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Saatteeksi
Potilasturvallisuus ja laatu ovat nousseet viime vuosina vahvasti esille arvioitaessa sosiaalija terveydenhuollon toimintaa. Suomeen on laadittu kansallinen potilasturvallisuusstrategia.
Potilasturvallisuus nähdään jo keskeisenä strategisena menestystekijänä terveydenhuollon
organisaatioiden toiminnassa. Myös lainsäätäjä on halunnut korostaa potilasturvallisuutta
huomioimalla sen selkeästi esimerkiksi terveydenhuoltolaissa ja valmisteilla olevassa
päivystysasetuksessa.
Potilasturvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen nähdään entistä enemmän jokaisen sosiaalija terveydenhuollon organisaation ja jokaisen näissä organisaatioissa toimivan työntekijän
jokapäiväisenä tehtävänä. Tämän tehtävän toteuttamiseen tarvitaan osaamista ja työkaluja. Vakavien
vaaratapahtumien tutkintaopas on uusi potilasturvallisuuden työkalupakkiin tuleva työkalu. Sillä
varmistetaan mahdollisuus löytää se osa toiminnasta, jota kehittämällä potilasturvallisuus paranee.
Tutkintaopas on laadittu Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen aloitteesta laajassa
potilasturvallisuuden asiantuntijoiden yhteistyöverkostossa. Keskeisiä toimijoita
toimituskunnan lisäksi ovat olleet Potilasturvallisuusyhdistyksen hallitus ja yhdistyksen
potilasturvallisuusasiantuntijat - jaos. Jaoksen jäsenistön kautta oppaan kirjoittamiseen ja
kommentointiin ovat osallistuneet käytännössä kaikki potilasturvallisuuden asiantuntijat Suomessa.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja Potilasvakuutuskeskus ovat antaneet
lausuntonsa tutkintaoppaasta ja näkevät sen erinomaisena työkaluna kehittää potilasturvallisuutta ja
ehkäistä potilasvahinkoja.
Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen puolesta kiitän kaikkia oppaan laatimiseen osallistuneita
lukuisia henkilöitä eri puolilla Suomea heidän pyyteettömästä työstään potilasturvallisuuden hyväksi.
Potilasturvallisuusyhdistyksen puolesta suosittelen, että opasta käytetään vakavien vaaratapahtumien
tutkinnan ohjenuorana kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa.

Ermo Haavisto
puheenjohtaja
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry
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Alkusanat
Tässä oppaassa käsitellään vakavien vaaratapahtumien tutkintaa sosiaali- ja terveydenhuollon
organisaatioissa. Oppaan keskeisenä tavoitteena on antaa selkeä toimintamalli vakavien
vaaratapahtumien tutkintaan. Oppaassa kuvataan vakavien vaaratapahtumien tutkintaprosessi vaihe
vaiheelta sekä tarjotaan työkaluja ja ohjeita tapahtumien analysointiin. Opas voidaan nähdä jatkona
aiemmin julkaistuille oppaille vaaratapahtumien raportoinnista ja niistä oppimisesta (Kinnunen
et al. 2009, Knuuttila, Ruuhilehto & Wallenius 2007, Pietikäinen, Ruuhilehto & Heikkilä 2010,
Sosiaali- ja terveysministeriö 2009). Opas tarkastelee tapahtumien tutkintaa organisaation sisäisenä
menettelynä, jonka tavoitteena on potilasturvallisuuden parantaminen. Opas on tarkoitettu henkilöille,
jotka tutkivat vakavia vaaratapahtumia. On suositeltavaa, että oppaan käyttäjillä on jo perustietämys
potilasturvallisuudesta. (Esim. Helovuo et al. 2010, Kohn et al. 2006, Sosiaali- ja terveysministeriö
2009, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011).
Oppaan tavoitteena on luoda koko Suomeen yhdenmukainen tapa tutkia vakavia vaaratapahtumia.
Vastaavia menettelytapoja on käytetty muissa maissa jo pitkään. Muun muassa Ruotsissa laki
velvoittaa tarkempaan organisaation sisäiseen tutkintaan vakavan vaaratapahtuman sattuessa.
Suomessa tarkempien tapahtumatutkintojen tekeminen on vielä pääosin organisoitumatonta, mutta
useissa organisaatioissa toimintatapaa ollaan ottamassa käyttöön. Oppaassa kuvattua vakavien
vaaratapahtumien käsittelymallia on hyödynnetty tähän mennessä Vaasan ja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiireissä. Opas on syntynyt Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen käynnistämän
työn tuloksena ja palvelee yhdistyksen tavoitteita tarjota organisaatioille tukea sekä tietoa
potilasturvallisuuden edistämiseksi.
Opas jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa selvennetään vakavien vaaratapahtumien
tutkinnan lähtökohtia ja tavoitteita sekä kuvataan tutkinnan toteuttamisen vaiheet. Toinen osa
keskittyy vaaratapahtuman analysointiin tavoitteena tapahtumaan myötävaikuttaneiden tekijöiden
selvittäminen sekä organisaation toiminnassa piilevien riskien ja puutteiden tunnistaminen. Loppuun
on koottu käytännön ohjeita, kysymyslistoja ja malleja menettelytavan käytön tueksi.
Opas käsittelee vakavan vaaratapahtuman analysointia ainoastaan turvallisuustutkinnan
näkökulmasta. On tärkeää muistaa, että vakava vaara- tai haittatapahtuma on käsiteltävä työyksikössä
välittömästi sekä potilaan että henkilöstön kanssa. Molemmat tarvitsevat tukea tapahtuman jälkeen.
Vaaratapahtuman tutkinta pelkästään potilasturvallisuuden kehittämisen kannalta ei vastaa näihin
tarpeisiin, vaikka monet kokevatkin myös sen helpottavan syyllisyyden tunnetta ja auttavan
tapahtumasta yli pääsemistä.
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OSA I
1. Vakavat vaaratapahtumat ja niistä oppiminen
Vaaratapahtumiksi kutsutaan tilanteita, joissa potilasturvallisuus vaarantuu, vaikka haittaa ei
potilaalle aiheutuisikaan. WHO:n määritelmän mukaan potilasturvallisuuden vaaratapahtuma on
”tilanne tai olosuhde joka olisi voinut johtaa tai johti tarpeettomaan haittaan potilaalle.” (WHO
2008). Tällä tarkoitetaan haittaa, joka ei ole suunnitelmallinen osa hoitoa tai todennäköinen hoitoon
tai sairauteen liittyvä haitta. Vaaratapahtuman vaikutukset eivät välttämättä ulotu potilaaseen,
mutta tilanteessa oli mahdollisuus hoidosta aiheutuvalle haitalle. Tällöin puhutaan myös läheltä
piti -tilanteesta. Jos tapahtuma vaikutti potilaaseen, on kyse haittatapahtumasta. Haittatapahtumalla
tarkoitetaan kansainvälisen määritelmän mukaan vammaa, joka on aiheutunut lääketieteellisestä
hoidosta ja joka ei suoraan liity potilaan sairauteen. Haittatapahtumat johtavat usein pitkittyneeseen
sairaalahoitoon, uusiin toimenpiteisiin, viivästyneeseen toipumiseen, potilaan vammautumiseen tai
menehtymiseen sekä aiheuttavat inhimillisen kärsimyksen lisäksi mittavia taloudellisia menetyksiä.
Vakavassa vaaratapahtumassa potilaalle on aiheutunut tai olisi voinut aiheutua merkittävää,
vakavaa tai huomattavaa pysyvää haittaa, taikka hänen henkeensä tai turvallisuuteensa kohdistuu
vakava vaara. Vakava vaaratapahtuma on myös tilanne, jossa uhka kohdistuu suureen joukkoon
potilaita. Vakavaksi haitaksi potilaalle katsotaan tyypillisesti kuolemaan johtanut, henkeä uhannut,
sairaalahoidon aloittamiseen tai jatkamiseen johtanut, pysyvään tai merkittävään vammaan ja
toimintaesteisyyteen tai -kyvyttömyyteen johtanut tilanne.
Vaaratapahtumista oppiminen on nostettu esille keskeisenä keinona parantaa potilasturvallisuutta.
Vaaratapahtumien raportointia on viime vuosina hyödynnetty yhä laajemmin sosiaali- ja
terveydenhuollossa potilasturvallisuuden edistämisen tukena. Myös uusi terveydenhuoltolaki vaatii
että organisaatiossa tulee olla kanavat raportoida havaituista riskeistä ja vaaratilanteista (Sosiaalija terveysministeriö 2011). Useissa organisaatioissa raportoidaan vaaratapahtumia vapaaehtoisten
raportointijärjestelmien avulla. Niiden tavoitteena on kerätä tietoa haittatapahtumista tai läheltä piti
–tilanteista.

Vaaratapahtumien raportointi
Vaara‐
tapahtuman
tunnistus

Vaara‐
tapahtumasta
ilmoittaminen

Ilmoituksen
vastaanotto ja
luokittelu
(analysointi)

