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 Johdanto 
 

Vuoden 2019 laaturaportti on järjestyksessään kahdeksas vuosittainen kooste 

organisaatiotasolla tehdystä suunnitelmallisesta kehittämistyöstä laadukkaan ja turvallisen 

hoidon ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Vaasan sairaanhoitopiirin yhtenä strategisena 

tavoitteena on laadukkaan hoidon tuottaminen alueen väestölle. 

 

 Laatu ei synny ilman systemaattista työtä, joten laaturaportti antaa raamit kehittämistyölle.  

Raporttiin on eri asiantuntijoiden toimesta dokumentoitu mennyt vuosi ja samalla myös 

koottu tulevan vuoden kehittämisalueet. Raportin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä 

tuottaa tietoa henkilöstölle, potilaille ja omaisille Vaasan keskussairaalan palveluiden tasosta 

ja kehittämistyöstä.  Laatutietoa seurataan läpi vuoden ja kehittämistyötä tehdään 

laatupoikkeamien välttämiseksi jatkuvasti. 

 

Laaturaportin hyväksyy sairaanhoidon johtoryhmä ja se viedään tiedoksi hallitukselle.   
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 Laatutyö 
 

2.1. Laatuvuosi 2019  

 

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 2019 oli vuorossa laaduntunnusauditointi.  

 

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 2019 laatukilpailun parhaana palkittiin onkologian poliklinikka, jonka aiheena oli 

potilasturvallisuuden lisääminen geenitestauksen avulla. Ensimmäisenä Suomessa 

käyttöönotettu toimintatapa estää vakavia haittoja välittömästi ja todistetusti. 

 

Toisen palkinnon sai sydänasema työstään pacemaker-potilaan kivunhoidon lievittämisessä. 

Kolmantena palkittiin yhteisesti leikkausosasto, päiväkirurgia ja preoperatiivinen poliklinikka 

näyttöön perustuvan toiminnan implementoinista leikkaustoiminnassa. Neljännelle sijalle 

arviointiin lääkehoidon aseptiikkaa lean-menetelmän avulla kehittänyt apteekki.  
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2.2. Auditoinnit vuonna 2019 

 

Laaduntunnusauditointi toteutui toukokuussa 2019, jonka myötä Vaasan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän laatujärjestelmälle myönnettiin viiden kerran SHQS-laaduntunnustus. 

Voimassaoloaikaa tällä tunnustuksella on 26.9.2022 saakka.  

 

Auditoijilta saatujen havaintojen mukaan keskeisiä vahvuuksia ovat lisääntynyt muutosriskien 

arviointi sekä potilasturvallisuusnäkökulman tarkastelu selkeänä osana muutoksen 

suunnittelua. Lisäksi vaaratilanneilmoituksia hyödynnetään aktiivisesti ja toimintaa 

kehitetään näiden havaintojen pohjalta. Prosessiriskien kirjaamiseen puolestaan kaivattiin 

lisää systemaattisuutta.   

 

Vahvuuksiin lukeutuivat esimerkiksi kustannustietoisuus, tiedolla johtamisen työkalut, 

esimiesvalmennus ja innovatiiviset ratkaisut toiminnan tukena. Asiakastyytyväisyyden korkea 

taso sai auditoijilta kiitosta. Kardiologisen toiminnan laajuus, psykososiaalisen toiminnan 

kehittäminen päivystyksessä ja perusterveydenhuollon yksikön vahvistaminen nähtiin 

myönteisinä seikkoina. 

 

Lisänäyttöjä auditoijat pyysivät mm. hallinto- ja johtotehtävissä olevien tehtäväkuvien 

määrittelystä, perehdytyksen dokumentoinnista ja arvioinnista, lääkäriresurssien 

varmistamisesta psykiatrialla sekä yksiköiden lääkehoitosuunnitelmien 

hyväksymiskäytäntöjen selkeyttämisestä. Kaikkiin lisänäyttöpyyntöihin vastattiin 

määräaikaan mennessä.  

 

Kehittämissuosituksissa nähtiin tärkeänä, että ulkoistuksien ja tietoteknisten uudistusten 

yhteydessä arvioidaan aina koko palveluketjun toimivuus sekä riskit ja hyödyt eri 

sidosryhmien näkökulmasta. Lisäksi sairaanhoitopiirin tavoitteita tukevien mittareiden 

kehittämistä tulee jatkaa niin organisaatiotasolla kuin palvelualuetasollakin.  

  

Sisäiset auditoinnit ovat osa laatujärjestelmää ja ne toteutetaan organisaation omilla 

resursseilla. Syksyn 2019 aiheeksi valikoitui perehdytys. Aihe oli ajankohtainen, sillä edellisten 

vuosien aikana oli auditointien yhteydessä tehty havaintoja perehdytyksen 
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epäsäännönmukaisuuksista. Auditoinnissa kaikki palvelualueet olivat edustettuina ja mukana 

oli 17 yksikköä.  

 

Kirjattujen auditointiraporttien perustella yksiköiden perehdytyskäytännöissä huomattiin 

odotetusti vaihtelua ja yhtenäistämisen tarvetta. Perehdytyksen vastuut oli sovittu ja 

perehdytyskäytännöt olivat vakiintuneita, mutta parantamisen varaa oli niin 

arviointikäytännöissä, dokumentoinnissa kuin jäljitettävyydessäkin. Sisäisistä auditoinneista 

saatuja tuloksia käsitellään johtoryhmässä ja perehdytystyöryhmässä. 

 

2.3. Lean 

 

Strategiamme mukaan lean muodostaa organisaation kehittämisen perustan. Leanin 

implementointi koko organisaatioon on jatkunut vuoden 2019 toimintavuoden aikana. 

Painopiste on ollut henkilöstön lean-osaamisen parantamisessa. Olemme tarjonneet kaksi 

suurta lean-koulutuskokonaisuutta. Ensin järjestettiin 15 hengelle lean-

muutosagenttikoulutus, jossa keskityttiin lean-filosofian perusteisiin, sen taustaan, 

periaatteisiin, menetelmiin, työvälineisiin, lean-peliin ja Gemba Walkiin. Koulutukseen sisältyi 

neljän erilaisen lean-projektin suunnitteleminen ja toteuttaminen.  

Muutosagenttikoulutukseen sisältyneet lean-projektit olivat seuraavat: 

 Magneettiröntgenprosessi 

 Lääkinnällisten laitteiden lainausprosessi lastenpoliklinikalla 

 Lääkärikiertojen prosessi onkologian vuodeosastolla 

 Rintakipupotilaan hoitoprosessi päivystyksessä 

Toiseen koulutuskokonaisuuteen, lean-kouluttajien koulutukseen, osallistui myös 15 henkeä. 

Koulutuksen tavoitteena oli tuottaa omaa koulutusmateriaalia sekä kouluttaa omia sisäisiä 

lean-kouluttajia. Vuoden lopulla koulutettiin kaksi henkilöä leanin akuuttipelin 

toteuttamiseen. Sisäistä lean-koulutusta ja erilaisia lean-pelejä on toteutettu useissa 

yksiköissä.  

 

Tavoitteena on, että pystymme vastaisuudessa tarjoamaan lyhyitä ja pitkiä koulutuksia sekä 

erilaisia lean-pelejä parantaaksemme leaniin liittyvää osaamista ja ymmärrystä.  
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Lean-projekteja 2019 

 Akuuttilähetteiden käsittelyprosessi lastenpsykiatrissa 

 Kuulon apuvälineitä koskeva prosessi 

 Prosessi päivystyksen fysioterapeuteille 

 Pet-CT-prosessi 

 Kirurgian poliklinikan prosessi 

 Kuntoutussuunnitelman laatimisprosessi 

 Turvallisen lääkehoidon prosessi 

 

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

pieniä lean-projekteja sekä tehneet jatkuvaa parannustyötä.  

 

2.4. Lean-verkosto 

Sisäiselle lean-verkostollemme on järjestetty vuoden aikana kaksi verkostotapaamista. 

Sisäiseen lean-verkostoomme kuuluu tällä hetkellä yli 70 henkeä. Lisäksi olemme 

osallistuneet erva-alueen lean-verkoston toimintaan sekä Vamian koordinoimaan 

alueelliseen lean-verkostoon. Kevään aikana järjestämme erva-alueen lean-verkostolle 

tapaamisen Vaasassa sekä tarjoamme koulutuskalenterin kautta kurssin, jonka pitää lean-

guru Niklas Modig.  

 

 Potilasturvallisuus 
 

Vuonna 2019 potilasturvallisuus on ollut vahvasti esillä Vaasan keskussairaalassa. Elokuussa 

2019 järjestettiin ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuusseminaari, joka oli lähtölaukaus 

potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen toiminnan käynnistymiselle. 

Toiminnasta vastaa tutkimusjohtaja, joka tekee aktiivisesti yhteistyötä eri kumppaneiden 

kanssa.   Tavoitteena on entisestään vahvistaa potilasturvallisuusosaamista koko piirin 

alueella että kansallisesti. 
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3.1. Vaaratapahtumista raportointi 

 

Vaaratapahtumailmoituksia on kirjattu yhteensä 2156 kpl:ta. Ilmoitusaktiivisuus on laskenut 

ennätyksellisestä viime vuodesta noin 15 prosenttia. Ilmoituksista oli ”läheltä piti” -

tapahtumia 29,3 % ja ilmoituksista 53,3 % tapahtui potilaalle. Muu 

havainto/kehittämisehdotus -kohtaan ilmoituksista luokiteltiin 17,3 %. Myös potilaiden 

ilmoitusaktiivisuus on noussut 20 %. Kasvanut ilmoitusaktiivisuus voidaan tulkita 

lisääntyneenä turvallisuusvalppautena, mikä on toivottavaa.  ”Läheltä piti” -ilmoitusten osuus 

on lukumääräisesti laskenut viime vuodesta.  Potilaalle haittaa aiheuttaneita vaaratilanteita 

on raportoitujen tapausten perusteella ollut aiempia vuosia vähemmän.    Loppuvuodesta 

saatiin vaaratapahtumailmoitusjärjestelmään lisättyä uusi luokka, johon voidaan ilmoittaa 

eettiseen toimintaan ja osaamiseen liittyviä vaaratapahtumia. 

 

Potilasturvallisuuden kehittämiseen on panostettu monin eri tavoin. 

Potilasturvallisuustyöryhmät sekä Vaasan keskussairaalaan että sairaanhoitopiirin alueelle 

ovat kokoontuneet säännöllisesti vuoden aikana. Ryhmissä on yhdessä käyty läpi 

potilasturvallisuuteen liittyviä riskejä ja suunniteltu kehittämistoimenpiteitä näiden 

perusteella sekä jaettu avoimesti hyviä käytänteitä kokopiirin alueella. Sairaanhoitopiirin 

alueen ryhmän toiveesta on tehty vaaratapahtumien raportointiin yhteinen pohja, jonka 

avulla voidaan tehdä raportointia kunkin alueen vaaratapahtumista. Uuden raportointipohjan 

käyttöönotetaan vuonna 2020.   

 

Vaaratilanneilmoitukset ovat johtaneet prosessien laaja-alaisempaan tarkisteluun esimerkiksi 

kotiutusten, lääkehoidon sekä aivoverenkiertohäiriö-oireista kärisevien potilaiden suhteen.   
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3.2. Vuoden 2019 kehittämiskohteiden nykytila 

 
Kaatumisten vähentäminen 

Sairaalassa tapahtuvat kaatumiset ovat aiheuttaneet huolta organisaatiossa. Vuoden 2019 

aikana on pyritty lisäämään tietoa kaatumisten ennalta ehkäisystä. 

Potilasturvallisuuskoordinaattorit ja fysioterapeutit ovat pitäneet yhteistyökokouksen, jossa 

asiaa käytiin yhdessä läpi. Myös potilasturvallisuusvastaavien tapaamisissa on asiasta 

keskusteltu. Kaatumistapaturmia on kirjattu Haipro- järjestelmään yhteensä 171 kappaletta 

ja putoamisia 44 kappaletta. Työ sairaalassa tapahtuvien kaatumisen vähentämiseksi jatkuu 

edelleen vuonna 2020. Myös FRAT-mittarin käyttöä olisi syytä korostaa lisää.  

 

Kotiutusprosessia on edelleen pyritty standardoimaan ja yhteistyössä 

perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa tunnistamaan prosessin pullonkauloja. 

Kotiutuksiin liittyen on tehty kaksi laajempaa vaaratapahtumaselvitystä, joiden pohjalta on 

noussut tarpeeksi selkiyttää tehtävien ja vastuunjakoa perusterveydenhoidon ja 

sosiaalihuollon kanssa. 

 

Laiteturvallisuutta on edistetty vuosisuunnitelman mukaisesti laatimalla ohjeistus kotiin 

luovutettavista laitteista sekä käynnistämällä digitaalisen laitepassin pilotti. 

 

Lääkehoitoprosessin päivitys on saatettu loppuun vuoden 2019 aikana.  

3.3. Potilas- ja työturvallisuuskierrokset 

 

Vaasan keskussairaalan hoidollisissa yksiköissä jatkettiin potilas- ja työturvallisuuskierroksia 

ja mukaan otettiin myös sairaalahygienia. Turvallisuuskierroksien tarkoituksena on vuosittain 

kartoittaa yksiköiden potilas- ja työturvallisuuden tilaa. Turvallisuuskierrokset toteutetaan 

yhteistyössä potilasturvallisuuskoordinaattorien, työsuojeluvaltuutetuiden ja 

hygieniahoitajien kanssa.  

 

Vuonna 2019 turvallisuuskierroksilla selvitettiin potilasturvallisuuteen liittyen muun muassa 

lääkkeiden antokirjaamista, MET-kriteerien tuntemusta ja henkilökunnan kokemuksia 

osaamiseen liittyen. Työturvallisuuden osalta kartoitettiin yksiköiden turvallisuuskäytäntöjä 
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ja sairaalahygieniassa keskityttiin esimerkiksi käsihygienian toteutumisen edellytyksiin, 

eritepakin saatavuuteen sekä käytänteisiin näppäimistöjen ja puhelinten puhdistukseen 

liittyen. 

