
Page 1 of 28 
 

Tina Nykänen-Lindqvist 

Apteekki-ja sairaalafarmasian erikoistumisopinnot 

12/2021 

Tutkimusraportti 

 

Lääkitysturvallisuuden arviointi ja kehittäminen Raaseporin 

kotihoidossa  

 

  



Page 2 of 28 
 

Tiivistelmä 

Tässä toimintatutkimuksessa tarkoituksena oli arvioida ja kehittää Raaseporin kotihoidon 

lääkitysturvallisuutta. 

Lääkehoidon hallinta on tärkeä osa kotihoidon palveluja. Siksi on tärkeää, että lääkehoidon 

toimintaohjeet ja käytännön toiminta tukevat turvallista lääkehoitoprosessia kotihoidossa. 

Kotihoidon lääkehoitoprosessin turvallisuudesta tiedetään melko vähän verrattuna 

hoitokoteihin ja sairaaloihin. Kotihoidon toimintaolosuhteiden erilaisuuden ja palvelun 

lisääntyvän käytön vuoksi on tärkeää tutkia myös lääkehoitoprosessia sekä järjestelmään 

rakennettuja suojuksia, joita Inhimillisen erehdyksen-teorian mukaan tarvitaan virheiden 

välttämiseksi. Toimintatutkimuksen tavoitteena oli arvioida ja kehittää kotihoidon 

lääkitysturvallisuutta Raaseporin kotihoidon neljässä yksikössä Turvallisen lääkehoidon tuki ‒

palvelun työkaluilla. 

Raaseporin kotihoidon neljässä yksikössä tehtiin toimintatutkimus lääkitysturvallisuuden 

arvioimiseksi sekä kehittämiseksi 2019-2021 aikana. Apteekkariliitto julkaisi vuonna 2018 

Turvallisen lääkehoidon tuki ‒palvelun, jolla apteekit voivat tarjota auditointipalveluja 

kotihoidon ja palveluasumisen yksiköille. Tässä toimintatutkimuksessa käytettiin kolmea 

palvelun neljästä riskienhallintatyökalusta, eli yhteensä suoritettiin 12 auditointia ja niiden 

seuranta. Auditointeihin osallistui joka kerta 4-6 lumipallo-otannalla valittua henkilöä 

kotihoidosta ja yhteistyöapteekeista. Kaikissa yksiköissä esiintyi kehitettävää 

lääkitysturvallisuuteen liittyen. Auditointien yhteydessä valittiin 3-5 kehittämiskohdetta, 

joiden seuranta suoritettiin puhelimitse aluevastaavan hoitajan kanssa 5-6 kuukautta 

auditoinnin jälkeen. Auditointien yhteydessä tutkija kirjasi myös päivitysehdotuksia 

lääkehoitosuunnitelmaan sekä muita huomioita, jotka voisivat auttaa kotihoidon esimiehiä 

hyvien toimintatapojen yhtenäistämisessä. Toimintatutkimuksen lopuksi auditointi- ja 

seurantaraportit analysoitiin laadullisen aineistolähtöisen ja kuvailevan sisältöanalyysin 

avulla. Tutkija tunnisti yksiköiden lääkehoitoprosessien heikkouksia ja vahvuuksia, vertaili 

niitä keskenään ja kirjoitti näistä yhteenvedon, joka on osana tätä tutkimusraporttia 

Toimintatutkimuksen tulokset-otsikon alla. 

Toimintatutkimuksella arvioitiin ja kehitettiin Raaseporin kotihoidon lääkitysturvallisuutta. 

Auditointien seurannoista voi todeta lääkitysturvallisuuden parantuneen toimintatutkimuksen 

aikana. Kertynyttä tietoa voidaan käyttää jatkossakin lääkehoitoprosessien kehittämiseen 

lääkitysturvallisuuden näkökulmasta sekä kotihoidossa että kaupungin muissa yksiköissä. 

Lääkitysturvallisuutta on parannettu tutkimusjakson aikana myös siirtymällä koneelliseen 

annosjakeluun sekä hankkimalla Haipro- vaaratapahtumien sähköinen raportointijärjestelmä. 
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Tutkimusryhmä ja ohjaajat 

Tutkija: 

Tina Nykänen-Lindqvist, proviisori, Tammisaaren Uusi Apteekki 

Ohjaajat: 

Anne Kumpusalo-Vauhkonen, apteekkari, Vieremän Apteekki 

Anna Kosola, farmaseutti, HUS-Apteekki (Kirkkonummen terveyskeskus) 

 

Johdanto 

Iäkkäiden määrä kasvaa Suomessa nopeasti ja he elävät kauemmin kuin ennen (Suomen 

virallinen tilasto 2015). Samalla valtakunnallisten tavoitteiden mukaan kuntia on ohjattu 

tukemaan 75 vuotta täyttäneiden asumista kotona sen sijaan, että asuisivat vanhainkodeissa tai 

olisivat pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa (Sosiaali-ja terveysministeriö 2013). 

Palvelurakenteen muutoksen vuoksi kotihoidon piirissä olevien iäkkäiden määrä kasvaa ja 

kotihoidon asiakkaat ovat monisairaampia kuin ennen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2017). Heillä on myös käytössä paljon lääkkeitä. Vaativampien asiakkaiden vuoksi kotihoidon 

henkilökunnalta vaaditaan aikaisempaa enemmän lääkehoidon ja lääkitysturvallisuuden 

osaamista. Heidän vaativa ja kiireinen työnsä edellyttää selkeää lääkehoitoprosessia 

varmistamaan asiakkaiden turvallinen lääkehoito. Turvallisen lääkehoidon tueksi Sosiaali- ja 

terveysministeriö velvoittaakin kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä laatimaan 

lääkehoitosuunnitelman, joka kattaa yksikön lääkehoidon suunnittelun ja toteutuksen sekä siinä 

tapahtuneiden poikkeamien seurannan ja raportoinnin (Inkinen ym. 2016). 

Tähän asti kotihoidon lääkehoidon hallinnan turvallisuudesta ei ole juuri julkaistu tutkimuksia 

(Lang ym. 2015, Khalil ym. 2017, Meyer-Massetti ym. 2018). Sen sijaan sairaaloiden ja 

hoitokotien lääkitysturvallisuudesta on julkaistu tutkimuksia ja raportteja sekä kansainvälisesti 

että Suomessa (Härkänen 2014, Kivekäs ym. 2014, Johansson-Pajala ym. 2016, Roughead ym. 

2016, Holmström 2017). Esimerkiksi Laine ja kumppanit (2018) tarkastelivat hoivakodeissa 

tehtyjen lääkitysturvallisuusauditointien avulla yksiköiden lääkehoitoprosessia tavoitteena 

kehittää sen turvallisuutta. Tutkimuksen huolestuttavin löydös oli, että hoitajilla ei ole 

tarvittavia työkaluja ja tukea turvalliseen lääkehoidon toteuttamiseen ja vaikutusten seurantaan. 

Lääkehoidon hallinta on kuitenkin erilaista kotihoidossa verrattuna hoitolaitoksiin. Ensinnäkin 

kotihoidossa lääkityksen toteuttamiseen osallistuu suuremmalla todennäköisyydellä sekä 

asiakas itse että hänen omaisensa. Lisäksi asiakkaan lääkkeiden käyttöä ja säilytystä on 

todennäköisesti vaikeampi hallita sekä lääkehoidon vaikutuksia asiakkaaseen on 

haasteellisempi seurata. Kotihoidon toimintaolosuhteiden erilaisuuden ja palvelun lisääntyvän 

käytön vuoksi on tärkeää tutkia myös tämän palvelumuodon lääkehoitoprosessia sekä 

järjestelmään rakennettuja suojuksia, joita James Reasonin (1990) Inhimillisen erehdyksen-

teorian mukaan tarvitaan virheiden välttämiseksi. 

Farmasian ammattilaiset ovat jo kauan olleet mukana kehittämässä lääkitysturvallisuutta sekä 

apteekeissa että muualla yhteiskunnassa (Airaksinen ym. 2012). Viime vuosien aikana on 

kehitetty muun muassa lääkeneuvontapalveluita (Mononen ym. 2018), koneellista 
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annosjakelua (Sinnemäki ym. 2014) ja lääkehoidon arviointi-palveluja (Leikola ym. 2012, 

Toivo ym. 2019). Lisäksi on kehitetty Suomen oloihin sopivia lääkitysturvallisuuden 

itsearviointityökaluja sairaalaosastoille (Oksa ym. 2021) sekä apteekkeihin (Hämäläinen ym. 

2019). Kotihoidon lääkitysturvallisuuden auditointiin ja kehittämiseen ei kuitenkaan ole 

julkaistu työkaluja aikaisemmin. 

 

Turvallisen lääkehoidon tuki –palvelu 

Apteekkariliitto julkaisi vuonna 2018 Turvallisen lääkehoidon tuki –palvelun, jolla apteekit 

voivat tarjota auditointipalveluja kotihoidon ja palveluasumisen yksiköille (Suomen 

Apteekkariliitto 2018). Palvelun tavoitteena on moniammatillisessa yhteistyössä tunnistaa 

hoitoyksikön lääkitysturvallisuuden riskikohtia ja laatia niihin kehittämistoimenpiteitä. 

Palvelun muotoilua tukevat aikaisemmat projektityöt, joiden mukaan hoitohenkilökunta 

arvostaa farmasistien asiantuntijuutta ja moniammatillista yhteistyötä toiminnan 

kehittämisessä (Nylander 2010, Pietiläinen 2011).  