Päätös
jatkotoimista

Seuranta ja
arviointi

Vakavan vaaratapahtuman tarkempi
tutkinta

Kuva 1. Vaaratapahtumien raportointiprosessi
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Vaikutuksiltaan lievistä poikkeamista oppiminen on tärkeää toiminnan ennakoivan kehittämisen
kannalta. Mikäli läheltä piti -tilanteiden perusteella kyetään löytämään toiminnassa piilevät riskit ja
poistamaan ne, voidaan vakavammat vaaratapahtumat mahdollisesti välttää. Vakavia vaaratilanteita
ja haittatapahtumia kuitenkin sattuu vielä runsaasti. Ulkomaiseen tutkimustietoon perustuen joka
kymmenes potilas kokee hoitonsa aikana jonkinasteisen haitan. Joka sadannella haitta on vakava
– jopa kuolema. Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että haittatapahtumien seurauksena
Suomessa kuolee vuodessa jopa 1700 potilasta (ks. mm. Pasternack 2006).
Vakava vaaratapahtuma vaatii erityistä käsittelyä työyksikössä. Ensimmäiseksi tapahtuma edellyttää
välittömiä toimenpiteitä, joilla lisävahinko estetään ja toiminta palautetaan turvalliseksi niin pian
kuin mahdollista. Tämän jälkeen tapahtuman jälkihoito tulee järjestää sekä potilaan, omaisten että
tapahtumassa mukana olleiden työntekijöiden kanssa. Lisäksi vakavat vaaratapahtumat edellyttävät
tarkempaa tutkintaa siitä miksi tapahtuma pääsi syntymään.
Vuonna 2009 julkaistu Suomalainen potilasturvallisuusstrategia tuo esiin, että organisaatiossa tulee
olla ohjeet seurauksiltaan vakavien tai muuten merkityksellisten haittatapahtumien raportoinnista,
käsittelystä ja palautteesta. Tämä edellyttää selkeitä menettelytapoja siihen, miten vakavat
vaaratapahtumat käsitellään sekä henkilöstön kesken, potilaan ja omaisten kanssa että organisaation
kannalta vastaavan tapahtuman estämiseksi tulevaisuudessa. Viimeksi mainittu tavoite edellyttää
tapahtumaan myötävaikuttaneiden tekijöiden perusteellista tutkintaa. Sen lisäksi tarvitaan myös
konkreettisia toiminnan muutoksia, joiden avulla vastaavan tapahtuman todennäköisyys uusiutua on
riittävän pieni. Perusteellinen tutkinta tapahtumaan vaikuttaneista tekijöistä paljastaa usein sellaisia
puutteita toimintayksikön tai koko organisaation toiminnassa, jotka eivät ole tunnistettavissa ilman
toiminnan tarkastelua välittömästi tilanteessa havaittavia asioita syvällisemmin. Näiden puutteiden
korjaamisella voidaan vaikuttaa koko toiminnan turvallisuuden parantumiseen huomattavasti
laajemminkin kuin tutkinnan kohteena olevan vaaratapahtuman kaltaisten tapahtumien osalta.
Hyvälle turvallisuuskulttuurille on ominaista, että toimintayksiköllä on kyky ennakoida potilaisiin
kohdistuvia vakavia vaaratapahtumia sekä reagoida nopeasti ja tehokkaasti sellaisten sattuessa.
Lisäksi terveydenhuollon toimintayksikön johdon tulee olla tietoinen potilaille sattuneiden
tapahtumien vakavuudesta, potilaille aiheutuneista seurauksista sekä tapahtumien määrästä. Johdon
käytettävissä tulee olla menettelytapa, joka sisältää vaaratapahtuman tutkinnan ja sen perusteella
annettujen suositusten vaikutuksen seurannan ja arvioinnin. Ennalta tiedossa oleva systeemitekijöihin
kohdistuva analyysimenetelmä tukee avoimen ja syyllistämättömän ilmapiirin kehittymistä. Se
herättää henkilöstössä luottamusta siihen, että tutkinnan tavoitteena ei ole etsiä syyllisiä, vaan
kehittää toimintaa.
Tämän oppaan tarkoituksena on kuvata millä tavoin vakavien tapahtumien tutkinta tulisi
organisaatiossa järjestää.
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Vakavien vaaratapahtumien tutkinnan tavoitteet
Vakavien vaaratapahtumien tutkinnan tavoite: organisaation oppiminen ja sitä kautta
potilasturvallisuuden parantaminen on yhtenevä vaaratapahtumien raportoinnin ja käsittelyn
tavoitteiden kanssa. Jotta hoitoa voidaan kehittää turvallisemmaksi, tulee toiminnan puutteet
ja heikkoudet tunnistaa. Tutkinta auttaa ymmärtämään mitä tapahtui, minkälaiset olivat
tapahtumahetken olosuhteet ja mitkä tekijät vaikuttivat tapahtuman syntymiseen. Tutkinnan
perusteella pyritään muuttamaan toimintaa siten, että vastaavan kaltaisten tapahtumien toistuminen
voidaan estää.
Vaaratapahtumia käsitellään myös muussa merkityksessä. Kun potilaaseen kohdistuu vakava
vaaratapahtuma, tulee asiasta kertoa osalliselle potilaalle sekä hänen läheisilleen nopeasti ja avoimesti
sekä järjestää tilanteen mukaan kriisiapua. Potilaalla ja läheisillä on oikeus tietää tapahtuman
yksityiskohdat ja niiden vaikutukset terveydentilaan. Lisäksi tapahtuman käsittely henkilöstön
kesken mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen on tärkeää tilanteessa osallisena olleiden henkisen
toipumisen ja työkyvyn kannalta. Pyrkimyksenä on, että työtä voitaisiin jatkaa mahdollisimman
nopeasti normaalisti, ja että tapahtuma ei aiheuttaisi työntekijöille kasaantuvia psyykkisiä ongelmia.
Joskus vaaratapahtumien käsittelyn tavoitteena on myös vastuullisten selvittäminen. On kuitenkin
tärkeää, että turvallisuustutkinta on selvästi eri prosessi kuin sen selvittäminen, onko tilanteessa
toimittu olosuhteet huomioon ottaen asetettujen normien mukaan. Turvallisuustutkinnassa tulee
pyrkiä mahdollisimman avoimeen keskusteluun tapahtuman syistä. Tulisi myös aikaan saada
luottamuksen ilmapiiri sen osalta, että tutkinnassa saatua tietoa ei käytetä tietoja antaneita ihmisiä
vastaan. Turvallisuustutkinnan tavoitteet eivät täyty, mikäli ihmiset kokevat asemansa uhatuiksi
ja tällöin jättävät osan tapahtumasta olevasta tiedosta kertomatta. Siksi hallinnolliset toimet tai
niihin tähtäävät selitykset pitää selvästi erottaa tapahtuman tutkinnasta jos halutaan kehittää
potilasturvallisuutta.
Vakavien vaaratapahtumien käsittelyn erilaiset tavoitteet voivat olla keskenään ristiriitaisia.
Esimerkiksi rikosoikeudellinen tutkinta ja syyllisten etsintä voivat saada organisaation jäsenet
puolustuskannalle tai suojelemaan toisiaan ja vaikeuttavat siten organisaation oppimista
tapahtumasta. Jotta tämän kaltaisilta ilmiöiltä vältyttäisiin, on erityisen tärkeää selventää riittävästi
sitä, mikä tapahtuman tutkinnan tavoite on. Samankaltaisella käsittelyllä saatetaan - tietoisesti tai
tiedostamatta - pyrkiä sekä organisaation oppimiseen, vastuullisten selvittämiseen että henkilöstön
stressireaktioiden lievittämiseen. Parasta olisi, että organisaatiossa olisi erilliset vaaratapahtumien
käsittelyprosessit eri tarkoituksiin.
Tässä oppaassa käsitellään vaaratapahtuman tutkintaa potilasturvallisuuden kehittämiseksi.
Tarkastelun kohteena eivät ole yksittäiset ihmiset vaan organisaation toiminta.
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Vaaratapahtuman syntyyn vaikuttavat tekijät
Sosiaali- ja terveydenhuollossa yhdistyvät inhimillinen toiminta, kehittynyt teknologia sekä
joskus äkillisestikin muuttuvat tilanteet. Potilaan hoidon turvallisuus ja riskit ovat yhteydessä
terveydenhuoltojärjestelmään ja sen sisältämiin monimutkaisiin prosesseihin. Potilasturvallisuutta
arvioitaessa onkin tarkastelunäkökulmaa laajennettava yksittäisestä toimijasta menettelytapoihin,
toimintakulttuuriin sekä organisaation prosesseihin ja rakenteisiin.
Terveydenhuollossa vaaratapahtumien synty on liitetty korostuneesti yksittäisten henkilöiden
toimintaan ja osaamiseen. Kun potilaalle tapahtuu haittatapahtuma, on helppoa syyttää yksittäistä
työntekijää huolimattomuudesta tai virheellisestä toiminnasta. Tämä johtaa siihen, että virheen
seuraukset korjataan, mutta todellisia syitä miksi virhe pääsi tapahtumaan, ei pohdita ja organisaation
toiminta ei siten kehity.
Potilasturvallisuuden vaaratapahtumat johtuvat harvoin yksittäisten ammattihenkilöiden
tarkoituksellisesti vaarallisesta tai välinpitämättömästä toiminnasta. Potilasturvallisuutta
tarkastellessa onkin tärkeää ottaa huomioon potilaita, omaisia ja ammattilaisia ympäröivän
järjestelmän vaikutus. Organisaation oppimisen kannalta vaaratapahtumia on hyödyllisintä
tarkastella tapahtumina, jotka johtuvat siitä, että organisaation turvallisuuden hallintaan tähtäävät
toimintaprosessit (esim. organisaation oppimiskäytännöt, muutosten hallinta ja resurssien hallinta)
eivät ole luoneet riittäviä edellytyksiä toimia tilanteissa turvallisesti (Pietikäinen ym. 2009).
Käänteentekevää potilasturvallisuuden edistämisessä onkin oivaltaa, että turvallisuus muodostuu
järjestelmän osien välisestä vuorovaikutuksesta, ei ainoastaan yksilön, laitteen tai yksikön
toiminnasta. Turvallisuuden edistäminen riippuu organisaation kyvystä ymmärtää, mitkä kaikki
tekijät vaikuttavat vaaratapahtumien syntyyn.

Myötävaikuttavat tekijät
(virheille altistavat olosuhteet)
Työympäristö

Haittatapahtumat
Laitteet ja tarvikkeet

Läheltä piti ‐tilanteet
Poikkeamat ja virheet

Tiedot ja osaaminen

Ryhmän toiminta
Toimintatavat ja
käytännöt
Prosessit, ohjeet,
työmenetelmät

Kuva 2. Haittatapahtumien syntyyn vaikuttavat tekijät
12

Vireystila,
suoristuskyky

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry		

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta

Yksilönäkökulmasta systeeminäkökulmaan
Potilasturvallisuudessa puhutaan nykyään ”systeemiajattelusta”. Sen mukaan vaaratapahtuma
ei synny yksittäisen ihmisen toiminnan tuloksena, vaan kyse on koko toimintajärjestelmän –
”systeemin” – tuottamasta lopputuloksesta. Osana tätä systeemiä ovat organisaation johtotason
päätökset, operatiivinen työnjohto sekä fyysiset ja psyykkiset olosuhteet, joissa henkilöstö
tekee työtään. Huonot edellytykset turvalliselle toiminnalle lisäävät inhimillisen virheen riskiä.
Turvallisuuden kehittämisen kannalta oleellista on vaikuttaa toimintaolosuhteisiin siten, että
inhimillisen virheen riski on mahdollisimman pieni.
Systeemiin kuuluvat myös erilaiset suojausjärjestelmät. Niiden tehtävänä on auttaa havaitsemaan
virheet ennen vaaratilanteen syntymistä. Jos unohdus havaitaan esimerkiksi tarkistuslistaa
käyttämällä, turvallisuus ei vaarannu ja suojausjärjestelmä toimi suunnitellusti. Suojausjärjestelmissä
kyse voi siis olla toimintatavoista, fyysisistä esteistä tai teknisistä ratkaistuista, joiden tarkoituksena
on havaita poikkeamat ajoissa ja estää vaaratapahtuman syntyminen.
Avain vaaratapahtumien ehkäisyyn on kyseisten vaaratapahtumien syntyyn myötävaikuttavien
tekijöiden ymmärtäminen riittävän laajasti ja syvällisesti. Jokaisen yksinkertaiselta näyttävän
vaaratilanteen tausta on aina moniulotteisempi kuin miltä ensisilmäyksellä näyttää. Usein tuntuu,
että tapahtuma olisi ollut helppo välttää toimimalla toisin. Helpoksi ratkaisukeinoksi valitaan nopea
puuttuminen siihen miten vastaavassa tilanteessa tulisi toimia. Tämä on näennäisesti tehokasta,
mutta ilman tapahtumalle altistavien olosuhteiden ja niiden taustalla olevien tekijöiden tutkintaa
ei todellista muutosta saada aikaan. Jälkikäteen suoritettu pinnallinen päättely estää näkemästä
toiminnan moniulotteisuutta ja kaikkia tapahtumaan vaikuttaneita osatekijöitä. Tarkempi analyysi
paljastaa aina useita taustatekijöitä ja olosuhteita, jotka myötävaikuttivat tapahtuman syntymiseen.
Mikäli organisaation tapaa toimia ei muuteta, samankaltainen tapahtuma pääsee ehkä toistumaan
myös tulevaisuudessa.

Organisaatiotekijät
olosuhteiden taustalla
• Johtaminen
• Vastuut
• Turvallisuuspolitiikka
• Valvonta
• Resursointi
• Prosessit
• Koulutus
• Tiedotus
• Toimintakulttuuri
• Kunnossapito
• Hankintapolitiikka
• Ulkoistamispolitiikka
• Riskien hallinta
• Muutosten hallinta
• Ulkopuoliset toimijat

Olosuhteet ja myötävaikuttavat tekijät
• Työympäristö
• Laitteet ja tarvikkeet
• Osaaminen
• Ryhmän toiminta
• Toimintatavat ja
käytännöt
• Prosessit, ohjeet,
työmenetelmät
• Potilas ja omaiset
• Vireystila ja
suorituskyky

Suojaukset
Toiminta tilanteessa

Inhimilliset virheet
ja poikkeamat
toiminnassa

Kuva 3. Potilasturvallisuuden systeemimalli
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2. Vakavan vaaratapahtuman tutkinta organisaation sisäisesti
Vakavien vaaratapahtumien tutkinnan tulee olla organisaation sisällä yhdenmukainen ja johdon
hyväksymä. Tutkintaprosessi voidaan kuvata esimerkiksi potilasturvallisuussuunnitelmassa (Liite
1). Tärkeintä on varmistaa että kaikki toiminnasta vastaavat ovat tietoisia siitä, millä tavoin vakavat
tapahtumat tutkitaan organisaation sisäisesti ja tuntevat vastuunsa tutkintaprosessissa.
Tutkinnan tekeminen on siihen erikseen koulutettujen asiantuntijoiden työtä. Yksittäisen tapahtuman
tutkintaan valitaan tyypillisesti työpari tai -ryhmä, joka vastaa varsinaisen tutkinnan tekemisestä.
Tutkintaa tekevien onkin hallittava erityisesti tapahtuman analysoinnissa käytettävät metodit, joiden
avulla varmistetaan analyysin ja johtopäätösten laatu.
Alla on kuvattu tapahtuman tutkinnan eteneminen vaihe vaiheelta.

Tieto vakavasta
vaaratapahtumasta

Tieto voi tulla monella tapaa (vaaratapahtumailmoitus, muu
yhteydenotto, tieto potilaalta). Tapa ilmoittaa vakavasta
vaaratapahtumasta tulisi organisaatiossa sopia erikseen.

Päätös selvityksestä

Ennalta määritelty vastuuhenkilö päättää
selvityksen aloittamisesta.
Tiedottaminen henkilökunnalle ja potilaalle.

Tiedon hankinta

Kerätään tapahtumasta saatavilla oleva
tieto (haastattelut, kirjallinen
dokumentaatio, ym.).