 

Kuva 1. Turvallisuuskierrosten positiiviset ja negatiiviset asiat 

 

Vuonna 2020 kierroksia on tarkoitus jatkaa. Koska potilasturvallisuuskoordinaattoriresurssi on 

pienentynyt vuodesta 2018, jatketaan vuoden 2019 kysymyksillä myös vuonna 2020 siihen 

asti, että kaikki hoidolliset yksiköt on kierretty. Vasta tämän jälkeen aloitetaan uusien 

kysymysten läpikäynti. Tulevaisuudessa on tarkoituksena, että turvallisuuskierros tehdään 

hoidollisiin yksikköihin joka toinen vuosi.  

 

3.4. Vaaratapahtumatyypit  

 

Vuoden 2019 aikana vaaratapahtumia kirjattiin eniten koskien tiedonkulkua ja 

kommunikaatiota. Kaikista ilmoituksista 32,8 % koski tiedonkulkua. Tiedonkulkuun liittyvät 

vaaratapahtumat ovat olleet myös edellisinä vuosina yleisin ilmoitustyyppi. Tiedonkulun 

ongelmia raportoitiin sekä dokumentointiin että suullisen kommunikaatioon liittyen.  

 

Mitä hyvää turvallisuuskierroksissa on

•Lääkkeiden antokirjaus tehdään pääsääntöisesti ohjeen 
mukaan.

•Met-kriteerit ja uusi numero pääosin tuttuja.

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

•Palo- ja poistumissuunnitelmat pääosin henkilöstön 
tiedossa.

•Kollegan apua ja neuvoja uskalletaan kysyä useassa 
yksikössä.

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

•Eritepakki käytössä niissä yksiköissä, joissa se on 
välttämätön. 

Millaisia haasteita on tunnistettu

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

•Sisäilma ongelmaa useammassa yksikössä.

•Yksikön jokapäiväinen riskien 
työturvallisuuden/henkilöturvallisuuden arviointi on 
puutteellista.

•Hälytyslaitteiden saatavuus ja niiden toimivuus ei ole 
selkeä. 

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

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

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

•Käsidesiautomaattien toiminnassa ja huoltamisessa 
välillä ongelmia/epäselvyyksiä.
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Lääkehoidon poikkeamiin liittyvät ilmoitukset ovat olleet pitkään suurimpien ilmoitustyyppien 

joukossa. Edellisvuoden tapaan myös vuonna 2019 lääkehoitoon liittyvät tapahtumat olivat 

toiseksi yleisin (20,8 %) ilmoitustyyppi. Lääkehoidon poikkeamia sattuu yleisimmin lääkkeiden 

jakotilanteessa (25,4 % kaikista lääkehoidon ilmoituksista), lääkkeiden antotilanteessa (23 %) 

tai lääkkeiden kirjaamisessa (17,6 %). Potilaille sattuneet tapaturmat ja kaatumiset ovat 

lukumäärällisesti laskeneet verrattuna edelliseen vuoteen. Kaatumisia on raportoitu yhteensä 

171 kappaletta, eli kaatumisia on raportoitu 25 kappaletta vähemmän kuin viime vuonna. 

   

Taulukko 1 . Vaaratapahtumailmoitukset vuosina 2012–2019. Suluissa olevat luvut ovat osa 

potilasturvallisuustutkimusta, eivätkä ne ilmoitukset ole siis hoitohenkilökunnan ilmoittamia.  

 

VUOSI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ilmoitusmäärä 1457 1482 1736 1874 1672 1911 
(123 

tutkimukseen 

liittyvää) 

2528 
(258 

tutkimukseen 

liittyvää) 

2156 

Potilaiden 

ilmoitukset 
17 11 21 39 31 60 86 109 

Läheltä piti/ 

haittatapahtuma 
56 % 
44 % 

55 % 
45 % 

58 % 
42 % 

52 % 
42 % 

53 % 
47 % 

39 % 
57 % 

28% 
59% 

29,5% 

53,2% 

Lääke- ja 

nestehoito 
40 % 35 % 29 % 24 % 26 % 24 % 22% 20,6% 

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

Tapaturmat % 
Kaatumiset (kpl) 

11 % 
118 

10 % 
112 

8 % 
135 

8 % 
95 

9 % 
97 

9 % 
138 

10,5% 
193 

10,3% 

171 

Muut 25 % 31 % 39 % 44 % 40 % 34 % 41,5% 36,4% 

Kohtalainen 

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

% 
10,9 % 9,7% 5,2% 
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Vakava haitta 1,4 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 

% 
1,4 % 1% 0,2% 

 

 

3.5. Vakavat vaaratapahtumat 

 

Vakavien vaaratapahtumien selvittämisessä on ollut seesteisempi vaihe. Laajoja selvityksiä on 

tehty yhteensä kaksi. Toisessa tapauksessa tutkittiin kotiutuksiin liittyviä tapahtumia laajasti 

yli organisaatiorajojen. Useammista vaaratapahtumista on tehty kevyempiä esiselvityksiä, 

joista suurin osa on johtanut muuhun potilasturvallisuuden kehittämiseen tai potilaan 

hoitoprosessin parantamiseen, vakavaan vaaratapahtuman tutkinnan sijasta. 

Omavalvontaselvityksiä on tehty muutamia tilanteissa, jossa on nähty tarpeelliseksi 

tarkastella toimintaa sisäisesti. 

 

3.6. Laitehoito  

 

Laitehoidon turvallisuutta on edistetty digitaalisen laitepassin pilotin aloituksella. Digitaalista 

laitepassia tehdään kansallisessa yhteistyössä. Tavoitteena on luoda kansallinen malli 

laiteosaamisen varmistamiselle. Terveydenhuollon laitteiden kotiin luovuttamiselle on 

laadittu ohjeistus sekä yksiköiden kirjaamiskäytänteitä on yhtenäistetty laitteiden 

luovutuksen osalta. Kotiin luovutettavat laitteet on viety laiterekisteriin, jonne tehdään 

merkinnät laitteen luovutuksesta potilaalle. 

 
 

3.7. Lääkehoito  

 
 
Vuoden 2019 aikana päivitettiin turvallinen lääkehoitoprosessi, sekä laadittiin uusi turvallisen 

lääkkeenjaon prosessi silmällä pitäen Lääkejakonäkymän laajempaa käyttöön ottoa. 

Lääkejakonäkymään pilotointiin uudelleen ohjelmaan tulleiden muutosten myötä. 

Käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt vähäisen resurssoinnin vuoksi, sekä osittain kirjaamisen 
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ongelmien vuoksi. Kirjaamisen ongelmaa tullaan osittain ratkaisemaan ottamalla käyttöön 

oletuslääkemääräykset vuoden 2020 aikana. 

 

Kirjaamisen yhtenäistämisen eteen on tehty töitä sekä työpajoissa että tietoisuutta 

lisäämällä. Uudet kirjaamisen linjaukset pyritään hyväksymään vuoden 2020 alussa. 

Tarkoituksena on laatia lääkehoidon kirjaamisesta myös taskukortti ajantasaisen 

lääkitystiedon selvittämisen tueksi sekä ohjeistaa kirjaamista tarkemmin lääkehoidon osalta. 

Perehdyttämistä uudistetaan kokonaisuutena ja päävastuu siitä on 

perehdyttämistyöryhmällä. Lääkehoidon osalta on tunnistettu tarve muuttaa perehdytys 

pakolliseksi kaikille ammattiryhmille ja sen tulee sisältää myös tietojärjestelmän käytön 

opetusta. Riskilääketeemaa on pidetty esillä lääkehoitovastaavien koulutuksissa sekä 

potilasturvallisuustiedotteessa. Useassa yksikössä on uudelleen järjestetty lääkehuoneita 

terapiaryhmittäin, jolloin näköisnimisten valmisteiden sekoittuminen vähentyy. Edelleen 

vuonna 2020 on tarkoitus pro gradu -työnä kartoittaa Vaasan keskussairaalan riskilääkkeet ja 

laatia sairaalaan ohjeistus riskilääkkeisiin liittyen. 

 

Onkologian poliklinikalla käynnistettiin syyskuussa kliinisen farmasian toimintamalli, jossa 

farmaseutti selvittää ensikäynti- ja palliatiiviseen hoitoon siirtyvän potilaan kotilääkityksen 

puhelimitse ja ajantasaistaa sen Eskon lääkehoitolehdelle ennen ensikäyntiä lääkärillä. 

Farmaseutti tarkistaa lääkityksen ja kirjaa siitä huomiot lääkärille lääkehoitosuunnitelmaan: 

esimerkiksi havainnot kliinisesti merkittävistä interaktioista sekä lääkitysmuutosehdotukset 

koskien annoksia ja/tai lääkemuotoja. Toimintamalli säästää sekä lääkärin että hoitajan 

työaikaa ja parantaa lääkitysturvallisuutta. Jatkossa on tavoitteena aloittaa farmaseutin 

antama potilasohjaus kuratiivisille potilaille, joilla aloitetaan opioidilääkitys. 

 

Vuoden 2020 tavoitteina on saattaa loppuun lääkehoidon kirjaamisen liittyvät kehittämistyöt 

ja ottaa käyttöön oletuslääkemääräykset koko sairaalassa, sekä lääkkeenjakonäkymän käytön 

laajentaminen kaikkiin vuodeosastohoitoa toteuttaviin yksiköihin. 
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3.8. Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus 

 
Vaasan keskussairaala on systemaattisesti kehittänyt hyviä potilasturvallisuuskäytänteitä ja 

käynnistänyt vuonna 2017 potilasturvallisuuden kokonaisvaltaisen tutkimusohjelman. 

Vahvistaakseen asemaa potilasturvallisuuden edelläkävijänä, on vuoden 2019 syksyllä Vaasan 

sairaanhoitopiiri perustanut Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen. Keskus 

toimii Vaasan sairaanhoitopiirin ylläpitämänä osaamis- ja tutkimuskeskuksena, jonka 

toiminnasta tulee vastaamaan potilasturvallisuuden professori. Professorin hakuprosessi on 

käynnissä Turun yliopiston kautta. Toiminta-ajatuksena on tehdä yhteistyötä kaikkien potilas- 

ja asiakasturvallisuuden kehittäjien kanssa avoimesti tietoa ja tuloksia jakaen. 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri on käynnistänyt osana potilas- ja asiakasturvallisuuden 

kehittämiskeskuksen toimintaa No Harm –verkoston, joka koostuu potilasturvallisuuden 

asiantuntijoista läpi Suomen. Verkostossa edistetään neljää jo käynnistettyä tutkimus- ja 

kehittämislinjaa, jotka ovat: 

• Potilas ja asiakasturvallisuuden tasomittaus Suomessa laajana yhteistutkimuksena 

• Suositukset potilaan tunnistamiseksi ja tunnistamista koskevan yleisen tietoisuuden 

lisääminen 

• Osaamisen systemaattinen kehittäminen ja seuranta, pilottina laitepassi 

• Tutkimus sairaalakuolemien selvittämisestä potilasturvallisuuden kehittämisen 

välineenä 
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3.9.  Potilasturvallisuuden kehittämistoimenpiteet   

 
Taulukko2. 

Kaatumisten 

vähentäminen 

Potilaiden kaatumisarviointien 

tekeminen ja toimenpiteet 

kaatumisten vähentämiseksi. 

Vuodeosastopalvel

ualueen ylihoitaja, 

Potilasturvallisuus-

koordinaattorit, 

hoitotyönasiantunt

ija 

2019-

2020 

Vaaratapahtuma-

ilmoitusten 

käsittelyn prosessi 

Vaaratapahtumista oppiminen ja 

ilmoitusten hyödyntäminen 

toiminnan kehittämisessä 

Laatujohtaja, 

potilasturvallisuus-

koordinaattorit 

2020-

2022 

Käsihygienian 

parantaminen 

E-desi- sovelluksen käyttöön otto 

E-Huuhde- sovelluksen pilotointi 

Käsihygienian havannonti-hanke 

 

Hygieniahoitajat, 

suunnittelija 

2020 

Laitehoito  

Digitaalisen laitepassin kehittäminen 

työpajoissa. 

 
 
Laatujohtaja 
 
 

2019-

2020 

Lääkehoito Lääkehoidon kirjaamisen prosessi 

Lääkehoidon perehdytyksen 

uudistaminen 

 

 

 

 

 

 

Turvallinen 

lääkehoitotyö-

ryhmä, yksiköiden 

lääkehoitovastaava

t 

 

 

2019-

2020 
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 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.    

Ennakoivilla riskianalyyseillä saadaan tietoa niistä tilanteista tai toiminnan muutoksista, joissa 

nähdään olevan riskejä. Riskianalyyseja tehdään pääsääntöisesti toiminnan muuttuessa tai 

toisinaan vaaratilanteiden jälkeen retrospektiivisesti. Riskit kirjautuvat laatuportin 

riskirekisteriin ja riskeille on asetettu vastuuhenkilö sekä aikataulu riskienhallintakeinojen 

löytämiseksi.  

4.1.Säännöllinen riskienarviointi 

 
Potilasturvallisuutta arvioidaan osana kokonaisturvallisuutta turvallisuusarvioinnissa. 

Keskustelun pohjana olivat yksiköiden vaaratapahtumailmoituksista ja potilaspalautteista 

nousevat riskit sekä esimiesten oma näkemys yksiköidensä suurimmista potilasturvallisuuden 

riskeistä. Vuosittain tehtävissä turvallisuusriskiarvioinneissa voidaan todeta vuoden 2019 

arvioinnin osalta, että uusi henkilökunta ei saa systemaattista perehdytystä 

potilasturvallisuussuunnitelmaan ja käytäntöihin. 

 

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. 
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Kuva 2. 

Riskiluokka 5:  Toimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi, kustannuksista riippumatta,  

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

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

tiedostetaan, ei toimenpiteitä. 

 

Vuoden 2019 aikana tehdyt muutosriskienarvioinnit on lueteltu taulukossa 5. Riskipisteiden 

keskiarvosarakkeessa on suluissa riskien seuranta- arvioinnissa arvioitu pistemäärä. 

