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KÄSITTEET 

 

Erityistä tarkkaavaisuutta vaativat lääkkeet eli riskilääkkeet (high-alert medication) 

Erityistä tarkkaavaisuutta vaativilla eli riskilääkkeillä tarkoitetaan niitä lääkkeitä, joilla 

on virheellisessä käytössä suuri riski aiheuttaa potilaalle vakava haitta (Schepel ym. 2017; 

Institute for Safe Medication Practices 2018a; Schepel 2018). Erityistä tarkkaavaisuutta 

vaativiin lääkkeisiin liittyvät lääkityspoikkeamat eivät välttämättä ole yleisempiä 

verrattuna muihin lääkeaineisiin, mutta lääkityspoikkeamasta aiheutuvat seuraukset 

potilaalle voivat olla vakavampia. 

 

Lääkehaittatapahtuma (adverse drug event, ADE) 

Sellainen lääkehoidon vaaratapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle tai joka ajallisesti 

liittyy lääkkeen käyttöön (Stakes ja lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006). 

Lääkehaittatapahtuma käsittää tilanteet, jotka johtuvat joko lääkkeen luonteesta 

(haittavaikutus) tai lääkityspoikkeamista.  

 

Lääkehoidon vaaratapahtuma (medication safety incident) 

Potilaan turvallisuuden vaarantava lääkehoitoon liittyvä tapahtuma, joka aiheuttaa tai voi 

aiheuttaa haittaa potilaalle (Stakes ja lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006). 

Tapahtumat voivat esiintyä lääkkeen luonteeseen (haittavaikutus), lääkkeen 

määräämisen, tilaamisen, merkitsemisen, pakkaamisen, koostumuksen, nimeämisen, 

jakelun, toimittamisen, annostelun, neuvonnan, lääkkeen käytön ja seurannan yhteydessä. 

 

Lääkehoitoon liittyvä ongelma (drug related problem, DRP) 

Lääkehoitoon liittyvä tapahtuma tai olosuhde, joka vaikuttaa tai mahdollisesti vaikuttaa 

siihen, ettei lääkehoito toteudu toivotulla tavalla (Pharmaceutical Care Network Europe 

2019). 

 



 

Lääketurvallisuus (drug safety) 

Lääketurvallisuus käsittää pääasiassa lääkkeeseen valmisteena liittyvän turvallisuuden: 

lääkkeen farmakologisten ominaisuuksien ja vaikutusten tuntemisen ja arvioimisen, 

lääkkeen laadukkaan valmistusprosessin, sekä valmisteen merkitsemisen ja 

valmisteeseen liittyvän informaation (Stakes ja lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 

2006). 

 

Lääkityspoikkeama (medication error) 

Mikä tahansa ennalta estettävä tapahtuma, joka voi aiheuttaa tai johtaa 

epätarkoituksenmukaiseen lääkkeen käyttöön tai potilaalle aiheutuvaan haittaan, kun 

lääkkeen käytöstä vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö, potilas tai kuluttaja (National 

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, NCC MERP 

2018). Tällaiset tapahtumat voivat liittyä ammatin harjoittamiseen, terveydenhuollon 

tuotteisiin, toimintatapoihin ja systeemeihin, mukaan lukien lääkkeen määräämisen, 

tilaamisen, valmisteen ulkoasun, pakkaamisen, nimeämisen, koostumuksen, jakelun, 

annostelun, koulutuksen, lääkehoidon seurannan ja käytön. 

 

Lääkitysturvallisuus (medication safety) 

Lääkkeiden käyttöön liittyvä turvallisuus, joka kattaa terveydenhuollossa toimivien 

yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa 

lääkehoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta (Stakes ja lääkehoidon 

kehittämiskeskus ROHTO 2006). Lääkitysturvallisuus käsittää toimenpiteitä lääkkeiden 

käyttöön liittyvien haittatapahtumien ehkäisemiseksi, välttämiseksi ja korjaamiseksi. 

 

  



 

Lääkkeen haittavaikutus (adverse drug reaction, ADR) 

Lääkevalmisteen aiheuttama haitallinen ja tahaton vaikutus, joka esiintyy ihmisillä 

sairauden ehkäisyn, taudin määritykseen tai hoitoon tai elintoimintojen palauttamiseen, 

korjaamiseen tai muuttamiseen tavanomaisesti käytettyjen annosten yhteydessä (Stakes 

ja lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006). 

 

Potilasturvallisuus (patient safety) 

Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden 

tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta; 

potilaan näkökulmasta sitä, ettei hoidosta aiheudu haittaa; kattaa sekä hoidon 

turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden että laiteturvallisuuden; osa hoidon laatua (Stakes 

ja lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006). 

 

Potilasturvallisuuskulttuuri (patient safety culture) 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa turvallisuuskulttuuri on yksilöiden ja yhteisön tapa toimia 

siten, että varmistetaan potilaiden ja asiakkaiden saamien palveluiden turvallisuus 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Turvallisuuskulttuuri sisältää turvallista toimintaa 

tukevan johtamisen, arvot, asenteet ja toimintatavat. Turvallisuuskulttuuria edistäviä 

menetelmiä ovat riskien arviointi, ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet sekä toiminnan 

jatkuva kehittäminen. Turvallisuuskulttuuria vahvistamalla hallitaan toimintaan liittyviä 

riskejä ja siten potilaille ja asiakkaille aiheutuvia haittoja. Tämä edellyttää yhteistä 

vastuuta turvallisuuskulttuurista. 

 

  



 

Samalta näyttävät ja kuulostavat lääkkeet, LASA-lääkkeet (LASA = Look-Alike and 

Sound-Alike drugs) 

Lääkkeet, joiden nimet kirjoitusasultaan tai pakkauksiltaan muistuttavat toisiaan tai 

lausuttuna kuulostavat samalta (Institute for Safe Medication Practices 2015; Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2016). Näiden lääkkeiden kohdalla vaarallisia sekaannuksia voi 

tapahtua lääkettä määrättäessä, käyttökuntoon saatettaessa ja annettaessa. LASA-lääkkeet 

kuuluvat riskilääkkeisiin.  

 

Suojaukset (barriers, defences) 

Tietoisesti ja järjestelmällisesti toimintaprosessiin suunnitellut ja sisältyvät rakenteet ja 

menettelyt, joiden tarkoituksena on tunnistaa haitalliset poikkeamat ja estää niiden 

johtaminen vaaratapahtumaan (Stakes ja lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006). 

 

Vaaratapahtuma (patient safety incident) 

Potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa 

potilaalle (Stakes ja lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006). 

 



 

LYHENTEET 
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1. JOHDANTO 

 

Institute of Medicine julkaisi vuonna 1999 raportin ”To Err is Human”, jossa nostettiin 

esiin potilasturvallisuuteen liittyviä ongelmia Yhdysvalloissa (Kohn ym. 2000). Raportin 

myötä potilasturvallisuuteen alettiin kiinnittää erityistä huomiota kansainvälisesti. Myös 

Suomessa on potilasturvallisuuteen ja sen ongelmiin on kiinnitetty erityistä huomiota 

2000-luvun alusta alkaen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Suomeen on laadittu kaksi 

potilasturvallisuusstrategiaa vuosina 2009 ja 2017, joiden tarkoituksena on ohjata 

suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen potilasturvallisuuskulttuuriin sekä 

edistää sen toteutumista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017). Suomessa potilasturvallisuutta korostetaan myös 

lainsäädännössä ja erityisesti terveydenhuoltolaki (1326/2010) sisältää 

potilasturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä. 

 

Lääkitysturvallisuuden parantaminen on keskeisessä osassa potilasturvallisuuden 

edistämistä, sillä lääkehoidon toteutuskäytännöt ja lääkityspoikkeamat ovat johtava syy 

ennalta estettävissä oleville haitoille terveydenhuollossa eri puolilla maailmaa (World 

Health Organization 2017). Lisäksi perusterveydenhuollossa tapahtuneista 

vaaratapahtumista lääkityspoikkeamat on useimmin yhdistetty potilaalle aiheutuneeseen 

vakavaan haittaan yhdessä diagnoosiin liittyvien poikkeamien kanssa (Panesar ym. 

2016). WHO toimii potilasturvallisuuden globaalina koordinoijana ja on nostanut 

kolmannen maailmanlaajuisen potilasturvallisuuteen liittyvän haasteensa teemaksi 

lääkitysturvallisuuden. Medication Without Harm –lääkitysturvallisuusstrategian 

päämääränä on vähentää vakavia estettävissä olevia lääkehoidosta aiheutuvia 

haittatapahtumia 50 prosentilla viiden vuoden aikana (World Health Organization 2017). 

 

Suomessa ei toistaiseksi ole tahoa, joka kokoaisi kattavasti potilasturvallisuustietoa 

kansallisella tasolla terveydenhuollon eri organisaatioista (Potilasvakuutuskeskus 2018). 

Suomessa vakavia lääkityspoikkeamia koskevaa tietoa kerääntyy muun muassa Sosiaali- 

ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) asiakirjoihin. Valvira on sosiaali- ja 



2 
 

 

terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto, joka vastaa terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden sekä toimintayksiköiden valvonnasta valtakunnallisesti julkisessa ja 

yksityisessä terveydenhuollossa. Valvira käsittelee potilaan hoitoon liittyvät kantelut, 

joissa epäillään hoitovirheen johtaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään 

vammautumiseen (Valvira 2018a; Valvira 2018b; Valvira 2019). 

 

Aiemman vakavia lääkityspoikkeamia Suomessa käsitelleen tutkimuksen perusteella 

suurin osa lääkityspoikkeamista olisi ollut ehkäistävissä (Lindén 2007; Lindén-Lahti ym. 

2009). Vakavien lääkityspoikkeamien analysoinnin avulla poikkeamista voidaan oppia, 

kehittää käytäntöjä samankaltaisten poikkeamien ehkäisemiseksi ja tätä kautta parantaa 

potilasturvallisuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteina oli saada ajantasaista tietoa 

vakavista lääkityspoikkeamista kansallisella tasolla hyödyntämällä Valviran aineistoa, 

jotta poikkeamista voitaisiin oppia myös organisaatioiden ulkopuolella. Aiempaan 

tutkimukseen (Lindén 2007) nähden menetelmää on kehitetty ja lääkityspoikkeamissa 

esiintyneistä lääkehoitoon liittyvistä ongelmista pyrittiin saamaan yksityiskohtaisempaa 

tietoa. Tutkimuksen järjestelmälähtöisen lähestymistavan mukaisesti tutkimuksessa 

keskityttiin organisaatioiden prosesseihin ja olosuhteisiin, joissa vakavaan 

hoitovirheeseen johtanut lääkehoito oli toteutettu.  
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I KIRJALLISUUSOSA 

 

2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS – INHIMILLISEN EREHDYKSEN TEORIA 
(HUMAN ERROR THEORY)  
 

2.1 Inhimillisen erehdyksen teoria 
 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytetään James Reasonin vuonna 1990 

kehittämää inhimillisen erehdyksen teoriaa (Reason 2000). Teorian mukaan henkilön 

tekemää virhettä voidaan tarkastella yksilönäkökulmasta tai järjestelmälähtöisesti. 

Yksilönäkökulmasta tarkasteltuna virheiden katsotaan johtuvan yksilöiden toiminnasta ja 

siksi heidät katsotan syyllisiksi virheisiin (ns. syyllistävä toimintakulttuuri, blaming 

culture). Tässä lähestymistavassa hoitovirheiden taustalla nähdään yksilöiden virheet, 

joiden ajatellaan johtuvan pääasiassa unohduksista, välinpitämättömyydestä, motivaation 

puutteesta tai varomattomuudesta. Virheitä pyritään ehkäisemään muuttamalla yksilöiden 

toimintaa ja virheiden käsittely yksilönäkökulmasta johtaa henkilön syyllistämiseen, 

nimeämiseen sekä häpeän tuottamiseen. Virheiden käsittely yksilönäkökulmasta ei poista 

virheiden syitä järjestelmästä, on siten esteenä mahdollisimman turvallisen organisaation 

luomisessa ja soveltuu sen vuoksi huonosti terveydenhuoltoalaan.  

 

Järjestelmälähtöisessä lähestymistavassa lähtökohtana on se, että ihmiset ovat 

erehtyväisiä ja virheitä voidaan odottaa tapahtuvan parhaimmissakin organisaatioissa 

(Reason 2000). Kuitenkin järjestelmää ja työskentelyolosuhteita muuttamalla pystytään 

vähentämään inhimillisestä toiminnasta aiheutuvia riskejä. Keskeisenä tavoitteena on 

siten kehittää suojauksia ja organisaatioiden olosuhteita virheiden ehkäisemiseksi. 

Inhimillisen erehdyksen teoria keskittyy syyllisen etsimisen sijaan tunnistamaan 

organisaation olosuhteissa piileviä ongelmia ja selvittämään miten ja miksi suojaukset 

pettivät. Raportointikulttuurin luominen on yksi tärkeä osa tehokasta riskienhallintaa. 

Organisaatioissa toistuvia virheitä voidaan tunnistaa ja riskienhallintaa kehittää 

vaaratilanteita ja tapahtuneita vahinkoja analysoimalla. Jos organisaation suojauksia ei 
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kehitetä, samat olosuhteet voivat aiheuttaa samankaltaisia virheitä riippumatta siitä, ketkä 

henkilöt osallistuvat toimintaan.  

 

Reasonin (1995) mukaan virhe voi yleisesti ottaen tapahtua kahdella tavalla. Tehty 

toimintamalli voi olla asianmukainen, mutta siihen liittyvä toiminta ei tapahdu 

suunnitellusti. Henkilö voi toimia täysin toimintamallin mukaisesti, mutta suunniteltu 

malli voi olla puutteellinen toivotun tuloksen saavuttamiseksi. Virheet voidaan jakaa 

edelleen eri tapahtumatasoihin. Toimintatasolla (rule-based level) virheet johtuvat oikean 

toimintatavan puuttumisesta tai väärän toimintatavan valitsemisesta. Tietotasolla 

(knowledge-based) tapahtuvat virheet johtuvat uusissa tilanteissa tiedon puutteista. 

Taitotasolla (skill-based level) tapahtuvat virheet johtuvat unohduksista tai 

huolimattomuudesta henkilön toteuttaessa rutiininomaista tehtävää (Reason 1990). 

 

Reason kuvaa vahinkotapahtumaan johtavia tapahtumia reikäjuustomallin (Swiss cheese 

model) avulla (kuva 1) (Reason 2000). Virheiden ehkäisemiseksi prosessin eri vaiheisiin 

on luotu suojauksia, joita Reason havainnollistaa mallissaan juustosiivujen avulla. 

Juustosiivujen reiät kuvaavat suojauksissa esiintyviä heikkouksia. Vahinko voi tapahtua, 

jos suojaukset pettävät prosessin peräkkäisissä vaiheissa potilaaseen saakka ja 

juustosiivujen reiät osuvat kohdakkain.  
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Kuva 1. James Reasonin reikäjuustomalli. Suojausten pettäminen prosessin peräkkäisissä 
vaiheissa potilaaseen saakka johtaa vahinkotapahtumaan. Muokattu lähteestä Reason 
2000. 

 

Tehokkain tapa ehkäistä virheiden syntyminen on kehittää organisaation olosuhteita ja 

suojauksia (Reason 2000). Luotettavien organisaatioiden tärkein piirre on niiden 

ennakoiva ote virhetapahtumien riskiin. Tällaisissa organisaatioissa pyritään ennakoivaan 

riskienhallintaan: varaudutaan virheisiin, niiden käsittelyyn ja pyritään ehkäisemään 

tunnettujen sekä mahdollisten uudenlaisten vahinkotapausten esiintyminen. 

 

2.2 Just culture lähestymistapa 
 

Tutkimuksen taustateoriana käytettävän Reasonin järjestelmälähtöisen lähestymistavan 

oletuksena on, että ammattilaisten ensisijainen motiivi on tehdä parhaansa potilaan 

hoidon onnistumiseksi, mutta terveydenhuollossa esiintyy silti virheitä. Just culture 

lähestymistavassa pyritään saavuttamaan virhetilanteissa tasapaino terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden syyllistämättömyyden ja seuraamusten asettamisen välillä (Rogers 

ym. 2017). Just culture lähestymistapa tunnistaa, että terveydenhuollon ammattihenkilöt 

tekevät virheitä, mutta tarkoituksellisesti ja toistuvasti vaarallisia hoitokäytäntöjä 

toteuttavien ammattihenkilöiden piittaamatonta toimintaa kohtaan on nollatoleranssi 

(Patient Safety Network 2019). Just culture lähestymistapa kannustaa terveydenhuollon 

ammattihenkilöitä kertomaan virheistä—myös omistaan. Lähestymistavan mukaan 
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yksilöitä ei tule syyllistää järjestelmässä olevista heikkouksista, joihin he itse eivät voi 

vaikuttaa, mutta terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee säilyttää oma ammatillinen 

vastuunsa. 

 

 

3. LÄÄKITYSTURVALLISUUS OSANA POTILASTURVALLISUUTTA 
 

3.1 To err is human – nykyisen järjestelmälähtöisen potilasturvallisuustyön 
kansainvälinen tausta 

 

Yhdysvaltalainen Institute of Medicine (IOM) julkaisi vuonna 1999 lukuisiin eri 

terveydenhuollon organisaatioita koskeviin tutkimuksiin perustuvan raportin ”To Err is 

Human”, joka nosti esiin potilasturvallisuuteen liittyviä ongelmia Yhdysvalloissa (Kohn 

ym. 2000). Raportin mukaan vähintään 44 000 amerikkalaista kuolee vuosittain ennalta 

ehkäistävissä olevien potilasvahinkojen seurauksena ja luvun arvioitiin yltävän lähes 

100 000:een. Vaikka käytettäisiin alhaisempaa arvioita, lääketieteellisistä virheistä 

johtuvat kuolemat ylsivät kahdeksannelle sijalle johtavista kuolinsyistä Yhdysvalloissa. 

Pelkästään lääkityspoikkeamiin arvioitiin kuolevan vuosittain yli 7000 amerikkalaista 

(tilanne vuonna 1993) ja lääkehaittatapahtumista koituvien sairaalakustannusten olevan 

Yhdysvalloissa noin kaksi miljardia dollaria (tilanne vuonna 1997). Sairaalakustannukset 

ovat kuitenkin vain pieni osa lääkehaittatapahtumista aiheutuvista 

kokonaiskustannuksista. 

 

IOM:n tavoitteena oli, että raportin julkaisun ja ongelmien esiin nostamisen myötä 

terveydenhuollossa ryhdyttäisiin potilasturvallisuuden edistämiseen tähtääviin 

toimenpiteisiin (Kohn ym. 2000). Tavoitteena oli vähentää hoitovirheitä 

terveydenhuollossa 50 prosentilla seuraavan viiden vuoden aikana. Huomiota tulisi 

kiinnittää yksilöiden virheistä syyllistämisen sijasta ehkäisemään tulevia virheitä 

tekemällä organisaatioista turvallisempia kuitenkaan unohtamatta yksilön vastuuta 

omasta toiminnastaan.  
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Raportin mukaan tärkein potilasturvallisuutta parantava tekijä on ammattihenkilöiden 

sisäinen motivaatio, joka muodostuu ammattietiikasta, normeista ja odotuksista (Kohn 

ym. 2000). Lisäksi ulkoisten ja organisaatioissa olevien sisäisten tekijöiden 

vuorovaikutuksen avulla voidaan edistää potilasturvallisuuden parantamiseksi tarvittavia 

muutoksia. Ulkoiset tekijät kattavat potilasturvallisuuden parantamiseksi tarvittavien 

tietojen ja työkalujen saatavuuden, vahvan ja näkyvän ammatillisen johtajuuden, 

lainsäädännön ja sääntelyn sekä vaatimukset potilasturvallisuuden parantamisesta. 

Terveydenhuollon organisaatioiden sisäisiä tekijöitä ovat vahva turvallisuuden 

parantamiseksi tähtäävä johtajuus, virheiden tunnistamiseen ja niistä oppimiseen 

kannustava organisaatiokulttuuri sekä tehokas potilasturvallisuusohjelma. Raportissa 

esitettiin suosituksia, jotka lähestyivät potilasturvallisuutta neljästä eri näkökulmasta: 

johtajuus sekä tiedot ja taidot, virheiden tunnistaminen ja niistä oppiminen, standardien 

ja odotusten nostaminen turvallisuuden parantamiseksi sekä turvallisuutta edistävien 

käytäntöjen lisääminen terveydenhuollon organisaatioissa. 

 

National Patient Safety Foundation julkaisi vuonna 2015 potilasturvallisuuden 15 vuoden 

aikaista kehitystä tarkastelevan seurantaraportin (National Patient Safety Foundation 

2015). Raportin mukaan siitä huolimatta, että potilasturvallisuus on edennyt tärkeillä 

tavoilla sen jälkeen kuin ”To Err is Human” julkaistiin, on edistyminen kuitenkin ollut 

odotettua hitaampaa. IOM:n raportin julkaisun jälkeen oletettiin, että tiedon jakaminen 

potilasturvallisuuden ongelmista ja interventioiden toteuttaminen johtaisi merkittäviin ja 

pysyviin parannuksiin. Kuitenkin 15 vuotta ovat osoittaneet, että turvallisuusongelmat 

ovat paljon monimuotoisempia ja yleisempiä kuin alun perin ymmärrettiin.  

 

Seurantaraportin mukaan potilasturvallisuuden parantaminen edellyttää siirtymistä 

hajautetuista toimenpiteistä kokonaisvaltaiseen järjestelmälähtöiseen lähestymistapaan 

turvallisuuden parantamiseksi (National Patient Safety Foundation 2015).  Suurimman 

vaikutuksen varmistamiseksi organisaatioiden välinen yhteistyö on tärkeää ja 

turvallisuutta tulisi tarkastella kaikilta osin koko potilaan hoitoketju huomioiden. Lisäksi 

potilas ja hänen omaisensa tulee osallistaa potilasturvallisuuskulttuurin luomiseen. 

Seurantaraportti antoi potilasturvallisuuden edistämiseksi kahdeksan suositusta:  
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1. Organisaatioiden johto luo ja ylläpitää potilasturvallisuuskulttuuria 

2. Potilasturvallisuuden valvonta on keskitettyä ja koordinoitua  

3. Potilasturvallisuutta mittaavia mittaristoja kehitetään 

4. Potilasturvallisuustutkimukselle tarjotaan riittävät resurssit 

5. Potilasturvallisuus taataan katkeamattomasti koko potilaan hoitoketjun ajan 

6. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä tuetaan 

7. Potilaita ja heidän omaisiaan tuetaan osallistumaan potilasturvallisuuden 

kehittämiseen  

8. Teknologia optimoidaan tukemaan potilasturvallisuutta  

 

3.2 WHO:n Medication Without Harm—lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden 
haasteena 
 

WHO:n kolmannen maailmanlaajuisen potilasturvallisuuteen liittyvän haasteen teemana 

on lääkitysturvallisuus, sillä terveydenhuollon vaaralliset lääkehoidon toteutuskäytännöt 

ja lääkityspoikkeamat ovat johtava syy potilasvahingoille ja ennalta estettävissä oleville 

haitoille eri puolilla maailmaa (World Health Organization 2017). Lääkityspoikkeamista 

aiheutuu myös huomattavia kustannuksia ja maailmanlaajuisesti vuosittaisten 

kustannusten arvioidaan olevan 42 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Lääkityspoikkeamia 

on kuitenkin mahdollista estää tai huomattavasti vähentää kehittämällä suojauksia ja 

käytäntöjä lääkehoitoprosessin eri vaiheissa.  

 

WHO:n lääkitysturvallisuusstrategian taustalla on neljä lääkitysturvallisuuteen 

vaikuttavaa ongelmaa (World Health Organization 2017).  Ongelmat liittyvät lääkkeiden 

käyttäjiin, lääkevalmisteisiin, terveydenhuollon ammattihenkilöihin sekä lääkehoidon 

toteutuskäytäntöihin:  

1. Potilaat ovat usein passiivisessa roolissa, eikä heitä ole informoitu tai autettu 

voimaantumaan ottamaan osaa lääkitysturvallisuutensa parantamiseen.  

2. Lääkevalmisteet voivat olla kompleksisia, niiden nimet ja pakkaukset voivat 

aiheuttaa sekaannuksia ja joskus valmisteista ei ole selkeää tai riittävää 

informaatiota. Samalta kuulostavien tai näyttävien lääkkeiden (look-alike and 
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sound-alike drugs, LASA-lääkkeet) nimet ja/tai merkinnät sekä pakkaukset voivat 

aiheuttaa sekaannuksia ja ovat usein syynä lääkityspoikkeamissa ja 

lääkehaittatapahtumissa. 

3. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon toteutuskäytännöt ja 

olosuhteet, joissa lääkehoito toteutetaan, voivat lisätä riskiä potilaalle 

lääkehoidosta aiheutuvaan haittaan. 

4. Lääkehoidon toteutuskäytännöt ovat usein monivaiheisia ja toimimattomia, mutta 

riskejä ja haittatapahtumia voidaan vähentää suunnittelemalla lääkehoidon 

toteutuskäytännöt hyvin.  

 

Medication Without Harm -lääkitysturvallisuusstrategian päämääränä on vähentää 

estettävissä olevia lääkehoidosta aiheutuvia vakavia haittatapahtumia 50 prosentilla 

viiden vuoden aikana (World Health Organization 2017). Lisäksi strategian tavoitteina 

on: 

1. Arvioida ehkäistävissä olevien haittatapahtumien laajuutta ja luonnetta sekä vahvistaa 

seurantajärjestelmiä haittatapahtumien havaitsemiseksi ja seuraamiseksi. 

2. Luoda toimintaohjeita jäsenvaltioiden hyödynnettäviksi, joiden avulla helpotetaan 

lääkkeiden tilaamis-, määräämis-, valmistus-, jakamis-, annostelu- ja 

seurantakäytäntöjen kehittämistä. 

3. Kehittää ohjeistuksia, työkaluja ja teknologiaa turvallisemman lääkehoitoprosessin 

luomiseksi ja lääkityspoikkeamien ehkäisemiseksi. 

4. Sitouttaa päättäjät, yhteistyökumppanit ja teollisuus kiinnittämään huomiota 

ongelmiin ja aktiivisesti kiinnittämään huomiota lääkitysturvallisuuteen. 

5. Edistää potilaiden, perheiden sekä omahoitajien voimaantumista aktiivisesti 

osallistumaan ja sitoutumaan hoitopäätösten tekemiseen, esittämään kysymyksiä, 

havaitsemaan virheitä ja tehokkaasti hallitsemaan lääkehoitoa. 

 

3.3 Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiat 
 

Potilasturvallisuus ja potilasturvallisuuteen liittyvät ongelmat nousivat huomion 

kohteeksi Suomessa 2000-luvun alusta alkaen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). 
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Vuonna 2006 käynnistyi kansallinen potilasturvallisuustyö ja ensimmäinen suomalainen 

potilasturvallisuusstrategia julkaistiin vuonna 2009 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009; 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Myöhemmin potilasturvallisuusstrategia 2009–2013 

päivitettiin potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiaksi 2017–2021 (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017). Strategioiden tarkoituksena on yhtenäistää 

potilasturvallisuuskulttuuria Suomessa sekä edistää sen toteutumista sosiaali- ja 

terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009; Sosiaali- ja terveysministeriö 

2017). Strategiat suunnattiin edistämään turvallisen ja rationaalisen hoidon toteutumista 

julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja strategiat suunnattiin 

palvelemaan organisaatioita ja ammattihenkilöitä, mutta myös potilaita, asiakkaita sekä 

heidän omaisiaan. 

 

Potilasturvallisuusstrategian 2009–2013 julkaisemisen myötä toivottiin, että 

potilasturvallisuus saataisiin juurtumaan terveyden- ja sosiaalihuollon toimintaan 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2009). Vaikka kokonaisvastuu potilasturvallisuudesta 

kuuluu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johdolle, on 

potilasturvallisuuden edistäminen myös ammattihenkilöiden ja potilaiden yhteinen asia. 

Potilasturvallisuusstrategian 2009–2013 tavoitteiksi asetettiin, että vuoteen 2013 

mennessä potilas itse osallistuu potilasturvallisuuden parantamiseen, potilasta 

informoidaan ja voimaantumista edistetään, riskejä ennakoidaan, vaaratapahtumista 

raportoidaan ja niistä opitaan. Potilasturvallisuuden edistämien on suunnitelmallista ja 

sitä tuetaan riittävin resurssein. Lisäksi potilasturvallisuus huomioidaan 

terveydenhuollon tutkimuksessa ja koulutuksessa. 

 

Päivitetyssä potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiassa 2017–2021 potilas- ja 

asiakasturvallisuutta käsitellään neljästä näkökulmasta, jotka ovat turvallisuuskulttuuri, 

vastuu, johtaminen ja säädökset (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Uusimmassa 

asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa asetettiin tavoitteiksi, että vuoteen 2021 

mennessä potilas, asiakas ja läheiset ovat aktiivisia ja yhdenvertaisia toimijoita 

terveydenhoidossaan sekä sen suunnittelussa, turvallisessa toteutumisessa ja 

potilasturvallisuuden kehittämisessä.  Laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat osa 
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riskienhallintaa ja organisaatioissa on sovitut menettelytavat riskien arviointiin ja 

riskirekisterin ylläpitoon. Organisaatioilla ja ammattihenkilöillä on turvallisen hoidon ja 

palveluiden edellyttämä osaaminen ja resurssit niiden toteuttamiseksi. Prosessit ja 

toimintatavat ovat turvallisia, sujuvia ja suojauksia kehitetään vaaratapahtumien 

ehkäisemiseksi. Sitoutuminen sovittuihin prosesseihin ja toimintatapoihin varmistetaan 

muun muassa perehdytyksellä sekä seuranta- ja arviointikäytännöillä. Potilas- ja 

asiakasturvallisuutta sekä laatua kehitetään organisaatioissa toteutetun seurannan 

perusteella. Lisäksi potilas- ja asiakasturvallisuutta edistetään valtakunnallisesti 

esimerkiksi laatimalla vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja 

asiakasturvallisuuskatsaus viranomaisten yhteistyönä.  

 

 

4. POTILAS- JA LÄÄKITYSTURVALLISUUTTA EDISTÄVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ, 
MÄÄRÄYKSET JA OHJEET SEKÄ TERVEYDENHUOLLON VALVONTA 
SUOMESSA  
 

Kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perustana on Suomen perustuslaki 

(Suomen perustuslaki 731/1999; Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a). Perustuslain 

(731/1999) mukaan julkisen vallan velvoite on edistää kansalaisten terveyttä ja turvattava 

jokaiselle riittävät terveyspalvelut (§ 19). Suomen perustuslaki (731/1999), laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista (785/1992), laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

(559/1994), potilasvahinkolaki (585/1986) sekä terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

sisältävät potilasturvallisuuteen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä. Lääkelain (395/1987) 

tarkoituksena on ylläpitää ja edistää lääkkeiden ja niiden käytön turvallisuutta sekä 

tarkoituksenmukaista käyttöä (1 §). Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset sisältävät 

potilas- ja lääkitysturvallisuutta edistäviä toimia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

laatiman Turvallinen lääkehoito -oppaan (2016) tavoitteena on auttaa terveyden- ja 

sosiaalihuollon yksiköitä lääkehoitosuunnitelman laatimisessa osana lakisääteistä 

potilasturvallisuussuunnitelmaa. Lisäksi lääkealan turvallisuus- ja valvontavirasto Fimea 

on antanut lääkkeiden toimittamiseen apteekista liittyviä määräyksiä, joiden 

tarkoituksena on edistää turvallista ja tarkoituksenmukaista lääkkeen käyttöä (Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2016). 
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4.1 Terveydenhuollon ammattihenkilöt 
 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä on säädetty laissa terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä (559/1994). Lisäksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 

suorittanut lähihoitaja on nimikesuojattu ammattihenkilö sekä terveydenhuollon 

ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) että sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 

annetun lain (817/2015) mukaisesti ja voi toimia sekä terveyden- että sosiaalihuollon 

tehtävissä (Valvira 2017a; Valvira 2017b). Sosiaalihuollon tehtävissä toimivista 

lähihoitajista on säädetty laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015).  

