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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, löytyykö vaaratapahtumien määrän ja vuorotyön vä-
lillä selkeä yhteys. Tehtävänanto saatiin erään yliopistollisen sairaalan yhteispäivystyksen 
osastonhoitajalta. Tarkoituksena oli kehittää yhteispäivystyksen potilasturvallisuutta ja ta-
voitteena selvittää vaaratapahtumien määrän ja vuorotyön välistä yhteyttä. 

Tietoperustana käytettiin aikaisempia tutkimuksia vuorotyöstä ja sen luomista haasteista 
työntekijän oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta ja kuinka vuorotyö vaikuttaa työnteki-
jän suoriutumiseen työstään eri vuorokauden aikoina. Lisäksi tässä opinnäytetyössä käytettiin 
tutkimuksia ja artikkeleita vaaratapahtumien raportoinnista yleensä sekä valtakunnallisesta 
vaaratapahtumajärjestelmä HaiPro:sta. Kolmas, mutta kaiken kattava tulokulma tämän opin-
näytetyön viitekehyksessä oli potilasturvallisuus ja sen eri ulottuvuudet.  

Opinnäytetyötä varten käytiin läpi yhteispäivystyksen 215 HaiPro -vaaratapahtumailmoitusta 
puolen vuoden ajalta vuonna 2015. Ilmoitukset on käyty läpi sen tapahtuma-ajankohdan mu-
kaan eli missä työvuorossa ilmoitus on tehty. Lisäksi ilmoitukset on jaettu sen tapahtuman 
luonteen mukaan. Tulosten havainnollistamiseen on käytetty avuksi taulukoita, joista ilmenee 
vaaratapahtuman luonne, mihin työvuoroon se sijoittui sekä prosenttiosuudet kaikista 215 
vaaratapahtumasta. 

Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella ilmeni, että ei voida sanoa vaaratapahtumia sattu-
van selvästi aina tietyssä työvuorossa, vaan vaaratapahtumia sattuu tasaisesti kaikissa työvuo-
roissa, toisaalta noin 27 prosentissa ilmoituksista, ei ollut ilmoitettu tapahtuman ajankohtaa, 
joka vaikuttaa tulosten täydelliseen luotettavuuteen. Suurin osa ilmoituksista koski tiedonku-
lun ongelmia sekä erilaisia lääkepoikkeamia. 

Jatkossa olisi tärkeää, että HaiPro -ilmoituksia tehtäessä tulisi kiinnittää huomiota siihen, 
että ilmoitukseen merkittäisiin aina tapahtuneen ajankohta, tai että olisi jopa mahdollisuus 
merkitä työvuoro, jossa vaaratapahtuma sattunut. Näin vaaratapahtumien ilmenemistä voitai-
siin jatkossa selvittää tarkemmin nimenomaan vuorotyön luonteen ja yksikön toiminnan kan-
nalta ja näin vahvistaa potilasturvallisuutta. 
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 The objective of the study at hand was to examine the possible connection between the fre-
quency of adverse events and shift work. The assignment was given by a chief of staff nurse 
of an emergency department of a certain Finnish University Hospital. The aim of the present 
study was to develop patient safety of the emergency department by investigating the fre-
quency and type of different adverse events according to the time of day.  

The previous studies of shift work and its associated challenges concerning the well-being and 
health were used as the scientific basis as well as the studies investigating the level of per-
formance during the different hours of the day. Additionally studies addressing the reporting 
of adverse events in general were used. Furthermore, articles discussing the national adverse 
event reporting system HaiPro were referred. However, the most important perspective of 
this study was the patient safety encompassing all its different dimensions.   

The study material was collected by reviewing all the 215 HaiPro adverse events reported 
during the study period of 6 months in 2015. The reports were classified according to the 
work shift in which the adverse events took place and the nature of the adverse event.  To 
illustrate the results, tables addressing the frequency of the nature of event and the time of 
the day were presented.  

The present study was not able to demonstrate a distinction between the frequencies of ad-
verse events during different work shifts. It showed that the adverse events are evenly dis-
tributed in day-, evening and night shifts.  On the other hand, 27% of the adverse event re-
ports lacked the information of the time of day the adverse event took place. This might re-
duce the reliability of the results The majority of the adverse event reports concerned the 
challenges of the flow of information as well as deviations in medicine distribution.  

To be able to analyse the effect of the time of the day on the frequency of adverse events, 
the time of the accident should be recorded more accurately.  The HaiPro-form could even 
include the information in which work shift the adverse event took place. This would enable 
analysing the frequency of different adverse effects during different work shifts. This could 
help to direct the resources of the unit efficiently and thereby strengthen the patient safety. 

Keywords: patient safety, shift work, adverse event 
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1 Johdanto 

Hoitotyötä ohjaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. 

Potilaslaki ja Potilasturvalaki 2017). Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden mukaan hoitotyön am-

mattilaiset ovat velvoitettuja hoitamaan potilasta asianmukaisesti ihmiselämää, terveyttä ja 

potilaan hyvää oloa edistävästi (https://sairaanhoitajat.fi/jasenpalvelut/ammatillinen-kehit-

tyminen/sairaanhoitajan-eettiset-ohjeet/).  

Hoitotyön tärkeimpänä tieteellisenä pohjana on hoitotiede, joka käyttää käyttäytymis- ja yh-

teiskuntatieteiden, terveystieteiden ja humanististen tieteiden lähtökohtia. (Lauri & Elomaa 

2007, 59). Eri hoitotieteen teoreetikot ovat jäsentäneet hoitotieteellistä tietoa. Laurin ja Elo-

maan (2007, 59-60) mukaan hoitotieteellinen tieto koostuu empiirisestä, esteettisestä, eetti-

sestä ja henkilökohtaisesta tiedosta. Empiirinen tieto kertoo hoitamisesta ja sen vaikutuk-

sista. Se on karttunut ajan kuluessa käytännön työn kautta ja se muuttuu ja kehittyy. Se myös 

auttaa hoidon vaikutusten ja tulosten arvioinnissa. Esteettinen tieto ilmenee hoitamisen tai-

dossa ja koostuu kokemuksesta, tiedosta, intuitiosta ja ymmärryksestä, joissa työntekijälle 

kehittyy oma tapa toteuttaa työtään. Eettinen tieto vastaa kysymykseen oikeellisuudesta ja 

vastuullisuudesta. Siihen voi liittyä tilannetta koskevia näkemyseroja. Eettinen tieto sisältää 

arvot, periaatteet ja moraaliset kysymykset, joita hoitamiseen liittyy. Henkilökohtainen tieto 

pohjautuu ihmisen oman kehityksen ja elämänkokemuksen synnyttämään tietoon. (Sarvimäki 

& Stenbock-Hult 2009, 13; Lauri & Elomaa 2007, 59-60)  

Hoitotyö on ihmisten tekemää työtä, minkä takia toisinaan tapahtuu virheitä. Virheet voivat 

olla hoidon turvallisuuteen, lääketurvallisuuteen tai laiteturvallisuuteen liittyviä. (Helovuo, 

Kinnunen, Peltomaa & Pennanen 2011, 14). Inhimillisiksi virheiksi katsottavia virheitä ovat lip-

sahdukset ja unohtamiset rutiineissa sekä päätöksenteko- ja toiminnansuunnitteluvirheet. 

(Helovuo ym. 2011, 99) Virheiden tunnistaminen ja myöntäminen on tärkeää hoitokäytäntöjen 

ja hoidon laadun kehittämiseksi. Tämän ajattelun taustalla on työkulttuurissa tapahtunut 

muutos. Moraalilähtöisyydestä on siirrytty systeemilähtöisyyteen. Aikaisemmin virhettä pidet-

tiin virheen tehneen omana syynä ja osoituksena osaamattomuudesta. Tällainen näkemys 

johti virheiden salailuun. Systeemilähtöisyydessä virhettä selvitetään organisaation käytäntö-

jen näkökulmasta erilaisten toimintamallien avulla. (Aaltonen & Rosenberg 2013,14; Helovuo, 

Kinnunen, Peltomaa &Pennanen 2011, 53)  

Hoitoalalla toimintamallien tarkoituksena on varmistaa potilasturvallisuus, jonka alueet ovat 

laite-, hoidon ja lääkehoidon turvallisuus. (Helovuo ym. 2011, 14) Yleistynyt virheiden seuran-

tamalli on HaiPro, vaaratapahtumien raportointijärjestelmä. Vaaratapahtumat jaetaan haitta- 

ja läheltä piti -tapahtumiin. Haittatapahtuma tarkoittaa potilas- tai lääkevahinkoa, josta on 

haittaa potilaalle. Läheltä piti -tapahtumasta ei ole haittaa potilaalle. (Helovuo ym. 2011, 14) 
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä tietoa potilas- ja hoitotyön turvallisuudesta. Ta-

voitteena on selvittää, vaikuttaako vuorotyö työaikamuotona vaaratapahtumien määrään si-

ten, että niitä esiintyisi tietyssä työvuorossa selvästi enemmän. Opinnäytetyössä kysytään, 

mihin aikaan vuorokaudesta raportoidaan eniten vaaratapahtumia ja mihin työvuoroon ne 

ajoittuvat ja mitkä vaaratapahtumat ovat tyypillisimpiä eri työvuoroissa. Aineistona ovat 

erään yliopistosairaalan yhteispäivystyksen HaiPro -vaaratapahtumailmoitukset puolen vuoden 

ajalta. Jatkossa tässä työssä käytetään vaaratapahtumailmoituksista ilmaisua HaiPro. 

2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää potilasturvallisuutta. Tavoitteena oli selvit-

tää vuorotyön osuutta vaaratapahtumien esiintyvyyteen. Opinnäytetyössä kysyttiin, missä työ-

vuorossa vaaratapahtumia esiintyy eniten ja ajoittuvatko ne selvästi johonkin työvuoroon. 

Terveydenhuollossa turvallisuus tarkoittaa sekä potilasturvallisuutta että hoitohenkilöstön 

työturvallisuutta. Jotkut turvallisuustekijät näkyvät vain jommankumman ryhmän kohdalla ja 

toiset ovat yhteisiä. Turvallisuus on hoitotyössä sekä hoitoprosessin osapuolten että organi-

saation taustatoimijoiden asia. Keskeistä on näiden kaikkien tahojen mahdollisuus vaikuttaa 

hoitotyön turvallisuuteen. 

2.1 Turvallisuus hoitotyössä 

Potilasturvallisuuden käsite tarkoittaa terveydenhuollossa eri asioita näkökulmasta riippuen. 

Tärkeimpiä näkökulmia edustavat potilas ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Yhteistä mää-

rittelyille on turvallisuuden varmistaminen, se, ettei potilaalle koidu haittaa ja se toteutuiko 

riski. Potilasturvallisuutta horjuttavia tekijöitä ovat vaara- ja haittatapahtumat, läheltä piti -

tilanteet, poikkeamat ja virheet.  Näitä kutsutaan yhteisellä nimellä vaaratapahtuma. (Helo-

vuo ym., 3, 13). Aaltonen ja Rosenberg lisäävät vaaratapahtumiin lisäksi laiminlyönnit (Aalto-

nen ja Rosenberg 2013, 11). 

Potilasturvallisuus on hyvän hoitotyön kulmakivi ja sillä mitataan hoidon laatua. Potilasturval-

lisuus tarkoittaa käytännössä terveydenhuolto-organisaatioiden toimintaperiaatteita, joiden 

tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä ehkäistä potilaan vahingoittumista. Poti-

lasturvallisuus on monen tekijän summa. Se muodostuu hoitojärjestelmän eri osien välisestä 

vuorovaikutuksesta eikä se riipu pelkästään yksilön toiminnasta tai laitteen turvallisuudesta. 

Potilasturvallisuuden neljä keskeistä osaa ovat turvallisuuskulttuuri, johtaminen, vastuu ja 

säädökset. Potilasturvallisuutta ohjaavat terveydenhuoltolaki ja asetus potilasturvallisuudesta 

ja laadunhallinnasta. (Aaltonen, Mattila, Mäkijärvi & Saario 2008; Helovuo ym. 13.). 

Potilasturvallisuutta pyritään edistämään Suomessa eriasteisin normein kuten laein, asetuksin 

ja säädöksin, mutta myös esimerkiksi tavoitteiden asettelun, strategioiden, lupakäytäntöjen 

ja hankkeiden avulla. Suomi on ensimmäinen maa maailmassa, joka on määritellyt potilaan 
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oikeudet lainsäädäntöön vuonna 1992. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista perustuu Suomen 

perustuslakiin, joka turvaa ihmisen oikeudet vapauteen ja koskemattomuuteen sekä riittäviin 

sosiaali- ja terveyspalveluihin. (Ks. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009-2013; 

2009:3) Tämä taas pohjautuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Vuonna 2009 Sosiaali- ja 

terveysministeriö käynnisti vuoteen 2013 ulottuneen potilasturvallisuusstrategian potilastur-

vallisuuden edistämisen seuraamisvälineeksi (Potilasturvallisuusstrategia 2009-2013; 2009:3). 

 Potilasturvallisuuden edistämisessä tärkeimmät suomalaiset toimijat ja organisaattorit ovat 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Muut toimijat 

ovat aluehallintovirastot (AVI), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Potilasva-

kuutuskeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, ja Suomen potilastur-

vallisuusyhdistys ry. Potilasturvallisuutta on myös tutkittu Suomessa 1990-luvulta lähtien. Tut-

kimus on poikkitieteellistä eli siinä yhdistellään eri tieteenalojen tutkimustapoja. Potilastur-

vallisuuskoulutuksen kautta on luotu potilasturvallisuusosaamisen malli. Osaamistavoitteisiin 

pääsemistä edesauttaa simulaatio-opetus, jossa harjoitellaan niin hoitotoimenpiteitä kuin hoi-

totiimissä työskentelyäkin siksi, että potilasturvallisuus ei perustu vain terveydenhuollon am-

mattilaisten ammattitaitoon vaan myös siihen, miten toiminta organisaatiossa on järjestetty. 

