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mielimen myöntämä sertifikaatti ja toiminta kohdistui somaattisten sairauksien hoitoon. 
Kysely lähetettiin 128 henkilölle 20 eri organisaatioon. Vastausprosentti oli 59% 
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The purpose of this study was to explore the current status of internal auditing and pa-
tient safety in addition to whether the internal audit can be used as a tool in the deve-
lopment of patient safety. The study compared management differences in internal audi-
ting and patient safety between health and residential care facilities, between organiza-
tion-owned businesses as well as between the organization's top management,  quality 
managers and patient safety officers.  
 
Research data was collected through electronic ZEF questionnaire in early 2013 from 
top management, quality managers and patient safety officers of ISO 9001:2008-
accredited healthcare and residential care service organizations. Respondents were se-
lected based on two criteria: Valid certification granted by an accredited entity and a 
focus on somatic disease care.  The questionnaire was sent to a total of 128 people in 20 
organizations. The reply rate was 59% (n=72).  
 
According to research data, both the management of patient safety in relation to new 
healthcare legislation and the management of internal auditing were well executed in 
ISO 9001:2008-accredited healthcare and residential care facilities. Additionally, inter-
nal auditing was considered to be a good method of improving patient safety. A previo-
us knowledge of patient safety-related factors affected the way personnel acted in pa-
tient safety-related issues. In general, there were no differences in answers received 
from  top management, quality managers and patient safety officers. On comparison, 
answers received from healthcare and residential care service organizations and various 
types of enterprises showed no discrepancies.   
 
In conclusion, it has been shown that within ISO 9001:2008 quality management sys-
tem-accredited healthcare and social residential care service organizations, management 
of patient safety and internal auditing are well executed. In addition, internal auditing is 
well suited as a tool for patient safety development. It is important that personnel is 
knowledgeable in patient safety-related issues in order to act within the organization in 
an agreed-upon and, therefore, correct manner.  
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden toiminnan tulee olla laadukasta, turvallista ja 

asianmukaisesti toteutettua. Siksi uudessa terveydenhuoltolaissa vuodelta 2011 velvoi-

tetaan kuntien järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon toimin-

tayksiköitä laatimaan suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytän-

töönpanosta. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010.) Lakia on tarkennettu suunnitelmassa 

sovittavien asioiden osalta erikseen Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 

(341/2011). Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä laki ei kosketa, mutta 

heiltä vaaditaan vastaavasti laadunhallinnan keskeisten periaatteiden kuvaus omaval-

vontasuunnitelmaan. Kuvauksessa tulee mainita miten palveluiden toimivuus ja potilas-

turvallisuus varmistetaan. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2012.)  

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) puolestaan edellyttää, että jokaisella 

Suomessa asuvalla on oikeus laadukkaaseen terveyden- ja sairaanhoitoon. Oulasvirta 

(2007) on tutkimuksessaan tullut siihen tulokseen, että suunniteltaessa palvelujen tavoit-

teita, ne tulee asettaa palvelujen käyttäjien näkökulmasta, koska käyttäjiä kiinnostaa se, 

minkälaista palvelua he saavat. 

 

Palveluiden käyttäjien tyytyväisyys koostuu palvelun kokonaisuudesta. Hoidon voidaan 

sanoa olevan hyvää silloin, kun potilaat kokevat tulleensa hyvin kohdelluiksi ja saa-

neensa asiantuntevaa apua vaivoihinsa. Lisäksi he haluavat huomion kiinnittämisen 

omiin toiveisiinsa, arvoihinsa, mielipiteisiinsä ja prioriteetteihinsa. (Kotisaari & Kukko-

la 2012.) Andel ym. (2012) mukaan hoitojen tulee olla joka kerta oikeita hoitoja oikein 

ajoitettuna, jolloin ne aiheuttavat huomattavasti vähemmän haittaa ja vahinkoa potilail-

le.  

 

Palveluiden toteuttajien näkökulmasta hyvä hoito on laadukasta hoitotyötä eri ammatti-

ryhmien kanssa yhdessä toteutettuna. Hoitoa, jossa on mukana kliininen osaaminen, 

välineet ja resurssit. Laadukkuutta hoitoihin tuo laatujärjestelmä, prosessien hallinta ja 

mittaaminen. (Kotisaari & Kukkola 2012). Näiden avulla hoidoista tulee halvempia, 

parempia, tehokkaampia ja tarkempia (Andel ym. 2012). Jotta tähän päästäisi, tulisi 
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hoitotyön keskeiset prosessit olla kuvattuna kirjallisesti. Niiden arvioimiseksi tulee olla 

mittarit ja toteutumisen arvioinnin olla säännöllistä. Laadukkaaseen hoitotyön kuuluu 

oleellisena osana vielä työntekijöiden lakiin perustuva velvollisuus omien tietojen ja 

taitojen ylläpitämiseen sekä oman työn jatkuvasta arvioinnista ja kehittämisestä huoleh-

timiseen. (Kotisaari & Kukkola 2012.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laadunkehittäminen on keskeinen ja olennainen 

osa organisaation toimintaa eikä sitä voida toteuttaa muusta toiminnasta irrallaan. Kehit-

tämisessä henkilökunnan tietoinen valmius olla mukana toiminnassa on tärkeää. (Antila 

2012.) Varkey ym. (2007) toteavat tutkimuksessaan, että terveydenhuollon ammattilais-

ten tulee ensin oppia arvostamaan hoidon laadun parantamisen työkaluja, pystyäkseen 

parantamaan työnsä suorittamista tehokkaammin ja laadukkaammin. Laatujärjestelmät 

itsessään eivät voi tuottaa hyötyjä organisaatioon, ellei laadun toteuttamiseen ole sisäis-

tä motivaatiota (Kumar 2011). 

 

Laadunkehittäminen on lisääntynyt terveydenhuollossa, joskin hitaasti viimeisen kah-

den vuosikymmenen aikana. Laadunkehittämisen avulla on voitu standardoida muun 

muassa potilaan turvallisuuteen liittyviä asioita. (Varkey ym. 2007.) Kehittämisessä 

tuleekin huomioida minkälainen merkitys palvelujen kehittämiselle annetaan ja kenen 

ehdoilla kehittämistyötä tehdään (Antila 2012). 

 

ISO 9001:2008 laadunhallintajärjestelmän sopivuutta sairaalamaailmaan on tutkittu 

muun muassa Omanin Sultan Qaboos´n yliopistosairaalassa (SQUH) (Alhatmi 2010), 

Alankomaiden Beverwijk´n Punaisen Ristin sairaalassa (van den Heuvel ym. 2005) ja 

Espanjan Home in a Home (HIH) yksikössä (Rodríguez-Cerrillo ym. 2011). Tutkimuk-

set ovat osoittaneet sen toimivaksi välineeksi organisaation laadun ja turvallisuuden 

kehittämiseen. Yksi menestymisen vaikuttava syy on ollut sisäiset auditoinnit, jotka 

ovat olleet osana organisaation toiminnan arviointia. Ne ovat arviointeja, joissa organi-

saation käytäntöjä tarkastellaan sovittuja toiminnan standardeja vastaan. (Gibb 2003.)  

 

Tämän pro gradu –tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa sisäisten auditointien ja poti-

lasturvallisuuden johtamisen toteutumista terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitos-

palveluiden organisaatioissa vuonna 2013. Tutkimus kohdistettiin ISO 9001:2008 serti-

fioitujen organisaatioiden johdolle sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaaville.  Sisäisiä 
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auditointeja ei ole tutkittu Suomessa, joten sen tutkiminen on perusteltua. Potilasturval-

lisuudesta on tehty tutkimuksia ja kehittämistyötä, mutta uusi terveydenhuoltolaki antaa 

uutta näkökulmaa sen tutkimiselle johtamisen näkökulmasta.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon 

laitospalveluiden sisäisten auditointien johtamisesta ja potilasturvallisuuden johtamises-

ta suhteessa terveydenhuollon lakiin. Saadun tiedon avulla voidaan parantaa sisäisten 

auditointien ja potilasturvallisuuden johtamista. Ne organisaatiot, joissa sisäisiä audi-

tointeja ei ole käytössä saavat tietoa sisäisistä auditoinneista yhtenä kehittämisen mene-

telmänä. Toisena tavoitteena oli saada tietoa siitä, voidaanko sisäisiä auditointeja hyö-

dyntää potilasturvallisuuden parantamiseen.  

 

Tutkimus on empiirinen, ei-kokeellinen kvantitatiivinen poikittaistutkimus. Siinä hae-

taan vastauksia tutkimusongelmiin ISO 9001:2008 sertifikaatin saaneiden terveyspalve-

luiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden organisaatioiden johdolta sekä laatu- ja poti-

lasturvallisuusvastaavilta sähköisellä kyselyllä. 

 

1.1. Laadunhallinta 

 

Laadunhallintajärjestelmään kuuluu oleellisena osana sisäiset auditoinnit, joiden avulla 

organisaatio voi selvittää onko laatujärjestelmä kansainvälisen standardin ja organisaa-

tion itsensä asettamien vaatimusten mukainen sekä miten se on ylläpidetty (European 

committee for standardization 2008). Ilman johdon sitoutumista laatujärjestelmään, se 

ei toimi. Sen vuoksi niitä avataan hieman seuraavissa tässä ja seuraavassa alaluvussa, 

jotta työn seuraaminen ja ymmärtäminen helpottuu.  

 

Ensimmäinen valtakunnallinen suositus sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinnasta 

annettiin vuonna 1995. Se perustui kolmeen keskeiseen periaatteeseen: laadunhallinta 

on osa jokapäiväistä työtä, asiakaslähtöisyyden tulee olla laadunhallinnan painopiste ja 

laadunhallinta toteutetaan tiedolla ohjaamisella. (Outinen ym. 1996.) 

 

Vuonna 1999 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes), Sosiaali- 

ja terveysministeriö (STM) ja Suomen Kuntaliitto julkaisivat yhdessä Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon laadunhallinta 2000 –luvulle -suosituksen. Sillä täydennettiin ensim-
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mäistä laatusuositusta. Se perustui kahdeksaan suositukseen: asiakkaan osallistuminen 

laadunhallintaan, johdon rooli laadun luotsaamiseen, henkilöstön rooli laadun tuottami-

seen, laadunhallinta myös ehkäisevään työhön, laatutyön perustuminen prosessien hal-

lintaan, tiedon merkitys laatuun, laatutyö järjestelmälliseksi sekä yksityiskohtaisten 

toimintasuositusten ja laatukriteereiden käyttäminen. (Outinen & Lindqvist 1999.) 

 

Valittaessa laadunhallinta organisaation johtamisjärjestelmäksi aloitetaan siitä, että or-

ganisaatio luo itse itselleen oman laatupolitiikan, johon sen laatutavoitteet perustuvat 

(Koivuranta-Vaara 2011). Organisaation monitieteellinen johto vastaa laatupolitiikan 

kehittämisestä ja julkaisemisesta (Glazebrook & Buchanan 2001). Sen jälkeen organi-

saatiossa tunnistetaan ja kuvataan laatujärjestelmän olennaiset prosessit ja toiminnot, 

jonka jälkeen alkaa sen toiminta käytännössä (van den Heuvel ym. 2005). Kuvauksissa 

määritellään yhtenäiset toiminnan kriteerit, ohjeet ja selitykset miten työ tehdään ja ke-

nen se pitää tehdä (toiminta- ja menettelytapaohjeet) (Alhami 2010). Jotta palvelun suo-

rituskykyä voidaan parantaa, nimetään prosesseille omistajat ja kannustetaan heitä ot-

tamaan osaa arviointiin toiminnalle turhien ja lisäarvoa tuottamattomien asioiden tun-

nistamiseksi (Rodríguez-Cerrillo ym. 2011). Seurannan avulla voidaan toimintaa kehit-

tää ja vähentää mahdollisia tarpeettomia päällekkäisyyksiä (van den Heuvel ym. 2005). 

 

Edwardsin (2009) tutkimuksen mukaan 2000 –luvulla terveydenhuollossa on otettu 

käyttöön laadunparantamisen periaatteita, joita on käytetty onnistuneesti jo muilla aloil-

la. Erilaisten työkalujen ja tekniikoiden avulla prosesseja on voitu yhtenäistää ja paran-

taa. Palautteen anto suoritteista on kehittynyt. Hänen mukaansa näyttää siltä, että nyky-

aikaiset laadun kehittämisen menetelmät hoidon laadun parantamiseksi on hyväksytty 

laajasti terveydenhuollossa. 

 

Yksityisellä sektorilla laatujohtaminen on ehkä koettu tärkeämmäksi kuin julkisella 

puolella. Siellä on kuitenkin näkyvissä halu kehittää prosessipohjaista laatujohtamista. 

Monessa paikassa sitä ei vain ole vielä viety täysin loppuun asti. Jos laatujohtaminen on 

pelkkä irrallinen tekniikka ilman laatu- tai prosessiajattelua, jäävät laatujohtamisen 

hyödyt vähäisiksi. (Tuomi 2012.)  

 

Laatua voidaan kehittää ilman erityistä järjestelmääkin, mutta valmiin laadunhallintajär-

jestelmän avulla voidaan selkeyttää laadun ja potilasturvallisuuden järjestelmällinen 
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hallinta ja johtaminen. Suomessa käytössä olevia laatujärjestelmiä ovat muun muassa 

CAF (Common Assessment Framework), EFGM (European Foundation for Quality 

Management), ISO (International Organization for Standardiziation), ITE (Työyksikön 

itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä) ja SHQS (Social and Health Quality Service). 

 

ISO 9001:2008 on laadunhallintajärjestelmä, jota käytetään haluttaessa arvioida organi-

saation kykyä täyttää asiakkaiden ja lain säätelemät vaatimukset asiakastyytyväisyyden 

saavuttamiseksi. Se on dokumentoitu kokonaisuus, jonka avulla suunnitellaan, ohjataan 

ja kehitetään toimintaa, tuotteita ja toteutusta systemaattisesti (kuvio 1).  

 
 

 

 Lisäarvoa tuottavat toiminnot 
 Informaatiovirta 
 

Kuvio 1. Prosesseihin perustuvan laadunhallintajärjestelmän malli, mukaillen (Europe-

an committee for standardization 2008).  

 

ISO 9001:2008 laadunhallintajärjestelmä perustuu kansainvälisiin standardeihin eli yh-

teisesti sovittuihin ja hyväksyttyihin toimintatapoihin. Se sisältää organisaation ulko-

puolisen tahon suorittaman arvioinnin ja sen myötä tunnustuksen eli sertifikaatin anta-

misen, joka on tarkasti hallinnoitua. ISO 9001:2008 sertifiointi on keino edistää ja pa-

rantaa laatukulttuuria, jossa laadun arvioijalla on merkittävä rooli prosessissa (Ter-

Johdon vastuu 

Tuotteen 
toteuttaminen 

Resurssien-
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analysointi ja 
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Vaatimukset 

 
 
 

Asiakkaat 
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ziovskin ja Powerin 2007). Sen järjestelmään kuuluu yhtenä ja oleellisena osana sään-

nöllisesti toteutettavat sisäiset auditoinnit, joilla organisaatio voi kehittää toimintaansa. 

Jatkuvien parannuksien aikaansaamiseksi, organisaatioiden tulee analysoida sisäiset 

auditoinnit ja asettaa sitä kautta tavoitteita sekä toteuttaa korjaavat ja ehkäisevät toi-

menpiteet (Rodríguez-Cerrillo ym. 2011). Sisäisillä auditoinneilla mitataan toiminnan 

laatua myös ulkoisten auditointien välillä (Tuomi 2012). 

 

Yksi tärkeä osa laatujärjestelmää on huomioida ulkoisten toimijoiden ohjaus ja sen 

varmistaminen, että he täyttävät sopimusvelvoitteensa. Standardit ja kriteerit ulkopuo-

lelta hankittaviin palveluihin tulee arvioida/määritellä ja vahvistaa. (Rodríguez-Cerrillo 

ym. 2011.) Onnistuessaan ISO 9001:2008 laatujärjestelmän käyttöönotto on positiivinen 

kokemus. Sen avulla voidaan saavuttaa prosessien jatkuva kehittäminen ja sitä kautta 

hoidon laadun parantaminen vaikuttaen siten myönteisesti myös potilasturvallisuuteen. 

(van den Heuvel ym. 2005.)  

 

Laadunhallintajärjestelmä antaa organisaatioille selkeän mallin, jonka mukaan toimintaa 

voidaan kehittää parempaan ja tehokkaampaan suuntaan. Kehitettäessä toimintaa suun-

nitelmallisesti yhdessä kaikkien organisaation toimijoiden kanssa, voivat kaikki hyö-

dyntää omia tietojaan ja taitojaan ja samalla kaikki sitoutuvat toimimaan yhdessä sovit-

tujen ohjeita noudattaen. Näin mahdollistetaan entistä parempaa ja laadukasta hoitoa 

palveluiden käyttäjille. 

 

1.2. Johdon vastuu 

 

Organisaation menestyminen ja kehittyminen edellyttävät kaikkien tasojen asiantunti-

juuden näkemysten, tiedon ja kokemuksen hyödyntämistä (Tanttu 2007). Terveyden-

huollon henkilöstön osallistuminen tukee kolmea tavoitetta riskien sääntelyyn tervey-

denhuollossa: tuottaa tietoa, luo vastuullisuutta ja tukee johtajuutta. Toimittaessa yhdes-

sä voidaan hyödyntää henkilöstön laajempaa ja syvällisempää tietoa terveydenhuoltojär-

jestelmästä ja siten hyödyntää henkilöstöresursseja monipuolisesti. Osallistuminen tuot-

taa tietoa riskeistä ja ohjaa huomion kiinnittämisen niihin, sekä motivoi toimintaa ja 

oppimista. (Macrae 2008.)  
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Tervosen (2010) tutkimuksen mukaan organisaatiot tarvitsevat merkityksellistä, hyvin 

toimivaa johtamisjärjestelmää, riippumatta organisaatiosta, sen toimialasta, koosta, ra-

kenteesta tai liiketoiminnan asemasta. Tuolloin toiminnasta tulee joustavaa ja byrokratia 

on alhainen. Johtaminen tulee nähdä tukijärjestelmänä, jonka avulla sen aineelliset re-

surssit ja inhimilliset voimavarat voidaan hyödyntää yrityksen tavoitteiden saavuttami-

seksi (Markkula 2011). 

 

Johtamisen tavoitteena on huolehtia siitä, että organisaatio saavuttaa perustavoittensa. 

Sen toiminnan tulee olla sujuvaa ja tehokasta, se sopeutuu liiketoimintaympäristön 

muutoksiin ja vaatimuksiin ja palvelee niitä, joita sen on tarkoitus palvella. (Tervonen 

2010.) Tantun tutkimuksen (2007) mukaan johdon tulee tukea ja luoda perustason toi-

mijoille optimaaliset toimintaedellytykset perustavoitteiden saavuttamiseksi. Sen ei pi-

täisi olla vaikeaa, koska useimmilla sairaalan keski- ja ylemmän johdon henkilöillä on 

kyky laajempien kokonaisuuksien tarkasteluun asemansa ja aikaisemman kokemuksen-

sa pohjalta (Virtanen 2010).  

 

Johdon tärkeänä tehtävänä on saada organisaation eri yksiköt toimimaan saman päämä-

rän mukaisesti (Tervonen 2010), tarjota palveluita niille, joita varten se on olemassa 

(Virtanen 2010). Johtamisessa ja kaikessa sairaalan toiminnassa tulisi näkyä potilaan 

paras. Sen ei pitäisi olla vaikeaa terveydenhuollon toimijoiden yhteisen arvomaailman 

takia, joka korostaa potilaan parasta. (Virtanen 2010.) 

 

Toiminnan johtaminen hyödyntämällä laadunhallintamallia mahdollistaa organisaation 

järjestelmällisen kehittämisen menestyväksi organisaatioksi, joka on tehokkaampi ja 

tuottavampi Se parantaa organisaation toimintaa ja lisää asiakkaiden ja muiden sidos-

ryhmien tyytyväisyyttä (Tervonen 2010). Sen avulla suunnitellaan, arvioidaan ja paran-

netaan toimintaa asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi (Koivuranta-Vaara 2011). 

Toiminnan tulee olla laadukasta, koska huono laatu maksaa paljon, niin veronmaksajille 

kuin yhteiskunnalle. Laadun rahallisen arvon muuttuminen vaikuttaa niin johtajien kuin 

ammattilaisten keskittymiseen laatuun ja potilasturvallisuuteen uudella tavalla. (Andel 

ym. 2012.) 

 

Guth ja Kleiner (2005) toteavat, että valittuaan johtamismenetelmäkseen laadunhallin-

nan, organisaation johdon vastuulla on laadun edistäminen ja ylläpitäminen. Vaikka 
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organisaation johto on vastuussa laadunhallinnasta, osallistuvat sen toteuttamiseen 

kaikki organisaation jäsenet (Koivuranta-Vaara 2011). Siten johtamisessa tuleekin pai-

nottaa yhteisen suunnan näyttämistä ja toimijoiden välisen vuorovaikutuksen kehittä-

mistä (Virtanen 2010). Johdon rooli on keskeinen, koska se voi aloittaa erityistoimintoja 

hoidon onnistumisen ja laadullisuuden varmistamiseksi (Guth & Kleiner 2005). Ja 

vaikka laatujohtaminen sopii julkiseen hallintoon, tulee johtajien huomioida sen sovel-

tamisessa kunkin organisaation kulttuuri (Tuomi 2012) ja käyttää johtamistaitojaan sen 

muuttamiseksi suuntaan, joka johtaa laadun parantamiseen (Guth & Kleiner 2005). 

 

Työelämän laatu ja hyvä tehokkuus ovat mahdollista saavuttaa vain osaavan ja motivoi-

tuneen henkilöstön avulla. Siten johtamisen tulee olla kokonaisvaltaista, jossa huomio 

kiinnitetään sekä ihmisten että asioiden johtamiseen yhtä aikaa. (Markkula 2011.) Joh-

tamisessa tulee painottaa hoitotyön korkeaa laatua ja potilasturvallisuutta yhteisen 

suunnan näyttämisellä, vuorovaikutuksellisella oikeudenmukaisuudella ja myötäelämi-

sen johtamistyyleillä (Squires ym. 2010), muistaen terveydenhuollon toimintaa ohjaavat 

arvot, kulttuurin ja virallisen ohjeistuksen (Virtanen 2010). 

 

Asioiden ja ihmisten johtaminen mahdollistaa organisaation tehokkuuden lisäämisen ja 

työelämän laadun parantamisen. Vallan, vastuun ja johtajuuden delegoinnilla saadaan 

tasapainoinen valta- ja vastuusuhde, joka omalta osaltaan lisää tehokkuutta. Kun työn-

tekijät saavat mahdollisuuden hyödyntää kykyjään työssään, lisääntyy heidän luovuu-

tensa ja organisaation tulevaisuuden suunnittelu onnistuu paremmin. (Markkula 2011.) 

Squiresin ym. (2010) mukaan laadullisesti vahva työympäristö vähentää toimijoiden 

emotionaalista uupumusta. Laadun kehittäminen puolestaan edesauttaa organisaatioiden 

henkilöstöresurssien riittävyyteen tulevaisuudessa (Markkula 2011). 

 

Hyvän hoitotuloksen aikaansaaminen ei onnistu yhden toimijan avulla, vaan siihen tar-

vitaan useamman asiantuntijan yhteistyötä. Terveydenhuollon johtamisen yksi tär-

keimmistä tehtävistä on varmistaa organisaation korkealaatuinen toiminta ja potilastur-

vallisuus. On siis tärkeää niin terveydenhuollon johtajille kuin terveydenhuollon muille 

toimijoille saadaan toimintatapoja, joiden avulla motivoidaan jatkuvaan laadun paran-

tamiseen ja potilasturvallisuuden kehittämiseen.  
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2. SISÄISET AUDITOINNIT JA POTILASTURVALLISUUS  

 

Tässä luvussa kuvaillaan tutkimuksen keskeiset käsitteet: sisäiset auditoinnit ja potilas-

turvallisuus. Koska potilaan laadukasta hoitoa ja organisaation tehokasta toimintaa tulee 

kehittää jatkuvasti, kerrotaan alussa kehittämisen tueksi tarvittavasta monipuolisesta 

tiedosta eri menetelmillä ja tarvittavista näkökulmista. Ensimmäisessä alaluvussa käsi-

tellään sisäisiä auditointeja. Niiden liittymistä oleellisena osana ISO 9001 sertifioitujen 

organisaatioiden toiminnanhallintajärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen sekä sisäis-

ten auditointien toteuttamista. Toisessa alaluvussa tarkastellaan potilasturvallisuutta 

ensin yleisesti ja sen jälkeen potilaan ja organisaation näkökulmasta. Kolmannessa ala-

luvussa tehdään yhteenveto teoreettisista lähtökohdista suhteessa tähän tutkimukseen. 

 

Laatua ei voida kehittää ilman arviointia ja siihen perustuvaa parantamista (Holma ym. 

2002). Sen vuoksi, kun organisaation toiminnan keskeiset prosessit on kuvattu, niiden 

arvioimiseksi luodaan mittarit (Kotisaari & Kukkola 2012) ja toteutumista arvioidaan 

säännöllisesti (Kotisaari & Kukkola 2012, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011) ja 

kriittisesti (Paasivaara ym. 2008). Kehittämistä ei voida toteuttaa ilman arviointia 

(Holma ym. 2002). Organisaation johdon vastuulla on huolehtia toiminnan vaikutuksien 

mittaamisesta (Glazebrook & Buchanan 2001). Antilan (2012) mukaan auditointien 

toimintatavan tulee olla systemaattista, jolloin kehittämistyöhön varataan edistymistä 

edellyttävät resurssit (henkilöt, aika, sijaisjärjestelyt), huolehditaan työskentelyn suunni-

telmallisuudesta (aikataulutus, jatkuvuus) ja selkeytetään vastuut (työnjako, laatupäälli-

kön nimeäminen). Säännöllisin väliajoin tuotetut raportit toimivat myös johtamisen pe-

rustana (Tuomi 2012).  

 

Toiminnan laatua tulee tarkastella monipuolisesti kohdistaen se tasapainoisesti toimin-

taan  eri näkökulmista (van den Heuvel ym. 2005, Holma ym. 2002, Kotisaari & Kuk-

kola 2012, Oulasvirta 2007). Potilailla on oma näkemyksensä laadusta, organisaation 

johtamiseen liittyy omat laatutekijänsä ja työyhteisön toimivuus vaikuttaa laatuun (Ko-

tisaari & Kukkola 2012). Organisaation tulee hankkia aktiivisesti tietoa palvelujen välit-

tömiltä ja välillisiltä käyttäjiltä, koska moniportaisen organisaation vaarana saattaa olla 

ylempien tasojen etääntyminen käyttäjien näkemyksistä suorien kontaktien puuttuessa 

(Oulasvirta 2007). Tärkeintä on kuitenkin, että kaikki palautteet analysoidaan (Kotisaari 

& Kukkola 2012, Rodríguez-Cerrillo ym. 2011) ja niiden pohjalta suunnitellaan korjaa-
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via toimenpiteitä, joiden toteuttamista ja vaikutuksia arvioidaan suunnitellusti (Koivu-

ranta-Vaara 2011). Näin saatu tieto tulee hyödynnettyä (Kotisaari & Kukkola 2012) ja 

suunnittelua parannettaessa lisääntyy tietoisuus ja sitoutuminen hoidon laatuun ja poti-

lasturvallisuuteen (van den Heuvel 2005). 

 

Palvelun käyttäjiä kiinnostaa se, minkälaisia palveluja he saavat. Sen vuoksi arvioitaes-

sa toiminnan laatua, palvelun käyttäjien näkemyksille on perusteltua antaa suuri paino-

arvo arvioinnissa ja palvelua koskevat tavoitteet tulee asettaa heidän näkökulmastaan. 

(Oulasvirta 2007.) Vaikka palvelun käyttäjän näkemyksiä painotetaan, tulee arviointia 

suorittaa myös organisaation toiminnasta ja johtamisesta, miten hyvin ja järkiperäisesti 

(talous, tehokkuus, vaikuttavuus) ne edistävät potilaan parasta. Nämä eivät kuitenkaan 

saa olla itsetarkoitettuja. (Virtanen 2010.) Olennainen osa laatukulttuuria on palveluket-

jun alempien organisaatiotasojen palautteen antaminen siitä, miten ylempi organisaatio-

taso on omalta osaltaan tukenut alemman tason työtä lisäarvon tuottamisessa palvelun 

käyttäjille (Oulasvirta 2007). 

 

Terveydenhuollon laadun arvioinnissa potilaan turvallisuuden tulee olla keskeisessä 

asemassa koko hoitoprosessin ajan. Tulevaisuudessa potilaiden valintamahdollisuuksien 

kasvaessa, avoimuuden lisääntyessä ja tiedotusmenetelmien monipuolistuessa sekä nii-

den käytön helpottuessa mahdollistuu yksittäisten ihmisten kokemuksien jakaminen 

esimerkiksi internetissä. Hyviin ja laadukkaisiin organisaatioihin, joissa on huolehdittu 

muun muassa potilaiden turvallisuudesta, potilas tulee mielellään uudelleen (Leino-

Kilpi 2009). 

 

Arviointimenetelmät eivät pysty yksinään osoittamaan organisaatioiden kehittämistar-

peita. Sen takia on tärkeätä, että toiminnan laatua tarkastellaan monen eri intressitahon 

näkökulmasta (Kotisaari & Kukkola 2012) eri arviointimenetelmiä käyttäen (kuvio 2). 

Tärkeintä on kuitenkin, että palautteet analysoidaan ja niiden pohjalta suunnitellaan 

toiminnan parantamista, jolloin saatu tieto tulee hyödynnettyä (Kotisaari & Kukkola 

2012).   
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Kuvio 2. Laadun arvioinnin eri näkökulmia, mukaillen (Holma 2003).  

 

Yksi arvioinnin tärkeä näkökulma on se, että arvioinnissa käsitellään kaikkien asiakkai-

den tyytyväisyyttä (Rodríguez-Cerrillo ym. 2011). Kujalan (2003) tutkimuksen mukaan 

asiakkaiden palaute kokemuksistaan osoittaa asiakaslähtöisyyden tärkeän merkityksen 

ja kuinka se ohjaa ja auttaa ennakoimaan tulevaa hoitoa. Mielipiteitä voidaan kartoittaa 

muun muassa suorilla palautteilla, asiakastyytyväisyyskyselyillä tai väestötutkimuksilla 

(Kotisaari & Kukkola 2012). Mittauksia voidaan tehdä palveluprosessin eri vaiheissa, 

kuten palvelun käynnistyessä, palvelutilanteessa tai palvelutilanteen jälkeen (Tanttu 

2007). Asiakaspalautteet tuottavat tietoa palveluprosessista, joiden avulla laatujärjes-

telmää voidaan parantaa asiakaslähtöisemmäksi (Kujala 2003). 

 

Itsearviointi tapahtuu organisaation työntekijöiden, tiimin tai koko työyhteisön toimes-

ta. Siinä arvioidaan omaa työorganisaatiota tai –yhteisöä (Holma 2003, Ojala 2007, Va-

taja 2012) suhteessa toiminnan tavoitteisiin ja oletuksiin sekä toteutumiseen ja seurauk-

siin. Sen avulla saadaan erilaiset työn tekemisen tavat ja niihin liittyvät näkemykset ja 

ajatukset näkyviksi. (Vataja 2012.) 

 

Vertaisarvioinnissa samaan ammattiryhmään kuuluvat tai saman ongelman parissa 

työskentelevät arvioivat järjestelmällisesti ja kriittisesti toistensa toimintaa (Holma 

2003). Edwards (2009) näkee tutkimuksessaan vertaisarvioinnilla olevan merkittävä ja 

jatkuva vaikutus laatuun ja hoidon turvallisuuteen.  

Sisäinen arviointi: 
Organisaation toiminnan ja 
menettelytapojen arviointi 
organisaation sisällä 

Vertaisarviointi: 
Ammattia tai työaluetta 
edustavien kesken 

Asiakaspalaute: 
Palvelujen käyttäjät 
(potilaat, asukkaat, 
omaiset ja muut) 

Itsearviointi: 
Henkilökohtainen, tiimin, 
työyksikön, työyhteisön tai 
organisaation tekemä 

Laadun 
arvioinnin 

näkökulmia 
Ulkoinen arviointi: 
Tilaaja- tai maksajatahon 
suorittama tai järjestämä 

Ulkoinen arviointi: 
Riippumattoman tahon 
suorittama 

Asiakaspalaute: 
Tilaajilta, kumppaneilta, 
ostajilta 

Esikuva-arviointi: 
Benchmarking 
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Esikuva-arviointi eli benchmarking on arviointia, jossa toisen henkilön tai organisaa-

tion tiettyä työtä verrataan suhteessa omaan tai oman organisaation työskentelyyn ja  

arvioidaan kuinka iso ero toimintatapojen välillä on. Sen jälkeen mietitään, miten mah-

dollista isoa eroa voidaan kaventaa. Arviointia tehdessä tulee tietää mitä halutaan arvi-

oida ja miten arvio tehdään. (Lumijärvi 2007, Mehregan ym. 2010.) 

 

Sisäisen arvioinnin eli auditoinnin tekee organisaation oma henkilöstö. Sisäisen audi-

toinnin tarkoituksena on etsiä ja löytää organisaation toiminnasta kehittämisen kohteita 

(Pesonen 2007). Niissä arvioidaan käytännön toimenpiteitä suhteessa sovittuihin stan-

dardeihin (Benjamin 2008). Sisäisiä auditointeja edellytetään laadunhallintajärjestelmi-

en ylläpitovaatimuksissa (Holma ym. 2002, Pesonen 2007).  

 

Ulkoinen arviointi eli sertifiointi on vapaaehtoista, riippumattoman osapuolen vahvis-

tusta tuotteen, prosessin, järjestelmän tai henkilön vaatimustenmukaisuudesta. Sertifi-

ointitodistuksen ja -merkin myöntämistä edeltää halutun asian vaatimusten mukaisuu-

den arviointi, testaus ja tarkastaminen. (Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelu-

jen pätevyyden toteamisesta 920/2005.) 

 

2.1. Sisäiset auditoinnit 

 

Auditointi (audit) tarkoittaa organisaation tilien virallista tarkistusta, jonka tekee tavalli-

sesti riippumaton osapuoli. Auditoida (audits, auditing, audited) tarkoittaa puolestaan 

jonkin asian järjestelmällistä katselmusta tai arviointia. (Stevenson & Lindberg 2010.) 

ISO 19011:2011 mukaan auditointi tarkoittaa järjestelmällistä, riippumatonta ja doku-

mentoitua prosessia. Sen avulla saadut todennetut aineistot arvioidaan objektiivisesti, 

jotta voidaan määritellä missä määrin auditointikriteerit täyttyvät. Sisäinen auditointi 

(internal audits) tarkoittaa organisaation itsensä suorittamaa tarkastusta, jolla se voi 

muun muassa vahvistaa tai saada tietoa toimintajärjestelmänsä parantamisesta (Europe-

an committee for standardization 2011). 

 

Wade vertaa sisäisiä auditointeja tutkimuksiin. Hänen mukaansa niissä on monia yhtä-

läisyyksiä, kuten se että molemmat aloittavat kysymällä ja molemmat odottavat vastaus-

ta muuttaakseen tai vaikuttaakseen käytännön työhön. Molemmat edellyttävät virallista 
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tiedonkeruuta ja molemmat tukeutuvat hyväksyttävään menetelmään ja suunnitelman 

käyttöön saavuttaakseen hyviä johtopäätöksiä. (Wade 2005.) Kun tutkimuksissa kysy-

tään mikä on oikein, sisäisissä auditoinneissa kysytään teemmekö oikeita asioita oikeal-

la tavalla (Benjamin 2008). Hughes on kuitenkin tullut tutkimuksessaan toisenlaiseen 

näkemykseen sisäisistä auditoinneista ja tieteellisistä tutkimuksista. Hänen mielestään 

sisäisiä auditointeja ei voi rinnastaa tieteelliseen tutkimukseen, koska sisäisten auditoin-

tien menetelmät eivät ole yhtä tarkkoja ja niiden filosofiat ja käsitteet ovat epämääräi-

sempiä. (Hughes 2005.) 

 

Sekä Wade että Hughes näkevät kuitenkin, että sisäisillä auditoinneilla saavutetaan use-

ampia ja suurempia muutoksia käytännössä kuin tieteellisellä tutkimuksella. Sen takia 

Wade näkee, että sisäisten auditointien ja suunnittelun, tiedonkeruun ja analyysin tulisi 

olla yhtä korkeatasoista kuin tutkimuksen. Hughes puolestaan näkee, että tulevaisuudes-

sa voitaisi yhdistää sisäisten auditointien käytännön tekijät ja tieteellisten tutkimusten 

tekijät moniammatilliseksi tiimiksi, jolloin terveydenhuollon laatua saadaan vielä pa-

remmin kehitettyä. (Hughes 2005, Wade 2005.) 