Tapahtumien kulku

Kuvataan tapahtumien kulku vaihe vaiheelta saadun
tiedon perusteella. Tunnistetaan poikkeamat.

Tapahtuma‐analyysi

Analysoidaan saatuun tietoon perustuen mitkä riskitekijät ja
olosuhteet myötävaikuttivat poikkeamien syntyyn. Edetään
analyysin avulla organisaation toimintaprosessien tarkasteluun.

Johtopäätökset

Johtopäätösten käsittely
Suositukset ja
toimenpiteistä
p
päättäminen

Tehdään johtopäätökset tapahtumaan
vaikuttaneista puutteista organisaation
toiminnassa.
Käsitellään johtopäätökset toiminnasta vastaavien ja
tapahtumayksikön henkilöstön kanssa.
Päätetään korjaavista toimenpiteistä ja määritellään vastuut
ja aikataulu niiden toteuttamiseksi (esim. johtoryhmässä).
Sovitaan seurannasta ja vaikutusten arvioinnista.

Kuva 4. Vakavan vaaratapahtuman tutkintaprosessi

Miten tieto vakavasta vaaratapahtumasta saadaan?
Organisaatiot saavat tietoa vakavista vaaratapahtumista useita eri teitä. Usein tieto vakavista
vaaratapahtumista tulee muulla tavoin kuin varsinaisten raportointijärjestelmien kautta. Tieto voi tulla
suorana yhteydenottona henkilökunnalta, potilaalta tai heidän läheisiltään. Vaaratapahtumat voivat
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tulla organisaatiossa tietoisuuteen myös asiakas- tai potilaspalautejärjestelmien kautta tai potilaiden
tekemien muistutusten, kanteluiden tai valitusten muodossa. Joskus tietolähteenä toimivat myös
organisaation ulkopuoliset tahot, kuten Potilasvakuutuskeskus, jonka kautta tulevat lausuntopyynnöt
epäillyistä potilasvahingoista.
Tapahtuman käsittelyn kannalta nopea tiedon saaminen on tärkeää. Tällöin tapahtuman käsittely ja
tutkintatyö päästään aloittamaan riittävän nopeasti. Ihmisten muistikuvat tapahtumasta alkavat hävitä
jo muutaman päivän kuluessa. Siksi on suositeltavaa, että vakavista tapahtumista ilmoittamiseen
ohjeistetaan erillinen menettelytapa, jolla varmistetaan että tieto tapahtumasta saadaan välittömästi
sen satuttua. Tyypillinen tapa on välitön yhteydenotto esimieheen. Tutkintatyön pikainen aloittaminen
ja nopea tiedonsaanti tapahtumasta auttavat riittävät tuen järjestämisessä tapahtumassa mukana
olleille henkilöille. Välitön tiedottaminen edistää myös tapahtuman käsittelyä potilaan kanssa.
Millaiset tapahtumat tulisi tutkia?
Organisaatiossa tulisi ennalta pohtia minkälaiset tapahtumat määritellään vakaviksi ja millä
perusteilla tarkempi tutkinta tehdään. Vaaratapahtuman tutkinnan laajuus voi vaihdella sen mukaan
kuinka vakavasta tapahtumasta on kyse. Esimerkiksi lievät tapahtumat voidaan käsitellä yksittäisten
henkilöiden toimesta, kun taas vakavat tapahtumat tutkitaan erikseen nimetyn ryhmän toimesta.
Vakavaksi haitaksi potilaalle katsotaan kuolemaan johtanut, henkeä uhannut, sairaalahoidon
aloittamiseen tai jatkamiseen johtanut, pysyvään tai merkittävään vammaan, toimintaesteisyyteen
tai -kyvyttömyyteen johtanut tilanne. Oppimisen ja kehittämisen kannalta tärkeää on tunnistaa
merkityksellisiksi myös ne tilanteet, joissa mahdollisuus vakavaan haittaan oli olemassa, vaikka
lopputuloksena ei syntyisikään merkittävää haittaa. Myös sellaiset vaaratapahtumat, joista on
mahdollisuus tunnistaa tekijöitä, jotka muussa tilanteessa tai olosuhteissa voisivat muodostaa
merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, ovat oppimisen ja kehittämisen kannalta merkittäviä.
Todellisilta vaikutuksiltaan lievät tapahtumat saattavat paljastaa oleellisia puutteita toiminnasta
ja niiden tarkastelun kautta voidaan mahdollisesti ehkäistä ennalta vakava haittatapahtuma
tulevaisuudessa.
Kuka päättää tutkinnan aloittamisesta?
Organisaatiossa tulee määritellä vastuut siitä, kuka päättää tapahtuman tutkinnan aloittamisesta.
Päätös voidaan sopia tehtäväksi esimerkiksi johtajaylilääkärin tai toimintayksikön johtajan toimesta.
Koska tutkinnan suorittaminen vaatii aina resurssien vapauttamista tutkintatyöhön, pitää päätös tehdä
sellaisen henkilön toimesta, jonka toimivalta riittää tähän. Päätös perustuu tapahtumasta saatuun
alustavaan tietoon.
Usein myös muilla yksiköillä tai toimijoilla on ollut tapahtumien kulkuun vaikuttava rooli. Vaikka
varsinainen tapahtuma sattuisi tietyssä yksikössä, saattavat sen syntyyn vaikuttaneet tekijät löytyä
yhteistyöstä muiden sidosryhmien kanssa tai heidän toiminnassaan olevista puutteista. Tällöin
myös näiden tahojen tulisi osallistua tutkintaan ja yksiköiden tulisi muodostaa yhteinen tahtotila
tapahtumasta oppimiseksi, vaikka varsinainen tutkintaprosessi toteutettaisiinkin vain toisen
osapuolen resursseilla. Mikäli tätä ei saavuteta, syntyy ongelma siitä missä määrin toisen osapuolen
toiminnasta on saatavissa tietoa tutkinnan toteuttamiseksi. Voi myös olla, että esimerkiksi tietosuojan
vuoksi kahden toimijan välillä kaikkea tietoa ei voida laillisesti organisaation ulkopuolelle antaa.
Tällöin vaihtoehdoksi jää tutkinnan toteuttaminen yhteistyössä siten, että vain toimijoiden väliseen
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rajapintaan liittyvää tietoa käsitellään yhteisesti. Tärkein lähtökohta tutkinnalle on kuitenkin
toimijoiden välinen yhteinen tahtotila tapahtumasta oppimiseksi riippumatta siitä kumpi taho
tutkinnan näkee tarpeelliseksi käynnistää.
Keitä tutkintaan tulisi osallistua?
Tutkinta voidaan järjestää eri laajuudessa ja erilaisilla resursseilla riippuen siitä kuinka paljon
tilanteen tutkinta vaatii työtä ja eri asiantuntijoiden näkemyksiä. Tapahtuman tutkintaa varten
nimitetään normaalisti erillinen tutkintaryhmä, joka koostuu menettelyn tuntevista asiantuntijoista
ja jota täydennetään tarpeen mukaan muilla asiantuntijoilla. Ryhmässä tulisi olla perehtyneisyyttä
seuraavista tapahtumatutkinnan suorittamiseen liittyvistä aihealueista:
o
o
o
o

Tapahtuma-analyysimenetelmät (esim. Systeemianalyysi, Root Cause Analysis)
Systeemiajattelu ja turvallisuusjohtaminen
Inhimilliset tekijät
Riskien hallinta

Ryhmälle määrätään puheenjohtaja, joka vastaa tutkinnan etenemisestä ja raportoi sen tuloksista.
Hänen vastuullaan on:
o
o
o
o
o
o

Ryhmän lopullisen kokoonpanon määrittäminen
Aikataulun asettaminen tutkinnan etenemiselle
Ryhmän tapaamisten järjestäminen
Tutkinnan ohjaaminen vaihe vaiheelta
Tehtävien jakaminen ryhmän sisällä
Raportoiminen tutkinnan etenemisestä organisaation sisäisesti

Usein noudatetaan myös periaatetta, jonka mukaan tutkintaa eivät tee ainoastaan kyseisen yksikön
sisältä tulevat henkilöt. Omaa toimintaa tarkastellessa objektiivisuus saattaa kärsiä huomaamatta ja
tutkinnassa on taipumus oikaista oletuksiin perustuen. Näiden riskien välttäminen on myös tutkinnan
tekijöiden erityistä osaamista, johon heidän koulutuksellaan tähdätään.

