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TIIVISTELMÄ 

Lääkehoidon potilasturvallisuus on yksi osa koko terveydenhuollon ja sairaanhoidon laadun 

perustaa ja se nähdään osaksi riskienhallintaa. Lääkitysturvallisuuden perustana on aina 

moniammatillinen yhteistyö, kokonaisvaltainen toiminta, työnjako ja jokaisen vastuu 

työstään. Useiden tutkimusten perusteella kuitenkin noin puolet haittatapahtumista ja 

lääkityspoikkeamista voitaisiin ennaltaehkäistä. Siksi lääkitysturvallisuuden riskienhallinta 

onkin keskeinen osa suomalaista potilasturvallisuusstrategiaa.  

Toimintatutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli laatia riskienhallintaohjelma 

suunnittelemalla toimenpiteet lääkehoidon potilasturvallisuusriskien ennaltaehkäisemiseksi 

Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikalle. Tavoitteena oli lääkehoidon potilasturvallisuuden 

parantaminen Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikalla. Kehittämistyön soveltavan 

tutkimuksen osiossa pyrittiin samaan tietoa Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikan 

lääkehoidon potilasturvallisuusriskeistä ja niiden ennaltaehkäisykeinoista.  

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla lääkehoitopoliklinikan sairaanhoitajia 

kyselylomakkeen avulla. Haastatteluun osallistui viisi sairaanhoitajaa. Saatu aineisto analy-

soitiin induktiivista sisällönanalyysia soveltaen. Kehittämistyö jatkui, saatujen 

tutkimustulosten pohjalta, työyksikön toimintaprosessien mallintamisella. Mallintamisen 

jälkeen riskien suuruus arviointiin niiden todennäköisyyden ja seurausten perusteella.  

Tutkimustulosten mukaan lääkehoidon toteutukseen liittyvät vaaratilanteet ovat vakavimpia 

lääkehoidon potilasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia lääkehoitopoliklinikalla. Tämän 



 

 

vuoksi lääkehoitopoliklinikan riskinhallintaohjelman laadittiin käsittelemään lääkehoidon 

toteutusta vaarantavia tilanteita ja niiden ennaltaehkäisykeinoja.  
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Medical treatment patient safety is the goal of the entire healthcare sector and it is seen as 

part of risk management. Multiprofessional collaboration, comprehensiveness, division of 

labor and everyone`s responsibility, are the base for medication safety. According to several 

studies about half of the adverse events and medication errors are preventable. Therefore, 

medication safety risk management is a central part of the Finnish patient safety strategy.  

The development objective of the work was to create a program which would be designed to 

promote medical treatment patientsafety measures in Tays Valkeakoski medical treatment 
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1 JOHDANTO 

Lääkehoidon potilasturvallisuus on koko terveydenhuollon ja sairaanhoidon laadun perusta. 

Lääkehoidon potilasturvallisuus kattaa hoidon turvallisuuden lääkitys- että 

laiteturvallisuuden osalta. Tällä kaikella pyritään suojaamaan ja hoitamaan potilasta 

turvallisesti ja vahingoittamatta häntä. Tavoitteena on luoda sellainen toimintakulttuuri, 

jossa potilaan turvallista lääkehoitoa edistetään systemaattisesti. Nykyään potilaiden 

lääkkeelliset hoitomahdollisuudet kehittyvät ja potilaiden terveysongelmat 

monimutkaistuvat. Siksi myös lääkehoidon toteuttamiseen liittyvät hoitotyön 

osaamisvaatimukset lisääntyvät. Lääkehoidon osaamisen ja turvallisuuskulttuurin 

kehittäminen sekä näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen ovatkin keskeisiä 

lääkitysturvallisuuden kehittämiskeinoja. 

 

Laadun- ja riskinhallinnan avulla voidaan parantaa lääkehoidon potilasturvallisuutta. 

Riskinhallinta perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, joka johtaa ja on edellytys jatkuvaan 

turvallisuuden parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Riskitekijät on hyvä tunnistaa ja 

tiedostaa, koska ne ovat hyvin usein vaaratapahtuminen taustalla.  

 

Tutkimusten mukaan jopa 3–16 % länsimaissa hoidetuista potilaista kohtaa jonkinlaisen 

poikkeaman sairaalahoitonsa aikana (Jha, A. K, Pra-sopa-Plaizier, N, Larizgoitia, I. & Bates, D. 

W 2010. s. 43). Joka toisen poikkeaman on todettu liittyvän lääkehoitoon (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2008. s. 28). Lääkehoitopoikkeamia tapahtuu kaikissa lääkehoitoprosessin 

vaiheissa, mutta ne painottuvat erityisesti lääkkeiden jakamiseen ja käyttökuntoon 

saattamiseen, potilaalle antamiseen ja dokumentointiin (Hicks, R. W & Becker, S. C 2006. ss. 

20-27; ks. myös STM 2008 s. 28., Linden-Lahti, C. & Airaksinen, M. & Pennanen, P. & Käyhkö, 

K. 2009. ss. 3429-3434).  

 

Tässä toimintatutkimuksellisessa kehitystyössä, soveltavan tutkimuksen osiossa, selvitettiin 

Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikan lääkehoidon potilasturvallisuusriskejä, minkälaisia 

vaaratapahtumia siellä esiintyy, miten ja missä tilanteissa ne korostuvat sekä miten 

vaarantavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä. Kehittämistyön tarkoitus oli laatia 

riskinhallintaohjelma suunnittelemalla toimenpiteet lääkehoidon potilasturvallisuusriskien 
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ennaltaehkäisemiseksi lääkehoitopoliklinikalle. Kehittämistyön tavoite oli lääkehoidon 

potilasturvallisuuden parantaminen.   

2 TOIMINTATUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMTYÖ JA SEN LÄHTÖKOHDAT 

Lääkehoidon potilasturvallisuuden kehittäminen ja edistäminen tulee olla koko organisaation 

yhteinen tavoite ja päämäärä, johon pyritään. Laadun- ja riskinhallinnan avulla voidaan 

parantaa lääkehoidon potilasturvallisuutta. Organisaatiossa yhdessä sovitut linjaukset ja 

käytännöt pienentävät riskitekijöitä. Lait, säädökset ja asetukset ohjaavat toimintaa 

terveydenhuollossa ja riskienhallinnan tulee liittyä kaikkeen toimintaan. (Vaino, 2013, s. 10) 

 

Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategiassa syksyllä 2015 on linjattu toiminta vuoteen 

2025 asti. Strategiassa korostuvat potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito sekä 

potilaan ja asiakkaan hyvä palvelukokemus. Ensimmäinen Pshp:n riskinhallintapolitiikka 

laadittiin vuonna 2010. Päivitetty riskienhallintapolitiikka hyväksyttiin hallituksen ko-

kouksessa 13.4.2015. Riskienhallintapolitiikka kuvaa Pshp:n tahtotilaa riskienhallinnan 

tavoitteista, periaatteista ja käytännön toteuttamisesta.  (Tays, Strategia 2025, s. 2) 

 

Lääkehoidon potilasturvallisuuden kehittäminen ja edistäminen, on ajankohtainen myös 

lääkehoitopoliklinikalla. Lääkehoitopoliklinikalla hoidossa olevat potilaat ovat kroonisesti 

sairaita ja lähes kaikki käytössä olevat lääkkeet käyttökuntoon saatetaan 

lääkehoitopoliklinikalla sairaanhoitajien toimesta. Suurin osa potilaille annettavista lääkehoi-

doista toteutetaan myös korkeariskisenä lääkehoitona, suonensisäisesti. Projektin 

kehittämistarve oli tarpeellinen, tärkeä ja ajankohtainen, koska vastaavaa projektia ei ole 

aikaisemmin tehty Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikalla.   

2.1 Pshp:n Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikka toimintaympäristönä 

Lääkehoitopoliklinikka on uusi toimintamuoto Pshp:n polikliinisessä toimintaympäristössä. 

Yksikössä keskitytään lääkeinfuusioiden avulla kroonisesti sairaiden potilaiden hoitoon.  

Lääkehoitopoliklinikalla annetaan lääketieteen eri erikoisalojen lääkehoitoja. Tyypillisimpiä 

lääkehoitoja ovat biologiset lääkkeet, vasta-ainehoidot, syöpälääkkeet sekä veri- ja 

plasmatuotteet.  
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Potilaat tulevat lääkehoitopoliklinikalle pääsääntöisesti kotoa ja palaavat hoidon jälkeen 

jälleen kotiinsa. Hoitojen tarkoituksena on potilaan elämänlaadun parantaminen, sairauden 

etenemisen hidastaminen ja oireen mukainen hoito. Työvuorossa työskentelee aina kaksi 

sairaanhoitajaa kerralla. Lääkäriä yksikössä ei ole paikalla. Hän osallistuu potilaan hoitoon 

tarvittaessa etäyhteydellä, hoitajan konsultaatioiden perusteella ja säännöllisillä potilaiden 

hoitovastearvio kontrollien avulla. 

 

Lääkehoitopoliklinikalla käyttökuntoon saatetaan hoitajien toimesta kaikki suonensisäisesti 

annettavat biologiset lääkevalmisteet. Solunsalpaajat ja lihakseen pistettävät biologiset 

lääkkeet tulevat valmiiksi laimennettuina Taysin sairaala-apteekista. Sairaanhoitajan työn 

keskeisimpiin tehtäviin lääkehoitopoliklinikalla kuuluu potilaan lääkehoidon toteuttaminen. 

Lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen lisäksi sairaanhoitaja varmistaa ennen lääkehoitoa 

potilaan voinnin lääkeinfuusiolle soveltuvaksi. Tarkkailee potilaan vointia lääkeinfuusion 

aikana ja sen jälkeen. Varmistaa lääkehoidon riittävä tehon ja soveltuvuuden potilaalle 

hoitojaksojen aikana. Keinoja näihin potilaan voinnin seurantaan ovat mm. 

laboratoriokokeet, lääkeinfuusiokyselyt, oirekuvan kartoitus haastattelujen avulla ja vitaalien 

elintoimintojen monitorointi.  

2.2 Toimintatutkimuksellisen kehittämistyön tarkoitus, tavoite ja eteneminen 

Toimintatutkimuksellisen kehittämistyön lähtökohtana oli pyrkimys selvittää Tays 

Valkeakosken lääkehoitopoliklinikan lääkehoidon potilasturvallisuus riskejä. Minkälaisia 

vaaratapahtumia siellä esiintyy, miten ja missä tilanteissa ne korostuvat. Kehittämistyön 

tarkoituksena oli laatia riskinhallintaohjelma suunnittelemalla toimenpiteet lääkehoidon 

potilasturvallisuusriskien ennaltaehkäisemiseksi lääkehoitopoliklinikalla. Kehittämistyön 

tavoite oli parantaa lääkehoidon potilasturvallisuutta lääkehoitopoliklinikalla.   

 

Toimintatutkimuksellisen kehittämistyön aihe päätettiin syksyllä 2019. Aiheen valintaan 

vaikuttivat aiheen ajankohtaisuus, tarve ja tärkeys. Kehittämistyön ja tutkimuksen esiselvitys 

ja kirjallisuushaku tehtiin syksyn 2019 aikana.  Samaan aikaan laadittiin 

tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelma hyväksyttiin syksyllä 2019, jonka jälkeen 

haettiin tutkimuslupaa Pshp:lta. Tutkimuslupa myönnettiin helmikuussa 2020. Tutkimuksen 



4 

 

yksilöhaastattelut toteutettiin maaliskuun 2020 aikana. Aineiston analyysin jälkeen keväällä 

2020 aloitettiin kehittämistyö. Kehittämistyössä käytettiin työkaluna Pshp:n riskienhallinta 

politikkaa. Kehittämistyössä mallinnettiin tutkimustulosten pohjalta työyksikön riskien 

toimintaprosessit. Mallintamisen jälkeen riskien suuruus arvioitiin niiden seurausten ja  

todennäköisyyden perusteella käyttämällä Pshp:n riskien arvioinnin kriteeristöä.  

 

Kehittämistyönä luotujen mallinnusten (Liitteet 1 ja 3) perusteella voitiin todeta, että 

lääkehoidon potilasturvallisuuden näkökulmasta lääkehoidon toteutukseen liittyvät 

vaaratilanteet olivat vakavimpia lääkehoidon potilasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia 

lääkehoitopoliklinikalla. Tämän vuoksi lääkehoitopoliklinikan riskinhallintaohjelman valittiin 

käsittelemään pelkästään lääkehoidon toteutusta vaarantavia tilanteita ja niiden 

ennaltaehkäisykeinoja. Saatujen arvioiden pohjalta luotiin Tays Valkeakosken 

lääkehoitopoliklinikan riskienarviointi- taulukko (Liite 1). 

 

Toimintatutkimuksellisen kehittämistyö ja sen tulokset raportoitiin lopulliseen muotoon 

kirjallisesti kesän ja syksyn 2020 aikana. Kehittämistyön tulokset esiteltiin Hämeen 

Ammattikorkeakoulussa syksyllä 2020 sekä työelämässä, lääkehoitopoliklinikan 

henkilökunnalle syksyllä 2020 Power-Point-esityksenä. Kehittämistyö päättyi talvella 2020. 

3 POTILASTURVALLISUUS LÄÄKEHOIDOSSA 

Tutkimuksissa käy esille, että tehokas, turvallinen ja taloudellinen lääkehoito on keskeinen 

osa potilaan hoitoa ja näin myös potilasturvallisuutta. Määritelmä potilasturvallisuudesta 

kattaa koko hoidon turvallisuuden, myös lääkitysturvallisuuden, ja on siksi tärkeä osa hoitoa. 

Potilaan asemasta katsottuna taas potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että potilas saa 

oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. (Suvi-kas-Peltonen, 2017, s.12; kt. myös Jha 

ym., 2010 s. 43) 

 

Tutkimusten mukaan noin 3-16 % sairaalapotilaista saa jonkinlaisen haitan 

lääkityspoikkeaman vuoksi. Lääkkeen määräämiseen liittyviä lääkepoikkeamia oli jopa 56 % 

tapauksista. Lääkkeen antoon liittyviä poikkeamia oli 34 % tapauksista. (Jha ym., 2010 s. 43) 

Suonensisäinen lääkkeen annostelu on erityisen riskialtis annostelureitti. Käyttökuntoon 

saatetuista lääkeannoksista jopa 26 % oli virheellisesti tehtyjä. Suonensisäiseen lääkitykseen 
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liittyvät lääkityspoikkeamat johtuvatkin usein virheistä antonopeudessa, väärästä 

annoksesta, virheellisesti mitatuista lääkeainesosista, riittämättömästä sekoituksesta 

laimentamisessa tai puutteellisesta aseptiikasta. (Suvikas-Peltonen, 2017, s. 12) 

 

Turvallinen lääkehoito on moniammatillista yhteistyötä, joka edellyttää terveydenhuollon 

henkilöstöltä lääkityksen eri vaiheiden ja kokonaisuuden hallintaan. Tuloksellista ja 

turvallista lääkehoitoa toteuttavat yhteistyönä aina potilas, lääkäri, apteekki tai sairaala-

apteekki, lääkevalmistajat ja lääkityksestä huolehtiva hoitohenkilöstö.  

(Suvikas-Peltonen, 2017, s. 13) 

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet saman suuntaisesti, että lääkityspoikkeamien syntyyn 

vaikuttavat lääkehoitoa toteuttaneen hoitohenkilöstön kokemattomuus ja osaamisvajeet. 

(Hicks & Becker 2006, ss. 20-27; kt myös Tang, F. I & Sheu, S. J & Yu, S.  & Wei, I. L & Chen, C. 

H 2007. s. 447-457, Suikkanen, A. 2008. ss. 51-53, Linden-Lahti, C. & Airaksinen, M. & 

Pennanen, P. & Käyhkö, K. 2009, ss. 3429-3434) Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten 

mukaan lääkehoidon perehdys ja täydennyskoulutus ovatkin keinoja ennaltaehkäistä näitä 

lääkityspoikkeamia. (STM 2004, ss. 28-30; STM 2006, ss. 36-38)  

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa suomalaisen hoitohenkilökunnan lääkehoidon osaamisessa on 

ilmennyt puutteita erityisesti lääkelaskentaosaamisen lisäksi farmakologiaan, säädöksiin, 

lupa-asioiden ja vastuualueiden tuntemiseen sekä lääkehoidon ohjeiden saatavuuteen liitty-

en. (Veräjänkorva, O. 2003, ss. 129-130; kt myös Grandell-Niemi, H. 2005, ss. 46-47, 

Lehtonen, H. 2007, ss. 51-52) Tutkimusten perusteella kirjallisten ohjeiden puute onkin yksi 

suuri lääkityspoikkeamien syntyyn vaikuttavista tekijöistä (Suikkanen, 2008, ss. 51-53, 

Lindén-Lahti ym. 2009, ss. 3429-2424) ja toisaalta lääkehoidon kirjallisten ohjeiden saa-

tavuus on yksi sairaanhoitajan lääkehoidon osaamista parantava keino.  

(Veräjänkorva, 2003, s. 45) 

3.1 Lääkehoidon turvallinen prosessi 

Lääkehoidon tehtävänä on ehkäistä ja parantaa sairauksia, hidastaa niiden etenemistä, 

ehkäistä komplikaatiota tai lievittää oireita. Lääkehoidon kuuluu olla parhaimmillaan 

tehokasta, turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista. Se pitää perustuu potilaan, 
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lääkärin ja lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön väliseen yhteistyöhön. Lääkehoito on yksi 

keskeinen ja tärkeä hoitokeino terveydenhuollon toiminnassa. Tutkimusten mukaan 

tämänhetkisinä lääkehoidon haasteina ovat kuitenkin potilaan hoitoa koskevan tiedon 

pirstalaisuus, tiedon siirtymisen haasteet sekä tarve kehittää lääkitystiedon hallinnan 

teknisin ratkaisuja. Lääkitystiedoissa on runsaasti virheitä, jolloin lääkehoitoon liittyviä 

päätöksiä tehdään vajailla, jopa väärillä tiedoilla. Lisäksi hoidon seurannasta ja 

vaikuttavuudesta saadaan huonosti tietoa. Potilaan onnistunut lääkehoito onkin monen 

tekijän summa, jossa hyvällä tiedonkululla, moniammatillisella yhteistyöllä ja potilaan omalla 

aktiivisuudella on suuri rooli. (Ikäheimo, Uusitalo, Kallio, Vuokko, & Palojoki, 2020, s. 10 kt 

myös Taam-Ukkonen, M. & Saano, S. 2010, ss. 44–45) 

 

Lääkehoidon turvallista prosessia määriteltäessä sen katsotaan pitävän sisällään tapahtumat 

lääkemääräyksestä lääkehoidon vaikutusten arviointiin, dokumentointiin ja 

potilasohjaukseen. Lääkäri arvioi aina potilaan lääkehoidon tarpeen ja päättää lääkehoidon 

toteuttamisesta. Sairaalaolosuhteissa terveydenhuollon ammattihenkilö taas huolehtii 

lääkkeen saatavuudesta, lääkemääräyksen oikeinymmärryksestä, lääkkeen valmistuksesta 

käyttökuntoon ja lääkehoidon toteuttamisesta. Toteuttaminen sisältää sen, että oikea 

potilas saa oikean lääkkeen ja annoksen, oikeassa muodossa, oikeana ajankohtana ja oikeaa 

annostelureittiä käyttäen. Hoitohenkilökunnan tehtäviin kuuluu myös arvioida lääkehoidon 

vaikuttavuutta yhteistyössä potilaan ja lääkärin kanssa. Mikäli lääkehoito aiheuttaa potilaalle 

sivuvaikutuksia tai ei vaikuta oletetulla tavalla, lääkäri päättää hoidon jatkamisen tai 

muuttamisen. (STM 2006, ss. 36–38; kt myös Taam-Ukkonen ym. 2010, ss. 44–45) 

Tutkimuksen mukaan lääkehoitoprosessi on aina moniammatillinen sekä organisaatiorajat 

ylittävä toimintaketju, johon kuuluvat lääkehoidon tarpeen arviointi, hoidon suunnittelu ja 

lääkkeen valinta. Lisäksi tavoitteen, seurannan ja lopetuksen asettaminen on tärkeää. 

