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Tavoitteena oli tuottaa tietoa kotihoidon potilaiden kaatumiseen johtaneista riskitekijöistä 

tai syistä sekä kaatumisista aiheutuneista seurauksista. Tutkimuksessa mietittiin myös, 

mihin tekijöihin voidaan vaikuttaa kaatumisten ennaltaehkäisemiseksi. Tutkimuksen kon-

teksti ja viitekehys muodostuivat kotihoidosta sekä riskienhallinnasta ja potilasturvallisuu-

desta. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kartoittaa, miten hallitaan ja ennaltaehkäistään 

kaatumisriskejä ja edistetään potilaan kotona asumisen turvallisuutta. Tutkimusaineisto 

saatiin sosiaali- ja terveydenhuollossa käytössä olevasta vaaratapahtumien raportointijär-

jestelmästä (HaiPro) ja se sisälsi vuonna 2017 Etelä-Karjalan alueella yli 65-vuotiaiden 

kotihoidossa tai kodinomaisessa hoidossa sattuneet kaatumiset (n= 421). Tutkimus toteu-

tettiin aineistolähtöisenä tapaustutkimuksena, jossa tukeuduttiin myös teoriaan. FMEA eli 

vika- ja vaikutusanalyysiä hyödynnettiin aineiston analysoinnissa. 

Kaatumiseen vaikuttaneita syitä saattoi olla yhtäaikaisesti myös useampia. Syyt kytkeytyi-

vät usein henkilöön liittyviin tekijöihin, esimerkiksi heikentyneeseen liikkumis- ja toiminta-

kykyyn, alentuneeseen tasapainoon ja lihasvoimaan sekä sairauksiin. Myös ulkoisilla te-

kijöillä oli vaikutusta kaatumisiin, esimerkiksi kotien turvallisuudessa huomattiin puutteita. 

Kaatumisten ennaltaehkäisyyn löydettyjä keinoja oli mm. potilaiden kotien, sänkyjen ja jal-

kineiden turvallisuuden parantaminen sekä apuvälineiden käytön onnistunut lisääminen. 

Kaatumisten ennaltaehkäisyyn ja potilasturvallisuuden edistämiseen luotiin strategiatason 

malli, jonka avulla voidaan vaikuttaa potilaan kotona asumisen turvallisuuteen. Tutkimuk-

sessa havaittiin myös, että HaiPro-järjestelmää ja kirjauskäytänteitä voidaan edelleen ke-

hittää ja turvateknologian jatkuvasti kehittyessä sen parempaan hyödyntämiseen kannat-

taa miettiä ratkaisuja. Lisätutkimusta tarvitaan myös laajasti kotihoidon turvallisuuteen liit-

tyen, sillä kotiin tarjottavat palvelut ovat kasvava trendi. 
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The objective was to generate information about the risk factors or causes as well as the 

consequences of elderly home care patients’ falls. The research also focused on which 

factors could be influenced to prevent falls. The context and framework of the research 

was formed by home care as well as risk management and patient safety and, moreover, 

one of the goals of the research was to map out how the risks of falls are managed and 

prevented and how the security of the patients’ home habitation is improved. The data was 

obtained from HaiPro safety incident reporting system which is in use in the social- and 

healthcare system and it contained the falls (n= 421) that occurred to over 65-year-olds 

under home care or assisted living in South Karelia, Finland in 2017. The research was 

conducted as a content based case study that also relied on theory. FMEA (Failure Mode 

and Effects Analysis) was used in the analysis of the data. 

In general, there could be also multiple concurrent causes that influenced the falls. The 

causes would usually be linked to factors relating to the person, such as diminished mo-

bility and functionality, deficits in balance and muscle strength as well as illnesses. Also, 

external factors had an effect on falls, for example the safety of homes was found to have 

defects. The methods to prevent falls were found to be, among other things, improvements 

in safety of patients’ homes, beds and footwear as well as the successful increase of the 

use of technical aids. A strategic model was created for the enhancement of fall prevention 

and patient safety with which the safety of patients’ home habitation can be impacted. The 

research also discovered that the HaiPro system and reporting standards can be further 

developed and it is beneficial to think of solutions for better utilization of safety technology 

while it is continuously improving. Further study, relating extensively to home care safety, 

is also needed because services provided to home is a growing trend. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Tutkimuksen aihe on ”Kaatuminen vaaratapahtumana kotihoidossa – riskienhallinta 

potilasturvallisuuden edistämisessä” ja tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa kaatumis-

tapauksista sekä niihin johtaneista syistä ja seurauksista. Kaatuminen on yksi varsin 

yleinen ja toisinaan myös haitallinen vaaratapahtuma, joka ikääntyneelle ihmiselle sat-

tuu (ks. esimerkiksi Rubenstein 2006, 37; Kannus et al. 2018). Analysoidun HaiPro-

aineiston avulla on tutkittu kaatumisten syy-seuraus-suhteita ja tutkimuksen tavoit-

teena on lisätä ymmärrystä, mitkä ovat riskitekijät kaatumisille ja mitä on tehtävissä 

niiden ennaltaehkäisemiseksi. Tutkimus liittyy KAT3-hankkeeseen, jossa tutkitaan ko-

tona asumisen turvallisuuteen vaikuttavia riskejä ja niiden syy-seuraussuhteita sekä 

pyritään ennaltaehkäisemään mahdollisia turvallisuusriskejä (KAT 2019b). 

Kaatumisten ennaltaehkäisemisen tueksi tarvitaan tietoa kaatumisen riskitekijöistä tai 

kaatumiseen vaikuttaneiden tapahtumaketjujen syistä, jotta havaitaan, millä tekijöillä 

on vaikutusta potilaan kaatumisen. Tässä tutkimuksessa kaatumisen syitä on luoki-

teltu aineistosta teorian ohjaamana, vaikkakin tutkimuksen metodologinen perusajatus 

on ollut aineistolähtöinen sisällönanalyysi tutkittavasta tapauksesta. Kun ymmärre-

tään, mitkä tekijät kohottavat riskiä kaatua tai aiheuttavat kaatumisia, voidaan arvioida, 

mihin riskitekijöihin tai syihin kannattaa ja voidaan vaikuttaa; mitä riskejä voidaan hal-

lita. Riskienhallinnan tärkeyteen on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakentällä ha-

vahduttu yhä enenevissä määrin. Riskienhallinnan avulla voidaan tunnistaa mahdolli-

sia riskejä ja käsitellä niitä ja sitä kautta edistää potilasturvallisuutta kotihoidossa. On 

arvioitu, että noin puolet sattuneista haittatapahtumista voidaan estää ennakoimalla 

riskejä, seuraamalla toimintaa järjestelmällisesti ja oppimalla tapahtuneista vaara- ja 

haittatapahtumista (THL 2011, 10), joten riskienhallintaan sosiaali- ja terveydenhuol-

lossa kannattaa panostaa.  

Systemaattinen toiminta ja tapahtumista oppiminen edellyttävät suunnitelmallisuutta 

strategiatasolla sekä organisaatiotason ja operatiivisen tason sitoutumista riskienhal-

lintaan. Lisäksi riskienhallinnan tueksi tarvitaan myös sitä tukevia järjestelmiä ja työ-

kaluja. Riskien määrittämiseen on olemassa erilaisia analyysityökaluja, joista tässä 

tutkimuksessa on käytetty FMEA eli vika- ja vaikutusanalyysiä. FMEA:n avulla voidaan 
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systemaattisesti tunnistaa ja poistaa mahdollisia vikatiloja erilaisissa prosesseissa (ks. 

esimerkiksi Stamatis 1995) ja tässä tutkimuksessa analyysi on tehty jo tapahtuneista 

vikatiloista eli kaatumisen aiheuttamista tapahtumista, jotka ovat vaarantaneet potilas-

turvallisuuden. Vaaratapahtumatiedot on saatu sosiaali- ja terveydenhuollossa käy-

tössä olevasta HaiPro-järjestelmästä, johon kirjataan tapahtuneet vaaratapahtumat. 

Potilasturvallisuuden takaaminen kotihoidossa on kompleksisempaa kuin kliinisessä 

hoitoympäristössä. Kotihoidossa potilaan turvallisuuteen liittyy kiinteästi kotona asu-

misen turvallisuus. Sisäasiainministeriö (2012, 76) nostaa esiin, että ikääntyneiden 

turvallisuudessa asumisen turvallisuudella on korostunut merkitys ja siihen vaikutta-

malla voidaan vähentää kaatumistapaturmia. Tässä tutkimuksessa korostetaan poti-

lasturvallisuuden yhteydessä kotona asumisen turvallisuuden merkitystä. Muuntunut 

turvallisuuden lähtökohta tulee huomioida riskienhallinnassa ja potilasturvallisuuteen 

vaikuttamisessa organisaation eri tasoilla. Potilasturvallisuudesta kotihoidossa ja sen 

edistämisestä on verrattain vähän tutkimustietoa, vaikkakin nykyinen lainsäädäntö 

painottaa palvelujen tarjoamista kotiin ja velvoittaa potilasturvalliseen toimintaan. Tu-

levaisuudessa ikääntyneen väestön määrän kasvaessa ja palvelurakenteen vakiinnut-

tua kotiin tarjottaviin palveluihin kaatumisten ennaltaehkäisy nousee entistä merkityk-

sellisemmäksi. Kotihoidon turvallisuuteen liittyen tarvittaisiin enemmän tutkimustietoa. 

1.2 Tutkimustehtävä, tavoitteet ja rajaus 

Tutkimuksen aineisto on saatu sosiaali- ja terveydenhuollossa käytössä olevasta vaa-

ratapahtumien HaiPro-raportointijärjestelmästä. Aineisto ja tutkimuslupa on saatu 

KAT3-hankkeeseen liittyen. Saatu HaiPro-aineisto kattaa yli 65-vuotiaille potilaille ko-

tona tai kodinomaisessa ympäristössä sattuneet vaaratapahtumat vuonna 2017 (N= 

1319) Etelä-Karjalan alueella. Aineistoon tutustumisen jälkeen aineiston käsittelyä ra-

jattiin koskemaan vain kaatumistapauksia (n= 421), koska kaatumiset ovat yksi mer-

kittävä turvallisuuteen vaikuttava riskitekijä kotona asuville ikääntyneille ihmisille. Tut-

kittavaksi tapaukseksi muodostui kaatuminen vaaratapahtumana kotihoidossa.  

Diplomityön tarkoituksena on muodostaa analysoidun aineiston perusteella kuva koti-

hoidon asiakkaiden kaatumisista ja näiden vaaratapahtumien syy-seuraussuhteista. 

Tutkimuskysymykseksi tarkentui: 

- Mitä syitä tai riskitekijöitä sekä seurauksia kaatumisella on ollut? 
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Tutkimus sisältää myös riskienhallintamenetelmät potilasturvallisuuden edistämi-

sessä, sillä kun tapausta tutkittiin enemmän, potilas- ja asiakasturvallisuus, riskit ja 

niiden hallinta sekä ennaltaehkäisy kotihoidon ympäristössä nousivat keskeisiksi tut-

kimuskohteiksi. Alatutkimuskysymyksiksi muotoutui: 

- Miten hallitaan kaatumisriskejä ja edistetään potilasturvallisuutta kotihoidossa?  

- Mihin kaatumisen riskitekijöihin voidaan vaikuttaa? 

Tutkimuksessa ei käsitellä kaatumisista aiheutuvia seurauksia seurausten vakavuu-

den perusteella, vaikkakin kaatumisten seurausten tutkiminen olisi tärkeä tutkimus-

kohde. Tutkimukseen saatu HaiPro-aineisto ei sisältänyt seurauksien luokittelua ja 

niitä ei saatu HaiPro-järjestelmästä mutkattomasti ulos. Kaatumisten seurauksia poti-

laalle ei myöskään luokiteltu tämän tutkimuksen puitteissa, koska siihen olisi tarvittu 

osaajia eri tieteenalalta. Joten kaatumisten aiheuttamien seurausten tarkempi luokit-

telu ja niiden vakavuuteen liittyen ei tehty tutkimusta. Työn tuloksissa seuraukset esi-

tetään karkeammalla tasolla: kuinka monessa tapauksessa kaatumisella oli seuraus 

joko potilaalle tai hoitoprosessiin. 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus on tapaustutkimus ja se on toteutettu aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä. 

Analyysin aikana hyödynnettiin myös olemassa olevaa teoriaa ja luokitteluja, joten ai-

neiston käsittely on ollut osittain teoriaohjaavaa. Esimerkiksi aineiston syy-seuraus-

suhteiden käsittelyvaiheessa käytettiin FMEA:ta eli vika- ja vaikutusanalyysiä aineis-

ton käsittelyä ohjaavana menetelmänä. Lisää tutkimuksen menetelmistä ja toteutuk-

sesta sekä perustelut valittuihin, teoriaohjaaviin menetelmiin ovat luvussa 3 Tutkimus-

menetelmät.  

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat kotihoito, potilas ja asiakas, potilas- ja asiakas-

turvallisuus, riski, riskienhallinta, FMEA, kotona asumisen turvallisuus, vaara- ja hait-

tatapahtuma, kaatuminen ja HaiPro.  
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Kotihoito 

Kotihoito muodostuu kotiin annettavasta palvelukokonaisuudesta, joka sisältää koti-

sairaanhoidon ja kotipalvelut sekä tukipalvelut. Kotisairaanhoidosta määritetään Ter-

veydenhuoltolaissa (1326/2010) ja se on terveyden ja sairaanhoidon palvelua, esimer-

kiksi lääkehoidon toteuttamista. Kotipalvelu perustuu Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) 

ja ikäihmiset voivat saada kotipalvelua alentuneen toimintakyvyn takia, arkipäivän toi-

mista ja henkilökohtaisista toiminnoista selviytymisen avuksi. Kotipalvelun tukipalvelut 

ovat kotipalveluita täydentäviä palveluita, kuten esimerkiksi ateriapalvelu ja turvapu-

helinpalvelu. (Valvira 2015; Sosiaali- ja terveysministeriö 2019; Finlex 2010; Finlex 

2019.) 

Potilas ja asiakas 

Potilaalla tarkoitetaan ”terveyden- ja sairaanhoitopalveluja käyttävää tai muuten niiden 

kohteena olevaa henkilöä” ja asiakkaalla ”sosiaalihuoltoa hakevaa tai käyttävää taikka 

tahdostaan riippumatta sen kohteena olevaa henkilöä” (Finlex 2014; Finlex 2019). Tut-

kimuksen aineistossa esiintyvät kotihoidossa olevat ikääntyneet ihmiset voivat peri-

aatteessa olla joko potilaita tai asiakkaita, riippuen minkä palvelun piirissä he ovat. 

Tutkimuksen raportin selkeyden vuoksi työssä käytetään nimikettä potilas ottamatta 

sen tarkemmin kantaa termin oikeellisuuteen. 

Potilas- ja asiakasturvallisuus 

Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilön saama hoito, hoiva ja 

palvelut edistävät hänen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja näistä aiheu-

tuu mahdollisimman vähän haittaa henkilölle (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 12). 

Potilasturvallisuus on myös terveydenhuollon ominaisuus, jonka tarkoituksena on mi-

nimoida haittatapahtumia ja maksimoida niistä toipumista (Emanuel et al. 2008, 6). 

Asiakasturvallisuudesta on alettu puhumaan sosiaali- ja terveydenhuollon konteks-

tissa viime vuosien aikana enemmän potilasturvallisuuden lisäksi. Tutkimuksen rapor-

tin selkeyden vuoksi työssä käytetään termiä potilasturvallisuus, koska työssä puhu-

taan potilaista.  
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Riski 

Riskillä tarkoitetaan epävarmuuden vaikutusta tavoitteisiin (effect of uncertainty on ob-

jectives) ja sen voidaan ajatella olevan sellaisen tapahtuman mahdollisuus, josta ai-

heutuu taloudellista menetystä tai joka aiheuttaa vahinkoa organisaatiolle tai asiak-

kaille. Riski voidaan määrittää vaaratilanteesta mahdollisesti aiheutuvan seurauksen 

haitan todennäköisyyden ja vakavuuden mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tyy-

pillisiä ovat vahinkoriskit, joilla tarkoitetaan tapahtumia, jolloin jotain äkillistä ja yllättä-

vää tapahtuu asiakkaalle, kuten esimerkiksi kaatuminen tai hoitotoimenpiteen aikana 

sattuu jokin erehdys. (SFS-ISO 31000:2018 2018; Stakes 2006, 7; Suomen Potilas-

turvallisuusyhdistys 2015.) Tässä tutkimuksessa teoreettisessa osiossa esitetyt riski-

tekijät kaatumiselle ja empiirisen osion kaatumisen syyt ovat rinnastettavissa toisiinsa: 

kun vaaratapahtuma ei ole vielä tapahtunut kaatumistekijä on vielä riski ja kun kaatu-

minen tapahtuu, riskitekijästä tulee syy. 

Riskienhallinta 

Riskienhallinnalla tarkoitetaan koordinoituja toimia, joiden avulla organisaatiota valvo-

taan ja ohjataan riskien osalta (SFS-ISO 31000:2018 2018). Riskienhallinnan avulla 

pyritään poistamaan tai vähentämään toimintaa vaarantavia tilanteita sekä minimoi-

maan niistä aiheutuvia vahinkoja. Riskienhallintaa voidaan tehdä eri menetelmiä tai 

ohjelmistoja apuna käyttäen ja VTT:n (2007, 9) mukaan analysoitava kohde määrittää 

mitä menetelmää käytetään.  

FMEA 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) eli vika- ja vaikutusanalyysi on metodi, 

jonka avulla voidaan tunnistaa, arvioida ja poistaa systeemin tai prosessin tunnettuja 

tai mahdollisia tilanteita, missä ongelmia tai virheitä voi ilmetä (Stamatis 1995, xxi, 25). 

FMEA on laadunhallinnan työkalu, jota voidaan käyttää toiminnan jatkuvan paranta-

misen apuvälineenä (Doshi & Desai 2016, 346) vikatilojen tai riskien arvioimisessa. 

FMEA-analyysi voidaan tehdä jo tunnistetuille riskeille tai mahdollisesti muodostuville 

riskeille; voidaan kartoittaa tilanteita, jotka ovat aiheuttaneet tai mahdollisesti aiheut-

tavat vaaratapahtumia. Tässä työssä aineiston riskien analysoinnissa on käytetty 

FMEA-menetelmää jo tapahtuneille vaaratapahtumille. 
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Kotona asumisen turvallisuus 

Tässä tutkimuksessa kotona asumisen turvallisuus nähdään tärkeänä osana potilas-

turvallisuutta ja potilaan laadukasta hoitoa kotona. Kotona asumisen turvallisuus muo-

dostuu kotiympäristön turvallisuudesta ja kotona olemisen turvallisuudesta. Kotiympä-

ristön turvallisuudessa kotihoidon vaaroja tai riskejä voidaan hallita ja poistaa sekä 

hoitomenetelmät mahdollistavat potilaan turvallisuuden. Kotona olemisen turvallisuu-

dessa potilas kohtaa minimaalisesti vaaratapahtumia kotiympäristössä ja on kyvykäs 

olemaan kotona.  

Vaara- ja haittatapahtuma 

Vaaratapahtuma on potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma, joka voi aiheuttaa 

tai aiheuttaa potilaalle haittaa. Haittatapahtuma on hoidossa sattunut vaaratapahtuma, 

joka on aiheuttanut potilaalle haittaa. (Stakes 2006, 6-7, Pasternack 2006, 2460). Tä-

män työn kontekstissa vaaratapahtuman ajatellaan olevan joko 1) tapahtuma, jolloin 

potilas on kaatunut, mutta tästä ei ole aiheutunut haittaa tai 2) läheltä piti -tilanne, 

jolloin potilas on melkein kaatunut tai 3) haittatapahtuma, jolloin kaatuminen on aiheut-

tanut haittaa potilaalle.  

Kaatuminen 

Kaatumisella tarkoitetaan odottamatonta tapahtumaa, jonka seurauksena henkilö jou-

tuu makaamaan maahan, lattialle tai sitä alemmalle tasolle (Lamb et al. 2005, 1619). 

Tämän tutkimuksen empiirisessä osiossa kaatumiseksi luokitellaan myös matalalta 

tippuminen, esimerkiksi sängyltä tai tuolilta tms. tippuminen.  

HaiPro 

HaiPro-järjestelmä on potilasturvallisuuden vaarantaneiden tapahtumien raportointi-

menettely ja tietotekninen työkalu. Raportointi perustuu vapaaehtoiseen kirjaamiseen 

ja työkalun on tarkoitus tuottaa tietoa esimerkiksi terveydenhuollon johdolle vaarata-

pahtumista ja toiminnan kehittämisen tueksi. (Awanic 2016.) Tässä työssä analysoitu 

aineisto kaatumisen vaaratapahtumista on saatu HaiPro-järjestelmästä. 
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus muodostuu seuraavista osioista: konteksti, viitekehys, empiirinen osio, poh-

dinta sekä yhteenveto ja johtopäätökset. Luvussa 2 käsitellään tutkimuksen konteks-

tia, kotihoitoa, ja luvussa tuodaan esiin kotihoidon nykytilaa ja trendejä potilasturvalli-

suuden näkökulmasta. Luvussa 2 on myös tutkimuksen viitekehys, joka muodostuu 

riskienhallinnasta ja potilasturvallisuudesta sekä kaatumisesta vaaratapahtumana ko-

tihoidossa. Luvuissa 3 ja 4 tuodaan esiin tutkimuksen empiirinen osio ja esitetään tu-

lokset sekä lopuksi luvuissa 5 ja 6 pohditaan saatuja tuloksia ja tehdään niistä johto-

päätökset ja esitetään yhteenveto tutkimuksesta.  

Luvun 2.1 Nykytila ja trendit tarkoitus on tuoda esiin, millaiseen muutokseen sosiaali- 

ja terveydenhuollossa tulee varautua, kun mietitään kotihoidon potilasturvallisuutta; 

minkälaisia haasteita kohdataan ja miten nämä vaikuttavat riskienhallintaan ja potilas-

turvallisuuteen. Lisäksi luvussa hahmotellaan keinoja, joiden avulla voisi olla mahdol-

lista vaikuttaa muutoksiin ja haasteisiin.  

Tutkimuksen teoreettinen kokonaisuus luvuissa 2.2 ja 2.3 muodostuu riskienhallin-

nasta ja potilasturvallisuudesta sekä kaatumisesta vaaratapahtumana. Luvussa 2.2 

Riskienhallinta ja potilasturvallisuus perehdytään aluksi riskienhallintaan. Riskienhal-

linta on tärkeää, jos halutaan edistää kotihoidon potilasturvallisuutta ja estää kotona 

tapahtuvia vaaratapahtumia. Riskienhallinnan osuudessa mietitään riskienhallintaa ja 

sen tarvetta terveydenhuollossa sekä esitellään riskien arvioinnin prosessi FMEA:n 

avulla. Potilasturvallisuuden osuudessa pohditaan potilasturvallisuutta ja siihen liite-

tään kotona asumisen turvallisuus sekä pohditaan, mitkä tekijät mahdollistavat poti-

lasturvallisuuden toteutumisen kotihoidossa.  

Luvussa 2.3 tutustutaan tarkemmin kaatumiseen vaaratapahtumana eli tapahtumana, 

joka vaarantaa potilasturvallisuuden. Luvussa tuodaan esiin kaatumisten riskitekijöitä, 

kaatumisten seurauksia ja miten kaatumisia voidaan ennaltaehkäistä kotihoidossa. 

