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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Potilasturvallisuus on noussut 2000-luvulla yhdeksi merkittävimmistä terveydenhuollon kehitys-
kohteista niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Maailmalla apteekkien käyttöön on kehitetty useita tur-
vallisuuskulttuuria arvioivia mittaristoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mittaristoja soveltaen 
turvallisuuskulttuurin tilannetta suomalaisissa apteekeissa.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin helmikuussa 2018 valtakunnallisena internetkyselynä. Ky-
selylomake koostui strukturoiduista väittämistä. Kohderyhmänä oli Suomen Apteekkariliittoon kuuluvien 
yksityisten apteekkien henkilöstöstä kaksi rinnakkaista vastaajaryhmää: apteekkarit (APT, n=586) sekä far-
maseutit ja proviisorit (FA/PR, n=586). Kyselyyn vastasi 124 apteekkaria (vastausprosentti 21), 38 farmaseuttia 
ja 64 proviisoria (vastausprosentti 17). Kokonaisvastausprosentti oli 19.

Tulokset: Kaikkien ammattiryhmien työpanosta kunnioitettiin (apteekkarit (APT) 97 %, farmaseutit ja pro-
viisorit (FA/PR) 92 %), ja työntekijät ymmärsivät vastuunsa ja roolinsa suurimmassa osassa apteekeista (APT 
94 %, FA/PR 93 %). Apteekkareilla oli selvästi farmaseutteja ja proviisoreita positiivisempi näkemys työnteki-
jöiden hyvinvoinnista (APT 83 %, FA/PR 60 %) ja siitä, että huolehditaan, ettei väsyneenä työskennellä (APT 
76 %, FA/PR 36 %) sekä työn häiriötekijöitä ja stressiä vähentävien toimenpiteiden tiedostamisesta (APT 71 
%, FA/PR 44 %). Merkittävimmiksi työtehtävien organisointiin liittyviksi lääkitysturvallisuutta heikentävik-
si tekijöiksi nousivat henkilökunnan riittävyys kaikkina apteekin aukioloaikoina (henkilökuntaa liian vähän 
aukioloaikoina APT 2 %, FA/PR 16 %) sekä työnteon keskeytyminen asiakaspalvelutilanteessa (keskeytysten 
haitta asiakastilanteissa APT 8 %, FA/PR 28 %). Toimituspoikkeamat kirjattiin suurimmassa osassa aptee-
keista (APT 96 %, FA/PR 90%), mutta ne käytiin läpi oppimistarkoituksessa noin puolessa kyselyyn vastan-
neista apteekeissa. 

Johtopäätökset: Apteekkien valmiudet turvallisuuskulttuurityössä ovat tämän tutkimuksen mukaan pää-
sääntöisesti hyvät ja apteekkien vahvuutena on henkilöstön sujuva yhteistyö sekä ammatillisen osaamisen 
varmistaminen. Resurssien hallintaan, kuten henkilökunnan riittävyyteen, häiriöttömään työympäristöön ja 
henkilökunnan hyvinvointiin, tulee jatkossa kiinnittää huomiota. Riskienhallintatyössä toimituspoikkeamat 
kirjataan Fimean määräyksen (2/2016) mukaisesti, mutta kehitystoimenpiteitä tarvittaisiin etenkin kerätyn 
tiedon täysimääräisessä hyödyntämisessä. 

Avainsanat: potilasturvallisuus, turvallisuuskulttuuri, lääkitysturvallisuus, apteekki
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JOHDANTO
Potilasturvallisuus on noussut 2000-luvulla yhdeksi 
merkittävimmistä terveydenhuollon kehityskohteis-
ta niin kansainvälisesti kuin Suomessakin (Institute 
of Medicine 2004, Euroopan komissio 2008, World 
Health Organization 2008, Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2009a ja 2009b). Suomessa potilasturvalli-
suutta edistämään on laadittu vuonna 2009 kansal-
linen potilasturvallisuusstrategia, jonka keskeisenä 
ajatuksena on potilasturvallisuuden saaminen osak-
si terveydenhuoltoa ja sen toimintamalleja (Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2009a). Sittemmin strategia on 
päivitetty Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiaksi 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Strategiassa po-
tilasturvallisuutta tarkastellaan turvallisuuskulttuu-
rin, vastuun, johtamisen ja säädösten näkökulmista. 

Turvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan organisaati-
oiden ja siellä työskentelevien henkilöiden yhteistä, 
turvallisuutta edistävää moniammatillista toimin-
tatapaa, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja aatejär-
jestelmään (Institute of Medicine 2004, Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2009a ja 2017). Riskien arviointi, 
ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet, organisaation 
toiminnan jatkuva kehittäminen sekä avoin ja luot-
tamuksellinen ilmapiiri ovat avainasemassa avoimen 
turvallisuuskulttuurin luomisessa. Laadukkaassa ja 
potilasturvallisuutta edistävässä toimintakulttuuris-
sa on keskeistä toimintaa tukeva henkilöstöjohtami-
nen ja henkilöstön sitoutuminen potilasturvallisuus-
työhön. Turvallisuus on nähtävä aitona arvona, joka 
otetaan huomioon päätöksenteossa ja päivittäisessä 
toiminnassa. Turvallisuuskulttuuria vahvistamalla on 
mahdollista vähentää lääkehoitoihin liittyviä riskejä 
ja vaaratapahtumia. Syyllistämättömässä toiminta-
kulttuurissa havaittuja poikkeamia, läheltä piti -ta-
pahtumia ja haittatapahtumia käsitellään avoimesti 
ja luontevasti osana toiminnan kehittämistä (Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos 2011). 