 (Luokkamäki, S. 2015, ss. 38-40) 

 

Lisäksi tärkeä osa lääkehoidon turvallista prosessia on lääkkeen farmaseuttinen 

toimittaminen ja lääkehoidon toteuttamien. Lääkehoidon toteuttaminen sisältää lääkkeen 

annostelun ja antamisen sekä potilaan osallistamisen lääkehoitoonsa. Osallistaminen sisältää 

potilaan motivoinnin ja neuvonnan, hoidon seurannan järjestämisen, tuloksen arvioimisen 

sekä tiedonkulun varmistamisen potilaalle ja tämän hoitoon osallistuville organisaatioille ja 

henkilöille. Lopuksi potilaan hoitosuunnitelman tulee päivittää lääkehoidon kokonaisuuden, 
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tavoitteiden ja seurannan näkökulmasta. Lääkitystiedon ajantasaistaminen on myös tärkeä 

osa lääkehoidon turvallista prosessia. Potilaan lääkehoito on siis katkeamaton, kun 

lääkehoito on kokonaisuutena koordinoitu ja lääkehoitoa koskevat tiedot ovat kaikkien 

potilaan lääkehoitoa toteuttavien henkilöiden ja potilaan käytettävissä. Kaikkien sote-

ammattihenkilöiden ja potilaan velvollisuus onkin ylläpitää ajantasaista tietoa potilaan 

lääkehoidosta yhteistyössä potilaan kanssa. Puutteelliset tai päivittämättömät lääketiedot 

ovat aina riski potilaan turvallisen lääkehoidon toteuttamiselle.  

(Ikä-heimo, ym., 2020, ss. 10-13) 

 

Tähän tulokseen on tultu myös tutkimuksessa, jonka mukaan katkeamattoman lääkehoidon 

turvallisen prosessin keskeisiä vaiheita on potilaan sähköinen tunnistaminen kaikissa 

lääkehoidon kriittisissä vaiheissa. Potilaan lääkehoidon tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus 

tulee aina varmistaa myös lääkehoidon eri vaiheissa. (Kortejärvi ym., 2009, s. 20) Lisäksi tär-

keää on lääkehoidon tarpeen arviointi, lääkkeen valinta ja määrääminen, lääkkeen 

tilaaminen ja toimittaminen, sähköinen lääkeannoksen tunnistaminen, potilasohjaus ja 

lääkehoidon toteutumisen sekä vaikutusten dokumentoitu seuranta. Potilaan lääkehoidon 

tietojen tulee välittyä kaikille potilaan hoitoon osallistuville sote- palveluntarjoajille ja 

potilaalle itselleen. Katkeamattoman lääkehoitoprosessin luomisessa auttavat automaatio ja 

älykkäät tekniset ratkaisut. Lisäksi katkeamattomassa lääkehoitoprosessissa lääkitystiedot 

kirjataan kansallisesti yhteisesti sovitulla rakenteisella tavalla, jotta tiedot ovat 

hyödynnettävissä organisaatioista tai käytettävissä olevista tietojärjestelmistä riippumatta. 

(Ikäheimo, ym., 2020, ss. 17-18) 

3.2 Lääkehoidon potilasturvallisuus Pshp:ssa 

Taysin sairaaloiden toiminta perustuu neljään tärkeään arvoon: hyvään hoitoon, osaamisen 

arvostamiseen, vastuullisuuteen ja toistemme kunnioittamiseen. Potilaalla on aina oikeus 

turvalliseen lääkehoitoon. Turvallinen lääkehoitotyöryhmä on päivittämässä sekä 

piiritasoista lääkehoitosuunnitelmaa intraan, että selkeyttämässä yksikkötasoisten vuosittain 

tarkistettavien lääkehoidonsuunnitelmien yhdenmukaista sisältöä. Ohjenuorana on pidetty 

selkeitä ja noudatettavissa olevia ohjeistuksia. (Pommelin, P. 2019, s. 3) 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi helmikuussa 2006 Turvallisen lääkehoidon- 

valtakunnallinen oppaan lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
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Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää lääkehoidon toteuttamisen periaatteet, selkeyttää 

lääkehoidon toteuttamiseen liittyvä vastuunjako ja määrittää vähimmäisvaatimukset. Op-

paan perusteella on laadittu Pshp:n ohjekirja 1/2009 Lääkehoidon toteuttaminen 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. (Tays, Ohjekirje 512/2011-1010, 2018, n.d) 

 

Lääkehoidossa tapahtuvat virheet ovat kuitenkin Pshp:ssä yleisimmin raportoituja 

vaaratapahtumia. Vaaratapahtumat liittyvät useimmiten lääkkeen määräämiseen, 

jakamiseen, antoon tai kirjaamiseen. Keskeistä vaaratapahtumisen ehkäisyssä on, että 

lääkehoidon toteuttamiseen liittyvät toimintatavat ovat mahdollisimman selkeitä ja 

yhtenäisiä. Valviran ohjeen mukaan (Dnro 3057/00/002/07) mukaan potilasturvallisuuden 

varmistamiseksi lääkehoidossa on erityisesti huomioitava, että hoitojakson alussa 

lääkityksen oikeellisuus on tarkistettava, potilaan siirtyessä toiseen hoitopaikkaan 

hoitopalautteeseen merkitty lääkitys on tarkistettava ja jokainen potilaan hoitoon 

osallistuvan henkilökunnan jäsen on perehdytettävä yhdenmukaisiin lääkehoidon käytäntöi-

hin. (Tays, Ohjekirje 48581/2014, n.d)  

 

Lisäksi lääkkeiden jakotilanne pitää selkeästi osoittaa muille työntekijöille lääkkeenjakajan 

työrauhan turvaamiseksi. Potilaille päivittäisiä lääkkeitä jaettaessa ja käyttökuntoon 

saatettaessa pitää suorittaa kaksoistarkistus aina kun se on mahdollista. Kaksoistarkistus 

toteutetaan joko samanaikaisesti tai rinnakkaisesti. Käyttökuntoon saatettavien lääkkeiden 

osalta samanaikainen tarkistus tehdään siten, että toinen hoitaja tarkistaa lääkkeen nimen, 

annosmäärän, lääkemuodon, lääkkeen laimennusohjeen ja lääkkeen antoreitin ennen 

varsinaista lääkkeiden käyttökuntoon saattamista.  (Tays, Ohjekirje 48581/2014, n.d) 

 

Jokaisella potilaalla pitää olla lääkehoidon aikana tunnistusranneke. (Tays, Ohjekirja 

39248/2014) Lääke annetaan aina suoraan potilaalle. Lääkettä annettaessa varistetaan, että 

potilas tietää, mitä lääkkeitä hänelle annetaan ja mihin tarkoitukseen. Lääkkeen antoa 

koskevan kirjauksen pitää sisältää seuraavat asiat: lääkkeen nimi, lääkemuoto (esim. tabletti, 

infuusioneste, enterokapseli), vahvuus (mikrogrammaa, milligrammaa, grammaa), antotapa 

(p.o, i.v, i.m, s.c ), annos, antopäivä ja antoaika. Kaikki potilaan lääkitykseen liittyvät 

merkinnät tehdään Miranda- lääkitysosioon. Yksiköissä, joissa hoidetaan syöpäpotilaita, 

kirjataan syöpälääkemääräykset Kemokur- ohjelmistoon ja Miranda- lääkitysosioon 

syöpälääkehoidon ohjeistuksen mukaisesti.  (Tays, Ohje-kirje 48581/2014, n.d) 
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Lääkehoidon tehtävien edellyttämä osaamisen varmistaminen ja ylläpito, tapahtuu 

lääkehoitoluvan avulla. Lääkehoitolupa suoritetaan verkkokoulutuksena (= LOVE). Lääkelupa 

sisältää seuraavat osiot: lääkeosaamisen perusteet, suonensisäinen lääke- ja nestehoidon, 

epiduraalisen lääkehoidon, verensiirron ABO:n ja lasten lääkehoidon. Lääkehoitolupa 

uusitaan viiden vuoden välein verkkoympäristössä. Työntekijät myös perehtyvät osaston 

lääkehoitoon henkilökohtaisen perehtymisohjelman mukaisesti.  

(Tays, Ohjekirje 48581/2014, n.d) 

4 LÄÄKEHOIDON RISKIT JA RISKIENHALLINTA 

Kaikkeen toimintaan, myös terveydenhuollon toimintaan, liittyy epävarmuutta. Täysin 

riskittömään tilanteeseen on vaikea päästä, joten jäännösriskin olemassaolo on 

tiedostettava ja hyväksyttävä. Riskejä on siksi arvioitava ja niiden kanssa on opittava 

elämään ja opeteltava hallitsemaan niitä. Tutkimuksissa potilasturvallisuudenriskien 

arvioinnilla tarkoitetaan potilaan turvallisuuteen vaikuttavien vaarojen tunnistamista, 

vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia. 

Riskin suuruuteen vaikuttaa vaaratekijän esiintymisen todennäköisyys ja sen aiheuttamien 

seurausten vakavuus. Riski ei ole siis sama asia kuin vaaratapahtuma. Vaaratapahtuma nos-

taa tyypillisesti esiin yhden tai useampia tekijöitä, jotka aiheuttavat riskejä. Vaaratapahtuma 

on taas seurausta siitä, että riskit toteutuvat tietyssä tilanteessa. Seuraukset eivät myöskään 

suoraan kerro tapahtuman riskin suuruudesta. (Suvikas-Peltonen, 2017, s. 13; kt. myös Här-

känen, M. & Saano, S. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2019, ss. 245-248)) 

 

Riskienhallintaa toteutetaan kaikilla organisaation eri tasoilla. Se on toimintaa, jota jokainen 

toteuttaa omassa roolissaan. Riskienhallinnalla varmistetaan organisaation tietämys 

toimintaan vaikuttavista vaaroista. Riskeihin varaudutaan riskien ja vahinkojen 

käsittelyjärjestelmillä. Riskienhallinnan tavoitteena on kehittää toimintaa siten, että vä-

hennetään tai pienennetään riskejä.  Riskinhallinta pienentää siis riskin suuruutta ja riskin 

suuruus muuttuu riskinhallinnan kautta. (Suvikas-Peltonen, 2017, s.14) 

 

Lääkehoidossa tapahtuu suhteellisen paljon virheitä ja tärkeintä onkin pystyä minimoimaan 

hoidon riskit. Kun sairaalassa käsitellään lääkeannoksia, kuten esimerkiksi saatettaessa 
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suonensisäisiä lääkkeitä käyttökuntoon, virheiden mahdollisuus kohoaa entisestään. 

Parenteraaliset antotavat ovatkin muita antotapoja riskialttiimpia, koska lääke on tällöin 

annosteltu palauttamattomasti ihmiseen. Käyttökuntoon saattamiseen liittyvä riski on 

esimerkiksi valmiin tuotteen virheellinen pitoisuus. Lisäksi virheitä vaikuttaa työntekijöiden 

kokemus ja koulutus. Kaikista tärkeimmäksi muuttujaksi käyttökuntoon saattamisessa katso-

taan kuitenkin henkilökunnan aseptinen tekniikka. Valmistusympäristöllä ja olosuhteilla on 

siinä suuri merkitystä.  Käyttökuntoon saattamiseen liittyvien vaaratilanteiden on havaittu 

johtuvan myös huonosta tarkistuksesta, dokumentoinnista sekä etiketöinnistä. 

Käyttökuntoon saatettujen lääkkeiden annosteluvaiheessa yleisempiä virheitä ovat taas 

puutteellinen henkilöllisyyden tarkistaminen ja väärä antoaika.  

(Suvikas-Peltonen, 2017, ss. 17-19) 

5 POTILAS JA LÄÄKETURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT ORGANISATORISET 

TEKIJÄT  

Tutkimuksessa nostetaan esille organisaatioon ja työympäristöön liittyviä seikkoja, jotka 

vaarantavat turvallisen lääkehoidon. Näitä ovat huono organisaation hallinto, 

työsuunnittelun puute, organisaatiokulttuurilliset tekijät ja hoitajien sijoittelu työskentely-

yksikössä. Lisäksi riittämättömät tai huonosti tehtäviin soveltuvat tilat, ongelmat laitteiden 

toiminnassa tai saatavuudessa, huonosti toimivat tietotekniikan tukijärjestelmät, 

epäjärjestys, melu ja hälyäänet on tunnistettu poikkeamien syntyyn myötävaikuttaviksi 

työympäristötekijöiksi. (Hitonen, 2013, s. 6) 

 

Useiden tutkimusten mukaan taas resurssipulaan liittyvät työntekijöiden liian vähäinen 

määrä ja liiallinen työkuormitus, kiire sekä ongelmat työvuorojen mitoituksessa 

hankaloittavat turvallisen lääkehoidon toteuttamista ja voivat edistää poikkeamien syntyä. 

Tutkimukset osoittavatkin hoitajamäärän lisäämisen vaikuttavan positiivisesti hoitotuloksiin. 

Hoitajien määrän lisäksi heidän koulutustasonsa on tukittu vaikuttavan potilaiden 

turvalliseen lääkehoitoon. (Hicks ym., 2006, ss. 20-27; kt myös Tang ym., 2007, ss. 447-457, 

Suikkanen, 2008, ss. 51-53, Linden-Lahti ym., 2009, ss. 3429-3434) 
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Hoitajien väsymyksen vaikutuksesta potilaiden lääketurvallisuuteen on keskusteltu paljon. 

Tutkimusten mukaan pitkät työvuorot ja työstressi voivat heikentää potilaiden lääkehoidon 

turvallisuutta. Selvää on, että uupumus nostaa riskiä poikkeamiin. Pitkään jatkuva 

ylikuormitus voi aiheuttaa taas työuupumusta. Terveydenhuollolle ominaisia piirteitä, jotka 

lisäävät stressiä ja väsymystä, ovat epäsäännölliset työajat, pitkät työvuorot, liian vähäinen 

henkilökunnan määrä, vastuu ihmisten terveydestä ja hengestä, lisääntyvä teknologian 

hyödyntäminen, alan jatkuva kehittyminen, muutokset ja jatkuva vuorovaikutus.  

(Härkänen, M ym. 2019, ss. 245-248)  

 

Johtaminen on tunnistettu keskeiseksi haasteeksi lääkehoidon potilasturvallisuuden 

edistämisessä. Johtamisella on merkittävä vaikutus lääkehoidon potilasturvallisuuskulttuurin 

luomiseen, hoitotuloksiin ja hoitajien työssä jaksamiseen. Terveydenhuollon johtajien 

ymmärrys roolistaan turvallisen hoitoympäristön luomisessa on tärkeää. Lääkehoidon 

potilasturvallisuusjärjestelmien implementointia estäviksi asenne- ja ilmapiiritekijöiksi onkin 

tunnistettu muun muassa muutosvastarinta, syyllistävä työkulttuuri, johtajien puutteellinen 

ymmärrys ja osallistuminen lääkehoidon potilasturvallisuus asioihin sekä poikkeamien peit-

tely. Sairaalat, joiden henkilökunta kokee poikkeamista syytettävän ja rankaistavan, ja joissa 

ei kannusteta raportointiin, myös raportoivat vähemmän lääke poikkeamia. Tutkimuksissa 

on havaittu myös, että yhteys tiimityön ja potilaan hoidon laadun välillä ja hoitajien 

osallistumisen päätöksentekoon edesauttavan turvallisen lääkehoito ympäristön luomista. 

Erityisesti sairaanhoitajien ja lääkärien yhteistyötä pidetään merkittävän lääkehoidon 

potilasturvallisuuden kannalta. (Hitonen, 2013, ss. 10-12) 

6 POTILAS- JA LÄÄKITYSTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN SUOMESSA  

Ylin lääkehoidon potilasturvallisuuden toimijataho Suomessa on Sosiaali- ja 

terveysministeriö, joka vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan, eli lainsäädännön ja keskeisten 

uudistusten suunnittelusta, valmistelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. Sosiaali- ja 

terveysministeriön alaisia virastoja, joilla on rooli lääkehoidon potilasturvallisuudessa, ovat 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

(Valvira), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) ja säteilyturvakeskus (STUK). 

THL on vastuussa lääkehoidon potilasturvallisuuden tutkimus- ja kehittämistehtävistä. 

Valvira vastaa aluehallintovirastojen ja kuntien valvonnasta palvelujen laadun ja potilaan 
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oikeusturvan osalta.  Valvira myöntää myös terveydenhuollon ammattihenkilönä 

toimimiseen tarvittavat luvat ja valvoo ammattihenkilöitä.  Fimea vastaa 

lääketurvallisuudesta ja lääketiedon tuottamisesta. Radioaktiivisten lääkkeiden käyttöä 

terveydenhuollossa valvoo STUK. (Hitonen, 2013, ss. 19-20) 

 

Suomen terveydenhuollon lainsäädäntö ja säännökset tukevat lääkehoidon 

potilasturvallisuutta monipuolisesti. Keskeisimmät lääkehoitoon liittyvät lait ovat potilaan 

asemaa ja oikeuksia turvaava laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) sekä 

potilasvahinkolaki (585/1986). Lääkelain (395/1987) tarkoituksena on taas ylläpitää ja 

edistää lääkkeiden ja niiden käytön turvallisuutta sekä tarkoituksenmukaistaa lääkkeiden 

käyttöä. Lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1944) on tarkoitus parantaa 

potilasturvallisuutta ja palveluiden laatua. (Hitonen, 2013, s. 21) 

6.1 Potilasturvallisuusstrategia ja potilasturvallisuussuunnitelma 

Potilasturvallisuusstrategian pääteemoja ovat turvallisuuskulttuuri, johtaminen, vastuu ja 

säädökset. Käsiteltyjä osa-alueita ovat potilaan informointi ja voimaantuminen, ennakointi ja 

laadunhallinta, raportointi ja oppiminen, resurssit ja osaaminen sekä potilasturvalli-

suusosaaminen. Näihin osa-alueisiin panostamalla saavutetaan turvallinen ja vaikuttava 

lääkehoito. Suomen potilasturvallisuusstrategian toteuttamisen yksi väline on 

potilasturvallisuussuunnitelma, jonka terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa laatimaan 

terveydenhuollon toimintayksiköissä. Tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja kontrolloida 

lääkehoidon potilasturvallisuuden riskejä ja kuvata toimintatavat potilasturvallisuuden 

edistämiseksi ja varmistamiseksi.  
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Taulukko 1 Potilasturvallisuussuunnitelman sisältö (Hitonen, 2013, s. 24) 

6.2 Haittatapahtumista raportointi  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (341/2011) laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden 

täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta veloittaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimintayksiköt sopimaan vaara- ja haittatapahtumien tunnistamisesta ja raportoinnista. 

Raportoinnilla pyritään keräämään tietoa, kuinka paljon ja millaisia jo tunnistettuihin 

riskeihin liittyviä vaaratapahtumia esiintyy ja millaisia uusia vaaratapahtumia esiintyy. 

Raportoinnin tavoitteena on oppia tapahtumista selvittämällä niiden syitä ja 

syntymekanismeja, jotta löydetään ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä. (Hitonen, 

2013, ss. 25-26) HaiPro- niminen raportointijärjestelmä potilasturvallisuuden edistämiseksi 

on käytössä Pshp Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikalla.   