Kaatumisten ennaltaehkäiseminen ja turvallisuuden takaaminen kotihoidossa oleville 

potilaille on haastavahko tehtävä ja jotta kaatumisia voidaan ennaltaehkäistä, tulee 

olla tiedossa riskitekijät, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Lisäksi kaatumisen en-

naltaehkäisemiseksi toiminnan tavoitteiden pitää olla selkeät ja alaluvussa 2.3.3 tuo-

daan esiin kotona asumisen turvallisuuden tavoite. 
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Tutkimuksen empiirinen osuus alkaa luvusta 3, jossa perehdytään käytettyihin tutki-

musmenetelmiin ja aineiston käsittelyyn. Tämän jälkeen siirrytään tutkimuksen tulok-

siin ja ne esitetään luvussa 4. Tutkimusmenetelmät, tutkimustulokset sekä myös poh-

dinta -luvut on jäsennetty samalla tavalla: ensin esitetään kaatumistilanteeseen liitty-

viä tekijöitä, tämän jälkeen syitä ja seurauksia sekä lopuksi tuodaan esiin mahdollisia 

muita lukuun liittyviä asioita. 

Tutkimuksen viimeisissä luvuissa vastataan tutkimukselle asetettuhiin tutkimuskysy-

myksiin. Luvussa 5 on tulosten pohdinta ja luvussa 6 ovat tutkimuksen yhteenveto ja 

johtopäätökset. Näissä tiivistetään ja kootaan yhteen tutkimuksen merkittävimmät 

asiat ja tuodaan esiin mahdolliset jatkotoimenpiteet. Tutkimuksen luotettavuus ja arvi-

ointi sekä jatkotutkimusaiheet esitetään lisäksi luvussa 6. Tutkimuksen rakenne on 

tiivistetty kuvaan (Kuva 1).  

 

 

Kuva 1 Tutkimuksen rakenne 
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2 KOTIHOIDON POTILASTURVALLISUUS 

2.1 Nykytila ja trendit 

Terveydenhuollon perustehtäviä ovat terveyden edistäminen, diagnostiikka, hoito, 

kuntoutus ja pitkäaikaishoito (Stroetmann et al. 2011, 13) ja näiden onnistunut hoita-

minen edellyttää, että potilasturvallisuus on kunnossa. Lillrank (2018, 155) painottaa, 

että terveydenhuollon yksi tehtävä on ennaltaehkäisevästi estää haitallisia tapahtumia 

ja niiden syntymistä. Kun toimitaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, toiminnan turvalli-

suus on merkittävä tekijä, jopa elinehto toiminnan jatkuvuudelle. Sosiaali- ja tervey-

denhuollon organisaatio on turvallisuuskriittinen organisaatio, jonka Reiman & 

Oedewald (2008) määrittelevät olevan sellainen organisaatio, jonka toimintaan liittyy 

merkittävästi sellaisia vaaroja tai uhkia, jotka voivat huonosti hallittuna aiheuttaa va-

hinkoa ympäristölle tai ihmisille.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristölle asetetut velvoitteet määrittävät mi-

nimitason potilasturvallisuuden hallintaan. Vallalla olevat muutokset ja haasteet voivat 

huonosti hallittuina vaikuttaa riskien muodostumiseen ja potilaiden turvallisuuteen. Tä-

män tutkimuksen kontekstissa kotihoidon potilasturvallisuutta velvoittavat, muuntuvat 

ja haastavat tekijät on esitetty kuvassa 2. 

 

 

 

  

Kuva 2 Kotihoidon potilasturvallisuuteen vaikuttavat velvoitteet, muutokset ja haasteet 

sekä mahdolliset vaikutuskeinot 
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Tilastokeskuksen (2019) väestöennusteen mukaan vuonna 2030 joka neljäs suoma-

lainen on yli 65-vuotias ja tämänkin jälkeen ikääntyneiden osuus tulee kasvamaan. 

Lisäksi esimerkiksi muistisairauksien määrän on Suomessa ennustettu kaksinkertais-

tuvan vuoteen 2040 mennessä yli 85-vuotiailla (Sisäasiainministeriö 2012, 23). Kas-

vusuhdanteinen ikääntyneen väestön määrä ja samanaikainen palvelurakenteen 

muutos sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoamiseksi ensisijaisesti potilaan 

kotona johtavat Sisäasiainministeriön (2012, 21) mukaan tilanteeseen, että kotona ta-

pahtuvien tapaturmien määrä tulee kasvamaan, kun kotona asuvien ikääntyneiden 

määrä lisääntyy. Kotiin tarjottavien palveluiden lisääntyminen on luonut sosiaali- ja 

terveydenhuollon alalle uudenlaisia toimintatapoja ja samalla uudenlaisia haasteita. 

Ikääntyneille kotiin tarjottavat kotipalvelut aiheuttanevat haastetta toiminnan toivotun-

laiseen toteuttamiseen potilasturvallisuuden ja riskienhallinnan näkökulmasta. On ole-

tettavissa, että kotihoidossa olevien ikääntyneiden potilaiden kaatumiset tulevat jat-

kossa lisääntymään, joten on tärkeä keskittyä ennaltaehkäisemään kaatumisriskejä. 

Näin estetään vaaratapahtumien kehittymistä ja pystytään vaikuttamaan potilasturval-

lisuuteen. 

Pietikäinen et al. (2012, 79) sanovat, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympä-

ristö on monimutkainen ja se koostuu jatkuvasti muutoksessa olevasta kokonaisuu-

desta, joka sisältää itsenäisesti toimivia yksiköitä ja asiantuntijoita. Potilasturvallisuu-

den toteutumista vaikeuttavat pirstaleinen palvelujärjestelmä ja hoitoprosessit sekä 

toimintaympäristön jatkuvat muutokset (THL 2011, 9). Ikääntyvän väestön sosiaali- ja 

terveydenhuollon tarpeet ovat tyypillisesti kompleksisia ja pitkäaikaisia ja palveluiden 

tarve on moninaista ja vaihtelevaa (WHO 2015b, 93). Palveluita tarjotaan monen eri 

toimijan toimesta ihmisten koteihin, jotka voivat sijainnillisestikin olla haastavissa pai-

koissa palveluiden tarjonnan näkökulmasta. Haastetta lisää myös niukkenevat aineel-

liset ja aineettomat resurssit, jotka aiheuttavat puutteita kotiin vietävien palveluiden 

laadukkaassa toteuttamisessa.  

Toimintaympäristön ja palveluiden tarjonnan muutoksen myötä myös potilaiden turval-

lisuuden mahdollistaminen on muuntunut entistä vaativammaksi ja kompleksisem-

maksi; kun toiminta-alue ja tavat tarjota palveluita muuntuvat, kasvaa todennäköisyys 

turvattomuudelle ja vaaratapahtumien konkretisoitumiselle. WHO:n (2015b, 8) mu-

kaan potilasturvallisuus vaarantuu hoidon, hoidon järjestämisen ja hoitoprosessien 

epäkohtien vuoksi. Potilasturvallisuus tulisi nähdä enemmän kuin kliinisenä 
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ongelmana; se on myös järjestelmätason ongelma, koska se vaikuttaa terveydenhuol-

lon laatuun ja tehokkuuteen. Lisäksi potilasturvallisuushaitat vaikuttavat yksilön elä-

mään sekä koko yhteisöön ja niillä on taloudellisia vaikutuksia. (WHO 2015b, 8.)  

Potilasturvallisuus ja sen edistäminen huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa kos-

kettavissa laeissa. Lait velvoittavat esimerkiksi, että terveydenhuollon toiminnan on 

oltava turvallista, laadukasta ja asianmukaisesti toteutettua ja lisäksi sen on perustut-

tava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toimintayksi-

köiden on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta sekä potilasturvallisuuden täytän-

töönpanosta ja suunnitelmassa on huomioitava potilasturvallisuuden edistäminen yh-

dessä sosiaalihuollon kanssa. Myös sosiaali- ja terveysministeriön asetus (341/2011) 

määrittää tarkemmin terveydenhuoltolaissa vaaditusta laadunhallinta- ja potilasturval-

lisuussuunnitelmasta. Siinä on huomioitava turvallisuusongelmien ennakoiminen sekä 

turvallisuusriskien tunnistaminen ja hallinta. Säädöksessä on myös maininta, että 

vaara- ja haittatapahtumien tunnistaminen ja raportointi tulee olla suunniteltua. (Finlex 

2010; Finlex 2011; Finlex 2012; Finlex 2014; Finlex 2019.)  

Jo tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollossa on paljon toimintaa määrittäviä velvoit-

teita. Tulevaisuudessa on mahdollista, että turvallisuuskriittisyys tulee enenevässä 

määrin esiin terveydenhuollon toimintaympäristössä ja vaatimukset turvallisuuden ta-

kaamiseksi ovat huomattavammat. Tutkijat ovat ennustaneet, että on todennäköistä, 

että sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin tulee kohdistumaan selkeämpiä 

vaatimuksia erilaisten turvallisuusseurausten hallitsemiseksi (Reiman & Oedewald 

2008, 4) ja tulevaisuudessa lainsäädännön edellyttämät vaatimukset voivat kiristyä 

entisestään. Lainsäädännön velvoitteiden täyttämisen lisäksi turvallisuuden toteutumi-

nen edellyttää Suomisen (2003, 165) mukaan sitoutumista turvallisuusajatteluun, 

suunnittelua ja monipuolisia turvallisuusratkaisuja. Tämän lisäksi turvallisuus vaatii 

henkilöstöltä sitoutumista ja toimintaa (Suominen 2003, 166) sekä myös turvallisuu-

den johtamista. Turvallisuuden edistäminen ja turvallisuuskulttuurin muodostuminen 

edellyttävät operatiivisen ja organisaatiotason toimijoiden sekä strategisella tasolla 

työskentelevien panosta. Turvallisuuskulttuuri, turvallisuusjohtaminen, riskienhallinta 

ja konkreettiset turvallisuusratkaisut ovat olennainen osa turvallisuudelle asetettujen 

edellytysten täyttämistä ja potilasturvallisuuden mahdollistamista. 
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Viranomaisten mahdollisuus tarjota oikea-aikaisesti palveluja on kriittinen tekijä silloin, 

kun asiakkaalle sattuu kaatuminen tai muu vaaratilanne kotona. Kaatumisista pääs-

tään tuskin koskaan täysin eroon, joten kun kaatuminen tapahtuu, potilaan olisi saa-

tava apu mahdollisimman pian, jotta tilanteet pystytään hoitamaan mahdollisimman 

vähin vahingoin. Kaatumisten havainnoimisen apuna käytetään turvateknologisia rat-

kaisuja, jotka voivat tukea myös perustyön tekoa ja resursointia. Potilasturvallisuuden 

takaamiseksi tulee hyödyntää turvateknologiaa, tietojärjestelmiä ja niistä saatavaa da-

taa. Näiden avulla saadaan lisäksi tietoa riskienhallinnan tueksi ja prosessien kehittä-

miseen. Kotihoidon piirissä työskentelevien toimijoiden tulee myös jatkuvasti kehittää 

toimintoja ja muuntua dynaamisen palvelukentän mukaan.  

Yksi kehityssuunta vaaratilanteisiin varautumiseen ja kotihoidon potilasturvallisuuden 

parantamiseen on yhteistoiminta organisaatiorajojen yli. Sidosryhmien parempi mu-

kaan saaminen kotihoidon prosessiin olisi merkityksellistä, koska julkisen sosiaali- ja 

terveydenhuollon resurssit eivät välttämättä pian enää riitä. Tämä tutkimus liittyy Ko-

tona Asumisen Turvallisuus (KAT) -hankekokonaisuuteen, jonka tarkoituksena on 

muodostaa kokonaisvaltainen ja dynaamisesti muotoutuva toimintatapa, jossa ediste-

tään kotona asumisen turvallisuutta eri toimijoiden (mm. viranomaiset ja kolmas sek-

tori) vuorovaikutuksessa (KAT 2019a). Pirstaleisen palvelujärjestelmän sijaan halu-

taan muodostaa eheä palvelurakenne, joka rakentuu verkostomaisen toiminta-ajatte-

lun ympärille. KAT-hankkeiden ideologia on yhtenevä Sisäasiainministeriön (2012) 

ajatuksen kanssa, että ikäihmisten turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen ylläpitämi-

nen vaativat saumatonta yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen sekä kolmannen 

sektorin kanssa (Sisäasiainministeriö 2012, 76). Myös THL (2019) muistuttaa, että tur-

vallisuusongelmat eivät ratkea organisaatiorajojen mukaan. Deloitte (2019, 24) haas-

taa sosiaali- ja terveydenhuollon johtajia miettimään jopa terveydenhuollon ekosys-

teemin rakentamista. Yhteisen arvon luominen (ks. esimerkiksi Porter & Kramer 2011) 

ja ketterät, organisaatiorajat ylittävät toimintamallit sosiaali- ja terveydenhuollossa 

ovat mielenkiintoisia avauksia – tulevaisuus näyttää, millaiseksi sosiaali- ja terveyden-

huollon toimintamallit ja -prosessit muotoutuvat. Laadukkaan kotihoidon tarjoamiseksi 

täytyy toiminnan olla kuitenkin hyvin suunniteltua ja tavoitteellista. 
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2.2 Riskienhallinta ja potilasturvallisuus 

Riskienhallinnan pyrkimys on parantaa potilasturvallisuutta ja voidaan jopa ajatella, 

että jos riskienhallinta ei ole kunnossa, ei myöskään potilasturvallisuus voi olla kun-

nossa. Riskienhallinnan tulisi olla jatkuvaa riskien arviointia ja toimenpiteiden suoritta-

mista ja niiden vaikuttavuuden seurantaa. Myös kotiympäristössä ilmeneviä omalaa-

tuisia riskejä ja niiden hallinnan toteutusta tulee miettiä.  

2.2.1 Riskienhallinta 

Riskienhallinnalla on keskeinen merkitys sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä sen 

avulla voidaan lähtökohtaisesti mahdollistaa turvallinen hoito potilaalle. Riskienhallin-

nan avulla voidaan parantaa potilasturvallisuutta, ja on havaittu, että mahdollisten ris-

kien ennakoinnilla voidaan estää vaaratilanteita tapahtumasta (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2017, 14). Riskienhallinta voi käsittää vaaratilanteiden ennaltaehkäisyn ja sii-

hen liittyvän riskitiedon keräämisen lisäksi myös toimintamallit, kuinka toimitaan vaa-

ratilanteiden tapahduttua tai se voi sisältää erinäisiä työkaluja turvallisuuden takaa-

miseksi. Riskienhallinnan toteutustavat riippuvat organisaation tarpeista. Suomen Po-

tilasturvallisuusyhdistyksen (2015, 5) mukaan riskienhallintaa on kaikki toiminta riskien 

pienentämiseksi tai poistamiseksi. Riskienhallinnassa tunnistetaan toiminnassa ja toi-

mintaympäristössä ilmenevät riskit, minkä jälkeen niitä analysoidaan ja arvioidaan esi-

merkiksi niiden toteutumisen todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden kautta ja 

lopuksi riskit käsitellään niiden edellyttämin tavoin (SFS-ISO 31000:2018, Suominen 

2003, 38-39, 43-46).  

Sosiaali- ja terveydenhuollossa riskienhallinnan keskiössä on vahinkoriskien estämi-

nen. Vahinkoriskejä voivat olla yllättävät ja haitalliset tapahtumat, joita potilaille sattuu, 

esimerkiksi kaatumiset. (Stakes 2006, 7.) Jotta riskejä voidaan paremmin estää ennen 

niiden muodostumista vaaratapahtumiksi, tulee Sosiaali- ja terveysministeriön (2017, 

14) mukaan potilas- ja asiakasturvallisuusriskit huomioida strategisessa ja operatiivi-

sessa riskienhallinnassa. Myös organisaatiotasolla tulee tehdä riskienhallinnan pa-

rissa töitä ja Sosiaali- ja terveysministeriön (2011, 8) mukaan riskienhallinnan tulisikin 

olla osa organisaation kaikilla tasoilla tapahtuvaa toimintaa ja johtamista. Riskienhal-

linta on merkityksellinen osa kaikkia organisaation toimintoja (SFS-ISO 31000:2018, 

2018, 8) ja se tulisi nähdä järjestelmällisenä ja tavoitteellisena toimintana, jonka avulla 

edistetään organisaation kehittymistä ja johtamista (Valtiovarainministeriö 2017, 11).  
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Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation riskienhallinnan toteuttamista vaatii myös 

lainsäädäntö, esimerkiksi vuonna 2011 voimaan tullut sosiaali- ja terveysministeriön 

asetus (341/2011) edellyttää, että terveydenhuollon toimijoiden on tehtävä riskienhal-

lintasuunnitelma. Lisäksi sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) määritetään omavalvon-

nasta, jonka avulla pyritään vaikuttamaan palvelujen laatuun ja turvallisuuteen. (Finlex 

2011; Finlex 2014.) Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan mm. havaittujen riskien ja 

vaaratilanteiden ennaltaehkäisystä sekä toimintatapojen ja niiden toteuttamisen seu-

rannasta (Valvira 2014). Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta on laadittu riskienhal-

lintamalli (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 16), jota voidaan soveltaen hyödyntää 

kotihoidon toimintaympäristössä. Mukaelma riskienhallintamallista on kuvassa 3.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon laadittua riskienhallintamallia (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2009, 16) on mukailtu hyödyntäen Elinkeinoelämän keskusliiton (2019) yritys-

turvallisuusmallia: riskienhallintamalliin on lisätty turvallisuuskulttuuri, turvallisuusjoh-

taminen ja strategia omana kokonaisuutena sekä selkeytetty riskienhallinnan proses-

sia lisäämällä osioon Riskienhallinta. Turvallisuuskulttuuri, turvallisuusjohtaminen ja 

strategia on eriytetty omaksi kokonaisuudeksi, jotta nämä riskienhallintaan liittyvät 

osiot ovat näkyvämmin esillä mallissa. Lisäksi on haluttu ilmentää riskienhallinnan 

Kuva 3 Riskienhallintamalli (mukaillen Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 16; Elinkeinoelämän 

keskusliitto 2019) 
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kytköstä eri osa-alueisiin ja toiminnan eri tasoille. Riskienhallinta on laaja konsepti, 

joka vaatii operatiivisen ja organisaatiotason toimien lisäksi tekoja myös strategisella 

tasolla. Riskienhallinnan prosessin ymmärtäminen kokonaisuutena on tämän tutki-

muksen puitteissa merkityksellistä, koska eri osat kytkeytyvät tiivisti toisiinsa ja riskien-

hallintaa ei välttämättä ole ilman turvallisuuskulttuuria tai turvallisuusjohtamista. Sa-

moin, jos turvallisuus on huonosti johdettu tai turvallisuuskulttuuri on olematon, niin 

riskienhallintaa ei välttämättä toteuteta. Jonkin osa-alueen puuttuminen tai riittämätön 

hoitaminen voi vaikeuttaa potilasturvallisuuden toteutumista.  

Kuvassa esitetyssä riskienhallintamallissa välittömästi potilasta ympäröivän kehän te-

kijöitä ovat toiminnan turvallisuus, toimitilojen turvallisuus ja henkilöturvallisuus. Mal-

lissa ei suoranaisesti huomioida kotihoidon toimintaympäristöä, mutta kotihoitoon ja 

kotiympäristöön sekä potilaaseen liittyvät riskit pitäisi pystyä hallitsemaan. Tätä aja-

tusta jatketaan luvussa 2.2.3, jossa potilasturvallisuutta käsitellään kotihoidon ympä-

ristössä. Myös toimintaan liittyvät näkökohdat ovat tärkeitä, sillä kaatumisen tapahdut-

tua valmiusjärjestelmän pitäisi olla toimiva ja toiminta organisoitu tilanteeseen sopi-

vaksi. Tapahtuneiden vaaratapahtumien vahinkojen minimointi on osa riskienhallintaa. 

Organisaation pitää pystyä reagoimaan tapahtuneisiin vaaratilanteisiin. Sosiaali- ja 

terveysministeriö (2011, 8) muistuttaa, että vahinkojen varalta on oltava riittävät va-

hinkojen käsittelyjärjestelmät. Riskienhallinnan vahinkojen käsittelyjärjestelmään voi 

liittyä esimerkiksi henkilöstö, erinäiset analyysit, vaaratapahtumien herätejärjestelmät 

ja niiden kirjaamisjärjestelmä HaiPro jne. riippuen toimintaympäristöstä. 

Turvallisuuskulttuuri, turvallisuusjohtaminen ja strategia vaikuttavat myös kuvassa si-

sempänä olevan kehän riskienhallinnan prosessin vaiheisiin (Tavoitteiden asettami-

nen - Suunnittelu - Riskianalyysit - Toimenpiteiden toteuttaminen - Seuranta). Riskien-

hallinnan tulee olla tavoitteellista sekä suunnitelmallista ja riskianalyysien pohjalta to-

teutetaan tarvittavia toimenpiteitä, joiden vaikuttavuutta myös seurataan. Jatkuvalla ja 

järjestelmällisellä tilanteiden tai toimintojen tarkastelulla voidaan ehkäistä tai mini-

moida mahdollisesti aiheutuvia vaaratapahtumia. Riskienhallinta on ensiarvoisen tär-

keää ja Sosiaali- ja terveysministeriön (2011, 8) mukaan sen avulla saadaan tietoa 

organisaation toiminnan, toimijoiden ja toimintaympäristön riskeistä. Johtotasolla tulee 

olla käytettävissään välttämätön tieto toimintaan kohdistuvista riskeistä ja suunnitel-

mat riskien hallintaan (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011, 8). Kuitenkaan, pelkästään 

tietoisuus riskeistä ei riitä potilasturvallisuuden parantamiseen vaan riskien arvioinnin 
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kautta toimintaa tulee kehittää jatkuvasti (Suomen Potilasturvallisuusyhdistys 2015, 

6). Riskien tunnistaminen ja arviointi ovat joka tapauksessa ensimmäisiä ja oleellisia 

vaiheita, jotta riskienhallinnan prosessissa päästään etenemään. 

2.2.2 Riskien arviointi ja FMEA 

Riskien arviointia voidaan tehdä erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Suomen Potilastur-

vallisuusyhdistys (2015, 13, 17) esittää yhdeksi vaihtoehtoiseksi tavaksi hoitoproses-

sin riskianalyysin tekoon FMEA:ta eli vika- ja vaikutusanalyysiä, jota voidaan käyttää 

apuna riskienhallinnassa esimerkiksi, kun arvioidaan jälkikäteen prosessin turvalli-

suutta. FMEA-analyysiä voidaan käyttää jo tunnistetuille riskeille sekä mahdollisesti 

ilmeneville riskeille (Stamatis 1995, 26), joten sitä voidaan hyödyntää myös proses-

sien suunnitteluvaiheessa. FMEA:ta on käytetty terveydenhuollossa myös kliinisten 

toimintojen tai sairaalaprosessien suunnittelussa (Lee et al. 2017, 3036).  

Tyypillinen riskien arvioinnissa käytetty malli on ISO 31000:2018 -standardin riskien-

hallintamalli, jota tämänkin tutkimuksen riskien arvioinnin mallissa on käytetty pohjana. 

FMEA on yhdistetty edellä mainitun mallin riskinarvioinnin vaiheeseen, kuvion keskelle 

(Kuva 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4 FMEA riskien arvioinnin prosessissa (mukaillen Stamatis 1995, 25; Rah et al. 2016, 

6348; SFS-ISO 31000:2018 2018)  
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FMEA:n alussa valitaan prosessi, kootaan moniammatillinen tiimi ja aineisto tutkitta-

vasta kohteesta (Chiozza & Ponzetti 2009, 76). Tämän jälkeen tehdään tunnistettujen 

riskien arviointi, joka alkaa analyysivaiheesta. Riskianalyysin lähtökohtana on kysy-

mykset: mitä voi mennä vikaan ja jos jotain menee vikaan, millä todennäköisyydellä 

se tapahtuu ja mitä siitä seuraa (Stamatis 1995, xx). Riskianalyysissa määritetään ris-

kin syyt, seuraukset, tapahtumien todennäköisyys ja riskitaso (Suominen 2003, 35). 

