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 Johdanto 

 

Vuoden 2021 laaturaportti on järjestyksessään kymmenes vuosittainen kooste Vaasan keskussairaalan 

organisaatiotasolla tehdystä suunnitelmallisesta kehittämistyöstä laadukkaan ja turvallisen hoidon 

ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Samalla se on myös ensimmäinen raportti, jossa on koottuna jo jotain 

alueellista tietoa, vuoden 2022 alusta käynnistyneestä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 

toiminnasta. Vaasan sairaanhoitopiiri on vuosien ajan panostanut laadukkaiden ja turvallisten 

palveluiden tuottamiseen väestölleen ja sama tavoite tulee olemaan myös käynnistyvässä Pohjaamaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymässä jatkossa. Laatu ei synny ilman systemaattista työtä, joten 

laaturaportti antaa raamit kehittämistyölle. Vuosi 2021 on ollut edelleen haasteellinen vuosi kehittämisen 

näkökulmasta ja organisaation prosesseja on jouduttu muuttamaan maailmanlaajuisen 

pandemiatilanteen vaihtuessa useaan kertaan vuoden aikana. Samalla uuden organisaation 

valmistelutyö on syönyt henkilöstöresursseja ja kehittämishankkeita on tehty uuden Hyvinvointialueen 

käynnistymisen eteen.  

Hyvinvointialueen valmistelussa on panostettu laatutyön kehittämiseen ja laatujärjestelmän 

käyttöönottoon koko Pohjanmaan alueella.    

 

Raporttiin on eri asiantuntijoiden toimesta dokumentoitu mennyt vuosi ja samalla myös koottu tulevan 

vuoden kehittämisalueet. Raportin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä tuottaa tietoa henkilöstölle, 

potilaille ja omaisille Vaasan keskussairaalan palveluiden tasosta ja kehittämistyöstä.  Laatutietoa 

seurataan läpi vuoden ja kehittämistyötä tehdään laatupoikkeamien välttämiseksi jatkuvasti. 

 

Laaturaportin hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen johtoryhmä ja se viedään tiedoksi hallitukselle.   
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 Laatutyö 

 

Vaasan keskussairaalassa, Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Pietarsaaren sosiaali- 

ja terveysvirastossa on käytössä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon suunniteltu SHQS-

laatuohjelma. Eteläisellä alueella laatujärjestelmän käyttöönottoa tehtiin neljässä kunnassa, Närpiössä, 

Maalahdessa, Korsnäsissä, Kaskisissa sekä K5 psykososiaalisissa palveluissa. Kristiinankaupunki on 

ottanut SHQS laatujärjestelmän käyttöön kaksi vuotta edeltävästi. Järjestelmä perustuu vuosittain 

tehtäviin itsearviointeihin sekä sisäisiin ja ulkoisiin auditointeihin. Laaduntunnustuksen voimassaolo 

edellyttää, että organisaatiossa tehdään vuosittain ylläpitoauditoinnit ja kolmen vuoden välein 

suoritetaan laaduntunnustusauditointi. Vuonna 2021 oli kaikilla vuorossa ylläpitoauditointi.   

 

Vuonna 2020 Vaasan kaupungissa siirryttiin tulosaluekohtaisesta laatutyöstä koko toimialan 

yhtenäiseen laadunhallintaan. Koko Sote-toimialan yhteinen laaduntunnustusauditointi toteutettiin 

vuonna 2019 ja suunnitelman mukaisesti ylläpitoauditointi toteutettiin lokakuussa 2021. 

Menetelmäkoulutuksia (MEKO) ja sisäisen auditoijan (SAKO) koulutuksia järjestettiin koko Pohjanmaan 

alueella. 

 

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden esihenkilöille ja yksiköiden laatuvastaaville järjestettiin 

vuoden 2021 lopussa webropol-palautekysely koskien laadunhallintatyötä. Tarkoituksena oli kerätä 

kokemuksia toteutuneesta laatutyöstä sekä toiveita uutta organisaatiota ajatellen. Tulosten perusteella 

voidaan todeta, että laatutyö koetaan merkittävänä ja arvokkaana osana kehittämistyötä. Myös 

haasteita ilmeni ja etenkin niukat resurssit sekä ajankäytön puute nousivat esille. Säännöllisille 

lisäkoulutuksille ja koko henkilöstön osallistamiselle koettiin olevan tarvetta. Uuden organisaation myötä 

toivotaan, että laatutyö saataisiin jalkautettua osaksi yksiköiden toimintakulttuuria, eikä jäisi vain 

esihenkilön tai laatuvastaavan tehtäväksi. Turvallisuuteen liittyvien ohjeistusten ja yhteystietojen 

toivottiin olevan jatkossa helposti saatavilla. Haipro- käsittelijät ja vastuuhenkilöt toivoivat tulevan 

organisaation myötä lisäkoulutusta ilmoitusten käsittelyyn, raportointiin ja tilastointiin. 

 

Eteläisellä alueella vuonna 2021 menetelmäkoulutukseen (MEKO) osallistui 54 ja sisäisen auditoijan 

(SAKO) koulutukseen osallistujia oli yhteensä 20, eri kunnista. Laatujärjestelmän käyttöönotto on 

aloitettu koulutusten järjestämisen jälkeen yksiköissä tehtävillä itsearvioinneilla. 

Laatujärjestelmän käyttöönottoon liittyvien itsearviointien osalta on vuonna 2021 tehdyissä 

itsearvioinneissa vielä kuntien erilaisuudesta johtuvia yksikkörakenteen eroja sekä arviointien 

sisältävien yksikkömäärien eroavaisuuksia. Pohjanmaan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 

tullaan rakenteita sekä suoritettavien itsearviointien määrää yhtenäistämään koko alueella. 
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2.1. Laatukilpailu 

 

Laadun kehittämiseen kannustavassa laatukilpailussa Vaasan keskussairaalassa haetaan uusia 

keksintöjä ja toimintamalleja työn sujuvoittamiseen. Erityisesti kilpailun tavoitteena on löytää uusia 

työtapoja, joista potilas hyötyy ja jotka ovat levitettävissä myös muihin työyksiköihin. Kilpailutyön aihe 

saa koskea mitä tahansa aihealuetta. Laatukilpailuun voivat osallistua kaikki työyksiköt ja vuosittaisen 

voittajan valitsee Vaasan keskussairaalan laatutiimi ennalta määrättyjen kriteereiden pohjalta.  

Laatukilpailu nähdään ulkoisissa auditoinneissa saadussa palautteessa organisaation vahvuutena ja 

hyvänä tapana uusien käytäntöjen esiintuomiselle.   

  

Vuoden 2021 laatukilpailun parhaana palkittiin lastenosasto, jonka aiheena oli osaamisen 

varmistaminen vastasyntyneiden tehovalvonnassa. Työn arvoa korosti potilasturvallisuuden näkökulma 

ja koko henkilöstön aktivoiminen. Toisen palkinnon sai alueellinen apuvälinekeskus huoltoprosessin 

kehittämisestä. Kolmantena palkittiin fysiatrian osasto ja päivystyspoliklinikka yhteistyössä toteutetusta 

työstä, jonka aiheena oli fysioterapeutti päivystyksessä. Neljännelle sijalle arvioitiin tänä vuonna 

sairaalahygienia kehitystyöstään käsihygienian toteutumisen seurannassa. 

 

  

2.2. Auditoinnit vuonna 2021  

 

Vaasan keskussairaalan ylläpitoauditointi toteutui toukokuussa 2021 SHQS-laaduntunnustuksen 

ylläpitämiseksi. Auditoijilta saatujen havaintojen mukaan keskeisiä vahvuuksia olivat muun muassa 

Covid-19 tilanteeseen liittyvien toimintojen onnistunut toteutus. Henkilöstö on ollut joustavaa, 

ammattitaitoista ja sitoutunut toiminnan kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden ylläpitoon. Myös 

esimiestyöhön on panostettu. Omalta osaltaan kiitosta annettiin siitä, että riskiarvioinnit kuntayhtymän 

johdossa ovat edenneet ja niitä on tehty vastuutehtävien mukaisesti. Sisäiset auditoinnit suunnitellaan 

ja toteutetaan hyvin ja niiden tulokset analysoidaan systemaattisesti. Lisäksi todettiin, että Pohjanmaan 

hyvinvointialueen organisoitumisessa on edetty aikataulussa ja alueelle on laadittu palvelustrategia. 

 

Kehittämisen osalta auditoinnissa ilmeni, että organisaation tulisi vahvemmin panostaa strategisen 

suunnittelun avulla henkilöstön saatavuuteen tietyillä erikoisaloilla. Lisäksi todettiin, että suullisesti 

saatuun asiakaspalautteeseen tulisi olla paremmat kirjaamiskäytännöt ja lääkinnällisten laitteiden osalta 

tulisi kiinnittää enemmän huomiota poikkeamisen kirjaamiseen ja niiden tunnistamiseen. Prosessityön 

osalta havainnoitiin, että prosesseihin liittyvien tavoitetasojen puute näkyy monissa yhteyksissä ja 
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prosessikuvausohjeet kaipaavat täydennystä. Myös auditointitoiminnan suunnittelu- ja 

seurantavastuiden kirjaaminen nähtiin tärkeänä. Tässä auditoinnissa lisänäyttöpyyntöjä kirjattiin kaksi 

ja kehittämissuosituksia seitsemän kappaletta. 

 

Sisäiset auditoinnit ovat osa laatujärjestelmää ja ne toteutetaan organisaation omilla resursseilla. 

Vaasan keskussairaalassa syksyn 2021 aiheeksi valittiin prosessien rajapinnat, sillä haluttiin selvittää 

millaisia muutostarpeita sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio aiheuttaa. Lisäksi haluttiin selvittää 

millä tavalla sosiaalipalveluiden rajapinta on kytkeytynyt nykyisiin prosesseihin. Havaintojen mukaan 

esimerkiksi sosiaalihuollon rajapintoja tunnistettiin laajasti, mutta rajapintayhteistyön näkyminen 

nykyisissä prosessikuvauksissa jäi pinnalliseksi. Yhteistyötä hankaloitti etenkin erilliset tietojärjestelmät 

ja tiedonkulkuun liittyvät ongelmat. Hyvinvointialueen muodostuminen nähtiin kuitenkin mahdollisuutena 

tiiviimpään tiimityöhön ja päällekkäisyyksien karsimiseen. 

 

 

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä Laihian yhteistoiminta-alueen ylläpitoauditointi 

toteutui lokakuussa 2021 SHQS-laaduntunnustuksen ylläpitämiseksi. Ylläpitoauditoinnissa 

vahvuuksiksi todettiin strategian mukaiset toiminnat, jotka toteutuvat hyvin ja joihin henkilöstö on hyvin 

sitoutunut. Jatkuva laadun parantaminen jalkautuu yhä vahvemmin käytäntöön. Laadunhallinnan 

järjestelmä on otettu käyttöön systemaattisesti ja johdon katselmukset on tehty kattavasti. Sisäiset 

auditoinnit on tehty ristiin yksiköiden välillä ja niistä on tehty hyvät yhteenvedot. Asiakasraatien todettiin 

tuovat raikasta uudenlaista näkökulmaa palvelujen kehittämiseen. 

 

Tulosalueittain ylläpitoauditoinnissa todettiin hyvänä koti- ja laitoshoidossa johdon katselmuksesta 

laadittu selkeä toimenpidesuunnitelma, jossa on määritelty myös vastuut ja kirjattu laatutavoitteen 

toteutuminen. Sosiaalipalveluissa aikuisten sosiaalityön kuntouttavasta työtoiminnasta saatiin hyvä 

esimerkki työntekijälähtöisestä kehittämistyöstä, jossa päällekkäistä työtä poistettiin, työnjakoa 

kehitettiin ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan (KUTY-ohjaajan) roolia suunnattiin enemmän 

yksittäisissä KUTY-paikoissa oleville asiakkaille ja ohjaajien työnkuvaa aukaistu vahvemmin 

sosiaaliohjaukselle. Terveyspalveluissa ajanvarausprosessin parannustoimenpiteet todettiin 

vaikuttaviksi. Esimerkkinä terveyspalvelujen konsultoiva lääkäri ajanvarauksessa on osoittautunut 

tarpeelliseksi ja helpottanut mm. hoidon tarpeen arviointia, kun lääkäri on koko ajan siinä tukena. 

Konsultoiva lääkäri palvelee kaikkia terveysasemia. 

 

Lisänäyttönä toivottiin muun muassa suunnitelmaa siitä, miten jatkossa Pohjanmaan hyvinvointialueella 

varmistetaan laatupolitiikan ja laatutavoitteiden jalkautus. Henkilöstön perehdytykseen liittyvät asiat on 

suunniteltu hyvin, mutta perehdytyksen dokumentoinnissa löytyi puutteita organisaation jokaisella 
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tasolla. Myös tähän toivottiin kiinnitettävän huomiota tulevassa organisaatiossa Pohjanmaan 

hyvinvointialueella.  

 

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa toteutettiin sisäinen auditointi huhtikuussa 2021. 

Auditoinnit toteutettiin ristiinauditointeina, aiheena oli turvallisuusjohtaminen. Vallitsevan covid- tilanteen 

vuoksi sisäiset auditoinnit toteutettiin täysin etänä Teamsin välityksellä. Yhteenveto tuloksista käsiteltiin 

sisäisten auditoijien kokouksessa, laaturyhmässä sekä toimialan johtoryhmän kokouksessa. Auditoijille 

ja auditoiduille yksiköille järjestettiin  webropol-palautekysely, jonka tulokset liitettiin auditointituloksiin. 

Sisäisten auditointien raportin mukaan turvallisuuteen liittyvät asiat eivät olleet ajantasaisia. Erityisesti 

toimitilaturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet nousivat vahvasti esiin tuloksista. Yksiköiden 

toimintamallit ja prosessit ovat toisistaan eriävät. Tarve yhtenäiselle prosessille ja ohjeistukselle sekä 

vastuuhenkilöiden nimeämiselle on suuri. Riskinä nähtiin, että erityisesti Pohjanmaan hyvinvointialueelle 

siirryttäessä, yksiköiden toimintatapojen eriävyydet vaarantavat asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä 

työturvallisuutta. 

 

Pietarsaaressa ulkoinen ylläpitoauditointi tehtiin toukokuussa 2021. Sisäisiä auditointeja on tehty 

suunnitelmallisesti vuoden aikana. Ulkoisessa auditoinnissa annettiin 10 kehittämissuositusta ja yksi 

lisänäyttöpyyntö, joka koski perehdyttämisen kirjaamista ja seurantaa. Perehdyttämiskäytäntöjä on 

laadittu, ja ne esiteltiin esimiehille marraskuussa 2021. On myös todettu, että useimmat 

kehittämissuositukset tullaan tarkistamaan, käsittelemään ja korjaamaan, koska siirrymme vuonna 2022 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään.  

 

2.3. Lean 

 

Strategiamme mukaan lean-ajattelu muodostaa organisaation kehittämisen perustan. Leanin 

implementointi koko organisaatioon on jatkunut toimintavuoden 2021 aikana. Covid-19-pandemia on 

kuitenkin vaikuttanut lean-työhön etenemiseen. Myös henkilöstön vaihtuvuus on vaikuttanut jonkin 

verran lean-työhön. Useita suunnitteilla olleita koulutustilaisuuksia ja projekteja on jouduttu siirtämään 

osallistujamäärää koskevien rajoitusten vuoksi. Lean-projektit vaativat jonkin verran fyysisiä 

kohtaamisia, esimerkiksi arvovirtakartoitusten yhteydessä. Lisäksi organisaatio ja henkilöstö ovat 

luonnollisesti keskittyneet pandemian hoitamiseen. Joitakin lean-projekteja on tästä huolimatta 

onnistuttu toteuttamaan vuoden aikana. Uutta H-taloa koskeva prosessikehitys on jatkunut 

onnistuneesti vuoden aikana. 

Vuoden 2021 lean-projekteissa näkyi suuresti koronan vaikutus. Suurin osa tapaamisista pidettiin etänä 

ja käytettiin hyväksi valokuvia ja videoita.  
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 Silmäpoliklinikan lean saatiin seuranta- ja arviointipalaveria vaille valmiiksi (viivästyksen syynä 
oli suuret resurssimuutokset 2021 vuoden lopussa). Arviointipalaveri on tulossa nyt 20.1.2022. 

 Lähetekäsittelyn palvelupolun standardisointiprojekti on jatkunut ja prosessi on sujuvoitunut ja 
lähetekäytännöt saatu yhtenäiseksi, esim. ei enää paperilähetteitä kiertoon yksiköissä ja 
prosessi kuvattu. 

 Neurologisen potilaan hoitolinjan ja palvelupolun standardisointi projekti aloitettiin 14.10.2021 
ja tämä vielä jatkuu 2022. Prosessi on saatu kuvattua ja kehittäminen aloitetaan. 

 Kotilinjan projektia ei voitu aloittaa 2021, koska yksiköissä on suuri henkilökuntavaje, mutta 
suunniteltu vuodelle 2022.  

Tavoitteena on, että pystymme tarjoamaan sisäistä koulutusta sekä erilaisia lean-pelejä 

parantaaksemme leaniin liittyvää asiantuntemusta, osaamista ja ymmärrystä. 

 Potilasturvallisuus 

 

Uuden yhteisen organisaation, Pohjanmaan hyvinvointialueen, valmistelutyö on jatkunut vuoden 2021 

jälkipuoliskolla intensiivisenä myös potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamisen osalta. Koska koko 

sosiaalihuolto tulee kuulumaan hyvinvointialueeseen, käytetään tulevaisuudessa yleisnimitystä asiakas 

riippumatta siitä, onko kyse perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon vai erikoissairaanhoidon palveluista. 

Tulevaisuuden tavoitteena on voida tarjota tasavertaista, osaavaa ja turvallista hoitoa/palvelua. 

Vuoden aikana keskus on myös laatinut uutta, vuosia 2022-2026 koskevaa asiakas- ja potilasturval-

lisuusstrategiaa. Nimi muutettiin Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskukseksi 1.12.2021.  

 

3.1. Vaaratapahtumista raportointi 

 

Vuonna 2021 on vaaratapahtumailmoitusjärjestelmään kirjattu Vaasan keskussairaalan osalta 2 131 

vaaratapahtumailmoitusta tai turvallisuushavaintoa, ja potilaat tai omaiset ovat tehneet Vaasan 

keskussairaalalle 97 ilmoitusta. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että koko sairaanhoitopiirissä on 

raportoitu 7641 turvallisuushavaintoa. 