6.3 Lääkehoitosuunnitelma  

Turvallinen lääkehoito-opas on Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallinen opas 

turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen. Oppaassa annetaan ohjeistus sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimintayksiköille lääkehoidon turvallisuuden edistämisestä 

lääkehoitosuunnitelman avulla. Turvallisen lääkehoidon toteuttamisen tulisi perustua 

yksikön laatimaan lääkehoitosuunnitelmaan, joka kattaa koko lääkehoitoprosessin alusta 

loppuun. Lääkehoitosuunnitelma on käytännönläheinen työkalu lääkitysturvallisuuden 
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edistämiseen. Lääkehoitosuunnitelma on osa pyrkimystä luoda turvallisuuskulttuuri, joka 

minimoi haittatapahtumien riskejä lääkehoidossa. (Nylander, M. 2010, ss. 6-7) Suunnitelman 

tulee sisältää seuraavat osa-alueet: lääkehoidon toimintatavat, osaamisen varmistaminen, 

vastuut/ velvollisuudet, työnjako, lupakäytännöt, lääkehuolto, lääkkeiden antaminen, 

potilaiden informointi, lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi, dokumentointi sekä seuran-

ta/palautusjärjestelmät. (Hitonen, 2013, ss. 26-27) 

7 LÄÄKITYSTURVALLISUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET JA KÄYTÄNNÖT  

Suositukset lääkityspoikkeamien estämiseksi sairaalahoidossa voidaan jakaa teknologisiin 

interventioihin, kliiniseen farmasiaan, lääkkeiden käyttöprosessiin liittyviin interventioihin ja 

sekalaisiin monimuotoisiin ei-teknologisiin interventioihin. Taulukossa 2 on useita 

toimenpiteitä, jotka pyrkivät standardoimaan turvallisia lääkehoitokäytäntöjä.    
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Taulukko 2 Interventioita lääkityspoikkeamien vähentämiseksi sairaaloissa 

(Hitonen, 2013, ss. 31-32) 

8 RISKIENHALLINTA PSPH: SSÄ 

Rikienhallintapolitiikka määrittelee Pshp:ssa tahtotilan riskienhallinnan tavoitteista, 
periaatteista ja käytännön toteuttamisesta. Riskienhallintapolitiikka muodostaa yhdessä 
muiden Pshp:n toimintaohjeiden kanssa kokonaisuuden riskien hallitsemiseksi. 
Riskienhallintaa tukevia ohjelmia ja suunnitelmia ovat mm. työsuojelun toimintaohjelma, 
valmiussuunnitelma, kestävän kehityksen ohjelma ja tietoturvapolitiikka. (Tays, 
Riskienhallintapolitiikka, 2015, s. 3) 

8.1 Riskienhallinnan periaatteet 

Riski on asia tai tapahtuma, joka uhkaa Pshp:n konsernia tai sen toimintayksiköiden 
toiminnan jatkuvuutta tai tavoitteiden saavuttamista. Riski voi olla myös toimintatapoihin 
liittyvä puute. Riski voi aiheuttaa vahinkoa, menetystä tai resurssien tuhlausta sekä vaikuttaa 
negatiivisesti maineeseen, asiakkaisiin, potilaisiin, henkilöstöön tai muihin sidosryhmiin. 
Riskienhallinnan lähtökohtana ovat kuntayhtymän strategia ja eettiset periaatteet. 
Riskienhallinta tukee Pshp:n tavoitteiden toteutumista. Riskienhallinnalla tarkoitetaan 
järjestelmällistä menettelyä, jonka avulla tunnistetaan ja arvioidaan kuntayhtymän 
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, 
valvomiseksi ja säännönmukaisesta raportoimisesta. Riskienhallintatyö on jatkuvaa. Sen 
keskeiset osa-alueet ovat riskinsietokyvyn määrittäminen, riskien tunnistaminen, riskien 
toteutumisen todennäköisyys/merkitys/arvioiminen, riskeihin varautuminen, 
riskinhallintatiedon jakaminen ja henkilöstön riskien hallintaan kannustaminen.  Pshp:n 
tunnistetut riskit luokitellaan neljään pääryhmään: strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja 
vahinkoriskit. Lääkehoidon riskit kuuluvat operattiviisiin riskeihin. Operatiiviset riskit ovat 
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seurausta organisaation päivittäisistä toiminnoista. Ne aiheutuvat riittämättömistä tai 
epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. 
Operatiiviset riskit jaotellaan tarkemmin johtamiseen, potilashoitoon, henkilöstöön ja 
tukipalveluihin liittyviin riskeihin. (Tays, Riskienhallintapolitiikka, 2015, ss. 4-5) 

8.2 Riskianalyysi ja mallintaminen 

Riskianalyysi koostuu kohteen raja-arvojen määrittämisestä, vaarojen tunnistamisesta ja 
riskien suuruuden arvioinnista. Riskianalyysissä suunnitellaan tulosten perusteella 
kehittämistoimenpiteitä, joiden toteutumista seurataan. Siinä huomioidaan neljä osatekijää: 
potilas, henkilöstö, laitteet ja organisaatio.  (Vainio, 2013, ss. 29-30) 

Lääkehoitotyön toiminnoissa esiintyvien vaarojen, kuormitus- ja haittatekijöiden 
ymmärtäminen edellyttää kokonaisvaltaisesti koko toimintaprosessin tuntemista. 
Riskianalyysiä ei voida tehdä, ellei tiedetä arvioitavasta kohteesta ja tilanteesta. 
Mallintaminen on tapa kuvata toimintaa. Kuvaamalla voidaan luoda hyvä ja selkeäkäsitys 
siitä, miten hoitoyksikössä toimitaan. Tavoitteena on kuvata työ selkeästi, kokonaisuutena. 
Kartta, kaavio, taulukko tai sanallinen kuvaus voi toimia mallina. (Vainio, 2013, ss. 29-30) 

8.3 Riskien arviointi 

Riskejä arvioidaan Pshp:ssa organisaation kaikilla tasoilla. Riskien tunnistamisessa 
hyödynnetään rekistereitä, mittareita, asiantuntijoiden arvioita ja muuta tausta materiaalia. 
Pohjatietona käytetään esim. yksiköiden tekemiä HaiPro-ilmoituksia. Tunnistettujen riskien 
suuruus arvioidaan todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden perusteella. Riskien 
suuruuden arvioinnissa käytetään riskien arvioinnin kriteeristöä.  
(Tays, Riskienhallintapolitiikka, 2015, ss. 4-6) 

 

Taulukko 3 Riskin suuruuden arviointi (Pommelin, P. Lääkehoidon arvolupaus 2019, s. 8) 
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Taulukko 4 Esimerkki riskien arvioinnista (Pommelin, P. Lääkehoidon arvolupaus 2019, s. 9) 

 

 

Taulukko 5 Esimerkki riskirekisteristä (Pommelin, P. Lääkehoidon arvolupaus 2019, s. 10) 
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Tavoitteita uhkaavat riskit asetetaan yhtenäisen arvioinnin eli riskikartoituksen kautta 
riskiluokkiin, joiden värit kuvaavat riskien tärkeysjärjestystä toisiinsa nähden. Riskin väri on 
aina punainen, mikäli sen vaikutukset voivat olla suuret. Riskien vaikutusten ohessa esitetyt 
apukysymykset eivät ole keskenään yhteismitallisia, vaan niiden tarkoituksena on auttaa 
riskin suuruuden arvioinnissa. Riskiä arvioidaan sen apukysymyksen perusteella, mikä 
kuhunkin riskiin sopii parhaiten ja on merkittävä. Riskeistä otetaan tarkempaan 
hallintatoimenpidearvioon erityisesti ne, jotka on arvioitu suureksi tai merkittäväksi. 
Riskienhallintatoimenpiteiden toteuttaminen on jatkuvaa. Riskejä poistetaan ja 
pienennetään osana jokapäiväistä toimintaa kaikilla organisaation tasoilla. (Tays, 
Riskienhallintapolitiikka, 2015, ss. 4-6). 

 

Taulukko 6 Toimenpiteet riskien pienentämiseksi (Pommelin, P. Lääke-hoidon arvolupaus 20 

19, s. 11) 

 

 

 

 

Taulukko 7 Riskien hallinnan tilannearvion kriteerit (Tays, Riskienhallin-tapolitiikka, 2015, s. 
9) 

1. Riittävä  
Riskin nykyinen 
hallinta koetaan 

hyväksi ja 
toimivaksi  

 

2. Kehitettävää  
Riskiä hallitaan 

kohtalaisesti 
 

3. Riittämätön  
Riskin nykyiset 
hallintakeinot 

eivät toimi 
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9 KEHITTÄMISTYÖN SOVELTAVAN TUTKIMUKSEN OSIO 

9.1 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimusongelmat 

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikan 

lääkehoidon potilasturvallisuusriskeistä, kuten minkälaisia vaaratapahtumia esiintyy sekä 

miten ja missä tilanteessa ne korostuvat hoitajien näkökulmasta katsottuna. Tavoitteena oli 

hyödyntää saatu tieto tutkimustuloksista laatimalla riskienhallintaohjelma lääkehoidon 

potilasturvallisuusriskien ennaltaehkäisemiseksi lääkehoitopoliklinikalle.  

Tutkimuksella haettiin vastauksia kahteen tutkimusongelmaan; 

1. Minkälaisia mahdollisia vaaratilanteita lääkehoidon potilasturvallisuuden näkökulmasta 

lääkehoitopoliklinikalla esiintyy siellä työskentelevien hoitajien mielestä? 

2. Miten lääkehoidon potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä 

lääkehoitopoliklinikalla työskentelevien hoitajien mielestä? 

9.2 Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu 

Tutkimus oli kvalitatiivinen tutkimus, jossa pyrittiin tutkimaan aihetta mahdollisimman 

laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen määrittelyssä korostuvat 

tutkittavan todelliset kokemukset asiasta, koska tutkimuksen aineisto kootaan todellisissa 

tilanteissa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 164; kt myös Tuomi & Sarajärvi, 2012, ss. 

68-70,71-75) 

Tutkimusmenetelmänä tässä työssä käytettiin lääkehoitopoliklinikan sairaanhoitajille 

toteutettuja avoimia kyselylomakehaastatteluja. Avoimet kysymykset olivat 

kyselytutkimuksessa tekstiruutuja, joihin pystyi antamaan ainutlaatuisia vastauksia. Tämä 

tapa antoi vastaajille vapauden sanoa juuri sen, mitä he haluavat sanoa, ja näin saatiin sy-

vällisten tietojen avulla selville ennakoimattomia mahdollisuuksia, ongelmia ja saatiin 

käyttökelpoisia siteerauksia. Suorat lainaukset kohderyhmän kommenteista ja esimerkit 
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muodostivat tehokkaampia toteamuksia kuin keskiarvot tai prosenttiosuudet. 

(SurveyMonkey, n.d. s. 2)  

Tutkimus sisälsi kaksi teemaa, joilla haettiin vastauksia tutkimusongelmaan. Ensimmäisessä 

teemassa kysyttiin mahdollisia lääkehoidon potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita 

lääkehoito poliklinikalla. Toisessa teemassa kysyttiin lääkehoidon potilasturvallisuutta 

vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyä. Kyselylomakkeet ovat liitteenä 2. Kysymykset 

perustuivat tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen.  

Tutkimuksen kohderyhmänä oli Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikan koko 

hoitohenkilökunta. Haastateltavat olivat kaikki sairaanhoitajia, jota työskentelevät 

lääkehoitopoliklinikalla säännöllisesti. Haastateltavien hoitajien määrä oli yhteensä viisi.  

Lääkehoitopoliklinikan henkilökunnalle lähetettiin sähköpostia, jossa heidän halukkuuttaan 

osallistua tutkimukseen tiedusteltiin. Tämän jälkeen heille lähetettiin sähköpostiin 

Webropol- vastauslinkki kyselyyn. Webropol on työkalu online-kyselytutkimusten 

tiedonkeruussa. Tiedustelu sähköposti sisälsi myös Tutkittavan suostumuslomakkeen ja 

Saatekirjeen. Suostumuslomakkeen tutkittavat palauttivat sisäisen postin avulla tutkijalle. 

Kyselylomaketta Webropolin kautta tutkittavat saivat täyttää omaan aikataulun mukaisesti 

ja kyselylomaketta pystyi täydentämään vastausten osalta sovitun ajanjaksona sisällä. 

Tutkimuksen kyselylomakehaastattelu suoritettiin maaliskuun 2020 aikana. 

9.3 Aineiston analyysi 

Aineisto analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysiä soveltaen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

sisällönanalyysissä etsitään tekstin merkityksiä ja pyritään kuvaamaan tekstin sisältöä 

sanallisesti sekä järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon. (Tuomi & Sarajärvi, 

2012, ss. 104-108) Tutkimuksessa vastaukset luokiteltiin tutkimusongelmien ja teemojen 

pohjalta. Kaikki samaa tai lähes samaa tarkoittavat asiat, pelkistykset laitettiin samaan 

luokkaan. Näin saatiin muodostettua alaluokat, joille annettiin niiden sisältämät nimet. 

Alaluokkia yhdistämällä muodostuivat yläluokat. Luokittelun avulla aineisto tiivistyi. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2012, s. 110) Analyysin tuloksena syntyi taulukointi (Liite 3). Tutkimustuloksissa 

käytettiin suoria lainauksia tuloksia havainnollistamaan.   
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9.4 Tutkimustulokset 

9.4.1 Mahdollisia vaaratilanteita 

Taulukko 8 Puutteita henkilöstöresursseissa ja töiden organisoinnissa 

Tutkimuksen mukaan lääkehoitopoliklinikan hoitajat kokivat puutteita henkilöstön 

resursseissa ja töiden organisoinnissa. Henkilöstön riittävyyteen liittyviä vaaratilanteita olivat 

henkilökuntavaje, jolloin esimerkiksi kaksoistarkistus ei toteudu ja työn kuormittavuuden 

lisääntyminen altistaa lääkevirheille. Henkilöstön osaamiseen liittyviä vaaratilanteita olivat 

perehdytyksen puute ja kokemattoman työparin kanssa työskentely. Työn koordinoinnissa ja 

organisoinnissa vaaratilanteita aiheuttivat usean potilaan yhtä aikaa saapuminen hoitoon. 

Mikäli hoitaja joutuivat työskentelemään kiireessä, kokivat he, että virheiden mahdollisuus 

kasvoi. Vaaratilanteita aiheutti myös potilaiden lääkehoitoon liittyvä hoidon 

suunnittelemattomuus. Lisäksi koko hoitohenkilöstö ei pääse osallistumaan yhtä aikaa 

lääkehoitopoliklinikan viikkopalaveriin, jolloin tiedonkulun koettiin vaarantuvan.  

 

 



24 

 

”Henkilökuntavaje, joutuu työskentelemään yksin tai kokemattoman hoitajan kanssa.” 

”Hoitajan kiire on mielestäni isoriskitekijä. Kiireettömyys antaa mahdollisuuden rauhalliseen 

työskentelyyn, jolloin virheiden mahdollisuus esim. lääkkeen annossa laskee.” 

”Tiedonkulun ongelmat, varsinkin lääkehoidossa vähemmän oleville. Viikkopalaverien 

peruuntuminen ja niihin osallistuminen yleensä haastavaa (ei kaikilla).” 

Taulukko 9 Puutteita lääkehoidonprosessissa ja toteutuksessa 

Hoitohenkilökunta koki puutteita lääkehoidon toteutuksessa ja prosessissa. Lääkehoidon 

toteuttamiseen liittyviä vaaratilanteita olivat riskit, että potilas saisi väärin annettua lääkettä, 

potilas saisi väärää lääkeainetta (toisen potilaan lääkkeet), lääke olisi väärin valmistettu tai 

potilaan saama lääkeannos olisi väärä. Hoito-ohjeisiin ja määräyksiin liittyviä vaaratekijöitä 

olivat taas lääkäreiden lääkemääräysten epäselvyys tai että lääkemääräystä joutui etsimään 

useasta eri paikasta. Hoitohenkilökunta toivoikin lääkäreiltä selkeämpiä hoito- ohjeita ja 

potilaan hoitoon liittyviä määräyksiä. Lääkehoidonprosessin selkää määrittelyä pidettiin 

tärkeänä. Suurena vaaratekijänä lääkehoitopoliklinikalla mainittiin myös lääkeaineiden 

aiheuttamien haittavaikutusten riski. Potilas voi saada lääkereaktion väärästä lääkkeestä tai 

väärin annetusta lääkkeestä. Lisäksi lääkeinfuusioiden annon yhteydessä on aina allergisen 
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reaktion tai vasta-ainemuodostuksesta johtuvat lääkereaktio mahdollisuus. Suonensisäisiä 

lääkehoitoa toteutettaessa lääkkeen antoon liittyy myös extravasaation riski.   

”Väärä lääke tai väärä annos. - herkästi voi luottaa ilmoittautumisluettelossa olevaan 

lääkkeeseen/annokseen eikä varmista asiaa tietojärjestelmästä.” 

”Potilaan tulee saada oikeaa lääkettä, oikeaan aikaan ja turvallisesti. Lääkehoidon prosessin 

tulee olla huolellisesti määritelty ja kaksoistarkistus tulee ottaa käyttöön.” 

 ”Todennäköisiä lääkehoidon vaaratilanteita ovat mielestäni lääkereaktiot, koska sellainen 

voi tulla kenelle potilaalle tahansa.” 

Taulukko 10 Puutteita fyysisessä hoitoympäristössä 

Hoitajien mielestä vaaratilanteita lääkehoitopoliklinikalla aiheuttivat puutteet fyysisessä 

hoitoympäristössä. Lääkkeiden käyttökuntoon saattamistilat ovat puutteelliset. Erillistä 

lääkehuonetta ei ole vaan lääkkeet käyttökuntoon saatetaan potilashuoneen yhteydessä 

olevassa työpisteessä. Työpisteestä puuttuu työrauha ja laminaari-ilmavirtauskaappi. Tila on 

ahdas ja valaistus on siellä huono. Aseptinen työskentelytapa vaarantuu epäsopivissa 

lääkkeen laimentamistiloissa. Lisäksi lääkehoitopoliklinikalla potilashuoneet eivät ole täysin 

soveltuvia lääkehoitojen toteuttamiseen. Hoitajat työskentelevät kahdessa eri huoneessa, 
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jolloin avun saanti on kuuluvuuden takia hätätilanteissa epävarmaa. Myös näköyhteys 

potilastarkkailuhuoneiden väliltä puuttuu. Potilaiden hoitajakutsujärjestelmä ei myöskään 

kuulu kattavasti kaikissa poliklinikan tiloissa. 

”Lääkkeitten valmistelutila ei ole soveltuva biologisten lääkkeiden valmistamiseen. Tilasta 

puuttuu laminaari-ilmavirtauskaappi.” 

”Tila on osa potilashuonetta, joten keskittymisrauhaakaan ei ole.” 

”Potilaan voinnin romahtaessa toista hoitajaa ei ole / hän ei välttämättä kuule avunhuutoja 

toiseen huoneeseen. Potilaan hoito viivästyy.” 

Taulukko 11 Puutteita hoitokäytännöissä ja organisoinnissa 

Tutkimustulosten mukaan vaaratilanteita lääkehoitopoliklinikalla aiheutti puutteet 

hoitokäytännöissä ja organisoinnissa. Lääkehoitopoliklinikalla hoidetaan potilaita usealta eri 

lääketieteen erikoisalalta ja useasta eri toimipisteestä.  Vaaratilanteita aiheuttaa se, että 

jokaisella erikoisalalla ja toimipisteellä on vähän erilaiset hoitokäytännöt. Esimerkiksi samaa 

lääkeainetta voidaan antaa erilaisella hoitokäytännöllä eri lääketieteen erikoisalojen 

potilaille. Lääkehoitopoliklinikalle tulee myös potilaita esivalmistelua varten lääkehoidon 

avulla tehtäviin tähystyksiin. Tämän potilasryhmän taustatietoihin ei aina ole mahdollista ja 
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aikaa perehtyä riittävän hyvin. Potilaan lääkehoidon jatkuvuuden vaarantumista aiheuttaa 

taas jatkohoitosuunnitelmien ja suunnitelmien toteuttamisen epäselvyys. 

Lääkehoitopoliklinikalla hoitoja saavien potilaiden kohdalla on eri erikoisala ja toimipiste 

kohtaisesti määritelty, kuka hoitaa potilaan jatkohoidon ja miten se toteutetaan. Varaako 

seuraavan lääkehoitoajan ja lääkärin vastearvio käynnin potilaasta hoitovastuussa oleva 

yksikkö vai lääkehoitopoliklinikka.  Jatkohoito käytännöt ovat moninaiset ja ajoittain 

epäselvät. Lisäksi vaaratilanteen hoidon jatkuvuudelle aiheuttaa, jos potilas ei itse sitoudu 

hoitoonsa. Potilaan vastuulla on kontrolliverikokeissa käynti, hoitosuunnitelman 

noudattaminen ja omaan vointiinsa muutoksiin liittyvistä oireista yhteydenottaminen ja 

raportointi. 

”Poliklinikalla hoidetaan monia eri erikoisaloja, ja kaikilla erikoisaloilla on hiukan 

erikäytännöt. Hoitajan täytyy olla perillä monenlaisista lääkehoidoista ja niihin liittyvistä 

asioista kuten verikokeiden tarkistamisesta.” 

”Jatkosuunnitelmat jäävät tekemättä, kun on epäselvää kuka tekee ja mitä.” 

”Poliklinikalle tulee paljon gastron potilaita pelkän i.v-reitin avausta varten. Näiden 

potilaiden taustoihin/tietoihin ei kovin usein perehdytä, koska potilaat eivät saa mitään 

lääkehoitoa. Joskus potilaalla onkin voinut olla yllättäen esim. MRSA tartunta tai C-hepatiitti, 

mikä on huomattu vasta kun potilas jo "hoidossa." 
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9.4.2 Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy 

Taulukko 12 Etukäteisvalmistautumisen ja potilaan voinnin seurannan merkitys 

Tutkimustulosten mukaan lääkehoitopoliklinikan lääkehoidonpotilasturvallisuutta 

vaarantavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä potilaan voinnin aktiivisella seurannalla ja 

hyvällä etukäteisvalmistautumisella. Tärkeää on, että potilas itse osallistuu omaan hoitoonsa 

ja sen suunnitteluun. Huolehtii lääkehoitoajoistaan ja raportoi voinnissaan tapahtuvista 

muutoksista. Hoitajien mukaan vaaratilanteita voitaisiin ennaltaehkäistä myös lääkehoidon 

aikana, potilaan voinnin aktiivisella seurannalla ja nopealla reagoinnilla voinnissa tapahtuviin 

muutoksiin.  Tärkeää on keskustella potilaan kanssa ennen hoito, hoidon aikana ja hoidon 

jälkeen potilaan vointiin liittyvistä muutoksista. Hyvä etukäteisvalmistautuminen on aina 

erityisen tärkeää.  Kaikki potilaan hoitoon vaikuttavat asiat tulee aina huomioida. Tärkeää on 

tunnistaa riskiryhmäpotilaat, joita ovat mm. lääkehoitosyklinsä alussa olevat potilaat. Nämä 

potilaat ovat saaneet lääkehoitoa vasta muutamia kertoja ja ovat siten suuremmassa 

riskiryhmässä saada lääkeaineesta johtuva allerginen reaktio. Hyvään 

etukäteisvalmistautumiseen kuuluu myös mm. lääkemääräysten kaksoistarkistaminen 

lääkesovelluksesta, potilaan hoitomääräyksiin ja perussairauksiin tutustuminen sekä 

riskitekijöiden kartoitus. Tutkimuksen mukaan hyviä ja selkeitä toimintaohjeita tarvitaan 

lääkehoitotyön tueksi. 
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”….tarkkailla protokollan mukainen aika infuusion jälkeen vointia, ennen kuin potilas pääsee 

lähtemään.” 

