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Organisaatiokulttuuri 

• Kulttuuri vaikuttaa 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 

• 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? 



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 



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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Potilasturvallisuuden tasot 
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Johtaminen 

• Johdolla aina vastuu potilas- ja 

asiakasturvallisuudesta ja sen 

edellytyksistä 

• Työolosuhteet 

• Voimavarat 

• Osaaminen 

• Välineet 

• Kaikki päätökset, mukaan lukien 

poliittiset ja taloudelliset, on arvioitava 

potilas- ja asiakasturvallisuuden ja 

laadun näkökulmasta. 

 



Johdolla on vastuu 

• Turvallisuusriskien analysoinnissa ja riskeihin 
varautumisessa 

• Laadun- ja riskienhallinnan toteuttamisesta 

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



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 