Kotihoidon lääkitysturvallisuuden ja lääkehoidon hallinnan kehittäminen hyödyttää kotihoidon 

asiakkaiden lisäksi kotihoidon henkilökunnan sekä yhteistyöapteekkien yhteistyötä 

asiakkaiden lääkehoitojen onnistumiseksi. Toimiva lääkehoitoprosessi helpottaa ja nopeuttaa 

todennäköisesti sekä hoito- että apteekkihenkilökunnan työtä. Lääkitysturvallisuuden 

arviointia ja kehittämistä Turvallisen lääkehoidon tuki -palvelun työkaluilla ei ole tutkittu 

aikaisemmin Suomessa. Sekä Raaseporin kotihoidossa että sen yhteistyöapteekeissa oli 

tunnistettu kehityskohtia kotihoidon asiakkaiden lääkehoidon hallitsemiseksi sekä 

lääkitysturvallisuuden edistämiseksi. Kaupungin kotihoidon neljän yksiköntoimintatavat 

vaikuttivat eroavan. Tällä toimintatutkimuksella tavoitteena oli arvioida ja kehittää Raaseporin 

kotihoidon lääkitysturvallisuutta Turvallisen lääkehoidon tuki ‒palvelulla. Tutkimus on 

tärkeää, jotta apteekkien tarjoamaa Turvallisen lääkehoidon tuki – palvelun työkaluja voidaan 

kehittää tukemaan kotihoidon lääkitysturvallisuutta. Tutkimusaihe on erityisen ajankohtainen 

juuri nyt, kun uudet hyvinvointialueet ovat aloittamassa toimintaansa vuoden 2023 alusta. 

Apteekit voivat olla kehittämässä yhdessä sote-toimijoiden kanssa lääkehoitoprosessia; 

apteekkien lääkehoidon asiantuntijuutta voidaan hyödyntää kotihoidon tarpeet huomioiden 

asiakaslähtöisesti.        

 

Toimintatutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Toimintatutkimuksen tavoitteena oli arvioida ja kehittää kotihoidon lääkitysturvallisuutta 

Raaseporin kotihoidon neljässä yksikössä Turvallisen lääkehoidon tuki ‒palvelun työkaluilla. 

Tutkimuksessa haettiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

Mikä on Raaseporin kotihoidon lääkitysturvallisuuden tila? 

Millaiset asiat ovat hyvin hallinnassa? 

Millaisia kehityskohteita kotihoidossa on? 

Mitkä koetaan tärkeimmiksi kehityskohteiksi? 
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Miten puutteita/haasteita/ongelmia voidaan korjata? 

Miten puutteet/haasteet/ongelmat saatiin korjattua? / Miksi puutteita/haasteita/ongelmia ei 

saatu korjattua? 

 

Toimintatutkimuksen aineisto ja menetelmät sekä käytännön toteutus 

Tutkimusasetelma ja –paikka 

Toimintatutkimus suoritettiin Raaseporin neljässä kotihoidon yksikössä.  

Vuonna 2009 Pohja, Karjaa ja Tammisaari yhdistyivät Raaseporin kaupungiksi. Tutkimuksen 

alkaessa 2018 kaupungin kotihoito toimi neljänä yksikkönä, joilla oli yhteensä noin 1400 

asiakasta vuodessa. Heistä noin 400:lle jaettiin lääkkeet säännöllisesti kotihoidon toimesta. Eri 

yksiköiden toimintatavat vaikuttivat eroavan, vaikka kunnat olivat yhdistyneet 10 vuotta 

aikaisemmin. Sekä Raaseporin kotihoidossa että sen yhteistyöapteekeissa oli noussut 

keskusteluissa esille kehityskohtia kotihoidon asiakkaiden lääkehoidon hallitsemiseksi sekä 

lääkitysturvallisuuden edistämiseksi. Esimerkiksi lääkelogistiikassa ja tiedonkulussa oli 

keskusteluiden mukaan ollut parannettavaa. Kunta osallistui Aluehallintaviraston Vanhusten 

tehostetun palveluasumisen lääkehoitohankkeeseen 2017 (Lindfors-Niilola ym. 2018), mikä on 

auttanut kuntaa kehittämään lääkitysturvallisuusosaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Toimintatutkimuksessa tutkija tavoittelee toiminnan kehittämistä ja mahdollisten ongelmien 

ratkomista tiiviissä yhteistyössä organisaation työntekijöiden kanssa (Nørgaard ja Sørensen 

2016). Samalla tuotetaan uutta tietoa hyödynnettäväksi muissa kehitysprojekteissa. Menetelmä 

sopii esimerkiksi silloin, kun halutaan osallistaa henkilökuntaa kehittämään toimintaansa. 

Näiden toimintatutkimuksen tavoitteiden takia menetelmä valikoitui tähän 

lääkitysturvallisuuden kehittämisprojektiin.  

Toimintatutkimus on useimmiten muodoltaan syklinen (Munn-Giddings ja Winter 2001). 

Sykliin kuuluu suunnittelu, toiminta, havainnointi, reflektointi ja uudelleen suunnittelu. Tässä 

toimintatutkimuksessa hyödynnettiin auditointitilaisuuksien ryhmähaastatteluja toiminnan 

havainnointiin sekä reflektointiin ja seurantakontakteja uudelleen suunnitteluun.  

Tutkimukseen osallistujat 

Tavoitteena oli, että auditointitilaisuuksiin osallistuisi joka yksiköstä 4-6 henkilön ryhmä 

koostuen lähihoitajasta, sairaanhoitajasta, lääkäristä, lääkevastaavasta, aluevastaavasta ja 

apteekin edustajasta. Osallistujat valittiin lumipallo–otannalla, eli tutkija pyysi kotihoidon 

esimiehiä ja apteekkareita nimeämään lääkitysturvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneita 

kotihoidon lääkehoitoprosessiin osallistuvia henkilöitä auditointitilaisuuksiin. Myös 

yksiköiden (etä)lääkärit saivat halutessaan osallistua auditointeihin tai lähettää auditointiin 

liittyviä kommentteja ennen itse tilaisuutta. Osallistuminen oli vapaaehtoista ja 

luottamuksellista. Yksiköt, yhteistyöapteekit sekä -lääkärit saivat tietoa tutkimuksesta 

sähköpostitse ennen auditointien aloitusta. Kotihoidon yksikönpäällikön kanssa sovittiin 
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tutkimuksen alussa puhelimitse yksityiskohdista. Raportointiin ja kehittämistoimenpiteiden 

seurantaan osallistui yksiköiden aluevastaavat sairaanhoitajat. Tarkempi tieto auditointeihin 

osallistuneista on esitetty tässä raportissa jokaisen auditoinnin tulosten kohdalla. 

 

Tutkimuksen aikataulu 

4-10/2018  Tutkimussuunnitelman laatiminen 

12/2018-  Tutkimuksesta tiedottaminen ja valmistautuminen auditointitilaisuuksiin 

1/2019  Tutkimuslupa myönnettiin Raaseporin kaupungin puolesta 

2-3/2019  1. auditointi neljässä kotihoidon yksikössä (Lääkekaapin tarkastus ja 

turvalllinen lääkelogistiikka) 

8/2019  1. auditoinnin seuranta  

9-10/2019  2. auditointi neljässä kotihoidon yksikössä (Turvallinen koneellinen 

annosjakelu) 

3-4/2020  2. auditoinnin seuranta 

10-11/2020  3. auditointi neljässä kotihoidon yksikössä (Turvallisen lääkehoidon 

edellytykset) 

4-5/2021  3. auditoinnin seuranta 

5-6/2021  Aineiston yhteenveto ja tutkimusraportin kirjoittaminen 

 

Auditointien työkalut 

Palvelukokonaisuuteen kuuluu neljä auditointia ja niiden seurantatapaamiset, jotka pidetään 

suosituksen mukaan 3-6 kuukautta auditoinneista. Palvelun tarjoajalle on kehitetty neljä 

riskienhallintatyökalua käytettäviksi auditointitilaisuuksiin sekä valmiit seurantalomakkeet 

seurantatapaamisiin. Jokaisessa auditoinnissa käytetään aina yhtä työkalua. 

Riskienhallintatyökalujen lopussa on palaute-osio, jolla kerätään tietoa auditoinnin koetusta 

hyödystä sekä prosessin sujuvuudesta.  

Auditointipalvelun neljä riskienhallintatyökalua ovat Turvallinen koneellinen annosjakelu, 

Lääkekaapin tarkistus ja turvallinen lääkelogistiikka, Turvallisen lääkehoidon toteutuminen 

sekä Turvallisen lääkehoidon edellytykset (Kuuttila ym. 2021).  

Riskienhallintatyökaluilla auditoidaan sekä yksikön toimintaa että lääkehoitosuunnitelmaa. 

Työkalujen auditointikriteeristöt pohjautuvat aikaisempiin suomalaisiin sairaalaan ja 

palveluasumisyksiköille kehitettyihin auditointityökaluihin (Kuitunen 2014, Celikkayalar ym. 

2016). Lisäksi lääkehoitosuunnitelmaan liittyvät auditointikriteerit pohjautuvat Terveyden ja 
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hyvinvoinnin laitoksen oppaaseen ”Turvallinen lääkehoito – opas lääkehoitosuunnitelman 

tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa” (Inkinen ym. 2016). Työkalujen 

yksityiskohtaisempi sisältö on esitetty tässä raportissa auditointien tulosten kohdalla. 

 

Auditointien toteutus ja aineiston kerääminen 

Aineistoa kerättiin useammasta lähteestä (taulukko 1). Hoitoyksiköiden ajantasaiset 

lääkehoitosuunnitelmat pyydettiin ennen jokaista auditointia. Lääkehoitosuunnitelmia 

käytettiin taustatietona auditointikriteereihin vastatessa ja niihin ehdotettiin päivityksiä 

auditointien perusteella. Suurin osa aineistoa kerättiin auditointitilaisuuksissa, jotka olivat 

muodoltaan strukturoituja ryhmähaastatteluja. Vanhuspalvelujen vuosikertomuksesta saatiin 

tietoa yksiköiden lääkityspoikkeamaraportoinneista (Raaseporin kaupunki 2020). 

 

Taulukko 1: Toimintatutkimuksessa hyödynnetyt aineistot. 

 

1. Kotihoidon neljän yksikön 

lääkehoitosuunnitelmat 

2. Auditointitilaisuudet - täytetyt 

riskienhallintatyökalut 

3. Seurantapuhelut – täytetyt 

seurantalomakkeet 

4. Kaupungin ja apteekkien 

välinen annosjakelusopimus 

5. Vanhuspalvelujen 

vuosikertomus 2020 

 

Riskienhallintatyökaluja käytettiin yksi kerrallaan kaikissa neljässä kotihoidon yksikössä. 