(Helovuo ym., 31-37, 42-44, 52) 

Potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat prosessit ja toimintatavat, fyysinen ympä-

ristö, dokumentointi ja tiedonkulku, inhimilliset tekijät ja potilasturvallisuuskulttuuri (Helo-

vuo ym. 2011, 63-94). Potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet ovat laiteturvallisuus, hoidon 

turvallisuus ja lääkehoidon turvallisuus. Laiteturvallisuus tarkoittaa laitteiden turvallisuutta 

sinänsä ja niiden käyttöturvallisuutta. Hoidon turvallisuus tarkoittaa hoitomenetelmien ja hoi-

tamisen turvallisuutta ja lääkehoidon turvallisuus tarkoittaa lääkkeen turvallisuutta ja lääki-

tysturvallisuutta. Laitteiden turvallisuutta voi rikkoa toimintahäiriö ja käyttöturvallisuutta 

poikkeama laitteen käytössä. Hoitomenetelmäturvallisuutta voi haitata hoidon haittavaikutus 

ja hoitamisen turvallisuutta puolestaan poikkeama prosessissa. (Helovuo ym. 2011, 14)  

Hoidon yhteydessä voi myös puhjeta infektio, jollaista kutsutaan hoitoon liittyväksi infekti-

oksi. Infektiotyypit on luokiteltu ja sellaisen voi saada tartuntana tai hoitokäytänteiden yh-

teydessä. (Anttila 2013, 84-85) Lääkehoito on keskeinen osa potilaan hoitoa. Lääkehoitopro-

sessiin tarvitaan useiden eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä. Lääkemääräyksestä sekä an-

netusta lääkehoidosta tulee tehdä kirjaus potilasasiakirjoihin. On todettu, että noin puolessa 

lääkehaittatapahtumista virhe tapahtuu lääkkeen määräyksen tai lääkkeen tilauksen yhtey-

dessä (Hughes & Ortiz, 2005)  

Suomalaisessa tutkimuksessa todettiin, että 33,6 % lääkityspoikkeamisista liittyi kirjaamiseen, 

31,1 lääkkeenantoon, 19, 5 lääkkeen määräämiseen, 14, 8 lääkkeen jakeluun. Prosentti lääki-
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tyspoikkeamista johti vakaviin haittoihin. Tärkeimmät syyt lääkityspoikkeamille olivat toimin-

taprosessien heikkous ja inhimillinen erehdys. (Mustajoki 2005) Jotta lääkehoidon prosessia 

voitaisiin kehittää turvallisemmaksi, on pyritty hyödyntämään erilaisia teknologisia ratkaisuja. 

Tällaisia ovat muun muassa sähköinen potilaskertomus, sähköinen lääkkeenmääräämisjärjes-

telmä, koneellinen annosjakelu, viivakoodit, RFID- teknologia (Radio Frequency Identifi-

cation). (Jylhä ym. 2007) 

Lääketurvallisuuden riskejä ovat vakava ja odottamaton haittavaikutus ja lääkitysturvallisuu-

den riskinä on lääkityspoikkeama, joka johtuu tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. (Hela-

vuo ym., 14; Anttila 2013, 84-101) 

2.1.1 Potilasturvallisuuden haasteet 

Potilasturvallisuuden suurimpia haasteita ovat esteet, jotka potilasturvallisuuden parantami-

sen tieltä pitäisi poistaa. Esteitä ovat riskitason ja kuormituksen rajoitusten puuttuminen, 

terveydenhuollon työntekijöiden autonomia, käsityömäinen asenne hoitotyöhön, henkilöstön 

pyrkimys suojella omaa turvallisuuttaan ja vapautua vastuusta sekä riskin näkyvyyden katoa-

minen. Vahva turvallisuuskulttuuri vaatii organisaation hahmottamista. (Reiman, Pietikäinen 

&Oedewald 2009, 70-73) 

Potilasturvallisuuden edistäminen vaatii yhtenäistä ja järjestelmällistä potilasturvallisuuspoli-

tiikkaa ja yhteistyötä maailmassa, Euroopassa ja Suomessa. Kansainvälisesti tärkeä ohjaava 

taho on Maailman terveysjärjestö WHO ja Euroopassa Euroopan unioni. Potilaan on voitava 

esimerkiksi EU:n alueella luottaa saavansa turvallista hoitoa. Potilasturvallisuuden ei pidä olla 

vain työn tulos vaan terveydenhuollon toiminnan alue. Turvallisuutta pitää ajatella terveyden 

osana kuten eurooppalaisissa potilasturvallisuusohjelmissa on esitetty. EU:n potilasturvalli-

suuspolitiikassa korostetaan sitä, että virheet ovat hoitotyön toimivuutta koskevan tiedon 

kannalta hyödyllisiä ja siksi työntekijöiden syyllistämistä pitäisi välttää. Suomen kansallisessa 

potilasturvallisuusstrategiassa potilasturvallisuus taas on hoidon laadun osa. (Autti & Keistinen 

2013, 142-143) Potilaiden tietojen kirjaamisen yhdenmukaisuutta ja keskittämistä on pidetty 

tärkeänä, samoin sitä, että tiedot ovat koko ajan näkyvissä potilaalle (Autti & Keistinen 2013, 

153-154).  

Autin ja Keistisen (2013, 151) mukaan potilasturvallisuuden haasteena on myös se, että ter-

veydenhuollon toimintaympäristöt eivät ole tulevaisuudessa samoja kuin nyt. Se on heidän 

mukaansa riski ja mahdollisuus. Terveydenhuollossa eteen tulee palvelutarpeen lisääntymi-

nen, ammattiryhmien muuttuva työnjako ja vastuu, uudenlaisen osaamisen ja uudenlaisten 

ammattilaisten tarve, ulkomaalaisen työvoiman lisääntyminen, tehokkuusvaatimukset ja kil-

pailutuksen lisääntyminen, potilaiden valinnanvapauden lisääntyminen ja uusien palvelutuot-

tajien tuleminen. (Autti & Keistinen 2013, 152)  



 10 
 

 

Potilasturvallisuus perustuu hoitoon osallistuvien työntekijöiden osaamiseen ja ammatinhallin-

taan mutta myös terveydenhuolto-organisaation järjestelyihin. Potilasturvallisuuden haas-

teena ovat myös potilaan oikeuksien tiedostamisen puutteet, lääkehoidon ja -huollon turvalli-

suuden parantaminen, vaaratapahtumien raportoimisen epäjärjestelmällisyys, terveydenhuol-

lon tarkistuslistojen käyttäminen ja viestinnän parantaminen terveydenhuollon vuorovaikutuk-

sessa. (Halila, Ahonen, Hartikainen, Kinnunen, Aaltonen Malmström, Blomgren, Pauniaho, 

Kettunen & Gerlander 2013, 227-293)  

Potilaan oikeuksien toteutumisella on merkitystä potilasturvallisuuden kannalta. Hänen mu-

kaansa potilaslain eri osat eli oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun, tiedonsaantiin, itsemäärää-

misoikeuteen ja muistutuksen ja kantelun tekemiseen sisältävät ajatuksen potilaan mukaan 

ottamisesta hoitoprosessiin. Henkilötietolaki suojaa potilaan oikeutta yksityisyyden suojaan ja 

terveydenhuoltolaki oikeuttaa kiireelliseen tai kohtuullisen nopeaan kiireettömään hoitoon 

pääsyyn valitsemassaan paikassa, laadukkaasti ja turvallisesti. Laki terveydenhuollon ammat-

tihenkilöistä määrittelee hoitotyön tekijöiden ammattieettiset velvollisuudet. Potilaan ajan-

tasaisen ja oikeellisen tiedon saaminen ja hänen tahtonsa ja suostumuksensa kunnioittaminen 

ovat tärkeitä periaatteita potilaan osallisuuden vahvistamisessa. Potilaslaki ei kuitenkaan ole 

riittävän tarkka määrittelyissä. Lain ilmausten täytyy olla tarkkoja. Siten potilaan oikeuksien 

toteutumiseen on helpompi kiinnittää huomiota ja niitä on helpompi edistää. Potilaan oikeuk-

sien edistäminen lisää potilasturvallisuutta, sillä mitä enemmän potilas tietää hoidon eri puo-

lista, sitä paremmin hän voimaantuu hoitoprosessin toimijaksi, joka pystyy kiinnittämään huo-

miota hoitoon ja mahdollisiin puutteisiin ja informoimaan havainnoistaan. Sen seurauksena 

virheisiin voidaan puuttua ja potilasturvallisuus ja luottamus siihen voivat parantua. (Halila 

2013, 226-234)  

Myös sosiaali- ja terveysministeriön potilasturvallisuusstrategia, joka on vuosina 2009-2013 

potilasturvallisuutta ohjannut laadunparannus- ja seurantamenetelmä, on tähdännyt potilaan 

voimaannuttamiseen ja sitä kautta parempaan potilasturvallisuuteen. Strategian tavoitteena 

on ollut se, että potilasturvallisuus tulee osaksi terveydenhuollon rakenteita ja toimintata-

poja ja lisää siten hoidon vaikuttavuutta ja turvallisuutta. (Potilasturvallisuusstrategia 2009-

2013;2009:3)  

Strategian näkökulmat ovat turvallisuuskulttuuri, johtaminen, vastuu ja säädökset ja sen kes-

keiset sisällöt ovat asiakas tai potilas, ennakointi ja laadunhallinta, raportointi ja oppiminen, 

potilasturvallisuusresurssit ja osaaminen ja potilasturvallisuusosaaminen. Asiakkaan tai poti-

laan näkökulmasta keskeistä on informointi ja voimaantuminen. Ennakointi ja laadunhallinta 

kohdistuvat rakenteisiin, prosesseihin, tiedonkulkuun sekä tutkimukseen ja kokemukseen pe-

rustuviin käytäntöihin. Raportoinnissa ja oppimisessa keskeisiä ovat raportointikanavat, tieto-

varannot, palaute ja virheistä oppiminen. Potilasturvallisuusresurssien ja osaamisen kohtia 

ovat koulutus, työnjako, tilat ja laitteet. Potilasturvallisuusosaamisessa kiinnitetään huomiota 
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työkaluihin, koulutukseen ja perehdytykseen. Vaikka johdolla onkin kokonaisvastuu strategian 

toteuttamisesta, turvallisuuskulttuurin ja vastuun näkökulma ovat myös yhteisöllisiä. Ne ovat 

myös potilaan asioita siinä missä henkilöstön ja organisaation. Tarkoitus on ollut nostaa poti-

las näkyväksi toimijaksi potilasturvallisuudessa. (Potilasturvallisuusstrategia 2009-2013; 

2009:3, 13-14) 

Turvallisuuden ottamista toimintatavan osaksi sanotaan turvallisuuskulttuuriksi. Teemu Rei-

manin ja Pia Oedewaldin (2009) mukaan terveydenhuolto-organisaatiot ovat turvallisuuskriit-

tisiä organisaatioita siksi, että niiden toimintaan kuuluu vaarojen käsittelemistä ja riskejä. 

Terveydenhuollossa turvallisuuskulttuuriin kuuluu pyrkimys turvallisuuden synnyttämiseen ja 

hallintaan. Tavoitteena on elävä turvallisuuskulttuuri, jonka luomisessa vaaratapahtumien ra-

portoinnilla on tärkeä osa. (Reiman & Oedewald 2009, 43, 46-51; Kinnunen 2009, 117)  

Myös lääkehoidossa ja -huollossa on potilasturvallisuuden näkökulmasta parantamistarpeita. 

Lääkehoito on riskialtis hoitotyön osa-alue. Monet haittatapahtumista liittyvät lääkehoitoon. 

Haasteet liittyvät lääkehoidon moniammatilliseen työhön ja eri ympäristöihin, joissa lääkehoi-

toa annetaan. Terveydenhuollon tavat järjestää hoito sekä tietojärjestelmät muuttuvat. Se 

asettaa vaatimuksia lääkehoidosta huolehtimiselle (Ahonen & Hartikainen 2013, 236).  

Lääkehoito on keskeinen alue potilasturvallisuuden kannalta. Lääkehoidon osat ovat lääkehoi-

don arviointi, kokonaisarviointi ja tarkistus, lääkehuolto, lääkehoitoprosessi, lääkitysturvalli-

suus, lääkityspoikkeama, lääkehoidon vaaratapahtuma, lääkehaittatapahtuma, monilääkitys 

ja lääkkeen toimituspoikkeama. Lääkitysprosessin osat ovat lääkehoidon tarpeen arviointi, 

lääkkeen valinta ja määrääminen, lääkkeen annostelu ja antaminen, hoidon seuranta, poti-

laan motivointi, neuvonta ja sitouttaminen, lääkkeen toimittaminen, valmistaminen tai käyt-

tökuntoon laittaminen, lääkkeen ottaminen ja tuloksen arviointi. Kaikkiin lääkitysprosessin 

vaiheisiin sisältyy riskejä. Ahonen ja Hartikainen (2013) korostavatkin suunnitelmallisuuden 

merkitystä prosessin kaikissa vaiheissa. Väline tähän on lääkehoitosuunnitelma, joka noudat-

taa lääkitysprosessia. Se ohjaa lääkehoidon kaikkia osa-alueita, esimerkiksi henkilöstön toi-

mintaa, pätevyysvaatimuksia ja täydennyskoulutusta. (Ahonen & Hartikainen 2013, 236-241, 

243) Lääkehoitosuunnitelman laatiminen ehkäisee lääkehoidon katkoksia ja auttaa pitämään 

lääkityksen oikeana ja ajan tasalla (Ahonen & Hartikainen 2013, 249). 

Unohtamiset ja erehtymiset ja niiden ennakointi ovat potilasturvallisuuden haaste, sillä pie-

neltä näyttävällä virheellä voi olla merkittäviä ja vakavia seurauksia. Unohtamiset ja erehty-

miset liittyvät usein hoitotyössä käytettävään teknisiin laitteisiin ja voivat olla potilaalle koh-

talokkaita. Haasteeseen vastaamisen keino voi olla yhtenäinen, esim. valtakunnallinen tarkis-

tuslista. Listojen käyttö on ollut satunnaista. Niitä on käytetty työyksiköissä, joissa on nopea 

työtahti, ja joissa vaaditaan tarkkuutta ja monen asian hallintaa yhtä aikaa. Niiden tarve on 
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syntynyt läheltä piti -tilanteista ja virheistä ja erilaisia hoitokokonaisuuksia varten on muo-

kattu omia listoja. (Blomgren & Pauniaho 2013, 274-276, 277-279,283, 289). Blomgren ja Pau-

niaho (2013) ovat todenneet, että tarkistuslistakäytännön omaksumiseen kohdistuu torjuvia 

asenteita siksi, että niiden pelätään aiheuttavan lisätyötä tai hidastavan työntekoa. Siksi pe-

rustelu, motivointi ja sitouttaminen on tärkeää listan käyttöönottamisessa, jotta käytöstä tu-

lisi järjestelmällistä ja se vakiintuisi. (Blomgren & Pauniaho 2013, 288) 

Terveydenhuollossa viestintä on hoitohenkilöstön sisäistä ja hoitotyöntekijöiden ja potilaiden 

välistä. Se on hoitotyön työväline. Jos sanoma ei välity ymmärrettävästi ja sellaisena jol-

laiseksi se on tarkoitettu, potilasturvallisuus voi vaarantua, sillä esimerkiksi potilaan ongelmat 

eivät tule esille. Potilasturvallisuuden haasteena viestinnän näkökulmasta ovat erilaiset vies-

tintätekijät ja niiden tiedostaminen yksittäisen ammattilaisen ja työryhmän työskentelyssä. 

