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Sisältö 
 

•RECEPS – toiminnan käynnistäminen 

•Potilasturvallisuuden  määrittelyä 

•Vaaratapahtumien tiedonkeruu 

•Potilaiden osallistumisesta vaaratapahtumien raportointiin 

•WHO:n prioriteetteja tutkimukseen. 
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Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden 

tutkimuskeskittymä RECEPS 

Tavoitteet valmistelukaudella  

• Alueellinen yhteistyöverkosto 
pilottihankkeilla 

• Valtakunnallinen ja kv. 
toimijaverkosto 

• Koulutustapahtumien 
järjestämiseen ja opetukseen 
osallistuminen 

• Selvitetään jo kertyneiden 
tietovarantojen hyödyntämistä 
tutkimuskäyttöön 

 

Tavoitteet valmistelukauden jälkeen 

• Kansallisesti ja kansainvälisesti 
verkottunut kokonaisuus, jossa: 

– toteutetaan kehittämis- ja 
tutkimushankkeita 

– kehitetään tutkimusmenetelmiä 

– kartoitetaan olemassa olevaa osaamista  

– järjestetään koulutusta ja opetusta 

– tuotetaan korkeatasoista näyttöön 
perustuvaa hoidon vaikuttavuus- ja 
potilasturvallisuustutkimusta 

 

3 

→ Vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustietoisuuden lisääminen, rationaalinen päätöksenteko 



Potilasturvallisuustutkimus on osa laadun ja 
palvelujärjestelmän tutkimusta 
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Terveydenhuollon 
palvelujärjestelmän 

tutkimus 

Terveydenhuollon 
laadun tutkimus 

Potilasturvallisuus
tutkimus 

Runciman WB et al. 2008. The epistemology of patient safety 
research. Int. Journal of Evidence-based Health Care 



Suomalainen potilasturvallisuusstrategia  
 

Tavoitteet 

•Potilas osallistuu potilasturvallisuuden parantamiseen 

•Potilasturvallisuutta hallitaan ennakoivasti ja 
oppimalla 

•Vaaratapahtumat raportoidaan , niistä opitaan  

•Potilasturvallisuutta edistetään suunnitelmallisesti ja 
riittävin voimavaroin 

•Potilasturvallisuus huomioidaan terveydenhuollon 
tutkimuksessa ja opetuksessa 

 

STM 2009 
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The Patient Safety Iceberg 
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Runciman WB et al. 2008.  



Vaaratapahtumien seurantajärjestelmistä 

•Vakavien vaaratapahtumien ilmoitusvelvollisuus 

– Kuolemaan johtaneet tapahtumat 

•Kantelut 

– oikeudelliset seikat 

•HaiPro- raportointijärjestelmä 

– vapaaehtoisuus, nimettömyys 

•Potilasturvallisuuskulttuurin seuranta 

 

-> Seurannan merkitys perustuu prosessin  toimivuuteen! 
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HaiPro: Tapahtuman tyypit   



 

HaiPro-tilaston esimerkki  



Mitä tutkimustulokset kertovat 
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Potilailla ei useinkaan ole riittävästi tietoa siitä, mitä 
potilasturvallisuus tarkoittaa käytännössä (Zhang ym. 2012).  

Potilaita tulee opettaa ja rohkaista tekemään 
vaaratapahtumailmoituksia, ja näin saada myös potilaat osallisiksi 
potilasturvallisuuden edistämiseen  (Davis ym. 2012) . 

Potilaiden tekemät vaaratapahtumailmoitukset tuovat sellaista 
tietoa, joka jäisi muuten saamatta (Friedman ym. 2008; Weissman 
ym. 2008; Zhu ym. 2011; Schwappach ym. 2011).  

Potilaat korostavat usein vaaratapahtuman emotionaalisia 
seurauksia (Guijarro ym. 2010).  

Tutkimuksissa on havaittu, että potilaat raportoivat enemmän 
vaaratapahtumia, kun käytetään avoimia kysymyksiä, ja kun 
potilailta kysytään heidän omia kokemuksiaan (King ym. 2010).  

Videot ja lehtiset voivat olla tehokkaita keinoja potilaiden 
rohkaisemiseksi turvallisuusyhteistyöhön (Davis ym. 2013).  

•Potilaiden osallistumista vaaratapahtumien ehkäisyyn voidaan 
myös vastustaa (Schwappach & Wernli 2011). 
 