 

Auditointien tavoitteena on varmistaa, että potilaat saavat parasta hoidon laatua (Ben-

jamin 2008, Guth & Kleiner 2005) ajallaan (Guth & Kleiner 2005). Auditoinneilla tutki-

taan käytännön toimenpiteitä standardeja vasten (Benjamin 2008). Niillä varmistetaan, 

että kaikki toimivat sovittujen standardien mukaan, joista hyötyy potilaan lisäksi niin 

henkilökunta kuin organisaatiokin (Gibb 2003). Kun tutkimuksessa esitetään kysymys: 

mikä on oikea tapa tehdä?, auditoinneissa esitetään kysymys: teemmekö oikeita asioita 

oikealla tavalla? (Benjamin 2008.)  

 

Sisäisillä auditoinneilla organisaation johto voi varmistua laadunhallintajärjestelmän 

hyödyllisyydestä ja haluttujen ja vaadittujen asioiden saavuttamisesta, jotka tuovat lisä-

arvoa ja parantavat organisaation toimintaa. Ne mahdollistavat prosessien, menettelyi-

den ja kliinisten palveluiden seurannan (Alhatmi 2010) sekä parannuksia laatujärjestel-

mään ja sitä kautta toimintaan (van den Heuvel ym. 2005).  Sisäisillä auditoinneilla 

(Guth & Kleiner 2005, Lumijärvi 2007) ja johdon katselmuksella (Lumijärvi 2007) yl-

läpidetään laatustandardeja (Guth & Kleiner 2005, Lumijärvi 2007). Niiden avulla pyri-

tään korkeaan laatutasoon ja aitoon oppimiseen. Kun nämä asiat ovat kunnossa, haetaan 

riippumattoman ulkoisen asiantuntijaorganisaation tekemää sertifiointia. Se sisältää 
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muun muassa standardoituihin laatujärjestelmiin liittyvien dokumenttien ja käyttöön-

oton tarkastukset. (Lumijärvi 2007.) Sisäisillä auditoinneilla helpotetaan laatuvaatimus-

ten arviointia ulkoisten auditointien välillä (Guth & Kleiner 2005). 

 

EU:n mukaan julkisen laadunparantamisen järjestelmän vastuuta tulisi tutkia objektii-

visten, ulkopuolisten arvioijien toimesta, jotka ovat riippumattomia organisaatiosta ja 

tiedottavat arvioinnin tuloksista puolueettomasti. Ulkoisen arvioinnin tuloksia tulisi 

käyttää jatkuvan sisäisen arvioinnin ja parantamisen tukemiseen. (Council of Europe 

1997). Akkreditointi on toimintaa, jossa ulkoisen arvioijan riippumattomuutta arvioi-

daan kansainvälisin kriteerein ja siten voidaan todeta luotettavasti sen pätevyys ja uskot-

tavuus antaa todistuksia (=sertifointeja) ulkoisesta auditoinnista (Finas 2013). 

 

Suomessa kansallinen akkreditointielin FINAS (Finnish Accreditation Service) tarjoaa 

kansainvälisten kriteerien mukaista akkreditointipalvelua. Se on työ- ja elinkeinominis-

teriön ohjauksen alaista toimintaa ja toimintaa ohjaa ja valvoo akkreditointiasiain val-

tuuskunta. Sen tehtävät on määritelty mittatekniikan keskuksesta annetussa laissa. (Laki 

mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta 921/2005.) 

 

Sisäiset auditoinnit ovat toimintaa joka tulee olla riippumatonta, objektiivista, hallittua 

ja konsultoivaa toimintaa (Edwards ym. 2003). Niiden avulla varmistutaan laadunhallin-

tajärjestelmän hyödyllisyydestä sekä haluttujen ja vaadittujen asioiden saavuttamisesta, 

jotka tuovat lisäarvoa ja parantavat organisaation toimintaa (Suomen Standardoimisliit-

to 2003). Laatujärjestelmän sisäiset auditoinnit ja niiden tuottamien tulosten arvioinnit 

sekä analysoinnit mahdollistavat järjestelmän tulevan toimivaksi juuri siinä organisaati-

ossa (Gibb 2003). Alic ja Rusjan (2010) ovat todenneet tutkimuksessaan auditoijien, 

auditoitavien työntekijöiden ja johtajien arvioineen sisäisten auditointien edistäneen 

toiminnan tavoitteiden saavuttamista ja organisaation tehokkuutta. Sisäisillä auditoin-

neilla on siis koettu olevan enemmän myönteisiä vaikutuksia organisaation toimintaan 

kuin kielteisiä.  

 

Suunniteltaessa säännöllisesti (Alhatmi 2010, Hysong 2009) tapahtuvat auditoinnit ja 

niiden palautteet oikein, voidaan auitointeja pitää kohtuullisen tehokkaina välineinä 

palvelun tuottajien käyttäytymiseen ja siten hoidon laatuun (Hysong 2009). Aloitettaes-

sa sisäiset auditoinnit, näyttää siltä, että ensimmäisten auditointien jälkeen on korjatta-
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via asioita enemmän kuin sen jälkeen suoritettavissa. Tämän johtunee järjestelmällisten 

virheiden ja prosessien tunnistamisesta ja korjaamisesta sekä henkilöstön saamasta pa-

lautteesta. Toistuvista auditoinneista saatiin lisähyötyä aikaisemmin saadun palautteen 

ja intervention avulla. Hyötyä saatiin myös tihentyneinä palautteina ja johdon valvon-

nan helpottumisena. (Rostami ym. 2009.) Esimerkiksi Liyangen (2006) tutkimuksen 

mukaan sisäisten auditointien koettiin vaikuttaneen kirjaamisen standardeihin ja arvi-

oinnit osoittivat jatkuvien auditointien tarpeen standardien ylläpidossa ja kehittämises-

sä. 

 

Sisäiset auditoinnit tulevat helpommin hyväksytyiksi, jos ne edistävät potilasturvalli-

suutta, tarjoavat selkeää potilaan kokemuksen arvostusta ja auttavat työnantajaa toteut-

tamaan strategiaa erityisesti terveydenhuollon tehokkuuteen liittyvissä tavoitteissaan 

(Patel 2010). Yhtenä tehokkaana toimintana on ottaa sekä potilasturvallisuus että työ-

turvallisuus yhtä aikaa sisäisten auditointien kohteiksi. Tuolloin voidaan nostaa tarkas-

teluun niin henkilöstön kuin potilaiden turvallisuus infektioiden hallinnassa, paloturval-

lisuudessa, suojainten ja vaarallisten aineiden käyttämisessä ja varastoinnissa sekä säh-

kölaitteiden käyttämisessä, siivouksessa ja huoltotoimenpiteissä. (Alhatmi 2010.) 

 

2.1.1. Kehittäminen sisäisten auditointien avulla 
 

Parhaimmillaan kehittäminen johtaa työn tuottavuuden parantumiseen, toiminnan muut-

tumiseen joustavammaksi, työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen ja työyhteisön 

innostavuuden lisäämiseen. Sen takia se tulee tehdä ajatuksella, jossa vahvistetaan työ-

yhteisön toimintaa, jolloin kehittämisestä ei tule itsetarkoitus. (Paasivaara ym. 2008.) 

 

Terveydenhuolto, joka on suunniteltu tarjoamaan parasta mahdollista palvelua potilaille 

ja asiakkaille parhaalla mahdollisella tavalla on laadukas ja ihanteellinen. Ympäristöm-

me muuttuu väistämättä ja jotta voimme vastata niihin muutoksiin, kasvavat vaatimuk-

set jatkuvasta kehittämisestä. Sisäinen auditointi ja sitä kautta jatkuva parantaminen 

tarjoavat arvokasta tietoa, joka varmistaa kehittämisen tapahtumisen. Sisäiset auditoin-

nit mahdollistavat prosessien seurannan, menettelyt ja kliinisten palvelujen tarjonnan 

sekä tyytyväisyyden. (Alhatmi 2010.)  
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Toimi Suunnittele 

Toteuta Arvioi 

Tärkeintä kehittämisessä on sen systemaattisuus. Kehittämisessä tarkoituksena on kas-

vattaa organisaatioiden voimavaroja, lisätä niiden toimintaa ja parantaa niiden laatua 

(Paasivaara ym. 2008). Siihen tulee varata sen edistämistä edellyttävät resurssit, huoleh-

tia suunnitelmallisuudesta ja selkeyttää vastuut. (Antila 2012.) Langley ym. ovat luo-

neet kehittämismallin (The Model for Improvement), joka koostuu perustavanlaatuisista 

kysymyksistä liittyen kehittämiseen ja Demingin ympyränä tunnetuksi tulleesta suunnit-

tele (plan) - toteuta (do) - arvioi (check) - toimi (act) -ympyrästä (kuvio 3) (Langley ym. 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3.  Kehittämisen malli (Langley ym. 2009).  

 

Kehittämisen työvälineenä sisäisestä auditoinnista on saatu hyviä kokemuksia. Sisäisen 

auditoinnin avulla voidaan varmistaa toteutuvatko palvelut kuvatulla ja edellytetyllä 

tavalla (Antila 2012) ja saadaan siten aikaan parannuksia laatujärjestelmään ja sitä kaut-

ta toimintaan (van den Heuvel ym. 2005). Auditoinnit koetaan niin toimintaa kuin työn-

tekijöiden asennetta parantavana toimintana (Antila 2012). 

 

 

Mitä yritämme saavuttaa? 

Mistä tiedämme muutoksen 
olevan parannus? 

Mitä muutoksia voimme tehdä 
parannuksen aikaansaamiseksi?  
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2.1.2. Sisäisten auditointien toteuttaminen 
 

Laatu, laadunvarmistus- ja laadunparannusprosessit ovat strategisia asioita, jotka vaati-

vat organisaation ylemmältä johdolta jatkuvaa huomiota (Grönroos 2007) ja säännöl-

listä arviointia (Guth & Kleiner 2005). Tärkeintä laatujärjestelmän ylläpidossa on joh-

don sitoutuminen, joka puolestaan vaikuttaa henkilöstön osallistumiseen laadunhallinta-

järjestelmän ylläpitoon (Ab Wahid & Corner 2009). Guth ja Kleiner (2005) toteavat 

tutkimuksessaan, että erittäin tehokkaiden sairaaloiden johtajien käyttämät johtamismal-

lit, oma käyttäytyminen ja toiminta vaikuttavat voimakkaasti laatuun sitoutumiseen ja 

potilaiden hoitotulosten paranemiseen. Kiinnittämällä huomiota niihin, sairaalan johta-

jat pystyivät parantamaan ja ylläpitämään laadukasta hoitoa. (Guth & Kleiner 2005.) 

 

Jatkuva ihmisten toiminnan ja järjestelmän prosessien parantaminen pitää laatujärjes-

telmän olemassa olevana, edesauttaa organisaatiota etenemään, kasvamaan ja pysymään 

kilpailukykyisenä. Muita edesauttavia tekijöitä ovat palkitsemisjärjestelmä, viestintä, 

mittaaminen, ymmärtäminen ja jatkuvan parantamisen prosessi. (Ab Wahid & Corner 

2009.) Organisaatiolla tulee olla menettelyohje siitä, miten määritellään vastuut ja vaa-

timukset, jotka liittyvät sisäisten auditointien suunnitteluun ja tekemiseen, dokumen-

tointiin ja tulosten raportointiin (European committee for standardization 2008). 

 

Kun organisaatiot ovat sisäisesti motivoituneita laadunhallintajärjestelmän käyttöönot-

toon ja sen tehokkaaseen toteuttamiseen, se kytkee laatutavoitteet toiminnan tavoittei-

siin (Alic & Rusjan 2010). Tavoitteet antavat suunnan toiminnalle ja niiden avulla tu-

loksia voidaan arvioida (Paasivaara ym. 2008). Tämän seurauksena sisäisten auditoin-

tien tavoitteet voidaan liittää toiminnan tavoitteiden kautta laatutavoitteisiin (Alic & 

Rusjan 2010). Auditoinnin tavoitteiden asettaminen suunnitteluvaiheessa on tärkeätä. 

Niiden tulee olla saavutettavissa olevia, realistisia, konkreettisia ja selkeitä. (Paasivaara 

ym. 2008.) Sisäisten auditointien kohteet tulisi valita toimintasuunnitelmasta, jotta voi-

daan arvioida palvelun laatu suhteessa tavoitteisiin (Benjamin 2008). 

 

Tehokas johtaminen vaatii innovatiivisia ja luovia lähestymistapoja toteuttaakseen or-

ganisaation strategioita onnistuneesti. Sen tulee käyttää auditointien tietoja ja hoidon 

laadun mittaamista toteuttaakseen muutoksia hoitotoiminnan parantamiseksi. Tervey-

denhuollon johtajien ja esimiesten on tärkeää ymmärtää laadunvalvonnan ja hoidon 
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laadun arviointi standardien avulla. Terveydenhuollon ohjelmia tulee arvioida, seurata 

ja säännellä. Johdon velvollisuuksiin kuuluu mahdollistaa terveydenhuollon yksiköiden 

tavoitteiden ja auditoijien kriteerien saavuttaminen. (Guth & Kleiner 2005.)  

 

Johdon tulee antaa laatuvastaavalle organisaation sisäinen tuki ja edesauttaa häntä saa-

maan laaturyhmän ja henkilöstön tuki (Antila 2012). Organisaation laatuvastaava laatii 

suunnitelman arvioitavista yksiköistä/prosesseista/toiminnoista aikatauluineen, arvioi-

jista ja kohteen edustajista. Organisaation johto hyväksyy tämän. (Pesonen 2007,  Ris-

sanen & Kansanen 2003). 

 

Kun sisäisten auditointien tuottamat tulokset, korjaavat toimenpiteet ja ehkäisevät toi-

menpiteet on dokumentoitu, toimitetaan ne johdon katselmukseen eli johdon yhteiseen 

kokoukseen (Alhatmi 2010). Siellä saadut tiedot ja tuloksien analyysit käsitellään (Pe-

sonen 2007) ja arvioidaan sekä tehdään päätöksiä järjestelmän parantamiseksi (Rissanen 

& Kansanen 2003). Sisäisten auditointien tuloksia (poikkeamat, kehitettävät asiat ja 

suositukset, parannusmahdollisuudet) voidaan käyttää pohjana, kun valitaan toimenpi-

teitä laadunhallintajärjestelmän standardien vaatimusten varmistamiseksi ja varmista-

maan tehokasta prosessin toteuttamista sekä toiminnan kehittämistä yrityksen tehok-

kuuden edistämiseksi (Alic & Rusjan 2010.) Vaikka sisäiset auditoinnit mielletään tar-

peellisena ja ne hyväksytään, ollaan kuitenkin  huolissaan auditointiprosessin suoritta-

misesta. Lähinnä huolestuminen koskettaa ongelmien analysointia ja laadunparantami-

sen toimien vajavaisuutta. Näillä kahdella on siis suuri vaikutus auditoinnin tehoon ja 

arvoon. Siten ne ovat suoraan yhteydessä johtamiseen ja osoittavat heikkoutensa tässä 

prosessissa. (Elliott ym. 2007.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Yhteenveto sisäisistä auditoinneista organisaation johdon näkökulmasta. 
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Laadunhallintajärjestelmään kuuluvat toiminnot tulee arvioida säännöllisesti (Alhatmi 

2010, European committee for standardization 2008, Hysong 2009, Rissanen & Kan-

sanen 2003, Pesonen 2007) ainakin kerran vuodessa (Rissanen & Kansanen 2003, Pe-

sonen 2007). Sisäisten auditointien järjestäminen tulee tapahtua laatuvastaavan toi-

mesta. Organisaation laatuvastaava laatii suunnitelman arvioitavista yksiköis-

tä/prosesseista/toiminnoista aikatauluineen, arvioijista ja kohteen edustajista. (Pesonen 

2007.) 

 

Auditoinnille tulee olla selkeä yksilöitävä syy ja relevantit tutkimuslinjat suunniteltuna, 

jotta hankitaan oikeaa tietoa ja saadaan toiminnan tason huomioiva arviointi (Patel 

2010). Toteuttamiseen tulee olla selkeät auditointikriteerit, jotka ovat selkeitä määritel-

miä lopputuloksen mittaamiseksi. Niiden tulee perustua tärkeisiin hoidon näkökulmiin 

ja ne tulisi johtaa parhaasta saatavilla olevasta näytöstä. Selkeiden kriteerien valitsemi-

nen varmistaa, että kerättävä tieto on täsmällistä ja olennaista. (Benjamin 2008.) 

 

Laatuvastaava valitsee sisäisten auditointien suorittajat. Onnistuakseen työssään, heidän 

tulee olla halukkaita tekemään auditointeja (Pesonen 2007), tarkkaavaisia, uteliaita, 

asiantuntevia, vastuullisia, luotettavia ja hyvät ihmissuhdetaidot omaavia (Alhatmi 

2010). Lisäksi heidän tulisi olla kulttuurillisesti herkkiä ja tietoisia. Sisäisten auditoijien 

taitoa, tekniikkaa ja toimintatapaa tulee arvioida säännöllisesti. (Alhatmi 2010.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Yhteenveto sisäisistä auditoinneista laatuvastaavan näkökulmasta. 

 

Sisäiset auditoijat tulee valita ja auditoinnit suorittaa niin, että auditointiprosessi perus-

tuu objektiiviseen näkemykseen (Edwards ym. 2003, European committee for standar-
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dization 2008, Gibb 2003, Mersel ym. 2005), subjektiiviseen mielipiteeseen (Mersel 

ym. 2005), tasapuolisuuteen (European committee for standardization 2008, Gibb 2003) 

ja riippumattomuuteen (Edwards ym. 2003). Auditoijat eivät voi siten auditoida omaa 

työtänsä (European committee for standardization 2008).  

 

Päätarkoituksena auditoinneissa on auttaa kohdetta kehittämään toimintaansa ja siinä 

laadun arvioijalla on merkittävä rooli (Pesonen 2007). Niin auditoijien kuin auditoitavi-

en tulee nähdä sisäiset auditoinnit hyödyllisenä ja positiivisena toimintana, mikä 

edesauttaa motivoitumiseen ja tehokkaisiin sisäisten auditointien käyttöönottoon (Alic 

& Rusjan 2010).Tarkoituksena ei ole kritisoida yksittäisten henkilöiden toimintaa vaan 

sitä, miten vakiintuneita prosesseja ja menettelytapoja on noudatettu (Alhatmi 2010). 

 

Tärkein kohta sisäisissä auditoinneissa on arvioijien valmistautuminen. Siihen kuuluu 

arvioitavan kohteen toimintaan perehtyminen. (Pesonen 2007.) Auditoijien tulee olla 

selvillä auditoitavan kohteen toiminnan käytännöistä, voidakseen olla varmoja, mitä 

kriteerejä ja standardeja tulee huomioida, määrittää sidosryhmät ja sopivan toteutuksen 

auditoinnille (Patel 2010). Jotta laadunhallintajärjestelmän toimivuus voidaan osoittaa 

suunnitellulla tavalla, tietoa kerätään eri lähteistä ja päätetään niiden avulla miten toimi-

taan. Lisäksi suunnitellaan kysymykset, joita auditointitilaisuudessa tullaan esittämään. 

Kysymyksiä tehdessään auditoijan tulee muistaa, että hän on antamassa lausuntoa koh-

teesta, sen tasosta ja sen hyvistä puolista ja siten auttamassa arvioitavaa kohdetta löytä-

mään kehittämisen kohteita. Auditoija on varmistamassa asioita, joista organisaatio ha-

luaa varmistuksen. (Pesonen 2007.) 

 

Sisäisten auditointien suorittamisia helpottaa, kun niitä lähestytään johdonmukaisesti, 

järjestelmällisesti (Patel 2010), hallitusti ja konsultoivasti (Edwards ym. 2003). Silloin 

ne tuovat lisäarvoa ja parantavat organisaation toimintaa (Edwards ym. 2003). Audi-

tointitilaisuudessa arvioijat selvittävät yksikön edustajien kanssa haluamiaan (Pesonen 

2007, Rissanen & Kansanen 2003), ennalta suunniteltuja asioita (Pesonen 2007) keskus-

telemalla, tarkastelemalla toimintaa käytännön tasolla ja toteamalla tapahtuuko toiminta 

standardin, laatukäsikirjan tai muun dokumentoinnin mukaisesti (Pesonen 2007, Rissa-

nen & Kansanen 2003.). Kysymyksiä esitetään myös käytännön työtä tekeville (Peso-

nen 2007). Jos vastaukset tai näyttö eivät ole hyväksyttävissä, arvioija toteaa asiassa 

olevan poikkeaman, joka kirjataan (Pesonen 2007, Rissanen & Kansanen 2003). 
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Auditoidussa kohteessa tehdyistä havainnoista tehdään kirjallinen palauteraportti eli 

auditointiraportti (Alhatmi 2010, Pesonen 2007, Rissanen & Kansanen 2003), jonka 

tulee sisältää sisäisten auditointien tuottamat tulokset, korjaavat ja ehkäisevät toimenpi-

teet (Alhatmi 2010) ja ehdotuksia toiminnan parantamiseksi (Pesonen 2007). Kirjallinen 

palaute parantaa huomattavasti auditoinnin palautetta ja tehokkuutta. (Hysong 2009.) Se 

toimitetaan auditoituun kohteeseen (Pesonen 2007) ja organisaation johdolle (Pesonen 

2007, Rissanen & Kansanen 2003). Jos käytäntö ei vastaa sovittuja standardeja, on tar-

vetta muutokseen. Auditoidun kohteen lähiesimies ja organisaation johto voivat kehittää 

ja parantaa toimintaa organisaation, henkilöstön ja asiakkaiden eduksi. (Gibb 2003.) 

Toistettu tarkastus osoittaa, että muutokset on toteutettu ja parannusta on tapahtunut 

(Benjamin 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Yhteenveto sisäisistä auditoinneista auditoijan näkökulmasta. 

 

Sisäisten auditointien tulokset sekä kehittämisprojektit tulee esittää auditoitujen koh-

teiden kokouksissa (Alhatmi 2010). Koska organisaatioiden ja työyhteisöjen asiantunti-

juus jakautuu monelle ihmiselle, ei heidän voimavaraansa organisaatiossa tule unohtaa 

(Paasivaara ym. 2008). Kaikki organisaation työntekijät osallistuvat laadun tuottami-

seen ja siten heidän tulee seurata laatua organisaatiossaan. Organisaation tulee hoitaa 

laadunvarmistus itse, koska laadun saavuttamista tulee seurata ja varmistaa siellä missä 

laatuun panostetaan. (Grönroos 2007.) Toiminnan parantamisen suunnittelulla tietoisuus 

ja sitoutuminen hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen lisääntyy kaikilla suunnitteluun 

osallistuvilla (van den Heuvel ym. 2005). 

 

Saatuja tietoja ja tuloksista tehtyjä analyysejä tulee käsitellä tai niiden tekeminen on 

hyödytöntä ja kallista (Pesonen 2007). Auditoinnin tulosten käsittelemisestä vuorovai-
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kutuksellisella käsittelyllä on välittömiä vaikutuksia. Palautteen käsittelyn toimivuuden 

lähtökohtana on, että kaikki työyhteisön jäsenet kykenevät sen perusteella ymmärtä-

mään ja arvioimaan tietoa. Havainnollistamiseen voidaan käyttää useita erilaisia tapoja, 

kuten erilaisia tunnuslukuja ja graafisia kuvioita, riippuen tuotettavasta informaatiosta. 

Palautetta voidaan hyödyntää myös kunkin työntekijän oman työn kehittämiseen, palve-

lutuotannon arviointiin ja suunnitteluun. (Kujala 2003.)  

 

Kehitettävistä kohteista tulee puhua keskustella niin, että kaikki osapuolet ymmärtävät 

uuden toimintatavan hyödyttävän kaikkia osapuolia (Gibb 2003). Käsittelyn tulee sisäl-

tää päätös mihin toimenpiteisiin analyysin pohjalta ryhdytään, kuka on vastuuhenkilö ja 

mikä on aikataulu sekä miten korjatusta asiasta saadaan varmistus (Pesonen 2007). Ar-

vioitavasta alueesta vastuussa olevan johdon tulee varmistaa, että havaitut kehittämis-

kohteet korjataan sovitun aikataulun mukaisesti ja korjaus varmistetaan raportilla (Eu-

ropean committee for standardization 2008, Rissanen & Kansanen 2003.)  

 

Lähijohtajan tulee toiminnallaan luoda työyhteisöön kulttuuria, joka huomioi palvelun 

käyttäjän, henkilökunnan hyvinvoinnin, kokemuksen, tiedon, tutkimuksen, ammatillisen 

kehittymisen ja osallistavan päätöksenteon (Paasivaara ym. 2008). Sisäisistä auditoin-

neista on saatu hyviä kokemuksia kehittämisessä. Sisäisten auditointien avulla voidaan 

varmistaa toteutuvatko palvelut kuvatulla ja edellytetyllä tavalla (Antila 2012). Siten 

laatujärjestelmä tulee eläväksi ja toimivaksi (Gibb 2003).  Auditoinnit koetaan niin toi-

mintaa kuin työntekijöiden asennetta parantavana toimintana (Antila 2012) ja onnistues-

saan henkilökunta vastaanottaa sen tarjoamat mahdollisuudet ja osallistuvat sen kehit-

tämiseen (Gibb 2003).  

                

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Yhteenveto sisäisistä auditoinneista auditoidun kohteen näkökulmasta. 
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Sisäinen auditointi, hyvin toteutettuna vaatii järjestelmällistä ja suunnitelmallista toi-

mintaa monelta eri toimijalta. Sisäinen auditointi on prosessi, jonka avulla organisaation 

johto luo edellytykset hyvälle laadunhallintajärjestelmälle. Johto luo tavoitteet toiminta-

suunnitelmassa sisäisille auditoinneille ja johdon valitsema laatuvastaava suunnittelee 

sisäisten auditointien suorittamiset ja saa niille vahvistuksen johdolta. Hän organisoi 

sisäisten auditointien suorittamiset ja sisäiset auditoijat puolestaan suorittavat ne sovi-

tulla tavalla, objektiiviseen näkemykseensä perustuen. Auditoinnin lopuksi he tekevät 

arvioinnistaan raportin, joka on auditoidun yksikön ja johdon hyödynnettävissä laadun-

hallintajärjestelmän kehittämisessä paremmaksi, potilaan tarpeita palvelevammaksi ja 

organisaation toimintaa tehostavammaksi. Organisaation johto hyödyntää tuloksia, päät-

tää jatkotoimista ja liittää tulokset toimintakertomukseen. Laatuvastaava arvioi sisäisen 

auditoinnin prosessia ja sisäiset auditoijat arvioivat omaa toimintaansa parantaakseen 

sitä. Auditoidut yksiköt saavat puolestaan tietoa toiminnastaan ja voivat sen avulla ke-

hittää toimintaansa. 

 

2.2. Potilasturvallisuus 

 

Potilasturvallisuus (patient safety) on terveydenhuollossa toimivien yksiköiden ja orga-

nisaation periaatteet ja toiminnot, joilla varmistetaan hoidon turvallisuus ja suojataan 

potilasta vahingoittumasta. Se sisältää laiteturvallisuuden, hoidon turvallisuuden ja lää-

kehoidon turvallisuuden (kuvio 8). (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes-

kus & Lääkehoidon kehittämiskeskus 2006, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Potilas-

turvallisuus on osa hoidon laatua (Kotisaari & Kukkola 2012, Sosiaali- ja terveysalan 

tutkimus- ja kehittämiskeskus & Lääkehoidon kehittämiskeskus 2006, Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos). Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, ettei hoi-

dosta aiheudu haittaa ja potilas saa oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla (So-

siaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus & Lääkehoidon kehittämiskeskus 

2006, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, WHO 2013). 
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Kuvio 8. Potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 

kehittämiskeskus 2006, Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a). 

 

WHO:n (2013) mukaan potilasturvallisuus on maailmanlaajuinen kansanterveydellinen 

haaste. Taloudelliset ja inhimilliset kustannukset ovat valtavat (Helovuo ym. 2012, 

Warburton 2009). Arviolta joka kymmenes potilas saa jonkinlaisen haitan ja 1,4 mil-

joonaa ihmistä jonkin tartunnan sairaalahoidossa (WHO 2013). Siten jo yksistään talou-

delliset syyt pakottavat jo kehittämään potilasturvallisuutta. Taloudelliset syyt koostuvat 

muun muassa lisääntyneistä sairaalahoitopäivistä, oikeudenkäyntikuluista, saaduista 

tartunnoista sairaaloissa, menetetyistä tuloista, vammautumisista ja sairauskuluista. (He-

lovuo ym. 2012.) 

Ei haittaa potilaalle Haittaa potilaalle 

Potilasvahinko Lääkevahinko 
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Laadukkaan terveydenhuoltojärjestelmän peruskäsitteenä voidaan pitää potilasturvalli-

suutta (Euroopan yhteisöjen komissio 2008). Sen vuoksi potilasturvallisuuden tulisi olla 

yksi toiminnan keskeinen lähtökohta (Hallman-Keiskoski 2006) ja kehittämisen paino-

pisteen tulisi perustua potilaiden terveyteen ja kokemuksiin (WHO 2013). Potilasturval-

lisuuden kehittäminen tulee suunnitella organisaation toiminnan rakenteisiin ja sitä tulee 

seurata ja parantaa jatkuvasti (Kotisaari & Kukkola 2012). Voidakseen tehdä oikeita 

valintoja potilasturvallisuuden edistämiseksi, organisaation tulee kerätä tietoa monipuo-

lisesti eri lähteistä (van den Heuvel ym. 2005).  

 

Tietoja kerätään muun muassa potilaiden palautteista, valituksista, hoitovirheistä ja lä-

heltä piti –tilanteista sekä sisäisistä ja ulkoisista auditoinneista (van den Heuvel ym. 

2005, Lim 2004). Oikeiden valintojen tekemiseksi tarvitaan tietoa myös parannuksien 

kustannuksista ja hyödyistä. Kun parannuksien vaikutukset voidaan osoittaa, pystytään 

toteamaan hoidon turvallisuus ja resurssien kohdentuminen oikein. (Warburton 2009.)  

 

Saatuaan monipuolista tietoa, organisaation tulee arvioida niitä ja mahdollistaa myös 

kansalaisten osallistuminen (Lim 2004) sekä huomioida potilaiden ja heidän läheistensä 

osallisuus hoidon laadun ja potilasturvallisuuden kehittämiseen (Hallman-Keiskoski 

2006, Lim 2004). Tämän lisäksi potilailla ja heidän läheisillään on velvollisuus osallis-

tua turvallisuuden ylläpitoon ja edistämiseen kertomalla hoidon alussa riittävät tausta-

tiedot itsestään tai omaisistaan (Kotisaari-Kukkola 2012) kuten esimerkiksi sairauksista, 

allergioista ja lääkityksestä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009b).  

 

Potilasturvallisuuden parantaminen edellyttää organisaation kulttuurin muuttumista 

syyllistämisestä sekä virheiden osoittamisesta ja epäilystä kohti avoimuutta, oppimista 

sekä ymmärtämistä tukevaa ja ennaltaehkäisevää kulttuuria. Sitä ei saavuteta hetkessä 

vaan siihen tarvitaan pitkäjänteistä työtä. (Hallman-Keiskoski 2006.) Työyksiköissä 

tulee arvioida potilasturvallisuutta (Hallman-Keiskoski 2006) ja työntekijöiden asenne 

tulee saada muuttumaan niin, että potilasturvallisuudesta tulee kunkin yksikön ja yksit-

täisen työntekijän menestystekijä (Kotisaari & Kukkola 2012).  

 

Jotta toiminnassa saadaan muutoksia aikaiseksi, tulee sitä seurata ja oheistaa sekä kou-

luttaa riskien havaitsemiseen, käsittelyyn ja vähentämiseen (Kotisaari & Kukkola 2012). 
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Keskusteltaessa terveydenhuollon virheistä ja siitä miten niitä parhaiten käsitellään, 

saattaa johtaa kansallisen tason keskusteluksi. Ajan kanssa se voi johtaa lakimuutoksiin 

ja sitä kautta terveydenhuollon muuttumiseen. Siten myös hoidon laadun ja ammattilais-

ten elämänlaadun paraneminen lisääntyy. (Basanta 2003.) Korkealaatuiseen terveyden-

huoltoon ja potilasturvallisuuteen tarvitaan vahvaa poliittista sitoutumista ja institutio-

naalisia valmiuksia itsensä kehittämiseen (Lim 2004). 

 

Euroopan unioni nosti vuonna 2005 potilasturvallisuuden yhdeksi terveyspolitiikan pai-

nopistealueeksi (Terveys EU). Vuonna 2008 Euroopan yhteisöjen komissio teki aloit-

teen Euroopan unionin jäsenvaltioiden sitouttamiseen poliittisesti potilasturvallisuuden 

ottamiseksi kansalliseksi tavoitteeksi. Tavoitteena on kerätä vertailukelpoista tietoa ja 

levittää parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden keskuudessa tehokkaista ja läpinäkyvistä 

potilasturvallisuuden ohjelmista, rakenteista ja politiikasta. Kerääminen edellyttää sitä, 

että potilasturvallisuudelle luodaan ensin yhteinen kieli ja yhteiset indikaattorit. Tämä 

on tärkeää yksistään senkin takia, että potilaiden hoito kansainvälistyy ja potilaille tulee 

mahdolliseksi tehdä tietoon perustuvia valintoja liittyen hoidon turvallisuuteen. (Euroo-

pan yhteisöjen komissio 2008.) 

 

Suomi on vastannut haasteeseen uudessa terveydenhuoltolaissa. Sen mukaan kansanter-

veyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa säädetyn kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvan 

terveydenhuollon toiminnan tulee perustuu näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytän-

töihin. Toiminnan tulee olla laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Laki 

edellyttää terveydenhuollon toimintayksiköiden laatimaan suunnitelman potilasturvalli-

suuden täytäntöönpanosta, jossa huomioidaan potilasturvallisuuden edistäminen yhdes-

sä sosiaalihuollon palveluiden kanssa. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010.) 

 

Potilasturvallisuuden suunnitelmaa on tarkennettu sosiaali- ja terveysministeriön ase-

tuksella. Sen mukaan suunnitelman tulee sisältää 1) täytäntöönpanon vastuuhenkilöt ja 

toimijat sekä miten johto vastaa edellytyksistä ja voimavaroista toteuttaa potilasturval-

lista toimintaa, 2) turvallista toimintaa tukevat henkilöstöjohtamisen periaatteet ja käy-

tännöt sekä avointa turvallisuuskulttuuria tukevat arvot ja menettelytavat, 3) menettely-

tavat, joilla henkilökunta osallistuu moniammatilliseen potilasturvallisuuden kehittämi-

seen ja saa palautetta oppimista ja oman toimintansa kehittämistä varten, 4) laadukkaan 

ja turvallisen toiminnan edellyttämä henkilöstön perehdyttäminen sekä toimintayksi-
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köissä tapahtuva opiskelijoiden koulutus ja ohjaaminen, 5) menettelytavat joilla potilas 

ja hänen läheisensä voivat antaa palautetta potilasturvallisuuden puutteista ja menettely-

tavat, joilla potilaalle ja hänen läheiselleen annetaan tietoa ja tukea potilasta kohdan-

neen haittatapahtuman jälkeen, 6) toiminnassa käytettävät laadunhallinta-asiakirjat, 7) 

turvallisuus- ja laatuongelmien ennakoiminen sekä turvallisuusriskien tunnistaminen ja 

hallinta, 8) vaara- ja haittatapahtumien tunnistaminen ja raportointi, haittatapahtumien 

ilmoittaminen hoitoilmoitusjärjestelmään ja muiden säädösten edellyttämä raportointi ja 

korjaavia toimenpiteitä koskevat menettelytavat, 9) potilasturvallisuuden täytäntöön-

panossa tarvittava yhteistyö sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella muiden sosiaali- 

ja terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

341/2011.) 

 

Suomeen on luotu kansallinen potilasturvallisuuden strategia. Sen päätavoitteina vuosil-

le 2009 – 2013 on ollut, että: 1) potilas osallistuu potilasturvallisuuden parantamiseen, 

2) potilasturvallisuutta hallitaan ennakoivasti ja oppimalla, 3) vaaratapahtumat raportoi-

daan ja niistä opitaan, 4) potilasturvallisuutta edistetään suunnitelmallisesti ja riittävin 

voimavaroin sekä 5) potilasturvallisuus huomioidaan terveydenhuollon tutkimuksessa ja 

opetuksessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

2011). 