Tekijöiden tunteminen kehittää vuorovaikutussuhteita. Potilasturvallisuutta lisäävät ammatti-

laisten yhteistyön sujuminen, potilaan osallistaminen ja potilaan asemaan asettuminen vies-

tintätilanteissa. Siten häneltä saa tärkeää informaatiota. Näihin tekijöihin hoitotyön viestin-

nässä pitäisi kiinnittää huomiota. (Kettunen & Gerlander 2013, 293-313) 

Työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden yhteyttä tutkineet Räsänen ja Meretoja ovat havain-

neet, että potilasturvallisuusstrategia ei tuo esiin toimintamalleja, joilla voidaan varmistaa 

potilasturvallisuus sellaisessa työyhteisössä, jossa on työilmapiiriin tai työssäjaksamiseen liit-

tyviä ongelmia. (Räsänen & Meretoja 2013, 106) Hoitoprosessin toimivuus vaikuttaa kuitenkin 

työhyvinvointiin ja työhyvinvointi hoitotuloksiin (Donabedianin mallista hoidon, työhyvinvoin-

nin ja hoitotulosten yhteydestä ks. Räsänen & Meretoja 2013, 107-108) Terveydenhuollossa 

pitää kiinnittää huomiota stressitekijöiden kuten osaamispuutteiden poistamiseen ja motivaa-

tion lisäämiseen sekä lisätä työhyvinvointia parantavia järjestelyjä. Ongelman käsittelemis-

mallien pitää olla selkeitä. (Räsänen & Meretoja 2013, 112-113) 

2.1.2 Potilasturvallisuuden lisääminen 

Terveydenhuoltojärjestelmä on monesta osasta muodostuva kokonaisuus. Sekä Suomalainen 

potilasturvallisuusstrategia (2009-2013) että meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuoltopal-

velujen uudistus korostavat, että turvallisuuden pitää olla mukana järjestelmän kaikissa osissa 

eli rakenteissa, ei vain yksittäisten työntekijöiden suorituksissa. Potilasturvallisuuden lisäämi-

nen tarkoittaa, että potilas saa tietoa hoidostaan ja pystyy toimintakykyisemmin olemaan mu-

kana hoitoprosessissaan, kykyä ennakoida riskejä, vaaratapahtumien raportoimista siten, että 

niistä voi oppia sekä potilasturvallisuusosaamisen ja -resurssien kohentamista. Potilasturvalli-

suus pitää mieltää turvallisuuskulttuuriksi eli turvallisuuteen tähtäävien toiminta- ja ajattelu-

tapojen kokonaisuudeksi. Turvallisuus lähtee asenteesta ja vastuuntunnosta. Turvallisuutta 

tavoitteleva asenne pitää levittää organisaatioiden johtamiseen, laadunhallintaan, vastuisiin 

kuten koulutukseen, työnjakoon ja työympäristöön, sekä turvallisuussäädöksiin, jotta tervey-

denhuolto voi saada riittävästi rahavaroja ja henkilöstöä, saavuttaa paremman laadun ja siten 
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turvallisemman ja vaikuttavamman hoidon. Potilasturvallisuusosaaminen on sisällytettävä ter-

veydenhuoltoalan koulutukseen ja henkilöstön perehdytykseen mutta myös pitkäaikaissairaan-

hoitoon ja avohoitoon. Potilasturvallisuutta käsittelevää tutkimusta on myös lisättävä. (Suo-

malainen potilasturvallisuusstrategia 2009-2013, 13-19; Otala 2014) 

Potilasturvallisuuden lisääminen edellyttää tiedonkulun ja -hallinnan kehittämistä, jotta ereh-

tymisten riski pienenee. Käytäntöjen ja periaatteiden täytyy olla henkilöstön yhteisiä ja nii-

den on perustuttava tutkittuun tietoon tai kokemukseen. Jos organisaatiossa tehdään uudis-

tuksia esimerkiksi hoitokäytännöissä tai teknologiassa, täytyy ottaa huomioon niiden vaikutus 

turvallisuuteen, koska muutokset ovat riskialttiita tiedon siirtymisen kannalta. Tiedon saannin 

ja välittymisen sujuvuus auttaa ehkäisemään vaaratapahtumia. Siksi vaaratapahtumarapor-

toinnin täytyy olla järjestelmällistä ja yhdenmukaista. Sen pohjalta on tarkoitus oppia ja ke-

hittyä. Potilasturvallisuutta ei pidä ajatella valmiina tilana, vaan se on alue, jota organisaa-

tioiden täytyy koko ajan kehittää oppivan organisaation ajatuksen mukaisesti omassa toimin-

nassaan. Kuka tahansa voi olla aloitteentekijä raportointijärjestelmän rakentamiseksi. (Suo-

malainen potilasturvallisuusstrategia 2009-2013, 16-18; Knuuttila, Ruuhilehto, Wallenius 2007, 

48) 

HaiPro -raportointimenettelyn käyttöönotto on osa potilasturvallisuuden lisäämistä. Kun tieto 

kirjataan järjestelmällisesti, se on saatavilla toiminnan kehittämisen edesauttamiseksi. Tar-

koitus on ollut luoda kansallisesti yhtenäinen raportointikäytäntö, jotta potilasturvallisuuden 

tason mittaaminen voisi olla kansallisesti yhtenäistä. (Knuuttila, Ruuhilehto, Wallenius 2007, 

52) Suomalainen potilasturvallisuusstrategia on käynnistetty vasta sen jälkeen, kun ensin on 

alettu rakentaa raportointijärjestelmiä, mikä kuvaa tiedon asemaa potilasturvallisuudessa.  

2.2 Hoitohenkilöstön turvallisuus 

Hoidon pitää olla turvallista hoitajan ja potilaan kannalta. Esimerkiksi aseptiikan avulla eh-

käistään tartuntoja ja ergonomialla työn kuluttavuutta, sairauspoissaoloja ja henkilöstöva-

jausta, jotka vaikuttavat hoito-organisaation turvallisuuteen. Muita hoitotyön turvallisuuden 

alueita ovat työturvallisuus yleensä, laite- ja lääkehoitoturvallisuus- sekä pistos- ja verialtis-

tustapaturmien hoitaminen, johon terveydenhuolto-organisaatioista tulee löytyä ohjeistus. 

(http://www.epshp.fi/files/93/Veritapaturma_toimintaohje.pdf)  

Kimmo Räsänen ja Olli Meretoja (2013, 102) ovat tutkineet hoitohenkilöstön työhyvinvointia 

ja työssä jaksamista potilasturvallisuuden tekijänä. Ne liittyvät potilasturvallisuuteen työn su-

juvuuden kautta. Sujuvuuteen vaikuttavat työskentelyolosuhteet, laitteet, riittävä työntekijä-

määrä ja heidän osaamisensa, esimiestyö ja työyhteisön toiminta. 
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Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajia organisoimaan työskentelyolosuhteet sellaisiksi, 

että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet kyetään ennakoimaan ja minimoimaan. Siitä huoli-

matta noin 30 % hoitajista on joutunut työssään väkivallan tai väkivallan uhan kohteeksi (Te-

hyn jäsenselvitys).  

Erityisesti päivystyspoliklinikoiden työntekijät ovat kokeneet väkivallan ja sen uhan lisäänty-

mistä jokapäiväisessä työnteossa. Väkivalta aiheuttaa työntekijälle stressiä ja heikentää työ-

motivaatiota. Väkivallan lisääntyminen työpaikalla heikentää työilmapiiriä. Väkivallan esiinty-

vyyttä on pyritty ehkäisemään koulutuksilla. (Miettinen ym. 2007)  

Suomalaisessa kyselytutkimuksessa, joka toteutettiin Vantaan terveysasemilla, paljastui, että 

suuri osa hoitohenkilöstöstä oli kokenut henkistä väkivaltaa, joka oli tyypillisimmin syyttelyä 

tai nimittelyä. Puolet oli kokenut uhkailua. Noin 25 % hoitajista oli joutunut kokemaan fyy-

sistä väkivaltaa tyypillisimmin tönimisen tai tavaran heittelyn muodossa. Tutkimuksen tekijän 

mukaan tulisi valtakunnallisella tasolla kiinnittää huomiota turvallisuuskäytäntöjen yhtenäis-

tämiseen, kirjaamiseen, sekä toimintaohjeistuksen päivittämiseen. Sairaanhoitajien koulutuk-

sessa tulisi opettaa valmiuksia toimia mahdollisissa välivaltatilanteissa, sekä henkisestä että 

fyysisestä väkivallasta tulisi muistaa ilmoittaa vaarapoikkeamana. (Komulainen 2011, 48-51) 

Vuodesta 2010 lähtien HaiPro -järjestelmään on voinut ilmoittaa myös työturvallisuustapahtu-

mat kuten henkilöstöön kohdistuneet väkivaltatilanteet (Ruuhilehto & Kaila & Keistinen &Kin-

nunen & Vuorenkoski ja Wallenius 2011, 1036). 

Tutkimuksissa on todettu erityisesti päivystyspoliklinikoiden ja psykiatristen yksiköiden työn-

tekijöiden kokevan aikaisempaa enemmän väkivaltaa tai sen uhkaa. (Rasimus ym. 2002) Kuo-

pion yliopistollisessa sairaalassa epäasiallista kohtelua sisältäneiden tapauksien määrä lisään-

tyi 34 % ja fyysisten väkivaltatapausten määrä 18 % vuosien 2003 ja 2008 välillä. Suurinta li-

säys oli potilaiden aiheuttamassa väkivallassa. Tyypillisesti väkivaltatapaukset kohdistuivat 

hoitohenkilöstöön. (Pitkänen ym. 2009) Tampereen yliopiston Hoitotieteen laitoksella teh-

dyssä pro gradu -tutkielmassa (Louhela & Saarinen 2006) uhkatilanteita ilmeni eniten päivys-

tyspoliklinikoilla, mutta varsinaista fyysistä väkivaltaa esiintyi eniten psykogeriatrisissa ja ke-

hitysvammaisten laitoshoitoyksiköissä. Yöaikaan potilaat saattavat olla useammin päihtyneitä. 

Mielenterveysongelmaisten potilaiden siirtyminen avohoitoon ja avohoidon palveluiden riittä-

mättömyys saattavat myös osaltaan lisätä uhkatilanteiden esiintyvyyttä päivystyspoliklini-

koilla. Louhelan ja Saarisen (2006) tutkimuksessa erityisesti päihtyneiden potilaiden todettiin 

aiheuttaneen uhkaavia tilanteita ensiapupoliklinikoilla (Louhela & Saarinen 2006,sivu). Uhka-

tilanteita aiheuttaneista potilaista 70 % oli päihtyneitä. Päihtyneet aiheuttivat enemmän uh-

kaavaa käyttäytymistä kuin varsinaisia väkivaltatilanteita. Mahdollisesti päihtyneiden potilai-

den mahdolliseen väkivallan uhkaan osattiin reagoida riittävän aikaisin. (Louhela ja Saarinen 

2006) Tutkimusaineistossani ilmoitettiin viidestä väkivaltatilanteesta puolen vuoden ajalta. 
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Voidaan ehkä ajatella, että vain vakavimmat tapaukset raportoidaan, sillä esimerkiksi sanalli-

sen uhkailun koetaan olevan hoitohenkilökunnan arkipäivää. 

 

3 Vuorotyö potilasturvallisuuden kannalta 

Yksi potilasturvallisuuteen vaikuttava tekijä on hoitotyön tekeminen vuorotyönä. Tällöin koh-

taa kaksi kuormitukselle herkkää aluetta, turvallisuus ja ihmisen vuorokausirytmi. Ihmisen toi-

mintakyky eri vuorokaudenaikoina on erilainen, mutta sairastuminen ja terveydentilan muut-

tuminen akuutisti eivät katso aikaa.  

3.1 Vuorotyön haasteet ja hyödyt 
 

Moni terveydenhuollon työntekijöistä tekee vuorotyötä. Monet työntekijät kuuluvat kunnalli-

sen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. Alkuvuonna 2018 voimaan tulleessa 

sopimuksessa näkyy, että vuorotyössä pidetään tärkeänä, että työntekijä näkee työvuorot eli 

työaikojen alkamiset ja loppumiset mahdollisimman pitkälle eteenpäin. (KVTES 2018-2019, 7. 

luku 35§) Jos työ on vaarallista tai henkisesti tai ruumiillisesti erityisen rasittavaa, vuorokau-

den työmäärä saa olla enintään 8 tuntia vuorokaudessa, jos työ on yötyötä. Jos työ on jakso-

työtä, työvuorojen on vaihduttava ja muututtava säännöllisesti. Yövuoroja saa olla enintään 

seitsemän peräkkäin. Työnantajan täytyy ilmoittaa työsuojeluviranomaisille, jos hän teettää 

yövuoroja säännöllisesti. Yövuoroja saa teettää kolmivuorotyössä (KVTES 5.luku 26 ja 27§). 

 

Kati Karhula (2015) on tutkinut terveydenhuollon työntekijöiden työstressin yhteyksiä uneen. 

Työstressin syynä hän pitää terveysalan epäsäännöllisiä työaikoja ja kuormittavaa työtä, sillä 

ne haittaavat riittävää unensaantia ja työstä palautumista. Korkeinta stressiä kokivat ne, joi-

den työssä oli vain yksittäisiä vapaapäiviä ja nopeita vaihtoja iltavuorosta aamuvuoroon. 

Heillä oli myös ”useammin havaintolipsahduksia vireystilatestissä yövuoron aikana”. (Karhula 

2015, 5-6)  

 

Vuorotyössä olevien ihmisten määrä on kasvanut Suomessa siksi, että yhteiskunnassa odote-

taan, että palvelut ovat saatavilla ympäri vuorokauden. Vuorotyötä tekee Suomessa 25% 

työssä olevista. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä vuorotyöläisistä on 38%. (Lääkärikirja 

Duodecim 8/2012; Miettinen 2008) Suomalaisen työntekijän työaikaa sääntelee Suomen työai-

kalaki sekä EU:n työaikadirektiivi, joka asettaa vähimmäisvaatimukset kansalliselle lainsää-

dännölle. EU:n työaikadirektiivin tavoite on turvallisuuden ja terveyden parantaminen (EU:n 

työaikadirektiivi). 

