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Alkusanat 
HaiPro-vaaratapahtumien raportointimalli kehitettiin Lääkelaitoksen ja VTT:n yhteisessä 
tutkimushankkeessa yhteistyössä Peijaksen sairaalan, Tampereen Lääkärikeskus Oy:n ja 
Tampereen yliopistollisen sairaalan sydänkeskuksen kanssa. HaiPro-tutkimushanke käynnis-
tyi marraskuussa 2005 ja sen ensimmäinen vaihe päättyi maaliskuussa 2007. Työ kuitenkin 
jatkuu vaaratapahtumien raportoinnin käyttöönoton laajemmalla pilotoinnilla. Hankkeen 
ensimmäisen vaiheen rahoittivat Lääkelaitos ja VTT. Vuoden 2007 alusta käynnistyneen 
toisen vaiheen rahoituksesta vastaavat sosiaali- ja terveysministeriö ja VTT.  
 
HaiPro-hankkeen loppuraportti Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi on julkaistu  
Lääkelaitoksen julkaisusarjassa. Tässä raportissa kuvataan HaiPro-hankkeen yhtenä 
tavoitteena ollut tietojärjestelmän vaatimusmäärittely. 
 
Vaatimusmäärittelyn laatimisesta VTT:ssä vastasivat tutkija Teemu Mätäsniemi, 
järjestelmäsuunnittelija Jarkko Wallenius, projektipäällikkö Jari Knuuttila ja erikoistutkija 
Kaarin Ruuhilehto. 
 
 
Tampereella 31.5.2007 
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1 Johdanto 

1.1 Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 

Tähän dokumenttiin on koottu vaatimukset sovellukselle, jolla on tarkoitus kerätä 
ilmoituksia toimintaorganisaatiossa tapahtuneista vaaratapahtumista. Sovelluksen 
vaatimukset on koottu HaiPro-projektin kokemusten perusteella. Dokumentti on 
tarkoitettu lähtötiedoksi suunnittelijoille, jotka joutuvat kehittämään dokumentin 
kuvaamaa sovellusta tai ylläpitäjille, jotka tarvitsevat syvällisempää tuntemusta 
sovelluksesta. Muina lähtötietona sovellukselle ja sen toiminnallisuuden 
ymmärtämiselle voidaan käyttää projektissa syntyneitä muita dokumentteja kuten 
käyttöohjeita. 
 
Dokumentissa esitetyt vaatimukset kuvaavat itsenäisen sovelluksen, joten sen 
kaikki keskeiset ominaisuudet on pyritty esittämään tässä dokumentissa. 

1.2 Sovelluksen tarkoitus ja tavoitteet 

Keskeinen lähtökohta sovelluksen kehittämiselle ja sen vaatimusten 
kartoittamiselle on ollut pyrkimys avoimempaan keskusteluilmapiiriin 
toimintaorganisaatiossa ja toimintaorganisaation toimintaprosessien kehittämisen 
tukeminen. Lisäksi, saadun palautteen perusteella, sovellus on pyritty 
määrittelemään helppokäyttöiseksi ja kevyeksi, jotta sovelluksen käyttö olisi 
mahdollisimman vaivatonta toimintaympäristössään. 

1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet 

Seuraavaksi esitellään joitakin termejä, joita tässä dokumentissa tullaan 
käyttämään toistuvasti. 
 

• esitieto = Tarkoittaa tietosisältöä, joka on alustettu tietokantaan ennen 
sovelluksen käyttöönottoa. Esimerkiksi, kohteen pääkäyttäjä alustaa 
organisaatioyksiköt ennen käyttöä tai sovelluksen ylläpitäjä alustaa 
tapahtumatyypit tämän dokumentin määrittelemällä tavalla, jotta 
valtakunnalliset yhteenvedot olisivat mahdollisia. 

• halutessaan = Tarkoittaa, että tällöin tietojen syöttö on vapaaehtoista. 
Termiä käytetään toimintoja kuvattaessa. Tiedot ovat pakollisia, ellei 
niiden antamista ole kuvattu halutessaan termillä. 

• ilmoitus = Käytetään synonyymina vaaratapahtumailmoitukselle. 
• kohde = Käsite kuvaa toimintaorganisaation tasot ja määrittelee tasoihin 

liitetyt henkilöt käyttöoikeuksineen 
• sovellus = Tarkoittaa tässä dokumentissa kuvattua ohjelmistoa. 

Tavallisesti toimintaorganisaation käyttöön on asennettu vain yksi 
sovellus. 

• toimintaorganisaatio = Terveydenhuollon organisaatio 
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1.4 Yleiskuvaus dokumenttiin 

Tämä dokumentin kappaleessa 2 kuvataan sovelluksen ympäristö ja käyttäjät tai 
tarkemmin sanottuna käyttäjäroolit, sekä luodaan yleiskuva sovelluksen 
tarjoamiin toimintoihin, jotka on tarkemmin kuvattu kappaleessa 4. Kappale 3 
sisältää loogisen mallin sovelluksen ylläpitämistä tiedoista, joita päivitetään 
sovelluksen toimintojen avulla. Sovelluksen vaatimat ulkoiset liittymät on kuvattu 
kappaleessa 5. Kappaleen 6 tärkeimpänä antina voidaan pitää turvallisuuteen ja 
yhteensopivuuteen liittyviä vaatimuksia. Kappale 7 listaa suunnittelussa 
huomioitavat rajoitteet. 

2 Yleiskuvaus 

2.1 Ympäristö 

Sovellus voi olla käytössä toimintaorganisaation sisäisessä verkossa (intranet) tai 
ulkoisessa verkossa (extranet), jossa se toimii itsenäisenä sovelluksena. Kuva 1 
kuvaa sovelluksen arkkitehtuurin kolme tasoisena. Asiakasohjelmistona käytetään 
web-selainta, joka kommunikoi web-palvelimen kanssa. Palvelimen tehtävänä on 
generoida html-sivut tietokannan avulla. Ohjelmistojen välisten 
tietoliikenneyhteyksien tietoturvallisuus vaatimukset esitetään tämän dokumentin 
myöhemmissä kappaleissa. 
 

 
Kuva 1: Arkkitehtuuri 

2.2 Toiminta 

Sovelluksen toiminnalla pyritään tukemaan alla kuvattua toimintaprosessi. 
 

Tietokanta

Ilmoittaja

Web-palvelin

Web- selain
Web-selain

Käsittelijä

Ylläpito työkalut

Ylläpitäjä

SSL salattu
https yhteys
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Kuva 2: Toimintaprosessi 

 
Kuvan mukaisesti sovelluksen käyttöön osallistuu useita henkilöitä erilaisissa 
rooleissa. Sovelluksen näkökulmasta keskeisimmät käsitteet ovat 
Vaaratapahtumailmoitus ja TapahtumaKuvaus, joihin liittyvä tieto lisääntyy 
toimintaprosessin edetessä. 

2.3 Käyttäjät 

Sovelluksen käyttäjät voidaan jakaa toimintaprosessiin osallistuviin ja sitä 
tukeviin käyttäjiin. Toimintaprosessiin osallistuvat käyttäjät ovat: ilmoittaja, 
käsittelijä ja potilasturvallisuusvastaava. Tavallisesti heidän tehtävänsä ajoittuvat 
myös mainitussa järjestyksessä toimintaprosessissa. Prosessia tukevia käyttäjiä 
ovat: sovelluksen ylläpitäjä, kohteen pääkäyttäjä ja organisaatiohaaran ylläpitäjä. 
Tavallisesti heidänkin tehtävänsä ajoittuvat mainitussa järjestyksessä. Lisäksi, 
erikseen määritetyille käyttäjille voidaan antaa rajattuja oikeuksia kuten raporttien 
tai ilmoitusten katselu. 
 
Edellä kuvatun perusteella sovelluksella on useita samanaikaisia käyttäjiä, jotka 
toimivat eri käyttäjärooleissa. Seuraavaksi määritellään tarkemmin roolit ja 
annetaan yleiskuvaus roolien tehtävistä. 

2.3.1 Ilmoittaja 

Ilmoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka raportoi havaitsemansa vaaratapahtuman 
tässä dokumentissa kuvatun sovelluksen avulla. Raportointi on ilmoituksen 
luomista ja ilmoituksen tietojen syöttämistä sovellukseen. Ilmoittaja voi olla 
vaaratapahtuman synnyssä mukana ollut tai sen havaitsija.  
 
Sovellus tukee ilmoittajan roolia käyttötapauksin, jotka on kuvattu kappaleessa 
4.2. Osa käyttötapauksista on mahdollisia vain ilmoituksen ollessa tietyssä tilassa. 
Nämä vaatimukset on kuvattu kunkin toiminnon yhteydessä. Kuva 3 esittää 
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sovelluksen ilmoittajalle tarjoamat käyttöliittymät (web-sivut) ilman 
virhekäsittelyjä. Virheen sattuessa tarvittava toiminnallisuus on märitelty 
käyttötapausten yhteydessä. 
 

 
Kuva 3: Ilmoittajan sivuhierarkia 

 
Tavallisesti ilmoittaja aloittaa sovelluksen käytön toimintojen valitsemissivulta. 
Tarpeen mukaan hänet voidaan ohjata myös suoraan muille sivuille 
toimintaorganisaation muista sovelluksista. Toimintojen valitsemissivulta 
ilmoittaja voi siirtyä tekemään uutta ilmoitusta tai seuraamaan jo tehtyä 
ilmoitusta. Toiminnallisuus, jonka sovellus tarjoaa ilmoittajalle seurantavaiheessa, 
riippuu ilmoituksen tilasta. Ilmoituksen odottaessa käsittelyä ilmoittaja voi vielä 
päivittää ilmoitusta. Ilmoituksen ollessa käsittelyssä ilmoittajalla on mahdollisuus 
seurata käsittelyä ja ilmoituksen odottaessa lisätietoja ilmoittajaa pyydetään 
vastaamaan lisätietokysymykseen. 

2.3.2 Käsittelijä 

Käsittelijä on henkilö, joka on nimetty organisaatioyksikön, esim. osaston, 
vaaratapahtumailmoitusten käsittelijäksi. Käsittelijän tehtävänä ovat ilmoituksen 
tietojen jatkoluokitukset, toimenpiteiden ehdottaminen ja palautteen välittäminen 
ilmoittajille. 
 
Sovellus tukee käsittelijän roolia kappaleessa 4.3 kuvatuin käyttötapauksin. Osa 
käyttötapauksista on mahdollisia vain ilmoituksen ollessa tietyssä tilassa. Nämä 
vaatimukset on kuvattu kunkin toiminnon yhteydessä. 
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Kuva 4: Käsittelijän lisäsivut 

Käsittelijällä on käytössään ilmoittajan käyttöliittymäsivujen lisäksi sivut, jotka 
on esitetty yllä. Käsittelijä aloittaa sovelluksen käytön toiminnon valitsemissivulta 
tai siirtyy suoraan tämän jälkeisille sivuille toimintaorganisaation muista 
sovelluksista. Mikäli hän valitsee toiminnallisuuden, joka edellyttää käyttäjän 
tunnistamista, ohjataan käsittelijä kirjautumaan sovellukseen. Kirjautumisen 
jälkeen käsittelijä voi vaihtaa salasanansa, tulostaa tilastotietoa ilmoituksista 
raportteina tai käsitellä ilmoituksia. 

2.3.3 Potilasturvallisuusvastaava 

Potilasturvallisuusvastaava on henkilö, joka on nimetty seuraamaan 
vaaratapahtumien raportointiprosessin ja siihen liittyvien menettelyjen 
toimivuutta. Potilasturvallisuusvastaava ottaa kantaa toiminnan kehittämiseen 
liittyviin toimenpide-ehdotuksiin, mikäli raportoivan organisaatioyksikön 
käsittelijän valtuudet eivät riitä. Potilasturvallisuusvastaavia voi olla nimetty eri 
organisaatiotasoille. 
 
Sovelluksen potilasturvallisuus-vastaavalle tarjoama toiminnallisuus on sama kun 
käsittelijälle, mutta potilasturvallisuusvastaavat nimetään käsittelijöistä 
eroteltuina, koska heidän asemansa toimintaorganisaatiossa on merkittävämpi. 

2.3.4 Erikseen määritetyt käyttäjät 

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden liittää eksplisiittisesti nimettyyn käyttäjään 
erillisoikeuksia. Oikeudet mahdollistavat tietyn toiminnallisuuden tai tiedon 
näkyvyyden. Toiminnalliset piirteen määräytyvät pääasiassa käyttäjille annettujen 
roolien mukaan ja tiedon näkyvyys riippuu siitä, mihin organisaatiotasoihin 
käyttäjä on liitetty. Erillisoikeuksina käyttäjälle voidaan antaa raporttien 
seurantaoikeus tai ilmoitusten lukuoikeus. Raporttien seurantaoikeus mahdollistaa 
yhteenvetoraporttien katselun ja tulostamisen määrätyltä organisaatiotasolta. 
Ilmoitusten lukuoikeus mahdollistaa ilmoitusten valitsemisen, katselemisen ja 
tulostamisen oikeuteen liitetyn organisaatiotason kontekstissa sekä  



 
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05194-07 

10 (42) 
 

 

 

yhteenvetoraporttien katselun  ja tulostamisen oikeuteen liitetyltä 
organisaatiotasolta. 