 

Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnan päämääränä on terveyden 

ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja 

heidän kärsimyksensä lievittäminen (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

559/1994, 15 §). Terveydenhuoltolain (1326/2010, 8 §) mukaan terveydenhuollon 

toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin, oltava 

laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. 

 

Terveydenhuollon ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti 

hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, 

jota on pyrittävä jatkuvasti täydentämään (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

559/1994, 15 §). Ammattitoiminnassaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee ottaa 

huomioon ammattitoiminnasta potilaalle koituva hyöty sekä mahdolliset haitat. Suomessa 

valtakunnallisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnasta ja ohjauksesta 

vastaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (Laki terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä 559/1994, 24 §). 
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4.2 Lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet lääkehoitoprosessin suojauksista  
 

Lääkehoitoprosessilla tarkoitetaan toimintaprosessia, joka muodostuu lääkehoidon 

tarpeen arvioinnista, lääkkeen valinnasta ja määräämisestä, lääkkeen toimittamisesta, 

annostelusta ja antamisesta, potilaan osallistamisesta lääkehoitoon, motivoinnista ja 

neuvonnasta, hoidon seurannan järjestämisestä, tuloksen arvioinnista sekä tiedonkulun 

varmistamisesta potilaalle ja tämän hoitoon osallistuville organisaatioille ja henkilöille 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b). Lisäksi potilaan ja asiakkaan hoitosuunnitelman 

päivittäminen ja lääkitystiedon ajantasaistaminen ovat osa lääkehoitoprosessia. 

 

Lääkkeen määrääjä saa määrätä lääkkeitä vain henkilölle, jonka lääkityksen tarpeesta hän 

on varmistunut omalla tutkimuksellaan tai muulla luotettavalla tavalla (Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010, 10 §). Lääkityksen 

tarpeellisuuden lisäksi valittavan lääkkeen tehoon ja turvallisuuteen tulee kiinnittää 

erityistä huomiota. Nämä ovat lääkkeen määräämiseen liittyviä suojauksia, jotka on 

määritelty pakollisiksi laissa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa lääkkeen 

määräämisestä (1088/2010, 25 §) säädetään, että toimintayksikössä on oltava menetelmä 

lääkemääräysten seurantaa sekä lääkityspoikkeamien raportoimista ja käsittelyä varten. 

 

Lääkkeen määräämisen ja toimittamisen tulee muodostaa turvallinen ja rationaalinen 

kokonaisuus lääkkeen käyttäjän, määrääjän, apteekkien ja muun terveydenhuollon 

kannalta (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2016). Lääkettä apteekista 

toimitettaessa on apteekin farmaseuttisen henkilökunnan ohjeilla pyrittävä 

varmistumaan, että lääkkeen käyttäjä hallitsee lääkevalmisteen oikeanlaisen ja turvallisen 

käytön lääkehoidon onnistumisen varmistumiseksi (Lääkelaki 396/1987, 57 §). 

Lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi tulee ottaa huomioon asiakkaan lääkehoidon 

kokonaisuus, sairaudet, ikä ja erityistä huomiota tulee kiinnittää riskilääkkeitä käyttävien 

ja uutta lääkehoitoa aloittavien henkilöiden lääkeneuvontaan (Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus 2016). Lääkkeen määrääjältä tulee pyytää selvennys tai korjaus silloin, 

kun lääkemääräys on epäselvä tai puutteellinen. Apteekissa tulee olla toimintaohjeet 

tapahtuneiden toimituspoikkeamien dokumentointiin ja käsittelyyn 
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lääkitysturvallisuuden edistämiseksi. Apteekin farmaseuttisen henkilökunnan tulee antaa 

lääkeneuvontaa myös itsehoitovalmisteiden valinnassa ja turvallisesta käytöstä. Aina 

ennen lisäneuvontaa vaativan itsehoitolääkkeen toimittamista asiakkaan tulee saada 

lisäneuvontaa farmasistilta, millä varmistetaan valmisteen soveltuvuus itsehoitoon 

kyseiselle asiakkaalle. 

 

4.3 Potilasasiakirjat  
 

Potilasasiakirjojen ensisijainen tehtävä on auttaa potilaan hoidon suunnittelussa, 

toteutuksessa ja edistää hoidon jatkuvuutta (Valvira 2018a). Potilasasiakirjojen avulla 

hoitoon osallistuvat henkilöt saavat tietoja potilaalle aiemmin annetusta hoidosta, mutta 

potilasasiakirjat ovat tärkeitä myös hoidon valvonnan kannalta. Terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon suunnittelun, 

järjestämisen ja toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarvittavat tiedot (Laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista 785/1992, 12 §).  

 

Potilaskertomukseen tulee tehdä merkinnät jokaisesta potilaan avohoito- ja 

kotihoitokäynnistä sekä osastohoitojaksosta (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

potilasasiakirjoista 298/2009, 11 §). Potilasasiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä tulee 

käydä ilmi hoidon toteutus, hoidon aikana ilmenneet mahdolliset erityiset huomiot sekä 

hoitoa koskevat päätökset (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 

298/2009, 12 §). Potilaskertomukseen tehtävistä merkinnöistä tulee käydä ilmi diagnoosit 

sekä perusteet valitulle hoidolle, tutkimustoimenpiteille ja muille tehdyille päätöksille.  

 

Potilaskertomukseen tulee tehdä merkinnät tiedossa olevista mahdollisista potilaan 

lääkeaineallergioista (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009, 

13 §). Jos potilaan hoidon aikana ilmenee haittavaikutuksia tai hoidon tehottomuutta, 

myös niistä tulee tehdä merkintä potilaskertomukseen. Jos epäillään potilas-, laite- tai 

lääkevahinkoa, tulee niistä tehdä yksityiskohtaiset merkinnät, joista käy ilmi kuvaus 

vahingosta, selvitys hoidossa mukana olleista terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä 
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laite- ja lääkevahinkojen osalta kuvaus vahingon epäillystä syystä. Lääkkeiden ja 

laitteiden tunnistetiedot tulee merkitä potilasasiakirjoihin.  

 

4.4 Tyytymättömyys hoitoon ja terveydenhuollon valvonta 
 

Terveydenhuollon palvelujen käyttäjän asemaa turvaa laki potilaan asemasta ja 

oikeuksista (785/1992). Lakiin ei ole määritelty hoitovirheen kriteerejä, mutta 

potilasvahinkolain (585/1986) 2 §:ssa on määritelty korvausoikeuden edellytykset.   

 

Terveyden- tai sairaanhoitoon tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä potilaalla, 

hänen laillisella edustajallaan, omaisella tai muulla läheisellä on oikeus tehdä muistutus 

sen toimintayksikön johtajalle, jossa hoito on toteutettu (Laki potilaan asemasta ja 

oikeuksista 785/1992, 10 §). Muistutusten käsittely on oleellinen osa terveydenhuollon 

yksiköiden omavalvontaa, jonka tarkoituksena on edistää terveydenhuollon laatua ja 

potilasturvallisuutta organisaatiossa (Valvira 2014; Valvira 2018b). Organisaatioiden 

toteuttaman omavalvonnan lisäksi Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja 

toimintayksiköiden viranomaisvalvonta kuuluu Valviralle sekä kuudelle itsenäiselle 

aluehallintovirastolle, jotka valvovat omilla toimialueillaan (Valvira 2018b). 

Viranomaisten suorittama valvonta voi olla suunnitelmallista tai jälkikäteistä valvontaa 

(Valvira 2015). Suunnitelmallista valvontaa toteuttavat Valvira ja aluehallintovirastot 

valvontaohjeiden ja -suunnitelmien mukaisesti.  

 

Jälkikäteinen valvonta käynnistyy usein kantelujen ja ilmoitusten perusteella (Valvira 

2015). Valvontatoimenpiteen voidaan käynnistää myös esimerkiksi julkisuudessa 

ilmenneiden tietojen perusteella. Valviran valvonnan lausuntoihin kuuluvat poliisilta, 

eduskunnan oikeusasiamieheltä tai oikeuskanslerilta tulevat selvitys- ja lausuntopyynnöt 

potilaiden hoidon ja terveydenhuollon yksiköiden toiminnan asianmukaisuudesta 

(Valvira 2019). 
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Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymätön potilas tai 

hänen omaisensa voi tehdä muistutuksen lisäksi hoidosta myös kantelun (Valvira 2015). 

Laissa on määritelty aluehallintovirastojen ja Valviran välinen työnjako, mutta kantelut 

käsitellään ensisijaisesti aluehallintovirastoissa (Valvira 2018b; Valvira 2015). Valviralle 

kuuluvat kantelut, joissa epäillään hoitovirheen johtaneen potilaan kuolemaan tai 

vaikeaan pysyvään vammautumiseen tai jotka liittyvät muuhun Valvirassa vireillä 

olevaan asiaan sekä kantelut, jotka koskevat merkittävää periaatteellista asiaa (Valvira 

2018b). Valvira voi siirtää sille tulevat kantelut aluehallintovirastoille, muille 

viranomaisille tai muistutuksena käsiteltäväksi terveydenhuollon yksikössä. Osa 

kanteluista ratkaistaan vastaamalla kirjeellä kantelijalle ja muut kantelut selvitetään joko 

kevyellä käsittelyllä (esimerkiksi potilasasiakirjoihin perustuen) tai täysimittaisella 

selvityksellä. Terveydenhuollon ammattihenkilölle tai toimipaikalle (johtajalle) voidaan 

antaa hallinnollista ohjausta, jos Valvira selvityksensä perusteella havaitsee potilaan 

hoidossa epäasianmukaisuutta tai virheellisyyttä (Valvira 2019). Kantelun avulla ei 

kuitenkaan voi saada rahallista korvausta, vaan mahdollisen potilasvahingon korvaus 

tulee hakea Potilasvakuutuskeskukselta.  

 

Vuoden 2015 alussa tulivat voimaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 

(785/1992) muutokset (Valvira 2018b). Muutoksilla vahvistettiin organisaatioiden 

omavalvonnan merkitystä ja muistutuksen tekemistä ensisijaisena menettelynä kanteluun 

nähden. Lakiin tehtyjen muutosten myötä kantelu voidaan siirtää muistutuksena 

käsiteltäväksi kyseessä olevaan terveydenhuollon yksikköön, jos asiasta ei ole tehty 

muistutusta, ja valvontaviranomaisen arvion mukaan kantelu on tarkoituksenmukaisinta 

käsitellä muistutuksena (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 10 §). 

Tällaisissa tapauksissa muistutukseen annettu vastaus tulee kuitenkin toimittaa Valviralle 

(Valvira 2018b). Kuvassa 2 esitetään, terveydenhuollon valvontaan liittyvä työnjako eri 

toimijoiden kesken.  
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Kuva 2. Terveydenhuollon valvonta ja työnjako eri toimijoiden kesken (Valvira 2018b). 

 

 

5. LÄÄKITYSPOIKKEAMIEN TUTKIMUSMENETELMÄT 
 

5.1 Lääkityspoikkeamaraporttien hyödyntäminen tutkimuksessa 
 

To Err is Human -raportin julkaisun jälkeen lukuisia lääkehaittatapahtumien 

raportointijärjestelmiä on kehitetty ja raportointijärjestelmät ovat merkittävässä roolissa 

potilasturvallisuuteen liittyvien ongelmien tunnistamisessa (Council of Europe 2006; 

Dovey ym. 2006; Giles ym. 2006). Raportoinnin pääasiallisena tarkoituksena on tehdä 

terveydenhuoltojärjestelmästä turvallisempi potilaille, sillä poikkeamista raportointi ja 

niiden analysointi tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen. 

 

Suomessa ei toistaiseksi ole tahoa, joka kokoaisi potilasturvallisuuteen liittyvää tietoa 

terveydenhuollon eri organisaatioista (Potilasvakuutuskeskus 2018). Suomessa 

tutkimuksessa käytettyä potilasturvallisuustietoa ja tietoa lääkityspoikkeamista on saatu 

Potilasvakuutuskeskuksen, Valviran, Fimean, Myrkytystietokeskuksen sekä 
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terveydenhuollon organisaatioiden omista poikkeamaraportointijärjestelmistä, kuten 

yleisimmin sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä käytöstä olevasta HaiPro-

järjestelmästä (Lindén 2007; Kuitunen 2008; Lindén-Lahti ym. 2009; Pitkä 2009; Jylhä 

ym. 2011; Erkkilä 2012; Koskinen 2013; Eronen 2016; Tyynismaa ym. 2017; Schepel 

2018) 

 

5.2 Lääkityspoikkeamien ja lääkehoitoihin liittyvien ongelmien luokittelu 
 

Lääkityspoikkeamien luokitteluun on kehitetty erilaisia luokittelujärjestelmiä ja hyvin 

yleisesti käytetty järjestelmä lääkityspoikkeamien luokittelussa on NCC MERP:n 

kehittämä järjestelmä (Council of Europe 2006; Johnson ja Young 2011). 

Luokittelujärjestelmien pää- ja alakategorioiden avulla voidaan kuvata 

lääkityspoikkeamiin liittyviä piirteitä kuten poikkeaman tapahtumatyypit, 

lääkehoitoprosessin vaihe, jossa poikkeama tapahtui, vakavuus sekä poikkeaman syyt 

(Council of Europe 2006).  

 

Myös lääkehoitoihin liittyvien ongelmien (drug related problems, DRP) luokitteluun on 

käytössä lukuisia erilaisia lähestymistapoja ja useita erilaisia luokittelujärjestelmiä 

kehitetty (Ferner ja Aronson 2006; Basger ym. 2015; Pharmaceutical Care Network 

Europe 2019). DRP-luokitteluissa tyypillisesti määritellään lääkehoitoon liittyvä 

ongelma (problem), mikä aiheutti ongelman (causes), miten ongelma yritetään ratkaista 

(planned interventions) sekä onnistuttiinko ongelman ratkaisemisessa (status of the DRP) 

(Pharmaceutical Care Network Europe 2019). 

 

Hyvä luokittelujärjestelmä auttaa tunnistamaan lääkehoitojen turvallisuuteen liittyvät 

ongelmat ja tarjoaa perustan niiden ratkaisemiselle (Dovey ym. 2006). Aina käytetty 

luokittelujärjestelmä ei kuitenkaan sovellu sellaisenaan käytettäväksi tietyn aineiston 

analysoinnissa tai liian yleisellä tasolla oleva luokittelujärjestelmä ei anna tarpeeksi 

tarkkaa kuvausta lääkityspoikkeamien luonteesta (Lindén-Lahti ym. 2009). Esimerkiksi 

tutkittaessa vakavia lääkityspoikkeamia, luokitus tulisi olla riittävän hienojakoinen 
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kuvaamaan vakavien lääkityspoikkeamien piirteitä. Jos luokittelujärjestelmä ei sovellu 

sellaisenaan käytettäväksi, tutkijat saattavat kehittää omia luokittelujärjestelmiä tai 

muokata olemassa olevia (Basger 2015). Erilaisten luokittelujärjestelmien käyttö 

kuitenkin hankaloittaa tutkimusten vertailua toisiinsa.  

 

5.3 Juurisyyanalyysi 
 

Potilaan vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneet tapahtumat tulisi 

organisaatioissa analysoida poikkeamaraporttien tuottamaa tietoa syvällisemmin 

juurisyiden löytämiseksi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016). 

Juurisyyanalyysimenetelmä kehitettiin alun perin teollisuudessa tapahtuneiden vakavien 

onnettomuuksien tutkintaa varten, mutta Yhdysvaltalainen Joint Commission on 

Accreditation of Hospitals and Healthcare Organizations kehitti 

juurisyyanalyysimenetelmämallin terveydenhuollon haittatapahtumien tutkimiseksi 

(Rogers ym. 2006). 

 

Juurisyyllä tarkoitetaan perimmäisintä syytä tai yhtä useasta perimmäisestä syystä, minkä 

vuoksi toiminta ei vastannut odotuksia, prosessi epäonnistui tai esiintyi poikkeama (The 

Joint Commission 2015). Juurisyyanalyysi auttaa ymmärtämään, miksi tapahtuma 

tapahtui sekä välttämään saman tai samankaltaisen tapahtuman tapahtumisen 

tulevaisuudessa. Tuloksellinen juurisyyanalyysi ei keskity yksilöiden syyllistämiseen 

vaan juurisyyanalyysissä keskitytään ensisijaisesti systeemiin ja prosesseihin, ei 

yksittäisten henkilöiden toimintaan. Juurisyyanalyysin avulla: 

 tunnistetaan haittatapahtuman tai -tapahtumien syyt ja niiden aiheuttajat 

 tunnistetaan järjestelmän heikkoudet, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa haittaa 

potilaalle 

 toteutetaan riskien vähentämisstrategioita, jotta voidaan vähentää tapahtumien tai 

vaaratilanteiden toteutumisen todennäköisyyttä 

 määritetään tehokas ja toimiva tapa mitata ja parantaa toimintaa. 
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Juurisyyanalyysin tavoitteena on saada aikaan toimintasuunnitelma, jossa yksilöidään 

strategiat, joita organisaatio aikoo toteuttaa vähentääkseen samankaltaisten tapahtumien 

riskiä tulevaisuudessa (The Joint Commission 2015). Juurisyyanalyysiä käytetäänkin 

yleisemmin silloin, kun virhe on jo tapahtunut ja johtanut huonoon lopputulokseen. 

Juurisyyanalyysiä voidaan ja sitä tulisi käyttää myös läheltä piti -tilanteiden 

analysoinnissa, ennen kuin haitta on tapahtunut. 

 

Juurisyyanalyysi sisältää useita erilaisia vaiheita ja erilaisia työkaluja voidaan hyödyntää 

analyysissä (Bjørn ym. 2010). Juurisyyanalyysin voidaan lyhyesti kuvata tapahtuvan 

seuraavissa vaiheissa: 

1. Määritellään tapahtuma 

2. Löydetään potentiaaliset syyt 

3. Löydetään juurisyy(t) 

4. Löydetään ratkaisu(t) 

5. Toteutetaan ratkaisu(t) 

6. Mitataan ja arvioidaan. 

 

Juurisyyanalyysin alussa määritellään selkeästi, objektiivisesti ja yksityiskohdin 

tapahtuma (Bjørn ym. 2010). Mitä on tapahtunut? Milloin tapahtui? Missä tapahtui? 

Kuka/ketkä olivat osallisina? Onko sama tapahtunut aikaisemmin? Mitkä olivat 

tapahtuman seuraukset? Tässä vaiheessa ei kuitenkaan esitetä vielä oletettuja syitä 

tapahtumalle. Kun tapahtuma on kuvailtu, etsitään kaikki potentiaaliset syyt huomioiden 

laitteisto ja välineet, prosessit ja toimintatavat, inhimilliset tekijät, johtamiseen liittyvät 

tekijät, tiedon kulku sekä ulkopuoliset kontrolloimattomat tekijät. Hyödyllinen työväline 

potentiaalisten syiden löytämiseksi on vuokaavio, jossa esitetään alku- ja lopputilanne 

sekä merkittävimmät toimet, joita tehtiin prosessin aikana. Vuokaavion avulla pystytään 

havaitsemaan sekä hoitoprosessiin vaikuttaneet tekijät että poikkeaman syntyyn 

vaikuttaneet tekijät.  
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Potentiaalisten syiden jälkeen etsitään todellinen syy tai todelliset syyt, jotka johtivat 

tapahtumaan (Bjørn ym. 2010). Erilaisia työkaluja on kehitetty juurisyyn löytämiseksi, 

mutta hyödyllisin ja olennaisin työkalu juurisyiden löytämiseksi on ”five whys” -työkalu, 

jossa miksi-kysymyksiä esitetään, kunnes perimmäisin syy eli juurisyy on löytynyt. 

Perimmäisen syyn löydyttyä, pyritään löytämään ratkaisut, joilla voidaan poistaa 

juurisyy. Ratkaisu voi olla esimerkiksi uusi toimintatapa tai prosessi, uusi laitteisto, 

laatujärjestelmä tai työntekijöiden suurempi vastuu tai ymmärryksen lisääminen. 

Ratkaisujen löydyttyä ryhdytään toimenpiteisiin ja toteutetaan ratkaisut. 

Juurisyyanalyysin viimeisessä vaiheessa mitataan ja arvioidaan toimivatko ratkaisut ja 

ratkeavatko ongelmat. 

 

Eronen (2016) laati systemaattiseen kirjallisuushakuun perustuvan katsauksen 

lääkityspoikkeamien juurisyitä käsittelevästä kansainvälisestä tutkimuksesta. 

Katsauksessa määritettiin tutkimusmenetelmät, -asetelmat ja -aineistot, tutkimusten 

toimintaympäristöt sekä tutkimusten keskeisimmät löydökset lääkityspoikkeamien 

juurisyistä ja altistavista tekijöistä. Kirjallisuushaussa löytyi yhteensä 22 

sisäänottokriteerit täyttänyttä tukimusta, joista suurin osa oli rekisteritutkimuksia (n=10) 

sekä havainnointitutkimuksia (n=8).  

 

5.4 Failure mode and effect -analyysi 
 

Failure mode and effect -analyysimenetelmä (FMEA) on pääasiassa riskien 

prospektiiviseen arviointiin käytettävä analyysimenetelmä, jota on laajasti käytetty 

terveydenhuollon toimintaympäristössä (Bjørn ym. 2010; Franklin ym. 2012). FMEA:n 

käyttö voi olla hyödyllistä myös juurisyyanalyysimenetelmässä, sillä sen avulla voidaan 

löytää juurisyyt ja kehittää ratkaisuja niiden poistamiseksi. Failure mode and effect -

analyysi toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, jossa kartoitetaan riskialtis 

hoitoprosessi sekä poikkeamat, joita potentiaalisesti voisi tapahtua hoitoprosessin aikana 

ja pyritään poistamaan ne ennen ongelman ilmenemistä. FMEA:ssa arvioidaan 

poikkeamien todennäköisyyttä, niiden seurauksia sekä kuinka todennäköisesti virheet 

ovat havaittavissa. Riskin suuruus ilmaistaan RPN lukuna (risk priority number), jonka 
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avulla osataan kohdistaa huomio korkeimman riskiluvun saaneiden 

poikkeamamahdollisuuksien ehkäisyyn. 

 

Failure mode and effect -analyysin vaiheet (Bjørn ym. 2010; Franklin ym. 2012): 

1. Riskialttiin prosessin määrittäminen. 

2. Moniammatillisen tiimin muodostaminen. 

3. Prosessin kuvaus, mahdolliset poikkeamat prosessissa sekä niiden syyt ja seuraukset. 

4. Riskiarvon (RPN) laskeminen jokaiselle kohdassa kolme määritellylle poikkeamalle. 

RPN = A x B x C, jossa:  

A = Vakavuus, jonka tapahtunut poikkeama on mahdollista aiheuttaa. Saa 

arvon 1–10, 1 ollessa vähiten vakava.  

B = Todennäköisyys, sille kuinka usein poikkeaman on mahdollista esiintyä. 

Saa arvon 1–10, joista 1 tarkoittaa poikkeaman esiintyvän vähiten.  

C = Todennäköisyys, jolla poikkeama huomataan ennen vahinkoa. 1 

tarkoittaa, että poikkeamalla on suuri todennäköisyys tulla huomatuksi ja 10 

tarkoittaa, ettei poikkeamaa ole mahdollista havaita ennen vahinkoa.  

5. Suositukset poikkeamien vähentämiseksi tai niiden eliminoimiseksi 

 

Terveydenhuollossa failure mode and effect -analyysimenetelmää ei ole standardoitu 

pisteytysten tai poikkeamien priorisoinnin suhteen—eri henkilöt ja erilaiset 

pisteytysmenetelmät johtavat erilaisiin tuloksiin (Franklin ym. 2012). 

Terveydenhuollossa henkilöistä johtuvaa variaatiota esiintyy paljon ja poikkeamien 

riskiarvo on näin ollen vaikeasti määritettävissä. FMEA:ssa moniammatillinen tiimi 

kartoittaa hoitoprosessissa mahdollisesti esiintyvät haavoittuvuudet. Näin analyysiin 

osallistuvien on mahdollista tutustua päivittäisessä työssä kollegoidensa kohtaamiin 

haasteisiin ja hoitoprosessin kartoittaminen palvelee oppimista.  
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6. LÄÄKITYSPOIKKEAMIEN TUTKIMUS SUOMESSA  
 

Lääkekaaoksen hallinta sote-muutoksessa -raporttia varten tehdyssä systemaattisessa 

kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin löytämään Suomessa tehdyt lääkitysturvallisuutta 

käsittelevät vertaisarvioidut tutkimukset vuoteen 2015 asti (Hakoinen ym. 2017). 

Kirjallisuushaku osoitti, että Suomessa lääkitysturvallisuutta on tutkittu 2015 vuoteen 

mennessä melko vähän ja Suomessa lääkitysturvallisuustutkimus on keskittynyt etenkin 

erikoissairaanhoitoon. Eniten tutkittuja lääkehoitoprosessin vaiheita ovat lääkehoidon 

valmistelu, lääkkeen antaminen ja ottaminen sekä lääkehoidon kirjaaminen (Kuva 3). 

Vähiten tutkittuja lääkehoitoprosessien osa-alueita ovat tarpeen kartoitus, 

lääkeneuvonnan antaminen sekä lääkkeen tilaaminen, toimittaminen ja säilyttäminen.  

 

Kuva 3. Systemaattisen katsauksen perusteella tehty koonti lääkitysturvallisuuteen 
liittyvän tutkimuksen jakautumisesta lääkehoitoprosessin eri vaiheisiin Suomessa. 
Mukaillen Hakoinen ym. 2017. 
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Tutkimuksissa aineistona on pääasiallisesti käytetty HaiPro-järjestelmän 

lääkityspoikkeamaraportteja (Hakoinen ym. 2017). HaiPro-järjestelmää on vuosien 

aikana kehitetty sekä järjestelmän raporttien hyödyntäminen 

lääkitysturvallisuustutkimuksessa on edistynyt. Järjestelmän poikkeamaraporttien 

laatuun liittyy kuitenkin haasteita (Holmström ym. 2018). Jotta HaiPro-järjestelmän 

avulla saatava tieto lääkityspoikkeamista olisi laadukkaampaa, eri henkilöiden välistä 

luokittelun yhdenmukaisuutta sekä poikkeamien tapahtumakuvausten laatua tulisi 

parantaa sekä myötävaikuttaneita tekijöitä poikkeamissa kuvata tarkemmin. 

 

Lääkekaaoksen hallinta sote-muutoksessa -raporttia varten tehty kirjallisuushaku osoitti 

myös, että suuri osa lääkitysturvallisuuteen liittyvästä tutkimuksesta on julkaisemattomia 

tutkimus- ja kehittämisprojekteja sekä opinnäytetöitä (Hakoinen ym. 2017). Kuitenkin 

myös niiden avulla saadaan arvokasta tietoa lääkitysturvallisuudesta kansallisella tasolla 

ja niiden tietoa tulisi hyödyntää laajemmin lääkitysturvallisuuden edistämisessä 

Suomessa. 

 

Suomalaisia lääkityspoikkeamia käsitteleviä tutkimuksia on koottu taulukkoon 1 

tutkimuksissa käytettyjen tutkimusaineistojen ja -menetelmien, keskeisten löydösten ja 

tutkimuksissa ehdotettujen jatkotutkimusaiheiden kuvaamiseksi. Nämä 

lääkityspoikkeamia käsittelevät tutkimukset ovat rekisteritutkimuksia, joiden aineistoina 

on käytetty Valviran (ent. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus), 

Myrkytystietokeskuksen ja Potilasvakuutuskeskuksen asiakirjoja, HaiPro-järjestelmän 

poikkeamaraportteja, sekä potilaiden lääkityslistoja ja apteekkien raportoimia resepti- ja 

toimituspoikkeamia.  
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Taulukko 1. Lääkityspoikkeamia käsitteleviä tutkimuksia Suomessa vuosilta 2007–2018, joissa aineistona on käytetty viranomaisille 
kertynyttä dokumentaatiota lääkkeiden aiheuttamista hoitovirheistä ja potilasvahingoista, HaiPro-raportteja, Myrkytystietokeskuksen 
aineistoa sekä apteekin lääkityspoikkeamia. 

Kirjoittaja, vuosi Tutkimuksen 
tavoite 

Tutkimusaineisto ja  
-menetelmät 

Keskeiset löydökset Jatkotutkimukset  

Valviran asiakirjat tutkimusaineistona (n=2) 

Lindén 2007; 
Lindén-Lahti ym. 
2009 
 

Saada tietoa 
Terveydenhuollon 
oikeusturva-
keskuksen (nyk. 
Valvira) aineistossa 
esiintyneistä 
vakavista lääkitys-
poikkeamista sekä 
poikkeamien syistä. 
Toisena tavoitteena 
oli selvittää 
asiakirjoihin 
perustuvan 
yksinkertaistetun 
juurisyyanalyysi-
menetelmän 
soveltuvuus 
lääkitys-
poikkeamien 
analysoinnissa. 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen 
lääkityspoikkeamia 
käsitelleet asiakirjat 
vuosilta 2000–2004 
(n=67). 
 
Poikkeamatapausten 
luokittelu ennalta 
määritetyn luokittelun 
avulla sekä 
poikkeamatapausten 
laadullinen analyysi 
yksinkertaistetulla 
juurisyyanalyysi-
menetelmällä. 

Poikkeamien riskiä lisääviä tekijöitä olivat 
potilaan ikä (yli 60 vuotta) ja monilääkitys. 
Vakavasti sairaat sekä huonossa hoitotasapainossa 
olevat potilaat ovat herkempiä saada poikkeamista 
vakava haitta. 
 
Yleisimmin poikkeamissa olivat osallisina lääkäri 
tai sairaanhoitaja ja yleisimmät poikkeamien 
tapahtumapaikat olivat sairaala ja terveyskeskus. 
Euforisoivat kipulääkkeet, tulehduskipulääkkeet, 
psykoosilääkkeet sekä sydän- ja 
verisuonisairauksien lääkkeet esiintyivät 
aineistossa ja ISMP:n riskilääkkeet olivat mukana 
noin kolmasosassa lääkityspoikkeamista.  
 
Yleisimmät tapahtumatyypit olivat väärä 
toimintatapa, väärä annostus sekä väärä lääke ja 
useimmin poikkeamia tapahtui päätettäessä 
lääkkeestä tai hoidosta, lääkkeen annostelussa 
potilaalle sekä lääkkeenannon valmistelussa 
osastolla. Poikkeamatilanteet liittyivät erityisesti 
siihen, että työntekijä poikkesi sovituista 
toimintaohjeista tai yhteisiä toimintaohjeita ei oltu 
määritetty. Suurin osa poikkeamista olisi saattanut 
olla estettävissä. Juurisyyanalyysimenetelmä 

Lääkitys-
poikkeamien 
taloudelliset 
seuraukset, potilaan 
merkitys 
lääkityspoikkeamien 
synnyssä sekä 
potilaiden asenteiden 
muutokset 
terveydenhuoltoa 
kohtaan 
tapahtuneiden 
poikkeamien 
jälkeen.  
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arvioitiin käyttökelpoiseksi lääkityspoikkeamien 
analysoinnissa. 

Jylhä ym. 2011 
 

Tunnistaa 
lääkehaitta-
tapahtumien syyt ja 
myötävaikuttaneet 
tekijät 
tiedonhallinnan 
näkökulmasta.  

Valviran vuosina 2001–
2007 ratkaisemat kantelut 
(n=16) ja 
viranomaislausunnot 
(n=41), joissa esiintyi 
ennalta estettävissä oleva 
lääkehaittatapahtuma ja 
jonka seurauksena 
potilaalle aiheutui vamma 
tai potilas menehtyi. 
 
Retrospektiivinen 
tutkimus, joissa 
lääkehaittatapahtumat 
luokiteltiin ja analysoitiin 
laadullisen 
sisällönanalyysin avulla. 
Lääkehaittatapahtumien 
syyt luokiteltiin joko 
kommunikaatiosta, 
dokumentaatiosta, 
ohjeistuksista, 
inhimillisistä tekijöistä, 
tiedonkulusta, potilaisiin 
tai tiedonhallintaan 
liittyvistä syistä 
johtuviksi. Lisäksi 
myötävaikuttaneet tekijät 
luokiteltiin kymmenen eri 
teeman mukaisesti: 
potilastietojen saatavuus, 

Asiakirjoista tunnistettiin yhteensä 67 
lääkehaittatapahtumaa. Potilaista suurin osa 
(n=39) oli yli 65-vuotiaita. Lääkehaittatapahtuma 
johti 43 potilaan (75%) kuolemaan ja 7 potilaan 
(16%) pysyvään tai tilapäiseen vammaan.  
 