FMEA:n avulla saadaan selville edellä mainitut asiat. FMEA-analyysi voidaan tehdä 

taulukkomuotoon ja liitteissä (Liite 1) on esimerkkitaulukko, johon täydennetään seu-

raavaksi mainittavat, FMEA-analyysissä esiintyvät eri osiot. 

FMEA:ssa tunnistetaan ensin vikatilanne (Failure Mode) ja mietitään, miten vikatilanne 

on vaikuttanut esimerkiksi prosessiin tai asiakkaaseen (Failure Effect). Tämän lisäksi 

vikatilanteen syyt (Failure Cause) kartoitetaan. Analysoinnin jälkeen riskit arvioidaan 

ja Vikatilanteen arviointi -vaiheessa riskin vakavuus (Severity), ilmentymisen todennä-

köisyys (Occurence) ja riskin havainnoinnin todennäköisyys (Detection) määritetään. 

FMEA-analyysissä on tarkoitus kvantifioida riski laskemalla riskin vakavuus näiden 

kolmen tekijän tulon avulla, tätä tuloa kutsutaan RPN-arvoksi. Mitä suurempi RPN-

arvo on, sitä kriittisempi riski on kyseessä ja sen mukaisesti voidaan kohdentaa toimia 

riskien minimoimiseksi tai poistamiseksi. Jos RPN-arvo on suuri, riskin ajatellaan ole-

van kriittinen ja siihen kohdennetaan toimia, kun taas jos riskin RPN-arvo on pieni, 

kyseessä on merkityksetön riski ja siihen ei kohdenneta toimia. Riskien kriittisyys-

luokittelun jälkeen tehdään tarvittavat toimenpiteet vikojen ja niiden vaikutusten pois-

tamiseksi ja seurataan toimenpiteiden toteutumista. (Stamatis 1995, 26, 33, 39.) 

Riskien arvioinnilla ja FMEA:lla on monia hyötyjä terveydenhuollon organisaation nä-

kökulmasta. FMEA:n avulla saadaan tietoa tapahtuneista riskeistä ja niiden syistä ja 

seurauksista. Riskianalyysin hyvänä puolena voidaan ajatella Reimanin (2015, 18) 

mukaan olevan vaarojen järjestelmällinen hallinta, jolloin riskien hallinnan avulla pyri-

tään systemaattisesti huomioimaan eri vaaratilanteiden todennäköisyydet ja mahdol-

liset seuraukset. Systemaattisen riskianalyysin avulla voidaan tunnistaa tietyn toimin-

tayksikön haavoittuvuudet ja edelleen miettiä, miten resursseja voitaisiin keskittää, 

jotta saavutetaan parempaa vaikuttavuutta (Ford et al. 2009, 853) ja mitkä riskit voi-

daan jättää jopa huomioitta (Suominen 2003, 40). FMEA-analyysistä voi saada apua 

organisaation johdon suunnittelutyöhön tunnistamalla prosesseissa piileviä vikoja tai 

poikkeamia (ks. esimerkiksi Stamatis 1995). Lisäksi FMEA mahdollistaa jatkuvan 
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toiminnan laadun parantamisen vikatiloihin ja niiden seurauksiin vaikuttamalla (Doshi 

& Desai 2016, 345). Riskien arvioinnin ja FMEA:n avulla voidaan myös tuottaa työn-

tekijöille tietoa vaaratapahtumista, niiden vakavuudesta ja minkälaisia toimenpiteitä 

kuhunkin riskiin voidaan kohdentaa. Riskien arviointi ja FMEA tukevat siis potilastur-

vallisuuden lisäämistä operatiivisessa työssä. Pelkällä FMEA analysoinnilla ei saavu-

teta kattavaa tietoutta terveydenhuollon riskeistä (Rah et al. 2016, 6353) vaan kotihoi-

dossa tarvitaan lisänä muunlaista työtä riskienhallinnan tueksi. 

2.2.3 Potilasturvallisuus ja kotona asumisen turvallisuus 

Potilasturvallisuus on olennainen osa sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtävää ja 

siihen voidaan vaikuttaa esimerkiksi riskienhallinnan avulla ennakoimalla ja hallitse-

malla riskejä tai vaaratilanteita ja niiden seurauksia. Tavoitteena on tarjota oikea-ai-

kaista, turvallista ja vaikuttavaa hoitoa, hoivaa ja palveluita, joista on mahdollisimman 

vähän haittaa potilaalle (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 21). Potilasturvallisuuteen 

liittyy oleellisesti se, että palvelut on suunniteltu niin, että mahdollisia vaaroja tai riskejä 

pystytään hallitsemaan ja niitä pyritään poistamaan. Emanuel et al. (2008, 7) korosta-

vat, että potilasturvallisuus on ominaisuus, joka syntyy systeemissä, ja potilaiden tur-

vallisuus edellyttää, että järjestelmät suunnitellaan siten, että niiden avulla voidaan 

tarjota turvallista hoitoa.  

Potilasturvallisuuden edistämiseen liittyy vahvasti tavoitteellisuus hoidon laadun ta-

kaamiseksi. Koivuranta-Vaaran (2011) mukaan laadukas hoito täyttää potilaan tarpeet 

sekä tällöin toiminnan tavoite ja tulos ovat yhtenevät. Tavoitteiden ja suunnittelun joh-

taminen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta on osa laadunhallintaa (Koivuranta-

Vaara 2011, 8.) ja myös potilasturvallisuutta. Voidaan ajatella, että kotihoidon potilas-

turvallisuus toteutuu silloin, kun kotihoito vastaa potilaan tarvetta tai kun se täyttää 

toiminnalle asetetut tavoitteet.  

Kotihoidon palvelujärjestelmän kohtaamien muutosten ja haasteiden valossa (Luku 

2.1) kotona asumisen turvallisuus tulisi huomioida omana kokonaisuutena potilastur-

vallisuudessa. Tutkijat (Lang et al. 2006) tuovat esiin, että kotihoidon ympäristössä on 

havaittavissa omaleimaisia turvallisuushaasteita, joita ovat: kotiympäristön vaarat, po-

tilaiden mahdollisuus toimia enemmän ja itsenäisemmin sekä se, että suuri osuus 

ikääntyneistä ihmisistä asuu yksin kotona. Nämä vaarantavat potilaiden turvallisuutta. 

(Lang et al. 2006, 133-134.) Kotihoidon ympäristössä kotona asumisen turvallisuus on 



 

22 

 

erittäin oleellinen osa hoidon turvallisuutta ja kotiympäristö asettaa potilasturvallisuu-

den huomioimisen ja edistämisen erilaiseen tilanteeseen verrattuna esimerkiksi sai-

raalassa tai laitoshoidossa olevien potilaiden turvallisuuden huomioimista. Sisäasiain-

ministeriön (2012, 76) mukaan ikääntyneiden turvallisuudessa korostuu asumisen tur-

vallisuus.  

Potilasturvallisuuden muodostumista havainnollistava malli on Stakesin (2006, 5) 

malli, jossa potilasturvallisuuden osan, hoidon turvallisuuden ajatellaan muodostuvan 

myös laiteturvallisuudesta ja lääkehoidon turvallisuudesta ja ne on eriytetty omiksi 

osa-alueiksi potilasturvallisuuden toteutumiseksi. Kotihoidon erilainen toimintaympä-

ristö huomioon ottaen on Stakesin (2006, 5) mallia mukautettu erityisesti kotihoidon 

potilasturvallisuuden osalta, jonka on ajateltu muodostuvan kotona asumisen turvalli-

suuden avulla. Kuvassa 5 on tarkennettu malli kotona asumisen potilasturvallisuu-

desta. Kuvassa on myös kytkös riskienhallintaan ja vaaratapahtumiin, sillä ne ovat 

sidoksissa potilasturvallisuuden toteutumiseen. 

 

Tämä kotihoitoon laajennettu potilasturvallisuuden Kotona asumisen turvallisuus -osio 

sisältää Kotiympäristön turvallisuuden ja Kotona olemisen turvallisuuden. Kotiympä-

ristön turvallisuuden mahdollistamiseksi tulee kotihoidon vaaroja ja riskejä pystyä hal-

litsemaan ja poistamaan, jolloin kotiympäristö muodostuu turvalliseksi potilaalle. Ko-

tona olemisen turvallisuuden toteutumiseksi potilas kohtaa minimaalisesti 

Kuva 5 Potilasturvallisuus ja kotona asumisen turvallisuus (mukaillen Stakes 2006, 5) 
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vaaratapahtumia ja hän on kyvykäs selviytymään kotiympäristössä. Näiden tavoittei-

den toteutuessa kotona asuvan potilaan turvallisuus mahdollistuu ja tätä tavoitetta täs-

mennetään vielä kaatumisen riskitekijöiden osalta luvussa 2.3.3, jossa mietitään kaa-

tumisten ennaltaehkäisyä. 

Kodin vaaratapahtumien ja kotona tapahtuvien kaatumisten ennaltaehkäisemiseksi tu-

lee sattuneita tilanteita tutkia, jotta tiedetään, mitkä riskitekijät ovat potilasturvallisuu-

den muodostumista estäviä tekijöitä. Turvallisuuteen vaikuttavien tilanteiden enna-

koinnilla voidaan estää vahinkoja, vaaratilanteita ja toiminnan kannalta negatiivisia 

asioita tapahtumasta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 14). Kaatumisen riskitekijöi-

den ja seurausten tunnistaminen ovat oleellisia tehtäviä, jotta tiedetään, mihin riskite-

kijöihin voidaan vaikuttaa ja ennaltaehkäistä kaatumiseen vaikuttavia riskitekijöitä. Po-

tilasturvallisuutta voidaan edistää riskienhallinnan mukaisesti mm. ennakoimalla ris-

kejä, seuraamalla toimintaa ja oppimalla tapahtuneista vaaratapahtumista, kun kaatu-

misen riskitekijät ja niiden seuraukset on tunnistettu. 

2.3 Kaatuminen vaaratapahtumana 

Kotona tapahtuneet tapaturmat ovat yleisin tapaturmatyyppi ikääntyneillä ihmisillä, ja 

erilaisista tapaturmista kaatuminen on yleisin vaaratapahtuma. Iän myötä ihmisten 

kaatumisriksi kasvaa, kun esimerkiksi liikkumiskyky heikkenee (Sisäasiainministeriön 

2012, 16, 23; Dionyssiotis 2012, 805). Kotihoidossa oleville potilaille kaatuminen on 

merkittävä kotona asumisen turvallisuutta uhkaava riski ja tutkijoiden (Rubenstein 

2006, 40; McIntyre 2013) mukaan kaatumisten systemaattinen estäminen ja hallinta 

voidaan nähdä tärkeänä osana vanhusten kokonaisvaltaista hoitoa. Tärkeä tekijä 

ikääntyneiden turvallisuuden edistämisessä on tapaturmien ehkäisy (Sisäministeriö 

2018, 13) ja tutkimukset osoittavat, että riskitekijöiden havaitseminen ja niihin vaikut-

taminen voivat tulevaisuudessa vähentää merkittävästi kaatumisia (Rubenstein 2006, 

40). Kaatumisten syitä ja seurauksia onkin tutkittu vuosikymmenien ajan useiden tut-

kijoiden toimesta ja niiden syihin, seurauksiin ja ennaltaehkäisyyn on tuotu esiin erilai-

sia näkemyksiä (ks. esimerkiksi Tinetti et al. 1988; Close et al. 1999; Gillespie et al. 

2003; Rubenstein 2006; Dionyssiotis 2012; Nice 2013; Kannus et al. 2015; WHO 

2015a). 
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2.3.1 Kaatumisen riskitekijät 

Kaatumisen riskitekijöiden selvityksissä on löydetty yli 400 potentiaalista riskitekijää 

kaatumiselle (Nuffield Institute for Health, University of Leeds & NHS Centre for Re-

views and Dissemination 1996, 2). Rubenstein & Josephson (2002) ovat koonneet eri 

tutkijoiden kaatumisten riskitekijöiden tutkimusten tuloksia yhteen ja heidän tutkimuk-

sensa mukaan lihasheikkous ja kaatumishistoria ovat merkittävät riskitekijät kaatumi-

selle ja alentuneella kävelykyvyllä sekä tasapainolla on myös vaikutus henkilön kaa-

tumiseen. Heikentyneellä fyysisellä toimintakyvyllä ja siihen liittyvillä tekijöillä, kuten 

lihasheikkoudella ja jalkojen lihasvoimalla on merkitys kaatumiseen. (Rubenstein & 

Josephson 2002, 149, 151-153.) Fyysisten, tai yleisemmin, henkilöön liittyvien tekijöi-

den lisäksi kaatumiselle on löydetty riskitekijöitä myös henkilöön liittyvistä ulkoisista 

tekijöistä. WHO:n (2015a, 64) raportissa on mainittu tutkijoiden löytämiä viitteitä, että 

alkoholilla, lääkityksellä ja huonoilla jalkineilla on merkitys kaatumiseen. Rubenstein & 

Josephson (2002, 151) mainitsevat, että apuvälineiden käytön haasteilla on vaikutus 

kaatumiseen. Myös joillakin tilanteeseen liittyvillä tekijöillä on löydetty yhteyksiä kaa-

tumiseen, esimerkiksi Lord et al. (2001, 104) tuovat esiin tutkimustietoa, jonka mukaan 

esimerkiksi henkilön riskinottokyvyllä on merkitys henkilön riskiin kaatua.  

Riskitekijöitä on luokiteltu eri tutkijoiden toimesta ja Pajalan (2016) ja UKK-Instituutin 

(2018) riskitekijöiden luokitteluissa yhdistyy eri tutkijoiden löytämiä riskitekijöitä kaatu-

misille (Kuva 6).  

Kuva 6 Kaatumisen riskitekijät 

Sisäiset vaaratekijät Ulkoiset vaaratekijät Tilanne- ja käyttäytymistekijät
Ikä

Sukupuoli
Etnisyys
Perinnölliset sairaudet
Aiemmat kaatumiset
Sairaudet Lääkkeet ja niiden sivu- ja haittavaikutukset Kiiruhtaminen
Heikentynyt muisti ja kognitio Monilääkitys tai epäsopiva lääkitys Huolimattomuus
Heikentynyt toiminta- ja liikkumiskyky Kodin vaaranpaikat "Turhien" riskien ottaminen
Alentunut tasapaino- ja lihasvoima Vaaranpaikat ja vaaratilanteet kodin ulkopuolella Liiallinen varovaisuus
Kaatumispelko Jalkineet Omien voimavarojen yli- tai aliarviointi
Aistien puutokset Levottomuus
Inkontinenssi Väsymys, vireystila

Energiataso, nestehukka
Pajala 2012, 16

Henkilöön itseensä liittyvät vaaratekijät Ulkoiset vaaratekijät Tilannetekijät
Sairaudet Jotkin lääkkeet ja monilääkitys Kiiruhtaminen
Heikentyneet muisti- ja ajattelutoiminnot Kodin vaaranpaikat Huolimattomuus
Heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky Kodin ulkopuoliset vaaranpaikat "Turhien" riskien ottaminen
Alentunut tasapaino ja lihasvoima Huonot jalkineet Liiallinen varovaisuus
Heikentynyt näkö ja kuulo Alkoholin käyttö Omien voimavarojen yliarviointi
Heikentynyt pidätyskyky Levottomuus
Kaatumisen pelko Heikentynyt vireystila

Riittämätön energiansaanti
Nestehukka

UKK-instituutti 2018

Vaaratekijät, 
joihin ehkäisyn 

keinoin 
voidaan 
vaikuttaa

Vaaratekijät, 
joihin ehkäisyn 

keinoin ei 
voida vaikuttaa
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Pajalan (2012) ja UKK-Instituutin (2018) kokoamissa taulukoissa on koottuna riskit, 

joilla on ajateltu olevan vaikutus henkilön kaatumiseen. Tutkijat ovat sitä mieltä, että 

kaatumiset eivät aiheudu välttämättä vain yhden sisäisen tai ulkoisen riskitekijän takia, 

vaan kaatumiset ovat monisyisiä (Soriano et al. 2007, 545; Lord et al. 2001, 102-103) 

ja ne johtuvat usein eri riskitekijöiden yhteisvaikutuksesta (Dionyssiotis 2012, 805). On 

huomattu, että kaatumisalttius lisääntyy, kun henkilöön kohdistuvien riskitekijöiden 

määrä nousee (American Geriatrics Society et al. 2001, 664). Rubenstein & Joseph-

sonin (2002, 152) tutkimuksessa esitetään tutkijoiden havaintoja, että henkilön toden-

näköisyys kaatua nousi 27 prosentista 78 prosenttiin, kun riskitekijöiden määrä nousi 

nollasta tai yhdestä riskitekijästä neljään tai useampaan riskitekijään.  

Joidenkin yksittäisten tekijöiden, esimerkiksi muistisairauksien on huomattu lisäävän 

kaatumisriskiä (Sisäasiainministeriö 2012, 23). Lisäksi iällä on ajateltu olevan vaikutus 

kaatumiseen (Rubenstein & Josephson 2002, 151) sekä siihen, mitkä riskitekijät vai-

kuttavat riskiin kaatua. Sisäasiainministeriön (2012, 22) mukaan mitä iäkkäämpi hen-

kilö on, sitä todennäköisemmin kaatumisen syy liittyy henkilöön itseensä. Toki myös 

mitä iäkkäämmäksi henkilö tulee, oletetusti sitä huonommaksi hänen toimintakykynsä 

muuntuu ja tällöin hän on alttiimpi ympäristön vaaratekijöille. Lord et al. (2001) havain-

nollistavat kaatumisen todennäköisyyttä ympäristötekijöiden ja fyysisen toimintakyvyn 

yhteyden avulla; mitä huonompi on henkilön fyysinen kyvykkyys, sitä herkempi hän on 

ympäristön haasteille (Lord et al. 2001, 102-103). Esimerkiksi henkilöt, joilla on hyvät 

fyysiset ominaisuudet eivät ole niin alttiita ulkoisten tekijöiden aiheuttamiin kaatumi-

siin, tosin hekin voivat kaatua, jos ympäristö ei ole turvallinen. Toisaalta, henkilö, jonka 

toimintakyky on huono, on korkeammassa riskissä kaatua, vaikka ympäristö olisikin 

turvallinen (Lord et al. 2001, 102-103; Soriano et al. 2007, 545). Lisäksi tilannetekijöi-

den yhteys saattaa joissain tapauksissa olla merkityksellinen – vaikka sisäiset ja ul-

koiset tekijät olisivat kunnossa, potilas saattaa esimerkiksi käyttäytyä huolimattomasti, 

ottaa ”turhia” riskejä tai kaatua väsymyksen takia. 

2.3.2 Kaatumisen seuraukset 

Sisäasiainministeriön (2012) mukaan ikääntyneille tapahtuu enemmän kaatumisia 

suhteessa muuhun väestöön. Rubensteinin (2006, 37) mukaan kaatumiset ovat ylei-

nen ongelma ikääntyneiden keskuudessa, mikä aiheuttaa lisää sairastuvuutta ja ter-

veydenhuoltopalveluiden käyttöä sekä pahimmassa tapauksessa jopa kuolleisuutta. 
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Ikääntyneillä kaatumiset vaativat enemmän hoitoa ja niiden seuraukset ovat vakavam-

pia kuin nuoremmalla väestöllä. (Sisäasiainministeriö 2012, 40; Pajala 2016, 8.) Ikään-

tynyt parantuu vammasta usein hitaasti ja vamma voi pysyvästi heikentää potilaan 

toiminta- tai liikkumiskykyä (Pajala 2016, 13). 

Kotona asuvien ikääntyneiden kaatumisista 20–30 prosenttia johtaa hoitoa vaativaan 

vammaan tai terveydenhuollon kontaktiin, 5-10 prosenttia aiheuttaa murtuman ja 1-2 

prosenttia aiheuttaa lonkkamurtuman (Pajala 2016, 10; Karinkanta 2016). Yli 74-vuo-

tiaiden kaatumisista noin 80 prosentissa tapauksista tarvittiin hoitoa kodin ulkopuolella 

(Sisäasiainministeriö 2012, 36). Kuvassa 7 on esitetty kaatumisten ja putoamisten ai-

heuttamat sairaalajaksot vuosien 2005-2009 ajan keskiarvosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvasta voi päätellä, että iän myötä kaatumisesta tulevat vammat aiheuttavat enem-

män tarvetta hoidolle, yli 85-vuotiaille yli 10 000 sairaalahoitojaksoa vuodessa. Kan-

nus et al. (2018, 71) ovat huomanneet tutkimuksissaan, että kaatumisten aiheuttamat 

vakavat vammat ja haavat yli 80-vuotiailla ovat viime vuosikymmenien aikana lisään-

tyneet huomattavasti ja syyt näiden lisääntymiseen eivät ole selitettävissä vain demo-

graafisella muutoksella. Lisäksi kaatumistrendin on ennustettu olevan noususuhdan-

teinen (Kannus et al. 2018, 73). Oletettavasti kaatumiset, niiden lisääntyvä määrä sekä 

niistä johtuvat toimenpiteet lisäävät tulevaisuudessa terveydenhuollon resurssien tar-

vetta entisestään.  

Kuva 7 Kaatumisten ja putoamisten aiheuttamat sairaalahoitojaksot (Pajala 2016, 8) 
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2.3.3 Kaatumisen ennaltaehkäisy 

Luvussa 2.2.3 tuotiin esiin kotona asumisen turvallisuus osana potilasturvallisuutta ja 

avattiin kotiympäristön turvallisuuden ja kotona olemisen turvallisuuden -tavoitteiden 

sisältöjä. Kotona asumisen turvallisuuden tavoitetta on tarkennettu vielä tämän luvun 

riskitekijäluokkien osalta, jotta Kotona asumisen turvallisuuden -tavoitteessa näkyy 

myös kaatumisen riskitekijöiden osalta, mitä tavoitteeseen pääsy vaatii ja miten Ko-

tona asumisen turvallisuus kytkeytyy myös kaatumisten ennaltaehkäisyyn. Kuvassa 8 

on tarkennettu kotona asumisen turvallisuuden tavoite. 

 

 

 

 

 

 

 

Kotona asumisen turvallisuuden tavoitteessa on huomioitu riskienhallinnan näkö-

kulma, potilasturvallisuus sekä tunnistetut kaatumisen riskitekijäluokat. Lähtökohtai-

sesti kaatumisten ennaltaehkäisemiseksi ulkoiset tekijät, henkilöön liittyvät tekijät ja 

tilannetekijät tulisi olla kunnossa. Lisäksi kotiympäristön tulisi olla turvallinen samoin 

kuin kotona olemisen tulisi olla turvallista. Kun tavoite on selkeä, tiedetään, mihin toi-

minnalla pyritään ja voidaan suunnitella toimenpiteet tämän mukaisesti. 

Kaatumisen riskitekijöiden tunnistaminen on oleellisessa osassa kaatumisten ennal-

taehkäisyä, jotta tiedetään, mihin asioihin kannattaa ja voidaan vaikuttaa. Kaatumisten 

ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan enemmän tietoa kaatumistapaturmien tapahtumapai-

koista, tapahtuman aikana vallinneista olosuhteista ja tekijöistä, jotka ovat johtaneet 

kaatumiseen (Sisäasiainministeriö 2012, 37). Kaatumisen riskitekijöiden tunnistami-

seen on olemassa erilaisia kartoitustapoja tai testejä. Myös esimerkiksi kotiympäristön 

havainnoinnilla voidaan huomata riskejä (THL 2019). Reiman et al. (2008, 84) koros-

tavat, että pelkästään tutkimalla haittatilanteisiin johtaneita tekijöitä ei vielä 

Kuva 8 Kotona asumisen turvallisuuden tavoite 
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automaattisesti päästä turvallisuuteen. Vaarojen tai riskien tunnistaminen on kuitenkin 

ensimmäinen askel kaatumisten ennaltaehkäisemiseksi. 