 

Ahkera vaaratapahtumien ilmoittaminen on osa toimivaa omavalvontaa organisaatiossa. Kannustavalla 

ja avoimella turvallisuuskulttuurilla on suuri merkitys ilmoitusaktiivisuuden ylläpitämisessä. Osana 

avoimen ilmoittamiskulttuurin edistämistä otettiin syksyllä 2021 käyttöön mahdollisuus tehdä ilmoitus 

omalla nimellä.   

 

Vaasan kaupungilla vaaratapahtumailmoitukset tehdään HaiPro-järjestelmän kautta ja aktiivisuus 

ilmoituksen tekemiseen on pysynyt entisellä hyvällä tasolla. Ilmoituksia tehtiin vuonna 2021 yhteensä 

2560 kappaletta (vuonna 2020: 2569 kappaletta). Ilmoituksista 70,8 % koski tilanteita, joissa tapahtuma 

kohdistui asiakkaaseen tai potilaaseen ja 26,2 % oli läheltä piti -tilanteiden ilmoituksia. Kaikki ilmoitukset 
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olivat henkilökunnan tekemiä. Asiakas, potilas tai omainen ei ole vuonna 2021 voinut tehdä HaiPro-

järjestelmään suoraan ilmoitusta.  

 

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston alueella on vuonna 2021 kirjattu yhteensä 1857 asiakas- ja 

potilasturvallisuus ilmoitusta, kun vuonna 2020 vastaava luku oli 1934. 

Ilmoituksia sosiaalihuollossa tehtiin 46 kappaletta (2,1 %), terveydenhuollossa 497 (26,8 %), 

vanhustenhuollossa 1290 (69,5 %) ja muussa toiminnassa 24 (12,9 %). 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen eteläinen palvelualue sisältää Närpiön, Kristiinankaupungin, Kaskisten, 

Maalahden sekä Korsnäsin kunnan alueella olevat palvelut. Osa Kristiinankaupungin palveluista on 

yhtiöitetty sopimuksella Selkämerenterveys nimisen yhtiön alle, jonka omistajina vuonna 2021 ovat 

toimineen Kristiinankaupunki, Pihlajalinnan terveys sekä Vaasan sairaanhoitopiiri. Koko eteläisen 

alueen vuoden 2021 Haipro- ilmoitusten määrä oli yhteensä 656 kappaletta. Potilaalle tapahtuneita 

ilmoituksia oli 476 kappaletta, läheltä piti tilanteita 121 kappaletta ja muita havaintoja tai 

kehittämisehdotuksia 45 kappaletta. 

 

3.2. Vuoden 2021 kehittämiskohteiden nykytila Vaasan keskussairaalassa 

 

Kaatumisten vähentäminen 

Kaatumisten vähentämisen toimintaohjelma on jatkunut vuoden 2021 aikana. Kaatumisten vähen-

täminen on kansallisesti hoitotyösensitiivisten laatumittareiden ensimmäinen pilotti. Kaatumisten 

kirjaamiseen on panostettu erityisesti vuosina 2020-2021, mikä näkyy tilastollisesti tarkasteltuna 

kirjaamisen lisääntymisenä, mutta myös epäsuhtana verrattuna vaaratapahtumien raportointijärjestelmä 

HaiPron kaatumistapaturmaseurantaan, johon kirjattu kaatumistapaturmien määrä on suurempi. 

 

Laiteturvallisuutta on edistetty laatimalla yhtenäisen mallipohjan mukaisesti laitepassin sisältöjä. 

Yhtenäiset laitepassin mallipohjat systematisoivat perehtymistä eri laitteisiin ja mallipohjien avulla koko 

Pohjanmaan hyvinvointialueella voidaan ottaa käyttöön yhteneväinen laitepassi. Digitaalisen laitepassin 

pilottihanke on käsittänyt vuonna 2021 kaikki erikoissairaanhoidon vuodeosastot ja se on aloitettu 

keskussairaalan dialyysissä, päiväyksikössä ja lastenosastoilla. Ensi vuodeksi on suunnitteilla 

hankkeen asteittainen laajentaminen sairaalan akuuttihoidon palvelualueelle sekä pilotointi 

perusterveydenhuollon vuodeosastoilla. 

 

Lääkehoidon turvallisuuden edistämisessä on keskitytty standardoituun kirjaamistapaan. 

3.3. Potilas- ja työturvallisuuskierrokset  
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Potilas- ja työturvallisuuskierrosten tarkoituksena on kartoittaa joka toinen vuosi Vaasan 

keskussairaalan yksiköiden potilas- ja työturvallisuuden tilaa. Turvallisuuskierrokset toteutetaan 

yhteistyössä potilasturvallisuuskoordinaattorien, työsuojeluvaltuutettujen ja hygieniahoitajien kanssa. 

 

Alkuvuonna 2021 pandemiatilanne esti edelleenkin potilas- ja työturvallisuuskierrokset, mutta tou-

kokuussa kierroksia voitiin jatkaa Vaasan keskussairaalan hoidollisissa yksiköissä. Pitkän tauon jälkeen 

kierrokset aloitettiin nyt uusilla haastattelukysymyksillä, ja vuoden aikana on ehditty tehdä 16 

turvallisuuskierrosta. Hyvinvointialueen toiminnan alkamisen suunnittelu rajoitti kierrosten kapasiteettia 

vuoden loppupuolella. 

 

Vuoden aikana kartoitetut seikat koskevat potilasturvallisuuden osalta sitä, kuinka hyvin hoitohenkilöstö 

tuntee erilaiset potilashoitoa koskevat ohjeet ja noudatetaanko niitä. Tiedetäänkö, miten 

poikkeustilanteissa tulee menetellä ja toteutetaanko yksikön lääkehoitoa henkilöstön mielestä 

organisaation ohjeiden mukaisesti. Työturvallisuuden osalta kartoitettiin, kuinka hyvin henkilöstö tuntee 

työturvallisuusilmoitusmahdollisuuden. Samalla tiedotettiin näiden raporttien tarkoituksesta sekä siitä, 

mitä ja miten raportoidaan. Hygieniahoitajat tiedustelivat, tunteeko hoitohenkilöstö tavanomaisten 

varotoimien käsitteen, mikä on antibioottiheräte ja miksi se on tärkeä sekä miten ja kenelle ilmoitetaan 

potilaan infektiosta tai mikrobien kantajuudesta siirtojen ja kuljetusten yhteydessä.    
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Kuva 1. Turvallisuuskierrosten positiiviset ja negatiiviset havainnot 2021  

 

Koska hyvinvointialueen toiminta laajenee huomattavasti vuonna 2022 ja on panostettava useisiin 

aloihin, on resurssien jakautumista priorisoitava huolellisesti, ja sen vuoksi turvallisuuskierroksissa 

pidetään taukoa ainakin tilapäisesti.  

 

3.4. Vaaratapahtumatyypit  

 

Vaasan keskussairaalassa vuoden 2021 aikana kirjattiin eniten tiedonkulkua ja kommunikaatiota 

koskevia vaaratapahtumia. Kaikista ilmoituksista 25,3 % koski tiedonkulkua. Tiedonkulkuun liittyvät vaa-

ratapahtumat ovat olleet myös edellisinä vuosina yleisin ilmoitustyyppi. Raportoidut tiedonkulun ongel-

mat liittyivät entiseen tapaan suurimmaksi osin potilastiedon dokumentointiin sekä suulliseen kom-

munikaatioon. 

 

Myös lääkehoidon poikkeamiin liittyvät ilmoitukset ovat olleet pitkään suurimpien ilmoitustyyppien 

joukossa. Myös vuonna 2021 lääkehoitoon liittyvät tapahtumat olivat toiseksi yleisin (19,1 %) il-

moitustyyppi. Lääkehoidon poikkeamia sattuu edelleenkin yleisimmin lääkkeiden antotilanteessa (30,9 

% kaikista lääkehoidon ilmoituksista), mutta lääkkeiden määräämistä koskevien ilmoitusten määrä 

(18,74 %) on lisääntynyt. Kolmanneksi yleisimmin poikkeamia sattuu lääkkeiden jakotilanteessa (16,2 

%), kun taas lääkkeiden kirjaamiseen liittyvät ilmoitukset (12,5 %) ovat vähentyneet huomattavasti 
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edellisvuosiin verrattuna. Myös uuteen tapahtumatyyppiin, joka koskee poikkeamia kotilääkkeiden 

tarkistamisessa ja kirjaamisessa, tuli useita ilmoituksia (6,48 %). Potilaille sattuneiden tapaturmien ja 

kaatumisten lukumäärä on lisääntynyt jälleen aikaisemmista vuosista. Kaatumisia on raportoitu yh-

teensä 227, ja lisäksi on raportoitu 77 tapaturmaa, joissa potilas on pudonnut. Kaatumisen ehkäisyyn 

tuleekin edelleen panostaa. 

   

Taulukko 1. Vaasan keskussairaalan vaaratapahtumailmoitukset vuosina 2015–2021. Suluissa olevat 

luvut ovat osa potilasturvallisuustutkimusta, eivätkä kyseiset ilmoitukset ole siis hoitohenkilökunnan 

tekemiä. 

 

VUOSI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ilmoitusmäärä  1874 1672 1911 

(123 

tutk. 

liittyvää) 

2528 

(258 tutk. 

liittyvää) 

2156 2301 2192 

Potilaiden ilmoitukset 39 31 60 86 109 102 101 

Läheltä piti/haittata-

pahtuma 

52 % 

42 % 

53 % 

47 % 

39 % 

57 % 

28 % 

59 % 

29,5 % 

53,2 % 

29,5 % 

50,7 % 

27,5 % 

56 % 

Lääke- ja nestehoito 24 % 26 % 24 % 22 % 20,6 % 19,8 % 19,1 % 

Tiedonkulku 24 % 25 % 33 % 26% 33% 27,9% 25,3% 

Tapaturmat % 

Kaatumiset (kpl) 

8 % 

95 

9 % 

97 

9 % 

138 

10,5% 

193 

10,3% 

171 

12,9% 

206 

14,9% 

227 

Kohtalainen haitta 5,3 

% 

5,4 

% 

10,9 % 9,7% 5,2% 5% 8,2% 

Vakava haitta 0,6 

% 

0,5 

% 

1,4 % 1% 0,2% 0,5% 0,6% 

 

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa sekä Laihian yhteistoiminta-alueella vuonna 2021 

tehtyjä Haipro- ilmoituksia oli yhteensä 2560 kappaletta. 
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Taulukko 2. Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä Laihian yhteistoiminta-alueen yleisimmät 

ilmoitustyypit 

Ilmoituksen tyyppi Määrä (kappale) Alatyyppi määrä 

Tapaturma ja 

onnettomuus 

1434  Kaatuminen 1102 (76,8 %) 

Lääke- ja nestehoito 666  Antovirhe 454 (68,2 %) 

Väkivalta 130      

  

Lääkepoikkeamiin vaikuttaminen on ollut jatkuva kehittämisprojekti alueella jo useamman vuoden ajan 

ja lääkehoitoon liittyviä tarkastuskäyntejä yksiköihin on tehty säännöllisesti. Väkivaltatilanteiden määrän 

lisääntymisen vuoksi tilanteiden ennakointi ja minimointi oli yksi kehittämiskohde vuonna 2021. Tähän 

liittyen kehitettiin turvallisuuskulttuuria, uusittiin hälytysjärjestelmiä ja toteutettiin muun muassa Mapa-

koulutusta kaupunginsairaalassa ja Avekki-koulutuksia sosiaalityö- ja perhepalvelut tulosalueella. 

 

Taulukko 3. Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston alueen yleisimmät ilmoitustyypit  

Ilmoituksen tyyppi  Määrä % 

 Tapaturma  44,49  

 Lääke- ja nestehoito  24,12  

 Tiedonkulku ja tietojen käsittely  11,78  

 

Taulukko 4. Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston yleisimmät tapahtuman tyypit alueittain 

Ilmoituksen tyyppi Sosiaalihuolto Terveydenhuolto Vanhustenhuolto 

Tapaturma 6,12 % 27,17 % 53,36 % 

Lääke- ja nestehoito 63,27 % 24,4 % 22,8 % 

Tiedon kulku tai 

tietojenkäsittely 

2,04 % 21,07 % 8,04 % 

Syyksi ilmoitettu 

”muu”. 

18,37 % 8,32 % 7,38 % 

  

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston Haipro- ilmoituksista läheltä piti ilmoituksia, oli 377 kappaletta 

(20,3 %), tapahtuma vaikutti potilaaseen 1235 kappaletta (66,51 %) sekä muu 

havainto/kehittämisehdotus 245 kappaletta (13,19 %).  

 

Eteläisen alueen haitta- ja vaaratapahtuma ilmoituksien yleisimmät tapahtumatyypit koskivat tapaturmia 

ja onnettomuuksia, joista selkeästi eniten oli kaatumiseen liittyviä ilmoituksia. Toiseksi eniten ilmoituksia 

oli lääke- ja nestehoitoon liittyen sekä kolmanneksi tiedonkulkuun ja käsittelyyn liittyviä. Ilmoituksissa 
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vuonna 2021 oli merkitty 82 % tapahtumapaikkana asumisyksiköt ja niiden tilat. Tehtyjen arvioiden 

mukaan haittatapahtumien syntyyn vaikuttavina tekijöinä näyttäytyvät jonkin verran toimitiloihin ja 

toimintaympäristöön liittyvät tekijät sekä henkilökunnan osaamiseen, koulutukseen sekä 

perehdytykseen liittyvät tekijät. Myös pienessä osassa tapauksista on nähty, että toimintatapoja 

muuttamalla tapahtunut olisi voitu estää.  

 

Taulukko 5. Eteläinen alue, tapahtuman syntyyn myötävaikuttavat tekijät 

Tapahtuman syntyyn vaikuttavat tekijät Määrä (kappale) 

 Potilas itse tai omainen  203  

 Työympäristö, resurssit, välineet  37 

 Työntekijän osaaminen, koulutus, perehdytys 18 

 

Taulukko 6. Eteläisellä alueella toteutetut välittömät toimenpiteet tilanteessa 

Toimenpide Määrä (kappale) 

 Poikkeaman-/virheen korjaava toimenpide 172 

Asiakkaan /potilaan tarkkailu tai informointi 

asiasta 

 261 

Seurauksia lieventävät tai lisävahinkoja estävät 

toimenpiteet 

152 

 

 

Vaaratapahtumien tulevassa ehkäisyssä alueella tulee panostaa kaatumistapausten ehkäisyyn ja sitä 

kautta potilasturvallisuuden lisäämiseen. Valtaosa tapahtumista tapahtuvat potilashuoneessa ja 

ratkaisut, jotka tukevat asiakkaan turvallisuuden lisäämistä tulisi ottaa käyttöön. Raporteissa mainitaan 

myös resurssien sekä välineiden vaikutuksesta tapahtumiin. On siis selvää, että turvallisuuden ja laadun 

lisäämisessä asumisyksiköissä tulisi panostaa riittäviin resursseihin sekä mahdollisten välineiden 

laatuun sekä kuntoon. Huomionarvoista olisi tutkia teknisten ratkaisujen ennaltaehkäiseviä ratkaisuja 

sekä mahdollisuuksia kaatumistapatumien ehkäisyssä. Tekniset ratkaisut toimisivat myös yöaikaan, 

jolloin yksiköissä on vähemmän henkilökuntaa paikalla varmistamassa asukkaiden turvallisuutta.  

Tärkeää on myös henkilökunnan osaamisen kehittäminen sekä uuden ja tilapäisen henkilökunnan 

opastaminen tehtävään työhön perusteellisesti. Osaamisen kehittymistä tulisi säännöllisesti arvioida 

sekä se tulisi dokumentoida esimiestyön sekä työntekijän omaan käyttöön.  
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3.5. Vakavat vaaratapahtumat 

 

Vaasan keskussairaalassa selvitettiin vuoden 2021 aikana valmiiksi saakka 4 vakavaa 

vaaratapahtumaa ja tehtiin muutamia esiselvityksiä. Laajoja selvityksiä on tehty erilaisista 

potilastapauksista ja hoitoprosesseista. 

 

Taulukko 7. Pohjanmaan alueen vakavat vaaratapahtumat alueittain 

Alue Vakavan vaaratapahtuman ilmoituksia 

(kappale) 

Vaasan keskussairaala  4 

Pietarsaaren alue  7 

Vaasan sosiaali- ja terveystoimen sekä Laihian 

yhteistoiminta alue 

  

Eteläinen alue (Närpiö, Kristiinankaupunki, 

Kaskinen, Korsnäs, Maalahti 

 3 

 

Organisaatiossa parantamista kaipaavina asioina tulivat esiin riittävä ja selkeä kommunikaatio sekä 

hoitovastuun selkeä jakautuminen, samoin perusperehdytys kaikentyyppisiin menettelyihin etenkin 

poikkeustilanteissa. Kahdessa selvityksessä tuli esille henkilöstön tukemisen merkitys odottamattoman 

ja traagisen tapahtuman jälkeen. Ensi vuonna jatketaan suunnittelua toimintamallin käyttöönottamiseksi 

vakavassa tapahtumassa mukana olleiden tukemista varten; Second victim -protokolla. 

 

3.6. Laitehoito  

 

Laitehoidon turvallisuuden kehittämistä on jatkettu aloitetussa pilottihankkeessa, jossa digitaalisen 

laitepassin käyttöä laajennetaan sairaalan vuodeosastoille. Vuoden 2021 aikana kaikki hoitoyksiköt ovat 

nimenneet omat laitevastaavansa, jotka ovat kokoontuneet kahteen koulutustilaisuuteen, keväällä ja 

syksyllä. Laitevastaavia on pyydetty tekemään laiteinventointi omassa yksikössään ja päivittämään 

laiterekisteri yhdessä teknisen yksikön kanssa, osana oman yksikön laitteiden kartoitusta ennen 

digitaaliseen laitepassiin siirtymistä. Qreform on laatinut laitepassin strukturoidun ohjelmasisällön 

yksikköjen aloittamien perehdytysohjelmien pohjalta. Yksiköt ovat tarkastaneet laitepassiin laaditut 

ohjelmasisällöt ja muutamia valmiita passeja on otettu käyttöön perehdytystä ja laiteosaamisen 

uudistamista varten. Laitepassin digitalisoinnin linjaukset on laadittu ja ne on hyväksytty sairaanhoidon 

johtoryhmässä. 