2.3.5 Kohteen pääkäyttäjä 

Kohteen pääkäyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa käytännössä kohteen 
määrittelystä ja ylläpidosta, sen jälkeen kun sovelluksen ylläpitäjä on kohteen 
luonut. Kohde määritellään toimintaorganisaationa organisaatiotasoineen ja 
käyttäjineen. Käyttäjillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kohdissa 2.3.2 - 2.3.4 
määriteltyjä käyttäjiä. Kohteen pääkäyttäjällä ei ole oikeuksia ilmoituksiin tai niitä 
käsitteleviin raportteihin. Erityspiirteenä mainittakoon, että kohteen pääkäyttäjä 
voi määritellä organisaatiohaaran ylläpitäjiä omaksi avukseen. 
 

Sovellukseen kirjautuminen

Kohteen valitseminen

Kohteen muokkaaminen

Salasanan vaihtaminen

Henkilötietojen muokkaaminen
 

Kuva 5: Kohteen pääkäyttäjän sivut 

Kuva 5 esittää pääkäyttäjän käyttöliittymät. Pääkäyttäjä aloittaa sovelluksen 
käytön kirjautumalla sovellukseen. Kirjautumisen jälkeen hän voi valita kohteen 
niistä kohteista, joihin hänet on liitetty pääkäyttäjäksi. Valinnalla siirrytään 
kohteen muokkaamiseen. 

2.3.6 Organisaatiohaaran ylläpitäjä 

Organisaatiohaaran ylläpitäjällä tarkoitetaan tietyn tai tiettyjen 
organisaatiohaarojen ylläpidosta vastaavaa henkilöä. Hänen toiminnallisuutensa 
on samanlainen kun kohteen pääkäyttäjällä mutta toiminnallisuus voi kohdistua 
vain määrättyyn organisaatiohaaraan ja hän ei voi luoda organisaatiohaarojen 
ylläpitäjiä itselleen avuksi. 

2.3.7 Sovelluksen ylläpitäjä 

Sovelluksen ylläpitäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa tässä dokumentissa 
määritellyn sovelluksen käyttöönotosta ja tietoteknisestä ylläpidosta. Lisäksi 
ylläpitotehtäviin kuuluu kohteiden luominen, sovelluksen käyttäjien, roolien tai 
käyttöoikeuksien, sähköpostiosoitteiden ja organisaatiorakenteiden ylläpitäminen 
sekä alla mainittujen listojen ja luokituksien alustaminen ja ylläpitäminen.  
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Ylläpitäjä voi vapaasti määritellä seuraavat listat ja luokitukset: 

• AmmanttiNimikeX 
• IlmoitetaanPotilaalleNimikeX 
• IlmoittiPotilaalleNimikeX 
• ToimenpideEhdotuksenMuoto 
• SeurausHoitavalleYksikölleE 
• SeurausPotilaalle 
• TapahtumanLuonne 
• PotilaalleIlmoittaja 

 
Ylläpitäjä voi laajentaa seuraavia luokituksia mutta esitiedoiksi määriteltyjä 
luokituksia ei voi vaihtaa. 

• MyötävaikuttavaTekijäLuokkaE 
• MyötävaikuttavaAlatekijäLuokkaE 
• TapahtumaTyyppiE 
• TapahtumaTyyppiTarkenne 
• TapahtumaTyyppiAlatarkenneE 

 

 
Kuva 6: Sovelluksen ylläpitäjän sivut 

Sovellus tukee sovelluksen ylläpitäjän roolia kappaleessa 4.4 kuvatuin 
käyttötapauksin. Kuva 6 esittää ylläpitäjän käyttöliittymät. Ylläpitäjä aloittaa 
sovelluksen käytön kirjautumalla sovellukseen. Kirjautumisen jälkeen ylläpitäjä 
voi luoda uusia kohteita tai muokata olemassa olevia. 

2.4 Käyttöoikeuksien määräytyminen 

Ilmoittajalla on oikeus ja mahdollisuus täyttää vaaratapahtumailmoitus 
kirjautumatta järjestelmään (kappale 4.2). Lisäksi hän voi seurata oman 
ilmoituksensa käsittelyn tilaa sekä halutessaan vastata mahdolliseen käsittelijän 
lisätietopyyntöön (kappale 4.2.5).  
 
Käsittelijä saa käyttöönsä kappaleessa 4.3 kuvatut toiminnot kaikkiin ilmoituksiin, 
joiden tapahtumat liittyvät organisaatiotasoon tai sen alitasoihin, joihin käsittelijä 
on liitetty. Lisäksi käsittelijä saa käyttöönsä kappaleen 4.3.7 toiminnon 
organisaation ylimmälle eli kohdetasolle, jotta käsittelijä pystyy tilastollisesti 
vertailemaan omassa organisaatiossa sattuneita tapahtumia kokonaisuuteen. 
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Potilasturvallisuusvastaavalla on samat oikeudet kuin käsittelijällä. Oikeudet 
kattavat sen organisaatiohaaraan, johon hänet liitetty.  
 
Organisaatiohaaran ylläpitäjä saa käyttöönsä toiminnot 4.4.1ja 4.4.2 siihen 
organisaatiohaaraan, johon hänet on liitetty. 
 
Kohteen pääkäyttäjä saa käyttöönsä toiminnot 4.4.1-4.4.4 niihin kohteisiin, joihin 
hänet on liitetty pääkäyttäjäksi. 
 
Koska kohteita voi luoda vain sovelluksen ylläpitäjä, on hänellä automaattisesti 
oikeudet kaikkiin kohteisiin. Sovelluksen ylläpitäjälle tarjotaan kappaleen 4.4 
mukainen toiminnallisuus. 
 
Muilla kohteen ylläpitäjän erikseen määrittelemillä henkilöille on oikeudet joko 
yhteenvetoraporttien seurantaan tai yhteenvetoraporttien seurantaan ja ilmoitusten 
lukemiseen. 

2.5 Oletukset ja rajoitukset 

Tässä dokumentissa sovelluksen toiminnot esitellään suomeksi mutta sovelluksen 
tulee tukea myös ruotsin- ja englanninkielisiä käyttöliittymävalikoita ja 
virheilmoituksia. Lisäksi monikielisyyttä tulee tukea, kun sovellukseen 
määritellään uusia asioita kuten organisaatiotasoja ja luokitteluja. Täten 
skandinaavisten merkkien tuki on itsestään selvyys. Käyttöliittymän kielen valinta 
voi perustua asiakasohjelmiston lokalisointiin tai se voidaan tarjota valintana 
käyttöliittymässä. 
 
Web-sivuja määriteltäessä voidaan olettaa, että toimintaorganisaatiossa nykyisin 
käytössä olevat päätteet tukevat ainakin 1024x768 resoluutiota. 

3 Tiedot ja tietokanta 
Tässä kappaleessa on määritelty sovelluksen tarvitsemat tiedot loogisena mallina. 
Tiedot kuvataan yleisesti hyväksytyllä Unified Modeling Language (UML) 
notaatiolla ja esitetään aakkosjärjestyksessä. 
 
Tietosisältö voidaan toteuttaa yhtenä tietokantana tietokantapalvelimessa. Tietojen 
ylläpito ja varmennus on myös suotavaa hoitaa tietokantapalvelimen tarjoamalla 
toiminnallisuudella. 
 
Keskeisimpiä käsitteitä ovat Vaaratapahtumailmoitus ja TapahtumaKuvaus. 
Kappaleessa 2.2 esitetty toimintaprosessi kumuloi lisätietoja edellä mainittuihin 
käsitteisiin toimintaprosessin edetessä. 

3.1 Tietosisältö 

UML:ää tuntemattomalle kerrataan tässä yleisimmät käsitteet ja määritellään 
muita tarpeellisia esitysnotaatioita. 
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Merkintä Selitys 

[1] Pakollinen tietosisältö on aina olemassa, 
merkintä voidaan jättää esittämättä 

[0..1] Optionaalinen eli tietosisältö voi puuttua tai 
tietosisällön olemassa olo voi riippua omistavan 
käsitteen tilasta 

[*] Tietosisältö voi toistua 0-N kertaa 

1+ Tietosisältö voi toistua yhden tai useamman 
kerran 

[n..m] Tietosisältö voi toistua n-m kertaa 

X Käsitteen nimen perässä tarkoittaa, että 
käsitteen ilmentymät (oliot) määritellään 
tapauskohtaisesti. 

E Käsitteen nimen perässä tarkoittaa, että 
käsitteen ilmentymäjoukkoa (oliot) voidaan 
laajentaa tapauskohtaisesti mutta tässä 
dokumentissa lueteltu alkujoukko eli esitieto on 
pakollinen. 

 

3.1.1 AmmanttiNimikeX 

Tämä on lista toimintaorganisaation ammattinimikkeistä, joissa ilmoittaja voi 
toimia. Listaa ylläpitää toimintaorganisaatiossa sovelluksen ylläpitäjä. Tämä 
dokumentti määrittelee esitiedoksi vaihtoehdot: 

• Lääkäri 
• Sairaanhoitaja 
• Muu 

3.1.2 Henkilö 

Henkilö käsitteen avulla kuvataan käyttäjät, jotka esiintyvät muissa kun 
ilmoittajan roolissa. Tällaisten käyttäjien on kirjauduttava sovellukseen 
saadakseen käyttöönsä roolin tarjoamat lisätoiminnallisuudet. 
 



 
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05194-07 

14 (42) 
 

 

 

 
Kuva 7: Henkilö 

 
Henkilön ominaisuuksien selitykset ovat:. 

• käyttäjätunnus = kuvaa merkkijonon, jolla käyttäjä tunnistetaan. 
Sähköpostiosoitetta suositellaan käytettäväksi käyttäjätunnuksena. 

• salasana = kuvaa merkkijonon, jonka avulla käyttäjä varmennetaan, 
salasanojen tulee olla tietokannassa salattuina eli koodattuina 

• sähköpostiosoite = käyttäjän sähköpostiosoite, jonne sovellus lähettää 
viestit 

• oikeus = käyttäjälle myönnetyt oikeudet, jotka määritetään 
organisaatiotasojen ja roolien avulla 

 
Käyttäjä saa organisaatioyksiköiden tapahtumista sähköpostiviestit, joihin hänet 
on liitetty käsittelijän oikeuksin. 

3.1.3 IlmoittajanTiedot 

Kuva 8 kuvaa IlmoittajanTietojen ominaisuudet ja suhteet. 
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Kuva 8: IlmoittajanTiedot 

 
IlmoittajanTietojen ominaisuuksien selitykset ovat: 

• nimike = määrittää ilmoittajan ammattinimikkeen 
• nimikeSelite = ilmoittajan antama tarkenne nimikkeelle, mikäli 

nimikkeeksi on valittu ”Muu”. 
• ilmoittiYksikkö = ilmoittajan organisaatioyksikkö 

 

3.1.4 IlmoittiPotilaalleNimikeX 

Tämä on lista toimintaorganisaation henkilöiden roolinimikkeistä suhteessa 
potilaaseen. Listaa ylläpitää toimintaorganisaatiossa sovelluksen ylläpitäjä. Tämä 
dokumentti määrittelee esitiedoksi vaihtoehdot: 

• Omahoitaja 
• Hoitava lääkäri 
• Osastonhoitaja 
• Muu henkilö 

3.1.5 IlmoittiPotilaalleTiedot 

Käsite kuvaa tiedot henkilöstä, joka ilmoitti tapahtumasta potilaalle. Tämä käsite 
on olemassa, jos TapahtumaKuvauksen luonne saa arvon ”tapahtui potilaalle”. 
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Kuva 9: IlmoittajanTiedot 

 
IlmoittiPotilaalleTiedot ominaisuuksien selitykset ovat: 

• nimike = määrittää potilaalle ilmoittajan roolinimikkeen. Tiedon antaa 
ilmoittaja. 

• nimikeSelite = tarkenne roolinimikkeelle, mikäli nimikkeeksi on valittu 
”Muu henkilö”. 

3.1.6 IlmoituksenTila 

Käsite luetteloi vaaratapahtumailmoituksen mahdolliset tilat. Tilasiirtymät on 
kuvattu kappaleessa 3.1.27. 