Voi olla, että kotihoidon kaatumisten ennaltaehkäisy ja turvallisuuden edistäminen 

mahdollistuu tulevaisuudessa moniammatillisen ja verkostomaisen yhteistyön avulla 

ja tällöin toiminnan tulee olla selkeää sekä esimerkiksi toimijoiden roolit ja toiminnan 

tavoitteet tulee olla tiedossa. Yleisestikin organisaatiossa tulee tavoitteet ja roolit olla 

selvillä. Koivuranta-Vaara (2011) sanoo, että potilashoidon prosessit pitää olla ku-

vattu, jotta toimintaa voidaan kehittää ja yhdenmukaistaa sekä toimia tavoitteellisesti 

ja läpinäkyvästi. Organisaation näkökulmasta on tärkeää, että resursseja käytetään 

oikein ja pystytään saavuttamaan asetetut taloudelliset ja myös toiminnalliset tavoit-

teet. Strategiset tavoitteet tulee olla suunniteltu potilaiden tarpeiden mukaisesti ja toi-

mintaa seurataan ja muutetaan tulosten perusteella. (Koivuranta-Vaara 2011, 10, 13, 

14.) Yksi lähestymistapa kaatumisten ennaltaehkäisyyn ja yleisesti kotihoidon turvalli-

suuden edistämiseen on toimintaprosessien suunnitteleminen niin, että ne osaltaan 

mahdollistavat ja edistävät potilasturvallisuutta. Ensisijaisesti toivottavaa olisi, että 

kaatumisia voidaan ennaltaehkäistä ja toissijaisesti toiveena on hyvä valmius toimia 

kaatumisen satuttua. Kaatumisen satuttua turvallisuusteknologialla on merkitys kaa-

tumisen havaitsemisessa. Kaatumisten ennaltaehkäisyn lisäksi on myös tärkeää kiin-

nittää huomiota siihen, miten kaatumistapahtumista saadaan tieto ja kuinka saadaan 

apu mahdollisimman äkkiä paikalle. Vaaratapahtumien havaitseminen on riskienhal-

linnan kannalta oleellista. Tähän tarkoitukseen on kehitetty turvateknologiaa. Lisätur-

vaa ikääntyneille voidaan saada teknologisilla ratkaisuilla, mutta niillä ei korvata arvi-

ointiin perustuvaa kaatumisten ehkäisyä (Pajala 2016, 59).  

Kun kaatuminen on sattunut, on tärkeää raportoida tapahtuneesta. Organisaatio ei voi 

oppia tilanteista, joista se ei ole tietoinen ja riskienhallintaa ei voida toteuttaa tunnista-

mattomille riskeille. Yksi tärkeä apuväline riskitekijöiden tunnistamiseen on vaarata-

pahtumien raportointityökalu HaiPro ja vaaratapahtumista raportointi olisi hyvä kytkeä 

vaivattomasti operatiiviseen työhön. Kaatumisten ennaltaehkäisyn kannalta on tär-

keää tietää, miksi potilas on kaatunut tai muuten kaatumisen estäminen on liki mah-

dotonta. Close (2005, 1070) huomauttaa, että kaatumisten hallintaa vaikeuttaa usein 

se, että ei tiedetä syytä, miksi potilas on kaatunut. Tämän takia olisikin ensiarvoisen 

tärkeää, että kaatumiset, kuten muutkin vaaratilanteita aiheuttaneet tapahtumat kirjat-

taisiin HaiProon. 
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2.3.4 Vaaratapahtumien raportointi ja HaiPro-järjestelmä 

Vaaratapahtumien ennaltaehkäisyn tueksi tarvitaan työkaluja tai järjestelmiä, joiden 

avulla voidaan systemaattisesti kerätä tietoa tapahtuneista vaaratapahtumista. Stav-

ropoulou et al. (2015, 829) tuovat esiin, että vaaratapahtumien raportointijärjestelmän 

avulla on tarkoitus ilmoittaa haittatapahtumia tai potilasturvallisuutta vaarantaneita ti-

lanteita, joista aiheutui henkilölle haittaa sekä läheltä piti tilanteita, jotka eivät aiheut-

taneet vahinkoa, vaikka haittaa olisi voinut tapahtua. Vaaratapahtumien raportointijär-

jestelmän kautta voidaan saada tietoa esimerkiksi vaaratilanteiden esiintymistihey-

destä ja vakavuudesta sekä tunnistetaan järjestelmien puutteita, jotta voidaan paran-

taa toimintoja. (Stavropoulou et al. 2015, 829.)  

Anderson et al. (2012, 141) mainitsevat tutkimuksessaan, että vahinkotapahtumien 

ilmoittaminen voi olla tehokas työkalu, jonka avulla pystytään kehittämään ja ylläpitä-

mään keskustelua terveydenhuollon riskeistä. Heidän tutkimuksessaan esitetään 

myös, että tapaturmien ilmoittamisella on havaittu olevan positiivinen vaikutus turval-

lisuuteen esimerkiksi hoitoprosessien muutosten ja henkilöstön tietämyksen sekä 

asenteiden muutoksen avulla (Anderson et al. 2008, 141). Suomen potilasturvallisuus-

yhdistyksen (2018) mukaan vaaratapahtuma-aineisto tarjoaa tietoa, millaisia potilas-

turvallisuuden kehittämisen kohteita on olemassa ja millaisia keinoja potilasturvallisuu-

den kehittämiseen tarvitaan. Saadun tiedon avulla pystytään esimerkiksi resursseja 

kohdentamaan paremmin. (Suomen potilasturvallisuusyhdistys 2018, 2.) 

Vaaratapahtumajärjestelmään kirjatut tapahtumat ovat oikeita, tapahtuneita riskejä. 

Vaaratapahtumien raportointi on käytännön keino tunnistaa riskejä (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2017, 15) ja jos vaaratapahtumia ei olisi raportoitu, niin tällöin ei olisi 

systemaattisesti löydettävissä riskitietoa. Reed et al. (2014) mainitsevat, että vaarata-

pahtumien raportointi on tärkeää potilasturvallisuuden parantamiseksi. Riskienhallin-

nan näkökulmasta vaaratapahtumatiedon kerääminen on siis merkityksellistä, jotta 

pystytään tunnistamaan mutkattomasti riskejä. Vaaratapahtumatietoa voidaan siis 

hyödyntää tarkoituksenmukaisesti potilasturvallisuuden parantamiseksi.  

Vaaratilanteisiin johtaneiden riskien analysointi on esimerkiksi joillakin teollisuuden 

aloilla parantanut turvallisuutta huomattavasti (Wheeler 2015, 50). Asiantuntijat (Hud-

son 2003) ovat sanoneet, että organisaatiot voivat oppia vaaratapahtumatiedoista ja 

tietoja voi käyttää hyödyksi, kun muunnetaan rakenteita ja prosesseja, jotta 
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vahinkotapaukset ja mahdolliset haitat vähenisivät (Stavropoulou et al. 2015, 829). 

Vaikkakaan terveydenhuollon kotihoidon prosessia ei lähdettäisi muokkaamaan uu-

siksi vaaratapahtumatietojen perusteella, tieto voi silti sisältää sellaista informaatiota, 

joka hyödyttää palveluiden suunnittelussa. Rauhala et al. (2018) mainitsevat, että vaa-

ratapahtumajärjestelmään raportoidut poikkeamat sisältävät havaintoja organisaation 

sisäisistä riskeistä, joiden pohjalta toiminnan kehittäminen on tärkeää ja joihin pitää 

vaikuttaa. Lisäksi vaaratapahtumatiedon perusteella organisaatiossa käydyt keskus-

telut voivat muuntaa organisaation turvallisuuskulttuuria parempaan suuntaan.  

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollossa sattuneet vaaratapahtumat kirjataan 

HaiPro-järjestelmään. HaiPro-järjestelmä on web-pohjainen sovellus, jonka avulla ra-

portoidaan potilasturvallisuuden vaarantaneet tapahtumat. HaiPro on käytössä yli 

200:ssa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteessä. Järjestelmään kirjataan läheltä 

piti -tilanteita ja tapahtuneita vaaratilanteita ja kirjaaminen on hoitohenkilöstölle vapaa-

ehtoista. (Awanic 2016.) Koska HaiPro on vapaaehtoinen raportointijärjestelmä, sen 

sisältämien ilmoitusten määrän perusteella ei voida tehdä suoranaisesti johtopäätök-

siä tapahtuneiden vaaratapahtumien määrästä (Rauhala et al. 2018). 

HaiPro-ilmoituksessa järjestelmään raportoidaan esimerkiksi tapahtuma-aika, tapah-

tuman tyyppi, mitä on tapahtunut ja miksi sekä mitkä ovat olleet seuraukset potilaalle 

tai hoitavalle yksikölle. Ilmoittaja voi myös pohtia, miten tapahtunut vaaratapahtuma 

voitaisiin ennaltaehkäistä. Esimerkki HaiPron ilmoittajaosiosta on liitteissä (Liite 2). 

Kun HaiPro-ilmoitus on lähetetty sen tarkastavalle käsittelijälle, vaaratapahtuman kä-

sittelijä voi luokitella tapahtuman tyypin, valita vaaratapahtumasta johtuneet seurauk-

set sekä valita tapahtumalle sitä vastaavan riskiluokan. Käsittelijä täyttää myös, mil-

laiset seuraukset vaaratapahtumasta on ollut hoitavalla yksikölle ja miten vaaratapah-

tuman aiheuttama tilanne on pystytty hoitamaan tapahtuman jälkeen (Liite 3). 

Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty HaiPron vaaratapahtumatietoja riskien arvioin-

nin suorittamiseksi FMEA:n avulla. Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen (2015, 13) 

mukaan riskien arviointia voidaan tehdä esimerkiksi vaaratilanteista saatavan tiedon 

perusteella. HaiPro-järjestelmästä on saatavissa tietoa tapahtuneista vaaratilanteista 

ja sen sisältämän tiedon avulla voidaan tunnistaa siis todellisia riskitekijöitä. Riskien 

tunnistamisen jälkeen voidaan myös riskienhallinnan avulla pyrkiä vaikuttamaan ha-

luttuihin epäkohtiin ja parantaa potilasturvallisuutta, joten HaiPron kytkeminen osaksi 
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riskienhallintaan on merkityksellistä. HaiProssa on havaittavissa FMEA-analyysimäi-

nen rakenne ja se soveltuu itsessään jo jossain määrin riskien analysointiin. HaiPron 

kehittämisessä onkin haluttu huomioida, että sen avulla voidaan kehittää toimintaa 

(Awanic 2016). HaiPro-järjestelmään kertynyttä tietoa pitäisi pystyä hyödyntämään or-

ganisaatiotasolla toiminnan turvallisuuden hallinnassa. Keräämällä systemaattisesti 

tietoa vaaratapahtumista, saadaan analysoitavaksi tärkeää dataa sekä mahdollisesti 

löydetään hyviä käytänteitä asioihin puuttumiseksi. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Työ on laadullinen tutkimus ja se toteutettiin aineistolähtöisenä tapaustutkimuksena, 

joka sisälsi myös teoriaohjaavia osuuksia. Laine et al. (2007, 9) mukaan tapaustutki-

mus on tutkimusstrategia, jonka sisällä voidaan käyttää erilaisia menetelmiä ja aineis-

toja. Tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi ilmiö, organisaa-

tio tai tapahtumakulku ja siinä voidaan tarkastella yhtä tiettyä tapausta. (Laine et al. 

2007, 9-10.) Tässä tutkimuksessa käsitelty tapaus oli kotihoidon potilaille sattuneet 

kaatumiset ja tarkoituksena on tuottaa tietoa kaatumistapauksista ja niihin johtaneista 

syistä, seurauksista ja samalla myös muista tilanteissa vallalla olleista asioista. Ta-

paustutkimuksen tarkoitus on lisätä tietoa tai ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta ja 

tietyistä paikkaan ja aikaan sidotuista olosuhteista, jotka vaikuttivat tapauksen loppu-

tulokseen (Laine et al. 2007, 10; Peltonen 2007, 111).  

Tehdyn tutkimuksen luonne on ollut pääpiirteittäin induktiivinen, aineistolähtöinen, jol-

loin aineistosta tehtyjen havaintojen kautta on luotu teoreettisia ideoita. Tuomen ja 

Sarajärven (2002, 97) mukaan aineistolähtöisessä analyysissä luodaan tutkimusai-

neistosta teoreettinen kokonaisuus ja analysoitavat yksiköt valitaan aineistosta tutki-

muksen tarkoituksen ja tutkimustehtävän mukaisesti. Analysoitavat yksiköt eivät ole 

ennalta sovittuja, vaan analyysi on aineistolähtöistä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97.) 

Tutkimuksen edetessä on tukeuduttu myös teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin, sillä oli 

aiheellista käyttää jo olemassa olevia työkaluja ja luokitteluja. FMEA-analyysi oli pe-

rusteltu työkalu aineiston käsittelemiseen aineiston ja asetetun tutkimustehtävän takia. 

Lisäksi kaatumisten syiden luokitteluun oli löydettävissä aiempaa tieteellistä tietoa 

syistä ja hyvin koottuja riskitekijäluokitteluja, joten oli perusteltua hyödyntää näitä. Mo-

lemmat teoriaohjaavat vaiheet selkeyttivät analyysin tekoa ja ohjasivat sitä oikeaan 

suuntaan. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan analyysia, jossa teoreettisia yhteyk-

siä käytetään apuna, mutta analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan kutsutaan teoriaoh-

jaavaksi analyysiksi. Teoriaohjaavassa analyysissa tarkoitus ei ole testata teoriaa 

vaan sen avulla pystytään ohjaamaan analyysi oikeille urille. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

109-110.)  

Aineiston läpikäyminen oli iteratiivinen prosessi, ja se koostui useammasta vaiheesta. 

Aineiston käsittely tehtiin pääosin Excelissä, mutta myös muita työkaluja hyödynnet-

tiin. Kuvassa 9 on nähtävissä tutkimusprosessin eteneminen. 
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Kuvassa on esitetty sinisellä, kun tutkimuksen tekemistä on ohjannut enemmän sisältö 

ja induktiivinen ajattelu ja harmaalla, kun aineiston käsittely on ollut teoriaohjaavaa. 

Jäsentely ja tulkinta -kohdassa aineiston käsittely ei ole niinkään ollut teoriaohjaavaa, 

mutta saatuja tuloksia on jäsennetty myös suhteessa teoriaan.  

Prosessi lähti liikkeelle tapauksen määrittämisestä. Varsinainen analysointiprosessi 

alkoi aineiston käsittelyvaiheesta, joka muodostui FMEA luokittelusta, tekijöiden luo-

kittelusta, tapahtumatyypin luokittelusta sekä syiden ja seurausten luokittelusta. Sisäl-

lönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa aineistoa tiivistetään tai pilkotaan osiin (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 123). Aineiston käsittelyvaiheen valmiista luokitellusta tapauksesta 

on esimerkki kokonaisuudessaan liitteissä (Liite 4). Liitteessä oleva tapaus ei ole oikea 

tapaus aineistosta, vaan se on keksitty esimerkki. Tämän jälkeen aineistoa ja tuloksia 

jäsenneltiin ja tehtiin tulkintaa johtopäätöksiä varten. Seuraavissa alaluvuissa käsitel-

lään tarkemmin tutkimusprosessin etenemistä.  

3.1 Tapauksen määrittäminen  

Tutkimuksen aineisto on saatu sosiaali- ja terveydenhuollossa käytössä olevasta vaa-

ratapahtumien HaiPro-raportointijärjestelmästä. Tutkimuksessa analysoitu HaiPro-ai-

neisto kattoi yli 65-vuotiaille asiakkaille kodissa tai kodinomaisessa ympäristössä sat-

tuneet vaaratapahtumat (N=1319) vuonna 2017. Aineistoon oli alustavasti tutustuttu 

ennen varsinaisen käsittelyprosessin aloitusta ja tämän perusteellä päätettiin foku-

soida aineiston analysointi kaatumistapauksiin, koska huomattiin, että kaatumiset oli-

vat määrällisesti merkittävässä osassa aineiston vaaratapahtumista. Lisäksi kaatumi-

sen valintaan tutkittavaksi tapaukseksi myötävaikutti aiheen ajankohtaisuus, jota on jo 

aiemmin tässä työssä tuotu esiin. Erikssonin & Koistisen (2005) mukaan tapaustutki-

muksessa tapaukset voidaan täsmentää tutkimusprosessin aikana esimerkiksi ha-

vainnoimalla tutkimuskohteen ominaisia tai mielenkiintoisia piirteitä. Kun tapaus 

Kuva 9 Tutkimusprosessi  
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määritellään tutkimusprosessin aikana, eikä ennen tutkimusaineiston keräämistä, on 

kyseessä useimmiten aineistolähtöinen tapaustutkimus. (Eriksson & Koistinen 2005, 

6, 24.) Aineiston käsittely rajattiin siis vain kaatumistapauksiin, ja analysoitavia vaara-

tapahtumia oli 421. 

3.2 FMEA 

FMEA valikoitui tutkimuksessa syy-seuraus-yhteyksien tutkimisessa käytetyksi mene-

telmäksi. Jo ennen tutkimuksen tekemisen aloittamista ohjeistuksena työn tilaajan toi-

mesta oli FMEA-analyysin käyttäminen tapausten vikaantumislogiikkojen tunnistami-

seen. Tutustuttuani muihin vastaavanlaisiin työkaluihin, FMEA vaikutti hyvältä tavalta 

jäsentää aineistosta löytyneitä tapahtumaketjuja ja luokitella sattuneita tapauksia sekä 

niiden syitä ja seurauksia. Muitakin samansuuntaisia analyysejä olisi voinut mahdolli-

sesti hyödyntää, kuten esimerkiksi juurisyyanalyysiä (Root Cause Analysis) tai vika-

puuanalyysiä (Fault Tree Analysis). Tähän tutkimukseen FMEA oli kuitenkin hyvä työ-

väline; FMEA mahdollisti tutkimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja se oli 

looginen työkalu vaaratilanteiden/ riskien systemaattiseen arviointiin.  

FMEA on myös käytännöllinen työväline riskienhallinnan tueksi. Tässä tutkimuksessa 

FMEA-analyysiä on hyödynnetty jäsentämään jo tunnistettuja riskejä, sillä analysoi-

tava HaiPro-aineisto koostui tapahtuneista vaaratapahtumista. Tutkimuksen aikana 

havaittiin myös, että HaiPro-järjestelmässä on vahvoja viitteitä FMEA-logiikasta, joten 

sekin tukee FMEA:n käyttöä tässä yhteydessä. Samoin käyttöä tukee teoriassa esi-

tetty FMEA:n kytkeytyminen osaksi riskienhallintaa, jossa se tarjoaa mahdollisuuden 

riskien kriittisyyden arviointiin (RPN). Tässä arvioinnissa vaaratapahtumat pystytään 

asettamaan kriittisyysjärjestykseen tapahtuman todennäköisyyden, vakavuuden ja ha-

vaitsemisen mahdollisuuden mukaan. Tässä tutkimuksessa ei tehty riskien kriittisyy-

den laskentaa (RPN), mutta jatkossa analyysiä voidaan laajentaa siltä osin. Tämä 

voisi auttaa kohdentamaan toimenpiteitä ja se olisi riskienhallinnan kannalta oleellista.  

Tutkimuksen FMEA-prosessi muodostui kolmesta tekijästä: Vian syy, Vikatila ja Vian 

seuraus (Kuva 10).  

 

 

 Kuva 10 Tutkimuksen FMEA-prosessi 
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FMEA-analyysiä ei tässä tutkimuksessa suoritettu loppuun asti, vaan selvitettiin vain 

edellä mainitut tekijät. Vian seuraus selvitettiin potilaan ja prosessin näkökulmasta. 

Aineiston käsittelyprosessin ensimmäisessä vaiheessa HaiPro-kirjaukset luettiin läpi 

ja kaatumisten kirjaukset ”pilkottiin” oikeisiin sarakkeisiin. FMEA-luokittelun jälkeen 

Excel taulukko oli seuraavanlainen (Kuva 11):  

Kuva 11 Tapahtumien FMEA-luokittelu 

Tapahtumien alkuperäinen ID-tunniste ja tapahtuman kuvaus jätettiin aineistoon. Ta-

pahtuman kuvauksessa oli tapahtuma sellaisenaan, miten se oli HaiPro-järjestelmään 

kirjattu. ID-tunnisteen avulla pystyttiin myöhemmin, aineiston jäsentelyvaiheessa löy-

tämään helpommin aineistosta tiettyjä rivejä ja yhdistämään eri aineistoja.  

Aineistosta otettiin talteen erilliseen sarakkeeseen myös kaatumisen synonyymit. Sy-

nonyymit talletettiin mahdollista myöhemmin tehtävää, tähän tutkimukseen kuuluma-

tonta aineiston käsittelyä varten. Erilaisia kaatumisia tarkoittavia synonyymejä oli esi-

merkiksi keikahtanut, muksahti, pitkällään, luisunut ja horjahtaa.  

FMEA- analyysivaihe eteni selkeästi ja sen tekeminen oli melko vaivatonta. Kirjauksia 

ei käyty lyhentelemään tai kirjoittamaan puhtaaksi, vaan tapahtuman kuvauksesta ko-

pioitiin ja liitettiin tietoja oikeisiin sarakkeisiin. Liitteessä 4 olevassa esimerkkikirjauk-

sessa on näkyvissä FMEA-analyysin osuus.  

3.3 Kaatumistilanteeseen liittyvät tekijät ja tapahtumatyyppi 

Seuraavassa analyysin vaiheessa aineistosta etsittiin kaatumistilanteessa ilmenevien 

tekijöiden esiintyvyyttä. Kuvassa 12 on aineistosta etsityt tekijät ja luokkien vastaus-

vaihtoehdot.  

Missä

sa
na

t

Onko 
hälytin sa

na
t

Hälyttimen 
toimivuus sa
na

t Hälytyksen 
virhetilanteen 

syy sa
na

t

Havainnoin
nin viive sa

na
t

Tapahtuma-
aika sa

na
t

Havainnoitsija

sa
na

t Satuttiko 
asiakas 
itsensä sa

na
t

Sisällä Kyllä Kyllä Käyttäjä Kyllä Aamu 6-12 Tekninen Kyllä

Ulkona Ei Ei Tekninen Ei Päivä 12-18 Ammattihenkilöstö Ei

N/A N/A N/A Ei N/A Ilta 18-00 Muu henkilö

N/A Yö 00-06 N/A

Kuva 12 Kaatumistilanteessa vaikuttaneet tekijät 

ID
Tapahtuman 

kuvaus
Tapahtumatyyppi Synonyymit Vian syy 2 Vian syy 1 Vikatilanne

Vian vaikutus, 
Potilas

Vian vaikutus, 
Prosessi

Kaatuminen
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Aineistosta luokiteltiin missä kaatuminen oli tapahtunut ja kaatumisen ilmenemisen 

aika: jos oli esimerkiksi kirjattu, että potilas on löydetty aamulla, niin ajaksi luokiteltiin 

aamu. Kaatuminen on tosin voinut tapahtua jo yön aikana, mutta kirjatuista asioista ei 

haluttu tehdä tulkintaa, joten aika on tarinassa kerrottu aika, oli se sitten kaatumisen 

tai sen havaitsemisen aika. Tämän ajateltiin kuitenkin kertovan tietoa siitä, milloin kaa-

tumiseen on reagoitu ja sen hoitamiseen on tarvittu henkilöstöresursseja. 

Kirjauksista etsittiin tietoa, miten havainto potilaan kaatumisesta oli tullut tietoon ja 

onko havaitsemisessa ollut viivettä. Tapahtumassa ajateltiin olevan viive, jos tapahtu-

man sattuessa ei ollut kukaan paikalla. Myös turvahälyttimiin liittyviä asioita selvitettiin: 

onko potilaalla ollut turvahälytin, onko se toiminut ja jos se ei ole toiminut, niin mikä 

siihen on ollut syynä. Jos ”Onko hälytin” -luokka on ollut Ei tai N/A luokat ”Hälyttimen 

toimivuus” ja ”Hälytyksen virhetilanteen syy” ovat tällöin olleet N/A ja N/A. 