”Lääkereaktion ennaltaehkäisyssä on tärkeää tunnistaa riskiryhmän potilaat (esim. jos 

ensimmäinen infuusio).”  

”Ennakoimaan mahdolliset vaaratilanteet ja selvittää toimintaohjeet sellaisten varalle.” 

Taulukko 13 Fyysisen hoitoympäristön merkitys 

Lääkehoitopoliklinikalla fyysisen hoitoympäristön merkitys on suuri. Turvallista lääkehoitoa 

voidaan toteuttaa vain lääkehoitoon soveltuvassa potilastarkkailuympäristössä ja lääkkeiden 

käyttökuntoonsaattamiseen sopivassa lääkehuoneessa.  Nykyisin käytössä oleva potilas-

kutsujärjestelmä ei kuulu riittävän kattavasti ympäri poliklinikkaa. Tällä hetkellä myös 

lääkkeet käyttökuntoon saatetaan potilastarkkailuhuoneen kanssa samassa tilassa olevassa 

työpisteessä. Työskentelypisteessä ei ole tarvittavaa lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen 

vaadittavaa työrauhaa. Käytössä ei ole myöskään laminaari-ilmavirtauskaappia, mikä olisi 

aseptisen lääkelaimennustyön edellytys. Laminaari-ilmavirtauskappi suojaisi 

hoitohenkilökuntaakin lääkeaineiden haitallisilta partikkeleilta. Lääkehoitopoliklinikka 
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tarvitsisi hoitohenkilökunnan mielestä turvallisen lääkehoidon toteuttamisen tueksi 

toimintaan soveltuvat tilat ja kattavan potilas- ja hätäkutsujärjestelmän.     

”Turvallisen lääkehoidon toteuttamisen kannalta pitäisi saada paremmat 

lääkkeenlaimennostilat, sekä toimiva potilaskutsujärjestelmä.” 

”Epäsopivat tilat estävät aseptisen ja turvallisen työskentelyn.” 

”Ongelmat liittyvät mielestäni lähinnä tiloihin ja tekniikkaan, mitkä eivät palvele 

potilasturvallisuutta täysin.” 

Taulukko 14 Lääkehoidon toteutusta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisy 

Tutkimuksen mukaan lääkehoitopoliklinikalla lääkehoidon toteutusta vaarantavien 

tilanteiden ennaltaehkäisyssä on tärkeää tunnistaa potilas oikein. Potilasrannekkeen käyttö 

on ehdoton edellytys kaikkien potilaiden kohdalla. Potilasrannekkeen laiton yhteydessä 

potilaan henkilöturvatunnus ja nimi tulee varmistaa potilaalta. Lääkkeiden annon yh-

teydessä tulee taas suorittaa lääkehoitoon liittyvä kaksoistarkistus. Näin voidaan varmistua, 

että kyseessä on oikea potilas, oikea lääke, oikea annos, oikea antoreitti ja oikea 

antoajankohta. Selkeillä lääke, - laimentamis,-  ja hoito-ohjeilla pystytään välttämään myös 

lääkehoidon toteutukseen liittyviä vaaratilanteita. Lääkehoitopoliklinikalla voisi olla käytössä 
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lääkehoidontarkistuslista turvallisen lääkehoidon toteuttamisen tukena. Lisäksi 

lääkehoidonprosessin selkä määritteleminen ja avaaminen, toisi turvallisuutta ja ehkäisisi 

lääkehoidon toteutusta vaarantavia tilanteita.   

”Väärän lääkkeen antamisen ennaltaehkäisyssä tärkeää potilaan tunnistaminen.” 

”Tarkastamalla aina potilaan, oikean lääkkeen ja määrän. Mahdollisuuksien mukaan 

lääkkeen kaksoistarkastus.” 

”…myös jonkinlainen tarkistuslista ennen lääkkeen antamista voisi olla hyvä, varsinkin uusille 

työntekijöille.” 

Taululukko 15 Henkilöstöresurssien ja töiden organisoinnin merkitys 

Lääkehoidon potilasturvallisuuttaa voidaan lisätä riittävällä henkilöstön perehdyttämisellä ja 

hoitotyön organisoinnilla. Tutkimuksen mukaan lääkehoitopoliklinikan hoitohenkilöstön 

kesken tulee olla selkeät tehtävänkuvat ja potilaat tulee jakaa päiväkohtaisesti 

yksilövastuullisen hoitotyön periaatteiden mukaisesti. Potilaiden hoitoon saapuminen tulee 

tapahtua vielä porrastetummin kuin nykyään, jotta hoitaja voivat rauhallisesti toimia aina 

yhden potilaan kanssa kerrallaan. Lääkkeet tulee pyrkiä saattamaan käyttökuntoon yksi 

kerrallaan, jolloin lääkevirheiden mahdollisuus on pienempi. Lääkehoitopoliklinikalla sai-
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raanhoitajat ottavat suuren vastuun osana potilaan lääkehoitoa. Ehdottoman tärkeää onkin 

tuolloin, että hoitajille mahdollistetaan oman tieto/taitonsa päivittäminen alati muuttuvassa 

toimintaympäristössä. Vain riittävällä koulutuksella ja opastuksella pystytään toteuttamaan 

turvallista lääkehoitoa ja ehkäistä siihen liittyviä vaaroja.  

”….asiakkaiden tuleminen enemmän porrastetusti, jolloin voi rauhassa toimia yhden 

asiakkaan kanssa kerralla.” 

”…jakamalla asiakkaat työparin kanssa, jolloin kuormitus vähäisempää.” 

”Ottamalla vastuun omasta toiminnastani ja päivittämään tietojani jatkuvasti.” 

9.5 Tutkimustulosten johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin saamaan tietoa Tays Valkeakoskeen lääkehoitopoliklinikan 

lääkehoidon potilasturvallisuusriskeistä. Minkälaisia mahdollisia vaaratapahtumia siellä 

esiintyy lääkehoidon potilasturvallisuuden näkökulmasta. Miten ja missä tilanteissa ne 

korostuvat sekä miten lääkehoidon potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita voidaan 

ennaltaehkäistä siellä työskentelevien hoitohenkilökunnan mielestä. Haastateltaville 

sairaanhoitajille annettiin mahdollisuus kertoa omin sanoin vapaasti kokemuksistaan ja 

näkemyksistään. Tutkimuksessa saadut tulokset vastasivat tutkimusongelmiin. 

Tutkimustuloksista saatu tieto hyödynnettiin lopullisessa tuotoksessa, riskinhallintaohjel-

massa. Tutkimustulokset eivät eronneet toisistaan eri alueilla, joten tulokset olivat 

yhdistettävissä keskenään. Jokaisella alueella vaaratilanteet ja niiden syyt ja seuraukset sekä 

ennaltaehkäisy keinot ja ehdotukset olivat samansuuntaisia.  

Hoitajien mielestä mahdollisia vaaratilanteita lääkehoidon potilasturvallisuuden 

näkökulmasta lääkehoitopoliklinikalla oli liittyen lääkehoidon toteutukseen ja prosessiin. 

Esille nousi myös puutteita henkilöstön resursseissa ja töiden organisoinnissa. Fyysisen 

hoitoympäristön merkitys korostui voimakkaasti vastauksissa. Haastavaksi koettiin myös lää-

kehoidon suunnitteluun liittyvät asiat. 
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Selkeästi tutkimusvastauksista näki, että hoitajat kokivat mahdollisena vaaratilanteena 

potilaalle väärin annetun lääkkeen tai potilaan saaman väärän lääkeannoksen. Näistä 

lääkkeenantoon liittyvien virheiden ennaltaehkäisykeinoista Pshp:lla on selkeä ohjekirje 

(48581/2014) lääkehoitoon toteutukseen liittyen. Ohjekirjeessä painotetaan erityisesti -viisi 

oikein sääntöä. Sääntö tarkoitta, että lääkettä potilaalle annettaessa pitää jokaisen potilaan 

kohdalla varmistaa, että kaikki seuraavat viisi sääntöä toteutuvat: 1. Oikea potilas, 2. Oikea 

lääke, 3 Oikea annos, 4. Oikea antoreitti ja 5. Oikea antoajankohta. Lisäksi lääkettä potilaille 

käyttökuntoon saatettaessa pitää suorittaa lääkkeiden kaksoistarkistus aina kun se on 

mahdollista. Lääkevirheiden mahdollisuutta lisäsi hoitajien mielestä myös epäselvät hoito- ja 

määräysohjeet lääkäreiltä. Lääkehoidon määräykset tuleekin kirjata lääkehoitosovellukseen 

ja määräysosioihin Pshp:n ohjeistuksen mukaisesti. Aina kuitenkaan lääkärit eivät noudata 

näitä määräyksiä, jolloin epäselvyyksiä esiintyy.  

Osaavan henkilökunnan riittämätön määrä oli mahdollisia vaaratilanteita aiheuttava asia 

tutkimustuloksissa. Henkilökuntavaje aiheuttaa lääkehoidon virheiden mahdollisuuden 

lisääntymisen kiireen ja kaksoistarkistuksen puutumisen muodossa. Lisäksi työparina, 

henkilökuntavajeen vuoksi, saattaa olla kokematon ja perehdytystä saamaton hoitaja. 

Tällainen tilanne kuormittaa vuorossa olevia hoitajia vielä lisää ja näin ollen lääkevirheiden 

mahdollisuus kasvaa. Henkilöstöresurssien riittävällä mitoituksella ja kattavalla 

perehdytysohjelmalla osaavan henkilökunnan riittävyys pystytään turvaamaan.  

Lääkehoitopoliklinikan lääkkeiden käyttökuntoonsaattamistilat ja potilastarkkailuhuoneet 

eivät ole lääkehoidon toteutukseen soveltuvat. Tutkimusvastauksissa tilojen ahtaus ja 

toimimattomuus aiheuttivat, hoitajien mielestä runsaasti vaaratilanteita lääkehoidon 

potilasturvallisuuteen liittyen.  Aseptisesta lääkkeiden käyttökuntoon saattamisesta ei voida 

olla täysin varmoja laminaari-ilmavirtauskaapin puuttuessa. Lisäksi käytössä oleva 

työskentelypiste on nyt osa potilastarkkailuhuonetta, jossa ei ole tarvittavaa työskentely 

rauhaa lääkkeiden laimentamiseen. Pshp:n johdossa ja esimiestasolla on tiedostettu 

puutteet lääkehoitoon soveltumattomista tiloista. Uudet lääkehoitopoliklinikan tilat on nyt 

suunniteltu ja tilojen remontointi alkaa kesällä 2020.  Tavoitteena on, että 

lääkehoitopoliklinikka pääsee muuttamaan uusiin tiloihin talven 2020 aikana.  
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Tärkeänä kehityskohteena tutkimustuloksissa nousi esille puute lääkehoidon 

hoitokäytännöistä ja suunnittelusta. Lääkehoitopoliklinikka toteuttaa monen eri lääketieteen 

erikoisalojen ja sairaalan eri toimipisteiden lääkehoitoja. Jokaisella erikoisalalla on kuitenkin 

hieman erilaiset toimintaohjeet ja yhteistyösopimukset lääkehoitopoliklinikan kanssa. Tämä 

aiheuttaa ajoittain sekaannuksia hoidon suunnittelussa ja jatkohoidon toteutuksessa. 

Parasta olisi, jos lääkehoitopoliklinikalla hoitotyönprosessi ja toiminta kulttuuri olisivat 

mahdollisimman yhtenäinen ja linjattu kaikkien eri potilasryhmien kanssa samanlaiseksi. Yh-

teistyön merkitys eri toimijoiden kanssa ei pidä myöskään unohtaa. Se nousee erittäin 

tärkeään asemaan hoitokäytäntöjä kehitettäessä.    

Tutkimustulosten mukaan lääkehoidon potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita voidaan 

ennaltaehkäistä lääkehoidon toteuttamiseen liittyviin vaaroihin puuttumalla ja hyvällä 

etukäteisvalmistautumisella. Tärkeäksi seikaksi koettiin potilaan voinnin aktiivinen ja 

kokonaisvaltainen seuranta.  Henkilöstöresursseilla ja oman työn organisoinnilla on myös 

suuri merkitys turvallisessa lääkehoidossa. Esiin nousi myös fyysisen hoitoympäristön 

merkitys lääkehoitoa vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisykeinoissa. 

Lääkehoidon toteutusta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä keskeistä hoitajien 

mielestä oli potilaan oikeaoppinen tunnistaminen ja selkeät lääke, -toiminta- ja hoito-ohjeet.  

Lääkehoidon ohjekirjeen mukaan, jokaisella potilaalla tuleekin olla hoidon aikana 

tunnistusranneke (ohjekirje 39248/2017 ja 48581/2014).  Muistin varaiseen tunnistukseen ei 

tule luottaa. Potilaan kutsuminen Akseli-potilaskutsujärjestelmänkään avulla ei vielä takaa, 

että hoitoon saapuisi oikea potilas. Potilaan henkilöturvatunnus ja nimi pitää varmistaa aina 

kysymällä potilaalta.  

Lääkehoidon toteuttamisessa koetiin haastavaksi epäselvät lääkemääräykset ja 

toimintaohjeet. Selkeillä, päivitetyillä, yhdestä paikasta löytyvillä ja Pshp:n ohjeistuksen 

mukaan kirjatuilla määräyksillä pystyttäisiinkin lisäämään lääkehoidon turvallisuutta.  

Potilaan voinnin kokonaisvaltainen seuranta on yksi tärkeä keino, millä voidaan 

ennaltaehkäistä potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita. Erityisen tärkeää on potilaan 

oma osallistuminen voinnin seurantaan. Tutkimustulosten mukaan hyvällä 

etukäteisvalmistelulla ja potilaan hoitomääräyksiin tutustumisella pystytään esimerkiksi 
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tunnistamaan riskiryhmäpotilaat. Lääkehoidon alussa, ensimmäisten lääkeinfuusioiden 

kohdalla, potilaalla on aina suurempi riski saada esimerkiksi allerginen reaktio lääkeaineesta. 

Tämän tiedostamisella, nopealla reagoimisella potilaan voinnin muutoksiin ja selkeillä 

toimintaohjeilla näissä tilanteissa voidaan ennaltaehkäistä lääkehoidon vaaratilanteita.  

Tutkimustulosten perusteella hoitohenkilökunta kokee, että vaaratilanteiden 

ennaltaehkäisykeinona työt tulisi pystyä paremmin organisoimaan lääkehoitopoliklinikalla. 

Potilaat saapuvat tällä hetkellä lääkehoitoihinsa liian saman aikaisesti, jolloin työn 

kuormittavuus on hetkellisesti korkea. Tämä altistaa lääkehoitovirheille. Potilaiden hoitoon 

saapumisen porrastaminen ja jakamalla yksilövastuullisesti päivän potilaat, työn 

kuormittavuutta voidaan helpottaa.  Lisäksi vastausten perusteella henkilöstöresurssein on 

mahdollistettava henkilöstön riittävä perehdyttäminen lääkehoitopoliklinikan toimintaan. 

Työ lääkehoitopoliklinikalla on erityisosaamista vaativaa ja sairaanhoitajan peruskoulutus ei 

siihen riitä. Kokematon työpari, jolla ei ole riittävää opastusta työhönsä, voi olla suuri 

riskitekijä potilaan lääkehoidossa. Siksi jokaisen hoitajan tuleekin ottaa vastuu omasta 

toiminnastaan, tieto/taitonsa kehittämisestä ja myös osaamattomuudestaan.  

Lääkehoidon vaaratilanteiden ennaltaehkäisykeinona tutkimustuloksissa esiin nousi fyysisen 

hoitoympäristön merkitys. Ihan niin kuin vaaratilanteiksi lääkehoidossa koettiin epäsopivat 

lääkkeiden käyttökuntoonsaattamistilat ja potilastarkkailuhuoneet. Samoin, jotta 

vaaratilanteita voidaan ennaltaehkäistä, riskejä aiheuttavat tilat tulee korjata. Lääke-

hoitopoliklinikalle onkin valmistumassa uudet toimitilat. Tilat ovat todennäköisesti valmiit 

talvella 2020. Näiden tilojen suunnitteluun on ollut myös hoitohenkilökunnalla mahdollisuus 

vaikuttaa.  

9.6 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Hyvät tieteelliset käytännöt velvoittivat tutkijaa koko tämän työn tutkimusprosessin läpi. 

Tässä tutkimuksessa noudatettiin hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja tieteellisiä periaatteita. 

Tutkimuksen toimintatavoissa huomioitiin rehellisyys, huolellisuus ja tieteellisen tiedon 

vaatimusten mukaisuus tutkimuksen suunnittelusta toteutukseen ja aina lopulliseen 

raportointiin. Muiden tutkijoiden työtä kunnioitettiin viittaamalla heidän julkaisuihinsa 

asianmukaisesti. Hyvien tieteellisten käytäntöjen noudattaminen työssä, varmisti 
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tutkimuksen eettisen hyväksyttävyyden, luotettavuuden ja tulosten uskottavuuden. (TENK, 

2012, ss. 6-7; kt. myös Kuusikko, 2018, s. 74) 

Tässä työssä tärkeitä eettisiä periaatteita olivat tutkittavan yksityisyys, luottamuksellisuus, 

tiedonantajan vapaaehtoisuus ja henkilöllisyyden suojaaminen. Tutkittavat olivat tietoisia 

siitä, että heillä oli mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai että he voivat 

keskeyttää sen ilman seuraamuksia. Lisäksi tutkimukseen osallistuville kerrottiin, että heillä 

oli oikeus kieltää käyttämästä heihin liittyvää aineistoa tutkimuksessa. Tutkimuksesta ei ollut 

mitään haittaa tutkittaville. (Vainio, 2013, s. 51)  

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä haettiin lupaa tutkimuksen toteuttamiseksi organisaation 

lupakäytäntöjen mukaisesti (Liite 4). Tutkimusluvan liitteenä oli opinnäytetyön ohjaajien 

hyväksymä tutkimussuunnitelma. Kyselyn kohderyhmäksi valittiin koko 

lääkehoitopoliklinikan lääkehoitoa toteuttava henkilökunta, jolloin kaikille tutkittavan 

ryhmän jäsenille tarjottiin tasapuolinen mahdollisuus tiedon antamiseen. Haastateltavia 

hoitajia informoitiin etukäteen sähköpostin välityksellä kertomalla tutkimuksesta. 

Sähköpostin liitteenä oli saatekirje ja suostumuslomake (Liite 4.) Saatekirjeessä kerrottiin 

tutkimuksen tarkoituksesta, vapaa ehtoisuudesta, anonymiteetin säilymisestä sekä 

pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimusaineiston keruussa 

käytettiin sähköistä kyselylomaketta, joka lähetettiin vastaajille atk-palveluiden kautta 

sähköpostilinkkinä. Sähköistenkyselylomakkeiden käyttö on vielä suhteellisen uusi 

menetelmä terveydenhuollossa. Vastaamiseen saattoi vaikuttaa vastaajan asenne tietotek-

niikkaa kohtaan, tietotekniikan hallintataidot sekä tietokoneen ja sähköpostin 

käyttömahdollisuudet omassa työpisteessä. Lisäksi vastausajankohdan ajoittuminen 

sattumalta ensimmäisen koronaallon alkuun Suomessa, saattoi aiheuttaa haasteita 

vastaajille.  Kysely koettiin myös pitkäksi. Toisaalta kysely oli mahdollista keskeyttää ja jatkaa 

myöhemmin ilman, että jo annetut vastaukset katosivat.  

Kyselyssä saatu aineisto käsiteltiin luottamuksellisesti, eivätkä vastaajien sähköpostiosoitteet 

olleet tutkimuksen tekijän käytössä missään vaiheessa. Vastaajien henkilötietoja, sukupuolta 

ja ikää ei kysytty, ja tulokset raportoitiin niin, ettei yksittäistä vastaajaa voinut tunnistaa.  