 

Kuva 10: IlmoituksenTilat 

 

3.1.7 Lisätieto 

Lisätiedolla tarkoitetaan kysymys-vastaus paria. Käsittelijän halutessa selventää 
tapahtuman kulkua hän luo kysymyksen, johonka ilmoittaja voi vastata. 
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-luonne : TapahtumanLuonneX
-tapahtumaPvm : Päiväys
-tapahtumaAika : Aika
-kuvaus : Merkkijono
-olosuhteet : Merkkijono
-ilmoitettuPotilaalle : Totuusarvo
-seurausHoitavalleYksikölle : SeurausHoitavalleYksikölleX

TapahtumaKuvaus

-kysymys : Merkkijono
-vastaus : Merkkijono

Lisätieto

-tapahtumaTunniste 1

-lisätietoTunniste *

 
Kuva 11: Lisätieto 

 

3.1.8 MyötävaikuttavaAlatekijäLuokkaE 

Käsite kuvaa myötävaikuttavat alatekijät, jotka edelleen luokittelevat tapahtumaan 
johtaneita myötävaikuttavia tekijöitä. Tämä dokumentti määrittelee esitiedoksi 
liitteessä 1 esitetyt alatekijät. 
 

 
Kuva 12: MyötävaikuttavaAlatekijäLuokkaE 

MyötävaikuttavaAlatekijäLuokkaE:n ominaisuuksien selitykset ovat: 
• pääluokka = määrittää ko. alatekijän yläluokan 

(MyötävaikuttavaTekijäLuokkaE) 

3.1.9 MyötävaikuttavaTekijä 

Käsitteen avulla kuvataan tapahtumaan johtaneen tekijät. Kukin tekijä 
luokitellaan, joko pääluokan tai alaluokan avulla. 
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-luonne : TapahtumanLuonneX
-tapahtumaPvm : Päiväys
-tapahtumaAika : Aika
-kuvaus : Merkkijono
-olosuhteet : Merkkijono
-ilmoitettuPotilaalle : Totuusarvo
-seurausHoitavalleYksikölle : SeurausHoitavalleYksikölleX

TapahtumaKuvaus

MyötävaikuttavaTekijä

*

1

«enumeration»MyötävaikuttavaAlatekijäLuokkaE -alaluokka

0..1

*

«enumeration»MyötävaikuttavaTekijäLuokkaE

-pääluokka1

*

-pääluokka

0..1 *

 

Kuva 13:MyötävaikuttavaTekijä 

MyötävaikuttavaTekijän ominaisuudet ovat: 
• pääluokka = kuvaa myötävaikuttavan tekijän pääluokan 

(MyötävaikuttavaTekijäLuokkaE). Pääluokka kuvataan vain, mikäli 
alaluokkaa ei ole tarjolla. 

• alaluokka = kuvaa myötävaikuttavan tekijän alaluokan 
(MyötävaikuttavaAlatekijäLuokkaE). Alaluokka kuvataan aina, jos 
pääluokalla sellaisia määrittelee. 

 

3.1.10 MyötävaikuttavaTekijäLuokkaE 

Tämä lista luokittelee tapahtumaan mahdollisesti johtaneet myötävaikuttavat 
tekijät. 
 

 
Kuva 14:MyötävaikuttavaTekijäLuokkaE 

 
Tämä dokumentti määrittelee esitiedoksi liitteessä 1 esitetyt luokat. 
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3.1.11 OrganisaatioYksikköX 

Tämä on hierarkia toimintaorganisaation organisaatiotasoista. Tämä dokumentti ei 
määrittele hierarkialle esitietoja. 
 

-nimi : Merkkijono
OrganisaatioYksikköX

-luonne : TapahtumanLuonneX
-tapahtumaPvm : Päiväys
-tapahtumaAika : Aika
-kuvaus : Merkkijono
-olosuhteet : Merkkijono
-ilmoitettuPotilaalle : Totuusarvo
-seurausHoitavalleYksikölle : SeurausHoitavalleYksikölleX
-kirjattuPotilastietoihin : Totuusarvo

TapahtumaKuvaus

*

-tapahtumaYksikkö 1

-nimike : AmmattiNimikeX
-nimikeSelite : Merkkijono

IlmoittajanTiedot

*

-ilmoittiYksikkö1

*

-ilmoittaja

1

Oikeudet

1 *

 

Kuva 15: OrganisaatioYksikköX 

3.1.12 Rooli 

Käsite kuvaa kaikki sovelluksen tuntemat roolit, jotka tarjoavat toiminnallisuutta 
ja vaativat käyttäjää kirjautumaan. Roolit on tarkemmin kuvattu kappaleessa 2.3. 
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Kuva 16: Rooli 

3.1.13 SeurausHoitavalleYksikölleE 

Tämä lista luettelee mahdolliset tapahtuman seurausluokat hoitavalle yksikölle. 
Esitiedoiksi määritellään seuraava lista: 

• Ei haittaa 
• Imagohaitta 
• Materiaalivahinko 
• Lisäkustannuksia 
• Lisätyötä tai vähäisiä hoitotoimia 
• Pidentynyt hoito 
• Pitkäaikaishoito 

 

3.1.14 SeurausPotilaalle 

Käsite kertoo tapahtumasta aiheutuneet seuraukset potilaalle. 
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-luonne : TapahtumanLuonneX
-tapahtumaPvm : Päiväys
-tapahtumaAika : Aika
-kuvaus : Merkkijono
-olosuhteet : Merkkijono
-ilmoitettuPotilaalle : Totuusarvo
-seurausHoitavalleYksikölle : SeurausHoitavalleYksikölleX

TapahtumaKuvaus

-ilmoitetaanPotilaalle : Totuusarvo
-nimike : IlmoittiPotilaalleNimikeX
-nimikeSelite : Merkkijono

SeurausPotilaalle

1

0..1

«enumeration»
SeurausPotilaalleAsteX

*

-aste0..1

 
Kuva 17: SeurausPotilaalle 

Käsitteen ominaisuudet ovat: 
• aste = kertoo potilaalle aiheutuneen haitan suuruuden 
• ilmoitetaanPotilaalle = totuusarvo, kertoo päätöksen ilmoitetaanko 

tapahtuneesta potilaalle. Totuusarvoa käytetään vain haitta-asteen ollessa 
”Lievä haitta” tai ”Vakava haitta”. 

• nimike = kuvaa henkilön roolin, joka ilmoitti tai tulee ilmoittamaan asiasta 
potilaalle. Tiedon antaa käsittelijä. 

• nimikeSelite = lisäselite nimikkeelle, mikäli nimikkeeksi on valittu ”Muu 
henkilö ilmoitti”. 

 
 

3.1.15 SeurausPotilaalleAsteX 

Käsite kuvaa potilaalle aiheutuneen haitan suuruusluokat. Tämä dokumentti 
määrittelee esitiedoksi alla olevan luokittelun. 
 

• Ei haittaa 
• Lievä haitta 
• Kohtalainen haitta 
• Vakava haitta 

3.1.16 TapahtumaKuvaus 

Käsite kuvaa tapahtumasta havaitut tiedot.  
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-luonne : TapahtumanLuonneX
-tapahtumaPvm : Päiväys
-tapahtumaAika : Aika
-kuvaus : Merkkijono
-olosuhteet : Merkkijono
-ilmoitettuPotilaalle : Totuusarvo
-seurausHoitavalleYksikölle : SeurausHoitavalleYksikölleX
-kirjattuPotilastietoihin : Totuusarvo

TapahtumaKuvaus

-kysymys : Merkkijono
-vastaus : Merkkijono

Lisätieto

1

*

-nimike : IlmoittiPotilaalleNimikeX
-nimikeSelite : Merkkijono

IlmoittiPotilaalleTiedot

1

-ilmoittiPotilaalle0..1

-ilmoitetaanPotilaalle : Totuusarvo
-nimike : IlmoittiPotilaalleNimikeX
-nimikeSelite : Merkkijono

SeurausPotilaalle

1

0..1

-tunniste
-tunnusluku
-ilmotusPvm : Päiväys
-tila : IlmoituksenTila

Vaaratapahtumailmoitus

-ilmoitus

1

-tapahtuma

1

MyötävaikuttavaTekijä

*

1

-nimi : Merkkijono
OrganisaatioYksikköX

*

-tapahtumaYksikkö 1

-tyyppiSelite : Merkkijono
TapahtumaTyypitys

1

-tyyppi0..1

-muoto : ToimenpideMuotoX
-ehdotus : Merkkijono
-toteuma : Merkkijono

Toimenpide

1 0..1

 

Kuva 18: TapahtumaKuvaus 

 
TapahtumaKuvauksen ominaisuuksien selitykset ovat: 

• luonne = kuvaa tapahtuman luonteen 
• tapahtumaPvm = päiväys, jolloin ilmoitettava vaaratapahtuma tapahtui 
• tapahtumaAika = kellonaika, jolloin ilmoitettava vaaratapahtuma tapahtui 
• kuvaus = vapaamuotoinen kuvaus mitä on tapahtunut 
• olosuhteet = vapaamuotoinen kuvaus tapahtumaolosuhteista 
• ilmoitettuPotilalle = totuusarvo, oletusarvo = epätosi 
• seurausHoitavalleYksikölle = listasta valittu seuraus 
• kirjattuPotilastietoihin=totuusarvo, oletus = epätosi 
• tyyppi = tyypittää tapahtuman useampi tasoisen luokittelun avulla 
• tapahtumaYksikkö = kertoo yksikön, missä tapahtuma tapahtui, ilmaisee 

myös yksikön, jossa ilmoitus käsitellään 
• ilmoitus = tapahtumakuvausta/tapahtumaa vastaava ilmoitus 
• ilmoittiPotilaalle = tiedot ilmoittajasta, jos potilaalle on ilmoitettu 

 

3.1.17 TapahtumanLuonneX 

Tämä on lista tapahtuman luonne luokituksista. Tämä dokumentti määrittelee 
esitiedoksi vaihtoehdot: 

• Läheltä piti 
• Tapahtui potilaalle 
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3.1.18 TapahtumaTyypitys 

Käsitteeseen kerätään tiedot tapahtuman monitasoisesta luokituksesta (liite 1). 
Tyypitystiedot tarkentuvat seuraavassa järjestyksessä: tapahtumaTyyppi, 
tarkenne, alatarkenne. 

 
Kuva 19: TapahtumaTyypitys 

TapahtumaTyypityksen ominaisuuksien selitykset ovat: 
• tapahtumaTyyppi = määrittää tapahtuman tyypin ylimmän tason 
• tarkenne = kuvaa tyypityksen keskimmäisen tason 
• alatarkenne = määrittää tyypityksen alimman tason 
• tyyppiSelite = ilmoittajan antama selite tapahtumatyyppikysymykseen 

(TapahtumaTyyppiKysymysE) 

3.1.19 TapahtumaTyyppiAlatarkenneE 

Käsite kuvaa tapahtuman tyyppiluokittelun alimman tason. Tätä luokittelua 
ylläpitää potilasturvallisuus vastaava. Tämä dokumentti määrittelee esitiedoksi 
liitteessä 1 kuvatut alaluokat. 
 
Tapahtumatyyppialatarkenteen ominaisuuksien selitykset ovat: 

• tarkenne  = määrittää ko. alatarkenteen tarkenteen eli ylemmän 
luokituksen (TapahtumaTyyppiTarkenne) 

3.1.20 TapahtumaTyyppiE 

Käsite kuvaa tapahtuman tyyppiluokittelun ylimmän tason. Luokittelu on kolme 
tasoinen. Tämä dokumentti määrittelee esitiedoksi liitteessä 1 olevan luokittelun. 
Ylimmällä tasolla on kuvattu TapahtumaTyyppiE, toisella tasolla 
TapahtumaTyyppiTarkenne eli ensimmäinen tarkentava alaluokka ja alimmalla 
tasolla TapahtumaTyyppiAlatarkenne eli toinen tarkentava alaluokka. 
 
Tapahtumatyypin ominaisuuksien selitykset ovat: 

• lisäkysymys = tapahtumatyypille voidaan liittää lisäkysymys, jonka avulla 
saadaan lisätietoja. Esitietoina määritellyt lisäkysymykset on kuvattu 
kohdassa 3.1.21. 



 
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05194-07 

24 (42) 
 

 

 

 

3.1.21 TapahtumaTyyppiKysymysE 

Käsitteen avulla on mahdollista määritellä tapahtumatyypille lisäkysymys. Tämä 
dokumentti määrittelee esitiedoiksi alla kuvatuille tapahtumatyypeille 
(TapahtumaTyyppiE) seuraavat lisäkysymykset: 

• Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon ja varjoaineeseen liittyvä 
o Kirjaa potilaan saaman lääkkeen nimi, antotapa ja annos/määrä. 

• Laitteeseen ja sen käyttöön liittyvä 
o Kirjaa laitteen tunnistenumero ja mahdolliset lisätarvikkeet. 

 

3.1.22 TapahtumaTyyppiTarkenne 

Käsite kuvaa tapahtuman tyyppiluokittelun toisen tason. Tämä dokumentti 
määrittelee esitiedoksi liitteessä 1 kuvatut alaluokat. 
 
