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Varmista turvallisuus
– torju riskit ennakolta
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lääkärilehdessä 20/2006

TOIMINNAN 
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– julkaistu Hammas- 
lääkärilehdessä 3/2007
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RISKIEN HALLINTA

VASTAANOTON 
ASIAKIRJAT

TOIMINNAN 
ARVIOINTI JA 
KEHITTÄMINEN

Hyvä riskienhallinta on ennakoivaa, suunnitelmallista ja 
järjestelmällistä. Hyvin toimivalla vastaanotolla eri 

riskimahdollisuudet on tunnistettu ja vahingot pyritään torjumaan 
ennalta. Varautumissuunnitelmat ovat ajan tasalla ja henkilökunta 
osaa toimia oikein vahinkotilanteissa.

Riskien hallinnassa tärkeää on oikea 
asenne, järjestelmällisyys, ennakointi, 
riskianalyysi, tarvittavien kirjallisten 
suunnitelmien ja toimintaohjeiden 
laatiminen sekä turvallisuusasioiden 
harjoittelu. Muista myös suunnitelmien 
päivitys sekä riskien hallinnan esille 
ottaminen uuden henkilökunnan 
perehdytyksen yhteydessä.

Riski on vahingon 
mahdollisuus, vahinko on 
toteutunut riski

Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkia 
niitä toimenpiteitä, joilla pyritään vä-
hentämään toiminnassa esiintyviä ris-
kejä, torjumaan vahinkojen syntymistä 
ja pienentämään tapahtuneiden vahin-
kojen haittoja. Hyvä riskienhallinta on 
ennakoivaa, suunnitelmallista ja järjes-
telmällistä (kuvio 1). 

Suun terveydenhuollon kaltaiseen 
palvelutoimintaan liittyy monenlaisia 
riskejä. Ne voidaan luokitella esimer-
kiksi seuraavasti:

Potilaaseen kohdistuvat riskit
Henkilökuntaan kohdistuvat riskit
Tietoturvariskit
Ympäristöriskit
Omaisuuteen kohdistuvat riskit
Yrittäjyyteen liittyvät ns. liikeriskit

Näihin ryhmiin liittyviä erilaisia ris-
kejä tulee tunnistaa ja mahdollisuuksi-
en mukaan ennaltaehkäistä. Näin toimi-
malla minimoidaan riskin toteutumisen 
todennäköisyys. Koska kaikkia riskejä ei 
kuitenkaan voida kokonaan ehkäistä, pi-
tää tehdä varautumissuunnitelmat, eli 
suunnitelmat siitä, miten toimia, jos ris-
kit toteutuvat. Nämä suunnitelmat täh-
täävät vahingoista aiheutuvien  haitto-
jen minimointiin. Moniin näistä suun-
nitelmista liittyy myös toimintavalmiu-
den ylläpitäminen. Toisin sanoen, ai-
ka ajoin tulee harjoitella, miten näissä 

•
•
•
•
•
•

– yleensä onneksi harvinaisissa – poik-
keustilanteissa toimitaan.

Hammashoitoon ja ylipäätään ter-
veydenhuoltoon liittyy riskejä, joihin 
varautuminen tai joiden torjuminen 
on lakisääteinen velvoite; tällaisia ovat 
esimerkiksi potilasvahinkolaki (poti-
lasvakuutukset), henkilötietolaki (tie-
tosuoja ja tietoturva) ja pelastuslaki 
(turvallisuusuunnitelma, palovaroitti-
met). Yleensä velvoite kohdistuu pää-

osiltaan vastaanottotoiminnasta vas-
taavaan tahoon, eli ammatinharjoitta-
jaan/yrittäjään.

Potilaaseen kohdistuvat riskit
Ikivanha kaikkea lääkintätoimintaa oh-
jaava sääntö on ”primum non nocere”, eli 
ennen kaikkea tulee välttää vahingoit-
tamista. Lähes kaikkeen hammashoito-
toimintaan liittyy ei-toivottujen vaiku-

Laatuvinkki_6.indd   594 7.5.2007   11:56:05



 Suomen Hammaslääkärilehti 10–11/2007   5 9 5  

L A A T U V I N K I T   

tusten riski. Hoidosta johtuvaa haittaa 
tai vauriota kutsutaan iatrogeeniseksi. 
Hankalampien vaivojen hoidossa voi-
daan joutua hyväksymään suurempia 
riskejä, mutta mitä pienempää vaivaa 
hoidetaan, sitä pienempi saa ei-toivot-
tujen vaikutusten riski olla. Toisin sa-
noen, pientä vaivaa ei pidä hoitaa suu-
rella riskillä.