Suurin osa (81%) lääkehaittatapahtumista tapahtui 
yleisterveydenhuollon yksiköissä (n=26), 
erikoissaraanhoidossa (n=19) ja hoitokodeissa 
(n=10). Yleisimmin ennalta ehkäistävissä olevia 
lääkehaittatapahtumia esiintyi lääkkeen 
määräämistilanteissa, lääkitystä kirjattaessa sekä 
lääkettä annosteltaessa. Yleisin syy 
lääkehaittatapahtumille olivat inhimilliset 
erehdykset sekä tiedonhallintaan liittyviin syyt. 
Myötävaikuttaneista tekijöistä useimmin 
tapauksissa esiintyivät tarkistamattomat tiedot 
(n=6), ohjeistusten noudattamatta jättäminen 
(n=5), prosessit (n=5), tiedonsiirto (n=4), 
puutteellinen tietojen kopiointi (n=4) ja muut 
tekijät (n=4).  
 
Tutkimus osoitti, että lääkehoitoprosesseissa 
tiedonhallintaa on kehitettävä tukemaan kliinistä 
päätöksentekoa.  
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tarkistamattomat tiedot, 
kaksinkertainen 
dokumentointi, 
ohjeistusten 
noudattamatta jättäminen, 
käsinkirjoitetut tiedot, 
puutteellinen 
dokumentointi, 
tiedonsiirto, tietojen 
puutteellinen kopiointi, 
prosessit tai muu.  

Potilasvakuutuskeskuksen asiakirjat tutkimusaineistona (n=2) 
Pitkä 2009 Selvittää, millaisia 

olivat 
Potilasvakuutus-
keskuksen vuosina 
2005–2007 
ratkaisemat 
korvatut 
lääkityspoikkeama-
tapahtumat, 
poikkeamatyyppien 
taustalla olevat syyt 
sekä kuinka 
vastaavien 
poikkeamien 
esiintyminen 
tulevaisuudessa 
voitaisiin estää. 

Potilasvakuutus-
keskuksessa vuosina 
2005–2007 ratkaistut 
korvatut 
lääkityspoikkeamat 
(n=227). 
 
Poikkeamatapausten 
luokittelu ennalta 
määritetyn luokittelun 
avulla sekä laadullinen 
analyysi 
poikkeamatilanteiden 
taustalla olevista 
tekijöistä. 

Aineistossa yleisimmin esiintyneet poikkeamien 
tapahtumatyypit olivat lääkitsemättä jättäminen ja 
väärä annos. Yli puolet poikkeamista tapahtui 
lääkkeestä tai hoidosta päätettäessä. Eniten 
lääkityspoikkeamia tapahtui 60–69 -vuotiaille. 
Poikkeamissa osallisena olivat useimmin lääkärit, 
sairaanhoitaja sekä farmasisti ja suurin osa 
lääkityspoikkeamista tapahtui sairaalassa. Yleisin 
poikkeamatilanteissa mukana ollut lääkeaineiden 
ATC-luokka oli antitromboottiset lääkeaineet. 
Muita usein poikkeamatilanteissa esiintyneitä 
lääkeaineryhmiä olivat systeemiset 
bakteerilääkkeet, sydän- ja verisuonisairauksien 
lääkkeet, epilepsialääkkeet, immunosupressantit, 
analgeetit sekä psykoosilääkkeet. Noin kolmasosa 
(31 %) tapauksissa esiintyneistä lääkkeistä kuului 
ISMP:n riskilääkkeisiin. Kaikki aineistossa 
esiintyneet poikkeamatilanteet arvioitiin olevan 
estettävissä. 

Lisätutkimukset 
poikkeama-
tilanteista, 
lääkityspoikkeamien 
taustoista ja 
riskilääkkeisiin 
liittyvistä 
poikkeamatilanteista 
sekä lääkehoidon 
toteutumatta 
jäämisestä ja sen 
taustalla olevista 
tekijöistä. 
Havainnoivat 
tutkimukset,  
lääkityspoikkeamien 
yleisyyden 
määrittämiseksi. 
Potilaiden omat 
kokemukset 
lääkityspoikkeamista 
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sekä 
lääkityspoikkeamien 
taloudelliset 
seuraukset. 
Erilaisten 
toimenpiteiden 
vaikutukset lääkitys-
turvallisuuteen 
poikkeamien 
jälkeen.  

Eronen 2016 
 

Saada tietoa 
Potilasvakuutus-
keskuksen vuosina 
2013–2014 
korvaamista 
lääkitys-
poikkeamista ja 
tapahtumatyypeistä, 
taustatekijöistä, 
poikkeamissa 
esiintyneistä 
lääkkeistä sekä 
poikkeamien 
taustatekijöistä. 

Potilasvakuutus-
keskuksen vuosina 2013–
2014 ratkaisemat korvatut 
lääkityspoikkeama-
tapahtumat (n=205). 
Järjestelmällinen 
kirjallisuuskatsaus 
aiemmista 
lääkityspoikkeamiin 
liittyvistä tutkimuksista, 
joissa oli käytetty 
juurisyyanalyysi-
menetelmää.  
 
Poikkeamatapaukset 
luokiteltiin 
luokittelujärjestelmän 
avulla sekä analysoitiin 
yksinkertaistetun 
juurisyyanalyysi-
menetelmän avulla. 

Eniten poikkeamia tapahtui päätettäessä 
lääkkeestä ja hoidosta.  Yleisimmät 
poikkeamatyypit olivat lääkitsemättä jättäminen, 
väärä annos, puutteellinen hoidon seuranta, vasta-
aiheen huomiotta jättäminen sekä väärä diagnoosi. 
Eniten lääkityspoikkeamia tapahtui iäkkäille (70–
79-vuotiaille). Valtaosa (54 %) tapauksista 
aiheutti potilaalle vakavan haitan ja 5 % oli 
potilaan menehtymiseen johtaneita tapauksia. 
Eniten lääkityspoikkeamia tapahtui sairaaloissa 
(yliopisto- ja keskussairaala tai muu sairaala) ja 
lääkityspoikkeamissa useimmin osallisina olivat 
lääkärit. Useimmin tapauksissa esiintyneet 
lääkkeiden terapeuttiset ryhmät olivat 
antitromboottiset lääkeaineet, systeemiset 
bakteerilääkkeet, psykoosilääkkeet sekä opioidiset 
analgeetit. 37 % kaikista esiintyneistä lääkkeistä 
olivat ISMP:n riskilääkkeitä. Tapauksista 76% 
arvioitiin olevan joko ehdottomasti tai 
mahdollisesti estettävissä. Esiin nousseita 
juurisyitä olivat ammattihenkilöiden puutteellinen 
sitoutuminen toimintamalleihin ja 
hoitokäytäntöihin sekä johtamiseen liittyvä tekijät. 

Lisätutkimukset 
lääkityspoikkeamien 
juurisyistä sekä 
lääkityspoikkeamista 
aiheutuvista 
kustannuksista. 
Poikkeamassa 
mukana olleiden 
ammattihenkilöiden 
ja potilaiden 
osallistuminen 
tutkimukseen sekä 
tutkimukset toteutus 
moniammatillisissa 
tiimeissä. Osallisena 
olleiden ja etenkin 
potilaiden 
näkökulmat 
poikkeamien syistä.  
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HaiPro-raportit tutkimusaineistona (n=4) 
Erkkilä 2012 
 

Selvittää HaiPro-
luokituksen 
luotettavuutta, 
HaiPro-raporttien 
laatua sekä 
arvioida, mitä 
lääkitys-
poikkeamiin 
liittyvää tietoa olisi 
mahdollista 
tarkastella 
useammasta 
yksiköstä koottuna 
aineistona. Lisäksi 
tavoitteena oli 
saada tietoa 
lääkitys-
poikkeamien 
luonteesta, 
poikkeama-
tyypeistä, 
seurauksista 
potilaalle ja 
hoitoyksikölle, 
tapahtuma-
olosuhteista sekä 
myötä-
vaikuttaneista 
tekijöistä. 

HaiPro-järjestelmään 
vuosina 2007–2009 
raportoidut lääkehoitoihin 
liittyvät vaaratapahtumat 
(n= 32 592), josta otettiin 
prosentin satunnaisotos 
(n= 288). 
 
Tutkijan tekemiä 
uudelleenluokituksia 
verrattiin alkuperäisiin 
käsittelijöiden tekemiin 
luokituksiin. Cohenin 
kappaa käytettiin 
luokittelijoiden välisen 
yksimielisyyden 
kuvaamiseksi. Lisäksi 
tutkimuksessa käytettiin 
kuvaavia tilastollisia 
menetelmiä 
lääkehoitoihin liittyvien 
vaaratapahtumien 
kuvaamiseksi. 

Osa HaiPro-aineistosta on riittävän yhteneväisesti 
luokiteltu tapahtumayksiköissä ja useamman 
yksikön HaiPro-aineistoa voitaisiin yhdistää 
lääkityspoikkeamatiedon analysointia ja seurantaa 
varten.  
 
Raportoiduista vaaratapahtumista 49 % oli läheltä 
piti -tilanteita ja 5 1% johtivat haittaan. Useimmin 
esiintyneet lääkityspoikkeamatyypit olivat 
jakovirhe (33 %), antovirhe (25 %) ja 
kirjaamisvirhe (17 %). Noin 10 % tapauksista 
potilaalle aiheutui haitta, mutta useimmin lievä 
haitta. Tutkimusotoksessa ei esiintynyt yhtään 
vakavaan haittaan johtanutta vaaratapahtumaa. 
Yleisimmin raportoidut myötävaikuttavat tekijät 
olivat kommunikaatio- ja tiedonkulku, 
toimintatavat sekä työympäristö, -välineet ja 
resurssit. Tutkimusaineisto ei sisältänyt tietoa 
lääkkeistä, jotka esiintyivät vaaratapahtumissa. 

Selvittää onko 
vaaratapahtuma-
tietoa hyödynnetty 
HaiPro-
organisaatioissa sekä 
millaisiin toimiin on 
ryhdytty 
turvallisuuden 
parantamiseksi. 
Jatkotutkimukset, 
kuinka 
yhteneväisesti 
käsittelijät 
luokittelivat 
vaaratapahtumia 
organisaatioiden 
sisällä sekä eri 
organisaatioiden 
välillä. 

Koskinen 2013 
 

Saada tietoa syövän 
lääkehoidossa 
tapahtuneista 

Yhdessä suomalaisessa 
yliopistollisessa 
sairaanhoitopiirissä 

Aineiston tapauksista 30 % oli läheltä piti -
tapahtumia ja 70 % tapahtui potilaalle -
tapahtumia. Aineiston ilmoituksista 64 % liittyi 

Syöpälääkkeisiin 
liittyvien 
tilauspoikkeamien 
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lääkitys-
poikkeamista sekä 
suojauksista 
lääkehoito-
prosesseissa. 

HaiPro-järjestelmään 
raportoidut syövän 
lääkehoidossa tapahtuneet 
lääkityspoikkeamat viiden 
kuukauden ajalta (n=176). 
 
Kvantitatiivisessa 
analyysissä tarkasteltiin 
poikkeaman 
tapahtumatyyppejä, 
mukana olleita 
lääkevalmisteita, 
seurausta potilaalle ja 
hoitavalle yksikölle, 
riskiluokkaa, 
tapahtumaolosuhteita ja 
muita tapahtuman syntyyn 
myötävaikuttaneita 
tekijöitä. Lisäksi 
tarkasteltiin ehdotettuja 
toimenpiteitä, joilla 
tapahtuman toistumien 
pyrittäisiin estämään 
tulevaisuudessa. 
Antovirhetapaukset 
analysoitiin 
aineistolähtöisen 
sisällönanalyysin avulla, 
sillä ne olivat aineiston 
yleisin tapahtumatyyppi. 
Lisäksi potilaalle 
kohtalaisen tai vakavan 
haitan aiheuttaneet 

syöpälääkkeisiin ja 32 % muihin syövän hoitoon 
liittyviin lääkkeisiin. Suurin osa (81 %) 
ilmoituksista liittyi parenteraalisesti annosteltaviin 
lääkkeisiin. Poikkeamissa useimmin esiintynyt 
syöpälääkeryhmä oli antimetaboliitit (n=32; 24 %) 
ja yksittäisistä lääkeaineista useimmin esiintyivät 
syklofosfamidi (n=10) ja sytarabiini (n=10). 
Syöpälääkkeiden haittoja vähentävistä 
lääkeaineryhmistä yleisimmin esiintyivät 
glukokortikoidit (20 %) ja pahoinvointilääkkeet 
(20 %).  
 
Yleisimmät aineistossa esiintyneet 
poikkeamatyypit olivat lääkkeenanto- (27 %), 
määräys- (11 %) sekä tilauspoikkeamat (10 %) ja 
liittyivät useasti tekemättä jättämiseen, jonka 
seurauksena potilas ei saanut tai oli lähellä jäädä 
saamatta hänelle tarkoitettua lääkettä. Eniten 
poikkeamia esiintyi lääkkeen antotilanteissa 
(n=48), seurannan aikana (n=25) ja lääkettä 
tilattaessa (n=22). Useimmin (37 %) poikkeamat 
aiheuttivat hoitavalle yksikölle lisätöitä tai 
vähäisiä hoitotoimia. Aineistossa 
lääkehaittatapahtumia oli 38 %, joista yleisimmin 
raportoitu seuraus potilaalle oli lievä haitta (26 
%). Kohtalaista haittaa aiheuttaneita tapahtumia 
oli 8 % ja vakavaan haittaan johtaneita 3 % (n=4). 
Yleisimmin tapahtumiin myötävaikuttaneet tekijät 
liittyivät kommunikointiin ja tiedonkulkuun. 
 
Antovirheiden taustalla piilevistä syistä 
tunnistettiin kiire ja vuorovaihtotilanteet sekä 
ohjeistuksen noudattamatta jättäminen. 

tarkempi tutkimus 
laadullisen 
tutkimusmenetelmän 
avulla. Lisäksi 
tekemättä 
jättämiseen liittyvien 
lääkityspoikkeamien 
tutkiminen. HaiPro-
järjestelmään 
ilmoitettujen 
tapausten 
poikkeamatyyppien 
luokittelun 
yhdenmukaisuus 
henkilöiden välillä. 
Lisätutkimukset 
sairaala-apteekissa 
tapahtuneista 
lääkkeen 
käyttökuntoon 
saattamiseen aikana 
tapahtuneista 
poikkeamista ja 
toimitus-
poikkeamista. 
Lääkemääräysten, 
potilasasiakirjojen 
hyödyntäminen 
lääkityspoikkeama-
tutkimusten 
aineistona.  
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tapaukset analysoitiin 
laadullisesti. 

Antopoikkeaman taustalla vaikuttaa usein joku 
muu poikkeama, kuten kirjauspoikkeama tai 
poikkeama lääkehoidon toteutuksen 
suunnittelussa.  

Härkänen ym. 2015 
 

Selvittää, kuinka 
lääkityspoikkeamat 
ja lääkehoitoihin 
liittyvät läheltä piti 
-tilanteet 
tunnistetaan 
lääkehoitoprosessin 
eri vaiheissa. 

Yliopistollisen sairaalan 
HaiPro-järjestelmään 
raportoidut 
lääkityspoikkeamat sekä 
lääkehoitoihin liittyvät 
läheltä piti -tilanteet 
vuodelta 2010 (n=671). 
 
Tutkimuksessa käytettiin 
HaiPro-raportteihin 
kirjoitettuja 
tapahtumakuvauksia, 
joissa oli tyypillisesti 
kuvattu vaiheet, jossa 
poikkeamat huomattiin. 
Aineiston tapaukset 
luokiteltiin eri 
kategorioihin. 

Raportin laatineista 82,6 % oli sairaanhoitajia, 6,6 
% perushoitajia, 5,4% farmasisteja, 2,5 % 
lääkäreitä, 0,7 %, tutkimushenkilökuntaa, 0,7 % 
opiskelijoita sekä 1,5 % muita terveydenhuollon 
ammattihenkilöitä. Poikkeamista 69,2 % saavutti 
potilaan ja loput olivat läheltä piti -tilanteita. 
Valtaosa (65,7%) poikkeamista ei aiheuttanut 
haittaa potilaalle, 15,6 % aiheutti lievää haittaa, 
2,4 % kohtalaista haittaa ja 0,3 % (n=2) vakavan 
haitan. 
 
Noin viidesosa (21,0 %) poikkeamista huomattiin 
dokumentoinnin aikana tai kirjauksia luettaessa ja 
suurin osa tässä vaiheessa havaituista 
poikkeamista olivat kirjaamis- tai 
annostelupoikkeamia. Poikkeamista 14,2 % 
huomattiin potilasta lääkittäessä. Näistä 65,3 % 
olivat annostelupoikkeamia ja 21,2 % 
jakopoikkeamia. Poikkeamista 9,4 % huomattiin 
tarkistettaessa lääkkeitä viimeisessä vaiheessa 
ennen potilaan lääkitsemistä, esimerkiksi 
kaksoistarkastuksessa ja suurin osa näistä oli 
jakopoikkeamia (27,0 %). Poikkeamista 7,5 % 
havaittiin lääkkeitä jaettaessa tai lääkeannosta 
valmistettaessa.  

 

Honkala 2015; 
Tyynismaa ym. 2017 
 
 

Tavoitteena oli 
esitellä menetelmä 
riskilääkkeiden 
tunnistamiseksi 

HaiPro-järjestelmään 
vuosina 2007–2013 
raportoidut 
potilasturvallisuustapahtu

Tutkimukseen valituissa tapauksissa esiintyi 280 
lääkettä, joista 33 % kuului ISMP:n listaamiin 
riskilääkkeisiin ja puolet lääkityspoikkeamista 
esiintyvistä lääkevalmisteista olivat 

Tulevaisuudessa 
riskilääkkeisiin 
liittyviä 
turvallisuusriskejä 
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yliopistollisessa 
sairaalassa 
hyödyntämällä 
sairaalan HaiPro-
järjestelmään 
raportoituja 
lääkityspoikkeama-
raportteja. 

mat, jotka liittyivät 
lääkehoitoihin, n=249. 
 
Potilasturvallisuus-
tapahtumissa esiintyneet 
lääkkeet määritettiin ja 
niitä verrattiin HUS:n 
lääkkeiden kulutukseen 
sekä ISMP:n 
riskilääkelistoihin. Lisäksi 
120 tapaukselle tehtiin 
laadullinen 
sisällönanalyysi. 
Sisällönanalyysiin 
valittiin sellaiset 
tapaukset, joissa esiintyi 
useimmin tapauksissa 
raportoidut lääkkeet (n≥4) 
tai useimmin raportoidut 
lääkkeet, jotka ISMP on 
määrittänyt akuuttihoidon 
riskilääkkeeksi (n≥3). 

parenteraalisesti annosteltavia lääkkeitä. 
Tapauksissa useimmin esiintyneet 
lääkeaineryhmät olivat systeemiset 
bakteerilääkkeet (13 %), psykoosilääkkeet (10 %), 
analgeetit (9 %), antitrombootit (9 %) ja anestesia-
aineet. Nämä viisi lääkeaineryhmää esiintyivät 46 
% kaikista lääkityspoikkeamista. 
Lääkityspoikkeamissa useimmin esiintyneet 
ISMP:n listaamat riskilääkkeet olivat oksikodoni 
(5 %), enoksapariini (3 %) sekä noradrenaliini (3 
%). Tapauksissa, jotka johtivat vakavaan haittaan 
(3 %, n=7), esiintyneet lääkkeet olivat 
kefuroksiimi, enoksapariini (n=2), ibuprofeeni, 
midatsolaami, propofoli ja varfariini.  
 
80 % tapauksista saavutti potilaan. 44 % 
poikkeamista ei aiheuttanut haittaa potilaalle, 35 
% tapauksista aiheutti potilaalle lievän haitan, 17 
% kohtalaisen ja 3 % vakavan haitan. Yhtäkään 
kuolemaan johtanutta poikkeamaa ei esiintynyt 
aineistossa. Aineistossa useimmin esiintynyt 
lääkityspoikkeaman tapahtumatyyppi oli 
annostelupoikkeama (34 %) ja vakavissa tai 
kohtalaiseen haittaan johtaneissa poikkeamissa 
useimmin esiintyi määräys- tai 
annostelupoikkeama.  
 
Raportoidut myötävaikuttaneet tekijät liittyivät 
useimmin lääkkeisiin (40 %), geneerisiin 
lääkkeisiin (34 %), toimintatapoihin (24 %), 
kommunikaatioon (21 %), koulutukseen ja 
perehdytykseen (16 %), työympäristöön ja 

tulisi tutkia 
tarkemmin HUS:n 
eri osastoilla.  
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resursseihin (10 %) sekä tiimityöskentelyyn (9 
%). 
 
Laadullinen sisällönanalyysi osoitti, että 
pääasialliset riskitekijät liittyivät LASA-
lääkkeisiin, formulaatioon sekä sekaannuksiin 
mittayksiköissä, lääkemuodossa sekä 
infuusiopumppujen käyttöön. Organisaatioon 
liittyvistä tekijöistä esiin nousivat hoitajien 
työmäärä, puutteellinen perehdytys ja puutteet 
lääketiedoissa, epäselvyydet vastuussa sekä 
kaksoistarkastuksen laiminlyönti. 

Schepel 2018 Tavoitteena oli 
tunnistaa 
organisaation 
riskilääkkeet 
hyödyntämällä 
HUS:n lääkkeiden 
haittavaikutus-
ilmoituksia (ADR) 
sekä 
lääkityspoikkeama-
tapauksia.  

Aineistona käytettiin 
HUS:n Fimealle tekemiä 
lääkkeiden 
haittavaikutusilmoituksia 
(n=401) sekä HaiPro-
raportteja 
lääkityspoikkeamista 
(n=11 668) vuosilta 
2015–2016. 
 
Raporteista tunnistettiin 
lääkeaineet sekä niiden 
ATC-luokat ja 
esiintyneitä lääkkeitä 
verrattiin ISMP:n 
riskilääkelistoihin sekä 
HUS:n lääkkeiden 
kulutukseen. Lisäksi 
tutkimuksessa 
tarkasteltiin 
poikkeamatapauksia, 

Lääkityspoikkeama- ja haittavaikutustapauksissa 
esiintyivät eri lääkeaineet ja lääkkeiden ATC-
luokat.  
 
Haittavaikutusilmoituksissa yleisimmin 
esiintyneet ATC-luokat olivat syöpälääkkeet ja 
immuunivasteen muuntajat (n=120; 30 %), 
systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet (n=59; 
15 %) sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien 
lääkkeet (n=52; 13 %). ADR-ilmoituksissa 
yleisimmin esiintyneet lääkeaineet olivat 
denosumabi (n=31; 8 %), rivaroksabaani (n=25; 6 
%), tsoledronihappo yhdistettynä denosumabin 
kanssa (n=15; 6 %) sekä influenssarokote 
(H1N1)v (n=13; 3 %). Suhteutettuna lääkkeiden 
kulutukseen HUS:ssa, eniten haittavaikutuksia 
esiintyi denosumabin, etanerseptin ja 
dimetyylifumaraatin kohdalla. Kymmenen 
yleisimmin ADR-ilmoituksissa esiintyneistä 
lääkeaineista kuusi kuului myös ISMP:n 
listaamiin riskilääkkeisiin: rivaroksabaani, 
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joissa esiintyi 
odottamaton reaktio tai 
vakava/kohtalainen haitta 
ja näissä tapauksissa 
esiintyneitä lääkkeitä 
verrattiin Fimealle 
raportoituihin lääkkeiden 
haittavaikutusilmoituksiin
.  

bevasitsumabi, joheksoli, rituksimabi, metformiini 
ja vemurafenibi.  
 
Poikkeamatapauksissa yleisimmin esiintyneet 
ATC-luokat olivat hermostoon vaikuttavat 
lääkeaineet (n=1305; 26 %), veritautien lääkkeet 
(n=971; 19 %) sekä systeemisesti vaikuttavat 
infektiolääkkeet (n=749; 15 %). Yleisimmin 
lääkityspoikkeamissa esiintyneet lääkeaineet 
olivat enoksapariini (n=376, 3 %), kefuroksiimi 
(n=215; 2 %) sekä asetaminofeeni (n=174; 2%). 
Suhteutettuna lääkkeiden kulutukseen HUS:ssa, 
yleisimmin poikkeamissa esiintyivät varfariini, 
tintsapariini ja enoksapariini, jotka kuuluvat myös 
ISMP:n riskilääkkeisiin. Vakavaan ja kohtalaiseen 
haittaan johtaneissa poikkeamissa useimmin 
esiintyneet lääkeaineet olivat enoksapariini (n=8), 
kefuroksiimi (n=7) ja aspartinsuliini (n=6). 
Poikkeamatapaukset, joiden alakategoriaksi oli 
valittu ”odottamaton vaikutus potilaassa” (n=107), 
useimmin esiintyivät joheksoli (n=8) ja 
gadoteerihappo (n=6). Valtaosassa 
poikkeamatapauksista (77 %), joissa lääke oli 
aiheuttanut odottamattoman reaktion potilaalle, 
lääke kuului ISMP:n riskilääkkeisiin.  
 
ADR- ja lääkityspoikkeamaraporttien perusteella 
yliopistollisen sairaalan tulisi määrittää 
riskilääkkeiksi syöpälääkkeet, antitromboottiset 
lääkeaineet, opioidit ja insuliinit. Sekä 
lääkityspoikkeama- että ADR-ilmoituksia, mutta 
myös aiempia tutkimuksia ja asiantuntijoiden 
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näkemyksiä tulisi hyödyntää organisaatiossa 
riskilääkkeiden tunnistamisessa. 
 

Muu tutkimusaineisto (n=3) 
Kuitunen ym. 2008 
 

Saada tietoa 
Myrkytystieto-
keskukseen 
ilmoitettujen 
terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden 
tekemistä lääkitys-
poikkeamien 
tapahtumatyypeistä, 
esiintyvyydestä 
sekä poikkeamien 
esiintymis-
ajankohdista. 

Myrkytystietokeskukseen 
vuosina 2000–2007 
soitetuista akuuttia 
myrkytystä koskeneista 
tiedusteluista (n=277 300) 
tunnistettiin tapaukset, 
joissa terveydenhuollon 
ammattihenkilö oli 
osallisena 
lääkityspoikkeamassa 
(n=1275). Kaikki 
Myrkytystietokeskuksen 
vastaanottamat puhelut 
tallennetaan 
tietojärjestelmään, josta 
haettiin 
lääkityspoikkeamia 
käsittelevät tapaukset. 
 
Tapauksista tunnistettiin 
poikkeamatyypit, 
lääkeaineet ja lääkeaineen 
ATC-luokka, henkilön 
ikä, jota myrkytystapaus 
koski sekä soittajan 
ammattiryhmä, 
terveydenhuollon yksikkö 
sekä ehdotetut jatkohoito-
ohjeet. 

Aineistosta tunnistettiin 1275 
lääkityspoikkeamatapausta. Soittajista 
hoitohenkilökuntaan kuuluvia oli 68,2 %, 
lääkäreitä 22,0 %, farmasisteja ja ensihoitajia 1,5 
%. Poikkeamien tapahtumapaikkana olivat 
hoivakodit 34,6 %, sairaalat 9,4 %, 
terveyskeskukset 2,8 % ja 2,2 % apteekit. 
Useimmin myrkytystietokeskukseen soitettiin, jos 
tapaus koski iäkästä henkilöä (n=231; 18,2 %) tai 
alle kymmenvuotiasta lasta (n=136; 10,7 %). 
Poikkeamia esiintyi useimmin kesäkuukausina 
sekä joulukuussa.  
 
Tapauksissa 60,9 %:ssa esiintyi poikkeama, jossa 
annosteltiin väärä lääke, 33,6 %:ssa väärä annos ja 
5,5 %:ssa lääke annosteltiin väärää 
annostelureittiä. Lapsilla yleisimmin 
poikkeamatilanteissa annosteltiin väärä 
lääkeannos, kun taas aikuisia koskevissa 
poikkeamissa annosteltiin väärä lääke.  
Useimmin tapauksissa ATC-luokituksen 
mukaisista lääkkeistä esiintyivät 
keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet (55,4 %), 
sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet (14,4 %) 
sekä ruuansulatuskanavan ja aineenvaihdunnan 
lääkkeet (6,3 %). Useimmin esiintyneet 
lääkeaineet olivat natriumvalproaatti (n=118), 
karbamatsepiini (n=105), klotsapiini (n=73), 
salisylaatit (n=65), furosemidi (n=64), 
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loratsepaami (n=61), levomepromatsiini (n=53), 
asteaminofeeni (n=53) ja lamotrigiini (n=50).  
 
Noin 75 %:ssa tapauksissa potilaan tilaa seurattiin 
kotona tai terveydenhuollon yksikössä 
poikkeaman jälkeen eikä siirtoa jatkohoitoon 
ehdotettu. 25%:ssa tapauksista suositeltiin 
potilaan siirtoa terveyskeskukseen tai sairaalaan.  

Ahlqvist ym. 2014 
 

Tarkastella 
kirurgisten 
potilaiden 
lääkelistoja ja saada 
tietoa millaisia 
poikkeamia 
lääkehoidoissa 
esiintyi osastolle 
tulovaiheessa ja 
osastolla ollessa 
sekä miten 
osastofarmaseutti 
voi auttaa 
poikkeamien 
havaitsemisessa ja 
ratkaisemisessa.  
 

Kymenlaakson 
keskussairaalan 
kirurgisella 
vuodeosastolla hoidossa 
olleiden potilaiden 
lääkityslistat. Aineisto 
kerättiin kahdeksan viikon 
aikana arkipäivisin 
tammi-helmikuussa 2013. 
 
Osastofarmaseutti tarkasti 
kaikkien osastolla 
olleiden potilaiden 
(n=429) lääkelistat 
tulovaiheessa ja 
osastojakson aikana. 
Poikkeamia sisältäneet 
lääkelistat (n=160) 
kerättiin 
poikkeamatyyppien 
analysoimiseksi. Tutkija 
tunnisti lääkelistoista 
poikkeamat ja antoi 
muutosehdotukset.  

Osastolla tutkimusjakson aikana hoidetuista 
potilaista 37 %:lla (n=177) löytyi vähintään yksi 
poikkeama lääkelistoissa. Tarkastelluista 160 
potilaan lääkelistoista löytyi yhteensä 388 
lääkityspoikkeamaa (keskimäärin 2,4 
poikkeamaa/potilas). Lääkityspoikkeamista 86 % 
(n=336) löytyi tulovaiheessa ja 14 % osastojakson 
aikana. Tulovaiheessa yleisimmät 
poikkeamatyypit olivat peruslääkevalikoiman 
ulkopuolinen valmiste (35 %), epäselvä tai 
ristiriitainen merkintä (25 %) ja jakomerkintöjen 
puuttuminen (20 %). Osastolla oloaikana 
yleisimmät esiintyneet poikkeamat olivat epäselvä 
tai ristiriitainen merkintä (31 %), jakomerkintöjen 
puuttuminen (17 %) ja peruslääkevalikoiman 
ulkopuolinen valmiste (14 %). Yleisimmin 
poikkeamat liittyivät kirjaamiseen (77 % kaikista 
poikkeamista). Osastofarmaseutin havaitsemista 
poikkeamista 89 % korjattiin.  
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Lähde ja Westerling 
2014 
 

Selvittää apteekissa 
farmasistien 
havaitsemien 
lääkemääräyksissä 
esiintyneiden 
puutteiden, 
virheiden ja 
epäselvyyksien  
määrää ja laatua 
sekä osoittaa 
apteekkien 
merkitys lääkitys-
turvallisuuden 
edistämisessä. 
Toimitus-
poikkeamia 
koskevan 
tutkimuksen 
tavoitteena oli 
selvittää  
apteekissa 
tapahtuvien 
toimitus-
poikkeamien    
määrää, laatua ja    
taustatekijöitä.  
 

