Suomen Potilasturvallisuusyhdistys (SPTY) toimintakertomus 2017
Suomen potilasturvallisuusyhdistys (SPTY) on perustettu vuonna 2010 edistämään potilasturvallisuutta ja
potilasturvallisuuden tutkimusta. Potilasturvallisuusyhdistyksen päämäärä on omalla toiminnallaan
varmistaa, että potilaat saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa. Potilasturvallisuusyhdistys toimii
valtakunnallisesti aktiivisena kehittäjänä, vaikuttajana ja arvostettuna asiantuntijana. Toimintaa ohjaavia
arvoja ja periaatteita ovat avoimuus, läpinäkyvyys, potilaslähtöisyys, rohkeus, riippumattomuus ja
yhteistyöhakuisuus
Potilasturvallisuusyhdistyksen toimintalinjaukset ovat:
➢ edistää potilaiden, omaisten ja läheisten osallistumista potilasturvallisuuden varmistamiseen
➢ on avoin yhteistyöverkosto sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, alan etujärjestöille sekä potilaita
edustaville tahoille
➢ seuraa potilasturvallisuuden kehittämistä Suomessa ja ulkomailla, tunnistaa sen ensisijaiset
kehittämiskohteet ja kiinnittää muiden toimijoiden huomiota näihin
➢ tukee ja osallistuu tutkimus- ja kehittämistyöhön
➢ vaikuttaa potilasturvallisuuden kansallisiin linjauksiin, lainsäädäntöön ja viranomaistoimintaan sekä käy
yhteiskunnallista keskustelua
➢ kehittää potilasturvallisuutta asiantuntijajaosten toiminnan kautta
➢ toimii kumppanina potilasturvallisuuteen tähtäävissä kansallisissa ohjelmissa ja hankkeissa
➢ osallistuu seminaarien ja koulutusten järjestämiseen
➢ harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
➢ edistää moniammatillista toimintaa
➢ turvaa jäsen- ja varainhankinnalla toimintaedellytyksensä
Potilasturvallisuusyhdistyksen on toiminut aktiivisesti jaostensa kautta. Vuonna 2017 toiminnan
painopistealueina olivat potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian implementointi, kansallisen
potilasturvallisuustutkimustoiminnan tukemisen vahvistaminen, koulutustoiminnan jatkaminen ja
tuotettujen materiaalien jalkauttaminen. Yhdistys myös lanseerasi potilasturvallisuuden ansiomerkin ja
diplomin. Vuoden aikana yhdistys tuotti uutena materiaalina lääkehoidon tarkistuslistan ja johdon
potilasturvallisuuskävelyn ohjeistuksen. Molemmat ovat tulostettavissa yhdistyksen verkkosivuilla sekä
niitä on painetussa muodossa.
Vahva vaikuttaminen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian valmisteluun ja implementointiin
Yhdistys on osallistunut vahvasti Potilas- ja asiakasturvallisuus -strategian valmisteluun sekä osaltaan
edistänyt sen julkaisemista. Yhdistys lähestyi kevään aikana mm. Perhe- ja peruspalveluministeri Rehulaa
huomiolla strategian julkaisemisen pikaisesta tarpeellisuudesta. Valtioneuvoston periaatepäätös, Potilas- ja
asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021 (STM julkaisu 2017:9) julkaistiin 28.6.2017. Yhdistys osallistui
aktiivisesti
strategian
implementointiin
yhteistyössä
Sosiaalija
terveysministeriön
ja
Potilasvakuutuskeskuksen kanssa. Toimintavuoden aikana toteutettiin neljä koulutuspäivää: 24.10
Helsingissä yhteistyössä Tehyn kanssa, 31.10 Tampereella (TAYS) ja Oulussa (OYS) 24.11. Laiteturvallisuus
osaamisen kehittämiseen painottuva koulutus järjestettiin yhdessä Valviran kanssa Helsingissä 25.10.
Helsingin tilaisuuksiin oli mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden välityksellä ja se sai kiitosta. 24.1025.10 tilaisuudessa osallistujia oli 75 ja etäyhteyden välityksellä osallistuneita oli arviolta jopa 200.