 

2.2.1. Potilaan näkökulma ja vastuu 

 

Potilaslaissa potilaan hoidon suunnittelun edellytetään tehtävän yhteisymmärryksessä 

potilaan, hänen omaisen tai läheisen tai laillisen edustajan kanssa. Potilaalle tulee kertoa 

ymmärrettävästi niistä hoitoon liittyvistä asioista, joilla on merkitystä päätettäessä hä-

nen hoidostaan. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.) 

 

Potilasturvallisuuden tavoitteena on, että hoito ja hoitolaitoksessa oleminen eivät aiheu-

ta potilaalle vahingoittumista hoidon aikana. Potilailla on oikeus oikeanlaiseen hoitoon, 

oikeaan aikaan ja oikein annetusti. Hoidettaessa potilasta saattaa kuitenkin syntyä vaara-

tilanteita. Tärkeintä on kuitenkin, että potilasta hoitavat henkilöt osaavat tunnistaa ne 

tilanteet, joissa turvallisuus voi vaarantua. Potilasta hoitavien henkilöiden tulee osata 

myös kehittää keinoja ja suojauksia, joilla vaarat voidaan ehkäistä ennakolta. (Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos 2012.) 
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Potilaiden ja heidän läheistensä osallisuus potilasturvallisuudessa tulee nähdä keskeise-

nä osana kehittämistä (Hallman-Keiskoksi 2006). Myös heidän tulee ottaa aktiivinen 

rooli potilasturvallisuuden parantamisessa (Kotisaari & Kukkola 2012). Heillä on oma 

erityinen roolinsa potilasturvallisuudessa. Heillä on omaa/läheistensä hoitoa koskevaa 

asiantuntemusta ja he voivat siten omalta osaltaan vaikuttaa hoidon turvallisuuteen. 

(Pietikäinen ym. 2012.) He voivat kertoa hoidon kannalta riittävät taustatiedot ja lisäksi 

he voivat ottaa esille havaitsemiaan haitta- tai läheltä piti -tilanne tai yleiseen turvalli-

suuteen liittyvistä asioista (Kotisaari & Kukkola 2012). Tulevaisuuden suunnitelmat 

potilaiden omahoidosta lisäävät heidän rooliaan potilasturvallisuuden kehittämisessä 

(Pietikäinen ym. 2012). 

 

Aina terveydenhuollon organisaatiot eivät paljasta hoitovirheitä potilaille. Syy julkai-

semattomuuteen johtunee oikeudenkäyntien ja vahingonkorvauksien pelosta sekä mai-

neen menetyksestä. Potilaat haluavat kuitenkin tietää hoitovirheistä riippumatta niiden 

vakavuudesta ja missä määrin niitä esiintyy. Potilaat vaativat tietoa siitä, miten ja miksi 

hoitovirheitä ilmenee ja miten niiden uusiutuminen voidaan estää. (Wilson & McCaf-

frey 2005.) Lim (2004) on todennut tutkimuksessaan Singaporen heikkoudeksi avoi-

muuden puutteen potilastyytyväisyyden ja hoitovirheiden tietojen julkaisemisessa. 

 

Potilaiden ja heidän läheistensä selviytymisen tukemiseen tulee kiinnittää huomiota,  

potilasta kohdanneen hoitovirheen jälkeen, oli kyseessä sitten haitta- tai läheltä piti -

tilanne. Heidän tulee saada mahdollisimman pian keskustelumahdollisuus asiaan osal-

listen työntekijöiden, esimiesten tai muiden hoidon asiantuntijoiden kanssa (Hallman-

Keiskoski 2006). Haasteena on kehittää ja toteuttaa asianmukaisia menettelytapoja ja 

ohjeita hoitovirheestä kertomiseen potilaalle ja läheisille (Kotisaari & Kukkola 2012, 

Wilson & McCaffrey 2005). Usein oppiminen tapahtuu aiemman kokemuksen pohjalta 

(Wilson & McCaffrey 2005). 

 

Hoitovirheen kohdannut potilas haluaa emotionaalista tukea, kuten anteeksipyynnön 

hoitovirheen jälkeen (Wilson & McCaffrey 2005). Potilaalle tulisi kertoa, että asiasta 

tullaan ottamaan opiksi ja varmistumaan siitä, että kyseinen haittatapahtuma ei tule tois-

tumaan toisen potilaan kohdalla. Keskustelun yhteydessä potilaalle tulee antaa mahdol-

lisuus muistutuksen tai kantelun tekemiseen ja ohjata vahinkoilmoituksen tekemiseen 
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(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012). Kun hoitovirheistä kerrotaan, potilaiden tyy-

tyväisyys ja luottamus lisääntyvät sekä tunnereaktio tasaantuu. Avoin asenne kertomi-

seen vähentää mahdollisia oikeudenkäyntikuluja tai muita seuraamuksia terveydenhuol-

to-organisaatiolle. (Wilson & McCaffrey 2005.) 

 

2.2.2. Organisaation ja johdon vastuu 

 

Terveydenhuollossa sattuu haittatapahtumia, joista potilaille aiheutuu eriasteisia haitto-

ja. Yleensä syy on laitteissa, hoidossa tai lääkehoidossa. (Terveyden- ja hyvinvoinnin 

laitos 2012.) Monissa organisaatioissa ei ole tehty riittävän systemaattisia suunnitelmia 

hoitovirheiden vähentämiseksi ja siten potilasturvallisuuden parantamiseksi. Siksi hoi-

tovirheet ja potilasturvallisuus ovat kiireellisiä terveydenhuollon johtamisen haasteita 

(Olden & McCaughrin 2007), sillä yksi hyvän hoitotyön laadun perusta on potilastur-

vallisuus (Kotisaari & Kukkola 2012). 

 

Organisaatioiden tulee ennakoida ja etsiä potilasturvallisuusriskejä sekä kehittää keinoja 

välttää haittojen syntymistä aktiivisesti (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012). Näitä 

ovat riskein arviointi, ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutta-

minen sekä toiminnan jatkuva arvioiminen ja kehittäminen (Kotisaari & Kukkola 2012). 

Yleisimpiä hoidon haittatapahtumia ovat: 1) hoitoon liittyvät infektiot, 2) väärä tai vii-

västynyt diagnoosi, 3) lääkitysvirhe, 4) kirurginen virhe, 5) laitevirhe ja 6) inhimillinen 

virhe (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012). 

 

Organisaation johdolla on merkittävä vaikutus potilasturvallisuuteen organisaation toi-

minnan suunnittelussa. Heidän tulee arvioida organisaation rakenteen ja strategisen 

suunnan vahvuuksia ja heikkouksia potilasturvallisuuden näkökulmasta. Niiden avulla 

johto voi kehittää monivuotisen suunnitelman (Olden & McCaughrin 2007 ). Sen perus-

teella heikkoudet käännetään vahvuuksiksi vaiheittain (Olden & McCaughrin 2007 ) 

kirjaamalla toimintasuunnitelmaan vuosittain potilasturvallisuutta edistäviä tavoitteita, 

joihin kyseisenä vuonna paneudutaan (Kotisaari & Kukkola 2012). Vastaavasti tavoit-

teiden saavuttamisen taloudelliset edellytykset huomioidaan taloussuunnitelmassa (He-

lovuo ym. 2012, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011). 
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Johtajien tulee nähdä potilasturvallisuus kokonaisuutena. Silloin se voidaan liittää toteu-

tettavaan hoitotyöhön, henkilöstön osaamiseen, toimintaympäristöön ja yleiseen turval-

lisuuteen, infektioiden aiheuttamiin riskeihin, lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen 

sekä lääkintälaite- ja tietoturvallisuuteen. Näihin liittyy myös niiden aiheuttamien hait-

ta- tai läheltä piti -tilanne ennaltaehkäisyn miettiminen. (Kotisaari & Kukkola 2012.)  

 

Kun johtamisessa otetaan huomioon potilasturvallisuus, se ei voi olla irrallaan muusta 

toiminnasta. Sen pitää näkyä osana muuta toimintaa. Kaikki päätökset joita organisaati-

ossa tehdään tulee arvioida myös potilasturvallisuuden näkökulmasta. Potilasturvalli-

suus tulee huomioida työympäristöä kehitettäessä ja hankintapäätöksiä tehtäessä. Kehi-

tettäessä työympäristöä pyritään varmistamaan niin potilaiden kuin henkilökunnan tur-

vallisuus. Hankintapäätöksiä tehtäessä pyritään työn hallinnan edistämiseksi laitteisto-

jen ja järjestelmien yhdenmukaisuuteen ja yhteensopivuuteen. (Helovuo ym. 2012, Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2011.) 

 

Esimerkiksi kun tietotekniikkaa hyväksytään osaksi terveydenhuoltoa, ovat tietoteknii-

kan budjetti, kannustava johtaminen, projektinhallinta, toteutus ja loppukäyttäjien osal-

listuminen keskeisessä asemassa. Tärkeätä on, että organisaation päättäjät ymmärtävät 

ja arvostavat näiden elementtien tärkeyden. Näin terveydenhuollon johtajien on mahdol-

lista saavuttaa laadun taso, joka on toivottu terveydenhuollon eri toimijoiden keskuu-

dessa. (Bernstein ym. 2007.) 

 

Johdolla on valta vaikuttaa potilasturvallisuuteen liittyviin tekijöihin (Pietikäinen ym. 

2012) ja he vastaavat siitä, että henkilökunnalle on annettu potilasturvallisuuden toteut-

tamiseen tarvittavat vastuut ja valtuudet (Olden & McCaughrin 2007) sekä resurssit 

(Olden & McCaughrin 2007 , Pietikäinen ym. 2012). Työyksiköiden henkilöstöresurs-

seissa tulee huomioida lisäavun pyytämisen kriteerit, henkilökunnan jaksaminen, henki-

lökunnan oma tarve tukitoimiin potilasvahinkotilanteista selviämiseen sekä henkilökun-

nan oman hyvinvoinnin seuranta (Hallman-Keiskoski 2006).  

 

Potilasturvallisuuden tulee olla toimintaa, jota tuetaan ja valvotaan erilaisilla menetel-

millä ja työkaluilla (Storey & Buchanan 2008). Sen valvonta on säännöllistä ja sen tasoa 

arvioidaan sekä esiin tulleisiin ongelmiin ja virheisiin puututaan välittömästi, mutta 

avoimesti ja rakentavasti. Toiminnan tulee tapahtua niin terveydenhuollon ammattilais-
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ten kuin organisaatioiden ylimmän johdon, keskijohdon ja lähiesimiehien toimesta. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012.)  

 

Organisaation johdon ja työntekijöiden välistä raportointia ja valvontaa voidaan helpot-

taa vaaratilanteiden raportointijärjestelmän avulla. Tuolloin voidaan hyödyntää yksit-

täisten toimijoiden osaamista ja resursseja säilyttäen varsinainen innovatiivinen oppimi-

nen kuitenkin yksiköissä (Macrae 2008). Organisaation johto puolestaan saa tiedon vaa-

ratapahtumista ja he voivat siten vaikuttaa laajemmalti yksittäisten toimijoiden turvalli-

suuden kehittämiseen (Macrae 2008) kehittämällä strategioita uudelleen esiintymisen 

estämiseksi (Wilson & McCaffrey 2005). 

 

Organisaatiossa tulee olla kaikkien saatavilla yhtenäiset, selkeät ja ajantasaiset toimin-

taohjeet ja kuvaukset käytännöistä potilasturvallisuuden edistämiseksi (Helovuo ym. 

2012, European committee for standardization 2008, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2011). Ne ovat yhteisiä toimintatapoja, joilla järjestelmän virheistä opitaan (Storey & 

Buchanan 2008, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012) ja miten toimintaa kehitetään 

turvallisemmaksi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012). Näitä ovat seurantajärjes-

telmä, raportointikäytäntö, vakavien vahinkojen läpikäynti ja henkilökunnan koulutus-

ohjelma potilasturvallisuuteen liittyen (Hallman-Keiskoski 2006). Lisäksi tulee olla 

yhteinen toimintatapa analysoidun palautetiedon saamiseen ja käsittelymenettelyyn työ-

yksiköissä sekä asioiden kirjaamiseen ja dokumentointiin kattavasti, myös potilasasia-

kirjoihin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012). Näistä yhtenäisistä toimintatavoista 

tulee organisaation standardeja, joita voidaan auditoida (Storey & Buchanan 2008). 

 

Terveydenhuollon optimaaliset toimintaedellytykset luo organisaation johto (Hallman-

Keiskoski 2006, Tanttu 2007) ja heillä on siten kokonaisvastuu potilasturvallisuudesta 

(Helovuo ym. 2012, Kotisaari & Kukkola 2012) ja sitä edistävästä toimintakulttuurista 

(Helovuo ym. 2012). Johdon tehtävänä on korostaa turvallisuutta kaikessa toiminnassa 

(Helovuo ym. 2012, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011). Vaikka organisaation joh-

to ja esimiehet ovat avainhenkilöitä potilasturvallisuuden johtamisessa, vaikuttaa orga-

nisaatioiden jokainen yksittäinen työntekijä potilasturvallisuuteen (Pietikäinen ym. 

2012). 
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Henkilökunnan asenteita (Feng ym. 2011, Ginsburg ym. 2010) ja käyttäytymistä (Feng 

ym. 2011) potilasturvallisuutta kohtaan tulee muuttaa niin, että potilasturvallisuudesta 

tulee kunkin yksikön ja yksittäisen työntekijän menestystekijä (Ginsburg ym. 2010, 

Kotisaari & Kukkola 2012). Se ei ole kuitenkaan mahdollista ilman vahvaa organisaati-

on johdon sitoutumista turvallisuuteen (Ginsburg ym. 2010). Johdon sitoutuminen on 

avainasemassa potilasturvallisuuskulttuurin rakentamisessa kaikilla organisaation tasoil-

la (Feng ym. 2011, Kinnunen 2010). Johtajien tulee sitoutua potilasturvallisuuskulttuu-

riin näkyvästi ja olla roolimallina potilasturvallisuuden varmistamisessa (Feng ym. 

2011). 

 

Kulttuurimuutosta tarvitaan erityisesti ryhmätyöhön (Alhatmi 2011), avoimuuteen (Al-

hatmi 2011, Sosiaali- ja terveysministeriö 2008) ja syyllistämättömyyteen (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2008). Niiden avulla taataan vastuullisuus, kunnioitus, yksittäisten 

ihmisten työpanoksen arvostaminen, laatua edistävä johtajuus ja ympäristö, jossa on 

mahdollista tarjota potilaskeskeistä hoitoa ottamalla potilaat ja heidän perheensä mu-

kaan turvallisuuden parantamiseen (Alhatmi 2011).  

 

Mahdollistamalla laaja osallistuminen (terveydenhuollon ammattilaiset, organisaation 

ylin johto, keskijohto ja lähiesimiehet) potilasturvallisuuden parantamiseksi, johto voi 

vaikuttaa asenteisiin, uskomuksiin, huomioihin, motivaatioon, turvallisuustietoisuuteen, 

politiikkaan sekä toiminta- ja menettelytapoihin. Siten johto voi muokata organisaation 

kulttuuria uuteen suuntaan. (Macrae 2008.) Tehdessään toimintaan muutoksia, tulee 

johdon huomioida asioiden keskinäiset vaikutukset, kuten esimerkiksi nykyisen organi-

saatiokulttuurin vaikutus muutoksen läpiviemiseen (Olden & McCaughrin 2007 ). 

 

Organisaation eri tasoille tulee nimetä potilasturvallisuutta koordinoivat henkilöt ja työ-

ryhmät. He ovat organisaation johdon nimeämät ja toimivat johdon alaisuudessa poti-

lasturvallisuuden päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä. Organisaatiossa voidaan 

miettiä onko organisaatio niin iso, että sinne tarvitaan eri toimialueiden johdon edusta-

jista koostuva ryhmä, joka vastaa potilasturvallisuuden strategisesta ohjauksesta ja joka 

raportoi potilasturvallisuuden kehityksestä sovituin aikavälein. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2011.) 
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Kokemukset, tietämykset, ongelmat ja kehittyminen potilasturvallisuudessa ovat päivit-

täistä työtä tekevillä, joten johdon tulee osoittaa kiinnostusta asioihin erilaisissa tapaa-

misissa ja keskusteluissa. Samalla organisaation johto luo avointa ja luottamuksellista 

ilmapiiriä. (Helovuo ym. 2012, Kinnunen 2010.) Kanadassa kansalliset akkreditoin-

tielimet edellyttävät jo sairaaloita arvioimaan potilasturvallisuuskulttuuria. Ne saattavat 

tulevaisuudessa kehittää standardeja, joilla organisaatioiden tulee mitata sitä, mitä he 

ovat oppineet ja miten he ovat reagoineet potilasturvallisuuteen liittyneistä tapauksista. 

(Ginsburg ym. 2010.) 

 

2.3. Yhteenveto 

 

Onnistunut ISO 9001:2008 laatujärjestelmän käyttöönotto on positiivinen kokemus. Sen 

avulla voidaan saavuttaa prosessien jatkuva kehittäminen. Siten voidaan vaikuttaa hoi-

don laadun parantamiseen, joka puolestaan vaikuttaa potilasturvallisuuden paranemi-

seen. Sisäiset auditoinnit ovat ISO 9001:2008 –järjestelmän työkalu, jonka avulla mah-

dollistetaan parannuksia laatujärjestelmään ja sitä kautta toimintaan. (van den Heuvel 

ym. 2005.) Sisäiset auditoinnit ei menetelmänä tarvitse välttämättä laadunhallintajärjes-

telmää tueksensa, mutta toisaalta se antaa sille varmemman pohjan. 

 

Kun sisäisillä auditoinneilla edistetään potilasturvallisuutta, ne tarjoavat selkeän poti-

laan kokemuksen arvostuksen ja auttavat työnantajaa toteuttamaan strategisia tervey-

denhuollon tehokkuuteen liittyviä tavoitteita ja ovat siten helpommin hyväksyttävissä 

(Patel 2010). Yhtenä tehokkaana toimintana on ottaa sekä potilasturvallisuus että työ-

turvallisuus yhtä aikaa sisäisten auditointien kohteeksi. Tuolloin tarkasteluun voidaan 

nostaa niin henkilöstön kuin potilaiden turvallisuus esimerkiksi infektioiden hallinnassa, 

paloturvallisuudessa, suojaimissa ja muissa varusteissa sekä vaarallisten aineiden käy-

tössä, varastoinnissa, siivouksessa ja huollossa. (Alhatmi 2010.) 

 

Laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisessä ovat kaikki organisaation toimijat yhtä 

tärkeitä omine tietoineen, taitoineen ja kokemuksineen. Sisäiset auditoinnit ovat yksi 

menetelmä, jolla laatua ja potilasturvallisuutta voidaan parantaa organisaation itsensä 

suorittamana. Onnistuakseen sisäiset auditoinnit vaativat organisaation kaikilta toimi-

joilta eli organisaation johdolta, laatuvastaavalta, sisäisiltä auditoijilta ja auditoiduilta 

yksiköiltä yhteistyötä. Se on siten vaativaa arviointia. Organisaation tehtävänä onkin 
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saada sisäiset auditoinnit markkinoitua henkilökunnalle välineenä, jolla organisaatio ja 

yksiköt voivat itse kehittää potilasturvallisuutta ja toimintaa paremmaksi (kuvio 9).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Laadunhallinta ja sisäiset auditoinnit potilasturvallisuuden parantamisessa. 
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3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa sisäisten auditointien ja potilasturvallisuuden 

johtamisen toteutumista. Tutkimus kohdistettiin ISO 9001:2008 sertifioitujen terveys-

palveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden organisaatioiden johdolle sekä laatu- ja 

potilasturvallisuusvastaaville. 

 

Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalvelui-

den sisäisten auditointien johtamisesta ja potilasturvallisuuden johtamisesta suhteessa 

terveydenhuollon lakiin. Toisena tavoitteena oli saada tietoa sisäisten auditointien hyö-

dyntämisestä potilasturvallisuuden parantamiseen. Saadun tiedon avulla voidaan kehit-

tää sisäisten auditointien ja potilasturvallisuuden johtamista, hyödyntää sisäisiä audi-

tointeja potilasturvallisuuden parantamiseen ja organisaatiot, joissa sisäisiä auditointeja 

ei ole vielä käytössä, saavat tietoa sisäisistä auditoinneista yhtenä kehittämismenetel-

mänä.  

 

Tutkimusongelmat: 

1) Miten sisäisten auditointien johtaminen toteutuu tällä hetkellä terveys- ja sosiaa-

lipalveluissa johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien näkökulmasta? 

a. Onko eri toimijoiden välillä eroa? 

b. Onko terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen laitoshoidon välillä eroa? 

c. Onko eri toimialojen välillä eroa? 

2) Miten potilasturvallisuuden johtaminen toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollossa 

johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien näkökulmasta? 

a. Onko eri toimijoiden välillä eroa? 

b. Onko terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen laitoshoidon välillä eroa? 

c. Onko eri toimialojen välillä eroa? 

3) Miten sisäinen auditointi nähdään kehittämisvälineenä potilasturvallisuuden pa-

rantamisessa johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien näkökulmasta? 

a. Onko eri toimijoiden välillä eroa? 

b. Onko terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen laitoshoidon välillä eroa? 

c. Onko eri toimialojen välillä eroa? 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena survey-tutkimuksena ja sitä varten laadittiin oma 

kyselylomake. Tutkimus oli ei-kokeellinen kartoittava tutkimus, joka toteutettiin poikit-

taistutkimuksena. Kvantitatiivinen lähestymistapa soveltuu erityyppisiin tutkimusase-

telmiin. Niitä voidaan toteuttaa poikittaistutkimuksina, jolloin tutkimusaineisto kerätään 

yhtenä ajankohtana kaikilta vastaajilta tai pitkittäistutkimuksia, jolloin tutkimusaineisto 

kerätään useammin kuin kerran samoilta vastaajilta (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2010, Polit & Beck 2012, Vastamäki 2010). Poikittaistutkimuksella voidaan 

selvittää asioiden välinen keskinäinen korrelaatio, mutta ei syy-seuraussuhdetta. Kvanti-

tatiivisen tutkimuksen avulla muuttujia mitataan käyttämällä tilastollisia menetelmiä ja 

tarkastelemalla muuttujien välisiä yhteyksiä. Kvantitatiivinen tutkimus voi olla kausaa-

lista, kartoittavaa tai kuvailevaa ja se voidaan toteuttaa kokonais- tai otantatutkimukse-

na. Otanta voi olla satunnainen, näyte tai harkinnanvarainen otos. Survey-tutkimus on 

haastattelu- tai kyselytutkimus, joka toteutetaan valmiiksi laaditulla lomakkeella. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, Polit & Beck 2012).  

 

4.1. Tutkimuksen kohde 

 

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat ne terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon lai-

tospalvelupalveluiden organisaatiot, joilla oli tutkimushetkellä voimassa oleva ISO 

9001:2008 sertifikaatti. Tätä tarkennettiin vielä niin, että sertifikaatin piti olla akkredi-

toidun organisaation myöntämä, jolloin sertifikaatin saamisen uskottavuuteen saattoi 

luottaa.  

 

Akkreditointi tarkoittaa jonkun organisaation päteväksi todistamista. Suomessa Finnis 

Accreditation Service (Finas 2013) on ainoa kansallinen virallinen organisaatio, joka 

akkreditoi muun muassa sertifiointielimiä, kalibrointi- ja testauslaboratorioita, tarkas-

tuslaitoksia ja vertailumittausten järjestäjiä. Se toimii itsenäisesti ja sen puolueettomuus 

akkreditoinnissa noudatettaviin periaatteisiin ja akkreditoinnin toteutukseen varmiste-

taan yhteistyöllä valtioneuvoston asettaman Vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain 

neuvottelukunnan Pätevyyden toteamisen jaoston (VANK-P) kanssa. Sen toimintaa 

ohjaa lainsäädäntö. (Finas 2013.)  
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Tutkimuksen alkuvaiheessa Finasin internetsivuilla (www.finas.fi) ylläpidettävän ak-

kreditoitujen organisaatioiden listalla oli neljä Suomessa toimivaa organisaatiota, jotka 

Finas oli akkreditoinut kansainvälisten standardien mukaisesti suorittamaan terveys- ja 

sosiaalipalveluissa laatujärjestelmän sertifioinnin standardin SFS-EN ISO 9001:2008 

perusteella (NHG Audit Oy, Inspecta sertifiointi Oy, DNV Certification Oy/Ab ja Qua-

litor Oy). Asia varmennettiin vielä Finas:lta sähköpostitse. Näiltä neljältä sertifioin-

tielimeltä pyydettiin sähköpostitse nimilistaa niistä terveys- ja sosiaalipalveluiden orga-

nisaatioista, joilla oli sillä hetkellä heidän myöntämänsä ja voimassa oleva ISO 

9001:2008 sertifikaatti.  

 

Sertifikaatin saaneita organisaatioita oli 132 kpl, joiden sertifikaatit varmennettiin vielä 

kyseisten organisaatioiden internet-sivuilta. Akkreditoitujen organisaatioiden ja inter-

net-sivuilta saatujen tietojen pohjalta organisaatioita ei pystynyt luokittelemaan, joten 

organisaatiot päädyttiin luokittelemaan organisaatioiden toimialaluokkien mukaan. Tie-

dot saatiin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) internet-sivuilta (Patentti- ja rekiste-

rihallitus & Verohallitus 2012) (taulukko 1). Tiedot päivittyvät kerran vuodessa, mutta 

tutkimukseen osallistuvat organisaatiot olivat yli vuoden vanhoja, joten tietojen piti pi-

tää paikkansa. YTJ:n tietopalvelun yrityshaun luotettavuus varmennettiin vielä puheli-

mitse tilastokeskukselta.  

 

Kaikille yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti toimiala toi-

mialaluokituksen 2008 (TOL 2008) tarkimmalla tasolla. Aputoimipaikan toimiala on 

yleensä sama kuin yrityksen päätoimiala. Monitoimipaikkaisen yrityksen päätoimiala on 

toimiala, jossa tilikauden arvonlisäys on suurin. (Tilastokeskus 2008b). Luokitusstan-

dardit ovat tilastokeskuksen vahvistamat ja niiden tarkoituksena on edistää tilastojen 

käsitteellistä selkeyttä ja vertailukelpoisuutta. Toimialaluokitus perustuu EU:n toimiala-

luokitukseen, joka on vahvistettu EU:n parlamentin ja neuvoston asetuksella ja se vel-

voittaa jäsenmaita käyttämään sitä tai siihen perustuvaa kansallista versiota. (Tilasto-

keskus 2008a.) 
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Taulukko 1. Terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) ISO 9001:2008 sertifioidut ja niiden 

jakaumat sekä tutkimukseen valitut (*). 

 TOL 4-numerotason nimike Kpl  
 86 TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 53  
 86101 Varsinaiset sairaalapalvelut 5 * 
 86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit 17  
 86210 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut 1  
 86220 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut 18 * 
 86230 Hammaslääkäripalvelut 2  
 86901 Fysioterapia 2  
 86902 Laboratoriotutkimukset 1  
 86903 Kuvantamistutkimukset 2  
 86904 Sairaankuljetuspalvelut 1  
 86909 Muu terveyspalvelu 4  
 87 SOSIAALIHUOLLON LAITOSPALVELUT YHTEENSÄ 32  
 87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset 6 * 
 87102 Vammaisten hoitolaitokset 0  
 87201 Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut 2  
 87202 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut 3  
 87203 Päihdeongelmaisten laitokset 1  
 87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut 0  
 87301 Ikääntyneiden palveluasuminen 10 * 
 87302 Vammaisten palveluasuminen 2  
 87901 Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito 6  
 87902 Ensi- ja turvakodit 0  
 87909 Muut laitokset ja asumispalvelut 2  
 88 SOSIAALIHUOLLON AVOPALVELUT YHTEENSÄ 12  
 88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille 3  
 88102 Ikääntyneiden päivätoiminta 0  
 88103 Vammaisten päivä- ja työtoiminta 0  
 88109 Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut 1  
 88911 Lasten päiväkodit 0  
 88919 Muu lasten päivähoito 0  
 88991 Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille 0  
 88992 Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille 0  
 88993 Avomuotoinen päihdekuntoutus 0  
 88999 Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut 8  
     * = tutkimukseen valitut 

 

Pääluokkaan Q kuuluu terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottaminen, riippumatta siitä 

ovatko ne julkisia vai yksityisen sektorin yksiköitä. Luokkaan Q86 kuuluvat terveyspal-

velut. Siihen kuuluvat tutkimus- ja hoitopalvelut, joita tuotetaan lyhyt- ja pitkäaikaishoi-

toa antavissa yleis- ja erikoissairaaloissa, sairaskodeissa, kuntoutuslaitoksissa ja muissa 

terveydenhuollon laitospalveluyksiköissä. Luokkaan Q87 kuuluvat sosiaalihuollon lai-

tospalvelut. Siihen kuuluvat niin sosiaalihuollon laitos- kuin asumispalvelut. Luokkaan 
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Q88 kuuluvat sosiaalihuollon avopalvelut. Niihin kuuluvat erilaisten sosiaalisten tuki-

palvelujen tuottaminen suoraan asiakkaille. 

 

Koska tutkimus haluttiin kohdistaa somaattisia sairauksia hoitaviin ja sairaanhoidollisia 

palveluita tuottaviin organisaatioihin, jätettiin sosiaalihuollon avopalvelut (Q88) koko-

naan pois ja osa sosiaalihuollon laitospalveluista. Terveyspalveluista jätettiin kuntoutus-

laitokset pois, koska internet-sivujen mukaan ne tuottivat pääsääntöisesti lyhytaikaista 

kuntoutusta eri organisaatioiden työntekijöille esimerkiksi työkykyä ylläpitävänä toi-

mintana tai erilaisten yhdistysten kautta esimerkiksi sopeuttavana toimintana. Yhden tai 

kahden organisaation luokat jätettiin myös pois niiden vähäisyyden takia. Siten terveys-

palveluista (Q86) mukaan valikoituivat varsinaiset sairaalapalvelut (86101) ja lääkä-

riasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220). Sosiaalihuollon 

laitospalveluista (Q87) mukaan valikoituivat ikääntyneiden hoitolaitokset (87101) ja 

ikääntyneiden palveluasuminen (87301). Näin ollen otannaksi tuli 39 organisaatiota. 

(Tilastokeskus 2008a.) 

 

Kaikkiin 39 organisaatioon oltiin yhteydessä puhelimitse, jolloin tutkimuksesta päästiin 

keskustelemaan suullisesti. Samalla selvitettiin tutkimuslupakäytäntöjä. Organisaatioi-

hin lähetettiin sovitusti tutkijan itsensä tekemä tutkimuslupahakemus ja tutkimussuunni-

telma. Tämän jälkeen yhdelle organisaatiolle lähetettiin postitse sekä tutkijan tekemä 

tutkimuslupahakemus että tutkimussuunnitelma ja yhdelle organisaatiolle heidän oma 

tutkimuslupahakemuksensa. 

 

Kaikkiin tutkimuslupahakemuksiin ei tullut vastauksia, joten tutkija lähetti vielä uudel-

leen niihin organisaatioihin, joista lupaa ei ollut tullut uudelleen tutkimuslupahakemuk-

sen ja tutkimussuunnitelman. Koko prosessin lopputuloksen oli että 39 tutkimukseen 

valitusta organisaatiosta 20 organisaatiota lähti mukaan, 12 jätti vastaamatta, 4 oli fuu-

sioitunut toiseen organisaatioon sen jälkeen, kun he olivat saaneet sertifikaatin, 2 oli 

muutostilanteessa, joka ei mahdollistanut osallistumista ja 1 ei halunnut mukaan. 20 

organisaatiosta tutkimuksen osallistujiksi saatiin 124 henkilöä, joiden nimet ja sähkö-

postiosoitteet lähetettiin tutkijalle. 
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4.2. Mittarin laadinta 

 

Mittari laadittiin käsitteiden määrittelyn kautta. Sisäisten auditointien käsitteet pohjau-

tuivat tieteellisesti tutkittuun tietoon. Potilasturvallisuus pohjautui sekä tieteelliseen 

tietoon että uuden terveydenhuollon lain tuomiin vaatimuksiin sosiaali- ja terveyden-

huollon potilasturvallisuudesta. Teoriatiedosta nousseiden käsitteiden operationalisoin-

tia mietittiin tarkkaan ja niiden kääntäminen väittämiksi tehtiin erityisellä huolella ja 

tarkkaavaisuudella, jotta ne olivat yksiselitteisiä ja vastasivat tutkimukselle asetettuihin 

tavoitteisiin ja tutkimusongelmiin. Väittämät ryhmiteltiin isommiksi kokonaisuuksiksi 

ja niille luotiin kysymykset. Sen jälkeen kysymykset ryhmiteltiin isommiksi kokonai-

suuksiksi aihealueittain ja siten mittari muodostui viisiosaiseksi (liite 4).  

 

Ensimmäinen osa käsitteli organisaation taustatietoja koskien laatujärjestelmää ja sisäi-

siä auditointeja. Strukturoituja kysymyksiä oli kolme, joihin sai valita vain yhden vaih-

toehdon ja avoimia kysymyksiä yksi. 

 

Toinen osa käsitteli potilasturvallisuuden toteutumista. Kysymyksiä oli kuusi, joista 

yksi oli avoin kysymys ja viisi strukturoitua, sisältäen 2 - 13 väittämää. Väittämiin vas-

tattiin Likertin asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 2=Asia on työn alla, 3=Täysin sa-

maa mieltä, 4=En osaa sanoa. Jokaisen kysymyksen perässä oli väittämä henkilökunnan 

tietoisuudesta väittämien asioista ja toimimisesta niitä koskevien toimintatapojen mu-

kaisesti. Näihin väittämiin vastattiin viisiportaisella Likertin asteikolla, jossa 1=Täysin 

eri mieltä, 2=Osittain eri mieltä, 3=Osittain samaa mieltä, 4=Täysin samaa mieltä, 5=En 

osaa sanoa. Avoimessa kysymyksessä sai valita useamman vaihtoehdon. Kysymys 

muodostui kolmesta valmiista vaihtoehdosta ja lisäksi kysymykseen pystyi lisäämään 

vaihtoehtoja. 

 

Kolmas osa käsitteli sisäisten auditointien toteutumista. Strukturoituja kysymyksiä oli 

kuusi, sisältäen 5 – 22 väittämää. Yhden kysymyksen väittämiin vastattiin Likertin as-

teikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 2=Asia on työn alla, 3=Täysin samaa mieltä, 4=En 

osaa sanoa. Lisäksi yhden väittämän tietoa täydennettiin avoimella vastauksella. Viiden 

kysymyksen väittämään vastattiin Likertin asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 

2=Osittain eri mieltä, 3= En osaa sanoa, 4=Täysin samaa mieltä, 5= Osittain samaa 

mieltä. 
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Neljäs osa käsitteli sisäisiä auditointeja ja potilasturvallisuutta. Strukturoituja kysymyk-

siä oli yksi, joka sisälsi 6 väittämää. Väittämiin vastattiin Likertin asteikolla, jossa 

1=Täysin eri mieltä, 2=Osittain eri mieltä, 3= En osaa sanoa, 4=Täysin samaa mieltä, 

5= Osittain samaa mieltä. 

 

Viides osa koski vastaajien ja organisaatioiden taustatietoja. Strukturoituja kysymyksiä 

oli 4, joista osaan sai valita yhden vaihtoehdon ja osaan useamman vaihtoehdon. Lisäksi 

kysymyksissä oli kirjallinen vaihtoehto tilanteisiin, joissa valmiista vaihtoehdoista ei 

löytynyt sopivaa kohtaa. 

 

Kyselytutkimukseen käytettiin sähköistä ZEF -arviointiohjelmaa, jonne pääsi www-

selaimen kautta. Tutkija syötti tekemänsä mittarin ohjelmaan itse, koska se oli hänelle 

entuudestaan tuttu ohjelma ja muokkasi siellä kyselylomaketta ohjelman mahdollista-

milla elementeillä siistiksi ja selkeäksi. Sen jälkeen mittari ja ZEF -arviointiohjelman 

toiminta testattiin ja tehtiin havaitut muutettavat asiat. Mittariin tehtiin muutoksia väit-

tämien sanamuotoihin ja muutama väittämä jätettiin pois ja kyselylomakkeella olleita 

vastausohjeita tarkennettiin. 

