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PääkirjoitusPääkirjoitus

Potilasturvallisuus ei ole terveydenhuollossa 

mikään erillinen toimintasaareke, vaan se on 

integroitu kaikkeen toimintaan ja sen johta- 

miseen ja organisaation kulttuuriin sekä 

omassa sairaalassamme että organisaatioiden 

välisessä yhteistyössä. 

Erva-yhteistyössä lähtökohtana on jo lain  

mukaan se, että erva-työnjaon on tuottavuu-

den ja tehokkuuden ohella edistettävä myös 

terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuut-

ta ja vaikuttavuutta. Lisäksi on varmistettava, 

että toimintayksikössä on laadun ja potilas-

turvallisuuden edellyttämät riittävät taloudel-

liset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen. 

Potilasturvallisuus ymmärretään laissa siis 

laajassa merkityksessä ja sille annetaan suuri 

painoarvo.

Länsirannikon miljoonapiirin toiminta-aja-

tuksessa on, että erva-yhteistyön avulla taa-

taan tasavertaiset, tehokkaat ja potilastur-

valliset palvelut käyttämällä erikoissairaan-

hoidon yhteiset resurssit ja Turun yliopiston 

osaaminen länsirannikon väestön terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Erva-tason strategiatyössä suunnittelemme, 

millä tavoin lisäämme yhteistyötämme. Järjes-

tämissopimuksessa sitten toteutamme nämä 

suunnitelmat käytännössä. Sana ”potilastur-

vallisuus” esiintyy sopimuksessa alun kolmat-

takymmenettä kertaa. Jo se on merkkinä sii-

tä, että turvallisuus on laadun, vaikuttavuu-

den ja kustannustenhallinnan ohella tärkeä 

asia, jota edellytetään kaikessa erikoissairaan-

hoidon potilashoidossa. Tuemme myös perus-

terveydenhuollon potilasturvallisuustyötä. 

Järjestämme asiasta yhteistyössä koulutusta. 

Samoin erva-alueen henkilöstötarpeen tulevai-

suudensuunnittelukin määräytyy myös poti- 

lasturvallisuuden vaatimuksien perusteella. 

Potilasturvallisuudessa meidän sairaanhoito-

piirillämme on erityisrooli, sillä huolehdim-

me sopimuksen mukaan laadunhallinnan ja 

potilasturvallisuussuunnittelun koordinoin-

nista erityisvastuualueella.

Tässä tiedotteessa olevassa artikkelissa kerro-

taan tarkemmin erva-tason yhteistyöstä poti-

lasturvallisuuden edistämisessä.   

Ajatuksena siis on, että yhdessä olemme 

enemmän – myös potilasturvallisuudessa!

Auvo Rauhala
johtajaylilääkäri

Vaasan keskussairaala

Erva-työnjaon on 
edistettävä myös 

terveydenhuollon laatua, 
potilasturvallisuutta ja 

vaikuttavuutta.

Erva-yhteistyö ja 
potilasturvallisuus
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Potilasturvallisuus

Turussa, Porissa ja Vaasassa on paljon yhteistä, 

kuten esimerkiksi meren läheisyys ja kau-

nis saaristo. Terveydenhuollon näkökulmasta 

meitä yhdistää myös erityisvastuualue, johon 

kuuluvat Varsinais-Suomen, Satakunnan ja 

Vaasan sairaanhoitopiirit. Jokaisessa sairaan-

hoitopiirissä on potilasturvallisuustyötä tehty 

jo vuosia. 

Erityisvastuualueen muodostamisen yhtey-

dessä kirjoitettiin järjestämissopimus, jonka 

mukaan alueen laadunhallinnan ja potilas-

turvallisuuden koordinaatio on Vaasan sai-

raanhoitopiirillä. Asian edistämiseksi luotiin 

yhteistyöryhmä, johon kuuluvat jokaisesta 

sairaanhoitopiiristä johtajaylilääkäri, hallin-

toylihoitaja sekä potilasturvallisuuden koor-

dinoinnista vastaava henkilö. 