 

Taulukko 3. Muutosriskinarvioinnit 2019. 

Arvioitava muutos Alue jota muutos koskee Riskien 

määrä 

Riskipisteiden 

KA  

Päivystyspoliklinikan 

henkilöstön riittävyys 

kesäajalle 2019 

Akuuttihoidon palvelualue,  10 48,4 

Digituki Sairaanhoidon hallinto 7 24 

Etävastaanottotoiminta ja 

videokonsultaatiot 

Sairaanhoidon hallinto 11 45,6 

H-talo/ päiväyksikkö  Avohoidon palvelualue 6 50,6 
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Laboratorion ulkoistus Sairaanhoidon hallinto 11 58,3 

Leikkaussalin remontti Akuuttihoidon palvelualue 6 23.3 

Leikkaustekstien 

päivystyksellinen 

kirjoittaminen 

Sairaanhoidon tuen 

palvelualue 

7 57 

MIEPÄ toiminnalliset tilat Psykiatrian palvelualue 8 27 

MRI-tilojen turvallisuus Diagnostiikan palvelualue 3 73,3 

Postin lakon vaikutuksen  Sairaanhoidon hallinto 10 39,7 

Psykiatrian erikoisalan 

riskiarviointi 

Psykiatrian vastuualue 5 101 

H-talo/kuntoutus Kuntoutuksen palvelualue 5 26,8 

H-talo/ vuodeosastot Vuodeosastohoidon 

palvelualue 

6 23,3 

Sihteerin työ Sairaanhoidon tuen 

palvelualue 

6 41,2 

Psykogeriatrisen osaston 

sulku 

Sairaanhoidon tuen 

palvelualue 

6 47,5 

Seinäjoen hematologisten 

potilaiden hoito VKS:ssa 

Avohoidon palvelualue 5 38,4 

Syt-Eskon käyttöönotto 

gynekologialla 

Naisten ja lasten palvelualue 3 14 

Sähköisten potilastietojen 

riskiarviointi 

Sairaanhoidon tuen 

palvelualue 

2 54 

  

Vuoden 2019 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 

edistäminen. 
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  Hoitotyö 
 
Vaasan sairaanhoitopiirin strategisena tavoitteena on, että potilas kokee saaneensa 

korkealaatuista, vaikuttavaa ja potilasturvallista hoitoa. Hoitotyön kehittämisen keskiössä 

ovatkin vuonna 2019 olleet näyttöön perustuvan toiminnan ja hoitokäytänteiden 

edistäminen, hoitotyön laatu, terveyttä edistävä perushoito sekä potilasturvallisuus. Vuonna 

2020 kehittämistyötä jatketaan hyvin pitkälle samojen teemojen kanssa. Hoitotyön yhtenä 

tulevana kehittämisen painopistealueena on kytkeä näyttöön perustuva hoitotyö, 

sensitiiviset hoitotyön mittarit ja hoitotyön kirjaaminen yhä tiiviimmin toisiinsa ja 

soveltamalla niitä entistä vahvemmin käytännön hoitotyöhön. 

 

5.1.Hoitotyön kehittäminen 

 

Kuluneen vuoden aikana hoitohenkilöstölle on tarjottu koulutusta liittyen muun muassa 

näyttöön perustuvaan toimintaan, potilaiden kaatumisten, putoamisten ja painehaavojen 

ehkäisyyn, kivunhoitoon sekä potilaiden vajaaravitsemusriskin tunnistamiseen.  Hoitotyön 

kirjaamisvastaavien tapaamisia järjestettiin vuoden aikana kolme, poliklinikoille, 

vuodeosastoille ja psykiatrian puolelle kullekin oma tapaamisensa. Tapaamisten aiheina olivat 

muun muassa tarkistuslistojen ja hoitotyön mittareiden (FRAT, Braden, VAS ja NRS2002) 

käyttö sekä hoitotyön kirjaaminen hoitoprosessin eri vaiheessa. Näyttöön perustuvien 

toimintakäytänteiden ja hoitosuositusten laaja-alaisemman käytön edistämiseksi ja 

juurruttamiseksi tullaan vuoden 2020 aikana perustamaan organisaatioon näyttöön 

perustuvan toiminnan suunnitteluryhmä. 

 

Kotiutushoitajatoimintaa, potilaan jatkohoitoon siirtymistä ja kotiuttamisprosessia on 

kehitetty aktiivisesti läpi vuoden turvallisen kotiuttamisen periaatteita hyödyntäen. 

Kotiutushoitajien työnkuvaa, tilastointi- ja raportointikäytäntöjä on selkiytetty ja uudistettu.  

 

Potilastietojärjestelmään integroitua aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmää pilotoitiin 

sekä aikuispotilailla (NEWS) että lapsipotilailla (PEWS). Aikuispotilaiden NEWS -pilotti 

toteutettiin yhdellä vuodeosastolla. NEWS -mittauksia tehtiin pilotin aikana yhteensä 1164 

kpl. Pilotista saadun palautteen mukaan NEWS -mittarin käytön avulla voidaan lisätä 
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potilasturvallisuutta ennakoimalla aiempaa paremmin potilaan tilassa tapahtuvia muutoksia. 

NEWS -mittarin laajemman organisaatiotasoisen käyttöönoton todettiin vaativan kuitenkin 

vielä jonkin verran jatkokehittämistä. PEWS -pilotti käynnistettiin vastaavasti lastenosastolla, 

ja se jatkuu vielä vuoden 2020 puolella. 

 

Hoito-ohjeiden tallennustyötä Hoito-ohjeet.fi sivustolle jatkettiin erva-alueen tiiviinä 

yhteistyönä Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Tallennustyö eteni 

vuoden aikana kuitenkin aiempaa hitaammin, koska hoito-ohjeiden laadinnassa tulee jatkossa 

huomioida myös saavutettavuus direktiivin niille asettamat vaatimukset. Hoito-ohjeet.fi 

potilasohjeiden laadintaan ja tallentamiseen liittyviä koulutustilaisuuksia järjestettiin kaksi. 

Saavutettavuus asioihin kohdennettuja koulutustilaisuuksia järjestettiin kolme. 

 

Kinestetiikka toiminnan kehittämiseen panostettiin vahvasti vuoden 2019 aikana. Hoitotyön 

asiantuntija koordinoi toimintaa. Kinestetiikka on hoitotyötä tukeva voimavaralähtöinen 

toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen 

ymmärtämiseen. Kinestetiikan peruskursseja järjestettiin kinestetiikka kouluttajan ja 

tutoreiden toimesta kaksi ja syventäviä kursseja yksi. Vuoden aikana laadittiin ja julkaistiin 

myös Vaasan keskussairaalan kinestetiikka -toiminnan jalkauttamisen ja juurruttamisen 

edistämismalli.  

 

5.2. Erva-yhteistyö 

 
Toinen erva-alueen yhteistyöalue oli vuosille 2016—2020 ajoittuva STEPPI-hanke. STEPPI on 

perushoidon laadun kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tavoitteena on parantaa ja kehittää 

laadukasta perushoitoa näyttöön perustuvan tiedon kautta. Steppi-agenttimme tuottivat 

vuoden aikana muun muassa STEPPI -tietoiskuvideoita, joiden aiheina olivat aseptiset 

työskentelytavat ja ISBAR-menetelmään perustuva potilasraportointi.  

 

 

 



21 
 

 

5.3. Kansallinen yhteistyö 

 
Kansallinen painehaavaprojekti toteutettiin vuodeosastoilla toisena vuonna peräkkäin. 

Vuonna 2019 painehaavatutkimukseen osallistui 52 % kaikista vuodeosastohoidossa 

olleista potilaista (103 potilasta), ja heistä 16:lla todettiin painehaavoja. Vuonna 2018 

tutkimukseen osallistui 51,1 % potilaista (93 potilasta), ja heistä 9:llä todettiin 

painehaavoja. Tämän vuoden tuloksesta käy ilmi, että ainoastaan 1/3 osastoista tekee 

ihon kunnosta riskiarvion.  

 

Opiskelijat kartoittavat hoitotyösensitiivisten mittareiden (VAS, Frat, Braden ja NRS) 

käyttöä vuodeosastoilla tammi-helmikuussa 2020 käyttäen apuna asiakirjoja, jotka 

laadittiin kullekin mittarille loppusyksyllä.  

 

Vaasan keskussairaala osallistuu tulevina vuosina hoitotyösensitiivisiä mittareita 

koskevan vertailumateriaalin keräämiseen kansalliselle HoiVerKe-verkostolle. 

 

 Turvallisuusjohtaminen  
 

 
Turvallisuusjohtamisen toiminnan lähtökohtana on, että potilailla on oikeus saada 

tarvitsemansa palvelut turvallisissa olosuhteissa ja henkilökunta voi työskennellä turvallisesti 

terveellisissä tiloissa. Ennakoivalla riskienhallinnan käsittelyllä ja toimenpiteillä pyritään 

turvaamaan toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa.  

 

Organisaatiossa on pyritty vahvistamaan turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta monista 

toiminnan ja organisaatiomuutoksista huolimatta osana laatua. Moniviranomaistyössä on 

ennakoitu yhteistä tilannekuvaa ja seurattu tiiviisti yhteiskunnan trendejä ja osaltaan 

vaikutettu turvallisuuden kokonaiskuvaan.  
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6.1.Turvallisuustyö 

 
Vuonna 2019 turvallisuutta parannettiin ydintoimintaa haittaavissa häiriötilanteissa kuten 

esimerkiksi haasteellisten potilaiden (esimerkiksi sekakäyttäjät) kohtaamisessa ja hoidon 

linjausten selkiyttämisessä ja täten henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi 

kouluttamalla esimerkiksi puhejudoa. Tilannetietoisuutta ja yhteistyötä on aktiivisesti 

yhteispoliisin kanssa jatkettu tietojen vaihdon osalta toiminnan varmistamisessa ennakoivalla 

riskienarvioinnilla. Lisäksi kohtasimme sähkönjakeluun, verkkoihin ja 

puhelinliikenteeseen liittyviä häiriöitä, ja kaikista näistä häiriöistä selvittiin henkilöstön, 

yhteistyötahojen ja yhteisesti harjoiteltujen toimintaohjeiden mukaisesti hyvin. 

Kriisiviestintää on sisäisesti parannettu johdon tilannetietoisuutta parantamalla. Yhteistyötä 

on pyritty myös vahvistamaan esimiesten toimesta toimintaohjelmien ohjeistusten mukaan.  

 

Aluehallintovirasto teki valvontaa teknillisen toimen tilaaja vastuulain mukaiseen toimintaa 

liittyen. Yksiköiden turvallisuusriskeistä nousee esille erityisesti henkilöturvallisuus ja 

turvallisuuden tunne sekä haasteelliset tilanteet hoidon turvaamisessa sekä toimitilojen 

sopivuus toimintaan.    Lisäksi tehdyt säästöt strategian mukaan ja muutokset sekä 

ulkoistusten palvelujen laatu/ saatavuus voivat vaikuttaa henkilökunnan jaksamiseen sekä 

kiireen tuntuun nykymiehityksillä ja tätä kautta hoitotyön riskien mahdolliseen 

lisääntymiseen. 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 4. Turvallisuuden kehittämistoimenpiteet osa-alueittain 2020-2021 

 

Osa-alue Kehittämistoimenpiteet vuodelle 
2020 

Toteutustapa Vastuutus Aikataulu 

Henkilöturvallisu
us 

Turvallisuuskäytännöt häiriö- ja 
hätätilanteissa yksiköissä 

Käytäntöjen 
koulutus 

Yksiköiden 
esimiehet ja 
työsuojelu 

jatkuva 

Hälytyslaitteiden (puhelin/ 
hoitajakutsu /GSM/ / VIRVE) 
käyttö ja testaus 

Osastoittain Yksiköiden 
esimiehet ja 
työsuojelu 

Jatkuva 

Palo-ja 
kemikaaliturvalli
suus 

Pelastussuunnitelmien 
perehdytys sekä harjoittelu 
 
 

Toimintaohjeet: 
koulutus ja osana 
perehdytystä 
(vuodeosasto 3 

Yksiköiden 
esimiehet ja 
työsuojelu 

Jatkuva 
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v/välein ja muut 5 
v/välein) 

Turvallisuuskävely ja 
turvallisuusasioiden havainnointi 
sekä jatkuva parantaminen 

Yksiköittäin Yksiköiden 
esimiehet, 
työsuojeluvalt
uutetut+ 
potilasturvallis
uuskoordinaat
torit 

Jatkuva 

Kaasuturvallisuus Koulutus LVI-ja 
konehuolto 

2020 

Rikos- ja 
toimitilaturvallis
uus 

Valvontakameroiden kokonaisuus 
ja läpikäynti 

Turvallisuusohjausr
yhmä 

Hallintojohtaja 
/ tekniikka 

2020 

Lääkkeiden turvallinen säilytys ja 
tarkastus 

Kameravalvonta Turvallisuuspä
ällikkö, 
tekniikka ja 
apteekkari 

2020 

Tietoturvallisuus 
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, 
sopimusyhteistyö 
2M-IT:n kanssa 

VSHP jory 
IT-johtaja, 
tietosuojapääl
likkö 

2020- 

Työsuojelu Työsuojelun toimintaohjelma ja 
liitteessä painopisteet 

Yhteistyötoimikunt
a hyväksyntä 

Yksiköiden 
esimiehet ja 
työsuojelu 

2020- 

Työterveyshuollon 
toimintasuunnitelma 

HR+työsuojelu Yksiköiden 
esimiehet ja 
työsuojelu 

2019-2023 

Tuotanto- ja 
toimintaturvallis
uus 
 
 

Rakennus hankkeet + h-talon 
allianssi 

Suunnittelu ja 
toteutus sekä 
valvonta 

Tekninen 
johtaja+ 
alianssi 

2019-2022 

Teknisen toimen johtaminen sekä 
kunnossapito 

Esimiehet Tekninen 
johtaja 

2020 

Puhdas ja steriilivesi ja jätevesi 
asioiden turvaaminen sekä 
jäähdytys sekä 
lämmitysjärjestelmien läpikäynti 

Kunnossapitopäällik
kö 

Tekninen 
johtaja 

2019- 

Ympäristöturvalli
suus 

Ympäristöasioiden koordinointi ja 
vastuu sekä raportointi 

Suunnitelman 
mukaan 

Ympäristötyör
yhmä 

2020 

Riskienhallinta Jatkuva riskienhallinta ja valvonta 
(ulkoistukset ja yhtiöittämiset ja 
jatkuvuuden hallinta) 

 

Esimieslinjassa Johto 2020 

Valmius ja 
varautuminen 

Valmiusharjoitukset Valmiuspäällikö 
koordinoi 

Johto vastaa  
 

2020 

Vahinkoriskit Vahinkoriskit ja yhteistyö Yhteistyö 
HR+työsuojelu+ 
meklarit / IF 

HR-johtaja/ 
TSP 

2020 
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6.2.Valmius ja varautuminen 

 
Vaasan keskussairaalan tavoitteena on jatkuva valmiuden ylläpito sekä kokonaisvalmiuden ja 

–tilannekuvan kehittäminen. Tähän pyritään ylläpitämällä henkilöstön tietoisuutta ja 

varautumista sekä järjestämällä säännöllisesti harjoituksia. Yksikkökohtaiset 

varautumissuunnitelmat on pidettävä ajan tasalla, ja henkilöstöä kannustetaan sisäistämään 

toimintamallit valmiuden ja varautumisen näkökulmasta. Sairaalamme tekee jatkuvaa 

yhteistyötä eri viranomaisten kanssa myös varautumisnäkökulmasta. Lisäksi yhteistyö ja -

toiminta TyksERVAn kanssa on säännöllistä. Vuonna 2019 valmiuskeskussuunnitteluun 

keskittyvä työryhmä on kokoustanut useita kertoja kokonaisuuden tiimoilta. Tässä 

kokonaisuudessa on tarkoituksena kehittää tulevaisuudessa tilannekuvan ja -tietoisuuden 

välittämistä TyksERVAn sisällä.  