Auditoinnit kestivät 2-3 tuntia ja käsiteltäviä kohteita oli 50-70. Auditointikriteerien 

toteutumista arvioitiin yhdessä keskustellen A-D luokituksella, jossa kirjaimet tarkoittivat 

seuraavaa: A= toteutuu täysin, B= toteutuu osittain, C= ei toteudu ollenkaan ja D= ei koske 

hoitoyksikköä. Mahdollisia lisätietoja kirjoitettiin kriteerin kommenttikenttään. Tutkija 

haastatteli ja täytti palveluun kuuluvat riskienhallintatyökalut auditointien yhteydessä sekä 

kirjoitti ne puhtaaksi tilaisuuden jälkeen. Auditointien yhteydessä kirjattiin osallistujien 

valitsemat kehittämiskohteet, joita valikoitui 3-5 kappaletta yksikköä kohden. Puhtaaksi 

kirjoittamisen yhteydessä tutkija kirjasi lomakkeeseen myös päivitysehdotuksia 

lääkehoitosuunnitelmaan sekä muita huomioita, jotka voisivat auttaa kotihoidon esimiehiä 

hyvien toimintatapojen yhtenäistämisessä. Täytetty riskienhallintatyökalu toimi auditoinnin 

raporttina, joka lähetettiin kaikille auditointiin osallistuneille sekä kotihoidon esimiehelle. 

Haastattelut nauhoitettiin, jotta tutkija pystyi palaamaan keskusteluun jälkeenpäin, jos jokin 

vastaus oli kirjattu epäselvästi riskienhallintatyökaluun. Nauhoituksia ei litteroitu.  
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Kehityskohteiden seuranta suoritettiin puhelimitse aluevastaavan hoitajan kanssa 5-6 

kuukautta auditoinnin jälkeen. Tällöin arvioitiin, miten toiminta on kehittynyt. Tutkija 

haastatteli ja täytti seurantalomakkeet, jotka toimivat aineistona.  

Aineiston säilytys 

Paperinen tutkimusaineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sähköinen aineisto salasanan takana. 

Aineisto säilytetään vuoden sen jälkeen, että Raaseporin kaupunki on saanut tutkimuksesta 

loppuraportin. Paperinen tutkimusaineisto hävitetään silppurilla ja sähköinen aineisto 

hävittämällä kyseiset tiedostot.  

Aineiston analyysi 

Auditointi- ja seurantaraportit analysoitiin laadullisen aineistolähtöisen ja kuvailevan 

sisältöanalyysin avulla käyttäen Word-tekstinkäsittelyohjelman versiota 2102 sekä Excel-

taulukko-ohjelman versiota 2102 (Elo & Kyngäs 2008, Curtis & Drennan 2013). Tutkija 

tunnisti yksiköiden lääkehoitoprosessien heikkouksia ja vahvuuksia, vertaili niitä keskenään ja 

kirjoitti näistä yhteenvedon. Tutkijan ohjaajat tarkistivat analyysin lukemalla auditointiraportit 

sekä yhteenvedon. 

 

Tutkimuksen eettisyys 

Raaseporin kaupunki vaati tutkimukselle tutkimuslupaa ja se myönnettiin 30.1.2019. 

Hakemuksessa pyydettiin lupaa jakaa kotihoidon yksiköiden auditointituloksia yksiköiden 

kesken toisiltaan oppimisen mahdollistamiseksi kehitystyössä. Tutkimuslupahakemukseen 

liitettiin tutkimussuunnitelma. Aineisto analysoitiin luottamuksellisesti. Yksilöiviä 

potilastietoja ei käsitelty tutkimuksessa. Auditointitilaisuudet nauhoitettiin osallistujien 

luvalla.  

 
  



Page 10 of 28 
 

Toimintatutkimuksen tulokset 

 

Ensimmäinen auditointi – Lääkekaapin tarkastus ja turvallinen lääkelogistiikka 

 
Ensimmäinen auditointi teemalla Lääkekaapin tarkastus ja turvallinen lääkelogistiikka tehtiin 

kevättalvella 2019 kotihoidon neljässä yksikössä. Auditointeihin osallistui 1-2 sairaanhoitajaa 

(yhdessä auditoinnissa yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja), kolmessa auditoinnissa oli läsnä 

myös kyseisen kotihoitoyksikön yhteistyöapteekin edustaja.  Seuranta suoritettiin puhelimitse 

elokuussa 2019 aluevastaavan sairaanhoitajan kanssa. 

Auditoinnissa käytiin yksityiskohtaisesti läpi lääkkeiden säilytykseen ja logistiikkaan liittyviä 

asioita työkalun 51 arvioitavan kohdan avulla (kuva 1). Lääkelogistiikka on yksi 

perusprosesseista kotihoidossa, millä on suora vaikutus potilaiden lääke- ja 

lääkitysturvallisuuteen. 

 

Kuva 1. Ensimmäisen auditoinnin sisältö 

Lääkekaapin tarkastus- osiossa todettiin, että yksiköiden säilytystilat olivat pääosin suositusten 

mukaiset. Lämpötilaseuranta oli tosin kaikissa yksiköissä puutteellista. Samoin toimintaohje 

säilytysolosuhteissa tapahtuvien poikkeamien varalle ja niiden dokumentointiin puuttui 

kaikilta yksiköiltä. Erilaiset prosessikuvaukset, kuten esimerkiksi lääkkeiden hävittämisestä, 

vaativat olemassa olevaa tarkempaa kuvausta kaikissa yksiköissä. Paikallisen jätehuoltoyhtiön 

Rosk’n Rollin lajitteluohjeet suositeltiin lisäämään lääkehoitosuunnitelmien liitteeksi. 

Huumausaineiden ja PKV-lääkkeiden hävittämiseen suositeltiin myös erillisiä toimintaohjeita.  

Turvallinen lääkelogistiikka‒osiossa suositeltiin tilausprosessin tarkempaa kuvausta ja 

lääkkeiden vastaanottotarkistuksissa toimintatapojen yhtenäistämistä. Yksiköissä ei ollut 

huomioitu riskejä kylmäsäilytettävien lääkkeiden kuljetuksissa. Tämän takia yksiköiden 

kanssa keskusteltiin mahdollisuudesta hankkia termokasseja/kylmälaukkuja esimerkiksi 

insuliinien ja rokotteiden kuljetukseen.  
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Kaikissa yksiköissä lääkkeet säilytettiin tarpeen vaatiessa lukittuina potilaan kotona 

potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Kaikissa yksiköissä käytettiin myös kulutuskortteja 

huumausaineiden kulutuksen seurantaan. Kulutuskorttien käytössä ilmeni kuitenkin ajoittain 

puutteita ja niiden säilytyksessä oli yksiköiden kesken eriäviä toimintatapoja. Yksiköitä 

suositeltiin laatimaan yhtenäiset kulutuskorttimallit lääkehoitosuunnitelmien liitteeksi. 

Yksiköissä ei ollut yhtenäistä tapaa asiakkaiden kotona olevien lääkkeiden 

voimassaoloseurantaan. Annosjakelun käyttöönotto tulisi todennäköisesti vähentämään 

lääkkeiden vanhenemisen riskiä, mutta ei kuitenkaan poistamaan tätä, sillä esimerkiksi 

silmätipoilla ja insuliinikynillä on rajattu säilyvyys käyttöön ottamisesta.  

Lääkehoitosuunnitelmiin ja niiden liitteisiin ehdotettiin päivityksiä kaikkiin teemoihin liittyen. 

Auditointiraporteissa huomautettiin toimintatavoista, joita voitaisiin yhtenäistää yksiköiden 

kesken. Niiden käsittely aluevastaavien yhteisissä palavereissa jätettiin aluevastaavien itsensä 

vastuulle.  

 

Valittuja kehittämiskohteita seurattiin puhelimitse 5-6 kuukauden jälkeen auditoinneista sekä 

seuraavien auditointien seurantapuheluiden yhteydessä (Taulukko 2). Ensimmäisen seurannan 

kohdalla tutkija arvioi 7/17 kehittämiskohteen tavoitteet kokonaan saavutetuiksi, 5/17 osittain 

sekä 5/17 ei ollenkaan. Viimeisessä seurannassa 25-27 kuukauden jälkeen 14/17 kohdan 

tavoitteet oli kokonaan saavutettu, 2/17 osittain sekä 1/17 ei ollenkaan. Esille tulleita syitä 

siihen, että toimenpiteitä ei ollut toteutettu olivat henkilökunnan vaihtuvuus, tarpeen arviointi 

oli muuttunut sekä työtapojen muuttamisen haasteellisuus. 

 

Taulukko 2. Auditointien yhteydessä valitut kehittämiskohteet ja niiden toteutumisen 

seuranta (vihreä merkintä=tavoite saavutettu, keltainen merkintä=tavoite osittain saavutettu, 

punainen=tavoitetta ei saavutettu) sekä syyt valitun toimenpiteen toteutumisen estymiselle. 

 

Yksikkö A  
Kehittämiskohde Seuranta (5 kk) Syy, jos 

toimenpide ei 

toteutunut 

Seuranta (25 

kk) 

Huone- ja 

jääkaappilämpötilojen 

dokumentoinnin uudelleen 

aloittaminen 

Lämpötilaseuranta-lomakkeet 

tehty 

 Dokumentoidaan 

Termokassien hankinta 

lääkekuljetuksiin 

4 termokassia hankittu 

kansliaan 

 Kasseja on 

käytetty 

rokotteiden 

kuljettamiseen 

Lääkkeille oma jääkaappi tai 

kaappiin oma hylly 

Erillistä jääkaappia ei ole 

hankittu 

Tarvetta erilliselle 

kaapille ei nähty 

Ei muutosta  

Lääkevastaavan ja varahenkilön 

nimeäminen 

Henkilöt nimetty  Ei muutosta 

Lääkejätteiden selvä 

erottaminen kuranteista 

lääkkeistä yksikön kansliassa 

Erillinen hylly merkitty 

lääkejätteille 

 Ei muutosta  

 

 

 

 



Page 12 of 28 
 

Yksikkö B 
Kehittämiskohde Seuranta (6 kk) Syy, jos 

toimenpide 

ei toteutunut 

Seuranta (12 kk) Seuranta (27 

kk) 