Vuoden aikana on järjestetty useita kertoja sekä yhteisiä että erillisiä tapaamisia vuodeosastojen kanssa 

implementoinnin jatkumisen varmistamiseksi yksiköissä. 
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Akuuttialueen suurelta osin koronapandemiasta johtuvan kireän tilanteen vuoksi pilottihanketta ei voitu 

laajentaa sinne, vaan vuoden lopussa aloitettiin pilotointi dialyysiosastolla, lastenosastoilla ja 

toimenpideyksikössä. Hanke jatkuu vuonna 2022, jolloin suunnitteilla on pilotointi myös pe-

rusterveydenhuoltoon. 

 

3.7. Lääkehoito  

 

Kirjaamisen kehittämiseen on keskussairaalassa edelleen kiinnitetty huomiota vuoden 2021 aikana. 

Kotilääkityksen tsekkikortti on esitelty ja sen sähköinen versio on jaettu eteenpäin lääkehoitovastaaville. 

Tsekkikorttia kehitetään edelleen hyvinvointialueelle soveltuvaksi. Kirjaamisen linjauksia on päivitetty ja 

leikkaus- ja anestesiayksiköissä on otettu käyttöön sähköinen ANTTI-anestesiakertomus, jonka myötä 

myös leikkausten aikainen ja jälkeinen lääkehoito kirjataan suoraan sähköiseen 

potilaskertomusjärjestelmään. Kirjaamiskäytännöt Eskon lääkehoito-osiossa –ohje on julkaistu osana 

lääkehoitosuunnitelmaa. Kirjaamiskäytäntöjen jalkauttamista työyksiköihin suunnitellaan vuodelle 2022. 

Lääkehoidon perehdytysmateriaalin työstäminen on käynnistynyt. Älylääkekaappia on pilotoitu 

sydänosastolla. Kirurgian vuodeosastolla T2 on tehty pro gradu –tutkimus kliinisen farmasian 

palveluiden käyttöönotosta kirurgisen potilaan kotiutumisprosessissa ja toisessa pro gradu- 

tutkimuksessa kartoitettiin Vaasan keskussairaalan riskilääkkeet ja kartoituksen pohjalta tullaan 

laatimaan sairaalapalveluille ohjeisto riskilääkkeisiin liittyen vuoden 2022 aikana.  

Uudet LOVe-näyttökriteerit on otettu käyttöön ja näyttöpaja toiminta on käynnistetty Vaasan 

keskussairaalassa. LOVe-digin käyttöönottoa on pilotoitu A3 ja dialyysissa ja käyttöönottoa jatketaan 

Vaasan keskussairaalassa 2022 ja mahdollisuuksien mukaan laajennetaan myös hyvinvointialueen 

muihin yksiköihin, kun Laatuportin käyttö tulee tutummaksi. 

Hyvinvointialueen käynnistyessä keskeistä on perustaa hyvinvointialueelle lääkitysturvallisuuden 

kehittämistä tukevat rakenteet sekä laatia yhteinen opas lääkehoitosuunnitelmien laadintaan sekä 

toimialakohtaiset lääkehoitosuunnitelmat. Haasteena tulee olemaan hyvin eri tasolla oleva 

lääkitysturvallisuuskulttuuri ja -osaaminen, joiden kehittämiseen tulee tulevina vuosina panostaa. 

 

3.8. Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus 

 

Keskuksen toimintamuodot vakiintuivat. Eniten voimavaroja kului koordinaatio-, kehittämis- ja 

koulutustehtävien ohella kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimenpideohjelman 

(2022- 2026) valmisteluun. Strategiatyötä tuettiin kyselyllä, fasilitoitiin 8 työpajaa (osallistumisia lähes 

1000) sekä tavattiin sosiaali- ja terveysministeriön ja sen alaisten laitosten edustajia useita kertoja eri 

kokoonpanoissa. Osallistuttiin myös strategian kirjoitustyöhön ja ohjaus- ja työryhmiin esittelijöinä. 
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Asiantuntijaverkosto (297 jäsentä) kokoontui 9 kertaa ja koulutusiltapäiviä pidettiin 15 kertaa (60- 90 

osallistujaa). Kehittämis- ja tutkimuslinjoja toimi seitsemän. Seminaarissa 2.- 3.9. oli 236 henkeä. 

Pääpuhujat olivat WHO:sta ja Ruotsista. Potilasturvallisuuspäivän 17.9. teema oli äitien ja vasta-

syntyneiden turvallisuus. Mukana oli 23 organisaatiota, 44 paikkakuntaa ja 451 webinaariosallistujaa. 

Vaasaan hajautetuille lääketieteen opiskelijoille annettiin potilasturvallisuuden pienryhmäkoulutusta. 

VAMKin, Novian ja TY:n kanssa laadittiin 3 op:n kurssi. Sosiaalialan asiantuntijaryhmä perustettiin. 

Henkilöstö vahvistui 1.11. alkaen erikoissuunnittelijalla (koulutus- ja tutkimus), ja joulukuussa valittiin 

ohjelmapäällikkö strategian jalkautukseen alkaen 2022. Keskuksen nimi muuttui muotoon Asiakas- ja 

potilasturvallisuuskeskus 1.12.2021. Visuaalisen ilmeen uudistus aloitettiin. 

Valtioneuvoston kanslia julkaisi VN TEAS –hankkeen raportin potilas- ja asiakasturvallisuuden 

tilannekuvasta ja mittareista. Julkistamistilaisuuteen osallistui noin 230 henkeä. Pääpuhujana oli Göran 

Henriks Jönköpingistä. 

 

3.9.  Laadunhallinnan ja asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistoimenpiteet   

 

Taulukko 8. Laadunhallinnan ja turvallisuuden kehittämistoiminpiteet ja vastuut vuosille 2022-2023. 

Kehittämistoimenpide Toimenpide  Vastuuhenkilö  Aikataulu 

Laadunhallinta 

suunnitelmien 

implementointi 

Laadunhallinnan ja 

asiakasturvallisuus-

suunnitelman julkaisu 

ja tiedottaminen  

Koulutukset osa-

alueittain teemojen 

mukaisesti  

Sisäisten auditointien 

suunnitelma 

Laadun vuosikellon 

julkaisu ja 

tiedottaminen 

Laadunhallinnan 

arkistointimuodostus-

suunnitelman 

implementointi 

Laadun ja valvonnan  

Henkilöstö  

Esimieslinjan mukaisesti 

vastuu jalkautuksesta  

  

2022–2023 
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Auditointien ja 

itsearviointien 

toteuttaminen 

Ulkoiset auditoinnit 

SHQS-

laatujärjestelmän 

mukaisesti 

Itsearviointien toteutus 

ja siihen kouluttaminen 

tarpeen mukaan koko 

alueella  

Sisäisten auditointien 

toteutus 

  

Laatujohtaja 

Laatusuunnittelija 

Laatukoordinaattorit 

Esimieslinjan mukaiset 

vastuut  

  

2022 

Asiakas- ja 

potilasturvallisuuden 

seurannan mittareiden 

(teas-hanke) 

käyttöönotto  

Suunnitelman 

laatiminen laajasta 

asiakas- ja 

potilasturvallisuusmitta

riston käyttöönotosta  

  

Laatujohtaja  

Laatutyöryhmä  

Kehittämisylilääkäri  

2022–2024  

Vaaratapahtuma- ja 

epäkohtailmoitusjärjest

elmienkäyttöönotto ja 

implementointi koko 

Pohjanmaan alueella  

 (HaiPro ja Spro)  

  

  

Ohjeistuksen laadinta  

Koulutusten 

järjestäminen   

Käyttöönoton seuranta  

  

Laatujohtaja  

Alueelliset 

palvelupäälliköt  

Turvallisuus- 

koordinaattori  

2022  

Lääkehoitosuunnitelmie

n yhtenäistäminen ja 

implementointi  

Suunnitelmien 

päivittäminen uuden 

organisaatiomallin 

mukaisesti 

toimialoittain.  

Yksikkökohtaisten 

suunnitelmien päivitys.  

Lääkehoitotyöryhmät  

Lääkitysturvallisuuskoor

dinaattori  

2022  

Asiakasosallisuuden 

lisääminen ja asiakkaan 

äänen kuuleminen  

  

Rakenteiden luominen 

asiakasosallisuudelle  

Järjestöyhteistyötoimin

nan suunnittelu  

Sektorijohtajat  

Asiakaspalvelu-päällikkö  

Järjestökoordinaattori  

2022–2023  
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Asiakaspalautejärjestel

män käyttöönotto  

  

Alueelliset 

palvelupäälliköt  

Hygieniaohjeistusten 

yhtenäistäminen  

ja hygienian 

seurantamallien 

kehittäminen  

Uuden 

organisaatiomallin 

mukaisesti 

toimintatapa- ja 

toimintamallien 

ohjeistusten laadinta ja 

koulutus toimialoittain.  

Hygieniahoitajat  2022–2023  

Oman ja ostetun 

palveluntuotannon 

prosessien kuvaaminen 

sekä 

omavalvontaohjelman 

luominen 

Valvonnan prosessien 

sopiminen ja 

prosessikuvasten teko. 

Linjaukset oman ja 

ostetun 

palveluntuotannon 

valvomiseen.  

Valvontakäyntien 

mallin luominen  

Sektorijohtajat  

Valvonnan päällikkö  

Tarkastajat  

2022  

  

 

4. Riskienarviointi 

 

Riskienarvioinnilla pyritään lisäämään riskitietoisuutta ja suuntaamaan katse ennaltaehkäisevään 

toimintaan. Systemaattinen riskienarviointi on tärkeä osa organisaation omavalvonta- ja laatutyötä. 

 

4.1.Säännöllinen riskienarviointi 

 

Potilasturvallisuutta arvioidaan osana kokonaisturvallisuutta turvallisuusarvioinnissa. Vuosittain 

tehtävissä turvallisuusriskiarvioinneissa voidaan todeta vuoden 2021 arvioinnin osalta, että strategisten 

riskien arviointia on tehty aktiivisemmin vuonna 2021 kuin aiemmin. Myös uuden organisaation 

suunnitteluvaiheessa on tehty säännöllisesti riskiarviointeja. 

 

4.2. Muutostilanteiden riskienarviointi 

 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Potilasturvallisuusnäkökulmaa tarkastellaan kaikissa muutostilanteissa osana muutoksen suunnittelua. 

Merkittävästi toimintaan vaikuttavassa muutoksessa suoritetaan erillinen riskianalyysi, jossa 

tunnistetaan mahdolliset uhkatekijät, arvioidaan niihin liittyvät riskit ja varmistetaan riittävä varautuminen 

niihin. Riskejä arvioidaan laaja-alaisesti huomioiden mahdolliset vaikutukset potilaiden, henkilöstön, 

ympäristön ja organisaation kannalta.  

 

Vuoden 2021 muutostilanteiden riskiarviointia kuvastaa hyvinvointialueen suunnittelu sekä pandemiaan 

varautuminen ja pandemian vaikutukset sairaalan toimintaan. 

 

Hyvinvointialueen suunnittelussa on riskien arviointia tehty koko suunnittelun ajan. Kevään 2021 aikana 

kriittisimmiksi riskeiksi nousivat eri toimintojen yhteensovittaminen alueittain ja toimivien 

yhteistyömuotojen sopiminen. Pula sote- henkilöstöstä aiheuttaa myös haasteita toiminnan ja 

palveluiden järjestämiseen. 

Kohtalaisen riskinä nousi esiin valmisteluvaiheen suuri työmäärä ja ajan niukkuus. Henkilöstön 

sitouttaminen suureen muutokseen koettiin myös kohtalaisena riskinä, samoin ict- järjestelmien tuomat 

haasteet. Myös yhteistyömuodot rajapinnoilla tunnistettiin riskinä, jos toimivaa yhteistyömallia ei saada 

sovittua ajoissa. 

 

Tehdyistä riskiarvioinneista on kooste alla olevassa taulukossa. Riskiarviointeja on tehty yhteensä 18. 

Riskien suuruus määritellään arvioimalla riskin vakavuus (1-5), todennäköisyys (1-5) ja olemassa olevat 

suojaukset (1-5). Suurin riskipistemäärä voi siis olla 125 pistettä. 

Suurimmat riskipisteet ovat kirjattu hankintatoimeen sekä vuodeosastopaikkojen vähentämiseen. 

 

Taulukko 9. Riskiarviointitapahtumat vuonna 2021. 

Riskienarvioinnin kohde palvelualue Riskien 

lukumäärä 

Riskipisteiden 

keskiarvo 

Antti-anestesiatietojärjestelmän 

käyttöönotto 

Akuuttihoito 1 45 

Digitaalisen laitepassin 

käyttöönotto 

Hallinto 3 30 

Digitaalisen lääkeluvan 

käyttöönotto 

Hallinto 3 13 

Psykiatrian lääkitysprosessin 

muutos 

Psykiatria 6 42 

Hallinnon ja huollon operatiiviset 

riskit 

Hallinto 25 31 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Hallinnon ja huollon strategiset 

riskit 

Hallinto 28 33 

Hallinnon ja huollon talousriskit Hallinto  14 27 

Hallinnon ja huollon vahinkoriskit Hallinto 10 34 

Hankintatoimen riskit Hallinto 3 67 

Hyvinvointialueen puhelinvaihteen 

valmistelu 

Hallinto 6 35 

Hyvinvointialueen valmistelun 

keskeiset riskit 

Hallinto 19 42 

Hyvinvointialueen 

potilastietojärjestelmien 

riskiarviointi 

Hallinto 7 42 

Koronarokotusten riskiarviointi Akuuttihoito 8 27 

Lääketietorobotin riskiarviointi Akuuttihoito 23 11 

Vuodeosastopaikkojen vähennys Vuodeosastohoito 4 62 

Covid-potilaiden hoito 

päivystyksessä 

Akuuttihoito 4 40 

Lääkehoidon keskittäminen  9 13 

Sairaalapalvelut hyvinvointialueella  8 44 

 

 

Kuva 2.Riskiluokat 
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Riskiluokka 5: Toimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi, kustannuksista riippumatta,  

Riskiluokka 4: Toimenpiteet aloitettava viivytyksettä, Riskiluokka 3: Riskiä pienennetään, Riskiluokka 2: 

Riskiä pidetään silmällä, toimenpiteet harkinnan mukaan, Riskiluokka 1: Riski tiedostetaan, ei 

toimenpiteitä. 

 

5. Hoitotyö 

 

Covid-19 pandemiasta huolimatta sairaalassa on tehty aktiivista ja pitkäjänteistä hoitotyön kehittämistä. 

Vuonna 2021 hoitotyön kehittämisen painopistealueina olivat mm. hoitohenkilöstön lääkehoidon 

osaamisen parantaminen, osaamisen varmistamiskäytäntöjen yhtenäistäminen, perushoidon laadun 

parantaminen, hoitotyön sensitiivisten mittareiden laaja-alainen käyttöönotto ja hoitotyön kirjaamisen 

laadun parantaminen. Suurin osa hoitotyön koulutuksista järjestettiin kokoontumisrajoitusten vuoksi 

etäkoulutuksina.  Osa koulutuksista myös videoitiin. Alueellisia hoitotyön laatupäiviä järjestettiin 

etäkoulutuksina kaksi, ensimmäinen toukokuussa ja toinen lokakuussa. Koulutuksen pääteemoja näissä 

olivat mm. kaatumisten ja vajaaravitsemuksen ehkäisy, ja niiden riskin arviointi ja kirjaaminen sekä kivun 

hoito, kivun arviointi ja kirjaaminen. Hoitotyön kirjaamisvastaavien tapaamisia järjestettiin vuoden aikana 

kerran, poliklinikoille, vuodeosastoille ja psykiatrian puolelle kullekin omat tapaamisensa.   

 

5.1 Lääkeosaamisen varmistamisen käytänteet 

 

1.1.21 alkaen tulivat voimaan lääkehoidon käytännön osaamisen varmistamista eli LOVe-näyttöjen 

antamista koskevat uudet käytännöt ja ohjeistukset. Vuoden aikana uudet toimintatavat otettiin laaja-

alaisten koulutusten myötä käyttöön koko sairaalassa.  Käytännön näyttöjen antamista tukeva LOVe-

näyttöpajatoiminta aloitettiin lokakuussa 2020. Vuoden 2021 aikana näyttöpajatoiminta lähti hyvin 

käyntiin, ja sen toiminta vakiintui.  Hietalahdessa sairaalan simulaatiotiloissa järjestettävän näyttöpajan 

lisäksi näyttöpajatoiminta aloitettiin toukokuussa myös psykiatrian puolella Huutoniemen tiloissa. 

Näyttöpajoja järjestettiin vuoden aikana yhteensä 31 kertaa (Hietalahti 21 ja Huutoniemi 10). 

Näyttöpajoihin osallistui 157 hoitajaa (Hietalahti 118, Huutoniemi 39).  Näyttöpajatoiminnasta saatu 

palaute on ollut erittäin hyvää, ja sen toiminta on koettu tärkeänä ja tarpeellisena.  

 

Vuonna 2020 marraskuussa ensin pilottina aloitettua sähköistä lääkehoidon osaamisen 

varmistamisprosessia on viety nyt suunnitelmallisesti eteenpäin. Sähköisessä lääkehoidon osaamisen 

saavuttamisohjelmassa hoitohenkilöstön lääkehoidon osaamisen varmistamisprosessin eri vaiheet 

integroidaan Laatuporttiin. Vuoden 2021 loppuun mennessä lääkehoidon osaamisen 

saavuttamisohjelma on otettu käyttöön viidessä hoitoyksikössä. Vuosien 2022-2023 aikana ohjelma 
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otetaan käyttöön kaikissa sairaalan hoitoyksiköissä, jonka jälkeen se otetaan asteittain 

käyttökoulutusten jälkeen käyttöön koko Pohjanmaan hyvinvointialueella.   

 

5.2. Perushoidon kehittäminen 

 

Toukokuussa, osana STEPPI-hanketta, sairaalassa toteutettiin vuodeosastoilla (8) perushoidon laadun 

nykytasoa kartoittava kysely. Aiempi vastaava kysely toteutettiin maaliskuussa 2020. Hoitajia pyydettiin 

molemmilla kerroilla arvioimaan perushoidon eri osa-alueiden (12) laadun toteutumista omassa 

yksikössään asteikolla 0‒10 (toteutuu huonosti = 1, toteutuu hyvin = 10). Vastauksia saatiin yhteensä 

82/206 (v.2020=122). Kokonaisvastausprosentti jäi tällä kertaa pienemmäksi ollen 39,8% 

(v.2020=57%). Perushoidon laadun kokonaiskeskiarvoksi muodostui 8,3 (v.2020=8,1). Perushoidon 

osa-alueista arvioitiin laadultaan toteutuvan parhaiten: hengittäminen, aseptiikka, liikkuminen ja 

asentohoito ja kivun hoito = 8,6 (v. 2020 toteutui parhaiten hengittäminen = 8,5). Heikoiten laadultaan 

toteutuvaksi arvioitiin: suunhoito = 7,5 (v. 2020 heikoin suunhoito = 6,5). Tulosten mukaan perushoidon 

laatu arvioitiin useamman osa-alueen kohdalla kuitenkin nyt paremmaksi ja erityisesti näyttöön 

perustuvan kehittämisen kohteena ollut suunhoidon osa-alue oli parantunut huomattavasti. 