Yhteistyöryhmän työn tavoitteena on yhden-

mukaistaa ja standardoida laadunhallinnan 

ja potilasturvallisuuden varmistamisessa käy-

tettäviä ohjausdokumentteja, ohjeita, menet-

telytapoja sekä potilasturvallisuusosaamista 

ja turvallisuuden tason seurantaa siten, että 

koko länsirannikon alueella potilaiden ja  

asiakkaiden saaman hoidon turvallisuuden 

varmistaminen toteutetaan mahdollisimman 

yhdenmukaisesti koko erva-alueella, organi-

saatiokohtaiset erityispiirteet huomioiden.  

Vastuu yhteistyöryhmän puheenjohtajuudesta 

on koko sen toimintakauden ajan Vaasan 

sairaanhoitopiirillä. Yhteistyöryhmä toimii 

järjestämissopimuksen voimassaoloaikana 

(2013 – 2016).

Potilasturvallisuuden koordinoinnista vas-

taavat henkilöt toimivat tiiviissä yhteistyössä 

virallisen yhteistyöryhmän tapaamisten  

lisäksi. Jokaisessa sairaanhoitopiirissä hyö-

dynnetään samoja raportoinnin ja seurannan 

menettelytapoja, ja käytössä ovat samat poti-

lasturvallisuuden varmistamiseen tarkoite-

tut työkalut kuten ISBAR ja WHO:n kirurgi-

nen tarkistuslista. Koska ongelmat ja haasteet 

ovat osoittautuneet hyvin pitkälle samankal-

taisiksi, pyritään jatkossa myös lisäämään kes-

kinäistä oppimista sekä kokemusten ja hyvien 

käytäntöjen jakamista. Tavoitteena on luoda 

turvallinen länsirannikko, jossa potilaat ja 

asiakkaat saavat laadukasta hoitoa kaikissa 

TYKS-ervan toimintayksiköissä. 

Marina Kinnunen 
hallintoylihoitaja 

Vaasan sairaanhoitopiiri

Karolina Peltomaa
laatupäällikkö 

Vaasan sairaanhoitopiiri

Potilasturvallisuus 
TYKS-ervassa 

– turvallinen länsirannikko

Erityisvastuualueen 
laadunhallinnan ja 

potilasturvallisuuden 
koordinaatio on Vaasan 

 sairaanhoitopiirillä.

Potilasturvallisuus
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SydänkirurgiaSydänkirurgia

Julkisuudessa on jo kohta vuoden vellonut  

sydänkirurgiakeskustelu, joka ei ole ollut kenen- 

kään hallittavissa. Kun osapuolina ovat olleet 

potilaat, muu väestö, poliitikot, potilasyhdis-

tykset, viranomaiset, terveydenhuoltohenki-

löstö alueella ja sairaalassamme, kansalliset 

ja ulkomaiset asiantuntijat, lehdistö, sairaa-

lan johto, sydänkirurgian henkilöstömme ja 

ostopalvelukirurgit, on jo itse argumentointi  

vaikeaa. Samat perustelut ovat yksille vaikei-

ta johtaen suuriin väärinkäsityksiin, toisille 

helppoja ja liian pelkistettyinä ja yksinkertais-

tettuina virheellisiä, kolmansille loukkaavia ja  

neljänsille toiseen suuntaan loukkaavia, ja 

päinvastoin.

Yksi keskustelun detaljeista on ollut potilas-

turvallisuus. Kun itseltänikin asiaa ovat kysel-

leet sekä media, huolestuneet potilaat, henkilö-

kunta että valvovat viranomaiset, ei tämäkään 

asia ole ollut yksinkertainen; etenkään, kun  

mediassa tuntuu olevan mahdotonta saada sano- 

maansa virheettömässä muodossa läpi. Minä 

kun johtajaylilääkärin roolissani viime kädessä 

erikoissairaanhoitolain 32 §:n ja terveyden-

huoltolain 57 §:n mukaan johdan ja valvon sai-

raalassamme annettua erikoissairaanhoitoa 

vastaten myös potilasturvallisuudesta.

Potilasturvallisuutta voidaan selvitellä monin 

tavoin. Voidaan katsoa historiaa: paljonko poti- 

lasturvallisuuden vaarantumisia on tapahtu-

nut. Karkein indikaattori on tietenkin kuole-

mantapaukset, mutta monia muitakin her-

kempiä indikaattoreita pitää seurata. Näissä 

olemme kuitenkin pärjänneet hyvin, kiitos  

sydänkirurgisen henkilöstömme ja potilas-

turvallisuustyömme. Ne potilaat, joiden on  

katsottu tarvitsevan leikkaushoitoa yliopistosai-

raalassa, on osattu ennakoida ja lähettää sinne. 