Tutkimusaineisto säilytettiin sähköisessä muodossa niin, että se ei joutunut vääriin käsiin 

tutkimusprosessin missään vaiheessa tai sen jälkeen. Tutkimukseen liittyvä materiaalia 
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tallennettiin yhdelle tietokoneelle, jolle kirjautumiseen tarvittiin salasana. Sähköinen 

aineisto tuhotiin tutkimuksen päättyessä ja opinnäytetyön valmistuttua 18.12.2020 

poistamalla se tietokoneelta ja tietokoneen kovalevyltä sekä tyhjentämällä tietokoneen 

roskakori. (Vilkka, 2015, ss. 41-47) 

Tutkimuksen luotettavuutta luotiin koko tutkimuksen ajan suhteessa teoriaan, tutkimiseen, 

analyysitapaan, luokitteluun, tutkimusaineiston ryhmittelyyn, tulkitaan, tuloksiin sekä 

johtopäätöksiin. Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin lisäämän sillä, että tutkittavat eivät 

saaneet aikaisemmin nähdä tutkimuskysymyksiä. He eivät pystyneet millään tavoin 

valmistautumaan etukäteen tutkimusta koskevaan materiaaliin, vaan tutkittavat vastasivat 

avoimesti sen hetkisen kokemuksen ja tietämyksen pohjalta. Tutkijalla ei ollut myöskään 

mahdollisuutta vaikuttaa kirjatun aineiston sisältöön millään tavalla. (Kuusikko, 2018, s. 75; 

kt.myös Vainio, 2013, s. 52) 

Tätä tutkimusta ei käytännössä voi toistaa sellaisenaan, koska jokainen laadullisella 

tutkimusmenetelmällä tehty tutkimus on ainutkertainen kokonaisuus. Sisällönanalyysin 

haasteena olikin sen joustavuus ja että ei ollut yhtä oikeaa tapaa tehdä analyysiä. Analyysi 

vaiheessa tutkija palasi useita kertoja alkuperäiseen aineistoon ja tarkasteli kategorioiden 

luotettavuutta. Huomioitavaa on kuitenkin, että tutkimuksessa on aina virhepäätelmän 

mahdollisuus. Lisäksi tutkijan henkilökohtaisia mielipiteitä ei voinut täysin väistää, koska 

tutkija itse työskentelee vastuuhoitajan Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikalla. 

Haastattelu-tutkimuksista saatujen tulosten perusteella ei voida myöskään olla täysin 

varmoja siitä, miten ko. sairaanhoitaja itse henkilökohtaisesti osaa tunnistaa lääkehoidon 

potilasturvallisuutta vaarantavat tilanteet ja miten hän itse toimii vaarantavien tilanteiden 

ehkäisyssä. (Kuusikko, 2018, ss. 74-75; kt. myös Vainio, 2013, ss. 51-52) 

Tutkimuksen raportoinnissa kuvattiin tutkimuksen eteneminen niin, että se on toistettavissa. 

Raportoinnissa pyrittiin selkeisiin ilmauksiin tutkitusta ilmiöstä sekä koko 

tutkimusprosessista. Analyysi kuvattiin tarkasti käyttäen taulukointia ja luokittelua, jossa 

kuvattiin alkuperäisteksti. Eli samaa tarkoittavat asiat yhdistettiin omiin luokkiinsa, joille 

kullekin annettiin yhteinen, luokan sisältö kuvaava nimi. Tutkimustuloksissa käytettiin myös 

jonkin verran suoria lainauksia haastattelutekstistä. Näillä menetelmillä pyrittiin 

varmistamaan tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen aineisto koostui vain Pshp Tays 
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Valkeakosken lääkehoitopoliklinikalla työskentelevän henkilökunnan kokemuksista 

lääkehoidon vaaratapahtumista. Tämä on otettava huomioon tutkimuksen tuloksia 

yleistettäessä. Tutkimustuloksista löytyi kuitenkin yhteneväisyyttä aikaisempiin suomessa 

tehtyihin tutkimuksiin lääkehoidon turvallisuuden riskeistä. (Kuusikko, 2018, s. 76; kt. myös 

Vainio, 2013, s. 53) 

10 RISKINHALLINTAOHJELMA 

Tutkimuksen kyselylomakehaastattelujen avulla saatujen tulosten ja kehitystyönä luotujen 

mallinnusten (Liitteet 1 ja 3) perusteella voitiin todeta, että lääkehoidon 

potilasturvallisuuden näkökulmasta lääkehoidon toteutukseen liittyvät vaaratilanteet olivat 

vakavimpia lääkehoidon potilasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia lääkehoitopolikli-

nikalla. Tämän vuoksi lääkehoitopoliklinikan riskinhallintaohjelma valittiin käsittelemään 

pelkästään lääkehoidon toteutusta vaarantavia tilanteita ja niiden ennaltaehkäisykeinoja. 

Lääkehoidon toteutuksessa tapahtuvat vaaratapahtumat saattavat aiheuttaa potilaalle 

runsaasti ylimääräistä kärsimystä hoidossaan. On tärkeää huomioida kaikki mahdolliset 

riskitekijät ajoissa ja miettiä eri varautumiskeinoja, joilla voidaan ennaltaehkäistä 

vaaratilanteiden syntyminen lääkehoidon toteutuksessa.   

Liitteessä 1 (Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikan riskienarviointi -taulukko) on kuvattu 

kaikki lääkehoidon toteutumiseen liittyvät riskitekijät ja niiden ehkäisykeinot sitten kun ne 

on kehittämistyössä mallinnettu. Varautuminen- sarakkeeseen kirjattiin ne ehkäisykeinot, 

jotka ovat jo tällä hetkellä käytössä lääkehoitopoliklinikalla. Toimenpide/kehitettävää- 

sarakkeeseen kirjattiin uudet ideat, jotka eivät ole vielä välttämättä käytössä. Ne ovat 

asioita, joilla edistetään ja kehitetään lääkehoitopoliklinikan lääkehoidon toteutumisen 

potilasturvallisuutta paremmaksi kaikkien potilaiden kohdalla. Taulukossa olevassa proses-

sin vaihe/ tehtävän kuvaus – sarakkeessa kuvattiin lääkehoitopoliklinikalla hoitajien tekemä, 

lääkehoidon toteutukseen liittyvä kokonaisuus tai potilaan oma lääkehoitoon liittyvä 

toiminta. Vaarankuvaus- ja vaaralle altistavat tekijät- sarakkeisiin kirjattiin tilanteet, jotka 

saattavat aiheuttaa tai johtaa lääkehoidon toteutuksen potilasturvallisuuden ris-

kitapahtumiin. Kaikki tutkimuksessa esille nousseet lääkehoidon toteutuksen 

potilasturvallisuuden riskitapahtumat pisteytettiin taulukkoon Pshp:n riskin suuren arviointi- 

kriteerien avulla. Arvioinnissa otettiin huomioon lääkehoidon toteutuksen potilasturvallisuus 
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riskien todennäköisyys, vaikutus ja riskien suuruus. Riskinhallintaulukon suunnittelussa 

otettiin huomioon haastatteluissa saadut tutkimustulokset, kehittämistyön mallinnukset ja 

lisäksi taulukon suunnittelussa hyödynnettiin työn kirjallisuuskatsausta. (Vainio, 2013, ss. 53-

54) 

10.1 Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikan lääkehoidon toteutumisen riskinhal-

lintaohjelma 

 

Prosessin 
vaihe/ 
tehtävä 

Vaarankuvaus/vaaralle 
altistava tekijä 

Varautuminen Toimenpide/kehitettävää 

 
 

Lääkkeiden 
kaksoistarkistuks
en 
toteutumisessa 
puutteita 

-Yksin työskennellessä 
lääkkeiden 
kaksoistarkistus ei 
toteudu 
 
-Lääkkeiden 
kaksoistarkistusta ei 
aina ehditä tehdä 

-Hoitotytön 
johtamisessa 
huomioidaan riittävä 
henkilöstömitoitus 
 
-Lääkehoidon 
ohjekirje: 
Käyttökuntoon 
saatettavien 
lääkkeiden osalta 
samanaikainen 
tarkistus tehdään 
siten, että toinen 
hoitaja tarkistaa 
lääkkeen nimen, 
annosmäärän, 
lääkemuodon, 
lääkkeen 
laimennusohjeen ja 
lääkkeen antoreitin 
ennen lääkkeen 
käyttökuntoon 
saattamista 
 
-Perehdytysohjel-
massa käydään läpi 
lääkkeiden 
kaksoistarkistus 

-Työvuorosuunnit-
telulla on 
varmistettava, että 
lääkehoitopoliklinikall
a työskentelee aina 
perehtyneet ja 
lääkehoidon kaikkia 
osa-alueita hallitsevat 
hoitajat.  
 
- Lääkehoidon 
toteutuksessa 
kaksoistarkistukset 
tehtävä 
lääkehoidonprosessin 
kaikissa eri vaiheissa 
 
-Työparityöskentely 
mahdollistettava sekä 
luotava 
mahdollisuuksia 
hoitohenkilökunnan 
keskinäiseen 
osaamisen 
jakamiseen 
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Väärin annettu 
lääke potilaalle 

-Potilas saa 
epähuomioissa väärin 
annostellun tai 
väärällä 
infuusionopeudella 
annetun lääkkeen 

-Lääkkeiden 
antotavan 
kaksoistarkistus 
 
-Lääkkeiden antoa ja 
laimennosta 
ohjaavan materiaalin 
käyttö 
 
-Lääkehoidon 
ohjekirje: Lääkettä 
potilaalle 
annettaessa pitää 
jokaisen potilaan 
kohdalla varmistaa, 
että sääntöä oikea 
antoreitti ja oikea 
antoajankohta 
toteutuvat 
 
-Perehdytysohjel-
massa lääkkeen 
antoon liittyvän 
materiaalin läpi 
käyminen  

-Käyttöön selkeät, 
päivitetyt ohjeet 
lääkkeiden antoon ja 
laimentamiseen 
liittyen. Farmaseutin 
kanssa tulee tehdä 
lääkkeiden antoon 
liittyvä ohjekansio, 
joka löytyy 
sähköisessä 
muodossa 
työasemilta 
 
-Lääkkeiden antoon 
liittyvän 
tarkistuslistan 
luominen ja 
käyttöönotto 
 
-Rauhallinen ja 
häiriötön 
työympäristö sekä 
riittävät 
henkilöstöresurssit 
taattava 
 
-Hoitotyön tekijöiltä 
lääkkeen anto vaatii 
vastuuta, osaamista, 
tarkkuutta, 
huolellisuutta, 
tarkastamista, 
yhteistyötä ja selkeää 
työnjakoa 

Väärälle 
potilaalle 
annettu lääke 

-Potilas saa 
epähuomiossa toiselle 
potilaalle tarkoitetun 
lääkeannoksen 
 
-Potilaan 
tunnistaminen 
oikeaoppisesti 
puuttuu. Luotetaan 
liikaa ulkomuistiin ja 
akseli-
potilaskutsujärjestelm
ään 
 

-Lääkkeiden 
kaksoistarkistus 
 
-Potilaan vahva 
tunnistaminen 
 
-Lääkehoidon 
ohjekirje: Jokaisella 
potilaalla pitää olla 
lääkehoidon aikana 
tunnistusranneke  
(Ohjekirje 
39248/2014) 
  

- Potilaan aktiivinen 
rooli on tärkeä 
lääkehoidon 
prosessissa, 
viimeisenä tarkistajan 
ennen lääkkeen antoa 
 
-Potilasta 
kannustetaan 
osallistumaan ja 
kysymään epäselvistä 
tai vieraan näköisistä 
lääkkeistä 
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-Lääkeannokset 
sekoittuvat 
keskenään, jos useita 
lääkkeitä 
käyttökuntoon 
saatetaan samaan 
aikaa 

-Potilastietoihin 
etukäteen 
tutustuminen 
 
-Lääkemääräyksiin 
etukäteen 
tutustuminen 
 
-Lääkehoidon 
ohjekirje: Lääkettä 
potilaalle 
annettaessa pitää 
jokaisen potilaan 
kohdalla varmistaa, 
että sääntöä oikea 
potilas toteutuu 

-Pyritään 
valmistamaan 
lääkeannokset yksi 
kerrallaan, jotta 
sekoittumisen vaara 
vähenee 
 
-Lääkehoitopoli-
klinikan aikataulu-/ 
ajanvarauspohjat 
muokataan potilaiden 
hoitoon saapumisen 
porrastamisen 
mahdollistaviksi 
 

Väärin 
valmistettu 
lääkeannos 

-Potilas saa 
epähuomiossa väärin 
laimennetun 
lääkeannoksen 

-Lääkkeen 
käyttökuntoon 
saattamisen 
kaksoistarkistus 
 
-Lääkkeiden antoa ja 
laimennosta 
ohjaavan materiaalin 
käyttö 
 
-Perehdytys-
ohjelmassa käydään 
läpi lääkkeiden 
valmistukseen 
liittyvät asiat 
 
-Aseptinen 
työskentelytapa 
 

-Käyttöön selkeät, 
päivitetyt ohjeet 
lääkkeiden antoon ja 
laimentamiseen 
liittyen. Farmaseutin 
kanssa tulee tehdä 
lääkkeiden antoon 
liittyvä ohjekansio, 
joka löytyy 
sähköisessä 
muodossa 
työasemilta 
 
 
-Tarkistuslistan 
luominen ja 
käyttöönotto 
lääkkeen 
valmistukseen liittyen 
 
-Rauhallinen ja 
häiriötön 
työympäristö sekä 
riittävät 
henkilöstöresurssit 
 
-Osastofarmaseutin 
työskentelyn 
lisääminen 
lääkehoidon tiimissä 
parantaa 
lääkitysturvallisuutta 
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-Osastofarmaseutin 
valmistamat 
lääkelaimennokset  
 
-Koulutusinterventiot, 
jotka lisäävät 
hoitohenkilökunnan 
lääkehoidon 
osaamista ja 
toteuttamisen 
turvallisuutta 
 

Väärä 
lääkeannos 
määrä 

-Potilas saa 
epähuomiossa väärän 
määrän lääkeainetta 

-Lääkehoidon 
ohjekirje: Lääkettä 
potilaalle 
annettaessa pitää 
jokaisen potilaan 
kohdalla varmistaa, 
että sääntöä oikea 
lääke, ja oikea annos 
toteutuvat 
 
-Perehdytys-
ohjelmassa käydään 
läpi lääkeannosten 
määräytyminen 
 
-Potilaan 
lääkemääräyksiin 
etukäteen 
tutustuminen 
 
-Lääkemääräysten 
tarkistaminen 
lääkesovelluksesta ja 
erikoisalalehdeltä 
 
-Lääkkeen 
kaksoistarkistus 
 

-Käyttöön selkeät, 
päivitetyt ohjeet 
lääkkeiden antoon ja 
laimentamiseen 
liittyen. Farmaseutin 
kanssa tulee tehdä 
lääkkeiden antoon 
liittyvä ohjekansio, 
joka löytyy 
sähköisessä 
muodossa 
työasemilta 
 
-Tarkistuslista 
luominen ja 
käyttöönotto, 
lääkeannos määriin 
liittyen 
 
-Rauhallinen ja 
häiriötön 
työympäristö sekä 
riittävät 
henkilöstöresurssit 
 
-Potilaan 
punnitseminen ennen 
lääkehoitoa. 
Lääkeannokset 
lasketaan päivitetyn 
painon mukaan. 
  
-Lääkemääräysten 
tulee olla selkeitä ja 
yhdessä paikassa 
lääkesovelluksessa 
 



43 

 

 

Potilaan 
tunnistamisen 
toteutumisessa 
puutteita 

-Potilaan 
tunnistaminen 
unohtuu tai sitä ei 
tehdä ohjeiden 
mukaisesti 

-Lääkehoidon 
ohjekirje: Jokaisella 
potilaalla pitää olla 
lääkehoidon aikana 
tunnistusranneke 
(Ohjekirje 
39248/2014) 
 
-Potilaan 
henkilöllisyys 
varmistetaan 
potilasrannekkeen 
laiton yhteydessä 
kysymällä häneltä 
henkilötunnus ja nimi 
 
 

-Viivakoodi-
teknologian 
käyttöönotto potilaan 
tunnistuksessa ja 
lääkehoidossa 
 

Lääkemääräyste
n epäselvyys 

-Tapahtuu 
lääkitysvirhe 
epäselvän 
lääkemääräyksen 
vuoksi 

-Lääkärin 
konsultaatio 
määräyksistä 
 
-Lääkemääräysten 
kaksoistarkistus 
 
-Lääkemääräysten 
tarkistaminen 
lääkehoitosovellukse
sta, 
erikoisalalehdeltä ja 
määräysosiosta 

-Lääkehoidon 
määräysten 
kirjaaminen 
lääkehoito 
sovellukseen Pshp:n 
ohjeistuksen 
mukaisesti 
 
-Potilaan 
hoitotiedoissa 
keskeistentietojen 
päivittäminen 
hoitajien toimesta, 
jolloin potilaan 
hoitoon liittyvät 
oleelliset asiat ovat 
yhdessä paikassa  

Lääkehoidon tai 
hoitotyön 
prosessia ei ole 
riittävän tarkasti 
määritelty 

Lääkehoidon tai 
hoitotyön prosessi ei 
ole riittävän selkä 
työntekijöille 

-Perehdytyksessä 
käydään läpi 
hoitotyön prosessia 
lääkehoitopoliklinikal
la 
 
-Kirjalliset 
lääkehoidon- ja 
hoitotyönprosessin 
kuvaukset 
 
-Kirjalliset ohjeet 
potilaan 
lääkeinfuusion 

-Säännölliset 
yhteistyöpalaverit, 
lääkehoitopoliklinikan 
kanssa yhteistyössä 
toimivien yksiköiden 
kanssa 
 
-Lääkehoito- ja 
hoitotyönprosessin 
päivittäminen 
yhtenäiseksi 
lääkehoitopoliklinikan 
toiminta-ajatuksen 
pohjalta 



44 

 

antoon ja 
jatkohoitoon liittyen 

-Ohjeistukset, 
toimintatavat ja 
kirjaamiskäytännöt 
yhdistettävä koko 
organisaation tasolla 
 
-Tiedonkulku ja 
kommunikaatio 
tunnistettava 
lääkitykseen liittyvien 
vaaratapahtumien 
ennaltaehkäisyssä 
 
-Organisaatiossa 
tunnistettava 
moniammatilliset 
yhteistyötä edistävät 
tekijät ja pyrittävä 
aktiivisesti 
kehittämään niitä 
 

Lääkemääräystä 
joutuu etsimään 

-Lääkemääräys on 
useassa eri paikassa; 
erikoisalalehdellä, 
lääkesovelluksessa ja 
määräysosiossa  

-Lääkemääräysten 
kaksoistarkistus 
 
-Lääkärin konsultointi 
epäselvistä 
määräyksestä 

-Lääkehoidon 
määräysten 
kirjaaminen 
lääkehoito 
sovellukseen Pshp:n 
ohjeistuksen 
mukaisesti 
 
-Potilasjärjestelmiä 
kehitettäessä 
huomioitava 
päällekkäisenkirjaami
sen kirjaamisen 
vähentämisen tarve 
ja tiedon siirtyminen 
automaattisesti 
järjestelmässä, joka 
varmistaa 
lääkehoidon 
potilasturvallisuutta 

Potilas saa 
allergisen 
reaktion 

-Lääkeaineen 
aiheuttama 
yliherkkyysreaktio 
potilaalle 

-Allergisen reaktion 
hoito-ohjekaavio 
 
-Aktiivinen potilaan 
voinnin seuranta 
 

-Uuden 
henkilökunnan 
perehdyttäminen 
lääkehoitoon liittyviin 
akuuttitilanteisiin 
 
-Potilaan voinnissa 
tapahtuvien 
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-Riskiryhmä 
potilaiden 
tunnistamien 
 
- Potilaan 
lääkemääräyksiin 
etukäteen 
tutustuminen 
 
-Oman työn 
organisointi 
akuutissa 
hoitotilanteessa 
-Nopea reagointi 
potilaan voinnin 
muutoksiin 
 
-Potilaan voinnin 
seuranta hoito-ohje 
protokollan 
mukaisesti 
lääkehoidon jälkeen  
 

mahdollisten 
akuuttien 
muutostilanteiden 
säännöllinen 
harjoittelu 
 
-Potilas pyrittävä 
ottamaan mukaan 
aktiiviseksi toimijaksi 
vointinsa seurannassa 

Extravasaatio -Suonta voimakkaasti 
ärsyttävän tai 
heikkojen suonten 
vuoksi lääkeaine 
pääsee purkautumaan 
potilaan suonen 
ulkopuolelle 
 

-Laskimoyhteyden 
toiminnan 
tarkistaminen 
keittosuolainfuusiolla 
ennen ja jälkeen 
lääkehoidon 
 
-Potilaan voinnin 
seuranta 
 
-Kirjalliset 
extravasaation hoito- 
ja toimintaohjeet 
 
-Sopivan 
laskimosuonen 
valinta lääkehoitoa 
kohtaisesti 
 
-Riskilääkkeiden 
extravasaation 
mahdollisuuden 
huomioiminen 

-Uuden 
henkilökunnan 
perehdyttäminen 
lääkehoitoon liittyviin 
akuuttitilanteisiin 
 
-Potilaan voinnissa 
tapahtuvien 
akuuttien 
muutostilanteiden 
säännöllinen 
harjoittelu 
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Riskinhallintaohjelman pohjalta ehdotan seuraavia muutoksia lääkehoitopoliklinikan 

toiminnassa. Lääkkeiden ja lääkitysmääräysten kaksoistarkistuksen toteutumisen 

varmistamiseksi etukäteisvalmisteluissa molemmat hoitajat tarkistavat seuraavana päivänä 

saapuvat potilaat ja heidän lääkehoitonsa ja hoitosuunnitelmansa ristiin. Lääkkeiden käyt-

tökuntoon saattamisen yhteydessä toinen hoitaja tuo tarvittavat lääkeaineet lääkekaapista 

ja toinen hoitaja jakaa ne käyttökuntoonsaatettaviksi. Rauhallinen ja häiriötön työympäristö 

on lääkkeitä käyttökuntoon saatettaessa ehdoton edellytys turvalliselle lääkehoidolle. Tähän 

lääkehoitopoliklinikalle valmistuvat uudet tilat antavat edellytyksen.  Huomioitavaa on 

kuitenkin, että uusissa tiloissa lääkelaimennoksia tekevälle hoitajalle on taattava häiriötön 

työrauha. Lääkehoitopoliklinikan aikataulu-/ ajanvarauspohjat on muokattava potilaiden 

hoitoon saapumisen porrastamisen mahdollistaviksi. Liian monesta aikataulupohjasta on 

luovuttava, jolloin potilaiden hoitoon saapumisen organisointi on helpompaa ja 

turvallisempaa.  