Huone- ja 

jääkaappilämpötilojen 

seuranta kansliassa 

Lämpötilamittarit 

hankittu ja lomakkeet 

tehty mutta 

dokumentointia ei 

aloitettu 

Käytännön 

toteutukseen 

nimitettävä 

useampi 

vastuuhenkilö 

Lämpötilaseurantaa 

ei dokumentoida 

Yöhoitaja 

dokumentoi 

Termokassien hankinta 

lääkekuljetuksiin 

Termokassien hankinta 

vielä 

suunnitteluvaiheessa 

Aluevastaava 

sairaanhoitaja 

vaihtunut 

4/2019 sekä 

vaihtuu taas 

9/2019 

2 termokassia 

hankittu 

Termokasseja 

käytetty m.m. 

rokotuksien 

kuljetuksiin 

Roskn Rollin 

lääkejätteiden 

hävitysohjeen 

liittäminen 

lääkehoitosuunnitelmaan 

Lääkehoitosuunnitelma 

liitteineen päivitetty 

3/2019 

  Ei muutosta 

Lääkkeiden 

tilausprosessin päivitys 

Annosjakeluun 

siirtymisen yhteydessä 

käyttöönotettu 

sähköinen 

tilausjärjestelmä 

Easymedi 

  Ei muutosta 

 

 

Yksikkö C  
Kehittämiskohde Seuranta (6 kk) Syy, jos toimenpide 

ei toteutunut 

Seuranta (26 kk) 

Huone- ja 

jääkaappilämpötilojen 

seuranta kansliassa 

Mittarit hankittu  Yöhoitaja 

dokumentoi 

Termokassien hankinta 

lääkekuljetuksiin 

Termokasseja ei ole hankittu Aluevastaava 

sairaanhoitaja 

vaihtunut, uusi 

viranhaltija ei 

tietoinen asiasta 

Termokasseja on 

käytetty yhteistyössä 

muiden yksiköiden 

kanssa rokotuksiin 

Yhteinen toimintaohje 

yhteistyöapteekin kanssa 

Toimintaohje edelleen työn 

alla, seuraava 

yhteistyötapaaminen varattu 

10/2019 

 Yhteistyötapaaminen 

kaksi kertaa 

vuodessa 

Lääkevastaavan 

nimeäminen 

Lääkevastaava nimetty  Ei muutosta 

 

 

Yksikkö D  
Kehittämiskohde Seuranta (6 kk) Syy, jos 

toimenpide ei 

toteutunut 

Seuranta (13 

kk) 

Seuranta (26 kk) 

Huone- ja 

jääkaappilämpötilojen 

seuranta kansliassa 

Lämpötilamittarit 

hankittu ja 

dokumentointi 

aloitettu 

  Ei muutosta 

Ei käytössä/tauolla-

olevien lääkkeiden 

selkeä 

Tehty eräiden 

asiakkaiden luona, 

  Ei muutosta 
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erottaminen/merkintä 

asiakkaan kotona  

annosjakelu on 

muuttanut tilannetta 

Termokassien hankinta 

lääkekuljetuksiin 

Termokasseja ei ole 

hankittu mutta 

tullaan hankkimaan 

 Yksikössä ei 

olla nähty 

tarvetta 

termokassien 

hankkimiseen 

Rokotteille 

hankittiin 

termokassit 

Lääkkeiden säilyvyyden 

seuranta asiakkaiden 

kotona 

Prosessia ei ole 

kehitetty 

Edelleen 

pohdinnassa, 

miten tämä 

toeutettaisiin 

käytännössä 

 Pakkauksiin 

merkitään 

avaamispäivämäärä 

 

 

Toinen auditointi – Turvallinen koneellinen annosjakelu 

 

Toinen auditointi teemalla Turvallinen koneellinen annosjakelu tehtiin syys-lokakuussa 2019 

kotihoidon yksiköissä. Auditointeihin osallistui aluevastaavien sairaanhoitajien lisäksi 1-2 

sairaanhoitajaa/lähihoitajaa sekä yhdessä yksikössä myös yhteistyöapteekin apteekkari.  

 

Auditoinneissa käsiteltiin koko koneellisen annosjakelu-prosessin lisäksi asioita liittyen 

lääkehoidon arviointeihin, lääkeinformaatioon sekä lääkityspoikkeamiin (kuva 2). Kaikissa 

yksiköissä oli vuoden 2019 keväästä lähtien koneellisen annosjakelun kilpailutuksen 

seurauksena asteittain siirretty asiakkaita manuaalisesta dosettijakelusta koneelliseen 

annosjakeluun, eli auditointien aikaan yksiköillä oli noin puolen vuoden kokemus uudesta 

prosessista. Kaikki olivat siis ehtineet tutustua prosessiin, mutta käytännöt eivät olleet vielä 

juurtuneet, eli oli todennäköisesti sopiva hetki kehittää niitä tässä vaiheessa.  

  

 
Kuva 2. Toisen auditoinnin sisältö 

 

Kahdessa yksikössä lääkehoitosuunnitelmat oli päivitetty edellisen auditoinnin jälkeen ja 

sisälsivät nyt myös koneelliseen annosjakeluun liittyvän prosessikuvauksen. Koneelliseen 

annosjakeluun liittyvien auditointien jälkeen suositeltiin vielä tarkennuksia prosessikuvauksiin 
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ja kirjallisiin työohjeisiin. Yhdessä yksikössä työstettiin yhteistä toimintaohjetta apteekin 

kanssa. Kaikkiin lääkehoitosuunnitelmiin suositeltiin päivitystä riskienhallintaan liittyen. 

Auditointien yhteydessä nousseita riskikohtia oli esimerkiksi apteekin ja kotihoidon välinen 

tiedonkulku lääkitysmuutosten yhteydessä, lääkitysmuutosten käytännön toteuttaminen sekä 

lääkkeiden jako annospusseista ja dosetista samalle asiakkaalle (riskinä lääkkeen 

unohtaminen). Jos annospussien lisäksi on annettava muita lääkkeitä (esim. Marevan, 

insuliini), tieto tästä on merkitty yksiköissä puhelimen kautta kirjauduttavaan 

potilastietojärjestelmään ja mahdollisesti annospussien laatikon päälle.  

 

Kirjalliset toiminta- ja työohjeet ovat hyvin suunnitellun työprosessin selkäranka. 

Annosjakelulääkkeiden tilaamiseen, vastaanottamiseen, tarkistamiseen sekä hävittämiseen 

liittyen puuttui osittain kirjallisia toiminta- ja työohjeita. Esimerkiksi toiminta kiireellisissä 

lääketilauksissa ja lääkitysmuutoksissa on hyvä ohjeistaa selkeästi. Apteekkien ja kaupungin 

välisessä annosjakelusopimuksessa on määritelty, miten ne hoidetaan yleisellä tasolla. Sen 

lisäksi on sovittava, miten käytännössä tilaukset järjestetään, kuten esimerkiksi tilataanko 

lisäannospusseja lääkepakkausten sijaan niissä tapauksissa, joissa tämä on taloudellisesti 

järkevää ja ajallisesti mahdollista. Yhdessä yksikössä järjestettiin kiireelliset lääketoimitukset 

eri apteekin kautta kuin annosjakelussa olevat lääkkeet, mikä on merkittävä turvallisuusriski 

kokonaislääkitystiedon puuttuessa. 

 

Uuden toiminnan turvallinen ja tehokas aloitus vaatii kirjallisten ohjeiden lisäksi 

henkilökunnan perehdyttämistä ja sen dokumentaatiota. Annosjakelun aloituksen yhteydessä 

kaikissa yksiköissä oli järjestetty koulutusta annosjakelun periaatteista vähintään 

sairaanhoitajille. Uusien hoitajien perehdytystä annosjakeluun ei kuitenkaan ollut suunniteltu 

kaikissa yksiköissä.  

 

Perehdytykseen liittyen on tärkeää, että henkilökunta osaa ladata ja käyttää 

annosjakelulääkkeiden tunnistamiseen QR-koodin lukijaa älypuhelimissaan. Asia koettiin 

tärkeäksi ja valittiin yhdeksi kehityskohteeksi kolmessa yksikössä. Yhdessä yksikössä tämä oli 

jo kaikilla hallussa. Annosjakelu on tuonut mukanaan myös käytettyjen annospussien 

hävittämiseen liittyvän asian, joka henkilökunnan on huomioitava, sillä jokainen annospussi 

sisältää henkilötietoja, jotka on hävitettävä oikeaoppisesti tietosuojajätteenä.  

 

Annosjakeluun siirryttäessä rationaalinen lääkehoito toteutuu muun muassa arvioimalla 

asiakkaiden kokonaislääkitys ennen aloitusta sekä suunnittelemalla aloitus niin, että 

minimoidaan kotona jäljellä olevien lääkkeiden määrä. Lääkemääriä oli vaihtelevasti laskettu, 

joissakin yksiköissä oli kuitenkin huomioitu yhteistyössä apteekin kanssa kalliimpien 

lääkkeiden käyttö mahdollisimman loppuun. Yksiköiden omalääkärit olivat arvioineet 

asiakkaiden kokonaislääkitykset annosjakelua aloitettaessa ja useimmiten muutenkin 

vähintään kerran vuodessa. Apteekkien tekemiä arviointeja (kuuluvat kilpailutettuun 

annosjakelupalveluun) ei tunnettu tarkalleen yksiköissä mutta apteekeista tulleita kysymyksiä 

ja kommentteja lääkitykseen liittyen on lähetetty lääkärille arvioitavaksi. Kaikki yksiköt 

arvioivat seuraavansa asiakkaidensa vointia ja terveydentilan muutoksia suhteessa käytössä 

oleviin lääkityksiin ja lääkitysmuutoksiin. Mobiilisovelluksessa voidaan tallentaa muistutuksia 

seuraavalle käynnille esim. verenpaineen mittauksesta. 
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Tarvittaessa otettavien lääkkeiden annosteluun ei oltu sovittu selvää toimintatapaa yksiköissä, 

jolla vältettäisiin näiden siirtämistä annosjakeluun säännöllisiksi lääkkeiksi (esim. 

unilääkkeet). Tarvittaessa otettavien lääkkeiden annostelu voi hoitajien mukaan kuitenkin olla 

hankalaa käytännössä esimerkiksi muistisairauksista kärsivillä kotihoidon asiakkailla. 

Näidenkin tilanteiden käytäntöjen suunnittelu on kuitenkin tärkeä osa toteutettaessa potilaan 

rationaalista lääkehoitoa ja annosjakelua.  