Aineistona käytettiin 
kaikissa Suomen 
Apteekkariliiton 
jäsenapteekkien 
toimipisteissä esiintyneitä 
resepti- ja 
toimituspoikkeamia 
(n=786 reseptipoikkeamat 
ja n=784 
toimituspoikkeamat) 
 
Tutkimuksissa 
analysoitiin erikseen 
reseptipoikkeamat sekä 
toimituspoikkeamat.  
Reseptipoikkeamien 
aineisto kerättiin 
sähköisen 
raportointityökalun avulla 
viiden päivän ajalta. 
Toimituspoikkeamien 
määrittämiseksi käytettiin 
vuoden 2013 aikana 
toimitettujen 
lääkemääräysten 
toimituspoikkeamia, jotka 
oli raportoitu sähköisen 
raportointityökalun 
kautta. Lisäksi apteekkien 
reseptuuritiedot kerättiin 
tutkimusjaksojen ajalta. 

Reseptipoikkeamia raportoitiin 1,6 %:ssa 
toimitetuista resepteistä ja poikkeamista oltiin 
yhteydessä lääkäriin 14 %:ssa tapauksista. 7 %:ssa 
havaituissa reseptipoikkeamista potilaan 
lääkityksen tehtiin muutos apteekin intervention 
jälkeen. Suurin osa (61 %) reseptipoikkeamista 
liittyi annosohjeeseen. Yleisin poikkeamatyyppi 
reseptipoikkeamissa oli käyttötarkoituksen 
puuttuminen (37 %). Valtaosa (73 %) 
reseptipoikkeamista luokiteltiin 
lääkitysturvallisuutta vaarantaviksi poikkeamiksi.  
 
Yleisimmät toimituspoikkeamien tyypit olivat 
väärä vahvuus (52 %) tai väärä pakkauskoko (12 
%). Väärää lääkettä oli toimitettu 7,1 %:ssa 
poikkeamissa. Sairaalahoitoon johtaneita 
toimituspoikkeamia esiintyi aineistossa vähän 
(n=5; 0,1 %). Toimituspoikkeamia, joissa esiintyi 
riskilääke, esiintyi 12 %:ssa aineistossa. Sähköisiä 
lääkemääräyksiä oli poikkeama-aineistossa 34 % 
ja loput olivat paperisia lääkemääräyksiä. 
Yleisimmät ilmoitetut toimituspoikkeamien 
taustatekijät liittyivät työntekijään (28 %), 
samankaltaiseen pakkaukseen (22 %) ja 
samankaltaiseen lääkkeen nimeen (20 %).  
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6.1 Tutkimusten keskeiset löydökset  

 

Tutkimusten mukaan vakavia ja potilaan kuolemaan johtaneita poikkeamia tapahtuu 

Suomessa harvoin, etenkin kun tapaukset suhteutetaan toteutettujen lääkehoitojen 

määrään (Lindén 2007; Erkkilä 2012; Koskinen 2013; Lähde ja Westerling 2014; 

Härkänen ym. 2015; Tyynismaa ym. 2017). Terveydenhuollon eri toimintaympäristöjä 

käsittelevien tutkimusten mukaan eniten lääkityspoikkeamia esiintyi sairaalaolosuhteissa 

ja yleisimmin poikkeamissa mukana olivat lääkärit ja sairaanhoitajat (Linden 2007; Pitkä 

2009; Eronen 2016).  

 

Tutkimuksissa etenkin sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet, analgeetit, 

psykoosilääkkeet ja systeemiset bakteerilääkkeet olivat useimmin esiintyneiden 

lääkkeiden joukossa poikkeamatapauksissa (Lindén 2007; Kuitunen ym. 2008; Pitkä 

2009; Eronen 206; Tyynismaa ym.  2017). ISMP:n riskilääkkeet esiintyivät noin 

kolmasosassa (31–37 %) lääkityspoikkeamista. (Lindén 2007; Pitkä 2009; Eronen 2016; 

Tyynismaa ym. 2017). Pelkästään apteekin toimituspoikkeamia käsittelevässä 

tutkimuksessa riskilääkkeet esiintyivät 12 %:ssa tapauksista (Lähde ja Westerling 2014). 

Erityisen riskialttiita lääkehoitoprosessin vaiheita lääkityspoikkeamien esiintymisen 

kannalta ovat tutkimusten mukaan lääkitys- tai hoitopäätöksen tekeminen sekä lääkkeen 

annostelu potilaalle (Lindén 2007; Pitkä 2009; Jylhä ym. 2011; Koskinen 2013; Eronen 

2016: Tyynismaa 2017). Tutkimuksissa poikkeamien riskiä lisääväksi tekijäksi 

tunnistettiin etenkin potilaan korkea ikä (Lindén 2007; Pitkä 2009; Jylhä ym. 2011; 

Eronen 2016). Poikkeamien estettävyyttä arvioivissa tutkimuksissa suurin osa 

tapahtuneista lääkityspoikkeamista arvioitiin olleen estettävissä (Lindén 2007; Pitkä 

2009; Eronen 2016). 

 

Tutkimuksissa, joissa poikkeamien syitä ja myötävaikuttaneita tekijöitä oli analysoitu, 

tunnistettiin etenkin ammattihenkilöihin, lääkevalmisteisiin sekä kommunikaatioon ja 

tiedonkulkuun ja -hallintaan liittyviä tekijöitä. Ammattihenkilöihin liittyviä syitä olivat 

sovitusta ohjeistuksista poikkeaminen ja työntekijän puutteellinen sitoutuminen 

toimintamalleihin, inhimilliset virheet sekä huolimattomuus (Lindén 2007; Koskinen 
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2013; Lähde ja Westerling 2014 Eronen 2016; Tyynismaa ym. 2017). Lääkevalmisteisiin 

liittyviä syitä olivat samalta näyttävien tai samalta kuulostavien pakkausten 

sekoittuminen sekä geneerisiin lääkevalmisteisiin liittyvät tekijät (Lähde ja Westerling 

2014; Tyynismaa ym. 2017). Lisäksi poikkeamatapauksissa tunnistettiin puutteita 

organisaatioiden toimintaohjeissa sekä johtamiseen, resursseihin, työympäristöön ja 

perehdytykseen liittyviä syitä (Lindén 2007; Erkkilä 2012; Eronen 2016; Tyynismaa ym. 

2017).  

 

6.2 Lääkityspoikkeamien jatkotutkimusten osa-alueet sekä toimenpiteet 

lääkitysturvallisuuden edistämiseksi Suomessa 

 

Todellisuudessa vain pieni osa poikkeamista raportoidaan, minkä vuoksi 

lääkityspoikkeamien yleisyyden määrittämiseksi tulisi tehdä havainnoivia tutkimuksia 

(Pitkä 2009). Tulevaisuudessa lääkitystuvallisuustutkimukissa aineistona tulisi 

hyödyntää useammin myös lääkemääräyksiä sekä potilasasiakirjoja (Koskinen 2013). 

Lääkityspoikkeamien juurisyitä tulee edelleen selvittää ja etenkin lääkehoidon 

toteutumatta jäämisestä ja sen taustalla olevia tekijöitä tutkia (Pitkä 2009; Koski 2013; 

Eronen 2016). Tutkimukset tulisi suorittaa moniammatillisissa tiimeissä, mutta myös 

potilaat tulee osallistaa mukaan tutkimuksiin, jotta heidän näkemyksensä 

lääkityspoikkeamien syistä sekä heidän käsitystensä muutokset terveydenhuoltoa kohtaan 

tapahtuneiden poikkeamien jälkeen saataisiin esille (Lindén 2007; Eronen 2016).  

 

Viime vuosien aikana Suomessa on tehty aktiivista lääkitysturvallisuuden kehitystyötä. 

Tulevaisuudessa tulisi kuitenkin selvittää, miten vaaratapahtumatietoa on osattu 

hyödyntää terveydenhuollon organisaatioissa (Pitkä 2009; Erkkilä 2012). Myös 

organisaatioissa tehtyjen muutosten ja lääkehoitoprosessiin kehitettyjen suojausten 

vaikutuksia lääkitysturvallisuuteen tulee tutkia. Lisäksi lääkityspoikkeamista aiheutuvia 

kustannuksia tulisi selvittää (Lindén 2007; Pitkä 2009; Eronen 2016). Tulevaisuudessa 

tulee selvittää riskilääkkeisiin kuuluvia potilasturvallisuusongelmia laajemmin, 

esimerkiksi eri osastoilla (Pitkä 2009; Tyynismaa ym. 2017). Lääkitysturvallisuuden 
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edistämiseksi Suomeen tulisi laatia kansallinen vaaratapahtumien raportointijärjestelmä 

sekä lista riskilääkkeisiin kuuluvista lääkkeistä (Eronen 2016). 

 

 

7. VAKAVAT LÄÄKITYSPOIKKEAMAT POTILAAN HOIDOSSA 
 

Vakavia lääkityspoikkeamia käsittelevien tutkimusten löytämiseksi tehtiin 

kirjallisuushaku sähköisiin tietokantoihin (Arto, Cinalh, Medic, Medline ja Scopus).  

Hakusanoina käytettiin 1) severe OR serious; 2) ”medication errors” OR ”medicat* 

error*” ja nämä hakusanat yhdistettiin AND-haulla. Mukaan valittiin 

alkuperäistutkimukset, joiden julkaisukielenä oli englanti tai suomi. Tutkimukset tuli olla 

saatavilla kokonaisuudessa Helsingin yliopiston tunnuksilla tai yleisesti internetissä. 

Mukaan hyväksyttiin myös haussa löytyneet lääkehaittatapahtumia (ADE) käsittelevät 

tutkimukset, sillä tutkimusten läpikäynti osoitti, että osa tutkimuksista käsitteli sekä 

lääkityspoikkeamia että lääkehaittatapahtumia. Lääkehaittatapahtumien, 

lääkityspoikkeamien sekä lääkkeen haittavaikutuksen suhde on esitetty kuvassa 4.  
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Kuva 4. Lääkehaittatapahtumien (ADE), lääkityspoikkeamien ja lääkkeen 
haittavaikutusten (ADR) suhde. Lääkityspoikkeamalla tarkoitetaan lääkehoitoon liittyvää 
ennalta estettävää tapahtumaa, joka voi johtaa potilaalle aiheutuvaan haittaan (National 
Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, NCC MERP 
2018). Lääkkeen haittavaikutuksella tarkoitetaan lääkevalmisteen aiheuttamaa haitallista 
tai tahatonta vaikutusta tavanomaisesti käytettyjen annosten yhteydessä (Stakes ja 
lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 2006). Lääkehaittatapahtumalla (ADE) 
tarkoitetaan lääkehoidon vaaratapahtumaa, joka aiheuttaa haittaa potilaalle. 
Lääkehaittatapahtuma käsittää tilanteet, jotka johtuvat joko lääkkeen luonteesta 
(haittavaikutus, ADR) tai lääkityspoikkeamasta. Kuva mukaillen lähteestä Morimoto ym. 
2011.  

 

Lääkityspoikkeamien havaitsemiseksi yleisimmin käytettyjä menetelmiä ovat 

viranomaisille tai alueellisiin raportointijärjestelmiin raportoitujen poikkeamatapausten 

läpikäynti, lääkemääräysten ja potilaiden lääkityskorttien tarkastelu, 

havainnointitutkimukset sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden haastattelu 

(Björkstén ym. 2016). Kirjallisuushaussa löydetyissä tutkimuksissa suurimmassa osassa 

aineisto saatiin raportointijärjestelmiin raportoiduista poikkeamatapauksista tai potilas- 

ja lääkitystietoja tarkastelemalla (n=10), mutta myös havainnointia oli käytetty 

tiedonkeruumenetelmänä kahdessa tutkimuksessa.  

 

Rekisteritutkimusten ongelmana on, että arviolta vain noin 5 % poikkeamatapauksista 

raportoidaan, ja tämän vuoksi ainoastaan rekisterien perusteella lääkityspoikkeamien 

esiintyvyyttä ei voida tarkasti määrittää (Björkstén ym. 2016). Koska suuri osa 
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poikkeamista jää raportoimatta, lääkityspoikkeamien esiintyvyyden määrittämiseksi 

havainnointitutkimus on menetelmänä hyvä. Havainnointitutkimukseen liittyy kuitenkin 

Hawthorne-efektin mahdollisuus (Nguyen ym. 2015). Havainnointitutkimukseen liittyvä 

merkittävä ongelma vakavien lääkityspoikkeamien tutkimuksessa on, että sen avulla 

lääkityspoikkeamista aiheutuvat haitan taso potilaalle voi olla haastava määrittää. 

Eettisistä syistä havainnointia suorittava tutkijan on puututtava potilaan hoitotilanteeseen, 

jos hän tunnistaa mahdollisesti vakavan poikkeaman mahdollisuuden. Tällaisissa 

tilanteissa poikkeamasta mahdollisesti aiheutuneen seurauksen taso on tutkijoiden 

arvioitava itse.  

 

Kirjallisuushaun perusteella lääkityspoikkeamia on tutkittu runsaasti, mutta pelkästään 

vakaviin lääkityspoikkeamiin keskittyvää tutkimusta ei ole tehty vielä paljon. 

Lääkityspoikkeamia koskevien tutkimusten vertailu on haastavaa, sillä tutkimukset 

koskevat usein vain yksittäisiä potilasryhmiä, ammattiryhmiä, lääkeaineita- tai 

lääkeaineryhmiä, tiettyä lääkehoitoprosessin vaihetta tai terveydenhuollon 

toimintaympäristöä (Alshehri ym. 2017; Salmasi ym. 2018). Lisäksi tutkimus- ja 

tiedonkeruumenetelmät vaihtelevat. Tutkimusten vertailu on haastavaa myös sen vuoksi, 

että tutkimuksissa on käytetty erilaisia määritelmiä lääkityspoikkeaman (medication 

error), lääkehaittatapahtuman (adverse drug event) ja lääkkeen haittavaikutuksen 

(adverse reaction/adverse drug reaction) käsitteille tai käytettyä määritelmää ei ole 

mainittu. Esimerkiksi Saedder ym. 2014 määrittelivät lääkkeen haittavaikutuksen 

tarkoittavan vastetta lääkehoidosta aiheutuneelle haitalliselle tai ei-toivotulle 

vaikutukselle sisältäen haitat, jotka aiheutuvat: 1) lääkevalmisteen myyntiluvan ehtojen 

mukaisesta käytöstä, 2) lääkevalmisteen käytöstä myyntiluvan ehdoista poikkeavalla 

tavalla mukaan lukien yliannostuksen, väärinkäytön ja lääkityspoikkeamat tai 3) 

työperäisestä altistumisesta. Tutkimuksessaan Benkirane ym. (2009) tarkoittivat lääkkeen 

haittavaikutuksella odottamatonta ja ei-toivottua reaktiota, kun lääkettä käytetään 

tavanomaisesti sairauden hoidossa, ennaltaehkäisyssä, diagnosoinnissa tai fysiologisen 

toiminnan muuntamisessa, eikä lääkkeen käytössä ole esiintynyt poikkeamaa. Lisäksi 

tutkimusten välillä on merkittäviä eroja siinä, miten potilaalle poikkeamasta aiheutuneen 

haitan taso on määritetty. Esimerkiksi Salmasi ym. (2018) katsaukseen valituissa 

tutkimuksissa lääkityspoikkeamasta aiheutuneiden kliinisten seurausten 
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määrittelemiseksi oli käytetty NCC MERP:n luokittelua tai kolmetasoista asteikkoa, jossa 

poikkeaman kliiniset seuraukset oli määritelty joko vähäisiksi, kohtalaisiksi tai vakaviksi. 

Lisäksi osassa tutkimuksissa ei oltu käytetty erityistä luokittelujärjestelmää vaan 

poikkeamien kliinisten seurausten määrittämiseksi käytettiin kuvailevia menetelmiä. 

Vakavia lääkityspoikkeamia käsitteleviä tutkimuksia on koottu taulukkoon 2.
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Taulukko 2. Kirjallisuushaulla löytyneitä vakavia lääkityspoikkeamia käsitteleviä tutkimuksia (n=17). 

Kirjoittajat, vuosi, maa 
ja toimintaympäristö 

Tutkimuksen tavoite Aineisto ja menetelmät Keskeiset tulokset 

Systemaattiset katsaukset (n=5) 
Saedder ym. 2014 
 
Sairaalat, ensihoito, 
hoitokodit, kotihoito 
 

Tutkia mitkä lääkeaineet tai 
lääkeaineryhmät aiheuttavat 
vakavia lääkityspoikkeamia. 

Kirjallisuushaussa löytyneiden 
sisäänottokriteerit täyttäneiden 
tutkimusten (n=74) lisäksi tarkasteltiin 
kolmea tanskalaista tietokantaa, joihin 
sekä potilaat, omaiset että 
terveydenhuollon ammattihenkilöt 
voivat raportoida 
lääkityspoikkeamista. Tietokannoissa 
oli potilaiden tekemiä lääkehoitoihin 
liittyviä kanteluita, tanskalaisen 
potilasvakuutuskeskuksen sivustolla 
julkaistuja tapauskuvauksia korvatuista 
lääkehoitoihin liittyvistä vahingoista 
sekä tanskalaisen 
potilasturvallisuustietokantaan 
raportoituja lääkityspoikkeamia. 
Tapausselostukset valittiin mukaan, jos 
1) lääkityspoikkeama oli WHO:n 
määritelmän mukaisesti määritelty 
vakavaksi haittatapahtumaksi tai 
tapauksesta oli tulkittavissa 
haittavaikutuksen vakavuuden taso ja 
2) poikkeama tapahtui lääkettä 
määrättäessä tai lääkehoidon 
seurannan aikana. Tutkimukseen 
mukaan valittiin 61 tapauskuvausta. 

Systemaattinen katsaus osoitti, että 47 % kaikista 
vakavista lääkityspoikkeamista oli seitsemän 
lääkeaineen tai lääkeaineryhmän aiheuttamia: 
metotreksaatti, varfariini, NSAID:t, digoksiini, 
opioidit, asetyylisalisyylihappo ja beetasalpaajat. 
30 lääkettä tai lääkeaineluokkaa aiheutti 82 % 
kaikista vakavista lääkityspoikkeamista. 10 eniten 
kuolemaan johtaneissa poikkeamissa esiintynyttä 
lääkettä olivat: metotreksaatti, varfariini, opioidit, 
digoksiini, teofylliini, muut antikoagulantit (pl. 
varfariini), asetyylisalisyylihappo, NSAID:t, 
beetasalpaajat ja antibiootit.  Kuolemaan 
johtaneissa poikkeamissa 12 % oli havaittavissa 
puutteellinen lääkehoito, 11 % puutteellinen 
seuranta ja 11 % munuaisten vajaatoiminnan 
huomiotta jättäminen. Verrattuna aiempiin 
tutkimuksiin samat lääkeaineet ja lääkeaineryhmät 
esiintyvät edelleen vakavissa poikkeamissa, 
vaikka lääkitysturvallisuutta lääkkeen 
määräämisen kohdalla on pyritty edistämään. 

Saedder ym. 2015 
 

Tutkia mitkä potilaaseen 
liittyvät tekijät ovat yhteydessä 
lääkkeiden aiheuttamien 

Systemaattinen katsaus, jossa mukaan 
valittiin vertaisarvioidut, 
perusterveydenhuollossa tai 

Potilaan ikä, sukupuoli, munuaisten toiminta, 
sairauksien yhteisesiintyminen ja lääkkeiden 
määrä olivat riskitekijöitä, joita oli tutkittu 
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Perusterveydenhuolto ja 
sairaalahoito 
 

vakavien haittavaikutusten 
esiintymiseen.  

sairaalahoidossa toteutetut aikuisten 
hoitoa koskevat tutkimukset, joissa oli 
selkeästi määritetty haittatapahtuman 
vakavuus sekä niiden yhteys 
riskitekijöihin. Mukaan valittiin 28 
tutkimusta (yht. 85 212 potilasta). 

suurimmassa osassa tutkimuksista. Kaikista 
esiintyneistä lääkehaittavaikutuksista 4 % 
(n=3385) oli vakavia haittavaikutuksia.  
 
Katsauksen perusteella lääkkeiden määrä on 
useimmin dokumentoitu yksittäinen riskitekijä 
vakavissa haittatapahtumissa sekä iäkkäillä, että 
muilla aikuisilla. Katsauksessa ei voitu osoittaa, 
että korkea ikä olisi ollut riskitekijä.  
  
Seitsemän tutkimuksen mukaan naissukupuoli oli 
riskitekijä, kun taas kahdeksassa muussa 
tutkimuksessa ei voitu osoittaa sukupuolella 
olevan merkitystä riskin kannalta. Useat 
tutkimukset osoittivat, että naisilla esiintyi 
enemmän ei-vakavia haittavaikutuksia, kun taas 
miehillä esiintyy vähintään yhtä usein vakavia 
haittavaikutuksia kuin naisillakin. Iäkkäitä 
koskevissa tutkimuksissa sukupuolen ei voitu 
osoittaa olleen riskitekijä. 

Ferrah ym. 2017 
 
Hoitokoti 
 
 

Tutkia sairaalahoitoon tai 
kuolemaan johtaneiden 
lääkityspoikkeamien yleisyyttä 
hoitokodeissa sekä tekijöitä, 
jotka lisäävät 
poikkeamatilanteissa vakavan 
haitan (sairaalahoidon 
aloittamisen tai kuoleman) 
riskiä.  
 

Systemaattinen katsaus, jossa mukaan 
valittiin vertaisarvioidut tammikuun 
2000 ja lokakuun 2015 välisenä aikana 
julkaistut vakavia lääkityspoikkeamia 
hoitokotiympäristössä käsittelevät 
tutkimukset (n=11).  

Lääkehoitoihin liittyviä tapahtumat ovat yleisiä 
hoitokodeissa. Lääkityspoikkeamat, jotka 
aiheuttivat haittaa potilaille, muodostivat 
merkittävän osan kaikista poikkeamatapauksista 
(prevalenssi 0,8–40 %). Lääkityspoikkeamat, 
jotka johtivat pysyvään vammaan tai kuolemaan, 
olivat harvinaisia.  
 
Iäkkäät, monisairaat ja toimintakyvyltään 
heikoilla henkilöillä oli suurempi riski saada 
poikkeamissa vakavampia haittoja. Kuolemaan 
johtaneissa poikkeamatapauksissa 70–90 -
vuotiaiden henkilöiden osuus oli 9–15 %, kun taas 
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20–60 -vuotiaiden osuus 5–6 %. Yli 75 vuoden 
ikä ja naissukupuoli yhdistettiin 
lääkityspoikkeamien kohonneeseen riskiin. 
 
Yleisimmin poikkeamissa esiintyneet 
lääkeaineryhmät olivat psykotrooppiset lääkkeet 
(antipsykootit, sedatiivit, epilepsialääkkeet), 
opioidit, antikoagulantit, diabeteslääkkeet sekä 
diureetit. Antikoagulantteihin liittyneet 
lääkehaittatapahtumat liittyivät hoidon 
seurannassa ja annoksen valinnassa tapahtuneisiin 
poikkeamiin. Opioidien ja sedatiivien kohdalla 
tapahtuneet poikkeamat liittyivät väärän lääkkeen 
valintaan ja jakopoikkeamiin.  
Poikkeamatapauksissa vakavan haitan 
mahdollisuus kasvoi riskilääkkeiden 
(antikoagulantit, opioidiset analgeetit, insuliinit ja 
sedatiivit) kohdalla, potilaan siirtotilanteissa, 
toistuvissa poikkeamissa, tilanteissa, jossa 
annettiin väärä lääke tai väärän henkilön lääkkeet 
sekä poikkeaman esiintyminen lääkkeen 
määräämistilanteessa. Tutkimuksissa väärä annos 
mainittiin yleisimpänä poikkeamatyyppinä sekä 
poikkeamana, josta seurasi potilaalle haittaa.  
 
Inhimilliset virheet, häiriötekijät ja 
kirjaamisvirheet liittyivät 70 % 
poikkeamatapauksista, puutteelliset toimintatavat 
6 %:iin sekä puutteet tiedonkulussa 5 %:iin 
tapauksissa. 
 
Perushoitajat ja sairaanhoitajat olivat useimmin 
(67 %) osallisina poikkeamissa.  
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Alshehri ym. 2017 
 
Mielenterveyssairaala 
 

Saada ajantasaista tietoa 
lääkityspoikkeamien ja 
lääkehaittatapahtumien 
epidemiologiasta sekä 
luonteesta 
mielenterveyssairaaloissa. 

Systemaattinen katsaus. Mukaan 
valittiin vuosina 1999–2016 julkaistut 
tutkimukset (n=20), jossa käsiteltiin 
lääkityspoikkeamien tai 
lääkehaittatapahtumien määrää.  

Lääkityspoikkeamia tapahtuu usein 
mielenterveyssairaaloissa ja poikkeamista 
aiheutuu haittaa potilaille. Lääkityspoikkeamien 
voi tapahtua useissa eri lääkehoitoprosessin 
vaiheessa ja ovat yleisiä siirtotilanteissa sekä 
avohoidon yksiköissä. Lääkityspoikkeamien 
määrä vaihteli 10,6:sta 17,5:een tuhatta 
sairaalapäivää kohden (n=2) ja 
lääkehaittatapahtumien määrä vaihteli 10,0:sta 
42,0:een tuhatta sairaalapäivää kohden (n=2). 
Lääkehaittatapahtumista 13,0–17,3 % todettiin 
olevan estettävissä. Lääkehaittatapahtumista 
kliinisesti merkittäviksi arvioitiin 66,0–71,0 %, 
vakaviksi 28,0–31,0 % ja henkeä uhkaaviksi 1,4 –
2,0 %.  
 
Puutteellinen lääkehoito, väärä annos ja väärä 
lääkityksen ajankohta olivat lääkityspoikkeamissa 
useimmin esiintyneet poikkeamien alatyypit.  
Lääkityspoikkeamat ja lääkehaittatapahtumat 
liittyivät usein psykotrooppisiin lääkkeisiin, joista 
suurin osa oli epätyypillisiä antipsykootteja. 
Psykotrooppisiin lääkkeisiin liittyvät lääkehoidon 
riskit ovat tärkeitä ymmärtää potilasturvallisuuden 
edistämiseksi mielenterveyssairaaloissa.  

Salmasi ym. 2018,  
 
Eri terveydenhuollon 
toimintaympäristöt. 
 

Ensisijaisena tavoitteena oli 
tutkia lääkityspoikkeamien 
esiintyvyyttä sekä 
lääkityspoikkeamien tyyppejä 
iäkkäillä. Toissijaisena 
tavoitteena oli tutkia 
lääkityspoikkeamista 
aiheutuneita seurauksia 

Systemaattinen haku sähköisiin 
tietokantoihin. Sisäänottokriteerit 
täyttäneitä tutkimuksia löytyi 18, joissa 
oli mukana yhteensä 467 193 potilasta 
11 eri maasta (USA, Ranska, Belgia, 
Englanti, Kanada, Indonesia, Israel, 
Malasia, Hollanti, Espanja ja Ruotsi).  

Henkilöillä, joilla oli käytössä useita lääkkeitä, 
esiintyi useimmin lääkityspoikkeamia. 
Lääkityspoikkeamia esiintyi useimmin 
henkilöillä, joilla oli käytössä yli yhdeksän 
lääkettä ja lisäksi monilääkitys korreloi 
lääkityspoikkeamien esiintymisen riskiin 
lääkehoitoprosessin eri vaiheessa.  
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potilaille sekä taloudellisia 
seurauksia ja tarkastella, mitkä 
lääkkeet olivat mukana 
poikkeamissa. 

Yleisimmät tutkimuksissa mainitut seuraukset 
potilaalle olivat vähäisiä tai kohtalaisia. Kolmessa 
tutkimuksessa raportoitiin lääkityspoikkeamien 
vakavista seurauksista potilaille, ja niiden 
esiintyvyys vaihteli 2,9 %:sta 13,0 %:iin. 
Yhdessäkään tutkimuksessa ei mainittu 
lääkityspoikkeaman aiheuttaneen potilaan 
kuolemaa.   
 
Lääkityspoikkeamissa esiintyneistä 
lääkeaineryhmistä yleisimmin esiintyivät sydän- 
ja verisuonijärjestelmän lääkkeet, hermostoon 
vaikuttavat lääkkeet sekä ruuansulatuskanavaan ja 
aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet. Sydän ja 
verisuonisairauksien lääkkeisiin liittyvät 
poikkeamat, johtuivat useimmin väärästä 
annoksesta ja erityisesti varfariiniin liittyneet 
poikkeamat liittyivät väärään annokseen.  
Annostelupoikkeamat ja lääkkeen 
määräämispoikkeamat olivat useimmin iäkkäillä 
esiintyneet poikkeamatyypit.  
 
Poikkeamien syistä ja myötävaikuttaneista 
tekijöistä mainittiin polyfarmasia, henkilökunnan 
alimitoitus, stressi ja kiire, puute henkilökunnan 
perehdytyksessä sekä keskeytykset. Ainoastaan 
yksi tutkimus arvioi lääkityspoikkeamista 
aiheutuneita kustannuksia, minkä vuoksi vertailu 
tutkimusten välillä ei ollut mahdollista.  
 

Rekisteritutkimukset (n=10) 
Buajordet ym. 2001,  
Norja 

Tutkia laitospotilaiden 
taustatietoja, sairauksia ja 

Aineistona käytettiin niiden potilaiden 
tietoja (potilaskertomukset, 

Verrattaessa kuolemaan johtaneita 
lääkehaittatapahtumia ei-kuolemaan johtaneisiin, 
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Sairaala 
 
 

lääkitystä kuolemaan 
johtaneiden 
lääkehaittatapahtumien osalta. 

ruumiinavaustiedot, sekä kuolemaan 
edeltäneet ja kuolemanjälkeiset 
lääkeainemääritykset), jotka kuolivat 
sairaalassa 2 vuoden aikana (1993–
1995). Tutkijat tunnistivat ajalta 
yhteensä 728 lääkehaittatapahtumaa, 
joista kuolemaan johtaneita tai 
kuolemaan myötävaikuttaneita 
lääkehaittatapahtumia oli 133 ja ei-
kuolemaan johtaneita 
lääkehaittatapahtumia oli 595. 

potilaat olivat iäkkäämpiä, käyttivät useampia 
lääkkeitä ja olivat useammin monisairaita. 
Lääkehaittatapahtumissa esiintyneet lääkkeet, 
joiden epäiltiin aiheuttaneen tai olleen 
myötävaikuttaneina tekijöinä kuolemassa olivat 
pääasiassa kroonisten keuhkosairauksien lääkkeitä 
(terbutaliini, teofylliini), antitromboottisia 
lääkeaineita (aspiriini, varfariini, hepariinit) ja 
sepelvaltimotaudin ja sydämen vajaatoiminnan 
hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (esim. diureetit, 
nitraatit, ACE-estäjät, kalsiumkanavasalpaajat). 
Vakavia lääke- tai lääke-sairaus -interaktioita 
epäiltiin useissa tapauksissa 
lääkehaittatapahtumien aiheuttajiksi. 50 %:ssa 
kuolemaan johtaneissa lääkehaittatapahtumissa 
esiintyi epätarkoituksenmukaisuutta lääkkeen 
valinnassa sekä annoksessa tai annostelureitin 
valinnassa.  

Phillips ym. 2001, 
Yhdysvallat 
 
Sairaalat, avohoito, 
potilaan koti 

Tutkia kuolemaan johtaneiden 
lääkityspoikkeamien taustalla 
olevia syitä ja 
myötävaikuttaneita tekijöitä 
sekä tunnistaa 
lääkityspoikkeamien 
tapahtumatyypit ja potilaiden 
taustatiedot. 

Aineistona käytettiin sairaaloissa, 
avohoidossa ja potilaiden kotona 
tapahtuneiden kuolemaan johtaneiden 
lääkityspoikkeamien tapauskuvauksia, 
jotka oli raportoitu FDA:n 
haittatapahtumien 
raportointijärjestelmään kuuden 
vuoden aikana (1993–1998). Jokainen 
tapaus luokiteltiin NCC MERP:n 
luokittelujärjestelmän avulla. 
Tapauksista pyrittiin tunnistamaan 
tapahtumatyypit, syyt, 
myötävaikuttaneet tekijät sekä 
potilaiden taustatiedot. 