Potilaan aktiivinen rooli tulee ottaa osaksi lääkehoidon prosessissa. Potilas toimii itse 

viimeisenä tarkistajan ennen lääkkeen antoa, kun häneltä kysytään aina saamansa 

lääkeannoksen nimi. Lääkehoidon määräysten kirjaaminen tulee tapahtua yhteen paikaan, 

lääkehoitosovellukseen Pshp:n ohjeistuksen mukaisesti. Lääkehoitopoliklinikan sai-

raanhoitajan tehtävänä onkin huomatessaan korjata virheelliseen paikkaan kirjatut 

lääketiedot. Jokaiselle potilaalle laaditaan myös hoitokertomuksen keskeisiintietoihin 

lääkehoito- ja hoitosuunnitelma. Keskeisiä tietoja päivitetään, joka lääkehoitokäynnin 

yhteydessä. Pyrkimys on kerätä ja ylläpitää keskeisissä tiedoissa kattavaa tiivistelmää 

potilaan hoitoon liittyvistä asioista, jotka on huomioitava lääkehoidossa.   

Klinikkafarmaseutin kanssa yhteistyössä suunnitellaan ja tehdään säännöllisesti päivitettävä 

lääkeinfuusioiden käyttökuntoonsaattamiseen ja antoon liittyvä ohjekansio, joka on 

sähköisessä muodossa. Ohjekansio toimii lääkelaimennosten teossa tukena ja oppaana. 

Lääkehoitopoliklinikalle tulee pyrkiä myös työsuunnittelulla takaamaan, että työvuorossa on 

aina kaksi lääkehoitopoliklinikka työskentelyyn perehdytettyä sairaanhoitajaa. Riittävää 

potilasturvallisuutta ei pystytä takaamaan, jos työparina on kokematon/perehtymätön 

työpari. Koulutusinterventioita lääkehoidosta ja hätätilanneharjoittelua tulee pyrkiä 

lisäämään lääkehoitopoliklinikan henkilökunnalle. Eri lääketieteen erikoisalojen koulutuksiin 
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osallistumista tulee myös tukea, koska kouluttautumisen haasteet tulee tunnistaa. Omia 

erilliskoulutuksia pelkästään lääkehoitopoliklinikalla työskentelyyn ei ole.  

Lääkehoitopoliklinikan hoitotyönprosessit ja toimintakulttuuri eri toimijoiden kanssa tulee 

pyrkiä yhdenmukaistamaan, koska tämä parantaa lääkehoidon potilasturvallisuutta.  Tällä 

hetkellä jokaisen eri toimijan kanssa sovitut erilaiset yhteistyötavat vaarantavat hoidon 

turvallisuutta aiheuttamalla epäselvyyttä sekä virheriskin nousua hoidon jatkuvuuden 

suhteen. Hoitoprosessien yhtenäistämisessä ja mallintamisessa voi käyttää pohjana Tays 

rsyö:n kanssa tehtyä hoitoprosessipolkua, joka on osoittautunut toimivaksi. Säännöllisiä 

yhteistyöpalavereita myös eri toimijoiden kanssa tulee järjestää tiedonkulun varmistamisek-

si ja hoito-ohjeiden päivittämiseksi. Sisäisen tiedonkulun takaamiseksi lääkehoitopoliklinikan 

henkilökunnalle tulee järjestää myös kerran tai kaksi kuussa yhteispalaveri, johon 

mahdollistetaan kaikkien lääkehoitopoliklinikalla työskentelevien sairaanhoitajien 

osallistuminen.   

11 KEHITTÄMISTYÖN ARVIOINTI JA POHDINTA 

Kehittämistyön arvioinnin lähtökohta oli miettiä työn tarkoitusta ja tavoitetta. Tämän 

kehittämistyön tarve arvioitiin ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi Pshp:n Tays Valkeakosken 

lääkehoitopoliklinikalle. Työn kehittämistarve lähti työelämän tarpeista ja aihe kiinnosti 

tutkijaa itseään. Lähtökohtana tässä työssä, soveltavan tutkimuksen osiossa, oli selvittää 

Tays Valkeakoskeen lääkehoitopoliklinikan lääkehoidon potilasturvallisuus riskejä, 

minkälaisia vaaratapahtumia siellä esiintyy, miten ja missä tilanteissa ne korostuvat sekä 

miten vaarantavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä. Kehittämistyön tarkoitus oli laatia 

riskinhallintaohjelma suunnittelemalla toimenpiteet lääkehoidon potilasturvallisuusriskien 

ennaltaehkäisemiseksi lääkehoitopoliklinikalle. Työn tavoitteena oli lääkehoidon 

potilasturvallisuuden parantaminen.   

Kehittämistyön tuloksena laadittiin Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikalle lääkehoidon 

toteutumisen riskinhallintaohjelma. Lääkehoidon potilasturvallisuuden kehittäminen 

riskinhallinnan avulla oli erittäin kiinnostavaa ja antoisaa. Kehittämistyö taivutti ajattelemaan 

hyvin kattavasti potilaan lääkehoitoon liittyviä vaara- ja riskitekijöitä ja sitä, miten näihin 

tekijöihin pitäisi varautua lääkehoitopoliklinikalla. Aiempien tutkimusten ja tämän työn 
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tutkimusosion mukaan lääkehoidon toteutukseen liittyvät vaaratilanteet ovat lääkehoidossa 

potilasturvallisuutta vaarantavimpia ja vakavimpia tilanteita. Siksi oli tarkoituksenmukaista ja 

aiheellista tarkastella vielä lähemmin näitä asioita ja tekijöitä, milloin ja missä tilanteissa niitä 

esiintyy lääkehoidon toteutuksessa. Yhtä tärkeää oli myös miettiä varautumiskeinoja ja 

kehittämisaiheita lääkehoidon toteutuksen vaaratapahtumien ehkäisemiseksi. Monet 

lääkehoidon toteutukseen liittyvät riskitekijät, kun pystytään minimoimaan. Tästä syntyi 

lääkehoidon toteutuksen riskinhallintaohjelma. Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikalle 

lääkehoidon toteutumisen riskinhallintaohjelmassa on hyödynnetty kirjallisuuskatsausta ja 

tutkimuksessa saatuja tuloksia.  

Kehittämistyön tutkimustulosten mukaan hoitajien mielestä mahdollisia vaaratilanteita 

lääkehoidon potilasturvallisuuden näkökulmasta lääkehoitopoliklinikalla oli liittyen 

lääkehoidon toteutukseen ja prosessiin. Esille nousi myös puutteita henkilöstön resursseissa 

ja töiden organisoinnissa. Fyysisen hoitoympäristön merkitys korostui voimakkaasti 

vastauksissa. Haastavaksi koettiin myös lääkehoidon suunnitteluun liittyvät asiat. 

Tutkimustulosten mukaan lääkehoidon potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita voidaan 

taas ennaltaehkäistä lääkehoidon toteuttamiseen liittyviin vaaroihin puuttumalla ja hyvällä 

etukäteisvalmistautumisella. Tärkeäksi seikaksi koettiin potilaan voinnin aktiivinen ja 

kokonaisvaltainen seuranta.  Henkilöstöresursseilla ja oman työn organisoinnilla on myös 

suuri merkitys turvallisessa lääkehoidossa. Esiin nousi myös fyysisen hoitoympäristön 

merkitys lääkehoitoa vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisykeinoissa. 

Riskinhallintaohjelman pohjalta ehdotankin seuraavia muutoksia lääkehoitopoliklinikan 

toiminnassa. Lääkkeiden ja lääkitysmääräysten kaksoistarkistuksen toteutumisen 

varmistamiseksi etukäteisvalmisteluissa molemmat hoitajat tarkistavat seuraavana päivänä 

saapuvat potilaat ja heidän lääkehoitonsa ja hoitosuunnitelmansa ristiin. Lääkelaimennoksia 

tekevälle hoitajalle on taattava häiriötön työrauha. Lääkehoitopoliklinikan aikataulu-/ 

ajanvarauspohjat on muokattava potilaiden hoitoon saapumisen porrastamisen 

mahdollistaviksi. Potilaan aktiivinen rooli tulee ottaa osaksi lääkehoidon prosessissa. 

Jokaiselle potilaalle laaditaan myös hoitokertomuksen keskeisiintietoihin lääkehoito- ja 

hoitosuunnitelma. Keskeisiä tietoja päivitetään, joka lääkehoitokäynnin yhteydessä. 

Klinikkafarmaseutin kanssa yhteistyössä suunnitellaan ja tehdään säännöllisesti päivitettävä 

lääkeinfuusioiden käyttökuntoon-saattamiseen ja antoon liittyvä ohjekansio, joka on 
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sähköisessä muodossa. Koulutusinterventioita lääkehoidosta ja hätätilanneharjoittelua tulee 

pyrkiä lisäämään lääkehoitopoliklinikan henkilökunnalle. Lääkehoitopoliklinikan 

hoitotyönprosessit ja toimintakulttuuri eri toimijoiden kanssa tulee pyrkiä 

yhdenmukaistamaan, koska tämä parantaa lääkehoidon potilasturvallisuutta.  

Lääkehoitopoliklinikan hoitotyönprosessit ja toimintakulttuuri eri toimijoiden kanssa tulee 

pyrkiä yhdenmukaistamaan, koska tämä parantaa lääkehoidon potilasturvallisuutta.  Sisäisen 

tiedonkulun takaamiseksi lääkehoitopoliklinikan henkilökunnalle tulee järjestää myös kerran 

tai kaksi kuussa yhteispalaveri, johon mahdollistetaan kaikkien lääkehoitopoliklinikalla 

työskentelevien sairaanhoitajien osallistuminen.   

Tutkittu tieto mahdollistaa toiminnan kehittämisen niin, että lääkehoidon vaaratapahtumia 

pystytään tulevaisuudessa vähentämään. Saatujen tutkimustietojen perusteella voidaankin 

oppia lääkehoidon potilasturvallisuuteen liittyvistä vaaratapahtumista. Tietoja voidaan 

hyödyntää toiminnan kehittämisessä turvallisemmaksi, kun tunnistetaan potilaan 

lääkehoidossa ne hoitoprosessin vaiheet, jotka osoittautuvat riskialttiimmiksi. Aiempaan 

tutkimustietoon, saatuihin tutkimustuloksiin ja riskinhallintaan pohjaten voidaan kehittää 

toimenpiteitä, joilla lääkityksen vaaratapahtumat voidaan estää tai vähentää niiden 

toistumisen todennäköisyyttä. Tämä lisää lääkehoidon potilasturvallisuutta lääke-

hoitopoliklinikalla. Kehittämistyön osa tuotoksista tullaan toivottavasti ottamaan käyttöön 

Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikalla kehittämistyön päättymisen jälkeen. 

Jatkokehittämishaasteena- ja tutkimuksena nousi esille ajatus potilaan merkityksestä 

turvallisessa lääkehoidossa. Potilaan tulee olla mukana lääkehoitonsa keskiössä sekä 

aktiivisessa roolissa häntä koskevissa päätöksenteoissa. Miten potilaat saataisiin siis 

lääkehoitopoliklinikalla enemmän osaksi oman lääkehoitonsa suunnittelua. Lääkehoidossa 

myös moniammatillinen yhteistyö on tärkeä kehityksen ja tutkimuksen kohde. Yhteistyön 

epäonnistumisen on todettu olevan yhteydessä vaaratapahtumiin. Miten 

lääkehoitopoliklinikalla voitaisiin jatkossa kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä 

lääkehoidon potilasturvallisuutta parantaen. 
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Työelämämentori poliklinikoiden osastonhoitaja, ohjaava opettaja ylemmästä 

ammattikorkea koulusta ja opinnäytetyöryhmä tukivat kaikissa kehitystyön eri vaiheissa. 

Tämän kehittämistoiminta luonteisen tutkimustyön tein kokonaan oman sairaanhoitajan 

työni ohessa. Kehittämistyön tekoon toi myös oman haasteensa koronakevät. Suomessa 

elettiin poikkeusolo- ja pandemia-aikaa keväällä vuonna 2020. Poikkeuslain nojalla jouduin 

myös itse jättämään oman päivätyöni lääkehoitopoliklinikalla ja siirryin tekemään vuorotyötä 

päivystyspisteessä. Toisinaan ajan ja omien voimavarojen riittäminen oli koetuksella. Työ 

valmistui kuitenkin suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kehittämistyöhön liittyen oli myös 

mielenkiintoista tutustua ja saada uutta tietoa oman työnantajani organisaation toiminnasta. 

Ilman tätä työtä olisin tuskin koskaan tullut perehtyneeksi Pshp:n riskinhallintapolitiikkaan  
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Liite 1: TAYS VALKEAKOSKEN LÄÄKEHOITOPOLIKINIKAN RISKIENARVIOINTI -TAULUKKO 

Potilaan lääkehoitoon kohdistuvat riskit  
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saattami-

sesta ja anta-

misesta  

 

-Tarkistus-

lista käyttö 

 

-Rauhal-

linen 

työsken-

telytapa 

 

-Kaksois-

tarkistuksen 

tärkeys 

-Perehdytys 

ohjelma 

-Aseptisen 

työskentely 

tavan 

mahdol-

listavat 

työtilat 

-Klinikka-

farmaseutin 

käyttö-

kuntoon 

saattamat 

valmiit 

lääke-

annokset 
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Väärä 
lääkeann
os 

 

Potilas 

saa 

väärän 

määrän 

lääkettä 

-Epäselvä 

lääke-

määräys 

 

-Väärässä 

paikassa 

oleva 

lääke-

määräys 

 

-In-

himillinen 

erehdys 

 

-Lääke-

annos 

lasketaan 

potilaan 

vanhan 

painon 

mukaan 

3 5 12 2 -Po-

tilas-

tietoi-

hin etu-

käteis-

tutustu

minen 

 

-Lääke-

määräy

sten 

tarkis-

ta-

minen 

 

 

 

-Lääke-

määräykset 

selkeitä ja 

yhdessä 

paikassa 

lääke-

sovelluk-

sessa ja 

potilaan 

keskeisis-

sätiedoissa 

 

-Potilaalle 

tulee kertoa 

lääkkeen 

nimi ja 

vahvuus 

ennen 

lääkkee-

nantoa 

 

-Potilaan 

painon 

seuranta 

Tunnista
maton 
potilas 

Potilaan 

tunnis-

taminen 

unohtuu 

-Kiire 

 

-In-

himillinen 

erehdys 

 

-Pel-

kästään 

Aksel-

sisään-

kutsu-

järjestelm

ään 

luotta-

minen 

potilas-

tunnistu-

ksessa 

 

2 5 5 2 -Po-

tilas-

ran-

nek-

keet 

-Kaikkien 

potilaiden 

nimen ja 

hetun 

tiedustelu 

potilas-

tunnis-

tuksen 

yhteydessä 

 

 

Lääke-
määräy-
sten 

Potilas 

saa 

väärän 

anno-

-Lääke-

määräyk-

set 

useassa 

3 5 12 2 -Lää-

kärin 

konsul-

tointi 

-Lääke-

hoidon 

määräysten 

kirjaaminen 
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epäsel-
vyys 

ksen 

lääkettä 

lääke-

määräyk

-sen epä-

selvyy-

den 

vuoksi 

eri 

paikassa 

 

-Lääke-

määrästä 

ei ole 

lääke-

määräys-

sovellu-

ksessa 

 

-Lääke-

määräys 

epäselvä/

vaihtuva 

lääke-

mää-

räyk-

sestä 

tarvit-

taessa 

 

-Lääke-

määräy

sten 

tarkis-

ta-

minen 

useasta 

eri pai-

kasta 

lääkehoitoso

vellukseen 

Pshp:n 

ohjeistuk-

sen 

mukaisesti 

 

-Potilaan 

keskeistentie

tojen 

päivittämine

n lääke-

hoitoa 

koskevien 

tietojen 

osalta 

Lääke-
hoidon 
prosessi 
määrit-
tele-
mätön 

Potilaan 

tulee 

saada 

oikeaa 

lääkettä, 

oikeaan 

aikaan ja 

turval-

lisesti. 

