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Potilasturvallisuustiedote 2/2014 
Potilasturvallisuustiedote ilmestyy neljä 

kertaa vuodessa Vaasan sairaanhoitopiirin 

alueella. Tiedotteen tavoitteena 

on nostaa esiin tärkeitä, ajankohtaisia 

asioita turvallisuuden hallinnasta. 

Tiedotteissa esitetyt tapahtumat ja teemat 

tulee käydä jokaisessa työyksikössä läpi 

tarkastellen oman toiminnan turvallisuutta.

Muutama viikko sitten Vaasan keskussairaalassa avattiin uusi Y-rakennus, jonka toiminta 

vähitellen käynnistyy. Tunnustuksen potilasturvallisuustyöstä saa tällä kertaa Bodil Mannevaara. 

Hän on omalta osaltaan vastannut uuden Y-rakennuksen suunnittelutyöstä, muuttosuunnitel- 

masta ja sen organisoinnin läpiviemisestä huomioiden samalla ansiokkaasti myös potilaat, 

omaiset ja potilasturvallisuuden. Haluamme kiittää Bodilia pitkäjänteisestä, omistautuneesta ja 

ansiokkaasta työstä, jonka tulokset näkyvät niin potilaille, omaisille kuin henkilöstöllekin. 
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Tarkistuslista 
potilaan turvana

Nostan esiin kotiutuksen tarkistuslistan. Viime viikkoina perusterveydenhuollossa on 

tehty lukuisia vaaratapahtumailmoituksia, joiden mukaan potilaan jatkohoito on jouduttu 

aloittamaan täysin puutteellisilla tiedoilla. Lisäksi ilmoituksissa on tuotu esiin, että 

tärkeitä asioita – kuten ilmoitus kotisairaanhoitoon potilaan kotiutumisesta – on jäänyt 

kotiutusvaiheessa tekemättä. Tällaiset haittatapahtumat olisi estetty käyttämällä kotiu-

tuksen tarkistuslistaa.

Potilaan siirtotilanteet ovat potilasturvallisuuden riskialueita. Sairaalassa on ollut vii-

meisen kuukauden aikana suuria muuttoja, kun yksiköitä on siirtynyt uusiin tiloihin. 

Muuttoja on valmisteltu kauan etukäteen, ja riskejä on arvioitu myös potilasturvalli-

suuden näkökulmasta. Muutot ovat sujuneet onnistuneesti, vaikka esiin on tullut myös 

Mitkä ovat sinun periaatteitasi ja toimintatapojasi, joilla varmistat 
potilasturvallisuuden? Vaasan keskussairaalassa on monia yhteisiäkin 
toimintatapoja, joilla potilasturvallisuutta varmistetaan.

Potilasturvallisuus määritellään 
terveydenhuollossa toimivien 

yksilöiden ja organisaation 
periaatteiksi ja toiminnoiksi, 

joiden tarkoituksena on varmistaa 
hoidon turvallisuus sekä 

suojata potilasta 
vahingoittumasta.

 

PääkirjoitusPääkirjoitus
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asioita, joita meidän tulee oppia tulevia muuttoja ajatellen. Toiminta muuttuu jatkuvasti 

ja siksi onkin tärkeää muistaa, että potilasturvallisuus edellyttää jatkuvaa toiminnan  

arviointia.

Osaatko sinä nimetä omasta työstäsi kolme yleisintä potilasturvallisuusriskiä? Oletko 

miettinyt, miten voit pienentää riskejä, jotta vaaratilanteet eivät toteutuisi?

Toivotan teille kaikille lämmintä kesän odotusta!

Marina Kinnunen,

hallinnollinen ylihoitaja



Kuntouttava työote
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Kuntouttava työote

Kuntouttava työote 
parantaa vanhusten toimintakykyä

Kuntouttavalla työotteella tuetaan yksilön 

omien kykyjen, itsenäisyyden ja yksityisyy-

den säilyttämistä. Henkilöstö myötävaikuttaa 

siihen, että potilaat hoitavat päivittäiset aska-

reensa mahdollisimman pitkälti itse.

