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Turvallisuuskulttuuri ja johtaminen



Turvallisuuskulttuuri (1/2)

• Kulttuuri vaikuttaa yhteisön jäsenten tapaan toimia
• Samankaltaiset arvot, ajattelumallit, käsitykset ja 

toimintatavat 
• Vaikeus itse tunnistaa tai kyseenalaistaa toimintaa

->Vaikka yksilöt vaihtuvat, he ryhtyvät pikkuhiljaa 
toimimaan kuten muutkin kulttuurin jäsenet



Turvallisuuskulttuuri (2/2)

• Vaikuttaa siihen miten turvallisuutta tarkastellaan
• Ohjaa vastuunottoa turvallisuuden kehittämisestä
• Määrittelee normaalin, epänormaalin ja poikkeavan 
• Ohjaa mikä on oikea tapa toimia tilanteissa, miten 

turvallisuudesta, riskeistä ja epävarmuudesta on 
suotavaa puhua

• Kulttuuri määrittelee myös sen mitä organisaatio 
”haluaa” jättää huomioimatta



ANTEEKSI, PAHOITTELUT VAI HILJAISUUS?



Johdolla on vastuu

• Turvallisuusriskien analysoinnissa ja riskeihin 
varautumisessa

• Laadun- ja riskienhallinnan toteuttamisesta

• Haittatapahtumien seurantatiedon hyödyntämisestä, 
koskien tiimien, organisaation ja palvelujärjestelmän 
kehittämisestä
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Design for Integrated Safety Culture, VTT
Pietikäinen, Reiman & Oedewald (2008)



Kehittyneen potilasturvallisuuskulttuurin
tunnusmerkkejä

• Tietoisuus kaikilla tasoilla – aktiivinen tiedon
hankinta ja jakaminen

• Luottamus kaikkien välillä – oikeudenmukaisessa
kulttuurissa virheistäkin voi kertoa ilman pelkoa
syyllistämisestä

• Jatkuva oppiminen – organisaatio oppii sekä
onnistumisista että epäonnistumisista

• Huoli turvallisuudesta – vahinkojen välttäminen ei
johda liialliseen itsevarmuuteen
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Hudson (2003). Quality and Safety in Healthcare



Potilasturvallisuuden tasot
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Leading a Culture of Safety: 
A Blueprint for Success

The American College of Healthcare Executives and 
the National Patient Safety Foundation’s Lucian Leape Institute (2017)  

• Establish a Compelling Vision for Safety
• Value Trust, Respect, and Inclusion
• Select, Develop, and Engage Your Board
• Prioritize Safety in Selection and 

Development of Leaders
• Lead and Reward a Just Culture
• Establish Organizational Behavior

Expectations
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Testaa, niin tiedät missä mennään?



• Turvallisuuskulttuuri on organisaation rakenteisiin, sosiaalisiin prosesseihin ja yksilön käsityksiin 

juurtunut tapa toimia niin, että organisaatiossa vallitsee tahto ja kyky ymmärtää toimintaan liittyviä 

vaaroja ja pyrkimys hallita niitä ennakoivasti.

• Yksilön käsityksiin yhteisön toiminnan turvallisuudesta vaikuttavat omat kokemukset ja havainnot 

sekä muiden työntekijöiden, läheisten ja tuttavien kertomukset. Näiden perusteella muodostuu 

yksilön turvallisuuskuva.

Sairaanhoitopiirin henkilökunnan turvallisuuskuvaa 

mitataan henkilöstökyselyn kysymyksellä nro 40 

”Minulla olisi turvallinen olo, jos minua hoidettaisiin 

täällä/yksikössäni potilaana”.

Vastausten jakaumasta lasketaan turvallisuusindeksi 

(Net Safety Score, NSS) vähentämällä vastausten 

”Täysin tai jokseenkin samaa mieltä” osuudesta (%) 

vastausten ”Täysin tai  jokseenkin eri mieltä” osuus (%).

TAVOITTEET

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 50 % vuonna 2016
Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2018

Lähde: PSHP Balanced Scorecard –mittariston dokumentaatio (23.11.2015 HALL)

Missä meillä mennään?



50Lähde: PSHP Henkilöstökysely 2014-2016



Turvallisuuskulttuurin vahvistaminen

• Kulttuurin hallitsemista ja muuttamista täytyy 
johtaa ja ylläpitää

• Potilaat, asiakkaat ja läheiset mukaan laadun ja 
turvallisuuden kehittämiseen

• Luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri
• Tuki haittatapahtuman kohdatessa
• Yhteisesti sovitut toimivat käytännöt, jotka 

perustuvat tutkimukseen ja kokemukseen
• Moniammatillisuus
• Koulutus





Kotiin viemisiksi: mitä voit tehdä 
kulttuurin edistämiseksi?

• Ilmoitan kehitysehdotukset ja kohtaamani 

vaaratilanteet eteenpäin

• Toimin yhteisesti sovittujen periaatteiden ja 

ohjeiden mukaan

• Otan avoimesti keskusteluun toimintatavat, 

joilla estämme vaaratapahtumien toistumisen

• Osallistun muutosten suunnitteluun, pohdin 

miten muutokset vaikuttavat potilasturvallisuuteen
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SAFETY