Keitä tutkinnasta tulisi informoida?
Tärkeimpiä asioita vakavien vaaratapahtumien tutkintaa aloittaessa on varmistaa henkilökunnan
luottamus siihen mitä ollaan tekemässä ja missä tarkoituksessa. Tästä syystä avoin tiedottaminen on
tärkeää. Koko työyksikköä on tarpeellista informoida tehdystä päätöksestä käynnistää tapahtuman
tarkempi tutkinta. Tiedottamisessa tulee korostaa luottamuksellisuutta ja kertoa selkeästi, että tutkinta
ei kohdistu yksittäisten henkilöiden toimintaan tai pyri arvioimaan millään tavoin mahdollisia
vastuukysymyksiä. Oppaan liitteenä on malli tiedotteesta (Liite 2).
Myös tapahtumaan osalliselle potilaalle tai omaisille tulisi ilmoittaa, että tapahtuma tutkitaan
organisaation sisäisesti. Erityisesti niissä tilanteissa kun potilaalle on aiheutunut haittaa, tieto
tapahtuman syiden tutkinnasta voi olla tärkeää luottamuksen palauttamiseksi ja voi vähentää potilaan
tarvetta hakea hyvitystä valitusmenettelyin. Potilasta voidaan pyytää osallistumaan tutkintaan
tarkempien tapahtumatietojen saamiseksi. Potilaan näkökulma voi tutkinnan kannalta olla erittäin
arvokas, koska hän on usein ainoa, joka on ollut osallisena jokaisessa vaiheessa mahdollisesti
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pitkääkin tapahtumaketjua. Toisaalta tulee huomioida, että tutkinnan ei tulisi ylimääräisesti henkisesti
kuormittaa tapahtumasta toipuvaa potilasta tai omaisia. Potilaalle tulee myös korostaa tutkinnan
tavoitteita ja kertoa kuinka tietojen luottamuksellisuus varmistetaan tutkinnassa.
Tutkinnan eteneminen
Tutkinta alkaa tiedon hankinnalla, etenee varsinaiseen tapahtuman analysointiin ja päättyy
johtopäätöksiin ja suosituksiin. Vakavan vaaratapahtuman tutkinta on tarkemmin kuvattu oppaan
seuraavassa osassa.
Johtopäätösten käsittely ja muutokset toiminnassa
Oleellinen osa tutkintaa on sen seurauksena syntyneiden johtopäätösten ja suositusten käsittely
organisaation vastuuhenkilöiden kanssa tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseksi ja päättämiseksi.
Tapahtuman tutkintatyö on erikseen koulutettujen asiantuntijoiden työtä, mutta toimenpiteistä
päättäminen kuuluu linjaorganisaation vastuuhenkilöille. Tutkinnan pohjalta annetut suositukset tulee
käsitellä kaikkien tutkintaan osallistuneiden kanssa ja heillä tulee olla mahdollisuus kommentoida
niitä. Lisäksi koko organisaation tulee vielä saada tieto suosituksista, jotta tapahtumasta voidaan
oppia laajemmin myös muissa yksiköissä. Tapahtuman tutkinnan jälkeen tulisi myös myöhemmin
arvioida, mitä muutoksia toimintaan on tehty.
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OSA II
3. Vaaratapahtumatutkinnan suorittaminen
Tiedonhankinta
Kun vaaratapahtuman tarkemmasta tutkinnasta on päätetty ja tutkintaan on nimetty vastuulliset
henkilöt, alkaa varsinainen tutkintatyö. Tapahtuman tutkinta aloitetaan selvittämällä mitä tapahtui.
Tavoitteena on luoda mahdollisimman selkeä ja kattava käsitys tapahtumien kulusta. Tässä vaiheessa
ei ole sijaa tulkinnalle, vaan erilaisin menetelmin kerätään tietoa tapahtuneesta ja muodostetaan
kuvaus tapahtumien kulusta.
Kattava tiedonhankinta on edellytys laadukkaalle analyysille. Tietoa on mahdollista hankkia useista
eri lähteistä. Alla on esitetty näistä esimerkkejä:
o Potilasasiakirjat ja potilastietojärjestelmät: mm. sairaskertomus ja lääkemääräykset.
Potilasasiakirjoista saatavat tiedot auttavat mm. tapahtumaketjun muodostamisessa.
o Valvontalaitteiden muistiin sekä potilastietojärjestelmiin tallentuvat valvontaparametrit (esim.
verenpaine, sydämen syke, veren happisaturaatio, uloshengitysilman hiilidioksidiarvot).
o Teknisten laitteiden käyttöohjeet ja mahdollinen vika- ja korjaushistoria mahdollistavat mm.
laitteiston toimintaan tutustumisen ja paljastavat mahdolliset uusiutuneet vikatilanteet.
o Sairaalan tai osaston työ- ja toimintaohjeet, tiedotteet ja käytänteet antavat tietoa mm.
toimintakulttuurin, toimintamenetelmien, havaittujen ongelmien ja työnjohdon arvioimiseen.
o Lainsäädäntö sekä määräykset muodostavat työskentelyn normiston ja määrittävät yhteiskunnan
ja yhteisön suhtautumisen työskentelyn perusteisiin.
o Haastattelut ja henkilöiden kuuleminen.
Haastatteluja ja henkilöiden kuulemista voidaan pitää yhtenä turvallisuustutkinnan yleisimpänä
tiedonhankinnan keinona. Sen kautta saadun tiedon määrään ja laatuun vaikuttaa kuitenkin suuresti
haastattelijan taito. Haastattelijan rooli on johtaa haastattelutilannetta niin, että haastateltava tekee
suurimman osan tiedontuottamisen ajatuksellisesta työstä. Haastattelijan tulee antaa haastateltavalle
mahdollisuus aidosti kertoa omista muistikuvistaan eikä ohjata hänen ajatteluaan. Parhaan tuloksen
saamiseksi:
• Valmistaudu haastatteluun huolella.
• Noudata haastattelussa loogista rakennetta.
• Arvioi saatua tietoa kaiken saadun tiedon pohjalta.
Oppaan liitteenä on malli haastattelun järjestämisestä (Liite 3).
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Tapahtumaketjun kuvaaminen
Varsinainen analyysi aloitetaan tapahtumakuvauksesta. Tapahtumakuvauksessa pyritään
hahmottamaan tapahtumien eteneminen aikajärjestyksessä sisältäen tapahtumaketjun vaiheet
riittävässä laajuudessa ja yksityiskohtaisuudessa. Esimerkiksi lääkkeenanto potilaalle sisältää useita
vaiheita, joissa saattaa syntyä erilaisia poikkeamia. Voi olla, että joku asia tehdään virheelliseen
tietoon perustuen tai kyseinen tilanne sattuu epähuomiossa. Analyysin jatkamisen kannalta paras
lähtökohta on mahdollisimman täsmällinen kuvaus siitä mitä tapahtui.
Tapahtumakuvaus perustuu vain tiedossa oleviin faktoihin. Kaikki epäselviksi jäävät vaiheet tulisi
pyrkiä selvittämään mahdollisimman kattavasti. Tapahtumien kuvaaminen ja tiedon hankinta
kulkevat käsi kädessä siten, että tilanteesta voidaan luoda riittävän selvä kuva. Voi myös olla, että
vasta analyysivaiheessa ilmenee tarve lisätiedon keräämiseen. Tapahtumaketju on myös tarkoitus
alkuvaiheessa kuvata täysin neutraalisti ottamatta kantaa siihen toimittiinko jossain vaiheessa
virheellisesti tai puutteellisesti. Tavoitteena on ainoastaan saada käsitys tapahtumien kulusta.
Tapahtumien kulku on hyvä kuvata sekä yksinkertaisesti listana tapahtumia että tapahtumakaaviona.
Tekstimuotoisesta tapahtumien kulusta ei välttämättä käy suoraan ilmi mitkä tapahtumat vaikuttivat
toinen toisiinsa. Kyseessä on luettelo, jonka avulla voidaan luoda jonkinlainen kokonaiskuva
tapahtumien kulusta. Kuvauksessa jokaisen osatapahtuman kohdalle on hyvä merkitä ajankohta,
mikäli se on tiedossa. Tällöin tapahtumat on helppo sijoittaa aikajärjestykseen ohessa olevan
esimerkin mukaisesti. Nopea tapa luoda alustava kuva tapahtumien kulusta voi perustua esimerkiksi
potilaskertomuksen tarkasteluun, jota täydennetään henkilöiden haastatteluilla ja muulla saatavissa
olevalla tiedolla.
Tapahtumien kulku
29.11.2009 klo 09.50

Potilas tuodaan rintakipuisena ambulanssilla päivystykseen

29.11.2009 klo 10.00

Lääkäri tutkii potilaan ja tekee hoitosuunnitelman

29.11.2009 klo 10.05

Lääkäri määrää hoitajaa annostelemaan 1ml Morfiinia kipuun

29.11.2009 klo 10.10

Hoitaja annostelee Morfiinia (20 mg/ml) 1 ml:n

29.11.2009 klo 10.15

Lääkäri antaa potilaalle valmistellun annoksen lääkettä

29.11.2009 klo 10.25

Potilas löydetään tajuttomana ja havaitaan alentunut hengitystiheys ja
happisaturaatio

29.11.2009 klo 10.30

Potilas menehtyy

Kuva 5. Kuvaus tapahtumien kulusta listamuodossa
Tapahtuman tutkinnan seuraavia vaiheita varten tapahtumien kulku on syytä kuvata myös
tapahtumakaaviona. Tapahtumakaavio sisältää tapahtumat aikajärjestyksessä ja sillä on sekä alkuettä loppupiste. Tapahtumakaavio on tutkinnan jatkamisen kannalta keskeinen työkalu. Siihen
perustuen voidaan tunnistaa lopputuloksen kannalta merkitykselliset tapahtumaketjun vaiheet, joista
analyysia jatketaan.
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Rintakipuinen
potilas tuotiin
päivystykseen
ambulanssilla.

Lääkäri tutki
potilaan ja teki
hoitosuun‐
nitelman.

Lääkäri määräsi
kipuun morfiinia
1 ml.
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Hoitaja annosteli
1 ml morfiinia.

Lääkäri antoi
annostellun
lääkkeen potilaalle.

Potilas löydettiin
tajuttomana ja
havaittiin alentunut
happisaturaatio ja
hengitystaajuus.

Potilas menehtyi.

Kuva 6. Tapahtumien kulku lineaarisesti tapahtumakaaviona
Lineaarisen kuvauksen käyttäminen tapahtumien kulusta helpottaa työskentelyä, mutta se saattaa
ohjata myös liian rajalliseen tarkasteluun. Vaaratapahtuma on usein monien tapahtumaketjujen
yhteisvaikutuksen tulos. Monitahoisen järjestelmän toimintaa ei ole siksi läheskään aina mahdollista
kuvata yhtenä lineaarisena tapahtumaketjuna, vaan tilanne voi olla perusteltua mallintaa usean
tapahtumaketjun kautta. Näin vältytään mahdollisesti menettämästä oleellisia näkökulmia tutkinnan
kannalta.
Tapahtuma-analyysin rajaaminen
Kun tapahtumaketju on kuvattu, siitä voidaan tunnistaa ne vaiheet, joissa hoidon laatu ja turvallisuus
heikkeni eivätkä asiat menneet siten kuin oli tarkoitettu. Tarkastelua ei pidä tiukasti rajata vain niihin
asioihin, joilla voidaan nähdä olleen syy-seurausvaikutus tapahtumaketjun lopputulokseen, kuten
potilaalle aiheutuneeseen haittaan. Hoitopolun aikana sattuneiden poikkeamien selvittäminen on
hyödyllistä toiminnan kehittämisen kannalta, vaikka niillä ei olisikaan ollut sillä kertaa suoranaista
vaikutusta haitan syntyyn. Tarkastelussa tulisi huomioida myös ne vaiheet tapahtumaketjussa,
joissa aiemmin sattunut virhe olisi vielä voitu havaita ajoissa ja estää sen vaikutukset. Esimerkiksi
alla olevassa tapahtumaketjussa on selvästi havaittavissa vaihe, jossa virhe tapahtuu sekä vaiheita,
joissa se olisi vielä voitu havaita ennen vahingollisia seurauksia. Kaikkien näiden tapahtumaketjun
vaiheiden tarkempi analyysi on tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta.
Kun tapahtumaketjusta on rajattu tarkasteluun tutkinnan kannalta oleelliset tapahtumat, on hyvä
kuvata selkeästi mikä tosiasiassa oli kyseisessä tapahtumassa syntynyt virhe tai poikkeama. Tämä
kuvaus on avainasemassa tutkinnan seuraavassa vaiheessa, kun pyritään ymmärtämään miksi
vaaratapahtuma pääsi sattumaan. Kuvauksen tulisi olla ytimekäs ja riittävän informatiivinen, jotta
tutkintaryhmän ulkopuolisellakin on mahdollisuus saada käsitys siitä mitä tapahtui.

Rintakipuinen
potilas tuotiin
päivystykseen
ambulanssilla.

Lääkäri tutki
potilaan ja teki
hoitosuun‐
nitelman.

Lääkäri määräsi
kipuun morfiinia
1 ml.

Hoitaja annosteli
1 ml morfiinia.

Lääkäri antoi
annostellun
lääkkeen potilaalle.

Hoitaja annosteli
20 mg / ml
morfiinia 1 ml.

Potilas sai
määräyksen
vastaisesti 20mg
morfiinia.

Potilas löydettiin
tajuttomana ja
havaittiin alentunut
happisaturaatio ja
hengitystaajuus.

Potilas menehtyi.