 

Tutkija syötti ZEF -arviointiohjelmaan saatekirjeen osallistujille ja kaikkien osallistuji-

en sähköpostiosoitteet, jolloin hän sai lähetettyä ohjelman kautta sekä saatteen sekä ky-

selyn www-osoitteen henkilökohtaisesti jokaiselle kyselyyn osallistuvalle. Samoin hän 

loi sinne saatteen uusintakyselyä varten. 

 

Kaikille kysymyksille ja väittämille oli tekovaiheessa luotu numerot ja kaikki väittämät 

olivat samansuuntaisia, joten vastausten käsittely helpottui kun ne oli helposti tunnistet-

tavissa eikä kysymyksiä tarvinnut erikseen kääntää samansuuntaisiksi. 

 

4.3. Tutkimusaineiston hankinta ja analysointi 

 

Kaikille tutkimukseen osallistuville (n=124) lähetettiin yhtä aikaa sähköinen kysely 

(liite 4) ja saate kyselyyn (liite 3). Kysely oli auki kolme viikkoa, 19.2. – 11.3.2013. 

Kaksi viikkoa kyselyn alkamisesta, lähetettiin vielä uusintakysely saatteineen niille, 

jotka eivät olleet siihen mennessä vastanneet. Määräajan jälkeen kyselyn vastauspro-
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sentti oli 52% (63). Tutkija lähetti vielä toisen uusintakyselyn saatteineen ja jatkoi vas-

tausaikaa 24.3.2013 asti, jonka jälkeen tutkija sulki vastausmahdollisuuden. Lopullisek-

si vastausprosentiksi tuli 59% (72). Postikyselyn riittävä vastausprosentti on 60 ellei 

sitten pystytä osoittamaan, että vastaamatta jättäneet eivät ole muusta ryhmästä olennai-

sesti poikkeavia (Valli 2001). Koska kysely toteutettiin internet -kyselynä, voidaan tut-

kimuksen vastausprosenttia pitää hyvänä ja vastauksista voidaan tehdä yleistyksiä mui-

hin ISO 9001:2008 sertifioituihin terveyspalveluiden- ja sosiaalihuollon laitospalvelui-

den organisaatioihin. 

 

Vaikka ZEF -arviointiohjelmasta on mahdollisuus saada erilaisia tilastoja, siirrettiin 

aineisto kuitenkin Excel-sovelluksen kautta SPSS 19.0.0 -ohjelmaan tilastollisen luotet-

tavuuden varmistamiseksi. Ennen siirtoa, aineistosta poistettiin ne vastaukset, joissa 

useampaan kysymykseen (yli 75%) oli jätetty vastaamatta. Sen jälkeen tutkija suoritti 

analyysin. Kyselylomakkeen strukturoitujen kysymysten vastaukset analysoitiin IBM 

SPSS Statistics for Mac 19.0.0 tilasto-ohjelmalla ja kuviot toteutettiin Microsoft® Ex-

cel® for Mac 2011 14.3.4. taulukkolaskentaohjelmalla.  

 

Kyselylomake (liite 4) on strukturoitu sisältäen kaksi avointa kysymystä. Muuttujat ovat 

luokittelu- ja järjestysasteikollisia muuttujia. Tutkimuksen organisaatiotason tausta-

muuttujia ovat organisaation toimialaluokka ja yritysmuoto sekä yksilötason tausta-

muuttujana vastaajan toimi/toimet organisaatiossa. Taulukossa 2 on esitetty tutkimuk-

sessa käytetyt analyysimenetelmät. Tutkimustuloksia esitetään tekstissä sanallisesti sekä 

taulukoin ja kuvioin. Kunkin väittämän prosenttiosuudet löytyvät myös liitteenä olevas-

ta kyselylomakkeesta (liite 4).  
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Taulukko 2. Tutkimuksessa käytetyt tilastolliset menetelmät. 

Tilastolliset menetelmät Käyttöalue 
Suorat jakaumat o Frekvenssit 

o Prosenttijakaumat 
o Mediaanit 
o Moodit 

Ristiintaulukointi o Kaksiulotteinen frekvenssitaulukko 
o χ2 –merkitsevyystesti 
o Fisherin –merkitsevyystesti (pienille 

aineistoille) 
o Sopii kaikille asteikkotyypeille 

Spearmanin järjestyskorrelaatio o ρ > 0 = positiivinen korrelaatio 
o ρ < 0 = negatiivinen korrelaatio 
o ρ = 0 = ei korrelaatiota 
o Järjestyslukuasteikollisille muuttujille 

 
Tutkimusaineiston analysointi kannattaa aloittaa kuvailevasta analyysistä eli frekvenssi- 

ja prosenttijakaumista (Jokivuori & Hietala 2007). Metsämuurosen (2009) mukaan jär-

jestysasteikolla mitatuille muuttujille paras keskiluku on mediaani. Kahden riippumat-

toman muuttujan suhdetta toisiinsa voidaan tarkastella ristiintaulukoinnilla. (Jokivuori 

& Hietala 2007, Metsämuuronen 2009). Jos toinen tarkasteltavista muuttujista on luo-

kitteluasteikollinen, käytetään riippuvuuden havainnollistamiseen ristiintaulukointia, 

johon lasketaan frekvenssit ja prosentit. Selittävä muuttuja sijoitetaan rivimuuttujaksi, 

jolloin vertailu on helpompaa. Saadun jakauman perusteella voidaan arvioida mahdol-

lista riippuvuutta. (Karjalainen 2010, Metsämuuronen 2009). 

 

Parametrittomilla Khiin neliö (χ2) -testillä ja Fisherin tarkan todennäköisyyden testillä 

selvitetään millä todennäköisyydellä muuttujat, jotka eivät ole jakautunut normaalisti, 

ovat riippumattomia toisistaan (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, Metsämuu-

ronen 2009.) Khiin neliö -testin edellytyksenä on että aineiston koko on yli 50 ja että 

kussakin solussa on vähintään viisi havaintoa tai alle viiden havainnon soluja on kor-

keintaan 20 prosenttia aineistosta. Lisäksi kaikkien solujen frekvenssin tulee olla yli 1. 

Muussa tilanteessa käytetään Fisherin testiä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2009, Metsämuuronen 2009.) Jos tarkasteltavista muuttujista toinen on luokitteluas-

teikollinen, käytetään Khiin neliö -testiä (Karjalainen 2010, Metsämuuronen 2009). 

Kahden järjestysasteikollisen muuttujan riippuvuuden suuntaa ja voimakkuutta mitataan 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen (rho, ρ) avulla. (Karjalainen 2010, Metsä-

muuronen 2009.)  
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Khiin neliö –testin tulkintaan käytetään tässä tutkimuksessa seuraavaa (Metsämuuronen 

2009): 

p ≤ 0,001 tilastollisesti erittäin merkitsevä (***) 

0,001 ≤ p < 0,01 tilastollisesti merkitsevä (**) 

0,01 ≤ p < 0,05 tilastollisesti melkein merkitsevä (*) 

0,05 ≤ p < 0,10 tilastollisesti suuntaa antava 

 

Spearmanin korrelaation tulkintaan käytetään tässä tutkimuksessa seuraavaa (Metsä-

muuronen 2009): 

0,80-1,0 erittäin korkea korrelaatio 

0,60-0,80 korkea korrelaatio 

0,40-0,60 melko korkea korrelaatio 

 

Koska lähes kaikki muuttujat ovat järjestysasteikollisia, käsitellään tuloksia prosenttija-

kaumien muodossa. Neliportaista asteikkoa käsitellään sellaisenaan. Viisiportainen as-

teikko on muutettu analysointivaiheessa kolmiportaiseksi (taulukko 3), jossa pienin arvo 

kuvaa negatiivisinta ja suurin arvo positiivisinta mielipidettä. Prosenttijakaumien posi-

tiivisia tuloksia tulkitaan seuraavan tutkijan rakentaman arviointiasteikon mukaan: 0-

20%, erittäin huonosti, 21-40%, huonosti, 41-60% kohtalaisesti, 61-80% hyvin, 81-

100% erittäin hyvin.  

 
Taulukko 3. Asteikkomuunnokset. 

1 Täysin eri mieltä 
2 Osittain eri mieltä 
3 En osaa sanoa 
4 Osittain samaa mieltä 
5 Täysin samaa mieltä 

1 
1 
2 
3 
3 

 
Avoimia vastauksia voi tarkastella laadullisesti. Avoimet kysymykset ovat hyviä, jos 

halutaan ideoita tai vastaajan mielipide perusteellisemmin. (Valli 2010.) Kyselylomak-

keen avoimien kysymysten vastaukset analysoitiin sisällön analyysillä. Tutkija käytti 

induktiivista analyysiä, jossa konkreettisesta aineistosta siirrytään käsitteelliseen kuva-

ukseen. Apuna oli Excel -taulukkolaskentaohjelmaan rakennettu käsitekartta, johon 

kerättiin ensin vastauksien alkuperäiset ilmaisut ja ryhmiteltiin ne ryhmiksi sisällön 

mukaan, saaden lopulta pääkäsite (liite 5).  
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1. Taustatiedot 

 

Tutkimukseen osallistui 20 terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden or-

ganisaatiota, joilla oli voimassa oleva ISO 9001:2008 sertifikaatti. Vastaajien määrät 

organisaatioittain vaihteli 1-16 välillä, riippuen organisaation koosta. Näistä 55% (11) 

edusti terveyspalveluiden ja 45% (9) sosiaalihuollon laitospalveluiden organisaatioita 

(kuvio 10).  

 

 
Kuvio 10. Tutkimukseen osallistuneiden organisaatioiden määrä (n=20).  
 

Organisaatioiden yritysmuodon mukaan vastaajista kuului aatteellisiin yhdistyksiin 10% 

(7), kuntayhtymiin 13% (9), osakeyhtiöihin 63% (45) ja säätiöihin 15% (11) (kuvio 11). 

 
Kuvio 11. Vastaajien jakautuminen organisaatioiden yritysmuodon mukaan (n=72). 
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Kyselylomake lähetettiin tutkimukseen osallistuneiden organisaatioiden 124 johdon 

jäsenelle sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavalle. Kyselyyn vastasi 72 henkilöä, 

vastausprosentin ollessa 59%. Vastaukset jakautuivat terveyspalveluiden organisaatioi-

den vastaajiin 61% (44) ja sosiaalihuollon laitospalveluiden organisaatioiden vastaajiin 

39% (28) (kuvio 12). 

 

 
Kuvio 12. Vastaajien jakautuminen organisaatioiden mukaan (n=72). 

 

Kaikki vastaajat eivät edustaneet pelkästään organisaation johtoa tai laatu- tai potilas-

turvallisuusvastaa vaan he saattoivat edustaa sekä organisaation johtoa, että laatu- ja/tai 

potilasturvallisuusvastaavaa, riippuen organisaation koosta (taulukko 4). 

 

Taulukko 4. Vastaajien määrä prosenttiosuuksina vastaajaryhmittäin (n=72). 

Taustamuuttuja n %  
Vain organisaation johdon jäsen 39 54 ° 
Vain laatuvastaava 7 10 °° 
Vain potilasturvallisuusvastaava 4 6 °° 
Organisaation johdon jäsen ja laatuvastaava 3 4 °° 
Organisaation johdon jäsen ja potilasturvallisuusvastaava 3 4 °° 
Organisaation johdon jäsen sekä laatu- ja potilasturvalli-
suusvastaava 

3 4 °° 

Laatu- ja potilasturvallisuusvastaava 3 4 °° 
Ei mainintaa 3 4 °°° 
Muut 7 10 °°° 
Yhteensä 72 100  

 

Tutkimustulosten analysointia varten vastaajat ryhmiteltiin kolmeen ryhmään: organi-

saation johdon edustajat, laatu- ja potilasturvallisuusvastaavat ja muut. Organisaation 

johdon edustajiin kuului vain ne organisaation johdon jäsenet, joilla ei ollut laatu- tai 
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potilasturvallisuusvastaavan tehtäviä (taulukko 4, °). Laatu- ja potilasturvallisuusvas-

taaviin ryhmiteltiin ne, jotka olivat ilmoittaneet joko ainoaksi tehtäväkseen tai toiseksi 

tehtäväkseen laatu- ja/tai potilasturvallisuusvastaavan tehtävät, koska he ovat paneutu-

neet syvällisemmin laatu- ja potilasturvallisuusasioihin (taulukko 4, °°). Kolmanteen 

ryhmään sijoitettiin ne jotka olivat maininneet jonkin muun tehtävän organisaatiossa ja 

ne joilla ei ollut mitään mainintaa asiasta (taulukko 4, °°°). Näin tutkittaviksi ryhmiksi 

saatiin organisaation johdon jäseniä 54% (39), laatu- ja potilasturvallisuusvastaavia 

32% (23) ja muita henkilöitä 10% (14) (kuvio 13).  

 

 
Kuvio 13. Vastaajien jakautuminen organisaatiossa toimimisen mukaan (n=72). 

 

5.2. Sisäiset auditoinnit 

 

5.2.1. Valtuutuksien toteutuminen organisaatiossa 

 

Vastaajat (n=71) arvioivat sisäisten auditointien valtuutuksien toteutumisen erittäin hy-

väksi (87%) (md=3, mo=3). 3% mukaan se toimi erittäin huonosti ja 4% ei osannut ar-

vioida asiaa. Kaikkien vastaajien (100%) mukaan organisaatioissa oli nimetty vastuu-

henkilö sisäisiin auditointeihin. Vastuuhenkilöstä oli tiedotettu organisaatioissa erittäin 

hyvin (96%). Sisäisten auditointien toteuttamisen ja koulutuksen tarvitsemat määrärahat 

oli huomioitu taloussuunnitelmassa hyvin (75-76%) tai niitä oltiin laittamassa sinne (4-

9%). 7-9% mukaan niitä ei oltu huomioitu ja 10-11% ei osannut vastata.  

 

Ylimmän johdon sitoutuminen koettiin erittäin hyväksi (92%) sisäisiin auditointeihin ja 

4% mukaan sitä oltiin työstämässä. Kukaan ei kokenut, että ylin johto ei olisi sitoutunut 
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sisäisiin auditointeihin ja 4% ei osannut vastata (kuvio 14). Verrattaessa vastauksia ter-

veyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden välillä tai organisaation johdon 

sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien välillä tai organisaatioiden eri yritysmuoto-

jen välillä ei tilastollisesti merkitseviä eroja tullut esiin. 

 

 
Kuvio 14. Sisäisten auditointien valtuutuksien toteutuminen. 

 

Johdon sitoutuminen sisäisiin auditointeihin näkyi vastaajien mielestä käytännössä in-

formaationa, motivointina, resursseina, suunnitteluna, seurantana, osallistumisena, ja 

toimenpiteinä (kuvio 15, liite 5). Sisäisiin auditointeihin liittyvällä informaatio käsittää 

sen, että niitä pidetään jatkuvasti esillä. Ne näkyvät johdon viestinnässä, osastopalave-

reissa, johdon osallistumisena palautekeskusteluihin, johtoryhmän antamina komment-

teina, tiedottamisessa hyvissä ajoin ja välittömästi, kaikkia koskevissa raportoinneissa ja 

sisäisten auditointien tarpeen selvittämisestä. 

 

Motivoinnilla organisaation johto kannustaa laatutyöhön ja auditointien tekemiseen. 

Johdon oma positiivinen suhtautuminen ja esillä pitäminen, tuen antamisella, auditoijien 

kanssa keskustelemalla ja vierailemalla toimipisteissä osoitetaan aitoa kiinnostusta si-

säisiä auditointeja kohtaan. Osallistumalla johto antaa esimerkkiä toimimisesta, jolloin 

he osoittavat ymmärtävänsä asiasta. He osallistuvat suunnitteluun, toimivat itse auditoi-

jina, ovat mukana auditoinneissa ja myös heidän toimintaansa auditoidaan. Resurssien 

mahdollistaminen edesauttaa sisäisten auditointien toteuttamista. Koulutuksella, pereh-

dytyksellä ja ohjauksella opitaan hyödyntämään sisäisiä auditointeja paremmin ja ajan 

antaminen mahdollistaa hyvän valmistautumisen ja toteuttamisen. Tietojärjestelmien 

mahdollistaminen helpottaa työtä. Taloudellisilla panoksilla nämä mahdollistuvat. 

Suunnitteluun johto ottaa aktiivisesti osaa. Se laatii suunnitelmat aduitoinneista pitkäl-

le ja lyhyelle aikavälille ja sopii aikataulut sen toteuttamiseen. Suunnitelmaan nimetään 
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vuosittain jokin johdon tärkeäksi kokema teema ja siinä näkyy oikeiden asioiden audi-

tointi, jotka johtavat konkreettiseen kehittämistoimintaan. Johto hyväksyy auditointi-

suunnitelmat ja sisäiset auditoinnit kirjataan toimintasuunnitelmaan. Seurannalla johto 

valvoo, että sisäiset auditoinnit tulee tehtyä. He tutustuvat asiakirjoihin, vaativat raportit 

sisäisistä auditoinneista, valvovat ennakoivien ja korjaustoimenpiteiden edistymistä 

sekä huolehtivat niiden tekemisestä ajallaan. Toimenpiteet koskettavat toimintaa sisäis-

ten auditointien jälkeen. Auditointien tulokset käydään läpi johdon katselmuksessa, jo-

hon sisäisen auditoinnin vastuuhenkilö osallistuu. Siellä auditointoinnit ja niistä esille 

nousevat asiat käydään läpi ja ne johtavat tarvittaessa toimenpiteisiin. Niiden avulla 

määritellään seuraavien auditointien painopistealueet. Sitoutumisen avulla johto osoit-

taa, että laatu ja laadulla johtaminen on organisaation strateginen tavoite. 

 

 
Kuvio 15. Johdon sitoutuminen käytännössä sisäisiin auditointiin - esimerkki pääkate-

gorian muodostumisesta. 
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5.2.2. Suunnittelun toteutuminen 

 

Vastaajien (n=69-71) mukaan sisäisten auditointien suunnittelu toteutui hyvin (77%) 

organisaatioissa (md=3, mo=3). 5% mukaan se toimi huonosti ja 18% ei osannut arvioi-

da asiaa. Tarkasteltaessa sisäisten auditointien hallinnollista suunnittelua, arvioitiin nii-

den toteutuneen hyvin (78%) (md=3, mo=3). 5% arvioi niiden toteutuneen huonosti ja 

17% ei osannut arvioida asiaa. Pääsääntöisesti sisäiset auditoinnit toteutuivat laatuvas-

taavan toimesta (72%) ja laatuvastaava laati suunnitelman arvioitavista yksiköistä 

(72%) ja prosesseista/toiminnoista (73%). Sisäisten auditointien aiheet valittiin toimin-

tasuunnitelmasta (71%). 4% arvioi, että sisäiset auditoinnit eivät toteutuneet laatuvas-

taavan toimesta ja laatuvastaava ei laatinut suunnitelmaa auditoitavista yksiköistä (10%) 

eikä prosesseista/toiminnoista (9%). Vastaajista 7% arvioi, että sisäisten auditointien 

aiheita ei valittu toimintasuunnitelmasta. 4-24% ei osannut vastata asioihin.  

 

Erittäin hyvin sisäiset auditoinnit suoritettiin toiminnan eri näkökulmista (82%) ja orga-

nisaation  johto hyväksyi auditointisuunnitelmat (96%) (kuvio 16). Verrattaessa vasta-

uksia terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden välillä tai organisaation 

johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien välillä tai organisaatioiden eri yri-

tysmuotojen välillä, ei tilastollisesti merkitseviä eroja tullut esiin. 

 

 
Kuvio 16. Sisäisten auditointien suunnittelun toteutuminen. 

 

Sisäisten auditointien tavoitteet toteutuivat vastaajien (n=71) mielestä erittäin hyvin 

(82%) (md=3, mo=3). 2% arvioi niiden toteutuneen huonosti ja 16% ei osannut vastata 

asioihin. Sisäisten auditointien tavoitteet arvioitiin erittäin hyvin kytketyksi toiminnan 

tavoitteisiin (82%), selkeiksi (82%), realistisiksi (85%) ja konkreettisiksi (80%) (kuvio 



 

 

51 

17). Verrattaessa vastauksia terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden vä-

lillä tai organisaation johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien välillä tai orga-

nisaatioiden eri yritysmuotojen välillä, ei tilastollisesti merkitseviä eroja tullut esiin. 

 

 
Kuvio 17. Sisäisten auditointien tavoitteiden toteutuminen. 

 

Tarkasteltaessa sisäisten auditointien toteuttamisen edellytyksiä, vastaajien (n=70-71) 

mukaan ne toteutuivat hyvin (72%) (md=3, mo=3). 7% oli päinvastaista mieltä ja 20% 

ei osannut arvioida asioita. Erittäin hyviksi koettiin sisäisten auditointien toteuttamisen 

säännöllisyys (94%) ja aikataulutuksen suunnittelu (93%). 59 % vastaajista koki toteut-

tamisessa tarvittavien henkilöstöresurssien riittävän, 9% arvioi henkilöstöresurssit riit-

tämättömiksi ja 32% ei osannut vastata.  

 

Vastaajista 61% mukaa aikaa sisäisten auditointien suorittamiseen oli riittävästi, 14% 

mukaan aikaa ei ollut riittävästi ja 25% ei osannut vastata. Sijaisjärjestelyt huomioitiin 

54% vastaajan mukaan ja 13% mukaan niitä ei huomioitu. 33% ei osannut vastata (ku-

vio 18). Verrattaessa vastauksia terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden 

välillä tai organisaation johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien välillä tai 

organisaatioiden eri yritysmuotojen välillä, ei tilastollisesti merkitseviä eroja tullut 

esiin. 

 

 
Kuvio 18. Sisäisten auditointien toteuttamisen edellytyksien toteutuminen. 
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5.2.3. Toteutuminen käytännössä 

 

Sisäisten auditointien toteutuminen käytännössä toteutui erittäin hyvin (81%) (md=3, 

mo=3) vastaajien (n=70-71) mielestä. 3% mukaan ne eivät toteutuneet hyvin ja 16% ei 

osannut arvioida asioita. Sisäiset auditoijat olivat erittäin hyvin (96%) valittu organisaa-

tion sisältä ja he halusivat tehdä auditointeja (79%). Auditoinnit kohdistuivat erittäin 

hyvin vain muiden työhön (86%) (kuvio 19). 

 

Ennen auditointien toteuttamista, sisäisten auditoijat perehtyivät auditoituihin yksiköi-

hin (80%), auditointikohteessa selvitettävien asioiden suunnitteluun (61%) hyvin ja laa-

tivat kysymyksiä erittäin hyvin (89%) auditointia varten. 6% vastaajista oli sitä mieltä, 

että sisäiset auditoijat eivät perehtyneet auditoitavaan kohteeseen. Verrattaessa vastauk-

sia terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden välillä tai organisaation joh-

don sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien välillä tai organisaatioiden eri yritys-

muotojen välillä ei tilastollisesti merkitseviä eroja tullut esiin. 

 

 
Kuvio 19. Sisäisten auditoijien arviointiin valmistautumisen toteutuminen. 

 

Sisäisten auditoijien arvioinnit sovituissa yksiköissä toteutuivat hyvin (76%) (md=3, 

mo=3), kun 3% arvioi niiden toteutuneen huonosti ja 21% vastaajista ei osannut vastata. 

Löydökset perustuivat hyvin (80%) sisäisten auditoijien objektiivisiin näkemyksiin. 3% 

oli eri mieltä ja 17% ei osannut vastata. Auditointitapahtuma onnistuttiin toteuttamaan 

hyvin (78%) konsultoivana, 4% oli eri mieltä ja 18% ei osannut vastata. Sisäiset audi-

toijat onnistuivat erittäin hyvin esittämään kysymyksiä käytännön työtä tekeville (92%) 

ja arvioimaan suhteessa dokumentteihin (83%) sekä sopimaan aikataulun huomaamil-
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leen korjauksille (92%). Korjaavien toimenpiteiden jälkeinen uudelleen arviointi tehtiin 

64% mukaan, 4% mukaan uutta arviointia ei toteutettu ja 31% ei osannut sanoa (kuvio 

20). 

 

 
Kuvio 20. Sisäisten auditoijien arviointien toteutuminen auditoiduissa yksiköissä. 

 

Verrattaessa terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden vastauksia keske-

nään tai organisaatioiden eri yritysmuotojen vastauksia keskenään ei tilastollista merkit-

sevyyttä tullut esiin. Verrattaessa organisaation johdon vastauksia laatu- ja potilastur-

vallisuusvastaavien vastauksiin, nousi niiden välille tilastollisesti jokseenkin merkitse-

vää eroa (p=0,020) suhteessa sisäisten auditoijien dokumentteihin (standardi, laatukäsi-

kirja tai muu dokumentti) perustuvassa arvioinnissa käytännössä (taulukko 5). 

 

Taulukko 5. Organisaation johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien riippu-

vuus sisäisten auditoijien dokumentteihin perustuvaan arviointiin käytännössä.  

 Arviointi suhteessa  
dokumentteihin  

 

Täysin tai 
osittain  

eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Täysin tai 
osittain 
samaa 
mieltä 

Yhteensä 

Toimijat n (%) n (%) n (%) n (%) 

Organisaation johto 0 (0) 9 (23) 30 (77) 39 (100) 

Laatu- ja potilasturvallisuusvastaavat 0 (0) 0 (0) 23 (100) 23 (100) 
     
Kaikki yhteensä 0 (0) 9 (15) 53 (86) 62 (100) 

p=0,020 
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Loppuraportteihin liittyvät asiat toteutuivat pääsääntöisesti erittäin hyvin (92%) (md=3, 

mo=3). Ainoastaan loppuraportin toimittaminen sovitussa aikataulussa onnistui hyvin 

(76%) ja 1% mukaan ne ei onnistuneet sekä 23% ei osannut sanoa. Loppuraportit käsi-

teltiin auditoiduissa yksiköissä hyvin (78%) ja 1% mukaan niitä ei käsitelty ja 21% ei 

osannut sanoa. (kuvio 21). Verrattaessa vastauksia terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon 

laitospalveluiden välillä tai organisaation johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvas-

taavien välillä tai organisaatioiden eri yritysmuotojen välillä ei tilastollisesti merkitseviä 

eroja tullut esiin. 

 

 
Kuvio 21. Sisäisten auditointien loppuraporttien toteutuminen. 

 

5.2.4. Vaikutukset henkilöstöön 

 

Vastaajien (n=70-71) mukaan sisäisillä auditoinneilla on ollut hyvä vaikutus heidän 

organisaatioiden henkilöstöön (md=3, mo=3). Vain sisäisten auditointien vaikutuksiin 

työntekijöiden hyvinvoinnin paranemiseen (54%) ja työyhteisöjen lisääntyneeseen in-

nostukseen kehittämiseen (49%) ei osattu vastata (md=2, mo=2). Vastaajista 44% arvioi 

työntekijöiden työhyvinvoinnin parantuneen hyvin ja 47% työyhteisöjen innostuksen 

kehittämiseen lisääntyneen. Sisäisten auditoijien merkittävä rooli sisäisinä auditoijina, 

työn kokeminen hyödyllisenä ja auditoitavan kohteen auttaminen kehittämään toimin-

taansa arvioitiin hyväksi (74%). 25% ei osannut arvioida asiaa. Henkilökunnan arvostus 

sisäisiä auditointeja kohtaan oli lisääntynyt (56%) ja niistä saatuja palautteita hyödyn-

nettiin myös työntekijöiden oman työn kehittämisessä (68%) (kuvio 22). 
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Kuvio 22. Sisäisten auditointien vaikutukset organisaation henkilöstöön. 

 

Terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden välillä tai organisaatioiden yri-

tysmuodolla ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Verrattaessa organisaation johdon 

vastauksia laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien vastauksiin, nousi niiden välille suun-

taa antavaa tilastollista eroa (p=0,069) suhteessa henkilökunnan asenteiden paranemi-

seen sisäisten auditointien jälkeen (taulukko 6). 

 

Taulukko 6. Organisaation johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien riippu-

vuus sisäisten auditointien vaikutuksesta henkilökunnan asenteisiin. 

 Sisäisten auditointien vaikutus 
henkilökunnan asenteisiin  

 

Täysin tai 
osittain  

eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Täysin tai 
osittain 
samaa 
mieltä 

Yhteensä 

Toimijat n (%) n (%) n (%) n (%) 

Organisaation johto 0 (0) 14 (36) 25 (64) 39 (100) 

Laatu- ja potilasturvallisuusvastaavat 0 (0) 14 (61) 9 (39) 23 (100) 
     
Kaikki yhteensä 0 (0) 28 (45) 34 (55) 62 (100) 

p=0,069 

 

5.2.5. Vaikutukset organisaatioon 

 

Sisäisillä auditoinneilla koettiin vastaajin (n=71) mielestä olevan hyvä (71%) vaikutus 

heidän organisaatioonsa (md=3, mo=3). 2% oli asiasta osittain tai täysin eri mieltä ja 
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28% ei osannut sanoa. Toiminnan muuttumista joustavammaksi sisäisten auditointien 

avulla ei osattu sanoa (55%) (md=2). 35% vastasi toiminnan muuttuneen joustavam-

maksi ja 10% oli osittain tai täysin eri mieltä. Kokemukset sisäisistä auditoinneista oli 

erittäin hyviä (85%). Niitä voitiin käyttää erilaisissa yksiköissä (97%) ja ne koettiin 

hyödyllisiksi välineiksi laadun parantamisessa (85%) ja hoidon laadun arvioinnissa suh-

teessa sovittuihin standardeihin (78%). Niiden avulla löytyi kehittämistarpeita ja –

kohteita (89%), joilla toimintaa kehitettiin (87%). 

 

Organisaation johdon valvonta koettiin helpottuvan sisäisten auditointien avulla (65%). 

Palveluiden toteutumisesta sovitulla tavalla saatiin hyvin tietoa (68%), samoin toimin-

nan tavoitteiden saavuttamisesta varmistumisesta (62%). Organisaation tehokkuutta 

voitiin edistää hyvin (62%) sisäisten auditointien avulla. 

 

 
Kuvio 23. Sisäisten auditointien vaikutukset organisaatioon. 

 

Verrattaessa terveyspalveluiden vastauksia sosiaalihuollon laitospalveluiden vastauk-

siin, nousi niiden välille suuntaa antavaa tilastollista eroa (p=0,081) suhteessa hoidon 

laadun arvioinnin tärkeydestä standardien avulla (taulukko 7). Verrattaessa organisaati-

on johdon vastauksia laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien vastauksiin, nousi niiden 

välille tilastollisesti suuntaa antavaa eroa (p=0,076) suhteessa sisäisten auditointien 

hyödyllisyydestä työvälineenä laadun parantamiseen (taulukko 8), samoin kuin toimin-
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nan tavoitteiden saavuttamisen varmistamisesta sisäisten auditointien tuloksien avulla 

(p=0,100) (taulukko 9). Eri yritysmuotojen välillä ei tilastollisesti merkitseviä eroja il-

maantunut. 

 

Taulukko 7. Terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden riippuvuus hoidon 

laadun arvioinnin tärkeydestä standardien avulla. 

 Hoidon laadun arvioinnin tärkeys  

 

Täysin tai 
osittain  

eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Täysin tai 
osittain 
samaa 
mieltä 

Yhteensä 

Organisaatiot n (%) n (%) n (%) n (%) 

Terveyspalvelut 0 (0) 13 (30) 30 (70) 43 (100) 

Sosiaalihuollon laitospalvelut 0 (0) 3 (11) 25 (89) 28 (100) 
     
Kaikki yhteensä 0 (0) 16 (23) 55 (78) 71 (100) 

p=0,081 

 

Taulukko 8. Organisaation johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien riippu-

vuus sisäisten auditointien hyödyllisyydestä laadun parantamisessa. 

 Sisäisten auditointien hyödylli-
syys laadun parantamisessa  

 

Täysin tai 
osittain  

eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Täysin tai 
osittain 
samaa 
mieltä 

Yhteensä 

Toimijat n (%) n (%) n (%) n (%) 

Organisaation johto 0 (0) 9 (23) 30 (77) 39 (100) 

Laatu- ja potilasturvallisuusvastaavat 0 (0) 1 (4) 22 (96) 23 (100) 
     
Kaikki yhteensä 0 (0) 10 (16) 52 (84) 62 (100) 

p=0,076 
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Taulukko 9. Organisaation johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien riippu-

vuus toiminnan tavoitteiden saavuttamisen varmistumisesta sisäisten auditointien tulok-

sien avulla. 

 Toiminnan tavoitteiden saavutta-
misen varmistaminen  

 

Täysin tai 
osittain  

eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Täysin tai 
osittain 
samaa 
mieltä 

Yhteensä 

Toimijat n (%) n (%) n (%) n (%) 

Organisaation johto 0 (0) 11 (28) 28 (72) 39 (100) 

Laatu- ja potilasturvallisuusvastaavat 0 (0) 12 (52) 11 (48) 23 (100) 
     
Kaikki yhteensä 0 (0) 23 (37) 39 (63) 62 (100) 

p=0,100 

 

5.2.6. Palautteet ja niiden vaikutukset toteuttamiseen 

 

Vastaajien (n=69-71) mukaan organisaatioiden sisäisten auditointien arviointi ja toimin-

ta sen pohjalta toteutui hyvin (60%) (md=3, mo=3). 9% mukaan ne ei toiminut ja 31% 

ei osannut sanoa. Vastaajista 45% ei osannut vastata oliko sisäisten auditointien palaut-

teet johtaneet sen kehittämiseen (md=2). 48% mukaan niitä oli kehitetty (mo=3) ja 7% 

mukaan niitä ei ollut kehitetty. Sisäisiä auditointeja arvioitiin säännöllisesti (65%), jos-

kin 31% ei osannut arvioida asiaa ja 4% mukaan säännöllistä arviointia ei suoritettu. 

Palautteita pyydettiin sisäisiltä auditoijilta hyvin (67%) ja auditoiduilta yksiköiltä kohta-

laisesti (59%). Vastaajista 13% mukaan palautetta ei pyydetty sisäisiltä auditoijilta ja 

16% mukaan auditoiduilta yksiköiltä. (kuvio 24). 

 

Verrattaessa väittämiä terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden välillä tai 

organisaation johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien välillä tai eri yritys-

muotojen välillä ei tilastollisesti merkitseviä eroja ilmaantunut. 
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Kuvio 24. Sisäisten auditointien palautteet ja toiminta niiden pohjalta. 

 

5.3. Potilasturvallisuus 

 

Potilasturvallisuussuunnitelma oli 19 organisaatiossa (n=20). Suunnitelman liitteinä oli 

lääkehoitosuunnitelma 19 organisaatiolla, turvallisuussuunnitelma 18 organisaatiolla ja 

infektioiden torjuntasuunnitelma 14 organisaatiolla. Näiden vaihtoehtojen lisäksi vas-

taajat nimesivät 10 muuta potilasturvallisuussuunnitelman liitettä, joita heidän organi-

saatioissaan oli (taulukko 10). 

 

Taulukko 10. Organisaatioiden potilasturvallisuussuunnitelman liitteenä olevat asiakir-

jat (n=19). 

 Maininnat aineistossa 
/ organisaatio 

Lääkehoitosuunnitelma 19 
Turvallisuussuunnitelma 18 
Infektioiden torjuntasuunnitelma 14 
Valmiussuunnitelma 6 
Turvallisuuteen liittyvät asiat 5 
Toimintakäsikirja 3 
Omavalvontasuunnitelma 3 
Perehdytys ja ohjeet 1 
Riskienhallintasuunnitelma 1 
Haittailmoitus 1 
Työsuojelun toimintaohjeet 1 
Tietosuojan käsikirja 1 
Lääkehoitokoulutus 1 
 

Turvallisuuteen liittyvät asiat -kohtaan on luokiteltu asiakirjat, jotka liittyvät katoami-

seen, turvarannekkeisiin, kameravalvontaan, turvallisuusselvitykseen ja turvallisuutta 

edistäviin menettelytapoihin. Valmiussuunnitelma -kohtaan on yhdistetty valmiussuun-

nitelman lisäksi paloturvallisuussuunnitelma ja pelastussuunnitelma. 
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% 

 

5.3.1. Potilasturvallisuuden johtaminen 

 

Vastaajien (n=72) mukaan potilasturvallisuuden johtaminen toteutui pääsääntöisesti 

hyvin eli asiat olivat kirjattuina organisaatiossa (md=3) (kuvio 25). Erittäin hyvin oli 

asiat siinä suhteessa, että turvallisen toiminnan edellyttämä henkilöstön perehdyttämi-

nen oli kirjattuna (89%) tai työn alla (10%) sekä vastuuhenkilöiden toimen- ja tehtävän-

kuvat olivat kirjattuna (85%) tai työn alla (8%).  