 

Vuoden 2021 aikana Eskon potilaskertomusjärjestelmässä otettiin käyttöön useita uusia ja tärkeitä 

potilasturvallisuutta sekä hoidon laatua parantavia osiota. Uudistettu Eskon taustatietopalvelu otettiin 

käyttöön toukokuussa ja Antti-anestesiakertomusjärjestelmä marraskuun alussa. Näihin liittyen 

henkilöstölle järjestettiin useita koulutustilaisuuksia. VAS- (kivun voimakkuuden arviointimittari), Braden- 

(painehaavariskin arviointimittari) ja PEWS-mittarin (lasten varhaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä) 

lisäksi syyskuussa otettiin Eskossa käyttöön kolme uutta kliinistä mittaria, FRAT-kaatumisriskin 

arviointimittari sekä vajaaravitsemusriskin arviointimittarit: NRS2002 (aikuiset) ja Strongkids (lapset). 

FRAT-mittarin käyttöönoton yhteydessä otettiin käyttöön mittaustuloksiin perustuva yhtenäinen 

moniammatillinen kaatumisten ehkäisyn toimintaohje. Hoitotyön asiantuntija kävi yksiköissä 

kouluttamassa mittarin ja toimintaohjeen käytöstä. Lastenyksikköön laadittiin oma Strongkids -

toimintaohje. Ravitsemusterapeutti koulutti henkilöstä Strongkids-mittarin käytössä. NRS2002-

toimintaohje otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa. Hoitotyön sensitiivisten mittareiden tuntemus, ja 

niiden käyttö ollut tasaisesti kasvussa. Mittareiden integrointi potilaskertomusjärjestelmään sujuvoittaa 

jatkossa niiden käyttöä parantaen samalla potilaiden saaman hoidon laatua. 

Kliinisillä mittareilla tehdyt mittauskerrat vuosina 2021 ja 2020 on kuvattu seuraavassa taulukossa 10 

(Lähde: Esko, kliiniset mittarit). Tilastossa ei ole mukana mahdollisesti paperiselle lomakkeelle tehtyjä 

riskin arviointeja.  
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Kliininen mittari Mittauskerrat v. 2021 Mittauskerrat v. 2020 Muutos +/- 

VAS 10 108 9430 +678 

Braden 125 134 -9 

FRAT 51 - - 

NRS2002  130 - - 

Strongkids 5 - - 

PEWS 341 430 -89 

Taulukko 10. Kliiniset mittarit, mittauskerrat vuosina 2021 ja 2020. 

 

Moniammatillinen Akuutti kipu -työryhmä perustettiin sairaalaan helmikuussa, koska potilaiden akuutin 

kivun hoidossa todettiin olevan puutteita ja kehitettävää. Työryhmä laati mm. sairaalaan akuutin kivun 

hoidon arvioinnin ja kirjaamisen ohjeistuksen, koulutusmateriaalin sekä lääkkeettömän kivun hoidon 

ohjeen. Tarpeelliseksi todettu akuutin kivun hoidon lääkkeellinen yleisohjeistus valmistunee alkuvuoden 

2022 aikana. Osana akuutin kivun hoidon kehittämistä leikkaus- ja anestesiaosasto käynnisti 

yksikössään tutkimuksen, jossa selvitetään postoperatiivisen kivunhoidon käytäntöjen nykytilaa eli 

kivunhoidon mittaamista, toteutumista ja dokumentointia. Tuloksia tästä tutkimuksesta saataneen 

vuoden 2022 aikana. 

 

Koronarajoituksista huolimatta potilaan omia voimavaroja hyödyntävän kinestetiikan toimintamallin 

jalkauttamistyötä tehtiin vahvasti myös vuoden 2021 aikana. Kinestetiikkavastaavat nimettiin kuudelle 

osastolle. Pitkäjänteisen juurruttamistyön ja tavoitteellisen toiminnan myötä tietoisuus kinestetiikan 

toimintamallista, ja sen hyödyistä on sairaalassa lisääntynyt. Vuoden 2021 aikana kinestetiikka 

kouluttaja piti viisi kinestetiikan peruskurssia (osallistujia 46), yhden syventävän kurssin (osallistujia 9) 

ja yhden esimiehille suunnatun koulutuksen (osallistujia 6). Erityisen maininnan arvoista on se, että 

Suomen kinestetiikka yhdistys ry myönsi vaativalle kuntoutusosastolle kinestetiikka laatusertifikaatin 

17.12.21 Suomen ensimmäisenä erikoissairaanhoidon osastona. Saavutus on hieno, ja se kannustaa 

muita yksikköjä etenemään samoilla jäljillä. 

 

Kotiutushoitajatoiminnan puitteissa yhteistyötapaamisia Vaasan kaupungin kanssa pidettiin kolme ja 

yksi tapaaminen järjestettiin yksityisten palveluiden tuottajien kanssa heidän toiveestaan. Aiheena 

tapaamisessa oli turvallinen kotiutuminen sairaalasta. Potilaan jatkohoitoon siirtymistä ja 

kotiuttamisprosessia kehitettiin läpi vuoden turvallisen kotiuttamisen periaatteita hyödyntäen. Syksyllä 

aloitettiin Vaasan kaupungin kanssa yhteistyössä Uoma-pilotti. Uoma on sähköinen 

potilassiirtojärjestelmä, joka reitittää potilassiirtopyynnöt automaattisesti halutuille vastaanottajille. 
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Uoman käytön avulla voidaan lisätä potilasturvallisuutta (mm. tarkistuslistat), parantaa toimijoiden 

välistä kommunikaatiota ja auttaa koordinoimaan potilassiirtoja sujuvammin ja tehokkaammin. 

 

5.3. Erva-yhteistyö 

 

Erva-alueen perushoidon laadun kehittämis- ja tutkimushanke: Terveyttä edistävä perushoito, STEPPI 

(2016-2020) päättyi vuoden 2020 lopussa. Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa ja kehittää 

laadukasta perushoitoa näyttöön perustuvan tiedon kautta. Hankkeella saatiin hyviä tuloksia aikaan, ja 

siitä syystä hankkeen johtoryhmä päätti STEPPI II- hankeen, Terveyttä tuottava perushoito 2021–2025, 

käynnistämisestä. Useamman kerran koronatilanteen vuoksi siirretty STEPPI-symposium järjestettiin 

25.11.21 Turussa etäyhteyden välityksellä. Palaute tapahtumasta oli erittäin positiivista ja jatkoa 

vastaavantyyppisille tapahtumille toivotiin. Vaasan keskussairaalaa symposiumissa edustivat 

kinestetiikka kouluttaja kinestetiikka esityksellä ja posterilla sekä teho- ja valvontaosasto omalla STEPP 

-kehittämistyö posterillaan. 

 

Hoito-ohjeiden tallennustyötä Hoito-ohjeet.fi sivustolle jatkettiin tehden yhteistyötä Varsinais-Suomen ja 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Saavutettavuus vaatimukset täyttävien ja Hoito-ohjeet.fi -

sivustolle tallennettavien potilasohjeiden laadintaan ja tallentamiseen liittyviä työpajoja järjestettiin 

vuoden aikana kolme.  

 

5.4. Valtakunnallinen yhteistyö 

 

Vaasan keskussairaala on osallistunut vuodesta 2019 lähtien kansalliseen hoitotyön 

vertaiskehittämisverkostoon nimeltä HoiVerKe. Hoitotyösensitiivisiä mittareita (kaatumiset, 1. asteen 

painehaavat) koskeva vertailuaineisto on osa laaturekisteriä, jota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

ylläpitää. Kaatumistapaturmia koskevat tiedot merkittiin päivittäin, ja painehaavatiedot kerättiin kerran 

kuukaudessa kahdeksalta Vaasan keskussairaalan vuodeosastolta.  

 

Vuonna 2021 kirjattiin 278 kaatumistapaturmaa, joista 60 kuului luokkiin 2–5 eli niitä oli 1,16/1000 

hoitopäivää. Edeltävänä vuonna (2020) vastaava luku kolmelta kuukaudelta oli 78, joista 35 kuului 

haittaluokkiin 2–5 eli niitä oli 2,03/1000 hoitopäivää. Vuonna 2021 HaiProon kirjattiin 304 

kaatumistapaturmaa (227 oli kaatunut ja 77 pudonnut). 36 potilaalle/asiakkaalle tehtiin kaatumisvaaran 

arviointi (Frat), ja 16 potilaalla oli kohonnut kaatumisvaara ja 18:lla erittäin korkea kaatumisvaara. 

 

Vuonna 2021 potilaan ihon kunto tarkistettiin 1234 potilaalta (n=1581), joista 95 potilaalla oli 2–5. asteen 

painehaava (n=158) PU-pisteprevalenssin ollessa 7,70. Sairaalassa sai alkunsa 30 painehaavaa ja 
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yksiköissä 24. Sairaalassa syntyneistä painehaavoista 10 ja yksikössä syntyneistä painehaavoista 9 oli 

2–5. asteen haava (sairaalasyntyisten osuus oli 0,81 ja yksikkösyntyisten 0,79). Osastot raportoivat 

laitteiden aiheuttaneen 32 painehaavaa. Edeltävänä vuonna (2020) tarkistettiin 84,9 prosenttia 

vuodeosastojen potilaista ihon kunnon osalta, ja 51 potilaalta löydettiin yhteensä 56 painehaavaa (40 

potilaalta 1. asteen painehaava).  

 

Potilaspalautetta hoitotyöstä (HoPP) tai tilanteista, joissa potilaat olivat olleet kontaktissa 

hoitohenkilöstön kanssa, kerättiin viikon ajan neljässä eri tilaisuudessa. HoPP-mittari (©HUS) perustuu 

HUS:n asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksiin, potilasvalituksiin sekä tehtyihin tutkimuksiin. Mittari on 

kehitetty yhteistyössä hoitotyön kehittäjien ja HUS:n Syöpäkeskuksen potilasraadin kanssa, ja ANCC 

(American Nurses Credentialing Center) hyväksyi väittämät vuonna 2017. Vastauksia tuli yhteensä 203, 

ja potilaat vastasivat 99-prosenttisesti itse kyselyyn. Miesten ja naisten osuudessa ei ollut suurta eroa. 

Väittämiä oli 23, ja vastaustulokset vaihtelivat 4,13:sta 4,93:een. Kun kysyttiin, suosittelisivatko potilaat 

sairaalaa/yksikköä, jos ystävät tai perhe tarvitsisivat samanlaista hoitoa tai tutkimusta, oli tulos 4,81 

asteikolla 1–10 (n=178). 

 

NES-kysely (Nurse Engagement Surveys) tehtiin keväällä 2021 (sitä ei korjattu osallistuvien 

ammattiryhmien osalta), ja tulokset olivat entiseen tapaan hyvät (> 4) (vuonna 2020 >4,3) eri 

summamuuttujien osalta (laadukkaan toiminnan perusteet, johtaminen, autonomia, moniammatillinen 

yhteistyö, hoitajien yhteistyö, ammatillinen kasvu, tarvittavat resurssit, muut sitoutumiseen vaikuttavat 

tekijät, sitoutuneisuus). Väittämän, joka koski muita sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä, keskiarvo oli 

laskenut 3,99:ään, kun se edellisvuonna oli 4,89. 

 

Ohjeita kaatumisten ja painehaavojen kirjaamisesta on selkeytetty ja päivitetty, ja ohjeessa mainitaan 

myös, että kaatumisvaaran arviointia (Frat) on harkittava. Syksyksi 2022 on suunnitteilla 

vajaaravitsemusvaaran mittaamisen aloittaminen (NRS 2002), ja kipua (VAS) koskevat koultukset 

alkavat myöhemmin. Jotta yliopistosairaaloiden ja keskussairaaloiden välisiä tietoja voitaisiin vertailla, 

on kehitetty kriteerit osastokoodeille, jotka käsittävät myös psykiatrian. Psykiatrian tunnusluvut ovat vielä 

kehitteillä. Tiedot kerätään nykyisin käsin kullakin osastolla (kaatumiset ja painehaavat), ja tutkimus- ja 

kehittämisylihoitaja kokoaa ne käsin sekä koodaa osastot ennen kuin tiedot lähetetään HUS:lle. Tiedot 

pitäisi saada automaattisesti potilasasiakirjoista tai HaiProsta, jotta henkilöstön ei tarvitsisi  tehdä 

päällekkäistä työtä. Lisää mittareita on kehitteillä. HoiVerKe-verkostossa käytetään ainoastaan 

kaatumiset-käsitettä, ja sen avulla saadaan tietoja kaatumisten aiheuttamista haitta-asteista 

(haittaluokat 1–5). Sen sijaan HaiProhon merkitään, kuinka monta potilasta on kaatunut tai pudonnut 

sekä tehdään arvio kaatumis- tai putoamisvaarasta, mutta Frat-käsite tulisi sisällyttää HaiProhon. 

Kaatumista ja putoamista koskevien käsitteiden käyttöä pitäisi yhtenäistää. 
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6. Turvallisuusjohtaminen  

 

Turvallisuusjohtamisen tavoitteena ei ole erillinen turvallisuustoiminto, vaan toiminnan jatkuvuuden, 

turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa, luonnollisena osana 

riskienhallinnan kokonaisuutta. Turvallisuusjohtaminen on osa organisaation laatujärjestelmää ja 

riskienhallintaa ja se yhdistää kaikki turvallisuuden osa-alueet.  

  

Turvallisuusjohtamisen toiminnan lähtökohtana on, että asiakkailla ja potilailla on oikeus saada 

tarvitsemansa palvelut turvallisissa olosuhteissa ja henkilökunta voi työskennellä turvallisesti 

terveellisissä tiloissa. Ennakoivalla riskienhallinnan käsittelyllä ja toimenpiteillä pyritään turvaamaan 

toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Turvallisuusjohtaminen on osa työpaikan turvallisuuden 

kehittämistä ja hyvää johtamista. Sen vaikutukset näkyvät muun muassa henkilöstön sitoutumisessa, 

työilmapiirissä, tuotannon laadun paranemisessa sekä onnettomuuksien ja tapaturmien 

ehkäisemisessä. Turvallisuusjohtamisen avulla voidaan vaikuttaa myös työtyytyväisyyteen ja 

sairauspoissaoloihin. 

  

6.1. Turvallisuustyö 

  

Turvallisuus koostuu turvallisuustietoisuudesta, hyvästä ammattitaidosta, huolellisista työtavoista sekä 

valppaudesta ja aloitteellisuudesta turvallisuutta heikentävien tekijöiden havaitsemiseksi ja 

poistamiseksi. Turvallisuutta edistetään muun muassa valistuksella ja neuvonnalla sekä 

turvallisuusjohtamisen ja henkilöstöjohtamisen avulla. Hyvä turvallisuustyö vähentää tapaturmia ja 

häiriöitä sekä lisää työssä jaksamista. Hyvä turvallisuustyö rakentuu pienistä arkipäivän asioista ja 

valinnoista. 

  

Hyvää turvallisuustyötä edistävät mm. viestinnän merkityksen korostaminen, turvallisuusosaamisen 

säännöllinen varmistaminen sekä työpaikan turvallisuudelle myönteisen yhteisöllisyyden kasvattaminen 

ja tukeminen. Riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa hyödynnetään oman henkilöstön laajaa osaamista 

sekä yhteistyötä viranomaisten, että sidosryhmien kanssa. 

 

 

  

6.2. Kehittämistoimenpiteet 2022 

  

Luodaan koko hyvinvointialueelle alusta turvallisuussuunnitelmille (kiinteistö- ja yksikkötaso). Yhteiseen 

alustaan luodaan toimintakortteja ja ohjeistuksia. Yhdenmukaistetaan ohjeistusta ja tehdään ohjaavia 
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dokumentteja. Turvallisuussuunnitelma tulee pitämään sisällään mm. pelastussuunnitelman ja 

poistumisturvallisuusselvityksen. 

  

Henkilökunnan turvallisuusosaamisesta tehdään yksi kokonaisuus ja tuotetaan uudet sisällöt. 

Turvallisuusosaamista tulemme kehittämään turvallisuuskoulutuksilla kuten turvallisuuskävelyt, 

osastotunnit ja kokonaisvaltainen turvallisuuspäivä, johon sisältyy alkusammutusharjoitus.  

  

Uhka- ja väkivaltatilanteiden toimintamalli julkaistaan.  

  

6.3. Valmius ja varautuminen 

  

Vuonna 2022 kokonaisvalmiuden rakentaminen aloitetaan hyvinvointialueella. Kansallinen- ja 

alueyhteistyö ja ohjeistukset ohjaavat suunnitelmien laatimista. Alueellinen riskienarviointi tehdään 

tulevan ohjeistuksen mukaisesti. Riskienarviointi perustuu kansalliseen riskiarvioon. Valmiussuunnittelu 

on kokonaisvaltaista, jossa otetaan huomioon muutkin kuin lääkinnälliset häiriö- ja poikkeustilanteet. 

Hyvinvointialueelle tullaan rakentamaan eri tason ohjeistuksia ja toimintakortteja.  Työ alkaa 

hyvinvointialueen yksiköiden valmiuden ja varautumisen nykytilan selvityksellä.   

  

Yhteistyö ja –toiminta Tyks erityisvastuualueen kanssa jatkuu säännöllisenä. Sote-valmiuskeskus 

työryhmä jatkaa työskentelyä uusien hyvinvointialueiden valmiuden ja varautumisen suunnittelussa. 

Selvitetään eri viestintävälineiden käytettävyys ja koulutuksen tarve. Näitä ovat mm. Virve, Krivat ja muu 

mahdollinen kriittisen viestinnän ja hälyttämisen palvelu/järjestelmä. 

 

 

7. Potilasasiamiestoiminta 

 

Vuoden 2021 aikana potilasasiamieheen otettujen yhteydenottojen määrällisesti laski edelliseen 

vuoteen verrattuna. Yksi tilastoitava saattaa sisältää lukuisia puhelu- ym. kontakteja, tämä ei näy 

tilastossa lukuna.   