Myös kaatumisen seurauksia potilaalle selvitettiin alustavasti luokittelemalla, onko po-

tilas satuttanut itsensä (Kyllä, Ei, N/A) Kirjauksissa saattoi ilmetä ristiriitaista tietoa 

kaatumisen seurauksista potilaalle. Tällöin samassa kirjauksessa on esimerkiksi mai-

nittu, että ei ole sattunut mitään, mutta potilaalla on saattanut olla haava. Samoin po-

tilas on saattanut sanoa, että häntä sattui, mutta on mainittu, että ei ole ulkoisia viitteitä 

haitasta. Jos kirjauksesta on ilmennyt ristiriitaista tietoa, niin luokittelu on aina ollut 

”Kyllä”, jolloin on ajateltu, että kaatumisesta on ollut seuraus potilaalle. Kaikissa risti-

riitaisissa tapauksissa on ajateltu aina, että potilas on satuttanut itsensä, koska poti-

laan oli mainittu satuttaneen itsensä. Tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa oli tar-

koitus kartoittaa kaatumisen seurauksia tarkemmin. 

Edellä mainitut tekijät valikoituivat tutkittavaksi sen perusteella, minkälaisia tietosisäl-

töjä oli havaittu tapahtumien kerronnasta löytyvän ja millä ajateltiin olevan merkitystä 

tutkimuksen kannalta, esimerkiksi kaatumisen seurauksia mietittäessä. Jokaisesta te-

kijäluokasta koottiin myös merkityksellisiä sanoja, joita voidaan hyödyntää mahdolli-

sessa myöhemmässä tutkimuksessa, jos halutaan luoda automatisoidumpaa luokitte-

lua HaiPro-aineistosta. Esimerkiksi jos kirjauksessa luki sanat ”turvahälytin”, ”yöllä”, 

”satutti” niin nämä talletettiin luokkien ”Onko hälytin”, ”Aika” ja ”Satuttiko potilas it-

sensä” sanoihin. Liitteessä 4 olevassa esimerkkikirjauksessa on näkyvissä tekijöihin 

liittyvä koontilogiikka.  
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Myös kaatumisen tapahtumatyyppiä tarkennettiin luokittelemalla kaatumiset vielä seu-

raavasti: Kaatuminen seisaaltaan, Putoaminen sängyltä, Putoaminen tuolilta tms., 

Muu syy ja N/A. Nämä luokat muodostuivat aineistossa ilmenneiden erilaisten kaatu-

mistapojen mukaan. Tässä tutkimuksessa kaatumisen käsite sisälsi myös matalalta 

putoamista, joten sängyltä ja tuolilta tms. putoaminen ajateltiin olevan myös kaatu-

mista. Tapahtumatyypit ja niitä vastaavat selitteet ovat kuvassa 13.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaatumisten läheltä piti -tilanteet tai melkein kaatumiset kirjattiin luokan ”Muu syy” alle. 

Näitä tapauksia ei haluttu poistaa käsittelystä, koska niiden ajateltiin sisältävän yhtä-

läisesti tärkeää syytietoa kuin oikeasti tapahtuneet kaatumiset.  

3.4 Kaatumisen syyt 

Kaatumisten syiden luokittelu tehtiin teoriaosuudessa mainittuja lähteitä (Pajala 2016; 

UKK-Instituutti 2018) hyödyntäen ja aineiston läpi käymisen yhteydessä sitä vielä 

muokattiin sopivammaksi ja muutamia aineistosta esiin tulleita kohtia lisättiin luokitte-

luun. Luokittelu on kuvassa 14. 

Kuva 13 Kaatumistapa ja selite 
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Syyt jaoteltiin kolmen eri osa-alueeseen tai riskitekijäluokkaan: ”Henkilöön liittyvät ris-

kitekijät”, ”Ulkoiset riskitekijät” ja ”Tilannetekijät”. Näiden luokkien alla oli useampia 

kohtia, joiden mukaan aineistosta tehtiin kirjaus luokkaan. Lisäksi luokitteluun tehtiin 

”Muu syy” ja ”N/A” -luokat, koska kaikissa tilanteissa kaatumisen syylle ei ollut vastaa-

vaa luokkaa tai syy ei ollut selvillä. Samasta kirjauksesta saattoi löytyä useampia il-

mauksia, jotka kuvasivat syytä, joten tällöin kaatumiseen oli vaikuttanut useampia 

syitä ja kaikki syyt otetiin talteen. Kuvassa 15 näkyy tapahtumatyypin tarkennus ja 

kaatumisen syysarakkeet.  

Yhtäaikaisia kaatumisen syitä oli kirjauksista löydettävissä enintään neljä. Joidenkin 

tilanteiden kohdalla piti määrittää kirjaamislogiikka. Esimerkiksi jos potilaan kävelyn 

sanottiin olevan horjuvaa, horjakkaa tai huteraa, niin kävely luokiteltiin ”Alentunut ta-

sapaino ja lihasvoima” sekä ”Heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky”. Nämä ”kirjauspa-

rit” kirjattiin ylös (Liite 5) ja samaa kirjaustapaa käytettiin johdonmukaisesti kaikissa 

vastaavissa tapauksissa. 

Kaatumisten syiden selvittämisen yhteydessä talletettiin myös tieto mahdollisista tois-

tuvista kaatumisista. Jos potilaalla oli mainittu toistuvia kaatumisia, Kaatumishisto-

riakirjaus oli tällöin Kyllä.  

Kuva 14 Kaatumisen syyt riskitekijäluokittain (mukaillen Pajala 2016 & UKK-Instituutti 2018) 

HENKILÖÖN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT ULKOISET RISKITEKIJÄT TILANNETEKIJÄT

Alentunut tasapaino ja lihasvoima Alkoholi Heikentynyt vireystila Muu syy

Apuvälineiden käyttämättömyys
Apuvälineiden puute tai niiden 
toiminnasta aiheutuva

Huolimattomuus N/A

Heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky Huonot jalkineet Kiirehtiminen

Heikentyneet muisti- ja ajattelutoiminnot Kodin ulkopuoliset vaaranpaikat Levottomuus

Heikentynyt näkö ja kuulo Kodin vaaranpaikat (esteettömyys) Liiallinen varovaisuus

Heikentynyt pidätyskyky Kodin vaaranpaikat (hämäryys) Nestehukka

Kaatumisen pelko Kodin vaaranpaikat (liukkaus) Omien voimavarojen yliarviointi

Muut toiminnan rajoitteet Kodin vaaranpaikat (muu) Riittämätön energiansaanti

Sairaudet Lääkitykseen liittyvä Tarkoituksellinen toiminta 

”Turhien" riskien ottaminen

Tapahtumatyypin tarkennus
Kaatumisen syy 

käsite 4
Kaatumisen syy 

käsite 3
Kaatumisen syy 

käsite 2
Kaatumisen syy 

käsite 1
Kaatumishistoria

Kaatuminen seisaaltaan Kyllä

Putoaminen sängyltä Ei

Putoaminen tuolilta tms. N/A

Muu syy

N/A

Kuva 15 Kaatumisen syy 
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3.5 Kaatumisen seuraukset 

Tutkimuksen edetessä, huomattiin, että HaiPro-järjestelmään raportoidaan vaarata-

pahtuman seuraukset sekä potilaalle että hoitavalle yksikölle. Lisäksi kun potilastur-

vallisuusilmoitus käsitellään, käsittelijä voi luokitella vaaratapahtuman tilanteen hallin-

nan ja välittömät toimenpiteet tapahtuman tapahduttua (ks. Liite 3). Nämä olisivat ol-

leet oleellisia tietoja kaatumisten seurausten selvittämisessä ja ne haluttiin sisällyttää 

tutkimukseen. Eräistä syistä johtuen tutkimuksen aineistoon jo valmiiksi luokiteltua 

seurausaineistoa ei ollut mahdollista saada. Tämän takia seurausten analysointi to-

teutettiin suppeammalla tavalla. 

Kaatumisten seurausten tarkempi tutkiminen ei siis onnistunut ja seurausten selvittä-

minen potilaan osalta käsitti tiedon ”Satuttiko potilas itsensä” Kyllä/ Ei/ N/A, mikä on jo 

tuotu esiin luvussa 3.3. Hoitohenkilöstöön tai hoitoprosessiin kohdistuneet seuraukset 

analysoitiin myös yhtä karkealla luokittelulla. Kuvassa 16 näkyy kaatumisen seurauk-

set hoitoprosessille ja luokan sisältöä vastaava selite.  

 

 

 

 

  

Kaatumisen seuraukset prosessille kartoitettiin resurssin tarpeen mukaan Kyllä/ Ei/ 

N/A -asteikolla. Jos yksi henkilö on suoriutunut potilaan hoidosta niin luokka on ollut 

”Ei” ja jos potilaan hoitoon on tarvittu lisäresursseja (esimerkiksi nostoapua, ambu-

lanssia, hoitoa tai konsultaatiota) luokka on ollut ”Kyllä”.  

3.6 Aineiston jäsentely ja tulkinta 

Aineiston käsittelyn jälkeen aineistoa jäsenneltiin ja tulkittiin eri teemojen puitteissa ja 

pyrittiin hahmottamaan teemoja suuremmassa kokonaisuudessa. Tässä analyysivai-

heessa aineiston analyysiä pyritään Saaranen-Kauppinen & Puusniekan (2006) mu-

kaan tiivistämään ja tulkitsemaan löydöksiä ja yhdistämään omat ajatukset aiempiin 

Kuva 16 Kaatumisen seuraukset hoitoprosessille 
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teorioihin, tutkimuksiin ja näkökulmiin. Tarkoituksena on luoda päätelmät tutkittavasta 

ilmiöstä ja miettiä niiden kytköksiä tai ristiriitoja aiempaan tietämykseen (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006). Aineiston analyysi toteutettiin ennen tutkimuksen vii-

tekehyksen kirjoittamista, ja aineistoa pyrittiin tulkitsemaan ilman teoreettista sidosta. 

Aineiston pohjalta heränneitä ajatuksia yhdistelemällä päädyttiin loppujen lopuksi tut-

kimuksen teoriasisältöön ja lopuksi pohdinta ja johtopäätökset muotoutuivat teorian ja 

empirian vuoropuhelun myötä. 

Jäsentelyosuudessa tutkimuksesta saatuja tuloksia kvantifioitiin ja visualisoitiin Ex-

celin, Knimen ja Pythonin avulla. Excel on Microsoftin ohjelmisto, Knime on analytiik-

kaohjelmisto ja Python on ohjelmointikieli. Knimellä jäsennettiin aineistoa Exceliin ja 

luotiin verkostograafi. Pythonilla tehtiin market basket -analyysi apriori-algoritmillä, 

jonka avulla selvitettiin, mitkä riskitekijäyhdistelmät johtavat kaatumiseen (ks. Luvun 

4.2 osio Kaatuminen, monta syytä). Analyysin herkkyys oli asetettu siten, että rinnak-

kaisten tekijöiden esiintyvyys oli viisi tapausta tai enemmän. Aineistosta laskettiin 

myös esimerkiksi eri teemojen esiintyvyyttä selvitettävissä luokissa ja luokiteltujen 

kaatumisten syiden ja seurausten ilmenemisen määriä (ks. Luku 4.2 ja Luku 4.3). Laa-

dullisessa sisällönanalyysissä voidaan tuottaa aineistosta määrällisiä tuloksia esimer-

kiksi laskemalla erilaisiin teemoihin kuuluvien tekijöiden lukumääriä (Saaranen-Kaup-

pinen & Puusniekka 2006). Ohjaajani auttoi minua osittain aineiston käsittelyssä ja 

mietimme yhdessä, miten aineistoa voisi käsitellä ja kävimme myös keskustelua, mi-

ten saadut tulokset kertovat. Lisäksi teoriaosuuden hahmottuminen auttoi aineiston 

lisätutkimisen kanssa ja toi tulosten tulkintaan enemmän syvyyttä. Aineiston tulosten 

ja johtopäätösten ymmärtämisen ja kokoamisen apuna hyödynnettiin teorioita ja eri-

laisia näkökulmia asioiden kytkeytymisestä ja vaikutuksista. Vähitellen aineiston pala-

sista muodostui kokonaisuus. Tutkimustehtävä ohjasi aineiston analyysiä ja sen oh-

jaamana myös jäsennettiin tuloksia ja johtopäätöksiä. Tutkimustehtävän kysymyksen-

asettelua täsmennettiin myös tutkimuksen edetessä.  
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

Saatu HaiPro-aineisto kattoi vuoden 2017 vaaratapahtumailmoitukset ja tutkimukseen 

liittyviä kaatumisia oli aineistossa 421 tapausta. Likimääräisesti ajateltuna, vuoden 

2017 jokaisena päivänä on kaatunut noin 1,2 ihmistä. Potilaita, joilla on ilmennyt tois-

tuvia kaatumisia, oli aineiston perusteella vain muutamia.  

4.1 Kaatumistilanteeseen liittyvät tekijät ja tapahtumatyyppi 

Tilannetekijöiden analysoinnissa ja tulkinnassa kartoitettiin ensin tapahtumapaikkaa ja 

aineiston perusteella valtaosa (95 %) kaatumisista oli tapahtunut sisällä ja joitakin kaa-

tumisia oli tapahtunut ulkona. Muutamassa tapauksessa kaatumispaikka ei ollut tar-

kennettu, joten nämä jäivät luokittelematta. Useasta tapauksesta ei pystytty määrittä-

mään tapahtuma-aikaa, koska lähes puolessa kaikista tapauksista (46 %) ei ollut viit-

teitä tapahtuma-ajasta. Muuten kaatumistapahtumien ajankohta jakautui melko tasai-

sesti aamu-, päivä-, ilta- ja yöaikoihin. Kuvassa 17 näkyy tarkemmat prosenttiosuudet 

tapahtumapaikoille ja -ajoille. 

Kaatumistapausten satuttua potilaan kaatuminen havaittiin ensimmäisenä ammatti-

henkilöstön toimesta 59 % tapauksista. Ilmoitus kaatumisesta tuli 27 % tapauksista 

jonkin teknisen laitteen (turvahälytin tai puhelin) välityksellä kaatuneelta potilaalta tai 

tilanteessa olleelta muulta henkilöltä. Myös muut henkilöt (omaiset, läheiset tai muut 

sattumalta tapahtuman nähneet) havaitsivat joitakin kaatumisia. Kaatumisten havait-

semisessa 77 % tapauksissa oli viive, jolloin kaatuneet potilaat joutuivat odottamaan 

Kuva 17 Kaatumisten tapahtumapaikka ja -aika 
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avun saamista kaatumisen jälkeen. 12 % tapauksissa apu oli saatavilla heti potilaan 

kaatuessa tai kaaduttua. Osasta tapauksista ei ollut luettavissa, oliko kaatumisen ai-

kana paikalla joku toinen henkilö. Kuvassa 18 on esitetty kaatumisen havainnointitavat 

ja onko havainto kaatumisesta tehty viiveellä vai ei.  

Kuvassa on myös jaoteltu havainnoinnin viive -tapaukset kahteen luokkaan, jossa toi-

sessa on tehty hälytys kaatumisesta (27 %) ja toisessa ei ole tullut hälytystä (50 %), 

ja esimerkiksi ammattihenkilöstö on löytänyt potilaan kotoaan kaatuneena.  

Kaatumisista siis 27 % havaittiin jonkin teknisen laitteen avulla. Kuvassa 19 on pro-

senttiosuudet hälyttimiin liittyvissä asioissa. 

Kuva 19 Hälyttimeen liittyvät tilannetekijät 

Kuva 18 Kaatumisten havainnointitavat ja havainnoinnin viiveet 
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Kaatuneilla potilailla 38 % oli hälytin, mutta yli puolessa tapauksista (61 %) ei saatu 

selville, oliko asiakkaalla turvahälytin olemassa. Kuitenkin, vaikka asiakkaalla oli tur-

vahälytin, 9 % tapauksista potilas ei ollut osannut tai pystynyt hälyttämään apua tur-

vahälyttimellä. Osassa tarinoita ei käynyt ilmi, oliko turvahälytin toimiva (70 %) ja kol-

messa tapauksessa (1 %) ilmeni, että hälyttimessä oli tekninen vika.  

Kaatumiset luokiteltiin tapahtumatyypeittäin ja eri luokkia olivat ”Kaatuminen”, ”Putoa-

minen tuolilta tms.”, ”Putoaminen sängyltä”, ”Muu syy” ja ”N/A”. Kuvassa 20 on kaatu-

mistyypit.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Kuva 20 Kaatumistyyppi 

Kaatumistyyppien luokittelussa 37 % kaatumisista kaatumistyyppi ei ollut luettavissa 

HaiPro-kirjauksesta. Melkein yhtä monessa tapauksessa kaatuminen oli tapahtunut 

potilaan ollessa seisoma-asennossa (36 %) ja tuolilta oli pudottu 18 % tapauksessa, 

kun taas sängyltä oli pudonnut 7 % potilaista. Sängyltä putoamisissa monessa tapauk-

sessa potilas oli luisunut sängyltä alas. 

4.2 Kaatumisen syyt 

Kaatumisten syyt ovat kuvassa 21, jossa kaatumisten kaikki syyt on jäsennetty riski-

tekijäluokkien mukaan (Henkilöön liittyvät vaaratekijät, Ulkoiset vaaratekijät ja Tilan-

netekijät).  
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Merkityksellisimpiä syitä kaatumiselle olivat Heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky  

(12 %), Sairaudet (12 %), Alentunut tasapaino ja lihasvoima (6 %), Heikentynyt muisti 

ja ajattelutoiminnot (6 %) ja Huonot jalkineet (6 %). Valtaosa tunnistetuista syistä liittyi 

henkilöön liittyviin riskitekijöihin (44 %). 24 % syistä liittyi ulkoisiin riskitekijöihin ja 10 

% tilannetekijöihin. 

Noin puolessa kaikista tapauksista, joissa kaatumisen syy tai syyt oli tunnistettu, kaa-

tumiseen oli vaikuttanut useampi tekijä samanaikaisesti. Vastaavasti noin puolessa 

tapauksista, joissa oli kirjattu kaatumisen syy, kaatuminen oli ilmoitettu aiheutuneen 

vain yhdestä syystä (Kuva 22).  

Kuva 21 Kaatumisten syyt riskitekijäluokittain 
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Kuva 22 Kaatumiset luokiteltuna kaatumiseen vaikuttaneiden syiden määrän mukaan  

Aineistossa 30 % tapauksista kaatumisen syy oli epäselvä (N/A) ja 34 % tapauksissa 

oli yksi syy ja 35 % tapauksissa useampi syy, jotka olivat aiheuttaneet kaatumisen. 

Kuvassa 23 on eriteltynä ja laskettuna kaikki aineistossa esiintyneet syyt. 

Kaatumisen syy x kaatumistapa Kaatuminen 
seisaaltaan Muu syy N/A

Putoaminen 
sängyltä

Putoaminen 
tuolilta tms. Yhteensä

N/A 34 1 71 5 16 127
Heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky 31 2 29 3 14 79
Sairaudet 31 1 31 1 9 73
Alentunut tasapaino ja lihasvoima 21 7 2 9 39
Heikentyneet muisti- ja ajattelutoiminnot 13 18 1 7 39
Huonot jalkineet 13 12 1 9 35
Apuvälineiden käyttämättömyys 15 8 2 25
Kodin vaaranpaikat (esteettömyys) 17 2 2 3 24
Kodin vaaranpaikat (muu) 5 1 11 5 22
Kodin vaaranpaikat (liukkaus) 10 5 1 3 19
Apuvälineiden puute tai niiden toiminnasta 
aiheutuva 5 3 2 2 6 18
Kiirehtiminen 8 5 2 2 17
Heikentynyt näkö ja kuulo 5 6 4 15
Kodin vaaranpaikat (hämäryys) 9 3 3 15
Omien voimavarojen yliarviointi 5 1 3 2 1 12
Muu syy 3 1 2 3 2 11
Heikentynyt vireystila 3 1 5 9
Muut toiminnan rajoitteet 3 1 4 8
Alkoholi 6 1 7
Huolimattomuus 2 5 7
Levottomuus 3 1 3 7
Tarkoituksellinen toiminta 2 4 1 7
”Turhien" riskien ottaminen 2 2 1 2 7
Lääkitykseen liittyvä 1 3 1 5
Kodin ulkopuoliset vaaranpaikat 4 4
Heikentynyt pidätyskyky 1 1
Kaatumisen pelko 1 1
Yhteensä 246 14 220 37 116 633

Kuva 23 Kaatumisten kaikki syyt ja kaatumistapa 
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Kaatumisten syiden tarkastelu osoittaa, että Heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky, 

Sairaudet, Alentunut tasapaino ja lihasvoima, Heikentyneet muisti- ja ajattelutoimin-

not, Huonot jalkineet sekä Kodin vaaranpaikat (esteettömyys) ovat keskeisimmät syyt 

kaatumisiin. Kodin turvallisuuteen liittyvät vaaranpaikat on merkitty kuvassa keltai-

sella, koska jos nämä tekijät yhdistettäisiin, siitä tulisi lukumäärällisesti suurin yksittäi-

nen tekijä kaatumiselle. Kaatumisten syitä oli (421 tapauksessa) yhteensä 633, joten 

useassa tapauksessa kaatumiselle oli löydettävissä useampia syitä. 

Kaatumisten syistä tehtiin myös verkostograafi, josta yhteydet ja keskeiset tekijät ovat 

havaittavissa (Kuva 24). 

 

Kuva 24 Kaatumisten syiden verkostograafi 
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Keskeisimmät tekijät ovat graafin keskellä ja niiden pallot ovat suurempia. Graafin ul-

kokehällä olevat tekijät, joissa on pienemmät pallot ovat olleet tutkitussa aineistossa 

vähemmän merkityksellisiä tekijöitä. 

4.2.1 Kaatuminen, yksi syy 

Jos tapauksessa oli mainittu vain yksi syy kaatumiselle, syy kaatumiseen on ollut jokin 

seuraavista (Kuva 25). 

 

Tapauksissa, joissa oli mainittu vain yksi syy kaatumiselle, kaatumisten syiden järjes-

tys hieman muuntuu, kun verrataan kaikkiin kaatumisiin löytyneisiin syihin. Tutkitta-

essa yhtä yksittäistä kaatumisen syytä on havaittavissa, että Sairaudet, Heikentynyt 

liikkumis- ja toimintakyky, Kodin vaaranpaikat (muu) ja Apuvälineiden käyttämättö-

myys ovat merkittävimmät tekijät yksittäisten syiden joukosta. Samoin kuin kuvan 23 

esityksessä, voidaan myös tässä todeta, että yhdistämällä Kodin vaaranpaikat -luokat 

saataisiin lukumäärällisesti suurin syy kaatumiselle.  

Kun yksittäiset kaatumisen syyt, jossa ainoana syynä kaatumiseen oli kyseinen syy, 

suhteutettiin kaikkiin aineistosta löytyneisiin vastaaviin kaatumisen syihin, merkityksel-

lisin yksittäinen kaatumisen aiheuttanut tekijä oli Tarkoituksellinen toiminta. Kuvassa 

26 näkyy yhden syyn kaatumisten tekijät suhteessa koko aineistossa ilmenneisiin vas-

taaviin syihin.  