Kuva 7. Potilasturvallisuutta vaarantaneet poikkeamat tapahtumien kulussa
Tutkinnassa saattaa tulla ilmi myös tekijöitä, jotka eivät suoraan myötävaikuttaneet tapahtumaketjun
lopputulokseen, mutta jotka saattaisivat muussa tilanteessa vaikuttaa turvallisuuteen. Nämä kannattaa
tuoda esille tutkintaraportissa erikseen.
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Tilanteeseen vaikuttavat välittömät tekijät
Seuraavaksi siirrytään varsinaiseen analyysiin. Kun tapahtumaketjusta on rajattu tarkasteluun
tutkinnan kannalta oleelliset tapahtumat, on aika aloittaa ”miksi” kysymysten esittäminen. Olemassa
oleviin faktoihin perustuen pyritään selvittämään miksi vaaratapahtuma pääsi sattumaan.
Analyysin lähtökohtana ovat edellisessä vaiheessa tunnistetut tapahtumaketjuun liittyvät
merkitykselliset tapahtumat. Niistä on usein helposti tunnistettavissa välittömästi tilanteeseen
liittyneet tekijät, joiden kautta tapahtuma on selitettävissä.
”Hoitaja antoi lääkkeen potilaalle A, koska hän luuli tätä potilaaksi B.”
”Instrumentti osui potilaan silmään, koska hoitopöydän kannake petti.”
”Potilaan elvytys viivästyi, koska defibrillaattorin akku oli tyhjä.”
”Dementoitunut potilas pääsi kävelemään ulos, koska ovea ei ollut lukittu.”
Välittömät tilanteessa ilmenevät tekijät ovat kuitenkin analyysin kannalta vasta alkupiste. Niiden
kautta lähdetään selvittämään olosuhteita, joissa tilanne syntyi. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää
ymmärtää millaisena tilanne ilmeni siinä olleille ihmisille.
”Inhimilliset virheet”
Inhimillisistä virheistä puhutaan niissä tilanteissa kun henkilöstön toiminta on vaikuttanut
tapahtumaan. Puhuttaessa henkilöstön toiminnassa tapahtuneista virheistä on vaarana että tutkinta
saa syyllistävän sävyn ja huomio kohdistuu liikaa tilanteessa olleiden henkilöiden toimintaan eikä
toimintaan vaikuttavien olosuhteiden ja organisatoristen tekijöiden analysointiin. Inhimillisen virheen
käsite on siis tärkeää ymmärtää oikein.
Vaaratapahtumiin liittyvät inhimilliset virheet liittyvät harvoin henkilöstön puutteelliseen osaamiseen.
Useat virheet sattuvat rutiinityössä, tehtävissä, joita henkilö saattaa suorittaa useita kertoja päivässä.
Inhimillisiä virheitä ei myöskään useimmin voida selittää ihmisten huolimattomuudella, sillä ihmiset
pyrkivät normaalisti toimimaan tilanteissa juuri niin huolellisesti ja tarkasti kuin mitä kokevat
tilanteen kannalta tarpeellisena. Jälkeenpäin kun tiedetään että jotain jäi huomaamatta, on helppo
sanoa, että tilanteessa olisi pitänyt olla huolellisempi.
Inhimillistä toimintaa tarkastellessa tavoitteena on ymmärtää miten tilanne näyttäytyi tapahtumassa
mukana olleille henkilöille.
o Tapahtumaan osallistuvien henkilöiden käsitykset ja tulkinnat tilanteesta: Miten mukana olleet
ihmiset näkivät ja ymmärsivät tilanteen? Ilmenikö tilanne heille entuudestaan tuttuna?
o Toimintatavan valintaan vaikuttaneet tekijät: Mitkä asiat ohjasivat tilanteessa tehtyjä valintoja?
Mihin päätöksenteko perustui?
o Tiedonkulku tilanteessa: Jäikö tietoa käyttämättä tai hyödynnettiinkö sitä puutteellisesti?
o Olosuhteiden vaikutus: Miten ihmiset kokivat tilanteen? Kokivatko he olosuhteiden vaikuttavan
toimintakykyynsä tai valmiuksiin toimia tilanteessa?
Inhimillisiä virheitä voidaan luokitella eri tavoin. Luokittelu voi olla hyödyllinen työkalu tutkinnassa,
koska se auttaa ymmärtämään paremmin virheen syntymiseen myötävaikuttaneita tekijöitä. Erilaiset
virheet syntyvät erilaisista syistä. Esimerkiksi rutiinityössä tapahtuva lipsahdus ei todennäköisesti
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johdu puutteellisesta osaamisesta, mutta saattaa johtua toiminnan keskeytymisestä juuri kriittisellä
hetkellä. Vastaavasti täysin uudessa tilanteessa virheellisen toimintatavan valintaan saattavat hyvinkin
vaikuttaa puutteelliset tiedot tilanteessa toimimiseen.
Suojauksien tarkastelu
Yhtä tärkeää kuin toiminnassa havaittavien poikkeamien tarkastelu, on arvioida tilanteeseen
varautumista ja tapahtumaan liittyvien suojausten toimintaa. Suojauksiin lukeutuvat erilaiset
käytännöt, toimintatavat ja menetelmät, fyysiset mekanismit tai tekniset järjestelmät, joiden
tarkoituksena on auttaa estämään tapahtuma tai sen aiheuttama haitta.
Suojausjärjestelmien toimintaa voi arvioida esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla (Händelseoch riskanalys, 2005):
o Oliko suojauksia ja varmistuksia olemassa?
• Mitä varmistuksia tai suojauksia tapahtumaan liittyi?
• Olivatko ne suunniteltu suojaamaan potilasta, työntekijää, laitteita vai ympäristöä?
• Olivatko suojaukset olemassa ennen tapahtumaa?
• Oliko niiden vahvuutta/ turvallisuutta parantavaa vaikutusta arvioitu?
• Liittyikö työprosessiin muita suojauksia?
o Toimivatko suojaukset? Oliko suojauksissa puutteita?
• Mitkä niistä eivät toimineet?
• Miksi ne eivät toimineet?
o Millaiset suojaukset olisivat voineet estää tapahtuman? Miten tapahtumaketju olisi voitu
katkaista?
o Tarkistettiinko säännöllisesti, että suojaukset toimivat? Oliko tarkistaminen nimetty tietylle
henkilölle tehtäväksi?
• Olisiko suojauksen toiminta estänyt tapahtuman?
• Kokeiltiinko/ testattiinko työtapa, -menetelmä, -ohje, laite, tarvike ennen
käyttöönottoa?
o Sallittiinko tietty ”virhemarginaali”? Oliko annettu kirjallisesti mahdollisuus tiettyihin
poikkeamiin normaalista, esim. hälytysrajat, vertailuarvot?
o Kirjataanko tarkastuspäiväkirjaan tietoja työmenetelmien suunnittelusta, laitteiden
asennuksista, huollosta ja muutoksista?
• Tehdäänkö ennen muutoksia esim. riskianalyysi muutoksen vaikutusten
selvittämiseksi?
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Myötävaikuttavat tekijät
Seuraavaksi analyysissa edetään poikkeamien ja virheiden syntyyn myötävaikuttaneisiin tekijöihin.
Tämä on haastavin ja tärkein osa vaaratapahtuman tutkintaa. Kun tiedetään mihin tapahtumat lopulta
johtivat, saatetaan päättelyssä helposti yksinkertaistaa asioita. Jälkikäteen on aina nähtävissä millä
tavoin tapahtunut olisi ollut vältettävissä. Analyysin tavoite ei ole selvittää, miten olisi pitänyt toimia,
vaan miksi tilanteessa toimittiin kuten toimittiin.
Myötävaikuttavien tekijöiden selvittäminen perustuu tapahtumasta saatavissa oleviin tietoihin
ja tapahtumassa mukana olleiden henkilöiden käsityksiin tilanteista. Tulkintaa tulisi välttää
erityisesti analyysin alkuvaiheessa. Esimerkiksi jos tiedetään, että jokin asia jäi tekemättä, ja
että kyseisessä työvuorossa oli kiire henkilöstövajeesta johtuen, yhdistetään nämä asiat helposti
toisiinsa. Voi kuitenkin olla, että asia jäi tekemättä väärinkäsityksen vuoksi, tiedon puutteesta tai
jostain muusta syystä, johon kiireellä ei varsinaisesti ollut mitään vaikutusta. Sama olisi tapahtunut
kiireettömässäkin tilanteessa.
Myötävaikuttaneiden tekijöiden tarkastelua laajennetaan välittömästi tilanteessa vaikuttaneista
olosuhteista niiden syntyyn vaikuttaneisiin organisaation toimintaan liittyviin tekijöihin. Vähitellen
analyysista syntyy hierarkkinen rakenne, jonka avulla päästään käsiksi piileviin taustatekijöihin
organisaation toiminnassa, rakenteissa, prosesseissa ja toimintakulttuurissa.
Analyysia on usein mahdollista jatkaa yli yksittäisen organisaation rajojen ulkopuolisiinkin
toimijoihin kuten viranomaistoimintaan tai kansallisiin ja kansainvälisiin normeihin ja säädöksiin.
Johtopäätösten aika on yleensä siinä vaiheessa kun niiden perusteella voidaan tehdä realistisesti
toteutettavissa olevia suosituksia.
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Lääkäri tutki
potilaan ja teki
hoitosuun‐
nitelman.

Rintakipuinen
potilas tuotiin
päivystykseen
ambulanssilla.

Lääkäri määräsi
kipuun morfiinia
1 ml.

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta

Hoitaja annosteli
1 ml morfiinia.

Lääkäri antoi
annostellun
lääkkeen potilaalle.

Hoitaja annosteli
20 mg / ml
morfiinia 1 ml.

Potilas sai
määräyksen
vastaisesti 20mg
morfiinia.

Hoitaja otti
lääkekaapista
erehdyksessä
väärää vahvuutta
olleen
lääkepurkin.

Annosteltua
lääkettä ei
kaksoistarkistettu
(virhettä ei
havaittu).

Hoitaja ei tiennyt
kaapissa
säilytettävän myös
20 mg/ml
morfiinia.

Lääkepakkaukset
olivat
ulkonäöltään
helposti
sekoitettavissa.

Hoitaja ei ajatellut
annostelevansa
erityisen
voimakasta
morfiinia.

Yksikön
lääkehoidon
riskejä ei ollut
käsitelty
perehdytyksessä.

Ei selkeää
merkintätapaa
erottaa
erityisen vahvat
lääkkeet.

Pakkauksessa ei
ollut varoitus‐
merkintöjä.

Ei ole toimintatapaa, jolla
varmistettaisiin että
perehdytysohjelmissa on
huomioitu yksikön
potilasturvallisuusriskit.

Lääkepakkausten
suunnitteluun ei ole yleisiä
ohjeita pakkausten ulkoisen
erottuvuuden varmistamiseksi.

Voimakkaiden
lääkkeiden varoitus‐
merkinnöistä
ei ole yleisiä ohjeita.

Potilas löydettiin
tajuttomana ja
havaittiin alentunut
happisaturaatio ja
hengitystaajuus.

Potilas menehtyi.

Lääkäri oletti
antavansa
potilaalle morfiinia
2 mg.

Ei systemaattista
toimintatapaa
kaksoistarkistaa
lääkettä tai
määrää lääkkeitä
annosteltaessa.

Lääkehoidon
toimintatapojen
ohjeistus yksikössä on
puutteellinen.

Lääkkeen
annostelu tapahtui
kiireessä.

Lääkärillä ei
mahdollisuutta
varmistaa mitä
lääkettä annos
sisältää.

Lääkäri oli käskenyt
hoitajaa laittamaan
”nopeasti”
lääkkeen valmiiksi.

Alkuperäinen
lääkepakkaus jää
erilliseen tilaan
jossa lääke
annostellaan.

Yleinen
toimintakulttuuri
korostaa ripeää
toimintaa ja yksilön
vastuuta.

Kuva 8. Tapahtuma-analyysin kaaviokuva ja myötävaikuttaneet tekijät

Myötävaikuttaneita tekijöitä voidaan luokitella analyysin aikana. Luokittelu voi olla hyödyllistä
tutkinnan etenemisen kannalta, koska se avaa monipuolisesti näkökulmia tapahtuman tarkasteluun.
Luokittelun avulla voidaan ohjata analyysia edelleen tilanteeseen myötävaikuttaneiden tekijöiden
taustalla oleviin organisatorisiin tekijöihin ja prosesseihin. Toisaalta on hyvä tiedostaa, että luokittelu
saattaa myös rajoittaa ajattelua vain ennalta annettuihin näkökulmiin ja niiden ulkopuoliset seikat
jäävät huomiotta tutkinnassa.
Tilannekohtaisista olosuhteista ja myötävaikuttaneista tekijöistä voidaan yleisesti erottaa seuraavat
osa-alueet:
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Vaikuttavat olosuhteet
Fyysinen työympäristö
Työympäristöön liittyvillä tekijöillä tarkoitetaan
työtiloihin liittyviä rakenteita ja järjestelyjä, tai
muita työympäristön piirteitä, jotka edistävät
tai haittaavat työn sujuvaa ja turvallista
suorittamista.
Järjestelmät, laitteet ja tarvikkeet
Hoitoon käytettävien laitteiden toimintakunto,
saatavuus, käytettävyys ja ergonominen
suunnittelu ovat seikkoja, joilla saattaa olla suora
vaikutus poikkeaman syntyyn tai myötävaikutus
inhimillisen virheen syntymiseen.

Tiedot ja osaaminen
Tiedot ja osaaminen voivat vaikuttaa
tapahtumaan silloin jos tilanteeseen liittyi
työtehtäviä, joita henkilö ei hallinnut.

Ryhmän toiminta ja tiimityö
Ryhmän toiminta ja tiimityö voi vaikuttaa
vaaratapahtuman syntyyn mikäli ryhmän
resursseja (tietoja, taitoja ja työpanosta) ei
hyödynnetä riittävästi tai ryhmän sisäinen
viestintä ei toimi siten, että tiedonkulku on
riittävää.

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta

Vaaratapahtumaan syntyyn voivat
myötävaikuttaa muun muassa:
o
o
o
o
o
o

Sekaisuus ja epäjärjestys
Ahtaus ja puutteelliset työtilat
Häiriötekijät, kuten melu ja hälinä
Heikko valaistus
Heikko puhtaanapito
Vaaralliset rakenteet ja/tai puutteelliset
varoitusmerkinnät

Järjestelmiin, laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyviä
puutteita voivat olla:
o Toimintahäiriöt ja viat
o Puutteet saatavuudessa
o Ergonomiset ongelmat (esim. epäselvä
käyttöliittymä tai huono käytettävyys)
o Yhteensopivuusongelmat (esim. kahden
tietojärjestelmän välillä)
o Varajärjestelmien puute ja saatavuus
Tietojen ja taitojen puutteet saattavat liittyä
seuraaviin osa-alueisiin:

o Kliininen pätevyys ja kokemus
suoritettavasta tehtävästä
o Riittämätön perehdytys
o Johtaminen
o Yksikön sisäisen toimintatavan tai
työmenetelmän tuntemus
o Yksiköiden välisen
yhteistoimintamenettelyn tuntemus
o Järjestelmän tai laitteen käyttötaito
Toimintaan myötävaikuttaneet ryhmän
toiminnan ja tiimityön puutteet tai ongelmat
voivat liittyvä:
o
o
o
o
o
o

Työnjakoon tai vastuiden määrittelemiseen
Työkuorman jakautumiseen ryhmän sisällä
Toimenpiteiden ennakointiin
Työn ohjaukseen ja valvontaan
Tavoitteen tai raja-arvojen asettamiseen
Avointa kommunikointia tukevan ilmapiirin
muodostamiseen
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Toimintatavat ja käytännöt
Toimintatapoihin ja käytäntöihin liittyviksi
tekijöiksi luetaan virallisiin kirjallisiin
menettelyihin ja ohjeisiin kuulumattomat
toimintatavat, joita kuitenkin saatetaan noudattaa
yhdenmukaisesti toiminnassa. Käytäntö
saattaa olla yksilön henkilökohtainen rutiini
tai työyksikössä ajan kuluessa muodostunut
yhteinen tapa toimia ilman, että sitä on
virallisesti ohjeistettu.
Prosessit, työmenetelmät ja ohjeistus
Prosesseihin, työmenetelmiin ja ohjeistukseen
luetaan kaikki virallisesti organisaatiossa
kirjatut käytännöt. Käytännöt saattavat liittyä
yksittäiseen työtehtävään, ryhmän tai yksikön
toimintaan, tai laajemmin organisaation
eri yksiköiden tai niiden ja ulkopuolisten
toimijoiden väliseen yhteistoimintaan.