Historiatietojen lisäksi viranomaiset arvioi-

vat potilasturvallisuutta prosessien kuvausten  

perusteella, siis miten toimintaprosesseissa ja 

toiminnan johtamisessa on huomioitu potilas-

turvallisuus. 

Kolmas näkökulma on resursointi. Potilastur-

vallisuus tarkoittaa lain mukaan myös sitä, että 

toiminta on resursoitu riittävästi: on riittävästi 

henkilöstöä, laitteita ja riittävä osaaminen. 

Neljäs on toiminnan volyymi. Potilasturvalli-

suuteen liittyy siis myös vaatimus toiminnan 

riittävästä volyymista, jotta henkilöstö pys-

tyisi ylläpitämään ja kehittämään erityisesti  

moniammatillista osaamistaan hätätilanteissa. 

Viranomaisia ei siis vakuuteta yksinomaan 

sillä, että kuolemantapauksia katsottaessa  

tilastot ovat hyvät, vaan vaatimukset ovat pal-

jon laajemmat ja monisyisemmät. Valvonta-

viranomaiset eivät myöskään tyydy vain mei-

dän vastauksiimme, vaan he haluavat myös 

puolueettomien kansallisten asiantuntijoiden,  

kuten esimerkiksi Valviran sydänkirurgian  

pysyvän asiantuntijan, lausuntoja. 

Tietenkin koko kysymys sydänkirurgian jat-

kosta on paljon komplisoidumpi kuin vain  

potilasturvallisuusnäkökulma.

On joka tapauksessa tärkeää, että meidän  

sydänkirurgian henkilökuntamme tietää, et-

tä heidän toimintansa on historianäkökulmas-

ta ollut dokumentoidusti potilasturvallista,  

samoin prosessinäkökulmasta. Sydänkirurgi-

sella toiminnallamme on siis edelleenkin hie-

no historia ja hyvä maine, jota ei siltä pois 

viedä, tapahtui itse sydänkirurgialle sitten 

mitä tahansa näissä erikoissairaanhoidon, sote- 

rakenteen ja kansallisen kestävyysvajeen  

kustannusjahdeissa ja muissa myllerryksissä. 

Auvo Rauhala
johtajaylilääkäri

Sydänkirurgia ja 
potilasturvallisuus



10 11

Selkokieli Selkokieli

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on huo-

mattu, että potilaille suunnattu ohjeistus ei  

aina ole selkeää, ja väärinymmärryksiä tulee.  

Pahimmassa tapauksessa väärinymmärrys  

aiheuttaa potilaalle vaaratilanteita. Lisäksi  

resursseja tuhlaantuu ja kustannukset kasva-

vat. Ymmärrettävä informaatio hyödyttää sekä 

potilasta että sairaanhoitopiiriä. Siksi Satakun-

nan sairaanhoitopiirissä on panostettu potilas- 

ohjeiden ymmärrettävyyteen ja alettu kirjoit-

taa potilasohjeita selkokielellä. 

Selkokieli on suomen kielen muoto, jonka  

sisältöä, sanastoa ja rakennetta on muokattu 

yleiskieltä ymmärrettävämmäksi ja luetta-

vammaksi. Se palvelee suurta yleisöä, joka  

informaatiotulvan aikana saa asiasta tietoa  

nopeasti ja vaivattomasti. Aivan erityisesti sel-

kokieli palvelee ihmisiä, joilla on vaikeuksia  

lukemisessa ja/tai lukemisen ymmärtämisessä. 

Vuonna 2014 julkaistu Selkokielen strategia 

2014 – 2018 (Selkokeskus 2014) arvioi, että Suo-

messa 10 % väestöstä tarvitsee selkokieltä päi-

vittäin, ja määrä kasvaa koko ajan. 