Kaikki alkoi koko henkilöstölle suunnatulla 

koulutuksella. Jotta työtavoissa ja käytännöissä 

tapahtuisi muutoksia, oli henkilöstön ennen 

kaikkea muutettava käsitystään potilaiden 

kanssa työskentelyn tavoista. Kun henkilöstö 

aiemmin toimi potilaan apuna, toimii se nyt 

potilaan tukena ja valmentajana. 

Hoitohenkilöstö panostaa päivittäiseen 

ADL-harjoitteluun ja fysioterapiahenkilös-

tö erityis- ja voimaharjoitteluun. Kirjaamista  

parannettiin, ja henkilökohtainen kuntoutus-

suunnitelma mahdollistaa sen, että potilas saa 

samanlaista hoitoa kaikilta, jotka häntä hoi-

tavat. Tiimikokous, johon osallistuvat kaikki 

henkilöstöryhmät, pidetään kerran viikossa, 

ja siinä suunnitellaan potilaan jatkohoito. 

Osastoa on parannettu sisustamalla sinne 

valohoitohuone, tarkoituksenmukaiset ruo-

kasalitilat sekä terapiahuone, jossa on muun 

muassa voimaharjoittelussa ja -testauksessa 

käytettäviä laitteita. Osaston ulkopuolelle on 

perustettu aistien puutarha, joka houkutte-

lee kävelylle, puuhailemaan viljelylaatikoiden  

parissa tai vain istuskelemaan auringossa. 

Suurin muutos on tapahtunut siinä, että poti-

laat tulevat huoneistaan ja syövät ateriat ruo-

kasalissa. 

Muutos on vaikuttanut potilaisiin erittäin 

myönteisesti, ja heistä on tullut paljon aktii-

visempia. On mielekkäämpää istua pöydän 

ääressä syömässä muiden potilaiden kanssa 

kuin yksin sängynlaidalla omassa huonees-

saan. Itseluottamus kasvaa, kun saa itse ottaa 

leivän ja kaataa maidon lasiin. Pöydässä oleva 

seura tekee sen, että pöydän ääressä tulee  

istuttua pitempään, ja kun kävelee ruokasa-

liin useita kertoja päivässä, saa luonnollista 

harjoitusta.

Britta Vikberg
Osastonhoitaja

Maalahti-Korsnäsin terveyskeskus

Maalahti-Korsnäsin terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosaston henkilöstö on 
alkanut viime vuosina soveltaa kuntouttavaa työotetta hoitotyössä. Tavoitteena 
on ollut, että mahdollisimman moni potilas voisi palata kotiinsa mahdollisimman 
nopeasti.
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Osaston ulkopuolelle on 
perustettu aistien 

puutarha, joka
houkuttelee kävelylle  

ja puuhailemaan 
viljelylaatikoiden 

pa rissa. 
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KotikuntoutusYläindeksi

Toimintamallin ajatuksena on, että iäkkäillä 

on oikeus toimintakyvyn säilymiseen niin 

kauan kuin mahdollista. Asiakasta tuetaan arki- 

päivän toimissa henkilökohtaisen kuntoutus-

suunnitelman avulla. 

Kotikuntoutusta annetaan kaikille, joiden kyky 

asua kotona on uhattuna. Apuvälineiden tarve, 

kaatumisvaara sekä toimintakyky testataan 

(EMS, SPPB) omassa kotiympäristössä. Sen jäl-

keen otetaan käyttöön ennalta ehkäisevät toi-

menpiteet.

