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L
eikkausosasto on sairaalan potilastur-
vallisuuden kannalta keskeinen paikka. 
Toisaalta anestesiologin työ voidaan 
luokitella ultraturvalliseksi – haitta-
tapahtumat harvinaisia – ja toisaalta 
ainakin osalla meistä työhön sisältyy 

erittäin korkean riskin toimintaa, jossa potilaan 
riski saada hoidosta johtuvia haittoja on verratta-
vissa vuorikiipeilyyn tai riippuliitämiseen. Osana 
kompleksista ja teknistä sairaanhoitoa poikkeamia 
ja virheitä esiintyy runsaasti. Anestesiatoiminnan 
potilasturvallisuutta on parannettu viime vuosi-
kymmeninä laatimalla hoito-ohjeita, ottamalla 
käyttöön kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia, 
laatimalla paikallisia toimintaohjeita, hyödyntä-
mällä tarkistuslistoja, perioperatiivisella monito-
roinnilla ja oppimalla koetuista vaaratapahtumista. 
Haasteena on edelleen mm. simulaatio-opetuksen 
laajempi saatavuus. Potilasturvallisuus-interven-
tioiden siirtyminen käytäntöön on mahdollista 
adaptiivisen potilasturvallisuuden johtamisen ja 

syyllistämättömän potilasturvallisuuskulttuurin 
avulla. 

Potilasturvallisuus on suhteellisen uusi osaa-
misalue. Potilaiden turvallisuus on aina ollut 
ajankohtainen kysymys sairaanhoidossa, mutta 
Suomessa potilasturvallisuus erillisenä käsittee-
nä alkoi yleistyä vasta 2000-luvulla. Yksi virs-
tanpylväs potilasturvallisuustyön kehittämisessä 
oli Duodecim-lehdessä vuonna 2006 julkaistu 
professori Amos Pasternackin artikkeli, jossa 
esitettiin arvio, että Suomessa hoitovirheet joh-
tavat 700–1 700 potilaan kuolemaan vuosittain 
(1). Kansallinen strategia, terveydenhoitolaki, 
asetus laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmasta 
ja THL:n Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma 
ovat valtionhallinnon keinoja potilasturvallisuus-
työssä (2). Potilasturvallisuusyhdistys, ammatti- 
ja tieteelliset järjestöt, koulutusorganisaatiot ja 
potilasjärjestöt ovat osaltaan pyrkineet vaikut-
tamaan potilasturvallisuuden parantamiseen. 
Viime kädessä potilasturvallisuus kuitenkin on 
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Olemmeko 
potilasturvallisuuden 
edistämisen 
eturintamassa?
Potilasturvallisuus on ennen kaikkea 
terveydenhuollon ammattilaisten käsissä.



terveydenhuollon ammattilaisten käsissä. Hyvä 
koulutustaso ja yksilön ammattitaito ovat läh-
tökohtana. Potilasturvallisuus kuitenkin vaatii 
enemmän.

Amerikkalainen Agency for Healthcare Re-
search and Quality (AHRQ ) määrittelee virheen 
tapahtumaksi, jossa tehdään jotain väärin (act of 
comission) tai jätetään tekemättä oikein (act of omis-
sion) siten, että siitä seuraa epätoivottu tulos tai 
sellaisen mahdollisuus. Virhe sisältää siis piirteitä, 
jotka suomalaisessa potilasturvallisuussanastossa 
kuuluu poikkeamalle ja osin myös vaaratapahtu-
malle (taulukko 1). Virheet ovat varsin tavallisia 
leikkaussalissa. Systemaattisessa katsauksessa, 
jossa tarkasteltiin 28 eri tutkimusta, todettiin, että 
havaittujen virheiden määrä riippui tutkimusme-
netelmästä. Ulkopuolista tarkkailijaa käytettäessä 
havaittiin keskimäärin 15,5 (mediaani) virhettä 
leikkausta kohti. Vapaaehtoiseen ilmoittamiseen 
perustuvalla tutkimusmenetelmällä virheitä ha-
vaittiin vähemmän, 0,4 / leikkaus (3).