Potilas ja läheiset
Potilaalla tai omaisella saattaa olla vaikutus
vaaratapahtuman syntyyn, mikäli potilaan tilaan
liittyy erityisiä riskejä tai mikäli potilaan tai
omaisen käyttäytyminen heikentää edellytyksiä
turvallisen hoidon toteuttamiseen.

Vireystila ja suorituskyky

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta

Toimintatapoihin ja käytäntöihin liittyviä
puutteita tai ongelmia voivat olla:
o Vaarallinen ja riskialtis toimintatapa
o Yleisestä käytännöstä poikkeava
toimintatapa
o Virallisesta ohjeesta poikkeava
soveltaminen tai ”oikaiseminen”

Prosesseihin, työmenetelmiin ja ohjeistukseen
liittyviä puutteita voivat olla:
o Oheistuksen epäselvyys ja vaikeaselkoisuus
o Ohjeiden puutteellisuus tai
tulkinnanvaraisuus
o Ohjeen soveltumattomuus käytäntöön
o Ohjeen vaikea saatavuus tarvittaessa
o Vanhentunut ohje tai versioiden ylläpidon
ongelmat
o Riittämättömät tai heikot
varmistusmenettelyt
Potilaaseen tai omaiseen liittyviä tekijöitä
saattavat olla:
o Sairauteen tai vammaan liittyvät
ennakoimattomat riskit
o Lääkityksen vaikutuksiin liittyvät
ennakoimattomat riskit
o Potilaan puutteellinen motivaatio hoidon
toteuttamiseen
o Heikko kommunikointi tai puhumattomuus
o Väkivaltaisuus
o Itsetuhoinen käyttäytyminen
Vireystilaan ja suorituskykyyn liittyviä tekijöitä
voivat olla:

Vireystila ja suoristuskyky liittyvät henkilöstön
o Väsymys ja alivireys
psykologisiin ja fysiologisiin edellytyksiin
o Henkinen kuormitus ja stressi
toimia turvallisesti tilanteessa. Esimerkiksi liian
kuormittavat työvaiheet tai ylipitkät työvuorot
o Tiedonkäsittelyn ylikuorma
vaikuttavat ihmisen tiedonkäsittelyyn ja
muistitoimintoihin ja altistavat inhimillisille virheille.

Taulukko 1. Vaaratapahtuman syntyyn vaikuttavia tilannekohtaisia tekijöitä
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Organisaation toiminnan tarkastelu
Tapahtuman syntyyn myötävaikuttaneiden tekijöiden tarkastelun lopullisena tavoitteena on tunnistaa
syvemmällä organisaation toiminnassa piileviä puutteita, joista tapahtumaan myötävaikuttaneet
tekijät aiheutuivat. Tarkastelunäkökulmana tulisi olla sekä työyksikön toiminta että laajemmin koko
organisaation toiminta ja rajapinnat sen ulkopuolisiin tahoihin.
Seuraavassa on lueteltu organisaation toiminnan osa-alueita tai prosesseja, joihin havaitut puutteet
voivat liittyä. Käsitellyt osa-alueet on tarkoitettu esimerkiksi mahdollisista tapahtumaan vaikuttavista
organisaatiotekijöistä eikä tutkinnassa tule rajoittua ainoastaan niiden tarkasteluun.
Organisaation toiminto

Esimerkkejä puutteista

Turvallisuusjohtaminen

Systemaattiset toimintatavat turvallisuuden seurantaan,
arviointiin ja kehittämiseen puuttuvat. Niitä ei ole määritelty tai
niitä ei noudateta.
Vastuut ovat epäselvät. Vastuuhenkilöiden tai yksiköiden
toiminnan väleissä on ”harmaita alueita”, joista kukaan ei koe
vastaavansa.

Vastuut

Turvallisuuspolitiikka

Turvallisuutta ei tuoda esiin toiminnan tavoitteissa,
päätöksenteossa ja suunnittelussa.

Valvonta

Puutteelliset järjestelmät toiminnan systemaattiseen arviointiin
turvallisuusnäkökulmasta.

Resursointi

Turvallisuutta ei huomioida toiminnan resursseista päätettäessä
tai selkeät periaatteet resurssien allokoinnista puuttuvat.

Prosessit ja toimintamenetelmät

Prosessit on kuvattu puutteellisesti tai ne ovat liian
monimutkaisia. Prosessien kehittämisessä ei huomioida
turvallisuusnäkökulmaa riittävästi.

Koulutus

Vaadittavan osaamisen arviointiin ja varmistamiseen tai
henkilöstön osaamisen ylläpitoon ei ole olemassa selkeitä
menettelytapoja.

Tiedotus

Henkilöstölle tiedottaminen, organisaation sisäinen tiedon
jakaminen tai ulkopuolisen tiedon jakaminen organisaation
sisällä on puutteellista.

Kunnossapito

Laitteiden tai tilojen riittävään huoltoon ei ole toimintatapaa tai
käyttökuntoa ei tarkasteta säännöllisesti.

Hankintapolitiikka

Hankinnassa ei huomioida potilasturvallisuuteen vaikuttavia
asioita, kuten käyttöergonomiaa ja yhteensopivuutta muiden
laitteiden, tarvikkeiden ja järjestelmien kanssa.
Turvallisuusnäkökulmia ei tarkastella riittävästi ulkopuolisia
palveluja hankittaessa.

Ulkoistaminen ja ostopalvelujen
hankinta
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Riskien hallinta

Puutteelliset menettelytavat vaarojen tunnistamiseen ja riskien
arviointiin. Vastuunotto hyväksyttävästä riskistä epäselvää.

Muutosten hallinta

Turvallisuusriskien arviointi osana muutosten hallintaa
riittämätöntä ja varautuminen sekä muutoksen jälkeisen tilan
että muutosprosessin aikana mahdollisiin riskeihin puutteellista.

Toimintakulttuuri

Turvallisuuskulttuuria ei tietoisesti kehitetä tai arvioida.

Taulukko 2. Organisaation toiminnan puutteita, jotka altistavat vaaratapahtumille
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Johtopäätökset ja suositukset organisaation toiminnan kehittämiseksi
Kun analyysissa on päästy riittävän syvälle ja tunnistettu tapahtumaan myötävaikuttaneita piileviä
olosuhteita ja syitä, on aika määritellä mitä tapahtumasta on opittavissa ja millä tavalla toimintaa
tulisi kehittää. Pyrkimyksenä on estää vastaavan vaaratapahtuman sattuminen tulevaisuudessa
sekä vähentää siihen liittyviä riskejä. Organisaation näkökulmasta vaaratapahtumalle altistaneiden
olosuhteiden syntyyn vaikuttaneiden tekijöiden muuttaminen on tutkinnan ensisijainen päämäärä
organisaation näkökulmasta.
Hyvät turvallisuussuositukset luovat edellytykset tapahtumasta oppimiselle. Niiden tulee olla:
- kohdistettu organisatorisiin tekijöihin tai suojausjärjestelmien kehittämiseen – ei yksilön
toimintaan tai virheisiin.
- tutkintaan perustuvia. Suosituksen tulee liittyä selkeästi tutkinnassa tehtyyn johtopäätökseen ja
tapahtumaan myötävaikuttaneeseen tekijään.
- selkeästi määriteltyjä. Suosituksen tulee ilmaista selvästi mitä tulee tehdä, millä osastolla tai
missä organisaation osassa ja kenen toimesta.
- vaikuttavuudeltaan mitattavissa. Suositus kohdistuu tietyn toiminnan osan kehittämiseen ja sillä
tavoitellaan tiettyä vaikutusta toimintaan. Suositusta tehdessä tulisi pohtia miten tavoiteltua
vaikutusta voidaan arvioida. Siksi tavoite muutoksesta tulee olla riittävän konkreettinen.
- hyväksyttäviä. Suositusten tulee olla organisaatiossa hyväksyttävissä. Usein jo suosituksia
valmistellessa on hyvä keskustella linjaorganisaation kanssa niiden toteuttamisen edellytyksistä.
- realistisia toteuttaa. Suositusten tulee myös olla sellaisia, että niiden toteuttaminen on
mahdollista ottaen huomioon organisaation toiminnan kehittämistä säätelevät reunaehdot.
- aikaan sidottuja. Suosituksen toimeenpanolle tulee sopia määräaika ja raportointivelvollisuus
toteuttamisen etenemisestä.
Vaikka suositukset laatii tapahtuman tutkinnasta vastaava ryhmä, on niitä laadittaessa
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hyvä keskustella linjaorganisaation vastuuhenkilöiden kanssa
siitä, miten suositeltavat toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi toteutetaan. Yhteinen käsitys
muutosten tarpeellisuudesta sitouttaa linjaorganisaation toiminnan kehittämiseen.
Tutkinnan perusteella laadittavat suositukset voivat kohdistua esimerkiksi seuraaviin organisaation
toimintoihin:
Suosituksen kohde
Laitteiden tai järjestelmien
muokkaaminen ja
turvallisuusergonomian
parantaminen
Prosessien
yksinkertaistaminen ja
turhien työvaiheiden
poistaminen
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Esimerkki
o Lääkkeitä annostelevien ruiskupumppujen ohjelmointi
koko organisaatiossa siten, että kaikki toimivat
yhteneväisten annosteluperiaatteiden mukaan (mg/kg/h).
o Vuoron vaihteessa käytettävä tarkistuslista, jossa
asetukset sekä potilaan tila tarkistetaan systemaattisesti.
o Lääkelaimennosten valmistelu suoraan sairaalaapteekissa, josta ne toimitetaan käyttövalmiina
osastoille.
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Laitteiden ja välineiden
yhdenmukaistaminen

o Yhtenäistetään kaikki yksikön happisaturaatiomittarit
samanlaisiksi sovittuun määräaikaan mennessä.
o Määritellään politiikka laitteiden
yhteensopivuusvaatimuksista hankintapäätöksissä.

Henkilöstön koulutus- ja
perehdytysohjelmien
kehittämien

o Lisätään lääkehoidon varmistuskäytännöt yksiköiden
perehdytysohjelmiin.
o Päätetään menettelystä, jolla vuosittain
vaaratilannetietoihin perustuen arvioidaan
perehdytysohjelmien päivitystarve.

Dokumentointi- ja
tiedonsiirtotapojen
kehittäminen

o Täsmennetään potilastietojen kirjaamisen ohjeistusta.

Viestinnän ja tiedottamisen
kehittäminen

o Määritellään koko organisaatioon yhdenmukainen
menettely potilastietojen raportointiin potilaan
siirtotilanteissa.

Työympäristön kehittäminen
ja häiriöiden poistaminen

o Siirretään lääkkeenjakotila kanslian yhteydestä erilliseen
suljettavissa olevaan huoneeseen.

Resurssien lisääminen ja/tai
työnkuorman jakautumisen
muuttaminen

o Klinikan sisälle koulutetaan varahenkilöitä, jotka voivat
siirtyä kuormituksen muuttuessa yksiköstä toiseen.
o Erityistä huomiota kiinnitetään samalla yksiköiden
menettelytapojen standardointiin.

Työaikarajoitusten ja
työvuorojärjestelyjen
parantaminen

o Määritellään minimi lepojakso kahden peräkkäisen
työvuoron välillä.
o Muutetaan työvuorosuunnittelua siten, että kolmea
peräkkäistä yövuoroa ei suunnitella normaalitilanteessa.