 

Vuonna 2019 sairaalamme osallistui OSTP:n järjestämään harjoitukseen, jossa tehtaalla 

tapahtui räjähdys ja samassa yhteydessä tulipalo. Myös vaarallista kemikaalia pääsi ilmaan. 

Ensihoitopalveluorganisaatio välitti sairaalaan perustettuun valmiusjohtokeskukseen 

tilannekuvaa, ja loukkaantuneet harjoituspotilaat vietiin Pietarsaaren terveyskeskukseen 

saamaan jatkohoitoa. Harjoituksessa VKS:n johtokeskus sekä Pietarsaaren terveyskeskuksen 

johtokeskus pitivät toisensa tilannetietoisina.  

 

Sairaalamme osallistui Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston koordinoimaan LSS19-

valmiusharjoitukseen teemalla väestönsuojelu. Harjoitus käynnistyi ennakkotehtävien 

muodossa jo keväällä jatkuen toisten ennakkotehtävien muodossa alkusyksystä ja 

huipentuen seminaari- ja harjoituspäiviin marraskuussa. Teemana oli pitkään 

harjoittelematon väestönsuojelu eri organisaatioissa LSSAVIn alueella. 

Harjoituskokonaisuuden myötä myös sairaalamme kiinnitti huomiota väestönsuojelullisiin 

tehtäviin. Harjoituspäivänä vahvennettu valmiusjohtoryhmä pohti massaevakuaatioiden 

onnistumista karttaharjoitustyyppisesti.   

 

Yleinen valmiussuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty johtajaylilääkärin toimesta vuonna 

2019. Vuodelle 2020 vuosittainen valmiusharjoitus ei ole vielä tiedossa, mutta ainakin Finavia 
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järjestää Full-Scale –harjoituksen, johon on myös sairaalamme mahdollista liittyä soveltuvin 

osin. Vshp ensihoitopalvelu osallistuu harjoitukseen fyysisesti.  

 

Valmiuden ja varautumisen näkökulmasta on syytä pitää mielessä, että ainoastaan 

suuronnettomuudet eivät saata aiheuttaa häiriötilanteita sairaalassamme, vaan muut 

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

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

nousee yhä tärkeämpään rooliin yhteiskunnassamme. Myös ensihoitopalvelun ylläpitämää ja 

välittämää tilannekuvaa olisi syytä kehittää jatkossa nykyisestä paremmaksi.       
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 Potilasasiamies 
 

Vuoden 2019 aikana potilasasiamieheen otettujen yhteydenottojen määrä laski edelliseen 

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

näy tilastossa lukuna.  

 

Kaikkien yhteydenottojen määrä oli 465 kpl, joista Vaasan keskussairaalaan kohdistuvia 

yhteydenottoja oli 366 kpl. Yhteydenotoista 99 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. 

 

Kaikki potilasasiamiehen saamat yhteydenotot on merkitty sulkeisiin ja Vaasan 

keskussairaalan yksikköihin kohdistuvat yhteydenotot ilman sulkeita. 

 

Taulukko5. Yhteydenotot potilasasimieheen. 

 

YHTEYDENOTOT 

POTILASASIAMIEHEEN 

 

 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

2018 

VKS (kaikki) 

 

2019 

VKS (kaikki) 

VKS (kaikki 

yhteydenotot) 

490 (577) 404 (492) 366 (465) 
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Yhteydenotot vahinkoasioissa laskivat viime vuosiin verraten.  

Taulukko 6. Yhteydenotot vahinkoasioissa. 

 

Yhteydenoton laji / 

Vahingot 

 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

2018 

VKS (kaikki) 

 

2019 

VKS (kaikki) 

Potilasvahinkoasiat 181 (207) 159 (179) 116 (138) 

Lääkevahinkoasiat 5 (7) 7 (7) 2 (4) 

Esinevahinkoasiat 7 (9) 6 (7) 11 (11) 

Tapaturma-asiat 0 (1) 2 (2) 3 (9) 

Yhteydenotot 

vahinkoasioissa 

 

193 (224) 

 

174 (195) 

 

132 (162) 

 

Potilasasiamiehelle tulleissa yhteydenotoissa hoitoon liittyvät asiat ovat selkeästi tärkeimpiä 

yhteydenoton aiheita. Kolmannekseen yhteydenotoista liittyy pettymys saatuun kohteluun. 

 

Turvallisuuteen liittyvät yhteydenotot pysyivät samoissa lukemissa kuin 2018. 

Turvallisuusasioissa yhteydenottoja saatiin lääkitykseen liittyen, mm. lääkityksen 

toteuttamisesta, lääkereaktioista, lääkehoidon vasteesta ja seurannasta sekä kivun 

hoitamisesta esimerkiksi toimenpiteiden jälkeen.  

 

Kotiutukseen liittyen yhteydenotoista ilmenee haasteita jatkohoidon tiedottamisessa ja mm. 

apuvälineiden järjestämisessä kotiin sekä omaisille tiedottamisen puutteista. Osa 

yhteydenottajista ilmoitti, että kotiutettava oli liian huonossa kunnossa selviämään yksin 

kotona. Psykiatrien saavutettavuus ja huoli toiminnasta aiheutti yhteydenottoja ja loi 

turvattomuutta asiakkaissa. Turvattomuutta ilmeni myös yksikkösiirtoihin liittyen eli 

toivottiin hoidon turvallista jatkumista ja tiedon siirtymistä yksikköä vaihdettaessa. 

 

Ravitsemus on osa kokonaisvaltaista hoitoa ja tältä osin luo omanlaistaan turvallisuutta. 

Tämän tiimoilta oli joitakin yhteydenottoja organisaatiollemme.   
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Toimenpiteisiin liittyen yhteydenottoa tuli subjektiivisesta pelosta ja sen huomioimisesta, 

infektioista, komplikaatioista, valmisteluista sekä ohjauksesta. Myös itse hoitotapahtuman tai 

toimenpiteen aikana olisi toivottu ohjausta joidenkin yhteydenottojen tiimoilta. Oikea-

aikainen diagnostiikka, diagnoosi ja saatu hoito loi toteutumattomina turvattomuutta 

asiakkaalle. 

 

Taulukko 7. Yhteydenotot hoitoon liittyen. 

 

Yhteydenoton laji / 

Hoitoon liittyvät 

 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

2018 

VKS (kaikki) 

 

2019 

VKS (kaikki) 

Palvelun sujuvuus 36 (39) 42 (45) 55 (59) 

Tyytymättömyys  

hoitoon 

 

236 (271) 

 

276 (314) 

 

215 (254) 

Turvallisuus 99 (108) 157 (176) 145 (170) 

Jatkohoito 65 (69) 82 (95) 59 (65) 

Muut 26 (30)     24 (29) 16 (18) 

Hoitoasiat 

yhteensä 

 

303 (343) 

 

319 (362) 

 

280 (328) 

 

Kohteluasiat 79 (86) 143 (163) 122 (136) 

 

Hoitoon pääsyyn liittyvissä asioissa yhteydenottoja saatiin ja kutsun saamisessa näkynee 

postin lakkoilu ja kirjeiden saavuttavuus. 
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 Taulukko 8. Yhteydenotot hoitoon pääsyyn liittyen. 

 

Yhteydenoton laji / 

Hoitoon pääsy 

 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

2018 

VKS (kaikki) 

 

2019 

VKS (kaikki) 

Lähetteen saaminen  

7 (12) 

 

18 (25) 

 

23 (26) 

Kutsun saaminen 22 (22) 23 (26) 29 (29) 

Muut 20 (24) 21 (25) 21 (26) 

Hoitoon pääsy 49 (58) 58 (71) 62 (70) 

 

 

Itsemääräämisoikeuteen liittyvistä yhteydenotoissa osallistuminen ja osallistaminen 

hoitopäätöksiin puhututtaa eniten. 

 

Taulukko 9. Yhteydenotot itsemääräämisoikeuteen liittyen. 

 

Yhteydenoton laji / 

Itsemääräämisoikeus 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

 

2018 

VKS (kaikki) 

 

2019 

VKS (kaikki) 

Pakkohoitoasiat 21 (22) 9 (10) 8 (9) 

Osallistuminen 

hoitopäätöksiin 

 

34 (35) 

 

45 (54) 

 

59 (65) 

Muut 6 (7) 9 (11) 7 (8) 

Itsemääräämis- 

oikeusasiat 

yhteensä 

 

 

54 (57) 

 

 

57 (67) 

 

 

69 (77) 

 

 

Tiedonsaantiin liittyen yhteydenottojen määrä kasvaa. Tämä on ollut nähtävissä vuodesta 

2018 lähtien. 
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Taulukko 10. Yhteydenotot tiedonsaantiin liittyen. 

 

Yhteydenoton laji / 

Tiedonsaanti 

 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

2018 

VKS (kaikki) 

 

 

2019 

VKS (kaikki) 

Hoitovaihtoehtoihin 

liittyvä tiedonsaanti 

 

16 (22) 

 

21 (22) 

 

25 (27) 

Hoitoihin liittyvä 

tiedonsaanti 

 

45 (48) 

 

95 (108) 

 

98 (111) 

Yleinen informaatio  

15 (15) 

 

10 (12) 

 

7 (7) 

Muut 11 (13) 13 (15) 11 (14) 

Tiedonsaantiasiat 

yhteensä 

 

76 (82) 

 

112 (129) 

 

117 (131) 

 

Tietosuoja-asioissa otetaan yhteyttä saman verran kuin edellisinä vuosina, pientä liikehdintää 

esiintyy.  

 

Taulukko 11. Yhteydenotot tietosuojaan liittyen. 

 

 

Yhteydenoton laji / 

Tietosuoja 

 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

2018 

VKS (kaikki) 

 

2019 

VKS (kaikki) 

Vaitiolo-

velvollisuusasiat 

 

4 (5) 

 

7 (9) 

 

11(12) 

Tietojen 

tarkastusoikeus 

 

27 (31) 

 

28 (38) 

 

22 (30) 

Potilastietojen 

muuttaminen 

 

38 (39) 

 

36 (40) 

 

32 (36) 
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Lausunnon 

saaminen 

 

16 (17) 

 

10 (10) 

 

7 (11) 

Potilasasiakirja- 

dokumentointi 

 

19 (19) 

 

26 (32) 

 

35 (41) 

Muut 8 (10) 8 (12) 12 (13) 

Tietosuoja-asiat 

yhteensä 

 

86 (94) 

 

81 (98) 

 

74 (92) 

 

 

Kieleen liittyvissä yhteydenotoissa ilmenee tyytymättömyys kielitaitoon tai osittaiseen 

kielimuuriin hoidossa. Asiakasmaksuasioissa ollaan yhteydessä potilasasiamieheen 

kutakuinkin yhtä paljon kuin muinakin vuosina.  

 

Taulukko 12. Yhteydenotot kieliasioihin ja asiakasmaksuihin liittyen. 

 

Yhteydenoton laji 

 

 

 

2017 

VKS (kaikki) 

 

2018 

VKS (kaikki) 

 

2019 

VKS (kaikki) 

Kieliasiat 7 (9) 15 (15) 10 (11) 

Asiakasmaksut 34 (40) 29 (32) 28 (29) 

 

7.1. Yhteydenottojen tarkastelua hoitoa tai tutkimuksia suorittavilta palvelualueilta  

 

Akuuttihoidon, avohoidon ja vuodeosastojen palvelualueilla yhteydenotoissa ilmenee 

tyytymättömyyttä saatuun hoitoon, osallistumista hoitopäätöksiin, tiedonsaantiin, 

kielteiseen kohteluun ja turvallisuuteen. Näillä palvelualueilla vuotuinen asiakasmäärä on 

suuri, joka korreloi samoin potilasasiamiehen yhteydenotoissa.  

 

Diagnostiikkakeskuksen yhteydenottojen määrä on vain muutama. Näiden aiheina ilmeni 

tyytymättömyys hoitoon, turvallisuuteen ja lausuntojen luotettavuuteen. 
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Naisten ja lasten palvelualueella yhteydenottojen kautta ilmenee tyytymättömyys saatuun 

hoitoon, turvallisuuteen ja tiedonsaantiin. 