FDA:lle raportoiduista 5366 
lääkityspoikkeamatapauksesta 3660 (68,2 %) johti 
vakavaan haittaan ja 528 (9,8 %) olivat 
kuolemaan johtaneita poikkeamia. Duplikaattien 
poistamisen jälkeen kuolemaan johtaneita 
tapahtumia oli kaikkiaan 469. Kuolemaan 
johtaneista poikkeamista 48,6 % tapahtui yli 60-
vuotiaille potilaille ja 115 tapauksessa (24,5 %) 
potilaan ikä ei ollut selvitettävissä. Useimmin 
esiintyneet tapahtumatyypit olivat väärän 
annoksen annostelu (40,9 %), joista 36,4 % oli 
lääkkeen liika-annostustapausta sekä väärän 
lääkkeen annostelua (16 %) ja väärän 
annostelureitin valintaa (9,5 %). Useimmin 
poikkeamien taustalla olleista syistä esiintyivät 
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toimintaan ja tietoihin liittyviä puutteet (44 %) ja 
kommunikaatioon liittyvät ongelmat (15,8 %). 
Kuolemaan johtaneista poikkeamista sairaalassa 
tapahtui 219 (46,7 %), potilaan kotona 70 (14,9 
%), apteekissa 22 (4,7 %), lääkärin vastaanotolla 
22 (4,7 %), muissa toimintaympäristöissä 21 (4,5 
%) ja 115 (24,5 %) tapauksessa tapahtumapaikka 
ei ollut määritettävissä. 
 
Kuolemaan johtaneissa poikkeamissa 
esiintyneistä lääkkeistä 97,6 % oli 
reseptilääkkeitä, 2,1 % itsehoitolääkkeitä ja 0,1 % 
(n=1) valmistettavia reseptilääkkeitä.  Injisoitavia 
valmisteita 234 (49,9 %), tabletteja 115 (24,5 %), 
kapseleita 27 (5,8 %), oraaliliuoksia 31 (6,6 %), 
lääkelaastareita 7 (1,5 %), voiteita 3 (0,6 %) ja 
aerosoleja 8 (1,7 %). 54,9 %:ssa kuolemaan 
johtaneissa poikkeamissa esiintyivät 
keskushermostoon vaikuttavat, antineoplastiset 
sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet. Yli 
60-vuotiaista potilaista noin 55 % käyttivät 
useampaa kuin yhtä lääkettä.  
 
Aineistossa esiintyi useita tapauksia, jotka 
liittyivät LASA-lääkkeisiin. Tapauksissa 
valmisteet sekoittuivat, sillä valmisteiden nimet 
näyttivät samalta kirjoitettuina tai kuulostivat 
samankaltaisilta tai lääkepakkaukset sekoittuivat, 
koska näyttivät samalta.  

Pierson ym. 2007, 
Yhdysvallat   
 

Ensisijaisena tavoitteena oli 
kuvata selainpohjaisen 
lääkityspoikkeamien 
raportointijärjestelmän 

Arviointitutkimus, jossa 25 hoitokodin 
yksiköissä vuoden aikana tapahtuneet 
lääkityspoikkeamat raportointiin 
selainpohjaiseen järjestelmään.  

Vuoden aikana tehtiin 631 
lääkityspoikkeamaraporttia, jotka sisälsivät 2731 
erillistä poikkeamatapausta, sillä useat 
poikkeamat olivat ehtineet toistua, ennen kuin se 
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Hoitokodin 
pitkäaikaishoito  
 
 

käyttöönottoa sekä arvioida 
järjestelmän käytettävyyttä. 
Lisäksi tavoitteena kuvata, 
millaisia olivat raportoidut 
poikkeamat ja verrata niitä 
aiempiin tutkimuksiin.  

Poikkeamista raportoitiin 1) seuraukset 
potilaalle ja haitan taso; 2) potilaan 
taustatiedot; 3) poikkeaman 
esiintymisaika; 4) poikkeaman 
päätyyppi 17 kategoriasta; 5) 
lääkehoitoprosessin vaihe, jossa 
poikkeama tapahtui; 6) poikkeamassa 
mukana olleet terveydenhuollon 
ammattihenkilöt; 7) potilaalla 
ilmenneet oireet poikkeaman 
seurauksena 8) poikkeaman syyt 22 eri 
kategoriasta; 9) poikkeamassa 
esiintynyt lääke 

huomattiin. Poikkeamista 51 (8 %) luokiteltiin 
vakaviksi poikkeamiksi, jotka vaativat potilaan 
seurantaa/toimenpiteitä tai ensiapuun siirtämistä 
(n=1) sekä toimenpiteitä elintoimintojen 
ylläpitämiseksi (n=2). Useimmin esiintyneet 
poikkeamatyypit olivat lääkitsemättä jättäminen 
(n=203; 32 %), yliannostus (n=91; 14 %), liian 
pieni annos (n=43; 7 %), väärä potilas (n=38; 6 
%), väärä valmiste (n=38; 6 %) ja väärä vahvuus 
(n=38; 6 %). Poikkeamia esiintyi useimmin 
lääkettä annosteltaessa (n=296; 47 %) ja 
poikkeamat liittyivät useimmin inhimillisiin 
erehdyksiin (48 %). Poikkeamissa, joiden 
seuraukset olivat vakavimpia, 24 % (n=12) johtui 
siitä, että potilas sai toisen henkilön lääkkeet, 22 
% (n=11) johtui lääkitsemättä jättämisestä ja 22 % 
(n=10) johtui lääkkeen liika-annostelusta. 
Seitsemän lääkettä esiintyi noin kolmasosassa (28 
%) kaikista poikkeamista: loratsepaami, 
oksikodoni, varfariini, furosemidi, hydrokodoni, 
insuliini ja fentanyyli.  
 
20 yksikköä osallistui tutkimukseen koko 
tutkimusjakson ajan ja piti raportointijärjestelmää 
helppokäyttöisenä sekä koki sen parantavan 
potilasturvallisuutta. 

Tanti ym. 2013,  
Malta 
 
Eri toimintaympäristöt 
 

Tunnistaa 
farmakovigilanssitietokantaan 
tulleista raporteista 
lääkityspoikkeamat ja kuvata 
niiden esiintyvyyttä ja luonnetta. 

Retrospektiivinen analyysi viiden 
vuoden aikana raportoiduista 
lääkehaittatapahtumista (ADE). 
Lääkityspoikkeamat tunnistettiin 
vertaamalla kuvattua lääkkeen käyttöä 
valmisteyhteenvetoon, minkä jälkeen 
lääkityspoikkeamien tapahtumatyypit, 

319 lääkehaittatapahtumaa täytti 
sisäänottokriteerit ja nämä tapaukset analysoitiin. 
56 tapauksista yhdistettiin vakavaan haittaan 
potilaalle, joista 4 % johti potilaan kuoleman, 21 
% oli henkeä uhannutta, 14 % johti sairaalahoidon 
aloittamiseen, 16 % sairaalahoidon 
pidentymiseen, 4 % toimintaesteisyyteen, 1 % 
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vakavuus sekä lääkehoitoprosessin 
vaihe, jossa poikkeama tapahtui, 
pyrittiin tunnistamaan.  

toimintaesteisyyden pidentymiseen ja 40 % 
muuhun merkittävään tilaan. Poikkeamista 52 % 
olivat määräämispoikkeamia, 26 % 
seurantapoikkeamia, 12 % potilaan itsensä 
toteuttaman lääkehoidon aikana esiintyneitä 
poikkeamia, 7 % jakopoikkeamia ja 3 % 
annostelupoikkeamia.  
 
Poikkeamissa useimmin esiintyivät NSAID:t ja 
antibiootit ja poikkeamat liittyivät väärään 
annokseen, puutteelliseen hoidon seurantaan, 
interaktioihin, vasta-aiheisiin, lääkkeen 
määräämiseen myyntiluvasta poikkeavaan 
indikaatioon sekä väärään hoidon kestoon. 50–59 
-vuotiaiden ikäryhmässä esiintyi enemmän 
lääkityspoikkeamia, jotka liittyivät 
immunosupressiiviseen lääkehoitoon sekä 
reumasairauksien hoitoon. 80–89-vuotiaiden 
ikäryhmässä esiintyi eniten NSAID-lääkkeisiin 
liittyviä poikkeamia.  

Avery ym. 2013, 
Englanti 
 
Perusterveydenhuolto  
 

Määrittää lääkkeen 
määräämispoikkeamien ja 
seurannan aikana esiintyvien 
poikkeamien esiintyvyyttä ja 
luonnetta. 

Retrospektiivinen tutkimus, jossa 12 
kuukauden aikana 15 eri 
lääkäriasemalla potilaille määrätyistä 
resepteistä otetiin 2 % satunnaisotos ja 
tarkasteltiin näiden määräysten 
potilaita. Tutkimuksen aineisto kattoi 
1777 potilaan tiedot, joille oli määrätty 
yhteensä 6048 yksittäistä reseptiä. 
Tutkimuksessa tarkasteltiin pääasiassa 
määräyspoikkeamien ja 
seurantapoikkeamien esiintyvyyttä ja 
vakavuutta. Tutkimuksen suoritti neljä 
farmasistia, jotka pyrkivät 

Englannin perusterveydenhuollossa esiintyy usein 
määräys- tai seurantapoikkeamia, mutta vakavia 
poikkeamia tapahtuu harvoin. Määräämisen ja/tai 
seurannan aikana esiintyneitä poikkeamia esiintyi 
aineistossa 4,9 % (296/6048). Suurin osa 
poikkeamista oli lieviä tai kohtalaisia ja 0,2 % 
(11/6048) olivat vakavia poikkeamia.  
 
Potilaaseen liittyvät tekijät, jotka yhdistettiin 
suurempaan riskiin määräys- ja/tai 
seurantapoikkeamille olivat alle 15 tai yli 64 
vuoden ikä sekä suurempi lääkemääräysten 
määrä. Määräyspoikkeamia oli 247 ja yleisimmät 
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tunnistamaan kaikki mahdolliset 
määräys- ja seurantapoikkeamat 
huomioiden potilaskertomuksessa 
esitetyt potilaiden taustatiedot, 
sairaudet, allergiat, muu lääkitys sekä 
seurannan tarve.  

tyypit olivat puutteelliset tiedot reseptissä: 
annos/vahvuus tai väärä annosteluajankohta. 
Seurantapoikkeamia oli 55 ja useimmin esiintynyt 
poikkeamatyyppi oli puutteellinen seurannan 
määrääminen. Potilaat, joille määrättiin 
tutkimusjaksona vähintään viisi reseptilääkettä, 
poikkeaman esiintyvyys oli 32,3 % ja potilailla, 
joille määrättiin yli kymmenen lääkettä 
tutkimusjaksona, poikkeamien esiintyvyys oli 
48,8 %. Lääkityspoikkeamia esiintyi useammin 
miehillä.  
 
Suurempi riski poikkeamien esiintymiselle oli 
verenkuvaseurantaa vaativilla lääkkeillä.  Tuki ja 
liikuntaelimistön lääkkeisiin (pääasiassa 
NSAID:t), pahanlaatuisten tautien lääkkeisiin ja 
immunosupressantteihin liittyi suurempi 
lääkityspoikkeamien riski. Osa vakavimmista 
poikkeamista liittyivät varfariinin määräämiseen 
ilman INR-arvojen seurantaa. 

Sakuma ym. 2014,  
Japani 
 
Sairaala 
 

Tutkia sairaalahoidossa olevien 
lapsipotilaiden hoidossa 
tapahtuneiden 
lääkehaittatapahtumien sekä 
lääkityspoikkeamien 
epidemiologiaa.  

Kohorttitutkimus, jonka aineistona 
käytettiin kahden japanilaisen 
opetussairaalan lapsipotilaiden 
lääkitystietoja, 
laboratoriotutkimustietoja, 
haittatapahtumaraportteja sekä 
sairaaloita koskevia reseptikyselyitä. 
Kaksi lääkäriä luokitteli itsenäisesti 
lääkehaittatapahtumat ja 
lääkityspoikkeamat sekä niiden 
vakavuuden ja ennalta ehkäistävyyden 
tason.  

Aineistona oli yhteensä 1189 sairaalakäyntiä, 
jotka kattoviat yhteensä 12 691 
sairaalassaolopäivää. Tutkijat tunnistivat yhteensä 
480 lääkehaittatapahtumaa ja 826 
lääkityspoikkeamaa. Lääkehaittatapahtumien 
esiintyvyys tuhatta sairaalassaolopäivää kohden 
oli 37,8 ja lääkityspoikkeamien 65,1. 
Lääkehaittatapahtumista 4 % olivat kuolemaan 
johtaneita tai henkeä uhanneita, 23 % olivat 
vakavia ja 73 % merkittäviä. 
Lääkehaittatapahtumista 36 (8 %) arvioitiin 
ennaltaehkäistäviksi ja kattoivat 4 % kaikista 
lääkityspoikkeamatapauksista. 
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Lääkityspoikkeamista, jotka eivät johtaneet 
haittaan, 668 (81 %) arvioitiin olevan sellaisia, 
jotka potentiaalisesti voisivat aiheuttaa haittaa 
potilaalle. Ennalta ehkäistävissä olevat 
lääkehaittatapahtumat tapahtuivat useimmin 
seurannan aikana (78%).  
 
Lääkityspoikkeamissa useimmin esiintyneet 
lääkeaineryhmät olivat antibiootit (58 %). 
Antituumoriset lääkkeet esiintyivät useimmin 
lääkehaittatapahtumissa, mutta vain yksi niiden 
aiheuttamista haittatapahtumista arvioitiin olevan 
estettävissä. 
 
Lääkehaittatapahtumia ja lääkityspoikkeamia 
tapahtuu pediatrisessa hoidossa usein, mutta 
ennalta ehkäistävissä olevien 
lääkehaittatapahtumien osuus oli pieni. 

Björkstén ym. 2016,  
Ruotsi 
 
Eri terveydenhuollon 
toimintaympäristöt 
 
 

Saada tietoa sairaanhoitajien 
tekemien potentiaalisesti 
vaarallisten lääkityspoikkeamien 
tyypeistä, myötävaikuttaneista 
tekijöistä sekä hoitajien 
työkokemuksen ja 
työympäristöön liittyvien 
tekijöiden vaikutuksesta 
lääkityspoikkeamissa. 

Aineistona käytettiin 11 vuoden aikana 
(1996–2006) tapahtuneita 
potentiaalisesti vaarallisia 
lääkityspoikkeamia, joissa 
sairaanhoitaja oli ollut osallisena 
lääkityspoikkeamassa. Tapaukset oli 
raportoitu ruotsalaiseen kansalliseen 
raportointijärjestelmään (National 
Board of Health and Welfare). 
 
Tutkimusaineiston 
lääkityspoikkeamatapausten 
luokittelun sekä laadullisen 
sisällönanalyysin avulla määritettiin 
poikkeamien tyypit sekä 

Aineiston 585 tapauksessa esiintyi yhteensä 613 
lääkityspoikkeamaa. Poikkeamien 
tapahtumapaikkoina olivat sairaalat (42 %), 
hoivakodit (38 %), kotihoito (11 %) sekä avohoito 
(8 %). Poikkeamia esiintyi useimmin yli 65-
vuotiailla potilailla (60 %). Useimmin esiintyneet 
tapahtumatyypit olivat väärä annos (41 %), väärä 
potilas (13 %) ja lääkitsemättä jättäminen (12 %).  
 
Lähes jokaisesta (95 %) tapauksesta oli 
löydettävissä vähintään yksi ammattihenkilöön 
liittyvä myötävaikuttanut tekijä, ja useimmin 
esiintyneet ammattihenkilöön liittyneet tekijät 
olivat ”huolimattomuus, unohdus tai 
tarkkaamattomuus” (68 %), ”oikean toimintatavan 
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myötävaikuttaneet tekijät. Lisäksi 
tutkimuksessa selvitettiin, oliko 
hoitajien työkokemuksella ja 
lääkityspoikkeamien sekä 
myötävaikuttaneiden tekijöiden välillä 
eroavaisuuksia. 

noudattamatta jättäminen” (25 %), ”puutteet 
tiedoissa” (13 %) sekä ammatillisten 
toimintavaltuuksien ylittäminen (12 %). 
 
Valtaosassa tapauksissa (78 %) esiintyi vähintään 
yksi systeemiin liittyvä myötävaikuttanut tekijä, 
joista useimmin esiintyivät ylikuormitus (36 %), 
epäselvä kommunikaatio (30 %) sekä puutteet 
ohjeiden saatavuudessa tai epäselvät organisaation 
sisäiset toimintatavat (30 %). Lisäksi 
epätarkoituksenmukainen lääkkeiden säilytys tai 
look-alike -lääkkeet olivat myötävaikuttavina 
tekijöinä 14 %:ssa tapauksista.  
 
Hoitajilla, joilla oli alle kaksi vuotta 
työkokemusta, oli huomattavasti suurempi 
todennäköisyys kokeneempiin kollegoihin 
verrattuna tehdä poikkeamia, joissa annettiin 
väärän henkilön lääkkeet, tai lääke annosteltiin 
väärää annostelureittiä. Lisäksi hoitajat, joilla oli 
vähemmän kokemusta, tekivät useammin 
poikkeamia, joissa myötävaikuttivat tiedon puute 
sekä huolimattomuus, unohdus tai 
tarkkaamattomuus. Kokeneimmilla hoitajilla 
poikkeamien taustalla olevissa syissä esiintyivät 
useammin puutteet ohjeiden saatavuudessa tai 
epäselvät organisaation sisäiset toimintatavat sekä 
toiminta, joka ylitti ammatilliset 
toimintavaltuudet.  
 
Yhdeksässä tapauksessa (1,5 %) potilas kuoli 
poikkeaman seurauksena, 29 tapauksessa (5 %) 
potilaalle aiheutui vakava haitta, 64 tapauksessa 
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potilas sai kohtalaisen haitan ja 466 (80 %) 
potilaalle ei aiheutunut haittaa poikkeamasta.  

Thomas ja MacDonald 
2016,  
Englanti ja Wales 
 
Tehohoidon yksikkö 
 

Tutkia harvinaisia, mutta 
potentiaalisesti hyvin vakavia 
tehohoidossa raportoituja 
vaaratapahtumia, jotta voitaisiin 
selvittää, olivatko ne muuttuneet 
ajan myötä sekä selvittää eri 
tapahtumatyyppien yleisyyttä. 

Aineistona käytettiin 2004–2014 
NRLS:n (National Reporting and 
Learning Service) aikuisten 
tehohoidon 
potilasturvallisuustapahtumat 
(n=1743), joissa haitan taso oli 
määritetty vakavaksi (n=1346; 77 %) 
tai kuolemaan johtaneeksi (n=397; 23 
%).  

Tapauksista 34 % arvioitiin aiheuttaneen tilapäistä 
haittaa, 45 % enemmän kuin tilapäistä haittaan, 
joista 22 % tapauksista oli mahdollisesti potilaan 
kuolemaan johtaneita. Tapauksista 21 % ei ollut 
löydettävissä haitan tasoa. 89 % arvioitiin olleen 
ennalta estettävissä tai mahdollisesti estettävissä.  
 
250 lääkehoitoihin liittyvässä tapauksessa 
noradrenaliini, insuliini, hepariini ja kalium 
mainittiin esiintyneen useimmin. Insuliiniin 
liittyneet haittatapahtumat liittyivät useimmin 
verensokerin puutteelliseen seurantaan (n=16). 
Suurin osa tapauksista liittyivät lääkkeen 
määräämiseen (n=53) ja lääkkeen annosteluun 
(n=178). Tutkimusten perusteella riskilääkkeiden 
aiheuttamien haittojen ehkäisemiseen tulisi 
keskittyä. 

Henriksen ym. 2017, 
Tanska  
 
Sairaala 
 
  

Kuvata oraalisten 
antikoagulanttien aiheuttamien 
vaaratapahtumien vakavuutta 
sairaaloissa. 

Rekisteritutkimus, jonka aineistona 
käytettiin tanskalaista 
potilasturvallisuustietokantaa, johon 
vaaratapahtumat raportoidaan. 
Tutkimusaineistoksi valittiin 
sairaalassa tapahtuneet 
lääkityspoikkeamat, joissa oli kyse 
antikoagulaatiohoidosta ja joiden 
seuraus potilaalle oli kohtalainen, 
vakava tai poikkeama johti potilaan 
kuolemaan. Tutkimuksessa 
analysoitiin 147 
lääkehaittatapahtumaa.  

Kuolemaan johtaneet tai potentiaalisesti 
kuolemaan johtaneet sekä vakavat vaaratilanteet 
liittyivät useimmiten siirtotilanteisiin (78 %) 
(sairaalaan tulo tai sieltä poistuminen tai 
leikkaukseen joutuminen) ja olivat seurausta 
riittämättömästä tai liian suuresta 
lääkeaineannoksesta. Kuolemaan johtaneet ja 
vakavat tapahtumat liittyivät useimmin lääkkeen 
määräämiseen kuin lääkkeen jakamiseen tai 
annosteluun. 
 
Tosiasiassa tai potentiaalisesti kuolemaan 
johtaneita tapahtumia oli seitsemän, vakavia 83, 
merkittäviä 52 ja ei-merkittäviä haittatapahtumia 
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viisi. Lääkehaittatapahtumista 78 % tapahtui 
lääkettä määrättäessä. Kaikki seitsemän 
kuolemaan johtanutta tapausta ja 84 % vakavista 
tapauksista lääkehaittatapahtuma tapahtui lääkettä 
määrättäessä. Kaikki kuolemaan johtaneista 
tapauksista johtui liian suuresta (n=5) tai 
riittämättömästä (n=2) lääkeannoksesta.   

Yardley ym. 2018, 
Englanti  
 
Palliatiivinen hoito 
 
 

Tutkia palliatiivista hoitoa 
saavien potilaiden hoidossa 
tapahtuneita vakavia 
vaaratapahtumia tapahtumien 
syiden sekä potilaalle 
aiheutuneiden seurausten 
määrittämiseksi. 

Tutkimuksessa määritettiin 
haittatapahtumien tapahtumapaikat, 
tapahtumatyypit sekä laadullisen 
analyysin avulla tapahtumien syyt ja 
tapahtumista aiheutuneet seuraukset 
potilaille.  
Aineistona käytettiin kansallista 
tietokantaa, johon oli raportoitu 
julkisessa 
terveydenhuoltojärjestelmässä 
palliatiivista hoitoa saaneiden 
potilaiden hoidossa tapahtuneet 
vakavat haittatapahtumat 13 vuoden 
ajalta (2002–2014).  

Palliatiivista hoitoa saavat potilaat kuuluvat 
riskityhmään, jolla on suurempi riski saada 
virhetilanteessa vakavampia haittoja. Aineiston 
475 tapauksesta 91 olivat lääkityspoikkeamia ja 
86 lääkityspoikkeamatapausta analysoitiin. 76 
tapauksessa (88 %) esiintyi opioidi tai sedatiivi ja 
43 tapauksessa lääkityspoikkeama tapahtui 
palliatiiviseen hoitoon erikoistumattoman 
henkilön hoidon aikana.  
 
Puuteellisen lääkehoidon syyt liittyivät pääasiassa 
hoidon toteuttajaan sekä hoidon koordinointiin ja 
hoidon saatavuuteen. Useimmiten hoidon 
saatavuuteen liittyneet ongelmat johtuivat siitä, 
ettei lääkehoitoa voitu toteuttaa, sillä lääkettä ei 
oltu määrätty, lääkettä ei ollut saatavilla tai 
paikalla ei ollut terveydenhuollon 
ammattihenkilöä, joka olisi voinut annostella 
lääkkeen. 
 
Aineistossa esiintyi 38 (44 %) lääkkeen 
määräämispoikkeamaa ja 19 (22 %) lääkkeen 
annostelupoikkeamaa. Potilaan oma koti oli 
tapahtumapaikkaan suurimmassa osassa 
poikkeamista (n=52; 60 %), mutta näistä vain 
kahdessa tapauksessa poikkeamassa mukana oli 
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muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö. 
Poikkeamista 23 (27 %) liittyivät infuusiopumpun 
käyttöön. 
 
Useimmin esiintyneitä raportoituja haittoja olivat 
sairaalahoitoon uudelleen joutuminen (n=7) ja 
oireiden paheneminen (n=19). Lisäksi useissa 
tapauksissa lääkityspoikkeama tapahtui ajallisesti 
lähellä potilaan kuolemaa. 23 raportissa (27 %) 
kerrottiin, että lääkityspoikkeama olisi aikaistanut 
potilaan kuolemaa ja näistä 19 raportissa oli 
mainittu lähetteestä kuolemansyytutkintaan.  

Havainnointitutkimukset (n=2) 
Nguyen ym. 2015, 
Vietnam 
 
Sairaala 
 

Määrittää oraalisesti ja 
laskimonsisäisesti 
annosteltavien lääkkeiden 
käyttökuntoon 
saattamisessa/lääkkeiden 
valmistuksessa sekä 
annostelussa tapahtuneiden 
poikkeamien esiintyvyys sekä 
tekijät, jotka liittyivät 
poikkeamiin.  

Havainnointitutkimus, jonka aineistona 
käytettiin kahden vietnamilaisen 
sairaalan kuudella eri osastolla 
tapahtuneita lääkityspoikkeamia. 
Havainnoinnin suoritti neljä 
farmasianopiskelijaa, jotka 
havainnoivat pareittain lääkkeen 
valmistus- ja annostelutilanteita. 
Havainnointi tehtiin jokaisella 
osastolla seitsemän vuorokauden ajan 
(12 tuntia/vrk). Multinominaalista 
logistista regressioanalyysiä käytettiin 
lääkityspoikkeamien 
myötävaikuttaneiden tekijöiden 
tunnistamiseksi. Eettisistä syistä 
havainnointiin osallistuneet opiskelijat 
puuttuivat, jos havaitsivat 
mahdollisesti vakavan 
lääkityspoikkeamatilanteen. Myös 
tällaiset tapaukset (n=2) otettiin 

Lähes kaikki potilaat (92,4 %) kokivat vähintään 
yhden lääkityspoikkeaman sairaalahoitonsa 
aikana. Kaikkiaan 5271 annoksesta 2060 esiintyi 
vähintään yksi poikkeama (39,2 %). Poikkeamista 
aiheutuneiden potentiaalisten kliinisten seurausten 
arviointiin käytettiin 10-asteista luokitusta (1–3 
vähäinen haitta, 3–7 kohtalainen haitta, 7–9 
vakava haitta ja 10 tarkoitti potilaan kuolemaa. 
Aineistossa esiintyi poikkeamia, jotka avioitiin 
olevan 72 tapauksessa (1,4 %) vähäisiä, 1806 
tapauksessa (34,2%) kohtalaisia ja 182 
tapauksessa (3,5%) vakavia. 
Useimmin esiintyneet poikkeamatyypit olivat 
väärä annostelutekniikka (23,5%), väärä 
valmistustekniikka (15,7 %), lääkitsemättä 
jättäminen (2,3%) ja väärä annos (1,8%). 
 
Lääkityspoikkeamiin esiintymiseen vaikuttivat 
lääkevalmisteisiin liittyvät tekijät (annostelureitti, 
lääkevalmisteen kompleksisuus sekä lääkkeen 
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mukaan tutkimusaineistoon. 
Havainnoinnin jälkeen 
muistiinpanojen sekä lääkärin 
kirjaukset käytiin läpi eroavaisuuksien 
havaitsemiseksi. Lisäksi senioritutkija 
kävi läpi havainnoinnissa saadut tiedot 
validiteetin ja reliabiliteetin 
parantamiseksi. Potentiaalisen 
seurauksen määrityksen suoritti neljä 
terveydenhuollon ammattihenkilöä 
(kaksi farmasistia, lääkäri ja hoitaja).  

terapeuttinen luokitus) sekä annosteluajankohta. 
Hoitajan kokemuksella ei ollut vaikutusta 
poikkeamien esiintyvyyteen. Eniten poikkeamia 
esiintyi laskimonsisäisesti annosteltavilla 
infektioiden hoitoon tarkoitetuilla lääkkeillä sekä 
lääkkeillä, joiden käyttökuntoon saattaminen oli 
haastavaa. Poikkeamia esiintyi hieman vähemmän 
iltapäiväkierroilla kuin muina ajankohtina 
tapahtuneilla kierroilla.  

Benkirane ym. 2009, 
Marokko  
 
Sairaala (tehohoidon 
yksiköt) 
 

Arvioida lääkehaittatapahtumien 
yleisyyttä. Lisäksi tavoitteena 
oli osoittaa lääkityspoikkeamien 
osuus lääkehaittatapahtumista, 
jotta voitaisiin kehittää 
suojauksia poikkeamien 
ennaltaehkäisemiseksi.  

Prospektiivinen kohorttitutkimus. 
Aineisto kerättiin seitsemästä eri 
opetussairaalan ja sotilassairaalan 
tehohoidon yksiköstä (aikuisten 
tehohoito sekä yksi pediatrinen osasto) 
kolmen kuukauden ajalta. Yksi 
koordinaattori jokaisesta osastosta 
toimi yhteistyössä tutkijafarmasisitin 
kanssa lääkehaittatapahtumien 
havaitsemiseksi.  
 
Tutkimuksessa yhdistettiin kaksi 
tiedonkeruumenetelmää: jokaisessa 
yksikössä yksi farmasisti havainnoi 
yksikön toimintaa osallistumalla 
lääkärikierroille sekä havainnoi 
lääkkeiden tilaamista ja kirjaamista. 
Lisäksi terveydenhuollon 
ammattihenkilöiltä pyydettiin raportit 
tapahtumien tunnistamiseksi. Tutkijat 
keräsivät jokaisen potilaan taustatiedot 
(ikä, sukupuoli), diagnoosit, 

Tutkijat tunnistivat 696 potilaan aineiston 80 
lääkehaittatapahtumasta 56 ei-ennalta 
ehkäistävissä oleviksi lääkehaittatapahtumaksi 
(=lääkkeen haittavaikutus). 52 
lääkityspoikkeamatapauksesta 28 johti 
potentiaaliseen lääkehaittatapahtumaan ja 24 oli 
ennalta ehkäistävissä olevaa 
lääkehaittatapahtumaa. Lääkityspoikkeamien 
esiintyvyys oli 7,7 tuhatta sairaalassaolopäivää 
kohden.  
 
Lääkityspoikkeamat tapahtuivat lääkettä 
määrättäessä (71,1 %), lääkkeen annostelussa 
(21,2 %), lääkettä kirjattaessa (5,7 %) sekä 
lääkettä jaettaessa (n=1). 
 
Lääkkeiden haittavaikutuksista 51,8 % arvioitiin 
vakaviksi, kun taas lääkityspoikkeamista 
vakaviksi arvioitiin 79,1 % ja tutkimuksen 
mukaan lääkityspoikkeamat ovat mahdollisesti 
vakavampia kuin lääkkeiden aiheuttamat 
haittavaikutukset. 
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päivittäiset lääkitykset, riskitekijät 
(esim. munuaisten vajaatoiminta), 
lääkityshistorian, toimenpiteet, ADE:n 
seuraukset, ADE:n tyyppi, lääkkeet, 
mahdolliset viiveet hoidossa sekä 
hoidon lopputulokset. Jos potilaan 
hoidossa esiintyi tai potentiaalisesti 
esiintyi poikkeama, kerättiin tiedot 
mukana olleista lääkkeistä 
(annetuista/aiotuista), tieto 
lääkitysprosessin vaiheesta, syistä sekä 
myötävaikuttaneista tekijöistä ja 
ympäristöön liittyvistä tekijöistä. 

Lääkityspoikkeamissa useimmin esiintyneet 
lääkkeet olivat diabeteslääkkeet (insuliinit), 
anestesia-aineet (lidokaiini ja bupivakaiini), 
sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet (diureetit), 
infektiolääkkeet ja analgeetit. Kaikki 
lääkityspoikkeamatapaukset, joissa esiintyivät 
insuliinit, anestesia-aineet ja antikoagulantit olivat 
vakavia haittatapahtumia.  
 