Potilasturvallisuus on erittäin ajan-
kohtainen aihe koko länsimaisessa ter-
veydenhuollossa, myös Suomessa. Maa-
hamme on perustettu sosiaali- ja ter-
veysministeriön johdolla toimiva terve-
ydenhuollon potilasturvallisuutta käsit-
televä asiantuntijaverkosto, ja valtakun-
nallisesti on yhdessä sovittu potilastur-
vallisuusterminologiasta.

Potilaaseen kohdistuvien riskien 
hallinnan tukipilareita ovat:
 ammattitaitoinen, motivoitunut ja 
hyvinvoiva henkilökunta
riittävän seikkaperäinen anamneesi
perusteellinen tutkimus ja korkeata-
soinen diagnostiikka
perusteellinen hoidon suunnittelu se-
kä hoitosuunnitelman ja eri hoitovaih-
toehtojen esittäminen potilaalle ym-
märrettävässä muodossa
 potilaan informointi suunnitteilla 
olevan hoidon riskeistä
potilaan informointi hoitoratkaisun 
ennusteesta ja siitä, mitä hoito potilaal-
ta itseltään edellyttää
hoitopäätöksen tekeminen yhteisym-
märryksessä potilaan kanssa (informed 
consent)
ennakoivat varotoimenpiteet ennen 
hoitoa tarvittaessa
asianmukainen toiminta hoitotilan-
teessa
tarveaineiden oikea, käyttöohjeiden 
mukainen käyttö
vastaanoton tarvikkeiden ja laitteiden 
toimintakunto
potilaalle annettavat tarpeen mukai-
set jälkihoito-ohjeet
 jatkohoitoon ohjaus tarpeen mu-
kaan.

Luettelo osoittaa, että kaikin puo-
lin korkeatasoisella toiminnalla myös 
riskejä minimoidaan. Jos jälkeenpäin 
joudutaan selvittelemään hoitotapah-
tumien kulkua, tarkastelu lähtee siitä, 
onko toiminta ollut näyttöön tai vähin-
täänkin yleisesti hyväksyttyyn kokemus-
peräiseen käytäntöön perustuvaa.

Kun tänä päivänä hoidetaan ta-
vallisilla hammaslääkärinvastaan-
otoilla yhä sairaampia potilaita, tu-
lee huomioida sekä eri yleissairauksi-

en edellyttämät erityistoimenpiteet et-
tä lääkkeiden yhteisvaikutukset. On-
ko vastaanotolla esimerkiksi päivitetty 
ohjeistus antibioottiprofylaksista ja an-
tibioottitukihoidosta? Osataanko va-
lita oikeat antibiootit? Millainen on 
vastaanoton valmius toimia yllättävis-
sä kriisitilanteissa, esimerkiksi potilaan 
saadessa anafylaktisen reaktion? Onko 
elvytyssuunnitelma olemassa? Millai-
nen ja missä kunnossa on elvytysväli-
neistö? Entä löytyvätkö tarpeelliset el-
vytyslääkkeet? Onko elvytystä harjoitel-
tu? Tietävätkö kaikki, miten vaaratilan-
teissa toimitaan?

Hammaslääkäri joutuu perusteel-
lisesti syventymään potilaansa yleister-
veydentilaan ja mahdollisiin lääkityk-
siin. Anamneesin ottaminen on näin 
ollen entistä tärkeämpi vaihe potilaan 
hoidossa. Käytettävissä tulee olla tuo-
reet tiedot markkinoillamme olevista 
lääkeaineista joko sähköisessä muodossa 
tai perinteisemmin Pharmaca Fennica 
-kirjana. Tarjolla on varsin helppokäyt-
töisiä lääkkeiden interaktiotietojärjes-
telmiä, joita kaiken aikaa päivitetään ja 
kehitetään. Yksi tällainen on esimerkiksi 
Terveysportin kautta saatava Sfinx-tie-
tokanta, jonka käyttö on nopeasti laa-
jentunut.