Tapahtumatyyppitarkenteen ominaisuuksien selitykset ovat: 

• pääluokka  = määrittää ko. tarkenteen yläluokan (TapahtumaTyyppiE) 
 

3.1.23 Toimenpide 

Käsite kuvaa tapahtumalle määritetyn toimenpide-ehdotuksen ja toimenpiteen 
sekä luokittaa toimenpidemuodon. 

 
Kuva 20: Toimenpide 

Toimenpiteen ominaisuuksien selitykset ovat: 
• muoto = määrittää toimenpiteen muotoluokituksen 
• muotoTarkenne = alaluokitus muotoluokitukselle 
• ehdotus =kuvaus mahdollisista toimenpiteistä 
• toteuma = kuvaus toimenpide-ehdotuksen toteutumisesta 

3.1.24 ToimenpideMuotoTarkenneX 

Käsite kuvaa tarkenne luokat ToimenpideMuotoX luokille. Välttämättä kaikki 
ToimenpideMuotoX luokat eivät omista tarkenteita. Tämä dokumentti määrittelee 
esitiedoksi seuraaville ToimenpideMuotoX luokille seuraavat tarkenteet:  

• Suunnitelllaan kehittämistoimenpide koskien 
o toimintatapaa ja menettelyä 
o tietoteknisiä ja teknisiä järjestelmiä, laitteita ja tarvikkeita 
o tiedonvälitystä ja yhteydenpitoa 
o koulutusta 
o johtamista 
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o muu kehittämistoimenpide 

3.1.25 ToimenpideMuotoX 

Käsite kuvaa toimenpidemuotoluokat. Luokittelua ylläpitää potilasturvallisuus 
vastaava. Tämä dokumentti määrittelee esitiedoksi seuraavat luokat:  

• Ei toimenpiteitä 
• Informoidaan tapahtuneesta 
• Siirretään päätettäväksi ylemmälle tasolle 
• Suunnitellaan kehittämistoimenpide koskien 

 

3.1.26 ToimenpideOtsikko 

Käsitteen avulla määritellään toimenpidemuotoa vastaavalle toimenpide-
ehdotukselle ja toimenpiteelle otsikot, koska nämä ovat muotokohtaisia. 
Varsinaiset ehdotukset ja toimenpiteet kirjataan käsitteen Toimenpide alle. 
 

 
Kuva 21: ToimenpideOtsikko 

 

3.1.27 Vaaratapahtumailmoitus 

Tässä alikappaleessa kuvataan vaaratapahtumailmoitus, siihen liittyvät tiedot ja 
tilat. 
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Kuva 22: Vaaratapahtumailmoitus 

 
Vaaratapahtumailmoituksen ominaisuuksien selitykset ovat: 

• tunniste = Yksilöi ilmoituksen yksikäsitteisesti sovelluksessa. Sovellus luo 
tämän, kun uusi ilmoitus luodaan. 

• tunnusluku = Salasana, jonka avulla ilmoittaja pääsee päivittämään 
ilmoituksen tietoja tai katselemaan ilmoituksen etenemistä käsittelyssä. 
Sovellus luo tämän automaattisesti. Tunnusluvun alkuosan tulee olla 
ilmoituksen tunniste. 

• ilmoitusPvm = päiväys, jolloin ilmoitus luotiin. Sovellus tuottaa tämän 
automaattisesti. 

• tila = kuvaa kuinka ilmoitus etenee käsittelyprosessissa. Kuva 23 esittää 
tilasiirtymät ja tilat. 

 
Kuva 23 esittää ilmoituksen tilat ja kuinka ilmoitus siirtyy tilasta toiseen. 
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Kuva 23: Vaaratapahtumailmoituksen tilasiirtymät ja tilat 

 
Mikäli ilmoituksen tiloja värikoodataan niin seuraavia värejä tulee käyttää: 

• Odottaa käsittelyä = keltainen 
• Odottaa lisätietoja = vaalean keltainen 
• Käsittelyssä = sininen 
• Valmis = vihreä 
• Ylemmällä tasolla = punertava 

 

3.1.28 Päiväys 

Päiväyksellä tarkoitettaan päivämäärää, ja se esitetään muodossa: 
(p)p.(k)k.vvvv 
 
Esimerkki: Kolmas tammikuuta 2007 esitetään: 3.1.2007 

3.1.29 Aika 

Aika esitetään tunnit ja minuutit erikseen, minuutit kymmenen minuutin 
tarkkuudella. 
 
Esimerkki: Iltapäivällä kolme minuuttia yli yhden esitetään 13 00 

3.2 Käyttöintensiteetti 

Sovelluksen pilottivaiheessa saatiin intensiteetiksi 2 ilmoitusta / kk / 10 
toimintaorganisaation henkilöä. Käyttöintensiteetti riippuu kuitenkin suuresti 
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toimintaorganisaatiosta, kuinka vaaratapahtumista ilmoitetaan ja kuinka 
kehittyneitä toimintaprosessit ovat. Käyttöintensiteetin tulisi laskea sovelluksen 
käytön aikana, koska sovelluksen olemassa olo perustuu toimintaprosessien 
kehittämiseen, jonka avulla pyritään minimoimaan vaaratapahtumia. Pilotti 
vaiheen intensiteetin mukaan samanaikaisia käyttäjiä sovelluksella saattaa olla 
joitakin. 
 

3.3 Kapasiteettivaatimukset 

Sovellusta voidaan pitää kevyenä verrattuna toimintaorganisaatioiden muihin 
sovelluksiin. Kapasiteetti tarpeet saattavat kuitenkin kasvaa, jos sovellus on 
toiminnassa useita vuosia ja historiatietoja ei välillä arkistoida. 
 

3.4 Tiedostot ja asetustiedostot 

Kappaleessa 3.1 ja liitteessä 1 on esitetty listoja ja luokituksia, joille on määritetty 
esitietoja. Esitiedot voidaan kopioida tietokannasta toiseen sovelluksen 
käyttöönotto vaiheessa tai syöttää tietokantaan tietokantapalvelimen tarjoamilla 
toiminnallisuuksilla. 
 

4 Toiminnot 

4.1 Yleistä 

Tässä kappaleessa kuvataan sovelluksen toiminnot ryhmiteltynä käyttövaiheiden 
mukaan. Roolien oikeudet toiminnallisuuksiin on kuvattu kappaleessa 2.4. 
Toiminnon laajentuessa tai muuttuessa roolin mukaan toimintokuvaus sisältää 
roolein eroteltuja osioita. 

4.2 Ilmoituksen tekemisen toiminnot 

4.2.1 Toiminnon valitseminen 

Ilmoittaja voi valita, jonkin seuraavista toiminnoista: 
• Vaaratapahtumailmoituksen tekeminen 
• Ilmoituksen seuranta 
• Sulje sovellus 

 
Seuraavat toiminnot ovat valinnassa mukana mutta vaativat sovellukseen 
kirjautumisen ja ovat siten tarkoitettuja vain käsittelijälle tai 
potilasturvallisuusvastaavalle. 

• Vaaratapahtumailmoituksen käsitteleminen 
• Raportin tulostaminen 

 
Yllämainittuihin toiminnallisuuksiin käsittelijä ohjataan Kuva 4 mukaisesti. 
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4.2.2 Vaaratapahtumailmoituksen tekeminen (tai muokkaaminen) 

Ilmoituksen tekemisellä tarkoitetaan uuden ilmoituksen antamista. 
Vaaratapahtumailmoituksen tekee ilmoittaja. Hän voi myös muokata olemassa 
olevan ilmoituksen tietoja. Ilmoitusta täyttäessään hän antaa kohdissa 4.2.2.1-
4.2.2.2 kuvatut tiedot ja lopuksi tallentaa ilmoituksen. Kuvattujen tietojen 
antaminen on pakollista, ellei antamista ole kuvattu termillä halutessaan. Uuden 
ilmoituksen tekeminen on mahdollista aina mutta olemassa olevan ilmoituksen 
täyttäminen/muokkaaminen vain ilmoituksen ollessa tilassa: 

• Odottaa käsittelyä 
 
Uuden ilmoituksen saadessaan sovellus asettaa tai generoi ilmoitukselle 
kappaleessa 3.1.27 esitetyt tiedot. Mikäli pakollisia tietoa ei ole annettu niin 
ilmoittaja ohjataan uudelleen muokkaamaan ilmoitusta ja puuttuvien tietojen 
otsikot värjätään punaiseksi. 
 
Lisäksi sovellus lähettää uudesta ilmoituksesta sähköpostiviestin käsittelijälle 
toiminnon 4.5.1 mukaisesti. 

4.2.2.1 Ilmoittajan tietojen täyttäminen 
Ilmoittajan tietoja täyttäessä ilmoittaja: 

• valitsee organisaatioyksikkönsä (OrganisaatioYksikköX). 
• valitsee ammattinimikkeensä (AmmattiNimikeX), jos 

o ”Muu”, tarkentaa valintaansa kirjoittamalla ammattinimikkeensä. 
 
Ilmoittajaa koskevat tiedot on koottu kappaleessa 3.1.3 kuvattuun käsitteeseen. 

4.2.2.2 Tapahtuma kuvauksen antaminen 
TapahtumaKuvauksen tietoja täyttäessä ilmoittaja: 

• valitsee organisaatioyksikön (OrganisaatioYksikköX), jossa ilmoitettava 
tapahtuma tapahtui 

• kirjaa tapahtuma päivämäärän 
• kirjaa tapahtuman kellonajan 
• valitsee tapahtuman luonteen, jos 

o ”tapahtui potilaalle”, kirjaa halutessaan/tietäessään onko potilaalle 
tai läheiselle ilmoitettu, jos 

 ”ilmoitettu”, valitsee halutessaan kuka ilmoitti, jos 
• ”Muu henkilö ilmoitti” kirjaa halutessaan 

lisäselitteeksi kuka ilmoitti 
 kirjaa onko kirjattu potilastietoihin 

• halutessaan valitsee tapahtumatyypin, jos 
o ”Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon tai varjoaineeseen liittyvä”, 

kirjaa halutessaan lisäkysymykseen vastauksen 
o ”Laitteeseen tai sen käyttöön liittyvä”, kirjaa halutessaan 

lisäkysymykseen vastauksen 
• kirjaa tapahtumakuvauksen 
• halutessaan kirjaa tapahtumahetken olosuhteet ja muut tapahtuman 

syntyyn vaikuttaneet tekijät 
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4.2.3 Ilmoituksen tulostaminen 

Ilmoittaja voi tulostaa ilmoituksen, joka on tilassa: 
• Odottaa käsittelyä 
• Käsittelyssä 
• Siirretty ylemmälle tasolle 
• Valmis 

 
Käsittelijä voi tulostaa ilmoituksen myös tilassa 

• Odottaa lisätietoja 
 
Tuloste sisältää seuraavat tiedot: 
Vaaratapahtumailmoitus 

• tunniste (ilmoituksen numero) 
• tunnusluku 
• ilmoitusPvm 
• tila 

TapahtumaKuvaus 
• tapahtumaYksikkö 
• tapahtumaPvm 
• tapahtumaAika 
• luonne 
• kuvaus 
• seurausHoitavalleYksikölle 

IlmoittajanTiedot 
• IlmoittiYksikkö 
• nimike 
• nimkeSelite 

IlmoittiPotilaalleTiedot 
• nimike 
• nimikeSelite 

Lisätieto 
• kysymys 
• vastaus 

TapahtumaTyypitys 
• tapahtumaTyyppi 
• tyyppiSelite 

SeurausPotilaalle 
• aste 
• ilmoitetaanPotilaalle 
• nimike 
• nimikeSelite 

MyötävaikuttavatTekijät 
• pääluokka 
• alaluokka 

Toimenpide 
• ehdotus 
• toteuma 

ToimenpideOtsikko 
• ehdotusOtsikko 
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• toteumaOtsikko 
Henkilö 

• käsittelijän sähköpostiosoite 
 
Tulostussivulla tiedot näytetään vain lukuoikeuksin. Varsinainen tulostaminen 
suoritetaan, kun käyttäjä painaa ”tulosta” -painiketta. Kirjoittimen valinta 
suoritetaan käyttämällä käyttöjärjestelmän tarjoamia palveluita. 

4.2.4 Ilmoituksen seuranta 

Ilmoittaja voi seurata ilmoituksen käsittelyn etenemistä. Aluksi sovellus kysyy 
ilmoittajalta seuraavat tiedot: 
Vaaratapahtumailmoitus 

• tunnusluku 
 
Ilmoittaja lähettää yllä kuvatut tiedot sovellukselle ”Ok” -painiketta painamalla. 
Mikäli sovellus ei löydä vastaavaa ilmoitusta, annetaan käyttäjälle ilmoitus: 
”Lomakkeen tunnusluku virheellinen.” 
 