Tutkimukset osoittavat, että suuri osa terveyden-
huollon vaaratapahtumista liittyy lääkehoitoon (In-
stitute of Medicine 2000, Council of Europe 2006a 
ja 2006b). Tämän vuoksi lääkehoidon turvallisuus 
on nostettu esiin potilasturvallisuuden keskeisenä 
osana (Institute of Medicine 2000, Council of Eu-
rope 2006a ja 2006b, Stakes ja Lääkehoidon kehit-
tämiskeskus Rohto 2006, World Health Organizati-
on 2009). Lääkehoidon prosessi on monivaiheinen 
toimintaketju ja sitä toteutetaan moniammatillise-
na yhteistyönä. Apteekkien rooli potilasturvallisuu-
den edistämisessä painottuu lääkitysturvallisuuden 
varmistamiseen lääkeneuvonnan sekä muiden far-

maseuttisten palveluiden keinoin (Leikola ym. 2016).
Suomessa apteekkien lääkitysturvallisuuden arvi-

ointiin ja parantamiseen on kehitetty itsearviointi-
mittaristo, joka pohjautuu yhdysvaltalaisen Institute 
for Safe Medication Practices (ISMP) itsearviointimit-
taristoon (ISMP 2001, Teinilä ym. 2012). Suomen Ap-
teekkariliitto on päivittänyt mittariston vuonna 2019 
(Suomen Apteekkariliitto 2019). Maailmalla apteekki-
en käyttöön on kehitetty useita turvallisuuskulttuu-
ria arvioivia mittaristoja (Ashcroft ym. 2005, Ashcroft 
ja Parker 2009, Norden-Hägg ym. 2010, Phipps ym. 
2012, Newham ym. 2014, Aboneh ym. 2016). Suomes-
sakin Teknologian tutkimuskeskus (VTT) on kehit-
tänyt suomalaisiin terveydenhuolto-organisaatioihin 
soveltuvan turvallisuuskulttuurin arviointi- ja kehit-
tämismenettelyn (Pietikäinen ym. 2008). 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mit-
taristoja soveltaen turvallisuuskulttuuriin liittyviä 
toimintatapoja suomalaisissa apteekeissa. Tietoa 
turvallisuuskulttuurista voidaan hyödyntää toimin-
tatapojen ja potilasturvallisuuden parantamisessa.  

AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimus toteutettiin helmikuussa 2018 valtakun-
nallisena internetkyselynä. Kysely on toteutustapa-
na nopea ja edullinen, ja se mahdollistaa laajan tut-
kimusaineiston keräämisen (Turunen 2008, Heikkilä 
2014). Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin Suomen 
Apteekkariliittoon kuuluvien yksityisten apteekkien 
henkilöstöstä kaksi rinnakkaista vastaajaryhmää: ap-
teekkarit (APT, n=586) sekä farmaseutit ja proviisorit 
(FA/PR, n=586). Kysely lähetettiin sähköpostitse Suo-
men Apteekkariliitosta apteekkareille ja saatteessa 
heitä ohjeistettiin valitsemaan muusta farmaseutti-
sesta henkilöstöstä yksi aihepiirin parhaiten hallit-
seva vastaaja. Kyselyn lopullinen vastausaika oli 21 
päivää. Vastausaktiivisuutta pyrittiin parantamaan 
muistutusviestillä sekä tiedottamalla Apteekkarilii-
ton Salkku-tietopalvelussa.

Sähköinen kyselylomake koostui strukturoiduis-
ta väittämistä, jotka muodostettiin aiemmissa tut-
kimuksissa kehitettyjen mittaristojen perusteella 
(Ashcroft ym. 2005, Pietikäinen ym. 2008, Ashcroft 
ja Parker 2009, Norden-Hägg ym. 2010, Phipps ym. 
2012, Teinilä ym. 2012, Kuitunen 2014, Newham ym. 
2014, Aboneh ym. 2016). Tarkoitus oli koota nimen-
omaan suomalaiseen apteekkiympäristöön sopivia 
väittämiä. Vastaajia pyydettiin valitsemaan mielipide-
väittämiin 5-portaisen Likert-asteikon vaihtoehdoista 
sopivin (1= täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri miel-
tä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin samaa 
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mieltä, 5 = täysin samaa mieltä, 0 = en osaa sanoa). 
Lisäksi kyselyn lopussa oli kaksi avointa tekstikenttää 
turvallisuuskulttuuriin ja kyselyyn liittyvää kommen-
tointia varten. Alkuperäiset kysymykset ryhmiteltiin 
seuraaviin aihepiireihin: potilasturvallisuus, johtami-
nen, työtehtävien organisointi, toimituspoikkeamat 
sekä yhteistyö ja osaamisen varmistaminen (Liite 1). 
Vastaajien ja apteekkien taustatiedoista kysyttiin ikä, 
sukupuoli, henkilökuntamäärä ja sijainti.

Kyselylomake pilotoitiin kuudessa apteekissa ja 
siihen pyydettiin kommentteja kolmelta asiantunti-
jalta. Palautteen perusteella saateviestiä täydennet-
tiin sekä kyselyyn lisättiin kokonaisuutta täydentä-
viä väittämiä. 

