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Työnantaja vastaa osaamisen 
varmistamisesta

• ”Palvelun tuottajan vastuu on valvoa, että asiakas- ja 
potilasturvallisuus varmistetaan käytännössä. Vaikka 

sosiaali- terveydenhuollon henkilöstö on 
ammattitaitoista, sitoutunutta ja toiminta säädeltyä, 

vaaratapahtumia ei voida välttää ilman 
kokonaisvaltaista ja resursoitua laadun ja 

turvallisuuden hallintaa.”

• Miten ammattilaisten osaaminen varmistetaan?

• Minne se dokumentoidaan?

• Kuinka usein osaamista tulee päivittää?
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LOVe

Potilasturvallisuutta 
taidolla - verkkokurssi

Laitepassi

e-
resepti

e-
arkisto

Tietoturva



Case Vaasan keskussairaala

• Laiteosaamisen dokumentaation todettiin olevan  
puutteellista ja käytännöt laiteosaamisen 
varmistamiseksi olivat epäyhtenäisiä

• Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä teki päätöksen 
Laitepassin käyttöönotosta syksyllä 2015

• Laitepassin suorittavat sekä lääkärit että hoitajat
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Laki terveydenhuollon laitteista §24
Ammattimaiset käyttäjät vastaavat

• laitteiden turvallisesta, käyttöohjeen mukaisesta

käytöstä

• vaaratilanneilmoitusten tekemisestä

• käyttökoulutuksen riittävyydestä

• laitteiden oikeasta asennuksesta, järjestelmien

yhteen liittämisestä ja säännöllisistä huolloista

• itse valmistamiensa laitteiden 
vaatimustenmukaisuudesta



Käytännössä:

• Laitteiden käyttöohjeet tulee lukea, etenkin käyttöön 
liittyvät varotoimet

• Laitteen käyttötarkoitus on se, mihin laite on 
suunniteltu

• Käyttöohjeet tulee olla  henkilökunnan saatavilla

• Mahdolliset pika-ohjeet ovat laiteen valmistajan 
tekemät, eivät organisaatiossa itse tehdyt

• Laitteisiin kuuluvat materiaalit ovat oikeat ja 
yhteensopivat laitteen kanssa

• Laitteiden puhdistus ja säilytys toteutuu ohjeiden 
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Laitepassi
Laiteosaamisen voi jaotella eri osaamistasoille, esim

A PERUSHOIDON LAITTEET 
(happi, ilma, imulaitteet, nostolaite, mangneettivyö)

B POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT 

C MUUT HOIDOLLISET LAITTEET 

( perfuusorit, monitorit,hengitystukilaitteet)

D   ERITYISOSAAMISTA VAATIVAT LAITTEET

(anestesiakone, dialyysikone)
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Osaamisen varmistaminen on 3 
vaiheinen

Vaihe 1: Laitteen käyttöohjeet luettu

Vaihe 2: Laitteen käyttöön ja toimintaan tutustuttu 
(laitteen käyttöön perehtyneen demonstroimana)

Vaihe 3: Laitteen käytön ja toiminnan opettaminen ja 
demonstroiminen toisille

Voimassaolo määritellään yksikkökohtaisesti, esimerkiksi:

A = 10v voimassa, B = 5v, C= voimassa 2 vuotta
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Kokemukset

• Laitepassin käyttöönotto on lähtenyt hyvin käyntiin:

– Perehdytyksessä on nyt standardoitu malli miten laitteet 
käydään läpi uuden henkilökunnan kanssa

– Myös kokeneet työntekijät ovat antaneet positiivista 
palautetta, laitteiden ominaisuudet on tullut käytyä 
yksiköissä läpi aiempaa tarkemmin

– Laitepassi on sekä esimiehelle että työntekijälle työkalu, 
jolla osaamisen taso voidaan varmistaa

– Vastuu laitteiden hallinnasta ja laitepassin suorittamisesta 
on työntekijällä itsellään
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Esimerkki
• Ruiskupumppu alkoi toistuvasti hälyttämään 

"occlusion". Kun syystä "tukokseen" ei löydetty 
vaihdettiin koko lääkeruisku letkuineen. Silloin 
huomattiin, että pumppuun oli asetettu väärä 
ruiskun tyyppi: 'terumo' 'braun perfusorin' sijaan. Ei 
tiedossa kauanko väärä ruisku-tyyppi oli ollut 
valittuna. Seurauksena ainakin se että potilaan 
verenpaineet nousivat yli rajojen selvitystyön aikana.

• Käsittely: Yksikössä sijoitellaan eri laitteisiin kuuluvat 
materiaalit selkeästi, jotta laitteen kokoamiseen 
liittyviä vaaratilanteita pystyttäisiin ehkäistä.
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Hyvät käytännöt
• Laitekantaa on pyritty hankintojen osalta 

yhtenäistämään

• Perehdytystä laitteisiin annetaan keskitetysti

Esim. uusien laitteiden perehdytys entistä 
tehokkaammin laitteen toimittajan toimesta

• Eri hoitajilla on omat vastuulaitteensa

(leikkaussali, teho)

• Laitteiden käytön turvallisuus on parantunut
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