Jos jokin vahinko kuitenkin pääsee 
sattumaan, vaikka on toimittu kaikki-
en sääntöjen mukaisesti, potilasta au-
tetaan ja neuvotaan tilanteen edellyttä-
mällä tavalla.

Yksi sekä potilasturvallisuuteen et-
tä henkilökunnan turvallisuuteen liitty-
vä perusasia on vastaanoton aseptiik-
ka. Vastaanoton aseptiikkasuunnitelmaa 
tehtäessä on perehdyttävä voimassa ole-
viin määräyksiin, ohjeisiin ja suosituk-
siin sekä pohdittava, miten ne viedään 
käytäntöön juuri meidän vastaanotol-
lamme.  Hyvät aseptiset toimintatavat, 
jotka perustuvat ajantasaiseen ja sään-
nöllisesti päivitettävään vastaanoton 
aseptiikkasuunnitelmaan, takaavat, et-
tä tartuntojen leviämisen riski vastaan-
otolla on minimoitu.

Henkilökuntaan kohdistuvat 
riskit 

Työn vaarojen arviointi ja riskien kartoi-
tus on lakisääteinen tehtävä työpaikan 
turvallisuuden selvittämiseksi. Asiasta 
säädetään työturvallisuuslaissa (10 §).

Kaikilla työpaikoilla tulee olla jär-
jestettynä lakisääteinen työterveyshuol-
to. Sen tavoitteena on ehkäistä työhön 
liittyviä sairauksia ja tapaturmia ja yl-
läpitää ja edistää työ- ja toimintaky-
kyä.   Myös yrittäjä itse voi liittyä työ-
terveyshuoltoon. Kela maksaa korva-
usta työterveyshuollon kustannuksista. 
Työterveyshuollon palvelut voi järjestää 
eri tavoin, myös kunnan terveyskeskus 
on  velvollinen myymään työterveys-
huollon palveluja niitä haluaville. Työ-
terveyshuollosta saa tarvittaessa asian-
tuntija-apua esimerkiksi työn vaarojen 

Kuvio 1. Riskienhallinta jakautuu riskien tunnistamiseen ja hallintaan sekä 
varautumiseen vahinkojen varalle (www.pk-rh.com).
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Esimerkki erään vastaanoton toimintajärjestelmän kuvauksesta:

Hammaslääkärikeskus A:n toimintajärjestelmä

arviointiin ja riskien kartoitukseen.
Hammashoitohenkilökuntaan koh-

distuu monenlaisia riskejä, kuten
fyysiset: hankalista työasennoista ja 
huonosta työergonomiasta johtu-
vat riskit
kemialliset: kemikaalialtistuksen ai-
heuttama yliherkistymis- ja aller-
gisoitumisriski
biologiset: hoitotilanteessa saadun 
tartunnan vaara
säteilyaltistuksen riski
potilaan, omaisen tai muun henki-
lön häiriökäyttäytymisen aiheutta-
mat vaaratilanteet.

Kaikkien näiden riskien torjuminen 

•

•

•

•
•

vaatii tietämystä, osaamista ja järjestel-
mällistä toimintaa. Jokaisen velvollisuus 
on huolehtia henkilökohtaisista varus-
teistaan, kuten työkengistä ja suojala-
seista. Ergonomiaa on hyvä tarkastel-
la ja parannella vastaanotolla yhdessä. 
Omasta kunnosta huolehtiminen on jo-
kaisen omalla vastuulla, mutta kuntoa 
voidaan ylläpitää ja parantaa myös yh-
dessä, mikä vahvistaa samalla vastaan-
oton yhteishenkeä. Tarjolla on myös eri-
laisia tukitoimia, kuten Kuntoremontti-
lomia ja ASLAK-kuntoutusta.  

Hoitotilanteessa toimitaan rauhal-
lisesti ja asianmukaisesti. Hyvän muo-
vihygienian ylläpito on erityisen tärke-

ää, koska akrylaattiallergiat ovat varsin 
yleisiä hammashoitohenkilökunnalla. 
Käyttöturvallisuustiedotteiden tulee ol-
la koottuina ja helposti saatavilla vas-
taanotolla.