Toimintakäytännöistä poikkeaminen, puutteet 
lääkitystiedossa, sekä poikkeamat 
kommunikoinnissa lääkettä määrättäessä olivat 
yleisimmät lääkityspoikkeamien syyt. 
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7.1 Riskitekijät vakavissa lääkityspoikkeamissa 
 

WHO on määrittänyt lääkityspoikkeamille erityisen riskialttiiksi tilanteiksi 

riskilääkkeiden käytön, monilääkityksen sekä potilaan siirtotilanteet (World Health 

Organization 2017). WHO:n mukaan poikkeamatilanteissa erityisen alttiita haitoille ovat 

lapset ja iäkkäät sekä munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavat henkilöt.  

 

Kirjallisuushaun perusteella lääkityspoikkeamia esiintyy usein, mutta vakavia ja potilaan 

kuolemaan johtavia lääkityspoikkeamia tapahtuu harvoin (Avery ym. 2013, Lavon ym. 

2013; Saedder ym. 2014b; Alshehri ym. 2017; Ferrah ym. 2017). Vaikka tutkimusten 

suora vertailu toisiinsa on haastavaa, esiintyi tutkimuksissa yhtäläisiä tekijöitä, jotka 

lisäsivät riskiä lääkityspoikkeamista aiheutuville vakaville haitoille. Yhteneväisyyksiä oli 

löydettävissä potilaisiin liittyvissä tekijöissä sekä poikkeamissa esiintyneistä lääkkeistä 

ja lääkeaineryhmistä. Lisäksi tutkimuksissa ilmeni lääkehoitoprosessin vaiheita, joissa 

poikkeamia esiintyminen oli yleisempää ja joissa lääkityspoikkeamien esiintyminen lisäsi 

riskiä vakavaan haittaan.  

 

7.1.1 Riskipotilaat 
 

Iäkkäillä tapahtuva elintoimintojen heikentyminen, muutokset farmakokinetiikassa ja 

farmakodynamiikassa sekä mahdolliset useiden sairauksien yhteisesiintyminen ja niiden 

lääkintä useilla lääkkeillä tekevät iäkkäistä erityisen alttiita lääkityspoikkeamien 

seurauksille ja niistä aiheutuville haitoille (Salmasi ym. 2018). Tutkimuksessaan 

Buajordet ym. (2001) vertasivat kuolemaan johtaneita lääkehaittatapahtumia ei-

kuolemaan johtaneisiin. Kuolemaan johtaneissa lääkehaittatapahtumissa potilaat olivat 

iäkkäämpiä, käyttivät useampia lääkkeitä ja olivat useammin monisairaita. Myös Ferrah 

ym. (2017) yhdistivät tutkimuksessaan potilaan iän, sairauksien yhteisesiintymisen ja 

heikkokuntoisuuden suurentuneeseen riskiin saada lääkityspoikkeamissa vakavampia 

haittoja. Kuolemaan johtaneissa poikkeamatapauksissa 70–90-vuotiaiden henkilöiden 

osuus oli 9–15 %, kun 20–60-vuotiaiden osuus oli 5–6 %. 
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Saedder ym. (2015) tekemässä järjestelmällisessä katsauksessa ei voitu osoittaa, että 

korkea ikä olisi ollut riskitekijä vakavissa haittatapahtumissa, mutta sen sijaan potilaan 

käyttämä lääkkeiden määrä oli useimmin dokumentoitu yksittäinen riskitekijä vakavissa 

haittatapahtumissa sekä iäkkäillä, että muilla aikuisilla. Se ettei tutkimuksessa yhdistetty 

ikää riskitekijäksi pohdittiin mahdollisesi johtuvan siitä, että iäkkäillä haittavaikutusten 

havaitseminen on haastavampaa—iäkkäillä voi olla haasteita kuvailla tai muistaa 

oireitaan, mikä voi johtaa haittojen alidiagnosointiin. Lisäksi sekä terveydenhuollon 

ammattihenkilöt että potilaat itse mahdollisesti raportoivat harvemmin iäkkäille 

tapahtuvista haitoista.  

 

7.1.2 Riskilääkkeet lääkityspoikkeamissa 
 

Yhdysvaltalainen Institute for Safe Medication Practices -järjestö (ISMP) ylläpitää 

riskilääkkeisiin luettavien lääkeaineiden listaa (Institute for Safe Medication Practices 

2018a). ISMP on julkaissut erilliset listat akuuttihoidon, avohoidon ja pitkäaikaishoidon 

riskilääkkeistä. ISMP:n listojen tarkoituksena on herättää terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden huomio riskilääkkeisiin kuuluvista lääkeaineista ja auttaa siten 

kehittämään prosesseja ja suojauksia lääkityspoikkeamien ehkäisemiseksi. Strategiat 

riskilääkkeiden aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi voivat pitää sisällään esimerkiksi 

prosessien yhdenmukaistamista riskilääkkeiden tilaamisen, varastoinnin, käyttökuntoon 

saattamisen, annostelun ja jakamisen osalta, riskilääkkeisiin liittyvän 

informaatiolähteiden kehittämistä ja ohjeiden saatavuuden parantamista, riskilääkkeiden 

saatavuuden rajoittamista ammattihenkilöiltä, lisäohjeiden ja automaattisten varoitusten 

käyttöä sekä kaksoistarkastuksia. 

 

Kaikki ISMP:n laatimat riskilääkelistat eri terveydenhuollon toimintaympäristöihin 

sisältävät oraaliset diabeteslääkkeet sekä insuliinit, antikoagulantit, opioidit ja 

metotreksaatin (Institute for Safe Medication Practices 2018b; 2018c; 2018d). ISMP:n 

lista akuuttihoidon suuren riskin lääkkeistä (LIITE 1) sisältää etenkin parenteraalisesti 

annosteltavia lääkkeitä kuten adrenergiset agonistit ja antagonistit, rauhoittavat ja 

anestesia-aineet, dialyysiliuokset, inotrooppiset lääkeaineet ja kaliumia sisältävät 
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injektiot (Institute for Safe Medication Practices 2018b). Avohoitoon tarkoitetun suuren 

riskin lääkkeiden lista (LIITE 2) sisältää mm. viruslääkkeet, immunosupressantit, sekä 

sikiön epämuodostumia aiheuttavat lääkkeet (Institute for Safe Medication Practices 

2018c). Pitkäaikaishoidon suuren riskin lääkkeisiin (LIITE 3) on listattu mm. 

kemoterapeuttiset lääkeaineet sekä parenteraaliset ravintovalmisteet (Institute for Safe 

Medication Practices 2018d).  

 

Kirjallisuushaussa löytyneissä tutkimuksissa lääkityspoikkeamissa usein esiintyneistä 

lääkkeistä suuri osa kuuluu myös ISMP:n määrittämiin riskilääkkeisiin. Buajordet ym. 

(2001) tutkimuksessa lääkehaittatapahtumissa esiintyneet lääkkeet, joiden epäiltiin 

aiheuttaneen tai myötävaikuttaneen kuolemassa, olivat pääasiassa kroonisten 

keuhkosairauksien lääkkeitä (terbutaliini, teofylliini), antitromboottisia lääkeaineita 

(aspiriini, varfariini, hepariinit) ja sepelvaltimotautien ja sydämen vajaatoiminnan 

hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (esim. diureetit, nitraatit, ACE-estäjät, 

kalsiumkanavasalpaajat).  Saedder ym. (2015) systemaattinen katsaus osoitti, että 47 % 

kaikista vakavista määräämis- ja seurantavaiheessa tapahtuneista lääkityspoikkeamista 

oli seitsemän lääkeaineen tai lääkeaineryhmän aiheuttamia: metotreksaatti, varfariini, 

tulehduskipulääkkeet, digoksiini, opioidit, asetyylisalisyylihappo ja beetasalpaajat. 30 

lääkettä tai lääkeaineluokkaa aiheutti 82 % kaikista vakavista lääkityspoikkeamista. 10 

eniten kuolemaan johtaneissa poikkeamissa esiintynyttä lääkettä olivat: metotreksaatti, 

varfariini, opioidit, digoksiini, teofylliini, muut antikoagulantit (pl. varfariini), 

asetyylisalisyylihappo, tulehduskipulääkkeet, beetasalpaajat ja antibiootit. Ferrah ym. 

(2017) tutkimuksen mukaan poikkeamatapauksissa vakavan haitan mahdollisuus kasvoi 

riskilääkkeiden (antikoagulantit, opioidiset analgeetit, insuliinin ja sedatiivien) kohdalla. 
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7.1.3 Riskikohdat lääkehoitoprosessissa 
 

Tutkimuksissa ilmeni, että erityisen riskialttiita lääkehoitoprosessin vaiheita vakavien 

lääkityspoikkeamien esiintymisen kannalta ovat lääkkeen määräämis-, potilaan siirto- ja 

lääkkeen annostelutilanteet. Antikoagulaatiohoitoon liittyviä vaaratapahtumia sairaalassa 

kuvaavassa tutkimuksessa kuolemaan johtaneet tai potentiaalisesti kuolemaan johtaneet 

sekä vakavat vaaratilanteet liittyivät 78 %:ssa siirtotilanteisiin (Henriksen ym. 2017). 

Kaikissa seitsemässä kuolemaan johtaneessa tapauksessa ja 84 %:ssa vakavista 

tapauksista lääkehaittatapahtuma tapahtui lääkettä määrättäessä. Kuolemaan johtaneet 

tapaukset johtuivat joko liian suuresta tai riittämättömästä lääkeannoksesta. Myös Ferrah 

ym. (2017) tutkimuksessa riski vakavaan haittaan kasvoi potilaan siirtotilanteissa, 

lääkkeen määräämispoikkeamissa, toistuvissa poikkeamissa sekä tilanteissa, jossa 

annettiin väärä lääke tai väärän henkilön lääkkeet. 

 

Seadder ym. (2014) tutkimuksessa kuolemaan johtaneissa poikkeamissa 12 %:ssa oli 

kyse puutteellisesta lääkehoidosta, 11 %:ssa puutteellisesta seurannasta ja 11 %:ssa 

munuaisten vajaatoiminnan huomiotta jättämisestä. Thomas ja MacDonald (2016) 

tutkimuksessa suurin osa tapauksista liittyi lääkkeen määräämiseen (n=53) ja lääkkeen 

annosteluun (n=178). Annostelupoikkeamat ja lääkkeen määräämispoikkeamat olivat 

useimmin iäkkäillä esiintyneet poikkeamatyypit myös Salmasi ym. (2018) tutkimuksessa.  

 

Tämän pro gradu tutkielman tutkimusosassa (osa II) kuvataan Suomessa vuosina 2013–

2017 tapahtuneita vakavia lääkityspoikkeamia. Tutkimusaineisona käytettiin Valviran 

ratkaisemia terveydenhuollon kanteluita sekä muille viranomaisille annettuja lausuntoja 

potilaan hoidon asianmukaisuudesta. Tutkimuksessa verrataan Valviran aineiston avulla 

tehtyjä löydöksiä aiempien vakavien lääkityspoikkeamia käsittelevien tutkimusten 

tuloksiin.  
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II TUTKIMUSOSA 
 

Vakavat lääkityspoikkeamat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontaviraston (Valvira) aineistossa 2013–2017 

 

TIIVISTELMÄ 

Johdanto: Lääkitysturvallisuuden parantamisella on keskeinen merkitys 

potilasturvallisuuden edistämisessä, sillä lääkityspoikkeamat ovat johtava syy 

estettävissä oleville haitoille terveydenhuollossa eri puolilla maailmaa. Tutkimuksen 

tavoitteena oli saada tietoa vakavista lääkityspoikkeamista kansallisella tasolla 

hyödyntämällä Valviran aineistoa, jotta poikkeamista voitaisiin oppia myös 

organisaatioiden ulkopuolella.  

Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksen aineistona käytettiin Valviran vuosina 2013–2017 

ratkaisemia terveydenhuollon kanteluita sekä muille viranomaisille annettuja lausuntoja, 

joissa epäasianmukaisen toiminnan pääasialliseksi syyksi oli tilastoitu lääkehoidon 

toteuttaminen ja joissa esiintyi epäasianmukaisuutta (n=58). Tapaukset luokiteltiin 

ennalta määritetyn luokittelujärjestelmän avulla, minkä lisäksi tapaukset analysoitiin 

laadullisella sisällönanalyysillä lääkityspoikkeamien syiden ja myötävaikuttaneiden 

tekijöiden tunnistamiseksi.  

Tulokset: Poikkeamat lääkehoitoprosessissa aiheuttivat 21 tapauksessa (36 %) potilaan 

kuoleman ja yhdeksässä tapauksessa (16 %) vakavan haitan. Valtaosa (n=53; 91 %) 

tapauksista arvioitiin olevan joko ehdottomasti tai mahdollisesti estettävissä. Suurin osa 

potilaista oli iäkkäitä (keskiarvo 74 vuotta, vaihteluväli 25–99 vuotta). ATC-luokituksen 

mukaisista terapiaryhmistä poikkeamissa useimmin esiintyivät antitromboottiset 

lääkeaineet (n=17; 13 %). Lääkityspoikkeamissa useimmin esiintyneet lääkeaineet olivat 

enoksapariini (n=7; 6 %) ja oksikodoni (n=7; 6 %). Suurin osa poikkeamista tapahtui 

päätettäessä lääkkeestä/hoidosta (n=38; 47 %). Poikkeamissa esiintyi eniten etenkin 

lääkkeen valintaan liittyviä ongelmia. Tapausten laadullinen sisällönanalyysi osoitti, että 

usein lääkityspoikkeaman taustalta on löydettävissä monia eri syitä sekä 

myötävaikuttaneita tekijöitä. 
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Johtopäätökset: Lääkityspoikkeamista mahdollisesti aiheutuville vakaville haitoille 

ovat alttiita erityisesti iäkkäät potilaat. Vakavissa ja potilaan kuolemaan johtaneissa 

tapauksista on usein tunnistettavissa monia lääkehoidon ongelmia lääkehoitoprosessin eri 

vaiheista. Tutkimuksen perusteella vakavien poikkeamien ehkäisemiseksi erityistä 

huomiota tulisi kiinnittää lääkkeiden määräämiskäytäntöihin sekä antitromboottisen 

lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen. Valviran aineiston avulla saadaan arvokasta 

tietoa lääkityspoikkeamista kansallisella tasolla, ja tietoa voidaan hyödyntää 

lääkitysturvallisuuden edistämisessä Suomessa.  

Avainsanat: Lääkityspoikkeama, vakava lääkityspoikkeama, lääkitysturvallisuus, 

potilasturvallisuus 

 

JOHDANTO 

Institute of Medicine julkaisi vuonna 1999 raportin ”To Err is Human”, joka nosti esiin 

useita potilasturvallisuuteen liittyviä ongelmia (Kohn ym. 2000). Vaikka 

potilasturvallisuus on edennyt raportin julkaisemisen jälkeen, ovat turvallisuuteen 

liittyvät ongelmat kuitenkin paljon monimuotoisempia ja yleisempiä kuin alun perin 

ymmärrettiin (National Patient Safety Foundation 2015). WHO on asettanut kolmannen 

maailmanlaajuisen potilasturvallisuuteen liittyvän haasteensa teemaksi 

lääkitysturvallisuuden, sillä merkittävien kustannusten lisäksi lääkityspoikkeamat ovat 

johtava syy ennalta estettävissä oleville haitoille terveydenhuollossa eri puolilla 

maailmaa (World Health Organization 2017).  

 

Lääkityspoikkeamia on mahdollista estää tai huomattavasti vähentää kiinnittämällä 

huomiota lääkityspoikkeamien ehkäisyyn jo lääkevalmistetta suunniteltaessa sekä 

kehittämällä suojauksia lääkehoitoprosessin eri vaiheisiin (European Medicines Agency 

2014; World Health Organization 2017). Yksilöiden syyllistämisen sijaan tulisi keskittyä 

organisaatioiden prosessien ja toimintamallien kehittämiseen, joiden avulla pyritään 

ehkäisemään vahinkotapahtumia tulevaisuudessa (Reason 2000). Yhtenä keskeisenä 

keinona poikkeamien ehkäisemiseksi on tapahtuneiden vaaratilanteiden ja vahinkojen 

yksityiskohtainen analyysi riskikohtien tunnistamiseksi. Jollei suojauksia kehitetä 
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prosesseihin, samat olosuhteet voivat aiheuttaa samankaltaisia poikkeamia riippumatta 

siitä, ketkä henkilöt osallistuvat toimintaan. Tässä tutkimuksessa käytetyt määritelmät on 

kuvattu taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Vakaviin lääkityspoikkeamiin liittyvät määritelmät, joita on käytetty tässä 
tutkimuksessa.  

MÄÄRITELMÄT 

Lääkityspoikkeama: Mikä tahansa ennalta estettävä tapahtuma, joka voi aiheuttaa 
tai johtaa epätarkoituksenmukaiseen lääkkeen käyttöön tai potilaalle aiheutuvaan 
haittaan, kun lääkkeen käytöstä vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö, potilas tai 
kuluttaja (National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 
Prevention, NCC MERP 2018). Tällaiset tapahtumat voivat liittyä ammatin 
harjoittamiseen, terveydenhuollon tuotteisiin, toimintatapoihin ja systeemeihin, 
mukaan lukien lääkkeen määräämisen, tilaamisen, valmisteen ulkoasun, 
pakkaamisen, nimeämisen, koostumuksen, jakelun, annostelun, koulutuksen, 
lääkehoidon seurannan ja käytön. 

Vakava haitta: Potilaan henkeä uhannut, sairaalahoidon aloittamiseen tai 
jatkamiseen johtanut, pysyvään tai merkittävään vammaan ja toimintaesteisyyteen 
tai -kyvyttömyyteen johtanut tilanne (European Medicines Agency 1994; Suomen 
Potilasturvallisuusyhdistys 2012). 

Lääkityspoikkeamien estettävyyden taso (Mukaillen Hallas ym. 1990; Lindén 
2007): 

 Estetty: Tapaukset, joissa poikkeama estettiin ennen kuin se saavutti potilaan. 

 Ehdottomasti estettävissä: Poikkeamatilanteet, jossa turvallisuutta edistävä 
toimintamalli oli ollut olemassa, mutta sitä ei noudatettu tai poikkeamatilanne 
olisi ollut ehdottomasti estettävissä, jos olisi noudatettu ajantasaisia hyviä 
hoitokäytäntöjä. 

 Mahdollisesti estettävissä: Poikkeamatilanteet, joihin on mahdollista kehittää 
turvallisuutta edistävä toimintamalli ja siten mahdollista estää samankaltaisia 
poikkeamatilanteita tai poikkeamatilanne olisi voitu välttää normaalit 
vaatimukset ylittävillä toimilla 

 Epätodennäköisesti estettävissä: Poikkeamat, joita on hyvin vaikea ennakoida ja 
joita on vaikea estää uusilla toimintaohjeilla tai lääke aiheutti ennalta 
arvaamattoman vaikutuksen hyvien hoitokäytäntöjen mukaisen hoidon aikana. 
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Poikkeamatilanteissa tiettyihin lääkkeisiin on liitetty suurentunut riski vakavan haitan 

mahdollisuuteen ja Institute for Safe Medication Practices (ISMP) on julkaissut listoja 

tällaisista riskilääkkeistä terveydenhuollon eri toimintaympäristöihin sovellettuina 

(Institute for Safe Medication Practices 2018a; 2018b; 2018c). Riskilääkkeisiin liittyvät 

lääkityspoikkeamat eivät välttämättä ole yleisempiä verrattuna muihin lääkkeisiin, mutta 

lääkityspoikkeamasta aiheutuvat seuraukset potilaalle ovat todennäköisesti vakavampia. 

Myös potilaaseen liittyvät tekijät, kuten korkea ikä, monisairastavuus, monilääkitys ja 

heikkokuntoisuus, on yhdistetty suurentuneeseen riskiin saada poikkeaman seurauksena 

vakava haitta (Buajordet ym. 2001; Avery ym. 2013; Ferrah ym. 2017; Salmasi ym. 2018; 

Yardley ym. 2018).  

 

Aiemmissa vakavia lääkityspoikkeamia käsittelevissä tutkimuksissa aineistona on 

yleisimmin käytetty viranomaisille ja kansallisiin potilasturvallisuustietokantoihin 

raportoituja lääkityspoikkeamatapauksia, potilaskertomuksia sekä potilaiden 

lääkitystietoja (Buajordet ym. 2001; Phillips ym. 2001; Saedder ym. 2014; Björkstén ym. 

2016; Thomas ja MacDonald 2016; Henriksen ym. 2017; Yardley ym. 2018). Suomessa 

ei toistaiseksi ole tahoa, joka kokoaisi kattavasti potilasturvallisuustietoa kansallisella 

tasolla terveydenhuollon eri organisaatioista (Potilasvakuutuskeskus 2018). Suomessa 

vakavia lääkityspoikkeamia koskevaa tietoa kerääntyy muun muassa Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) asiakirjoihin. Valvira on sosiaali- ja 

terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto, joka vastaa terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden sekä toimintayksiköiden valvonnasta valtakunnallisesti sekä 

julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa ja käsittelee potilaan hoitoon liittyvät 

kantelut, joissa epäillään hoitovirheen johtaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan 

pysyvään vammautumiseen (Valvira 2018a; Valvira 2019a; Valvira 2018b).  

 

Aiemman vakavia lääkityspoikkeamia Suomessa käsittelevän tutkimuksen perusteella 

suurin osa lääkityspoikkeamista olisi ollut ehkäistävissä ja vakavien lääkityspoikkeamien 

analysoinnin avulla poikkeamista voidaan oppia, kehittää käytäntöjä samankaltaisten 

poikkeamien ennaltaehkäisemiseksi ja tätä kautta parantaa potilasturvallisuutta (Lindén-

Lahti ym. 2009). Tämän tutkimuksen tavoitteina oli saada ajantasaista tietoa vakavista 
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lääkityspoikkeamista kansallisella tasolla hyödyntämällä terveydenhuollon 

valvontaviranomaisen aineistoa, jotta poikkeamista voitaisiin oppia myös 

organisaatioiden ulkopuolella, joissa poikkeamat tapahtuivat.  

 

AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkimuksen aineistona käytettiin Valviran vuosina 2013–2017 ratkaisemia 

terveydenhuollon kanteluita sekä muille viranomaisille antamia lausuntoja, joissa 

epäasianmukaisen toiminnan pääasialliseksi syyksi oli tilastoitu lääkehoidon 

toteuttaminen ja joissa oli todettu epäasianmukaisuutta. Valvira käsittelee kantelut, joissa 

epäillään hoitovirheen johtaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään 

vammautumiseen. Valvira antaa poliisin tai eduskunnan oikeusasiamiehen pyynnöstä 

lausuntoja muun muassa potilaiden hoidon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden 

toiminnan asianmukaisuudesta.  

 

Käsiteltäviensä asioiden selvittämiseksi Valvira pyytää potilasasiakirjat, asianomaisten 

ammattihenkilöiden selvitykset ja organisaatioiden lausunnot sekä muut tarvittavat 

asiakirjat ja selvitykset. Tarvittaessa tapauksista pyydetään ulkopuolisen asiantuntijan 

lausunto. Silloin kun Valvira harkitsee kanteluasiassa seuraamuksen antamista 

epäasianmukaisesta toiminnasta terveydenhuollon ammattihenkilöille tai 

organisaatioille, pyydetään selitys asianomaisilta ennen ratkaisua. Selityksessä 

asianomaisella on mahdollista esittää näkemyksensä asiasta. Tutkimuksen aineistona 

käytettiin Valviran antamia päätöksiä ja lausuntoja sekä niiden perusteena olevaa 

materiaalia. 

 

Tutkimuksessa käytettäväksi valitut lausunnot ja kanteluasiakirjat (n=58) haettiin 

kolmessa vaiheessa (Kuva 1). Lausunnoista yksi oli annettu eduskunnan 

oikeusasiamiehelle ja loput poliisille. Tiedonkeruun aineistosta sekä tapausten luokittelun 

suoritti yksi tutkija (AT). Aineiston analysoinnissa käytettiin strukturoitua 

tiedonkeruulomaketta (LIITE 4), jonka luokitus rakennettiin mukaillen aiempien 

tutkimusten luokitteluja (Hallas ym. 1990; Lindén 2007; Pitkä 2009; Basger ym. 2015; 
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Eronen 2016). Tiedonkeruulomake sisälsi potilaiden taustatiedot sekä tiedot 

lääkevalmisteesta, lääkityspoikkeaman tyypistä ja sijainnista lääkehoitoprosessissa, 

tapahtumapaikkana olleesta organisaatiosta, mukana olleista ammattihenkilöistä, 

poikkeaman seurauksesta potilaalle sekä mahdollisista seuraamuksista 

ammattihenkilöille. Lääkityspoikkeamien tapahtumatyyppien luokittelujärjestelmäksi 

valittiin Basger ym. (2015) kehittämä lääkehoitoihin liittyvien ongelmien 

syyluokittelujärjestelmä, sillä se arvioitiin tutkimusryhmän osalta tutkimusaineiston 

analysointiin sopivaksi. Järjestelmä on mahdollisesti tähänastisista lääkehoitoihin 

liittyvien ongelmien syyluokittelujärjestelmistä kattavin ja luokittelu huomioi 

tapahtumatyypin ja lääkityspoikkeaman sijainnin lääkehoitoprosessissa sekä 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäksi potilaan itsensä tai hänen huoltajansa 

toteuttaman lääkehoidon aikana esiintyneet ongelmat. Luokittelujärjestelmä käännettiin 

suomeksi kahden tutkijan (AT ja CLL) konsensuskäännöksenä (LIITE 5). Tutkimuksen 

tilastollisessa analyysissa tapausten luokittelun perusteella saadut tulokset ilmoitettiin 

frekvensseinä sekä prosentuaalisina osuuksina ja analyysi suoritettiin Microsoft Excel® 

-ohjelmalla. 
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Kuva 1.Tutkimuksessa käytettävän aineiston hakustrategia. 

 

Vaihe I: Valvira haki QlikView-
tietovarannon ratkaistujen 

valvonta-asioiden tilastoista 
vuosina 2013–2017 ratkaistut 

kantelupäätökset ja muille 
viranomaisille annetut lausunnot 
(diaarinumerot), joissa tapauksen 
pääasiallisena syynä oli tilastoitu 

lääkehoidon toteuttaminen 
(n=131, joista kantelut n=79, 

lausunnot n=52). 

Vaihe II: Mukaan valittiin ne 
kantelupäätökset (diaarinumerot), 

joissa raskain toimenpide oli 
hallinnollinen ohjaus: käsityksen 
ilmaisu, huomion kiinnittäminen, 

huomautus sekä muille 
viranomaisille annetut lausunnot 
(diaarinumerot), joissa oli todettu 

epäasianmukaisuutta (n=62). 

Vaihe III: Tutkijan (AT) 
läpikäymiä asiakirjoja oli 62 

(kanteluasiakirjat n=35 ja muille 
viranomaisille annetut lausunnot 
n=27). Yksi lausunto kohdistui 

ammattihenkilöön, joka oli 
osallisena kolmen potilaan 

lääkityspoikkeamassa, ja nämä 
luokiteltiin erillisiksi tapauksiksi. 

Tapaukset, joiden käsittely 
kesken sekä tapaukset, joissa 
ei todettu moitittavaa (n=69). 

Ei kyse tutkimusjoukkoon 
kuuluvasta asiasta (n=4). 

Duplikaatit (n=2) 

Tutkimuksessa käytettäväksi valitut 
muille viranomaisille annetut 
lausunnot ja kanteluasiakirjat 
(n=58). Lausunnoista yksi oli 

annettu eduskunnan 
oikeusasiamiehelle ja loput 

poliisille. 
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Luokittelun lisäksi sisällönanalyysin avulla tapauksista kirjoitettiin tiivistelmät 

anonymisoidussa muodossa lääkehoitoprosessien kuvaamiseksi. Tiivistelmissä kuvattiin 

merkittävimmät toimet, jotka tehtiin potilaan lääkehoitoprosessin eri vaiheissa sekä 

esiintyneet poikkeamat ja niihin liittyneet tekijät. Lisäksi sisällönanalyysillä pyrittiin 

tunnistamaan lääkityspoikkeaman syyt ja myötävaikuttaneet tekijät huomioiden laitteisto 

ja välineet, prosessit ja toimintatavat, tiedot ja osaaminen, inhimilliset tekijät, johtamiseen 

liittyvät tekijät, tiedon kulku sekä ulkopuoliset kontrolloimattomat tekijät (Bjørn ym. 

2010).  

 

TUTKIMUSLUVAT JA TUTKIMUSETIIKKA 

Tutkimus suoritettiin Valviran luvalla ja lupaa varten laadittiin tutkimussuunnitelma, 

rekisteriseloste sekä salassapitositoumus. Tutkimuksen järjestelmälähtöisen 

lähestymistavan mukaisesti tutkimuksessa keskityttiin organisaatioiden prosesseihin ja 

olosuhteisiin, joissa vakavaan hoitovirheeseen johtanut lääkehoito oli toteutettu sekä 

poikkeamissa esiintyneisiin lääkevalmisteisiin, minkä vuoksi tutkimusta varten ei haettu 

ennakkoarviointia eettiseltä toimikunnalta. Tutkimus suoritettiin hyvää tutkimustapaa 

noudattaen ja anonymiteetti säilyttäen. 

 

TULOKSET 

Potilaat lääkityspoikkeamissa, poikkeamien vakavuus ja estettävyys 

Potilaista 59 % (n=34) oli naisia ja 41 % (n=24) miehiä. Potilaiden ikä vaihteli 25 ja 99 

vuoden välillä (keskiarvo 74 vuotta). Potilaiden ikä painottui vahvasti yli 60-vuotiaisiin, 

joiden osuus aineistossa oli 82 % (n=48). Lääkityspoikkeamia tapahtui eniten yli 80-

vuotiaille naisille (43 %; n=25). 

 

Aineiston 58 tapauksessa poikkeamat potilaan lääkehoitoprosessissa olivat aiheuttaneet 

21 tapauksessa (36 %) potilaan kuoleman ja yhdeksässä tapauksessa (16 %) vakavan 

haitan (Taulukko 2). Kolmessa tapauksessa poikkeama estettiin ennen kuin se ehti 

saavuttaa potilaan, eikä siitä näin ollen aiheutunut haittaa. Kuudessa tapauksessa 
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lääkityspoikkeamien aiheuttamaa haitan tasoa ei pystytty määrittämään jälkikäteen. 

Lopuissa tapauksissa (n=19; 33 %) poikkeamat aiheuttivat potilaalle muun haitan.  