Tutkimusaineiston luokitteluun ja analysointiin 
käytettiin SPSS 24.0 tilasto-ohjelmaa. Mielipideastei-
kolliset vastaukset luokiteltiin kuvia varten uudelleen 
yhdistämällä negatiiviset vastaukset yhdeksi luokaksi 
ja ”En osaa sanoa” -vastaukset koodattiin kokonaan 

puuttuviksi. Ryhmien välisiä eroja mielipideväittä-
missä tarkasteltiin Mann-Whitney U-testin avulla. 
Tilastollisesti merkittävinä pidettiin p-arvoja, jotka 
olivat pienempiä kuin 0,05. Taustatiedoista tarkas-
teltiin prosenttiosuuksia.

TULOKSET 
Kyselyyn vastasi 124 apteekkaria (vastausprosent-
ti 21), 38 farmaseuttia ja 64 proviisoria (vastauspro-
sentti 17) (Taulukko 1). Kokonaisvastausprosentti oli 
19. Apteekkareista 50–59-vuotiaat olivat aineistossa 
hieman yliedustettuina (52 %) ja 60-vuotiaat tai si-
tä vanhemmat olivat aliedustettuina (33 %) (Mäki-
nen 2018, Raappana-Jänis 2018). Pienten apteekkien 
(henkilömäärä 19 tai vähemmän) apteekkarit olivat 
aineistossa yliedustettuina (44 %) ja suurten apteek-
kien apteekkarit (henkilömäärä 20–29) olivat aliedus-
tettuina (6 %). Farmaseuttien ja proviisorien osalta 
pienimpien apteekkien (henkilömäärä 9 tai vähem-

Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot (%).

Taustatiedot

Ikä (v)
29 tai alle 
30–39
40–49
50–59
60 tai yli

Sukupuoli
Nainen
Mies

Apteekin henkilökunta
9 tai alle
10–19
20–29
30 tai yli

Apteekin sijainti
Etelä-Suomi
Itä-Suomi
Lappi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Pohjois-Suomi

Apteekkarit (n= 124)

0,0 
0,0 
14,5 
52,4 
33,1 

80,6 
19,4 

49,2 
44,4 
5,6 
0,8 

27,4
16,9
1,6 
16,9
30,6
17,1

Muu henkilöstö (n= 102)

9,8 
39,2 
32,4 
15,7 
2,9 

81,4 
18,6 

32,4 
54,9 
10,8 
2,0 

31,2
16,7
1,0 
16,7
20,6
11,8
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män) vastausaktiivuus oli huomattavasti vähäisem-
pää verrattuna henkilömäärältään 10–19-kokoisiin 
apteekkeihin. Sijaintitietoihin suhteutettuna tutki-
mukseen osallistuneet apteekit vastasivat perusjouk-
koa melko hyvin. 

Kyselyä kommentoineista vastaajista 61 % piti ky-
selyä tarpeellisena. Vastaajat pitivät kyselyä selkeä-
nä, kiinnostavana ja helposti täytettävänä. Kyselyä oli 
kommentoitu: ”Hienoa, että kartoitetaan. Keskustelus-
sa, jossa apteekkijärjestelmää Suomessa halutaan muut-
taa yhä kaupallisempaan suuntaan, unohdetaan usein 
myös turvallisuusasiat.”, ”Ajatuksia herättävä paikoitel-
len, mitä tulee työntekijöiden hyvinvointiin.” sekä ”Oli 
ajatuksia herättäviä kysymyksiä ja on mietittävä asioi-
ta enemmän ja varmaan tullaan kiinnittämään asiaan 
enemmän huomiota.”

Potilasturvallisuus ja johtaminen
Apteekkien valmiudet potilasturvallisuustyössä arvi-
oitiin hyviksi (Kuva 1). Apteekkien vahvuudeksi vas-
taajat arvioivat potilasturvallisuutta tukevan työil-
mapiirin (apteekkarit (APT) 96 %, farmaseutit ja pro-
viisorit (FA/PR) 89 %) sekä keskustelun asiakkaiden 
kanssa heidän lääkityksistään (APT 95 %, FA/PR 89 
%). Henkilökunnan mielipiteet huomioitiin kehitys-
työssä hyvin (APT 98 %, FA/PR 83 %) ja potilasturval-

lisuudesta keskusteltiin henkilöstön kesken (APT 94 
%, FA/PR 76 %).  

Johtamiseen liittyvissä väittämissä vastaukset vaih-
telivat (Kuva 2). Suurimmassa osassa apteekeista joh-
don asettamien taloudellisten tavoitteiden ei katsot-
tu vaarantavan työntekoa. Lisäksi useimmissa aptee-
keissa potilasturvallisuus nähtiin keskeisenä arvona 
ja sen kehittämistä tuettiin. Apteekkareilla oli selvästi 
farmaseutteja ja proviisoreita positiivisempi näkemys 
työntekijöiden hyvinvoinnista (APT 83 %, FA/PR 60 
%) ja siitä, että huolehditaan, ettei väsyneenä työs-
kennellä (APT 76 %, FA/PR 36 %) sekä työn häiriöte-
kijöitä ja stressiä vähentävien toimenpiteiden tiedos-
tamisesta (APT 71 %, FA/PR 44 %). 