Kunnossapito-ohjelmien
kehittäminen

o Yksiköissä luodaan ohjelma, jonka mukaan toteutetaan
ja varmistetaan lääkevalmisteille tarkoitettujen
jääkaappien systemaattinen kunnon tarkistus (oikea
lämpötila, pölyttömyys, puhtaus).

Laadunvarmistusohjelmien
kehittäminen

o Tarkennetaan sisäisen auditoinnin perusteella tehtyjen
suositusten toimeenpanon seurantaa.

Taulukko 3. Esimerkkejä organisaation toimintaa korjaavista toimenpiteistä
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Tutkintaraportin kirjoittaminen
Tutkinta dokumentoidaan tyypillisesti raporttina, joka sisältää kaiken tarvittavan tiedon tutkinnan
kohteena olleesta tapahtumasta, tutkintaprosessista ja sen lopputuloksista. Tutkintaryhmän
toiminnan laatua arvioidaan raporttiin perustuen. Laadukas toiminta näkyy sekä raportin muodossa
ja kirjoitusasussa että sen sisällössä, kuten analyysissa, johtopäätöksissä ja suosituksissa. Laadukas
raportti on:
o
o
o
o
o

Neutraali
Puolueeton
Objektiivinen
Täsmällinen
Asiatyylinen

Tutkintaraportin tavoitteena on toimia kanavana tapahtumasta oppimiseen ja tiedon jakamiseen. Siitä
tulisi käydä ilmi seuraavat asiat:
1. Mitä tapahtui?
2. Kenelle tapahtui?
3. Milloin tapahtui?
4. Missä tapahtui?
5. Miten tapahtui?
6. Miksi tapahtui?
7. Mitä tulisi tehdä?
Raportin tulisi olla selkeä ja looginen. Faktat ja niihin perustuvat tutkintaryhmän tulkinnat tulisi
selvästi erottaa toisistaan. Syiden esittäminen tapahtumalle perustuu esitettyihin faktoihin, jotka
on analysoitu kattavasti. Analyysin lopputuloksena ovat selkeät johtopäätökset, joissa näkyy
tutkintaryhmän turvallisuusasiantuntijuus. Raportista tulisi myös käydä ilmi että tutkinta on
suoritettu avoimessa hengessä ja että sen tavoitteena on oppia tapahtumasta vastaavanlaisen tilanteen
välttämiseksi tulevaisuudessa.
Raporttia kirjoittaessa kannattaa miettiä kuka on raportin kuvitteellinen lukija. Tämä näkyy
kirjoitustavan valinnassa ja esimerkiksi käytetyissä termeissä. Kaikkiaan käytettyjen termien tulisi
olla yksiselitteisiä ja yleisesti ymmärrettäviä.
Tutkintaraportti voi rakenteellisesti sisältää erillisen tiivistelmän tapahtumasta, jota seuraa
varsinainen raportti. Pienimuotoisemmissa selvityksissä tiivis muutaman sivun raportti voi olla
riittävä.
Oppaan liitteenä on malli vaaratapahtuman tutkintaraportin tiivistelmästä (Liite 4).
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Lopuksi
Potilasturvallisuuden edistäminen ja varmistaminen on sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintayksiköiden, työntekijöiden, potilaiden ja heidän läheistensä etu. Osana systemaattista
turvallisuuden edistämistä vakavien vaaratapahtumien tutkinta tuo organisaatioille tietoa niistä
riskeistä ja organisaation heikkouksista, joita kehittämällä turvallisuutta voidaan mahdollisesti
edistää myös laajemmin kuin vain kyseisessä yksikössä. Tehokas ja tuloksellinen tutkintaprosessi
edellyttää kuitenkin tietoa systeemilähtöisestä turvallisuusajattelusta sekä ymmärtämystä siitä, miten
tämä näkökulma vaikuttaa vaaratapahtumien tarkasteluun, analysointiin ja johtopäätösten sekä
toimintaehdotusten tekemiseen.
Tämän oppaan toivotaan tuovan vaaratapahtumia käsitteleville henkilöille tarvittavia ohjeita
sekä työkaluja. Ennen kuin tutkintamenettelyä implementoidaan sen tulee olla organisaation
ylimmän johdon hyväksymä, ja kaikkien työntekijöiden tulee tietää, mitä tutkinnalla tavoitellaan.
Systemaattisen vakavien vaaratapahtumien tutkintamenettelyn toivotaan tuovan organisaatioille
mahdollisuuden oppia joskus järkyttävissäkin tilanteissa. Tällöin voidaan myös lisätä henkilökunnan
sekä potilaiden ja läheisten luottamusta siihen, että potilasturvallisuus on sekä organisaation johdon
että työntekijöiden ensisijainen arvo. Potilasturvallisuuteen halutaan panostaa kaikissa tilanteissa.
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LIITTEET
Liite 1 Esimerkki tutkintaprosessin kuvauksesta potilasturvallisuussuunnitelmassa
POTILASTURVALLISUUSTUTKINTARYHMÄ
Tutkintaprosessi
Potilasturvallisuustutkintaprosessissa analysoidaan yksittäisiä vakavia vaaratapahtumia tai laajempaa
läheltä - piti ja haittatapahtumien sarjaa. Tavoitteena on kehittää potilasturvallisuutta organisaatiossa
ja estää vastaavanlaisten tilanteiden tapahtuminen tulevaisuudessa.
Tutkintaan haluttava vaaratapahtuma ilmoitetaan omalle esimiehelle, johtajaylilääkärille tai
laatupäällikölle. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla. Tutkintaan otettavia asioita
saatetaan ottaa myös HaiPro (henkilökunnan sekä potilaiden) ilmoitusten pohjalta tai esimerkiksi
kanteluiden tai muistutusten pohjalta nousevista asioista.
Johtajaylilääkäri päättää tutkintaan otettavat asiat. Halutessaan johtajaylilääkäri tuo ehdotuksensa
keskusteluun myös vaaratapahtumien tutkintatyöryhmälle.
Tutkintaan otetuista vaaratapahtumista tiedotetaan yksiköille joita vaaratapahtumat koskevat.
Vaaratapahtumien esitutkinnasta vastaa laatupäällikkö ja potilasturvallisuuskoordinaattorit
avustavat tehtävässä. Tarvittaessa vaaratapahtumien tutkintaryhmän lääkärit osallistuvat tutkintaan.
Johtajaylilääkäri päättää tutkintaan osallistuvat.
Tutkintaryhmän jäsen on jäävi osallistumaan tutkintaan, jos hän on ollut hoitosuhteessa potilaaseen
ajanjaksona johon tutkinta kohdistuu. Lisäksi sukulaisuus- ja/tai ystävyystapauksissa työryhmän
jäsenen on syytä jäävätä itsensä. Esimies on jäävi osallistumaan tutkintaan, jos hän on suorassa
esimiessuhteessa tutkittavan tapahtuman henkilöihin tai jos muusta syystä katsotaan tutkinnan
puolueettomuuden vaarantuvan.
Potilasturvallisuustutkintaryhmä kokoontuu säännöllisesti kahden kuukauden välein ja tarvittaessa
useammin. Tutkinnan loppulausunto hyväksytään työryhmässä, jonka jälkeen suositukset esitetään
tutkintaprosessissa mukana oleville yksiköille, klinikkaryhmän johtoryhmälle ja organisaation
johtoryhmälle mahdollisia toimenpiteitä varten. Tarvittaessa tulokset esitetään myös tutkittavan
kohteen yksikön henkilöstölle. Potilaalle/ omaisille kerrotaan suosituksista, joita tutkinnan pohjalta
on annettu. Puolen vuoden kuluttua suositusten antamisesta laatupäällikkö lähettää tutkitun tapauksen
klinikkaryhmän johdolle kyselyn toteutetuista muutoksista.
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TUTKINTAPROSESSIN KULKU
-

-

Johtajaylilääkärin päätöksen perusteella käynnistetään tutkinta. Johtajaylilääkäri nimeää
tutkintaryhmään osallistujat.
Informoidaan yksikköä/yksiköitä joita tutkintaprosessi koskee.
Tutkintaryhmän toimesta kerrotaan potilaalle / hänen omaisilleen tutkinnan aloittamisesta
sekä heitä haastatellaan.
Tutkintaprosessin aikana kuvataan seuraavat asiat:
o
o
o
o
o

Tapahtuman kuvaus
Tapahtumien kulku potilasasiakirjoista
Haastattelut yms. tiedonhankinta
Tapahtumakaavio
Johtopäätökset

Kaikki dokumentit tehdään ilman potilaan henkilötietoja ja myös henkilöstöä yksilöivät
tiedot poistetaan.
Dokumentit säilytetään lukitussa tilassa kansiossa.
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Liite 2 Esimerkki tiedotteesta henkilöstölle potilasturvallisuustutkinnasta
POTILASTURVALLISUUSTUTKINTA
Johtajaylilääkärin päätöksellä on käynnistetty potilasturvallisuustutkinta koskien vakavaa haittatapahtumaa.
Tutkintatyöstä vastaa vaaratapahtumien tutkintatyöryhmä. Tarkoituksena on tutkia tapahtumien kulku ja
siihen myötävaikuttaneet tekijät.
Tutkinnan tarkoituksena on vaaratapahtumien ennaltaehkäiseminen, eikä niiden tuloksia käytetä
syyllisyyden määrittelyyn tai mahdollisten vastuukysymysten arviointiin. Tutkinnan tuloksia käytetään
potilasturvallisuuden kehittämiseen.
Lisätietoja antaa:
			
Johtajaylilääkäri			Laatupäällikkö
				
Jakelu:
Osasto x
Tulosalueen x ylihoitaja sekä tulosalueen johtaja, hallintoylihoitaja, sairaanhoitopiirin johtaja
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Liite 3 Haastattelu ja kuuleminen turvallisuustutkinnassa
Valmistelu
o Sovi haastateltavan kanssa aika ja paikka.
o Järjestä tila (erillinen haastatteluhuone, tapahtumapaikka, puhelinhaastattelu).
o Päätä dokumentointitapa (äänitys, videointi, kirjalliset muistiinpanot).
o Tutustu aiheeseen mahdollisuuksien mukaan.
o Pohdi mihin aiheisiin haluat lisätietoa haastattelun avulla.
Haastattelutilanteen aloitustoimenpiteet (hyvän haastatteluilmapiirin luominen)
o Esittele itsesi.
o Kerro haastateltavalle miksi hänet on pyydetty haastatteluun (oli mukana tilanteessa, näki
tilanteen tms.) ja kerro, miksi haastattelu tehdään (turvallisuustutkinta, tietoa käytetään vain
turvallisuuden parantamiseen eikä syyllisyyden tai vastuullisuuden selvittämiseen).
o Kerro haastateltavalle, miten haastattelu dokumentoidaan ja kenellä on mahdollisuus tutustua
dokumentoituun materiaaliin (tietojen luottamuksellisuus).
Kysely ja tietojen kerääminen
o Pyydä haastateltavaa / kuultavaa kertomaan omin sanoin (vapaa assosiointi) mitä hän muistaa
tilanteesta. Esim. ”Kertokaa mitä muistatte tapahtumasta.” tai ”Mitä tapahtui?”
o Älä keskeytä haastateltavaa – anna kertoa vapaasti asiasta ja pidä ”reilu” tauko vastauksien
välissä.
o Jos haluat lisätietoa jo läpikäydystä asiasta, pyydä haastateltavaa / kuultavaa palaamaan
haluamaasi asiaan ja kertomaan siitä vielä lisää. Esim. ”Sanoitte, että kävitte hakemassa
lääkkeen valmiiksi mahdollista lääkkeen määräämistä varten, kertokaa tästä vielä lisää.”
o Käytä avoimia kysymyksiä.
Haastattelun lopettaminen
o Kysy haastateltavalta oliko vielä jotain mitä hän haluaisi kertoa tai kysyä haastattelijalta.
Anna myös riittävästi aikaa vastaamiseen ja tee tarvittaessa vielä lisäkysymyksiä.
o Kannusta haastateltavaa ottamaan aktiivisesti yhteyttä, jos hänellä tulee mitä tahansa
tapahtumaan tai haastatteluun liittyvää asiaa mieleen.
o Kerro tutkinnan jatkotoimista lyhyesti ja kiitä haastattelusta.
Haastattelussa saadut tiedot tulee dokumentoida hyvin. Laadukas dokumentointi palvelee tutkijaa ja
tutkinnan tarpeita. Haastattelijan ei tulisi koskaan toimia pelkästään muistin varassa. Hyviä tapoja
haastattelun dokumentointiin ovat:
o Äänittäminen
o Videointi
o Kirjalliset muistiinpanot (mikäli haastattelijoita on kaksi, toinen voi keskittyä muistiinpanojen
tekemiseen). Kirjalliset muistiinpanot on hyvä hyväksyttää haastateltavalta.
Haastattelun jälkeen on tärkeää muistaa tarkastaa kuultavan perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot.
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Liite 4 Esimerkki vaaratapahtuman tutkintaraportin tiivistelmästä
Seuraavassa on yksinkertainen esimerkki tutkintaraportin tiivistelmästä (perustuen NHS:n malliin).
Tapahtumatiedot
Tapahtuman kuvaus

Leikkauksen jälkeen osastolla hoidossa ollut miespotilas sai toisen potilaan
verinäytteen perusteella määrätyn lääkeannoksen, joka johti allergiseen
reaktioon.