Virheiden määrän vähentämistä pidetään 
yhtenä keskeisistä keinoista haittatapahtumien 
vähentämiseen. Ajattelun perustana on 1930-lu-
vulla työturvallisuudessa omaksuttu käsitys, jon-
ka mukaan vakavan onnettomuuden estäminen 
sinällään on vaikeaa, mutta vähentämällä pieniä 
sattumuksia vakavatkin vähenevät (kuva 1). Teol-
lisuuden laatuajattelussa sattumukset on alettu 
nähdä oireena mahdollisesta systeemisestä viasta 
organisaatiossa tai tavassa toimia mieluummin 
kuin työntekijäkohtaisina laiminlyönteinä. On-
gelmien systeemisten syiden osuudeksi on arvioitu 
jopa 94 % (4). Yleensä ongelmien syitä ei tulisi 
etsiä yksittäisistä työntekijöistä vaan työpaikan 
olosuhteista, säännöistä ja kulttuurista. 

Virheiden lukumäärään verrattuna virheistä 
johtuvia haittatapahtumia on vähän, vaikka ylei-
sesti esitetty arvio siitä, että haitta tulee yhdelle 
kymmenestä potilaasta, näyttäisi olevan liian pieni 
(5). Tästä seuraa, että haittatapahtuman sattumi-
nen yhden työntekijän kohdalle on luonteeltaan 
sattumanvaraista. Se on myös tilastollista siinä 
mielessä, että paljon tekevälle sattuu enemmän. 
Käytännön työssä usein joudutaan tasapainoile-
maan tehokkuuden ja perinpohjaisuuden välil-
lä eikä molempia ole mahdollista maksimoida 
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Virheiden määrän vähentämistä 
pidetään yhtenä keskeisistä keinoista 
haittatapahtumien vähentämiseen.

Taulukko 1. Potilasturvallisuussanastoa 
(Stakes ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 
ROHTO 19.12.2007)

POIKKEAMA, avvikelse; nonconformity, error 
Suunnitellusta tai sovitusta poikkeava tapahtuma, 
joka voi johtaa vaaratapahtumaan. Poikkeama voi 
johtua tekemisestä, tekemättä jättämisestä tai 
suojausten pettämisestä. Samassa merkityksessä 
käytetään usein sanaa virhe, joka on sisällöltään 
suppeampi ja sävyltään negatiivinen.

VAARATAPAHTUMA tai POTILASTURVALLI-
SUUSTAPAHTUMA, patient safety incident 
Potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma, joka 
aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa potilaalle.

LÄHELTÄ PITI -TAPAHTUMA, tillbud; near miss 
Vaaratapahtuma, joka olisi voinut aiheuttaa haittaa 
potilaalle. Haitalta vältyttiin joko sattumalta tai siksi, 
että poikkeama tai vaaratilanne havaittiin ja haitalli-
set seuraukset pystyttiin estämään ajoissa.

HAITTATAPAHTUMA, negativ händelse; adver-
se event 
Vaaratapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle.

POTILASVAHINKO, patienskada, patient injury 
Potilasvahinkolain määrittelemä, vakuutuskorva-
ukseen oikeuttava henkilövahinko lääketieteellisen 
tutkimuksen tai hoidon yhteydessä; terveyden- tai 
sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut 
henkilövahinko (Potilasvahinkolaki 879/1998).

Kuva 1. H. W. Heinrichin kaavio: vakaviin onnettomuuk-
siin voidaan vaikuttaa vähentämällä lieviä tapahtumia. 



samanaikaisesti (6). Ei myöskään ole harvinaista, 
että haittatapahtuman syitä selvitellessä käy il-
meiseksi, että ohjeiden noudattamatta jättäminen 
saattaa joskus olla jopa tarpeen toiminnan suju-
vuuden takia. 