Vain yksi syy x kaatumistapa Kaatuminen 
seisaaltaan Muu syy N/A

Putoaminen 
sängyltä

Putoaminen 
tuolilta tms. Yhteensä

Sairaudet 10 11 1 22
Heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky 6 6 2 3 17
Kodin vaaranpaikat (muu) 3 10 2 15
Apuvälineiden käyttämättömyys 8 3 11
Alentunut tasapaino ja lihasvoima 3 1 1 4 9
Huonot jalkineet 2 3 4 9
Muu syy 3 2 2 7
Kodin vaaranpaikat (esteettömyys) 5 1 6
Kodin vaaranpaikat (liukkaus) 3 2 1 6
Apuvälineiden puute tai niiden toiminnasta 
aiheutuva 1 1 3 5
Tarkoituksellinen toiminta 2 3 5
Alkoholi 4 4
Heikentynyt näkö ja kuulo 1 3 4
Heikentynyt vireystila 1 1 2 4
Muut toiminnan rajoitteet 1 3 4
Omien voimavarojen yliarviointi 2 1 1 4
Kiirehtiminen 1 1 1 3
Kodin vaaranpaikat (hämäryys) 1 1 1 3
Heikentyneet muisti- ja ajattelutoiminnot 1 1 2
Huolimattomuus 1 1 2
Lääkitykseen liittyvä 2 2
Kodin ulkopuoliset vaaranpaikat 1 1
Yhteensä 54 4 42 17 28 145

Kuva 25 Yksi syy kaatumiselle ja kaatumistapa 
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Muita oleellisia yksittäisiä tekijöitä suhteutettuna koko aineistoon ovat Kodin vaaran-

paikat (muu), Muu syy, Alkoholi, Muut toiminnan rajoitteet ja Apuvälineiden käyttämät-

tömyys. Kahdessa tapauksessa viidestä Lääkitykseen liittyvä syy on ollut ainoa syy 

kaatumiseen. 

4.2.2 Kaatuminen, monta syytä 

Aineisto analysoitiin etsimällä säännöllisiä joukkoja syymuuttujista ja niiden toistu-

vuutta apriori-algoritmillä. Kaatumiseen samanaikaisesti ja toistuvasti vaikuttaneet 

syyt ovat nähtävissä kuvassa 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä (kpl) Koko aineisto (kpl) Suhteellinen
Tarkoituksellinen toiminta 5 7 71 %
Kodin vaaranpaikat (muu) 15 22 68 %
Muu syy 7 11 64 %
Alkoholi 4 7 57 %
Muut toiminnan rajoitteet 4 8 50 %
Heikentynyt vireystila 4 9 44 %
Apuvälineiden käyttämättömyys 11 25 44 %
Lääkitykseen liittyvä 2 5 40 %
Omien voimavarojen yliarviointi 4 12 33 %
Kodin vaaranpaikat (liukkaus) 6 19 32 %
Sairaudet 22 73 30 %
Huolimattomuus 2 7 29 %
Apuvälineiden puute tai niiden toiminnasta 
aiheutuva 5 18 28 %

Kuva 26 Yksittäisten kaatumistekijöiden osuus suhteutettuna koko aineiston vastaaviin syi-

hin 
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Aineistosta nousi esiin usein heikentyneet muisti- ja ajattelutoiminnot ja sairaudet sekä 

heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky. Nämä tekijät tuntuivat muodostavan toistuvia 

”sarjoja”. Pääasiassa tekijät olivat henkilöön liittyviä tekijöitä. Sarjoja muodostui myös 

joistain ulkoisista tekijöistä, jotka liittyivät kodin vaaranpaikkoihin ja huonoihin jalkinei-

siin ja yksi tilannetekijä (Kiirehtiminen). Tekijärivien välistä on poistettu rivejä, jos sa-

mat tekijät olivat jo tulleet esiin eri järjestyksessä, esimerkiksi Heikentyneet muisti- ja 

ajattelutoiminnot & Sairaudet = Sairaudet & Heikentyneet muisti- ja ajattelutoiminnot. 

  

Kuva 27 Kaatumiseen samanaikaisesti ja toistuvasti vaikuttaneet syyt 
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4.3 Kaatumisen seuraukset 

Hieman yli kolmasosassa tapauksista (35 %) kaatumisella oli ollut seuraus potilaalle 

(Kuva 28).  

Kaatumisten seurauksia tarkasteltaessa havaittiin, että 48 % tapauksista kaatumisella 

ei ollut kirjattu kaatuneelle henkilölle seuranneen mitään fyysistä vahinkoa. Tapauk-

sista 35 % kaatumisella oli eriasteisia seurauksia, esimerkiksi haavoja, ruhjeita jne. 

Tutkimuksessa ei selvitetty tarkemmin seurausten vakavuutta. 

Potilaalle aiheutuneiden seurausten lisäksi selvitettiin, millaisia seurauksia kaatumi-

sesta oli hoitohenkilöstölle tai prosessille selvittämällä, jouduttiinko potilaan kaaduttua 

hälyttämään paikalle lisäresursseja. Noin 93 % tapauksista potilaan kaatumisesta oli 

jonkinasteinen seuraus prosessille. Hoitohenkilöstö oli joutunut vähintään nostamaan 

potilaan ylös lattialta. Kuvassa 29 on nähtävissä, onko kaatumisen jälkeen tarvittu li-

säresursseja potilaan auttamiseen tai hoitoon. 

 

 

 

 

 

 

Joissain tapauksissa paikalle tullut henkilö oli pystynyt hoitamaan tilanteen ja nosta-

maan potilaan ylös. Tapauksissa yli puolessa (66 %) oli tarvittu nostamiseen lisäapua 

tai oli muuten tarvittu lisäapua, esimerkiksi pyydetty ambulanssi paikalle tai kysytty 

Kuva 29 Lisäresurssit 

Satuttiko asiakas itsensä Kyllä Ei N/A Yhteensä

Kaatuminen seisaaltaan 60 74 18 152
Muu syy 4 5 9
N/A 52 73 30 155
Putoaminen sängyltä 10 15 4 29
Putoaminen tuolilta tms. 26 37 13 76
Yhteensä 148 203 70 421

Kuva 28 Tapahtumatyyppi & satuttiko potilas itsensä 
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konsultaatiota. Lisäresursseja oli myös tarvittu, kun potilas oli joutunut lähtemään ko-

din ulkopuolelle hoitoon tai hänen luonaan oli ollut tarpeellista tehdä lisäkäyntejä.  

4.4 Muut huomiot 

Teoriaosiossa nousi esiin, että kaatumishistorialla olisi merkitys kaatumiseen, joten 

aineistosta etsittiin tapaukset, joissa oli mainittu, että potilaalla on ollut toistuvaa kaa-

tuilua. Toistuvia tai aiempia kaatumisia potilaalla oli mainittu 16 tapauksessa. Tutkitta-

essa kaatumisen syitä niillä potilailla, joilla oli mainittu olevan aiempaa kaatumishisto-

riaa, löytyi 25 syytä, jotka näkyvät kuvassa 30. 

 

 

 

 

 

 

 

Suurin yksittäinen tekijä oli Heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky. Lääkitykseen liittyviä 

tapauksia oli kaksi ja koko aineistossa oli viisi lääkitykseen liittyvää kirjausta.  

 

  

Kuva 30 Kaatumisen syy, jos potilaalla toistuvia kaatumisia 

Toistuvat kaatumiset, syyt kaatumiselle
Alentunut tasapaino ja lihasvoima 3
Heikentyneet muisti- ja ajattelutoiminnot 3
Heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky 5
Heikentynyt näkö ja kuulo 1
Kiirehtiminen 2
Kodin vaaranpaikat (muu) 1
Lääkitykseen liittyvä 2
Muu syy 1
N/A 2
Omien voimavarojen yliarviointi 1
Sairaudet 3
Tarkoituksellinen toiminta 1
Yhteensä 25
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5 POHDINTA 

Kaatuminen on kotihoidossa oleville ikääntyneille potilaille vakava riski ja on ennus-

tettu, että tulevaisuudessa kaatumistapaukset tulevat lisääntymään, kun ikääntynei-

den määrä kasvaa (Tilastokeskus 2019; Sisäasiainministeriö 2012, 21, 23). Kaatumi-

nen saattaa aiheuttaa sairastuvuutta ja terveydenhuoltopalveluiden käyttöä sekä pa-

himmassa tapauksessa jopa kuolleisuutta (Rubenstein 2006, 37). On tärkeää, että 

kaatumisten ennaltaehkäisemiseksi tutkitaan kaatumisten syitä ja riskitekijöitä, sillä 

Rubensteinin (2006, 40) mukaan riskitekijöihin vaikuttamalla voidaan vähentää kaatu-

misia. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin ollut selvittää: ”Mitä syitä tai riskitekijöitä 

sekä seurauksia kaatumisella on ollut?”. 

Yhä useampi ikääntynyt tullee saamaan hoidon kotiympäristöönsä ja samanaikaisesti 

kotihoidon laadukasta toteuttamista varjostaa tiukkenevat resurssit. Palveluiden tar-

jonta kotiympäristössä täytyy huomioida potilaiden turvallisuusnäkökulmasta ja erinäi-

siä riskienhallinnan toimenpiteitä on tehtävä, jotta kotona asumisen turvallisuus ja laa-

dukas hoito mahdollistuvat. Ikääntyneiden turvallisuudessa korostuu asumisen turval-

lisuus ja sitä parantamalla voidaan vähentää myös kaatumis- ja putoamistapaturmia 

(Sisäasiainministeriö 2012, 76). Kotona asumisen turvallisuus tulisi nähdä yhtenä mer-

kittävä osa-alueena terveydenhuollon organisaation riskienhallinnassa. Tutkimuksen 

tarkoituksena on ollut herätellä ajattelemaan: ”Miten hallitaan kaatumisriskejä ja edis-

tetään potilasturvallisuutta kotihoidossa?” 

Riskienhallinta on organisaation joka tasolla tehtävää työtä (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2011, 8) ja sen toteuttamiseksi kotihoidossa tarvitaan tietoa esimerkiksi kaatumi-

seen liittyneistä olosuhteista ja syistä, jotta voidaan suunnitella, mihin ja miten riskeihin 

voidaan ja kannattaa vaikuttaa. Tutkimusta ohjaavana kysymyksenä on esitetty: ”Mi-

hin kaatumisen riskitekijöihin voidaan vaikuttaa?” 

5.1 Kaatumistilanteeseen liittyvät tekijät ja tapahtumatyyppi 

Tapahtumapaikkana yleisin kaatumispaikka oli sisällä ja ulkona oli kaatunut vain muu-

tama potilas. Tosin voi olla, että jos potilas olisi kaatunut ulkona, siitä ei tehtäisi mer-

kintää HaiProon vaan vain potilastietoihin, varsinkin jos kaatuminen on tapahtunut niin, 

että hoitohenkilöstö ei ole saanut sitä tietoonsa tapauksissa, jossa potilas hakeutuu 

kaatumisen vuoksi suoraan hoitoon päivystykseen. HaiProsta vaaratapahtumia 
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analysoitaessa, on huomioitava, että HaiProon kirjatut tapahtumat voivat olla vain osa 

kaikista tapahtuneista vaaratilanteista.  

Kun tarkasteltiin kaatumistapauksissa ilmoitettuja ajankohtia, huomattiin, että ne ja-

kautuivat vuorokauden eri ajankohtiin melko tasaisesti. Analysoitu aika ei välttämättä 

ollut sama kuin milloin potilas oli kaatunut, mutta se ilmentää aikaa, jolloin kaatumisen 

vuoksi potilas on tarvinnut apua. Tosin melkein puolessa tapauksista ei ollut saata-

vissa kaatumisen ajankohtaa ja myös, miten kaatuminen oli tapahtunut, jäi suurimassa 

osassa tapauksia epäselväksi. Tapahtumatyyppinä yleisin tapa kaatua oli kaatuminen 

seisaaltaan. Sängyltä tippumisen syynä oli usein ollut luisuminen tai muu vastaava 

putoamistapa, joten sängyt eivät ole olleet tarpeeksi turvallisia.  

Aineistossa oli jonkun verran puutteellisia kirjauksia ja HaiProssa esitettyihin kysymyk-

siin ei ollut vastauksia; joissain tapauksissa ei ollut edes vähimmäistä tarvittavaa tietoa 

(mitä tapahtunut - syy - seuraus). Osittain aineiston puutteellisuuden voi selittää se, 

että ei tiedetä tarkkaan ottaen, mitä on tapahtunut ja mikä siihen on johtanut. Toisaalta 

puutteet kirjaamisissa voivat johtua myös siitä, että HaiPron käyttäjät eivät tiedä käy-

tänteitä, mitä ja miten HaiProon pitäisi kirjata tai heillä ei ole aikaa kirjata. Jos HaiPro-

tietoa halutaan hyödyntää enemmälti, niin kirjaamiskäytäntöjä ja datan tietosisältöä 

olisi hyvä yhdenmukaistaa sellaisiksi, että datasta saataisiin enemmän ja paremmin 

tietoa kaatumistapauksista. HaiPro-järjestelmän kysymykset voisivat olla vieläkin sel-

keämpiä ja strukturoidumpia tai valittavana voisi olla valmiita luokkamuuttujia. Mah-

dollisimman helpot kirjauskäytännöt helpottaisivat myös henkilöstön työtä. HaiPro-mo-

biiliapplikaatiolle voisi myös olla kysyntää. HaiPron kehittämistyö pitäisi miettiä koko-

naisuutena organisaation tarpeiden mukaan siten, että sen käyttäminen olisi yksinker-

taista ja siitä saatava data olisi mahdollisimman helposti hyödynnettävissä.  

Tutkimuksen tulosten perusteella yli puolet (59 %) kaatumistapauksista havaittiin am-

mattihenkilöstön toimesta, jolloin oletettavasti useimmiten havainto on tehty normaalin 

kotikäynnin yhteydessä. Se, kauanko potilas on joutunut odottamaan apua, jäi monesti 

aineistosta epäselväksi, mutta valtaosassa (77 %) tapauksissa potilaat joutuivat odot-

tamaan avun saamista kaaduttuaan. Noin kolmasosassa edellä mainituista viive on 

johtunut siitä, että turvahälytyksen tultua ammattihenkilöstöllä on kestänyt jonkin aikaa 

päästä potilaan luokse. Yli kahdessa kolmasosassa näistä (77 %) tapauksista potilaan 

kaatumisesta ei ole tullut hälytystä, vaan potilas on löydetty kotoa kaatuneena. Se 
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miksi näin monessa tapauksessa ei ole tullut tai tehty hälytystä voi johtua esimerkiksi 

siitä, että potilaalla ei ole hälytintä, hälytin on viallinen, potilas ei osaa käyttää hälytintä 

tai se on sellaisessa paikassa, että potilas ei pysty sitä käyttämään, jos hän on kaatu-

nut. Tutkimuksessa selvitettiin myös hälyttimeen liittyviä tekijöitä, mutta aineistossa yli 

puolessa (61 %) tapauksista ei käy ilmi, onko potilaalla hälytin vai ei. Muutamissa ta-

pauksissa on mainittu, että potilaalla ei ole hälytintä. Aineiston perusteella suurimassa 

osassa (71 %) tapauksista ei käynyt ilmi, oliko hälytin toimiva tai eikö potilas halunnut 

tai osannut hälytintä käyttää. Muutamissa tapauksissa ammattihenkilöstö on testannut 

hälyttimen toimivuuden, jos asiakkaalla on ollut hälytin ja siitä ei ole tullut hälytystä.  

Tutkimuksen hälyttimeen liittyvien tekijöiden tulosten perusteella valtaosa avun saa-

misen odottelusta johtui siitä, että potilaan kaatumisesta ei ole mennyt tietoa esimer-

kiksi viranomaisille. Kuitenkin kaatumisen tapahduttua olisi ensiarvoisen tärkeää 

saada heräte kaatumisesta heti, jotta apu saadaan nopeasti paikalle. Turvateknolo-

gian hyödyntämisen haasteita voidaan tämän aineiston perusteella vain arvuutella, 

mutta uudenlaisen teknologian hyödyntäminen kaatumisten havainnoimiseen voisi 

tulla kyseeseen. Nykypäivän teknologia mahdollistaa, että kädessä oleva kello tunnis-

taa automaattisesti kaatumisen ja tällaisia tuotteita on jo myynnissä (ks. esim. Apple 

2019). Kelloon on liitetty automaattinen hälytyksen generoituminen oikeaan paikkaan 

(esim. ICE-yhteystiedot tai hätäkeskus), mikä mahdollistaisi kaatumisen tiedon siirty-

misen heti, ilman, että kaatuneen tulee esimerkiksi painaa nappia. Tulevaisuudessa 

toinen vaihtoehto on luultavasti myös kameravalvontaan yhdistetty analytiikka, jonka 

avulla saadaan heräte kaatumisesta heti sen tapahduttua. 

5.2 Kaatumisen riskitekijät tai syyt 

Empiirisessä osiossa esitetyissä aineistosta löytyneistä kaatumisen syissä on vastaa-

vuuksia teoriassa esitettyihin kaatumisen riskitekijöihin. Kaatumiseen vaikuttavat teki-

jät on jäsennetty kolmeen luokkaan: Ulkoisiin tekijöihin, Henkilöön liittyviin tekijöihin ja 

Tilannetekijöihin (Kuva 7). Kaikista luokista on löydetty vastaavuuksia empiirisestä ai-

neistosta. Merkittävimmät syyt kaatumiseen on Henkilöön liittyvillä tekijöillä. Henkilöön 

liittyvät tekijät vastasivat noin puolta kaikista aineistosta löytyneistä kaatumisen syistä.  

Kaatumisista tehtyjen tutkimusten ja tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, 

että syyt kaatumiselle eivät ole välttämättä helposti havaittavissa, saati että syyt olisi-

vat yksiselitteisiä. Sen sijaan, että kaikille kaatumisille olisi löydettävissä esimerkiksi 
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yksittäistä juurisyytä, voidaan ajatus siirtää eri riskitekijöiden välisiin yhteyksiin. Kaa-

tumiset ovat usein monisyisiä tapahtumia ja esimerkiksi tutkijat ovat tuoneet esiin, että 

potilaan todennäköisyys kaatua nousi yli 50 prosenttiyksikköä, kun riskitekijöiden 

määrä nousi nollasta tai yhdestä riskitekijästä neljään tai useampaan riskitekijään (Ru-

benstein & Josephson 2002, 152). Kaatuminen voi myös tapahtua yksittäisen riskite-

kijän tai syyn takia. Analysoidun aineiston keskimääräinen syymäärä oli 1,5 syytä/ 

kaatumistapaus ja kaatumisille oli havaittavissa enintään neljä yhtäaikaista syytä. Ai-

neistosta noin puolessa tapauksista, joissa oli löydettävissä syitä, syyt olivat moninai-

sia ja vastaavasti noin puolessa tapauksista oli tunnistettavissa vain yksi syy kaatumi-

selle. Rajoituksena on kuitenkin huomioitava HaiPro-kirjauksen tehneen henkilön tieto 

kaatumiseen vaikuttaneista syistä ja tapa kirjata; on mahdollista, että kaikkia syitä ei 

ole kirjattu. Kaatumisten kaikkia syitä tutkittaessa seuraavat tekijät olivat suurimpia 

tekijäluokkia (Kuva 31): 

 

Kuva 31 Kaatumisten kaikki syyt 

Monet näistä tekijöistä liittyvät ikääntymisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Teoriassa 

on tuotu esiin, että iällä on vaikutus siihen, miten riskitekijät vaikuttavat eri tavalla ris-

kiin kaatua. Sisäasiainministeriön (2012, 22) mukaan mitä iäkkäämpi henkilö on, sitä 

todennäköisemmin kaatumisen syy liittyy henkilöön itseensä. Tämä on nähtävissä 

myös aineiston pohjalta tehdystä vertailusta, sillä melkein kaikki (pl. Huonot jalkineet) 

aineistosta esiin nousseet oleellisimmat kaatumisen syyt liittyvät henkilöön liittyviin ris-

kitekijöihin. Henkilöön liittyviin tekijöihin voi olla ongelmallista pyrkiä vaikuttamaan, 

mutta esimerkiksi huonot jalkineet ja apuvälineiden käyttämättömyys voisivat olla asi-

oita, joihin kannattaisi panostaa.  

Heikentyneet muisti- ja ajattelutoiminnot ovat neljänneksi suurin syyryhmä kaatumi-

selle. Muistisairauden mukana tuomaan kaatumisriskiin olisi tärkeää pystyä vaikutta-

maan, sillä oletuksena on, että muistisairaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan seu-

raavan kahdenkymmenen vuoden päästä (Sisäasiainministeriö 2012, 23).  

Heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky
Sairaudet
Alentunut tasapaino ja lihasvoima
Heikentyneet muisti- ja ajattelutoiminnot
Huonot jalkineet
Apuvälineiden käyttämättömyys
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5.2.1 Kaatuminen, yksi syy 

Kaatumisen syiden teoreettisessa osiossa esitettiin, että joidenkin yksittäisten tekijöi-

den on huomattu lisäävän kaatumisen riskiä. Aineiston perusteella merkittävimmät yk-

sittäiset kaatumiseen vaikuttavat syyt ovat seuraavassa kuvassa (Kuva 32):  

 

Kuva 32 Yksittäiset kaatumisen syyt 

Asiat, joihin tämä jaottelu antaa opastusta kaatumisten ennaltaehkäisemiseksi ovat 

Kodin vaaranpaikat (muu), Apuvälineiden käyttämättömyys ja Huonot jalkineet. Kodin 

vaaranpaikat (muu) -luokan tekijöistä monet liittyivät sängyltä putoamiseen, joten yksi 

konkreettinen keino edistää potilaan turvallisuutta on kiinnittää huomiota sänkyjen tur-

vallisuuteen. Samoin kuin jalkineongelmaan ja apuvälineiden parempaan käyttöön 

voidaan yrittää vaikuttaa, tai ainakin niihin vaikuttamisen voidaan ajatella olevan 

enemmän muiden käsissä kuin esimerkiksi liikkumis- ja toimintakyvyn tai tasapainon 

ja lihasvoiman parantaminen. Tosin näitäkin parantamalla voidaan ennaltaehkäistä 

kaatumisia. 

Suhteutettuna yksittäiset syyt koko aineiston vastaaviin syihin, merkittävimpien syiden 

järjestys on erilainen (Kuva 33): 

 

Kuva 33 Yksi syy suhteutettuna koko aineiston vastaaviin syihin 

Kun suhteutetaan yksittäiset kaatumisen syyt kaikkiin vastaaviin aineiston syihin, huo-

mataan, että esimerkiksi tarkoituksellinen toiminta, alkoholi, heikentynyt vireystila ja 

lääkitykseen liittyvät syyt nousevat esiin. Näihin asioihin puuttuminen voi olla 

Sairaudet
Heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky
Kodin vaaranpaikat (muu)
Apuvälineiden käyttämättömyys
Alentunut tasapaino ja lihasvoima
Huonot jalkineet

Y
ks
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yy

Tarkoituksellinen toiminta
Kodin vaaranpaikat (muu)
Muu syy
Alkoholi
Muut toiminnan rajoitteet
Heikentynyt vireystila
Apuvälineiden käyttämättömyys
Lääkitykseen liittyvä

Y
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ongelmallista, vaikkakin tärkeää. Erityisesti huomiota herättävää oli se, että lääkityk-

seen liittyviä syitä oli koko aineistossa neljä ja yksittäisenä syynä kaatumiseen lääkitys 

oli kahdessa tapauksessa. Tutkijat ovat todenneet (Lord et al. 2001), että lääkityksen 

ja kaatumisen välillä on syy-yhteys. Tässä tutkimuksessa lääkityksen merkitystä kaa-

tumiseen ei pystytä osoittamaan, koska otos on suppea.  

5.2.2 Kaatuminen, monta syytä 

Monet oleellisista yhtäaikaisesti vaikuttavista kaatumisen syistä olivat henkilöön 

liittyviä tekijöitä, mikä tukee ajatusta siitä, että iän myötä henkilöön liittyvillä tekijöillä 

on suurempi osuus kaatumiseen (Sisäasiainministeriö 2012, 22). Aineistosta havaittiin 

kaatumisen syy-yhteyksinä sairaudet ja heikentyneet muisti- ja ajattelutoiminnot (Kuva 

27) ja näiden tekijöiden voidaan ajatella olevan huomionarvoisia, jos ne vaikuttavat 

yhtäaikaisesti.  