 

Osa vuorotyöstä on yötyötä. Kolmasosa vuorotyöntekijöistä tekee myös yötyötä. Yötyön mää-

ritelmä edellyttää vähintään kolmen tunnin työrupeamaa 23-06 välisenä aikana. Vuorotyöhön 



 16 
 

 

liittyy terveydellisiä haittoja ja vuorotyötä pidetäänkin terveysriskinä. Yksilöiden välillä on 

eroja siinä, miten vuorotyötä siedetään. Vuorotyöhön sopeutumiseen vaikuttaa yksilöllisesti 

se onko ihminen tyypiltään aamu- vai iltaihminen. Vuorotyöstä yövuoro on kaikkein kuormitta-

vin. Tyypillisiä vuorotyön haittoja ovat väsymys, yöunen katkonaisuus, nukahtamisvaikeudet 

ja unen jääminen vähäiseksi yövuorojen jälkeen. Kaikilla ihmisillä todetaan vireystason ma-

daltumista aamuyöntunteina. Alhaiseen vireystasoon liittyy kohonnut riski työtapaturmille, 

liikenneonnettomuuksille ja muille virhesuorituksille. Australialaistutkimuksessa todettiinkin 

teho-osastopotilailla lisääntynyt kuolleisuus viikonloppuina ja virka-ajan ulkopuolella (Bho-

nagiri ym. 2011, 287-292).  

 

On todettu, että yli 17 tunnin yhtämittainen valvominen vastaa noin 0.5 promillen humalaa 

mitattaessa älyllistä suorituskykyä. Kokonaisen vuorokauden valvominen vastaa jo noin 1 pro-

millen humalaa. Vuorotyön haitalliset vaikutukset selittyvät unen ja vuorokausirytmin häiriin-

tymisellä. Työaika-autonomialla on todettu myönteisiä vaikutuksia työhyvinvointiin mahdollis-

tamalla riittävän levon. Työaika-autonomian käyttöönotto ja toteutus vaatii panostusta esi-

miehiltä ja koko organisaatiolta. Erityisesti vanhempien hoitajien kokemus työvuorosuunnitte-

lun vaikutuksesta riittävään lepoon korostuu tutkimuksissa. (Immonen 2015, 23-25)  

 

Vuorotyö vaikuttaa myös ravitsemukseen ja sosiaaliseen elämään (Partiainen 2012).  

Vuorotyön kuormitus lisääntyy yli 40- 50 vuoden iässä. Useissa poikkileikkaustutkimuksissa on 

iän todettu olevan merkittävä riskitekijä vuorotyön aiheuttamien uniongelmien ilmaantumi-

sessa (Lagerstedt 2008). Tupakointi ja ylipaino ovat yleisempiä niillä jotka tekevät vuoro-

työtä, verrattuna päivätyöläisiin. Vuorotyö on sepelvaltimotaudin itsenäinen riskitekijä. Vuo-

rotyön on todettu nostavan sepelvaltimotaudin riskiä 40 %. (Boggild ym. 1999, 85-99)  

  

Pitkäkestoinen valvominen voi johtaa pitkän päälle torkahtamiseen jopa kesken työnteon. Ha-

vainnointilipsahdusten esiintyvyys lisääntyy ja suoritusvarmuus vähenee univajeen lisäänty-

essä. Vähäinen uni vaikuttaa pääasiassa aivojen etuotsalohkojen toimintaan kuten luovaan 

ajatteluun ja toiminnan suunnitteluun. Käytännössä univaje hankaloittaa suoriutumista, sekä 

hankalammissa tiedonkäsittelyä vaativassa työssä, että rutiinin omaisessa valvontatyyppisissä 

tehtävissä. Univaje laskee riskinottokynnystä. Väsymyksestä johtuvien tapaturmien riski on 

korkeimmillaan 24-06 välisenä kellonaikana ja myös päivällä kello 14-16.(Härmä & Sallinen 

2000)  

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että unella on keskeisiä vaikutuksia toimintakykyyn 

(Härmä 2008, 47-53).  Uni vaikuttaa paitsi fyysiseen terveyteen, myös laajasti psyykkiseen toi-

mintakykyyn, toimintaan, ajatteluun ja tunteisiin. Vähäinen uni heikentää tarkkaavuutta ja 

oman toiminnan ohjausta sekä arviointikykyä uusissa ja monimutkaisissa tilanteissa. Tällainen 

suoritustason lasku alentaa tuottavuutta ja altistaa tapaturmille sekä töissä, että vapaa-
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ajalla. Yhdysvaltalaistutkimuksessa todettiin sairaalalääkärien tekevän jopa 35 % vakavia hoi-

tovirheitä, kun viikoittainen työaika oli yli 65 tuntia (Landrigan ym. 2004). Psyykkisinä oireina 

vähäinen uni aiheuttaa ärtyisyyttä ja alakuloisuutta. Sairaudet, jotka ovat vasta-aiheita yö-

vuorojen tekemiselle, ovat psykoottinen oireilu, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja vaikeat per-

soonallisuushäiriöt. (Partinen 2012; Miettinen 2008) 

3.2 Vuorotyö hoitotyössä 

Koska väestö ikääntyy, tarvitaan ympärivuorokautisia sosiaali- ja terveyspalveluja, esimerkiksi 

kotisairaanhoitoa ja palveluasumista. Monilla terveydenhoitoalan työpaikoilla suositaan auto-

nomista työaikasuunnittelua, jolloin työntekijä suunnittelee työvuoronsa itsenäisesti yhdessä 

muiden kanssa. Ergonomisella työaikajärjestyksellä pyritään noudattamaan vuorokausirytmi-

tystä, jonka kierto on aamu, ilta- ja yövuoro suuntainen. Yövuoron jälkeen tulee olla vapaa-

päivät. Ergonominen työvuorosuunnittelu tukee työntekijän palautumista työpäivän ja työjak-

son jälkeen, sekä tukee terveyttä ja hyvinvointia. Ergonomisen työvuorosuunnittelun periaat-

teen mukaan vapaapäiviä tulisi olla pari peräkkäin, eikä yksittäisiä vapaapäiviä ripoteltuna 

pitkin työvuorolistaa. Haasteita ergonomisen työaikajärjestyksen toteuttamiselle on esimer-

kiksi henkilöstöresurssit ja riittävän nopea vuorokierto. (Ergonomisen vuorotyön kriteereistä 

ks. Härmä & Sallinen 2004) 

 Hoitotyön kannalta keskustelua ovat herättäneet kysymykset vuorotyön vaikutuksista osaston 

toimivuuteen ja potilaan hoidon jatkuvuuteen esimerkiksi raportoinnissa (sairaanhoitaja-lehti 

9/2014; Tehy-lehti1/2017). Terveydenhoitoalalla vuorotyötä tekee 45%. Sairaalamaailmassa 

hoitotyö pysyy saman luonteisena, vuorokaudenajasta riippumatta. Hoitotyö on potilaan pe-

rushoitoa sekä lääkehoitoa, konsultaatiota ja moniammatillista yhteistyötä. Työvuorojen 

suunnittelulla on suuri merkitys, sillä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työ on muutenkin hen-

kisesti kuormittavaa ja suunnittelun avulla työntekijöiden osaaminen pääsee oikeuksiinsa ja 

työtehtävät saadaan kohdennettua optimaalisesti (Työvoiman hallinta 02.03.2015 

https://procomp.fi/tyovuorosuunnittelun-merkitys-hoitoalalla/). 

Vuorotyö aiheuttaa stressiä, päiväaikaista väsymystä, työsuorituksen heikkenemistä väsymyk-

sen takia sekä tapaturmariskin lisääntymistä. Nämä seuraukset ovat riski potilasturvallisuu-

delle.  

4 Vaaratapahtumat hoitotyössä 

Suomalaisen potilasturvallisuusstrategian mukaan vaaratapahtumana pidetään ”vakavaa tai 

muuten merkityksellistä haittatapahtumaa” (Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009-

2013, 17). Vaaratapahtumalla tarkoitetaan tapahtumaa, joka vaarantaa potilaan turvallisuu-

den ja aiheuttaa tai potentiaalisesti aiheuttaa potilaalle haittaa. (Terveydenhuollon vaarata-

pahtumien raportointi 2007, 7) Vaaratapahtuma-termi kuuluu potilasturvallisuuden poik-

keamia kuvaavaan terminologiaan. Vaaratapahtuma voi olla haittatapahtuma tai läheltä piti -
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tapahtuma. Haittatapahtumat jaetaan potilasvahinkoihin ja lääkevahinkoihin. Vaaratapahtu-

man voi synnyttää lääkityspoikkeama. Läheltä piti -tapahtumalla tarkoitetaan vaaratapahtu-

maa, joka olisi voinut aiheuttaa haittaa potilaalle. Haitalta vältyttiin joko sattumalta tai siksi, 

että vaaratilanne havaittiin riittävän aikaisin. (Terveydenhuollon vaaratapahtumien rapor-

tointi 2007, 7-8) 

4.1 Hoitotyön vaaratapahtumat 

Turvallisuus on oleellinen osa laadukasta hoitotyötä. Turvallisuuteen kuuluu, että hoito, lääki-

tys ja laitteet sekä niiden käyttö ovat turvallisia. Jos potilaan turvallisuus vaarantuu, puhu-

taan vaaratapahtumasta. Se voi tarkoittaa läheltä piti tilannetta, jossa potilaalle ei ehdi ai-

heutua haittaa, tai haittatapahtumaa, joka tarkoittaa tilannetta, jossa potilaalle aiheutuu 

haittaa. Hoidon turvallisuus on pääasiassa hoitohenkilökunnan vastuulla, mutta myös potilas 

ja hänen omaisensa voivat vaikuttaa siihen, ja ehkäistä vaaratapahtumia. 

(http://www.lshp.fi/fi-FI/Potilaille_ja_laheisille/Potilasturvallisuus) 

Terveydenhuollon vaaratapahtumia ovat mm. terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liit-

tyvät vaaratilanteet, lääkkeiden haittavaikutukset ja lääkevalmisteiden tuotevirheet, säteilyn 

käyttöön liittyvät poikkeamat, vereen tai veren osiin liittyvät tapahtumat, sairaalainfektiot ja 

muut tartuntataudit, hoidon haittavaikutukset, proteeseista tai implanteista aiheutuvat hai-

tat, ja näkövammat (Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi 2007, 12). 

Vaaratapahtumat jaetaan läheltä piti- ja haittatapahtumiin. Haittatapahtumalla tarkoitetaan 

haittaa, jonka on aiheutunut lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjoaineeseen tai radio-

lääkeaineeseen, tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan, operatiiviseen toimenpiteeseen, invasii-

viseen toimenpiteeseen, diagnoosiin, muuhun hoitoon tai seurantaan, laboratorio-, kuvanta-

mis- tai muuhun potilastutkimukseen liittyvästä tapahtumasta. Haitta voi liittyä myös laittee-

seen tai sen käyttöön, väkivaltatilanteeseen tai poikkeamaan sädehoidon toteutuksessa tai 

muussa hoitotyössä. www.valvira.fi/.../50159/LH-2007-1_vaaratapahtumien_rapor-

tointi.pdhttp://tampub.uta.fi/handle/10024/81979f) 

Useiden tutkimusten perusteella noin kymmenen prosenttia potilaista, joita hoidetaan sairaa-

lassa, kohtaavat jonkinlaisen haittatapahtuman hoidon aikana. Tutkimusten mukaan jopa puo-

let näistä olisi ehkäistävissä. Noin prosentissa seuraukset ovat vakavia tai kohtalokkaita. Poti-

laiden hoitoon liittyvät virheet ja haitat lisäävät potilaiden sairastavuutta ja pidentävät sai-

raalahoitoaikoja. Tutkimuksen mukaan ainakin 44 000, mahdollisesti jopa 98 000, potilasta 

kuolee Yhdysvalloissa sairaalassa vuosittain sellaisen hoitovirheen seurauksena joka olisi ollut 

estettävissä. Estettävissä olevien hoitovirheiden on arvioitu aiheuttavan jopa 17- 29 miljardin 

dollarin kustannukset. Virheet aiheuttavat myös luottamuksen menetystä terveydenhuoltojär-

jestelmää kohtaan. (Kohn ym. 1999)  

http://www.valvira.fi/.../50159/LH-2007-1_vaaratapahtumien_raportointi.pdhttp:/tampub.uta.fi/handle/10024/81979f
http://www.valvira.fi/.../50159/LH-2007-1_vaaratapahtumien_raportointi.pdhttp:/tampub.uta.fi/handle/10024/81979f
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Haittatapahtumista on huomattu aiheutuvan yhteiskunnalle suuria menoja. Haittatapahtumat 

aiheuttavat kustannuksia paitsi terveydenhuollolle myös terveydenhuollon ulkopuolella. Ter-

veydenhuollon kustannuksia ovat esimerkiksi osastopäivät, kotisairaanhoito, lääkkeet ja kun-

toutus. Terveydenhuollon ulkopuolisia kustannuksia ovat esimerkiksi palkan menetykset. Li-

säksi haittatapahtumilla on runsaasti muitakin seurauksia, joiden kustannuksia on vaikea arvi-

oida kuten esimerkiksi omaisten suru ja huoli, ammattilaisen stressi ja syyllisyys ja terveyden-

huollon luottamuksen menetys. Suurimmassa osassa haittatapahtumista aiheutuvat kustannuk-

set jäävät melko pieniksi. Kalleimpia haittatapahtumia ovat leikkauskomplikaatiot. Seuraa-

vaksi kalleimpia ovat lääkehaittatapahtumat ja väärästä diagnoosista tai hoitotoimenpiteestä 

aiheutuvat haitat. On arvioitu, että haittatapahtumien aiheuttamat kustannukset vuodeosas-

tohoidossa aiheuttavat Suomessa yli 400 miljoonan euron laskun. On myös arvioitu, että aina-

kin puolet näistä kustannuksista voisi estää. Tarvitaan kustannustehokkaita toimenpiteitä, 

jotka ehkäisevät haittatapahtumia. (THL Potilasturvallisuusopas https://thl.fi/docu-

ments/10531/104871/Opas%202011%2015.pdf) 

Sekä haittatapahtumien aiheuttaman kärsimyksen että taloudellisten menetysten vuoksi mo-

dernissa terveydenhuollossa niitä tulisi järjestelmällisesti pyrkiä vähentämään. Suomen sosi-

aali- ja terveysministeriö laati vuonna 2005 ohjeet kansallisen potilasturvallisuuden paranta-

miseksi. Samassa yhteydessä perustettiin ohjausryhmä selvittämään ja kehittämään potilas-

turvallisuutta. Useat eri projektit ovat eripuolilla Suomea pyrkineet kehittämään organisaa-

tion sisäistä raportointia liittyen potilasturvallisuuspoikkeamiin tarkoituksena hoidon tason ke-

hittäminen. Yksi tärkeimmistä on VIIVI projekti (Viisas oppii virheistä). VIIVI pilotoitiin Peijak-

sen sairaalassa vuonna 2004 ja lisäsi osaltaan kiinnostusta kehittää kansallista potilasturvalli-

suuspoikkeamaraportointia. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja Tampereen yliopistolli-

sessa sairaalassa on pilotoitu useita eri potilasturvallisuuspoikkeamien raportointiin tähtääviä 

järjestelmiä (esimerkiksi Turpo). HaiPro -projekti lanseerattiin marraskuussa 2005 ja sen en-

simmäinen vaihe valmistui 2007. HaiPro -projektin toinen vaihe toteutettiin ajanjaksolla 

2007-2008. Silloin järjestelmä pilotoitiin ja otettiin käyttöön noin 40 terveydenhuolto organi-

saatiossa. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys 2008) 

Aikaisemmassa tutkimuksessa (2011) käytiin läpi 64 405 HaiPro -ilmoitusta vuosilta 2007-2009. 