 



Potilaiden ja asiakkaiden osallistuminen  

•Tiedotusta usealla kanavalla:  Sosiaali- ja terveysministeriö n 
ohjeistukset, THL:n potilasturvallisuutta taidolla – ohjelma, 
Potilasturvallisuus yhdistys, Potilasliitto… 

•Terveydenhuollon organisaatioiden verkkotiedotus kehittynyt  
viime vuosina  

•Usealla organisaatiolla oma sivustonsa potilasturvallisuudesta 

•Potilasasiamies toiminta ja potilastyytyväisyyskyselyt perinteenä 

•Potilaat ilmoittavat tapahtumista myös puhelimitse tai tulevat jopa 
fyysisesti oikaisemaan tapahtumia 

•Sosiaalisen median käytön haasteet 

 

-> Tiedonkeruu kokemuksista kuitenkin vielä epäyhtenäistä 
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Kaija Saranto 2009 13 



Minkälaisia ilmoituksia (n= 26) 

potilailta? 
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 Potilaiden ja omaisten kuvaamat vaaratilanteet ovat liittyneet seuraaviin 
asioihin: 
 vaitiolovelvollisuus 

 hoitajien oikeudet ja kielenkäyttö 

 hoidon tarpeen arviointi 

 potilaan tietoihin perehtyminen 

 potilaan kuunteleminen ja tutkiminen 

 potilaaseen suhtautuminen 

 odottaminen 

 lääkehoito 

 potilassängyn kunto 

 liikkumisen esteettömyys 

 kivulias toimenpide ja kivunhoito, kivun arviointi (kipumittarin käyttö) 

 kirjaaminen 

 toisen potilaan väkivaltaisuus 

 

 Ilmoitukset koskivat sekä lääkäreitä että hoitohenkilökuntaa.  

 Tapahtumat olivat hyvin kuvattu.  

 

OVATKO NÄMÄ POTILASTURVALLISUUTTA 
VAARANTAVIA TILANTEITA? 

 

Haatainen 2014 



Potilasturvallisuustutkimus: WHO:n 

potilasturvallisuustutkimuksen prioriteettilista 

1.Vuorovaikutuksen  ja koordinaation puute 

2.Piilevät organisaatioissa puutteet 

3.Huono potilasturvallisuuskulttuuri ja syyllistävä 
ilmapiiri 

4.Riskejä vähentävien toimintojen kustannusvaikuttavuus 

5.Parempien turvallisuusindikaattorien kehittäminen 

6. Suunnittelu- ja toimintatavat, joissa ei ole huomiotu 
inhimillisiä tekijöitä 

7. Terveydenhuollon teknologia / tietojärjestelmät 

8. Potilaiden rooli tutkimuksen suuntaviivojen 
määrittelyssä 

 

 



Potilasturvallisuustutkimus: WHO:n 
potilasturvallisuustutkimuksen prioriteettilista.. 

9. Laitteet, joiden toiminnassa  inhimillisten 
tekijöiden huomiointi on puutteellista 

10. Lääkehoidon vaaratapahtumat 

11. Heikkojen, hauraiden  ja iäkkäiden ihmisten hoito 

12. Potilaiden hoitoon sitoutuminen 

13. Diagnosointivirheet  

14. Paikallisesti toimivien ratkaisujen tunnistaminen, 
kehittäminen ja testaaminen 

15. Hoitoon liittyvät infektiot 
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Potilasturvallisuustutkimus: WHO:n 
potilasturvallisuustutkimuksen prioriteettilista… 

16. Seurantajärjestelmien puute 

17. Riittämätön osaaminen,koulutus ja taidot 

18. Asianmukaisen tiedon ja sen jakamisen 
puutteellisuus 

19. Vaaratapahtumien tunnustamisen puutteellisuus 

20. Lääkintalaitteisiin liittyvät vaaratapahtumat 
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Yhteenveto 

•Potilaiden osallistuminen tarpeellista! 

•Kehitettävä lisää ilmoitusmahdollisuuksia 

•Vuorovaikutteisuuden lisääminen ilmoitusten 
käsittelyyn 
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Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden 

tutkimuskeskittymä 

 

www.uef.fi/receps 

 

 

RECEPS - Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety 
 

http://www.uef.fi/receps
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