Lääke-

hoidon 

prosessi

n tulee 

olla 

huolel-

lisesti 

määri-

telty 

-Pereh-

dytyksen 

puute 

 

-Tie-

donkulun 

puutteet 

potilasta 

hoitavien 

tahojen 

välillä  

2 5 8 2 -Kirjal-

liset 

ohjeet 

erikois-

ala-

kohtais

esti po-

tilaan 

hoito-

proses-

sin vai-

heista 

 

-Pe-

rehdy-

tys-

kansio 

-Yhteis-

työpala-

vereita eri 

erikois-

alojen ja 

toimi-

pisteiden 

kanssa hoito-

prosessien 

määrit-

tämiseksi ja 

päivit-

tämiseksi 

 

-Selkeät, 

kirjalliset 

kaaviot 

hoityötyön-

prosessista 

lääkehoito-

poliklinikalla 

 

 

Lääke-
mää-
räystä 
joutuu 
etsimään 

Lääke-

mää-

räystä 

joutuu 

etsimään 

lääkärin 

tekstistä, 

mää-

-Epäselvä 

ja 

väärässä 

paikassa 

oleva 

lääke-

määräys 

3 3 9 2 -Lää-

kärin 

kon-

sultoin-

ti 

lääke-

mää-

räykses

-Lääke-

hoidon mää-

räysten 

kirjaaminen  

lääkehoitoso

vellukseen 

Pshp:n 

ohjeis-
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räys-

kentästä 

ja lääke-

osiosta 

tä 

tarvit-

taessa 

 

-Lääke-

määräy

sten 

tarkis-

ta-

minen 

useasta 

eri pai-

kasta  

 

tuksen 

mukaisesti 

Selkeät 
mää-
räykset 
ja ohjeet 
lääkäriltä 

-Selkeät 

mää-

räykset 

ja ohjeet 

lääkäriltä 

ovat 

tarpeen 

-Lääkärin 

selkeä 

lääke-

määräys 

tai 

toiminta-

ohjeet 

puuttuvat 

 

3 4 12 2 -Lää-

kärin 

kon-

sul-

tointi 

mää-

räyk-

sista ja 

poti-

laan 

voin-

nista 

tarvitta

essa  

-Lääke-

hoidon mää-

räysten 

kirjaaminen, 

lääkehoito-

sovel-

lukseen 

Pshp:n 

ohjeis-

tuksen 

mukaisesti 

 

-Yhteis-

työpalave-

reita eri 

erikois-

alojen ja 

toimi-

pisteiden 

kanssa hoito-

prosessien 

määrit-

tämiseksi ja 

päivit-

tämiseksi 

 

  

 

 

Lääke-
reaktio 

-Väärän 

lääkkeen 

aiheutta

ma 

-Tunnista-

maton 

potilas 

 

3 5 5 2 -Po-

tilas-

ran-

-Rauhal-

linen 

työsken-

telytapa 
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reaktio 

potilaalle 

 

-In-

himillinen 

erehdys 

 

-Kiire 

 

 

nek-

keet 

 

-Poti-

lastie-

toihin 

etukä-

teis-

tutus-

tumi-

nen 

 

 

 

 -Oman työn 

organisointi 

 

-Lääkkeet 

käyt-

tökuntoon 

saatetaan 

yksi 

kerrallaan 

 

-Kaksois-

tarkistuksen 

tärkeys 

Aller-
ginen 
reaktio 

-Lääke-

aineen 

aiheutta

ma 

yliherk-

kyysre-

aktio 

-Lääke-

hoidon 

aloitus  

 

-Lääke-

hoidon 

uudelleen 

aloitus 

pitkän 

tauon 

jälkeen 

 

-Vasta-

aine-

muodos-

tus lääke-

hoidolle 

3 5 15 2 Hoito-

ohjei-

den 

mukai-

nen 

seuran-

ta 

lääke-

infuu-

sioi-

den 

aikana 

ja 

jälkeen 

 

 

-Nopea 

reagointi 

 

-Potilaan 

osallistumine

n oman 

voinnin 

seurantaan 

 

-Potilaan 

hoitoon 

vaikuttaviin 

tekijöihin 

tutustu-

minen 

 

-Riski-

ryhmien 

tunnista-

minen 

 

-Selkeät 

toiminta-

ohjeet 

allerginen 

reaktio 

tilanteessa 

 

 

Extrava-
saatio 

-Lääke-

aineen 

purkau-

tuminen 

-Potilaan 

heikot 

laskimo-

suonet 

3 5 15 1 -Extra-

vasaati

on 

toimin-

-Nopea 

reagointi 
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suonen 

ulkopuo-

lelle 

-Las-

kimoita 

ärsyttävät 

lääke-

aineet 

ta- ja 

hoito-

ohjeet 

 

-Laski-

mo-

suonen 

valinta 

tarkoi-

tus 

koh-

taisesti 

 

-Las-

kimo-

yhtey-

den toi-

min-

nan 

tarki-

sta-

minen 

ja seu-

ranta 

-Extra-

vasaation 

toiminta- ja 

hoito-

ohjeisiin 

säännöl-

lisesti 

tutustu-

minen 

 

 

 

 

Häiriöte-
kijät 

-Häiriö-

tekijöitä 

lääkettä 

laimen-

nettaes-

sa 

-Epä-

sopivat 

lääkkeen-

käyttö-

kuntoon-

saatta-

mistilat 

 

5 4 12 3 -Lääk-

keet 

käyttö-

kun-

toon 

saate-

taan 

poti-

las-

tark-

kailu-

huo-

neessa 

 

 

  

-Laminaari-

ilma-virtaus-

kaappi 

 

-Erillinen 

lääkehuone 

lääkkeiden 

käyttö-

kuntoon-

saattami-

seen 

 

-Työrauha 

lääke-

laimen-

noksia 

tehtäessä 

Lami-
naari-
ilmavir-
taus-
kaappi 
puuttuu 

-Lääk-

keitten 

valmis-

telutila 

ei ole 

sovel-

-Epä-

sopivat 

lääkkeen-

käyttö-

kuntoon-

5 5 15 3 -Lääk-

keet 

käyttö-

kun-

toon 

saa-

-Laminaari-

ilma-virtaus-

kaappi 

 

-Erillinen 

lääkehuone 
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tuva 

biologis-

ten lääk-

keiden 

valmis-

tamiseen 

 

Tilasta 

puuttuu 

lami-

naari-

ilma-

virtaus-

kaappi 

saat-

tamistilat 

tetaan 

ilman 

lamina

ari-

ilmavir-

tauskaa

ppia 

 

lääkkeiden 

käyttö-

kuntoon 

saatta-

miseen 

 

 

Ahtaus ja 
valaistus 

-Lääk-

keen 

valmis-

tustila 

on ahdas 

ja 

huonosti 

valaistu 

-Epä-

sopivat 

lääkkeen 

käyttö-

kuntoon-

saattamis

tilat 

5 4 12 3 -Lääk-

keet 

käyttö-

kun-

toon 

saate-

taan 

potilas-

tark-

kailu-

huo-

neessa 

 

-Erillinen 

lääkehuone 

lääkkeiden 

käyttö-

kuntoon 

saattamista 

varten 

 

 

Keskit-
tymis-
rauha 

-Lääk-

keen 

valmis-

tustila 

on osa 

potilas-

huo-

netta, 

joten 

keskitty-

mis-

rauhaa ei 

ole 

-Epä-

sopivat 

lääkkeen-

käyttö-

kuntoon-

saattamis

tilat 

5 4 12 3 -Lääk-

keet 

käyttö-

kun-

toon 

saate-

taan 

potilas-

tark-

kailu-

huonee

ssa 

 

-Erillinen 

lääkehuone 

lääkkeiden 

käyttö-

kuntoon 

saattamista 

varten 

 

-Työrauha 

lääke-

laimen-

noksia 

tehtäessä 

Asep-
tiikka 

-Asep-

tiikan 

noudatta

miseen 

liittyvät 

vaarat 

lääkkeitä 

-Epä-

sopivat 

lääkkeen-

käyttö-

kuntoon-

saat-

tamistilat 

5 5 15 3 -Lääk-

keet 

käyttö-

kun-

toon 

saa-

tetaan 

Erillinen 

lääkehuone, 

jossa 

laminaari-

ilmavirtaus-

kaappi 

lääkkeiden 



Liite 1 / 12 

 

käsitel-

lessä 

potilas-

tark-

kailu-

huo-

neessa 

käyttö-

kuntoon 

saattamista 

varten 

Avun 
saanti 

-Potilaan 

voinnin 

romah-

taessa 

toista 

hoitajaa 

ei ole / 

hän ei 

välttä-

mättä 

kuule 

avun-

huutoja 

toiseen 

huonee-

seen. 

-Lääke-

hoidon 

toteu-

tukseen 

epä-

sopivat 

potilas-

tarkkai-

luhuoneet 

 

-Hätä-

kutsu-

järjestel-

mä 

puutteel-

linen 

4 4 12 3  -Po-

tilas-

kutsu-

jär-

jestel-

mä 

-Lääke-

infuusioiden 

antoon 

soveltuvat 

potilastark-

kailutilat 

 

-Kattava 

potilas- ja 

hätä-kutsu-

järjestelmä 

 

-Selkeät 

toiminta-

ohjeet avun 

saantiin 

Näkö-
yhteys 

-Potilaat 

ovat 

kahdessa 

eri 

huonees

-sa, 

näkö-

yhteys 

puuttua 

-Lääke-

hoidon 

toteutuks

een epä-

sopivat 

potilas-

tarkkailuh

uoneet 

4 4 12 3 -Po-

tilas-

kutsu-

järjeste

lmä 

 

-Hoi-

tajan 

työ-

piste 

molem

missa 

huo-

neissa 

-Lääke-

infuusioiden 

antoon 

soveltuvat 

potilastark-

kailutilat 

 

 

Hoitaja-
kutsu-
järjestel
mä 

-Hoitaja-

kutsu-

järjes-

telmä ei 

tällä 

hetkellä 

kuuluu 

esim. 

tauko-

huo-

neeseen 

-Potilas ja 

hätä-

kutsu-

järjeste-

lmä 

puutteel-

linen 

4 4 12 3 -Po-

tilas-

kutsu-

järjes-

telmä 

 

-Kattava 

potilas- ja 

hätäkutsu-

järjestelmä, 

joka kuuluu 

kattavasti 
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Erikois-
aloilla eri 
käytän-
nöt 

-Poli-
klinikalla 
hoidetaa
n monia 
eri 
erikoi-
saloja ja 
kaikilla 
erikois-
aloilla on 
hiukan 
eri hoito-
käytän-
nöt 

-Erilaiset  

hoito-

käytännöt 

4 3 8 2 -Kir-

jalliset 

toi-

minta-

ohjeet 

eri 

hoito-

käytän

nöistä 

-Yhteis-

työpalavereit

a eri erikoi-

salojen ja 

toimipis-

teiden 

kanssa hoito-

prosessien 

täsmen-

tämiseksi ja 

päivittä-

miseksi 

 

-Hoito-

prosessit 

tulisi olla lhp 

lähtöisesti 

määriteltyjä 

 

Potilaan 
tausta-
tietoihin 
pereh-
tyminen 

-Potilai-
den 
taustoi-
hin/tieto
ihin ei 
kovin 
usein 
pereh-
dytä, jos 
potilaat 
eivät saa 
mitään 
lääke-
hoitoa. 

-Kiire 

 

-Moni-

potilas-

tilanne 

 

 

 

 

3 3 6 2 -Hoi-

don 

varaus-

tie-

toihin 

luotta

minen 

 

-Etu-

käteis-

valmis-

tautu-

minen  

-Etukäteis-

valmistau-

tuminen 

lisääminen ja 

potilaan 

tietoihin 

perehty-

minen 

 

 

Jatko-
suunnitel
mat 

-Poti-
laan 
jatko-
suun-
nitelmat 
jäävät 
tekemätt
ä, kun on 
epäselvä
ä kuka 
tekee ja 
mitä 

-Kiire 

 

-Epäselvät 

hoito-ja 

jatko-

ohjeet 

 

-Epäselvä 

hoito-

prosessi 

3 4 8 2 -Suul-

liset 

yhteis-

työ-

sopi-

mukset 

poti-

laan 

jatko-

hoi-

dosta 

-Pereh-

dytys-

ohjelma 

 

-Yhteistyö-

palaverit eri 

erikois-

alojen ja 

toimipis-

teiden välillä 

 

-Yhtenäiset 

ja kirjalliset 

jatkohoito-

ohjeet 
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Potilas ei 
itse 
huolehdi 
hoidosta
an 

-Potilas 
ei itse 
huolehdi 
hoidosta
an ja 
hoito 
keskey-
tyy 

-Tiedon-

kulun 

haasteet 

 

-Potilaan 

välin-

pitämät-

tömyys 

 

 

3 3 54 2 -Etä-

puhe-

lut 

 

-Säh-

köinen 

lääke-

infuu-

sio-

kysely 

 

-Potilaan 

motivoi-

minen ja 

osallistu-

misen 

lisääminen 

oman 

hoidon 

suunnit-

teluun 
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Liite 2: Kyselylomake 

 

Tutkimusongelmaan 1 vastaavat kysymyslomakkeen kysymykset. 

Minkälaisia mahdollisia vaaratilanteita lääkehoidon potilasturvallisuuden näkökulmasta 

lääkehoitopoliklinikalla esiintyy siellä työskentelevien hoitajien mielestä? 

1.Minkälaisia vaaratilanteita tunnistat lääkehoitoon liittyen lääkehoitopoliklinikalla? 

2.Minkälaisissa tilanteissa lääkehoidon vaaratilanteita esiintyy lääkehoitopoliklinikalla? 

3.Mitä syitä on mielestäsi lääkehoidon vaaratilanteiden taustalla lääkehoitopoliklinikalla? 

4.Mitkä lääkehoidon vaaratilanteet ovat mielestäsi kaikkein todennäköisempiä 

lääkehoitopoliklinikalla ja miksi? 

5.Mitkä vaaratapahtumat ovat lääkehoitopoliklinikalla mielestäsi seurauksiltaan kaikkein 

vakavampia ja miksi? 

6.Mitkä vaaratapahtumat ovat lääkehoitopoliklinikalla mielestäsi seurauksiltaan vähemmän 

haitallisia ja miksi? 

7.Mitä mieltä olet lääkehoidon potilasturvallisuuden yleisestä tasosta lääkehoitopoliklinikalla? 
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Tutkimusongelmaan 2 vastaavat kysymyslomakkeen kysymykset.  

Miten lääkehoidon potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä 

lääkehoitopoliklinikalla työskentelevien hoitajien mielestä? 

1.Miten pyrit ennaltaehkäisemään lääkehoidon potilasturvallisuusriskejä lääkehoitopoliklinikalla? 

2.Minkälaisia eri tarkistusmenetelmiä lääkehoitopoliklinikalla on käytössä lääkehoidon 

vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi? 

3.Minkälaisia muita menetelmiä lääkehoitopoliklinikalla on käytössä lääkehoidon vaaratilanteiden 

ennaltaehkäisemiseksi? 

4.Minkälaisia uusia ideoita sinulla olisi lääkehoidon riskien ennaltaehkäisemisen keinoiksi 

lääkehoitopoliklinikalla? 

5.Mitä ongelmia mielestäsi lääkehoidon potilasturvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn 

lääkehoitopoliklinikalla liittyy? 

6.Millaisena työntekijänä näet itsesi lääkehoidon potilasturvallisuutta edistävässä toiminnassa 

lääkehoitopoliklinikalla? 
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Liite 3: Kyselylomakkeen sisällönanalyysi 

Tutkimusongelmaan 1:  

 

Minkälaisia mahdollisia vaaratilanteita lääkehoidon potilasturvallisuuden näkökulmasta 

lääkehoitopoliklinikalla esiintyy siellä työskentelevien hoitajien mielestä? 

 
 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistykset Alaluokka Yläluokka 

 

”Henkilökuntavaje, 
joutuu 
työskentelemään 
yksin tai 
kokemattoman 
hoitajan kanssa” 
 
”Yksin 
työskennellessä 
lääkkeiden 
kaksoistarkastus ei 
toteudu” 
 
”Tiedonkulun 
ongelmat, varsinkin 
lääkehoidossa 
vähemmän oleville. 
Viikkopalaverien 
peruuntuminen ja 
niihin 
osallistuminen 
yleensä haastavaa 
(ei kaikilla)” 
 
”…liian suuri 
kuormitus, 
henkilökuntavaje, 
"ei perehdytetty" 
työpari” 
 
”Kokemattomuus. 
Potilasruuhka” 
 
”Useampia 
potilaita saapuu 

Henkilökuntavaje  
 
 
 
 
  
 
Yksin työskentely 
 
 
 
 
 
Tiedonkulku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perehdytys 
 
 
 
 
 
Kokemattomuus  
 
 
 
Useita potilaita  
 

Johtaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön 
osaaminen 
 
 
 
 
Työn koordinointi 
ja organisointi 
 
 
 
 

Puutteita henkilöstö 
resursseissa ja töiden 
organisoinnissa 
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hoitoon samaan 
aikaan” 
 
”Hoitajan kiire on 
mielestäni 
isoriskitekijä. 
Kiireettömyys 
antaa 
mahdollisuuden 
rauhalliseen 
työskentelyyn, 
jolloin virheiden 
mahdollisuus esim. 
lääkkeen annossa 
laskee” 
 
”…asiakkaiden 
hoidon suunnittelu 
(monelta tulee, 
kauanko infuusio 
kestää)” 
 
 

 
 
 
Kiire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoidon suunnittelu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistykset Alaluokka Yläluokka 

 

 

”Lääkettä annetaan 
väärin tai kokonaan 
väärää lääkeainetta” 
 
”Riski; väärä lääke 
väärälle potilaalle 
mielestäni korkea” 
 
”…väärin valmistettu 
lääke, väärin säilytetty 
lääke” 
 
”Väärä lääke tai väärä 
annos. 
- herkästi voi luottaa 
ilmoittautumisluettelossa 
olevaan 
lääkkeeseen/annokseen 
eikä varmista asiaa 
tietojärjestelmästä” 

Väärin annettu lääke 
 
 
 
Väärälle potilaalle 
annettu lääke 
 
 
Väärin valmistettu 
lääke 
 
 
Väärä lääkeannos 
 
 
 
 
 
 
 

Lääkehoidon 
toteuttaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puutteita 
lääkehoidon 
prosessissa ja  
hoidon 
toteutuksessa 
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”Potilaan tunnistaminen 
unohtuu” 
 
 
”Potilas saattaa saada 
väärän annoksen 
lääkettä 
lääkemääräyksen 
epäselvyyden vuoksi.” 
 
”Potilaan tulee saada 
oikeaa lääkettä, oikeaan 
aikaan ja turvallisesti. 
Lääkehoidon prosessin 
tulee olla huolellisesti 
määritelty ja 
kaksoistarkistus tulee 
ottaa käyttöön” 
 
”Lääkemääräystä joutuu 
etsimään lääkärin 
tekstistä, 
määräyskentästä ja 
lääkeosiosta. Yleensä 
lääkemääräyksen 
oikeellisuus varmistuu, 
kun näistä kaikista 
osioista asian selvittää.” 
 
”Lääkeinfuusioihin 
liittyvien 
laboratoriokokeiden 
tarkistukseen olisi hyvä 
olla tarkemmat ohjeet. 
Tiedän, että potilaalle on 
ainakin kerran annettu 
lääkettä, vaikka maksa- 
arvot olivat koholla. 
Usein verikokeet voivat 
olla vähän viitearvojen 
ulkopuolella ja lääkkeen 
voi antaa. Selkeät 
määräykset ja ohjeet 
lääkäriltä ovat tarpeen 
 
 

 
Tunnistamaton 
potilas 
 
 
Lääkemääräysten 
epäselvyys 
 
 
 
 
Lääkehoidon prosessi 
määrittelemätön 
 
 
 
 
 
 
 
Lääkemääräystä 
joutuu etsimään 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selkeät määräykset 
ja ohjeet lääkäriltä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hoito -ohjeet ja 
lääkemääräykset  
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”…jos asiakas saisi väärän 
lääkkeen ja siitä 
aiheutuisi hänelle vakava 
reaktio” 
 
 
”Todennäköisiä 
lääkehoidon 
vaaratilanteita ovat 
mielestäni lääkereaktiot, 
koska sellainen voi tulla 
kenelle potilaalle 
tahansa” 
 
”Esimerkiksi lääkkeen 
meneminen kudokseen 
on harvoin kovin 
haitallista, jos asia 
huomataan nopeasti. 
Poikkeuksena esim. tietyt 
sytostaatit, joissa 
pienikin määrä lääkettä 
aiheuttaa vakavaa 
haittaa kudoksessa” 
 
 

Lääkereaktio 
 
 
 
 
 
Allerginen reaktio 
 
 
 
 
 
 
 
Extravasaatio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lääkeaineen 
aiheuttamat 
haittavaikutukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistykset Alaluokka Yläluokka 

 

 

” …häiriötekijöitä on 
paljon lääkettä 
laimennettaessa” 
 
”Lääkkeitten 
valmistelutila ei ole 
soveltuva biologisten 
lääkkeiden 
valmistamiseen. Tilasta 
puuttuu laminaari-
ilmavirtauskaappi” 
 
”Tila on ahdas ja 
huonosti valaistu” 
 

Häiriötekijät  
 
 
 
Laminaari-
ilmavirtauskaappi 
puuttuu 
 
 
 
 
 
Ahtaus ja valaistus 
 
 
 

Lääkkeiden 
käyttökuntoon 
saattamistilat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puutteita fyysisessä 
hoitoympäristössä 
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”Tila on osa 
potilashuonetta, joten 
keskittymisrauhaakaan 
ei ole” 
 
”Aseptiikan 
noudattamiseen liittyvät 
vaarat lääkkeitä 
käsitellessä (lääkkeiden 
käsittely, 
valmistaminen)” 
 
”Potilaan voinnin 
romahtaessa toista 
hoitajaa ei ole / hän ei 
välttämättä kuule 
avunhuutoja toiseen 
huoneeseen. Potilaan 
hoito viivästyy” 
 
”Potilaat ovat kahdessa 
eri huoneessa, 
näköyhteys saattaa 
puuttua” 
 
”Hoitajakutsujärjestelmä 
ei tällä hetkellä kuuluu 
esim. taukohuoneeseen. 
Jos potilaalle tulisi 
hätä/lääkereaktio, ei 
hälytys kuulu 
välttämättä 
taukohuoneeseen, jos 
hoitaja on ruokatauolla” 

Keskittymisrauha  
 
 
 
 
Aseptiikka 
 
 
 
  
 
 
Avun saanti 
 
 
 
 
 
 
 
Näköyhteys 
 
 
 
 
Hoitajakutsujärjestelmä 
ei kuulu 
 
 
 
 
 

Potilashuone ja 
turvajärjestelmät 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistykset Alaluokka Yläluokka 

 

 

”Poliklinikalla 
hoidetaan monia eri 
erikoisaloja, ja kaikilla 
erikoisaloilla on hiukan 
erikäytännöt. Hoitajan 
täytyy olla perillä 
monenlaisista 
lääkehoidoista ja niihin 
liittyvistä asioista 

Erikoisaloilla eri 
käytännöt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoidon suunnittelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puutteita 
hoitokäytännöissä ja 
hoidon 
organisoinnissa 
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kuten verikokeiden 
tarkistamisesta” 
 
”Poliklinikalle tulee 
paljon gastron potilaita 
pelkän i.v-reitin 
avausta varten. Näiden 
potilaiden 
taustoihin/tietoihin ei 
kovin usein perehdytä, 
koska potilaat eivät saa 
mitään lääkehoitoa. 
Joskus potilaalla onkin 
voinut olla yllättäen 
esim. MRSA-tartunta 
tai C-hepatiitti, mikä 
on huomattu vasta kun 
potilas jo "hoidossa" 
 
”Jatkosuunnitelmat 
jäävät tekemättä, kun 
on epäselvää kuka 
tekee ja mitä” 
 
”…jatkot antamatta, 
potilas ei itse huolehdi 
hoidostaan ja hoito 
keskeytyy” 

 
 
 
Potilaan 
taustatietoihin 
perehtyminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jatkosuunnitelmat 
 
 
 
 
Potilas ei itse 
huolehdi hoidostaan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tutkimusongelmaan 2:  

 

Miten lääkehoidon potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä 

lääkehoitopoliklinikalla työskentelevien hoitajien mielestä? 