Tampereella ja Oulussa kuulijoita oli noin 50 ammattilaista. Tilaisuudet saivat osallistujilta hyvää palautetta.
Potilasturvallisuuden ansiomerkki ja diplomi
Yhdistys julkisti Potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkin haun kesäkuussa 2017. Yhdistys voi myöntää
potilasturvallisuuden ansiomerkin ja diplomin yhdistyksen jäsenen tai jäsenorganisaation esityksestä
Sivu 1 / 6

henkilölle tai yhteisölle. Se voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on osoittanut aktiivisesti
varmistavansa potilasturvallisuutta ja/tai on osoittanut kehittävänsä potilasturvallisuutta. Ansiomerkki
voidaan myöntää myös, jos henkilö tai taho on tehnyt merkittävän teon avoimuuden ja
potilasturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi.
Ansiomerkin hakuaika on jatkuva ja saajia esitetään yhdistyksen verkkosivuilla olevan hakulomakkeen
kautta (http://spty.fi/etusivu). Potilasturvallisuusyhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijajaos esittää
anomusten perusteella potilasturvallisuusyhdistyksen hallitukselle ansiomerkin saajat, joka tekee
päätöksen ansiomerkin luovuttamisesta. Ansiomerkit myönnetään saajille kevät- ja syyskokouksen
yhteydessä. Yhdistys myöntää vuosittain enintään 50 ansiomerkkiä. Poikkeuksellisesti tänä ensimmäisenä
vuonna myönnettiin 53 ansiomerkkiä ja diplomia. Yhdistys julkaisee vuosittain omilla verkkosivuillaan ja
jäsenkirjeessä ansiomerkkien saajien nimet ja organisaatiot.
Ensimmäiset ansiomerkit myönnettiin joulukuussa 2017
Ansiomerkki myönnetään potilas- ja lääkitysturvallisuuden, sen tutkimuksen ja kehittämisen parissa
työskenteleville asiantuntijoille sekä potilasturvallisuutta eteenpäin vieneelle aktiiviselle toimijalle.
Ensimmäiset ansiomerkit myönnettiin yhdistyksen syyskokouksessa 14.12.2017 ja sen sai 51 henkilöä ja
kaksi yhteisöä. Ansiomerkin saajat:
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja lääkintöneuvos Taina Mäntyranta.
- Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Auvo Rauhala ja potilasturvallisuuskoordinaattorit Linda
Strysis ja Merja Jutila sekä Kalevi Inha, joka on antanut potilasturvallisuudelle potilaan kasvot ja vienyt
potilaan näkökulmaa eteenpäin hyvässä yhteistyössä Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa.
- Lapin sairaanhoitopiiristä sairaanhoitaja Anne Viinikka, apualaisosastonhoitaja Tiina Järvelä ja proviisori
Päivi Sova.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä apulaisosastonhoitaja Sari Hokkanen.
- HUS-Apteekin lääkitysturvallisuuskoordinaattori Lotta Schepel.
- Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä proviisori Carita Linden-Lahti.
- KYS sairaala-apteekki Kuopion lääkityksen turvatarkastustoiminnan kehittämisestä. Kehittäminen tehty
yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
- Yhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos ja seuraavat jaoksen asiantuntijat:
Riitta Flink, Kaisa Haatainen, Arto Helovuo, Jaana Inkilä, Anne Kallava, Riitta Kallinen, Marjatta KoivunenIssakainen, Riitta-Liisa Kujala, Tuula Korhonen, Virpi Korhonen, Lasse Koste, Leena Lang, Pirjo Lehtomäki,
Marita Maukonen, Seija Miettunen, Lotta Nikki, Riitta Pakisjärvi, Sari Palojoki, Pietari Perkinen, Mari
Plukka, Petri Pommelin, Tuula Saarikoski, Maijaterttu Tiainen ja Heli Virkki.
- Yhdistyksen hallituksen jäsenet: Marja Airaksinen, Annika Bröckl, Ermo Haavisto, Anna-Riia Holmström,
Timo Keistinen, Marina Kinnunen, Anssi Kuosmanen, Mari Liukka, Asko Nio, Tarja Pajunen, Karolina Olin,
Terhi Reunama, Risto Roine, Merja Sahlström ja Jarkko Wallenius.