 

Kaikkien yhteydenottojen määrä oli 455 kpl, joista Vaasan keskussairaalaan kohdistuvia yhteydenottoja 

oli 365 kpl. Yhteydenotoista 90 kpl on ollut vaikea kohdistaa millekään osastolle, yhteydenotto on voinut 

koskea muita sairaaloita tai terveyskeskuksia tai yhteydenottaja ei ole kertonut tai ei halua kertoa, missä 

häntä on hoidettu. Samaan lukumäärään lukeutuu ne henkilöt, jotka eivät tiedä oman hoitopaikkansa 

potilasasiamiehen yhteystietoja. 
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Vuonna 2021 tärkeimpien yhteydenottojen aihealueita olivat hoito, kielteinen kohtelu, turvallisuus, 

hoitoon pääsy ja tiedonsaanti. 

 

7.1.Yhteydenottojen jakautuminen 

 

Kuva 3. Yhteydenottojen jakauma potilasasiamiehiin 

 

Yhteydenottoja potilasasiamieheen tehdään suurimmaksi osaksi puhelimitse ja asiakkaan toimesta, 

myös läheiset ottavat yhteyttä. Muita yhteydenottotapoja on sähköposti, kirje tai käynti. Yhteydenotto on 

aina asiakaslähtöistä. 

 

 

 

Hoito 

 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

 

 

Kuva 4.Hoitoon liittyvien yhteydenottojen aiheet. 

 

Tyytymättömyys saatuun hoitoon tulee esille yhteydenotoissa, yhteydenottoja yhteensä 254 kpl. 

 

Kielteinen kohtelu 

 

 

Kuva 5. Kohteluun liittyvien yhteydenottojen jakauma. 

 

Potilaat ottavat useimmiten yhteyttä potilasasiamieheen ja valittavat enimmäkseen lääkäreiltä saatua 

kohtelua hoidossa. Myös läheiset kokevat kielteistä kohtelua siinä kuin potilaatkin, mutta ilmoituskynnys 

potilasasiamiehelle saattaa olla korkeampi. Kohteluun liittyviä ilmoituksia tehtiin vuonna 2021 208 kpl, 

kun taas vuonna 2020 luku oli 192 kpl. 

 

 

 

 

 

 

Turvallisuus 
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Kuva 6. Turvallisuuteen liittyvien yhteydenottojen jakauma. 

 

Turvallisuutta visualisoimme nyt toista vuotta peräkkäin. Suurimmiksi yhteydenottojen syiksi ilmeni 

toimenpideturvallisuus. Turvattomuuden tunne on subjektiivinen kokemus, ja ilmoittaja ilmaisee 

kokemansa yhteydenotossa usein muun turvallisuuteen liittyvän ilmoituksen yhteydessä. 

Lääketurvallisuuteen liittyen ilmoituksia ilmeni 44 kpl. Muu-kategorian alle kertyi mm. diagnoosiin tai 

diagnoosiviiveeseen liittyviä yhteydenottoja. Kaikkineen yhteydenottoja turvallisuuteen liittyen tuli 207. 

 

Hoitoon pääsy 

 

 

 

 

 

Kuva 7.  Hoitoon pääsyyn liittyvien yhteydenottojen jakauma. 

 

Hoitoon pääsystä keskustellaan usein asiakkaiden kanssa ja varsinaisesti se tarkoittaa lääkärille 

pääsyä, joka mietityttää asiakkaita. Vuonna 2021 asiasta otti yhteyttä 94 kpl. Vuonna 2020 luku oli 103. 

 

 

Tiedonsaanti 
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Kuva 8. Tiedonsaantiin liittyvien yhteydenottojen jakauma.  

 

Tiedonsaanti kytkeytyy hoitoon ja hoitopäätöksiin hyvin vahvasti. On erittäin tärkeää antaa potilaalle 

käyttöön riittävästi tietoa hoitoon ja hoitovaihtoehtoihin liittyen, koska se vaikuttaa vahvasti myös 

hoitopäätöksen tekemiseen ja itsemääräämisoikeuteen.  

 

Pietarsaaren alueella potilasasiamieheen otettiin yhteyttä yhteensä 192 kertaa. Tärkeimmät syyt 

yhteydenottoon olivat vuonna 2021 hoito ja kohtelu. 

 

Kuva 9. Yhteydenottojen jakauma Pietarsaaren alueella. 

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä Laihian yhteistoiminta-alueen vuoden 2021 aikana 

potilasasiamieheen otettujen yhteydenottojen määrä nousi verrattuna edellisvuoteen. Yksi yhteydenotto 

saattaa sisältää useampia yhteydenottoja samasta asiasta. Nämä eivät näy tilastossa lukuna. 

Yhteydenotoista 60 kpl tuli puhelimitse, 24 kpl sähköpostilla ja 5 kpl käynteinä, joita ei ollut erikseen 

sovittu. Suurin osa yhteydenottajista oli asiakas/potilas itse, mutta myös omaiset ottivat yhteyttä.  

                                        

Uusien yhteydenottojen määrä oli 89 (v. 2020 78 kpl) Suurimmat yhteydenoton syyt olivat 

tyytymättömyys saatuun hoitoon, hoitoon pääsyyn ja turvallisuuteen sekä kielteiseen kohteluun. 

Yhteydenotto on aina asiakaslähtöistä. 
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Kuva 10. Yhteydenoton syyt Vaasan potilasasiamieheen.  

 

Hoitoon pääsy koski pääasiassa lääkärille pääsyä.  Hoidossa tyytymättömiä oltiin palvelun sujuvuuteen 

ja saatuun hoitoon.  Turvallisuudessa korostui vuonna 2020 selkeästi muita vuosia enemmän 

lääketurvallisuus, joka taas koski yksinomaan Covid -19 rokotuksia. Kielteinen kohtelu jakautui aika 

tasan potilaan ja läheisen kokemaksi ja usein lääkärin toimesta. Hoitajien työ terveyskeskuksissa sai 

erityiskiitosta. 

                       

Yhteydenottaja sai ohjausta lähes jokaisessa yhteydenotossa. Eniten ohjausta annettiin muistutuksen 

tekoon, potilasvahinkoilmoituksen tekoon ja lääkevahinkoilmoituksen tekoon. 25 tapauksessa 

potilasasiamies oli yhteydessä tapahtumapaikkaan ja joko selvitti potilaan asiaa tai vei yhteydenottajan 

pyynnöstä palautteen eteenpäin.   

Tehdyistä muistutuksista, kanteluista ja potilas- ja lääkevahinkoilmoituksista potilasasiamiehellä ei ole 

tietoa. 

 

 

7.2. Sosiaaliasiamies 

 

Sosiaaliasiamiehen toiminta perustuu sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun 

lakiin (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812). Jokaisen kunnan on nimettävä 

sosiaaliasiamies tai järjestettävä toiminta yhdessä toisten kuntien kanssa. Sosiaaliasiamies neuvoo 

sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa ja palvelee sekä julkisen että yksityisen alan 

sosiaalihuollon asiakkaita. Häneen voivat ottaa yhteyttä myös asiakkaiden omaiset ja muut läheiset. 

Sosiaaliasiamiehen rooliin kuuluu neuvoa, hän ei voi tehdä asiakasta koskevia päätöksiä tai myöntää 

etuja. Sosiaaliasiamies ei myöskään voi muuttaa viranhaltijan/viranomaisen tekemää päätöstä. 

 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston toimialueella sosiaaliasiamies on saanut käsiteltäväksi 

yhteensä 98 asiaa. Useimmissa tapauksissa (49 kpl) yhteyttä otti asiakas itse, 33 tapauksessa yhteyttä 

otti omainen, 10 tapauksessa henkilöstö ja 6 tapauksessa muut tahot. Yhteydenottojen määrä on 

kasvanut merkittävästi edellisvuosiin verrattuna (2020: 74 kpl, 2019: 51 kpl, 2018: 17 kpl ja 2017: 22 

kpl). 

 

 

Kuva 11. Yhteydenoton syiden jakauma Pietarsaaren alueella. 

 

Useimmat yhteydenotot koskivat vanhustenhuoltoa (32 kpl). 18 asiaa koski lapsiperheiden palveluita ja 

18 aikuissosiaalityötä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.Vahinkopäätökset 
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Vuosi 2020 2021 2020 2021 

Akuuttihoidon 

palvelualue 

 

6 

 

1 

 

10 

 

3 

Avohoidon  

palvelualue 

 

6 

 

2 

 

14 

 

18 

Diagnostiikka 

(palvelualue) 

 

1 

 

0 

 

0 

 

2 

Kuntoutuksen  

palvelualue 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Naisten ja lasten 

palvelualue 

 

2 

 

0 

 

2 

 

5 

Psykiatrian 

palvelualue 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

Vuodeosastohoidon 

palvelualue 

 

21 

 

14 

 

44 

 

33 

yhteensä 36 17 71 62 

Taulukko 11. Korvatut ja korvaamattomat potilasvahinkopäätökset. 

 

Potilaita on ohjattu tekemään potilasturvallisuuteen liittyvissä asioissa myös HaiPro- ilmoituksia. 

Joissakin tapauksissa potilaat ovat voineet antaa palautetta muistutusten asemesta 

asiakaspalautejärjestelmän avulla oman valintansa mukaan.  

 

Päätökset 2018 

VKS 

2019 

VKS 

2020 

VKS 

2021 

VKS 

Korvatut 

esinevahingot 

 

8 

 

7 

 

11 

 

7 

 

Muistutukset 

 

 

65 

 

83 

 

82 

 

84 

Kantelupäätös 

Valvira 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Kantelupäätös 

AVI 

 

0 

 

6 

 

7 

 

6 

Taulukko 12. Korvatut esinevahingot sekä muistutukset ja kantelut. 
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Vuoden 2021 aikana eduskunnan oikeusasiamies on antanut yhden päätöksen organisaatioon. 

Potilasasiamies toimii lain edellyttämällä tavalla neuvoen, ohjaten, avustaen sekä tiedottaen edellä 

kuvattujen asioiden ympärillä. Potilasasiamies toimii myös potilaan oikeuksien edistämiseksi ja 

toteuttamiseksi Pohjanmaan hyvinvointialueella. 

 

 

8. Asiakas- / potilaspalaute 

 

Vuonna 2021 QPro-palautejärjestelmän kautta saatiin yhteensä 2599 palautetta.  Palautteiden määrä 

on vähentynyt kahden viime vuoden aikana. Syynä tähän on asiakaspalautepäätteiden kautta saatujen 

palautteiden puuttuminen. Asiakaspalautepäätteet (13 kpl) ovat olleet hygieniasyistä poissa käytöstä 

maaliskuun 2020 loppupuolelta lähtien covid-19 -pandemian vuoksi. Päätteiden kautta saatiin vuonna 

2019 27 % palautteista (1384 kpl), kun vuonna 2020 palautteita annettiin päätteillä 8,8 % (255 kpl) ja 

vuonna 2021 enää 1 %. Vuoden 2021 aikana saadut palautteet on annettu sähköisesti www-sivujen 

kautta sekä paperisella lomakkeella. Vuoden 2021 aikana otettiin käyttöön myös asiakkaiden suullisesti 

antamien palautteiden kirjaamismahdollisuus henkilökunnalle. Henkilökunta, joka saa asiakkaalta 

suullista palautetta, voi välittää sen QPro-järjestelmän kautta siihen yksikköön, josta asiakas haluaa 

antaa palautetta. Suullisia palautteita kirjattiin vuoden aikana 65 kappaletta. Melkein kaikki suulliset 

palautteet olivat kiitoksia. 

 

Vuoden 2021 koko sairaalan saamien kaikkien palautteiden keskiarvo oli 4.7 asteikolla 1 - 5. Keskiarvo 

on pysynyt samana jo kuuden vuoden ajan, vuodesta 2016. Verrattuna vuoteen 2020, hieman 

negatiivisempia arvioita annettiin kolmeen väittämiin: ”Tutkimukseni tai hoitoni toteutui sovitun 

aikataulun mukaisesti”, ”Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani” sekä ”Henkilökunta 

kohteli minua hyvin”.  

 

Strategisena tavoitteenamme on muun muassa hyvä laatu ja kokemukset. Kysymykseen ”Henkilökunta 

kohteli minua hyvin” vastanneista noin 93 % oli täysin tai samaa mieltä. Osittain tai täysin eri mieltä oli 

noin 5 % eli 118 henkilöä. Strategiassamme painotetaan myös kaksikielistä palvelua. Vuonna 2021 96,0 

% on vastannut joko täysin tai osittain samaa mieltä kysymykseen ”Sain hoitoa tai palvelua omalla 

äidinkielelläni.” Vuonna 2020 vastaava luku oli 96,4 %. Palautteisiin vastanneista 2,5 % eli 58 henkilöä 

oli asiasta osittain tai täysin eri mieltä vuonna 2021. 
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Kuva 11. Vertailu hoitojaksolla tai käynnillä saadusta palvelusta/hoidosta vuonna 2020 ja vuonna 2021. 

Kysymyksen ylempi arvo koskee vuotta 2020 ja alempi vuotta 2021. 

 

NPS (Net Promoter Score) –arvoa mitataan kysymyksellä ”Voin suositella hoitopaikkaa läheiselleni”. 

Kysymykseen vastataan asteikolla 10-0. Asteikolla arvosanan 10-9 antaneet ovat suosittelijoita, 8-7 ovat 

passiivisia ja 6-0 arvosanan antaneet ovat arvostelijoita. Suosittelukysymykseen saatujen vastausten 

perusteella saadaan NPS-luku käyttämällä siihen suunniteltua matemaattista kaavaa. Arvostelijoiden 

määrä vähentää suosittelulukua voimakkaasti. NPS-luku sijoittuu välille -100 ja 100. Jos NPS-luku on 

yli 50, on arvo hyvä. 
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Kuva 12. NPS-luvun mukainen suosittelu. 

 

Vuonna 2021 NPS-luku oli koko sairaalan osalta 77 eli erittäin hyvä. Kysymykseen on vastannut 2103 

henkilöä. Vuonna 2020 saatu NPS-luku oli 80 ja kysymykseen vastanneita oli 2452. Vuonna 2021 

saatujen palautteiden vähentyminen heijastuu suoraan NPS-kysymykseen saatujen vastausten 

määrässä. Koko sairaalan vastauksissa yli 84,8 % vastaajista suosittelee hoitopaikkaa läheiselleen. 

Passiivisia on noin 7 % ja arvostelijoita on 8,2 % vastaajista.  

 

 

 

Kuva 13. NPS-kysymykseen vastanneiden määrät vuonna 2021. 

 

 

 

8.1. Palautteiden käsittely 
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Kaikki palautteet käsitellään yksiköiden käsittelijöiden toimesta. Yksiköissä on nimetty sekä hoito- että 

lääkäripuolen käsittelijä. Tarvittaessa yksikön käsittelijöillä on mahdollisuus siirtää palaute myös 

ylemmälle esimiestasolle.  

 

Yksiköiden palautteiden käsittelijät ovat analysoineet avoimia asiakaspalautteita. Asiakkaiden antamia 

kehittämisehdotuksia on sijoitettu eri kategorioihin seuraavasti: 

 

 

 

Kuva 14. Asiakaspalautteiden kehittämisehdotusten analyysi. 

 

Kehittämistarpeista noin 20 % koskee henkilökuntaan liittyviä asioita. Myös tiedonsaannissa ja 

tiedonhallinnan kehittämistarpeita tuli 20 % kaikista analysoiduista palautteista. Henkilökunnan 

toiminnassa selkeästi eniten kehitettävää nähdään kohtaamisessa ja asiakaspalvelussa (60 %). Myös 

henkilökunnan asiakkaita kohtaan osoittama kuuntelu, tuki ja kannustaminen sekä luotettavuus 

kaipaavat kehittämistä.  

 

Tiedonsaannin ja tiedonhallinnan osalta tärkeimpinä kehittämiskohteina asiakkaat pitivät sekä suullisen 

että kirjallisen tiedon antamisen kehittämistä. Tärkeää olisi kehittää suullisen ja kirjallisen ohjauksen 
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riittävyyttä sekä ymmärrettävyyttä. Hoidon järjestelyihin liittyvän tiedonsaannin kehittäminen nähtiin 

toiseksi tärkeimmäksi asiaksi tiedonsaantia koskien.  

 

Hoitoon ja palveluun liittyen palautteissa on toivottu kehittämistoimenpiteitä yleisesti hoitoon, 

vaikuttavuuteen, ammattitaitoon sekä turvallisuuden tunteeseen liittyen, mutta on annettu myös kiitosta.   

 

Kaikki palautteet eivät vaadi toimenpiteitä, mutta palautteita suositellaan käsiteltäväksi säännöllisesti 

yksikön henkilökunnan kanssa. Yksikön käsittelijöiden tehtävänä on tuoda palautteista saatu informaatio 

koko yksikön henkilökunnalle säännöllisin väliajoin. Positiiviset palautteet lisäävät henkilöstön 

motivaatiota ja kannustavat jatkamaan hyvää työtä. Negatiivisemmat palautteet tulee nähdä 

kehittämisen kohteina, joista voidaan myös oppia.  

 

 

Kuva 15.. Palautteiden käsittely 

 

Palautteiden johdosta on suunniteltu kehittämistoimenpiteitä, jotka voivat koskea toimintatapojen tai –

menettelyn muutoksia, tiedonvälityksen parantamista, koulutusta, johtamista tai muuta kehittämistä. 

Seuraavassa kuviossa on palautejärjestelmään merkittyjä palautteiden johdosta tehtyjä 

kehittämistoimenpiteitä. 
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Kuva 16. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet. 

 

Palautteiden kokonaismäärään verrattuna kirjattujen kehittämistoimenpiteiden määrät ovat 

minimaalisia. Osittain tätä selittää runsas positiivisten palautteiden määrä, joista ei ole löydetty 

kehittämiskohteita. Tavoitteena olisi kuitenkin, että kehittämisehdotuksia sisältävät palautteet johtaisivat 

toiminnan parantamiseen. 

 

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Laihian yhteistoiminta-alueella ei järjestelmällistä 

palautteen keräämistä asiakkailta ja potilailta toteutettu vuonna 2021. Aikaisemmin käytössä ollut 

ROIDU-järjestelmä ei ollut enää käytettävissä. Palautetta on saatu tilannekohtaisesti suullisesti sekä 

jonkin verran sähköisesti Vaasan palautepalvelun kautta. 