Dokumentoinnilla on suuri merkitys kaikille 

kuntoutusprosessiin osallistuville. Tarkoituk-

sena on, että kaikki tekevät yhteistyötä yhtei-

sen tavoitteen saavuttamiseksi. Dokumentointi 

tehdään yhteiselle lomakkeelle, johon merki-

tään kuntoutuksen ongelmat, tavoite, toteutus 

ja seuranta. Kuntoutus kannattaa aloittaa mah-

dollisimman aikaisessa vaiheessa: silloin, kun 

ensimmäiset muutokset arkipäivän puuhissa 

huomataan.

Vanhusten kaatumistapaturmat jaetaan ulkoi- 

siin, jotka liittyvät ympäristöön, ja sisäisiin, 

jotka liittyvät terveyteen ja yleiseen heikkou-

teen. Kaatumisvaaran arvioinnissa tärkeä  

menetelmä on FROP-testi (THL:n IKINÄ-pro-

jekti). Siinä toimintakyky arvioidaan pistey-

tysjärjestelmän avulla, määritellään kuinka  

suuri kaatumisvaara on ja suositellaan toimen-

piteitä. 

Hyvä työkalu on OTAGO-ohjelma, joka sisäl-

tää kevyitä ja tehokkaita harjoituksia voiman 

ja tasapainon parantamiseksi. Toinen tärkeä 

työkalu on RAI. Hyvällä suunnittelulla ja doku-

mentoinnilla voidaan löytää ja tukea iäkkäiden 

jäljellä olevia voimia sekä etsiä jo menetettyjä 

voimia. Aloitteen kotikuntoutukseen ja kun-

toutusvastaavalle lähihoitajalle voi tehdä vuo-

deosasto, kotihoito, lääkäri tai potilas ja hänen 

omaisensa.

Elisabeth Sjöberg, 

hoitotyön johtaja

Margareta Bergvik, 

kuntouttava lähihoitaja, fysioterapia

Robert Sundén, 

osastonhoitaja, fysioterapia 

Kristiinankaupungin 
perusturvakeskus

Kristiinankaupungin perusturvakeskus aloitti kotikuntoutuksen vuonna 2011 
monialaisena toimintana, jonka painopiste on iäkkäiden toimintakyvyssä. 
Kotikuntoutus on tärkeä osa vanhusten hoitoketjua. Sen tarkoituksena on 
ylläpitää ja parantaa geriatrisen asiakkaan tasapainoa ja voimaa.

Kotikuntoutus 
– toimintamalli iäkkäiden aktivoimiseksi
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Kotikuntoutusta 
annetaan kaikille, 
joiden ky ky asua

 kotona on uhattuna.  



Turvallisuusyhteistyö
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Turvallisuusyhteistyö

Vaasan seudulla on jo kymmenen vuoden ajan 

toteutettu eri turvallisuusviranomaisten sään-

nönmukaiset seurantapalaverit. Kokoontumi-

sia on ollut kaksi kertaa vuodessa, ja niissä on 

käyty läpi kunkin organisaation ajankohtai-

set asiat. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen  

yhteistyö on lakisääteistä. Pohjanmaalla emme 

ole tyytyneet tähän vaan olemme laajentaneet 

yhteistyön käsittämään myös pelastustoimen 

ja keskussairaalan. Tämän yhteistyön tulokset 

ovat erinomaisia.

Suunnitelmallista koulutusta
Sairaalalla on ollut jo useiden vuosien ajan  

poliisin yhteyshenkilö, joka on kantanut pää-

vastuun sairaalassa toteutetusta turvallisuus-

koulutuksesta.

Muutama vuosi sitten sairaalan uuden turvalli-

suuspäällikön myötä koulutus muuttui selkeästi 

suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi. Tulok-

sia seurataan ja toimintaa kehitetään.

Monta vuotta poliisin yhteyshenkilönä toimi 

ylikonstaapeli Martti Korkiavuori, joka jäi eläk-

keelle vuoden 2014 alkupuolella. Korkiavuo-

relle valittiin jo hyvissä ajoin seuraaja, joka on 

vanhempi konstaapeli Jari Niemi.