Ulkoisista tekijöistä keskeisiä syy-yhteyksiä löytyi luokista Kodin vaaranpaikat (liuk-

kaus)/ Kodin vaaranpaikat (esteettömyys) tai Huonot jalkineet. Nämä lienevät sellaisia 

tekijöitä, joihin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan, sillä vaikuttamisen keinot ovat luulta-

vasti helpommat kuin miten voidaan vaikuttaa henkilöön liittyviin tekijöihin. Varsinkin, 

jos potilaan liikkumis- ja toimintakyky on heikentynyt, niin on huomioitava kodin vaa-

ranpaikat sekä pyrittävä muistuttamaan potilasta välttämään kiirehtimistä, sillä silläkin 

lienee ollut osassa tapauksissa vaikutus kaatumiseen.  

5.3 Kaatumisen seuraukset 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa havainnot kaatumisten seurauksista ovat vähäi-

semmät kuin mitä alun perin oli tarkoituksena selvittää: 48 % tapauksista kaatumisesta 

ei ole mainittu olevan seurausta potilaalle ja 35 % tapauksista kaatuminen on aiheut-

tanut haittaa. Haitan astetta ei selvitetty tapauksista sen tarkemmin, koska analysoitua 

aineistoa vastaavaa seurausdataa ei saatu kohtuullisella työllä HaiPro-järjestelmästä 

käyttöön, joten tältä osin tyydyttiin vähäisempään tutkimiseen.  

HaiPro-järjestelmässä olisi ollut valmiina myös analysoituun aineistoon liittyvä luokit-

telu kaatumisten seurauksista prosessille. Tätä dataa ei saatu tämän tutkimuksen 

käyttöön kuten ei edellisessä kappaleessa mainittua seurausdataakaan. Tässä tutki-

muksessa selvitettiin välitön kaatumisen aiheuttama lisäresurssin tarve Kyllä/ Ei/ N/A 

-jaottelulla. Tulosten perusteella valtaosassa (93 %) tapahtuneista kaatumisista 
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vähäisin seuraamus prosessille on ollut, että potilas on jouduttu nostamaan ylös 

lattialta. 66 % tapauksissa potilaan hoito on vaatinut lisäresursseja, jotta potilas on 

saatu nostettua ylös ja/ tai hoidettua. Kun potilaan kotiin tarvitaan lisäresursseja, 

tilanne on prosessin näkökulmasta vaivallinen, koska lisäresurssin saaminen 

kotihoidossa ei ole niin suoraviivaista kuin esimerkiksi laitoshoidossa; avun saaminen 

potilaan kotiin aiheuttaa henkilöstölle enemmän siirtymistä. Osassa tapauksista 

potilas on myös joutunut lähtemään hoitoon kodin ulkopuolelle ja tämäkin lisää 

resurssien tarvetta.  

Ikääntyneiden kaatumisten seurauksien tutkimuksissa on arvioitu, että noin 20-30 pro-

senttia kotona asuvien ikääntyneiden kaatumisista johtaa hoitoa vaativaan vammaan 

ja mitä iäkkäämmästä potilaasta on kyse, sitä enemmän kaatumiset aiheuttavat vam-

moja ja vaativat sairaalahoitoa sekä sitä vaikeampaa on vammasta toipuminen (Pajala 

2016, 8, 10; Sisäasiainministeriö 2012, 36). Tutkijat ovat myös huomanneet, että viime 

vuosikymmenien aikana kaatumisesta aiheutuvien vakavien vammojen ja haavojen 

määrät ovat kasvaneet huomattavasti ja tätä kasvua ei voida selittää vain demograa-

fisella muutoksella (Kannus et al. 2018, koko artikkeli). Lisäksi kaatumisella voi olla 

myös kumulatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi kaatumisen pelko saattaa pahimmassa 

tapauksessa lamauttaa potilaan sänkyynsä.  

5.4 Kaatumisen ennaltaehkäisy ja potilasturvallisuuden edistäminen 

Kaatumisen ennaltaehkäisemiseksi täytyy tehdä töitä riskienhallinnan parissa strate-

gisella tasolla, organisaatiotasolla ja operatiivisella tasolla. Riskienhallinnan avulla voi-

daan edistää potilasturvallisuutta. Kuvassa 34 on jäsennetty kotihoidon kontekstissa 

kaatumisten osalta potilasturvallisuuden edistäminen.  
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Mallin runko muodostuu Potilasturvallisuus ja Kotona asumisen turvallisuus -mallista 

(Kuva 5), johon on yhdistetty myös muiden lukujen asiasisältöjä. Mallin keskiössä on 

potilasturvallisuus, josta on tässä tutkimuksessa huomioitu erityisesti kotona asumisen 

turvallisuus. Kotona asumisen turvallisuuden tavoite on tuotu esiin aiemmin ja siihen 

on liitetty kaatumisen ennaltaehkäisyn kannalta riskitekijät (Kuva 8). Tavoitteena on 

kotiympäristön turvallisuus, jolloin kotihoidon vaaroja tai riskejä pystytään hallitse-

maan ja poistamaan ja hoitomenetelmät mahdollistavat turvallisuuden. Tavoitteeseen 

sisältyy myös, että kotona oleminen on turvallista, jolloin potilas kohtaa minimaalisesti 

vaaratilanteita kotiympäristössä ja hän on kyvykäs olemaan siellä. Lisäksi potilaan ul-

koiset tekijät, henkilöön liittyvät tekijät ja tilannetekijät pitäisi olla kunnossa, jotta kaa-

tumisten osalta kotona asumisen turvallisuus -tavoitteeseen pääsy mahdollistuu.  

Kotona asumisen turvallisuuden tavoitteeksi ei ole asetettu täysin riskitöntä tai vaara-

tonta tilannetta, sillä ajatuksena on, että tällaiseen tilanteeseen ei luultavasti päästä. 

Sen vuoksi on ajateltu, että vaaroja tai riskejä eli tässä tapauksessa kaatumisia pys-

tytään välttämään, minkä johdosta potilas kohtaa minimaalisesti vaaratapahtumia. Ko-

tona asumisen turvallisuus -tavoitteen toteutuessa potilaan turvallinen hoito kotona 

mahdollistuu ja toiminnan voidaan tältä osin ajatella olevan laadukasta.  

Kuva 34 Kaatumiset ja potilasturvallisuuden edistäminen 
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1. Riskienhallinta, FMEA ja HaiPro 

Kuvan 34 mallissa lähdetään liikkeelle Riskienhallinta, FMEA ja HaiPro -kohdasta. 

Riskienhallinta on systemaattinen prosessi, joka on jatkuvaa toimintojen ja riskien seu-

rantaa ja toimenpiteiden tekemistä havaintojen pohjalta (Suominen 2003, 35, 38) ja se 

on sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille välttämätöntä, jos halutaan taata potilastur-

vallisuus. Tutkimuksessa on käytetty riskienanalysoinnissa hyödyksi FMEA:ta (Kuva 

4 ja Kuva 12), joka on ollut sopiva työkalu riskien johdonmukaiseen analysointiin. Ris-

kianalyysissä selvitetään mitä voi mennä vikaan ja jos jotain menee vikaan, millä to-

dennäköisyydellä se tapahtuu ja mitä siitä seuraa (Stamatis 1995, xx). FMEA-analyy-

sin avulla on havainnoitu muun muassa, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kaatumiseen 

ja mitä kaatumisesta on seurannut. Johdonmukaisen riskien arvioinnin avulla voidaan 

tunnistaa ongelmakohtia toiminnassa (ks. esimerkiksi Stamatis 1995), tässä tapauk-

sessa kotihoidossa ja ehkäistä tai minimoida kaatumisia.  

FMEA:n avulla tehdyn riskien analysoinnin perusteella on löydetty riskitekijöitä kaatu-

miselle, jotka uhkaavat kotona asumisen turvallisuutta ja analyysiin käytetty riskitieto 

on saatu HaiPro-järjestelmästä, johon kirjataan tapahtuneet vaaratapahtumat. HaiPro-

järjestelmään raportoidut vaaratapahtumat ovat kytkettävissä osaksi riskienhallintaa 

ainakin riskien tunnistamisen osin ja Suomen Potilasturvallisuusyhdistys (2015, 13) 

muistuttaakin, että riskien arviointia voidaan tehdä vaaratilanteista saatavan tiedon 

perusteella. Organisaatiossa tulee kuitenkin miettiä, mitä ja miten dataa halutaan val-

jastaa systemaattisemmin käyttöön. Tutkimuksessa tunnistetut riskitekijäluokat on ku-

vassa Kotona asumisen turvallisuuden tavoitteesta lähtevässä nuolessa. Tarkemmat 

eritellyt riskitekijät tai syyt on esitetty aiemmin (Kuva 14). Riskien tunnistamisen jäl-

keen riskienhallinnan prosessi jatkuu ja riskien arvioinnin perusteella määritetään toi-

menpiteet, päätetään niiden seurannasta ja toteutetaan toimenpiteet. 

Riskienhallinnan tulee olla sidoksissa organisaation toimintaan, jotta riskienhallinnan 

tueksi ja lähtökohdiksi saadaan informaatiota ja palautetta systeemistä, tässä tapauk-

sessa HaiPro-järjestelmästä. Organisaation riskienhallinnan pitää toimia vuorovaiku-

tuksessa sen eri osien kanssa. Strategisella ja organisaatiotasolla määritetään strate-

gia, luodaan turvallisuuskulttuuria ja johdetaan turvallisuutta. Potilasturvallisuus ei 

mahdollistu ilman turvallisuuskulttuuria tai sen johtamista. Strategian, turvallisuuskult-

tuurin ja johtamisen lisäksi mallin ulkokehälle on merkitty muita organisaation toimin-

nassa huomioitavia asioita, jotka liittyvät kiinteästi esitettyyn prosessiin. Toiminnan 
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tueksi voidaan laatia omavalvontasuunnitelma, jolla on myös merkitys potilasturvalli-

suuden mahdollistamisessa. Lainsäädäntö velvoittaa omavalvonnan lisäksi myös 

muita asioita. Lisäksi tulevaisuuden vaatimukset potilasturvallisuuden toteutumiselle 

voivat olla tiukemmat, jos turvallisuuskriittisyys nousee entistä merkityksekkäämpään 

rooliin terveydenhuollon toimintakentällä.  

2. Poista tai rajoita riskejä 

Asetetun Kotona asumisen turvallisuus -tavoitteen toteutumiseen vaikuttaviin riskite-

kijöihin vaikutetaan riskienhallinnan organisatorisen ja suunnitelmallisen puolen lisäksi 

operatiivisessa toiminnassa poistamalla tai rajoittamalla riskejä. Aiempien lukujen aja-

tuksista on malliin luotu teoreettiset toimenpiteet kaatumisten ennaltaehkäisyyn pro-

sessin eri vaiheissa ja ensisijaisesti pyritään poistamaan tai rajoittamaan kaatumisia. 

Kotiympäristössä ilmeneviä erilaisia riskejä ja niiden hallinnan toteutusta tulee miettiä 

ja jatkuvalla sekä järjestelmällisellä tilanteiden tai toimintojen tarkastelulla voidaan eh-

käistä mahdollisesti aiheutuvia vaaratapahtumia.  

Kotona asumisen turvallisuuden tavoitteessa ajatellut tekijät, joiden avulla voidaan 

edistää turvallisuuden toteutumista kotona ovat samat tekijät, jotka vaarantavat kotona 

asumisen turvallisuuden. Tässä tutkimuksessa löydetyt kaatumisten ennaltaehkäisyn 

kannalta oleelliset riskitekijät on tuotu pohdinnassa (Luku 5.2) jo aiemmin esiin. 

Mallin ulkoreunalla on mainittu verkostomainen toiminta, josta on tässä tutkimuksessa 

mainittu aiemmin (Luku 2.1). Tulevaisuuden toimintatapojen suunnittelussa erilaiset 

toimintatavat, jopa organisaatiorajat ylittävä toiminta, yhteistyössä eri toimijoiden 

kanssa voi olla varteenotettava ratkaisu kotona asumisen turvallisuuden paranta-

miseksi (ks. esimerkiksi KAT 2019a). Ajatus eheästä verkostomaisesta palveluraken-

teesta sektoroituneen palvelujärjestelmän sijaan on houkutteleva, joskin laadukkaan 

kotihoidon tarjoamiseksi täytyy toiminnan olla kuitenkin hyvin suunniteltua ja toteutet-

tua.  

3. Minimoi kaatumisen seurauksia 

Jos kaatumisten ennaltaehkäisy ei onnistu, toissijaisesti kaatumisten seurauksia pyri-

tään minimoimaan. Jos kaatumisen ennaltaehkäisyssä ei saavuteta täysin vaaratonta 

tasoa, kaatumisen seurauksia pitää pyrkiä minimoimaan ja kuten Emanuel et al. 

(2008, 6) sanovat, maksimoimaan kaatumisista toipumista. Tapahtuneiden vaarata-

pahtumien vahinkojen minimointi on osa riskienhallintaa ja organisaation pitää pystyä 
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reagoimaan tapahtuneisiin vaaratilanteisiin; on oltava mallit toimintaan ja lisäresurs-

sien saamiseen. Vaaratilanteiden varalta on oltava riittävät käsittelyjärjestelmät (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2011, 8), joihin voidaan ajatella kuuluvan esimerkiksi henki-

löstön resursointi kaatumisen tapahduttua ja vaaratapahtumien herätejärjestelmät. 

Kaatumisen havainnointiin on esimerkiksi kehitetty erinäisiä turvateknologisia ratkai-

suja. Turvateknologia on huomioitu mallin ulkoreunalla.  

Kaatumisten seurauksia ja niiden havainnoinnin haasteisiin liittyviä asioita on käsitelty 

aiemmin teoreettisessa osiossa, tuloksissa ja pohdinnassa. Tulevaisuuden kasvavat 

kotihoidon potilasmäärät ja siten kasvavat kaatumismäärät tulevat rasittamaan pro-

sesseja entistä enemmän, joten ennaltaehkäisyn lisäksi kaatumisten havainnointiin ja 

niiden hoitamiseen tulee keksiä ratkaisuja esimerkiksi turvateknologiasta.  

4. Raportoi kaatumisista 

Neljännessä kohdassa kaatumisten ennaltaehkäisemiseksi korostetaan kodin vaara-

tilanteista ja kaatumisista sekä esimerkiksi niiden seurauksista raportointia. Raportoi-

malla tapahtuneita tilanteita mahdollisimman tarkasti HaiProon saadaan tärkeää tietoa 

organisaation toiminnasta sekä kaatumisten vaikutuksista potilaalle ja prosessille. Ide-

aalitilanteessa jokainen vaaratapahtuma kirjattaisiin HaiProon, sillä vaaratapahtuma-

tieto on oleellista tietoa toiminnan laadusta. Vaaratapahtumatilanteiden jatkuva seu-

ranta on tärkeää riskienhallinnassa ja seurannan kannalta tilanteista raportointi on tär-

keää. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation näkökulmasta kaatumisten ennalta-

ehkäisyssä on keskiössä vaaratapahtumien raportit sekä toki muukin saatavilla oleva 

tieto, esimerkiksi riskitekijähavainnot potilaan kotiympäristöstä. Ideaalitilanteessa 

HaiPro-dataa hyödynnettäisiin organisaation toiminnassa; potilasturvallisuuden edis-

täminen on mahdollista, kun riskit on tunnistettu ja raportoitu. Kaatumisriskien tunnis-

tamisen ja arvioinnin jälkeen mietitään tarvittavat toimenpiteet riskeille ja toteutuksen 

jälkeen seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta ja sykli lähtee uudelleen liikkeelle. 

  



 

63 

 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa kaatumisen syistä ja seurauksista 

kotihoidossa. Kaatumisten syitä ja riskitekijöitä on tutkittu useiden tutkijoiden toimesta 

ja tutkimuksissa on löydetty useita satoja yksittäisiä tai yhtäaikaisesti vaikuttavia riski-

tekijöitä tai syitä kaatumisille. Tutkimuksissa on huomattu, että kaatuminen on toden-

näköisempää useamman riskitekijän vaikuttaessa, mutta myös jotkin yksittäiset tekijät 

voivat lisätä kaatumisriskiä. Lisäksi sisäisten tekijöiden ja ulkoisten tekijöiden yhteis-

vaikutuksella on ajateltu olevan yhteys kaatumiseen ja myös ajoittain tilannetekijöillä 

on ollut vaikutus kaatumiseen. On esitetty, että iän myötä, kunnon heikentyessä, to-

dennäköisimmin kaatumisen syy johtuu henkilöön liittyvistä tekijöistä. Tämän tutki-

muksen tulokset mukailevat aiempia tutkimuksia. Tässä tutkimuksessa merkittävim-

mät kaatumiseen vaikuttaneet tekijät ovat olleet henkilöön liittyneitä tekijöitä ja ulkoi-

sista tekijöistä kodin turvallisuudella, apuvälineiden käyttämättömyydellä sekä sänky-

jen ja jalkineiden turvallisuudella on ollut merkitys kaatumiseen. Kuvassa 35 näkyy 

tutkimuksessa tehty FMEA-luokittelun mukainen koonti merkittävimmistä yksittäisistä 

kaatumisen syistä, kaatumistavasta ja seurauksista.  

 

 

 

Riskitekijöiden välillä löytyi myös syy-yhteyksiä. Esimerkiksi jos potilaalla oli heikenty-

nyt liikkumis- ja toimintakyky, heikentyneet muisti- ja ajattelutoiminnot ja sairaus tai 

esimerkiksi alentunut tasapaino ja lihasvoima ja heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky. 

Myös kodin vaaranpaikoilla ja huonoilla jalkineilla oli yhteys. 

Kaatumisten ennaltaehkäisyyn liittyen on tärkeää tunnistaa kaatumisten riskitekijöitä 

ja pyrkiä vaikuttamaan niihin potilasturvallisuuden parantamiseksi. Tutkimuksen 

Kuva 35 Kaatuminen & FMEA: Vian syy, Vikatila & Vian seuraus 
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tarkoituksena on ollut löytää keinoja hallita kaatumisriskejä ja edistää potilasturvalli-

suutta kotihoidossa. Tutkimuksessa on luotu riskienhallintamalli kaatumisten tai mui-

den riskien ennakointiin kotihoidossa ja toimintaan niiden tapahduttua (Kuva 34). Ris-

kienhallintaa on tutkittu kotihoidon kontekstissa verrattain vähän, vaikkakin se on 

oleellisessa osassa kotihoidon potilaiden kotona asumisen turvallisuuden parantami-

sessa. Tässä tutkimuksessa riskienhallinnan tavoitteeksi on määritetty kotona asumi-

sen turvallisuus, joka toteutuu, kun kotihoidon vaaroja tai riskejä voidaan hallita ja 

poistaa ja hoitomenetelmät mahdollistavat turvallisuuden. Tavoitetilassa potilas koh-

taa minimaalisesti vaaratilanteita kotona ja on kyvykäs olemaan siellä. Myös potilaa-

seen kohdistuvat ulkoiset ja sisäiset riskitekijät sekä tilanteisiin liittyvät riskitekijät ovat 

tällöin sopivalla tasolla.  

Ensisijaisesti kaatumisia kotihoidossa pyritään ehkäisemään ja vaaratapahtumien eh-

käisemiseksi on työssä tuotu tuore ajatusmalli KAT-hankkeessa mietitystä organisaa-

tiorajat ylittävästä verkostomaisesta toimintatavasta potilaiden kotona asumisen tur-

vallisuuden edistämiseksi. Kaatumisista ei luultavasti tulla koskaan pääsemään täysin 

eroon, joten kun mahdollisiin riskitekijöihin on pyritty vaikuttamaan ja silti potilaat kaa-

tuvat, tulee kaatumisvahinkojen seurauksia minimoida. Kaatumisten seuraukset voivat 

olla potilaan sekä prosessin kannalta huonot – oikeastaan potilaan kaatumisesta ko-

tona ei voi seurata milloinkaan mitään positiivista. Kaatumisesta aiheutuvien haittojen 

vähentämiseksi pitäisi saada avuksi turvateknologiaa, jotta kaatumiset havaitaan 

mahdollisimman pian. Tämän tutkimuksen tulosten valossa turvahälyttimien käyttötar-

koitusta tulee kuitenkin miettiä.  

Kun kaatuminen on tapahtunut, tulee siitä raportoida HaiProon, sillä organisaation toi-

minnan kannalta on oleellista selvittää muun muassa kaatumisen syyt ja seuraukset 

potilaalle tai prosessille. Näiden tietojen lisäksi on tärkeää saada tietoa myös muista-

kin kaatumisiin liittyvistä olosuhteista, kuten esimerkiksi turvateknologiasta, apuväli-

neistä tai kodin turvallisuudesta. HaiProon raportoituja tietoja voidaan hyödyntää ris-

kienhallinnassa. HaiPro-aineistoa on käytetty tässä tutkimuksessa vaaratapahtumien 

analysoinnissa, joka tehtiin FMEA-analyysin avulla. FMEA-analyysi kytkeytyy riskien-

hallintaan ja se on johdonmukainen menetelmä jäsentää kaatumisten syyt ja seurauk-

set. Riskienhallinta ja potilasturvallisuuden edistäminen kotihoidossa on kokonaisval-

taista työtä, johon tarvitaan koko organisaation panostus operatiiviselta tasolta aina 

strategiseen suunnitteluun. Sen takia tässä tutkimuksessa on korostettu myös 
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turvallisuuskulttuurin ja turvallisuusjohtamisen merkitystä osana riskienhallintaa, jotta 

ymmärretään kaatumisten ennaltaehkäisy osana suurempaa kokonaisuutta. 

Ikääntyneiden osuus tulee kasvamaan tulevien vuosien aikana samoin kuin kaatumis-

tenkin määrä. Tämä asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat haastavaan tilan-

teeseen – kuinka tarjota laadukasta ja turvallista kotihoitoa kasvavalle joukolle ikään-

tyneitä alati niukkenevilla resursseilla ja mahdollisesti jopa alati tiukkenevilla lainsää-

dännöllisillä vaatimuksilla. Potilaan saama hoito tulee olla turvallista ja mahdollisim-

man riskitöntä potilaan hoitoympäristöstä riippumatta. Se miten sosiaali- ja terveyden-

huollossa pystytään ratkaisemaan kotihoidossa tapahtuvien kaatumisten ennaltaeh-

käiseminen, on kiintoisaa, koska tehtävä ei ole yksinkertainen. Tutkimustulokset alle-

viivaavat tarvetta kotihoidossa olevien potilaiden riskien hallitsemiseksi, jotta riskit ei-

vät pääsisi muodostumaan vaaratapahtumiksi ja saavutetaan kotona asumisen turval-

lisuuden tavoite.  