HaiPro -raportit oli kerätty 2090 terveydenhuollon yksiköstä ja 36 organisaatiosta. Suurin osa 

tapahtumista ei ollut ilmoitusten perusteella aiheuttanut haittaa. 43 % tapauksista oli ilmoi-

tettu jonkin asteista haittaa ja näistä suurin osa oli lieviä. Yhdessä prosentissa tapahtumista 

oli aiheutunut vakavaa haittaa. Noin 41 % ilmoituksista käsitteli läheltä piti -tapahtumia. Il-

moituksista valtaosa (69 %) oli sairaanhoitajien tekemiä. Lääkärit olivat tehneet ilmoituksia 

kahdessa prosentissa ilmoituksista. (Ruuhilehto ym. 2011, 133-140)  

 

https://thl.fi/documents/10531/104871/Opas%202011%2015.pdf
https://thl.fi/documents/10531/104871/Opas%202011%2015.pdf
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Lääkityspoikkeamien osuus on jopa yli 65 % kaikista haittatapahtumista. Tätä selittää osittain 

lääkitysvirheiden tunnistamisen suhteellinen helppous muihin tapahtumatyyppeihin verrat-

tuna. (Knuuttila ym.2007) Suomalaisessa vakavia lääkityspoikkeamia selvittävässä tutkimuk-

sessa selvitettiin tapauksia, joita oli käsitelty Valvirassa tai poliisin toimesta vuosina 2000-

2004. Näissä vakavissa lääkityspoikkeamissa valtaosa (93%) johtui ammattihenkilöstön virhe-

toiminnasta ja seitsemässä prosentissa arvioitiin poikkeaman johtuvan pääasiassa organisaa-

tioon liittyvistä syistä. Lääkärit (51%) ja hoitajat (25%) olivat tärkeimmät lääkityspoikkeama-

tapahtumassa välittömästi mukana olleet ammattiryhmät. Noin puolessa tapauksista tilantee-

seen liittyi myös muita työntekijöitä, jotka olisivat mahdollisesti pystyneet keskeyttämään 

poikkeamaprosessin. 45 % vakavista lääkityspoikkeamista tapahtui sairaalassa. Vakavien lääki-

tyspoikkeamien yleisin alaluokka oli väärä toimintatapa. Muita lääkkeen väärä annostus, väärä 

lääke, väärä diagnoosi tai väärä potilas. Väärässä toimintatavassa oli toimittu vasten ohjeita 

tai vastoin yleistä käytäntöä. Jälkeenpäin oli hankala tunnistaa kaikkia yksittäisten poik-

keamien syntyyn vaikuttavia tekijöitä, mutta tyypillistä oli sovituista toimintakäytännöistä 

poikkeaminen tai niiden puuttuminen yksikössä. Tulosten perusteella korostuu toimintaohjei-

den ja niiden sitoutumisen tärkeys. Suurin osa poikkeamista olisi tutkijan arvion mukaan voitu 

estää, jos toimintaohjeita olisi noudatettu tai poikkeaman riskiä olisi pienennetty suojameka-

nismein. (Linden-Lahti 2009)  

  

Toisessa tutkimuksessa käytiin läpi Kuopion yliopistollisen sairaalan poikkeamailmoitukset tut-

kimusajanjaksolla. Poikkeamailmoituksia oli yhteensä 1617, joista 671 liittyi lääkehoitoon. 

Lääkityspoikkeamien ilmoittajista oli sairaanhoitajia tai muita laillistettuja hoitohenkilöitä 

82,6 %. Potilaalle ei aiheutunut poikkeamasta haittaa 65,7:ssa. Vakavien haittojen osuus oli 

0,3 %. Poikkeamista oli 39,9 % lääkkeen antovirheitä. Tyypillisimpiä poikkeamia olivat lääk-

keen väärä annos tai se, että lääke oli jäänyt saamatta. Tutkimuksessa analysoitiin poik-

keamien ilmoittajien kuvauksia poikkeamista ja heidän näkemyksiänsä niiden estämisestä. 

Noin 20 %:ssa ilmoittajan näkemykset liittyivät tarkkavaisuuden ja huolellisuuden parantami-

seen lääkehoidon prosessin eri vaiheissa. Henkilöstö kertoi joko toimineensa itse huolimatto-

masti tai ilmoituksissa toivottiin muiden parantavan huolellisuutta. Ensisijaisesti ei haettu vir-

heen syytä organisaatiosta tai sen ulkopuolelta, vaan suhtauduttiin kriittisesti omaan tai kol-

legoiden toimintaan. Ilmoituksissa korostui myös lääkepoikkeamien taustatekijöinä esimer-

kiksi kiire, työympäristön rauhattomuus sekä alimitoitetut henkilöstöresurssit. Vastauksista 

heijastui toive mahdollisuudesta keskittyä paremmin työhönsä. Lääkkeiden sekaantumisen 

syitä olivat ilmoittajien mukaan liian samannäköiset lääkepakkaukset tai samalta kuulostavat 

nimet. (Härkänen ym. 2013, 49-61)  

Kommunikaatioon liittyvien ongelmien on todettu olevan myötävaikuttavana tekijänä 65 pro-

sentissa haittatapahtumista (Sandlin 2007, 289-292).  
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Kommunikaatiota heikentää monimutkaiset työpaikan sisäiset kulttuuriset, viralliset ja epävi-

ralliset ammattien väliset suhteet sekä eriävät näkemykset ammattiryhmien välisestä hierar-

kiasta. Avoimen kommunikaation heikkoutta edesauttaa huono lähijohtaminen, sekä ammatti-

ryhmien väliset ja sisäiset ongelmat. (Kinnunen & Peltomaa 2009, 86)  

Myös potilastietojärjestelmien käyttöön liittyy turvallisuusriskejä. Tyypillisiä tietojärjestel-

miin liittyviä ongelmia ovat toimintakatkokset, eri järjestelmien yhteensopimattomuus, tieto-

jen kirjaaminen väärälle potilaalle ja järjestelmän puutteellinen hallinta. (Arvola 2012)  

   

Operatiivisiin toimenpiteisiin liittyvien riskien hallinnan edellytys on vaaratilanteiden tiedos-

taminen, tunnistaminen ja eliminoiminen. Invasiivisiin toimenpiteisiin liittyy aina komplikaati-

oiden mahdollisuus ja näitä pyritään järjestelmällisesti ehkäisemään. Operatiivisiin toimenpi-

teisiin liittyviä haittatapahtumia pyritään ehkäisemään paitsi haittatapahtumien raportoin-

nilla myös tarkistuslistojen käytöllä. Kirurgisiin toimenpiteisiin liittyviä toimenpiteitä, ovat 

esimerkiksi verenvuodot, postoperatiiviset infektiot, sekä syvät laskimotukokset. Erittäin va-

kava haittatapahtuma kirurgisissa toimenpiteissä on potilaan väärän raajan tai väärän puolen 

leikkaaminen ja vierasesineen jääminen leikkausalueelle. Erehtymisen riski kasvaa hätätoi-

menpiteissä, kiireessä tai kun leikkaajia on useampi. (Kinnunen & Peltomaa 2009)  

Tapaturmia sairaaloissa ovat putoamiset ja kaatumiset joiden riski kasvaa iän myötä. Pu-

toamisten ja kaatumisten ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi potilas-

opetus, potilassänkyjen korkeuden madaltaminen, apuvälineiden kuten pyörä- ja suihkutuo-

lien lukitseminen ja mahdollisimman riskivapaan ympäristön aikaansaaminen. (Kinnunen & 

Peltomaa 2009) 

4.2 Vaaratapahtumien raportointi 

Potilasturvallisuuden kehittämisen välineenä on erilaisia vapaaehtoisia raportointijärjestel-

miä, joiden avulla terveydenhuollossa saadaan tietoa vaaratapahtumista. Raportointijärjes-

telmät ovat terveydenhuollon organisaatioiden informaatiolähde ja työkalu potilasturvallisuu-

den parantamiseksi. (https://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organi-

saatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi)  

 

Raportoitavia vaaratapahtumia ovat mm. terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät 

vaaratilanteet, lääkkeiden haittavaikutukset ja lääkevalmisteiden tuotevirheet, säteilyn käyt-

töön liittyvät poikkeamat, vereen tai veren osiin liittyvät tapahtumat, sairaalainfektiot ja 

muut tartuntataudit, hoidon haittavaikutukset, proteeseista tai implanteista aiheutuvat hai-

tat, ja näkövammat (Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi 2007, 12).  

Vaaratapahtumista raportoiminen vaatii kehittämistä. Muuten vaaratapahtumista ei voi oppia 

eikä toiminta voi kehittyä. Haasteena on, että vain pysyvä muutos toimintatavassa voi estää 

https://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi
https://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi
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vaaratapahtumia. Marina Kinnunen, Leena-Maija Aaltonen ja Raija Malmström painottavat, 

että raportoinnin lisäksi on kehitettävä edellytyksiä havaita vaaratapahtuma ja oppia niistä. 

Vaaratapahtumailmoitukset tarjoavat informaatiota, mutta haasteena on keinot hyödyntää 

tätä tietoa järjestelmällisesti. Jos organisaatiossa opitaan virheistä, se auttaa ylläpitämään 

potilasturvallisuutta ja ehkäisemään ehkäistävissä olevia vaaratapahtumia. Raportointi- ja op-

pimisjärjestelmän avuksi ottaminen ei yksin auta. Työntekijöiden pitää tietää sen avulla saa-

dun tiedon käyttäjät ja tarkoitus. Systeemilähtöinen näkökulma on oppimisen kannalta yksilön 

toiminnan tarkastelua hedelmällisempää. Työntekijöistä tulee kehittämismyönteisempiä, jos 

he saavat virheistä hyödyllistä palautetta ja tietoa ja virheestä seuraa muutoksia, jotka eh-

käisevät virheitä. (Kinnunen, Aaltonen & Malmström 2013, 257, 259-263) 

4.3     Haipro – vaaratapahtumien raportointijärjestelmä 

 

HaiPro on sähköinen potilasturvallisuuden sekä hoitohenkilöstön työturvallisuuden vaarata-

pahtumien raportointijärjestelmä. HaiPro toimii työvälineenä yleisen potilasturvallisuuden ke-

hittämisessä niin yksikkö- kuin koko terveydenhuollonkin tasolla. (www.val-

vira.fi/.../50159/LH-2007-1_vaaratapahtumien_raportointi.pdhttp://tampub.uta.fi/han-

dle/10024/81979f)  HaiPro on lyhenne sanoista haittatapahtumien raportointiprosessin kehit-

täminen terveydenhuoltojärjestelmän organisaatioissa.  

 

HaiPro -vaaratapahtumajärjestelmä on kehitetty läheltä piti- ja lievää haittaa aiheuttamia 

tapahtumia varten. Sen on kehittänyt valtion teknillinen tutkimuslaitos. Mukana kehittämi-

sessä on ollut Tampereen yliopistosairaalan sydänkeskus. ((Terveydenhuollon vaaratapahtu-

mien raportointi 2007) Haittatapahtumien raportointi on tärkeä osa potilasturvallisuuden ke-

hittämistä ja saavutettujen standardien ylläpitoa. Raportointien lähtökohta on että vaarata-

pahtumat havaitaan. Raportoinnin lisäksi tarvitaan toimiva palautejärjestelmä, jotta saatua 

informaatiota voidaan tehokkaasti hyödyntää. 

 

Tutkimusajanjaksolla 1.1.2015-30.6.2015 yhteispäivystyksessä tehtiin yhteensä 215 HaiPro -

ilmoitusta. HaiPro -Ilmoituksia tehtiin 43:sta eri yksiköstä käsin. Suurin HaiPro -ilmoitusten 

tekijä oli erikoissairaanhoito Acuta (72 kpl, 33,5 %), perusterveydenhuollossa HaiPro -ilmoi-

tuksia tehtiin vähemmän (26 kpl, 12,1%). Suurin osa Acutan Haipro -ilmoituksista (62 kpl, 28,8 

%) liittyi tiedonkulun ongelmiin. Seuraavaksi suurin ryhmä oli lääke- ja nestehoito poikkeamat 

(58 kpl, 27,0 %). Kolmanneksi suurin ryhmä oli muuhun hoitoon liittyvät turvallisuus-

poikkeamat. 

 

Voidaan ajatella, että vahinkojen ja virheiden taustatapahtumat ovat lääketieteellisessä, klii-

nisessä toiminnassa samanlaisia kuin muussakin inhimillisessä toiminnassa. Varsinkin monimut-

kaiset ja monivaiheiset toiminnat ovat virhealttiita. (Pasternack 2006) 

http://www.valvira.fi/.../50159/LH-2007-1_vaaratapahtumien_raportointi.pdhttp:/tampub.uta.fi/handle/10024/81979f
http://www.valvira.fi/.../50159/LH-2007-1_vaaratapahtumien_raportointi.pdhttp:/tampub.uta.fi/handle/10024/81979f
http://www.valvira.fi/.../50159/LH-2007-1_vaaratapahtumien_raportointi.pdhttp:/tampub.uta.fi/handle/10024/81979f
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Haittatapahtumailmoitusten käsittelyssä on oleellista ja tärkeää nähdä tapahtuman synty mo-

nipuolisesti organisaation toiminnan pohjalta. Vaikka haittatapahtuma näyttäisikin virheelli-

sestä toiminnasta aiheutuneelta, on taustalla hyvin usein monimutkaisempi tapahtumaketju 

ja useiden eri osatekijöiden myötävaikutus. Haittatapahtuman käsittelyssä pyritään ymmärtä-

mään ihmisten toimintaan ja vastaamaan kysymykseen miksi? Tilannetta pyritään arvioimaan 

tapahtumaan osallistuneiden näkökulmasta ja ymmärtämään tapahtumaan myötävaikutta-

neita tekijöitä. Haittatapahtumia analysoimalla voidaan kehittää erilaisia suojausjärjestel-

miä, joilla vaaratapahtuma pyritään jatkossa välttämään. Suojausjärjestelmät ovat viimeinen 

este vaaratapahtuman välttämiseksi, jos muut tekijät ovat pettäneet. Suojausjärjestelmät 

ovat toimintatapoja tai käytäntöjä tai teknisiä järjestelmiä, joilla osaltaan vähennetään hait-

tatapahtumien riskiä. Haittatapahtumien raportoinnin edellytys on avoin ja luottamuksellinen 

ilmapiiri. Syyllistäminen aiheuttaa salailua ja vaaratapahtumien nopeaa ohittamista. Henki-

löstöltä vaaditaan kehittämismyönteisyyttä (Aaltonen & Rosenberg 2013))  

 

Jos virheen syytä ei selvitetä, ei siitä myöskään voida oppia. Vaaratapahtumasta oppimisen 

ensimmäinen päämäärä on tunnistaa ja vaikuttaa olosuhteisiin, jotka altistavat virheille. Hait-

tatapahtumista raportointi paljastaa organisaation heikkouksia. Vaaratapahtumien raportoin-

tijärjestelmän käytössä on tärkeää, että järjestelmän periaatteet ovat yleisesti tiedossa ja 

että päätavoitteena on oppiminen. (Aaltonen & Rosenberg 2013)  

Vaaratapahtumalla tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa potilaan turvallisuus on vaarassa 

niin, että tapahtuma aiheuttaa haittaa tai sellainen riski on olemassa.  