Koneellinen annosjakelu edellyttää kaikkien osapuolten perehdyttämistä 

annosjakeluprosessiin sekä jatkuvaa tiivistä yhteistyötä lääkärin, kotihoidon ja apteekin 

kesken. Kotihoidon ostopalvelulääkärit ovat perehtyneet annosjakeluun ennestään ja ovat 

olleet tietoisia esimerkiksi siitä, miten reseptit tulee yleisten suositusten mukaan merkitä (STM 

2016). Lääkkeen käyttötarkoitusta ei kuitenkaan aina ollut merkitty resepteihin kaikissa 

yksiköissä, eikä indikaatiota näin ollen ole näkynyt potilaan annospussien liitteenä olevassa 

lääkityskortissa. Lääkkeen käyttötarkoituksen ja lääkehoidon tavoitteiden tietäminen olisi 

kuitenkin tärkeää esimerkiksi potilaan voinnin seurannassa.  

Annosjakelun myötä korostuu tiedonkulku myös muihin yhteistyötahoihin. Kuten esimerkiksi 

on tärkeää, että paikallinen sairaala ja terveyskeskuksen vuodeosasto ovat tietoisia 

annosjakelusta (potilastietojärjestelmässä merkintä annosjakelusta) ja antavat 

kotiutustilanteessa mukaan lääkkeitä kahdeksi päiväksi, jotta mahdolliset uudet lääkepussit 

ehditään tilaamaan apteekkiin. Tämä on Raaseporissa toiminut suhteellisen hyvin. 

Tiedonkulussa oli kuitenkin haasteita, koska sairaalassa harvemmin tiedetään ajankohtainen 

lääkitys, vaikka kotihoidon henkilökunta antaa ambulanssin henkilökunnalle mukaan 

viimeisimmän lääkityskortin. Lääkityksen ajantasaistamiseen puhelimitse menee aikaa, eikä 

suullinen tiedonanto ole aina turvallisin tapa tietojen jakoon. Kotihoidon henkilökunnan 

mukaan tilanne on usein se, että asiakkaan kotiutuessa joudutaan kyseenalaistamaan sairaalan 

lääkelistan paikkaansa pitävyyttä.  

Koneellisen annosjakelun yhtenä perusteena on inhimillisen virheen minimoiminen. 

Annospussit pyritään avaamaan vasta juuri ennen annostelua mutta yksiköissä kerrottiin, että 

joissakin tilanteissa saman vuorokauden seuraavat annokset jaetaan annospusseista 

lääkelaseihin, koska asiakas saa ne siitä paremmin otettua.  

Inhimillisiä virheitä kuitenkin sattuu aina. Lääkityspoikkeamat raportoitiin kaikissa yksiköissä 

paperisille lomakkeille vielä auditointien ajankohtana. Haipro -terveydenhuollon 

vaaratapahtumien raportointijärjestelmä- oli hankittu mutta käyttöönotto viivästynyt 

kaupungin ulkopuolisista syistä. Yksiköissä raportoidut poikkeamat käytiin läpi 

henkilökuntapalavereissa.  

Valittuja kehittämiskohteita seurattiin puhelimitse 6 kuukauden jälkeen auditoinneista sekä 

uudestaan viimeisten auditointien seurantapuheluiden yhteydessä (Taulukko 3). Ensimmäisen 

seurannan kohdalla tutkija arvioi 9/16 kehittämiskohteen tavoitteet saavutetuiksi, 2/16 osittain 

sekä 4/16 ei ollenkaan. Yhdestä kohteesta aluevastaavalla hoitajalla ei ollut seurannan 

yhteydessä tietoa. 18-19 kuukauden jälkeen 12/16 kohdan tavoitteet oli saavutettu, 4/16 ei 

ollenkaan. Mainittuja syitä siihen, että toimenpiteitä ei oltu toteutettu oli pandemiatilanne, 

yhteistyöhaasteet, henkilökunnan motivaatio sekä että tarpeen arviointi oli muuttunut. 



Page 16 of 28 
 

Taulukko 3. Auditointien yhteydessä valitut kehittämiskohteet ja niiden toteutumisen 

seuranta (vihreä merkintä=tavoite saavutettu, keltainen merkintä=tavoite osittain saavutettu, 

punainen=tavoitetta ei saavutettu) sekä syyt valitun toimenpiteen toteutumisen estymiselle. 

 

Yksikkö A  
Kehittämiskohde Seuranta (6 kk) Syy, jos toimenpide ei 

toteutunut 

Seuranta (18 kk) 

Lähihoitajien 

annosjakelukoulutus 

Kaksi 

koulutustilaisuutta 

järjestetty yhteistyössä 

Pharmacin kanssa 

 Sisältyy 3 

ensimmäisen päivän 

perehdytykseen 

Lääkehoitosuunnitelman ja 

työohjeiden päivittäminen 

annosjakeluun liittyen 

Edelleen työn alla Pandemiatilanne 

siirtänyt ei-kiireellisiä 

töitä 

Lääkehoitosuunnitelma 

päivitetty 

QR-koodilukijan käyttö 

tablettien identifioimiseen 

Kaikki ovat ladanneet 

lukijan ja käytäntö 

toimii 

 Käytäntö toimii 

Yhteisten hävityskorttien 

laatiminen annosjaetuille 

huumeille 

Ei ole laadittu Käsitellään seuraavassa 

sairaanhoitaja-

kokouksessa 

pandemiatilanteen 

rauhoituttua 

Ei muutosta 

 

Yksikkö B  
Kehittämiskohde Seuranta (6 kk) Syy, jos toimenpide ei 

toteutunut 

Seuranta (18 kk) 

Lisäpussien tilaus lyhyellä 

varoitusajalla apteekista 

Oltu yhteydessä 

apteekkiin mutta 

apteekki ei ole ollut 

yhteistyökykyinen 

tässä asiassa 

Apteekki ei toimita 

lisäpusseja 

Ei muutosta  

QR-koodilukijan käyttö 

tablettien identifioimiseen 

Ei tehty strukturoitua 

seurantaa käytöstä 

mutta käytäntö näyttää 

toimivan 

 Ei muutosta 

Yhteisten hävityskorttien 

laatiminen annosjaetuille 

huumeille 

Ei ole laadittu Ei ole nähty tarvetta Ei muutosta 

Lääkkeiden indikaatiot 

anja-resepteihin 

Lääkäri kirjaa nykyään 

indikaatiot resepteihin 

 Ei muutosta 

 

Yksikkö C  
Kehittämiskohde Seuranta (6 kk) Syy, jos toimenpide ei 

toteutunut 

Seuranta (19 kk) 

Yhteinen toimintaohje 

annosjakelusta apteekin 

kanssa 

Periaatteessa valmis, 

päivitetään tarpeen 

mukaan 

 Yhteistyötapaaminen 

kaksi kertaa vuodessa 

Kotiuttamisprosessin 

suunnittelu 

Kotihoidolla ollut 

yhteistyöpalaveri 

vuodeosaston ja 

kotiuttamistiimin 

kanssa, käytäntö toimii 

hyvin 

 Kotiuttamisprosessissa 

kehittämisen varaa, 

mutta 

lääkitysnäkökulmasta 

toimii 

Annosjaeltujen 

huumeiden/PKV-

lääkkeiden hävityksen 

Hävityskortteja ei ole 

laadittu 

Hävityskorttien 

laadintaa 

annosjakelulääkkeille 

ei ole priorisoitu. 

Ei muutosta 
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periaatteet sisältäen 

hävityskortit 

 

 

 

Yksikkö D  
Kehittämiskohde Seuranta (6 kk) Syy, jos toimenpide ei 

toteutunut 

Seuranta (18 kk) 

Tehokas ja turvallinen 

annosjakelurullien 

vastaanottotarkastus 

Kaksi sairaanhoitajaa 

tekee tarkastuksen, 

jotta pussit tarkastettuja 

ennen viikonloppua 

 Prosessi toimii 

QR-koodilukijan käyttö 

tablettien identifioimiseen 

lääkitysmuutoksissa 

5-6 motivoitunutta 

lähihoitajaa osaavat 

käyttää lukijaa ja tehdä 

tarpeelliset 

lääkitysmuutokset 

pusseihin 

Kaikki 

henkilökunnassa eivät 

ole motivoituneita 

hoitamaan tätä 

työtehtävää 

Ei muutosta 

Yhtenäinen tapa säilyttää 

annosjakelun 

lääkityskortteja 

Sovittu, että kortit 

säilytetään kotona 

asiakkaan kansiossa 

 Ei muutosta 

Selvät toimintatavat ja 

periaatteet 

lääkitysmuutoksissa 

Edelleen työn alla 

mutta käytännössä 

alkanut toimimaan 

paremmin 

 Prosessi toimii 

Lääkkeiden indikaatiot 

anja-resepteihin 

Aluevastaava 

sairaanhoitaja ei osaa 

sanoa nykyistä 

tilannetta 

 Indikaatio näkyy 

resepteissä 

 

 

Kolmas auditointi – Turvallisen lääkehoidon edellytykset 

 

Kolmas auditointi teemalla ”Turvallisen lääkehoidon edellytykset” tehtiin loka-marraskuussa 

2020 kotihoidon yksiköissä. Auditointeihin osallistui tutkijan ja aluevastaavien 

sairaanhoitajien lisäksi 1-2 sairaanhoitajaa jokaisesta yksiköstä.  

 

Auditoinneissa käsiteltiin monipuolisesti lääkitysturvallisuuteen liittyviä teemoja kuten 

henkilöstön vastuu ja osaaminen, riskilääkkeet, riskipotilaat sekä lääkehoidon 

vaaratapahtumien käsittely (kuva 3). 

 

 
Kuva 3. Kolmannen auditoinnin sisältö 
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Yksiköillä on lääketieteellisestä toiminnasta vastaava lääkäri, mutta oli epäselvää, onko hän 

lukenut ja hyväksynyt yksiköiden lääkehoitosuunnitelmia. Lääkehoidon toteutumista ja 

riskitekijöitä ei ollut seurattu tai kartoitettu muilla tavoin kuin poikkeamaraportein, edellisen 

vuoden aikana oli otettu käyttöön Haipro- vaaratapahtumien sähköinen raportointijärjestelmä. 