 

Hyvin oli asiat oli siinä suhteessa, että potilasturvallisuuden vastuuhenkilöt oli kirjattu-

na (79%) tai työn alla (13%), menettelytavat henkilökunnan palautteen saamiseksi op-

pimista ja oman toimintansa kehittämistä varten oli kirjattuna (76%) tai työn alla (15%), 

potilasturvallisuuden täytäntöönpanon toimijat oli kirjattuna (70%) tai työn alla (23%), 

turvallista toimintaa tukevat henkilöstöjohtamisen käytännöt oli kirjattuna (69%) tai 

työn alla (17%) sekä turvallisen toiminnan edellyttämä opiskelijoiden koulutus ja oh-

jaaminen toimintayksiköissä oli kirjattuna (63%) tai työn alla (21%).  

 

 
Kuvio 25. Potilasturvallisuuden johtamisen toteutuminen. 

 

Kohtalaisesti oli asiat siinä, että potilasturvallisuuden edistämisen toimenpiteet oli kir-

jattuna toimintakertomukseen (57%) tai työn alla (31%), menettelytavat henkilökunnan 

osallistumiseksi moniammatilliseen potilasturvallisuuden kehittämiseen oli kirjattuna 
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(47%) tai työn alla (36%) ja potilasturvallisuuden edistämisen resursointi oli kirjattu 

(43%) tai työn alla (32%). 11% mukaan potilasturvallisuuden edistämisen resursointia 

ei ollut kirjattu. 

 

Vastaajista 39% mukaan potilasturvallisuuden edistämisen vaikutukset oli kirjattu toi-

mintakertomukseen ja 49% mukaan se oli työn alla (md=2, mo=2). 34% mukaan osto-

palveluiden potilasturvallisuus oli kirjattu, 31% mukaan se oli työn alla (31%) ja 13% 

mukaan ostopalvelujen potilasturvallisuutta ei ollut kirjattu, 23% ei osannut sanoa. Vas-

taajista 18% mukaan organisaation potilasturvallisuuskulttuuria oli mitattu jollain siihen 

tarkoitetulla mittarilla, 27% mukaan se oli työn alla, 30% mukaan sitä ei ollut mitattu 

(md=2, mo=1) ja 25% ei osannut sanoa. 

 

Verrattaessa potilasturvallisuuden johtamista terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon lai-

tospalveluiden välillä tai organisaation johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavi-

en välillä tai eri yritysmuotojen välillä ei tilastollisesti merkitsevää eroa tullut esiin. 

 

Vastaajien (n=72) mukaan henkilökunta oli täysin (39%) tai osittain tietoisia (51%) 

edellä, johtamiseen liittyvistä asioista. 4% oli osittain eri mieltä ja 6% ei osannut sanoa. 

Henkilökunta toimi näitä heitä koskevien menettelytapojen mukaisesti täysin (40%) tai 

osittain (58%) ja 2% oli osittain eri mieltä (kuvio 26).  

 

 
Kuvio 26. Henkilökunnan tieto ja toiminta potilasturvallisuuden johtamisessa. 
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Henkilökunnan tiedolla johtamiseen liittyvistä asioista oli merkitystä siihen, miten he 

toimivat käytännössä. Riippuvuus on positiivinen ja tilastollisesti jokseenkin merkitsevä 

(p=0,030), riippuvuuden ollessa heikko (ρ=0,256). Selitysaste on 7% (taulukko 11). 

 

Taulukko 11. Henkilökunnan tiedon korrelaatio toimimiseen sovittujen menettelytapo-

jen mukaan potilasturvallisuuden edistämiseksi. 

  Henkilökunta tietää Henkilökunta toimii 
Henkilökunta tietää Korrelaatiokerroin 

p-arvo 
N 

1,000 
 

72 

,256* 
,030 
72 

Henkilökunta toimii Korrelaatiokerroin 
p-arvo 
N 

,256* 
,030 
72 

1,000 
 

72 
**  p<0,01, * p<0,05 (kaksisuuntainen testi) 

 

5.3.2. Turvallisuusriskien hallinta 

 

Vastaajien (n=71) mukaan turvallisuusriskien hallinta toteutui hyvin (md=3) (kuvio 27). 

Kaikki siihen liittyvä asiat toimivat hyvin (62-66%) tai ne olivat työn alla (27-28%). 

Verrattaessa väittämiä terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden välillä tai 

organisaation johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien välillä tai eri yritys-

muotojen välillä ei tilastollisesti merkitseviä eroja ilmaantunut. 

 

 
Kuvio 27. Turvallisuusriskien hallinnan toteutuminen. 
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Vastaajien (n=71) mukaan henkilökunta oli täysin (31%) tai osittain tietoisia (59%) 

turvallisuusriskien hallintaan liittyvistä menettelytavoista. 4% oli osittain eri mieltä, 1% 

oli eri mieltä ja 6% ei osannut sanoa. Henkilökunta toimi näitä heitä koskevien menette-

lytapojen mukaisesti täysin (35%) tai osittain (61%). 1% oli osittain eri mieltä ja 3% ei 

osannut sanoa (kuvio 28).  

 

 
Kuvio 28. Henkilökunnan tieto ja toiminta turvallisuusriskien hallintaan liittyvissä asi-

oissa. 

 

Henkilökunnan tiedolla turvallisuusriskien hallintaan liittyvistä asioista oli merkitystä 

siihen, miten he toimivat käytännössä niiden suhteen. Riippuvuus on positiivinen ja 

tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001), riippuvuuden ollessa melko korkea 

(ρ=0,528). Selitysaste on 28% (taulukko 12). 

 

Taulukko 12. Henkilökunnan tiedon korrelaatio toimimiseen sovittujen menettelytapo-

jen mukaan turvallisuusriskien hallitsemiseksi. 

  Henkilökunta tietää Henkilökunta toimii 
Henkilökunta tietää Korrelaatiokerroin 

p-arvo 
N 

1,000 
 

71 

,528** 
,000 
71 

Henkilökunta toimii Korrelaatiokerroin 
p-arvo 
N 

,528** 
,000 
71 

1,000 
 

71 
**  p<0,01, * p<0,05 (kaksisuuntainen testi) 

 

5.3.3. Vaara- ja haittatapahtumien hallinta 

 

Vastaajien (n=72) mukaan vaara- ja haittatapahtumien hallinta toteutui hyvin (md=3) 

(kuvio 29). Menettelytavat vaara- ja haittatapahtumien raportoinnista olivat erittäin hy-

vin (89%) tai ne olivat työn alla (8%) samoin  tunnistamisesta (85%) tai ne olivat työn 

alla (14%). Menettelytavat korjaavista toimenpiteistä oli hyvin (78%) tai ne olivat työn 
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alla (18%) samoin haittatapahtumien ilmoittamisesta johonkin ilmoitusjärjestelmään 

(68%) tai ne olivat työn alla (17%). 10% oli täysin eri mieltä. Menettelytavat vaarata-

pahtumista oppimisesta oli kohtuullisesti (58%) tai ne olivat työn alla (32%). Verratta-

essa väittämiä terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden välillä tai organi-

saation johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien välillä tai eri yritysmuotojen 

välillä ei tilastollisesti merkitseviä eroja ilmaantunut. 

 

 
Kuvio 29. Vaara- ja haittatapahtumien hallinnan toteutuminen. 

 

Vastaajien (n=72) mukaan henkilökunta oli täysin (49%) tai osittain tietoisia (47%) 

vaara- ja haittatapahtumien hallintaan liittyvistä menettelytavoista. 1% oli osittain eri 

mieltä ja 3% ei osannut sanoa. Henkilökunta toimi näitä heitä koskevien menettelytapo-

jen mukaisesti täysin (31%) tai osittain (67%). 1% oli osittain eri mieltä ja 1% ei osan-

nut sanoa. (kuvio 30).  

 

 
Kuvio 30. Henkilökunnan tieto ja toiminta vaara- ja haittatapahtumien hallintaan liitty-

vissä asioissa. 
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Henkilökunnan tiedolla vaara- ja haittatapahtumien hallintaan liittyvistä asioista oli 

merkitystä siihen, miten he toimivat käytännössä niiden suhteen. Riippuvuus on positii-

vinen ja tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,001), riippuvuuden ollessa melko korkea 

(ρ=0,447). Selitysaste on 20% (taulukko 13). 

 

Taulukko 13. Henkilökunnan tiedon korrelaatio toimimiseen sovittujen menettelytapo-

jen mukaan vaara- ja haittatapahtumien hallitsemiseksi. 

  Henkilökunta tietää Henkilökunta toimii 
Henkilökunta tietää Korrelaatiokerroin 

p-arvo 
N 

1,000 
 

72 

,447** 
,000 
72 

Henkilökunta toimii Korrelaatiokerroin 
p-arvo 
N 

,447** 
,000 
72 

1,000 
 

72 
**  p<0,01, * p<0,05 (kaksisuuntainen testi) 

 

5.3.4. Potilasturvallisuuden alueellinen yhteistyö 

 

Vastaajien (n=72) mukaan potilasturvallisuuden alueellinen yhteistyö sairaanhoitopiirin 

alueen sosiaalihuollon toimintayksiköiden kanssa toteutui erittäin huonosti (md=3, 

mo=4) ja terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa huonosti (md=3, mo=4) (kuvio 

31). Yhteistyö sosiaalihuollon kanssa toteutui 15% vastaajan mukaan, oli työn alla 11% 

mukaan, ei ollut sovittu 33% mukaan ja 38% ei osannut vastata. Yhteistyö terveyden-

huollon toimintayksiköiden kanssa toteutui 22% vastaajan mukaan, oli työn alla 15% 

mukaan, ei ollut sovittu 28% mukaan ja 33% ei osannut vastata. Verrattaessa potilastur-

vallisuuden johtamista terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden välillä tai 

organisaation johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien välillä tai eri yritys-

muotojen välillä ei tilastollisesti merkitseviä eroja tullut esiin. 

 

 
Kuvio 31. Potilasturvallisuuden alueellinen yhteistyön toteutuminen. 
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Vastaajien (n=71) mukaan henkilökunta oli täysin (13%) tai osittain (28%) tietoisia 

alueellisesta potilasturvallisuusyhteistyöstä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimin-

tayksiköiden kanssa. 16% oli täysin eri mieltä, 4% oli osittain eri mieltä ja 39% ei osan-

nut sanoa (kuvio 32). 

 

 
Kuvio 32. Henkilökunnan tieto alueellisesta potilasturvallisuusyhteistyöstä. 
 

5.3.5. Haittatapahtumaan liittyvä potilasturvallisuuden toteutuminen 

 

Vastaajien (n=72) mukaan menettelytavat, miten potilaat/asiakkaat ja heidän läheisensä 

voivat antaa palautetta potilasturvallisuudesta sekä miten potilaille/asiakkaille ja heidän 

läheisilleen annetaan tietoa ja tukea potilasta/asiakasta kohdanneen haittatapahtuman 

jälkeen toteutuivat hyvin (64%) (md=3, mo=3) (kuvio33). Erittäin hyvin oli menettely-

tavat potilaan/asiakkaan palautteen antamiseksi potilasturvallisuudesta (83%) tai ne 

olivat työn alla (13%). Hyvin oli menettelytavat tiedon antamisesta potilaal-

le/asiakkaalle häntä kohdanneen haittatapahtuman jälkeen (74%) tai ne olivat työn alla 

(18%), samoin potilaan/asiakkaan läheisen palautteen antamisesta potilasturvallisuudes-

ta (74%) tai ne olivat työn alla (17%).  

 

 
Kuvio 33. Menettelytavat palautteen antamiseksi ja työntekijöiden haittatapahtuman 

jälkeiseen toimintaan. 

 

Kohtalaisesti olivat menettelytavat tuen antamisesta potilaalle/asiakkaalle häntä koh-

danneen haittatapahtuman jälkeen ja tiedon antamisesta läheiselle hänen läheistään koh-

danneen haittatapahtuman jälkeen (51%) tai ne olivat työn alla (26%) sekä tuen antami-

sesta potilaan/asiakkaan läheiselle hänen läheistään kohdanneen haittatapahtuman jäl-
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keen (49%) tai ne olivat työn alla (25%). Kaikkiin asioihin ei osattu vastata (3-19%) tai 

menettelytapoja ei ollut (1-7%). Verrattaessa potilasturvallisuuden johtamista terveys-

palveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden välillä tai organisaation johdon sekä 

laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien välillä tai eri yritysmuotojen välillä ei tilastolli-

sesti merkitseviä eroja tullut esiin. 

 

Vastaajien (n=72) mukaan henkilökunta oli täysin (38%) tai osittain tietoisia (49%) 

menettelytavoista, jotka liittyivät haittatapahtuman jälkeisen tiedon antamiseen potilaal-

le/asiakkaalle ja hänen läheiselleen sekä tukemiseen. 1% oli täysin eri meiltä, 4% osit-

tain eri mieltä ja 8% ei osannut sanoa. Henkilökunta toimi näitä heitä koskevien menet-

telytapojen mukaisesti täysin (38%) tai osittain (51%). 1% oli osittain eri mieltä ja 10% 

ei osannut sanoa. (kuvio 34).  

 

 
Kuvio 34. Henkilökunnan tieto ja toiminta haittatapahtuman jälkeisen palautteen ja tuen 

antamiseen. 

 

Henkilökunnan tiedolla menettelytavoista haittatapahtuman jälkeiseen tiedon antami-

seen potilaalle/asiakkaalle ja hänen läheiselleen sekä tukemiseen oli merkitystä siihen, 

miten hän toimi käytännössä. Riippuvuus on positiivinen ja tilastollisesti erittäin mer-

kitsevä (p<0,001), riippuvuuden ollessa korkea (ρ=0,740). Selitysaste on 55% (taulukko 

14). 

 
Taulukko 14. Henkilökunnan tiedon korrelaatio toimimiseen sovittujen menettelytapo-

jen mukaan potilaiden ja heidän omaistensa suhteen haittatapahtuman jälkeen. 

  Henkilökunta tietää Henkilökunta toimii 
Henkilökunta tietää Korrelaatiokerroin 

p-arvo 
N 

1,000 
 

72 

,740** 
,000 
72 

Henkilökunta toimii Korrelaatiokerroin 
p-arvo 
N 

,740** 
,000 
72 

1,000 
 

72 
**  p<0,01, * p<0,05 (kaksisuuntainen testi) 



 

 

68 

5.4. Sisäiset auditoinnit potilasturvallisuuden kehittämisessä 

 

Vastaajien (n=70) mukaan sisäiset auditoinnit sopivat hyvin (79%) potilasturvallisuus-

suunnitelman parantamiseen. 21% ei osannut sanoa. Sisäisiä auditointeja oli käytetty 

kohtalaisesti (50%) potilasturvallisuussuunnitelman kehittämiseen ja niillä oli saatu 

kehitettyä sitä kohtalaisesti (50%). Noin 30% ei osannut sanoa ja noin 20% oli osittain 

tai täysin eri mieltä (kuvio 35). 

 

 
Kuvio 35. Sisäisten auditointien sopivuus potilasturvallisuussuunnitelman kehittämi-
seen.  
 

Vastaajien (n=70) mukaan sisäiset auditoinnit sopivat hyvin (79%) potilasturvallisuuden 

parantamiseen. 21% ei osannut sanoa. Sisäisiä auditointeja oli hyödynnetty hyvin (66%) 

potilasturvallisuuden kehittämiseen ja niiden avulla oli saatu hyvin (66%) potilasturval-

lisuutta kehitettyä. Noin 30% ei osannut sanoa ja noin 5% oli osittain tai täysin eri miel-

tä (kuvio 36). 

 

 
Kuvio 36. Sisäisten auditointien sopivuus potilasturvallisuuden kehittämiseen.  
 

Verrattaessa sisäisten auditointien käyttöä potilasturvallisuussuunnitelman ja potilastur-

vallisuuden kehittämiseen ja sisäisten auditointien toimivuutta niihin ei tilastollisesti 

merkitsevää eroa tule esille terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden välillä eikä orga-

nisaation johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien välillä eikä organisaatioi-

den yritysmuotojen välillä. 
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Tilastollisesti merkitsevää kohtalaista positiivista lineaarista korrelaatiota sisäisillä audi-

toinneilla on sillä saatuun hyötyyn (ρ=0,735, p<0,001) ja tilastollisesti merkitsevää 

heikkoa positiivista korrelaatiota sillä saatuun sopivuuteen (ρ=0,319, p=0,007) potilas-

turvallisuussuunnitelman kehittämisessä (kuvio 15). 

 

Taulukko 15. Sisäisten auditointien korrelaatio potilasturvallisuussuunnitelman kehit-

tämiseen. 

  Sisäisen 
auditoinnin 

käyttö 

Sisäisen 
auditoinnin 

hyöty 

Sisäisen 
auditoinnin 
sopivuus 

Sisäisen  
auditoinnin 
käyttö 

Korrelaatiokerroin 
p-arvo 
N 

1,000 
. 

70 

,735** 
,000 
70 

,155 
,200 
70 

Sisäisen  
auditoinnin 
hyöty 

Korrelaatiokerroin 
p-arvo 
N 

,735** 
,000 
70 

1,000 
. 

70 

,319** 
,007 
70 

Sisäisen  
auditoinnin 
sopivuus 

Korrelaatiokerroin 
p-arvo 
N 

,155 
,200 
70 

,319** 
,007 
70 

1,000 
. 

70 
**  p<0,01, * p<0,05 (kaksisuuntainen testi) 
 

Potilasturvallisuuden kehittämiseen sisäisillä auditoinneilla oli puolestaan tilastollisesti 

erittäin merkitsevää kohtalaista positiivista lineaarista korrelaatiota saatuun hyötyyn 

(ρ=0,678, p<0,001) sekä tilastollisesti merkitsevää kohtalaista positiivista lineaarista 

korrelaatiota sopivuuteen (ρ=0,315, p=0,008) ja käyttöön (ρ=0,364, p=0,002) (taulukko 

16). 

 
Taulukko 16. Sisäisten auditointien korrelaatio potilasturvallisuuden kehittämiseen. 

  Sisäisen 
auditoinnin 

käyttö 

Sisäisen 
auditoinnin 

hyöty 

Sisäisen 
auditoinnin 
sopivuus 

Sisäisen  
auditoinnin 
käyttö 

Korrelaatiokerroin 
p-arvo 
N 

1,000 
. 

70 

,678** 
,000 
70 

,315** 
,008 
70 

Sisäisen  
auditoinnin 
hyöty 

Korrelaatiokerroin 
p-arvo 
N 

,678** 
,000 
70 

1,000 
. 

70 

,364** 
,002 
70 

Sisäisen  
auditoinnin 
sopivuus 

Korrelaatiokerroin 
p-arvo 
N 

,315** 
,008 
70 

,364** 
,002 
70 

1,000 
. 

70 
**  p<0,01, * p<0,05 (kaksisuuntainen testi) 
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6. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksella haluttiin selvittää niiden terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospal-

veluiden, joissa johtamisjärjestelmäksi on valittu laadunhallinta, sisäisen auditoinnin ja 

potilasturvallisuuden johtamisen toteutumista johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuus-

vastaavien näkökulmasta. Kvantitatiivinen tutkimus sopi aiheen tutkimusmenetelmäksi, 

koska tutkittavista asioista löytyi sekä tutkimuksiin että lakiin ja asetuksiin perustuvaa 

tietoa. Niiden avulla pystyttiin kokoamaan riittävästi ja kattavaa pohjatietoa tutkimus-

ongelmien tutkimiseen kyselylomakkeen avulla. Koska ISO 9001:2008 laatujärjestel-

mästä on mahdollista saada virallinen sertifikaatti akkreditoiduilta organisaatioilta ja he 

dokumentoivat kyseiset organisaatiot, rajattiin tutkimus koskettamaan voimassa olevan 

sertifikaatin omaaviin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. 

 

Kvantitatiivista lähestymistapaa voidaan käyttää erityyppisiin tutkimusasetelmiin. Sen 

lähtökohtana on numeerisen tiedon hankinta tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä. Kvan-

titatiivinen tutkimus kohdentuu muuttujien mittaamiseen, tilastollisten menetelmien 

käyttöön ja muuttujien välisten yhteyksien tarkasteluun. Kyselytutkimus voidaan toteut-

taa pitkittäis- tai poikittaistutkimuksena. Poikittaistutkimuksessa aineisto kerätään useil-

ta vastaajilta yhdessä ajankohdassa. Poikittaistutkimuksella voidaan selvittää asioiden 

välinen keskinäinen korrelaatio, mutta ei syys-seuraussuhdetta. (Jokivuori & Hietala 

2007, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, Polit & Beck 2012, Vastamäki 2010.) 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa voidaan tutkimusaineistoa hankkia primaarina, jolloin 

aineistoa kerätään tiettyä tutkimusta varten tai sekundaarina, jolloin aineisto on muiden 

keräämää (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010). Tietoa voidaan hankkia kysely-

lomakkeen, havainnoinnin tai haastattelun avulla (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2010, Polit & Beck 2012). Koska sisäistä auditointia ei ole tutkittu Suomessa, mutta 

ulkomailla kuitenkin jonkin verran ja potilasturvallisuutta ei ole tutkittu tutkimuksessa 

esille tuotavasta näkökulmasta, päädyttiin primääriin tiedonhankintaan tutkijan itsensä 

tekemällä tutkimuslomakkeella. Tutkimuksen kohdistuessa organisaatioihin eri puolella 

Suomea, päädyttiin sähköiseen kyselyyn. 
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6.1. Tutkimuksen luotettavuus 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta arvioidaan tarkastelemalla tutkimuksen 

mittarin validiteettia ja reliabiliteettia sekä tulosten validiteettia. Validiteetti voidaan 

jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Mittarin sisäinen validiteetti tarkoittaa tutki-

muksen omaa luotettavuutta: onko tutkimuksessa mitattu juuri sitä, mitä haluttiin mita-

ta. Mittarin ulkoinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen yleistettävyyttä: onko tutkimus 

yleistettävissä perusjoukkoon. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. 

Tulosten ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tulosten yleistettävyyttä ja sisäisellä validi-

teetilla tulokset tulevat asetelmasta eivätkä muista sekoittavista tekijöistä. (Jokivuori & 

Hietala 2007, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, Metsämuuronen 2009, Polit & 

Beck 2012, Vastamäki 2010.)  

 

Koko tutkimuksen luotettavuuden perusta on siis mittarin sisäinen validiteetti (Kankku-

nen & Vehviläinen-Julkunen 2010, Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012), joten 

kyselylomakkeen laatiminen tulee aloittaa tutkimuksessa käytettävien käsitteiden mää-

rittelyllä eli käsiteanalyysillä (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, Valli 2010). 

Käsitteiden määrittelyä helpottaa, jos tutkija on kiinnostunut uuden tiedon hankkimises-

ta. Hänen tulee paneutua tunnollisesti alaan, jotta hänen hankkimansa ja välittämänsä 

tieto olisi mahdollisimman luotettavaa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, 

Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012.) Tutkijan kiinnostus aiheeseen nousi hänen 

ollessaan itse tekemisissä laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden kanssa, jonka takia 

uuden tiedon etsiminen oli mielekästä. Tutkimuksessa määriteltiin sisäinen auditointi ja 

potilasturvallisuus käyttäen lähteitä monipuolisesti, huolellisesti ja tarkasti. Käytettyä 

tekstiä pyrittiin arvioimaan tutkimuksessa kriittisesti. 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen edellytyksenä on teoreettisten abstraktien käsitteiden ope-

rationalisoiminen, jolloin käsitteet määritellään sellaisiksi analyyttisiksi käsitteiksi eli 

muuttujiksi, joita tutkimuksella voidaan mitata Jos kvantitatiivisessa tutkimuksessa kä-

sitteet muokataan mittariksi väärin, mittaa myös mittari väärää asiaa. (Jokivuori & Hie-

tala 2007, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, Polit & Beck 2012, Valli 2010). 

Kyselylomakkeen laatiminen on kriittinen vaihe, koska sen tulee olla sisällöltään tutki-

musilmiötä kattavasti mittaava ja riittävän täsmällinen (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2010) luodakseen perustan tutkimuksen onnistumiselle (Valli 2010). Kysy-
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mysten tulee siten olla yksiselitteisiä eikä ne saa johdatella. Ne tulee rakentaa tutkimuk-

sen tavoitteiden ja tutkimusongelman mukaisesti ja jo rakentamisvaiheessa kannatta 

miettiä miten vastauksia aiotaan analysoida. (Valli 2010.)  

 

Teoriasta esiin nousseet käsitteet operationalisointiin ja valittiin oikeanlainen kysymys-

rakenne vastausten saamiseksi tutkimuskysymyksiin. Tutkijan tarkoituksena oli kehittää 

mittari, joka oli mahdollisimman kattava suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Laatimisessa 

kiinnitettiin huomiota kysymysten sisältöön, loogisuuteen ja ymmärrettävyyteen. Lisäk-

si vastausohjeet pyrittiin tekemään selkeiksi. Kyselylomakkeesta muodostui pitkä, jonka 

takia tutkija pyrki muokkaamaan lomaketta mahdollisimman selkeäksi. Aihekokonai-

suuksista luotiin osioita ja kysymyksiä mietittiin niin, että niiden alla ei olisi kohtuutto-

masti väittämiä. Tämä ei täysin onnistunut, vaikka väittämiä poistettiin esitestauksen 

jälkeenkin. Väittämiä olisi voinut arvioida kriittisemmin ja ottaa mukaan vain ne joilla 

oli todellista merkitystä tutkimuksen kannalta. Samoin väittämien ryhmittely olisi voi-

nut miettiä toisella tavalla. 

 

Käytettäessä mittarissa Likertin asteikkoa parittomana, vastaajalle jää mahdollisuus olla 

ottamatta kantaa asiaan. Kaikille numero-arvoille kannattaa antaa selitys, jolloin tutkija 

ja tutkittava ovat tietoisia, mitä kukin arvo tarkoittaa, joka puolestaan lisää luotettavuut-

ta. Yksi vaihtoehto on käyttää valmiita vastausvaihtoehtoja, jolloin tutkijan tulee enna-

koida, millaisia vastauksia tutkittavat antavat. Tällaiset kysymykset soveltuvat taustaky-

symyksiin, muta myös muihin. Vastausvaihtoehdot tulee miettiä niin, että vastaajalle 

sopivia vaihtoehtoja on vain yksi, jolloin vastaajan on helpompi vastata ja analysointi ja 

tulkinta ovat yksinkertaisempaa ja helpompaa. (Valli 2010.)  

 

 Kyselylomakkeen luomisessa pyrittiin huomioimaan vastaajat kiinnittämällä huomiota 

lomakkeen selkeyteen, jota osaltaan helpotti ja osaltaan rajoitti kyselyn suorittamiseen 

käytetty arviointiohjelma. Kyselylomake rakennettiin Likertin asteikon pohjalle, koska 

se tuntui sopivan tutkimukseen ja se on myös helpompi ajatellen vastaajia. Likertin as-

teikon vaihtoehtoja mietittiin ja päädyttiin käyttämään sekä neliportaista että viisipor-

taista asteikkoa, jotka sopivat parhaiten kysymyksiin. Taustakysymyksissä käytettiin 

valmiita vaihtoehtoja, huomioiden myös ”muu” –vaihtoehto, jotta vastaajalla on mah-

dollisuus täydentää vaihtoehtoja tarvittaessa. Avoimia kysymyksiä oli kaksi, jotka oli 

laadittu niin, että niihin saattoi vastata lyhyesti. Tutkimuksen luotettavuuden lisäämi-
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seksi väittämät pyrittiin rakentamaan niin, että vastaajat ohjattiin vastaamaan todellisen 

käytännön mukaan eikä sen mukaan miten asian pitäisi heidän mielestään olla. Tutki-

muksen väittämiä rakennettiin henkilökohtaiseen muotoon esimerkiksi ”meillä on käy-

tetty sisäisiä auditointeja potilasturvallisuuden parantamiseen” tai kysyttiin onko kysei-

nen asia kirjattu, johon vastausvaihtoehtoina käytettiin neliportaista Likertin asteikkoa, 

jossa vastausvaihdot muodostuivat kohdista ”täysin eri mieltä”, ”asia on työn alla”, täy-

sin samaa mieltä” ja ”en osaa sanoa”. 

 

Valmis kyselylomake tulee esitestata, jolloin esitestattavan otoksen tulisi olla mahdolli-

simman paljon samanlainen kuin varsinaisessa tutkimuksessa. Palautteen pohjalta tutki-

ja voi vielä kehittää mittaria ennen varsinaista kyselyä. (Vastamäki 2010.) Tutkimustu-

losten luotettavuutta vahvistettiin esitestaamalla kyselylomake ensin kolmella yksittäi-

sellä henkilöllä. Yksi ei ole tekemisissä sisäisten auditointien ja potilasturvallisuuden 

kanssa, yksi on tekemisissä potilasturvallisuuden kanssa ja yksi kouluttaa organisaatioi-

ta laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa ja suorittaa ulkoisia sertifiointiauditointeja 

terveydenhuollon organisaatioihin. Sen jälkeen lomake testattiin organisaatiossa, joka 

on tekemisissä sisäisten auditointien ja potilasturvallisuuden kanssa, mutta ei kuulunut 

tutkittaviin ryhmiin. Näiden esitestauksien jälkeen kyselylomakkeesta poistettiin muu-

tamia väittämiä ja muokattiin kysymysryhmiä ja sanamuotoja. Kyselylomakeohjelman 

käyttöliittymän selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä tuli positiivista palautetta. 

 

Tehtäessä kysely postitse tai sähköisenä (verkkopohjaisena), voidaan tutkimusaluetta 

laajentaa ja vastaaja voi valita hänelle sopivan vastausajankohdan. Lähetettäessä kysely 

isolle ryhmälle tutkittavia yhtä aikaa, on sähköinen kysely nopea tapa ja sen avulla on 

vaivatonta seurata ketkä ovat vastanneet ja ketkä eivät. (Valli 2010.) Sähköisten kyse-

lyiden etuna on taloudellisuus, nopeus, joustavuus, helppous ja ympäristöystävällisyys 

(Polit & Beck 2012, Heikkilä ym. 2008). Sähköisessä kyselyssä vastaukset kääntyvät 

suoraan tiedostoksi, joten tutkijalta jää tiedon syöttäminen pois. Tämä poistaa aineistoa 

syötettäessä tulevat mahdolliset lyöntivirheet. (Heikkilä ym. 2008).  

 

Tutkittavien sijoittuessa eri puolille Suomea oli sähköinen kysely helppo toteuttaa. Ky-

selytutkimukseen käytettiin ZEF -arviointiohjelmaa, jonne pääsi www-selaimen kautta. 

Tutkija syötti mittarin ohjelmaan itse, koska se oli hänelle entuudestaan tuttu ohjelma. 

Ohjelmaa oli helppo käyttää ja sinne pystyi syöttämään jokaisen henkilökohtaisen työ-
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sähköpostin, joten kysely ohjautui suoraan oikealle henkilölle. Siten vastaamattomia 

pystyi seuraamaan ja heille pystyi lähettämään uusintakyselyn ilman, että kysely olisi 

mennyt jo vastanneillekin. Siitä tutkija ei kuitenkaan voinut varmistua, että oli saanut 

organisaatioiden yhteyshenkilöiltä organisaatioiden kaikkien johdon jäsenien sekä laatu- 

ja potilasturvallisuusvastaavien yhteystiedot ja olivatko he niitä, jotka kyselyyn vastasi-

vat.  

 

Sähköisten kyselyiden vastausprosenttia on saatu lisättyä, kun niiden rakenteeseen ja 

muotoiluun on alettu kiinnittää huomiota. Todennäköistä on, että siihen on vaikuttanut 

myös vastaajien tottumus web-selaimien käyttöön ja miellyttävyys sekä itse internet-

yhteys että laitteiston ja ohjelmiston toimivuus. (Solomon 2001.) Myös vastausohjeen 

tekemiseen tulee kiinnittää huomiota. Sen tulee olla tarkka, mutta lyhyt ja napakka. 

(Valli 2010.)  ZEF – arviointiohjelman kyselylomakkeen pohja oli luotu selkeäksi ja 

yksinkertaiseksi myös vastaajalle, josta tulikin palautetta vastaajilta. Kyselyn toteutta-

jalle ohjelmassa oli erilaisia valmiita muokkausvalintoja, esimerkiksi kyselyn ulkoasulle 

oli valmiita malleja, joista sai valita haluamansa. Vastausohjeet tuli automaattisesti, 

mutta niitä pystyi kuitenkin muokkaamaan halutessaan.  

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen yksi keskeinen onnistumisen tekijä on otannan onnistumi-

nen, jolloin tutkimuksella pyritään yleistämään tutkimuksessa saatuja tuloksia. Otannan 

koko riippuu perusjoukon koosta ja tutkittavasta asiasta. (Jokivuori & Hietala 2007, 

Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012, 

Valli 2010.) ISO 9001:2008 sertifikaatti oli tutkimuksen aloittamisvaiheessa 53 terve-

yspalveluiden, 32 sosiaalihuollon laitospalveluiden ja 12 sosiaalihuollon avopalveluiden 

organisaatiolla. Tutkimukseen osallistuvista haluttiin tehdä otanta, koska yksistään tut-

kimuslupien hankinta olisi ollut kohtuuttomat työlästä niin monesta eri organisaatiosta. 

Harkinnanvarainen otanta keskittyi somaattisia sairauksia sairastavien potilai-

den/asiakkaiden hoitamiseen. Tutkimuksen kohdentuminen näihin organisaatioihin tuli 

tutkijan omasta intressistä, hänen tehdessään työuraansa vastaavanlaisissa paikoissa. 

Näin ollen tutkimukseen valikoitui lopulta 23 (43%) terveyspalveluiden organisaatiota 

ja 16 (50%) sosiaalihuollon laitospalveluiden organisaatiota. Tutkimusluvat saatiin 11 

(21%) terveyspalveluiden ja 9 (28%) sosiaalihuollon laitospalvelun organisaatiolta. 
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Kysely lähetettiin 124 tutkittavalle, joista 52% (63) vastasi määräaikaan mennessä. Tar-

vittaessa voi lähettää uusintakyselyn vastaamattomille. Tällä voi parantaa vastauspro-

senttia ja siten tutkimuksen luotettavuutta (Polit & Beck 2012, Heikkilä ym. 2008). Uu-

sintakysely lähetettiin vastaamattomille ja vastausaikaa jatkettiin kahdella viikolla, jon-

ka jälkeen vastausprosentti nousi, ollen lopullisesti 59% (72). Riittävä vastausprosentti 

on 60 ellei sitten pystytä osoittamaan, ettei vastaamatta jättäneet ole muusta ryhmästä 

olennaisesti poikkeavia. Vastausprosenttia ja siten tutkimuksen luotettavuutta voi lisätä 

olemalla etukäteen yhteydessä kyselyyn osallistuviin (Valli 2010). Vastausprosenttia 

voidaan pitää riittävänä yleistyksien tekemiseen perusjoukkoon tutkimuksen pohjalta. 

Harkinnanvaraisen otoksen takia tuloksia ei voida yleistää laajemmalle. Kohtuulliseen 

vastausprosenttiin saattoi vaikuttaa se, ettei aiheesta ole aikaisemmin tehty tutkimusta ja 

se lisäsi vastaajien kiinnostusta aiheeseen. Toisaalta tutkimusta edeltävällä yhteyden-

otolla saattoi olla myös positiivista vaikutusta.  

 

ZEF –arviointiohjelmasta olisi saanut analyysejä, mutta tutkimuksen luotettavuuden 

varmistamiseksi, vastaukset tallennettiin Excel –ohjelmaan ja siirrettiin SPSS –tilasto-

ohjelmaan, jolla analysointi suoritettiin. Tutkijan kokemattomuuden takia analysoinnin 

aikana oltiin yhteydessä Oulun yliopiston tilastotieteen tutkijaan, jolta saatiin varmistus 

oikean analyysimenetelmän käytöstä. Analysointi aloitettiin tekemällä analysointia ky-

symysryhmä kerrallaan, jolloin sen hallinta oli helpompaa, kuten tulosten lukeminen, 

tulkinta ja tarkastaminen. 