 

Vaaratapahtumien raportoinnissa on viisi vaihetta, jotka ovat vaaratilanteen tunnistus, ilmoi-

tuksen teko, ilmoituksen vastaanottoluokittelu ja analysointi, jatkotoimista päättäminen, 

sekä seuranta ja arviointi. Vaaratapahtumat jaotellaan edelleen läheltä piti -tapahtumaksi ja 

haittatapahtumaksi. Läheltä piti -tapahtumasta ei aiheutunut potilaalle haittaa. Sen sijaan 

haittatapahtuma kertoo, että potilaalle on koitunut tapahtumasta haittaa, joko potilasvahin-

kona tai lääkevahinkona (Ks. esim. Snellman 2009, 31). Inhimillisistä virheistä oppiminen 

edellyttää, että pystymme ymmärtämään, miltä tilanne näytti sillä hetkellä työntekijän kan-

nalta. Työntekijän tarkkaavaisuutta hoitotilanteista heikentää esimerkiksi se, että monia asi-

oita on valvottava yhtä aikaa. Tarkkaavaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa 

henkilö poimii ympäristöstään aktiivisesti tietoa ja muodostamaan hankitun tiedon perus-

teella tilannekuvaa. Lisäksi työympäristö on usein altis häiriöille ja keskeytyksille. (Helavuo 

ym. 2011)  

 

Inhimillisten virheiden perustyyppejä ovat lipsahdukset, unohdukset ja erehdykset. Kiire, vä-

symys ja muut inhimilliseen suorituskykyä alentavat tekijät aiheuttavat unohduksia ja lipsah-

duksia. Erehdysten taustalla ovat epäselvän kommunikaation aiheuttamat väärinkäsitykset ja 

puutteellisen tiedon varassa tehdyt virheelliset päätökset. Inhimillisten virheiden esiintymistä 
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voidaan vähentää vaikuttamalla toimintaolosuhteisiin niin, että turvallisuuteen liittyvät riskit 

minimoituvat, lisäksi turvallisuuden kannalta kriittisissä toimenpiteissä tulisi pyrkiä yhdenmu-

kaisiin käytäntöihin.  Stressi vaikuttaa ihmisen suorituskykyyn heikentämällä tiedonkäsittelyä 

vaativissa tehtävissä. Stressi heikentää tarkkaavaisuutta ja stressaantuneena tarttuu todennä-

köisemmin totuttuihin toimintamalleihin, koska rutiinit kuormittavat vähiten tiedonkäsittelyä. 

Tyypillisiä stressinsyitä on liiallinen työkuorma ja paineet. Sairaanhoitajien työn kuormitta-

vuuden määrään vaikuttaa huoli potilaasta. (Nuikka 2002)  

 

Yhden yön valvomisen on tutkimuksissa todettu laskevan kognitiivista suorituskykyä 25 % ver-

tailutasosta. Suorituskyky laskee jopa 60 %, jos toinenkin yö menee valvoessa. (Pilcher ym.)  

Yksi epäsuotuiseen tulokseen vaikuttava tekijä on sosiaaliset tekijät. Ryhmän yleistä mielipi-

dettä vahvistava näkemys jää helposti ilmaisematta, koska samanmielisyys on sosiaalisesti hy-

väksyttävämpää kuin erimielisyys. Tämä selittää myös sen miksi ryhmä on valmiimpi suurem-

paan riskinottoon kuin mihin ryhmän jäsenet yksilöinä olisivat ryhtyneet. Sairaalahierarkiassa 

voi myös mielipiteen esiin tuominen olla hankalaa hierarkiaroolien vuoksi. (Helovuo 2011, 83)  

Tutkittaessa lääkepoikkeamien syitä hoitajien näkökulmasta tuli esiin, että erilaiset häiriöte-

kijät, kuormittava työ, pitkät työvuorot tai väsymys liittyivät siihen miksi lääkkeen annon eri 

vaiheisiin liittyvä tarkastaminen ei systemaattisesti toteutunut (Hewitt 2010). 

 

5 Opinnäytetyön ympäristö ja aineiston keruu 

 

Opinnäytetyön aineisto on kerätty suomalaisen yliopistollisen sairaalan yhteispäivystyksessä ja 

se on saatu osastonhoitajalta kirjallisessa muodossa. Tässä yhteispäivystyksessä hoidetaan 

vuodessa 100 000 potilasta. Vuodepaikkoja on 70. Kerralla työvuorossa on 50 työntekijää. Kai-

ken kaikkiaan työntekijöitä on 200. Yhteispäivystys on avoinna ympäri vuorokauden. Potilaan 

saapuessa triage-hoitaja, joka tarkoittaa hoidon kiireellisyysjärjestyksen määrittelevää hoita-

jaa, suorittaa hoidontarpeen arvioinnin, jonka jälkeen potilas siirtyy odotusaulaan, josta hä-

net kutsutaan asianmukaiseen hoitoon. Ambulanssilla saapuvat potilaat sijoittuvat tilanteen 

mukaan joko erikoissairaanhoidon tai terveyskeskuspäivystyksen puolelle. Tutkimusaiheen va-

linta tapahtui harjoittelujaksolla kyseisessä yhteispäivystyksessä. Tutkimusaineistona olevat 

HaiPro -ilmoitukset on saatu osastonhoitajalta. Tutkittavaksi ajanjaksoksi määrittyi puoli 

vuotta johtuen ilmoitusten suuresta määrästä. Ilmoituksia ajalta 1. 1. 2015-30. 6. 2015 on 215 

kappaletta. 

Tutkimusajanjaksolla 1.1.2015-30.6.2015 yhteispäivystyksessä tehtiin yhteensä 215 HaiPro -

ilmoitusta. HaiPro -Ilmoituksia tehtiin 43:sta eri yksiköstä käsin. Suurin HaiPro -ilmoitusten 

tekijä oli erikoissairaanhoito Acuta (72 kpl, 33,5 %), perusterveydenhuollossa HaiPro -ilmoi-

tuksia tehtiin vähemmän (26 kpl, 12,1%). Suurin osa Acutan Haipro -ilmoituksista (62 kpl, 28,8 
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%) liittyi tiedonkulun ongelmiin. Seuraavaksi suurin ryhmä oli lääke- ja nestehoito poikkeamat 

(58 kpl, 27,0 %). Kolmanneksi suurin ryhmä oli muuhun hoitoon liittyvät turvallisuus-

poikkeamat. 

Aineistonkeräysvaiheessa ilmoitukset jaettiin kolmeen ryhmään. Jos ilmoitus oli tehty 7.30-

15.00 välisenä aikana se ryhmiteltiin aamuvuoroon. Iltavuoro 15.00-22.00 välille ja yövuoro 

22.00-7.30 välille. 24,2 % HaiPro -ilmoituksista tehtiin aamuvuorossa, 23,3 % iltavuorossa ja 

yövuorossa 25,1 % . 27 prosentissa tapahtuma-aikaa ei ilmoitettu. Analyysivaiheessa HaiPro- 

ilmoitukset jaettiin tapahtuma-ajankohdan perusteella neljän tunnin jaksoihin. Taulukossa 2 

näkyy HaiPro -ilmoitusten määrät jaettuna neljän tunnin jaksoille. 

5.1 Aineiston analysointi 

Opinnäytetyössä lähdeaineistona on yhteispäivystyksessä tehdyt HaiPro -ilmoitukset ajalta 

tammi-kesäkuu 2015. Lähdekirjallisuus käsittää terveydenhuoltoalan turvallisuutta, eli poti-

lasturvallisuutta ja hoitohenkilöstön työturvallisuutta, sekä vuorotyötä työaikamuotona käsit-

televiä tutkimuksia sekä HaiPro -järjestelmää käsitteleviä tutkimuksia ja selvityksiä.  

Tämä opinnäytetyö edustaa määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusta sen perusteella, että 

vaaratapahtumailmoitukset on luokiteltu eri ryhmiin. Niiden yleisyyttä vertaillaan toisiinsa ja 

vaaratapahtumien esiintyvyyttä selitetään numeerisilla tuloksilla. Aineiston analyysi suorite-

taan ristiintaulukoimalla SPSS 14.0 -ohjelman avulla. Vaaratapahtumien määrä ilmoitetaan 

suhteessa työvuoroon. Tulokset raportoidaan lukuina ja prosenttiosuuksina. Ilmoitukset on ja-

ettu tapahtuma-ajankohdan perusteella myös neljän tunnin jaksoihin.(Taulukko 2) 

Jokainen vaaratapahtumailmoitus on käyty läpi kirjaamalla sen tapahtuma-aika ja tyyppi. Ta-

pahtuma-ajan perusteella vaaratapahtumat on luokiteltu työvuoroihin ja vaaratapahtuma-

tyyppien jakautumisesta työvuoroittain on laskettu prosenttiosuudet. Lisäksi on ilmoitettu 

HaiPro -ilmoitustyyppien jakautuminen tapahtuma-ajankohdan perusteella kuuteen neljän 

tunnin jaksoon ja laskettu niiden prosenttiosuudet.  

Aineistosta analysoidaan HaiPro -ilmoitusten määrää suhteessa työaikaan ja tulkitaan, miten 

työvuoron ajankohta vaikuttaa vaaratapahtumien määrään. Aineiston käsittelyllä tarkoitetaan 

sähköisesti tehtyjen HaiPro -ilmoitusten kellonaikojen systemaattista kirjaamista ylös. Tämän 

jälkeen mitataan aikoja työvuorojen mukaan. Tutkimuksen kokonaisluotettavuus on hyvä, sillä 

tutkittava aineisto koostuu kellonajoista, joiden luotettavuutta ei ole syytä epäillä. On kui-

tenkin mahdollista, että vaaratapahtuma on sattunut toisen työvuoron aikana, kuin itse ilmoi-

tus on tehty. Määrällisiä tuloksia esitetään taulukoin, sillä numerotietoa on paljon ja ja-

kaumasta pyritään esittämään selkeä kokonaistilanne. Taulukoiden lisäksi tutkimustuloksen 

tulkintaa tukee aineisto koskien vuorotyötä työaikamuotona.  
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HaiPro- ilmoitukset jaetaan tapahtuman luonteen perusteella kahteen ryhmään. 59,5 % ta-

pauksista haittatapahtuma tapahtui potilaalle, kun taas 39,1% kyseessä on läheltä-piti -ti-

lanne. Kolmessa tapauksessa tapahtuman luonnetta ei ole ilmoitettu. Viidessäkymmenessä 

HaiPro -ilmoituksessa ilmoitetaan, että tapahtuma oli kirjattu potilastietoihin. Suurimmassa 

osassa ilmoituksia (74,9%) ei ilmoiteta, oliko asiasta tehty merkintä potilastietoihin vai ei. Eri-

koissairaanhoidossa 61,9 % liittyy potilaalle tapahtui -tilanteisiin ja perusterveydenhuollossa 

48,7 %. 

6 Opinnäytetyön tulokset 

Tutkimusajanjaksolla yhteispäivystyksestä tehtiin yhteensä 215 HaiPro -ilmoitusta. HaiPro -

Ilmoituksia tehtiin 43:sta eri yksiköstä käsin. Suurin HaiPro -ilmoitusten tekijä oli erikoissai-

raanhoidon päivystys. (72 kpl, 33,5 %), perusterveydenhuollossa HaiPro -ilmoituksia tehtiin vä-

hemmän (26 kpl, 12,1%). Suurin osa yhteispäivystyksen Haipro -ilmoituksista (62 kpl, 28,8 %) 

liittyi tiedonkulun ongelmiin. Seuraavaksi suurin ryhmä oli lääke- ja nestehoitopoikkeamat (58 

kpl, 27,0 %). Kolmanneksi suurin ryhmä oli muuhun hoitoon liittyvät turvallisuuspoikkeamat  

Aamuvuorojen osalta havaittiin, että niiden aikana tapahtui eniten lääkepoikkeamia (32,6%). 

Tiedonkulkuun liittyviä vaaratapahtumia aamuvuoroissa esiintyi vähiten, samoin muuhun hoi-

toon liittyviä vaaratapahtumia (13,5%). Sen sijaan diagnoosiin liittyvät vaaratapahtumat olivat 

yleisimpiä aamuvuorossa (7,7%) ja tapaturmista valtaosa tapahtui aamuvuorossa (5,8%). Seu-

raavaksi suurin osuus oli laboratoriota ja aseptiikkaa koskevilla vaaratapahtumilla (3,8%). Vä-

hiten tapahtui väkivaltaa (0%) sekä laitteisiin, ensihoidon toimintaan ja operatiivisiin toimen-

piteisiin liittyviä vaaratapahtumia. Kunkin osuus oli 1,9%. (Taulukko 1) 

Suurin osa (30%) tiedonkulkuun liittyvistä vaaratapahtumista ajoittui iltavuoroon. Seuraavaksi 

suurin iltavuoroon osunut ryhmä oli muuhun hoitoon liittyvät ilmoitukset (26,0%). Iltavuoron 

kuluessa lisääntyivät väkivaltaan liittyvät ilmoitukset (6,0%). Seuraavaksi suurin ryhmä olivat 

tapaturmia, ensihoidon toimintaa ja laboratoriota koskevat ilmoitukset (4%). Vähiten iltavuo-

rossa esiintyi operatiivisiin toimenpiteisiin, aseptiikkaan ja laitteisiin (0%) ja diagnoosiin liitty-

vät ilmoituksia (2,0%). (Taulukko 1) 

Yövuorossa lääkehoidon ja tiedonkulun haittojen aiheuttamien ilmoitusten määrä meni tasan 

(29,7%). Seuraavaksi suurin ryhmä oli muuhun hoitoon liittyvät ilmoitukset (24,1%). Taakse 

jäivät laboratorio-, laite- ja väkivaltatapahtumiin liittyvät ilmoitukset (3,7%).(Taulukko 1) 

Taulukko 1. HaiPro -ilmoitusten tyyppien jakautuminen työvuoroittain. 