THL:n järjestämään valtakunnalliseen asiakaspalautekyselyyn osallistuttiin keväällä 2021, tulokset eivät 

vielä ole saatavilla. 

 

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston toimialueella annetun hoidon arvioimiseksi ja kehittämiseksi 

kerättiin palautetta asiakkailta, potilailta ja omaisilta. Roidu-järjestelmää on käytetty tähän tarkoitukseen 

kesästä 2018 lähtien. Vuonna 2021 palautteita saatiin yhteensä 1915 (vrt. 1915 vastausta vuonna 2020 

ja 5648 vastausta vuonna 2019). Palautemäärän romahtaminen voi ainakin osittain johtua 

koronapandemiasta.  

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin NPS-mittarilla. Asiakkaita kehotettiin antamaan arvosana asteikolla 0–10 

väittämään ”Voin suositella saamaani hoitoa ja palvelua muille”. NPS-arvo voi vaihdella –100:sta 

100:aan. NPS-arvon tavoitetaso on sosiaali- ja terveysviraston toimialueella 50. Koko organisaation 

NPS-arvo oli 63,76 vuonna 2021 (n=1377). Vastaava luku oli edellisvuonna 60. 

Väittämään ”Voin suositella saamaani hoitoa ja palvelua muille” on kaksi lisäkysymystä vastauksesta 

riippuen. Jos asiakas on antanut arvosanan 0–8, häneltä kysytään ”Mitä palveluiden osa-alueita pitäisi 

kehittää”. Jos asiakas on antanut arvosanan 9–10, häneltä kysytään ”Mikä palveluissa oli hyvää?”.  

Asiakkailla on ollut myös mahdollisuus kommentoida vapaasti. Useimmiten kommentit ovat myönteisiä, 

henkilö on tyytyväinen saamaansa hoitoon. Kielteinen palaute ja tyytymättömyys koskee eniten 

odotusaikoja. Odotusajat ovat joskus pitkiä, vaikka henkilöllä olisi etukäteen varattu aika. 

 

8.2.  Asiakasraadin toiminta vuonna 2021 

 

Asiakasraati on toiminut Vaasan keskussairaalassa vuoden 2013 alusta saakka kaksi neljän vuoden 

kautta. Toinen kausi päättyi 31.5.2021. Keväällä 2021 pidettiin yksi varsinainen asiakasraadin kokous. 

Lisäksi pidettiin asiakasraadin kanssa vapaamuotoisempi kauden päätöstilaisuus ruokailun merkeissä. 
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Kokouksessaan 8.3.2021 asiakasraati sai selvityksen kauden aikana tekemiensä ehdotustensa 

toteutustilanteesta. Asiakasraati keskusteli tulevan hyvinvointikuntayhtymän asiakasraadin tai –raatien 

muodostamisesta. Keskustelua käytiin raatien alueellisesta edustavuudesta sekä raadeista 

sektoreittain. Raadin mielestä ajatus erillisistä raadeista jokaiselle sektorille voi olla hyvä. Toisena 

vaihtoehtona raati ehdotti, että perustettaisiin yksi laaja raati, jossa olisi kiintiöinä edustus eri sektoreihin 

liittyen. Tällöin yksi raati voisi muodostaa yhteisen mielipiteen asioista. Sektorikohtaiset edustajat 

voisivat toimia myös omien sektoreidensa muissa kokouksissa asiakasraadin edustajana.  

 

Asiakasraadin jäsenten hakuilmoituksissa on tärkeää käyttää useita erilaisia kanavia, jotta saadaan 

hakijoiksi eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä. Esimerkiksi sanomalehti-ilmoituksen kautta ei välttämättä 

saavuteta nuoria, jotka haluaisivat tulla mukaan.  

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään päätettiin loppuvuodesta perustaa kolme 

sektorikohtaista asiakasraatia ja jäsenten haku raateihin käynnistettiin marraskuussa. Ilmoitukset 

julkaistiin kaikissa alueen paikallislehdissä sekä sosiaalisen median kanavissa. Asiakasraateihin saatiin 

runsaasti hakemuksia. Valinta tapahtuu vuoden 2022 alussa.  

 

 

9. Tietosuoja 

 

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietojen käsittelyn 

erityissäätelyn laaja-alaisuus ja moninaiset ulottuvuudet tuovat omat haasteensa lainsäädännön 

soveltamiseen ja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Henkilötietojen käsittely on osa 

erikoissairaanhoidon toimintaa. Tietosuojassa kiinnitetään huomiota ennakoivaan toimintaan, jo 

muutos- ja suunnitteluvaiheissa on huomioitava tietosuojakysymykset. Henkilötietoihin liittyvät riskit 

tulee arvioida, käsitellä ja kirjata.  

 

9.1. Tietosuojan toteutuminen Vaasan keskussairaalassa 

 

Osoitusvelvollisuus on keskeinen periaate tietosuoja-asetuksessa. Vaasan keskussairaalassa pyritään 

aktiivisesti tunnistamaan tietosuojaan liittyviä riskejä. Henkilötietojen suojaamiseksi olemme ottaneet 

käyttöön tarvittavia toimenpiteitä. Osoitusvelvollisuuden tarkoituksena on lisätä luottamusta sekä tuoda 

esille, miten henkilötietojen käsittelyn kohteena olevien tietosuojaa kunnioitetaan. 

Vaasan keskussairaalassa on käytössä tietoturvapoikkeamien rekisteröintiin ja seurantaan Tietoturva 

HaiPro- järjestelmä. Tosin ilmoitusaktiivisuus voidaan todeta melko heikoksi. Toimintavuoden aikana 

tehtiin 68 ilmoitusta. Ilmoitusten määrä ei kerro koko totuutta henkilötietojen käsittelyn tilasta Vaasan 
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keskussairaalassa. Sisäisen valvonnan avustuksella tehtiin henkilötietojen käsittelyn tarkastuksia. 

Tarkastus keskittyi hoitoyksiköiden työtiloissa lähinnä henkilötietojen luottamuksellisen ja turvallisen 

käsittelyn toteutumiseen.  

Oma-aloitteisessa käytönvalvonnassa seurattiin hoitosuhteen tai muun asiallisen perusteen 

olemassaoloa. Ydintietojärjestelmän potilasrekisterin käyttöä valvottiin Eskoon sisältyvän käyttölokien 

avulla. Erillisjärjestelmien ja muiden valvottavien järjestelmien käyttöä valvottiin automatisoidun 

lokivalvontasovelluksen LogMonitorin avulla. Potilastietojen käyttölokitietoja seurattiin ja valvottiin 

jälkikäteisvalvonnan menettelyn mukaisesti. 

 

Tietoturvallisuus poikkeamat  

2021 

Tietoturva HaiPro ilmoitukset Omavalvonnan ja 

käyttölokitietojen 

seurannasta ilmenneet 

poikkeamat 

 

Kpl 

 

 

68 

 

14 

Ilmoitukset valvovalle 

viranomaiselle 

 

12 

 

0 

 

Taulukko 13. Tietoturvapoikkeamat ja määrät. 

 

Sairaalamme suurin tietosuojariski tulee sairaalan sisältä asiakirjojen tulostamisen suhteen.  

Salassapitovelvollisuuden rikkoutumiseen liittyviä ilmoituksia oli yli puolet kaikista HaiPro tietoturva 

ilmoituksista.   
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Kuva17. Tietoturvan ilmoitustyypit. 

 

Vaasan keskussairaalassa on laadittu tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma, jonka 

toteuttamisesta vastaa sairaalan johtaja. Omavalvontasuunnitelmaa ei päivitetty vuonna 2021. 

Tietoturva- ja tietosuojavalvonnan eri osa-alueiden kautta pystytään hallitsemaan erityisesti 

tietoturvallisuuteen liittyviä riskejä. Keskeisenä tavoitteena on, että palveluita tuottavat ammattilaiset 

tuntevat ja huomioivat tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät menettelyt asiakas- ja potilastietojen 

käsittelyssä. Tietoturvan ja tietosuojan omavalvonta liittyy myös tietojärjestelmien ja Kanta-

välityspalvelujen sertifiointiin ja olennaisiin vaatimuksiin. Osa tietoturva- ja tietosuojavaatimuksista liittyy 

valtakunnallisten Kanta-palvelujen käyttöön (THL).  

 

9.2.Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteutuminen 

 

Rekisteröidyllä on oikeus päästä tietotoihinsa EU tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti. 

Tarkastuspyyntö on toimitettava omakätisesti allekirjoitettuna Vaasan keskussairaalan 

potilaskertomusarkistoon. Kuluneen vuoden aikana tehtiin potilaskertomusarkistoon 440 omien tietojen 

tarkastuspyyntöä. Pyyntöjä tehtiin 12 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Vuoden 2021 alusta 

lähtien loppulausuntoja ja hoitopalautteita ei enää aktiivisesti postitettu kaikille potilaille. Hoitavat yksiköt 

informoivat asiasta vastaanottokäynnin yhteydessä, että palautteet ovat luettavissa Kanta-palvelun 

kautta.  

Tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisesti henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa 

päivitettyjä. Rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai 

oikaistaan viipymättä. Henkilötietoja koskevia korjauspyyntöjä tuli potilaskertomusarkistoon 53 

kappaletta, mikä oli 20 prosenttia vähemmän kuin edellisvuotena.  

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot 

esimerkiksi tilanteessa, jossa kyseisiä tietoja ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseen. Tuollaista 

oikeutta ei kuitenkaan ole silloin, mikäli rekisterinpitäjällä on lakisääteinen velvollisuus henkilötietojen 

käsittelyä edellyttävään toimintaan tai jos käsittely tapahtuu rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 

käyttämistä varten. Oikeus tulla unohdetuksi voi Vaasan Keskussairaalan toiminnassa koskea 

esimerkiksi vapaaehtoistyössä ollutta henkilöä. EU tietosuoja-asetusta ei sovelleta kuolleiden 

henkilöiden tietoihin. 

 

9.3.Seuranta ja mittaaminen 
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Tietoturvan ja tietosuojan kannalta lokitietojen suojaamisen, seurannan ja säilyttämisen tulee olla 

säännöllistä ja suunnitelmallista. Oikein toteutettuna lokit ja luotettava lokiympäristö mahdollistaa 

aukottoman tapahtumaketjun kirjaamisen ja tapahtumien todentamisen. Organisaation 

asiakasrekisterin koosta, käytettävien tietojärjestelmien määrästä, käyttäjien määrästä sekä 

käyttötapahtumien määrästä riippuen lokien hallinta voi olla erittäin iso ja haastava prosessi. Lokien 

hallitsemisen avuksi on laadittu Vaasan keskussairaalan lokipolitiikka.  Lokipolitiikassa otetaan kantaa 

lokien säilytystapaan ja aikaan, lokien käsittelyyn liittyviin rooleihin sekä lokien käsittelyyn ja käsittelyn 

tarpeeseen. 

Rekisterinpitäjänä Vaasan sairaanhoitopiiri on vastuussa toiminnan lainmukaisuudesta.  

Tietosuojavastaava toimii asiantuntijana johdon ja henkilökunnan apuna tietosuojaan liittyvissä asioissa. 

Tietosuojavastaava suoritti lokivalvontaa Tietosuojatyöryhmän hyväksymän valvontasuunnitelman 

mukaisesti. Tietosuojatyöryhmän puheenjohtajana toimi tietohallintoylilääkäri, muita työryhmän jäseniä 

olivat It -johtaja, kaksi ylihoitajaa, juristi, potilasasiamies, tietosuojapäällikkö ja potilaskertomusarkiston 

toimistosihteeri. Työryhmä kokoontui neljä kertaa vuonna 2021. 

 

Oma-aloitteisessa käytönvalvonnassa seurattiin hoitosuhteen tai muun asiallisen perusteen 

olemassaoloa tietojen käsittelyssä. Erillisjärjestelmien ja muiden valvottavien järjestelmien käyttöä 

valvottiin automatisoidun lokivalvontasovelluksen LogMonitor avulla. Satunnaisotantana tarkastettiin 

kuukausittain kymmenen työntekijän potilastietojärjestelmien käyttötapahtumat ja kuuden potilaan 

käyttölokitiedot. Poikkeamaraportit ajettiin omaisten tietojen hakemisesta. 14 kertaa huomautettiin 

henkilöstöä, että omien ja omasisten tietojen katsominen on kiellettyä organisaatiossamme. Kunta-

Eskon poikkeamaraportit lähetettiin jäsenkunnille joka toinen kuukausi. 

Onnistunut valvonta edellyttää käyttövaltuuksien hallintaa. Esimiestehtävissä toimivilla oli velvollisuus 

seurata potilastietojen käyttöä ja ilmoittaa mahdollisista tietosuojariskeistä. Vuonna 2021 asiakkaan 

tekemiä potilasrekisterin käyttölokitietojen tietopyyntöjä oli 31 kappaletta. Näiden pyyntöjen perusteella 

lokitiedot haettiin takautuvasti enintään kahden vuoden ajalta. Sisäisen selvitysprosessin mukaisesti 

käsiteltiin kuusi epäilyä luvattomasta tietojen käytöstä. Tietosuojavastaava tarkasti pyydetyt lokitiedot ja 

mahdolliset väärinkäyttöepäilyt ohjattiin esimiehelle jatkoselvittelyyn sekä annettiin tiedoksi 

tietohallintoylilääkärille, johtajaylihoitajalle, johtajaylilääkärille ja sairaanhoitopiirin johtajalle. Asiakkaalle 

annettiin yhteenveto selvityksen tuloksesta. Kaksi tietopyyntöä tuli poliisilta. 
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Kuva 17. Asiakkaiden käyttölokipyynnöt. 

 

9.4.Tietosuojan arviointi ja kehittäminen 

 

Tietoturvallisuuspoikkeamien raportointiin ja seurantaa käytettiin Tietoturva HaiPro järjestelmää. 

Vaasan keskussairaalan on rekisterinpitäjänä dokumentoitava kaikki henkilötietojen 

tietoturvaloukkaukset, niihin johtaneet syyt, tapahtumien kuvaukset, mihin henkilötietoihin 

tietoturvaloukkaus vaikutti, muut vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. Dokumentoinnin avulla 

valvovaviranomainen voi tarkistaa, että tietosuoja-asetusta on noudatettu. 

Sairaalamme suurin tietosuojariski on tulostetut asiakirjat. Organisaatio muutoksen myötä 

henkilökuntamäärä lisääntyy. Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelee 7000 henkilöä, joten 

henkilökunnan kouluttamiseen ja informointiin on syytä kiinnitettävä huomiota.  

 

 

 

Kuva 18.Tietopyyntöjen tyypit vuosina 2014-2020. 
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Tietosuojavastaava piti vain kahdeksan erilaista koulutus- ja osastotuntia sekä sairaalan 

henkilökunnalle että yhteistyökumppaneille.  Vaasan sairaanhoitopiirin alueen tietosuojavastaavien 

kanssa pidettiin yksi yhteistyötapaaminen ja kaksi tapaamista etänä teamsin avulla. 

 

9.5. Tietosuojan arviointi ja kehittäminen 

 

Tietoturvallisuuspoikkeamien raportointiin ja seurantaa käytettiin Tietoturva HaiPro järjestelmää. 

Järjestelmän avulla pystytään osoittamaan tietosuojan tila Vaasan keskussairaalassa sekä se antaa 

paremmat mahdollisuudet seurata pidemmällä aikajanalla tietosuojan kehitystä organisaatiossamme. 

Tietoturva HaiPro ilmoituksia kirjattiin yhteensä 73 kappaletta. Seurannan helpottamiseksi 

tietosuojavastaava on kirjannut tietoonsa saamansa tietoturvapoikkeamat Tietoturva HaiPro 

järjestelmään sekä pitänyt erillistä manuaalista rekisteriä, jossa on eroteltu tietosuojaviranomaisille 

tehdyt ilmoitukset ja päätökset. 

Sairaalamme suurin tietosuojariski on tulostetut asiakirjat. Niitä tulostetaan ja lähetetään väärään 

osoitteeseen. Johtajaylilääkäri ohjeisti, että loppulausuntoja ei enää postiteta automaattisesti kaikille 

potilaille vuoden 2021 alusta alkaen.  Loppulausunto on pääsääntöisesti nähtävissä Kanta-palveluiden 

kautta. 

Henkilökunnan kouluttamiseen ja informointiin on kiinnitettävä huomiota. Uusien työntekijöiden 

moniammatilliseen perehdytysohjelmaan on syytä lisätä myös tietoturvallisuuden osuus. Henkilökunnan 

säännölliseen tietoturvallisuuskoulutukseen kannattaisi hyödyntää erilaisia verkko-oppimisympäristöjä, 

jotka mahdollistaisivat koulutusten hallinnan, jäljitettävyyden ja seurannan.  

10.  Sairaalahygienia 

  

Infektioiden ilmoittaminen Vaasan keskussairaalassa 2021 

 

Vuosi 2021 Infektiot  Hoitopäivät Inf./1000 hp 

Hoitoon liittyvät 

infektiot 

1052 70568 14,91 

  

Avoinfektiot 

9824 70568 139,21 

  

Taulukko 13. Infektioiden määrät ja hoitopäivät vuonna 2021. 

 

Hoitoon liittyviä infektioita ilmoitettiin keskimäärin 88 kappaletta kuukaudessa. Hoitoon liittyvät infektiot 

vähenivät aavistuksen aiempaan vuoteen verrattuna. Avosyntyisiä infektioita taas oli enemmän kuin 

vuonna 2020. 
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Hoitoon liittyvät infektiot 

  

2020 

kappalemäärä 

2021 

kappalemäärä 

Leikkaushaavainfektiot 

Pinnallinen, syvä, leikkausalue/elininfektio 

  

189 

  

189 

  

Mahasuolikanavan infektiot 

  

138 

  

119 

  

Virtsatieinfektiot 

  

147 

  

139 

Keuhkokuume 

Muut ala- ja ylähengitystieinfektiot 

143 

35 

131 

40 

Veriviljelypositiivinen sepsis 

Kliininen sepsis 

Vastasyntyneen mahdollinen sepsis 

69 

15 

60 

65 

15 

68 

Infektio NAS 

Muu infektio 

68 

29 

69 

32 

  

Silmä, korva, nenä ja suuontelon infektiot 

  

60 

  

86 

  

Verisuonikanyyli-infektiot 

  

24 

  

11 

  

Sydän- ja verisuoni-infektiot 

  

5 

  

2 

  

Keskushermostoinfektiot 

  

1 

  

1 

 Taulukko 14. Hoitoon liittyvät infektiot 2021. 