Kansallisen potilasturvallisuustutkimuksen tukeminen
Potilasturvallisuusyhdistyksen yhtenä toimintalinjauksena on riippumaton potilasturvallisuuden
tutkimuksen tukeminen. Osana tätä toimintaansa Potilasturvallisuusyhdistys on kuluneena vuonna jatkanut
toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmään kertyneen
potilasturvallisuuden vaaratapahtuma-aineiston tutkimuskäyttöä.
Yhdistys on kehittänyt mallin koordinoida eri organisaatioista yhdistetyn HaiPro-aineiston tutkimuskäyttöä.
Tutkimustoiminta aloitettiin kesällä 2016, jonka jälkeen kiinnostuneet tutkijat ympäri Suomea ovat voineet
hakea Potilasturvallisuusyhdistykseltä käyttölupaa aineiston tutkimuskäyttöön. Lupa yhdistetyn HaiProaineiston tutkimuskäyttöön voidaan myöntää akateemiseen tieteelliseen tutkimukseen tai sosiaali- ja
terveydenhuollon organisaatioissa tapahtuvaan kehitystyöhön. Tutkijat voivat siis hakea yhdistykseltä lupaa
tutkimusluvan antaneista HaiPro-organisaatioista yhdistetyn aineiston tutkimuskäyttöön. Lupahakemusten
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arvioinnin ja esityksen tutkimuslupien myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle tekee yhdistyksessä toimiva
tutkimusneuvosto, joka koostuu alan asiantuntijoista. Varsinaisen luvan aineiston tutkimuskäytölle
myöntää yhdistyksen hallitus Tutkimusneuvoston esityksen pohjalta. Yhdistyksellä ei ole pääsyä HaiProtutkimusaineistoon eikä aineisto ole yhdistyksen käytössä. Yhdistys ainoastaan koordinoi hakemusten
käsittelyä. Tutkimusneuvoston puheenjohtajana toimii professori Risto Roine ja jäseninä sosiaalifarmasian
professori Marja Airaksinen, Potilasturvallisuuspäällikkö, mielenterveyden edistämisen dosentti Kaisa
Haatainen, Kliinisen onkologian dosentti Vesa Kataja, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian dosentti Eila Tiihonen
sekä lääketutkimuksen dosentti Miia Turpeinen. Tutkimusneuvoston sihteerinä toimi Anna-Riia Holmström.
Tutkimusten tuottama julkaistavissa oleva tieto sekä tutkimusten tiivistelmät tulevat esille
Potilasturvallisuusyhdistyksen kotisivujen kautta. Potilasturvallisuusyhdistys tiedottaa toiminnasta
jäseniään jäsenkirjeiden kautta. Tarkempaa lisätietoa löytyy yhdistyksen verkkosivuilla tutkijat ja
ajankohtaista -osioissa. Luvan antaneista HaiPro-organisaatioista yhdistetyn HaiPro-organisaation
tutkimukselle on hakenut tähän mennessä lupaa kymmenen tutkimusryhmää.
Hallituksen toiminta
Yhdistyksen hallituksessa vuonna 2017 toimivat puheenjohtajana Ermo Haavisto, varapuheenjohtajana
Timo Keistinen, sihteerinä Tarja Pajunen ja rahastonhoitajana Terhi Reunama. Lisäksi hallituksen jäseniä
olivat: Annika Bröckl, Anna-Riia Holmström, Marina Kinnunen, Anssi Kuosmanen, Mari Liukka, Asko Nio,
Karolina Olin, Risto Roine, Merja Sahlström sekä varajäseninä Marja Airaksinen ja Jarkko Wallenius.
Yhdistyksen jaosten vetäjinä ovat toimineet: Anna-Riia Holmström, Marina Kinnunen ja Tarja Pajunen.
Hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2017, kokouksista yksi pidettiin sähköpostikokouksena. Lisäksi
Yhdistys ja Valvira toteuttivat yhteiskokouksen 25.4.2017. Kokouksen teemana oli yhteistoiminnan
kehittäminen. Tapaamisessa käsiteltiin muun muassa Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian tilannekuvaa,
uuden valtion lupa- ja valvontaviraston ja sen sote-toimialan rakentamista, Vakavien vaaratapahtumien
tutkintaa, potilas- ja asiakasturvallisuudenindikaattoreita ja laiteturvallisuuden kysymyksiä. Vuoden aikana
päätettiin toteuttaa yhteinen laiteturvallisuusosaamisen kehittämisen koulutus Helsingissä (25.10.).
Yhteistyötä myös päätettiin jatkaa edelleen.
Vuosikokous 30.11.2016 päätti säilyttää liittymis- ja jäsenmaksut ennallaan vuonna 2017 ja ne olivat:
- Varsinainen jäsen (henkilö)
30€/vuosi
- Varsinainen jäsen (yritys/yhteisö)
300€/vuosi
- Varsinainen jäsen (sairaanhoitopiiri)
500€/vuosi
- Kannatusjäsen (henkilö)
100€/vuosi
- Kannatusjäsen (yritys/yhteisö)
500€/vuosi
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 18.5.2017. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen
yhteydessä järjestettiin kevätseminaari, jossa turvallisen lääkehoito jaoksen puheenjohtaja Anna-Riia
Holmström käytti puheenvuoron väitöskirjansa -Learning from Medication Errors in Healthcare - How to
Make Medication Error Reporting Systems Work? - pohjalta otsikolla: Lääkehoidon vaaratapahtumien
raportointijärjestelmät - haasteet ja mahdollisuudet. Tämän jälkeen potilasjaoksen asiantuntijajäsen,
sosiaaliturvapäällikkö Olli-Pekka Rättäri esitteli Näkövammaisten liittoa, kertoi näkövammaisuudesta
Suomessa sekä käsitteli näkövammaisuuden erityiskysymyksiä asiakas- ja potilasturvallisuuden
näkökulmasta. Kokemusasiantuntija Heli Liimatta avasi kuulijoille näkövammaisen kokemusta ja tarpeita
sairaalahoidon aikana mm. lääkehoitoa toteutettaessa
Yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lisää jäseniä edistämään potilas- ja asiakasturvallisuutta.
Tavoitteena on saada yhdistyksen jäseniksi kattavasti henkilöitä ja yhteisöjä, jotka ovat tekemisissä
potilasturvallisuuden kanssa tai ovat kiinnostuneita edistämään asiaa.
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Yhdistyksellä oli vuoden 2017 lopussa henkilöjäseniä 218, yhteisöjäseniä 28, sairaanhoitopiirejä 15 ja yksi
kannatusjäsen. Yhdistys ei päässyt asettamaansa tavoitteeseen 250 jäsenen määrästä, mutta on saanut
vuoden aikana yhden kannatusjäsenen ja 15 uutta henkilöjäsentä.
Vuoden 2017 aikana lähetettiin kaksi sähköistä jäsenkirjettä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat tehneet
yhdistystä tunnetuksi esiintymällä lukuisissa kokouksissa ja seminaareissa. Yhdistys on ollut esillä vuoden
aikana mm. Lääkäri-, Sairaanhoitaja- ja Farmasian päivillä. Verkkosivujen kehittäminen on jatkunut vuoden
aikana.
SPTY jaosten toiminta vuonna 2017
Yhdistys toimii aktiivisesti turvallinen lääkehoito, potilasjaos ja potilasturvallisuuden asiantuntijat jaostensa
kautta. Jaokset toimivat vuoden aikana toimintasuunnitelmiensa mukaisesti, jotka ovat pohjautuneet
yhdistyksen tavoitteen, päämärän ja toimintalinjausten pohjalta.