Selkokieli vähentää vaaraa, että potilas ei 

ymmärrä saamaansa ohjeistusta. Asiat on esi-

tetty yksinkertaisesti ja selkeästi. Lisäksi tekstis-

tä on karsittu ammattiterminologia, tai vaikeat 

sanat on selitetty. Kun potilas ymmärtää mitä 

hänelle tehdään, hän voi paremmin osallistua 

hoitoonsa ja sitä koskevaan päätöksentekoon. 

Potilas kokee olevansa tasa-arvoisempi lääke-

tieteen ja hoitotyön ammattilaisten kanssa. 

Selkokielisiä ohjeita on testattu ennen van-

hojen ohjeiden korvaamista. Palaute on ollut 

positiivista. Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja 

terveysalan opiskelijat vertasivat alkuperäistä 

ja selkokielistä opasta toisiinsa. Eräs opiskelija 

arvioi tekstiä näin:

”Selkokieliopas on silmälle mukavampaa luettavaa. 

Pääasiat tulevat myös selkeämmin esille. Suurin ero 

yleiskielen ja selkokielen oppaissa oli tunnelma. Tun-

nelma, joka kasvoi lukemisen aikana ja joka jäi vel-

lomaan sisälle. Yleiskieliopasta lukiessa heräsi pie-

ni hermostuneisuus sekä pelko. Paljon uusia asioita/

sanoja. … Selkokielen oppaasta oli poistettu pelotta-

vat sanahirviöt. Tuntui kuin itse opas olisi rauhoitel-

lut vaikean asian äärellä. Aivan kuin se olisi sanonut, 

että ei hätää, tämä auttaa ja tästä selvitään.”

Selkomukautetut ohjeet ovat saaneet kiittä-

vää palautetta potilailta. Selkeyttä ja ytimek-

kyyttä on arvostettu. Lisäksi potilaat ovat tuo-

neet esille, että on vaikea kysyä lisäkysymyksiä 

lääkäreiltä ja hoitajilta. Toisaalta ei haluta tuh-

lata ammattilaisten aikaa ja toisaalta pelätään 

oman kysymyksen olevan tyhmä. Mikäli poti-

laat ajattelevat näin, korostuu kirjallisen poti-

lasohjeen merkitys; sen on oltava selkeä.

Selkokieli parantaa 
potilaan asemaa ja turvallisuutta

Satakunnan sairaanhoitopiiri julkaisee pian uudet verkkosivunsa. Uusilla sivuilla on panostettu ymmär- 

rettävyyteen: iso osa potilaille ja asiakkaille suunnatusta informaatiosta on kirjoitettu selkokielellä.

Lisätietoa selkokielestä ja sen hyödyntämismahdollisuuksista:
Viesti perille – Selko-opas kunnille (KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2013): 

http://www.kaks.fi/node/6443

Selkokielen strategia 2014 – 2018 (Selkokeskus, 2014): 
http://papunet.net/selkokeskus/selkokeskus/selkokielen-strategia-ja-tarvearvio/

Riikka Törnroos
projektisuunnittelija

Selkokielihanke

Tarja Kippo
potilasasiamies/projektisuunnittelija

Potilasturvallisuushanke

Satakunnan sairaanhoitopiiri

”Harva meistä vanhuksista ymmärtää, 
jos selostuksessa on useampia sanoja 

latinaa, kuten yleensä lääkärien lausunnoissa 
on. Toiseksi asiaksi painotan sitä, että me 

vanhukset, vaikka tarkkaavaisesti 
kuuntelemme lääkärien ja hoitajien puhetta 

ja vaikka kuinka hyvin sen kuullessamme 
ymmärrämme, jo kotiin päästyämme voimme 

arvuutella, miten mikäkin asia olikaan. 
… Erittäin paljon kiitoksia. Monelta

 kysymykseltä ja arvailuilta 
säästytään.”

”Kunpa 
saataisiin 

kaikki yhtä 
selkokielisiksi.”

”Tässä on vastaus kaikkiin 
kysymyksiin, mitä tässä 
vaiheessa haluaa tietää. 

Lääkärien ja hoitohenkilö-
kunnan työtä ei tarvitse 
häiritä kysymyksillä.”
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TurvallisuusTurvallisuus

Tänä vuonna vuorossa on laaja kyberturvalli-

suusharjoitus. Sairaanhoitopiireissä harjoitus 

tarkoittaa muun muassa omien tietoverkko-

jen turvallisuuden tutkimista ja mahdollisten 

heikkouksien korjaamista potilasturvallisuu-

den ja tarvittavan hoidon varmistamiseksi. 