Työtehtävien jakaminen, työvuorojen suunnit-
telu farmaseuttisten tehtävien hoitamiseksi sekä 
mahdollisuus riittävien taukojen pitämiseen arvioi-
tiin toteutuvan hyvin suurimmassa osassa apteekeis-
ta (Kuva 3). Merkittävimmiksi yksittäisiksi työteh-
tävien organisointiin liittyviksi lääkitysturvallisuut-
ta heikentäviksi tekijöiksi nousivat henkilökunnan 
riittävyys kaikkina apteekin aukioloaikoina (henki-
lökuntaa liian vähän aukioloaikoina APT 2 %, FA/PR 
16 %) sekä työnteon keskeytyminen asiakaspalveluti-
lanteessa (keskeytysten haitta asiakastilanteissa APT 
8 %, FA/PR 28 %). Apteekkareiden vastaukset olivat 

Kuva 1. Potilasturvallisuuteen liittyvien väittämien vastausjakaumat (APT=apteekkarit, 
FA/PR=farmaseutit/proviisorit). *Mann-Whitney U-test, p < 0,05. 
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Kuva 2. Johtamiseen liittyvien väittämien vastausjakaumat (APT=apteekkarit, 
FA/PR=farmaseutit/proviisorit). *Mann-Whitney U-test, p < 0,05. 

Kuva 3. Työtehtävien organisointiin liittyvien väittämien vastausjakaumat (APT=apteekkarit, 
FA/PR=farmaseutit/proviisorit). *Mann-Whitney U-test, p < 0,05.
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tilastollisesti merkittävästi posititiivisempia kuin far-
maseuttien ja proviisorien. 

 
Turvallisuuskulttuuria edistävät toimintatavat
Apteekkien valmiudet riskienhallintatyössä olivat 
vastaajien näkemysten mukaan vaihtelevat (Kuva 4). 
Toimituspoikkeamat kirjattiin suurimmassa osassa 
apteekeista (APT 96 %, FA/PR 90%), mutta läheltä piti 
-tilanteita kirjattiin huomattavasti vähemmän (APT 
51 %, FA/PR 29 %). Muutama vastaaja oli kommentoi-
nut, että läheltä piti -tilanteita ei tunnisteta eikä niitä 
sen takia kirjata. Poikkeamat ja läheltä piti -tilanteet 
käytiin läpi oppimistarkoituksessa noin puolessa ky-
selyyn vastanneista apteekeissa. Poikkeamia ja lähel-
tä piti -tilanteita analysoitiin syiden selvittämiseksi 
(APT 89 %, FA/PR 77 %) ja korjaavien toimenpiteiden 
vaikutuksia arvioitiin vain osassa apteekeista (APT 81 
%, FA/PR 58 %). Poikkeamista ja virheistä ei syylliste-
tä vastaajien mukaan useimmissa apteekeissa (APT 
98 %, FA/PR 90 %). 

Yhteistyö ja osaamisen varmistaminen apteekissa 
sujuivat vastaajien mukaan hyvin (Kuva 5). Kaikkien 
ammattiryhmien työpanosta kunnioitettiin (APT 97 
%, FA/PR 92 %), ja työntekijät ymmärsivät vastuunsa 
ja roolinsa suurimmassa osassa apteekeista (APT 94 %, 
FA/PR 93 %). Eri ammattiryhmien yhteistyö ja kom-

munikaatio olivat sujuvaa samoin kuin uusien työnte-
kijöiden ja harjoittelijoiden perehdytys ja ohjaus. Kehi-
tettävää oli vastaajien arvion mukaan toiminnan oh-
jeistamisessa, etenkin henkilökunnan kouluttamisessa 
työskentelemään toimintaohjeiden mukaisesti sekä 
toimintaohjeiden arvioimisessa ja päivittämisessä. 

POHDINTA 
Tämä on ensimmäinen Suomen apteekkien turvalli-
suuskulttuuria selvittävä tutkimus. Tutkimus osoit-
taa, että apteekkien valmiudet turvallisuuskulttuu-
rityössä ovat pääsääntöisesti hyvät. Apteekkien vah-
vuutena on henkilökunnan sujuva yhteistyö ja am-
matillisen osaamisen varmistaminen. Kehitettävää 
oli työtehtävien organisoinnissa, työn johtamisessa ja 
toimituspoikkeamien käsittelyssä. Apteekkareilla oli 
selkeästi positiivisempi kuva kokonaisuudessaan ap-
teekkien turvallisuuskulttuurista kuin farmaseuteilla 
ja proviisoreilla. Selvimmät näkemyserot apteekka-
reiden sekä farmaseuttien ja proviisorien välillä olivat 
työtehtävien organisointiin ja johtamiseen liittyviä. 