Vastaavan ilmoituksen löydyttyä toimitaan ilmoituksen tilan mukaan seuraavasti: 

• Odottaa lisätietoja, ilmoittaja ohjataan vastaamaan lisätietopyyntöön 
• Odottaa käsittelyä, ilmoittaja ohjataan ilmoituksen tekeminen (tai 

muokkaaminen) osioon. 
• Käsittelyssä, ilmoittaja ohjataan ilmoituksen tulostus sivulle 
• Valmis, ilmoittaja ohjataan ilmoituksen tulostus sivulle 

4.2.5 Lisätietopyyntöön vastaaminen 

Ilmoittajaan pyydetään vastaamaan lisätietokysymykseen, jos ilmoitus on tilassa: 
•  Odottaa lisätietoja 

 
Ilmoittajalle näytettään seuraavat tiedot: 
Vaaratapahtumailmoitus 

• tunniste 
• kuvaus 

Lisätieto 
• kysymys 

 
Edellä esitettyjen tietojen perusteella ilmoittajalta pyydetään seuraavat tiedot: 
Lisätieto 

• vastaus 
 
Vastauksen kirjoitettuaan ilmoittajan tulee lähettää se sovellukselle ”Tallenna 
vastaus” -painikkeella. Mikäli vastaus puuttuu, näytetään ilmoittajalle viesti: 
”Vastaus puuttuu” ja hänelle tarjotaan mahdollisuus palata täyttämään vastaus. 
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4.3 Ilmoituksen käsittelemisen toiminnot 

4.3.1 Sovellukseen kirjautuminen 

Osan toiminnoista saa käyttöönsä vain kirjautumalla sovellukseen. 
Kirjautumisvaatimuksesta on mainittu kunkin toiminnon yhteydessä. 
Kirjautumisessa käyttäjältä pyydetään seuraavat tiedot: 
Henkilö 

• käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) 
• salasana 

 
Kirjautumisen 

• epäonnistuessa käyttäjälle kerrotaan: ”Kirjautuminen epäonnistui, tarkista 
käyttäjätunnus ja salasana.” ja käyttäjälle annetaan mahdollisuus syöttää 
kysytyt tiedot uudestaan. 

• onnistuessa käyttäjä ohjataan toiminnallisuuteen, jonne hän on pyrkinyt 
ennen kirjautumista. 

 
Sovellukseen kirjautumisen yhteydessä tarjotaan myös mahdollisuus siirtyä 
kohtiin 4.3.8 ja 4.3.9. 

4.3.2 Ilmoituksen valitseminen 

Ilmoituksen valitseminen on mahdollista vain kirjautuneelle käyttäjälle. Ilmoitusta 
valittaessa käyttäjälle näytetään hänen vastuualueellaan olevat ilmoitukset. 
Jokaisesta ilmoituksesta näytetään seuraavat tiedot: 
Ilmoitus 

• tunniste 
• ilmoitusPvm 
• tila (värikoodina) 

 
TapahtumaKuvaus 

• tapahtumaYksikkö 
• tapahtumaPvm 
• tapahtumaAika 
• luonne 
• tyyppi 
• seurausHoitavalleYksikölle 
• kuvaus 

SeurausPotilaalle 
• aste 

IlmoittajanTiedot 
• ilmoittiYksikkö 

 
Ilmoitukset tulee värikoodata niiden tilojen mukaisesti (alikappale 3.1.27). 
 
Valinnan käyttäjä tekee napauttamalla ilmoituksen tunnistetta. Valinnan tehtyään 
käyttäjä ohjataan kohtaan 4.3.3. 
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4.3.3 Vaaratapahtumailmoituksen käsitteleminen 

Ennen ilmoituksen käsittelyä käyttäjän tulee kirjautua sovellukseen ja valita 
käsiteltävä ilmoitus. Ilmoitusta käsitellessään hän käy läpi tämän kohdan 
alakohtien mukaiset tiedot. 

4.3.3.1 Tapahtumatyypityksen tarkentaminen 
Tapahtumatyypitystä tarkentaessa käyttäjä: 

• valitsee tapahtumatyypin (TapahtumaTyyppiE), jos ilmoittaja ei ole sitä 
antanut tai korjaa valinnan oikeaksi ilmoittajan kuvauksen mukaisesti 

• kirjaa vastauksen tyyppiä koskevaan lisäkysymykseen, mikäli sellainen 
esitetään 

• valitsee tapahtumatyypin tarkenteen (TapahtumaTyyppiTarkenne), mikäli 
sellainen on valittavissa 

• valitsee tapahtumatyypin alatarkenteen (TapahtumaTyyppiAlatarkenne), 
mikäli sellainen on valittavissa 

 
Lisäkysymyksen olemassa olo tapahtumatyypille on esitetty kohdassa 
TapahtumaTyyppiKysymysE ja tarkenteen sekä alatarkenteen olemassa olo 
tapahtumatyypille on esitetty kohdassa TapahtumaTyyppiE. 

4.3.3.2 Myötävaikuttavien tekijöiden määrittäminen 
Tapahtumalle voidaan määrittää useita myötävaikuttavia tekijöitä. Määritellessään 
tekijöitä käyttäjä: 

• valitsee tarpeelliset myötävaikuttavat tekijät, jos 
o alaluokitus on olemassa niin valinta tehdään alaluokituksen 

mukaan 
 

4.3.3.3 Seurausten määrittäminen 
Tapahtuman seurauksia määrittäessä tulee määrittää seuraukset potilaalle ja 
toimintaorganisaatiolle (eli hoitavalle yksikölle). Määritellessään seurauksia 
potilaalle käyttäjä: 

• valitsee haitta-asteen ja jos haitta-aste on 
o ”Lievä haitta” tai 
o ”Kohtalainen haitta” tai 
o ”Vakava haitta”, niin käsittelijä kirjaa onko potilaalle tai läheiselle 

ilmoitettu (totuusarvo) tai potilaalle ei ole ilmoitettu (totuusarvo) 
tai potilaalle ei ole ilmoitettu, koska tapaus oli jo potilaan tiedossa 
(totuusarvo) 

 
Määritellessään seurauksia hoitavalle yksikölle käsittelijä valitsee tarpeelliset 
seuraukset niitä kuvaavista luokista (SeurausHoitavalleYksikölleX). 

4.3.3.4 Toimenpide-ehdotusten käsitteleminen 
Mahdollinen toimenpide-ehdotus määritellään, jotta tapahtuman toistuminen 
estettäisiin. Toimenpide-ehdotusta määrittäessä käsittelijä: 

• valitsee Toimenpiteen muodon, jos muoto on 
o ”suunnitellaan kehittämistoimenpide koskien”, niin käyttäjä 

ohjataan valitsemaan myös muotoTarkenne 
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o ”siirretään päätettäväksi ylemmälle tasolle”, niin sovellus toimii 
kohdan 4.5.3 mukaisesti, kun käsittelijä tallentaa ilmoituksen. 

• kirjaa ehdotuksen 

4.3.3.5 Toimenpiteiden toteutumisen seuraaminen 
Ilmoituksen käsittelijä seuraa toimenpiteen toteutumista ja kirjaa toteutumisen 
kohtaan: 
Toimenpide 

• toteuma 

4.3.4 Lisätietojen pyytäminen 

Ennen lisätietojen pyytämistä käyttäjän tulee kirjautua sovellukseen ja siirtyä 
ilmoituksen käsittelemiseen. Ilmoittajalta voidaan pyytää ilmoitukseen liittyviä 
lisätietoja vaaratapahtumailmoituksen käsittelyosiossa painamalla nappia ”Pyydä 
lisätietoja”. Tällöin sovellus kysyy käyttäjältä seuraan tiedon: 
Lisätieto 

• kysymys 
 
Kysymyksen kirjoitettuaan käyttäjä painaa ”Tallenna lisätietopyyntö” –nappia. 
 

• Mikäli kysymystä ei ole kirjoitettu sovellus antaa ilmoituksen ”Lisätieto 
puuttuu” ja mahdollisuuden palata täyttämään kysymys. 

• Mikäli kysymys on annettu niin sovellus ilmoittaa, että ”Lisätietopyyntö 
tallennettu” ja antaa mahdollisuuden siirtyä toiminnallisuuteen ilmoituksen 
käsitteleminen, ilmoituksen valitsemiseen, ilmoituksen tekemiseen tai 
sulkea sovellus. 

 
Mikäli käyttäjä ei haluakkaan pyytää lisätietoja mutta on vahingossa saapunut 
tähän osioon, niin hänelle tulee tarjota mahdollisuus palata toiminnallisuuteen 
ilmoituksen käsitteleminen. 

4.3.5 Lisätietojen kuittaaminen saaduiksi 

Ennen lisätietojen kuittaamista käyttäjän tulee kirjautua sovellukseen. Ilmoittajan 
lähettämät lisätiedot näkyvät vaaratapahtumailmoituksen käsittelyosiossa, jossa ne 
voidaan kuitata saaduiksi. Tällöin ilmoitus muuttuu ”Käsittelyssä” –tilaan. 
Lisätietojen kuittaaminen pitää käyttäjän ilmoituksen käsittelyosiossa. Lisätiedot 
voidaan kuitata myös saaduiksi, vaikka niitä ei sovellukseen olisi lähetettykään. 

4.3.6 Ilmoituksen kuittaaminen loppuunkäsitellyksi 

Ennen ilmoituksen kuittaamista loppuunkäsitellyksi käyttäjän tulee kirjautua 
sovellukseen. Ilmoitus voidaan kuitata loppuunkäsitellyksi 
vaaratapahtumailmoituksen käsittelyosiossa painamalla nappia ”Kuittaa 
loppuunkäsitellyksi”, jolloin ilmoitus siirtyy ”Valmis”-tilaan. 
 

• Mikäli kaikkia käsittelyosiossa vaadittavia tietoja ei ole annettu, niin 
puuttuvista tiedosta annetaan ilmoitus ja käsittelijälle annetaan 
mahdollisuus palata täydentämään puutuvat tiedot. 
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Ilmoituksen muuttuminen ”Valmis”-tilaa ei estä ilmoituksen tietojen muuttamista. 
”Valmis”-tilassa ”Kuittaa loppuunkäsitellyksi”-nappi muuttuu ”Tallenna”-napiksi. 

4.3.7 Raportin tulostaminen 

Ennen raportin tulostamista käyttäjän tulee kirjautua sovellukseen. Käyttäjä voi 
tulostaa yhteenvetoraportin ilmoituksista niiltä organisaatiotasoilta, joihin hänellä 
on oikeudet. Raportointioikeuksien määräytyminen on kuvattu kappaleessa 2.4. 
Yhteenvedossa valitun organisaatiotason alaiset ilmoitukset näytetään 
luokiteltuina seuraavien luokitusten mukaisesti: 

• Ilmoittajan AmmanttiNimike luokkien mukaan 
• TapahtumanLuonneX luokkien mukaan 
• TapahtumaTyyppiE luokkien mukaan TapahtumaTyyppiTarkenne ja 

TapahtumaTyyppiAlatarkenne huomioiden 
• SeurausPotilaalleAsteX luokkien mukaan 
• SeurausHoitavalleYksikölle luokkien mukaan 
• MyötävaikuttavaTekijäLuokkaE mukaan 

MyötävaikuttavaAlatekijäLuokkaE huomioiden 
• ToimenpideMuotoX luokkien mukaan 
• IlmoituksenTila luokkien mukaan 

 
Jokaisen luokan kohdalla ilmoitetaan luokkaan kuuluvien 
vaaratapahtumailmoitusten kappalemäärä ja suhteellinen prosentti osuus suhteessa 
organisaatiotason kaikkiin ilmoituksiin. Prosenttiosuuksissa on huomioitava, että 
kaikki luokitukset eivät ole poissulkevia, joten yhteenlasketuista osuuksista 
saattaa tulla yli sata prosenttia. Kustakin luokituksesta voidaan tulostaa myös 
graafinen pylväsdiagrammiesitys. Esimerkki yhteenvetoraportista on liitteessä 2 ja 
graafisesta esityksestä liitteessä 3. 

4.3.8 Salasanan vaihtaminen 

Salasanan vaihtaminen ei edellytä kirjautumista, sillä salasanaa vaihdettaessa 
sovellus kysyy seuraavat tiedot: 
Henkilö 

• käyttäjätunnus 
• salasana (nykyinen) 

 
• uusi salasana 
• uuden salasanan varmennus 

 
Uusi salasana kysytään kahdesti, jotta sovellus voi varmistaa oikein kirjoituksen. 
Uudet tiedot käsittelijä lähettää sovellukselle ”Ok” –painikkeella. Käyttäjälle 
tarjotaan myös mahdollisuus palata kohtaan 4.3.1. 
 

• Mikäli uutta salasanaa ei ole annettu niin sovellus ilmoittaa käyttäjälle: 
”Uusi salasana tyhjä, salasanan vaihto ei onnistunut.” ja antaa 
mahdollisuuden palata täyttämään uuden ja vanhan salasanan. 