Harjoitukset ovat osa sairaanhoitopiirin jatku-

vuudenhallintaa ja tehokkaita henkilökunnan 

koulutustilaisuuksia.

Aluehallintovirasto pitää harjoituksia ker-

ran vuodessa, mutta sairaanhoitopiiri harjoit-

telee erityistilanteita ja häiriötilanteita var-

ten sisäisesti ja keskeisten yhteistoimijoiden 

kanssa lukuisia kertoja vuodessa, kuten kaik-

kien vastuullisten toimijoiden kuuluukin teh-

dä. Toimialan keskeinen merkitys hyvinvoivan, 

turvallisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan var-

mistamisessa tekee sairaanhoitopiireistä kes-

keisiä toimijoita kaikissa häiriötilanteissa.

Aluehallintovirasto ei näyttäydy sairaanhoi-

topiiriin ja sen asiakkaisiin nähden vain val-

vojana.  Aluehallintovirasto toimii yhteistyös-

sä ja ennakoivasti kulloinkin ajankohtaisten, 

merkittävien asioiden edistämiseksi. Varautu-

minen sekä häiriötilanteisiin että toimintaym-

päristön muutoksiin ja niiden seurausvaiku-

tuksiin on keskiössä aluehallintoviraston ja 

sairaanhoitopiirin alati muuttuvassa tulevai-

suudessa.

Tarja Wiikinkoski
pelastustoimi ja varautuminen 

-vastuualueen johtaja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistä ja jatkuvaa 
varautumisyhteistyötä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 

ja Vaasan sairaanhoitopiirin yhteistyö on pit-

käjänteistä työtä niin terveyden edistämisen,  

potilasturvallisuuden kuin koko erikoissai-

raanhoidon kokonaisuudenkin varmistami-

seksi. Sairaanhoitopiiri lähestyy turvallisuutta 

laajan turvallisuuskäsityksen kautta ja varmis-

taa potilasturvallisuutta lukuisin eri keinoin 

alkaen fyysisten olosuhteiden turvaamisesta 

päätyen osaavaan työvoimaan ja laajaan yhteis-

toimintaan ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

Tähän näkökulmaan aluehallintoviraston on 

ollut helppo yhtyä tehdessään työtä yksilöiden 

hyväksi kokonaisturvallisuuden työkaluin.

Kokonaisturvallisuutta voidaan kuvata tavoi-

tetilaksi, jossa ihmiset elävät oikeudenmukai-

sessa ja turvallisessa elin- ja työympäristös-

sä kaikkina ikäkausinaan. Kokonaisturvalli-

suus on paitsi tavoitetila niin myös jo olemassa 

olevaa todellisuutta – aina kun voimme hy-

vin ja luotamme tulevaisuuteen, voimme tode-

ta olevamme onnekkaita ihmisiä turvallisessa  

yhteiskunnassa.

Kokonaisturvallisuutta täytyy kuitenkin  

pitää yllä, ja siihen työhön tarvitaan kaikkia. 

Sairaanhoitopiiri on tehnyt ja tekee ennakoi-

vaa ja raikasta yhteistyötä aluehallintoviras-

ton kokonaisturvallisuustyössä paitsi hyvin-

voinnin, terveyden ja oikeusturvan varmista-

misessa niin myös niiden tilanteiden varalta, 

joita emme toivo emmekä odota, mutta joihin 

on kuitenkin varauduttava. Varautumisessa ja 

häiriötilanteiden yhteistoiminnassa tarvitaan 

viranomaisten, sairaanhoitopiirien ja kuntien 

lisäksi myös vapaaehtoissektorin ja seurakun-

tien resurssia ja näkemystä. Aluehallintoviras-

to haluaa olla näiden sekä kriittistä infrastruk-

tuuria, kuten sähköverkkoja ja vesihuoltoa, 

ylläpitävien toimijoiden yhteistyön mahdollis-

taja ja yhteensovittaja.