 

Psykiatrian palvelualueella yhteydenotoissa korostuu tyytymättömyys hoitoon ja 

itsemääräämisoikeuteen. Palvelualueen muutokset ovat aiheuttaneet myös huolta 

asiakkaissa ja palvelun saavutettavuus on mietityttänyt. 

 

Sairaanhoidon tuen palvelualueella mainittakoon yhteydenotot tietosuoja- asioihin liittyen, 

jotka muodostuvat arkistolle tilastoinnin kautta. Näiden tilastollinen kontaktimäärä 

potilasasiamiehen kautta on vähäinen. 

 

Kuntoutuksen palvelualueella ei yhteydenottoja. 

Vuonna 2019 potilasvahinkopäätöksien määrä pysyttelee samana kuin vuonna 2018. Kaikki 

ilmoitetut luvut taulukossa ovat päätöksiä, jotka merkitään ja tilastoidaan päätösvuoden 

mukaisesti. 

 

Lähteneiden potilasvahinkoilmoitusten määrää on vuosittaisella tasolla mahdotonta 

määritellä, koska ilmoituksen voi tehdä riippumatta potilasasiamiestoiminnasta. Tämän 

vuoksi seurataan tietoomme tulevia potilasvahinkopäätöksiä sekä niiden korvattavuuksia.  
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Potilasvahinkopäätökset Vaasan keskussairaalassa vastuualueittain 

Taulukko 13. Potilasvahinkopäätökset. 

 

VASTUU-ALUE 

 

 

 

Potilasvahinko- 

päätökset 

 

 

Korvattavat 

potilasvahinko-

päätökset 

 

Korvaamattomat  

Potilasvahinko-

päätökset 

Vuosi                     2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 

Operatiivinen 

vastuualue 

 

 

59 

 

89 

 

85 

 

25 

 

36 

 

29 

 

34 

 

53 

 

56 

 

Medisiininen 

vastuualue 

 

 

9 

 

17 

 

13 

 

3 

 

3 

 

0 

 

6 

 

14 

 

13 

Diagnostiikka- 

keskuksen 

(palvelualue) 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Lasten 

vastuualue 

 

 

2 

 

4 

 

1 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

3 

 

1 

 

Psykiatrian 

vastuualue 

 

 

0 

 

1 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

Yhteensä 71 111 103 30 40 30 41 71 73 

7.2. Muistutukset 

 

Muistutusten määrä on hieman kasvanut. Potilaita on ohjattu tekemään 

potilasturvallisuuteen liittyvissä asioissa myös HaiPro-ilmoituksia. Joissakin tapauksissa 

potilaat ovat voineet antaa palautetta muistutusten asemesta asiakaspalautejärjestelmän 

avulla oman valintansa mukaan. Kanteluvastauksia saatiin ja yhdestä ilmeni parannettavaa 

toimenpiteeseen liittyvässä riskien informoinnissa asiakkaalle ja toisessa otettiin kantaa 

puutteelliseen potilasasiakirjaukseen. Muissa kanteluvastauksissa ei mainittavaa. 
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.  

 

Taulukko 14. Korvatut esine vahingot, muistutukset, kantelut 

 

Yhteydenoton laji 

 

 

 

2017 

VKS  

 

2018 

VKS  

 

2019 

VKS  

Korvatut 

esinevahingot 

 

7 

 

8 

 

7 

Muistutukset 62 65 83 

Kantelupäätökset 

Valviralta 

 

6 

 

1 

 

1 

Kantelupäätökset 

AVI:lta 

 

4 

 

0 

 

6 

 

 

Vuoden 2019 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. Tämä tilaisuus oli toinen järjestyksessään, ensimmäinen tilaisuus 

järjestettiin keväällä 2018. Joulukuussa 2019 potilasasiamiehet esittelivät toimintaansa 

asiakasraadille ja heidän tuomat ehdotukset huomioidaan työn kehittämisessä. 

 

Pidemmän aikavälin projektina potilasasiamiehillä on ollut raportointijärjestelmän 

kehittäminen. Lähtökohtana oli saada tarkennettua tietoa yhteydenotoista ja niiden syistä. 

Alueemme potilasasiamiehet kutsuttiin koolle ja päätimme raportointijärjestelmän 

muutoksista. Kehitystyön tuloksista pääsemme hyötymään vuodesta 2020 alkaen. 
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 Asiakas- / potilaspalaute 
 

Vuonna 2019 QPro-palautejärjestelmän kautta saatiin yhteensä 5105 asiakaspalautetta. 

Palautteiden määrä on hivenen lisääntynyt vuodesta 2018, jolloin palautteita saatiin 5038 

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

viime vuoden aikana noin 350, kun joillekin yksiköille palautteita kertyi alle 10. Yksikön 

toiminnan luonne voi olla haastavaa palautteiden keräämiselle. Myös yksikön koko, 

asiakasmäärät ja asiakkaiden vaihtuvuus vaikuttavat suuresti palautteiden määriin. 

Palautteen antaminen on mahdollista sähköisesti www-sivujen kautta ja paperisella 

lomakkeella. Lisäksi 13 yksikössä on käytössä asiakaspalautepääte, joiden kautta saatiin 27 % 

palautteista.  

 

Vuonna 2019 asiakaspalautteiden keskiarvotavoite oli >4.7. Vuoden 2019 koko sairaalan 

saamien kaikkien palautteiden keskiarvo oli 4.7 asteikolla 1–5. Keskiarvo on pysynyt samana 

jo neljän vuoden ajan, vuodesta 2016. Kysymyskohtaiset keskiarvot näyttävät hyvin 

samanlaisilta verrattuna vuoteen 2018, mutta hieman positiivisempia arvioita on annettu 

vuonna 2019 kysymyksiin ”Henkilökunta kohteli minua hyvin” ja ”Tutkimukseni tai hoitoni 

toteutui sovitun aikataulun mukaisesti”.  

 

Toimintasuunnitelmassa tavoitteena on, että 99 % asiakkaista on tyytyväisiä kielellisiin 

palveluihin. Tänä vuonna 96,6 % on vastannut joko täysin tai osittain samaa mieltä 

kysymykseen ”Sain hoitoa tai palvelua omalla äidinkielelläni.” Vuonna 2018 vastaava luku oli 

95 %. 
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Kuva 3. Vertailu hoitojaksolla tai käynnillä saadusta palvelusta/hoidosta vuonna 2019 ja 

vuonna 2018. Kysymyksen ylempi arvo koskee vuotta 2019 ja alempi vuotta 2018. 

 

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

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

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

Suosittelukysymykseen saatujen vastausten perusteella saadaan NPS-luku käyttämällä siihen 

suunniteltua matemaattista kaavaa. Arvostelijoiden määrä vähentää suosittelulukua 

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

 

  

Kuva 4. NPS-luvun mukainen suosittelu. 
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Kuva 5. NPS-kysymykseen vastanneiden määrät vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018. 

 

Vuonna 2019 NPS-luku oli koko sairaalan osalta 79 eli erinomainen. Kysymykseen on 

vastannut 4312 henkilöä. Vuonna 2018 saatu NPS-luku oli 73 ja kysymykseen vastanneita 

oli 3781. Vuodelle 2019 oli asetettu tavoite, että NPS-luku olisi yli 80. Tähän tavoitteeseen 

ei täysin päästy, vaikka NPS parani edellisestä vuodesta. Vuonna 2019 NPS-kysymykseen 

vastasi 9 tai 10 (eli on voinut suositella hoitopaikkaan läheiselleen) yhteensä 629 henkilöä 

enemmän kuin vuonna 2018. Myös passiivisten (vastaukset 7-8) ja arvostelijoiden määrät 

(vastaukset 0-6) ovat vähentyneet. Koko sairaalan vastauksissa yli 86 % vastaajista 

suosittelee hoitopaikkaa läheiselleen. 6,6 % on passiivisia ja arvostelijoita on noin 7 % 

vastaajista.  

 

8.1.Palautteiden käsittely 

 

Kaikki palautteet käsitellään yksiköiden käsittelijöiden toimesta. Yksiköissä on nimetty sekä 

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

palaute myös ylemmälle esimiestasolle.  
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Asiakaspalautteiden avoimia vastauksia on analysoitu yksiköiden palautteiden käsittelijöiden 

toimesta syksystä 2019 alkaen. Asiakkaiden antamia kehittämisehdotuksia on sijoitettu eri 

kategorioihin seuraavasti: 

 

Kuva 6. Asiakaspalautteiden kehittämisehdotusten analyysi. 

 

Kehittämisehdotuksista noin 21,3 % koskee henkilökuntaan liittyviä asioita, jossa asiakkaat 

kehittäisivät kohtelua ja asiakaspalvelua (49 kpl). Myös kuuntelu, tuki ja kannustus sekä 

luotettavuus kaipaavat kehittämistä. Neljä henkilöä huomautti henkilökunnan määrästä.  
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 Kuva 7. Henkilökuntaa koskevat kehittämisehdotukset. 

 

Tiedonsaannin ja tiedonhallinnan osalta tärkeimpänä kehittämiskohteena asiakkaat pitävät 

sekä suullisen että kirjallisen tiedonsaannon antamista. Sekä äidinkielellä asioimista että 

hoidon järjestelyihin liittyvää tiedonsaannin kehittämisen tärkeyttä korostettiin 12 

vastauksessa. 

 

Kuva 8. Tiedonsaannin ja tiedonhallinnan kehittämiskohteet. 
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Hoitoon ja palveluun liittyen sekä kiitettiin hyvästä hoidosta että myös toivottiin riittävästi 

aikaa, omaistenkin huomiointia ja hoidon vaikuttavuutta. Alla oleva kuvio havainnollistaa 

hoitoon ja palveluun annettuja kehittämiskohteita. 

 

 

Kuva 9. Hoitoon ja palveluun liittyviä kehittämisehdotuksia. 

 

Jos palautteessa ei ole tekstiä (avoin palaute tai yhteydenottopyyntö) ja palautteen 

arvosanoissa ei ole numeroita 1 tai 2, muuttuvat palautteet automaattisesti 

järjestelmässä käsitellyiksi. Tämä helpottaa yksiköiden käsittelijöiden työtä. Palautteiden 

käsittely kirjautuu tällöin ei toimenpiteitä -sarakkeeseen. Muuten palautteita suositellaan 

käsiteltäväksi säännöllisesti yksikön henkilökunnan kanssa. Yksikön käsittelijöiden 

tehtävänä on tuoda palautteista saatu informaatio koko yksikön henkilökunnalle 

säännöllisin väliajoin. Positiiviset palautteet lisäävät henkilöstön motivaatiota ja 

kannustavat jatkamaan hyvää työtä. Negatiivisemmat palautteet tulee nähdä 

kehittämisen kohteina, joista voidaan myös oppia.  
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Kuva 10. Palautteiden käsittely 

 

Palautteiden johdosta on suunniteltu kehittämistoimenpiteitä, jotka voivat olla pieniäkin 

toiminnan parannuksia. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet voivat koskea toimintatapojen 

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

kehittämistä. Seuraavassa kuviossa on palautejärjestelmään merkittyjä palautteiden johdosta 

tehtyjä kehittämistoimenpiteitä. 

 

 

 

Kuvio 11. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet. 

 

Palautteiden kokonaismäärään verrattuna kirjattujen kehittämistoimenpiteiden määrät ovat 

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

palautteista yli 86 % suosittelee hoitopaikkaa ja antaa pelkästään positiivisia kirjallisia 

kommentteja, ei niistä välttämättä löydy kehittämiskohteita. Osittain kehittämiskohteiden 

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

Vuoteen 2018 verrattuna kirjattujen kehittämistoimenpiteiden määrää on saatu hieman 

lisättyä vuonna 2019. 
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Palaute on tarkoitettu annettavan anonyymisti, mutta asiakkaalle on annettu mahdollisuus 

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

Yksiköiden palautteiden käsittelijöiden tehtävänä on ottaa tarvittaessa yhteyttä 

asiakkaaseen.  

 Asiakasraadin toiminta vuonna 2019 
 

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

aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa ja toimikausi jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. 

Asiakasraadilla on ollut vuoden 2019 aikana neljä kokousta, joista raati on antanut 

julkilausumat. 

 

18.3.2019  

Asiat:  Ajankohtaiset asiat, sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen 

Mielikuvamarkkinointi asiakkaille 

 Yksiköiden asiakashavainnointien suunnittelu 

 

Ajankohtaisissa asioissa sairaanhoitopiirin johtaja kertoi raadille H-talon suunnitelmien 

edistymisestä ja hyvinvointikuntayhtymän perustamisen suunnittelusta. Myös laajan 

päivystyksen sairaalan status oli edelleen tavoitteena.  

 

Viestintäpäällikkö pyysi raadilta asiakasnäkökulmaa sairaalan mielikuvamarkkinoinnin 

toteuttamiseen. Raati nosti monia positiivisia asioita esiin, joita voidaan tuoda markkinointiin 

mukaan. Raatilaiset ottivat myös kantaa siihen, millainen markkinointi on sopivaa ja tuntuu 

hyvältä, kun kohteena on sairaala. Asiakasraadin ehdotukset ja näkemykset toimivat 

viestinnän tukena ja ohjeena markkinointia suunniteltaessa. 

 

Asiakasraati on toivonut yhteistyötä yksiköiden kanssa ja esittänyt, että voisi mielellään 

vierailla yksiköissä ja antaa kehittämisideoita. Kokouksessa aloitettiin asiakasraatilaisten 

toteuttaman havainnoinnin suunnittelu laatimalla havainnointitaulukko huomioitavista 

asioista. 
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12.6.2019 

Asiat:  Ajankohtaiset asiat, johtajaylihoitaja Arja Tuomaala  

Vaasan keskussairaalan asiakasapteekin suunnittelu   

Yksiköiden asiakashavainnointien suunnittelu 

 

Johtajaylihoitaja kertoi Suomen uuden hallituksen luvanneet, että Vaasan keskussairaala saa 

laajan päivystyksen sairaalan statuksen. Myös Vaasan sairaanhoitopiirin alueen 

hyvinvointikuntayhtymän suunnittelu jatkuu edelleen.  