 

Tutkimuksessa käytettyjen estettävyyden määritelmien mukaisesti arvioituina 91 % 

(n=53) tapauksista olisivat olleet joko ehdottomasti tai mahdollisesti estettävissä jossakin 

potilaan lääkehoitoprosessin vaiheessa (Taulukko 1 ja taulukko 2). Kaksi tapausta, jotka 

johtivat potilaan kuolemaan, arvioitiin olevan epätodennäköisesti estettävissä. 
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Taulukko 2. Lääkityspoikkeamien taustatekijät Valviran aineistossa vuosina 2013–2017. 
*Asumispalveluyksikkö käsittää myös tehostetun asumispalvelun yksiköt. **Tapauksissa 
lähihoitajat toimivat terveydenhuollon tehtävissä, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa 
lähihoitajat on käsitelty terveydenhuollon ammattihenkilöinä. 

 n (%) 
POTILAAN SUKUPUOLI n = 58 
Nainen  34 (58,6) 
Mies 24 (41,4) 
POTILAAN IKÄ (vuotta) n = 58 
0–19 0 (0) 
20–39 4 (6,9) 
40–59 6 (10,3) 
60–79 15 (25,9) 
80–99 33 (56,9) 
POTILAALLE AIHEUTUNUT HAITTA n = 58 
Potilaan kuolema 21 (36,2) 
Vakava haitta 9 (15,5) 
Muu haitta 19 (32,8) 
Ei määritettävissä 6 (10,3) 
Ei haittaa 3 (5,2) 
POIKKEAMIEN ENNALTA ESTETTÄVYYDEN ARVIOINTI n = 58 
Ehdottomasti estettävissä 39 (67,2) 
Mahdollisesti estettävissä 14 (24,1) 
Epätodennäköisesti estettävissä 2 (3,4) 
Estetty 3 (5,2) 
LÄÄKITYSPOIKKEAMIEN TAPAHTUMAPAIKAT n = 64 
Asumispalveluyksikkö* 16 (25,0) 
Yliopistosairaala 10 (15,6) 
Terveyskeskuksen vuodeosasto 10 (15,6) 
Keskussairaala 10 (15,6) 
Muu sairaala 9 (14,1) 
Terveyskeskuksen vastaanottotoiminta  4 (6,3) 
Kotihoito 3 (4,7) 
Apteekki 1 (1,6) 
Lääkäriasema 1 (1,6) 
TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖT LÄÄKITYSPOIKKEAMISSA n = 74  
Lääkäri 37 (50,0) 
Lähihoitaja**/perushoitaja 17 (23,0) 
Sairaanhoitaja 13 (17,6) 
Tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä toiminut lääketieteen opiskelija 5 (6,8) 
Farmasisti (farmaseutti tai proviisori) 2 (2,7) 
LÄÄKEHOITOPROSESSIN VAIHE, JOSSA POIKEKAMA TAPAHTUI n = 81 
Päätös lääkkeestä/hoidosta 38 (46,9) 
Lääkkeen annostelu potilaalle 15 (18,5) 
Hoidon seuranta 14 (17,3) 
Lääkkeen jakaminen 6 (7,4) 
Lääkkeen kirjaaminen 5 (6,2) 
Lääkkeen käyttäminen 1 (1,2) 
Lääkkeen toimittaminen 1 (1,2) 
Lääkkeen tilaaminen 1 (1,2) 
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Lääkityspoikkeamien tapahtumapaikat 

Eniten Valviran tutkintaan tulleita lääkityspoikkeamia tapahtui sairaalaolosuhteissa joko 

yliopistosairaalassa, keskussairaalassa tai muussa sairaalassa (n=29; 45 %) sekä 

iäkkäiden hoitoon suunnatuissa yksiköissä: asumispalveluyksikössä (käsittää myös 

tehostetun asumispalvelun yksiköt), terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä kotihoidossa 

(n=29; 45%). Kuudessa tapauksessa lääkityspoikkeama tapahtui kahdessa eri 

terveydenhuollon yksikössä esimerkiksi siten, että lääkityspoikkeama tapahtui 

terveyskeskuksessa, mutta myös jatkohoidossa sairaalassa potilaan lääkehoidossa esiintyi 

poikkeama.  

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt lääkityspoikkeamissa 

Osassa tapauksista (n=16; 28 %) yhdessä poikkeamatilanteessa oli mukana useampi kuin 

yksi ammattihenkilö tai tapauksessa esiintyi useita poikkeamatilanteita, joihin liittyi 

useampia ammattihenkilöitä. Useimmin lääkityspoikkeamissa mukana olivat lääkärit 

n=37 (50 %), lähihoitajat/perushoitajat n=17 (23 %) sekä sairaanhoitajat n=13 (18 %) 

(Taulukko 2). Tapauksissa esiintyi myös organisaation toiminnasta johtuvia poikkeamia 

(n=7), joilla tarkoitettiin sellaisia tapauksia, joissa poikkeaman ei voitu todeta johtuneen 

tietyn ammattihenkilön tai ammattiryhmään kuuluvan toiminnasta vaan poikkeama oli 

seurausta terveydenhuollon yksiköiden prosesseihin liittyvistä puutteista. 

 

Aineiston 32 kantelupäätöksestä ilmeni Valviran antamat seuraamukset terveydenhuollon 

ammattihenkilöille ja organisaatioille. Lääkityspoikkeamiin johtaneista 

epäasianmukaisesta tai virheellisestä toiminnasta Valvira antoi hallinnollista ohjausta 36 

eri ammattihenkilölle tai organisaatiolle (johdolle): huomautuksen (n=5), huomion 

kiinnittämisen (n=27) ja käsityksen ilmaisemisen (n=4). 
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Poikkeamien sijainti lääkehoitoprosessissa ja lääkehoitoihin liittyvät ongelmat 

lääkityspoikkeamissa 

Useissa tapauksissa (41 %; n=24) potilaan hoidon aikana esiintyi poikkeamia 

lääkehoitoprosessin eri vaiheissa. Eniten poikkeamia esiintyi päätettäessä potilaan 

lääkkeestä/hoidosta (47 %; n=38), lääkettä annosteltaessa (16 %; n=15) ja hoidon 

seurannan aikana (19 %, n=14) (Taulukko 2).  

 

Tapauksista pyrittiin tunnistamaan kaikki lääkehoitoihin liittyvät ongelmat 

poikkeamatapauksissa ja valtaosassa (53 %; n=31) tapauksista oli löydettävissä useita 

lääkehoitoihin liittyviä ongelmia. Lääkehoitoihin liittyvät ongelmat liittyivät useimmin 

lääkkeen määräämiseen ja etenkin lääkkeen valintaan (n=22), annoksen valintaan (n=13) 

sekä hoidon kestoon (n=11) (Kuva 2). Lääkkeen annostelussa esiintyneet ongelmat 

liittyivät väärän annoksen annosteluun (n=7), väärään annosteluajankohtaan (n=5) sekä 

siihen, että potilas sai toisen henkilön lääkkeet (n=8) (Kuva 3). Hoidon seurannan aikana 

esiintyneet lääkehoidon ongelmat liittyivät siihen, ettei seurantaa toteutettu tai se 

toteutettiin liian harvoin (n=14) (Kuva 3). Liian harvoin toteutettu sairauden tilan seuranta 

liittyi esimerkiksi puutteelliseen munuaisten toiminnan seurantaan tilanteessa, jossa 

potilaalla käytössä olleen lääkityksen vuoksi muuttuva munuaisfunktio olisi tullut 

huomioida. Lääkehoidon seurannan toteutumatta jääminen tai liian harvoin toteutettu 

seuranta liittyi esimerkiksi tilanteeseen, jossa potilaan elimistön lääkeainepitoisuuden 

seuranta digoksiinihoidon aikana oli puutteellista. Liian harvoin toteutetulla lääkkeen 

vaikutuksen/haittavaikutuksen seurannalla tai seurannan toteutumatta jäämisellä 

tarkoitettiin esimerkiksi tilannetta, jossa epiduraalisen kivunhoidon aikana potilaan 

motoriikkaa ei seurattu riittävän tiheästi.  

 

Aineistossa esiintyneitä poikkeamiin liittyviä ongelmia, joita Basger ym. (2015) 

luokittelujärjestelmän avulla ei voitu luokitella muihin kuin kategoriaan 9 ”muu syy” 

(n=8; 8 %) olivat apteekissa tapahtunut toimituspoikkeama, kirjaamispoikkeamia 

potilaan lääkityskorttiin, liian nopeasti toteutettu lääkitysmuutos sekä jakopoikkeama 

potilaan lääkelasiin, joka estettiin ennen kuin se ehti saavuttaa potilaan.
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Kuva 2. Tapauksista (n=58) tunnistetut lääkkeen määräämiseen liittyneet lääkehoidon ongelmat luokiteltuna 
Basger ym. (2015) luokittelujärjestelmän pää- ja alakategorioihin (LIITE 5). 
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47
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1. Lääkkeen valinta (n=22)

1.1 Lääke on epätarkoituksenmukainen 
vasta-aiheen tai tehottomuuden vuoksi tai 
lääke on tarkoitettu säännölliseen käyttöön 

eikä tarvittaessa otettavaksi tai 
turvallisempi lääkevaihtoehto on saatavilla 

(n=7)

1. Lääkkeen käyttöön liittyi erityistä 
huomioitavaa (n=1) 

2 Lääke (ehdottomasti) vasta-aiheinen (n=5)

4. Lääke ei ole suositusten perusteella 
turvallisin/tehokkain potilaan sairauden hoitoon 

(n=1)

1.2 Lääkkeen käytölle ei ole indikaatiota 
(n=4)

1. Ei (dokumentoitua) indikaatiota lääkkeelle 
(n=4)

1.3 Epätarkoituksenmukainen 
lääkeyhdistelmä tai lääke-ruoka -yhdistelmä 

tai lääkkeen ja alkoholin yhteisvaikutus 
(n=4)

1. Lääkeaineinteraktio aiheuttaa tai saattaa 
aiheuttaa ei-toivottuja haittoja lisäämällä yhden 
tai useamman lääkkeen terapeuttista vaikutusta 

(n=3)

2.  Lääkeaineinteraktio aiheuttaa tai saattaa 
aiheuttaa ei-toivottuja haittoja vähentämällä 
yhden tai useamman lääkkeen terapeuttista 

vaikutusta (n=1)

1.6 Synergististä/ennaltaehkäisevää 
lääkitystä ei aloitettu (n=7)

1. Ennaltaehkäisevä lääkehoito tarvitaan 
vähentämään riskiä uuteen sairauden tilaan (n=2)

2. Potilaan tila vaatii lisälääkitystä synergistisen 
vaikutuksen saavuttamiseksi (n=5)

2. Lääkemuoto (n=1) 2.1 Epätarkoituksenmukainen tai ei paras 
mahdollinen lääkemuoto (n=1)

3. Annoksen valinta (n=13)

3.1 Lääkeannos liian pieni  (n=1)

3.2 Lääkeannos liian suuri (n=8)

3.5 Sairauden tilan 
heikkeneminen/paraneminen vaatii 

annosmuutosta (n=3)

1. Sairauden tilan heikkeneminen vaatii 
annosmuutosta (n=3)

3.6 Lääkkeen annosohje epäselvä, 
vaillinainen tai potilas/lääkkeen antaja ei 

ymmärtänyt (n=1)

4. Hoidon kesto (n=11)

4.1 Hoidon kesto liian lyhyt (n=7)

4.2 Hoidon kesto liian pitkä (n=4)
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Kuva 3. Tapauksista (n=58) tunnistetut määrättyjen lääkkeiden käyttöön liittyneet lääkehoidon ongelmat 
luokiteltuna Basger ym. (2015) luokittelujärjestelmän pää- ja alakategorioihin (LIITE 5).
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(n

=
42

)

5. Lääkehoitoprosessi 
(n=18)

5.1 Epätarkoituksenmukainen lääkkeen 
annosteluajankohta ja/tai 

lääkeannosten väli, kun hoidosta vastaa 
potilas/omaishoitaja/hoitaja (n=5)

5.2 Lääkkeen alikäyttö/liian vähäinen 
annostelu (n=4)

8 .Terveydenhuollon 
ammattihenkilö/omaishoitaja annosteli 

lääkettä liian vähän (n=4)

5.3 Lääkkeen liikakäyttö/liika-
annostelu (n=3)

5.7 Potilas/omaishoitaja/hoitaja ei 
kyennyt/ei käyttänyt 
lääkettä/lääkemuotoa 

tarkoituksenmukaisesti (n=1)

2. Potilaasta johtuvat syyt (n=1)

5.8 Riittävää lääkeneuvontaa ei 
annettu, ei ymmärretty tai 

väärinymmärrettiin tai ei noudatettu 
(n=5)

1. Riittävää lääkeneuvontaa ei annettu 
(n=3)

3. Riittävää neuvontaa sairauden tilan 
hallinnasta ei annettu, ohjeita ei ymmärretty 

tai ei noudatettu (n=2)

6. Logistiikka (n=11)

6.1 Määrättyä lääkettä ei ollut 
saatavilla (n=1)

6.2 Lääkemääräys oli virheellinen, 
puutteellinen, huonosti 
luettavissa/epäselvä tai 

lääkemääräyksen siirymisessä oli 
ongelma (n=2)

2. Lääkemääräys ei siirtynyt seuraavaan 
hoitoyksikköön (n=2)

6.3 Poikkeama lääkkeen valinnassa 
(n=8)

4. Potilas sai toisen henkilön lääkkeen 
(n=8)

7. Hoidon seuranta (n=14) 7.2 Hoidon seurantaa ei toteutettu tai 
toteutettiin liian harvoin (n=14)

1. Sairauden tilan seuranta toteutettiin liian 
harvoin (n=4)

2. Lääkehoidon seurantaa ei toteutettu tai 
toteutettiin liian harvoin (n=5)

3. Lääkkeen vaikutusta/haittavaikutusta ei 
seurattu tai seurattiin liian harvoin (n=5)
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=

10
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8. Haittavaikutus tai 
odottamaton reaktio tai ei 

selkeää syytä 
lääkehoitoon liittyvälle 

ongelmalle (n=2)

8.1 Lääke aiheutti potilaalle 
haittavaikutuksen (n=2)

2. Lääke aiheutti potilaalle ei-toivotun 
vasteen normaalilla terapeuttisella 

annoksella (n=2)

9. Muu syy, joka ei ole 
luokiteltavissa edellisiin 

kahdeksaan 
poikkeamatyyppiin (n=8)
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Lääkityspoikkeamissa esiintyneet lääkkeet 

Lähes puoleen tapauksista (n=26; 45 %) liittyi useampi kuin yksi lääke. 

Lääkityspoikkeamissa useimmin esiintyneet ATC-luokituksen mukaiset lääkkeiden 

terapeuttiset alaryhmät olivat antitromboottiset lääkeaineet, opioidit ja psykoosilääkkeet 

(Taulukko 3). Jos poikkeamissa esiintyneet lääkkeet jaetaan ATC-luokituksen mukaisiin 

pääryhmiin, useimmin tapauksissa esiintyneet ryhmät olivat hermostoon vaikuttavat 

lääkkeet (n=48), ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet 

(n=20) sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet (n=20). 

  



87 
 

 

Taulukko 3. Tapauksissa (n=58) esiintyneiden lääkkeiden ATC-luokituksen mukaiset 
terapeuttiset alaryhmät (Fimea 2019). Lähes puoleen tapauksista (n=26; 45 %) liittyi 
useampi kuin yksi lääke, minkä vuoksi aineistossa lääkeaineluokkien määrä on suurempi 
kuin tapausten lukumäärä.  

 

Lääkeaineen ATC-luokka  n (%) 
B01 Antitromboottiset lääkeaineet  17 (13,0) 
N02A Opioidit 10 (7,6) 
N05A Psykoosilääkkeet 10 (7,6) 
A10 Diabeteslääkkeet 8 (6,1) 
C01 Sydänlääkkeet 8 (6,1) 
N05C Unilääkkeet 7 (5,3) 
N05B Neuroosilääkkeet ja rauhoittavat aineet 6 (4,6) 
C03 Diureetit 5 (3,8) 
C07 Beetasalpaajat 5 (3,8) 
N03 Epilepsialääkkeet 5 (3,8) 
A12AX Kalsiumin yhdistelmävalmisteet D-vitamiinin ja/tai 
muiden lääkeaineiden kanssa 

4 (3,1) 

J01 Systeemiset bakteerilääkkeet 4 (3,1) 
R03 Ahtauttavien hengitystiesairauksien lääkkeet 4 (3,1) 
H03 Kilpirauhasen toimintahäiriöiden hoito 3 (2,3) 
A06 Ummetuslääkkeet  3 (2,3) 
N01 Anestesia-aineet 3 (2,3) 
N06D Dementialääkkeet 3 (2,3) 
V03 Myrkytysten, yliannostusten ym. hoitoon käytettävät 
valmisteet 

3 (2,3) 

A02 Liikahappoisuuden hoitoon tarkoitetut valmisteet 2 (1,5) 
A07 Ripulin ja suolistoinfektioiden lääkkeet 2 (1,5) 
H02 Systeemisesti käytettävät kortikosteroidit 2 (1,5) 
N02B Muut analgeetit ja antipyreetit 2 (1,5) 
N06A Masennuslääkkeet 2 (1,5) 
S01 Silmätautien lääkkeet 2 (1,5) 
A11 Vitamiinit 1 (0,8) 
B02 Hemostaatit 1 (0,8) 
B03 Anemialääkkeet 1 (0,8) 
C08 Kalsiumkanavan salpaajat 1 (0,8) 
C09 Reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavat 
lääkeaineet 

1 (0,8) 

G03 Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat 
aineet 

1 (0,8) 

L01 Solunsalpaajat 1 (0,8) 
L02 Endokrinologiset lääkeaineet 1 (0,8) 
M01 Tulehduskipu- ja reumalääkkeet 1 (0,8) 
M03 Lihasrelaksantit 1 (0,8) 
V03AN Lääkekaasut 1 (0,8) 
Yhteensä 131 
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Aineiston tapauksiin (n=58) liittyi yhteensä 131 lääkettä ja 77 eri lääkeainetta (Taulukko 

4). Viidessä tapauksessa ei ilmennyt, mikä lääkeaine oli kyseessä (esimerkiksi ei 

selvinnyt mistä insuliinista oli kyse), mutta tällaisissa tapauksissa lääkeaineen ATC-

luokka oli kuitenkin määritettävissä. Vakavissa tai kuolemaan johtaneissa 

lääkityspoikkeamissa (n=30) esiintyi yhteensä 78 lääkettä ja 55 eri lääkeainetta. Kaikissa 

poikkeamatapauksissa esiintyneistä lääkkeistä 38 % (n=50) kuului ISMP:n listaamiin 

suuren riskin lääkkeisiin (ISMP 2018a; ISMP 2018b; ISMP 2018c). 

 

Taulukko 4. Tapauksissa (n=58) yleisimmin esiintyneet lääkeaineet. Muut tapauksissa 
esiintyneet lääkeaineet esiintyivät aineistossa ainoastaan kerran. *= lääkeaine kuuluu 
ISMP:n riskilääkkeisiin, *i.v= lääkeaine kuuluu ISMP:n riskilääkkeisiin 
laskimonsisäisesti annosteltuna (ISMP 2018a; ISMP 2018b; ISMP 2018c). Osaan 
tapauksista (n=26; 45 %) liittyi useampi kuin yksi lääke, minkä vuoksi lääkeaineiden 
määrä on suurempi kuin tapausten lukumäärä. 

Lääkeaineet 
lääkityspoikkeamissa (n=126) 

n (%) Lääkeaineet vakavissa ja 
kuolemaan johtaneissa 
poikkeamissa (n=78) 

n (%) 

Oksikodoni* 7 (5,6) Enoksapariini* 5 (6,4) 
Enoksapariini* 7 (5,6) Furosemidi 4 (5,1) 
Furosemidi 5 (4,0) Oksikodoni* 4 (5,1) 
Varfariini* 4 (3,2) Varfariini* 3 (3,8) 
Tematsepaami 4 (3,2) Naloksoni 3 (3,8) 
Ketiapiini 4 (3,2) Ketiapiini 3 (3,8) 
Naloksoni 3 (2,4) Metoprololi*i.v 3 (3,8) 
Metoprololi*i.v 3 (2,4) Bisoprololi 2 (2,6) 
Metformiini* 3 (2,4) Isosorbidimononitraatti 2 (2,6) 
Levotyroksiini 3 (2,4) Metformiini* 2 (2,6) 
Kolekalsiferoli 3 (2,4) Digoksiini* 2 (2,6) 
Haloperidoli 3 (2,4) Diatsepaami 2 (2,6) 
Diatsepaami 3 (2,4) Muut 43 (55,1) 
Asetyylisalisyylihappo* 3 (2,4)   
Parasetamoli 2 (1,6)   
Loratsepaami*i.v. 2 (1,6)   
Kalsiumkarbonaatti 2 (1,6)   
Isosorbidimononitraatti 2 (1,6)   
Isosorbididinitraatti 2 (1,6)   
Fentanyyli* 2 (1,6)   
Digoksiini* 2 (1,6)   
Bisoprololi 2 (1,6)   
Muut 55 (44,7)   
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Lääkityspoikkeamissa useimmin esiintyneet lääkeaineet olivat enoksapariini ja 

oksikodoni. Enoksapariinihoidon aikana esiintyneet poikkeamat liittyivät liian suuren 

lääkeannoksen valintaan, puutteelliseen seurantaan ja hoidon kestoon. Oksikodonihoidon 

ongelmat liittyivät liian suuren oraaliliuosannoksen annosteluun, lääkkeen annosteluun 

väärälle potilaalle, väärään annostelureittiin ja annosmuutoksen tarpeeseen potilaan tilan 

heiketessä. 

 

Aineiston kaikkiin poikkeamatapauksiin liittyneistä lääkkeistä oraalisesti annosteltiin 69 

% (n=89), laskimonsisäisesti 12 % (n=15), ihonalaisesti 10 % (n=13), epiduraalisesti 3 % 

(n=4), inhalaationa 3 % (n=4), lihaksensisäisesti 2 % (n=2), okulaarisesti 2 % (n=2) ja 

transdermaalisesti 1 % (n=1). Vakavissa ja potilaan kuolemaan johtaneissa poikkeamissa 

esiintyneistä lääkkeistä oraalisesti annosteltiin 72 % (n=58), ihonalaisesti 12 % (n=10), 

laskimonsisäisesti 9 % (n=7), epiduraalisesti 5 % (n=4) ja lihaksensisäisesti 3 % (n=2). 

Aineistossa esiintyi kahdeksan tapausta, joissa potilas sai toisen henkilön lääkkeet ja 

näihin tapauksiin liittyi yhteensä 47 suun kautta annosteltavaa lääkevalmistetta. Näistä 

tapauksista viisi oli vakavaa tai potilaan kuolemaan johtanutta tapausta, ja niihin liittyi 

yhteensä 34 suun kautta annosteltavaa valmistetta. Nämä tapaukset osaltaan nostavat 

oraalisesti annosteltavien lääkkeiden osuutta tutkimusaineistossa.  
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Yksiköissä tehdyt muutokset poikkeamien jälkeen 

Tapauksista 60 %:ssa (n=35) oli mainittu muutoksista, joihin yksiköissä oli ryhdytty, jotta 

samankaltaisten poikkeamien esiintyminen tulevaisuudessa voitaisiin estää. Mainittuja 

toimenpiteitä ja muutoksia olivat esimerkiksi:  

 toimintamallien ja -ohjeiden selkeyttäminen ja tarkentaminen 

 prosessien kriittinen tarkastelu ja kehittäminen 

 sähköiseen kirjaamiseen siirtyminen 

 lääkityslistojen ja annosjakelupussien tarkistusten lisääminen 

 lääkkeenjakokäytäntöjen ja lääkkeenjakokippojen etikettien selkeyttäminen 

 lääkkeiden säilyttämiseen tehdyt muutokset 

 potilastietojärjestelmään sopivan lukulaitteen käyttöönotto 

 potilastietojärjestelmien kehittäminen 

 koulutuksen ja ymmärryksen lisääminen 

 osastofarmaseutin palkkaaminen, joka osallistuu mm. perehdytykseen 

 henkilökunnan määrän lisääminen. 

 

Lääkityspoikkeamien laadullinen sisällönanalyysi 

Tutkimusaineistona olleista tapauksista yhtä lukuun ottamatta (n=57; 98 %) oli 

mahdollista tehdä laadullinen sisällönanalyysi. Tapaus, josta sisällönanalyysiä ei voitu 

tehdä, oli Valviran jo aiemmin selvitettäväksi tulleeseen tapaukseen liittyvä poliisille 

annettu suppea lisälausunto. Esimerkki tapauksesta tehdystä sisällönanalyysistä on 

esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. Esimerkki potilastapauksesta tehdystä sisällönanalyysistä. 

Terveydenhuollon ammattihenkilö annosteli lääkettä liikaa 
Tehostetussa asumispalveluyksikössä lähihoitaja annosteli saattohoidossa 
olleelle asukkaalle 10-kertaisen annoksen oksikodonia sisältävää oraaliliuosta 
(10 mg/ml). Lääkettä annettiin 2,5 ml, vaikka oikea annostus olisi ollut 0,25–0,5 
ml. Poikkeaman huomasi seuraavaan vuoroon tullut hoitaja.  
 
Hoitajat ottivat yhteyttä päivystävään lääkäriin. Lääkäri arvioi, että korkein 
pitoisuushuippu oli jo mennyt, sillä lääkkeen annosta oli kulunut yli kolme tuntia. 
Lääkäri päätti, ettei vastalääkettä tai siirtoa päivystykseen tarvita. Lääkäri antoi 
ohjeeksi seurata tiheämmin potilaan tilaa ja hengitystä sekä olemaan yhteydessä, 
jos potilaan tilassa tapahtui muutoksia. Potilas löytyi myöhemmin elottomana 
vuoteestaan. Kymmenkertainen oksikodoni-annos todennäköisesti nopeutti 
potilaan menehtymistä.  
 
POTENTIAALISET SYYT 
 
Prosessit ja toimintatavat:  
 Antaessaan lääkettä lähihoitaja ei ollut tarkistanut lääkkeen vahvuutta tai 

lääkemääräystä. Osastolla oli käytössä miedompi valmiste (1 mg/ml), jota 
annettu 2,5 ml ja siitä syystä antoi saman määrän tätäkin lääkettä.  

 Potilaan lääkepullon päälle oli merkitty kynällä 2,5 ml ja kanslian pöydällä 
oli ohjelappu potilaasta, johon oli myös merkitty annokseksi 2,5 ml. 
Apteekissa tulostettu annosohjetarra oli kuitenkin oikein.  

 Kaksoistarkistusta ei tehty. 
 Lääkityspoikkeaman tehneen hoitajan kanssa samassa työvuorossa ollut 

toinen hoitaja oli huomannut lääkkeen värin erilaisuuden verrattuna 
miedompaan (1 mg/ml) valmisteeseen, mutta ei reagoinut asiaan. 
 

Tiedot ja osaaminen  
 Päivystävällä lääkärillä oli vähän työkokemusta eikä hän ollut aikaisemmin 

hoitanut itse tai seurannut sivusta vastaavan tilanteen hoitoa. 
 

Tiedonkulku: 
 Lääkäri ei tiennyt hoitokodin seurantamahdollisuuksista tai 

hoitajaresursseista eikä potilaan todellisesta voinnista.  
 

MYÖTÄVAIKUTTANEET TEKIJÄT 
 Rauhaton lääkkeenjakotilanne. 
 Kiire yksikössä potilaan tilan seurannan aikana. 
 Lääkärin siirtopäätökseen vaikutti tieto siitä, että potilaan kohdalla 

sairaalasiirtoja oli ollut tarkoitus välttää. 
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Sisällönanalyysi osoitti, että usein lääkityspoikkeaman taustalta on löydettävissä monia 

eri syitä sekä myötävaikuttaneita tekijöitä ja poikkeamissa mukana olleiden henkilöiden 

näkemykset syistä voivat erota toisistaan. Osa poikkeamista johtuivat inhimillisistä 

erehdyksistä, mutta myös organisaatioiden prosesseissa ja toimintatavoissa oli 

löydettävissä puutteita: esimerkiksi yksikön ohjeet eivät olleet ajantasaisten 

hoitosuositusten mukaisia tai terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät noudattaneet 

yksikön toimintakäytäntöjen mukaista kaksoistarkistusta lääkkeen annostelutilanteessa. 

Laitteistoon ja välineistöön liittyviä syitä olivat esimerkiksi potilastietojärjestelmään 

liittyvät puutteet, jotka edesauttoivat poikkeaman esiintymisessä tai yksikössä ei ollut 

hoidon seurantaan tarvittavaa välineistöä. Tiedonkulussa esiintyneitä ongelmia olivat 

esimerkiksi väärä tulkinta kommunikaatiossa ja puutteellinen kirjaaminen 

potilastietojärjestelmään, jolloin tieto ei siirtynyt ammattihenkilöiden välillä. 

Johtamiseen liittyvät syyt liittyivät useimmiten resursseihin ja henkilöstömitoitukseen. 

Aineistossa korostui usein myös tapausten lääketieteellisen luonteen haastavuus. 

Esimerkiksi potilaan siirto toiseen terveydenhuollon yksikköön aiheutti eräässä 

tapauksessa jatkohoitopaikassa kohtuuttoman hoidollisen ongelman. Tapauksissa 

myötävaikuttaneina tekijöinä mainittiin erityisesti kiire, mutta myös hoitotilanteen 

rauhattomuus sekä tapahtumien nopea eteneminen.  

 

POHDINTA 

Valviran käsiteltäväksi tulleista lääkehoidon toteutukseen liittyvistä tapauksista valtaosa 

tapahtui iäkkäille. Tutkimuksen perusteella lääkkeiden määräämiseen ja hoitopäätöksen 

tekemiseen sekä lääkkeiden antoprosesseihin ja seurantaan liittyy suurentunut riski 

lääkityspoikkeamien esiintymisen kannalta. Tutkimuksessa suurin osa poikkeamista 

tapahtui sairaaloissa tai iäkkäiden hoitoon suunnatuissa yksiköissä. Lisäksi erityisesti 

antitromboottisen lääkehoidon toteutuskäytäntöihin tulisi kiinnittää erityistä huomioita 

vakavien poikkeamien ehkäisemiseksi.  

 

Valviran aineistossa lääkityspoikkeamien esiintyvyys painottui selvästi iäkkäisiin 

potilaisiin (keskiarvo 74 vuotta; vaihteluväli 25–99 vuotta). Myös aiemmassa Valviran 

aineistosta tehdyssä tutkimuksessa lääkityspoikkeamien vakaville seurauksille 
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altistavaksi tekijäksi tunnistettiin etenkin potilaan korkea ikä (Lindén 2007). Iäkkäillä 

tapahtuva elintoimintojen heikentyminen, muutokset farmakokinetiikassa ja 

farmakodynamiikassa sekä mahdolliset useiden sairauksien yhteisesiintyminen ja niiden 

lääkintä useilla lääkkeillä tekevät iäkkäistä erityisen alttiita lääkityspoikkeamien 

seurauksille ja niistä aiheutuville haitoille (Salmasi ym. 2018).  

 

Aineistossa poikkeamatapauksia esiintyi eniten sairaalaolosuhteissa sekä iäkkäiden 

hoitoon keskittyneissä yksiköissä. Sairaalaoloissa esiintyneet poikkeamat olivat 

yleisimpiä myös aiemmassa vakavia lääkityspoikkeamia Suomessa käsittelevässä 

tutkimuksessa (Lindén-Lahti ym. 2009). Sairaaloiden yleisyyttä lääkityspoikkeamien 

tapahtumapaikkoina mahdollisesti selittää se, että sairaaloissa toteutetaan vaativampaa 

lääkehoitoa ja sairaalahoitoon tulevien potilaiden tila vaatii usein akuuttia hoitoa. 

Tulevaisuudessa tulisi tutkia iäkkäiden hoitoon suunnatuissa terveydenhuollon 

palveluissa tapahtuvia lääkityspoikkeamia, siellä esiintyvien lääkityspoikkeamia 

lisäävien riskitekijöiden tunnistamiseksi. Myös Valvira on nostanut iäkkäiden kotiin 

annettavien palveluiden lääkitysturvallisuuden yhdeksi vuoden 2019 valvontakohteista 

(Valvira 2019b).  

 

Aineiston vakavissa tai kuolemaan johtaneissa poikkeamissa esiintyivät etenkin 

antitromboottiset lääkeaineet (varfariini ja enoksapariini) sekä oksikodoni, jotka kuuluvat 

myös Saedder ym. (2014) systemaattisen katsauksen perusteella vakavissa ja kuolemaan 

johtaneissa lääkkeen määräämis- ja seurantapoikkeamissa useimmin esiintyneiden 

lääkkeiden joukkoon. Lisäksi poikkeamatapauksissa esiintyneistä lääkkeistä 38 % 

kuuluvat ISMP:n listaamiin suuren riskin lääkeaineisiin. Aiemmissa Suomessa tehdyissä 

lääkityspoikkeamia käsittelevissä tutkimuksissa ISMP:n listaamat suuren riskin lääkkeet 

esiintyivät noin kolmasosassa (31–37 %) lääkityspoikkeamista (Lindén 2007; Pitkä 2009; 

Eronen 2016; Tyynismaa ym. 2017). ISMP:n riskilääkelistoja on päivitetty ja ne sisältävät 

aiempaa enemmän lääkeaineita ja lääkeaineryhmiä, mikä mahdollisesti vaikuttaa siihen, 

että tutkimuksen aineistossa esiintyi riskilääkkeitä aiempaa hieman useammin. Suomessa 

ei ole laadittu omaa kansallista listaa riskilääkkeistä, mutta Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen laatiman Turvallinen lääkehoito -oppaan (2016) suosituksen mukaisesti 
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lääkehoitoa toteuttavien yksiköiden tulisi tunnistaa riskilääkkeet yksikkökohtaisesti. 