Tässä tutkimuksessa yhteistyön ja osaamisen var-
mistamisessa vahvuutena nähtiin kaikkien ammat-
tiryhmien työpanoksen kunnioittaminen sekä vas-
tuiden ja roolien ymmärtäminen. Turvallisuuskult-
tuurin kehittymisen kannalta on tärkeää, että orga-

Kuva 4. Toimituspoikkeamiin liittyvien väittämien vastausjakaumat (APT=apteekkarit, 
FA/PR=farmaseutit/proviisorit). *Mann-Whitney U-test, p < 0,05.
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nisaatioissa arvostetaan erilaisia asiantuntijoita, sillä 
erilaisen ammattitaidon omaavat ihmiset havaitsevat 
erilaisia asioita (Reiman 2008). Eri ammattiryhmien 
osaamisen yhteensovittamisen tulisi näkyä ammatti-
ryhmien keskinäisenä kunnioituksena ja päätöksen-
teon joustavuutena. Kehitettävää sen sijaan oli toi-
minnan ohjeistamisessa ja toimintaohjeiden mukai-
sessa työskentelyssä. Keskeistä potilasturvallisuuden 
edistämisessä ovat selkeät, ajantasaiset sekä kaikkien 
saatavilla olevat toimintaohjeet ja kuvaukset käytän-
nöistä (Reiman ym. 2008, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos 2011). Fimean määräyksestä (2/2016) huolimatta 
jo aiemmin on käynyt ilmi, ettei kaikissa apteekeissa 
ole toimintaohjeita (Kuitunen 2014). Riskitietoises-
sa organisaatiossa sääntöjä ja ohjeita päivitetään ja 
muutetaan havaittujen riskien mukaan (Pietikäinen 
ym. 2008). Olennaista potilasturvallisuuden kannalta 
on myös henkilöstön pätevyys ja kyky suoriutua hy-
vin tehtävistään (Pietikäinen ym. 2008, Reiman ym. 
2008). Tämä tarkoittaa henkilöstön osaamisen var-
mistamista pätevyyden tarkastamisella ja soveltuvuu-
den arvioinnilla rekrytoinnin yhteydessä, riittävällä 
perehdytyksellä tehtäviin sekä osaamisen jatkuvalla 
päivittämisellä ja seurannalla. Johdon ja esimiesten 
tehtävänä on kantaa vastuu henkilökunnan osaamis-
tarpeiden ja ammattitaidon varmistamisesta eri teh-

tävissä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Jokaisel-
la työntekijällä on lisäksi velvollisuus huolehtia am-
mattitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä sekä vastata 
omasta työstään potilasturvallisuuden edellyttämällä 
tavalla. Työntekijän tulisi näin ollen yksilönä tunnis-
taa omaan vireystilaan ja tarkkaavaisuuteen liittyvä 
vaihtelu sekä muut virheille altistavat ominaisuudet, 
kuten huolimattomuus tai välinpitämättömyys (Pie-
tikäinen ym. 2008). 

Johtamisen haasteet liittyvät työntekijöiden hy-
vinvoinnista ja väsyneenä työskentelystä huolehti-
miseen. Farmaseuttien ja proviisorien näkemysten 
mukaan työn häiriötekijöitä ja stressiä vähentäviä 
toimenpiteitä ei myöskään tiedosteta. Organisaati-
on johdolla on vastuu potilasturvallisuudesta ja sen 
edellytyksistä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a). 
Johdon on toimillaan varmistettava, että turvalli-
suusasiat huomioidaan resursseja jaettaessa, päätök-
siä tehdessä ja toimintaa suunnitellessa (Pietikäinen 
ym. 2008). Esimiehet, jotka pyrkivät huolehtimaan 
työhyvinvoinnista ja työn sujuvuudesta, vaikuttavat 
todennäköisemmin samalla toiminnan kokonaistur-
vallisuuteen positiivisesti (Reiman 2008). Laadukas 
ja turvallisuutta tukeva henkilöstöjohtaminen sisäl-
tää avoimen ja syyllistämättömän toimintakulttuurin 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011).

Kuva 5. Yhteistyöhön ja osaamisen varmistamiseen liittyvien väittämien vastausjakaumat 
(APT=apteekkarit, FA/PR=farmaseutit/proviisorit). *Mann-Whitney U-test, p < 0,05.
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Työtehtävien organisoinnin suurimpina haastei-
na farmaseuttien ja proviisorien näkemyksien mu-
kaan olivat työnteon keskeytyminen, henkilökunnan 
riittävyys ja työtehtävien jakautuminen. Suomessa 
VTT:n toteuttaman TUKU-projektin tavoitteena 
oli kehittää suomalaisiin terveydenhuolto-organi-
saatiohin soveltuva turvallisuuskulttuurin arvioin-
ti- ja kehittämismenettely (Reiman ym. 2008). TU-
KU-projektin tulokset olivat samansuuntaisia kuin 
tässä tutkimuksessa havaitut. Projektin perusteella 
terveydenhuolto-organisaatioiden haasteina voidaan 
turvallisuuskäsityksen laajentumisen ja työn hallin-
nan lisäksi pitää johdon toimintaa turvallisuuden 
varmistamiseksi, resurssien hallintaa ja muutosten 
hallintaa. Resurssien hallinta on keskeinen raken-
teellinen tekijä turvallisuuskulttuurissa (Pietikäinen 
ym. 2008, Reiman ym. 2008). Resurssien hallinnas-
sa on kyse työntekijöiden riittävästä määrästä, työn-
teon sujuvuuden varmistamisesta sekä työn rytmit-
tämisestä. Työn rytmittäminen on erityisen tärkeää 
vuorotöissä, joiden aiheuttamat väsymysvaikutukset 
lisäävät inhimillisten virheiden riskiä (Reiman 2008). 
Potilasturvallisuuden kannalta olennaista on myös 
työn suorittaminen rauhallisissa olosuhteissa ilman 
keskeytyksiä (Pietikäinen ym. 2008). Asiaan tulisikin 
jatkossa kiinnittää enemmän huomiota, sillä myös 
potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia ohjeistaa var-
mistamaan henkilöstön riittävyyden sekä varautu-
misen mahdollisiin poikkeus- ja muutostilanteisiin 
resurssien suunnittelussa (Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 2017). Henkilökunnan riittävyyteen ja työnte-
on keskeytymiseen liittyvät haasteet on tunnistettu 
Suomessa aiemminkin, sillä Teinilän ym. (2008) toi-
mituspoikkeamia aiheuttavia syitä selvittävässä tut-
kimuksessa tulokset olivat samansuuntaisia. Työteh-
tävien organisointiin liittyvät haasteet eivät ole hel-
posti ratkaistavissa organisaatioissa, jotka eivät pysty 
säätelemään tai valitsemaan asiakaskuntaansa. Tu-
levaisuudessa resurssien hallinta on kuitenkin syytä 
tiedostaa apteekkien turvallisuuskulttuurin kehittä-
misen kannalta keskeiseksi tekijäksi. 