Jos silmään tulee roiske suojalasien 
käytöstä huolimatta, löytyykö vastaan-
otolta silmänhuuhteluvarustus? Miten 
toimitaan pistotapaturman sattuessa?  
Miten uhkaavasti käyttäytyvää ihmis-
tä parhaiten rauhoitetaan? Entä onko 
vastaanoton, varsinkin odotustilan, va-
rustusta mietitty turvallisuuden kannal-
ta? Aggressiiviseksi heittäytyvälle asi-
akkaalle ei pidä olla tarjolla lyömäasei-
ta. Kaikki turha esillä oleva irtonainen 

RISKIEN HALLINTA

Hammaslääkärikeskus A:n toiminnan kuvaus on 
tehty tietokoneella PowerPoint-ohjelmalla. Luku 
6. Riskien hallinta on jaettu viiteen alakohtaan, 
joista tässä muutama esimerkinomaisesti. ”Dioissa” 
on nuolia, jotka johtavat toiminnan kuvauksesta 
tarkempiin ohjeisiin (tässä Riskien arviointi ja 
Tarkista työpaikan paloturvallisuus). 
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tavara kannattaa laittaa pois näkyvistä 
niin odotustilasta, toimistosta kuin hoi-
tohuoneestakin. Näin paitsi syntyy siis-
ti ja rauhallinen yleisvaikutelma myös 
turvallisuus kohenee.

Hammaslääkärin vastaanoton ja 
palvelualojen erityisiä piirteitä on si-
vuttu edellä. Vastaanotolla saattaa tie-
tysti esiintyä mitä tahansa työpaikoilla 
ilmeneviä muitakin vitsauksia, esimer-
kiksi työpaikkakiusaamista. On tärkeää 
tietää, mistä saa apua, jos jotakin vaka-
vampaa sattuu tai vakavampia ongel-
mia esiintyy. Työnohjaus on oivallinen 
tapa selvittää työyhteisössä esiintyviä 
”solmuja”, ja jos jotain todella vakavaa  

tapahtuu, voidaan tarvita debriefingiä 
(”jälkipuintia”) tai muita psykologian 
ammattilaisten tarjoamia tukitoimia.

Tietoturvariskit
Henkilötietolaissa on määräykset hen-
kilötietojen käsittelyä koskevista ylei-
sistä periaatteista ja laissa potilaan ase-
masta ja oikeuksista määräykset poti-
lasasiakirjoihin liittyvien tietojen sa-
lassapidosta. Onko vastaanotolla käyty 
läpi säännöt tietojen luovuttamisesta? 
Vain hoitoon osallistuvilla henkilöillä 
on, potilaan itsensä lisäksi, oikeus hoi-
dossa tarvittaviin tai hoidon yhteydes-

sä syntyviin potilastietoihin. Ilman po-
tilaan kirjallista suostumusta ei potilas-
asiakirjoihin sisältyviä tietoja saa sivul-
lisille antaa.

Potilaskertomukset, olkoot ne sit-
ten potilaskorteissa tai sähköisessä muo-
dossa, tulee säilyttää niin, etteivät poti-
lastiedot missään tilanteessa joudu ul-
kopuolisten käsiin. Ovatko potilaskortit 
lukittavissa kaapeissa? Jos vastaanotol-
la on tietokonepohjainen potilastieto-
järjestelmä, onko kaikki tähän liittyvät 
riskit kartoitettu ja minimoitu? Onko 
tietokoneasetukset tehty niin, etteivät 
ulkopuoliset missään yhteydessä pää-
se potilastietoihin käsiksi? Huolehdin-

Potilasturvallisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huo-
miota. Ajan tasalla olevat anamneesitiedot ovat oleelli-
nen osa potilaan hyvää hoitoa. Hammaslääkärikeskus 
A:n toiminnan kuvauksessa on mm. linkit asianmukai-
siin antibioottiprofylaksiohjeisiin sekä yhteystiedot lää-
kehoidon ongelmatilanteiden varalle.