6.1 Jatkotoimenpiteet ja suositukset  

Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on ollut myös löytää kaatumisen riskitekijöitä, joihin 

voidaan vaikuttaa. Tutkimusten tulosten perusteella on pohdinnassa nostettu esiin ai-

neistosta ilmenneitä oleellisia kohtia ja näiden perusteella on hahmoteltu mahdollisia 

jatkotoimenpiteitä kotona asumisen turvallisuuden parantamiseksi. Kuvassa on esi-

tetty ehdotukset toimenpiteistä suhteessa niiden toteutettavuuteen ja niiden toteutta-

miseen tarvittavaan aikaan (Kuva 36).  
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Kuvassa on tuotu esiin tutkimuksen pohjalta ehdotuksia, mihin kaatumisen riskitekijöi-

hin voidaan vaikuttaa ja toimenpiteet on asemoitu kuvaan suuntaa-antavasti. Vaiku-

tuskeinoja kaatumisten ennaltaehkäisyyn on mietitty organisaatio- ja strategiatason 

toimintaan liittyen, ja nämä toimenpiteet ovat harmaalla. Keltaisella merkityt asiat ovat 

ulkoisiin tekijöihin liittyviä seikkoja ja sinisellä merkityt ovat henkilöön liittyviä tekijöitä, 

joihin tutkimustulokset antavat opastusta. Tutkimuksessa tehdyn analyysin perusteella 

löytyi useampiakin syitä tai riskitekijöitä kaatumiselle, joihin voidaan pyrkiä vaikutta-

maan. Kuvassa 36 olevat tekijät valikoituivat, koska ajateltiin, että valittuihin tekijöihin 

on vaivattomampi kohdistaa toimia kuin miten henkilöön liittyviin tekijöihin voitaisiin 

vaikuttaa (esimerkiksi heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky, heikentyneet muisti ja 

ajattelutoiminnot ja sairaudet). Luultavasti kaatumisten ennaltaehkäisy vaatinee laaja-

alaista työtä eri osa-alueiden parantamiseksi, mutta esimerkiksi kodin turvallisuus lie-

nee otollinen lähtökohta kotihoidolle ja yleisesti ottaen kotiin liittyvien turvallisuusasi-

oiden parantaminen on hyvä keino edistää potilasturvallisuutta. Samoin sänkyjen 

Kuva 36 Toimenpiteet ikääntyneiden kaatumisten ennaltaehkäisemiseksi kotihoidossa 
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turvallisuuden parantamisella, parempien jalkineiden avulla ja apuvälineiden käytön 

onnistuneen lisäämisen avulla on ajateltu saavutettavan hyötyä potilasturvallisuuden 

edistämiseksi.  

Näiden konkreettisten toimien lisäksi toimia tulisi tehdä strategisessa ja organisaa-

tiotason suunnittelutyössä esimerkiksi huomioimalla kotiympäristön turvallisuushaas-

teet hyödyntämällä HaiPro-tietoa riskienhallinnassa. HaiPron standardoinnilla ja hyö-

dyntämisellä riskienhallinnassa tarkoitetaan tässä yhteydessä 1) kirjaamiskäytäntöjen 

selkeyttämistä henkilöstölle, jotta kirjaukset vastaisivat selkeästi ja ytimekkäästi kysy-

myksiin, 2) HaiPron kehittämistä järjestelmän tuottajan kanssa siten, että se palvelee 

paremmin organisaation tarvetta, esimerkiksi, että datan saaminen järjestelmästä tai 

sinne kirjaaminen olisi helpompaa.  

Lisäksi jatkoa ajatellen jo aloitettu uudenlainen, verkostomaisen toimintamallin edel-

leen kehittäminen voisi olla mielenkiintoinen ratkaisu. Potilaiden turvallisuuden mah-

dollistaminen on kuitenkin kaikkien etu. Toimintamallin ja yleisestikin toiminnan suun-

nitteluun liittyy myös turvallisuuskulttuuriin ja turvallisuusjohtamiseen panostaminen. 

Samoin strategisen tason linjaukset kotona asumisen turvallisuuden suhteen lienevät 

ajankohtaisia asioita päivittää kuntoon ja implementoida riskienhallinta kiinteäksi 

osaksi koko organisaation toimintaa. HaiPro ja FMEA ovat hyviä työkaluja riskienhal-

linnan tueksi ja niiden avulla voidaan tukea organisaatiotason sekä operatiivisen tason 

työn tekemistä, vaikkakaan niiden kautta ei tulla koskaan saamaan kaikkea tarvittavaa 

tietoa riskienhallintaan.  

Yksi erittäin hyödyllinen parannus kotona asumisen turvallisuuden lisäämiseksi olisi 

turvateknologisten ratkaisujen kattavampi käyttö ja päivittäminen sellaisiksi, että he-

rätteet kaatumisesta tulevat automaattisesti.  

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja arviointi  

Tutkimuksen aineisto on todellinen vaaratapahtuma-aineisto vuodelta 2017 ja sitä ei 

ole kerätty tätä tutkimusta varten vaan kyseisen sosiaali- ja terveydenhuollon organi-

saation tarpeisiin. Tutkimuksen aineisto perustuu henkilöstön vapaaehtoisiin kirjauk-

siin tapahtuneista vaaratilanteista, ja on oletettavissa, että ilmoitetut tapahtumat on 

kuvattu mahdollisimman vilpittömästi. Tutkittava tapaus valittiin vasta aineiston saa-

misen jälkeen, joten tutkimuksen lähtökohdat eivät ole vaikuttaneet aineistoon. 
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Tutkimuksen voidaan ajatella olevan aineiston keruun osalta uskottava ja vastaavan 

aineiston muodostamiseen osallistuneiden henkilöiden antamaa kuvaa tutkittavasta 

tapauksesta, siinä määrin, mitä he ovat halunneet tapahtuneista vaaratilanteista ra-

portoida. Tutkimuksen uskottavuudella tarkoitetaan, että tutkimustulos vastaa tutki-

mukseen osallistuneiden henkilöiden ajatuksia tutkittavasta kohteesta (Kylmä & Ju-

vakka 2007, 128). Voi tosin olla, että aineiston kirjaukset eivät sisältäneet kaikkea 

oleellista tietoa, ja kirjaustavat tai puutteelliset kirjaukset ovat saattaneet siten vaikut-

taa analyysin tuloksiin. Aineisto on kuitenkin analysoitu sellaisena kuin se on saatu ja 

se on ollut tämän tutkimuksen lähtökohta – analysoida todellista aineistoa, myös kaik-

kine rajoituksineen, sillä niistäkin voi paljastua jotain. 

Tässä tutkimuksessa analyysivaiheessa on ensin edetty aineistolähtöisesti (Kuva 9) 

ja analyysin edetessä on otettu mukaan osittainen FMEA-analyysi (Kuva 10 ja Liite 1) 

ja kaatumisten riskitekijöiden ja syiden jaottelu (Kuva 14). Aineiston analyysin luotet-

tavuutta arvioitaessa FMEA-analyysi antoi analyysille selkeän struktuurin, jonka puit-

teissa aineiston luokittelu (vikatilanne-syy-seuraus) on toistettavissa melko mutkatto-

masti toisen tutkijan toimesta. FMEA-analyysia on kritisoitu siitä, että sen tekeminen 

perustuu sitä tekevien henkilöiden subjektiiviseen ajatteluun (Kursun et al. 2016). Sa-

moin aineistolähtöistä analyysiä on kritisoitu Tuomen & Sarajärven (2018, 109) mu-

kaan siksi, että ei ole olemassa puhtaita objektiivisia havaintoja ja analyysi voi tapah-

tua tutkijan ennakkoluulojen pohjalta. FMEA-analyysi tehtiin tässä tutkimuksessa vain 

osittain ja analyysin laskentaosuus jätettiin tekemättä, koska sen tekeminen olisi vaa-

tinut subjektiivista ajattelua sekä substanssiosaamista. FMEA-analyysin osalta uskon 

FMEA:n enemmänkin selkeyttäneen ja tukeneen pääosin aineistolähtöistä analysoin-

tiprosessia, koska se antoi aineiston jäsentelylle selkeän struktuurin, jota noudattaa. 

Tuomi & Sarajärvi (2018, 109) ovat nostaneet esiin, että aineistonlähtöisen analyysin 

puutteita voidaan pyrkiä ratkaisemaan käyttämällä teoriaa apuna analyysin teossa, 

jolloin puhutaan teoriaohjaavasta analyysistä. Joten FMEA:n käyttö oli menetelmänä 

enemmänkin objektiivisuutta tukeva, kun sen subjektiivinen laskentaosio jätettiin pois.  

Kaikkinensa analyysin toteutuksessa pyrittiin minimoimaan tulkinnan tekeminen ai-

neistosta, tosin kaatumiseen liittyneiden syiden osalta ajauduttiin harmaalle alueelle 

tulkinnan kanssa. Syyluokittelun osalta kirjaustavat jouduttiin miettimään tarkasti jo-

kaiselle syylle ja analyysin tekeminen ei ollut aluksi yksioikoista. Esimerkkinä kirjaus: 

”Muistisairas henkilö oli kaatunut” on luokiteltu niin, että kaatumisen syyksi on laitettu 
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”Heikentynet muisti- ja ajattelutoiminnot” ja ”Sairaus”. Tämän kirjauksen olisi voinut 

luokitella vain sairaudeksi, mutta tässä tutkimuksessa kirjauksesta on haluttu tehdä 

mahdollisimman tarkka. Tuloksissa näkyvä näiden tekijöiden yhteisvaikutus johtuu siis 

osittain tästä, vaikkakin nämä ovat ne syyt, jotka kaatumiseen on mainittu vaikutta-

neen. Valitut luokittelutavat ovat voineet tietyllä tavalla vääristää tuloksia, mutta ajat-

telisin, että tarkempaan suuntaan. Kaatumisen syiden osalta analyysi on tehty huolella 

ja syiden kirjaamiset on tarkkaan mietitty. Analyysitapa on ollut johdonmukainen läpi 

koko aineiston, sillä luokittelujen säännöt kirjattiin ylös, ja niistä on voinut vahvistaa 

kirjaamiskäytännöt. Lisäksi aineisto käytiin useamman kerran läpi, jolloin se saatiin 

käsiteltyä tarkasti asetettujen sääntöjen mukaisesti. Aineiston luokittelu syiden perus-

teella on nähtävissä liitteissä (Liite 5). Analyysi on pyritty tekemään johdonmukaisesti 

ja kirjaamaan mahdollisimman tarkasti siten, että toinen henkilö pystyisi pääpiirteittäin 

seuraamaan tutkimuksen toteutusta. Tutkimuksen kulun raportointi ja luokittelujen se-

litteiden esittäminen parantavat tutkimuksen teon läpinäkyvyyttä. Liitteissä on kaikki 

aineiston analysoinnissa käytetyt luokittelujen selitteet (Liite 5, Liite 6).  

Tutkimuksen siirrettävyys on myös yksi laadullisen tutkimuksen arviointikriteeri. Siir-

rettävyys tarkoittaa sitä, kuinka tulokset ovat siirrettävissä samanlaisiin tilanteisiin 

(Kylmä & Juvakka 2007, 129). Tapaustutkimuksen osalta tutkimuksen siirrettävyys voi 

olla hankalaa, sillä Leinon (2007, 215) mukaan tapaustutkimuksen haasteena voidaan 

ajatella olevan yleistettävyyden ongelma. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut 

etsiä syitä ja seurauksia sekä myös liittää kaatuminen laajemmin riskienhallinnan ja 

potilasturvallisuuden kontekstiin. Tutkimus on pyritty kuvaamaan siten, että siitä on 

hyötyä myös muihin vastaaviin tilanteisiin, mutta lienee silti hyvä pohtia, onko koko 

tutkimuksen soveltaminen toiseen tutkimuskohteeseen tarkoituksenmukaista. Siirret-

tävyyttä tulee miettiä siirrettävän osuuden laajuuden puitteissa. Jos mietitään yksit-

täisten osioiden siirrettävyyttä, esimerkiksi kaatumisen syitä, uskon, että empirian löy-

dökset ovat hyödynnettävissä. Kotihoidossa potilaiden kaatumiseen vaikuttavat syyt 

voivat olla eri alkuasetelmissakin vastaavia kuin mitä tässä tutkimuksessa on löydetty. 

Leino (2007, 216) muistuttaa, että tapaustutkimuksen ei tarvitse olla yksi yhteen yleis-

tämistä. Voidaan siis ajatella, että tämän tutkimuksen tulokset ovat tietyin rajoituksin 

siirrettävissä. 

Tutkijalla on luultavasti aina vaikutus laadullisen aineiston analyysiprosessin toteutta-

miseen. Laadullista tutkimusta tehdessä ei ole olemassa jotain tiettyä tapaa, jonka 
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avulla tutkittavasta aineisosta löytäisi totuuden, joten tutkijan on itse, oman ymmärryk-

sensä avulla tuotettava analyysiinsä viisaus (Tuomi & Sarajärvi 2018, 113). Tässä tut-

kimuksessa viisauden tuottamisen apuna on käytetty myös eri teorioita, joiden uskon 

tukevan analyysin luotettavuutta ja uskottavuutta. Lisäksi analyysiprosessin auki kir-

joittaminen ja luokittelujen selitteiden avaaminen lisäävät tutkimuksen luotettavuutta 

ja vahvistettavuutta. Vahvistettavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimusprosessi on kir-

jattu niin, että toinen tutkija pystyisi pääpiirteittäin seuraamaan tutkimuksen kulkua 

(Kylmä & Juvakka 2007, 128). Luokittelut ja niiden selitteet ovat liitteissä. Lisäksi ana-

lyysin edetessä kävin keskustelua työn ohjaajien kanssa analyysin tekemisestä ja va-

lituista ratkaisuista. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka (2006) sanovat, että tutkimuk-

sen luotettavuus paranee, jos analyysissä tehdyistä ratkaisuista keskustellaan muiden 

kanssa.  

6.3 Jatkotutkimusaiheet 

Tulevaisuudessa hoitoa siirrettäneen entistä enemmän kotiympäristöön, joten potilas-

turvallisuus kotihoidossa ja siihen vaikuttaminen vaativat enemmän tutkimusta. Ensi 

sijassa olisi tärkeää selvittää ja arvioida riskienhallinnan ja potilasturvallisuuden tila. 

Kotihoidon konteksti tulisi nähdä tärkeänä osakokonaisuutena riskienhallinnassa ja 

potilasturvallisuudessa. Riskienhallinnan laajentaminen kotihoitoon, erilaisen potilas- 

ja asiakasturvallisuuden tarpeen ymmärtäminen ja auki kirjoittaminen ja sen kehittä-

minen vaatinevat lisätutkimusta.  

Tämä tutkimus on kartoittanut kotihoidon haasteita vain kaatumisten osalta, mutta ko-

tihoidossa lienee muitakin ongelmakohtia, joita kannattaa tutkia. Jos mietitään kaatu-

misten ennaltaehkäisyä, niin tutkimusta voisi tehdä isommalla otannalla. Laajempi tut-

kimusaineisto voisi tuottaa erilaista näkemystä asiaan tai voisi löytyä syy-seuraussuh-

teita. Isommasta aineistosta voitaisiin kartoittaa, mitkä riskit yhdessä johtavat minkä-

laisiin seurauksiin vai voidaanko tällaisia syy-seuraussuhteita löytää. Lisäksi tämän 

aineiston innoittamana olisi mielenkiintoista tutkia lääkityksen ja muistisairauden vai-

kutusta kaatumiseen.  

Kaatumisen seurauksien vakavuuden selvittäminen olisi myös oleellinen jatkotutki-

musaihe. Tutkimuksen FMEA-analyysin osuuteen voisi sisällyttää seurausten kriitti-

syyden tai kustannusten arvioinnin. Kustannusten osalta olisi merkityksellistä tietää 

esimerkiksi kaatumisen hoitamisen hinta. Mahdollisena jatkotutkimusaiheena voisi 
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miettiä myös, miten erilaisia data-analytiikan mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää 

HaiPro-aineiston käsittelyyn tai riskienhallinnan apuna. 
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LIITTEET 

Liite 1 

FMEA-taulukko (mukaillen Stamatis 1995) 

 

Potilas Prosessi

Vastuu

Vian vaikutus        
(Failure Effect)Tapaus

Vikatilanne 
(Failure Mode)

Vian syy 
(Failure Cause)

Ilmentyminen
Risk 

Priority 
Number

Suositellut 
toimenpiteet

Vakavuus Havainnointi
Tehdyt 

toimenpiteet
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Liite 2 

Potilasturvallisuusilmoitus: Ilmoittajaosio 
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Liite 3 

Potilasturvallisuusilmoitus: Käsittelijän osio 
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Liite 4 

FMEA ja kaatumiseen vaikuttavat tekijät -luokitteluesimerkki 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

Käyttäjä

ei 
muistanut 

soittaa 
sillä apua

Viive Aamu 6-12 aamu Tekninen
turvaran-
nekkeella

Kyllä
Silmäkul-
massa 
haava

Havainnoit
sija

sanat
Satuttiko 
asiakas 
itsensä

sanat
Hälytykse
n virhetilan-
teen syy

sanat
Havain-
noinnin 
viive sa

na
t

Tapahtuma-
aika

sanat

Apuvälineiden 
käyttämättömy

ys

Kodin 
vaaranpaikat 
(hämäryys)

Kodin 
vaaranpaikat 

(esteettömyys)
Kyllä Sisällä

makuuhuo-
neen 

lattialla
Kyllä

turvaran-
nekkeell

a
N/A

sanat
Kaatumisen 
syy käsite 3

Kaatumisen 
syy käsite 2

Kaatumisen 
syy käsite 1

Kaatumis-
historia

Missä sanat
Onko 
hälytin

Hälyttime
n 

toimivuus sa
na

t

Potilas Prosessi

Menty aamukäynnille asiakkaan luo 
ja löydetty asiakas kyljellään 

makuuhuoneen lattialla. Lyönyt 
silmäkulmansa sängyn vieressä 

olevaan laatikostoon. 
Silmäkulmassa haava. Asiakas 

sanoo juuri kaatuneensa. Soitettu 
ambulanssi viemään asiakas 

sairaalaan tikattavaksi. Sängyn 
vieressä matto, johon asiakas 

sanoo kompastuneensa 
hämärässä. Käyttää liikkumisen 
apuna usein rollaattoria, mutta 

asiakas muistisairas, joten ei välillä 
muista käyttää rollaattoria. Otettu 

matto pois, jotta se ei aiheuta 
uudelleen liukastumista. 

Turvaranneke kädessä, mutta ei 
muistanut soittaa sillä apua. 

Kaatumisia on viime aikoina ollut 
useampia.

asiakas kyljellään 
makuuhuoneen 
lattialla. Lyönyt 

silmäkulmansa sängyn 
vieressä olevaan 

laatikostoon

Lyönyt 
silmäkulmansa 

sängyn 
vieressä 
olevaan 

laatikostoon. 
Silmäkulmassa 

haava. 
Soitettu 

ambulanssi 
viemään 
asiakas 

sairaalaan 
tikattavaksi. 

Soitettu 
ambulanssi 

viemään 
asiakas 

sairaalaan 
tikattavaksi. 
Otettu matto 

pois, jotta se ei 
aiheuta 

uudelleen 
liukastumista.

Sängyn 
vieressä 

matto, johon 
asiakas 
sanoo 

kompastunee
nsa 

hämärässä. 

kyljellään Kaatuminen
Kaatuminen 
seisaaltaan

Synonyymit
Tapahtumat

yyppi
Tapahtumatyy
pin tarkennus

Tapaus
Vikatilanne           

(Failure Mode)

Vian vaikutus                   
(Failure Effect)

Vian syy 
(Failure 
Cause)
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Liite 5 Kaatumissyyn selitteet 

 

  

Muu syy

N/A

HENKILÖÖN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT Selite

Alentunut tasapaino ja lihasvoima

Apuvälineiden käyttämättömyys

Heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky

Heikentyneet muisti- ja ajattelutoiminnot Muistisairaudessa syyksi kirjattu myös Sairaudet

Heikentynyt näkö ja kuulo Kuuloon liittyviä syitä ei ollut

Heikentynyt pidätyskyky Esimerkiksi: Käy usein vessassa

Kaatumisen pelko Esimerkiksi: Pelkää liikkumista jo etukäteen

Muut toiminnan rajoitteet

Sairaudet

ULKOISET RISKITEKIJÄT Selite

Alkoholi Alkoholiin littyvät syyt

Apuvälineiden puute tai niiden toiminnasta aiheutuva
Esimerkiksi: Apuvälineiden 
saamattomuus tai toimimattomuus

Huonot jalkineet Tai jalkineiden puute

Kodin ulkopuoliset vaaranpaikat Esimerkiksi: Maa jäässä

Kodin vaaranpaikat (esteettömyys) Esteettömyyteen liittyvät syyt

Kodin vaaranpaikat (hämäryys) Hämäryyteen liittyvät syyt

Kodin vaaranpaikat (liukkaus) Liukkauteen liittyvät syyt 

Kodin vaaranpaikat (muu) Esimerkiksi: Liukunut alas sängyltä

Lääkitykseen liittyvä Lääkitykseen liittyvät syyt

TILANNETEKIJÄT Selite

Heikentynyt vireystila Esimerkiksi: Nukahtaminen

Huolimattomuus Tahaton toiminta vrt. "Turhien" riskien ottaminen

Kiirehtiminen Noussut nopeasti sängystä/ tuolista ylös

Levottomuus Esimerkiksi: Vaeltaminen

Liiallinen varovaisuus Tähän liittyviä syitä ei ollut

Nestehukka Tähän liittyviä syitä ei ollut

Omien voimavarojen yliarviointi Esimerkiksi: Voimattomuus, voimavarat ei riitä

Tarkoituksellinen toiminta Tarkoituksellinen toiminta

Riittämätön energiansaanti Tähän liittyviä syitä ei ollut

”Turhien" riskien ottaminen Tahallinen toiminta vrt. Huolimattomuus

Tasapainoon liittyvät haasteet. Esimerkiksi: 
Horjahtaminen, sängyltä tai tuolilta luiskahtaminen

Halu/ osaamattomuus/ muistamattomuus

Esimerkiksi: Liikkuminen huteraa, jalat eivät kanna & 
jalattomuus, jalat heikot. Jos kävely on ollut horjakkaa 
tms., kirjattu myös Alentunut tasapaino ja lihasvoima

Esimerkiksi: Huonokuntoisuus tai muut oman toiminnan 
rajoitteet

Esimerkiksi: Huimaus ja pyörtyminen, muistisairaus, 
verensokerin vaihtelut, epilepsia jne. 
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Liite 6 

Analyysin luokittelujen selitteet 

 

 

 

 

 

 

Tapahtumatyyppi Selite

Kaatuminen 
seisaaltaan

Kompastuminen, liukastuminen tai jos 
tarinassa kerrotaan, että seisaaltaan 
on kaatunut

Putoaminen 
sängyltä

Sängystä nouseminen ja sänkyyn 
menon yhteydessä, myös 
esimerkiksi liian nopea nouseminen 
sängystä

Putoaminen 
tuolilta tms.

Putoaminen tuolilta, wc-pöntöltä tai 
sohvalta. Nousemisen tai 
asettautumisen/ istumisen 
yhteydessä.

Muu syy

Heittäytyminen, tahallinen 
jalattomaksi meneminen, 
asettautuminen lattialle, 
pudottautuminen, melkein 
kaatuminen

N/A Epäselvä tai ei saatavilla

Seuraus prosessille Selite

Kyllä

Nostamiseen on tarvittu useampi kuin yksi 
hoitaja tai on jouduttu soittamaan muuta 
lisäapua, esimerkiksi ambulanssi tai 
järjestämään lisähoitoa, -käyntejä tai 
konsultaatiota potilaalle

Ei

Yksi henkilö voinut hoitaa vaadittavat 
toimenpiteet (esimerkiksi nosto tai vähäinen 
hoito), normaali tiedottaminen esimerkiksi 
omaiselle

N/A Epäselvä tai ei saatavilla

Missä

S
an

at Onko 
hälytin S

an
at Hälyttimen 

toimivuus S
an

at Hälytyksen 
virhetilanteen 

syy S
an

at Havainnoinnin 
viive S

an
at

Aika

S
an

at

Havainnoitsija

S
an

at Satuttiko 
potilas 
itsensä S

an
at

Sisällä Kyllä Kyllä Käyttäjä Kyllä Aamu 6-12 Tekninen Kyllä
Ulkona Ei Ei Tekninen Ei Päivä 12-18 Ammattihenkilöstö Ei

N/A N/A N/A Ei N/A Ilta 18-00 Muu henkilö N/A
N/A Yö 00-06 N/A

Onko ollut viive, 
kun on tehty 
näköhavainto 
kaatuneesta

Kirjauksessa 
mainittu 
ajanmääre

Miten kaatuminen on 
havaittu

Kyllä, jos 
mainittu jotain 
seurauksia 
potilaalle