Erehtyminen on inhimillistä ja virheiden te-
keminen on luonnollinen osa ihmisen toimintaa. 
Inhimillinen virhe määritellään tapahtumaksi, 
jossa henkinen tai fyysinen toimintaketju pettää 
eikä epäonnistumista voida selittää millään ulkoi-
sella tekijällä (7). Inhimillisiä virheitä voi ja tulee 
hallita. Inhimillinen virhe tulisi kuitenkin nähdä 
seurauksena eikä syynä. 

Potilasturvallisuus ja anestesiatyö
Erikoisalamme on ollut ja on keskeisessä roolis-
sa sovellettaessa potilasturvallisuutta edistäviä 
toimintatapoja leikkaussali- ja teho-osastoympä-
ristöön. Potilasturvallisuuden edistämiseen anes-
tesiatoiminnassa ovat vaikuttaneet mm. tekniset 
edistysaskeleet monitoroinnin ja hengitystien 
hallinnan osalta, standardien ja toimintaohjeiden 
laatiminen, inhimillisen tekijöiden hallinnan op-
piminen (8). 

Euroopan anestesiologiyhdistykset (European 
Society of Anaesthesiology ja European Board of Ana-
esthesiology) antoivat 2010 potilasturvallisuusju-
listuksen (Helsinki Declaration) (9), joka korostaa 
potilaan oikeutta turvalliseen hoitoon ja potilaan 
osallistumista turvallisuuden lisäämiseen. Ju-
listuksessa mm. määritetään minimivaatimuk-
set anestesiatoiminnan turvallisuuden suhteen 
listaamalla ne standardit, joita tulee noudattaa 
ja mistä aiheista jokaisessa anestesiatoimintaa 
suorittavassa yksikössä on syytä olla paikallinen 
toimintaohje (Taulukko 2). Julistus myös mainit-
see anestesiologian erityisroolin perioperatiivisen 

potilasturvallisuuden vaalimisessa ja potilastur-
vallisuuden kehittämisessä. Monimutkaisuutensa 
ja teknisen vaativuutensa takia perioperatiivinen 
hoito on riskialtista erehdyksille, väärinkäsityk-
sille ja yksilön, tiimityön, kommunikaation ja 
hoitoprosessin virheille. 

Euroopan tehohoitolääketieteen yhdistys (Eu-
ropean Society of Intensive Care Medicine, ESICM) 
on julkaissut potilasturvallisuusjulistuksen vuon-
na 2009 (10). Tehohoidon potilasturvallisuutta 
koskeva artikkeli on taannoin julkaistu Tehohoi-
to-lehdessä (11).

Potilaat ovat leikkausosastolla yleensä suh-
teellisen pienen ajan sairaalakäynnistään, mutta 
tähän aikaan konsentroituu paljon riskialtista 
toimintaa. Lisäksi potilaan kyky huolehtia itses-
tään on leikkausosastolla ollessa usein vähentynyt. 
Leikkaussaleissa on syytä soveltaa samoja poti-
lasturvallisuusratkaisuja kuin muuallakin sairaa-
lassa. Näitä ovat mm. paikalliset hoito-ohjeet, 
potilaan tunnistaminen, strukturoitu raportointi, 
riskilääkkeiden kaksoistarkistus ja suullisen mää-
räyksen toistaminen, käsihygienia, kaatumisen ja 
putoamisen ehkäisy, painehaavan ehkäisy ja ka-
tetreihin liittyvien sepsisten ehkäisymenettelyt. 

Leikkaustiimin tarkistuslista on yksittäisenä 
perioperatiivisena turvallisuutta lisäävänä inter-
ventiona havaittu tehokkaaksi. Systemaattisen 
katsauksen mukaan tarkistuslistan käyttöön 
liittyy ohjeiden noudattamisen lisääntyminen ja 
inhimillisten virheiden, poikkeamien ja haittata-
pahtumien väheneminen sekä sairastavuuden ja 
kuolleisuuden pieneneminen (12). Suomessa Po-
tilasvakuutuskeskus edellyttää ja Valvira suosittaa 
leikkaustiimin tarkistuslistan käyttöä. 