 

Vastauskatoon saattoi vaikuttaa monet eri seikat. Vastausprosenttiin vaikuttaa kohde-

ryhmä, tutkimuksen aihe, lomakkeen pituus, kysymysten määrä, kysymysten tyyppi, 

motivointi saatekirjeessä ja lomakkeen ulkoasu (Valli). Vaikka vastausprosentti oli koh-

tuullinen (59%), olisi se voinut olla korkeampikin ajatellen tutkittavien kokonaismäärää 

ja jakautumista eri organisaatioihin. Tässä tutkimuksessa siihen on saattanut vaikuttaa 

laaja ja pitkä kyselylomake, josta tulikin yksi palaute. Kyselyn kysymykset olivat luul-

tavammin tuttuja kaikille laatu- ja potilasturvallisuusvastaaville, mutta näytti siltä, että 

ne eivät olleet tuttuja kaikille organisaation johdon jäsenille. Muutama vastaaja lähestyi 

palautteella, jossa kertoi olevansa tietämätön asioista, johtuen eri syistä. Palautteet mie-

tityttivät tutkijaa, oliko kohderyhmä sittenkään oikea. Toisaalta tutkijan mielestä kaikki-

en johdon edustajien sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien pitäisi olla tietoisia niin 

potilasturvallisuudesta kuin sisäisestä auditoinnista, koska niiden pitäisi koskettaa heitä 
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kaikkia. Toisaalta tutkijana taas ymmärrän, että esimerkiksi talouspäällikkö ei välttä-

mättä ole tietoinen kaikista kyselyssä esiin nousseista asioista, mikä voi turhauttaa vas-

taajaa. Nämä asiat jäivät mietityttämään tutkijaa. Jos asia on niin, että esimerkiksi kaik-

kien johdon jäsenien ei tarvitse tietää kyselyssä olleita asioita, olisi kyselylomake pitä-

nyt tehdä toisenlaiseksi tai miettiä tarkemmin kohderyhmää organisaation sisällä. 

 

6.2. Tutkimuksen eettisyys 

 

Eettisesti hyväksyttävä tieteellinen tutkimus tulee suorittaa hyvän tieteellisen käytännön 

edellyttämällä tavalla. Tutkimuksen tulee noudattaa tiedeyhteisön tunnustamia toiminta-

tapoja: rehellisyys, yleinen huolellisuus, tarkkuus tutkimustyössä, tulosten tallentami-

sessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. Tutkimuksen 

tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät tulee olla eettisesti kestäviä ja tulok-

sia julkaistaessa tulee olla avoin ja vastuullinen. Muiden tutkijoiden työtä ja saavutuksia 

kunnioitetaan. Tutkimus tulee suunnitella, toteuttaa, raportoida ja syntyneet tietoaineis-

tot tallentaa vaatimusten edellyttämällä tavalla. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2010, Metsämuuronen 2009, Polit & Beck 2012, Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012.) 

 

Tiedonhaussa tutkija käytti Sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen (THL) ja Kuntaliiton internet –sivuja, koska ne vaikuttavat oleellisesti 

sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun ja potilasturvallisuuteen. Muita hakuja tutkija teki 

Oulun yliopiston kirjaston viitetietokantahakujen (Melinda, Medic, Cinahl, Medical, 

ABI/Inform) avulla, jotka ovat keskeisiä tietokantoja terveyshallintotieteen alalla. Tut-

kija rajasi hakuansa Peer Review –artikkeleihin sekä vuosiin 2003-2013. Lisäksi käytet-

tiin materiaalia, joka löytyi saatujen materiaalien viitteiden kautta ja manuaalisesti 

muun muassa yliopistojen, kirjastojen ja Googlen kautta. Saatuja materiaalia tutkija luki 

ja valitsi sieltä kriittisesti tähän tutkimukseen sopivaa tietoa (liite 1). 

 

Tutkija loi kyselylomakkeen ZEF-arviointiohjelmaan, joka oli tutkijalle jo entuudestaan 

tuttu. Siirrettyään tutkimusaineiston Excelin avulla ZEF-arviointiohjelmasta SPSS 

19.0.0. –tilasto-ohjelmaan tutkija varmisti vielä, etteivät tiedot olleet muuttuneet. Nime-

töntä tutkimusaineistoa, jonka tutkija sai säilytetään tutkijan tiedostoissa, joihin vain 

hänellä on pääsy. Vastauksia käsitteli vain tutkija. Tutkimuksen valmistumisen jälkeen 
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tiedostot, joissa vastaukset ovat, tuhotaan. Analysoidessaan tutkimuksia tutkija tarkaste-

li huolellisesti analysointituloksia ja varmisti asiantuntijalta oikean analyysimenetelmän 

käytön. 

 

Jokaiselle tutkimukseen valitulle organisaatiolle lähetettiin tutkimussuunnitelma, jonka 

avulla he pystyivät tekemään arvioinnin tutkimukseen osallistumisestaan. Tutkimus-

suunnitelmassa tuotiin esille tutkimukseen ja sen toteuttamiseen, luotettavuuteen, eetti-

syyteen, aikatauluun, rahoitukseen ja julkaisusuunnitelmaan liittyviä asioita. Tutkimus-

suunnitelman kanssa lähetettiin tutkimuslupa 39 organisaatiolle, joista 20 antoi suostu-

muksensa tutkimukseen osallistumisesta. Kyseisiltä organisaatioilta saatiin tutkimuslu-

van yhteydessä tai sähköpostitse tutkimukseen osallistuvien sähköpostiosoitteet, joihin 

kysely saatteineen osoitettiin.  

 

Tutkimuksen raportointi tehtiin tutkittavia ja tutkimusorganisaatioita kunnioittaen eikä 

yksittäinen vastaaja tai organisaatio ole missään vaiheessa tunnistettavissa. Tieto sertifi-

kaatin saaneista organisaatioista on julkista. Tutkimus raportoidaan Oulun yliopiston 

terveystieteiden laitoksen pro gradu –tutkielmana. Lisäksi tutkimuksen saavat kyselyyn 

mukaan osallistuneet organisaatiot sekä ISO 9001:2008 sertifiointitiedot antaneet orga-

nisaatiot. Mahdollisuuksien mukaan tutkimuksen tuloksia raportoidaan kansallisissa 

lehdissä ja julkaisuissa. Tutkimuksella ei ole ulkopuolisia rahoittajia vaan tutkija on 

rahoittanut tutkimukseen liittyvät kulut itse.  

 

6.3. Tutkimustulosten pohdintaa 

 

Tutkimuksella saatiin kartoitettua tietoa sisäisten auditointien ja potilasturvallisuuden 

johtamista sekä sisäisen auditoinnin hyödyntämistä potilasturvallisuuden kehittämiseen 

ISO 9001:2008 sertifioitujen terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluissa 

johdon sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavien näkökulmasta. Saadun tiedon avulla 

sisäisiä auditointeja ja potilasturvallisuutta voidaan kehittää paremmaksi sertifioiduissa 

terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluissa. Toiseksi saatiin tietoa siitä, että 

sisäisten auditointien avulla potilasturvallisuutta voidaan parantaa. Siten nekin organi-

saatiot joilla ei vielä ole käytössä sisäisiä auditointeja, voivat harkita niiden ottamista 

yhdeksi kehittämisvälineeksi suunnitellessaan arviointi- ja kehittämistyökaluja omaan 
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organisaatioonsa. Tutkimusmenetelmän valinta tutkimusongelman ratkaisemiseksi oli 

siten sopiva.  

 

6.3.1. Sisäiset auditoinnit 

 

Sisäisten auditointien prosessissa valtuutukset (87%) ja käytännön toteuttaminen (86%) 

toteutuivat erittäin hyvin ja suunnittelu (77%) onnistui hyvin, Vaikutukset organisaati-

oon (71%) ja henkilökuntaan (61%) olivat hyvät. 

 

Tämän tutkimuksen mukaan kaikissa organisaatioissa oli nimetty vastuuhenkilö sisäis-

ten auditointien toteuttamiseen ja lähes kaikkien vastaajien mukaan siitä oli tiedotettu 

henkilökunnalle. Kolme neljäsosaa vastaajista oli sitä mieltä, että sisäisten auditointien 

toteuttamiseen tarvittavat määrärahat ja koulutusmäärärahat huomioitiin taloussuunni-

telmassa. Erityisesti johtajien tulee sitoutua laatuun ja potilasturvallisuuteen (Ab Wahid 

& Corner 2009, Glazebrook & Buchanan 2001, European committee for standardization 

2008) ja sitä kautta sisäisiin auditointeihin. Edellisten tutkimusten tuloksia vahvistaa 

tämä tutkimus, jossa lähes kaikkien vastaajien mukaan ylin johto sitoutui näkyvästi si-

säisiin auditointeihin. Vastaajien mielestä sitoutumin sisäisiin auditointeihin näkyi käy-

tännössä johdon antamalla informaatiolla, henkilökunnan motivoinnilla, omalla osallis-

tumisella, resurssien antamisella, suunnittelulla, seurannalla ja toiminnalla auditointira-

porttien jälkeen. 

 

Sisäisten auditointien suunnittelun tulee tapahtua laatuvastaavan toimesta (Rissanen & 

Kansanen 2003, Terziovski & Power 2007) ja hänen tulee luoda suunnitelma auditoita-

vista yksiköistä ja arvioitavista prosesseista/toiminnoista (Hysong 2009, Rissanen & 

Kansanen 2003, Terziovski & Power 2007). Tämän tutkimuksen vastaajista yli 70% 

mukaan laatuvastaava suunnitteli sisäiset auditoinnit, laati suunnitelman auditoitavista 

yksiköistä ja prosesseista/toiminnoista, mitkä vahvistavat aikaisempien tutkimuksien 

tuloksia. Sisäisten auditointien aiheet tulee nostaa toimintasuunnitelmasta (Alic & Rus-

jan 2010), mikä toteutui tässä tutkimuksessa yli 70% vastaajan mukaan. Lähes kaikkien 

vastaajien mukaan organisaation johto hyväksyi auditointisuunnitelmat, kuten tutki-

mukset osoittavat (Alic & Rusjan 2010, Patel 2010).  
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Neljä viidesosaa tutkimukseen vastanneista koki, että sisäiset auditoinnit kytkettiin toi-

minnan tavoitteisiin ja tavoitteet olivat selkeitä, realistisia ja konkreettisia, kuten asian 

tulisi olla aikaisempien tutkimuksien valossa (Alic & Rusjan 2010, Benjamin 2008, 

Paasivaara ym. 2008, Patel 2010). Sisäisiä auditointeja tulee toteuttaa säännöllisesti ja 

niille suunnitellaan aikataulutus (Antila 2012, Patel 2012, Wade 2005), mitkä tässä tut-

kimuksessa toteutuivat erittäin hyvin. Toteuttamiseen varataan riittävät henkilöresurssit 

ja sijaisjärjestelyt huomioidaan samoin riittävä aika (Antila 2012, Guth & Kleiner 

2005), mitkä toteutuivat yli puolen tämän tutkimuksen vastaajan mukaan, joskin neljäs-

osa ei osannut sanoa asiasta ja noin 10% mukaan asia ei ollut näin.  

 

Grönroosin (2007) ja Patelin (2010) mukaan sisäiset auditoijat tulee valita organisaation 

sisältä, mikä toteutui tässä tutkimuksessa. Neljässä vastauksesta viidestä he halusivat 

tehdä auditointeja, minkä Pesonen (2007), Rissanen ja Kansanen (2003) ja Suomen 

standardoimisliitto (2003) vahvistavat. Viidesosa ei osannut sanoa sisäisten auditoijien 

halukkuudesta tehtävään. Sisäisten auditoijien tulee arvioida vain muiden tekemää työtä 

(Pesonen 2007, Rissanen & Kansanen 2003, European committee for standardization 

2008), joka tässä tutkimuksessa toteutui erittäin hyvin. Ennen varsinaista auditointia 

heidän tulee perehtyä auditoitavan kohteen toimintaan, suunnitella kysymykset (Peso-

nen 2007, Suomen standardoimisliitto 2003) ja toteuttaa auditoinnit sovitussa aikatau-

lussa (Antila 2012, Patel 2010, Wade 2005). Tässä tutkimuksessa ne toteutuivat noin 

80% vastauksissa. Vastaajista yli puolet oli sitä mieltä, että auditointikohteessa yksikön 

edustajien kanssa selvitetyt asiat oli suunniteltu etukäteen. Alle 5% oli asioista eri miel-

tä. 

 

Yksiköiden auditoinnista neljä viidesosan mukaan löydökset perustuivat objektiiviseen 

näkemykseen, kuten niiden tulisi tutkimusten mukaan tapahtuakin (Edwards ym. 2003, 

Mersel ym. 2005, European committee for standardization 2008). Auditointitilaisuuksi-

en tulisi tapahtua konsultoivasti (Edwards ym. 2003, Suomen standardoimisliitto 2003), 

mikä tämän tutkimuksen mukaan toteutui neljän vastaajan mukaan viidestä. Lähes kaik-

kien vastaajien mielestä auditoijat tekevät kysymyksiä myös käytännön työtä tekeville, 

kuten myös Pesonen (2007) sekä Rissanen ja Kansanen (2003) toteavat. Auditoinnissa 

esille tulleille poikkeamien korjauksille sovitaan aikataulu (Pesonen 2007, Rissanen & 

Kansanen 2003), mikä tapahtui tässä lähes kaikkien vastaajien mukaan ja runsas puolet 

vastaajista on sitä mieltä, että korjaavien toimenpiteiden jälkeen suoritetaan uudelleen 
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arviointi/tarkastus, kuten Elliott ym. (2007) ovat todenneet tutkimuksessaan sisäisten 

auditointien suorittamisessa tärkeäksi. Vajaa kolmannes ei osannut sanoa uudelleen 

arvioinnista.  

 

Neljä viidesosan mielestä sisäiset auditoijiat arvioivat toimintaa suhteessa standardiin, 

laatukäsikirjaan tai muuhun dokumentointiin, johon sisäiset auditoinnit perustuvat (Pe-

sonen 2007, European committee for standardization 2008). Organisaation johdon nä-

kemykset eroavat tilastollisesti jokseenkin merkitsevästi (p=0,020) suhteessa laatu- ja 

potilasturvallisuusvastaavien näkemyksiin. Ero tulee esille lähinnä siinä, että laatu- ja 

potilasturvallisuusvastaavat ovat kaikki sitä mieltä, että auditoijat arvioivat toimintaa 

suhteessa standardiin, laatukäsikirjaan tai muuhun dokumentoitiin, kun organisaation 

johdosta noin neljä viidesosaa on samaa mieltä, mutta viidesosa ei osaa sanoa asiasta.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan voidaan todeta, että loppuraportteihin liittyvät tekijät toteu-

tuivat organisaatioissa erittäin hyvin. Auditoidusta kohteesta tulee tehdä kirjallinen lop-

puraportti (Hysong 2009, Mersel ym. 2005), joihin kirjataan standardin, laatukäsikirjan 

tai muun dokumentin kanssa ristiriitaiset vastaukset/näyttö (Pesonen 2007, Kansanen & 

Rissanen 2003) ja mainitaan havaitut kehittämiskohteet (Hysong 2009). Loppuraportti 

toimitetaan aina auditoituun kohteeseen, laatuvastaavalle ja organisaation johdolle 

(Mersel ym. 2005). Nämä toteutuivat tämän tutkimuksen mukaan lähes aina. Loppura-

porttien toimittaminen tulee tapahtua sovitun aikataulun mukaisesti (Antila 2012, Patel 

201, Wade 2005) ja auditoiduissa yksiköissä raportit tulee käsitellä henkilöstön kanssa 

(Kujala 2003, Paasivaara ym. 2008). Neljässä tapauksessa viidestä loppuraportit toimi-

tettiin auditoituihin yksiköihin sovitussa aikataulussa ja ne käsiteltiin niissä henkilökun-

nan kanssa. Neljäsosa ei osannut vastata näihin.  

 

Yli puolessa vastauksissa koetaan, että sisäiset auditoinnit parantavat henkilökunnan 

asenteita, kuten Antila (2012) toteaa tutkimuksessaan ja arvostusta sisäisiä auditointeja 

kohtaan, kuten Varkey ym. (2007) toteavat tutkimuksessaan. Organisaation johdon nä-

kemykset eroavat tilastollisesti merkitsevästi hieman (p=0,069) suhteessa laatu- ja poti-

lasturvallisuusvastaavien näkemyksiin sisäisten auditointien vaikutuksesta henkilökun-

nan asenteisiin. Ero tulee esille lähinnä siinä, että organisaation johdosta reilu kolme 

viidestä on sitä mieltä, että sisäiset auditoinnit vaikuttavat henkilökunnan asenteisiin ja 

vajaa kaksi viidestä ei osaa arvioida asiaa. Laatu- ja potilasturvallisuusvastaavista puo-
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lestaan kolme viidestä ei osaa arvioida asiaa ja kaksi viidestä on sitä mieltä, että sisäiset 

auditoinnit vaikuttavat henkilökunnan asenteisiin. Tämä saattaa olla vaikea asia arvioi-

da, kuten ”en osaa sanoa” –vastausten määrät osoittavat. Asenteiden muuttumista osaisi 

paremmin arvioida ehkä lähiesimiehet. Toisaalta voidaan miettiä jos, asenteet ovat 

muuttuneet, ovatko ne olleet sisäisten auditointien vaikutusta vai onko siihen vaikutta-

nut jokin muu tekijä, kuten organisaatiokulttuurin muuttuminen. 

 

Kaksi kolmasosaa arvioi sisäisten auditoijien kokeneen sisäiset auditoinnit hyödyllisiksi 

ja noin neljä viidestä, että he pystyivät auttamaan yksiköitä kehittämään toimintaansa ja 

heidän roolinsa auditoijina oli siten merkittävä. Aikaisemmat tutkimukset tukevat näitä 

näkemyksiä (Alic & Rusjan 2010, Terziovski & Power 2007). Kaksi kolmesta arvioi 

sisäisten auditointien palautteita hyödynnettävän yksiköiden työntekijöiden oman työn 

kehittämiseen, kuten Kujala (2003) on todennut sisäisten auditointien tulosten hyödyn-

tämisen laaja-alaisuudesta. Vain alle puolessa vastauksissa todettiin työntekijöiden työ-

hyvinvoinnin parantuneen ja työyhteisöjen innostumisen kehittämiseen lisääntyneen, 

joskin noin puolet ei osannut arvioida asiaa. Kehittäminen yleisesti ottaen pitäisi olla 

toimintaa, jonka avulla myös työntekijöiden hyvinvointi paranee ja työyhteisöjen innos-

tus kehittämiseen lisääntyy (Paasivaara ym. 2008). Vaikka tämän tutkimuksen mukaan 

sisäisten auditointien vaikutukset organisaation henkilöstöön olivat hyviä, oli väittämis-

sä paljon vastauksia, joissa tilanteita ei osattu arvioida. Nämä ovat tärkeitä muun muas-

sa henkilökunnan sitouttamisen kannalta. Tietoisuutta niistä tulisi kartoittaa, jotta niihin 

voidaan kiinnittää huomiota ja muuttaa tilannetta parempaan suuntaan, jos siihen on 

aihetta. 

 

Sisäiset auditoinnit ovat hyödyllinen työväline laadun parantamisessa (Liange ym. 

2006) ja se vahvistui tässä tutkimuksessa. Organisaation johdon näkemykset erosivat 

tilastollisesti hieman merkitsevästi (p=0,076) suhteessa laatu- ja potilasturvallisuusvas-

taavien näkemyksiin. Ero tulee esille lähinnä siinä, että organisaation johdosta noin nel-

jä viidestä oli sitä mieltä, että sisäiset auditoinnit olivat hyödyllinen työväline laadun 

parantamisessa ja noin yksi viidestä ei osannut arvioida asiaa. Laatu- ja potilasturvalli-

suusvastaavista puolestaan lähes kaikki olivat sitä mieltä että sisäiset auditoinnit olivat 

hyödyllinen työväline laadun parantamisessa. 
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Tässä tutkimuksessa hoidon laadun arviointi koettiin tärkeäksi standardien avulla, kuten 

Guth ja Kleiner (2005) totesivat omassa tutkimuksessaan. Terveyspalveluiden näke-

mykset erosivat tilastollisesti merkitsevästi hieman (p=0,081) suhteessa sosiaalihuollon 

laitospalveluiden näkemyksiin. Ero tulee esille lähinnä siinä, että terveyspalveluissa 

kaksi kolmesta oli sitä mieltä, että hoidon laadun arviointi standardien avulla oli tärkeää 

ja yksi kolmesta ei osannut arvioida asiaa. Sosiaalihuollon laitospalveluissa puolestaan 

enemmän kuin neljä viidestä oli sitä mieltä, että hoidon laadun arviointi standardien 

avulla oli tärkeää ja vain vajaa yksi viidestä ei osannut arvioida asiaa.  

 

Liyangen ym. (2006) tutkimuksen mukaan tutkimuksen sisäisiä auditointeja voidaan 

käyttää eri tyyppisissä yksiköissä ja Antilan (2012) mukaan kokemukset niiden käytöstä 

ovat olleet hyviä. Samaan tulokseen tullaan tässäkin tutkimuksessa. Niiden avulla löy-

detään kehittämistarpeita ja –kohteita (Rissanen & Kansanen 2003, European commit-

tee for standardization 2008) ja saatuja tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen 

(Alic & Rusjan 2010, Guth & Kleiner 2005, Koivuranta-Vaara 2011, Kujala 2003). 

Tämä tutkimus vahvistaa aiempia tutkimuksia näissä asioissa. 

 

Sisäisten auditointien avulla organisaation tehokkuutta voidaan edistää (Ab Wahid & 

Corner 2009, Alic & Rusjan 2010, Patel 2010) ja ne ovat helpottaneet organisaation 

johdon valvontaa (Rostami ym. 2009, European committee for standardization 2008). 

Samoin koetaan tässä tutkimuksessa, joskin kolmasosa vastaajista ei osannut arvioida 

näitä asioita. Sisäisten auditointien voidaan sanoa vaikuttaneen myönteisesti organisaa-

tion toimintaan, kuten aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet (Ab Wahid & Corner 

2009, Alic & Rusjan 2010), joskin kolmannes vastaajista ei osannut arvioida näitä asioi-

ta. 

 

Toiminnan tavoitteiden saavuttaminen voidaan selvittää sisäisten auditointien tuloksilla 

(Alic & Rusjan 2010, Guth & Kleiner 2005, Patel 2010). Tässä tutkimuksessa 60 % oli 

samaa mieltä ja 38% ei osannut vastata. Organisaation johdon näkemykset eroavat tilas-

tollisesti merkitsevästi hieman (p=0,100) suhteessa laatu- ja potilasturvallisuusvastaavi-

en näkemyksiin. Ero tulee esille lähinnä siinä, että organisaation johdosta 72% oli sitä 

mieltä, että sisäisten auditointien avulla voitiin varmistua toiminnan tavoitteiden saavut-

tamisesta ja 28% ei osannut arvioida asiaa. Laatu- ja potilasturvallisuusvastaavista puo-

lestaan noin puolet oli sitä mieltä, että sisäisten auditointien avulla voitiin varmistua 
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toiminnan tavoitteiden saavuttamisesta ja noin puolet ei osannut arvioida asiaa. Epäsel-

väksi jää miksi asiaan ei osattu arvioida, kun tutkimuksen mukaan sisäiset auditoinnit 

oli kytketty toiminnan tavoitteisiin (82%) ja loppuraportit toimitettiin laatuvastaavalle 

(99%).  

 

Sisäisten auditointien prosesseja tulee arvioida säännöllisesti (Pesonen 2007, Rissanen 

& Kansanen 2003). Tämän tutkimuksen mukaan arviointia suoritettiin säännöllisesti 

noin kaksi kolmasosan mielestä, kun noin yksi kolmasosaa ei osannut arvioida asiaa.  

Palautetta pyydettiin auditoiduilta yksiköiltä runsaassa puolessa vastauksista ja sisäisiltä 

audioijilta 67% mukaan. Yksi kolmasosaa ei osaa arvioida asiaa ja auditoiduilta yksi-

köiltä palautetta ei pyydetty kuin noin joka viidennessä vastauksessa. Puolessa vastauk-

sista sisäisiä auditointeja kehitettiin palautteiden avulla, hieman vajaa puolet vastaajista 

ei osannut arvioida asiaa ja muutaman mielestä niitä ei kehitetty palautteiden avulla. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan kehittämisessä ei tule unohtaa kehittämisvälineiden 

arviointia, jolloin voidaan puuttua itse menetelmän parantamiseen (Antila 2012, Benja-

min 2008, Edwards ym. 2003, Elliott 2007, Guth & Kleiner 2005, Paasivaara ym. 2008, 

Suomen standardoimisliitto 2003, Wade 2005). Sisäisten auditointien palautteilla on 

mahdollista varmistua sisäisten auditointien prosessin tehokkaasta toteuttamisesta (Alic 

& Rusjan 2010, Kujala 2003, Patel 2010). Kaksi kolmasosaa tämän tutkimuksen vastaa-

jista palautteiden avulla on varmistuttu sisäisten auditointien prosessin tehokkuudesta ja 

kolmasosa ei osannut arvioida asiaa. Vaikka sisäiset auditoinnit toimivat tämän tutki-

muksen mukaan hyvin, osoittaa se myös kuinka sisäisiä auditointeja tulee kuitenkin 

kehittää koko ajan toimivammaksi välineeksi.  

 

6.3.2. Potilasturvallisuus 

 

Suomen terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että kunnan järjestämisvastuuseen 

kuuluvan terveydenhuollon tulee laatia suunnitelma potilasturvallisuuden täytäntöön-

panosta. Yksityisiltä organisaatioilta vaaditaan vastaavasti laadunhallinnan keskeisten 

periaatteiden kuvaus omavalvontasuunnitelmaan, jossa tulee mainita miten palveluiden 

toimivuus ja potilasturvallisuus varmistetaan Tutkimuksen mukaan potilasturvallisuus-

suunnitelma löytyy lähes kaikista organisaatioista (95%). Näissä organisaatioissa on 

potilasturvallisuussuunnitelmaan liitetty heidän tärkeäksi kokemiaan asiakirjoja. Muun 

muassa lääkehoitosuunnitelma löytyi 19, turvallisuussuunnitelma 18 ja infektioiden 
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torjuntasuunnitelma 14 organisaatiosta. Vastaajilla oli erilaisia näkemyksiä potilastur-

vallisuussuunnitelman liitteenä olleista asiakirjoista organisaatioiden sisällä, joka vaatisi 

siten tarkennusta organisaatioiden sisällä. 

 

Potilasturvallisuuden johtaminen toteutuu kohtuullisesti (59%) tai on työn alla (24%) 

sertifioitujen terveyspalveluissa ja sosiaalihuollon laitospalveluissa. Vastaajat olivat 

erittäin yksimielisiä asioista. Potilasturvallisuuden täytäntöönpanon vastuuhenkilö ja 

toimijat tulee olla sovittuna sekä toimen- ja tehtävänkuvat määriteltynä (Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus 341/2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012). Tämän 

tutkimuksen mukaan neljässä vastauksessa viidestä oli vastuuhenkilö ja kolmessa vas-

tauksessa neljästä toimijat kirjattuna. Vastuuhenkilöiden toimen- ja tehtäväkuvat oli 

kirjattuna noin neljällä viidestä ja 8% mukaan ne oli työn alla. Toimintasuunnitelmaan 

tulee kirjata potilasturvallisuuden edistämisen resursointi (Sosiaali- ja terveysministeri-

ön asetus 341/2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012) ja toimintakertomukseen 

potilasturvallisuuden edistämisen toimenpiteet ja vaikutukset (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2012). Tässä tutkimuksessa lähes puolella oli potilasturvallisuuden edistämi-

sen resursointi toimintasuunnitelmassa ja kolmanneksella se oli työn alla. Yli puolella 

oli potilasturvallisuuden edistämisen toimenpiteet kirjattuna toimintakertomukseen ja 

kolmanneksella ne oli työn alla. Kaksi viidestä vastasi vaikutuksien olevan kirjattuna 

toimintakertomukseen ja puolella se oli työn alla.  

 

Ostopalvelujen potilasturvallisuus tulee suunnitella (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2012). Tämän tutkimuksen mukaan ne oli kirjattuna kolmanneksella, työn alla kolman-

neksella ja viidennes ei osannut vastata. Turvallista toimintaa tukevat henkilöstöjohta-

misen käytännöt tulee olla sovittuna (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 341/2011, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012), mikä toteutui tässä tutkimuksessa kaksi kol-

masosalla ja viidenneksellä ne oli työn alla. Tässä tutkimuksessa potilasturvallisuuskult-

tuuri oli mitattu jollain siihen tarkoitetulla mittarilla viidenneksellä ja työn alla se oli 

kolmanneksella. Kolmannes oli eri mieltä asiasta ja viidennes ei osannut vastata. Tur-

vallisuuskulttuurilla on tärkeä merkitys organisaation laadun ja sitä kautta potilasturval-

lisuuden parantamiseen. Organisaation tulisi tietää millä tasolla heidän kulttuurinsa on 

voidakseen viedä sitä avoimempaan, syyllistämättömämpään suuntaan. (Alhatmi 2011, 

Ab Wahid & Corner 2009, Hallman-Keiskoski 2006, Lim 2004, Sosiaali- ja terveysmi-
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nisteriön asetus 341/2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, Wilson & McCaffrey 

2005.)  

 

Henkilökunnan osallistuminen moniammatilliseen potilasturvallisuuden kehittämiseen 

tulee olla sovittuna (Macrae 2008, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 341/2011, Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, Virtanen 2012). Tässä tutkimuksessa puolessa vas-

tauksista henkilökunnan osallistuminen oli kirjattuna ja kolmanneksessa se oli työn alla. 

Menettelytavat henkilökunnan palautteen saamiseksi oppimista ja oman toimintansa 

kehittämistä varten oli sovittuna neljässä viidestä vastauksesta ja 15% se oli työ alla. 

Palautteen saamisella varmistetaan henkilökunnan oppiminen ja sitä kautta oman toi-

mintansa kehittäminen (Ginsburg ym. 2010, Macrae 2008, Sosiaali- ja terveysministeri-

ön asetus 341/2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012). Turvallisen toiminnan 

edellyttämä henkilöstön perehdyttäminen sekä opiskelijoiden koulutus ja ohjaaminen 

toimintayksiköissä tulee olla sovittuna (Helovuo ym. 2012, Sosiaali- ja terveysministe-

riön asetus 341/2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012). Tässä tutkimuksessa 

henkilöstön perehdyttäminen oli sovittu lähes 90% vastauksista ja työn alla se oli 10% 

vastauksista. Opiskelijoiden koulutus ja ohjaaminen oli sovittuna kolmanneksessa vas-

tauksista ja viidenneksessä se oli työn alla.  

 

Turvallisuusriskien kokonaisvaltainen hallinta, niin tunnistaminen kuin turvallisuuson-

gelmien ennakointi on tärkeätä organisaatioissa kaikkien työntekijöiden kohdalla (Sosi-

aali- ja terveysministeriön asetus 341/2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012.) 

Tämän tutkimuksen mukaan turvallisuusriskien menettelytavat turvallisuusongelmien 

ennakoimiseen, tunnistamiseen ja hallintaan sekä turvallisuusriskien tunnistamisesta ja 

hallinnasta oli olemassa kaksi kolmasosalla ja työn alla ne oli kolmanneksella. Näissä 

vastuksissa eri organisaatioiden, toimijoiden ja yritysmuotojen vastaukset olivat saman-

suuntaisia. 

 

Vaara- ja haittatapahtumien tunnistamisesta ja raportoinnista (Helovuo ym. 2012, Sosi-

aali- ja terveysministeriön asetus 341/2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, 

Wilson & McCaffrey 2005), haittatapahtumien ilmoittamisesta hoitoilmoitusjärjestel-

mään, oppimisesta (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 341/2011, Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2012) ja korjaavista toimenpiteistä tulee olla menettelytavat (Guth & 

Kleiner 2005, Helvouo ym. 2012, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 341/2011, Ter-
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veyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, Wilson & McCaffrey 2005). Tämän tutkimuksen 

mukaan menettelytavat vaara- ja haittatapahtumien tunnistamiseen toteutuivat neljällä 

viidestä ja työn alla ne oli 14%. Menettelytavat raportointiin toteutui erittäin hyvin yli 

neljällä viidestä ja työn alla ne oli 8%. Menettelytavat haittatapahtumien ilmoittamisesta 

johonkin ilmoitusjärjestelmään toteutui hyvin kaksi kolmasosalla ja työn alla ne oli vii-

denneksellä. Menettelytavat korjaavien toimenpiteiden suorittamiseksi toteutui hyvin 

neljällä viidestä ja työn alla ne oli viidenneksellä. Menettelytapaohjeet vaaratapahtumis-

ta oppimiseen toteutuvat yli puolella ja työn alla ne oli kolmanneksella.  

 

Terveyden- ja sosiaalihuollon tulee tehdä yhteistyötä alueen muiden vastaavien organi-

saatioiden kanssa potilasturvallisuuden täytäntöönpanossa (Sosiaali- ja terveysministe-

riön asetus 341/2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012). Tämä toteutui organisaa-

tioissa huonoiten tutkimuksen mukaan. Vain viidesosan mukaan asiat olivat kunnossa ja 

14% mukaan ne oli työn alla, mutta yli kolmasosa ei tiennyt asiasta ja vajaa kolmasosa 

vastasi ettei asiat ole kunnossa. Tämän tutkimuksen pohjalta ei voida tehdä päätelmiä 

siitä, että asiat olisivat huonosti, koska tämä saattaa johtua osittain tutkimukseen vali-

koituneista organisaatioista. Terveydenhuollon laki koskettaa vain kunnan järjestämis-

vastuuseen kuuluvan terveydenhuollon toteuttamista eikä siten vaadi sitä kaikilta tutki-

mukseen osallistuvilta organisaatioilta. Tutkimustulokset saattavat ovat tämän kysy-

myksen kohdalla vääristyneet. 

 

Potilailla ja omaisilla on oikeus antaa palautetta potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista 

(Kotisaari & Kukkola 2012, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 341/2011). Hoitovir-

heiden sattumisesta kertominen tulee olla avointa. Potilaille ja heidän omaisilleen tulee 

kertoa asiasta mahdollisimman pian ja antaa tukea heille (Hallman-Keiskoski 2006, 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 341/2011, Wilson & Mc Caffrey 2005). Tämän 

tutkimuksen mukaan neljällä viidestä oli menettelytavat siitä, miten potilas voi antaa 

palautetta potilasturvallisuudesta. Menettelytavat hoitovirheen jälkeisestä tiedon anta-

misesta ja tuesta potilaalle/asiakkaalle oli kirjattuna noin kaksi kolmasosalla ja työn alla 

ne olivat joka viidennellä. Läheisten suhteen menettelytavat palautteen antamisesta oli 

yli kaksi kolmanneksella ja työn alla ne oli 17% vastaajista. Vain puolella vastaajista oli 

menettelytavat läheisille annettavasta tiedosta ja hoitovirheen jälkeen annettavasta tues-

ta. Näihin asioihin oli organisaatioissa jo kiinnitetty huomiota, sillä neljäsosa vastaajista 
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ilmoittaa menettelytapojen kirjoittamisen olevan työn alla niin tiedon antamisesta kuin 

tuen antamisesta läheisille.  

 

Potilasturvallisuuden toteuttamisessa tärkeässä roolissa on henkilökunta. Henkilökun-

nalle tulee olla annettuna potilasturvallisuuden toteuttamiseen tarvittavat vastuut ja val-

tuudet (Olden & McCaughrin 2007). Kaikkien saatavilla tulee olla yhtenäiset ohjeet 

potilasturvallisuuden edistämiseksi (Helovuo ym. 2012, European committee for stan-

dardization 2008, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011) ja virheistä oppimiseen (Sto-

rey & Buchanan 2008). Tutkimuksen useamman eri kohdan väittämän kohdalla se, että 

henkilökunta tietää asioista edesauttoi heitä toimimaan sovitulla ja siten oikealla tavalla 

(p<0,001-0,030, ρ=0,256-0,740). On siis tärkeätä, että organisaatioissa tiedon kulku on 

järjestetty hyvin, asiat löytyvät helposti ja niitä pidetään yllä. 

 

Mielenkiintoista potilasturvallisuuden osiossa oli vastausten painottuminen hyvin järjes-

tetyn potilasturvallisuuden johtamisen puoleen. Tutkimuksen potilasturvallisuusosion 

kysymykset perustuivat hyvin pitkälle terveydenhuoltolakiin, joka koskettaa kunnan 

järjestämisvastuuseen kuuluvan terveydenhuollon toteuttamista. Tutkimuksessa oli kui-

tenkin mukana yksityisiä organisaatioita, joita laki koskee vain siltä osin, kuin ne tuot-

tavat palveluita kunnalle. Toisaalta yksityisen terveydenhuollon tulee omavalvonta-

suunnitelmassa mainita, miten he varmistavat potilasturvallisuus organisaatioissaan. 