  

Apteekkari ja proviisori Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekista ovat mukana 

suunnittelemassa H-taloon asiakasapteekkia ja toivoivat raadilta asiakkaan näkemyksiä 

siihen, mitä sairaalan tiloihin sijoitettavalta asiakasapteekilta odotettaisiin. Raati ehdotti, että 

aukioloajoissa kannattaisi huomioida sairaalan toiminnan mukanaan tuomat asiakasvirrat, 

kuten poliklinikoiden aukioloajat, potilaiden kotiutuksien ajankohdat, henkilökunnan 

työvuorot sekä statistiikka siitä, milloin asiakkaita liikkuu sairaalassa. Sijainti sairaala-alueella 

palvelee loistavasti sairaalan asiakkaita, mutta myös Hietalahden alueen asukkaita. 

Asiakasapteekin sijoittamisessa H-rakennukseen tulee huomioida turvallisuusasiat sekä 

pysäköinti lähellä apteekin ulko-ovea. Perustehtävänä ja painopisteenä on saada ostettua 

apteekista ne lääkkeet, jotka sairaalasta on määrätty, mielellään myös harvinaisempia 

lääkkeitä. Raati ehdottaa apteekin palvelun laajentamista lääkkeiden kotiinkuljetuspalveluun.  

Raadin julkilausuma ja ehdotukset on annettu asiakasapteekin suunnittelussa 

hyödynnettäväksi apteekkarille ja proviisorille. 

 

Kokouksessa raati jatkoi lisäksi asiakashavainnointien suunnittelua. 

 

21.10.2019  

Asiat: Asiakashavainnointien raportoinnit 

  

Asiakasraati suunnitteli kevään 2019 kokouksissaan asiakashavainnointeja, jotka toteutettiin 

2.-12.9.2019 välisenä aikana. Yksiköt olivat saaneet ilmoittautua asiakashavainnointeihin 
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vapaaehtoisesti. Tarkoituksena oli testata, miten mielekkäänä asiakasraatilaiset ja 

havainnoitavat yksiköt kokevat tämän tyyppisen asiakkaan osallistumisen palveluiden 

kehittämiseen. Havainnointi toteutettiin raatilaisten suunnitteleman havainnointitaulukon 

avulla. Raatilaiset tutustuivat yksiköiden yleisiin tiloihin ja havainnoitavissa olevaan 

toimintaan ja prosessiin. Potilaiden/asiakkaiden hoitoa raatilaiset eivät arvioineet. 

Havainnointi toteutui seuraavissa yksiköissä: päiväkirurgia, A3 –kirurginen vuodeosasto, 

fysiatrian osasto, akuuttipsykiatrian osasto 2 ja lasten psykiatrian poliklinikka.  Jokaista 

yksikköä havainnoi kaksi raatilaista. Raatilaiset esittivät tuottamansa yksikkökohtaisen 

raportin havainnoimansa yksikön vastuuhenkilöille ja raportti toimitettiin yksikölle 

jälkikäteen.  

  

Kaikki havainnoijaparit huomasivat, että opasteita pitäisi parantaa ja selkeyttää. Opasteiden 

pitäisi olla yhdenmukaisempia ja ne pitäisi miettiä laajempana kokonaisuutena.  

 

Asiakasraatilaiset pitivät havainnointia mielekkäänä. Yksiköiden edustajat kertoivat, että 

asiakkaiden tuoma näkökulma toimintaan on aina kiinnostavaa ja on hyvä, että yksikkö saa 

asiakkaan näkökulmasta kuulla kehittämisehdotuksia. 

 

9.12.2019 

Asiat: Ajankohtaisia asioita H-talon suunnittelusta, suunnittelija Camilla Ahlskog  

Avoapteekkien etäpalvelut sairaalan asiakkaille – esitetty ehdotus Remomedi-

sovelluksesta  

Potilasasiamiestoiminta Vaasan keskussairaalassa  

Henkilötietojen käsittely ja hoitopalautteet VKS:ssa 

 

 

Asiakasraati sai kuulla tämänhetkisistä H-talon suunnitelmista suunnittelija Camilla Ahlskogin 

kertomana.  

 

Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekkari  halusi tietää asiakasraadin mielipiteen sairaalalle 

ehdotetusta Remomedi-sovelluksesta. Kyseessä on puhelinsovellus, jonka avulla voi asioida 

apteekissa. Sovelluksen avulla lääkkeet voi tilata noutolokerikkoon tai apteekkiin tai ne 
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voidaan tuoda kotiin. Ajatuksena olisi, että sairaalan aulassa olisi noutolokerikko 

postiautomaatin tapaan.  Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti siitä, miten asiakasraati 

suhtautuu noutolokerikkotoimintaan perinteiseen apteekkiin nähden. Asiakasraati oli 

yksimielisesti sitä mieltä, ettei noutolokerikko voi korvata apteekkia ja mielipidettä on 

perusteltu julkilausumassa. Apteekkari hyödyntää asiakasraadin kannanottoa antaessaan 

vastauksen ehdotuksen antaneelle taholle. 

 

Vaasan keskussairaalan potilasasiamiehet kertoivat asiakasraadille 

potilasasiamiestoiminnasta, potilaan oikeuksista sekä erilaisista palautteenantokanavista ja 

valitusteistä. Asiakasraati totesi, että asiakkaat tarvitsisivat tietoa mahdollisuudesta 

potilasasiamiehen apuun ja millä tavalla potilasasiamies voisi heitä tarvittaessa auttaa. 

Potilasasiamiehet saavat raadin julkilausuman. 

 

Tietosuojapäällikkö kertoi EU:n tietosuoja-asetuksesta ja tietoturvaan liittyvistä laeista. 

Potilaan oikeudesta tiedon saantiin, tietojen oikaisuun ja poistamiseen on laissa säädetty. 

Tietosuojapäällikkö halusi kuulla asiakasraadin kokemuksia henkilötietojen käsittelystä 

Vaasan keskussairaalassa. Raatilaiset vastasivat kirjallisesti tietosuojapäällikön esittämiin 

kysymyksiin ja heidän kokemuksensa Vaasan keskussairaalan henkilötietojen käsittelystä 

olivat pääsääntöisesti positiivisia. Raati antoi palautetta eri ammattiryhmien tekemästä 

vaihtelevasta virheiden määrästä sekä ylimalkaisesta suhtautumisesta diagnoosin antamisen 

yhteydessä. Potilashoidossa psyykkisiä tekijöitä ei täysin tunnisteta, vaan hoitohenkilökunnan 

näkemys määrittelee suhtautumista asiakkaaseen. Tiedonkulku perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon välillä on yksi suurimpia ongelmia. Potilastekstien pitäisi olla 

selkokielisempiä. Potilaskertomusarkiston palveluja voitaisiin markkinoida enemmän ja sinne 

pitäisi olla helpompi löytää. Tietosuojapäällikkö sai raadin vastaukset henkilötietojen 

käsittelystä itselleen käyttöön. 

 

Lisäksi raati nosti esiin huolen siitä, että raskas rekkaliikenne ajaa edelleen Hietalahdenkadun 

ja Koulukadun risteyksestä eikä Kauppapuistikon, Korsholmanpuistikon ja Koulukadun kautta. 

Asiakasraati on sairaala-alueen lisääntyvästä liikenteestä huolissaan, joten raati toivoi, että 

Vaasan kaupunki ja keskussairaala tekisivät ajoissa jotain asialle. Raadin huoli vietiin tekninen 

johtajalle tiedoksi. 
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9.1. Asiakasraadin toiminnasta tiedottaminen 

 

Kaikista asiakasraadin kokouksista on kirjoitettu raadin hyväksymät julkilausumat, jotka on 

annettu asianomaiselle yhteistyötaholle ja sairaanhoitopiirin hallitukselle. Lisäksi 

julkilausumat julkaistaan uutisena sairaalan intranetissä. Kaikki julkilausumat ovat luettavissa 

sairaalan www-sivuilla. 

 

 Tietosuoja 
 

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuoja-asetuksen säännöksiä. 1.1.2019 tuli 

voimaan uusi tietosuojalaki, joka kumosi henkilötietolain. Tietosuojalakia sovelletaan 

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

EU:n tietosuoja-asetus koskee lähtökohtaisesti kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. Se 

sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 

käsittelijän velvollisuuksista. 

 

Tietosuojalain lisäksi muuttui 1.5.2019 laaturekistereitä koskeva lainsäädäntö. Kyseisen 

lainsäädännön myötä muutokset koskevat sekä Sote-tietojen toissijaisesta käytöstä säädetty 

lakia (ns. toisiolaki, 552/2019) että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 

muutoksia (553/2019). Uudet säädökset lisäsivät merkittävästi laatutiedon 

hyödynnettävyyttä ja muuttivat THL:n roolia sekä edellytti toimenpiteitä erilaisia 

laaturekistereitä ylläpitäviltä tahoilta. VSHP:n laaturekistereistä tehtiin ilmoitus THL:lle 

30.11.2019 mennessä. 

 

Julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskeva yleislaki Tiedonhallintalaki hyväksyttiin 18.3.2019. 

Laki astui voimaan 1.1.2020. Sairaalan juristin johdolla aloitettiin yhteistyöprojekti 

tiedonhallintalain implementoimiseksi. Laissa kiinnitetään huomiota yleiseen 

tiedonhallintaan kuten tiedonhallinnan suunnitelmallisuuteen, suositusvaatimuksiin, 

tietovarantojen hyödyntämiseen, tiedonvaihdon tehostamiseen, aineiston säilyttämiseen ja 

arkistointiin sekä tiedon elinkaarikysymyksiin. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
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10.1.Tietosuojan toteutuminen Vaasan keskussairaalassa 

 
Osoitusvelvollisuus on keskeinen periaate tietosuoja-asetuksessa. Osoitusvelvollisuus 

tarkoittaa, että Vaasan keskussairaalan on osoitettava noudattavansa 

tietosuojalainsäädäntöä. Jos Vaasan keskussairaalassa huomataan tietoturvaloukkaus, 

meidän on pystyttävä todistamaan, että me VKS:ssa aktiivisesti pyrimme tunnistamaan 

tietosuojaan liittyviä riskejä ja olemme ottaneet käyttöön tarvittavia toimenpiteitä 

henkilötietojen suojaamiseksi.  

 

Osoitusvelvollisuuden tarkoituksena on myös näyttää, miten Vaasan keskussairaala 

kunnioittaa henkilötietojen käsittelyn kohteena olevien tietosuojaa. Osoitusvelvollisuuden 

toteuttaminen lisää Vaasan keskussairaalan toimintaan kohdistuvaa luottamusta.   

 

2019 toimintavuoden aikana henkilötietojen käsittelyn luottamusta mitattiin myös 

asiakasraadin avulla. Raatilaisten kokemukset olivat VKS:n henkilötietojen käsittelystä 

pääsääntöisesti positiiviset. Kritiikkiä he antoivat selkokielisyyden huomioimisesta, koska 

ammattitermien ymmärtäminen koettiin vaikeaksi. Negatiivista palautetta tuli eri 

ammattiryhmien tekemästä vaihtelevasta virheiden määrästä sekä ylimalkaisesta 

suhtautumisesta diagnoosin antamisen yhteydessä. Potilashoidossa psyykkisiä tekijöitä ei 

täysin tunnistettu, vaan hoitohenkilökunnan näkemys määritteli suhtautumista asiakkaaseen. 

Yhtenä suurimmista ongelmista koettiin tiedonkulku perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon välillä. Asiakasraadissa tuotiin esille myös potilaskertomusarkiston 

vaikea löytäminen ja toivottiin, että sairaala paremmin markkinoisi potilaskertomusarkiston 

palveluja. Vaasan keskussairaalan henkilötietojen käsittely oli raatilaisten luottamuksen 

arvoista. 

 

 

Taulukko 14. Tietoturvallisuuspoikkeamat. 
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Tietoturvallisuus 

poikkeamat  

2019 

Tietoturva HaiPro 

ilmoitukset 

Omavalvonnan ja 

käyttölokitietojen seuranta 

poikkeamat 

 

Kpl 

 

 

129 

 

12 

Ilmoitukset valvovalle 

viranomaiselle 

 

25 

 

0 

 

Sisäinen selvitys / 

kehittämisehdotus 

 

2 

 

12 

 

 

Edellä oleva taulukko kuvaan 2019 toimintavuoden tietosuojapoikkeamia. Poikkeamia on 

käytetty hyväksi henkilötietojen käsittelyn riskienarvioinnissa keväällä 2019. Sairaalamme 

suurin tietosuojariski on yli 70 % salassapitovelvollisuuden rikkominen ja tulostetut asiakirjat. 

Potilasasiakirja tulostetaan ja lähetetään väärään osoitteeseen sekä hoitotyön apuna käytetyt 

kirjatut muistilaput voivat pudota tai kulkeutua ulkopuolisen nähtäväksi. 

 

Kuva 12. Tietosuojapoikkematyypit. 

Vaasan keskussairaalassa on laadittu tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma, 

jonka toteuttamisesta vastaa sairaalan johtaja. Tietoturva- ja tietosuojavalvonnan eri osa-
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alueiden kautta pystytään hallitsemaan erityisesti tietoturvallisuuteen liittyviä riskejä. 

Keskeisenä tavoitteena on, että palveluita tuottavat ammattilaiset tuntevat ja huomioivat 

tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät menettelyt asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä. 

Tietoturvan ja tietosuojan omavalvonta liittyy myös tietojärjestelmien ja Kanta-

välityspalvelujen sertifiointiin ja olennaisiin vaatimuksiin. Osa tietoturva- ja 

tietosuojavaatimuksista liittyy valtakunnallisten Kanta-palvelujen käyttöön (THL). Sairaalan 

omavalvontasuunnitelmaa päivitettiin kuluvan toimintavuoden aikana, mutta sairaalan 

johdon hyväksyntä jäi seuraavalle vuodelle. 