• Mikäli käyttäjä syötti käyttäjätunnuksen tai nykyisen salasanan 
virheellisesti niin käyttäjälle annetaan ilmoitus: ”Tunnus tai nykyinen 
salasana virheellinen, salasanan vaihto ei onnistunut.” ja käyttäjälle 
annetaan mahdollisuus syöttää kaikki tiedot uudestaan. 
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• Mikäli uusi salasana ja sen varmenne eivät ole samat, niin käyttäjälle 
annetaan ilmoitus: ”Uusi salasana ja sen varmenne eivät ole samat, 
salasanan vaihto ei onnistunut.” ja käyttäjälle annetaan mahdollisuus 
syöttää kaikki tiedot uudestaan. 

• Mikäli salasanan vaihto onnistui, niin käyttäjälle ilmoitetaan: ”Salasana 
päivitetty.” ja käyttäjä siirretään toiminnallisuuteen, johon hän on pyrkinyt 
ennen kirjautumissivulle saapumista. 

 
Huomaa, että salasanan vaihtoa ei tule tarjota toiminnallisuutena ilman nykyisten 
tietojen varmentamista, sillä muuten jo sovellukseen kirjautuneelle voi kuka 
tahansa vaihtaa salasanan. 

4.3.9 Unohtuneen salasanan pyytäminen 

Unohtuneen salasanan pyytämiseen pääsee kohdasta 4.3.1. Unohtunutta salasanaa 
pyytäessä käyttäjä antaa seuraavat tiedot: 
Henkilö 

• käyttäjätunnus 
 
Vastineeksi sovellus lähettää sähköpostilla käyttäjälle tiedon: 
Henkilö 

• salasana 
 
Mikäli käyttäjätunnusta ei annettu tai sovellus ei löydä vastaavaa niin käyttäjälle 
annettaan ilmoitus: ”Tunnus puuttuu tai on virheellinen, salasanaa ei voitu 
lähettää.” ja käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus syöttää käyttäjätunnus uudestaan. 
Salasanan pyytämisestä tarjotaan myös mahdollisuus palata takaisin kohtaan 
4.3.1. 

4.4 Ylläpitotoiminnot 

4.4.1 Organisaatiotason lisääminen, päivittäminen tai poistaminen 

Organisaatiotasoa lisättäessä tai muokattaessa valitaan ensin välittömästi 
ylempitaso tai juuritasolla kohde, jonka alle uutta tasoa ollaan lisäämässä tai, 
jonka välitöntä alatasoa ollaan päivittämässä. Tällöin käyttäjälle tarjotaan listana 
ylemmän tason välittömät alatasot ja yksi ylimääräinen rivi, jonka avulla voidaan 
luoda uusi alataso. Uudesta tasosta tulee antaa seuraavat tiedot: 
OrganisaatioYksikkö (organisaatiotaso) 

• nimi (suomi, halutessaan ruotsi, halutessaan englanti) 
• lyhyt nimi 

 
Olemassa olevista alatasoista voidaan päivittää seuraavia tietoja: 
OrganisaatioYksikkö (organisaatiotaso) 

• nimi (suomi, halutessaan ruotsi, halutessaan englanti) 
• lyhyt nimi 
• näkyvyys  

 
Tietojen antamisen ja päivittämisen jälkeen käyttäjä painaa ”Tallenna” -nappia. 
Tason poistaminen suoritetaan ”Poista” -napilla kyseiseltä riviltä. Tasoa ei voi 
poistaa, jos siihen tai sen alatasoihin on ilmoituksia jo liitetty. Tarvittaessa 



 
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05194-07 

37 (42) 
 

 

 

organisaatiotason voi poistaa käyttäjien näkyvistä (näkyvyys). Organisaatiotasot 
esitetään ylläpitäjälle aakkosjärjestyksessä. 

4.4.2 Uuden henkilön lisääminen 

Uutta henkilö lisättäessä käyttäjä valitsee ensin organisaatiotason, johon henkilö 
liitetään. Tällöin käyttäjälle näytetään organisaationtasoon jo aikaisemmin liitetyt 
henkilöt. Uusi henkilö liitetään organisaatiotasoon painamalla ”Lisää uusi 
henkilö” –nappia, jolloin käyttäjä antaa henkilöstä seuraavat tiedot: 
Henkilö 

• nimi (halutessaan) 
• sähköpostiosoite 
• salasana 

 
Käyttöoikeus 

• rooli 
 
Tietojen antamisen jälkeen tiedot lähetetään sovellukselle painamalla ”Tallenna” 
–nappia. Mikäli pakollisia tietoa ei ole annettu niin annetaan virheilmoitus 
puuttuvista tiedoista ja käyttäjä ohjataan uudelleen muokkaamaan tietoja sekä 
puuttuvien tietojen otsikot värjätään punaiseksi. Huomaa, että henkilöt käytävät 
sähköpostiosoitettaan käyttäjätunnuksena kirjautuessaan sovellukseen. 
Roolivalinnan mukaisten käyttöoikeuksien määräytyminen on kuvattu 
kappaleessa 2.4. 

4.4.3 Kohteen valitseminen 

Kohteen valitseminen vaatii käyttäjältä sovellukseen kirjautumisen. Kohdetta 
valittaessa käyttäjälle näytetään kaikki kohteet, joihin hänellä on oikeudet. Toisin 
sanoen, sovelluksen ylläpitäjälle näytetään kaikki kohteet ja kohteen 
pääkäyttäjälle kohteet, joihin hänet on määritetty pääkäyttäjäksi. Jokaisesta 
kohteesta näytetään seuraavat tiedot: 
Kohde 

• nimi 
• kuvaus 

 
Valinnan käyttäjä tekee napauttamalla kohteen nimeä. Valinnan tehtyään käyttäjä 
ohjataan kohtaan 4.4.4. Vain sovelluksen ylläpitäjälle tarjotaan myös 
mahdollisuus luoda uusi kohde kappaleen 4.4.5 mukaisesti. 

4.4.4 Organisaatiotason muokkaaminen 

Organisaatiotason muokkaaminen vaatii käyttäjän sovellukseen kirjautumista. 
Käyttäjä voi muokata seuraavia kohteeseen liittyviä tietoja: 
Kohde 

• nimi 
• kuvaus (halutessaan) 

 
Vain sovelluksen ylläpitäjä tai nykyinen kohteen pääkäyttäjä voi muokata 
seuraavia tietoja: 
Kohde 

• pääkäyttäjän nimi (halutessaan), sähköpostiosoite ja salasana 
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Kohteen muokkauksessa käyttäjälle esitetään myös kohteelle eli ylimmälle 
organisaatiotasolle liitetyt henkilöt seuraavin tiedoin: 
Henkilö 

• nimi 
• tunnus (sähköpostiosoite) 
• salasana 

 
Kohteen pääkäyttäjän tiedot erotellaan muiden käyttäjien tiedoista. Käyttäjälle 
esitetään myös kaikki olemassa olevat organisaatiotasot, joista käyttäjä pääsee 
siirtymään  
 näytetään myös kohteen olemassa olevat organisaatiotasot ja kohteeseen eli 
ylimmälle tasolle liitetyt henkilöt. Olemassa olevista 
Tiedot päivitettyään käyttäjä painaa ”Tallenna” –painiketta. 
Lisäksi käyttäjä voi määritellä kohteen alle uusia organisaatiotasojen hierarkioita 
(4.4.1)ja liittää näihin tasoihin uusia käyttäjiä halutuin oikeuksin. 

4.4.5 Uuden kohteen perustaminen 

Kohteen perustamisella tarkoitetaan uuden toimintaorganisaatiohierarkian 
perustamista. Kohde itsessään toimii hierarkian ylimpänä tasona. Kohdetta 
luotaessa ylläpitäjä: 

• nimeää kohteen 
• halutessaan antaa kohteelle kuvauksen 
• halutessaan nimeää pääkäyttäjän ja antaa tämän sähköpostiosoitteen ja 

salasanan 
 
Mikäli pakollisia tietoja ei ole annettu niin käyttäjä ohjataan uudelleen 
muokkaamaan tietoja ja puuttuvien tietojen otsikot värjätään punaisiksi. Kohteen 
luonnin onnistuessa käyttäjä ohjataan kohtaan 4.4.4. Kohteen perustamisesta 
käyttäjällä on myös mahdollisuus siirtyä suoraan kohtaan 4.4.3. 

4.4.6 Luokittelujen ylläpitäminen 

Luokittelujen ylläpitämisellä tarkoitetaan käyttöliittymällä näkyvien valintojen ja 
niiden otsikoiden määrittelyä. Uutta objektia käyttöliittymälle lisättäessä 
ylläpitäjä: 

• määrittää objektin tyypin 
• antaa objektille otsikon, joka visualisoidaan käyttöliittymällä näkyvyyden 

mukaan. Otsikko voidaan määrittää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
• määrittää objektin näkyvyyden käyttöliittymäsivuille 

 
Objektityypiksi voidaan valita jokin seuraavista: 

• label = staattinen merkkijono, esim. sivun otsikko 
• text = yhden rivin tekstikenttä, jolla tietoa kysytään käyttäjältä 
• textarea = monirivinen tekstikenttä 
• radio = joukko valintoja, joista käyttäjä voi valita vain yhden, joukko 

esitettään käyttöliittymällä listana tai hierarkiana 
• combo = joukko valintoja, joista käyttäjä voi valita vain yhden, joukko 

esitetään käyttöliittymällä alasvetovalikkolistana tai -hierarkiana 
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• checkbox = joukko valintoja, joista käyttäjä voi valita useita, joukko 
esitetään käyttöliittymällä hierarkiana tai listana 

 
Objektin näkyvyys määritellään käyttöliittymäsivulle vaihtoehdoin: 

• lukittu = objekti on pakollinen eli esiintyy aina sivulla 
• näytetään = objekti esiintyy sivulla 
• ei näytetä = objekti ei esiinny sivulla 

 
radio tyypin objektille otsikkoa ei näytetä. 
 
Hierarkioita määriteltäessä  
 

4.5 Muut toiminnot 

4.5.1 Sähköpostiviestin lähettäminen uuden ilmoituksen saapuessa 

Uuden ilmoituksen saapuessa sovellus lähettää alla olevan esimerkin mukaisen 
sähköpostiviestin henkilölle, joka vastaa ilmoitusten käsittelystä. 
 
Otsikko: HaiPro: tapahtuma osastolla 
Sisältö: 
HaiProhon on kirjattu uusi ilmoitus: 
----------------------------------------------- 
pääset käsittelemään ilmoitusta tästä linkistä: 
https://projectapps.xx.fi/haipro/20/lomake_vaihe2.asp?KohdeID=20&LID=126&
tunnus=kk.kasittelija@xx.fi 
 
Tapahtuman kuvaus: 
Potilas kaatui selälleen saavuttuaan vastaanottohuoneeseen. 
 
Organisaatiotasolle, jossa tapahtuma tapahtui, on oltava liitettynä käsittelijä, jolle 
sähköpostiviesti lähetetään. Mikäli organisaatiotasolle on liitetty useita henkilöitä 
käsittelijöiksi, niin sähköpostiviesti lähetetään heille. 
 

4.5.2 Sähköpostiviestin lähettäminen lisätiedon saapuessa 

Mikäli ilmoituksen käsittelijä on esittänyt lisätietopyynnön ja ilmoituksen antaja 
vastaa tähän pyyntöön sovelluksen kautta, niin vastauksen saatuaan sovellus 
lähettää alla olevan esimerkin mukaisen sähköpostiviestin lisätietopyynnön 
esittäjälle. 
 
Otsikko: HaiPro: lisätietopyyntöön vastattu 
Sisältö: 
Lisätietopyyntöösi on vastattu 
----------------------------------------------- 
 
Kysymys: Oliko lattia juuri vahattu? 
 
Vastaus: Siivooja kävi viime keskiviikkona. 
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Pääset käsittelemään ilmoitusta tästä linkistä: 
https://projectapps.xx.fi/haipro/lomake_vaihe2.asp?KohdeID=20&LID=145&tun
nus=kk.kasittelija@xx.fi 
 

4.5.3 Sähköpostiviestin lähettäminen siirrettäessä ilmoitus käsiteltäväksi 
ylemmälle tasolle 

Käsittelijä voi siirtää ilmoituksen käsiteltäväksi organisaatiossa ylemmälle tasolle 
toimimalla kohdan 4.3.3.4 mukaisesti. Tällöin sovellus lähettää alla olevan 
esimerkin mukaisen sähköpostiviestin seuraavalle käsittelijälle. 
  