Sairaanhoitopiirin ja keskussairaalan koko 

monipuolinen tehtäväkenttä on iso haaste tur-

vallisen toiminnan varmistamisessa. Lisäksi 

sairaanhoitopiirillä on ollut merkittävä tehtä-

vä koko terveydenhuollon ja erikoissairaanhoi-

don ketjun varautumistyön varmistamisessa, 

ja siitä on pidettävä huolta myös sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palvelurakenteen uudistamises-

sa. Aluehallintovirasto tukee sairaanhoitopiire-

jä valmius- ja varautumistyössä yhdessä sosiaa-

li- ja terveysministeriön kanssa.

Aluehallintovirasto tarjoaa sairaanhoitopii-

reille mahdollisuuksia osallistua erilaisiin häi-

riötilanneharjoituksiin vuosittain yhdessä  

yhteiskunnan kaikkien muiden toimijoiden 

kanssa. Viime vuonna sairaanhoitopiiri har-

joitteli rajuilmojen ja vaikeiden sääolojen  

tilanteita yhdessä aluehallintoviraston kanssa. 
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Hyvä käytäntö

Yksiköiden huuhteluhuone on usein pieni tila, 

jossa säilytetään sekä puhtaita että likaisia  

tavaroita. Lisäksi siellä liikkuu paljon ihmisiä. 

Tämän vuoksi huuhteluhuoneet ovat paikko-

ja, joissa on suuri tartuntavaara, jos menettely- 

ohjeita ei noudateta.

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston  

yksiköistä osassa siivouksen hoitaa Pietarsaa-

ren tekninen virasto ja osassa kunnat, minkä 

vuoksi siivousohjeet ja osittain siivousaineet-

kin ovat erilaiset. Siivoustyönohjaaja ja hygie-

niahoitaja laativat kuntiin suositukset siivouk-

sesta sekä antoivat hygieniaohjeet.

Hygieniahoitaja huomasi kuitenkin vanhain-

koteja ja osastoja kiertäessään, että huuhtelu-

huoneiden siivouksessa ja työjärjestyksessä oli 

suuria puutteita. Myös huuhteluhuoneeseen 

liittyvien töiden jako hoitajien ja laitosapulais-

ten kesken oli osittain epäselvä. Toimintaohjei-

ta oli kiinnitetty pitkin huuhteluhuoneen sei-

niä ja ovia, ja huuhteluhuoneissa varastoitiin 

sinne kuulumattomia tavaroita, kuten kukka-

ruukkuja ja rikkinäisiä tavaroita.

Syksyllä 2013 hygieniahoitaja kiersi lähes  

jokaisessa yksikössä pitämässä osastotunnin 

huuhteluhuoneen käytöstä. Osastotunnilla 

käytiin läpi huuhteluhuonerutiinit, deko-pesu-

koneen kontrollit, näytettiin Hygicult-näyttei-

den tulokset ja kerrattiin oikeat toimintamallit. 

Lisäksi kerrattiin käsihygienia.

Hygieniakansiossa on tarkat ohjeet kaikista 

huuhteluhuoneen töistä.  Nämä ohjeet sijaitsi-

vat huuhteluhuoneessa tai kansliassa mapeissa, 

joiden käyttö ei ollut aktiivista. Siksi huuhtelu-

huoneen hoidosta laadittiin lyhennetty versio, 

jolloin yksi asia kirjoitettiin yhdelle sivulle tar-

kistuslistan tapaan. Nämä ohjeet kiinnitettiin 

fläppitelineeseen huuhteluhuoneen seinälle. 

Tällöin ohjeet oli helpompi löytää fläppiteli- 

nettä selailemalla.

Vuoden 2014 aikana hygieniahoitaja tulee kier-

tämään yksiköt ja tarkistamaan, onko huuh-

teluhuoneen toimintatavoista tehty f läppi- 

taulut, ja kuinka ohjeita noudatetaan. Tällä 

hetkellä opettelemme näiden toimintaohjei-

den ja koulutusten avulla, miten huuhteluhuo-

neen töitä tehdään oikeaoppisesti. Seuraavassa 

vaiheessa teemme tarkistuslistat huuhteluhuo-

neen töistä.