Sähköisen raportointijärjestelmän vaikutusta lääkitysturvallisuuteen ei tässä tutkittu mutta uusi 

raportointijärjestelmä ei itsessään lisää turvallisuutta. Itsearviointeja tai auditointeja teemaan 

liittyen ei ollut tehty vuosiin.  

 

Kaikissa yksiköissä oli nimetty lääkevastaava (ei tosin aina sillä nimikkeellä) ja yhdessä 

yksikössä oli toimintatutkimuksen aikana kehitetty kirjallinen lääkevastaavan tehtävänkuvaus 

ja liitetty se lääkehoitosuunnitelmaan. Aluevastaavat hoitajat vastasivat kaikissa yksiköissä 

lääkityspoikkeamien jatkokäsittelystä. Toimintaa kehitettiin henkilökunnan kanssa käytyjen 

keskustelujen pohjalta, joitakin sovittuja toimintatapoja oli dokumentoitu 

lääkehoitosuunnitelmaan tai potilaskohtaisia tietoja sähköisiin käyntitietoihin. Erillisiä 

työohjeita ei ollut.  

 

Lääkehoitosuunnitelman päivittäminen tukee suunnitelmallista toimintaa, minkä takia tätä 

tarkasteltiin myös kolmannessa auditoinnissa. Yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat perustuvat 

samaan pohjamalliin mutta ajan myötä kehittyneet eri tasoisiksi. Kolmessa yksikössä 

lääkehoitosuunnitelma oli päivitetty edellisen auditoinnin jälkeen, eli viimeisen vuoden sisällä. 

Yksiköiden suunnitelmiin ei ollut vielä päivitetty Haipro:n käyttöönottoa. Kaikissa 

lääkehoitosuunnitelmissa oli mainittu joitakin lääkehoidon riskejä ja ongelmakohtia mutta 

ennaltaehkäiseviä toimia on tarpeen kehittää ja kirjata suunnitelmaan. Lääkehoitosuunnitelman 

tavoitettavuus on vaihdellut eri yksiköissä, lukukuittauksia ei ole vaadittu. 

 

Selkeä vastuunjako on myös tärkeä osa suunnitelmallista toimintaa. Kaikissa 

lääkehoitosuunnitelmissa oli kuvattu ammattiryhmien toimenkuvia. Yksikköjen A ja C 

suunnitelmien liitteenä oli myös lääkevastaavan toimenkuva, tämä oli kuitenkin yleinen 

kuvaus, eikä vastannut kotihoidon lääkevastaavan toimenkuvaa käytännössä. Auditoinneissa 

nousi myös keskusteluun vastuunjako lääkehoidosta omaisten kanssa. Tästä olisi tärkeää olla 

yhtenäinen linja kaikissa yksiköissä. On tilanteita, joissa omainen jakaa lääkkeet mutta 

kotihoito antaa annoksen potilaalle mikä voi johtaa epäselviin vastuukysymyksiin 

mahdollisissa lääkityspoikkeamissa.  

 

Henkilöstöresurssien riittävyys vaihteli yksiköissä, etenkin loma-aikoina, mikä voi vaikuttaa 

lääkehoidon turvallisuuteen. Lääkehoidon toteuttamiseen pyrittiin kuitenkin käyttämään 

vakituista henkilökuntaa tai pitkäaikaisia sijaisia. Koneellisen annosjakelun arvioitiin 

turvallisemmaksi vaihtoehdoksi käytettäessä sijaisia verrattuna aiempaan dosettijakeluun.  

 

Turvallisen lääkehoidon edellytyksiin kuuluu myös riittävä perehdytys. Yksiköissä ei ollut 

kirjallista lääkehoidon perehdytyssuunnitelmaa. Perehdytys toteutetaan kolmen päivän ajan 

seuraamalla kokeneempaa kollegaa. Joissakin yksiköissä oli tarkempaa, kuka sopii 

työkokemuksensa perusteella perehdyttäjäksi. Auditoinneissa keskusteltiin mahdollisen 

tarkistuslista-tyyppisen perehdytyssuunnitelman laatimisesta. Yhdessä yksikössä mainittiin, 

että koulutushoitaja on juuri tehnyt koulutussuunnitelman, muissa yksiköissä tätä tietoa ei ollut. 

Uudelleenperehdytyksen tarvetta ei ole tietoisesti arvioitu pitkien poissaolojen, kuten 

äitiysloman, jälkeen. Vastuu on pitkälti työntekijällä itsellään. 

 

Alkuperehdytyksen lisäksi henkilökunta tarvitsee jatkuvaa osaamisen ylläpitoa. 

Henkilökunnalla ei ollut käytössä henkilökohtaisia koulutuskortteja osaamisen 
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dokumentointiin ja seuraamiseen. Vain lääkehoitolupaan liittyvät koulutukset 

dokumentoidaan. Aluevastaavat sairaanhoitajat seurasivat lääkehoitolupien voimassaoloa. 

Koulutustarpeista keskusteltiin vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Auditoinneissa 

keskusteltiin siitä, että monesti samat henkilöt ovat kiinnostuneita kursseista ja 

täydennyskoulutuksista. Koulutusmahdollisuuksia rajoittaa myös siihen budjetoitu määräraha. 

Lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyvää koulutusta ei ole juuri ollut.  

 

Kolmanteen auditointiin kuului osio liittyen riskilääkkeisiin, riskipotilaisiin sekä 

lääkitysturvallisuuden edistämiseen. Kahdessa yksikössä oli tunnistettu PKV-lääkkeet, 

huumeet ja LASA-lääkkeet riskilääkkeiksi ja kirjattu ne lääkehoitosuunnitelmaan. Yksiköissä 

ei ollut tehty systemaattista riskilääkkeiden identifiointia. Koulutusta riskilääkkeistä ei ole 

järjestetty, yksi hoitaja muisteli joskus pitäneen sisäistä koulutusta Marevanista. 

Koulutushoitajaa voisi varmasti hyödyntää riskilääkkeiden ja -potilaiden tunnistamiseen sekä 

lyhyiden koulutusten pitämiseen aiheesta. Auditoinneissa tunnistettuja toimenpiteitä 

riskilääkkeiden käytön turvallisuuden parantamiseksi oli koneellisen annosjakelun 

aloittaminen 2019, huumausainekirjanpito, lääkityspoikkeamien dokumentointi ja Haipron 

hankkiminen, lääkelaastarien merkintä päivämäärällä sekä dosettilääkkeiden (riskilääkkeitä 

kuten Marevan ja Trexan) antomuistutukset asiakkaan käyntitiedoissa. Annosjakelun 

mainittiin vähentäneen lääkevaihtoon ja rinnakkaislääkkeiden tunnistamiseen liittyviä riskejä.  

 

Henkilökuntaa ei ole koulutettu järjestelmällisesti iäkkäiden lääkehoidon riskien ja ongelmien 

tunnistamiseen, lääkehoitolupiin liittyvän koulutuksen lisäksi ei ole muita säännöllisesti 

järjestettäviä koulutuksia. Auditointien yhteydessä keskusteltiin Iäkkään lääkehoidon riskien 

arviointimittarista, jota voi hyödyntää esimerkiksi sisäisessä koulutuksessa teemaan liittyen. 

Yksiköissä ei myöskään ole kuvattu toimintamallia siihen, miten toimia, kun asiakkaalla 

epäillään lääkehoidon ongelmaa. Lääkehoidon ongelmia voi olla esimerkiksi hoitoon 

sitoutumisen haasteet tai lääkkeen aiheuttama haittavaikutus, kuten voimakas väsymys, 

sekavuus, huimauksen tunne noustessa ylös tai toistuvat kaatumiset.  

 

Kolmannessa auditoinnissa perehdyttiin syvällisemmin myös vaaratapahtumiin ja 

lääkityspoikkeamiin, niissä toimimiseen, raportointiin sekä ennaltaehkäisyyn. Kaikkien 

yksiköiden lääkehoitosuunnitelmissa ohjeistettiin toimiminen lääkityspoikkeamissa, Haiproon 

siirtyminen kirjataan seuraavan päivityksen yhteydessä. Haipro-ilmoituksen lisäksi tapahtumat 

kirjattiin potilaan hoitosuunnitelmaan (sähköisiin tietoihin). Läheltä piti-tilanteita 

dokumentoitiin auditointeihin osallistujien mukaan harvemmin. Henkilökunta otti yhteyttä 

sairaanhoitajaan lääkityspoikkeaman tapahduttua. Yksikön etälääkäriin ei aina ollut helppoa 

saada yhteyttä mutta Pihlajalinnan takapäivystys oli toiminut yksiköiden mukaan hyvin. 

Vakavassa haittatapahtuman aiheuttaneessa lääkityspoikkeamassa osallisena olleet työntekijät 

saivat työyhteisössä ja tarvittaessa työyhteisön ulkopuolelta tukea kyseisen tilanteen 

käsittelyyn. Tällaisia tapahtumia ei kuitenkaan juuri ole ollut. Vakavista haittatapahtumista ei 

kuitenkaan ollut suoranaista suunnitelmaa tai prosessikuvausta yksiköissä.  

 

Raaseporin vanhuspalvelujen vuosikertomuksen mukaan 2020 dokumentoitiin koko 

vanhuspalveluissa 35 poikkeamaa liittyen lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon tai varjo- tai 

merkkiaineeseen. Näistä yksitoista oli dokumentoitu kotihoidossa. Haipro-ilmoituksia oli 

kokonaisuudessaan dokumentoitu 494 kappaletta kotihoidossa. Ilmoitusfrekvenssi eri 

yksiköiden välillä vaihteli kuitenkin suuresti, kaupungin suurimmassa yksikössä oli 

dokumentoitu vain 45 tapahtumaa kun toiseksi suurimmassa oli raportoitu 176, kolmannessa 

241 sekä neljännessä 83 tapahtumaa. Vuosikertomuksessa todettiin, että pieni määrä 

dokumentoituja poikkeamia ei tarkoita, etteikö niitä olisi tapahtunut. Lisäksi kertomuksessa 
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huomautettiin, että dokumentaation tarkoituksena on myös luoda vastuullinen työkulttuuri, 

jossa poikkeamista voidaan keskustella avoimesti ja rakentavasti sekä ottaa niistä oppia. 