Tarkistuslistat ovat hyödyksi myös muissa 
leikkausosaston toiminnoissa, kuten osastolle 
siirrossa (13) ja keskuslaskimokatetrin asetuksessa 
(14). Väärän puoleinen puudutus on kymmenen 
kertaa yleisempi virhe kuin väärän puoleinen 
leikkaus. Leikkaustiimin tarkistuslista ei aina ole 
käytännöllinen tämän virheen ehkäisyssä mm. 
silloin, kun puuduttaja ei kuulu leikkaustiimiin, 
mutta virhe on periaatteessa sen tyyppinen, että 
tarkistuslistan pitäisi sopia sen ehkäisyyn (15). 

Erilaisten laitteiden tarkistamisessa ja käyt-
tövalmiiksi saattamisessa tarkistuslistoista voi 
myös olla hyötyä. Lähes neljännes leikkaussalissa 
havaituista virheistä johtuu laitteista (3). Näistä 
tapauksista suurin osa koskee konfigurointia tai 
asetuksia sekä laitteen saatavuutta. Tällaiset vir-
heet on osittain vältettävissä, jos käytetään sopivaa 
tarkistuslista. 
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Taulukko 2. Helsingin julistuksen edellyt-
tää, että jokaisessa laitoksessa, jossa anne-
taan perioperatiivista anestesiaa on ohjeet 
ja tarvittava laitteisto näiden tilanteiden 
hoitoon

 � Laitteiden ja lääkkeiden tarkistaminen
 � Potilaan leikkausta edeltävä arviointi ja valmistelu
 � Ruiskujen merkitseminen
 � Vaikea ilmatie
 � Maligni hypertermia
 � Anafylaksia
 � Puudutemyrkytys
 � Massiivinen verenvuoto
 � Infektioiden ehkäisy
 � Postoperatiivinen hoito ml. kivun hoito

Yleensä ongelmien 
syitä ei tulisi 

etsiä yksittäisistä 
työntekijöistä 

vaan työpaikan 
olosuhteista, 
säännöistä ja 
kulttuurista.



Virheet kommunikoinnissa ovat tärkein syy 
terveydenhuollon haittatapahtumiin. Kommuni-
kaatiota ja muita ryhmätyötaitoja, kuten tilanne-
tietoisuuden ylläpito, päätöksenteko, suunnittelu 
ja ennakointi, voidaan kehittää simulaattoriope-
tuksessa. Tanskassa anestesian ja tehohoidon eri-
koistumisohjelmaan kuuluu vuosittain pakollisia 
3-4 päivää kestäviä simulaatioympäristössä jär-
jestettäviä kursseja (16). Ryhmätyötaitojen opetus 
vähentää haittatapahtumia ja edistää potilastur-
vallisuutta (17, 18). 

Vaikka anestesian potilasturvallisuus on pa-
rantunut, on siinä edelleen haasteita. Gaban vuon-
na 2000 luettelemat epäkohdat ovat edelleenkin 
haasteena (8):
1. Edelleen ihmisiä kuolee tai vammautuu 

vakavasti anestesiaan liittyvän hengitys-
tieongelman takia.

2. Perustavanlaatuisiakin turvallisuusvaati-
muksia rikotaan valmistelun ja valvonnan 
osalta.

3. Simulaatio-opetus ei ole laajasti saatavissa.
4. Anestesiatyötä tehdään väsyneenä, uupunee-

na tai paineen alla.
5. Teknologisesti kehittyneitä välineitä ei osata 

käyttää.