Marketta Koskela
ylihoitaja

sosiaali- ja terveysvirasto

Pietarsaari

Toimintaohjeet 
huuhteluhuoneisiin

− tavoitteena selkeä työnjako 
ja sairaalahygienian parantaminen

Hyvä käytäntö
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Hyvä käytäntö -osiossa 
esitellään sairaanhoitopiirin 

alueelta hyväksi todettu 
käytäntö tai tapa, jolla 

edistetään potilas-
turvallisuutta.
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Potilasturvallisuuden 
varmistaminen yli organisaatiorajojen 
– ISBAR Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on Suo-

men kolmanneksi suurin sairaanhoitopiiri. Sai-

raanhoitopiirin alueella asuu 470 000 henkeä, 

joita palvelee erikoissairaanhoidossa yliopistol-

lisen keskussairaalan lisäksi kuusi muuta sai-

raalaa. TYKS:ssä ja muissa sairaaloissa on yh-

teensä noin 1 370 sairaansijaa ja henkilökuntaa 

noin 6 500. Sairaanhoitopiiri koostui 29 jäsen-

kunnasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä poti-

lasturvallisuutta on edistetty järjestelmällisesti 

vuodesta 2009 alkaen. Potilasturvallisuussuun-

nitelma hyväksyttiin samanaikaisesti tervey-

denhuoltolain voimaan astumisen kanssa 2011, 

jonka jälkeen turvallisuusjohtaminen on ollut 

osa sairaalan arkea. HaiPro on ollut käytössä 

vuodesta 2007. Leikkaustiimin tarkistuslistan 

käyttöprosentti toimenpideosastoilla on vuo-

den 2013 tilastojen mukaan 92 %. Potilastur-

vallisuuden arviointiin kiinnitetään erityistä 

huomiota sekä haittatapahtumien määrän 

ja laadun että toimintakulttuurin arvioinnin 

kautta. 

Potilasturvallisuuden edistämisessä yhte-

nä oleellisena osana on ollut vaaratapahtu-

mien ja poikkeamien systemaattinen havait-

seminen ja toiminnan kehittäminen. Hai-

Pro-ilmoituksia tehtiin vuoden 2013 aikana 

erikoissairaanhoidossa vähän yli 6 000, pe-

rusterveydenhuollossa 4 300. Suurin rapor-

toitu tapahtuman tyyppi liittyy lääkehoi-

toon (38,9 %), mutta seuraavaksi korkein 

ilmoitettu tapahtumaryhmä liittyy kommu-

nikaatioon ja tiedonkulkuun (18,9 %). Tiedon-

kulkuun ja sen sujuvuuteen on kiinnitetty 

huomiota myös raportointijärjestelmien ulko-

puolella – tietojärjestelmiin ja niiden toiminta- 

ongelmiin liittyvät haasteet pakottavat ammat-

tihenkilöt panostamaan myös suulliseen rapor-

tointiin ja potilaan kannalta oleellisen tiedon-

kulun varmistamiseen. 

Tiedonkulun haasteet liittyvät yleisemmin 

eri yksiköiden ja organisaatioiden välisiin ra-

japintoihin potilaan siirtotilanteessa. Viime ai-

koina on alettu kiinnittää entistä enemmän 

huomiota erikoissairaanhoidon ja perusterve-

ydenhuollon väliseen tiedonkulkuun ja sen su-

juvoittamiseen potilaan siirtyessä organisaa-

tiosta toiseen. Erityisesti lääkitystietojen ja jat-

kohoito-ohjeiden puutteellisuus ja epäselvyys 

on koettu potilasturvallisuutta vaarantavik-

si tekijöiksi. Tämän lisäksi haasteena on ollut  

potilaan tunnistaminen siirtotilanteessa. Po-

tilailta saattaa puuttua tunnisteranneke, eikä 

potilas itse ole aina kykenevä itse kertomaan, 

kuka on. 