 

Tapahtuneita lääkityspoikkeamia ja vaaratapahtumia oli käsitelty henkilökunnan kanssa 

yksiköiden kokouksissa mutta säännöllisyys ja käsittelytapa oli vaihdellut. Kokouksissa ei aina 

saavuteta koko henkilökuntaa. Poikkeamia ehkäiseviä potilaskohtaisia toimintatapoja oli 

kirjattu sähköisiin käyntitietoihin, mutta toimintaprosessien parannuksia ei ollut aina 

dokumentoitu. Haipro antaa uusia mahdollisuuksia sekä analyysiin että dokumentointiin. 

Vakavia lääkityspoikkeamia tai vaaratapahtumia, joissa olisi tarvittu juurisyyanalyysia, ei ollut 

juuri tapahtunut, mutta näiden varalle olisi hyvä olla selvä toimintatapa. Tällaista ei yksiköissä 

ollut ainakaan kirjallisena. 

 

Lopuksi auditoinneissa keskusteltiin yksiköiden ja apteekkien yhteistyöstä. Se oli vaihtelevaa, 

mutta pääasiassa yhteistyötapaamisia järjestettiin vähintään kerran vuodessa. Annosjakelu 

muutti toimintaa etenkin yksikössä B, jossa lähiapteekki ei toimita yksikön 

annosjakelulääkkeitä. Mahdollisuutta koulutusyhteistyöhön ei ollut juurikaan käytetty, 

yksikössä C osa henkilökunnasta oli joskus osallistunut tuoteinfoihin apteekissa.   

 

Valittuja kehittämiskohteita seurattiin puhelimitse 6 kuukauden jälkeen auditoinneista 

(Taulukko 4). Tutkija arvioi tällöin 10/16 kehittämiskohteen tavoitteet saavutetuiksi, 4/16 

osittain sekä 2/16 ei ollenkaan. Mainittuja syitä siihen, että toimenpiteitä ei ollut toteutettu oli 

pandemiatilanne ja toimenpiteen hyödyllisyyden kyseenalaistaminen. 

 

Taulukko 4. Auditointien yhteydessä valitut kehittämiskohteet ja niiden toteutumisen 

seuranta (vihreä merkintä=tavoite saavutettu, keltainen merkintä=tavoite osittain saavutettu, 

punainen=tavoitetta ei saavutettu) sekä syyt valitun toimenpiteen toteutumisen estymiselle. 

 

Yksikkö A  
Kehittämiskohde Seuranta (6 kk) Syy, jos toimenpide ei 

toteutunut 

Haipro prosessin 

kehittäminen 

Aluevastaavat kehittävät prosessia 

yhdessä 

 

Lääkkeisiin liittyvä koulutus Apteekki lähettänyt (yhteys)tietoja 

koulutuksiin liittyen 

 

Lääkehoitosuunnitelman 

päivittäminen 

Lääkehoitosuunnitelma päivitetty  

 

Yksikkö B  
Kehittämiskohde Seuranta (6 kk) Syy, jos toimenpide ei 

toteutunut 

Lääkkeisiin liittyvä koulutus Suunnittelu tauolla Pandemiatilanteen takia 

suunnittelu tauolla eikä 

henkilökunta ole voinut tavata 

Lääkityspoikkeamista 

informointi henkilökunnalle 

Haipro tilastoja esillä mutta ei 

johdonmukaisesti esitelty 

Pandemiatilanteen takia 

kokouksia ei ole pidetty paikan 

päällä 

Yksikön riskilääkkeiden 

tunnistaminen 

Ei ole tehty Ei ole muistettu ja nähty 

lisähyötyä 

Perehdyttämissuunnitelman 

käyttöönotto 

Yksiköiden yhteinen, yleinen 

perehdyttämissuunnitelma tehty 
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Yksikkö C  
Kehittämiskohde Seuranta (6 kk) Syy, jos toimenpide ei toteutunut 

Lääkehoitosuunnitelman 

päivittäminen 

Päivitetty, lukukuittaukset 

pyydetään vielä sairaanhoitajilta. 

Suunnitelma käännetään vielä 

ruotsiksi. 

 

Yksikön riskilääkkeiden 

tunnistaminen 

Lisätty lääkehoitosuunnitelmaan  

Perehdyttämissuunnitelman 

laatiminen 

Yksiköiden yhteinen, yleinen 

perehdyttämissuunnitelma tehty 

 

Henkilökunnan roolien 

selkeyttäminen 

lääkehoitoprosessissa 

Rooleja pohdittu ja selkeytetty  

 

Yksikkö D  
Kehittämiskohde Seuranta (6 kk) Syy, jos toimenpide ei toteutunut 

Perehdyttämissuunnitelman 

laatiminen 

Yksiköiden yhteinen, yleinen 

perehdyttämissuunnitelma tehty. 

Lisäksi yksikössä tehty 

perehdyttäjän tarkistuslista, jonka 

on tarkoitus jakaa myös muiden 

yksiköiden käyttöön 

 

Lääkehoitosuunnitelman 

päivittäminen 

Päivitetty. Tarkoitus vielä kääntää 

suomeksi. 

 

Yhteistyön kehittäminen 

apteekin ja lääkärin kanssa 

Apteekin kanssa pidetty 

yhteistyötapaaminen. 

Lääkäriyhteistyöstä annettu 

säännöllisesti palautetta, toiminta 

parantunut 

 

Yksikön riskilääkkeiden 

tunnistaminen 

Lisätty lääkehoitosuunnitelmaan  

Yhteneväiset työtavat 

kaikissa yksiköissä 

Lääkehoitoprosessiin liittyen ei ole 

merkittävästi kehitetty toimintaa 

yhteisvoimin mutta muita yhteisiä 

periaatteita on sovittu. Yksiköiden 

sairaanhoitajat ovat tehneet 

yhteistyötä rokotuksiin liittyen. 

 

 

 

Pohdinta 

 

Toimintatutkimuksen tärkein löydös oli, että lääkitysturvallisuudessa oli paljon kehittämistä ja 

sitä myös kehitettiin tutkimuksen aikana. Systemaattisella toiminnan kehittämisellä voidaan 

parantaa asiakkaiden turvallisuutta, sujuvoittaa työprosesseja sekä jakaa hyviä toimintatapoja. 

Tutkimuksen aineistoa ja tuloksia voidaan hyödyntää yhä uudelleen sekä kotihoidossa että 

kaupungin muissa yksiköissä. Yhteiskunnan näkökulmasta tutkimus on tärkeää, jotta 

apteekkien tarjoamaa Turvallisen lääkehoidon tuki – palvelua voidaan kehittää tukemaan 

kotihoidon lääkitysturvallisuutta. 

 

Auditointien yhteydessä yksiköillä oli taipumus valita kehittämiskohteita, jotka ovat 

konkreettisia, helppoja ja nopeita toteuttaa. Rakenteelliset muutokset vaativat enemmän 

resursseja. Molemman tyyppisiä muutoksia tarvitaan, mutta prosessimuutoksilla on 

todennäköisesti suuremmat vaikutukset lääkitysturvallisuuteen pidemmällä aikavälillä. 

Auditointien vaikuttavuutta voisi siis mahdollisesti parantaa siirtämällä tietoisesti fokusta 

prosessien kehittämiseen yhdessä. 
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Kuuttilan ja kumppaneiden (2021) pilottitutkimuksessa, jossa tutkittiin kotihoidon koneellisen 

annosjakeluprosessin lääkitysturvallisuutta Turvallisen lääkehoidon tuki – palvelun avulla, 

nousi esiin annosjakeluprosessin osin puutteelliset toimintaohjeet, lääkehoitosuunnitelmien 

päivittämisen tarve, riskien tunnistamattomuus sekä apteekin ja kotihoidon välisen yhteistyön 

vähäisyys. Samat asiat tulivat esille myös tässä toimintatutkimuksessa, yhteistyö apteekkien 

kanssa oli kuitenkin monin paikoin hyvää. 

 

Yksityiskohtaiset työtavat voivat luonnollisesti erota eri yksiköissä, mutta yleiset 

toimintaperiaatteet sekä –ohjeet tulisivat olla mahdollisimman yhteneväisiä, jotta turvallisuus 

sekä laatu pysyisivät tasaisina. Yhteneväiset toimintatavat mahdollistaisivat myös 

henkilökunnan sujuvan liikkuvuuden. Lääkehoitosuunnitelmat olivat kehittyneet melko 

erilaisiksi ajan myötä. Auditoinneissa ehdotettuja muutoksia ja lisäyksiä toimintaohjeisiin ja 

lääkehoitosuunnitelmiin otettiin kuitenkin huomioon lääkehoitosuunnitelmien päivityksissä 

tutkimuksen aikana. Toiminnan yhtenäistämistä olisi mahdollisesti voinut parantaa tapaamalla 

yksiköiden esimiehiä yhteisissä palavereissa. Toimintatutkimuksessa joutuu kuitenkin 

rajoittamaan mahdollisia toiminnan kehittämisen tukikeinoja käytettävissä oleviin 

resursseihin.   

Vaikka tietty prosessi oli arvioitu auditointitilaisuudessa tai seurannassa toimivaksi, on 

apteekissa, jossa tutkija toimii esimiehenä, voitu huomata, että siinä on edelleen puutteita. 

Nämä ovat liittyneet esimerkiksi lääkkeiden tilausprosessiin, lääkitysmuutosten ilmoittamiseen 

sekä potilaan kotiuttamisprosessiin. Tätä ristiriitaa ei kuitenkaan tutkittu tarkemmin tässä 

toimintatutkimuksessa, joten asiasta ei voida vetää tarkempia johtopäätöksiä. Huomio korostaa 

vain toimivan kommunikaation ja jatkuvan toiminnan kehittämisen tärkeyttä.  

 

Lääkitysturvallisuus on joukkuepeliä, jossa korostuu toimiva tiedonkulku kaikkien osapuolten 

välillä. Organisaatioiden erilaiset tiedonkäsittelyohjelmat haastavat ajoittain ajankohtaisten 

potilastietojen ylläpitoa ja tietojen jakamista. Tutkimuksessa korostui tiedonkulun haasteet 

erityissairaanhoidon ja kotihoidon välillä. Organisaatioiden väliseen tiedonkulkuun liittyvät 

haasteet on tunnistettu myös monessa aiemmassa tutkimuksessa (Kallio ym. 2016). 