Tapauksista ei kuitenkaan käynyt ilmi oliko poikkeamien tapahtumapaikkoina olleissa 

organisaatioissa tunnistettu suuren riskin lääkkeitä. Tulevaisuudessa terveydenhuollon 

yksiköiden riskilääkkeiden tunnistamisen tärkeyttä tulisi korostaa ja ohjeistuksia kehittää 

riskilääkkeiden tunnistamisen helpottamiseksi.  

 

Aiemmissa tutkimuksissa laskimonsisäisesti annosteltaviin lääkkeisiin on liitetty 

suurempi poikkeamien riski sekä riski vakavaan haittaan tai potilaan kuolemaan 

verrattuna muilla tavoin annosteltaviin valmisteisiin (Phillips ym. 2001; Westbrook ym. 

2011). Valviran tapauksissa vakavissa ja potilaan kuolemaan johtaneissa poikkeamissa 

esiintyneistä lääkkeistä suurin osa (72 %; n=58) annosteltiin oraalisesti. Tätä tulosta voi 

osaltaan selittää tapaukset (n=5), joissa potilas sai toisen henkilön lääkkeet, sillä tällaisiin 

poikkeamiin liittyi useita (n=34) suun kautta annosteltavia valmisteita. Lisäksi aineistossa 

poikkeamien esiintyvyys painottui iäkkäisiin, joilla on tyypillisesti käytössä useita suun 

kautta annosteltavia lääkevalmisteita.  

 

Tutkimusaineistossa esiintyi poikkeamia yleisimmin päätettäessä lääkkeestä/hoidosta (47 

%) ja lääkehoidon ongelmat liittyivät etenkin lääkkeen valintaan. Myös lääkkeen 

annostelussa sekä hoidon seurannan aikana esiintyi useita poikkeamia. Lääkkeen 

määrääminen ja lääkkeen annostelu on myös aiemmissa vakavia lääkityspoikkeamia 

käsittelevissä tutkimuksissa yhdistetty lääkityspoikkeamien esiintymisen kannalta 

kriittisiksi lääkehoitoprosessin vaiheiksi (Phillips ym. 2001; Pierson ym. 2007; Thomas 

ja MacDonald 2016; Ferrah ym. 2017; Henriksen ym. 2017; Salmasi ym. 2018). Koska 

lääkityspäätöksen tekeminen on potilasturvallisuuden näkökulmasta katsottuna erityisen 

riskialtis lääkehoitoprosessin vaihe, tulisi erityisesti lääkkeen määräämisvaiheeseen 

edelleen kehittää suojauksia poikkeamien ehkäisemiseksi.  

 

Suurimmassa osassa tapauksissa oli mainittu muutoksista, joihin organisaatioissa oli 

ryhdytty poikkeamien jälkeen. Vaikuttaa siltä, että yksiköissä on huomioitu prosessien 

kehittämisen merkitys ja keskitytty yksilöiden syyllistämisen sijasta tunnistamaan 



95 
 

 

organisaatioiden olosuhteissa ja prosesseissa piileviä ongelmia. Vaikka terveydenhuollon 

ammattihenkilöillä on oma ammatillinen vastuunsa, ei terveydenhuollon 

ammattihenkilöitä tule syyllistää prosesseissa olevista heikkouksista. Tapauksissa 

esiintyi poikkeamia, jotka olivat seurausta organisaatioiden toimintamalleihin liittyvistä 

puutteista, mikä myös tukee tutkimuksen taustateorian järjestelmälähtöistä 

lähestymistapaa (Reason 1990). 

 

Vakavien lääkityspoikkeamien luokitteluun ei ole yhtä selkeää luokittelujärjestelmää ja 

liian yleisellä tasolla oleva luokittelujärjestelmä ei anna tarpeeksi tarkkaa kuvausta 

lääkityspoikkeamien luonteesta (Lindén-Lahti ym. 2009). Tutkimuksessa käytettäväksi 

yhdeksi luokittelujärjestelmäksi valittiin Basger ym. (2015) kehittämä järjestelmä, vaikka 

sitä ei ole käytetty aiemmin tutkimuksissa lääkityspoikkeamien luokittelussa. Tämän 

tutkimuksen perusteella luokittelujärjestelmä on suhteellisen toimiva ja sen avulla saatiin 

yksityiskohtaisempaa tietoa lääkehoitoon liittyvistä ongelmista etenkin järjestelmän 

alaluokkien avulla. Luokittelujärjestelmää tulisi kuitenkin edelleen kehittää lisäämällä 

siihen luokkia, jotka huomioivat lääkkeen jakopoikkeamat sekä lääkkeen 

kirjaamispoikkeamat.  

 

Koska lääkityspoikkeamiin liittyvät syyt ja myötävaikuttavat tekijät ovat usein 

prosessikohtaisia, valittiin tutkimuksessa toiseksi analyysitavaksi laadullinen 

sisällönanalyysi. Valviran kanteluasiakirjat ja muille viranomaisille annettujen 

lausuntojen asiakirjat soveltuivat hyvin laadulliseen analyysiin, sillä asiakirjat sisälsivät 

lausuntoja ja päätöksiä varten saadut selvitykset ja selitykset poikkeamissa mukana 

olleilta ammattihenkilöiltä ja organisaatioiden johdolta sekä osa tapauksista ulkopuolisen 

asiantuntijan lausunnon. Retrospektiivinen asiakirjojen avulla tehty sisällönanalyysi ei 

korvaa lääkityspoikkeaman tapahtumapaikkana olleen organisaation sisällä tehtyä 

juurisyyanalyysiä (Bjørn ym. 2010). Tutkimuksessa käytetyn sisällönanalyysin avulla 

saatiin kuitenkin tietoa tapauksiin liittyneistä erityispiirteistä, jotka olisivat saattaneet 

jäädä pelkän luokittelun avulla saadun tiedon ulkopuolelle. Lääkityspoikkeamien 

tutkimuksessa tulisi hyödyntää molempia tapoja ja laadullista analyysia etenkin prosessin 

kuvauksen ja oppimisen näkökulmasta. 
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Tutkimuksen heikkoutena on, ettei analyysiin osallistunut poikkeamissa mukana olleita 

henkilöitä tai muiden ammattiryhmien edustajia vaan tutkija teki analyysin pääosin yksin 

asiakirjojen pohjalta. Ennen tutkimuksen aloittamista aineiston tietojen keräämiseksi 

rakennettu luokitus ja määritelmät luokille pyrittiin rakentamaa sellaisella tarkkuudella, 

että niiden perusteella myös toinen tutkija pystyisi toistamaan analyysin uudelleen 

päätyen samoihin tuloksiin. On kuitenkin mahdollista, että tuloksiin vaikuttaa tutkijan 

oma tulkinta tapausten luokittelusta. Etenkin potilaalle lääkityspoikkeamasta aiheutuneen 

haitan taso oli osassa tapauksista haastava määrittää, sillä suuri osa tutkimusjoukkoon 

kuuluneista potilaista oli monisairaita, monilääkittyjä, heikkokuntoisia iäkkäitä ja useissa 

tapauksissa potilaan hoidon aikana esiintyi useita poikkeamatilanteita.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetty Valviran aineisto muodostuu lausuntoja ja kanteluasioiden 

ratkaisuja varten hankituista asiakirjoista. Koska asiakirjoja ei ole alun perin laadittu 

tutkimuksessa käytettäviksi, kaikkea tutkimuksen kannalta tärkeää tietoa ei välttämättä 

ollut löydettävissä aineistosta. Valviran kanteluasiakirjat ja muille viranomaiselle annetut 

lausunnot, sisältävät myös hyvin valikoituja tapauksia, minkä vuoksi niistä saatavaa tietoa 

ei voida käyttää lääkityspoikkeamien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden (prevalenssi ja 

insidenssi) arvioimiseen, kuten ei myöskään interventioiden vaikutuksen arvioimiseen 

virheiden vähenemisessä. Aineistosta on voinut jäädä pois ainakin joitakin tapauksia, 

jotka olisivat kuuluneet tutkimusaineistoon. Jos tapauksen epäasianmukaisen toiminnan 

pääasialliseksi syyksi ei oltu tilastoitu lääkehoidon toteuttaminen tai asian käsittely oli 

kesken, tapaukset eivät tulleet mukaan tutkimukseen. Lisäksi Valvira käsittelee vain ne 

vakavat lääkityspoikkeamat, jotka tulevat sen tietoon. Jotta saataisiin kattavampi kuva 

vakavista lääkityspoikkeamista Suomessa, tulisi eri organisaatioihin kertyvää tietoa 

lääkityspoikkeamista yhdistää kokonaiskuvan hahmottamiseksi.  

 

Valviran tapauksissa esiintyvät lääkityspoikkeamat ovat todennäköisesti jäävuoren 

huippu kaikista Suomessa tapahtuneista vakavista lääkityspoikkeamista, mutta niiden 

avulla saadaan arvokasta tietoa vakavista lääkityspoikkeamista sekä niiden 



97 
 

 

taustatekijöistä ja syistä. Koska Suomessa ei ole kansallista lääkityspoikkeamien 

raportointijärjestelmää, on Valviran aineiston hyödyntäminen tärkeää vakavien 

lääkityspoikkeamien tutkimuksessa ja Valviran tapausten avulla lääkitysturvallisuutta 

voidaan kehittää myös kansallisella tasolla. 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Lääkityspoikkeamista mahdollisesti aiheutuville vakaville haitoille ovat alttiita erityisesti 

iäkkäät potilaat. Vakavissa ja potilaan kuolemaan johtaneissa tapauksista on usein 

tunnistettavissa monia lääkehoidon ongelmia lääkehoitoprosessin eri vaiheista. 

Tutkimuksen perusteella vakavien poikkeamien ehkäisemiseksi erityistä huomiota tulisi 

kiinnittää lääkkeiden määräämiskäytäntöihin sekä antitromboottisen lääkehoidon 

turvalliseen toteutukseen. Valviran aineiston avulla saadaan arvokasta tietoa 

lääkityspoikkeamista kansallisella tasolla, ja tietoa voidaan hyödyntää 

lääkitysturvallisuuden edistämisessä Suomessa.   
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SUMMARY 

Serious medication errors in data of the National Supervisory Authority for Welfare and 

Health (Valvira) in 2013–2017 

Introduction: Medication errors are the leading cause of preventable harm in health care 

across the world. Therefore, improving medication safety is important from the point of 

view of the promotion of patient safety. The aim of this study was to gather information 

about serious medication errors at national level by utilizing data of Valvira to learn from 

the cases outside the organizations where they occurred.  

Material and methods: The data of this study consisted of complaints and regulatory 

statements resolved by Valvira in 2013–2017, in which drug treatment was identified as 

a main reason for the incident and where inappropriateness was found (n=58). Cases were 

classified with predetermined classification system and inductive content analysis was 

used to identify the causes and contributing factors of medication errors. 

Results: Of the included 58 cases, medication errors caused patient’s death in 21 of the 

cases (36%) and severe harm in nine cases (16%). A majority (n=53; 91%) of the errors 

were estimated to be either definitely or possibly preventable. Most (83 %) of the patients 

were adults >60 years (mean age 74 years, range 25–99 years). The most common 

therapeutic group causing medication errors was antithrombotic agents (n=17; 13%). The 

most commonly related drugs in medication errors were enoxaparin (n=7; 6%) and 

oxycodone (n=7; 6%). Most of the medication errors occurred in the prescribing stage 

(n=38; 47%) and drug–related problems being most often connected to the drug selection. 

The inductive content analysis of the cases showed that many causes and contributing 

factors can often be found from the background of medication error.  

Conclusion: Older patients have a greater risk of severe harm in medication errors. In 

severe and fatal cases, there are often several drug related problems identified at different 

stages of the patient’s drug treatment process. In order to prevent serious medication 

errors, special attention should be paid to prescribing practices and safety of 

antithrombotic therapies. The data of Valvira provides valuable information about 

medication errors at national level and can be used to promote medication safety in 

Finland.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1 ISMP:n suuren riskin lääkkeet akuuttihoidossa. Mukaillen Institute for Safe 
Medication Practices 2018b. i.v. = laskimonsisäisesti, s.c. = ihonalaisesti, i.o. = 
luuytimeen annettava. 

Erityistä tarkkaavaisuutta vaativat lääkeaineryhmät akuuttihoidossa 
Adrenergiset agonistit i.v. (adrenaliini, fenyyliefriini, noradrenaliini) 
Adrenergiset antagonistit i.v. (esim. propranololi, metoprololi, labetaloli) 
Anestesia-aineet yleisesti, inhaloituna ja i.v. (esim. propofoli, ketamiini) 
Rytmihäiriölääkkeet i.v. (esim. lidokaiini, amiodaroni) 
Antitrombootit: 

 antikoagulantit (esim. varfariini, pienimolekyylinen hepariini, fraktioimaton 
hepariini) 

 suorat oraaliset antikoagulantit ja suorat tekijä Xa:n estäjät (dabigatraani, 
rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani, betriksabaani, fondaparinuuksi) 

 suorat trombiinin estäjät (esim. argatrobaani, bivalirudiini, dabigatraani) 
 glykoproteiini IIb/IIa:n estäjät (esim. eptifibatidi) 
 trombolyyttiset lääkeaineet (ateplaasi, reteplaasi, tenekteplaasi) 

Kardioplegiset liuokset 
Kemoterapeuttiset lääkeaineet parenteraalisina ja oraalisina 
Hypertoninen dekstroosiliuos (20 % tai vahvempi) 
Dialyysiliuokset, peritoneaalinen ja hemodialyysi 
Epiduraaliset ja intratekaaliset lääkkeet 
Inotrooppiset lääkkeet, i.v. (esim. digoksiini, milrinoni) 
Insuliini, subkutaaninen ja i.v. 
Liposomaaliset muodot lääkkeistä (esim. liposomaalinen amfoterisiini B ja 
amfoterisiini B deoksykolaatti) 
Rauhoittavat lääkkeet i.v. (esim. deksmedetomidiini, midatsolaami ja loratsepaami) 
Rauhoittava lääkitys oraalisesti lapselle (esim. kloraalihydraatti, midatsolaami, 
ketamiini [parenteraalisesti]) 
Opioidit: oraalisesti (konsentraattina, välittömästi ja viivästetysti lääkeaineen 
vapauttavat formulaatiot), trandermaalisesti ja i.v. 
Lihasrelaksantit (esim. suksmetoni eli sukkinyylikoliini, rokuroni, vekuroni) 
Parenteraaliset ravintovalmisteet 
Natriumkloridi-injektiot, hypertoniset ≥ 0,9 % 
Injektioon, inhalointiin ja huuhteluun tarkoitettu steriili vesi (≥100 ml) 
Sulfonyyliureat diabeteksen hoidossa (esim. klooripropamidi, glimepiridi, glypuridi 
eli glibenklamidi, glipitsidi, tolbutamidi) 

 

 

 

 



 

 

Erityistä tarkkaavaisuutta vaativat lääkeaineet akuuttihoidossa 
Adrenaliini s.c.  
Epoprostenoli i.v. 
Insuliini, erityisesti konsentroidut valmisteet 
Magnesiumsulfaatti-injektio 
Metotreksaatti oraalisesti, muussa kuin syövän hoidossa 
Natriumnitroprussidi-injektio 
Oopium tinktuura 
Oksitosiini i.v. 
Kaliumkloridi-injektio konsentraattina 
Kaliumfosfaatti-injektio  
Prometatsiini-injektio 
Vasopressiini, i.v. ja i.o. 

 

 

LIITE 2 ISMP:n suuren riskin lääkkeet avohoidossa. Mukaillen Institute for Safe 
Medication Practices 2018c. 

Erityistä tarkkaavaisuutta vaativat lääkeaineryhmät avohoidossa 
Antiretroviraalinen lääkitys (esim. efavirentsi, lamivudiini, raltegraviiri, ritonaviiri, 
yhdistelmälääkkeet) 
Oraaliset kemoterapeuttiset lääkeaineet (poisluettuna hormoniyhdisteet) (esim, 
syklofosfamidi, merkatopuriini, temotsolomidi) 
Oraaliset diabeteslääkkeet 
Immunosupressantit (esim. atsatiopriini, syklosporiini, takrolimuusi) 
Insuliini, kaikki formulaatiot 
Opioidit, kaikki formulaatiot 
Pediatrisessa hoidossa käytettävät mitattavat nestemäiset valmisteet 
Lääkkeet, jotka aiheuttavat sikiön epämuodostumia ja ovat vasta-aiheisia raskaana 
oleville (esim. isotretinoiini, bosentaani) 

 

Erityistä tarkkaavaisuutta vaativat lääkeaineet avohoidossa 
Karbamatsepiini 
Kloorihydraattiliuos, rauhoittavana lääkkeenä lapselle oraalisesti 
Hepariini, fraktioimaton ja pienimolekyylinen hepariini 
Metformiini 
Metotreksaatti muussa kuin syövän hoidossa 
Nestemäinen midatsolaami, rauhoittavana lääkkeenä lapselle oraalisesti 
Propyylitourasiili 

Varfariini 
 

  



 

 

LIITE 3 ISMP:n suuren riskin lääkkeet pitkäaikaishoidossa. Mukaillen Institute for Safe 
Practices 2018d.  

Erityistä tarkkaavaisuutta vaativat lääkeaineryhmät pitkäaikaishoidossa 
Antikoagulantit, parenteraaliset ja oraaliset 
Kemoterapeuttiset lääkeaineet, parenteraaliset ja oraaliset (poisluettuna 
hormoniyhdisteet) 
Oraaliset diabeteslääkkeet (sisältäen yhdistelmävalmisteet) 
Insuliinit, kaikki formulaatiot ja vahvuudet  
Parenteraaliset ravintovalmisteet 
Opioidit, parenteraaliset, transdermaaliset ja oraaliset (sisältää nestemäiset 
konsentraatit, välittömästi ja pitkäaikaisesti lääkeaineen vapauttavat formulaatiot ja 
yhdistelmävalmisteet) 

 

Erityistä tarkkaavaisuutta vaativat lääkeaineet pitkäaikaishoidossa 
Digoksiini, parenteraalinen ja oraalinen 
Adrenaliini, parenteraalinen 
Rautadekstraani, parenteraalinen 
Metotreksaatti oraalisesti, muussa kuin syövän hoidossa 
Oraalinen morfiini konsentraattina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 4 Tiedonkeruulomake (Mukaillen Hallas ym. 1990; Linden 2007; Pitkä 2009; 
Basger ym. 2015; Eronen 2016) 

 

1. Tapauksen tunnistenumero ja ratkaisupäivämäärä 

 

2. Tapahtuman päivämäärä tai aikaväli:  

 

3. Potilaan taustatiedot:  

3.1 Ikä 

3.2 Sukupuoli: nainen / mies 

 

4. Tapahtumapaikka 

4.1 Yliopistosairaala  

4.2 Keskussairaala 

4.3 Muu sairaala 

4.4 Terveyskeskuksen vastaanottotoiminta 

4.5 Terveyskeskuksen vuodeosasto 

4.6 Lääkäriasema 

4.7 Vahainkoti 

4.8 Asumispalveluyksikkö 

4.9 Tehostettu asumispalveluyksikkö 

4.10 Kotihoito 

4.11 Kotisairaala 

4.12 Apteekki 

4.13 Muu: 

JA 

4.14 Yksityinen / julkinen terveydenhuollon yksikkö 

  



 

 

5. Ammattihenkilö 

5.1 Lääkäri / hammaslääkäri 

5.2 Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / kätilö 

5.3 Lähihoitaja / perushoitaja 

5.4 Farmaseutti / proviisori 

5.5 Opiskelija (farmaseutti / lääkäri / hammaslääkäri / sairaanhoitaja / lähihoitaja / 

kätilö) 

5.6 Organisaation toiminnasta johtuva poikkeama 

5.7 Muu 

 

6. Lääkehoitoihin liittyvät ongelmat lääkityspoikkeamissa (LIITE 5) 

6.1 Pääluokka: 

6.2 Alaluokka 1: 

6.3 Alaluokka 2: 

 

 

7. Lääkehoitoprosessin vaihe, jossa poikkeama tapahtui 

7.1 Päätös lääkkeestä / hoidosta 

7.2 Lääkkeen määrääminen 

7.3 Reseptin tulkitseminen 

7.4 Lääkkeen tilaaminen 

7.5 Lääkkeen käyttökuntoon saattaminen 

7.6 Lääkkeen valmistaminen 

7.7 Lääkkeen jakaminen 

7.8 Lääkkeen toimittaminen 

7.9 Lääkkeen annostelu potilaalle 

7.10 Lääkeneuvonnan antaminen 

      7.11 Lääkkeen käyttäminen 

7.12 Hoidon seuranta 

 



 

 

8. Lääkevalmiste 

8.1 Lääkeaine: 

8.2 Lääkemuoto:  

8.3 ATC-koodi: 

8.4 ISMP:n erityistä tarkkaavaisuutta vaativa lääkeaine: kyllä / ei 

 

9. Lääkityspoikkeamasta aiheutunut seuraus potilaalle: 

9.1 Potilaan kuolema 

9.2 Vakava haitta 

9.3 Muu haitta 

9.4 Ei haittaa 

 

10. Poikkeaman estettävyys 

10.1 Ehdottomasti estettävissä 

10.2 Mahdollisesti estettävissä 

10.3 Epätodennäköisesti estettävissä 

10.4 Ei määritettävissä 

 

11. Seuraamukset lääkityspoikkeamassa mukana olleille 
ammattihenkilöille/organisaatiolle 

 

12. Tapahtumatiivistelmä / tapahtumaketjun kuvaaminen  
 

13. Tapauksen selvittelyyn liittyvät näkemykset syistä sekä lääkityspoikkeaman 
tapahtumiseen myötävaikuttaneista tekijöistä  

 
 

14. Yksikössä tehdyt muutokset poikkeaman jälkeen 
 

 



 

 

 

 

 

LIITE 5 Lääkehoitoihin liittyvät ongelmat lääkityspoikkeamissa. Luokittelujärjestelmä 
käännetty suomeksi kahden tutkijan (AT ja CLL) konsensuskäännöksenä. Mukaillen 
Basger ym. 2015. 

 
Pääluokka Alaluokka 1 Alaluokka 2 

1. Lääkkeen valinta 

 

1.1 Lääke on 
epätarkoituksenmukainen 
vasta-aiheen tai 
tehottomuuden vuoksi tai 
lääke on tarkoitettu 
säännölliseen käyttöön eikä 
tarvittaessa otettavaksi tai 
turvallisempi 
lääkevaihtoehto olisi 
saatavilla 

 

1.1.1 Lääkkeen käyttöön liittyi 
erityistä huomioitavaa 

1.1.2 Lääke (ehdottomasti) 
vasta-aiheinen 

1.1.3 potilaalla tarpeeton 
lääkitys käytössä olevan toisen 
lääkkeen vuoksi 

1.1.4 Lääke ei ole suositusten 
perusteella 
turvallisin/tehokkain potilaan 
sairauden hoitoon 

1.1.5 Lääke ei ole tehokas 
hoidettavaan indikaatioon 

1.1.6 Sairauden hoitoon ei 
saada vastetta valitulla 
lääkkeellä 

1.2 Lääkkeen käytölle ei ole 
indikaatiota 

1.2.1 Ei (dokumentoitua) 
indikaatiota lääkkeelle 

1.2.2 Indikaatioon määrätty 
liian monta lääkettä 

1.2.3 Indikaatio ei edellytä 
lääkehoitoa 



 

 

1.3 
Epätarkoituksenmukainen 
lääkeyhdistelmä tai lääke – 
ruoka -yhdistelmä tai 
lääkkeen ja alkoholin 
yhteisvaikutus 

1.3.1 Lääkeaineinteraktio 
aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa 
ei-toivottuja haittoja lisäämällä 
yhden tai useamman lääkkeen 
terapeuttista vaikutusta 

1.3.2 Lääkeaineinteraktio 
aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa 
ei-toivottuja haittoja 
vähentämällä yhden tai 
useamman lääkkeen 
terapeuttista vaikutusta 

1.3.3 Lääkeaineinteraktio 
aiheuttaa/saattaa aiheuttaa 
yliherkkyysreaktion 

1.4 Hoitamaton indikaatio 
tai puuttuva lääkehoito 

1.5 Kustannusvaikuttavampi 
lääke olisi saatavilla 

 

1.6 Synergististä / 
ennaltaehkäisevää lääkitystä 
ei aloitettu 

1.6.1 Ennaltaehkäisevä 
lääkehoito tarvitaan 
vähentämään riskiä uuteen 
sairauden tilaan 

1.6.2 Potilaan tila vaatii 
lisälääkitystä synergistisen 
vaikutuksen saavuttamiseksi 

2. Lääkemuoto 

 

2.1 
Epätarkoituksenmukainen 
tai ei paras mahdollinen 
lääkemuoto 

 

3. Annoksen valinta 

 

3.1 Lääkeannos liian pieni  
3.2 Lääkeannos liian suuri  
3.3 Lääkeannosten väli liian 
pitkä 

 

3.4 Lääkeannosten väli liian 
tiheä 

 

3.5 Sairauden tilan 
heikkeneminen/paraneminen 
vaatii annosmuutosta 

3.5.1 Sairauden tilan 
heikkeneminen vaatii 
annosmuutosta 



 

 

3.5.2 Sairauden tilan 
paraneminen vaatii 
annosmuutosta 

3.6 Lääkkeen annosohje 
epäselvä, vaillinainen tai 
potilas/lääkkeen antaja ei 
ymmärtänyt ohjetta 

 

4. Hoidon kesto 

 

4.1 Hoidon kesto liian lyhyt 

4.2 Hoidon kesto liian pitkä 

 

5. Lääkehoitoprosessi 

 

5.1 
Epätarkoituksenmukainen 
lääkkeen annosteluajankohta 
ja/tai lääkeannosten väli, 
kun lääkehoidosta vastaa 
potilas/omaishoitaja/hoitaja 

 

 

 

 

5.2 Lääkkeen alikäyttö/liian 
vähäinen annostelu 

5.2.1 Potilas tarkoituksellisesti 
otti väärän annoksen, joka oli 
määrättyä annosta matalampi 
5.2.2 Potilas tarkoituksellisesti 
otti lääkkeen tarvittaessa eikä 
säännöllisesti 
5.2.3 Potilas ymmärsi 
annosohjeen väärin 
5.2.4 Potilas tunsi olonsa 
paremmaksi tai huonommaksi 
5.2.5 Potilas pelkäsi lääkkeen 
haittavaikutusta 
5.2.6 Potilas ei uskonut, että 
lääke oli tehokas / uskoi, että 
lääke oli toksinen 
5.2.7 Potilas unohti ajoittain 
ottaa lääkkeen 
5.2.8 Terveydenhuollon 
ammattihenkilö / omaishoitaja 
annosteli lääkettä liian vähän 

5.3 Lääkkeen liikakäyttö / 
liika-annostelu 

5.3.1 Potilas tarkoituksellisesti 
otti väärän annoksen, joka oli 
määrättyä annosta suurempi 



 

 

5.3.2 Potilas ymmärsi väärin 
annosohjeen 
5.3.3 Potilas unohti, että oli jo 
ottanut lääkkeen 
5.3.4 Omahoitaja / 
terveydenhuollon 
ammattihenkilö annosteli 
lääkettä liikaa 

5.4 Lääkettä ei otettu / 
annosteltu lainkaan 

5.4.1 Potilas teki tietoisen 
päätöksen keskeyttää 
lääkehoito tai se keskeytyi 
epäloogisesta/epärationaalisesta 
syystä 
5.4.2 Potilas unohti ottaa 
lääkkeen 

5.5 Väärä lääke valittu, 
otettu tai annosteltu 

 

5.6 Lääkkeen väärinkäyttö  
5.7 Potilas / omaishoitaja / 
hoitaja ei kyennyt 
käyttämään / ei käyttänyt 
lääkettä / lääkemuotoa 
tarkoituksenmukaisesti 

5.7.1 Potilas käytti lääkettä 
väärin käytön vaikeuden tai 
tietämättömyyden vuoksi 

5.7.2 Potilaasta johtuvat syyt  
5.8 Riittävää 
lääkeneuvontaa ei annettu, 
ei ymmärretty tai 
väärinymmärrettiin tai ei 
noudatettu 

5.8.1 Riittävää lääkeneuvontaa 
ei annettu 

5.8.2 Annettu väärää 
lääkeneuvontaa 

5.8.3 Riittävää neuvontaa 
sairauden tilan hallinnasta ei 
annettu, ohjeita ei ymmärretty 
tai ei noudatettu 

5.8.4 Sairauden tilasta annettiin 
väärää tietoa 

 5.9. Potilas käytti tai säilytti 
lääkettä 
epätarkoituksenmukaisella 
tavalla 

5.9.1 Lääkettä käytetty / 
säilytetty 
epätarkoituksenmukaisella 
tavalla 

5.9.2 Lääkkeen 
”hamstraaminen” 



 

 

6. Logistiikka 

 

6.1 Määrättyä lääkettä ei 
ollut saatavilla 

 

 

6.1.1 Potilaalla / lääkkeen 
antajalla oli hankaluuksia 
hankkia lääkettä 

6.1.2 Lääkkeen valmistus oli 
lakkautettu, ei kuulu 
peruslääkevalikoimaan tai se 
oli loppu varastosta 

6.1.3 Lääkemääräys ei täyttänyt 
edellytettyjä vaatimuksia 

6.2 Lääkemääräys oli 
virheellinen, puutteellinen, 
huonosti luettavissa / 
epäselvä tai 
lääkemääräyksen 
siirtymisessä oli ongelma  

6.2.1 Lääkemääräys oli väärä 
tai puutteellinen 

6.2.2 Lääkemääräys ei siirtynyt 
seuraavaan hoitoyksikköön 

6.2.3 Ohjeiden kirjoitustapa 
aiheutti sen, että potilas / 
lääkkeen antaja käytti lääkettä 
väärin  

6.3 Poikkeama lääkkeen 
valinnassa 

6.3.1 Lääkäri valitsi väärän 
lääkkeen 

6.3.2 Farmaseutti valitsi väärän 
/ vanhentuneen lääkkeen 
lääkevarastosta 

6.3.3 Hoitaja annosteli 
lääkkeen väärän potilaan 
lääkelistan mukaan 

6.3.4 Potilas sai toisen henkilön 
lääkkeen 

7. Hoidon seuranta 

 

7.1 Hoidon seuranta 
toteutettiin liian tiheästi  

 

7.1.1 Sairauden tilan seuranta 
toteutettiin liian tiheästi 

7.1.2 Lääkehoidon seuranta 
toteutettiin liian tiheästi 

7.1.3 Lääkkeen vaikutusta / 
haittavaikutusta seurattiin liian 
tiheästi 



 

 

 

 

 

 

7.2 Hoidon seurantaa ei 
toteutettu tai toteutettiin 
liian harvoin 

7.2.1 Sairauden tilan seuranta 
toteutettiin liian harvoin 

7.2.2 Lääkehoidon seurantaa ei 
toteutettu tai toteutettiin liian 
harvoin 

7.2.3 Lääkkeen vaikutusta / 
haittavaikutusta ei seurattu tai 
seurattiin liian harvoin 

7.2.4 Seurantaa oli 
mahdollisesti toteutettu, mutta 
tuloksia ei ollut saatavilla tai 
niitä ei ole dokumentoitu 

7.3 
Epätarkoituksenmukaisen 
seurannan määrääminen 

 

7.4 Potilaalla ei ollut varaa / 
potilas ei kyennyt 
osallistumaan hoidon 
seurantaan 

 

8. Haittavaikutus tai 
odottamaton reaktio tai 
ei selkeää syytä 
lääkehoitoon liittyvälle 
ongelmalle 

8.1 Lääke aiheutti potilaalle 
haittavaikutuksen 

 

8.1.1 Lääke aiheutti potilaalle 
ei-toivotun vasteen, joka ei 
ollut annosriippuvainen 

8.1.2 Lääke aiheutti potilaalle 
ei-toivotun vasteen normaalilla 
terapeuttisella annoksella 

8.1.3 Allerginen reaktio 
lääkkeelle 

8.2 Ei selkeää syytä hoidon 
epäonnistumiselle 

 

9. Muu syy, joka ei ole 
luokiteltavissa edellisiin 
kahdeksaan 
poikkeamatyyppiin 

  