 

Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että potilasturvallisuuden johtaminen to-

teutuu ISO 9001:2008 sertifikaatin saaneissa organisaatiossa tutkimuksen mukaan erit-

täin hyvin. Pääsääntöisesti vastaajat olivat sitä mieltä, että asiat toimivat jo niin kuin 

laissa vaaditaan. Jos asiat eivät vielä toimineet, ne olivat kuitenkin työn alla. Vastaukset 

olivat hyvin samansuuntaisia eri organisaatioiden, toimijoiden ja yritysmuotojen kes-

ken. Kun kuitenkin on kyse potilasturvallisuudesta voisivat tulokset olla vielä parempia, 

jonka syytä organisaatiossa voisi miettiä ja tutkia. 

 

6.3.3. Potilasturvallisuuden kehittäminen sisäisillä auditoinneilla 

 

Neljässä viidestä sisäiset auditoinnit koettiin sopivan hyvin (79%) niin potilasturvalli-

suussuunnitelman kuin potilasturvallisuuden kehittämiseen. Silti viidesosa vastaajista 

oli sitä mieltä, että sisäisiä auditointeja ei käytetty potilasturvallisuussuunnitelman ke-
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hittämiseen eikä sitä saatu kehitettyä niiden avulla. Vastaavasti vain 6% vastaajista oli 

sitä mieltä, että sisäisiä auditointeja ei käytetty potilasturvallisuuden kehittämiseen ja 

4% ettei niiden avulla saatu potilasturvallisuutta kehitettyä. Vastaukset olivat hyvin sa-

mansuuntaisia eri toimijoiden, organisaatioiden ja yritysmuotojen välillä.  

 

6.4. Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa sisäisten auditointien ja potilasturvalli-

suuden johtamisen toteutumista ISO 9001:2008 sertifioitujen terveyspalveluiden ja so-

siaalihuollon laitospalveluiden organisaatioiden johdon sekä laatu- ja potilasturvalli-

suusvastaavien arvioimana. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa terveyspalveluiden ja 

sosiaalihuollon laitospalveluiden sisäisten auditointien johtamisesta ja potilasturvalli-

suuden johtamisesta suhteessa terveydenhuollon lakiin. Toisena tavoitteena oli saada 

tietoa sisäisten auditointien hyödyntämisestä potilasturvallisuuden parantamiseen.  

 

Tieteellisessä tutkimuksessa ei pidä tarttua ensimmäiseen tarjolla olevaan selitykseen, 

vaan tutkijan tulee selvittää tutkittavaan ilmiöön vaikuttavien tekijöiden välisiä yhteyk-

siä tai eroja. Tutkijan tulee tarkastella ja käsitellä aineistoa systemaattisesti ja perusteel-

lisesti oman mielensä tavalla, josta tutkimus saa todellisen sisältönsä. (Jokivuori & Hie-

tala 2007.) 

 

Tutkimustuloksista nousi esiin seuraavia johtopäätöksiä: 

 

1. Tarkasteltaessa sisäisten auditointien valtuutuksia, suunnittelua, vaikutuksia 

henkilökuntaan ja organisaatioon sekä palautteita sisäisten auditointien toteutta-

misesta, voidaan niiden sanoa toimivan hyvin ISO 9001:2008 sertifioiduissa ter-

veyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden organisaatioissa. Tutkimuk-

sessa vahvistui aikaisempien, ulkomailla tehtyjen tutkimusten näkemykset sisäi-

sistä auditoinneista. Sisäiset auditoinnit on otettu hyvin vastaan yhdeksi organi-

saation kehittämismenetelmäksi. 

 

2. Organisaation johdolle sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaaville suunnatussa 

kyselyssä oli yllättävän paljon vastauksia, joissa vastaajat eivät osanneet vastata 

väittämiin. Näitä olivat esimerkiksi ajan ja henkilöstöresurssien riittävyys sisäis-
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ten auditointien toteuttamiseen tai oliko korjaavien toimenpiteiden jälkeen tehty 

uudelleen arviointi/kartoitus. Vastausryhmissä eniten oli tietämättömyyttä siitä, 

miten sisäiset auditoinnit olivat vaikuttaneet henkilöstöön ja organisaatioon. 

 

3. Jostain syystä organisaation johdolla sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaavilla 

oli erilainen näkemys joihinkin väittämiin. Näitä olivat a) miten sisäiset auditoi-

jat toteuttavat arvioinnit yksiköissä suhteessa standardiin, laatukäsikirjaan tai 

muihin dokumentteihin, b) sisäisten auditointien hyödyllisyys laadun parantami-

sessa ja c) toiminnan tavoitteiden saavuttamisen varmistamisesta sisäisillä audi-

toinneilla.  

 

4. Terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden välillä ainoa näke-

mysero tuli hoidon laadun arvioinnin tärkeyteen standardien avulla. Muuten vas-

taajat olivat samaa mieltä asioista eikä organisaatioiden yritysmuotojen välisissä 

vertailuissa tullut mitään eroja vastaan. 

 

5. Tarkasteltaessa potilasturvallisuuden johtamista, turvallisuusriskien sekä vaara- 

ja haittatapahtumien hallintaa, potilasturvallisuuden alueellista yhteistyötä ja 

haittatapahtuman jälkeistä toimintaa suhteessa terveydenhuollon lakiin potilas-

turvallisuudesta, olivat asiat toteutettu hyvin tai ne olivat työn alla. Terveyden-

huollon lain tuomia velvoitteita oli ehditty jo hyvin toteuttamaan vaikka laki on-

kin suhteellisen tuore. Näyttää siltä, että potilasturvallisuuden parantamiseksi on 

tehty hyvää pohjatyötä ja nyt sitä pitää alkaa vain juurruttamaan organisaatioihin 

ja sitä kautta saada se eläväksi käytännön työssä. 

 

6. Potilasturvallisuuskulttuuria ei ollut tukittu monenkaan vastauksen mukaan jol-

lain siihen tarkoitetulla mittarilla, joskin se oli aika monen mielestä työn alla. 

Vaikka jo tehdyt tutkimukset ja suunnitteilla olevat mittaukset laskettaisi yhteen, 

olisi potilasturvallisuuskulttuurin kyseisen hetken tilanne selvitetty vain noin 

puolella. Sen tietäminen on kuitenkin organisaation laatu- ja potilasturvallisuus-

kulttuurin kehittämiseksi tärkeä tieto, jonka avulla toimintaa organisaatiossa 

saadaan kehitettyä avoimempaan suuntaan. 
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7. Potilasturvallisuuskulttuurin sopimisesta alueen terveydenhuollon yksiköiden 

kanssa oli kehittämisen varaa ja tässä kohtaa tuli myös eroa terveyspalveluiden 

ja sosiaalihuollon laitospalveluiden näkemysten kesken. Toisaalta laki koskettaa 

vain kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvan terveydenhuollon toteuttamista ei-

kä siten vaadi sitä kaikilta tutkimukseen osallistuvilta organisaatioilta. Se voi 

osaltaan selittää sopimisen vähäistä määrää. 

 

8. Henkilökunnan tiedoilla menettelytapaohjeista oli selkeä vaikutus siihen miten 

he toimivat käytännössä. Sen vuoksi tiedon kululla on erittäin tärkeä merkitys 

organisaatioissa ja sen toimivuuteen tulee panostaa. Erityisesti silloin kun ky-

seessä on vuorotyötä tekevistä henkilöistä. 

 

9. Sisäisten auditointien käyttöä tulisi lisätä potilasturvallisuuden parantamiseen, 

koska ne toimivat niissä. Kehittämismenetelmänä, sisäisiä auditointeja voisi 

hyödyntää niissäkin organisaatioissa, joissa laadunhallintajärjestelmää ei ole 

käytössä. 

 

Tämän tutkimuksen valossa näyttää siltä, että organisaatio jossa on käytössä ISO 

9001:2008 laadunhallintajärjestelmä asioihin suhtaudutaan vakavasti ja kehittämistyötä 

tehdään nopeasti ja hallitusti. Vaikka tutkimus kohdistui vain ISO 9001:2008 sertifioitu-

jen terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon laitospalveluiden organisaatioihin, sisäiset 

auditoinnit toimisivat menetelmänä varmasti kaikissa terveys- ja sosiaalipalvelun orga-

nisaatioissa. Sisäisten auditointien hyödyntämistä tulisikin harkita muissakin organisaa-

tioissa kuin niissä, joissa se kuuluu osana laadunhallintajärjestelmää.  

 

Tämä tutkimus kohdennettiin ISO 9001:2008 sertifioituihin terveyspalveluihin ja sosi-

aalihuollon laitospalveluihin. Jatkotutkimuksena voisi tutkia potilasturvallisuuden joh-

tamisen toteutumista suhteessa lakiin niissä organisaatioissa, joissa ei ole käytössä mi-

tään laatujärjestelmää. Siten voisi verrata onko potilasturvallisuuden johtamisessa eroa 

laatujärjestelmää käyttävien ja muiden organisaatioiden välillä.  

 

Koska tässä tutkimuksessa tutkittiin sertifioitujen organisaatioiden johtoa sekä laatu- ja 

potilasturvallisuusvastaavia, voisi jatkossa tutkia vastaavalla tavalla sertifioitujen orga-

nisaatioiden lähijohdon, sisäisten auditoijien ja muiden työntekijöiden näkemyksiä ky-
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seisiin asioihin ja verrata saatuja vastauksia tämän tutkimuksen vastauksiin. Siten saisi 

tietoa siitä onko eri toimijoiden välillä eroa, jonka jälkeen voisi tutkia mistä erot johtu-

vat. Sitä kautta voitaisi parantaa kaikkien tietoa asioista. 

 

Kolmantena jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista tutkia eroaako laatujärjestelmän 

omaavat julkiset ja yksityiset terveys- ja sosiaalipalveluiden organisaatiot toisistaan. 

Tässä tutkimuksessakin sitä ei voinut tutkia, koska julkisen puolen organisaatioilla ei 

ole vielä niin paljoa sertifikaatteja, että niitä olisi valikoitunut tutkimukseen riittävästi 

vertailua varten. 

 

Neljäntenä jatkotutkimusaiheena olisi tutkia pitkittäistutkimuksena joitakin/jotakin or-

ganisaatiota sisäisten auditointien käyttöönottovaiheessa ja myöhemmin uudelleen. Si-

ten saisi tietoa sisäisten auditointien kehittämisestä toimivaksi kehittämisen työkaluksi. 

Kvalitatiivisena tutkimuksena voisi toteuttaa tutkimuksen organisaation johdon tai/ja 

laatuvastaavan tai/ja sisäisten auditoijien tai/ja auditoitavan yksikön toiminnasta sisäi-

sissä auditoinneissa, jolloin niistä saisi syvällisempää tietoa sisäisten auditointien kehit-

tämiseen.   
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Koska sisäiset auditoinnit kuuluvat oleellisesti laadunhallintaan ja se on potilasturvalli-

suuden kanssa huomioitu terveydenhuoltolaissa, aloitin tiedon haun internetistä Sosiaa-

li- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kuntaliiton sivuilta, 

koska heidän toimintansa vaikuttaa voimakkaasti terveydenhuollossa tehtäviin asioihin.  

 

Hakuja tein Oulun yliopiston kirjaston viitetietokantahakujen avulla. Aloitin Lindalla ja 

Medicillä, joista sain kuvaa kirjallisesta materiaalista Suomessa ja englanninkielisiä 

sanoja, joiden avulla helpotin hakua Cinahl, Medical ja ABI/Inform –tietokannoista, 

jotka ovat keskeisiä tietokantoja terveyshallintotieteiden alalla. Näiden kaikkien hakujen 

avulla, tutustuttuani kirjalliseen materiaaliin, löysin lisää mielenkiintoisia viitteitä, joi-

hin tutustuin. (taulukko 1.) 

 

Taulukko 1. Viitetietokantahaut ja osumat 

Tietokanta Käytetyt hakusanat Vuosi-
rajoitukset 

Saadut 
osumat Käytetyt 

Melinda laadun arviointi, laadun hallin-
ta, sisäinen auditointi/arviointi, 
laadunarviointi, potilasturvalli-
suus, hoidon turvallisuus, lää-
kehoito, laiteturvallisuus 

2003-2013 622 16 

     
Medic laatu, sisäinen auditointi, laa-

dunhallinta, laadunhallintajär-
jestelmä, terveydenhuolto, poti-
lasturvallisuus, hoidon turvalli-
suus, lääkehoito, laiteturvalli-
suus 

2003-2013 937 0 

     
Cinahl quality assurance, quality as-

sessment, nursing audit, inter-
nal audit, clinical audit, medical 
errors, patients safety, mana-
gement 

2003-2013 691 16 

     
Medical medical audit 2003-2013 145 0 
     
ABI/ 
Inform 

internal audit, quality assuran-
ce, health care, process, cycle, 
system, not accounting, medical 
errors, patient safety, manage-
ment, medication safety, 
equipment safety 

2003-2013 591 20 

     
Manuaalinen  1992-2013 84 45 
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Rajasin hakuani Peer Review –artikkeleihin sekä vuosiin 2002 – 2013. Hakusanojen 

yhdistelyillä ja erilaisilla katkaisuilla sain aineiston määrän helpommin hallittavaksi. 

Laatu ja laadunhallinta on tullut yrityselämään jo ennen noita vuosia, joten hain tutus-

tumieni artikkeleiden lukemisen jälkeen muutamia vanhempia artikkeleita saadakseni 

tarvitsemaani tietoa työhöni. Sisäisestä auditoinnista terveydenhuollossa ei ollut montaa 

artikkelia vaan ne kohdentuivat enimmäkseen yritysmaailmaan. Potilasturvallisuudesta 

puolestaan kirjallisuutta löytyi huomattavasti enemmän. 

 

Hakiessani artikkeleita sisäisestä auditoinnista (internal audit) ja katkaisemalla sitä eri 

kohdista huomasin hyvin usein lukevani tilintarkastuksesta. Sen jälkeen lisäsin hakueh-

toihin poistoehdon sanalle ”acounting” tai katkaisemalla sanaa. Tämän jälkeen löydetyt 

artikkelit löytyivät pääsääntöisesti oikein. Erityisesti ABI/Informissa käytin ”internal 

audit” ja ”health care” hakusanoja yhdessä. 

 

Lisäksi etsin laadunhallintaan, laatujohtamiseen ja sisäiseen auditointiin liittyvää muuta 

kirjallisuutta Oulun yliopiston ja Tampereen yliopiston kirjaston sivuilta. Kaikkia kirjo-

ja en voinut hyödyntää työssäni, mutta ne auttoivat avaamaan laadunhallintaan ja poti-

lasturvallisuuteen liittyvää tietoa. 
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B. POTILASTURVALLISUUDEN TOTEUTUMINEN 
 
5. Miten arvioitte organisaationne potilasturvallisuuden toteutuneen johtamisen näkökulmasta 
5.1. Potilasturvallisuuden täytäntöönpanon vastuuhenkilö 

on kirjattu 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

5.2. Potilasturvallisuuden täytäntöönpanon toimijat on 
kirjattu 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

5.3. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu potilasturvallisuu-
den edistämisen resursointi 

Helovuo ym. 2012 
Olden & McCaughin 2007 
Pietikäinen ym. 2012 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

5.4. Toimintakertomukseen on kirjattu toimenpiteet potilas-
turvallisuuden edistämiseksi 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

5.5. Toimintakertomukseen on kirjattu potilasturvallisuuden 
edistämisen vaikutukset 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

5.6. Ostopalvelujen potilasturvallisuus on kirjattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 
5.7. Vastuuhenkilöiden toimen- ja tehtävänkuvat on kirjattu Olden & McCaughin 2007 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 
5.8. Turvallista toimintaa tukevat henkilöstöjohtamisen 

käytännöt on kirjattu 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

5.9. Potilasturvallisuuskulttuurin arvioimiseksi on käytetty 
jotain potilasturvallisuuskulttuurin mittaria (esim. 
VTT:n TUKU-turvallisuuskulttuurikysely) 

Ab Wahid & Corner 2009 
Hallman-Keiskoski 2006 
Lim 2004 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 
Wilson & McCaffrey 2005 

5.10. Menettelytavat henkilökunnan osallistumiseksi mo-
niammatilliseen potilasturvallisuuden kehittämiseen on 
kirjattu 

Macrae 2008 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 
Virtanen 2012 

5.11. Menettelytavat henkilökunnan palautteen saamiseksi 
oppimista ja oman toimintansa kehittämistä varten on 
kirjattu 

Ginsburg ym. 2010 
Hallman-Keiskoski 2006 
Macrae 2008 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

5.12. Turvallisen toiminnan edellyttämä henkilöstön pereh-
dyttäminen on kirjattu 

Helovuo ym. 2012 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

5.13. Turvallisen toiminnan edellyttämä opiskelijoiden kou-
lutus ja ohjaaminen toimintayksiköissä on kirjattu 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

5.14. Henkilökunta on tietoinen edellä mainituista asioista Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
5.15. Henkilökunta toimii heitä koskevien menettelytapojen 

mukaisesti 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 

 
6. Miten arvioitte turvallisuusriskien hallinnan toteutuvan organisaatiossanne 
6.1. Menettelytavat turvallisuusongelmien ennakoimiseen 

on kirjattu 
Kotisaari & Kukkola 2012 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

6.2. Menettelytavat turvallisuusongelmien tunnistamiseen 
on kirjattu 

Kotisaari & Kukkola 2012 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

6.3. Menettelytavat turvallisuusongelmien hallintaan on 
kirjattu 

Kotisaari & Kukkola 2012 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

6.4. Menettelytavat turvallisuusriskien tunnistamisesta on 
kirjattu 

Kotisaari & Kukkola 2012 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

6.5. Menettelytavat turvallisuusriskien hallintaan on kirjattu Kotisaari & Kukkola 2012 
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Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

 
7. Miten arvioitte vaara- ja haittatapahtumien hallinnan toteutuvan organisaatiossanne 
7.1. Menettelytavat vaara- ja haittatapahtumien tunnistami-

sesta on kirjattu 
Helovuo ym. 2012 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 
Wilson & McCaffrey 2005 

7.2. Menettelytavat vaara- ja haittatapahtumien raportoin-
nista on kirjattu 

Helovuo ym. 2012 
Hallman-Keiskoski 2006 
Macrae 2008 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Storey & Buchanan 2008 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 
Wilson & McCaffrey 2005 

7.2. Menettelytavat haittatapahtumien ilmoittamisesta jo-
honkin ilmoitusjärjestelmään (esim. HaiPro) on kirjattu 

Hallman-Keiskoski 2006 
Macrae 2008 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Storey & Buchanan 2008 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

7.4. Menettelytavat vaaratapahtumista oppimiseen on kir-
jattu 

Hallman-Keiskoski 2006 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Storey & Buchanan 2008 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

7.5. Menettelytavat korjaavien toimenpiteiden suorittami-
seksi on kirjattu 

Guth & Kleiner 2005 
Helovuo ym. 2012 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Storey & Buchanan 2008 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 
Wilson & McCaffrey 2005 

 
8. Miten arvioitte potilasturvallisuuden alueellisen yhteistyön toteutuvan organisaatiossanne 
8.1. Potilasturvallisuusyhteistyöstä on sovittu muiden sai-

raanhoitopiirin alueen sosiaalihuollon toimintayksiköi-
den kanssa 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

8.2. Potilasturvallisuusyhteistyöstä on sovittu muiden sai-
raanhoitopiirin alueen terveydenhuollon toimintayksi-
köiden kanssa 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

 
9. Miten arvioitte potilasturvallisuuden toteutuneen organisaationne potilaiden/asiakkaiden suhteen 
9.1. Menettelytavat, miten potilas/asiakas voi antaa palau-

tetta potilasturvallisuudesta on kirjattu 
Alhatmi 2011 
Hallman-Keiskoski 2006 
Lim 2004 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

9.2. Menettelytavat, miten potilaalle/asiakkaalle annetaan 
tietoa häntä kohdanneen haittatapahtuman jälkeen on 
kirjattu 

Hallman-Keiskoski 2006 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Wilston & McCaffrey 2005 

9.3. Menettelytavat, miten potilaalle/asiakkaalle annetaan 
tukea häntä kohdanneen haittatapahtuman jälkeen on 
kirjattu 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 
Wilston & McCaffrey 2005 

9.4. Menettelytavat, miten potilaan/asiakkaan läheinen voi 
antaa palautetta potilasturvallisuudesta on kirjattu 

Alhatmi 2011 
Hallman-Keiskoski 2006 
Lim 2004 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

9.5. Menettelytavat, miten potilaan/asiakkaan läheiselle 
annetaan tietoa hänen läheistään kohdanneen haittata-
pahtuman jälkeen on kirjattu 

Hallman-Keiskoski 2006 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

9.6. Menettelytavat, miten potilaan/asiakkaan läheiselle 
annetaan tukea hänen läheistään kohdanneen haittata-

Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 
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pahtuman jälkeen on kirjattu 
 
10. Mitä laadunhallinta-asiakirjoja teidän potilasturvallisuussuunnitelmanne liitteenä on 
 Lääkehoitosuunnitelma Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 
 Turvallisuussuunnitelma Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 
 Infektioiden torjuntasuunnitelma Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 
 
C. SISÄISTEN AUDITOINTIEN TOTEUTUMINEN 
 
11. Arvioikaa, miten sisäisten auditointien valtuutus on toteutunut teidän organisaatiossanne 
11.1. Sisäisiin auditointeihin on nimetty vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveysministeriö asetus 341/2011 
11.2. Sisäisten auditointien vastuuhenkilöstä on tiedotettu 

organisaatiossa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

11.3. Taloussuunnitelmassa on huomioitu sisäisten auditoin-
tien toteuttamiseen tarvittavat määrärahat 

Koivuranta-Vaara 2011 

11.4. Taloussuunnitelmassa on huomioitu sisäisten auditoin-
tien tarvitsemat koulutusmäärärahat 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012 

11.5. Ylin johto on sitoutunut sisäiseen auditointiin näkyväs-
ti  

Ab Wahid & Corner 2009 
European committee for standardization 2008 

 
 
 
 
12. Arvioikaa, miten sisäisten auditointien suunnittelu on toteutunut teidän organisaatiossanne 
12.1. Sisäiset auditoinnit ovat toteutuneet laatuvastaavan 

toimesta 
Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 
Terziovski & Power 2007 

12.2. Laatuvastaava on laatinut suunnitelman arvioitavista 
yksiköistä 

Hysong 2009 
Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 
Terziovski & Power 2007 

12.3. Laatuvastaava on laatinut suunnitelman arvioitavista 
prosesseista/toiminnoista 

Hysong 2009 
Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 
Terziovski & Power 2007 

12.4. Sisäisten auditointien aiheet on valittu toimintasuunni-
telmassa olevista asioista 

Alic & Rusjan 2010 

12.5. Sisäisten auditointien tavoitteet ovat ollut kytkettynä 
toiminnan tavoitteisiin 

Alic & Rusjan 2010 
Patel 2010 

12.6. Sisäisiä auditointeja on suoritettu monipuolisesti toi-
minnan eri näkökulmista 

Holma ym. 2002 
Koivuranta-Vaara 2011 

12.7. Sisäisiä auditointeja on toteutettu säännöllisesti Antila 2012 
European committee for standardization 2008 
Patel 2010 
Wade 2005 

12.8. Sisäisillä auditoinnEilla on ollut aikataulutus Antila 2012 
Patel 2010 
European committee for standardization 2008 
Wade 2005 

12.9. Sisäisten auditointien tavoitteet ovat olleet selkeitä Benjamin 2008 
Paasivaara ym. 2008 

12.10. Sisäisten auditointien tavoitteet ovat olleet realistisia Paasivaara ym. 2008 
12.11. Sisäisten auditointien tavoitteet ovat olleet konkreetti-

sia 
Paasivaara ym. 2008 

12.12. Organisaation johto on hyväksynyt auditointisuunni-
telmat 

Pesonen 2007 
Terziovski & Power 2008 

12.13. Sisäisten auditointien toteuttamiseen on suunniteltu 
riittävät henkilöresurssit 

Antila 2012 
Guth & Kleiner 2005 

12.14. Sisäisten auditointien toteuttamiseen on mahdollistettu 
riittävästi aikaa 

Antila 2012 
Guth & Kleiner 2005 
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12.15. Sisäisten auditointien toteuttamisessa on huomioitu 
suorittajien sijaisjärjestelyt 

Antila 2012 
Guth & Kleiner 2005 

 
13. Arvioikaa, miten sisäiset auditoinnit ovat toteutunut teidän organisaatiossanne 
13.1. Sisäiset auditoijat ovat olleet organisaation sisältä Grönroos 2007 

Patel 2010 
13.2. Sisäisiksi auditoijiksi valitut henkilöt ovat olleet ha-

lukkaita työhön 
Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 
Suomen standardoimisliitto 2003 

13.3. Sisäiset auditoijat ovat arvioineet vain muiden (ei 
omaa) tekemää työtä 

Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 
Suomen standardoimisliitto 2003 

13.4. Sisäiset auditoijat ovat perehtyneet auditoitavien koh-
teiden toimintaan ennen sisäisen auditoinnin suoritta-
mista 

Pesonen 2007 
Suomen standardoimisliitto 2003 

13.5. Auditointitilaisuuksien kysymykset on suunniteltu 
ennen sisäisen auditoinnin suorittamista 

Pesonen 2007 
Suomen standardoimisliitto 2003 

13.6. Auditointien löydökset ovat perustuneet auditoijien 
objektiiviseen näkemykseen 

Edwards ym. 2003 
Mersel ym. 2005 
Pesonen 2007 
Rissanen & Kanerva 2003 
Suomen standardoimisliitto 2003 

13.7. Sisäiset auditoinnit ovat tapahtuneet auditointikohtees-
sa konsultoivasti 

Edwards ym. 2003 
Suomen standardoimisliitto 2003 

13.8. Auditoitujen yksiköiden edustajien kanssa selvitetyt 
asiat on ollut ennalta suunniteltuja 

Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 

13.9. Sisäiset auditoijat ovat esittäneet kysymyksiä myös 
yksikön käytännön työtä tekeville 

Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 

13.10. Sisäiset auditoijat ovat arvioineet toimintaa käytännön 
tasolla suhteessa standardiin, laatukäsikirjaan tai muun 
dokumentointiin 

Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 
European committee for standardization 2008 

13.11. Jos vastaukset ja/tai näyttö eivät ole olleet standardin, 
laatukäsikirjan tai muun dokumentin mukainen on se 
kirjattu (esim. poikkeama) 

Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 

13.12. Auditoidun kohteen suorittamille korjauksille on an-
nettu sovittu aikataulu 

Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 

13.13. Auditoinnissa esille tulleiden poikkeamien korjaavien 
toimenpiteiden jälkeen on suoritettu uusi tarkas-
tus/arviointi 

Elliott ym. 2007 
Pesonen 2007 
Rissanen & Kausanen 2003 

13.14 Sisäiset auditoinnit on toteutettu sovitussa aikataulussa Antila 2012 
Patel 2010 
European committee for standardization 2008 
Wade 2005 

13.15 Sisäiset auditoijat ovat tehneet auditoiduista kohteista 
aina loppuraportin  

Hysong 2009 
Mersel ym. 2005 
Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 

13.16 Loppuraportit ovat olleet kirjallisia Hysong 2009 
13.17. Loppuraportteihin on kirjattu havaitut kehittämiskoh-

teet 
Hysong 2009 
Rissanen & Kansanen 2003 

13.18. Loppuraportit on toimitettu sovitussa aikataulussa Antila 2012 
Patel 2010 
European committee for standardization 2008 
Wade 2005 

13.19. Loppuraportit on toimitettu auditoituun kohteeseen Mersel ym. 2005 
Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 

13.20. Loppuraportit on käsitelty auditoidussa yksikössä 
henkilöstön kanssa  

Kujala 2003 
Paasivaara ym. 2008 

13.21. Loppuraportit on toimitettu laatupäällikölle Pesonen 2007 
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13.22. Loppuraportit on toimitettu organisaation johdolle Mersel ym. 2005 
Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 

 
14. Arvioikaa, miten sisäiset auditoinnit ovat vaikuttaneet teidän organisaatioonne henkilöstöön 
14.1. Sisäiset auditoinnit ovat parantaneet henkilökuntamme 

asenteita 
Antila 2012 

14.2. Henkilökuntamme arvostus sisäisiä auditointeja koh-
taan on kasvanut 

Varkey ym. 2007 

14.3. Sisäiset auditoijat ovat kokeneet työnsä hyödylliseksi Alic & Rusjan 2010 
14.4. Sisäiset auditoijat ovat kokeneet auttavansa kohdetta 

kehittämään toimintaansa 
Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 
Suomen standardoimisliitto 2003 

14.5. Sisäisillä auditoijilla on ollut merkittävä rooli auditoiji-
na 

Pesonen 2007 
Terziovski & Power 2007 

14.6. Auditoinnin palautetta on hyödynnetty yksiköiden 
työntekijöiden oman työn kehittämiseen 

Kujala 2003 

14.7. Sisäiset auditoinnit ovat parantaneet työntekijöiden 
työhyvinvointia 

Paasivaara ym. 2008 

14.8. Sisäiset auditoinnit ovat lisänneet työyhteisöjen innos-
tusta kehittämiseen 

Paasivaara ym. 2008 

 
15. Arvioikaa, miten sisäiset auditoinnit ovat vaikuttaneet teidän organisaatioonne 
15.1. Sisäiset auditoinnit ovat olleet hyödyllinen työväline 

laadun parantamisessa 
Liyange ym. 2006 
European committee for standardization 2008 

15.2. Hoidon laadun arviointi standardien avulla on ollut 
tärkeää 

Guth & Kleiner 2005 

15.3. Sisäisten auditointien avulla olemme voineet varmis-
tua potilaiden saamasta parhaasta hoidon laadusta 

Benjamin 2008 
Guth & Kleiner 2005 

15.4. Sisäisistä auditoinneista on saatu hyviä kokemuksia Antila 2012 
15.5. Sisäisiä auditointeja on voitu käyttää eri tyyppisissä 

yksiköissä 
Liyange ym. 2006 

15.6. Sisäisten auditointien avulla toimintamme on muuttu-
nut joustavammaksi 

Paasivaara ym. 2008 

15.7. Sisäisillä auditoinneilla on voitu varmistua palvelujen 
toteutuminen kuvatulla ja edellytetyllä tavalla 

Antila 2012 
Holma ym. 2002 
Koivuranta –Vaara 2011 

15.8. Sisäiset auditoinnit ovat vahvistanet työyhteisöjen 
toimintaa 

Paasivaara ym. 2008 

15.9. Sisäisten auditointien avulla on löydetty kehittämistar-
peita ja -kohteita 

Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 
Suomen standardoimisliitto 2003 

15.10. Sisäisten auditointien tuloksilla on voitu varmistua 
toiminnan tavoitteiden saavuttaminen 

Alic & Rusjan 2010 
Guth & Kleiner 2005 
Holma ym. 2002 
Koivuranta-Vaara 2011 
Patel 2010 

15.11. Sisäisten auditointien tuloksia on käytetty toiminnan 
kehittämiseen 

Alic & Rusjan 2010 
Guth & Kleiner 2005 
Holma ym. 2002 
Kujala 2003 
Koivuranta-Vaara 2011 

15.12. Sisäisten auditointien avulla on voitu edistää organi-
saation tehokkuutta 

Ab Wahid & Corner 2009 
Alic & Rusjan 2010 
Paasivaara ym. 2008 
Patel 2010 

15.13. Sisäiset auditoinnit ovat vaikuttanet myönteisesti or-
ganisaation toimintaan 

Ab Wahid & Corner 2009 
Alic & Rusjan 2010 

15.14. Sisäiset auditoinnit ovat helpottaneet organisaation 
johdon valvontaa 

Rostami ym. 2009 
European committee for standardization 2008 



KYSYMYSTEN NOUSEMINEN KIRJALLISUUDESTA                                    LIITE 2 (6) 

 

 
16. Arvioikaa, miten palautteet sisäisistä auditoinneista ovat vaikuttanut teidän organisaatioonne sisäi-

sen auditoinnin toteuttamiseen 
16.1. Sisäisten auditointien prosesseja on arvioitu säännölli-

sesti 
Pesonen 2007 
Rissanen & Kansanen 2003 

16.2. Auditoiduilta yksiköiltä on pyydetty palautetta sisäisten 
auditointien toteuttamisesta 

 

16.3. Sisäisiltä auditoijilta on pyydetty palautetta sisäisten 
auditoinnin toteutumisesta 

 

16.4. Sisäisten auditointien palautteet ovat johtaneet muutok-
siin, joilla sisäisen auditoinnin toimintaa on parannettu 

Antila 2012 
Benjamin 2008 
Edwards ym. 2003 
Elliott 2007 
Guth & Kleiner 2005 
Koivuranta-Vaara 2011 
Paasivaara ym. 2008 
Rissanen & Kansanen 2003 
Suomen standardoimisliitto 2003 
Wade 2005 

16.5. Sisäisten auditointien palautteilla on varmistettu sisäi-
sen auditoinnin prosessin tehokas toteuttaminen 

Alic & Rusjan 2010 
Kujala 2003 
Patel 2010 
Suomen stanardoimisliitto 2008 
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Olen saanut organisaatioltanne luvan tutkimukseeni ja Sinut on valittu organisaatiostanne vas-
taamaan tutkimukseeni sisäisestä auditoinnista ja potilasturvallisuudesta sekä sisäisen auditoin-
nin hyödyntämisestä potilasturvallisuuden kehittämiseen. Tutkimustulosten yhteenvedosta saatte 
tietoa potilasturvallisuuden ja sisäisen auditoinnin tämän hetkisestä tilanteesta ja siten tukea tei-
dän sisäisen auditoinnin ja potilasturvallisuuden kehittämiseen. 
 
Kyselyyn vastataan sähköisesti klikkaamalla oheista linkkiä tai kopioimalla se Internet-selaimen 
osoiteriville  #WWW_CLIENT . Pyydän Sinua vastaamaan kyselyyn 10.3.2013 mennessä. Vas-
taamiseen kuluu aikaa noin 20 minuuttia. 
 
Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toimintayksiköiden on laadittava suunnitelma 
laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Yksityisen terveydenhuollon oma-
valvontasuunnitelman laatimisessa puolestaan määrätään kuvaamaan laadunhallinnan keskeiset 
periaatteet, joiden avulla varmistetaan palvelujen toimivuus ja potilasturvallisuus. 
 
Tutkimuksen kohteina ovat terveys- ja sosiaalipalveluiden organisaatiot, jotka ovat saaneet ISO 
9001:2008 sertifikaatin Finas:n akkreditoimilta yrityksiltä. Kysely lähetetään 20 julkisen ja yksi-
tyissektorin organisaatioon. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa johdon sekä laadusta ja  
potilasturvallisuudesta vastaavien näkemyksiä organisaation potilasturvallisuudesta ja sisäisestä 
auditoinnista. 
 
Antamanne tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ovat vain tutkijan tiedossa. Tu-
lokset esitetään niin, että terveys- ja sosiaalipalvelujen toimintayksiköiden ja yksittäisten vastaa-
jien vastaukset eivät erotu tutkimustuloksista. Tutkija käsittelee aineiston henkilökohtaisesti. 
 
Tutkimus on terveystieteen maisteritutkinnon opinnäytetyö Oulun yliopiston lääketieteellisen 
tiedekunnan terveystieteiden laitoksen terveyshallintotieteen tieteenalaohjelmassa. Tutkimuksen 
ohjaajana on terveyshallintotieteen professori, dosentti, TtT Leena Paasivaara. 
 
Toivon, että olette kiinnostunut tutkimuksestani ja edesautatte sen valmistumista vastaamalla 
kyselyyn määräaikaan mennessä. 
 
Lämmin kiitos! 
 