Potilasturvallisuuden parantamisessa keskeistä 
on riskienhallinta, jonka tulisi olla osa jokapäiväistä 
toiminnan seurantaa, arviointia ja kehittämistä (So-
siaali- ja terveysministeriö 2017). Ennakoimalla tur-
vallisuusongelmia estetään vahinkoja, vaaratilantei-
ta ja toiminnan kannalta kielteisiä tapahtumia. Ap-
teekkien riskienhallintatyötä on pyritty kehittämään 
aktiivisesti viime vuosina. Fimean määräysvelvoite 
(2/2016) toimituspoikkeamien raportoinnista ja kä-
sittelystä sekä vuonna 2012 käyttöön otettu Apteek-

kariliiton sähköinen toimituspoikkeamien rapor-
tointityökalu ovat esimerkkejä riskienhallintatyön 
kehittämisestä. Toimituspoikkeamien kirjaaminen 
oli tutkimuksen mukaan vakiintunut toimintatapa, 
mutta kehitystoimenpiteitä tarvittaisiin etenkin ra-
portoidun tiedon täysimääräisessä hyödyntämisessä 
sekä läheltä piti -tapahtumien raportointikäytännöis-
sä. Kuitusen vuonna 2014 tekemään tutkimukseen 
verrattuna toimituspoikkeamien kirjaaminen oli sa-
maa tasoa, mutta poikkeamien käsittelyssä on edis-
tytty aikaisempaan tutkimukseen verrattuna. Reaso-
nin (2000) järjestelmälähtöisen teorian mukaan po-
tilasturvallisuustyössä huomioidaan toimintaympä-
ristöä, prosesseja sekä muita virheen tai läheltä piti 
-tilanteen syntyyn vaikuttavia olosuhteita. Ihminen 
on erehtyväinen ja virheitä tapahtuu, sillä inhimilli-
seen toimintaan ei voida vaikuttaa. Esimiesten vas-
tuulla on tuoda asiat syyllistämättä avoimeen kes-
kusteluun (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Syyl-
listämättömyys on edellytys virheistä oppimiselle ja 
niiden ehkäisylle. Poikkeamista keskustelu sekä työs-
kentelyrutiinien muuttaminen havaittiin myös Tei-
nilän ym. (2008) tutkimuksessa merkittävimmiksi 
toimituspoikkeamia estäviksi tekijöiksi. Positiivista 
tässä oli, etteivät työntekijät kokeneet syyllistyvän-
sä poikkeamista ja virheistä. Sen sijaan poikkeamien 
analysointiin, käsittelyyn sekä korjaavien toimenpi-
teiden vaikutuksen arviointiin tulisi kiinnittää jat-
kossa huomiota.

Potilasturvallisuus on kaikkien ammattiryhmien 
yhteinen asia (Reiman 2008). Jokaisessa organisaati-
ossa tulisi olla potilasturvallisuuden vastuuhenkilö 
(Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2011 ja 2017). Tule-
vaisuudessa tämä tulisi huomioida myös suomalai-
sissa apteekeissa. Pelkän turvallisuuskulttuurikyselyn 
tekemisen on todettu parantavan turvallisuuskult-
tuuria (Pietikäinen ym. 2008). Turvallisuuskulttuu-
rikyselyn avulla avohuollon apteekit voisivat arvioida 
potilasturvallisuuskulttuuriaan ja tukea sen kehitty-
mistä. Kyselyllä voitaisiin nostaa tietoisuutta potilas-
turvallisuudesta, havainnollistaa eroja henkilöstön 
käsityksistä, kannustaa keskusteluun potilasturval-
lisuuden vahvuuksista ja heikkouksista, tunnistaa 
kehityskohteita sekä arvioida turvallisuuskulttuurin 
muutoksia ajan kuluessa. Apteekkien vahvuutena po-
tilasturvallisuustyössä voidaan nähdä turvallisuus-
kulttuuri sekä korkea lääkitysturvallisuusosaaminen. 
Suomessa apteekkien potilas- ja lääkitysturvallisuutta 
on tutkittu toistaiseksi vähän. Jatkossa olisi hyvä sel-
vittää laajemmin, miten erikokoisten apteekkien tur-
vallisuuskulttuurit eroavat toisistaan ja minkälainen 
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yhteys turvallisuuskulttuurin eri osa-alueilla, etenkin 
johtamisella ja esimiestyöllä on toimituspoikkeamiin.

Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen vahvuutena on koko Suomen aptee-
keista kerätty aineisto, joka kuvaa turvallisuuskult-
tuuria ja siihen liittyviä tosielämän ongelmia laajal-
la alueella. Vastausprosentti jäi kuitenkin matalak-
si, mikä on syytä huomioida tulosten arvioinnissa ja 
niiden yleistettävyydessä. On mahdollista, että säh-
köinen aineistonkeruumenetelmä vaikutti kyselyn 
vastausaktiivisuuteen ja tutkimusotoksen tavoitetta-
vuuteen. Sähköisten kyselyjen vastausaktiivisuus on 
ollut Suomessa aiemminkin postikyselyjä alhaisem-
paa (Pietikäinen ym. 2008, Teinilä ym. 2008, Teinilä 
ym. 2009, Kuitunen 2014). Taustatietojen perusteel-
la tutkimusjoukko vastasi melko hyvin perusjouk-
koa, joten aineiston edustavuus oli melko hyvä (Mä-
kinen 2018, Raappana-Jänis 2018). On mahdollista, 
että tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat kes-
kimääräistä kiinnostuneempia turvallisuuskulttuu-
rista ja sen kehittämisestä, joten tulosten perusteella 
saatu käsitys apteekkien turvallisuuskulttuurityöstä 
saattaa olla yleistä suhtautumista positiivisempi. Tut-
kimuksen luotettavuutta lisäsi käytetyn mittariston 
pohjautuminen aiemmin validoituihin tutkimuksiin 
sekä kyselylomakkeen pilotointi asiantuntijaryhmällä 
ja molempien vastaajaryhmien edustajilla.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Apteekkien valmiudet turvallisuuskulttuurityössä 
ovat tämän tutkimuksen mukaan pääsääntöises-
ti hyvät, ja apteekkien vahvuuksia ovat henkilöstön 
sujuva yhteistyö sekä ammatillisen osaamisen var-
mistaminen. Resurssien hallintaan, kuten henkilö-
kunnan riittävyyteen, häiriöttömään työympäristöön 
ja henkilökunnan hyvinvointiin, tulee jatkossa kiin-
nittää huomiota. Riskienhallintatyössä toimituspoik-
keamat kirjataan, mutta kehitystoimenpiteitä tarvit-
taisiin etenkin kerätyn tiedon täysimääräisessä hyö-
dyntämisessä.  

Turvallisuuskulttuurin kehittämisessä on kysymys 
organisaation kehittämisestä, ja se edellyttää koko 
työyhteisössä asenteiden, työympäristön ja toimin-
tatapojen muutosta. Turvallisuuskulttuurin kehittä-
mistyö tulisi saada pysyväksi osaksi apteekkien kehit-
tämistoimintaa, ja tässä turvallisuuskulttuurikysely 
voi toimia hyödyllisenä työkaluna.



©  DOSIS      3/2019 ©  Suomen Farmasialiitto ry208

SUMMARY

How Work Tasks and Internal  
Cooperation are Managed in  
Relation to Patient Safety in  
Finnish Pharmacies?

➔ Paula Junkkarinen* 
Msc (Pharm) 
Pieksämäki 3rd Naarajärvi pharmacy
paula.junkkarinen@muotola.fi

➔ Miia Toropainen*
Ms (Pharm)
Rääkkylä pharmacy
miia.toropainen@gmail.com

➔ Kirsti Vainio 
PhD (Pharm), Senior Lecturer
School of Pharmacy
University of Eastern Finland

➔ Kirsi Pietilä 
Ms (Pharm), PhD (Pharm)
Kontula pharmacy 

➔ Eeva Savela
Ms (Pharm), PhD (Pharm)
Lohja 1st pharmacy 

➔ Niina Karttunen 
PhD (Pharm), University Lecturer 
School of Pharmacy
University of Eastern Finland

*Correspondence

Introduction: Patient safety has become one of the 
most important health care development areas in the 
21st century. Several safety culture evaluation tools 
have been developed for pharmacies worldwide. The 
aim of this study was to apply safety culture tools and 
to find out how patient safety is taken into account 
in operations of Finnish pharmacies. 

Materials and methods: The survey was conducted 
in February 2018 as a national internet survey. The 
electronic questionnaire consisted of structured 
statements. The target group of the survey was the 
whole pharmaceutical staff of community pharma-
cies in two parallel survey groups (Pharmacy own-

ers who belong to the Finnish Pharmacy Federation, 
n=586 and BSc and MSc pharmacists, n=586). The re-
sponse-rate of pharmacy owners (O) was 21 % (n=124) 
and response-rate of BSc and MSc pharmacists (S) 
was 17 % (n=102). The overall response-rate was 19 %.

Results: In most pharmacies, the contribution of all 
occupational groups was respected (O 97%, S 92%) 
and the employees understood their responsibilities 
and role (O 94 %, S 93 %). Pharmacy owners clearly 
had a more positive impression of the wellbeing of 
workers than BSc and MSc pharmacists (O 83 %, S 
60%), as well as support for working when tired (O 76 
%, S 36 %) and awareness of work-related stress and 
stress-reducing actions (O 71 %, S 44 %). The most 
important factors undermining the medication safe-
ty were the sufficiency of the staff during the open-
ing hours of the pharmacy (insufficiency of the staff 
during opening hours O 2%, S 16 %) and interrup-
tions in the customer service situation (disadvantage 
of interruptions during customer service situation 
O 8 %, S 28 %). Dispensing errors were recorded in 
most pharmacies (O 96 %, S 90 %), but they were 
discussed in the purpose of learning only in half of 
the pharmacies. 