Vastaanotolla tulee olla palo- ja pelastussuun-
nitelma, asianmukaiset palohälyttimet se-

kä ensisammutukseen tarvittava välineistö, ja 
henkilökunnan tulee myös osata toimia oi-

kein vaaratilanteissa. Eri paikkakuntien pelas-
tuslaitosten Internet-sivuilta löytyy turvalli-
suustietoa sekä työkaluja, esimerkiksi malli-

lomakkeita pelastussuunnitelman tekoon.
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taanko tarpeellisesta varmuuskopioin-
nista? Myös silloin, kun vastaanotto-
toimintaa ollaan lopettamassa, on po-
tilasarkiston asianmukainen käsittely 
turvattava.

Omaisuuteen kohdistuvat 
riskit

Hammaslääkärin vastaanotto kaikki-
ne laitteineen on varsin kallisarvoinen 
palvelutuotantoyksikkö. Siksi kannat-
taa järjestelmällisesti eri tavoin varau-
tua suojelemaan sekä tiloja että laittei-
ta. Lähtökohta häiriöttömän toimin-
nan turvaamiseksi on se, että kaikkia 
vastaanoton laitteita käytetään ohjeiden 
mukaisesti. Siksi on tärkeää, että kaikki-
en laitteiden käyttöohjeet ovat olemas-
sa, että ne on koottu tiettyyn paikkaan, 
että ne on luettu ja ennen kaikkea, et-
tä niiden mukaan toimitaan. Yhtälail-
la tärkeää on laitteiden säännöllinen, 
ohjeiden mukainen huolto ja korjaus. 
Yhteen paperiin tai kansioon kerätty 
vastaanoton laitteiden huoltosuunni-
telma ja -seuranta auttaa pitämään ko-
nekannan hyvässä kunnossa mahdolli-
simman pitkään.

Vastaanotolla tulee olla palo- ja 
pelastussuunnitelma, lainmukaiset pa-
lohälyttimet sekä ensisammutukseen 
tarvittava välineistö, esimerkiksi sam-
mutuspeitteet. Lisäksi henkilökunnan 
tulee osata toimia oikein, jos kohdal-
le sattuu todellinen uhkatilanne. Näitä 
asioita kannattaa aika ajoin harjoitella. 
Vastaanotolla tulee ottaa kantaa myös 
siihen, tarvitaanko murtohälytysjärjes-
telmä tai jonkinlainen  kulunvalvonta, 
kuten videovalvonta nauhoittavien ka-
meroiden avulla.

Ympäristöriskit
Ympäristöasioita säätelevät sekä lainsää-
däntö että kuntakohtaiset määräykset. 
Hammaslääkärin vastaanotolla tulee 
jätehuollon olla asianmukaisesti järjes-
tetty. Tämä koskee sekä jätteiden käsit-
telyä ja säilyttämistä vastaanotolla että 
niistä eroon pääsemistä, toisin sanoen 
poiskuljettamista ja hävitystä.

Vastaanoton jätteistä muun muassa 
pistävät ja viiltävät jätteet, amalgaami-
jäte, röntgenkuvien kehityksessä käytet-

ty kehite- ja kiinniteliuos sekä röntgen-
kuvien lyijyfoliot vaativat oman käsit-
telynsä.  Jos vastaanotto haluaa kantaa 
ympäristövastuunsa, myös muut jät-
teet lajitellaan ja toimitetaan pois asi-
anmukaisesti.

Vastaanoton laatiman jätehuolto-
suunnitelman avulla asiat saadaan kun-
toon ja sitä noudattamalla ne myös py-
syvät kunnossa. Jätehuoltosuunnitel-
maa tehdessä kannattaa konsultoida 
kunnan virkamiehiä sekä muita asian-
tuntijoita. Myös tässä asiassa järjestel-
mällisyys on valttia. Ongelmajätteiden 
tuottamisesta ja niiden toimittamisesta 
käsiteltäväksi tulee pitää kirjaa.

Yrittämiseen liittyvät riskit
Yrittämiseen liittyviin niin sanottui-
hin liikeriskeihin luetaan esimerkiksi 
rahoitukseen, toiminnan kannattavuu-
teen, valtakunnan politiikkaan (esim. 
lainsäädäntö)  jne. liittyviä asioita. Näi-
tä sinänsä tärkeitä liiketoimintaan liit-
tyviä riskejä ei käsitellä laajemmin tässä 
yhteydessä (asiaa käsitellään myöhem-
min Hammaslääkärilehdessä), vaikka 
terveet liiketaloudelliset edellytykset 
luovat pohjan yrityksen toiminnalle.
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