Nollatoleranssi
Turvallisuuskoulutukseen kuuluu useita vai-

heita. Monet sairaalassa ja muissa vastaavissa 

ammateissa työskentelevät hyväksyvät lähtö-

kohtaisesti asiakkaiden taholta tulevan väki-

vallan uhan ja väkivaltaisen käytöksen työhön 

kuuluvana, välttämättömänä pahana. 

Keneltäkään ei kuitenkaan voida vaatia, että 

uhkailut ja väkivalta kuuluisivat työhön. Siksi 

tavoitteena on nollatoleranssi eli minkäänlaista 

väkivaltaa ei hyväksytä.

Kun tavoitteena on nollatoleranssi, mahdolli-

suudet kehittää sairaalan henkilöstön ja polii-

sin yhteistoimintaa ovat paremmat.

Normaalissa poliisitoiminnassa ennalta  

ehkäisy ja ennakointi ovat erittäin keskeisiä. 

Ennakoinnin avulla estetty vaarallinen tilanne 

on paras mahdollinen ratkaisu. Koulutuksen 

avulla myös valmius kohdata uhkaava henkilö 

paranee. Mitään patenttiratkaisua kaikkiin  

tilanteisiin ei kuitenkaan ole olemassa. 

Kaikki julkiset organisaatiot elävät nykyään 

muutosten aikaa. Muutoksista huolimatta  

yhteistyö kansalaisten parhaaksi jatkuu.

Keskussairaalan ja poliisin välinen yhteistyö 
on toiminut erinomaisesti monta vuotta. 
Yhteistyö ei ole pelkästään kahdenvälistä 
poliisi–sairaala-yhteistyötä, vaan mukana 
ovat monet muutkin viranomaiset. Tästä eri 
viranomaisten saumattomasta yhteistyöstä 
muodostuu toimiva kokonaisuus.

Keskussairaalan ja poliisin 
turvallisuusyhteistyö Pekka Melleri

Poliisilinjan johtaja 2009 – 2013

Pohjanmaan poliisilaitos



12 13

HaiPro-tilastot HaiPro-tilastot 

Tilastotietoa 
Tilastotietoa Vaasan sairaanhoitopiirin HaiPro-ilmoituksista 2012 – 2014

2012 2013 2014

ILMOITUSMÄÄRÄT / TOIMINTAYKSIKÖT

Vaasan sairaanhoitopiiri 1 046 1 246 1 209

Vaasan keskussairaala 383 433 391

Perusterveydenhuolto 663 813 818

VAASAN KESKUSSAIRAALA

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tapahtui potilaalle Läheltä piti -tilanteita

Tapahtui potilaalle Läheltä piti -tilanteita

VAASAN KESKUSSAIRAALA

EHDOTUS TOIMENPITEIKSI, JOILLA
TAPAHTUMAN TOISTUMINEN ESTETÄÄN

VÄLITTÖMÄT 
TOIMENPITEET TILANTEESSA

5 % 4 %

Informoidaan/ keskustellaan tapahtuneesta Poikkeaman/virheen korjaava 
(hoito)toimenpide

Ei toimenpiteitä
Potilaan tarkkailu/potilaan informointi asiasta

Viedään eteenpäin ylemmälle tasolle

Suunnitellaan kehittämistoimenpide koskien
Seurauksia lieventävät ja lisävahinkoja 
estävät toimet

63 %

13 %
46 %

18 %

14 %

43 %

57 %

Ilmoituksia
383

2012
Ilmoituksia

433

51 %

49 %

2013
Ilmoituksia

391

56 %

44 %

2014

Ilmoituksia
663

2012

80 %

20 %

Ilmoituksia
813

2013

75 %

25 %

Ilmoituksia
818

2014

66 %

44 %

PERUSTERVEYDENHUOLTO

EHDOTUS TOIMENPITEIKSI, JOILLA
TAPAHTUMAN TOISTUMINEN ESTETÄÄN

VÄLITTÖMÄT 
TOIMENPITEET TILANTEESSA

4 % 2 %

Informoidaan/ keskustellaan tapahtuneesta Potilaan tarkkailu/potilaan informointi asiasta

