilyn käytön poikkeavista tapahtumista on ilmoitettava 

säteilyturvakeskukselle. Osa poikkeavista tapahtumista tulee ilmoittaa heti, osa kootusti 

kerran vuodessa. Poikkeavien tapahtumien ilmoitusmenettely röntgentutkimusten osalta on 

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

luokitella STUK:n antaman luokituksen mukaisesti. Uuden säteilylain myötä kootusti 

ilmoitettavien poikkeavien tapahtumien luokittelu muuttui, mutta vuoden 2018 tapahtumat 

ilmoitetaan STUK:lle vielä vanhan luokittelun mukaisesti. 

 

Kaikki poikkeavat tapahtumat käsitellään säännöllisesti osastolla koko osaston 

yhteispalavereissa. Käsittelyissä pyritään kehittämään toimintatapoja poikkeavien 

tapahtumien estämiseksi. 
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Vuonna 2018 röntgenosastolla ei tapahtunut yhtään sellaista poikkeavaa tapahtumaa, joka 

olisi pitänyt ilmoittaa heti säteilyturvakeskukselle. Kootusti ilmoitettavia poikkeavia 

tapahtumia tapahtui 38 kpl vuonna 2018.  

 

 

Kuva 20. Säteilyn käytön poikkeavien tapahtuminen kokonaismäärä vuosittain röntgenissä. 

(Pietarsaaren Malmin sairaalan röntgen on kuulunut keskussairaalan röntgenin alaisuuteen 

vasta vuoden 2018 alusta.) 

 

Poikkeavien tapahtumien lukumäärä on laskenut vuodesta 2017. Vuonna 2018 tapahtui 

vähemmän laitevioista johtuvia poikkeavia tapahtumia. Loppuvuodesta saimme uuden 

OPTG-laitteen, joka korvasi vanhan vikaherkän hammaskuvauslaitteen 2D-

hammaskuvauksissa.  

 

Vuonna 2017 eniten poikkeavia tapahtumia aiheutti varjoaineruiskutuksen 

epäonnistuminen (19 kpl). Korkeaa lukua nosti osittain uusi ohjeistus poikkeavien 

tapahtumien ilmoitusmenettelyssä, osittain uusien kanyylin vikaherkkyys. Vuonna 2018 

epäonnistuneet varjoaineruiskutukset vähentyivät hieman (17 kpl). Yleisin syy ruiskutuksen 

epäonnistumiseen oli potilaan verisuonen rikkoutuminen. 
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Väärä kohde kuvattiin vuonna 2015 7 kertaa, vuonna 2016 4 kertaa ja vuonna 2017 kerran. 

Vuonna 2018 väärää kohdetta ei kuvattu kertaakaan eli hoitajat ovat kunnostautuneet 

varmistamaan kuvattavan kohteen potilaalta. Mikäli potilaan kertomuksessa ja lähetteessä 

on ristiriitoja, he ottavat yhteyttä lähettävään yksikköön oikean kuvauskohteen 

selvittämiseksi. Vääriä potilaita ei kuvattu yhtään. 

 

Vuonna 2016 määrällisesti eniten poikkeavien tapahtumia oli kategoriassa ”Epäonnistunut 

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

röntgenhoitajille järjestettiin kertauskoulutusta varjoainetehosteisten kuvausten 

suorittamisessa. Näiden poikkeavien tapahtumien määrä vähenikin: vuonna 2017niitä 

tapahtui enää 7 ja vuonna 2018 5.  

 

Vuonna 2018 röntgenissä tehtiin yksi ilmoitus Valviralle laiteviasta johtuvasta säteilyn 

käytön poikkeavasta tapahtumasta. Läpivalaisulaite meni epäkuntoon kesken 

videofluoroskopiatutkimuksen, eikä kyseistä tutkimusta saatu tehtyä loppuun asti. Talon 

huolto yhdessä laitevalmistajan huollon kanssa selvittivät vikaa ja saivat laitteen 

myöhemmin toimimaan. 
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Kuva 21. Röntgenosaston kootusti ilmoitettavat säteilyn käytön poikkeavat tapahtumat 

tapahtumatyypeittäin vuosina 2015 - 2018. (Kuvasta puuttuu Pietarsaaren Malmin sairaalan 

röntgenin luvut.) 

 

Vuoden 2018 alusta Pietarsaaren Malmin sairaalan röntgen yhdistyi keskussairaalan 

röntgenin alaisuuteen. Säteilyn käytön poikkeavia tapahtumia kirjattiin Pietarsaaressa 21 

kpl, joista suurin osa oli virheitä lähetteessä (17 kpl). Röntgenhoitajat huomasivat virheen 14 

tapauksessa ennen kuvausta, jolloin potilas ei saanut ylimääräistä sädeannosta väärän 

kohteen kuvauksesta. Nämä on kirjattu ”Läheltä piti” –tapauksiksi. Alkuvuodesta 2019 

Pietarsaaren lähettäville lääkäreille järjestetään säteilysuojelukoulutusta, jossa painotetaan 

lähetetietojen oikeellisuuden tärkeyttä. Tämän toivotaan vähentävän virheitä lähetteissä. 
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13.  LIITTEET 
 

Laatukilpailu 1. PALKINTO: Ensihoito 

 

 

Laatukilpailu 2. PALKINTO: Sisätautien poliklinikka 
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Laatukilpailu 3. PALKINTO: Ihotautien poliklinikka 

 

 

 

Laatukilpailu 4. PALKINTO: Kardiologian poliklinikka 
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Potilasturvallisuuspalkinto 1/2018: Teho 

 

 

 

 

Potilasturvallisuuspalkinto 2/2018: Peter Nieminen 
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Potilasturvallisuuspalkinto 3/2018: Mari Plukka 

 

 

 

 