Tapahtuman 
tyyppi 

Aamuvuoro Iltavuoro Yövuoro Ei tiedossa 

 n                            
% 

n                            
% 

n                           
% 

n                            
% 
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Lääkehoito 17…………………..32,6 10                     
20,0 

16                     
29,7 

17                     
29,3 

Tiedon kulku 11                       
21,1 

15                     
30,0 

16                     
29,7 

23                     
39,7 

Muu hoito 7…………………….13,5 13                     
26,0 

13                     
24,1 

5                         
5,6 

Laboratorio 2…………………….3,8 2                          
4,0 

2                         
3,7 

0 

Aseptiikka 2                          
3,8 

0 0 1                         
1,7 

Diagnoosi 4                          
7,7 

1                          
2,0 

0 2                         
3,4 

Tapaturma 3                          
5,8 

2                          
4,0 

0 0 

Laitteet 1                          
1,9 

0 2                         
3,7 

0 

Väkivalta 0 3                          
6,0 

2                         
3,7 

0 

Ensihoidon toi-
minta 

1                          
1,9 

2                          
4,0 

0 1                         
1,7 

Operatiivinen 
tmp 

1                          
1,9 

0 0 0 

Muu 3                          
5,8 

2                          
4,0 

3                         
5,6 

9                       
15,6 

 

HaiPro -ilmoituksia esiintyi eniten kello 12-16 ja kello 16-20 välisinä aikoina (17,2% molem-

missa). Seuraavaksi yleisintä oli vaaratapahtumien esiintyminen aamuyön tunteina kello 00-04 

välisenä aikana (14,9 %) Lääkepoikkeamat jakaantuivat prosentuaalisissa osuuksissa melko ta-

saisesti, eniten niitä esiintyi klo 12-16 välisenä aikana. Tiedonkulkuun liittyvät ongelmat oli-

vat yleisimmät klo 00-04 välisenä aikana. Muut tapahtumatyypit jakautuivat tasaisesti vuoro-

kauden sisällä. (Taulukko 2) 

39,7% tiedonkulkuun ja 29,3% lääkehoitoon liittyvistä ilmoituksista puuttui merkintä ajankoh-

dasta. Kellonaika oli jäänyt kirjaamatta myös 8,6% muuhun hoitoon liittyvistä ilmoituksista, 

3,4 % diagnoosiin liittyvistä ilmoituksista ja 1,7% aseptiikkaan sekä ensihoidon toimintaan liit-

tyvistä ilmoituksista (Taulukko 2) 

 

Taulukko 2. HaiPro -ilmoitusten jakautuminen tapahtuma -ajankohdan perusteella neljän tun-

nin jaksoihin 

Ajanjaksot n % 

00-04 32 14,9 

04-08 13 6,0 

08-12 12 5,6 

12-16 37 17,2 

16-20 37 17,2 

20-24 26 12,1 

Kellonaikaa ei ilmoitettu 58 27,0 



 28 
 

 

Ilmoituksia yhteensä 215 100,0 

 

 

81,9 % yhteispäivystyksen HaiPro -ilmoituksista tehtiin erikoissairaanhoidon puolella ja 18,1% 

perusterveydenhuollossa. Yhteispäivystyksen HaiPro -ilmoituksista 168 kappaletta (78,1 %) oli 

sairaanhoitajien tekemiä. Muu hoitohenkilöstö oli tehnyt 10,2 % ilmoituksista. Lääkäreiden 

osuus tehdyistä ilmoituksista oli 5,1% ja osastosihteereiden 4,7 %. Yksi ilmoitus oli sairaala-

huoltajan tekemä ja kaksi muun ammattiryhmän tekemiä. Erikoissairaanhoidon HaiPro -ilmoi-

tuksista 28,4 % liittyi lääkehoidon vaaratapahtumiin, 22,2 % tiedon kulun vaaratapahtumiin ja 

21 % muihin hoitotapahtumiin. Perusterveydenhuollon HaiPro -ilmoituksista 15,4 % käsitteli 

lääkehoitoon liittyviä vaaratapahtumia ja 51,3 % liittyi tiedonkulun ongelmiin.  

Seuraavaksi eniten yhteispäivystyksen  HaiPro -ilmoituksia tehtiin sisätautien päivystysosas-

tolta (5,1 %), Kirurgian vuodeosasto yhdeltä (4,7 %), Gastroenterologinen vuodeosasto 2 

(4,2%), Kardiologiselta vuodeosastolta, sydänvalvonta (3,3%), Kardiologinen vuodeosasto, sy-

dänosasto (3,7%) 

Sairaanhoitajien ilmoituksista 63,1 % koski tapahtui potilaalle- tyyppisiä tilanteita ja 35,7 lä-

heltä piti tilanteita. Lääkärien ilmoituksista taas 72,7 % koski tapahtui potilaalle- tilanteita ja 

27,3 % läheltä piti- tilanteita. Sairaanhoitajien tekemistä HaiPro -ilmoituksista 29,2 % liittyi 

lääkepoikkeamiin ja 22 % tiedon kulkuun ja 20,8 % muuhun hoitoon liittyviä. Lääkäreillä 27,3 

% ilmoituksista koski lääkehoidon ongelmia ja 27,3 % tiedonkulun ongelmia. Kaikkien ilmoitta-

jien kesken vastaavat luvut olivat 59,5 % ja 39,1 %. Suurin osa yhteispäivystyksen vaaratapah-

tumista (31,2 %) tapahtui potilashuoneessa, 11,6 % kansliassa, 2,8 % käytävällä, 20 % muussa 

paikassa ja vain 2,3 % lääkehuoneessa.  

Suurin osa yhteispäivystyksen Haipro -ilmoituksista (62 kpl, 28,8 %) liittyi tiedonkulun ongel-

miin. Seuraavaksi suurin ryhmä oli lääke- ja nestehoito poikkeamat (58 kpl, 27,0 %). Kolman-

neksi suurin ryhmä oli muuhun hoitoon liittyvät turvallisuuspoikkeamat  

Tiedonkulkuun liittyvien vaaratapahtumien yleisimmät alatyypit olivat puuttuva lähete ja 

puutteellinen, puuttuva tai epäselvä potilastieto, sekä tapaukset joissa tieto jäänyt välittä-

mättä. Lääke- ja nestehoitoon liittyvien vaaratapahtumien yleisimmät alatyypit olivat väärä 

annos tai vahvuus. Yleisin alatyyppi oli väärä annos tai vahvuus (8 kpl). Lääkepoikkeamista 

kahdeksalle potilaalle oli ilmoitusten mukaan aiheutunut lievää haittaa. Lääkehoitoon liitty-

vät vaaratapahtumat eivät aiheuttaneet kenellekään potilaalle ilmoitusten perusteella vaka-

vaa haittaa. Yhdessä ilmoituksessa todettiin potilaalle aiheutuneen vakavaa haittaa. Tapah-

tuma oli tyypiltään tiedon kulkuun liittyvä. Yksi potilas kärsi lievää haittaa tiedonkulkuun liit-

tyvässä vaaratapahtumassa.  



 29 
 

 

Tiedon kulkuun liittyvissä vaaratapahtumissa ilmoittaja arveli seuraavan hoitavalle yksikölle 

imagohaittaa 27 tapauksessa. Yhdessätoista tapauksessa tiedonkulkuun liittyvä vaaratapah-

tuma aiheutti lisätöitä tai vähäisiä hoitotoimenpiteitä. Viidessä tapauksessa oli seurauksena 

hoidon pidentyminen. Noin kolmasosassa (32,2%) Acutan HaiPro -ilmoituksista oli tehty poik-

keamavirheen korjaava toimenpide. 6,1 %:ssa oli seurauksena potilaan tarkkailu ja infor-

mointi. HaiPro -lomakkeessa pyydetään ilmoittajan ehdotusta toimenpiteistä, joilla vastaa-

vanlaiset poikkeamat voitaisiin jatkossa välttää. Tässä aineistossa 30,2 % ehdotti toimenpi-

teeksi asiasta informointia yksikön sisällä. 34,4 % ilmoittajista ei ottanut mitään kantaa ehdo-

tukseksi ja 14,4 ei suositellut mitään toimenpidettä. 9,8 % ehdotti toimenpiteeksi informoin-

tia ja keskustelua. 

HaiPro -ilmoittajien mukaan yleisin seuraus hoitavalle yksikölle lääkehoitoon liittyvän vaara-

tapahtuman sattuessa oli imagohaitta (16 kpl). Kahdessa ilmoituksessa ei vaaratapahtumasta 

arvioitu seuranneen ollenkaan haittaa. Yhdeksässä tapauksessa mahdollinen seuraus hoita-

valle yksikölle ei ollut ilmoittajan tiedossa. Neljässä lääkehoitoon liittyvistä vaaratapahtu-

mista aiheutui hoitavalle yksikölle lisätöitä tai vähäisiä hoitotoimenpiteitä (10 Kpl). Kuudessa 

tapauksessa lääkepoikkeaman arveltiin aiheuttaneen pidentyneen hoidon. Taulukossa 1 esite-

tään HaiPro -ilmoitusten jakautuminen työvuoroittain. Lääkehoitopoikkeamia esiintyi eniten 

aamuvuorossa (32,6 %) ja vähiten iltavuorossa (20 %).  

Tiedonkulkuun liittyviä turvallisuuspoikkeamia esiintyi taas vähiten aamuvuorossa (21,1 %) ja 

eniten iltavuorossa (30 %). Yöaikaan tiedonkulkuun liittyvien HaiPro -ilmoitusten osuus oli 

29,7 %. Aamuvuoron HaiPro -ilmoitusten suhteen myötävaikuttavat tekijät jakaantuivat laa-

jasti ja tasaisesti ja suurimmaksi myötävaikuttavien tekijöiden ryhmäksi aamuvuorossa nousi 

2C, eli käytettävissä olevan tiedon hyödyntäminen puutteellista (3 kpl, 5,8 %). Iltavuorossa 

myötävaikuttavat tekijät jakaantuivat tasaisesti, maksimissaan kaksi samaa myötävaikuttavaa 

tekijää. Yövuorossa yleisin myötävaikuttava tekijä oli 6B eli sekava, päihtynyt tai väkivaltai-

nen potilas (4kpl, 7,4%).  

6.1Tulosten tarkastelu 

Tutkimustulosten perusteella yliopistollisen sairaalan päivystyksessä tehdyistä HaiPro -ilmoi-

tuksista ajanjaksolla 1.1-30.6.2015 suurin osa koski tiedonkulkuun liittyviä vaaratapahtumia 

sekä lääke- ja nestehoitoon liittyviä vaaratapahtumia. Tutkimuksen perusteella ei voida osoit-

taa, että vaaratapahtumat ajoittuisivat erityisesti johonkin työvuoroon. 

Tässä opinnäytetyössä lääkepoikkeamia tapahtui kaikissa työvuoroissa, mutta eniten aamu-

vuorossa (32,6 %). Suikkasen tutkimuksessa suuri osa lääkityspoikkeamista oli huolimattomuus- 

tai tarkkaavaisuusvirheitä. Yksikään poikkeama ei selvästi viitannut tietämättömyyteen tai 

osaamattomuuteen. (Suikkanen 2008) Todennäköisesti Suikkasen tulosta selittää se, että osas-
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totyöskentelyssä suurin osa lääkkeenjaosta tapahtuu aamuvuorossa ja aamuvuoro on osasto-

työssä kiireisin vuoro. Yhteispäivystyksessä kiire kuitenkin useammin ajoittuu iltaan ja alkuyö-

hön, joten kiire ei ainakaan selkeästi selitä sitä, miksi lääkepoikkeamat ajoittuvat aamuvuo-

roon. 

Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa on todettu, myös tässä aineistossa sairaanhoitajat oli-

vat suurin HaiPro -ilmoitusten tekijäryhmä (78,1 %). Ruuhilehdon tutkimuksessa (2011) vas-

taava luku oli 69,0 %, mutta lääkäreiden osuus vain 2 %, kun taas tässä aineistossa se oli 5,1 

%. Myös Härkäsen tutkimuksessa lääkityspoikkeamien ilmoituksista 82,6 % oli sairaanhoitajien 

tekemiä ja lääkäreiden osuus oli 2,5 %. Vastaavat luvut Mustajoen vastaavanlaisessa tutkimuk-

sessa ovat 87,4 % ja 6,8 %. Yksi selitys, miksi lääkärit ilmoittavat vähemmän vaaratapahtu-

mista, voisi olla lääkäreiden määrä suhteessa hoitohenkilöstöön (Härkänen ym. 2013; Musta-

joki 2005). 

Tutkimuksessa analysoitiin 64 405 HaiPro -ilmoitusta suomalaisista käyttäjäorganisaatioista. 

Ruuhilehdon tutkimuksessa suurin ryhmä oli lääkkeisiin ja lääkitysprosessiin liittyvät turvalli-

suuspoikkeamat ja yleisimmät alatyypit kirjaamis-, jako- ja antovirheitä. (Ruuhilehto 2011) 

Omassa aineistossani väärä annos tai väärä vahvuus oli yleisin lääke- ja nestehoitopoikkeaman 

alatyyppi. Linden-Lahden tutkimuksessa (2009) yleisin tapahtumatyyppi oli vakavissa lääke-

poikkeamissa väärä toimintatapa, tarkoittaen tapauksia, joissa ammattilainen oli toiminut 

vastoin ohjeita tai yleistä hyvää käytäntöä. Seuraavaksi yleisin tapahtumatyyppi oli lääkkeen 

väärä annostus ja kolmanneksi yleisin väärä lääke. Koska Linden-Lahden tutkimusaineisto 

koostui Valviran ratkaisuista ja potilaalle annetuista lausunnoista, on ymmärrettävää, että 

virheet jakautuvat eri tavalla, kuin tämän opinnäytetyön aineistossa. Lääkehoidon vaarata-

pahtumat voivat selittyä monilla eri tekijöillä, joista osa on yksittäiseen ammattihenkilöön 

liittyviä ja osa työskentely-ympäristöön tai organisaatioon liittyviä. (Keers ym. 2013)  

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että työympäristö, joka on kiireinen tai kaoottinen, 

huonosti valaistu, meluisa tai huonosti suunniteltu, voi lisätä lääkehoitoon liittyvien haittata-

pahtumien esiintyvyyttä (Lawton ym. 2012). Päivystyksen työympäristö voi ruuhkatilanteissa 

olla meluisa kiireinen tai jopa kaoottinen ja näin ollen lääkehoitoon liittyvien vaaratapahtu-

mien yleisyys on luonnollista. Huonoa suunnittelua voisi ajatella olevan esimerkiksi lääkehuo-

neen puuttuminen kirurgisen puolen toimintaympäristössä 

6.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyössä noudatetaan tutkimuksen teon eettisiä vaatimuksia. Hirsjärven, Remeksen ja 

Sajavaaran (2008) mukaan ne liittyvät suuressa määrin tiedon hankkimiseen ja tutkimuksen 

julkistamiseen. Tutkimustyön eettisiä periaatteita nimitetään hyväksi tieteelliseksi käytän-

nöksi ja siihen kuuluu rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus ja avoimuus kaikissa tutkimuksen 
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vaiheissa, menetelmissä ja julkaisemisessa. Tutkimuksessa on seurattava tieteellisen tutki-

muksen kriteereitä, toisten tutkijoiden tuloksia on kunnioitettava ja niiden merkitys oman 

tutkimuksen tulosten kannalta on tehtävä tutkimustuloksia julkistettaessa tiettäväksi. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2008, 23-25) 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan ihmisten toimintaa työssään tietyissä ajallisissa olosuh-

teissa. Siksi tärkeä eettinen vaatimus tämän tutkielman kannalta on ihmisarvon kunnioittami-

nen ja sen pohtiminen, miksi asiaa tutkitaan (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 24-25). 