Ei toimenpiteitä Poikkeaman/virheen korjaava 
(hoito)toimenpide

Viedään eteenpäin ylemmälle tasolle
Seurauksia lieventävät ja 
lisävahinkoja estävät toimet

41 %

23 %
33 %

28 %

17 %

Suunnitellaan kehittämistoimenpide koskien

TAMMIKUU-MAALISKUU 2014



Potilasturvallisuus

Miten potilasturvallisuus on mielestäsi 
muuttunut viimeisten 10 vuoden aikana ja 
miten toiminnasta on tullut turvallisempaa?  

Vaasan keskussairaalassa potilasturvallisuudesta 

alettiin keskustella kymmenisen vuotta sitten, 

ja yksi ensimmäisistä askeleista oli tunnustaa, 

että myös sairaanhoidossa tapahtuu erehdyk-

siä. Potilasturvallisuudesta ei tuolloin keskus-

teltu nykyisillä termeillä, mutta pyrkimyksenä 

oli silloinkin, että potilas saa oikeaa hoitoa  

oikeaan aikaan. Lääkehoito ja sen saaminen 

turvallisemmaksi oli yksi niistä asioista, joi-

hin ensimmäisenä kiinnitettiin huomiota. Hie-

man myöhemmin otimme käyttöön poikkea-

vien tapahtumien raportointijärjestelmän. Oli 

haasteellista päästää irti ajatuksesta, että joku 

on syyllinen, ja alkaa ajatella asiaa järjestelmän 

kannalta. 

Muutos on osa nykyaikaista terveyden-
huoltoa. Mitä haluaisit sanoa ja minkälaisia 
terveisiä ja neuvoja antaa sairaalan uusille 
ja tuleville työntekijöille? 

Kaikilla hoitajilla, lääkäreillä ja muilla ammat-

tiryhmillä on henkilökohtainen vastuu potilas-

turvallisuudesta ammatillisen osaamisensa poh-

jalta. Toimivan potilasturvallisuuden saavutta-

miseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä. 

Toivon sellaista hoitokulttuuria, jossa kaikki  

tukevat toisiaan, kun pyritään hoitoon, jonka 

yhtenä kulmakivenä on potilasturvallisuus.

Potilasturvallisuus
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Ennen uuden Y-rakennuksen käyttöönottoa on Bodil 
Mannevaara, hoitotyön asiantuntija, ottanut kantaa 
lukemattomiin, potilasturvallisuuteen liittyviin 
kysymyksiin. Miten suuret muutokset vaikuttavat 
potilasturvallisuuteen ja mitä tulisi ottaa huomioon? 
Nyt annetaan Bodilin jakaa kokemuksiaan.

Potilasturvallisuus 
mukana muutoksessa

Miten potilasturvallisuus huomioidaan 
näinkin laajamittaisessa muutossa? 

Potilasturvallisuus huomioitiin muu-

ton aikana useasta eri näkökulmasta 

suunnittelemalla muuttoprosessi etukä-

teen yhdessä muun muassa muuttavien  

yksiköiden, teknisen yksikön, it-yksikön, 

kuljetuspuolen, apteekin, tekstiilihuol-

lon ja ravitsemiskeskuksen kanssa. Hoi-

toyksiköillä oli apunaan myös tarkistus-

lista, joka oli laadittu yhdessä laatupääl-

likön kanssa.