Oulussa 18.2.2013 
 
Erja Mäkijärvi 
Terveyshallintotieteen opiskelija 
Kirkkokatu 16 B 6 
33950  PIRKKALA 
puh. 040 534 5779 
s-posti: erjamaki@mail.student.oulu.fi 
 
Leena Paasivaara 
professori, dosentti, TtT 
Oulun yliopisto 
Terveystieteiden laitos 
PL 5000 
90014 OULUN YLIOPISTO 
s-posti: leena.paasivaara@oulu.fi 
 
Sertifikaatin saaneiden tiedot on saatu Finas:n terveys- ja sosiaalipalveluiden akkreditoimilta 
sertifiointielimiltä.
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Kyselylomake organisaation johdolle sekä laatu- ja potilasturvallisuusvastaaville 
 
A. LAATUJÄRJESTELMÄ JA SISÄINEN AUDITOINTI 
 
1. Minä vuonna olette saaneet ensimmäisen sertifikaattinne? 

(Ympyröikää sopivin vaihtoehto tai kirjoittakaa vastaus sille tarkoitetulle viivalle) 
  

1.1. 2012 
1.2. 2011 
1.3. 2010 
1.4. 2009 
1.5. 2008 
1.6. 2007 
1.7. 2006 
1.8. 2005 
1.9. muu, minä vuonna _____________ 

  
 
2. Minä vuonna nykyinen sertifikaattinne on myönnetty? 

(Ympyröikää sopivin vaihtoehto) 
  

2.1. 2013 
2.2. 2012 
2.3. 2011 
2.4. 2010 

 
3. Kuinka usein organisaatiossanne suoritetaan sisäinen auditointi? 

(Ympyröikää sopivin vaihtoehto tai kirjoittakaa vastaus sille tarkoitetulla viivalle) 
  

3.1. 1 kertaa vuodessa 
3.2. 2 kertaa vuodessa 
3.3. useammin,  _____ kertaa vuodessa 
3.4. ei kertaakaan 

 
4. Mitä teillä on valittu arvioitavaksi sisäisellä auditoinnilla? 

(Kirjoittakaa neljä erilaista auditoinnin aihetta, jos teillä ei ole tehty niin montaa, kirjoittakaa niin monta kuin teillä 
on tehty) 

  
4.1. ________________________________________________________________________ 
4.2. ________________________________________________________________________ 
4.3. ________________________________________________________________________ 
4.4. ________________________________________________________________________ 
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B. POTILASTURVALLISUUDEN TOTEUTUMINEN 
 
5. Miten arvioitte organisaationne potilasturvallisuuden toteutuneen johtamisen näkökulmasta  

(Valitkaa jokaiseen väittämään mielestänne sopivin vaihtoehto asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) 
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5.1. Potilasturvallisuuden täytäntöönpanon vastuuhenkilö on kirjattu (n=72)   5,6 12,5 79,2 2,8 

5.2. Potilasturvallisuuden täytäntöönpanon toimijat on kirjattu (n=71)   2,8 22,5 70,4 4,2 

5.3. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu potilasturvallisuuden edistämisen resur-
sointi (n=72) 

  11,1 31,9 43,1 13,9 

5.4. Toimintakertomukseen on kirjattu toimenpiteet potilasturvallisuuden edis-
tämiseksi (n=72) 

  4,2 30,6 56,9 8,3 

5.5. Toimintakertomukseen on kirjattu potilasturvallisuuden edistämisen vaiku-
tukset (n=72) 

  5,6 48,6 38,9 6,9 

5.6. Ostopalvelujen potilasturvallisuus on kirjattu (n=72)   12,7 31,0 33,8 22,5 

5.7. Vastuuhenkilöiden toimen- ja tehtävänkuvat on kirjattu (n=72)   4,2 8,3 84,7 2,8 

5.8. Turvallista toimintaa tukevat henkilöstöjohtamisen käytännöt on kirjattu 
(n=72) 

  6,9 16,7 69,4 6,9 

5.9. Potilasturvallisuuskulttuurin arvioimiseksi on käytetty jotain potilasturvalli-
suuskulttuurin mittaria (esim. VTT:n TUKU-turvallisuuskulttuurikysely) 
(n=72) 

  29,6 26,8 18,3 25,4 

5.10. Menettelytavat henkilökunnan osallistumiseksi moniammatilliseen potilas-
turvallisuuden kehittämiseen on kirjattu (n=72) 

  12,5 36,1 47,2 4,2 

5.11. Menettelytavat henkilökunnan palautteen saamiseksi oppimista ja oman 
toimintansa kehittämistä varten on kirjattu (n=72) 

  4,2 15,3 76,4 4,2 

5.12. Turvallisen toiminnan edellyttämä henkilöstön perehdyttäminen on kirjattu 
(n=72) 

  0,0 9,7 88,9 1,4 

5.13. Turvallisen toiminnan edellyttämä opiskelijoiden koulutus ja ohjaaminen 
toimintayksiköissä on kirjattu (n=72) 

  4,2 20,8 62,5 12,5 
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5.14. Henkilökunta on tietoinen edellä mainituista asioista (n=72)  0,0 4,2 51,4 38,9 5,6 
5.15. Henkilökunta toimii heitä koskevien menettelytapojen mukaan (n=72) 0,0 1,4 58,3 40,3 0,0 

 
6. Miten arvioitte turvallisuusriskien hallinnan toteutuvan organisaatiossanne? 

(Valitkaa jokaiseen väittämään mielestänne sopivin asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) 
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6.1. Menettelytavat turvallisuusongelmien ennakoimiseen on kirjattu (n=71)   1,4 28,2 64,8 5,6 

6.2. Menettelytavat turvallisuusongelmien tunnistamiseen on kirjattu (n=71)   1,4 26,8 66,2 3,6 
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6.3. Menettelytavat turvallisuusongelmien hallintaan on kirjattu (n=71)   0,0 31,0 62,0 7,0 

6.4. Menettelytavat turvallisuusriskien tunnistamisesta on kirjattu (n=71)   2,8 28,2 66,2 2,8 

6.5. Menettelytavat turvallisuusriskien hallintaan on kirjattu (n=71)   4,2 28,2 62,0 5,6 
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6.6. Henkilökunta on tietoinen edellä mainituista asioista (n=71)  1,4 4,2 59,2 31,0 4,2 

6.7. Henkilökunta toimii heitä koskevien menettelytapojen mukaan (n=71) 0,0 1,4 60,6 35,2 2,8 

       

 
7. Miten arvioitte vaara- ja haittatapahtumien hallinnan toteutuvan organisaatiossanne? 

(Valitkaa jokaiseen väittämään mielestänne sopivin asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) 
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7.1. Menettelytavat vaara- ja haittatapahtumien tunnistamisesta on kirjattu (n=72)   1,4 13,9 84,7 0,0 

7.2. Menettelytavat vaara- ja haittatapahtumien raportoinnista on kirjattu (n=72)   8,3 88,9 2,8 0,0 

7.3. Menettelytavat haittatapahtumien ilmoittamisesta johonkin ilmoitusjärjestel-
mään (esim. HaiPro) on kirjattu (n=72) 

  9,7 16,7 68,1 5,6 

7.4. Menettelytavat vaaratapahtumista oppimiseen (n=72)   4,2 31,9 58,3 5,6 

7.5. Menettelytavat korjaavien toimenpiteiden suorittamiseksi on kirjattu (n=72)   1,4 18,1 77,8 2,8 
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7.6. Henkilökunta on tietoinen edellä mainituista asioista (n=72)  0,0 1,4 47,2 48,6 2,8 

7.7. Henkilökunta toimii heitä koskevien menettelytapojen mukaan (n=72) 0,0 1,4 66,7 30,6 1,4 

 
8. Miten arvioitte potilasturvallisuuden alueellisen yhteistyön toteutuvan organisaatiossanne? 

(Valitkaa jokaiseen väittämään mielestänne sopivin asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) 
   

 Tä
ys

in
 e

ri 
m

ie
ltä

 

A
si

a 
on

 ty
ön

 a
lla

 

Tä
ys

in
 sa

m
aa

 
m

ie
ltä

 

En
 o

sa
a 

sa
no

a 

    % % % % 

8.1. Potilasturvallisuusyhteistyöstä on sovittu muiden sairaanhoitopiirin alueen  
sosiaalihuollon toimintayksiköiden kanssa (n=72) 

  33,3 11,1 18,1 37,5 

8.2. Potilasturvallisuusyhteistyöstä on sovittu muiden sairaanhoitopiirin alueen 
terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa (n=72) 

  27,8 16,7 22,2 33,3 
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8.3. Henkilökunta on tietoinen edellä mainituista asioista (n=71)  15,5 4,2 28,2 12,7 39,4 

 
9. Miten arvioitte potilasturvallisuuden toteutuneen organisaationne potilaiden/asiakkaiden suhteen? 

(Valitkaa jokaiseen väittämään mielestänne sopivin vaihtoehto asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) 
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9.1. Menettelytavat, miten potilas/asiakas voi antaa palautetta potilasturvallisuu-
desta on kirjattu (n=72) 

  1,4 12,5 83,3 2,8 

9.2. Menettelytavat, miten potilaalle/asiakkaalle annetaan tietoa häntä kohdanneen 
haittatapahtuman jälkeen on kirjattu (n=72) 

  1,4 18,1 73,6 6,9 

9.3. Menettelytavat, miten potilaalle/asiakkaalle annetaan tukea häntä kohdanneen 
haittatapahtuman jälkeen on kirjattu (n=72) 

  6,9 23,6 63,9 5,6 

9.4. Menettelytavat, miten potilaan/asiakkaan läheinen voi antaa palautetta poti-
lasturvallisuudesta on kirjattu (n=72) 

  5,6 16,7 73,6 4,2 

9.5. Menettelytavat, miten potilaan/asiakkaan läheiselle annetaan tietoa hänen 
läheistään kohdanneen haittatapahtuman jälkeen on kirjattu (n=72) 

  6,9 26,4 51,4 15,3 

9.6. Menettelytavat, miten potilaan/asiakkaan läheiselle annetaan tukea hänen 
läheistään kohdanneen haittatapahtuman jälkeen on kirjattu (n=72) 

  6,9 25,0 48,6 19,4 
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7.6. Henkilökunta on tietoinen edellä mainituista asioista (n=72)  1,4 4,2 48,6 37,5 8,3 

7.7. Henkilökunta toimii heitä koskevien menettelytapojen mukaan (n=72) 0,0 1,4 51,4 37,5 9,7 

 
10. Mitä laadunhallinta-asiakirjoja teidän potilasturvallisuussuunnitelmanne liitteenä on? 

(Valitkaa jokaiseen väittämään mielestänne sopivin asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä ja lisätkää 
tyhjille riveille muita teillä liitteenä olevia asiakirjoja) 
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10.1. Lääkehoitosuunnitelma  O O O 

10.2. Turvallisuussuunnitelma  O O O 

10.3. Infektioiden torjuntasuunnitelma  O O O 

10.4. Muut, mitä ______________________________________________     
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10.5.                    ______________________________________________     
10.6.                    ______________________________________________     
10.7.                    ______________________________________________     

 
 
C. SISÄISEN AUDITOINNIN TOTEUTTAMINEN 
 
Tässä osiossa arvioidaan miten organisaationne on pystynyt vastaamaan sisäisen auditoinnin hallintaan. 
 
11. Arvioikaa, miten sisäisten auditointien valtuutus on toteutunut teidän organisaatiossanne 

(Valitkaa jokaiseen väittämään mielestänne sopivin asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä)  
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11.1.  Sisäisiin auditointeihin on nimetty vastuuhenkilö   0 0 100 0 

11.2. Sisäisten auditointien vastuuhenkilöstä on tiedotettu organisaatiossa   1,4 4,2 94,4 0 

11.3. Taloussuunnitelmassa on huomioitu sisäisten auditointien toteuttami-
seen tarvittavat määrärahat 

  8,5 4,2 76,1 11,3 

11.4. Taloussuunnitelmassa on huomioitu sisäisten auditointien tarvitsemat 
koulutusmäärärahat 

  7,0 8,5 74,6 9,9 

11.5. Ylin johto on sitoutunut sisäiseen auditointiin näkyvästi    0 4,2 91,5 4,2 

11.6. Mainitse kolme konkreettista asiaa, miten ylimmän johdon sitoutumi-
nen näkyy  

      

 a)_______________________________________________       
 b)_______________________________________________       
 c)_______________________________________________       

 
12. Arvioikaa, miten sisäisten auditointien suunnittelu on toteutunut teidän organisaatiossanne  

(Valitkaa jokaiseen väittämään mielestänne sopivin asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) 
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12.1. Sisäiset auditoinnit ovat toteutuneet laatuvastaavan toimesta (n=71)  4,2 23,9 71,8 

12.2. Laatuvastaava on laatinut suunnitelman arvioitavista yksiköistä (n=71)  9,9 18,3 71,8 

12.3.   Laatuvastaava on laatinut suunnitelman arvioitavista prosesseis-
ta/toiminnoista (n=71) 

 8,5 18,3 73,2 

12.4. Sisäisten auditointien aiheet on valittu toimintasuunnitelmassa olevista 
asioista (n=69) 

 7,2 21,7 71,0 

12.5.    Sisäisten auditointien tavoitteet ovat ollut kytkettynä toiminnan tavoit-
teisiin (n=71) 

 2,8 15,5 81,7 

12.6. Sisäisiä auditointeja on suoritettu monipuolisesti toiminnan eri näkö-
kulmista (n=71) 

 1,4 16,9 81,7 

12.7. Sisäisiä auditointeja on toteutettu säännöllisesti (n=71)  1,4 4,2 94,4 

12.8. Sisäisillä auditoinnilla on ollut aikataulutus (n=71)  0,0 7,0 93,0 

12.9. Sisäisten auditointien tavoitteet ovat olleet selkeitä (n=71)  1,4 16,9 81,7 

12.10.  Sisäisten auditointien tavoitteet ovat olleet realistisia (n=71)  1,4 14,1 84,5 

12.11. Sisäisten auditointien tavoitteet ovat olleet konkreettisia (n=71)  2,8 16,9 80,3 
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12.12. Organisaation johto on hyväksynyt auditointisuunnitelmat (n=70)  0,0 4,3 95,7 

12.13.   Sisäisten auditointien toteuttamiseen on suunniteltu riittävät henkilö-
resurssit (n=71) 

 8,5 32,4 59,2 

12.14. Sisäisten auditointien toteuttamiseen on mahdollistettu riittävästi aikaa 
(n=71) 

 14,1 25,4 60,6 

12.15.    Sisäisten auditointien toteuttamisessa on huomioitu suorittajien sijais-
järjestelyt (n=70) 

 12,9 32,9 54,3 

 
13. Arvioikaa, miten sisäiset auditoinnit ovat toteutuneet teidän organisaatiossanne 

(Valitkaa jokaiseen väittämään mielestänne sopivin asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) 
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   % % % 

13.1. Sisäiset auditoijat ovat olleet organisaation sisältä (n=71)  1,4 2,8 95,8 

13.2.   Sisäisiksi auditoijiksi valitut henkilöt ovat olleet halukkaita työhön 
(n=71) 

 0,0 21,1 78,9 

13.3. Sisäiset auditoijat ovat arvioineet vain muiden (ei omaa) tekemää työtä 
(n=70) 

 4,3 10,0 85,7 

13.4. Sisäiset auditoijat ovat perehtyneet auditoitavien kohteiden toiminaan 
ennen sisäisen auditoinnin suorittamista (n=71) 

 5,6 14,1 80,3 

13.5. Auditointitilaisuuksien kysymykset on suunniteltu ennen sisäisen audi-
toinnin suorittamista (n=71) 

 1,4 9,9 88,7 

13.6. Auditointien löydökset ovat perustuneet auditoijien objektiiviseen 
näkemykseen (n=71) 

 2,8 16,9 80,3 

13.7. Sisäiset auditoinnit ovat tapahtuneet auditointikohteessa konsultoivasti 
(n=71) 

 4,2 18,3 77,5 

13.8. Auditoitujen yksiköiden edustajien kanssa selvitetyt asiat on ollut en-
nalta suunniteltuja (n=70) 

 5,7 32,9 61,4 

13.9. Sisäiset auditoijat ovat esittäneet kysymyksiä myös yksikön käytännön 
työtä tekeville (n=71) 

 1,4 7,0 91,5 

13.10. Sisäiset auditoijat ovat arvioineet toimintaa käytännön tasolla suhteessa 
standardiin, laatukäsikirjaan tai muun dokumentointiin (n=71) 

 0,0 16,9 83,1 

13.11. Jos vastaukset ja/tai näyttö eivät ole olleet standardin, laatukäsikirjan 
tai muun dokumentin mukainen on se kirjattu (esim. poikkeama) 
(n=71) 

 0,0 2,8 97,2 

13.12. Auditoidun kohteen suorittamille korjauksille on annettu sovittu aika-
taulu (n=71) 

 0,0 8,5 91,5 

13.13. Auditoinnissa esille tulleiden poikkeamien korjaavien toimenpiteiden 
jälkeen on suoritettu uusi tarkastus/arviointi (n=70) 

 4,3 31,4 64,3 

13.14. Sisäiset auditoinnit on toteutettu sovitussa aikataulussa (n=71)  4,2 19,7 76,1 
13.15.  Sisäiset auditoijat ovat tehneet auditoiduista kohteista aina loppurapor-

tin (n=71) 
 0,0 2,8 97,2 

13.16. Loppuraportit ovat olleet kirjallisia (n=71)  1,4 1,4 97,2 

13.17. Loppuraportteihin on kirjattu havaitut kehittämiskohteet (n=71)  0,0 2,8 97,2 

13.18.   Loppuraportit on toimitettu sovitussa aikataulussa (n=71)  1,4 22,5 76,1 

13.19. Loppuraportit on toimitettu auditoituun kohteeseen (n=71)  0,0 1,4 98,6 

13.20. Loppuraportit on käsitelty auditoidussa yksikössä henkilöstön kanssa 
(n=71) 

 1,4 21,1 77,5 

13.21. Loppuraportit on toimitettu laatupäällikölle (n=71)  0,0 1,4 98,6 

13.22. Loppuraportit on toimitettu organisaation johdolle (n=71)  0,0 7,0 93,0 

 
14. Arvioikaa, miten sisäiset auditoinnit ovat vaikuttaneet teidän organisaatioonne henkilöstöön 

(Valitkaa jokaiseen väittämään mielestänne sopivin asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) 
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14.1. Sisäiset auditoinnit ovat parantaneet henkilökuntamme asenteita (n=71)  2,8 40,8 56,3 

14.2. Henkilökuntamme arvostus sisäisiä auditointeja kohtaan on kasvanut 
(n=71) 

 1,4 43,7 54,9 

14.3.    Sisäiset auditoijat ovat kokeneet työnsä hyödylliseksi (n=70)  0,0 34,3 65,7 

14.4. Sisäiset auditoijat ovat kokeneet auttavansa kohdetta kehittämään toi-
mintaansa (n=70) 

 0,0 25,7 74,3 

14.5. Sisäisillä auditoijilla on ollut merkittävä rooli auditoijina (n=71)  1,4 15,5 83,1 

14.6. Auditoinnin palautetta on hyödynnetty yksiköiden työntekijöiden oman 
työn kehittämiseen (n=71) 

 2,8 29,6 67,6 

14.7.   Sisäiset auditoinnit ovat parantaneet työntekijöiden työhyvinvointia 
(n=71) 

 2,8 53,5 43,7 

14.8. Sisäiset auditoinnit ovat lisänneet työyhteisöjen innostusta kehittämi-
seen (n=71) 

 4,2 49,3 46,5 

 
15. Arvioikaa, miten sisäiset auditoinnit ovat vaikuttaneet teidän organisaatioonne 

(Valitkaa jokaiseen väittämään mielestänne sopivin asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) 
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15.1.  Sisäiset auditoinnit ovat olleet hyödyllinen työväline laadun parantami-
sessa (n=71) 

 0,0 15,5 84,5 

15.2.   Hoidon laadun arviointi standardien avulla on ollut tärkeää (n=71)  0,0 22,5 77,5 

15.3. Sisäisten auditointien avulla olemme voineet varmistua potilaiden saa-
masta parhaasta hoidon laadusta (n=71) 

 4,2 39,4 56,3 

15.4.    Sisäisistä auditoinneista on saatu hyviä kokemuksia (n=71)  0,0 15,5 84,5 

15.5. Sisäisiä auditointeja on voitu käyttää eri tyyppisissä yksiköissä (n=71)  0,0 2,8 97,2 

15.6. Sisäisten auditointien avulla toimintamme on muuttunut joustavam-
maksi (n=71) 

 9,9 54,9 35,2 

15.7. Sisäisillä auditoinneilla on voitu varmistua palvelujen toteutuminen 
kuvatulla ja edellytetyllä tavalla (n=71) 

 0,0 32,4 67,6 

15.8. Sisäiset auditoinnit ovat vahvistanet työyhteisöjen toimintaa (n=71)  2,8 42,3 54,9 
15.9. Sisäisten auditointien avulla on löydetty kehittämistarpeita ja –kohteita 

(n=71) 
 0,0 11,3 88,7 

15.10.    Sisäisten auditointien tuloksilla on voitu varmistua toiminnan tavoittei-
den saavuttaminen (n=71) 

 0,0 38,0 62,0 

15.11. Sisäisten auditointien tuloksia on käytetty toiminnan kehittämiseen 
(n=71) 

 1,4 11,3 87,3 

15.12. Sisäisten auditointien avulla on voitu edistää organisaation tehokkuutta 
(n=71) 

 2,8 35,2 62,0 

15.13. Sisäiset auditoinnit ovat vaikuttanet myönteisesti organisaation toimin-
taan (n=71) 

 1,4 31,0 67,6 

15.14. Sisäiset auditoinnit ovat helpottaneet organisaation johdon valvontaa  1,4 33,8 64,8 
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(n=71) 
 
16. Arvioikaa, miten palautteet sisäisistä auditoinneista ovat vaikuttanut teidän organisaatioonne sisäisen au-

ditoinnin toteuttamiseen  
(Valitkaa jokaiseen väittämään mielestänne sopivin asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä)  
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16.1.  Sisäisten auditointien prosesseja on arvioitu säännöllisesti (n=71)  4,5 31,0 64,8 

16.2. Auditoiduilta yksiköiltä on pyydetty palautetta sisäisten auditointien 
toteuttamisesta (n=70) 

 15,7 25,7 58,6 

16.3. Sisäisiltä auditoijilta on pyydetty palautetta sisäisen auditoinnin toteu-
tumisesta (n=70) 

 12,8 20,0 67,1 

16.4. Sisäisten auditointien palautteet ovat johtaneet muutoksiin, joilla sisäi-
sen auditoinnin toimintaa on parannettu (n=69) 

 7,2 44,9 47,8 

16.5. Sisäisten auditointien palautteilla on varmistettu sisäisen auditoinnin 
prosessin tehokas toteuttaminen (n=70) 

 5,8 31,4 62,9 

 
 
D. SISÄINEN AUDITOINTI JA POTILASTURVALLISUUS 
 
17. Arvioikaa miten sisäiset auditoinnit sopivat potilasturvallisuuden parantamiseen 

(Valitkaa jokaiseen väittämään mielestänne sopivin asteikolla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) 
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17.1.  Meillä on käytetty sisäisiä auditointeja potilasturvallisuussuunnitelman 
kehittämiseksi (n=70) 

 21,4 28,6 50,0 

17.2. Sisäisten auditointien avulla on saatu kehitettyä potilasturvallisuussuun-
nitelmaa (n=70) 

 18,6 31,4 50,0 

17.3.   Sisäiset auditoinnit sopivat potilasturvallisuussuunnitelman kehittämi-
seen (n=70) 

 0,0 21,4 78,6 

17.4. Meillä on käytetty sisäisiä auditointeja potilasturvallisuuden parantami-
seksi (n=70) 

 5,7 28,6 65,7 

17.5.    Sisäisillä auditoinneilla on saatu parannettua potilasturvallisuutta (n=70)  4,3 30,0 65,7 

17.6. Sisäiset auditoinnit sopivat potilasturvallisuuden parantamisen työväli-
neeksi (n=70) 

 0,0 21,4 78,6 

 
E. TAUSTATIEDOT 
 
18. Tämän kyselylomakkeen vastaajana edustan organisaatiomme 

(ympyröikää sopivin vaihtoehto, tarvittaessa voitte ympyröidä useamman vaihtoehdon) 
  

18.1. johtoa 
18.2. laatuvastaavaa 
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18.3. potilasturvallisuusvastaavaa 
18.4. muu, mikä _______________________________________________________________ 

 
19. Organisaatiomme yritysmuoto on 

(ympyröikää sopivin vaihtoehto) 
  

19.1. aatteellinen yhdistys 
19.2. kuntayhtymä 
19.3. osakeyhtiö 
19.4. säätiö 
19.5. en osaa sanoa 
19.6. muu, mikä _______________________________________________________________ 

 
20. Organisaatiomme toimialaluokituksen (TOL2008) mukainen päätoimiala on 

(ympyröikää sopivin vaihtoehto) 
  

20.1. Varsinaiset sairaalapalvelut (86101) 
20.2. Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit (86102) 
20.3. Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut (86210) 
20.4. Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220) 
20.5. Ikääntyneiden hoitolaitokset (87101) 
20.6. Ikääntyneiden palveluasuminen (87301) 
20.7. Muut laitokset ja asumispalvelut (87909) 
20.8. En osaa sanoa 
20.9. Muu, mikä _______________________________________________________________ 

 
21. Organisaatiomme muita toimialoja ovat 

(ympyröikää sopivin/sopivimmat vaihtoehdot) 
  

21.1. Varsinaiset sairaalapalvelut (86101) 
21.2. Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit (86102) 
21.3. Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut (86210) 
21.4. Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220) 
21.5. Ikääntyneiden hoitolaitokset (87101) 
21.6. Ikääntyneiden palveluasuminen (87301) 
21.7. Muut laitokset ja asumispalvelut (87909) 
21.8. En osaa sanoa 
21.9. Muut, mitkä _____________________________________________________________ 

21.10. Muita toimialoja ei ole 
 
Kiitos mielenkiinnostanne ja vaivannäöstänne kyselylomakkeen täyttämiseen sekä antaessanne apuanne tutki-
mukseni onnistumiseksi 
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NÄKYMISESTÄ 
                ____________________________________________________________________  
                Alkuperäinen ilmaisu/pelkistetty ilmaisu           Alaluokka Yläluokka 

 

   
Jatkuva asian esilläpito Esilläpito Informaatio 
Johto informoi välittömästi Informointi   
Palautekeskustelu Keskustelu   
Osallistuu palautekeskusteluun 

 
  

Johtoryhmä antaa kommenttinsa vastineisiin Kommentointi   
Yhteispalaverit liittyen sis auditointeihin Palaverit   
Niistä puhutaan osastokokouksissa Puhuminen   
Puhe 

 
  

Raportointi kaikille Raportointi   
Tulokset raportoidaan kvartaaleittain johdolle 

 
  

Selvitetään miksi niitä tarvitaan Selvittäminen   
Laatuvastaava tiedottaa nousseista asioista yksi-
köitä Tiedottaminen   
Tiedottaminen hyvissä ajoin 

 
  

Tiedottaminen 
 

  
Johdon viestinnässä     
Laatutyöhön kannustaminen Kannustaminen Motivointi 
Kannustetaan auditointien tekemiseen 

 
  

Kannustaminen kehittymiseen 
 

  
Kannustus 

 
  

Kannustus 
 

  
Keskustelee auditoijien kanssa Keskustelu   
Aito kiinnostus Kiinnostus   
Koetaan tärkeäksi toiminnaksi Kokemus   
Neuvonta tarvittaessa Neuvonta   
Posit. Suhtautuminen Positiivinen suhtautumi-

nen   
Asia esillä positiivisessa mielessä 

 
  

Henkilökunnan sitouttaminen laatutyöhön Sitouttaminen   
Tuen antaminen Tukeminen   
Tukeminen 

 
  

Asian tärkeäksi tekeminen Tärkeäksi tekeminen   
Johdon vierailut_  Vierailut   
Suurin osa Auditoi itsekin Auditoi itse Osallistuminen 
Esimerkkinä toimiminen_ ymmärtää itse laatujär-
jestelmän tärkeys ja sitoutua. Esimerkkinä oleminen   
Johdon auditointi vuosittain Johdon auditointi   
Johdon auditointi 

 
  

Johdon auditointi joka vuosi ulkoisesti ja sisäisesti 
 

  
Meillä on johdon auditointi 

 
  

Johto audiotidaan sisäisesti vuosittain 
 

  
Johdon henkilöstössä koulutettuja sisäisiä auditoi-
jia Johdossa auditoijia   
Laatupäällikkö on johtoryhmän jäsen Johtoryhmän jäsen   
Lähiesimiehet osallistuvat auditointiin Lähiesimiesten osallis-

tuminen   
Mukana omna alueen arvioinneissa Mukana arvioinneissa   
On mukana niiden toteuttamisessa Mukana olo   
Itse mukana 

 
  

Läsnäolo 
 

  
Oma kiinnostus prosessin etenemisestä Oma kiinnostus   
Luottamushenkilöt osallistuvat sis. Auditointiin Osallistuminen   
Asiakaspalautetteiden käsittelyprosessiin 

 
  

Osallistuu auditointeihin 
 

  
Osallistuminen 
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                ____________________________________________________________________  
                Alkuperäinen ilmaisu/pelkistetty ilmaisu           Alaluokka Yläluokka 

 

Osallistuminen 
 

  
Osallistuminen auditointeihin 

 
  

Osallistuvat auditointeihin 
 

  
Osallistuu 

 
  

Osallistuu suunnitteluun 
 

  
Mukana laatuorganisaation kanssa 

 
  

Johto on mukana auditoinneissa Osallistuu auditointiin   
Osallistuu auditointiin auditoitavana Osallistuu auditoitavana   
Ylin johto myös auditoitavana tarvittaessa Osallistuu auditoivana   
Osallistuu toteutukseen Osallistuu toteutukseen   
Suorittavat auditointeja muun henkilöstön ohella Auditoi itse   
Laatupäällikkö vastaa auditoinneista Vastaa auditoinneista   
Annetaan aikaa auditoinnille Aikaresurssit Resursointi 
Ajan resursointi työntekijöille 

 
  

Annetaan työaikaa suunnitteluun 
 

  
Apua saa tarvittaessa 

 
  

Ajankäytöllinen resurssointi 
 

  
Työjärjestelyt sis. Auditointien mahdollistamiseksi 

 
  

Resursointi työaika 
 

  
Työaikaa varattu 

 
  

Aikaresurssointi 
 

  
Annetaan työaikaa toteutukseen 

 
  

Sisäisille auditoijille annettu työaikaa 
 

  
Vastuuhenkilöiden nimeäminen Henkilöresurssi   
Oikean henkilön valinta 

 
  

Henkilöresursseina 
 

  
Vastuuhenkilö on ylimmästä johdosta 

 
  

IMS käytettävissä Järjestelmäresurssit   
-järjestelmään on investoitu merkittävästi 

 
  

Koulutukset Koulutus   
Auditointikoulutus 

 
  

Koulutus työaikana ja työpaikalla 
 

  
Koulutuksesta huolehtiminen 

 
  

Ohjaus ja koulutus 
 

  
Sisäisille auditoijille järjestetty koulutusta 

 
  

Auditointikoulutus 
 

  
Perehdytys palvelutalon esimiehelle ja laatuvas-
taavalle 

 
  

Resurssit on varattu Resurssit   
Varmistaa resurssit 

 
  

Resursseja saa 
 

  
Resursoi 

 
  

Huomioitu resurssoinnissa 
 

  
Resurssit on 

 
  

Resursoiti 
 

  
Ohjaa resurssit 

 
  

Resurssien myöntäminen 
 

  
Varaavat riittävät resurssit 

 
  

Organisaatiot nimetty 
 

  
Riittävien resurssien varaaminen Riittävät resurssit   
Sisäisten arvioijien korvauskäytäntöön varattu 
määräraha Taloudelliset resurssit   
Rahallinen resurssointi 

 
  

Raha     
Johtoryhmä seuraa auditointien tuloksia Seuranta Seuranta 
Seurataan tuloksia 
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Huolehtii että ne tehdään ajallaan 
 

  
Seuranta/valvonta 

 
  

Ennakoivien ja korjausotimepiteiden edistymistä 
seurataan kvartaaleittain 

 
  

Toteutumista seurataan 
 

  
Etenemisen seuraaminen 

 
  

Auditointien seuranta 
 

  
Tutustuminen asiakirjoihin Tutustuminen   
Raporttien vaatiminen Vaatiminen   
Valvoo_ että on tehty Valvoo   
Aikataulutus Aikataulutus Suunnittelu 
Aikatauluttaminen 

 
  

Kalenterointi 
 

  
Sopii aikataulut 

 
  

Suunnitelmien hyväksyminen Hyväksyy   
Hyväksyy auditointien 3-vuotissuunnitelman 

 
  

Johtoryhmä hyväksyy auditointisuunnitelman 
 

  
Hyväksyy vuosittaisen auditointisuunnitelman 

 
  

Menetelmien kehittäminen Kehittäminen   
Konkreettisuus näkyy kehittämistoiminan 

 
  

Työtä kehittämällä 
 

  
Osallistuu korjaavien toimenpiteiden linjaukseen Linjaus   
Nimeää vuosittain teeman tärkeäksi kokemastaan 
aihealueesta Nimeää   
Koko auditointi ohjataan ylimmästä johtdosta Ohjaa   
Johtoryhmä päättää aiheet Päättää   
Kuntayhtymän johtoryhmän päätös sisäisestä 
auditoinnista ja kohteista 

 
  

Auditointisuunnitelma joka vuodelle Suunnittelee   
Osallistuu korjaavien toimien suunnitteluun 

 
  

Osallistuu auditoinnin suunnitteluun 
 

  
Ylin johto on mukana sisäisen auditoinnin aihe-
alueiden suunnittelussa 

 
  

Tehty auditointisuunnitelma 
 

  
Auditointisuunnitelman tekemiseen osallistuminen 

 
  

Haluna osallistua suunnitteluun 
 

  
On mukana niiden suunnittelussa 

 
  

Oikeita asioita auditoidaan 
 

  
Uusien kehityskohteiden nimeäminen 

 
  

Suunnittelee ja hyväksyy seuraavan vuoden ai-
heet 

Suunnittelee ja hyväk-
syy   

Kuuluu toimintasuunnitelmaan Toimintasuunnitelmassa   
Tioimintasuunnitelmiin on kirjattu nämä asiat     
Ylin johto mukana ryhmissä joissa analysoidaan 
auditointituloksia Analysoi Toiminta 
Analysointi auditoinneista johtoryhmässä 

 
  

Haluna osallistua tulosten analysoin-
tiin/hyödyntämiseen 

 
  

Joka vuosi käydään tarkasti läpi auditoinnin tulok-
set 

 
  

Auditointien tulosten arviointi Arvioi   
Edistää tärkeimpien löydösten toteuttamista Edistää toteuttamista   
Johtoryhmässä Johtoryhmä   
Johto käsittelee laatuasioita säännöllisesti johto-
ryhmässä 

 
  

Katsaukset osana liiketoimintakatsauksia Katsaukset   
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Johdon katselmuksessa Katselmus   
Johdon katselmukset 

 
  

Auditointien tulokset käydään johdon katselmuk-
sessa 

 
  

Osallistuu johdon katselmus 
 

  
Johdon katselmuksiin osallistuminen 

 
  

Sis. Auditointien läpikäynti johdon katselmuksissa 
 

  
Auditointitulokset käydään läpi johdon karselmuk-
sessa 

 
  

Ottaa kantaa johdon katselmuksessa sisäisiin 
auditointeihin 

 
  

Auditointi on agendakohta päätöksentekofooru-
meissa Kokous   
Hallituksen kokouksessa 

 
  

Korjaavat toimenpiteet sis. Auditointien raporttien 
pohjalta Korjaavat toimenpiteet   
Raportit käsitellään joryssa Käsittely   
Johtoryhmän ja hallituksen käsittelyt 

 
  

Auditoinneista nousevat asiat käsitellään johto-
ryhmässä 

 
  

Sisäisten auditointien käsittely johdon katselmus-
ten yhteydessä 

 
  

Johtoryhmä käsittelee auditoitiraportit 
 

  
Sisäisten auditointien käsittely johtoryhmässä 

 
  

Osallistuu tulosten käsittelyyn 
 

  
Auditointien tulokset käsitellään johtoryhmässä 

 
  

Sisäisten auditointien käsittely johtoryhmän koko-
uksessa 

 
  

Käsittely johdon foorumeissa 
 

  
Käsittelee kehitämisideat ja -poikkemat johtoryh-
mässä 

 
  

Auditointiraporttien käsitteleminen huolellisesti 
 

  
 Päivittäisenä toiminnanohjauksen työvälineenä 
käyttäminen Käyttäminen   
Osallistuu painopistealueiden määrittelyyn Määrittelee   
Johto määrittelee painopistealueet omalta osal-
taan 

 
  

Johto määrittelee painopisteet vuosittain 
 

  
Raportit johtavat tarvittaessa toimenpiteisiin Toimenpiteet   
Laatu ja laadulla johtaminen on otettu strategisek-
si tavoitteeksi 

 
  

Tulokset käsitellään alueittain johtoryhmissä Tulosten käsittely   
Käy läpi tulokset 

 
  

Audiotinnit käydään johtoryhmässä läpi 
 

  
Tärkeä myös johdolle Työväline   

 
 
 
 
 
 
  