 

 

Leikkaushaavainfektiot olivat tututusti suurin ryhmä hoitoon liittyviä infektioita. Niiden kappalemäärä 

pysyi ennallaan edeltävään vuoteen verrattuna. Mahasuolikanavan infektiot sekä virtsatieinfektioiden 

määrä laskivat. Suurista ryhmistä myös keuhkokuumeet ja veriviljelypositiiviset sepsikset vähenivät 

jonkun verran.  

 

 

 

Tekonivelinfektiot 2020 % 2021 % 

Lonkan kokotekonivel     
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-pinnallinen infektio 

0 0 

  

-syvä infektio 

0 0 

  

-leikkausalue/elininfektio 

0,5 0,8 

Polven kokotekonivel     

  

-pinnallinen infektio 

1,4 1,5 

  

-syvä infektio 

0 0 

  

-leikkausalue/elininfektio 

0 1,1 

 Taulukko 15. Tekonivelinfektiot. 

 

Tekonivelinfektioiden määrä on pysytellyt edelleen alhaisena ja hyvällä tasolla. Olkapään 

tekonivelleikkauksissa ei ole ollut infektioita viime vuonna eikä muutamana vuotena aiemminkaan.  

  

  

Clostridioides difficile on bakteeri, joka aiemmin tunnettiin nimellä Clostridium difficile ja se on tärkein 

antibioottiripulin aiheuttaja. Tauti uusiutuu helposti ja voi aiheuttaa sairaala -ja laitosepidemioita. 

Clostridioides difficilen aiheuttamat avoinfektiot (Avo) vähenivät ja hoitoon liittyvien infektioiden (HLI) 

määrä pysyi ennallaan. Tapaukset eivät liity epidemioihin, eikä joukossa ole ollut ainuttakaan 

hypervirulenttia kantaa. Mikrobille on tyypillistä, että sen esiintyvyys aaltoilee ja ilmaantuvuuteen saattaa 

vaikuttaa myös näytteenottoaktiivisuus ja mikrobilääkekäytännöt. 

  

 

Hoitopäiviin suhteutettuna sekä hoitoon liittyvien (HLI) että avosyntyisten (Avo) veriviljelypositiivisten 

sepsiksien määrä on pysynyt lähes ennallaan. Eniten hoitoon liittyviä sepsiksiä on aiheuttanut E coli (15 

kpl), toiseksi eniten Staphylococcus aureus (11 kpl) ja kolmantena Streptococcus viridans (7Kpl). Muita 

mikrobilöydöksiä on vain ihan yksittäisiä tai muutamia samaa lajia (1-5 kpl). 

 

 

 

 

Influenssarokotukset 
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Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan, että riskipotilaita hoitava sairaalan 

hoitohenkilökunta ottaa joka vuosi kausi-influenssarokotteen. Influenssarokotteen ottamalla edistetään 

potilasturvallisuutta, hyvää hoitoa sekä ehkäistään omaa sekä läheisten sairastumista.  

Korotuskattavuuden toteutumista on voinut seurata Intran ePiikki-ohjelmasta sekä Hietalahden ja 

Huutoniemen ruokasalien TV:stä. ePiikki-ohjelmaan tehtävät rokotusmerkinnät tapahtuvat 

työterveyshoitajien toimesta rokotustilaisuuksien yhteydessä. 

  

Influenssarokotuskattavuus ilmoitetaan ja tilastoidaan vuoden 2021 loppuun mennessä otettujen 

rokotteiden perusteella. Rokotusseuranta muuttunee seuraavalle kaudelle, sillä vuonna 2022 siirrymme 

HyKyyn. Influenssarokotusten tilastointiin eivät kuulu Teesen sekä Fimlabin työntekijät. 

  

Rokotusten osalta VKS:ssä tavoitteeksi on asetettu 90 % rokotuskattavuus. Yhdeksässä yksikössä 

saavutettiin yli 90% rokotuskattavuus. Nämä yksiköt ovat: Päiväkirurgia & Pre-operatiivinen poli, 

Onkologian poli, sisätautien poli, lasten- ja nuortenpsykiatrian polit, lastenpoli sekä lastenneurologia, 

terapeuttien ja asiantuntijoiden työntekijät, vuodeosasto T3, päiväyksikkö sekä Pietarsaaressa 

työskentelevät VKS:n työntekijät.  Rokotuksia annettiin yhteensä 1098 (vuonna 2020: 1337 kpl). 

Lääkäreiden osuus oli 176 kpl (vuonna 2020: 201 kpl), hoitajien 742 kpl (vuonna 2020: 922 kpl) ja muun 

henkilökunnan 180 kpl (vuonna 2020: 214 kpl) otettuja rokotteita. Nämä rokotukset muodostavat 

kokonaisuutena 58 % keskiarvon rokotuskattavuudessa. Viime vuonna saavutettiin korkein keskiarvo 

rokotuskattavuudessa eli 70%. tänä vuonna valitettavasti rokotekattavuus laski. 

 

Kaikkien ammattiryhmien osalta tänä kautena tuli laskua. Lääkäreiden osalta 11%, hoitajilla 14% ja 

muiden ammattiryhmien osalta 10%. Kokonaisuudessaan rokotuskattavuus laski 12% VKS:n 

työntekijöillä. 

  

Kaikki rokotteen ottaneet saivat ”Kiitos, että välität” -ateriasetelin kiitoksena potilasturvallisuuden 

edistämisestä. 

Koronapandemian johdosta Vaasan keskussairaalan rokotustilaisuudet järjestettiin THL:n suositusten 

mukaan mahdollisimman kattavasti henkilökunnan omissa työyksiköissä. TTBotnian työterveyshoitajat 

rokottivat Vaasassa sijaitsevissa Vaasan keskussairaalan yksiköissä. Rokotteen pystyi hakemaan myös 

ajanvarauksella TTBotnian vastaanotolta, samoin kuin Pietarsaaressa ja Kristiinankaupungissa.  

Rokotustilaisuudessa toteutettiin noudattamalla suosituksia käsihygieniasta, turvaväleistä sekä maskien 

käytöstä. Hygieniahoitajat, viestintä ja VKS johto ilmoittivat Intrassa yleisistä rokotustilaisuuksista, joita 

järjestettiin 6 kpl marras-joulukuussa.  
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Tärkein henkilökunnan influenssarokotuskampanjan tiedotuskanava on ollut intranet, jonka lisänä on 

käytetty julisteita ja sähköpostia. Lisäksi osaan yksiköistä on toimitettu influenssarokotuksista kertovia 

THL:n esitteitä ammattilaisten sekä potilaiden luettavaksi.  

  

Henkilökunnan rokotuskattavuus vaihtelee eri palvelualueilla. Tänä kautena se on ollut korkein 

kuntoutuksen, lääkäreiden ja asiantuntijoiden sekä avohoidon palvelualueilla. Matalin rokotuskattavuus 

on ollut sairaanhoidon tuen palvelualueella, hallinnon palvelualueella sekä huollon palvelualueilla. 

  

Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus ottaa influenssarokotteita myös samoissa tilaisuuksissa, jossa 

annettiin korona-rokotuksia. 

  

10.1. Moniresistentit mikrobit Vaasan sairaanhoitopiirissä 

  

Vuonna 2021 uusia ESBL löydöksiä on ollut hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. ESBL ilmenee 

useimmiten virtsatieinfektiona, mutta kyseessä voi olla täysin oireetonkin kantajuus.  

  

MRSA löytyy usein kliinisistä viljelynäytteistä, mutta osa positiivisista löydöksistä liittyy seulontoihin. 

MDRGR- ryhmään kuuluvia moniresistenttejä gram-negatiivisia sauvabakteereja on rekisteröity 6 

tapausta. CPE –tapauksia on kirjattu 2 kpl vuodelle 2021. VRE-tapauksia löytyi 2 kpl. Moniresistenttien 

mikrobien kantajia on sairaanhoitopiirissämme tällä hetkellä noin 1650 henkilöä. Viime vuonna määrä 

oli 1600 henkilöä. 

  

Moniresistentin mikrobin löydöksestä tehdään merkintä hygieniahoitajien toimesta SAI-rekisteriin, jonka 

ylläpitämistä tartuntatautilaki edellyttää. Lisäksi ESKO:n potilastietoihin tehdään riskitietomerkintä 

hygieniahoitajien toimesta. Löydöksestä vielä ilmoitetaan potilaan kotikuntaan. Potilas saa tiedon ja 

ohjauksen löydöksestä näytteen ottaneen hoitavan yksikön kautta.  

  

Yliopistosairaaloissa ei ole tänä vuonna ollut moniresistenttien mikrobien aiheuttamia epidemioita, 

joiden seurauksena VSHP:n potilaita olisi laajemmalti seulottu. Ainoastaan yksittäisiä potilaiden 

altistumisia muiden sairaanhoitopiirien hoitojaksoilla on ollut, mutta näistä ei ole todettu tapahtuneen 

tartuntoja. Moniresistenttejä mikrobeja seulotaan muutenkin sairaalahoitoon tulevilta potilailta, koska 

matkailu, maahanmuutto ja sairaalahoidot ulkomailla lisääntyvät edelleen koko ajan. VKS:n 

seulontaohje moniresistenteille mikrobeille päivitettiin viimeksi loppuvuodesta 2019 ja vuonna 2021 

MDR-prosessikaavio julkaistiin.  

 

  

10.2. Käsihuuhdekulutuksen seuranta (eDesi-sovellus) 
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Vuodeosastohoidossa käsihuuhteen käyttötavoite on edelleen 100ml/hoitopäivä. Vuonna 2020 kulutus 

oli 50,7 ml/hoitopäivä ja kulutus menneenä vuotena hieman nousi lukemaan 51,4 ml/hoitopäivä. 

Osastokohtaisesti kulutus vaihteli 30 millilitrasta 97 millilitraan per hoitopäivä.  

Tehostetun valvonnan osastolla kulutus oli 133 ml/hoitopäivä, joka taas on vähentynyt selvästi vuodesta 

2020, mutta lukema on silti edelleen reilusti yli tavoitteen.  

Leikkausta kohden käytettiin käsihuuhdetta keskimäärin 95,4 millilitraa. Tämäkin lukema jonkin verran 

pieneni verrattuna vuoden 2020 104,9 millilitran lukemaan. Tavoitelukema 100 ml/leikkaus ei myöskään 

täyttynyt.  

Koronapandemia ja käsihygienian havainnointi eivät ilmeisesti ole enää lisänneet käsihuuhteen käyttöä. 

Käsihygienian tehostamisen keinoja tuleekin jälleen miettiä uudelleen.  

  

10.3 Käsihygienian havainnointi eHuuhde sovelluksen avulla 

 

Systemaattisista käsihygieniahavainnointia on Vaasan keskussairaalassa tehty osassa yksiköistä jo 

syksystä 2019 alkaen ja vuoden 2021 aikana mukaan liittyivät loputkin somatiikan yksiköt. 

Käsihygienian havainnointi on yksiköiden koulutettujen havainnoijien ja esimiesten vastuulla. 

Hygieniahoitajat kouluttavat havainnoijat. Tarkoitus on parantaa käsihygienian toteutumista sekä 

potilasturvallisuutta ja havainnointien avulla näihin asioihin pystytään vaikuttamaan. Havainnoinnin 

kohteena ovat kaikki ammattiryhmät, jotka ovat osallistuvat potilaiden hoitoon ja tutkimiseen.  Yksiköissä 

on julisteet seinillä muistuttamassa tästä tärkeästä asiasta. 

Vuonna 2021 eHuuhde ohjelmaan on kirjattu yhteensä 3894 käsihygienian havainnointitilannetta. 

Vuodeosastot ovat tehneet havainnointeja eniten. Tavoitteeksi on asetettu 30 havainnointia/ kuukausi/ 

yksikkö, mutta läheskään kaikissa yksiköissä ei ole päästy tähän. Aktiivisimpia yksiköitä ovat olleet 

kirurgian vuodeosastot, päivystysosasto Y1A sekä erityisgeriatrian osasto. Leikkausyksiköissä, 

röntgenissä sekä päivystyksessä on tehty hyvin vähän havainnointia. Kirurgisesta käsien desinfektiosta, 

jota toteutetaan leikkausten ja toimenpiteiden yhteydessä, on tehty yhteensä vain 8 kirjausta, joten 

näiden tulosten perusteella ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä. Vallitsevalla covid-pandemialla on 

saattanut olla vaikutusta yksiköiden resursointiin havainnointiin liittyen. 

Lääkäreiden käsihuuhteen käyttöaika eri tilanteissa jää edelleen liian lyhyeksi. Pääsääntöisesti hieronta-

aika jää alle 20 sekunnin. Hoitajien käsihuuhteen käyttöaika on puolestaan pääsääntöisesti yli 20 

sekuntia ja välillä päästään 30 sekunnin hieronta-aikaan. Hyväksytty suoritus on kestoltaan 20 sekuntia, 

mutta vahva suositus käsihuuhteen hieronta-ajaksi on 30 sekuntia. Kirurginen käsien desinfektioaika on 

3 minuuttia. 

Havainnoinnissa seurataan myös käsihygienian haittatekijöitä, joita esiintyy edelleen joka kuukausi sekä 

lääkäreillä että hoitajilla. Haittatekijöitä ovat käsikorut/ rannekkeet, pitkät hihat, sormukset sekä 

kynsilakka. Nämä kaikki edellä mainitut ovat kiellettyjä potilastyössä, sillä ne estävät käsihygienian 
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asianmukaista toteutumista. Suojakäsineiden asianmukaiseen ja oikeaoppiseen käyttöön kiinnitetään 

havainnoinneissa myös huomiota ja 84% käsineidenkäyttötilanteissa on tehty arvio oikeaoppisesta 

käytöstä. Näitä tuloksia on pystynyt seuraamaan reaaliaikaisesti keskussairaalan intranetistä eHuuhde-

sovelluksesta koko vuoden ajan. 

Keskussairaalan hygieniahoitajat (sairaalahygieniayksikkö) osallistuivat keskussairaalan vuoden 2021 

laatukilpailuun aiheena käsihygienian havainnointi eHuuhde –sovelluksen avulla Vaasan 

keskussairaalassa ja sijoittuivat työllään 4 sijalle. Palkintorahat käytettiin tutustumiskäyntiin sairaala 

Novassa Jyväskylässä sekä hankittiin siivousalan käsikirjoja yksikköön. 

  

Hygieniahoitajien konsultaatiot 

Keskussairaalasta käsin työskentelevien hygieniahoitajien (3 kpl) vuosi on ollut yhtä kiireinen kuin 

ensimmäinen pandemiavuosi 2020. Puheluiden määrä hieman väheni, mutta 

sähköpostiyhteydenottojen määrä taas nousi selvästi.  

  

Hygieniayhdyshenkilöverkosto 

Hygieniahoitajat vetävät keskussairaalassa hygieniayhdyshenkilöverkostoa. Koulutustapaamisia heille 

järjestetään muutamia kertoja vuodessa. Hygieniahoitajat informoivat heitä aktiivisesti muuttuvista 

hygieniaohjeistuksista ja –käytänteistä. Osa yhdyshenkilöistä tekee yksiköissä infektiorekisteröintejä 

SAI-ohjelmaan ja osa toimii myös käsihygienian havainnoitsijoina (eHuuhde) tai sekä että. He ovat 

tärkeä linkki hygieniahoitajien ja yksiköiden välillä. 

  

Pandemiatyö 

Keskussairaalan hygieniahoitajat ovat osallistuneet kuluneena vuonna Covid-19-ohjeiden laadintaan ja 

päivitykseen sekä yhteistyökokouksiin mm. THL:n kanssa viikoittain, jotta Vaasan keskussairaalaan ja 

alueelle on saatu laadittua ajankohtaiset Covid-19-toimintaohjeet asiakas-, potilas- ja 

henkilöstöturvallisuuden varmistamiseksi. Myös koulutusta suojainten käyttöön on annettu ja 

hygieniahoitajien osaamista on hyödynnetty suojainhankinnoissa. Erilaisia koronakonsultaatioita on 

ollut runsaasti ja tiedotteita on laadittu ja tiedotettu monia eriä yhteistyötahoja.  Koronarokotusten 

aloittaminen ja niiden läpivienti erityisesti hoitohenkilökunnalle yhteistyössä työterveyshuollon kanssa 

on ollut tärkeä tehtävä, että saadaan riittävä koronarokotuskattavuus hoitotyötä tekevälle 

henkilökunnalle. Hygieniahoitajilla on ollut edustus keskussairaalan omassa sekä alueellisessa 

pandemiatyöryhmässä. Covid-19-pandemia on ollut suuressa roolissa hygieniahoitajien työssä myös 

vuonna 2021. 

  

 

 

VSHP:n maakunta & sairaalahygienia-asiat 
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Maakuntaan on luotu oma hygieniayhdyshenkilöiden verkosto, jonka avulla pyritään lisäämään 

tietoisuutta sairaalahygienia-asioihin sekä edistämään omalla toiminnallaan laatua ja 

potilasturvallisuutta. Hygieniayhdyshenkilöiden avulla viedään maakuntiin tietoa infektioiden torjunnasta 

sekä uusimpia uutisia sekä tiedotteita monimuotoisen sairaalahygienian osalta. Yhteydenotot 

maakunnasta ovat myös kasvaneet.  

  

Hygieniahoitajat ovat päivittämässä sairaalahygienian ohjeita hoito-ohjeet.fi –sivustolle, johon on 

tulevaisuudessa tarkoitus tallentaa kaikki sairaalan hoito-ohjeet. Pandemiasta huolimatta 

hygieniahoitajat ovat yhdessä infektiolääkäreiden kanssa järjestäneen alueelliset koulutuspäivät 

hyödyntäen etäyhteyttä.  

  

Tulevaisuuden suunnitelmissa on laajentaa Hyky-alueelle ePiikin käyttöä. Suunnittelu alkaa heti vuoden 

2022 alussa. Samoin on suunnitteilla yhteiset hygieniaohjeet koko Hyky-alueelle. 

 

10.4. Pietarsaaren alueen hygieniatyö 

 

Vuodeosastot 2021    

Hoitoon liittyvien infektioiden määrä vuodeosastoilla oli samalla tasolla kuin vuonna 2020. Vuonna 2021 

painotettiin kaikissa yksiköissä käsihygieniaa ja suojavarusteiden oikeanlaista käyttöä. 

Koulutustilaisuuksia järjestettiin, vaikkakin resurssipulan vuoksi pienemmässä määrin kuin 

edellisvuonna. 