Tiedonkulun parantamiseen ja suulli-

sen raportoinnin yhdenmukaistamiseen 

on otettu käyttöön ISBAR-menetelmä, jon-

ka tarkoituksena on palvella niin erikois-

sairaanhoitoa kuin perusterveydenhuoltoa-

kin. Tarkistuskortin sisällön ovat tuotta-
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Tilastotietoa TAMMIKUU – KESÄKUU 2014

Tilastotietoa Vaasan sairaanhoitopiirin HaiPro-ilmoituksista

2012 2013 2014

ILMOITUSMÄÄRÄT / TOIMINTAYKSIKÖT

Vaasan sairaanhoitopiiri 2 113 2 400 2 420

Vaasan keskussairaala 774 813 799

Perusterveydenhuolto 1 339 1 587 1 621

VAASAN KESKUSSAIRAALA

Tapahtui potilaalle Läheltä piti -tilanteita

44 %

56 %

Ilmoituksia
774

2012
Ilmoituksia

813

56 %

44 %
2013

Ilmoituksia
799

58 %

42 %
2014

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tapahtui potilaalle Läheltä piti -tilanteita

Ilmoituksia
1 339

2012

80 %

20 %

Ilmoituksia
1 587

2013

74 %

26 %

Ilmoituksia
1 621

2014

68 %

32 %

Tiedonkulun haasteet 
liittyvät eri yksiköiden 

ja organisaatioiden 
välisiin rajapintoihin.

neet alueen potilasturvallisuuden yhdyshenkilöt sekä käytännön työntekijät. Keskeistä 

on, että raportointitilanteessa käydään kortin kaikki kohdat systemaattisesti läpi ja varmiste-

taan, että myös vastaanottaja on ymmärtänyt asiat oikein. Tarkistuslistan avulla tulee varmis-

tettua myös potilaan henkilöllisyys. Tarkistuskortti on tällä hetkellä pilotointivaiheessa alueen 

kunnissa ja tarkoitus ottaa jokapäiväiseen käyttöön vielä syksyn 2014 aikana. Tarvittaessa kort-

tia voidaan muokata käytännön tarpeiden ja henkilökunnan toiveiden mukaiseksi. Henkilö- 

kunnan alustavat kokemukset ovat olleet positiivisia ja käyttöönottoa on odotettu innolla.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintamallien ja käytäntöjen kehittäminen  

rajapinnoilla on tärkeää, jotta potilaalle voidaan taata turvallisen hoidon edellytykset riippumatta 

siitä, missä organisaatiossa häntä hoidetaan.  Alueellisen yhteistyön tehostamiseksi sairaanhoitopii-

rissä on toiminut potilasturvallisuuden yhteistyöfoorumi, jossa käsitellään ja edistetään yhdessä tär-

keäksi havaittuja asioita. Avoimessa ja aktiivisessa vuoropuhelussa erikoissairaanhoidon ja perus-

terveydenhuollon välillä katsotaan myös tulevaisuuteen ja luodaan pohjaa tulevien sote-muutosten  

lähestymiseen.

Mari Viljanen-Peuraniemi
vt. ylihoitaja

vt. potilasturvallisuuspäällikkö

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
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VAASAN KESKUSSAIRAALA

EHDOTUS TOIMENPITEIKSI, JOILLA
TAPAHTUMAN TOISTUMINEN ESTETÄÄN

VÄLITTÖMÄT TOIMENPITEET TILANTEESSA

5 %

17 %4 %

20 %

13 %

16 %11 % 1 %

Informoidaan/ keskustellaan tapahtuneesta

Viedään eteenpäin ylemmälle tasolle

Suunnitellaan kehittämistoimenpide koskien

Ei toimenpiteitä

Ei toimenpiteitä

Ei valittu

Ei valittu

67 %

Poikkeaman/virheen korjaava 
(hoito)toimenpide

Potilaan tarkkailu/potilaan informointi asiasta

Seurauksia lieventävät ja lisävahinkoja 
estävät toimet

47 %

4 %3 %

15 %

25 %

6 %
17 %

4 %

Informoidaan/ keskustellaan tapahtuneesta

Viedään eteenpäin ylemmälle tasolle

Suunnitellaan kehittämistoimenpide koskien

Ei toimenpiteitä

Ei toimenpiteitä

Ei valittu

Ei valittu

Poikkeaman/virheen korjaava 
(hoito)toimenpide

Potilaan tarkkailu/potilaan informointi asiasta

Seurauksia lieventävät ja lisävahinkoja 
estävät toimet

PERUSTERVEYDENHUOLTO

EHDOTUS TOIMENPITEIKSI, JOILLA
TAPAHTUMAN TOISTUMINEN ESTETÄÄN

VÄLITTÖMÄT TOIMENPITEET TILANTEESSA

51 %

33 %

41 %