Tässä opinnäytetyössä käytetään aineistona HaiPro -ilmoituksia kevään 2015 ajalta. Aineiston 

katoa on vaikea arvioida eli tässä tapauksessa sitä, kuinka monta HaiPro -ilmoitusta on jäänyt 

täyttämättä haittatilanteista. Se vaikuttaa opinnäytetyön tulosten luotettavuuteen. Samoin 

se, että kellonaikaa ei ilmoitettu yli neljänneksessä ilmoituksissa (27%) 

Tutkimussuunnitelma on hyväksytty marraskuussa 2015 ja tutkimusluvan ovat myöntäneet op-

pilaitoksen kehittämispäällikkö ja opintojen ohjaaja. HaiPro -aineisto on saatu suoraan yhteis-

työkumppanilta eli tässä tapauksessa yliopistillisen sairaalan yhteispäivystyksen osastonhoita-

jalta. Opinnäytetyön aiheuttaman haitan määrä on hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti 

minimoitu suhteessa sen hyötyihin. HaiPro -ilmoitukset luovutettiin opinnäytetyön tekijälle ja 

käsiteltiin nimettöminä. HaiPro- ilmoitukset olen säilyttänyt lukitussa kaapissa. HaiPro -ilmoi-

tukset tuhotaan julkaisun jälkeen. Näin aineiston luottamuksellinen käsittely on varmistettu. 

Opinnäytetyössä käyttämiini alkuperäisilmaisuihin on valittu lisäksi sellaisia vastauksia joista 

henkilöllisyyttä ei voi tunnistaa. Tutkimuslähteet olen pyrkinyt merkitsemään asiallisesti. Tut-

kimukseni kysymyksenasettelu on mielestäni eettisesti perusteltu. Tietolähteenäni olen käyt-

tänyt kaikkia tammi-kesäkuun 2015 HaiPro -ilmoituksia mitään poisjättämättä tutkimustulos-

ten vinoutumisen ehkäisemiseksi. Eettisestä näkökulmasta on keskeistä, että tutkimusanalyy-

sissä hyödynnetään koko kerättyä aineistoa.  

Internetaineiston tulee olla eettisesti kestävää. Tämän opinnäytetyön internetaineisto on ke-

rätty laajasti tunnetuista tietokannoista sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen internetsi-

vuilta, joita ylläpitävät terveydenhuollon asiantuntijat. Ne ovat siksi myös eettisesti kestävää 

internetaineistoa. Vapaisiin tai osittain vapaisiin tietokantoihin tai yritysten ja organisaatioi-

den sivustojen käyttöön ei tarvita erillistä lupaa tutkimuksessa (Vilkka 2007). Näin ollen ei 

myöskään tämän työn kohdalla ole ollut tarvetta hakea erillistä lupaa lähdetiedon käyttöön. 

Viitetiedoista ja lähdeluettelosta selviävät opinnäytetyössäni ne tiedot, joista voidaan pää-

tellä lähteen luotettavuus, kuten tekijän nimi, julkaisupäivämäärä tai vuosi, julkaisun nimi, 

organisaatio tai tutkimuslaitos sekä missä yhteydessä tieto on julkaistu. 

6.3     Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 
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Selvää vaaratapahtumien painottumista tiettyyn työvuoroon ei todettu tässä tutkimuksessa. 

Toisaalta noin yhdessä neljästä osassa ilmoituksia ei ollut ilmoitettu kellonaikaa Jatkossa oli-

sikin tärkeää ilmoittaa tapahtuman ajankohta, jotta vaaratapahtumien esiintymistä voitaisiin 

tutkia tarkemmin. 

Yksikään yhteispäivystyksen lääkehoitoon liittyvistä vaaratapahtumista ei aiheuttanut vakavaa 

haittaa. 58:sta lääke- vaaratapahtumasta aiheutui kahdeksalle potilaalle lievää haittaa. Pitkä-

sen (2014) tutkimuksessa lääkkeiden jakoon liittyvien vaaratapahtumien syntyyn vaikuttavat 

tekijät ovat jaettavissa työn organisointiin, hoitajien osaamiseen ja inhimillisiin tekijöihin. 

Vaaratapahtumien syntyyn vaikuttavia inhimillisiä tekijöitä ovat esimerkiksi huomion kohdis-

tuminen samanaikaisesti moneen asiaan, liiallinen muistettavien asioiden määrä, huolimatto-

muus, väsymys ja virhetulkinnat (Pitkänen ym. 2014). Pro gradu -tutkielmassa (2008) selvitet-

tiin lääkityspoikkeamien esiintymistä, taustoja ja ennaltaehkäisyä suomalaisessa keskussairaa-

lassa. Aineistona oli kaikki vuoden 2007 lääkityspoikkeamailmoitukset. Tulosten mukaan lääki-

tyspoikkeamia tapahtui kaikissa työvuoroissa, mutta eniten aamuvuorossa. (Suikkanen 2008)  

Tamän opinnäytetyön ainaistossa lääkepoikkeamia tapahtui kaikissa työvuoroissa, mutta eni-

ten aamuvuorossa (32,6 %). Suikkasen tutkimuksessa suuri osa lääkityspoikkeamista oli huoli-

mattomuus- tai tarkkaavaisuusvirheitä. Yksikään poikkeama ei selvästi viitannut tietämättö-

myyteen tai osaamattomuuteen. (Suikkanen 2008) Todennäköisesti Suikkasen tulosta selittää 

se, että osastotyöskentelyssä suurin osa lääkkeenjaosta tapahtuu aamuvuorossa ja aamuvuoro 

on osastotyössä kiireisin vuoro. Acutassa kiire kuitenkin useammin ajoittuu iltaan ja alkuyö-

hön, joten kiire ei ainakaan selkeästi selitä sitä, miksi lääkepoikkeamat ajoittuvat aamuvuo-

roon.  

Tämän opinnäytetyön aineiston mukaan tärkein HaiPro -ilmoitusten tyyppi oli tiedonkulun on-

gelmat (28,8 %). Aikaisemmissa tutkimuksissa on jo todettu, että vaaratapahtumat liittyvät 

usein eri organisaation välisiin rajapintoihin, esimerkiksi potilaan siirtyessä yksiköstä toiseen. 

Turusen ym. (2015) tutkimuksessa selvitettiin sairaalan potilasturvallisuuskulttuuria sairaan-

hoitajien arvioimana kahtena eri ajanjaksona kolmen vuoden välein. Työvuorojen vaihdot ja 

potilaiden siirtymiset yksiköstä toiseen nähtiin myös tässä tutkimuksessa potilasturvallisuuden 

jatkuvuuden kannalta kriittisiksi tilanteiksi (Turunen ym. 2015). Näissä tilanteissa ei kolmen 

vuoden aikana tapahtunut kehittymistä potilasturvallisuuskulttuurissa. Potilasturvallisuuden 

paraneminen näissä tilanteissa vaatii yhtenevien toimintamallien kehittämistä. (Turunen ym. 

2015) Tässä tutkimuksessa HaiPro -ilmoituksia tehtiin 43 yksiköstä käsin. Vaaratapahtumat oli-

vat tapahtuneet ennen siirtymistä tai siirtymävaiheen aikana. Ilmoittava yksikkö on ilmoitta-

nut vaaratapahtuman tapahtumapaikaksi yhteispäivystyksen.  
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Koska potilaat tulevat suurilta osin sairaalaan päivystyspoliklinikan kautta, on ymmärrettävää, 

että Acutan toimintaan liittyy tiedon siirtäminen vastaanottavaan yksikköön potilaan siirty-

essä päivystyksestä sairaalan osastolle. Tämän lisäksi tiedonsiirron haasteena on vielä työvuo-

rojen vaihdot ja vuoronvaihtoon liittyvä raportointi päivystyksen sisällä. Näin ollen on ymmär-

rettävää, että Acutassa tehdyissä HaiPro -ilmoituksissa korostuvat tiedonkulkuun liittyvät vaa-

ratapahtumat. Esimerkiksi Avelinin ja Lepolan (2008) hyvinvointiteknologian alan ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä lääke- ja nestehoitoon liittyviä vaaratapahtu-

mailmoituksia oli 74 %, mutta tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyviä vaaratapahtumail-

moituksia vain 5 %. Tämä ero selittyy todennäköisimmin hyvin erityyppisillä toimintaympäris-

töillä toisen ollessa vilkas päivystyspoliklinikka ja toisen terveyskeskussairaala.  

Yksi tiedonkulkuun liittyvä vaaratapahtuma aiheutti potilaalle vakavan haitan. Toisin kuin lää-

kepoikkeamia, esiintyi tiedonkulun vaaratapahtumia vähiten aamuvuorossa (21,1%) ja eniten 

iltavuorossa (30 %). On mahdollista, että potilaan tutkiminen ja hoito keskittyy enemmän aa-

muvuoroon ja siirto jatkohoitopaikkoihin tapahtuu useammin iltavuoron puolella.  

Tutkimusajanjaksolla eniten HaiPro -ilmoituksia tehtiin klo 12-16 ja 16-20 välisenä aikana. 

Tarkasteltaessa yksittäisten vaaratapahtumatyyppien esiintyvyyttä todettiin, että tiedonkul-

kuun liittyvät vaaratapahtumat olivat yleisimpiä 00-04 välisenä aikana. Vuorokauden ajalla 

vaikutti olevan hieman vaikutusta vaaratapahtumiin myötävaikuttaviin tekijöihin. Yövuorossa 

yleisin vaaratapahtumaan vaikuttava tekijä oli sekava, päihtynyt tai väkivaltainen potilas.  

Tässä opinnäytetyössä ei tullut esiin vaaratapahtumien esiintymisen selvää lisääntymistä ai-

koina, jolloin henkilökunta on todennäköisesti väsyneintä, vaan vaaratapahtumia ilmoitettiin 

melko tasaisesti vuorokauden eri aikoina. Vaaratapahtumia ilmoitettiin enemmän iltapäivän 

ja alkuillan aikana kuin heti puolenyön jälkeen. Iltapäivä ja alkuilta ovat päivystyspoliklini-

kalla usein ruuhkaisinta aikaa, mikä voi selittää ilmoituksien määrän kohoamisen klo 12-20 vä-

lisenä aikana. Toisaalta on mahdollista, että väsymys aamuyön tunteina vähentää kiinnostusta 

turvallisuuspoikkeamien raportointiin ja voimat keskitetään potilaiden hoitoon.  

Peijaksen sairaalassa 10 sairaalan yksikköä osallistui projektiin, jossa henkilökunta ilmoitti 

hoitoon liittyvistä virheistä ja poikkeamista. Tutkimuksessa huomatiin suuri vaihtelu ilmoitus-

ten määrässä eri yksiköiden välillä. Tämän katsottiin johtuvan ainakin osittain eroista toimin-

tojen luonteissa. Ajanvarauspoliklinikoilla tapahtui virheitä vähemmän kuin päivystyspoliklini-

kalla. Suuri poikkeamailmoitusten määrä ei suoraan merkitse sitä, että virheitä olisi tehty 

enemmän, vaan sen katsotaan kuvastavan ennemminkin henkilökunnan aktiivista suhtautu-

mista virheistä oppimiseen. (Mustajoki ym. 2005)  
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Tässä tutkimuksessa HaiPro -ilmoituksista 22 kpl (10,2 %) raportoi potilaalle seuranneen lievää 

haittaa. Näistä 22 lievää haittaa aiheuttaneesta vaaratapahtumasta kahdeksan ajoittui aamu-

vuoroon, neljä iltavuoroon ja seitsemän yövuoroon. Kolmessa tapauksessa ajankohta ei ollut 

tiedossa. Tämänkään perusteella potilasturvallisuus ei vaikuta vaarantuvan yötyön ja siihen 

liittyvän henkilökunnan väsymyksen johdosta. Tässä voisi selittävänä tekijänä olla onnistunut 

työvuorosuunnittelu ja toisaalta ihmisen kyky hetkellisesti nostaa vireystasoaan väsymyksestä 

huolimatta, jos hän on riittävän motivoitunut. Toisaalta tutkimusajanjakso oli kohtalaisen ly-

hyt eikä tällä aineistolla saatu näkyviin eroja eri ilmoitustyyppien tai alatyyppien välillä, 

kahta suurinta ryhmää (lääkityspoikkeamat ja tiedonkulun vaaratapahtumat) lukuun otta-

matta. Pidemmällä seurantajaksolla ja isompaa aineistoa käyttämällä nousisi mahdollisesti 

esiin esimerkiksi uusia vaaratapahtumiin myötävaikuttavia tekijöitä. Tulosten yleistettävyy-

den kannalta tutkimuksen luotettavuutta haittaa mahdollisesti aineiston pieni koko. Vaarata-

pahtumaraporttien ilmoittajien aktiivisuus vaihtelee myös tutkimusten perusteella yksiköstä 

toiseen, eikä välttämättä kuvasta vaaratapahtumien todellista esiintyvyyttä. 

Virheet hoitotyössä aiheuttavat väistämättä seurauksia paitsi potilaalle, myös hoitavalle yksi-

kölle. Tässä tutkimuksessa yleisimmäksi haitaksi hoitavalle yksikölle arvioitiin imagohaitta. 

Vapaan hoitopaikan valinnan ollessa nyt mahdollista on imagohaitta entistä suurempi ongelma 

potilaista kilpailtaessa 

Tämän opinnäytetyön tuottaman tiedon avulla on mahdollista kehittää HaiPro -raportointijär-

jestelmän työvuorokohtaista luokitusta ja työvuorokohtaista potilas- ja työturvallisuutta. 

Opinnäytetyön tulosten perusteella voi olettaa, että HaiPro -ilmoituksia tehdään enemmän 

yöaikaan, jolloin työntekijän vireystaso on luonnostaan alhaisempi ja turvallisuuspoikkeamia 

tapahtuu. Toisaalta voi olettaa, että HaiPro -ilmoituksia tehdään vähemmän yöaikaan samasta 

syystä. 
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