Helsingin julistuksen mukaisesti anestesiologien 
potilasturvallisuustyö ei rajoitu yksistään leikka-
ussaliin, vaan koko perioperatiivisesta prosessista 
on myös huolehdittava. Tarvetta tähän osoittaa 
esimerkiksi suomalainen katsaus kuolemaan joh-
taneista kirurgisista ja toimenpiteisiin liittyvistä 
potilasvahingoista (taulukko 3) (19).

Oppiva organisaatio
On tärkeää, että organisaatio on oppiva ja luo-
daan potilasturvallisuuskulttuuri, jossa vaa-
ratapahtumista raportoidaan ja niistä voidaan 
avoimesti keskustella. Suomessa lähes kaikissa 
terveydenhuollon yksiköissä on otettu käyttöön 
HaiPro, joka antaa vaaratilanteiden raportointiin 
ja käsittelyyn systemaattisen toimintamallin. Vaa-
ratapahtumaraportoinnin ongelmana on mm. se, 
että ympäristössä, jossa potilaat usein altistuvat 
vaarallisille osin suunnitelluille tapahtumille, voi 
olla vaikeaa vetää raja, milloin pitää raportoida ja 
milloin ei. Suomessa ei ole myöskään rutiinime-
nettelyä, jolla vaaratapahtuma yhdessä laitoksessa 
koituisi muiden vastaavanlaisten opiksi. 

Läpinäkyvän ja syyllistämättömän kulttuurin 
luominen on vaikeaa. Esteenä ovat henkilökohtai-
set, koulutuksen aikana hankitut ja organisaatioon 

liittyvät esteet. Erityisesti lääkärit kokevat virheen 
tunnustamisen tai ilmoittamisen hankalaksi esi-
merkiksi siksi, että ammattikunta on keskimää-
räistä taipuvaisempi perfektionismiin. Koulu-
tuksen aikana myös saatetaan oppia kulttuuriin, 
jossa suojaudutaan peittämisen mieluummin kuin 
avoimuuden kautta. Väärä kollegiaalisuus tai ka-
veruussuhde saattaa myös estää jopa potilasturval-
lisuuden vaarantavaan toimintaan puuttumisen. 
Organisaatiotasolla avoimuuden esteenä on usein 
epätietoisuus luottamuksellisen raportointijärjes-
telmän periaatteista tai toiminnasta (20). 

Potilasturvallisuuden 
adaptiivinen johtaminen ja 
potilasturvallisuuskulttuuri
Perinteisessä johtamismallissa on pyritty määrit-
telemään toimintatavat, antamaan yksityiskoh-
taisia ohjeita ja määräyksiä ja valvomaan näiden 
toteutumista. Kun määräyksiä tuotetaan kuvit-
teellisen saturaatiopisteen ylitse, eivät ne enää 
lisää turvallisuutta. Perinteisesti virheen tultua 
ilmi on pyritty löytämään syyllinen, johon on 
kohdistettu erilaisia kurinpitomenettelyjä pu-
hutteluista kirjallisiin varoituksiin ja tarvittaessa 
edelleen jopa irtisanomiseen. Edellä mainittu 
haittatapahtumien sattumanvaraisuus ja tilas-
tollisuus tarkoittavat kuitenkin käytännössä, että 
syyllisen etsiminen on lähtökohtaisesti epäreilua. 
Lisäksi syyllistävä menettely on omiaan estämään 
vapaata vaaratapahtumaraportointia. Kompleksi-
sessa ympäristössä, jossa poikkeamia ja virheitä 
sattuu paljon, perinteisillä keinoilla ei pystytä 
parantamaan potilasturvallisuutta vaan tarvitaan 
uudempaa johtamistapaa. 