 

10.2.Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteutuminen 

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

Tarkastuspyyntö on toimitettava omakätisesti allekirjoitettuna Vaasan keskussairaalan 

potilaskertomusarkistoon. Kuluneen vuoden aikana tehtiin potilaskertomusarkistoon 462 

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 59 kappaletta. 

Asiakasraatilaiset käyttivät mielellään OmaKantaa, mutta toivoivat että hoitopalautteet myös 

postitetaan kotiin. OmaKannan käytöstä tuli kritiikkiä puuttuvista tiedoista, laboratorio ja 

röntgentutkimuksista sekä tietojen viiveellisestä siirtymisestä. Lääkelistan nopea 

päivittyminen OmaKantaa sai kiitosta. Asiakasraatilaisten kokemusten mukaan 

hoitopalautteet olivat oikein kirjattuja. Raatilaisista vain muutama oli tehnyt korjauspyynnön 

ja tietojen muuttamien kirjallisella pyynnöllä oli sujunut joustavasti. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat 

henkilötiedot esimerkiksi tilanteessa, jossa kyseisiä tietoja ei enää tarvita alkuperäiseen 

tarkoitukseen. Tuollaista oikeutta ei kuitenkaan ole silloin, mikäli rekisterinpitäjällä on 

lakisääteinen velvollisuus henkilötietojen käsittelyä edellyttävään toimintaan tai jos käsittely 

tapahtuu rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Oikeus tulla 
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unohdetuksi voi VKS:n toiminnassa koskea esimerkiksi vapaaehtoistyössä ollutta henkilöä. EU 

tietosuoja-asetusta ei sovelleta kuolleiden henkilöiden tietoihin. 

Potilaan oikeuksien päivänä 10.4.2019 pidettiin yleisölento Merihanhen auditoriossa Potilaan 

tiedonsaanti oikeudesta. 

 

10.3.Seuranta ja mittaaminen 

 
Tietoturvan ja tietosuojan kannalta lokitietojen suojaamisen, seurannan ja säilyttämisen tulee 

olla säännöllistä ja suunnitelmallista. Oikein toteutettuna lokit ja luotettava lokiympäristö 

mahdollistaa aukottoman tapahtumaketjun kirjaamisen ja tapahtumien todentamisen. 

Organisaation asiakasrekisterin koosta, käytettävien tietojärjestelmien määrästä, käyttäjien 

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

haastava prosessi. Lokien hallitsemisen avuksi on laadittu Vaasan keskussairaalan 

lokipolitiikka.  Lokipolitiikassa otetaan kantaa lokien säilytystapaan ja aikaan, lokien 

käsittelyyn liittyviin rooleihin sekä lokien käsittelyyn ja käsittelyn tarpeeseen. 

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 neljä 

kertaa vuonna 2019. 

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

ajettiin raportti joka toinen kuukausi. Otanta raporttiin tapahtuu molempien kuukausien 

arkipäivänä kuukauden puolessa välissä. Kunta-Esko raportit lähetettiin Vaasan 

sairaanhoitopiirin jäsenkuntien tietosuojavastaaville. Kanta-palveluiden käyttöä seurattiin 

Eskon käyttölokin avulla osana säännöllistä omavalvontaa. 

 

Lisäksi onnistunut valvonta edellyttää käyttövaltuuksien hallintaa. Esimiestehtävissä 

toimivilla oli velvollisuus seurata potilastietojen käyttöä ja ilmoittaa mahdollisista 

tietosuojariskeistä. Vuonna 2019 potilaan/asiakkaan tekemiä potilasrekisterin 

käyttölokitietojen tietopyyntöjä oli 35 kappaletta. Näiden pyyntöjen perusteella lokitiedot 

haettiin takautuvasti enintään kahden vuoden ajalta. Sisäisen selvitysprosessin mukaisesti 

käsiteltiin 12 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. Yksi käyttölokitietopyyntö koski Kansallista terveysarkistoa, jossa asiakas halusi 

tiedon kaikista tietojen käsittelystä ja katselusta kahden vuoden ajalta. 

 

 

Kuva 13. Lokitietopyynnöt. 
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Tietosuojavastaava piti 22 erilaista koulutus- ja osastotuntia sekä sairaalan henkilökunnalle 

että asiakkaille.  Vaasan sairaanhoitopiirin alueen tietosuojavastaavien kanssa pidettiin yksi 

yhteistyötapaaminen. 

 

10.4. Tietosuojan arviointi ja kehittäminen 

 

Tietoturvallisuuspoikkeamien raportointiin ja seurantaa käytettiin Tietoturva HaiPro 

järjestelmää. Järjestelmän avulla pystytään osoittamaan tietosuojan tila Vaasan 

keskussairaalassa sekä se antaa paremmat mahdollisuudet seurata pidemmällä aikajanalla 

tietosuojan kehitystä organisaatiossamme. Tietoturva HaiPro ilmoituksia kirjattiin yhteensä 

129 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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  Sairaalahygienia 

 

11.1.Infektioiden ilmoittaminen 2019 

 
Taulukko 15. Infektiotyypit. 

Vuosi 2019 Infektiot Hoitopäivät Inf./1000 hp 

 

Hoitoon liittyvät 

infektiot 

 

1056 

 

75524 

 

13,98 

 

Avoinfektiot 

 

11456 

 

75524 

 

151,69 

 

Hoitoon liittyviä infektioita on ilmoitettu keskimäärin 88 kappaletta kuukausittain. Hoitoon 

liittyvien infektioiden määrä 1000 hoitopäivää kohden on hieman tippunut. Vuoden 2019 

suhdeluku on 13,98, kun se vuotta aiemmin oli 15,42. Avosyntyisiä infektioita taas on ollut 

aavistuksen enemmän tänä vuonna, 151,69/1000 hoitopäivää, kun se suhdeluku oli vuosi 

sitten 150,51.  

 

Taulukko 16. Hoitoon liittyvät infektiot. 

 

Hoitoon liittyvät infektiot 

 

2018 

kappalemäärä 

2019 

Leikkaushaavainfektiot 

Pinnallinen, syvä, leikkausalue/elininfektio 

 

205 

 

177 

 

Mahasuolikanavan infektiot 

 

130 

 

167 

 

Virtsatieinfektiot 

 

164 

 

125 

Keuhkokuume 

Muut ala- ja ylähengitystieinfektiot 

136 

50 

122 

48 

Veriviljelypositiivinen sepsis 53 56 
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Kliininen sepsis 

Vastasyntyneen mahdollinen sepsis 

10 

55 

14 

55 

Infektio NAS 

Muu infektio 

 

159 

73 

53 

 

Sukuelinten infektiot 

 

45 

 

46 

 

Iho- ja pehmytosainfektiot 

 

52 

 

30 

 

Silmä, korva, nenä ja suuontelon infektiot 

 

69 

 

59 

 

Verisuonikanyyli-infektiot 

 

17 

 

17 

 

Sydän- ja verisuoni-infektiot 

 

9 

 

9 

 

Keskushermostoinfektiot 

 

1 

 

4 

 

Leikkaushaavainfektiot ovat jälleen suurin ryhmä hoitoon liittyvistä infektioista. Määrä on 

jonkin verran tippunut edellisvuodesta. Vastaavasti mahasuolikanavan infektioiden määrä on 

kappalemäärissä noussut suunnilleen saman verran, kuin leikkaushaavainfektiot ovat 

vähentyneet. Tässä voi olla osittain kyse myös tulkintaseikasta. Leikkauksen jälkeinen infektio 

on voitu tulkita mahasuolikanavan infektioksi, kun esimerkiksi suolisauma on revennyt.  

 

Virtsatieinfektioiden määrä tippui takaisin toissa vuoden takaiselle tasolle. Panostimmekin 

kevään alueellisessa hygieniakoulutuksessa virtsatieinfektioiden ehkäisy -luentoihin 

edellisvuoden nousun johdosta. Keuhkokuumeiden määrä taas väheni selvästi. 

Veriviljelypositiiviset sepsikset hieman lisääntyivät. Epäselvät tai luokkaan muu kuuluvat 

infektiot selvästi vähenivät samoin kuin iho- ja pehmytosainfektiot. Muut ryhmät pysyivät 

kappalemäärissä hyvin samalla tasolla.  

 

Taulukko 17. Tekonivelinfektiot. 
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Tekonivelinfektiot 

 

2018 % 2019 % 

 

Lonkan kokotekonivel 

  

 

-pinnallinen haavainfektio 

 

0,82 

 

0 

 

-syvä haavainfektio 

 

0 

 

0,43  

 

-leikkausalue/elininfektio 

 

0,41 

 

0 

 

Polven tekonivelet 

  

 

-pinnallinen haavainfektio 

 

0,68 

 

0 

 

-syvä haavainfektio 

 

0 

 

1,43 

 

-leikkausalue/elininfektio 

 

0,68 

 

0,36 

 

Tekonivelinfektioluvuissa on pientä muutosta verrattuna edelliseen vuoteen. Yhtäkään 

pinnallista infektiota ei ole ilmoitettu tämän raportin tekoaikaan mennessä. Sen sijaan syviä 

infektioita esiintyi eniten. Vakavimpia ja merkittävimpiä leikkausalue/elininfektioita oli vain 

vähän polven tekonivelleikkauksissa, mutta ei lainkaan lonkan kokotekonivelleikkauksissa. 

Lonkan tekonivelleikkausten infektioprosentti on hyvä, mutta polven tekonivelleikkausten 

kohdalla luku ylittää valtakunnallisen keskiarvon, joka on 1 %. Olkapään 

tekonivelleikkauksissa ei ollut infektioita, kuten ei ole ollut kahtena aiempanakaan vuotena 

(puuttuu taulukosta).  
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Kuva 14. Veriviljelypositiiviset sepsikset sairaala- ja avosyntyisissä infektioissa. 

 

Hoitopäiviin suhteutettuna on sekä hoitoon liittyvien että avosyntyisten 

veriviljelypositiivisten sepsiksien määrä lisääntynyt menneenä vuotena. Nousu on 

kuitenkin maltillista hoitoon liittyvien sepsisten osalta. Niiden määrä on nyt 

suunnilleen sama, kuin mitä oli vuonna 2017.  

      

Kuva 15. Avosyntyiset ja hoitoon liittyvät clostridium difficilet Vaasan 

keskussairaalassa vuosina 2015-2019. 

 

v.15 v.16 v.17 v.18 v.19

Avo 3,49 3,07 4,02 3,52 4,26

HLI 0,5 0,65 0,76 0,66 0,74
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Hoitoon liittyviä Clostridium difficile –tapauksia on kirjattu kuluneena vuonna 

vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syynä tähän saattaa olla se, että vuonna 2019 oli 

muutenkin vähemmän infektioita ja näin ollen antibiootteja käytettiin vähemmän. 

Clostridium difficilelle on muutenkin tyypillistä, että esiintyvyys aaltoilee. Lisäksi 

aiempien vuosien epidemioihin on reagoitu ja varotoimia ja siivoustoimia tehostettu, 

joka on siis saattanut vähentää clostridium difficile -infektioiden määrää. Avosyntyisiä 

clostridium difficilejä on suunnilleen sama määrä kuin aiempana vuonna. 

11.2.Moniresistentit mikrobit 

 

      

Kuva 16. Moniresestentit mikrobit Vaasan sairaanhoitopiirissä vuosina 2015-2019. 

 

Vuonna 2019 uusia ESBL löydöksiä on ollut saman verran kuin edellisenä vuonna. SAI-

rekisterissä on kuitenkin kirjattuna 40 ESBL-löydöstä enemmän vuodelle 2019 kuin tässä 

taulukossa, sillä VKS:n rekisteristä puuttui 40 kpl Pietarsaaren seudulla aiempina vuosina 

todettuja tapauksia, jotka sinne lisättiin kesäkuussa 2019. ESBL ilmenee useimmiten 

virtsatieinfektiona, mutta kyseessä voi olla täysin oireetonkin kantajuus. Tartunnan voi 

saada esimerkiksi elintarvikkeiden välityksellä ja matkustaminen lisää riskiä saada 

tartunta.  

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

ESBL 135 154 135 167 161

MRSA 42 60 56 92 68

MDRGR 1 3 2 2 3

VRE 1 0 2 0 0

CPE 0 0 0 1 1
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MRSA-löydöksiä on ollut vähemmän kuin aiempana vuotena, mutta yhdessä VSHP:n 

palveluasumisen yksikössä on ollut epidemia, ja siellä uusia löydöksiä oli kaiken kaikkiaan 

7. Tämä epidemia on työllistänyt sairaalahygieniayksikköä syksyllä 2019 ja työ epidemian 

parissa jatkuu. MRSA löytyy usein kliinisistä viljelynäytteistä, mutta osa positiivisista 

löydöksistä liittyy seulontoihin. MDRGR- ryhmään kuuluvia moniresistenttejä gram -

negatiivisia sauvabakteereja on rekisteröity 3 tapausta kuluneena vuonna. Yksi CPE –

tapaus on myös kirjattu vuodelle 2019. CPE on erittäin haastava mikrobi, jos se pääsee 

leviämään sairaalassa. 

 

Yliopistosairaaloissa on ollut erilaisia moniresistenttien mikrobien aiheuttamia 

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

hygieniahoitajien toimesta.  Moniresistenttejä mikrobeja seulotaan muutenkin 

sairaalahoitoon tulevilta potilailta, koska matkailu, maahanmuutto ja sairaalahoidot 

ulkomailla lisääntyvät edelleen koko ajan. 

 

11.3.Henkilökunnan influenssarokotuskattavuus 

 

      

Kuva 17. Vaasan keskussairaalan henkilökunnan influenssarokotekattavuus. 