Yhdellä ja samalla osastolla voi olla monen erikoisalan potilaita. Osastojen käyttöaste on korkea, ja 

eristyshuoneista on toistuvasti pulaa. Potilaita, jotka tarvitsevat oman huoneen ja WC:n, on yhä 

enemmän. Epidemioiden määrä yksiköissä on selvästi vähentynyt 

Hoitoon liittyvät infektiot sairaanhoidossa (vuodeosastoilla) 

 

Vuosi 2021 Infektiot (n) Hoitopäiviä 

yhteensä  

Infektiot/  

1000 

hoitopäivää 

2020 

 

Hoitoon liittyvät 

infektiot 

 

            202    

 

 

34176 

 

5.9 

 

5.9 

 

. Taulukko16. Hoitoon liittyvät infektiot Pietarsaaren alueella vuodeosastohoidossa. 
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Hoitoon liittyvä infektio                  2021 Määrä yhteensä 2020 

Virtsatieinfektio 95 99 

Gastroenteriitti 1 2 

Keuhkokuume 36 44 

Ihoinfektio 13 14         

Silmätulehdus/konjunktiviitti  8 19 

Toimenpiteen jälkeinen 

haavainfektio 

4 1 

Sepsis, veriviljelypositiivinen 4 7 

Sepsis, kliininen 0 1 

 

Taulukko 17. Tavalliset hoitoon liittyvät infektiot – Määrä (n) yhteensä / infektioluokka (Pietarsaaren 

alue) 

 

Virtsatieinfektiot ovat yleisimpiä hoitoon liittyviä infektioita. Ne muodostavat noin 47 % kaikista hoitoon 

liittyvistä infektioista (2020: 44 %). Kaikista virtsatieinfektioista 12 (noin 13 %) liittyi katetriin, ei yksikään 

Cystofixiin ja 2 (2 %) kertaluonteiseen katetrointiin. Yksikään virtsatieinfektio ei liittynyt toimenpiteeseen.  

On tähdennettävä katetripotilaan hoitoa ja aseptiikkaa katetria laitettaessa. Ohjeita on saatavilla, ja 

kirurgian poliklinikka päivittää niitä. Sosiaali- ja terveysvirastossa työskentelee yksi uroterapeutti. 

 

Infektiot toimenpiteen jälkeen 

1.1.2018 lähtien toimenpiteitä on tehty ainoastaan paikallispuudutuksessa (toimenpidepoliklinikka). 

Toimenpiteet tehdään leikkausosastolla/ns. pattipoliklinikalla. Toimenpiteen jälkeen tulevat infektiot ovat 

haavainfektioita – yhteensä neljä pinnallista haavainfektiota toimenpiteen jälkeen. Tilasto on SAI-

ohjelmasta. Haavainfektioiden määrä suhteessa kaikkiin toimenpiteisiin on 0,6 % (2020: 0,3 %).  
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Taulukko 18. Haavainfektiot toimenpiteisiin liittyen Pietarsaaren alueella. 

 

Tartuntatautilain 1227/2016 mukaisesti alettiin vuonna 2018 rekisteröidä kaikki tutkimusten, hoitojen jne. 

jälkeen tulevat infektiot. Hoitoon liittyvä infektio rekisteröitiin vuonna 2021 alla olevissa yksiköissä: 

virtsatieinfektio (1), dialyysi-infektio (0), endometriitti (0) (2020: 3). 

 

 

Taulukko 19. Hoitoon liittyvät infektiot tutkimusten ja hoitojen jälkeen. 

 

Veriviljelypositiivinen sepsis 

Hoitoon liittyviä veriviljelypositiivisia sepsiksiä oli 3 kappaletta (7 vuonna 2020). Yksi infektio liittyi 

perifeeriseen laskimokanyyliin. 

Sosiaali- ja terveysvirastossa käytetään suljettua järjestelmää (Qsyte) ennaltaehkäisevässä 

tarkoituksessa, kun kyse on perifeerisistä iv-kanyyleistä ja lisäksi käytetään esitäytettyä 

keittosuolaruiskua kanyylin aukipitämiseksi. Porttia voidaan suojata desinfioivalla Swabcapilla. Vaasan 
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keskussairaalan ohjeita noudatetaan muiden katetrien ja porttien hoitamisessa. Vuonna 2021 otetiin 

sosiaali- ja terveysviraston yksiköissä käyttöön Vip Score -mittari.   Osastot, kotisairaala ja poliklinikat 

ovat saaneet koulutusta, ja kirjalliset ohjeet ovat hygieniamapissa eli Insiden Ohjeet-osiossa. Hyvää 

käsihygieniaa ja aseptiikkaa kanyylin asettamisessa, kanyylin hoitamisessa ja Qsyten käytössä on 

noudatettava kaikissa hoitoyksiköissä ja kotihoidossa.  

 

Kausi-influenssa: positiivisia A- tai B-influenssatapauksia ei ollut yksiköissä tai väestössä vuonna 2021.  

 

Clostridium Difficile: avohoito – hoitoon liittyvät 

Vuonna 2016 yksiköissä oli Clostridium Difficile -epidemia mukaan lukien ribotyyppi 027. 

Hygieniakäytäntöjen tarkistaminen, huuhtelukoneiden lisätarkastukset ja Nocolyse-laitteen hankinta 

tuottivat tulosta ja hoitoon liittyvien Clostridium Difficile -infektioiden määrä on pystytty pitämään 

pienenä. Hoitoon liittyviä Clostridium Difficile -infektioita esiintyy, mutta vähemmässä määrin. Osastolla 

diagnosoitujen avohoidossa olevien clostridium-kantajien määrä on vähentynyt vuonna 2021.  

 

Moniresistentit mikrobit 

 

Taulukko 20. Moniresistentit bakteerit Pietarsaaren alueella. 

 

Suurin MDR-mikrobiryhmä on ESBL, ennen kaikkea EColi ESBL. Uusien kantajien määrä on vähentynyt 

vuoteen 2020 verrattuna.  

 

Avohoidossa löydetään monia uusi ESBL-kantajia, erityisesti ulkomailla hoitoa saaneiden ja 

ulkomaalaisten keskuudessa. Klebsiella Pneum Esbl -löydösten määrä on kasvanut. CPE-tapauksia oli 

yksi. Vuonna 2021 löydettiin 19 uutta MRSA-kantajaa. Määrä on sama kuin vuonna 2020. MRSA-

 
ESBL 

Ecoli 

ESBL  

Klebsiella 

pneum 

ESBL  

Proteus 

mir 

CPE MRSA TRPA VRE MDR  

acineto 

MDR 

 pseud 

Res Ecoli  

3gen. 

kefalosp 

2015 27 2 1 
 

2 
     

2016 37 0 1 0 10 0 0 0 1 4 

2017 35 2 1 0 18 0 0 0 0 2 

2018 35 1 0 0 19 0 0 0 0 1 

2019 27 1 1 0 15 0 0 0 0 1 

2020 33 4 2 0 19 0 0 0 0 1 

2021 31 5 0 1 19 1 2 0 0 0 
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kantajia ovat lähinnä ulkomaalaiset ja ulkomailla hoitoa saaneet.  Useimmat uusista kantajista havaitaan 

seulonnoissa.  

 

Hoitoon liittyvät infektiot vanhustenhuollossa 

Jokaiselle yksikölle on nimetty SAI-rekisteröintivastaava. Kaikki ovat saaneet sisäistä koulutusta. 

Jokaisessa yksikössä on hygieniavastaavia.  Asumisyksiköissä tehtiin hygieniaselvityksiä ja 

tarkastuskierroksia. Vuosina 2020–2021 niitä tehtiin vain satunnaisesti. 

 

Hoitoon liittyvien infektioiden määrä on kasvanut kaikissa vanhustenhuollon yksiköissä vuonna 2021. 

Koronapandemian vuoksi painotettiin kaikissa yksiköissä käsihygieniaa ja suojavarusteiden oikeanlaista 

käyttöä. Koulutustilaisuuksia järjestettiin. Asumisyksiköissä hoidettiin koronapositiivisia ja koronalle 

altistuneita. Myös koronaryppäitä on ilmennyt, jolloin sekä asukkaita että henkilöstöä on sairastunut. 

Korona on kuormittanut suuresti yksiköiden henkilöstöä, myös tukipalveluita (siivousta).  

 

Virtsatieinfektiot ovat yleisimpiä hoitoon liittyviä infektioita vanhustenhuollossa. Useimmat 

virtsatieinfektiot eivät liity katetriin. Inkontinenssista kärsivien hoitoa pitäisi painottaa. Vuonna 2021 

vanhustenhuollossa kasvoivat keuhkokuumeiden ja myös ihoinfektioiden määrä. Gastroenteriittejä ei 

esiintynyt. 

 

Sosiaalihuollon yksiköt (vammaiset ja mielenterveyshuolto)  

 

Sosiaalihuollon asumisyksiköiden hygieniakartoitukset aloitettiin syksyllä 2018 ja ne jatkuivat kevääseen 

2019. Sosiaalihuollon esimiehet saivat kirjallisen raportin parannussuosituksista, hygieniaohjeita ja 

suosituksen seurata hoitoon liittyviä infektioita tartuntatautilain mukaisesti. Sosiaalihuollon kaikkiin 

yksiköihin on nimetty hygieniayhteyshenkilö. Syksyllä 2020 alettiin Hagaborgin ja Mayan 

asumisyksiköissä käyttää SAI-ohjelmaa. Kesäkuussa 2021 SAI-ohjelma otettiin käyttöön Ankaret-

asumisyksikössä. Muut yksiköt kirjaavat hoitoon liittyvät infektiot ja aloitetut antibioottihoidot käsin 

tavalliselle listalle.  Suurin osa infektioista on virtsatieinfektioita, ihoinfektioita ja silmätulehduksia. 

Vuonna 2021 ei raportoitu yhtään infektiota vammaisten yksiköissä.  

 

Mielenterveyshuollon yksiköissä rekisteröitiin vuonna 2021 yhteensä 14 hoitoon liittyvää infektiota. 

Eniten esiintyi virtatieinfektioita ja ihoinfektioita. Infektioita oli yhteensä 1/1000 hoitopäivää. 

 

Hygieniahoitaja on pitänyt koko organisaatiossa eri yksiköille sisäistä hygieniakoulutusta 

mahdollisuuksien mukaan. Useimmat koulutukset ovat liittyneet Covid-tautiin, ja niissä on käsitelty mm. 
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suojavarusteiden päälle pukemista ja riisumista. Käsihuuhdekulutusta seurataan yksiköissämme 

jatkuvasti.  

 

10.5. Vaasa-Laihia alueen hygieniatyö 

 

Infektioiden laskenta / prevalenssitutkimus tehtiin taas jälleen tänä vuonna kunnallisiin- ja ostopalveluina 

tuotettuihin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköihin sekä terveyskeskussairaalan 

vuodeosastoille Vaasan ja Laihialle. Tämän vuoden prevalenssitutkimus tehtiin 29.9.2021. Yhteensä 

kahdeksastatoista eri yksiköstä kuusitoista vastasi kyselyyn eli vastausprosentti oli n. 89 %. 

Moniresistenttien bakteerien leviäminen on monen sattuman summa. Käytetään antibiootteja, 

käsihygienia (hoitajien ja potilaiden/asukkaiden) saattaa olla puutteellista ja varsinkin 

palveluasumisessa ihmiset asuvat lähellä toisiaan. Kodinomaisessa asumisessa hygieniataso ei aina 

ole aivan samaa tasoa kuin sairaalassa, mutta henkilökunta työskentelee niissä puitteissa 

mahdollisimman turvallisesti.  Osa tehostetussa palveluasumisessa olevista mikrobikantajista on saanut 

mikrobikantajuutensa jo ennen palvelutaloon muuttoa, osa vasta sen jälkeen. Hygieniakäytänteisiin on 

kiinnitetty huomiota ja koulutusta henkilökunnalle on annettu. 

 

MDR LÖYDÖS Uudet löydökset 2021 2020 

MRSA 26 35 

ESBL E.Coli 40 62 

ESBL K.Pneumoniae 5 3 

ESBL Proteus Vulgaris 2 0 

Taulukko 21. MDR-Löydökset Vaasa –Laihia alueella. 

 

 

11. Hoitoisuus 

 

Vaasan keskussairaalassa on vuoden 2021 aikana käytetty hoitoisuusluokitusta hoitotyönmittarina 

kuudessatoista (17) eri hoidollisessa yksikössä. Hoitajien työkuormitusta voidaan seurata 

hoitoisuusluokitusjärjestelmän avulla. Jokainen yksikkö laatii kuukausittain raportin, minkä avulla 

seurataan optimaalista hoitoisuuden toteutumista hoitoisuus/ hoitaja, miten päivät ovat olleet suhteessa 

optimaaliseen, miten hoitoisuusluokkajakauma on jakautunut, sekä miten hoitotyön osa-alueet ovat 

jakautuneet. Kuukausittain tehtävässä raportissa selvitetään myös kirjallisesti toiminnan analyysi, tehdyt 

ja suunnitellut toimenpiteet, aikaisempien toimenpiteiden vaikutukset, sekä johtamistoimenpiteiden 
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analyysi. Yhteenvetona kuluneesta vuodesta 2021 todetaan, että hoitoisuusluokituksen käyttöön 

ottaneet uudet yksiköt ovat kouluttaneet henkilökuntaansa ja saaneet rinnakkaisluokituksen tehtyä. 

Osalla se on valitettavasti jäänyt tekemättä ja mm. Covid-pandemian torjuntatyö on vienyt koulutukseen 

käytettävää aikaa ja asiat eivät ole menneet eteenpäin. Jo pidemmän aikaa hoitoisuusluokitusta tehneet 

yksiköt ovat saaneet Paoncil-mittauksen tehtyä, joten hoitoisuuden mittaus ja siitä saatavat tiedot ovat 

ajan tasalla suhteessa henkilöstömäärään ja vuodepaikkoihin. Vuoden 2021 aikana ei järjestetty 

koulutuksia. Vuoden 2021 aikana keskityttiin yksiköissä tehtäviin Paoncil-mittauksiin ja uusien 

yksiköiden ”sisään ajamiseen” ja yksikkökohtaiseen eteenpäin viemiseen hoitoisuusluokituksen suhteen 

12. Sädehoito 
 

Sädehoidossa hoidettiin potilaita pandemiasta huolimatta. Hoidettavien potilaiden määrä on pysynyt 

samana, kuin edellisinä vuosina, eli vähän reilut 1000 potilasta. Vaasan sädehoitoklinikalla potilaita 

hoidetaan näyttöön perustuvilla hoitomenetelmillä. Ne on siis todennettu kliinisissä potilastutkimuksissa. 

Suurin osa käytetyistä hoitomenetelmistä on käytössä myös TAYS:ssa ja/tai TYKS:ssa. 

 

Sädehoidon hoito- ja kuvauslaitteille on laadunvalvontaohjelmat, joiden mukaisesti laitteiden 

ominaisuuksia valvotaan testein ja mittauksin. Näitä suoritetaan päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja 

vuosittain ohjelman mukaisesti. Vuonna 2021 viranomaistarkastusvuorossa oli hoitokone L2 (vm. 2018). 

Tarkastukset suorittaa Säteilyturvakeskuksen (STUK) tarkastaja. Samalla tarkastuskäynnillä 

tarkastettiin klinikan sädehoidon suunnittelun CT-laite, ja myös klinikan sädehoitotoiminta. 

 

Sädehoitoklinikalla vanha hoitokone L1 Varian Clinac iX (vm. 2009) korvattiin vuonna 2021 uudella 

laitteella. Toiminnan kannalta on erityisen tärkeää se, että laitteiden säteilyominaisuudet voidaan 

täsmäyttää. Tällöin potilaita voidaan vaihtaa hoitokoneelta toiselle ilman, että sädehoitoja täytyy 

suunnitella uudestaan. Huoltojen aikana ja vikatilanteiden sattuessa potilaat voidaan siten hoitaa ilman 

viivästyksiä. 

 

Uudeksi hoitolaitteeksi valittiin tarjouskierroksen jälkeen Varian Truebeam. Hankintasopimus 

allekirjoitettiin kesäkuussa. Vanha sädehoitolaite poistui käytöstä kesäkuun alussa, jonka jälkeen 

kolmen hoitokoneen potilaat hoidettiin kahdella laitteella. Tämä vaati erityisen iltapäivätyövuoron 

käyttöönottoa röntgenhoitajien työvuoroissa. 

 

Uuden laitteen asennus valmistui lokakuun alussa. Tämän jälkeen suoritettiin vielä hoitolaitteen 

säteilyominaisuuksien vastaanottomittaukset, sekä tehtiin vastaanottoon kuuluvat muut testit ja 

tarkastukset. Ennen laitteen käyttöönottoa STUK:n tarkastaja kävi vielä tekemässä uudelle laitteelle 
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asetuksen mukaisen ns. ensitarkastuksen. Tämän jälkeen uusi sädehoitolaite otettiin hoitokäyttöön 

lokakuun viimeisellä viikolla. 

 

Säteilytyöntekijöille on järjestettävä lain mukaan säteilysuojelu- ja ammatillista täydennyskoulutusta. 

Koulutuksen määrä on säädetty asetuksella eri ammattiryhmille vaadittavana tuntimäärinä. 

Säteilysuojelun täydennyskoulutusta järjestetään sädehoitoklinikassa, ja myös muualla omassa 

sairaalassa. Säteilysuojelukoulutusta on myös kotimaisissa ja ulkomaisissa sädehoidon alan 

kokouksissa ja koulutuksissa. 

 

Vuonna 2021 edelleen jatkuvan pandemian vuoksi säteilysuojelukoulutuksen järjestäminen on ollut 

hankalaa. Onneksi eräitä konferensseja on pystytty järjestämään etänä, samoin kuin joitain koulutuksia. 

Lisäksi pandemian suvantovaiheessa on järjestetty aivan normaalein kokousjärjestelyin mm. 

Sädehoitopäivät. Kaiken kaikkiaan koulutusvaatimusten täyttyminen on ollut hankalampaa ja vaatinut 

joitain erityisjärjestelyjä, kuten esim. juuri etäluentoja. 

 

Sädehoitoklinikassa poikkeamat raportoidaan käyttäen HaiPro-järjestelmää. Kaikki läheltä piti – tilanteet 

ja poikkeamat raportoidaan heti myös säteilyturvavastaavalle (ylifyysikko). Näin pystytään mahdolliset 

korjaavat toimenpiteet toteuttamaan vielä potilaan hoidon aikana. Vuonna 2021 ei tapahtunut yhtään 

sellaista poikkeamaa, josta olisi pitänyt ilmoittaa Säteilyturvakeskukselle. 
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