 

Alkuperäinen ilmaisu Pelkistykset Alaluokka Yläluokka 

 

”…kysytään 
asiakkaalta mitä 
lääkettä tullut 
saamaan, samalla 
asiakkaat itsekin 
tiedostavat 
paremmin oman 
lääkityksensä” 
 

Potilaan 
osallistuminen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potilaan voinnin 
seuranta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etukäteisvalmistautumisen 
ja potilaan voinnin 
seurannan merkitys 
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”…tarkkailla 
protokollan 
mukainen aika 
infuusion jälkeen 
vointia, ennen kuin 
potilas pääsee 
lähtemään” 
 
”Pelkän i.v reitin 
avaukseen tulevien 
potilaiden tiedot ja 
esim lähete olisi 
hyvä lukaista läpi 
ennen potilaan 
kutsumista 
huoneeseen, ja 
varmistaa ettei ole 
potilaan hoitoon 
vaikuttavia tekijöitä 
(esim. veriteitse 
tarttuvia tauteja)” 
 
” Keskustelen 
potilaan kanssa 
hänen voinnistaan, 
sairauden tilasta ja 
lääkehoidosta” 
 
”Nopea reagointi 
tärkeää 
infuusioreaktion 
sattuessa” 
 
”Lääkereaktion 
ennaltaehkäisyssä 
on tärkeää 
tunnistaa 
riskiryhmän potilaat 
(esim. jos 
ensimmäinen 
infuusio)”  
 
”Lisäksi lääkkeen 
nimi ja annos pitää 
tarkistaa vielä 
lääkesovelluksesta, 
eikä luottaa 
pelkästään 

Voinnin tarkkailu 
 
 
 
 
 
 
 
Potilaan hoitoon 
vaikuttavat tekijät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keskustellaan 
potilaan kanssa 
 
 
 
 
Nopea reagointi 
 
 
 
 
Tunnistetaan 
riskiryhmät 
 
 
 
 
 
 
 
Lääkitysmääräysten 
tarkistaminen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etukäteisvalmistautu-
minen 
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"jonotiedon" 
lääkeannokseen” 
 
”Edellisenä päivänä 
katsotaan tulevat 
potilaat yhdessä ja 
lääkemääräys 
tarkistetaan 
yhdessä” 
 
”Ennakoimaan 
mahdolliset 
vaaratilanteet ja 
selvittää 
toimintaohjeet 
sellaisten varalle” 
 

 
 
 
Katsotaan tulevat 
potilaat 
 
 
 
 
 
Toimintaohjeet 

 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistykset Alaluokka Yläluokka 

 

 

”Turvallisen 
lääkehoidon 
toteuttamisen kannalta 
pitäisi saada paremmat 
lääkkeenlaimennostilat, 
sekä toimiva 
potilaskutsujärjestelmä” 
 
”Ongelmat liittyvät 
mielestäni lähinnä 
tiloihin ja tekniikkaan, 
mitkä eivät palvele 
potilasturvallisuutta 
täysin” 
 
”…ahtaat tilat, niitä 
vaikea mutta 
paremmaksi. 
Kustannuskysymys 
uudet tilat” 
 
”Epäsopivat tilat estävät 
aseptisen ja turvallisen 
työskentelyn” 
 

Potilaskutsujärjes-
telmä 
 
 
 
 
 
 
Tilat ja tekniikka 
 
 
 
 
 
 
Uudet tilat 
 
 
 
 
 
Turvallinen 
työskentely 
 
 

Potilastarkkailuhuone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lääkkeiden 
käyttökuntoonsaattamistilat 
 
 

Fyysisen 
hoitoympäristö 
merkitys 
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”…lääkkeiden 
käyttökuntoon 
tekeminen 
mahdollisimman 
aseptisesti” 

Aseptinen 
työskentely 
 

 
 

 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistykset Alaluokka Yläluokka 

 

 

”Väärän lääkkeen 
antamisen 
ennaltaehkäisyssä 
tärkeää potilaan 
tunnistaminen” 
 
” Poliklinikalla kaikilla 
potilailla on 
potilasranneke, missä 
on nimi ja hetu” 
 
”Tarkastamalla aina 
potilaan, oikean 
lääkkeen ja määrän. 
Mahdollisuuksien 
mukaan lääkkeen 
kaksoistarkastus” 
 
”Selkeät ohjeen 
lääkkeiden valmiiksi 
saattamisesta ja 
antamisesta” 
 
”…lääkkeen 
tarkastaminen 
asiakkaan 
hoitokertomuksen 
lääkeosiosta ja 
lääkärin tekstistä 
erikoisalalehdeltä” 
 
”Lääkkeiden 
laimentamiseen on 
tehty ohjekansio, mitä 
päivitetään 
säännöllisesti” 
 

Potilaan 
tunnistaminen 
 
 
 
 
 
Potilasranneke 
 
 
 
Kaksoistarkistus 
 
 
 
 
 
 
Selkeät ohjeet  
 
 
 
 
Lääkemääräyksen 
tarkistaminen useasta 
paikasta 
 
 
 
 
 
Laimentamisohjeet  
 
 
 
 
 
 

Potilaan tunnistus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lääkehoidon 
toteuttaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lääkehoidon 
toteutusta 
vaarantavien 
tilanteiden 
ennaltaehkäisy 
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”..myös jonkinlainen 
tarkistuslista ennen 
lääkkeen antamista 
voisi olla hyvä, 
varsinkin uusille 
työntekijöille” 
 
”Lääkehoidon 
prosessin määrittely 
kullekin erikoisalalle 
(gastro, reuma, syöpä, 
hema, syöpä, 
munuaispotilaat)” 
 
 
”Selkeämmät 
lääkemääräykset” 
 
 
 
 
 

Tarkistuslistan käyttö 
 
 
 
 
 
 
Lääkehoidon 
prosessin määrittely 
 
 
 
 
 
 
Selkeät 
lääkemääräykset  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Alkuperäinen 
ilmaus 

Pelkistykset Alaluokka Yläluokka 

 

 

”Työpäivän ja 
henkilöstön roolien 
selkiyttäminen” 
 
”..tekemällä työn 
rauhallisesti” 
 
”…asiakkaiden 
tuleminen enemmän 
porrastetusti, jolloin voi 
rauhassa toimia yhden 
asiakkaan kanssa 
kerralla” 
 
 
”…laitetaan lääke 
käyttövalmiiksi yksi 
kerrallaan ja silloin kun 

Selkeät 
henkilöstöroolit 
 
 
Rauhallisuus  
 
 
Hoidon 
porrastaminen 
 
 
 
 
 
 
Lääkkeet 
käyttövalmiiksi yksi 
kerrallaan 
 

Työn organisointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henkilöstöresurssien ja 
töiden organisoinnin 
merkitys 
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asiakas saapunut 
paikalle” 
 
”Keskittymällä yhteen 
potilaaseen kerallaan” 
 
”…jakamalla asiakkaat 
työparin kanssa, jolloin 
kuormitus 
vähäisempää” 
 
”Noudattaa omassa 
toiminnassaan ohjeita ja 
sääntöjä” 
 
”Ottamalla vastuun 
omasta toiminnastani ja 
päivittämään tietojani 
jatkuvasti” 
 
”Henkilökunnan 
koulutus ja opastus. 
Myös muiden 
toimipisteiden 
henkilökunnan 
tietoisuus 
lääkehoitopoliklinikasta” 
 

 
 
 
Keskittyminen 
yhteen potilaaseen 
 
Jakamalla potilaat 
 
 
 
Ohjeet ja säännöt  
 
 
 
 
Vastuu omasta 
toiminnasta 
 
 
 
Koulutus ja opastus 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön 
perehdyttäminen 
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Liite 4: Tutkimuslupa 

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Viranhaltijapäätös 1 (2) 

Opetusylihoitaja, henkilöstö- ja  § 19 

asiakaspalvelut vastuualue, Palvelukeskus 27.02.2020 /2020 

 

Tieteellinen tutkimus 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiri 27.02.2020 klo 14:46. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa 

kirjaamosta. 

  

330/2020 Lupa YAMK opinnäytetyölle 

 

Hämeen YAMK:n, johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelman opiskelija Katja Kallio 

hakee lupaa opinnäytetyönsä toteuttamiseksi yhteistyössä Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin, Tays Valkeakosken, Lääkehoitopoliklinikan kanssa.    

Opinnäytetyön työnimi on " Lääkehoidon potilasturvallisuuden kehittäminen 

riskienhallinnan avulla Tays Valkeakosken Lääkehoitopoliklinikalla." 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa Tays Valkeakosken 

lääkehoitopoliklinikan potilasturvallisuusriskeistä kuten siitä, minkälaisia 

vaaratapahtumia esiintyy sekä miten ja missä tilanteessa ne korostuvat hoitajien 

näkökulmasta. 

Opinnäytetyön aineistonkeruu toteutetaan sähköisenä lomakehaastatteluna ja 

opinnäytetyön aineistonkeruun kohdejoukon muodostavat Tays Valkeakosken 

lääkehoitopoliklinikalla työskentelevät sairaanhoitajat (N =5). 

Opinnäytetyön aihe on työelämälähtöinen ja sen toteuttamisesta on sovittu 

yhteistyössä työelämätahon kanssa. 

  

Liitteet: 

 

1 Lupahakemus_ Kallio Katja.pdf 

 

Päätös Päätän myöntää luvan opinnäytetyölle seuraavilla edellytyksillä: 

                                                                       

- opinnäytetyössä yhteistyötahona mainitaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, ellei 

työelämätahon kanssa toisin sovita 

- kohdejoukkoa informoidaan tutkimusprotokollan mukaisesti ja osallistuminen 

perustuu vapaaehtoisuuteen 

- opinnäytetyön tuloksia raportoitaessa ei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa 

- ennen opinnäytetyön julkistamista annetaan siitä työelämälausunto 
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- opinnäytetyöstä toimitetaan raportti työelämäyhteistyötaholle 

- opinnäytetyön valmistumisesta informoidaan opetusylihoitajaa. 

  

Päätöksen peruste 

 

Hallintoylihoitajan päätöspöytäkirja 1§/2010 

 

Tiedoksi 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Viranhaltijapäätös 2 (2) 

 

Opetusylihoitaja, henkilöstö- ja  § 19 

asiakaspalvelut vastuualue, Palvelukeskus  27.02.2020/2020 

 

Tieteellinen tutkimus 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiri 27.02.2020 klo 14:46. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa 

kirjaamosta. 

  

Opiskelija Katja Kallio, ohjaava opettaja Ulla Peltonen, työelämäohjaaja ja 

osastonhoitaja Niina Kallioinen, ylihoitaja Päivi Rissanen, koulutuskoordinaattori 

Katariina Paavilainen 

 

Allekirjoitus 

Susanna Teuho, opetusylihoitaja 
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Liite 5: Suostumuslomake   

Tutkittavan suostumus 

Lääkehoidon potilasturvallisuuden kehittäminen 

riskinhallinnan avulla Pshp:n Tays Valkeakosken Lääkehoitopoliklinikalla 

 

Minua on pyydetty osallistumaan yllämainittuun tieteelliseen tutkimukseen ja olen 

saanut sekä kirjallista että suullista tietoa tutkimuksesta ja mahdollisuuden esittää 

siitä tutkijoille kysymyksiä. 

 

Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on 

oikeus kieltäytyä siitä sekä perua suostumukseni, milloin tahansa syytä 

ilmoittamatta. Voin keskeyttää tutkimukseen osallistumiseni missä tahansa 

tutkimuksen vaiheessa ennen sen päättymistä ilman, että siitä koituu minulle mitään 

haittaa. Mikäli peruutan suostumukseni tutkimukseen, minusta kerättyjä tietoja ei 

enää käytetä tutkimustarkoituksessa. Tutkimustietokantaan tallennettuja tietojani ei 

voida poistaa tutkimuksesta vetäytymiseni jälkeen, jos ne liittyvät lää-

keturvallisuuteen, tai tiedot on jo ehditty analysoida. Ymmärrän myös, että tiedot 

käsitellään luottamuksellisesti. 

 

 

Valkeakoskissa ___.___.2020 Valkeakoskissa ___.___.2020 

 

Suostun osallistumaan tutkimukseen:  Suostumuksen vastaanottaja: 

 

 

____________________  _____________________  

 

tutkittavan allekirjoitus   tutkijan allekirjoitus 

 

_____________________  _____________________ 

nimenselvennys   nimenselvennys 

 

 

 

_____________________ 

tutkittavan syntymäaika 

 

_____________________ 

osoite
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Liite 6: Saatekirje 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA  (Päiväys, versionumero) 

 

 

Tutkimus – Lääkehoidon potilasturvallisuuden kehittäminen riskinhallinnan avulla 

Pshp:n Tays Valkeakosken lääkehoitopoliklinikalla 

 

Pyydämme teitä osallistumaan tähän tutkimukseen, jonka tavoitteena on tutkia ja 

parantaa lääkehoidon potilasturvallisuutta Tays Valkeakosken 

lääkehoitopoliklinikalla. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja Teidän mahdollista 

osuuttanne siinä. Perehdyttyänne rauhassa tähän tiedotteeseen teille järjestetään 

mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta. Jos päätätte osallistua tutkimukseen, 

teiltä pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumisesta.  

 

Tutkimuksen tarkoitus 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on laatia riskienhallintaohjelma suunnittelemalla 

toimenpiteet lääkehoidon potilasturvallisuusriskien ennaltaehkäisemiseksi Tays 

Valkeakosken lääkehoitopoliklinikalle. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja sen 

toteuttamisesta on sovittu työelämäyhtestyötahon kanssa. Opinnäytetyölle on myös 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin opetusylihoitajan lupa. 

 

Tutkimuksen toteuttaja 

 

Tämän tutkimuksen toteuttavat Katja Kallio, Hämeen Ammattikorkeakoulu, Yamk, 

Hoitotyön johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelma sekä työnantajaorganisaatio 

PSHP.  

 

Tutkimuksen kulku 

 

Kehittämisprojektin soveltavan tutkimuksen osiossa pyritään samaan tietoa Tays 

Valkeakosken lääkehoitopoliklinikan lääkehoidon potilasturvallisuusriskeistä ja niiden 

ennaltaehkäisykeinoista. Tutkimus toteutetaan haastattelemalla 

lääkehoitopoliklinikan sairaanhoitajia kyselylomakkeen avulla. Saatu aineisto 

analysoidaan induktiivista sisällönanalyysia soveltaen. Kehittämisprojekti jatkuu 

projektityöskentelynä, jossa mallinnetaan kaikki työyksikön toimintaprosessit. Näistä 

prosesseista saadaan vaaratilanteet tunnistettua. Mallintamisen jälkeen riskien 

suuruus arvioidaan niiden todennäköisyyden ja seurausten perusteella. 

Haastatteluista saatujen tulosten perusteella sekä Tays Valkeakosken 

lääkehoitopoliklinikalla tapahtuneen riskien arvioinnin jälkeen, laaditaan 

riskinhallintaohjelma lääkehoidon potilasturvallisuuden edistämiseksi.  
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Tutkimukseen liittyvät hyödyt sekä mahdolliset riskit ja haitat 

 

On mahdollista, että tähän tutkimukseen osallistumisesta ei ole teille hyötyä.  

 

Tutkimuksen avulla pyritään kuitenkin selvittämään, miten kehittää lääkehoidon 

potilasturvallisuutta lääkehoitopoliklinikalla. Lääkehoitopoliklinikalla hoidossa olevat 

potilaat ovat kroonisesti sairaita ja lähes kaikki käytössä olevat lääkkeet saatetaan 

käyttökuntoon lääkehoitopoliklinikalla sairaanhoitajien toimesta. Suurin osa potilaille 

annettavista lääkehoidoista toteutetaan myös korkeariskisenä lääkehoitona, 

suonensisäisesti. Sairaanhoitajien työn näkökulmasta tutkimuksella pyritään 

lisäämään tietoisuutta lääkehoitoon liittyvistä riskeistä. Lisäksi pyritään luomaan 

niiden vähentämiseksi ja poistamiseksi parannus/korjausehdotuksia.     

 

Henkilötietojen käsittely ja tietojen luottamuksellisuus 

 

Henkilötietojanne käsitellään ylläkuvattua tieteellistä tutkimusta varten. Kaikki 

tietojanne käsittelevät tahot ja henkilöt ovat salassapitovelvollisia. 

 

Sähköisiä tutkimustietojanne säilytetään Webropolin-kyselytyökalussa. Webpropolin 

henkilöstötiedot säilyvät EU:n sisällä. Webpropoli noudattaa kaikessa 

toiminnassamme ISO27001- sekä kotimaista Katakri III -tietoturvastandardeja. Kaikki 

palvelimet sijaitsevat Suomessa.  

 

http://www.hamk.fi/tietosuojailmoitukset 

 

Teitä koskevien tietojen säilytyksestä vastaa Katja Kallio.  

Tietojenne säilytysaikaa sääntelee lainsäädäntö sekä hyvä kliininen tutkimustapa.  

 

Vapaaehtoisuus  

 

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä siitä tai 

keskeyttää tutkimuksen, milloin tahansa tutkimuksen aikana syytä ilmoittamatta 

ilman, että siitä koituu teille mitään haittaa.  

 

Voitte myös peruuttaa antamanne suostumuksen, milloin tahansa tutkimuksen 

aikana ilman perusteluita ilmoittamalla siitä tutkimuksen tekijälle. Suostumuksen 

peruuttamisesta ei koidu teille mitään haittaa. Jos päätätte peruuttaa 

suostumuksenne, tai osallistumisenne tutkimukseen keskeytyy jostain muusta syystä, 

siihen mennessä kerättyjä tietojanne voidaan edelleen käyttää tässä tutkimuksessa, 

mikäli tutkimuksen toteuttaminen sitä vaatii ja lainsäädäntö sallii sen tai edellyttää 

sitä.  

 

http://www.hamk.fi/tietosuojailmoitukset
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Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

 

Teillä on oikeus saada informaatio teistä kerätyistä tiedoista, mihin niitä on käytetty, 

kenelle niitä on luovutettu ja mitä tarkoitusta varten ja pyytää tietojenne 

oikaisemista tai täydentämistä esimerkiksi, jos havaitsette niissä virheen tai ne ovat 

puutteellisia tai epätarkkoja. Teillä on myös oikeus pyytää tietojenne poistamista 

tieteellisestä tutkimuksesta (”oikeus tulla unohdetuksi”) tai niiden käytön 

rajoittamista ja vastustaa käsittelyä ilmoittamalla siitä tutkimushenkilökunnalle. 

Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä näitä oikeuksia voidaan kuitenkin rajoittaa. 

Esimerkiksi lainsäädäntö voi velvoittaa rekisterinpitäjän säilyttämään 

tutkimustietonne tietyn määräajan rekisteröidyn oikeuksista riippumatta ja sallii 

poikkeukset rekisteröidyn oikeuksista, silloin kun se on välttämätöntä tieteellisten 

tutkimustulosten ja tutkittavien turvallisuuden varmistamiseksi. 

 

Teillä on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan 

 

tietosuojavastaava@pshp.fi 

Teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsotte, että 

henkilötietojenne käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 

2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki 

Puhelinvaihde: 029 566 6700 

 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

 

Tutkimuksen kustannukset ja taloudelliset selvitykset 

 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.  

 

Tutkimustuloksista tiedottaminen 

 

Kehittämisprojektin tulokset tullaan esittämään Hämeen Ammattikorkeakoulussa 

sekä työelämässä, lääkehoitopoliklinikan henkilökunnalle  

Power-point- esityksenä. 

 

Lisätiedot ja tutkijoiden yhteystiedot 

 

Mahdollisia kysymyksiä tutkimuksesta pyydämme teitä esittämään Katja Kalliolle. 
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