 

v.17-18 v.18-19 v.19-20

Lääkärit 65 81 83

Hoitajat 56 63 59

Muu 38 38 48
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Henkilökunnan influenssarokotuskattavuus hoitajien osalta laski viime vuoteen 

verrattuna, lääkäreillä se puolestaan nousi hieman. Ryhmä ”muu henkilökunta” ei tee 

välitöntä hoitotyötä, joten heidän rokotuskattavuus ei ole niin merkittävässä roolissa kuin 

lääkäreiden ja hoitajien. Muuhun henkilökuntaan ei kuulu esim. laitoshuoltajat, sillä he 

eivät ole VKS:n omia työntekijöitä. Yksiköitä ePiikkiin on kirjattu 60 kpl, joista vain 10:ssä 

yksikössä päästiin 90% tavoitteeseen. Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajaa 

huolehtimaan, että riskipotilaita hoitava sairaalan hoitohenkilökunta ottaa joka vuosi 

kausi-influenssarokotteen. Tänä vuonna rokotuskattavuustavoitteeseen ei kuitenkaan 

päästy kaikissa niissä yksiköissä, joissa hoidetaan immuunipuutteisia tai influenssaa 

sairastavia potilaita.   

 

Kuva 18. Influenssarokotekattavuus palvelualualueittain. 

 

 

Henkilökunnan rokotuskattavuus eri palvelualueilla vaihtelee, mutta psykiatrialla se on 

matalin.  

Henkilökunnalle pidettiin loka-marraskuussa viisi influenssasta ja influenssarokotteesta 

kertovaa motivointiluentoa, mutta osallistujia oli vain muutamia. 

Influenssarokotustilaisuuksia henkilökunnalle oli marras-joulukuussa kaiken kaikkiaan 

hieman enemmän kuin vuotta aiemmin, ja niitä järjestettiin enemmän myös yksiköiden 
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omissa tiloissa. Rokotuspisteitä oli myös psykiatrian yksikössä ja Tammikaivontiellä sekä 

rokotteen pystyi hakemaan myös työterveyden toimipisteestä, samoin kuin Pietarsaaressa 

ja Kristiinankaupungissa. Kaiken kaikkiaan rokotustilaisuuksia VKS:n tiloissa oli 28 kpl.  

Tärkein henkilökunnan influenssarokotuskampanjan tiedotuskanava on ollut intranet, 

jonka lisänä on käytetty julisteita, kuulutuksia ja sähköpostia. Tärkeää asiaa on tuotu esiin 

myös somessa viestintäyksikön puolesta. Hygieniahoitajat ovat koordinoineet ja 

järjestäneet rokotustilaisuudet yhdessä työterveyden kanssa. 

 

11.4.Käsihuuhdekulutuksen seuranta 

 

Käsihuuhteen kulutusmäärää on jo parina vuotena seurattu eDesi-sovelluksen avulla. 

Ohjelman kehittämisessä on ollut haasteita, mutta nyt haluttuja tietoja saadaan ohjelmasta 

jo melko hyvin. Vuodeosastoilla ja tehohoidossa kulutusta seurataan vertaamalla tilattuja 

käsidesinfektioainemääriä hoitopäiviin. Tavoiteltu kulutustaso on 100 ml/hoitopäivä. 

Käsihuuhteen kulutusta seurataan myös leikkausta kohden, ja tavoite nostettiin tänä vuonna 

100 ml/leikkaus. Poliklinikoilla seurataan ainoastaan tilattua litramäärää/yksikkö ja, että 

tilausmäärät eivät ala vähenemään.  

 

Kuluneena vuonna käsidesinfektioaineen kulutus vaihteli vuodeosastoilla 21-72 

ml/hoitopäivä välillä keskiarvon ollessa 35,1. Lastentaudeilla päästiin jo lähemmäs tavoitetta, 

mutta muilla vuodeosastoilla kulutus oli alle 40 litraa/hoitopäivä. Tavoitteeseen on siis vielä 

reilusti matkaa.  Tehovalvontayksikön kokonaiskulutus kuluneelta vuodelta ylsi ilahduttavasti 

tavoiteltuun määrään, joka on 100 ml/hoitopäivä. Jotkut Suomen sairaalat ovat jo nostaneet 

tehohoidon kulutustavoitteen 200 ml/hoitopäivä. Seuraamme tilannetta sairaalassamme ja 

pohdimme mahdollista tavoitteen nostoa kuluvan vuoden jälkeen. Leikkauksissa 

käsidesinfektioainetta käytettiin keskimäärin 86,5 ml/leikkaus. Lukuun sisältyy sekä ns. iso 

leikkaussali että päiväkirurgia. Jonkun verran parantamisen varaa käsidesinfektioaineen 

käyttömäärässä löytyy myös leikkausten suhteen.  

 

 eDesi-sovellus kertoo määrällistä tietoa tilatun käsidesinfektioaineen määrästä. Tarkempaa 

tietoa käsidesinfektioaineen käyttötilanteista ja käyttöajasta tulee seurata muilla tavoilla. 



61 
 

 

eDesin antamaa tietoa voi peilata käsihygieniahavainnoinnin tuloksiin sekä infektioiden 

esiintymismäärään. Näin saadaan parempi kokonaiskuva hygieniaan liittyvästä 

potilasturvallisuudesta. Kuluvana vuonna lanseerataan sairaalassamme eHuuhde-sovellus, 

jonka avulla käsihygienian toteuttamistilanteita ja siten käsidesinfektioaineen käyttöä 

havainnoidaan.  

 

11.5.Sairaalahygienia vuonna 2020 

 

Vuonna 2020 sairaalahygieniayksikkö jatkaa potilasturvallisuuskierroksiin osallistumista sekä 

panostaa käsihygienia –teemaan. Käsihygieniahavainnointien teko aloitetaan eHuuhde 

sovelluksen avulla yhteistyössä hygieniayhdyshenkilöiden kanssa. Sairaalahygieniatiimin 

uusin hygieniahoitaja on saanut perusperehdytyksen ja hän jatkaa hygienia-asioiden 

kehittämistä maakunnan laitoksissa.  

 

 Hoitoisuus 
 
Vaasan keskussairaalassa on vuoden 2019 aikana käytetty hoitoisuusluokitusta 

hoitotyönmittarina kymmenessä (10) eri hoidollisessa yksikössä.  

Hoitajien työkuormitusta voidaan seurata hoitoisuusluokitusjärjestelmän avulla. Jokainen 

yksikkö laatii kuukausittain raportin, minkä avulla seurataan optimaalista hoitoisuuden 

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

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

Kuukausittain tehtävässä raportissa selvitetään myös kirjallisesti toiminnan analyysi, tehdyt 

ja suunnitellut toimenpiteet, aikaisempien toimenpiteiden vaikutukset, sekä 

johtamistoimenpiteiden analyysi. 

Yhteenveto kuluneesta vuodesta osoittaa, että kaikissa yksikössä yli optimaalinen prosentti 

luku, päivissä suhteessa optimaaliseen on pysynyt alle 50 prosentissa. Tarkoittaen, että alle 

optimin , sekä optimaalisella tasolla hoitoisuus on ollut koko vuotta tarkastellessa yli 50%.  

Vuoden 2019 aikana organisaatiossa tehtiin päätös uuden Hoiq-mittarin käyttöönotosta. 

Yksiköt koulutettiin syksyllä ja uusi mittari käyttöön otettiin heti vuoden alusta 2020. Uusi 

Hoiq mittari vastaa entistä paremmin tämän päivän hoitotyön tarpeita. 
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12.1.Vuodeosastot 

 

Kuva 19. Hoitoisuus vuodeosastoilla. 

 

12.2.Lasten- ja naistenosastot 

 

 
Kuva 20. Hoitoisuus lasten- ja naistetautienosastoilla. 
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13. Sädehoito  
 
Sädehoitoyksikössä hoidettiin vuonna 2019 hieman alle 1000 potilasta. Rintasyöpä-, 

prostatasyöpä- ja keuhkosyöpäpotilaat muodostavat suurimman osan sädehoidon potilaista. 

 

Edellisenä vuonna 2018 asennetun uuden sädehoitolaitteen (Truebeam Linac 2) mukana 

saatiin uusia kuvantamis- ja hoitomenetelmiä käyttöön, ja nämä ominaisuudet päivitettiin 

vuoden 2019 alussa myös toiseen vanhempaan sädehoitolaitteeseen (Truebeam Linac 3). 

Tämä mahdollisti mm. uuden, lyhyemmän sädehoidon käyttöönoton tietylle osalle 

prostatasyöpäpotilaille v. 2019. Sopiville matalan- ja keskikorkean riskin potilaille voidaan nyt 

antaa sädehoito suuremmalla kerta-annoksella (6,1 Gy) joka toinen päivä, seitsemänä 

hoitokertana (ns. fraktiona). Tämä on mahdollista, koska uudella käyttöön otetulla 

kuvantamismenetelmällä sädehoidon osuminen voidaan varmistaa reaaliaikaisesti 

säteilytyksen aikana. 

 

Uuden sädehoitolaitteen ns. 6-dimensionaalinen hoitopöytä mahdollistaa myös sijainniltaan 

hankalampien kohteiden hoitamisen aivojen alueella stereotaktisella sädehoidolla. Näiden 

hoitojen antaminen pystyttiin aloittamaan vuoden 2019 aikana. Myös eräiden ei-

stereotaktisten aivosyöpien pitkien sädehoidossa hyödytään tästä ominaisuudesta. 

 

Rintasyövän sädehoidossa hoitokertojen määrä on myös pienentynyt merkittävällä osalla 

rintasyöpäpotilaista. Niille potilaille, joiden hoidossa käytetään niin sanottua tehosteannosta 

leikkausonteloon, alettiin v. 2019 antamaan tämä tehosteannos integroituna koko 

sädehoidon ajan. Näin potilaan hoitokertojen määrä vähenee 5 – 8 kertaa. Sädehoidon kesto 

näillä potilailla on nyt joko 15 tai 18 hoitokertaa aikaisemman 20 – 30 kerran sijasta. 

 

Kaikkien uusien sädehoitomenetelmien käyttöönottoa edeltää tarkka testaus ja varmennus. 

Sädehoitoklinikassa käytettävät sädehoitomenetelmät ovat kaikki käytössä 

vertailuklinikoissa, Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS) ja/tai Tampereen 

yliopistollisessa sairaalassa (TAYS). Tästä poikkeuksen tekee edellä mainittu lyhyt 
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prostatasyövän 7 kerran sädehoito. Kyseinen menetelmä perustuu laajaan Ruotsissa tehtyyn 

tutkimukseen, jossa potilasmateriaali ja käytetyt sädehoitolaitteet ovat samat kuin täällä 

Vaasassa. Tarkan ennakkoanalyysin, ja laadunvarmistuksen jälkeen menetelmä otettiin siis 

käyttöön myös Vaasassa. 

 

Vuonna 2019 Säteilyturvakeskus (STUK) suoritti määräaikaistarkastukset kahdelle 

vanhemmalle sädehoitolaitteelle. STUK tarkastaa sädehoitolaitteet kahden vuoden välein, ja 

CT-laitteet kolmen vuoden välein. Lisäksi STUK tekee sädehoitotoiminnan tarkastuksen viiden 

vuoden välein. 

 

Sädehoitoklinikan hoito- ja kuvauslaitteilla on omat laadunvalvontaohjelmansa, joiden 

mukaan laitteille tehdään säännöllistä laadunvalvontaa. Laadunvalvontaohjelman avulla 

laitteiden ja järjestelmien oikea toiminta pystytään varmistamaan luotettavasti ja 

ajantasaisesti. 

 

Vaikka kaikki sädehoitoklinikan sädehoito- ja kuvantamislaitteet toimivat luotettavasti, alkaa 

vanhimman hoitolaitteen (iX Linac 1) tekniikka rajoittaa sen käyttökelpoisuutta kaikkein 

vaativimmissa hoidoissa. Tämän hoitolaitteen asennuksesta tuli viime vuonna kuluneeksi 10 

vuotta. Vanhinta hoitolaitetta ei voi käyttää stereotaktisissa sädehoidoissa, eikä kaikkein 

lyhyimmissä (7 kerran) prostatasädehoidoissa, joissa hoidonaikainen kuvantaminen on 

välttämätöntä. Sen lisäksi vanhin hoitolaite edustaa edellisen sukupolven tekniikkaa, eikä sen 

päivittäminen uusimman laitekannan mukaiseksi ole siksi mahdollista. 

 

Säteilytyöntekijöille kuuluu lain mukaan järjestää riittävä säteilysuojelu ja ammatillinen 

täydennyskoulutus. Tämä muodostuu sekä sädehoitoklinikassa, että omassa sairaalassa 

järjestettävästä koulutuksesta, ja sairaalan ulkopuolella käynneistä esim. erilaisissa 

konferensseissa ja ulkoisissa koulutuksissa. 

 

Sädehoitoklinikan säteilytyöntekijät (röntgenhoitajat, onkologit ja sairaalafyysikot) käyvät 

ulkoisissa koulutuksissa ja kongresseissa mm. Radiografiapäivillä, Onkologiapäivillä, 

Säteilyturvapäivillä ja Sädehoitopäivillä. Tämän lisäksi ammatti- ja säteilyturvakoulutusta 



65 
 

 

kertyy kansainvälisissä konferensseissa, esim. ESTRO:n (European Society of Therapeutic 

Radiation and Oncology) järjestämissä koulutuksissa ja ESTRO kongressissa. 

 

Lisäksi säteilylaitteiden valmistajien järjestämä säteilylaitteiden käyttökoulutus on 

soveltuvilta osin säteilyturvallisuuskoulutusta. 

 

Säteilytyöntekijöiden koulutuksesta pidetään kirjaa sädehoitoklinikassa, ja koulutuksen 

riittävyydestä vastaa toiminnan harjoittaja. Koulutuksien arvioinnista ja kirjaamisesta vastaa 

ylifyysikko, joka toimii myös turvallisuusluvan edellyttämänä säteilyturvallisuusvastaavana 

(STV). 

 

Sädehoidossa poikkeavien tilanteiden raportointi tehdään HaiPro-järjestelmässä, kuten koko 

sairaalassa. Tämän lisäksi poikkeavat tilanteet käsitellään myös klinikan omassa prosessissa. 

Tämä on ollut käytössä jo lähes kaksikymmentä vuotta, ja mahdollistaa poikkeavista 

tapahtumista oppimisen lisäksi myös meneillään olevan sädehoidon muokkaamisen 

poikkeaman kompensoimiseksi. Näin hoidettava potilas saa poikkeamasta huolimatta hänelle 

määrätyn sädehoidon täysimääräisenä. 
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