Päivämäärä

30.11.2009

Tapahtumatyyppi

Lääkehoitoon liittyvä

Tapahtuman seuraus ja
todellinen haitta

Vakava haitta

Tapahtuman riskin arviointi
Todennäköisyys

Mahdollinen (2)

Vakavuus (mahdollinen)

Vakava (3)

Riskin suuruus

Erittäin merkittävä (5)

Tapahtuman tutkinta
Tutkintaryhmä

Tapahtuman tutkinta suoritettiin seuraavien henkilöiden toimesta:
- organisaation laatupäällikkö (ryhmän puheenjohtaja)
- tapahtumayksikössä toimiva sairaanhoitaja
- tapahtumayksikön ulkopuolinen lääkäri

Tutkinnan suorittaminen

Tutkinta aloitettiin johtajaylilääkärin päätöksellä tapahtumailmoitukseen
perustuen.
Tutkinta-aineiston muodosti:
-tapahtumailmoituksessa annetut tiedot
-henkilökunnan haastattelut
-yksikön lääkehoitosuunnitelma

Tapahtumien kulku
29.11.2009 klo 15.00

Potilas A kirjautuu sisään sairaalaan ja antaa potilastiedot mukaan lukien tiedon
allergisuudesta ---- lääkkeelle.

30.11.2009 klo 10.00

Lääkäri antaa määräyksen ottaa potilaalta A verikokeen lääkemääräystä
varten.

30.11.2009 klo 10.30
30.11.2009 klo 10.45
30.11.2009 klo 11.30
30.11.2009 klo 13.00
30.11.2009 klo 13.30
30.11.2009 klo 13.45
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Hoitaja ottaa verikokeen erehdyksessä potilaalta B.
Potilaan B verinäyte toimitetaan laboratoriotutkimuksiin potilaan A
verinäytteenä.
Laboratoriotutkimuksen tulokset toimitetaan potilasta A hoitavalle lääkärille,
joka määrään niihin perustuen lääkityksen potilaalle A.
Potilas A saa __mg __(lääkettä).
Potilaalla A havaitaan vakava allerginen reaktio.
Potilas A siirretään tehohoitoyksikköön tarkkailtavaksi.
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Tilanteen havaitseminen ja hallinta
Välittömät toimenpiteet
tilanteessa

Potilas siirrettiin teho-osastolle tarkkailtavaksi lääkärin määräyksestä.

Tilanteen jälkihoito

Potilaalle kerrottiin tapahtumaa seuraavana päivänä tilanteesta hoitavan
lääkärin toimesta.
Tapahtumaan osallinen henkilökunta kokoontui tapahtumaa seuraavana
päivänä keskustelemaan tapahtuneesta.

Myötävaikuttaneet tekijät
Olosuhteet ja
tilannekohtaiset tekijät

T1: Potilaalla B ei ollut tunnistusranneketta.
T2: Samassa potilashuoneessa oli kaksi samalla sukunimellä olevaa potilasta.
T3: Potilas B kommunikoi puutteellisesti.
T4: Potilaan tunnistusmenettelyä ei tiedostettu.

Organisatoriset tekijät

O1: Röntgenosastolla ei ollut kuvattu menettelytapaa, jonka mukaan potilaalle
laitetaan uudestaan tunnistusranneke, mikäli se joudutaan poistamaan
toimenpiteen ajaksi.
O2: Potilaan tunnistamiskäytäntöä ei ollut kirjattu henkilökunnan
perehdyttämissuunnitelmaan.

Johtopäätökset
Opittavat asiat

A. Potilaan tunnistaminen tulee olla tunnistettavissa kaikissa tilanteissa.
B. Potilaan tunnistaminen tulee suorittaa ennen jokaista toimenpidettä
varmistamalla henkiturvatunnus (joko rannekkeesta tai kysymällä).

Suositukset
Organisaatiotekijöihin
liittyvät suositukset

S1: Lisätään potilaan tunnistamiskäytäntö perehdytyssuunnitelmaan.
S2: Määritellään röntgen osastolle menettelytapa, jolla varmistetaan että
potilaalle on asennettu tunnistusranneke toimenpiteen jälkeen ennen siirtoa
osastolta pois.
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Liite 5 Potilasturvallisuuden määritelmät
POTILASTURVALLISUUS
Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden
tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilaan
näkökulmasta sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman
vähän haittaa. Kattaa hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden, laiteturvallisuuden ja on osa
hoidon laatua.
POTILASTURVALLISUUSKULTTUURI
Potilaiden turvallista hoitoa edistävä systemaattinen toimintatapa, sitä tukeva johtaminen, arvot ja
asenteet. Sisältää riskien arvioinnin, ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet sekä toiminnan jatkuvan
kehittämisen.
POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ
Toimintatapojen kokonaisuus, joka on ohjeistettu ja kuvattu organisaatiotasolla, ja jolle on asetettu
tavoitteeksi potilasturvallisuuden edistäminen, kehittäminen, potilasturvallisuuteen liittyvä koulutus
ja tiedottaminen sekä määriteltyjen potilasturvallisuustapahtumien seuranta, analysointi ja raportointi, nimetty vastuuhenkilöt ja kokonaisuudesta vastuussa oleva organisaation johtoon kuuluva
henkilö. Olennainen osa alueellista potilasturvallisuusjärjestelmää on omavalvontana toteutettava
nopea puuttuminen potilasturvallisuuden epäkohtiin. Alueellisen potilasturvallisuusjärjestelmän
käytännön toiminnasta vastaa alueellinen potilasturvallisuuselin.
SUOJAUKSET
Tietoisesti ja järjestelmällisesti toimintaprosessiin suunnitellut ja sisältyvät rakenteet ja menettelyt,
joiden tarkoituksena on tunnistaa ja estää haitalliset poikkeamat ja estää niiden johtaminen vaaratapahtumaan.
POIKKEAMA
Mikä tahansa terveydenhuollon tuotteisiin, toimintatapoihin, -järjestelmiin ja -ympäristöön liittyvä
suunnitellusta tai sovitusta poikkeava tapahtuma, joka voi johtaa vaaratapahtumaan. Poikkeama
voi johtua tekemisestä, tekemättä jättämisestä tai suojausten pettämisestä. Samassa merkityksessä
käytetään usein sanaa virhe, joka on sisällöltään suppeampi ja sävyltään negatiivinen. Poikkeama voi
luonteeltaan olla myös suunniteltu ja potilaan edun mukainen. Siksi suositellaan poikkeama -sanan
käyttöä. Poikkeama voi liittyä ennaltaehkäisyyn, taudinmääritykseen, hoitoon tai kuntoutukseen. Se
voi myös liittyä kirjaamiseen, seurantaan tai raportointiin.
VAARATAPAHTUMA tai POTILASTURVALLISUUSTAPAHTUMA
Potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa potilaalle.
Vakava vaaratapahtuma/potilasturvallisuustapahtuma
Esimerkiksi: ”Tapahtuma, josta on aiheutunut merkittävää, vakavaa tai huomattavaa pysyvää
haittaa potilaalle, taikka hänen henkeensä tai turvallisuuteensa kohdistuva vakava vaara, taikka
potilasturvallisuustapahtuma tai uhka joka kohdistuu suureen joukkoon potilaita.”
Lievä vaaratapahtuma/potilasturvallisuustapahtuma
Esimerkiksi: ”Vakavaa lievempi tapahtuma tai seikka joka olisi voinut aiheuttaa haittaa tai vaaraa
potilasturvallisuudelle - kuten vaaratapahtuma tai poikkeama - tai josta on aiheutunut haittaa
potilaalle, mutta ei kuitenkaan hengenvaaraa - kuten lievä haittatapahtuma, haitta tai haittavaikutus.”
40

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry		

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta

LÄHELTÄ PITI –TAPAHTUMA
Vaaratapahtuma, joka olisi voinut aiheuttaa haittaa potilaalle. Haitalta vältyttiin joko sattumalta tai
siksi, että poikkeama tai vaaratilanne havaittiin ja haitalliset seuraukset pystyttiin estämään ajoissa.
Esimerkiksi: ”Tapahtuma, joka sisälsi vaaran potilasturvallisuudelle, joka ei kuitenkaan tässä tilanteessa realisoitunut.”
HAITTATAPAHTUMA
Vaaratapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle.
HOITOHAITTA, HAITTA
Ei-toivottu hoitoon liittyvä potilaalle aiheutuva vaikutus (tilapäinen tai pysyvä), joka voi olla
fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen tai taloudellinen. Hoitohaitta voi johtua käytetystä lääkkeestä tai
menetelmästä (haittavaikutus), itse taudista (komplikaatio) tai poikkeamasta hoitoprosessissa.
HAITTAVAIKUTUS
Hoitomenetelmään liittyvä ei-toivottu vaikutus. Se aiheuttaa normaaliin hoitoon verrattuna
objektiivista lääketieteellistä haittaa potilaalle, hoidon keston pidentymistä tai lisääntyneitä
hoitokustannuksia.
KOMPLIKATIO
Lisätauti, jälkitauti, sivuhäiriö, aikaisempaan tautitilaan tai hoitoon liittyvä uusi häiriö.
POTILASVAHINKO
Potilasvahinkolain määrittelemä, vakuutuskorvaukseen oikeuttava henkilövahinko lääketieteellisen
tutkimuksen tai hoidon yhteydessä; terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut
henkilövahinko (Potilasvahinkolaki 879/1998). Henkilövahinko on sairaus, vamma tai muu terveydentilan tilapäinen tai pysyvä heikentyminen tai kuolema. Potilasvahinkojen seitsemän ryhmää
ovat: hoitovahinko, infektiovahinko, tapaturmavahinko, laitevahinko, palovahinko, lääkkeen
toimittamisvahinko, kohtuuton vahinko.
TURVALLISUUSTUTKINTA
Turvallisuustutkintalaki (525/2011) määrittelee käsitteen TURVALLISUUSTUTKINTA,
jonka tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden
ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuneiden vahinkojen torjuminen. Katso lisää osoitteesta
www.turvallisuustutkinta.fi
VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ
Raportointijärjestelmä tarkoittaa potilasturvallisuussuunnitelmassa kuvattuja toimintatapoja, jotka
sisältävät ilmoituksen tekemisen vaaratapahtumasta raportoimalla siitä, tiedon jatkokäsittelyn,
jalostamisen, säilyttämisen ja tapahtumaan liittyvät oppimisen järjestelyt sekä tarvittavat teknologiset
ratkaisut. Raportointijärjestelmä tukee potilasturvallisuuden seurantaa ja sen kehittämistarpeiden
määrittelyä.
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VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTIMENETTELY
Määritelty prosessi, joka alkaa vaaratilanteiden tunnistamisesta ja ilmoittamisesta raportoimalla.
Raportit käsitellään sekä luokitellaan ja tiedot hyödynnetään tavoitellen jatkuvan oppimisen kautta
tapahtuvaa toimintatapojen, toiminnan olosuhteiden sekä välineiden kehittämistä. Ilmoitukset
saattavat johtaa välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin. Tarvittaessa ilmoitusten käsittelyä seuraa
tarkempi tutkinta ja säännöllisesti koko tapahtumajoukon tilastollinen käsittely. Vaaratapahtumien
raportointimenettely on kuvattu potilasturvallisuussuunnitelmassa.
VAARATAPAHTUMAILMOITUS
Vaaratapahtumailmoitus (ilmoitus) on organisaation raportointijärjestelmän kautta tehty
määrämuotoinen raportti vaaratapahtumasta tai tunnistetusta turvallisuusrikistä.
RAPORTOINTI (RAPORTTI)
Raportoinnilla tarkoitetaan organisaation vaaratapahtumien raportointijärjestelmän kautta tehtävää
määrämuotoista vaaratapahtumista tai turvallisuusriskeistä ilmoittamista.
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