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Laatu

• Ilmaisee miten jokin kohde erottuu toisesta

• miten kohde koetaan

• onnistumisen ja hyvän käsite



Laadun määrittely (THL)

• Hyvä sosiaali- ja terveydenhuollon laatu tarkoittaa sitä, että asiakas 
saa tarpeensa mukaista palvelua oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

• potilasturvallisuus: tarkoittaa hoidon, lääkehoidon ja laitteiden 
turvallisuutta. 



Laadun osoittaminen

• Laatujärjestelmät

• Akkreditoinnit

• Auditoinnit

• Arviointijärjestelmät



Magneettisairaalamalli (HUS)

• Laadukas ammatillinen toiminta, hoitotyösensitiiviset mittarit

• Hoitotyön laadun seuranta
• Keskuslaskimokatetriperäiset infektiot
• Virtasatiekatetriperäiset infektiot

• Dokumentointi ja tulosten käyttö



Joint Comission International

• Laadukas potilasturvallinen hoito
• Tiedä riskisi

• Yhteiset selkeät toimintamallit
• Esim. infektioidentorjuntaohjeet

• Tehokkuus ja kustannussäästöt



Yhteistä laadun osoittamisessa

• Kuvata tarkasti nykytilanne
• Järjestelmällinen tiedon kerääminen sovitulla tavalla

• Verrataan tilannetta muihin vastaaviin yksiköihin yms.

• Poikkeamissa tehdään selvitys
• Suunnitellaan toimet
• Toteutus
• Arviointi



Käsihygienian toteutumisen seuranta HUS

• Esitys havainnoinnin aloittamisesta HUS:ssa

• Koulutetaan hygieniayhdyshenkilöt tekemään havainnointeja
• 7h 45min pituinen koulutuskokonaisuus 

HUS hoitotyön johtoryhmä hyväksyi 6/2017 esityksen 



Esimiehet

• Pyritty sitouttamaan mukaan heti alusta alkaen

• Koulutukseen ilmoittaudutaan esimiehen luvalla

• Aloitus suunnitellaan esimiehen kanssa

• Esimies avaa osaston koulutustilaisuuden

• Viesti myös lääkäriesimiehille
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Havainnointien harjoittelu

• Koulutusjakson aikana on tärkeää harjoitella ohjelman käyttöä 
yksikössä
• koulutusvideot

• Harjoitustuloksia ei vielä lasketa yksikön tilastoihin
• n. 100 havaintoa

• Harjoittelulla varmistetaan luotettavat havainnointitulokset
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Havainnointien edistyminen HUS

• Ensimmäiset yksiköt aloittivat varsinaiset havainnoinnit alkuvuodesta 
2018 

• Koulutukset jatkuvat

• Käyttöönotto tapahtuu vaiheittain

• tavoite: 2019 jokaisella vuodeosastolla tehdään havainnointia



Haasteita

• hygieniayhdyshenkilöiden resurssit

• havainnointiin käytettävät laitteet

• henkilökohtaisen palautteen antaminen



Laatua yksikkötasolla

• Käsihuuhdekulutuksen seuranta

• Oman kulutustavoitteen arviointi

• Koulutus

• Havainnointi

• Arviointi

• Pallo lähtee liikkeelle…



Organisaatiotasolla

• Havainnointitulokset laatumittarina

• Käsihygienian toteutuksen osoittaminen julkisesti
• kunhan ensin sovitaan yhteiset pelisäännöt 
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