Conclusions: The level of safety culture work in 
Finnish community pharmacies was generally good. 
Main strengths were cooperation of the personnel 
and ensuring professional competence. Resource 
management, such as staff sufficiency, undisturbed 
work environments and staff well-being, should be 
paid more attention in the future. In risk manage-
ment work, dispensing errors were recorded, but it 
is important to develop actions to fully utilize the in-
formation gathered.

Keywords: patient safety, safety culture, 
medication safety, community pharmacy
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Liite 1. Tutkimuslomakkeessa esitetyt väittämät

Potilasturvallisuus
13. Henkilökunnan mielipiteet otetaan huomioon kehitettäessä toimintaa potilasturvallisuuden 
 parantamiseksi
36. Apteekin työilmapiiri tukee potilasturvallisuutta
12. Potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista keskustellaan koko henkilökunnan kesken
14. Asiakkaita rohkaistaan keskustelemaan lääkityksistään
7. Lääkkeiden varastopaikat on eroteltu selkeästi toisistaan, jotta saman valmisteen eri vahvuudet ja 
 pakkauskoot sekä muut samalta näyttävät pakkaukset pystytään säilyttämään erillään toisistaan
8.  Apteekin tilojen suunnittelussa on ajateltu potilasturvallisuutta ja työnteon sujuvuutta

Johtaminen
38. Johdon asettamat taloudelliset tavoitteet (esim. tuottavuus, kustannusten hillintä, tehokkuus) 
 eivät vaaranna farmaseuttista työtä
37. Apteekin johtamistapa osoittaa, että potilasturvallisuus on keskeinen arvo 
42. Apteekin johto huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista esim. järjestämällä työhyvinvointi-
 toimintaa tai tarjoamalla liikunta- tai kulttuuriseteleitä
39. Apteekin johto tukee toiminnallaan potilasturvallisuuden kehittämistä (esim. lääkitysturvallisuus-
 suunnitelman hyväksyminen, poikkeamien raportointiin kannustaminen ja poikkeamia vähentävät 
 järjestelmäparannukset)
41. Koko henkilökunta on tietoinen niistä johdon toimenpiteistä, joilla työhön vaikuttavia häiriötekijöitä 
 ja työperäistä stressiä voidaan vähentää
40. Apteekin johto huolehtii siitä, että työntekijät eivät tee tarkkavaisuutta vaativaa työtä väsyneinä

Työtehtävien organisointi
27. Työtehtävät on suunniteltu siten, että työntekijän on mahdollista pitää riittävät tauot sopivin 
 väliajoin
25. Työtehtävät on jaettu henkilökunnan kesken siten, että farmaseuttinen henkilökunta pystyy keskit-
 tymään ensisijaisesti resepti- ja itsehoitolääkkeiden toimittamiseen sekä asiakkaiden neuvontaan
15. Työvuorot suunnitellaan siten, että farmaseuttiselle henkilökunnalle jää riittävästi aikaa 
 työtehtäviensä suorittamiseen
24. Apteekissa on riittävästi henkilökuntaa kaikkina apteekin aukioloaikoina mukaan lukien 
 henkilökunnan loma-ajat
26. Asiakaspalvelussa olevan farmaseuttisen henkilökunnan työskentelyä ei häiritä tai keskeytetä 
 (esimerkkejä häiriöstä: puhelut, kysymykset, oppilaan lääketoimituksen tarkistaminen)

Toimituspoikkeamat
28. Apteekissa huolehditaan siitä, että kaikki havaitut toimituspoikkeamat kirjataan viranomaisten 
 edellyttämällä tavalla
30. Työntekijöitä ei syyllistetä toimituspoikkeamista tai virheistä
32. Havaituista toimituspoikkeamista ja läheltä piti -tapahtumista kerrotaan henkilökunnalle 
 avoimesti niin, että poikkeamista opitaan ja niitä voidaan jatkossa välttää
31. Toimituspoikkeamat ja läheltä piti -tapahtumat analysoidaan ja niiden taustalla olevat syyt 
 selvitetään
33. Apteekissa arvioidaan huolellisesti, miten korjaavat toimenpiteet vaikuttavat potilasturvallisuuteen
29. Apteekissa kirjataan toimituspoikkeamien lisäksi ne läheltä piti -tapahtumat, jotka olisivat 
 voineet johtaa poikkeamaan

Yhteistyö ja osaamisen varmistaminen
11. Kaikkien ammattiryhmien työpanosta kunnioitetaan
17. Työntekijöille annetaan mahdollisuus kouluttautua ja kehittää ammattitaitoaan työn ohella
23. Uusien työntekijöiden ja/tai harjoittelijoiden perehdytyksestä ja ohjauksesta huolehditaan
10.  Henkilökunta ymmärtää selvästi vastuunsa ja roolinsa
19.  Toimintaohjeet arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti
9.  Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö ja kommunikaatio toimivat sujuvasti
20. Henkilökunta on koulutettu työskentelemään toimintaohjeiden mukaisesti