Y-rakennukseen on muuttanut viisi hoi-

toyksikköä (kaksi vuodeosastoa, preope-

ratiivinen poliklinikka, päivystys ja päi-

väkirurgia) sekä osa hallinnosta ja tuki-

palveluista. Jotta hoitoyksikkö pystyy 

muuttamaan, on sen toimintaa supis-

tettava tai siirrettävä toiseen yksikköön 

taikka se on suljettava täysin joksikin  

aikaa. Hoitoyksiköiden erilaisen luon-

teen vuoksi olemme yrittäneet tehdä 

muuttoprosessista yksilöllisen, jotta poti- 

lashoito häiriintyisi mahdollisimman  

vähän. Muutto on myös jaettu pidem-

mälle ajanjaksolle, jotta muuttaneen  

yksikön toiminta saataisiin sujumaan tyy-

dyttävästi ennen kuin seuraava yksikkö 

muuttaa. Vuodeosastojen potilaat siirret-

tiin osittain muille osastoille ja otimme 

yhteyttä myös alueen terveyskeskuksiin, 

jotka hoitivat potilaansa niin pitkälle 
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Potilasturvallisuus

kuin mahdollista. Osa potilaista lähetettiin ter-

veyskeskusten vuodeosastoille tai muihin hoi-

tolaitoksiin, jotka pystyivät ottamaan potilaita 

vastaan. Vuodeosastot olivat suljettuina 36 tun-

tia ja vähensivät toimintaansa asteittain sitä  

ennen. Päivystyksen toiminta lakkasi tiettyyn 

kellonaikaan vanhoissa tiloissa ja alkoi samaan 

aikaan uusissa tiloissa, joten meillä oli toimin-

taa kahdessa paikassa yhden aamuvuoron ajan. 

Preoperatiivinen poliklinikka ja päiväkirurgia 

supistivat toimintaansa parin päivän ajan ja oli-

vat 2 – 3 päivää suljettuina. Henkilöstö on tar-

vittaessa työskennellyt myös viikonloppuisin, 

jotta tilat saadaan järjestykseen.

Tilojen saaminen valmiiksi ja tekniikan testaa-

minen ennen muuttoa on aina haasteellista,  

joten jotkut yksiköt joutuivat valitettavasti tyy-

tymään puolivalmiisiin ratkaisuihin. 

Muuttoprosessien arviointi on tulevien pro-

jektien kannalta tärkeää, sillä uusia rakennus-

hankkeita on jo suunnitteilla.

Miten parantunut potilasturvallisuus 
näkyy uudessa Y-rakennuksessa?
 
Potilasturvallisuus on huomioitu sekä suunnit-

telu- että rakennusvaiheessa. Y-rakennuksen 

suunnittelun lähtökohtana ovat olleet tiloissa 

toimivat hoitoprosessit. Hoitoyksiköiden hen-

kilöstö on osallistunut Y-rakennuksen suun-

nitteluun, ja he ovat vierailleet muissa sairaa-

loissa saadakseen sieltä uusia ideoita. Potilas-

turvallisuus näkyy tilavissa, käytännöllisissä 

ja toimivissa tiloissa, jotka noudattavat tervey- 

denhuollon tilojen rakentamista koskevia  

lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita. Raken-

nusvaiheen loppupuolella hankittiin uuden- 

aikaista tekniikkaa, joka tukee hoitohenkilös-

töä työssään. Sisustus- ja rakennusmateriaa-

lit täyttävät hygieniaa koskevat vaatimukset 

sekä ovat helppohoitoisia ja kulutuksenkestä-

viä. Kun suunnittelu- ja rakennusvaiheessa läh-

tökohtana ovat hoitoprosessit, voidaan tilat 

suunnitella niin, että ne tukevat potilasturval-

lisuutta hoidossa. Yksi potilasturvallisuuden 

tärkeimmistä osatekijöistä on osaava ja moti-

voitunut henkilöstö, ja toivonkin, että Y-raken-

nus työympäristönä tukee henkilöstön viihty-

mistä ja hyvinvointia. 

Bodil Mannevaara, 

hoitotyön asiantuntija

Pia Haglund, 

suunnittelija