Potilasturvallisuuden adaptiivisessa johtami-
sessa pyrkimyksenä ei ole, että johtaja saisi organi-
saation toimimaan tahtonsa mukaan. Tavoitteena 
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Taulukko 3. Leikkauspotilaiden (n=94) kuolemaan johtaneiden 
potilasvahinkojen syyt. Joillain potilailla oli useampi syy. Mukailtu 
lähteestä: Hakala ym. World J Surg 2014; 38: 759-64.
Virhe leikkausta edeltävässä arviossa 14 %

Väärä pre-operatiivinen diagnoosi 6 %

Leikkaus olisi pitänyt tehdä yliopistosairaalassa 4 %

Virhe leikkauksen aikana 45 %

Postoperatiivinen verenvuoto 17 %

Virheellinen postoperatiivinen seuranta 13 %

Puutteellinen tromboosiprofylaksia 2 %

Liiallinen tromboosiprofylaksia 1 %

Infektiokomplikaatio ilman hoitovirhettä 25 %

Kohtuuton haitta ilman hoitovirhettä 12 %

Käytännön työssä 
usein joudutaan 
tasapainoilemaan 
tehokkuuden ja 
perinpohjaisuuden 
välillä, eikä molempia 
ole mahdollista 
maksimoida 
samanaikaisesti.
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on se, että toimijat keskenään synnyttävät muu-
tokset. Johtajuus on hajaannutettu niin, että hen-
kilöstö voi paremmin sitoutua tavoitteisiin (21). 
Käytännössä potilasturvallisuuden johtaminen 
tarkoittaa esimiehelle paitsi uusien työskentely-
tapojen mahdollistamista ja potilasturvallisuus-
tilanteen seuraamista indikaattorien avulla myös 
esimerkkinä toimimista (first among equals). Nämä 
tehtävät koskevat osaltaan myös kaikkia työnteki-
jöitä, mutta erityisesti korkeamman koulutuksen 
saaneita. Työntekijän tehtävät potilasturvalli-
suudessa eivät paljon poikkea johtajan roolista, 
varsinkaan korkeamman koulutuksen saaneilla, 
esimerkiksi anestesialääkäreillä. 

Avoimen ja syyllistämättömän potilasturval-
lisuuskulttuurin luomisessa tarvitaan ponnistelua 
jo ammattikoulutuksen osalta (22). Lisäksi työ-
paikassa on johdonmukaisesti vaalittava vaarati-
lanneraportoinnin anonymiteettiä ja luottamuk-
sellisuutta. Haipro-ilmoitusta ei esimerkiksi saa 
käyttää syyllisten löytämiseen tai rankaisuun, 
vaikka olisikin helppo tunnistaa kenelle virhe on 
sattunut (23). Vaaratilanneraportointijärjestelmän 
tarkoitus ja käyttöohjeet on hyvä tiedottaa kaikille 
työntekijöille ymmärrettävästi. Avointa raportoin-
tia edistävää kulttuuria voi myös vaalia luomalla 
kulttuurin, jossa odotetaan läpinäkyvyyttä ja jos-
sa se palkitaan. Raporteista pitää saada palaute. 
Sairaalan olisi hyvä tarjota myös vertaistukipal-
velu, esimerkiksi työnohjauksen tai Balint-ryh-
män muodossa, jossa lääkärit voivat keskustella 

hoitovirheistä turvallisessa, syyllistämättömässä 
ympäristössä (18). 