Toivottavasti tulevalla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella voidaan vaikuttaa tähän 

turvallisuusriskiin.  

 

Toimiva lääkäriyhteistyö on myös avainasemassa turvallisissa ja sujuvissa lääkitykseen 

liittyvissä prosesseissa. Yksiköiden lääkärit ovat samasta kaupungin ulkopuolisesta 

organisaatiosta, jolla on todennäköisesti sisäistä koulutusta tai vähintäänkin työohjeet 

esimerkiksi annosjakeluprosessiin. Kuitenkin joissakin yksiköissä on huomattu lääkärin 

henkilökohtaisen asenteen vaikuttavan prosessien sujuvuuteen. Lääkäripalveluiden 

kilpailutuksessa on tärkeä huomioida, että toimijat ovat perehtyneet koneellisen annosjakelun 

erityisominaisuuksiin. 

Koneelliseen annosjakeluun liittyen yksiköillä oli edelleen seurantavaiheessa suunnittelematta 

annosjaeltujen huumausaineiden hävitysprosessi. Olisi suositeltavaa dokumentoida myös 

näiden hävitys väärinkäytön ehkäisemiseksi. 

 

Jotta apteekki pystyisi omalta osaltaan seuraamaan lääkityksen rationaalisuutta sekä 

turvallisuutta, olisi tärkeää, että apteekilla on tiedossa potilaan kokonaislääkitys. Koneellisen 
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annosjakelun kilpailutuksen myötä yhdessä kotihoidon yksikössä on tilanne, jossa lääkkeitä 

toimitetaan kahdesta eri apteekista. Tämä on selvä riski lääkitysturvallisuuden näkökulmasta, 

joka olisi syytä huomioida seuraavassa kilpailutuksessa. Myös kansalliset viranomaiset ovat 

tunnistaneet hajanaisen lääkitystiedon yhdeksi lääkitysturvallisuuden keskeiseksi ongelmaksi 

(Virkkunen 2021).  

 

Laineen ja kumppaneiden (2018) tutkimuksessa, jossa tutkittiin hoivakotien 

lääkitysturvallisuutta, nousi muun muassa esille, että hoitajat eivät saa riittävästi lääkehoidon 

täydennyskoulutusta. Tämä nousi esille myös tässä tutkimuksessa. Lääkehoitolupaan liittyvän 

koulutuksen lisäksi ei ole muita säännöllisesti järjestettäviä lääkehoitoon liittyviä koulutuksia. 

Kuten Laineen ja kumppaneiden tutkimuksessa todetaan, jos lähihoitajilla ei ole riittävästi 

lääkeosaamista, jää merkittävä osa lääkehoidon hyödyistä ja haitoista havaitsematta ja 

raportoimatta. Raaseporin kaupungilla on koulutushoitaja, joka voisi yhdessä farmasian 

ammattilaisen kanssa suunnitella ja toteuttaa lääkehoidon täydennyskoulutusta. 

 

Auditointi tai itsearviointi on proaktiivinen tapa kehittää toimintaa turvallisemmaksi ja on 

tärkeä lisä dokumentoitujen vaaratapahtumien analyysin ja siitä kumpuavien 

kehittämiskohteiden rinnalle. Systemaattinen, ennaltaehkäisevä lääkitysturvallisuuden 

arviointi tulee myös kansallisten ja kansainvälisten potilasturvallisuutta ohjaavien 

organisaatioiden mukaan olla jatkuvaa (Inkinen ym. 2016, WHO 2017). 

 

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet  

Avainhenkilöiden, kuten aluevastaavien esimiesten, vaihtuvuus vaikuttaa toiminnan 

suunnitelmalliseen kehittämiseen ja näin ollen lääkitysturvallisuuteen. Kaikissa yksiköissä 

vaihtui aluevastaava esimies vähintään kerran tutkimuksen aikana, eivätkä seuraajat olleet 

tietoisia meneillään olevasta projektista.  

Kiire vaikutti todennäköisesti sekä yksiköiden että tutkijan valmisteluihin ennen 

auditointitilaisuuksia sekä itse kehittämistyöhön auditointien jälkeen. Pitkän projektin aikana 

voi tapahtua myös ennalta arvaamattomia asioita, kuten pandemia, joka vaikutti kaikkeen 

toimintaan.  

 

Lääkitysturvallisuusauditointeja tulisi siis uusia muutaman vuoden välein. Jatkossa voisi valita 

ajankohtaisten paikallisten tarpeiden mukaan suppeamman aihealueen auditoitavaksi. 

Resursseista riippuen, voisi auditoija seurata, eli varjostaa, henkilökuntaa muutaman päivän 

ajan, jotta hän voisi arvioida käytännön toimintaa. Tämän tapaisilla auditoineilla ei välttämättä 

kuitenkaan päästä tiettyjen ongelmien tai kehitystarpeiden ytimeen, kuten: 

• Työkulttuuri ja asenteet 

• Henkilökunnan vaihtuvuus 

• Henkilökunnan motivaatio 

• Laadukas johtaminen 

• Organisaatioiden välinen tiedonkulku 

 

Toimintatutkimuksessa korostui jatkuva kehittämisen ja seurannan tarve sekä tiedonkulun 

tärkeys. 
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Tutkimuksen luotettavuus 

 

Auditointien tulokset perustuivat yksiköiden itsearviointiin, auditoija ei seurannut käytännön 

työtä. Auditointien seuranta tehtiin puheluina, eli tutkija ei voinut myöskään silloin tarkistaa 

miten toimenpiteet oli käytännössä toteutettu, esimerkiksi oliko lämpötilaseurantaa tehty 

säännöllisesti.  

Auditointien tuloksiin vaikuttaa tilaisuuksiin osallistuvien henkilöiden tieto siitä, miten työ 

käytännössä toimii. Lähihoitajia ei juuri osallistunut auditointeihin, mutta he olisivat 

todennäköisesti voineet antaa hieman toisen näkökulman käytännön työhön verrattuna 

sairaanhoitajiin ja yksiköiden esimiehiin. Asiantuntemus vaikuttaa sekä itse 

auditointitilaisuuksissa käytävään keskusteluun että kehittämiskohteiden seurannan arviointiin. 

Auditoinneissa annettuihin vastauksiin, valittuihin kehittämiskohteisiin sekä niiden seurantaan 

vaikuttaa myös työyhteisön avoimuus itsekriittisyydelle ja muutokselle. Organisaation sisäisen 

auditoinnin sijaan oli kuitenkin eduksi, että auditoija oli ulkopuolinen ja lääkitysturvallisuuteen 

perehtynyt, jolloin asioista voitiin keskustella eri näkökulmista. 

Auditointityökalun kysymykset olivat ajoittain tulkinnan varaisia, lisäksi pääosalla 

osallistujista oli äidinkielenä ruotsi, mikä voi vaikuttaa kysymysten ymmärtämiseen sekä 

motivaatioon osallistua auditointitilaisuuksiin.  

Tutkijan henkilökohtainen kokemus auditoitavasta aihealueesta ja auditointien suorittamisesta 

kasvoi tutkimuksen aikana. Tutkijan työ yhteistyöapteekissa oli todennäköisesti eduksi itse 

toiminnan kehittämisessä mutta voi vaikuttaa samalla kykyyn olla neutraali ja objektiivinen 

tutkija. Analyysin reliabiliteetin parantamiseksi olisi ollut toivottavaa, että tutkimuksessa olisi 

ollut toinen tutkija vahvistamassa keskeiset löydökset. 

Tutkimustulosten luotettavuutta paransi useamman yksikön tarkastelu rinnakkain sekä 

samantapaisten teemojen uudelleenkäsittely useammassa auditoinnissa. Auditointien 

osallistujilla oli myös mahdollisuus antaa palautetta täytetystä auditointiraportista, jos siinä 

olisi ilmennyt poikkeamia tai väärinkäsityksiä. 

 

Johtopäätökset 

 

Toimintatutkimuksen avulla saatiin kattava kuva lääkitysturvallisuuden tilasta Raaseporin 

kotihoidossa sekä tarvittavista kehittämiskohteista. Auditointien seurannoista voi päätellä, että 

lääkitysturvallisuutta kehitettiin tutkimuksen aikana. Kertynyttä tietoa voidaan käyttää 

jatkossakin prosessien kehittämiseen lääkitysturvallisuuden näkökulmasta sekä kotihoidossa 

että kaupungin muissa yksiköissä.  

 

Kaikissa yksiköissä esiintyi kehitettävää lääkitysturvallisuuteen liittyen sekä 

toimintaperiaatteissa, työtavoissa että kirjallisissa suunnitelmissa. Kaikkia osia kehitettiin 

auditointien perusteella valittujen kehittämiskohteiden avulla. Monet perustoiminnot toimivat 

hyvin yksiköissä jo ennen auditointeja.  

Toimintatavat olivat osittain erilaisia kaikissa yksiköissä, eikä niitä ollut suunnitelmallisesti 

kehitetty yhtenäisiksi lääkitysturvallisuuden näkökulmasta ennen tutkimuksen alkua. Joitakin 

auditoinneissa keskusteltuja asioita otettiin yhteiseen käsittelyyn tutkimuksen aikana. 
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Lääkehoitosuunnitelmissa oli alkujaan ollut sama runko, mutta ne olivat kehittyneet melko 

erilaisiksi ajan myötä. Auditointiraporteissa ehdotettuja muutoksia ja lisäyksiä suunnitelmiin 

oli huomioitu päivitysten yhteydessä.  

Lääkitysturvallisuutta on pyritty parantamaan tutkimusjakson aikana myös siirtymällä 

koneelliseen annosjakeluun sekä hankkimalla Haipro- vaaratapahtumien sähköinen 

raportointijärjestelmä. Näiden todellista vaikutusta lääkitysturvallisuuteen ei tutkittu tässä 

toimintatutkimuksessa.  

Avainhenkilöiden vaihtuvuus vaikutti auditoinneissa valittujen kehittämiskohteiden 

kehittämiseen. Myös Covid-19 pandemia vaikutti yksiköiden mahdollisuuksiin kehittää 

toimintaansa tutkimuksen aikana, kaikki resurssit käytettiin 2020 muuttuneen tilanteen ja tähän 

liittyvien toimintatapojen uudelleen suunnitteluun. 
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