Otsikko: HaiPro: lisätietopyyntöön vastattu 
Sisältö: 
HaiPro-ilmoitukseen liittyy kehitystoimenpide-ehdotus, johon käsittelijä, N.N. 
pyytää kannanttoa. 
----------------------------------------------- 
Pääset käsittelemään ilmoitusta tästä linkistä: 
https://projectapps.xx.fi/haipro/lomake_vaihe2.asp?KohdeID=20&LID=145&tun
nus=kk.kasittelija@xx.fi 
 
Tapahtuman kuvaus: 
Potilas kaatui selälleen saavuttuaan vastaanottohuoneeseen. 
 
Käsittelijän esittämä kehitys-ehdotus: 
Lattiapinnoite vaihdetaan. 
 
 
Sovellus valitsee jatkokäsittelijän seuraavasti: 
Mikäli organisaatiotasolle, josta ilmoitus saapui käsittelijälle, 

• on liitetty potilasturvallisuusvastaava, niin sähköpostiviesti lähetetään 
hänelle.  

• mikäli potilasturvallisuusvastaavaa ei ole ko. organisaatiotasolla,  
siirrytään tarkastelemaan välittömästi ylempää organisaatiotasoa, josta 
potilasturvallisuusvastaavaa etsitään  

• ellei potilasturvallisuusvastaava löydy koko organisaatiosta, siirrytään 
etsimään käsittelijää ilmoitustasoa ylemmiltä organisaatiotasoilta. 

 
Mikäli potilasturvallisuusvastaavaa tai ylemmän tason käsittelijää ei löydy, niin 
sovellus ei lähetä sähköpostia. 
 

5 Ulkoiset liittymät 

5.1 Laitteistoliittymät 

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden tulostaa ilmoituksia ja raportteja. Tulostus 
pohjautuu web-selaimen toiminnallisuuteen, mikäli ulkoisia kirjoittimia on 
asiakasympäristöön asennettu. 
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5.2 Ohjelmistoliittymät 

Sovellus tarvitsee yhteyden sähköposti palvelimeen, jotta se voi lähettää 
käsittelijöille tietoja kappaleen 4 mukaisesti. 
 
Sovellus ei tarvitse yhteyttä toimintaorganisaation henkilötietojärjestelmään vaan 
käyttöoikeuden omaavien henkilöiden tiedot syötetään sovellukseen tai 
kopioidaan sen tietokantaan sovelluksen käyttöönotto vaiheessa ja niitä voidaan 
ylläpitää sovelluksen kautta. 

5.3 Tietoliikenneliittymät 

Sovellus tulee toteuttaa web-selain pohjaisena, joten lähiverkkoa tarvitaan 
selaimen ja web-palvelimen kommunikointiin. Sovelluksen tietokantapavelin voi 
olla samalla koneella kun web-palvelin. Tietoliikenne perustuu käyttöjärjestelmän 
tarjoamiin palveluihin. 
 

6 Muut ominaisuudet 

6.1 Suorituskyky ja vasteajat 

Sovelluksen käyttöintensiteetin oletetaan olevan niin alhainen, että sovellus toimii 
verkkoympäristön sallimissa puitteissa riittävällä nopeudella. Käyttöintensiteetistä 
ja vasteajoista saadaan lisää kokemuksia vuoden 2007 aikana toteutettavan laajan 
pilotoinnin yhteydessä. 

6.2 Käytettävyys, toipuminen, turvallisuus, suojaukset 

Käyttöliittymän (web-selain) ja web-palvelimen välillä tulee olla SSL- salattu 128 
bittinen http yhteys (https). Web-palvelin voi lisäksi tehdä asiakasohjelmistoille 
IP-osoite rajoituksia. 
 
Seuraavissa selitekentissä on vaarana, että ilmoituksen tekijä kirjaa potilaan 
tunnistetietoja sovellukseen: 

• tapahtuman kuvaus 
 
Näissä selitekentissä tulee olla huomautus, että potilaiden tunnistetietoja ei saa 
sovellukseen kirjata. 

6.3 Ylläpidettävyys 

Sovelluksen käyttöönottovaiheessa tietokantaan on alustettava ylläpitäjän tiedot. 
Tämä voidaan suorittaa tietokantaohjelmiston tarjoamilla työkaluilla. Muut 
sovelluksen vaatimat ylläpitotehtävät suoritetaan sovelluksen kautta ja ne on 
kuvattu kappaleessa 4.4. Käyttöönottovaiheessa on myös tehtävä tarvittavat 
turvallisuuteen ja kommunikointiin liittyvät alustukset web-palvelimelle ja 
tietokantasovellukselle. Näitä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 6.2. 
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Tietokanta- ja web-palvelimeen perustuvana sovellus vaatii lisäksi käytönaikana 
tavallista palvelin ylläpitoa kuten tietokannan varmuuskopiointia. 

6.4 Siirrettävyys ja yhteensopivuus 

Siirrettävyyttä ja yhteensopivuutta pohditaan vasta vuoden 2007 aikana 
toteutettavan laajan raportointijärjestelmän pilotoinnin yhteydessä. 
 
 

7 Suunnittelurajoitteet 

7.1 Standardit ja suositukset 

Käytettävä kieli selaimen ja web-palvelimen välillä on html 4.01. 
Web-palvelimen ja tietokantasovelluksen välillä käytetään sql 99. 
 
Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointiin liittyvää terminologiaa ollaan 
vasta määrittelemässä mm. EU:ssa ja USA:ssa.  

7.2 Laitteistorajoitteet 

Web-sivuja määriteltäessä voidaan olettaa, että toimintaorganisaatiossa nykyisin 
käytössä olevat päätteet tukevat ainakin 1024x768 resoluutiota. 

7.3 Ohjelmistorajoitteet 

Ohjelmistoille asetettavat vaatimukset selviävät kappaleista 6.2 ja 7.1. 

7.4 Muut rajoitteet 

 

Lähdeviitteet 
HTML 4.01 Specification, World Wide Web Consortium (W3C), 24 December 
1999. http://www.w3.org/TR/html4/ (sited 12.2.2007) 
 
http://www.uml.org/ 
 
http://www.w3.org/XML/Core/#Publications 
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I Tapahtumatyypit 
 
1. Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon tai  

varjoaineeseen liittyvä 
2. Tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyvä 
3. Operatiiviseen toimenpiteeseen liittyvä 
4. Invasiiviseen toimenpiteeseen liittyvä 
5. Muuhun hoitotoimenpiteeseen liittyvä 
6. Laboratorio- tai kuvantamistutkimukseen liittyvä 
7. Laitteeseen tai sen käyttöön liittyvä  
8. Aseptiikkaan liittyvä  
9. Tapaturma 
10. Ensihoidon toimintaympäristöön liityvä 
11. Väkivalta, pahoinpitely 
12. Muu  
 
II Tapahtumatyyppien alaluokat 
 
1 Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon ja 
varjoaineeseen liittyvä 
 
1.1 Tilausvirhe 
1. tilauksen käsittelyvirhe 
2. virhe tilauksen kirjaamisessa 
3. virhe tilauksen lähettämisessä  
 
1.2 Toimitusvirhe  
1. väärään aikaan  
2. väärään paikkaan 
3. virhe kuljetuksessa 
4. väärä toimituksenaikainen säilytys 
5. väärät merkinnät 
6. väärä lääkemuoto 
7. väärä lääkevahvuus 
8. väärä lääke 
 
1.3 Säilytysvirhe 
1. vanhentuminen 
2. väärät säilytysolosuhteet 
3. väärä sijoituspaikka 
  
1.4 Määräysvirhe 
1. väärä potilas 
2. väärä lääke/ neste/ verituote 
3. väärä annos tai vahvuus 
4. väärä antoreitti 
5. väärä lääkehoidon kesto 
6. vasta-aiheinen lääke / väärä veriryhmä 
7. määräys puuttuu 
8. päällekkäinen määräys 
 
1.5 Kirjaamisvirhe 
1. väärä potilas 
2. väärä lääke/ neste/ verituote 
3. väärä annos tai vahvuus 
4. väärä antoreitti 
5. väärä lääkehoidon kesto 
6. lääke/ neste/ verituote kirjaamatta 
7. lopetusajankohta kirjaamatta 

 
 

1.6 Jakovirhe 
1. väärä potilas 
2. väärä lääke/ neste/ verituote 
3. väärä annos tai vahvuus 
4. väärä lääkemuoto 
5. lääke jakamatta 
6. jaetaan lopetettu lääke 
7. virhe käyttökuntoon saattamisessa 

  
1.7 Antovirhe 
1. väärä potilas 
2. väärä lääke/ neste/ verituote 
3. väärä annos tai vahvuus 
4. väärä antotapa 
5. väärä ajankohta 
6. lääke/ neste/ verituote antamatta 
7. annetaan lopetettu lääke/ neste/ verituote 

 
2 Tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyvä 
 
2.1 Diagnosointiin liittyvä 
 1. tutkimus tekemättä  
 2. tutkimustulos huomioimatta tai väärin tulkittu 
 3. potilastieto huomioimatta 
 
2.2 Hoidon järjestelyihin liittyvä 
1. tutkimus tekemättä 
2. lähete tekemättä, kadonnut tai virheellinen 
3. ajanvaraus tekemättä, puutteellinen tai virheellinen 
4. merkintä leikkausjonoon tekemättä / väärään 
leikkausjonoon 
5. väärä, virheellinen tai puuttuva potilasohje 
  
2.3 Potilastiedon hallintaan (dokumentoitiin) 
liittyvä 
1. henkilö- /yhteystietojen virheellisyys 
2. lähete/ tutkimustulos kirjattu väärälle potilaalle 
3. väärä tai vanhentunut tieto potilaskertomuksessa 
4. puutteellinen, puuttuva tai epäselvä potilastieto 
5. potilastieto kirjattu väärään paikkaan  
6. Tietojen haku järjestelmästä tai syöttö järjestelmään 
estynyt 
 
2.4 Suulliseen tiedonkulkuun ja viestintään liittyvä 
1.potilaan henkilöllisyys varmistamatta 
2. välitetty väärä, epätarkka tai puutteellinen tieto 
3. tieto välitetty väärään paikkaan 
4. tieto jäänyt välittämättä, puuttuva tieto 
5. väärin tulkittu, väärin ymmärretty tieto 
6. välitetty väärän potilaan tieto 
 
2.5 Potilaskohtaiseen hoito-ohjeeseen liittyvä 
1. lääkäriin ei saada yhteyttä viivytyksettä 
2. saatu toimintaohje virheellinen tai puutteellinen 
3. annettua hoito-ohjetta ei noudatettu 

 
2.6 Viestintään ja tiedon siirtoon liittyvä 
1. välitetty väärän potilaan tieto 
2. välitetty väärä, epätarkka tai puutteellinen tieto  
3. tieto jäänyt välittämättä (esim. ennakkoilmoitusta ei 
tehty) 
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4. GSM ei kuulunut (esim. faksi tai EKG ei välittynyt, 
puhelu ei onnistunut) 
5. VIRVE ei kuulunut 
 
3 Operatiiviseen toimenpiteeseen liittyvä 
 
1. väärä potilas 
2. sekaannus operoitavasta paikasta 
3. tapaturma, vahingoittuminen operaation 

yhteydessä  
4. esineen unohtuminen tai rikkoutuminen potilaan 

sisälle 
5. muut operatiiviset tapahtumat 
 
4 Invasiiviseen toimenpiteeseen liittyvä 
 
1. laskimo- tai valtimokatetrin käyttö 
2. nenä- tai suu-mahaletkun käyttöön liittyvä 
3. punktioon liittyvä (esim. nivel, pleura, rakko) 
4. esineen unohtuminen tai rikkoutuminen potilaan 

sisälle 
5. muu invasiivinen tapahtuma 
 
5 Muuhun hoitotoimenpiteeseen liittyvä 
 
5.1. Potilaan tilan seuranta 
1. seurantatarvetta ei tunnisteta  
2. riittämätön tilan seuranta 
3. tilan seuranta laiminlyödään 
 
5.2 Ravinto 
1. annetaan ruokaa / syö vaikka ei pitäisi 
2. ruoka saamatta tai väärää ruokaa 
 
5.3 Hoitotoimenpide 
1. puutteellinen tai virheellinen hoito  
2. perusteeton toimenpide 
3. toimenpide, jolle olemassa vasta-aiheita 
 
6 Laboratorio- tai kuvantamistutkimukseen liittyvä 
 
6.1 Laboratoriotutkimukseen liittyvä 
1. määrätty väärä näyte 
2. pyydetty väärä näyte 
3. virheellinen, puutteellinen näyte 
4. näyte kadonnut 
5. näyte otettu väärältä potilaalta tai näytetarrat 
vaihtuneet 
6. virheellinen analyysi 
7. analyysi tekemättä 
8. väärin kirjattu tulos 
9. näyte ottamatta 
10. kirjattu väärälle potilaalle 
  
6.2 Kuvantamistutkimukseen liittyvä  
1. määrätty väärä tutkimus 
2. pyydetty väärä tutkimus 
3. huonolaatuinen kuva 
4. kuva kadonnut 
5. kuva otettu väärältä potilaalta tai tarrat vaihtuneet 
6. virheellinen analyysi 