Potilasturvallisuuden seuraaminen
Potilasturvallisuustyössä tulisi pyrkiä seuraamaan 
saavutetun potilasturvallisuuden tasoa, tunnista-
maan kehittämiskohteita ja arvioimaan tehtyjen 
muutosten vaikutuksia. Vaikka hoidon haittojen 
raportointi on tunnettu jo Florence Nightingalen 
aikaan (kuva 2), oman alamme haittatapahtumien 
määrästä ja laadusta on vaikea saada luotettavaa 
kuvaa. Kirurgisten potilaiden sairaalainfektioi-
den ja painehaavojen frekvenssien systemaattinen 
seuranta on tärkeää, koska nämä ongelmat usein 
saavat alkunsa sillä aikaa, kun potilas on leikkaus-
osastolla. Potilaspalaute, vaaratilanneraportointi, 
potilasvahingot, muistutukset ja kantelut antavat 
myös kvalitatiivista tietoa potilasturvallisuudesta. 
Lisäksi on suositeltavaa, että seurataan proses-
si-indikaattoreita kuten potilasturvallisuuskäy-
tänteiden toteutumista (esimerkiksi tarkistuslistan 
käyttö ja käsihuuhteen kulutus). Leikkausosasto-
jen vertaisarviointi BM-OR:n poikkeamarapor-
tointi on toiminut vain osassa sairaaloista. Potilas-
turvallisuuskulttuurin mittaaminen on jo käytössä 
monissa sairaaloissa Suomessakin, mutta on epä-
selvää missä määrin kyselyjä on tehty leikkaus-
osastoilla. TUKU-kysely on validoitu ja vapaasti 
käytettävissä niissä sairaaloissa, jotka käyttävät 
Haipro-vaaratilanneraportointimenetelmää (24). 

Kuva 2. Florence Nightin-
galen klassinen diagrammi 
Krimin sodan ajalta 
sotasairaalaan joutuneiden 
potilaiden hoitoon liittyvien 
sairauksien (preventable or 
mitigable zymotic diseases) 
aiheuttamasta kuollei-
suudesta. (Nightingale, 
Florence, 1820-1910. A 
contribution to the sanitary 
history of the British army 
during the late war with 
Russia. London: John W. 
Parker and Son, 1859.)

Kun määräyksiä 
tuotetaan 

kuvitteellisen 
saturaatiopisteen 

ylitse, eivät ne enää 
lisää turvallisuutta.
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Suomessa on laajalti käytössä myös amerikkalai-
nen HSOPSC-kysely (25).

Omaan toimintaamme liittyvistä potilastur-
vallisuusindikaattoreista ei ole kokonaista kuvaa 
valtakunnallisesti. Suomen vuoden 2011 EuSOS- 
tutkimuksen otos kuului ryhmään 35-57 % tar-
kistuslistan käytön suhteen (26). Vuonna 2012 
suoritetussa anestesiaylilääkäreille lähetetyssä 
kyselyssä havaittiin tarkistuslistan olevan käytössä 
kaikissa paitsi yhdessä vastanneista sairaaloista ja 
68 % käytti listaa useammin kuin kolmessa leik-
kauksessa neljästä (27). Potilasvahinkoaineistosta 
on julkaistu erinomaisen hyödyllisiä tutkimuksia, 
joista voidaan oppia, miten samanlaisia haittoja 
voitaisiin estää tulevaisuudessa (17, 28). Potilas-
vahinkokeskuksen tietoon tulleet tapaukset ovat 
haittojen suhteen vain jäävuoren huippu. Opera-
tiiviseen hoitoon liittyvästä kuolleisuudesta on 
kvantitatiivista tietoa, mutta anestesian osuus 
karkeassa kuolleisuusmittarissa lienee hyvin pieni. 
Sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterin (HILMO) 
mukaan toimenpiteellisten hoitojaksojen potilailla 
oli noin 1 %:n kuolleisuus (29). EuSOS-tutkimuk-
seen Suomesta osallistuneiden sairaaloiden sairaa-
lahoidossa olleiden leikkauspotilaiden kuolleisuus 
oli 2 % (30). Leikkaushoitoon tuleminen ei kos-
kaan ole vaaratonta. Vaikka kuolleisuus oli vertai-
lussa Euroopan pienin, ei ole syytä tuudittautua 
harhaan, ettei turvallisuutta tarvitse tai voi lisätä. 
Vertailukohtana voidaan todeta, että Yhdysvalto-
jen sotilaiden kuolleisuus toisen maailmansodan 
aikana oli 2,5 %. 
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Potilasturvallisuuden 
adaptiivisessa 
johtamisessa 
tavoitteena on, että 
toimijat keskenään 
synnyttävät 
muutokset.
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