7. analyysi tekemättä 
8. väärin kirjattu tulos 
9. tutkimus tekemättä  
10. kirjattu väärälle potilaalle 
 
7 Laitteeseen ja sen käyttöön liittyvä 
 
1. laitteet yhteen sopimattomat 
2. laitteen toimintahäiriö  
3. laite ei saatavilla, ei toimintakunnossa, huollossa 

ym. 
4. laitteen virheellinen käyttö 
5. laite, tarvike tai väline koottu puutteellisesti tai 

väärin 
6. vanhentuneen välineen tai tarvikkeen käyttö 
7. laitteen rikkoutuminen hoidon aikana  
8. häiriö sähkön tai kaasun saannissa /  jakelussa  
 
8 Aseptiikkaan/ hygieniaan liittyvä 
 
1. Epästeriili instrumentti 
2. Aseptiseen käyttäytymiseen liittyvä 
3. Leikkaus- ja hoitotarvikkeisiin liittyvä 
4. Potilaan valmistelu 
 
9 Tapaturma  
 
1. kaatuminen 
2. putoaminen 
3. puristuminen, kuristuminen 
4. isku esineestä, törmääminen esineeseen ym., 

putoava esine 
5. sähkötapaturma 
6. liikenneonnettomuus 
 
10. Ensihoidon toimintaympäristöön liittyvä 
 
1. puutteellinen tai virheellinen kohdeosoite 
2. kohteen osoitemerkintä puutteellinen (talon 

numero puuttuu tms.) 
3. kohteen tavoittaminen viivästynyt tiestön kunnon 

vuoksi 
4. kohteeseen ei pääse autolla lainkaan (ei tietä, 

ajokelvoton tie, kohde saaressa tms.) 
5. väkivallan riski, hoidon toteuttaminen edellyttää 

poliisia 
6. väkivaltaa käytetty ensihoitohenkilöstöä kohtaan 
 
11 Väkivalta, pahoinpitely 
 
1. Tekijänä toinen potilas 
2. Tekijänä ulkopuolinen henkilö (esim. vierailija) 
 
12 Muu  
 
1. Potilas karkaa / poistuu omin luvin 
2. Kadonnut potilas 
3. todennäköisesti hoitoa tarvinnutta potilasta ei 

löydetä 
4. Itsemurha 
5. Muu
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III Tapahtuman syntyyn myötävaikuttavat tekijät 
 
Tapahtuman syntyyn myötävaikuttavilla tekijöillä tarkoitetaan tapahtumatilanteeseen liittyneitä tekijöitä tai olosuhteita, 
jotka vaikuttavat siihen, miten turvallisesti ja tehokkaasti ihmiset ovat voineet toimia ko. tapahtumassa. Puutteet ja 
heikkoudet näissä tekijöissä tai olosuhteissa lisäävät virheiden esiintymisen ja haitallisten seurausten mahdollisuutta.  
 
Tapahtuman syntyyn liittyvät tekijät voivat vaikuttaa kahdella tavalla. Toiset niistä voivat johtaa suoraan läheltä piti –
tapahtumaan tai haittatapahtumaan. Jos tällaiset (välttämättömät tilanteessa vaikuttavat syyt) tekijät voidaan poistaa, 
virheiden ja poikkeamien toistuminen vastaavissa tilanteissa voidaan ehkäistä tai niiden määrää kyetään vähentämään. 
Lisäksi tilanteessa voi olla ns. myötävaikuttavia tekijöitä. Ne eivät suoraan aiheuttaneet tapahtumaa, jolloin niiden 
poistaminen ei sinänsä estä tapahtumaa toistumasta tai vähennä virheitä vastaavissa tilanteissa. Ne voivat kuitenkin olla 
yhdessä suoremmin vaikuttavien tekijöiden kanssa lisäämässä virheiden todennäköisyyttä tai haitallisia seurauksia. 
 
Tekijätyyppi Myötävaikuttavia tekijöitä 

 
1.  Kommunikointi ja tiedonkulku  

1. Suullinen kommunikointi puutteellista tai epäselvää 
2. Kirjallinen kommunikointi puutteellista tai epäselvää 
3. Käytettävissä olevan tiedon hyödyntäminen puutteellista 

2.  Koulutus ja perehdytys,  
osaaminen 

 
1. Tiedot ja taidot 
2. Pätevyys, kelpoisuus 
3. Koulutuksen ja ohjauksen saatavuus ja riittävyys 

3. Laitteet ja tarvikkeet  
1. Laitteiden ja tarvikkeiden käytettävyys (ergonomia) 
2. Toimintakunto, huolto 
3. Laitteen saatavuus, sijoitus  
4. Käyttöohjeiden saatavuus ja ymmärrettävyys 

4. Lääkkeet  
1. Lääkkeen suora vaikutus tapahtuman syntyyn 

5.  Potilas ja läheiset  
1. Sairauden vakavuus tai pulmallisuus 
2. Sekava, päihtynyt tai väkivaltainen potilas 
3. Henkilökohtaiset ominaisuudet 
4. Kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät 
5. Itsetuhoinen potilas 

6.  Toimintatavat  
1. Tehtävän koostumus ja selkeys 
2. Työmenetelmät, toimintatavat 
3. Ohjeiden ja muun tehtävään liittyvän kirjallisen tiedon saatavuus 

ja käyttö 
4. Päätöksenteon apuvälineet  
5. Tutkimustulosten saatavuus ja tarkkuus 

7.  Tiimin/ryhmän toiminta  
1. Työn valvonta, johtaminen 
2. Työnjako 
3. Yhteistyö ja tuki 
4. Tiimin kulttuuri, "henki" 

8.  Työympäristö, -välineet, 
resurssit 

 
1. Henkilökunnan/miehityksen määrä ja laatu 
2. Työkuormitus, vuorojärjestelyt ja -käytännöt, aikapaine 
3. Potilas- ja muiden tietojärjestelmien toiminta- ja käyttöongelmat 
4. Fyysinen ympäristö (tilat, olosuhteet) 

9.  Organisaatio ja johto  
1. Taloudelliset resurssit ja rajoitukset 
2. Toimintaperiaatteet ja johtamiskäytännöt 
3. Organisaatiokulttuuri ja arvot 

 



Etusivu   Lista    Raportti   Uusi ilmoitus 
HaiPro - Demokohde - Raportti 

Osasto/yksikkö Demokohde
Tapahtumia yhteensä: 171

   Odottaa   
 käsittelyä: 89  

   Odottaa   
 lisätietoja: 10   Käsittelyssä: 33    Valmis: 39   

Lomakkeen täyttäjä lukum   %       
  lääkäri 24 14%
  sairaanhoitaja 112 65,5%
  muu, mikä: 35 20,5%
 
Tapahtuman luonne lukum   %       
  läheltä piti 92 53,8%
  tapahtui potilaalle 79 46,2%
 
Tapahtuman tyyppi lukum   %       
  Ei tiedossa 29 17%
  Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon tai varjoaineeseen liittyvä 38 22,2%       
     Tilausvirhe 2
     Toimitusvirhe 1
     Säilytysvirhe 1
     Määräysvirhe 2
     Kirjaamisvirhe 1
     Jakovirhe 3
     Antovirhe 6
  Tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyvä 19 11,1%       
     Diagnosointiin liittyvä 1
     Hoidon järjestelyihin liittyvä 2
     Potilastiedon hallintaan (dokumentointiin) liittyvä 2
     Suulliseen tiedonkulkuun ja viestintään liittyvä 2
  Operatiiviseen toimenpiteeseen liittyvä 12 7%       
     väärä potilas 1
     tapaturma, vahingoittuminen operaation yhteydessä 1
     vierasesineen jääminen tai rikkoutuminen potilaan sisälle 1
     muut operatiiviset tapahtumat 1
  Invasiiviseen toimenpiteeseen liittyvä 13 7,6%       
     laskimo- tai valtimokatetrin käyttö 1
     letkujen ym. laitto kehon aukkojen kautta 1
     punktio (esim. nivel, pleura, rakko) 1
     muut invasiiviset tapahtumat 1
  Muuhun hoitotoimenpiteeseen liittyvä 8 4,7%       
     Potilaan tilan seuranta 1
     Hoitotoimenpide 1
  Laboratorio- tai kuvantamistutkimukseen liittyvä 4 2,3%
     Kuvantamistutkimukseen liittyvä 3
  Laitteeseen tai sen käyttöön liittyvä 9 5,3%       
     Laitteen toimintahäiriö 1
     Laitteen virheellinen käyttö 1
     Laite, tarvike tai väline koottu puutteellisesti tai väärin 1
     Vanhentuneen välineen tai tarvikkeen käyttö 1
  Aseptiikkaan liittyvä 5 2,9%
     Aseptiseen käyttäytymiseen liittyvä 1
  Tapaturma 26 15,2%       
     Kaatuminen 11
     Putoaminen 3
     Puristuminen tai kuristuminen 1
  Väkivalta, pahoinpitely 8 4,7%       
     Tekijänä toinen potilas 1
     Tekijänä ulkopuolinen henkilö (esim. vierailija) 2
  Muu 52 30,4%
     Muu 1
 
Seuraus potilaalle lukum   %       
  ei haittaa 14 8,2%
  lievä haitta 31 18,1%
  kohtalainen haitta 14 8,2%
  vakava haitta 3 1,8%
 
Seuraus hoitavalle yksikölle lukum   %       
  ei haittaa 9 5,3%
  imagohaitta 21 12,3%
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  materiaalivahinko 7 4,1%
  lisäkustannuksia 19 11,1%
  lisätyötä tai vähäisiä hoitotoimia 31 18,1%
  pidentynyt hoito 13 7,6%
  pitkäaikaishoito 6 3,5%
 
Tapahtumaolosuhteet ja muut tapahtuman syntyyn myötävaikuttavat tekijät lukum   %       
  Ei tiedossa 10 5,8%
  Kommunikointi ja tiedonkulku 19 11,1%       
     Suullinen kommunikointi puutteellista tai epäselvää 8
     Kirjallinen kommunikointi puutteellista tai epäselvää 12
     Käytettävissä olevan tiedon hyödyntäminen puutteellista 4
  Koulutus ja perehdytys, osaaminen 11 6,4%       
     Tiedot ja taidot 2
     Pätevyys, kelpoisuus 6
     Koulutuksen ja ohjauksen saatavuus ja riittävyys 4
  Laitteet ja tarvikkeet 5 2,9%       
     Laitteiden ja tarvikkeiden käytettävyys (ergonomia) 2
     Toimintakunto, huolto 3
     Käyttöohjeiden saatavuus ja ymmärrettävyys 1
  Lääkkeet 8 4,7%
     Lääkkeen suora vaikutus tapahtuman syntyyn 8
  Potilas ja läheiset 10 5,8%       
     Sairauden vakavuus ja pulmallisuus 5
     Sekava, päihtynyt tai väkivaltainen potilas 3
     Henkilökohtaiset ominaisuudet 6
     Itsetuhoinen potilas 2
  Toimintatavat 12 7%       
     Tehtävän koostumus ja selkeys 2
     Työmenetelmät, toimintatavat 9
     Ohjeiden ja muun tehtävään liittyvän kirjallisen tiedon saatavuus ja käyttö 1
     Päätöksenteon apuvälineet 2
     Tutkimustulosten saatavuus ja tarkkuus 1
  Tiimin/ryhmän toiminta 2 1,2%       
     Työn valvonta, johtaminen 2
     Työnjako 1
  Työympäristö, -välineet ja resurssit 20 11,7%       
     Henkilökunnan/miehityksen määrä ja laatu 10
     Työkuormitus, vuorojärjestelyt ja -käytännöt, aikapaine 9
     Potilas- ja muiden tietojärjestelmien toiminta- ja käyttöongelmat 1
     Fyysinen ympäristö (tilat, työhygieeniset olosuhteet) 6
  Organisaatio ja johto 5 2,9%       
     Taloudelliset resurssit ja rajoitukset 2
     Toimintaperiaatteet ja johtamiskäytännöt 3
     Organisaatiokulttuuri ja arvot 2
 
Ehdotus toimenpiteiksi, joilla tapahtuman toistuminen estetään lukum   %       
  ei toimenpiteitä 8 4,7%
  informoidaan tapahtuneesta 25 14,6%
  siirretään päätettäväksi ylemmälle tasolle 5 2,9%
  suunnitellaan kehittämistoimenpide koskien 15 8,8%       
     toimintatapaa ja menettelyitä 5
     tietoteknisiä ja teknisiä järjestelmiä, laitteita ja tarvikkeita 1
     tiedonvälitystä ja yhteydenpitoa 3
     koulutusta 3
     johtamista 1
 

  Sulje Ikkuna  
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Esimerkki HaiPro-sovelluksen vaaratapahtumien raportoinnin graafisesta esityksestä. 

 

 
 
 

 