Koulutustoiminta
Koulutukset ovat osa jokaisen jaoksen toimintaa. Yhdistyksen koulutusvastaava Anssi Kuosmanen koordinoi
koulutuksien järjestelyjä ja toteutumista. SPTY järjesti yhdessä STM:n kanssa vuonna 2017 potilas- ja
asiakasturvallisuuskoulutusta kolmella paikkakunnalla (Helsinki, Tampere ja Oulu). Lisäksi yhdistys järjesti
syksyllä Helsingissä koulutuksen yhdessä STM:n, Valviran, PVK:n ja TEHYn kanssa, joka käsitteli
laiteturvallisuutta. Vuoden 2017 lopulla SPTY on aloittanut vuoden 2018 kansallisen
potilasturvallisuuspäivien suunnittelun yhteistyössä Farmasialiiton, Fiocan, Sairaanhoitajaliiton, Hotuksen,
PVK:n sekä Lääkäriliiton kesken.
Turvallinen lääkehoito -jaos
Turvallinen Lääkehoito -jaos kokoontui vuoden 2017 aikana kolme kertaa. Jaoksen vuoden
päätoimenpiteenä oli itsehoidon riskilääkkeisiin liittyvän käytön turvallisuuden edistäminen.
Toimenpiteessä tuotettiin listaus ja taskukortti itsehoidon suuren riskin lääkkeistä, sekä erillinen listaus
tyypillisimmin interaktioita resepti- ja muiden itsehoitolääkkeiden kanssa aiheuttavista itsehoidon
lääkkeistä. Työkalun tarkoituksena on tukea avoapteekkien ja muiden potilaiden itsehoidossa mukana
olevien ammattilaisten työskentelyä ja riskilääkkeiden tunnistamista. Materiaalin lisäksi on tuotettu
verkkokoulutusmateriaalia ammattilaisille listojen käytöstä, sekä listojen käyttöönottomateriaali, joka
avustaa käytännönläheisesti listojen jalkauttamista osaksi apteekkien arkityötä. Itsehoidon riskilääkelistoja
voi tiedustella Suomen Apteekkariliitosta ja Suomen Farmasialiitosta. Listoista löytyy myös tulostettavat
versiot Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen verkkosivuilta. Listoja ollaan myös jalkauttamassa mm.
farmasian perus ja täydennyskoulutukseen.
Jaoksen kokousten osana järjestettiin myös asiantuntijapuheenvuoroja aiheista:
- Lääkekaaoksen hallinta muuttuvassa sote-ympäristössä - haasteet, mahdollisuudet ja
ratkaisuehdotukset
- Kokemukset Lohjalla toteutetusta kotihoidon asiakkaiden lääkitysturvallisuuden edistämistutkimuksesta
- Kokemuksia potilaiden osallistumisesta haittavaikutusten ilmoittamiseen viranomaisille
- Lääketurvatoiminnan tulevaisuuden näkymät - kuinka lääke- ja lääkitysturvallisuus limittyvät toisiinsa
- Päivitys Fimean ja EMA:n lääketurvatoiminnasta
- Lääketurvatoiminnan nykyiset ja tulevaisuuden näkymät kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
Jaos osallistui myös kansallisten Potilasturvallisuuspäivien 2018 suunnitteluun sekä muiden
Potilasturvallisuusyhdistyksen toimenpiteiden tukemiseen. Jaos on myös ajanut tarvetta
lääkitysturvallisuuden kehittämisen ja tutkimuksen parempaan kansalliseen koordinointiin osana
potilasturvallisuustyötä. Asiasta laadittiin kirjelmä STM:ään yhteistyössä Helsingin yliopiston ja HUS-
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Apteekin kanssa, sekä kirjoitettiin kannanotto Farmasian alan kansalliseen vertaisarvioituun tieteelliseen
Dosis-julkaisuun.
Jaoksen jäsenet: Anna-Riia Holmström (vetäjä), Sini Kuitunen (sihteeri), Carita Linden-Lahti, Marja
Airaksinen, Marina Kinnunen, Sanna Passi, Tuula Teinilä, Mia Kallio, Elina Ottela, Pirjo Lehtomäki, Hanna
Pekkarinen, Lotta Tyynismaa, Marianne Kuusisto, Ercan Celikkayalar, Kirsi Terho, Tarja Pajunen, Terhi Toivo,
Outi Lapatto-Reiniluoto, Suvi Hakoinen, Marja Härkänen
Potilasjaos
Potilasjaos osallistui vahvasti potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian jalkauttamiseen mm. tuottamalla
koulutustilaisuuksiin potilaan näkökulman esiintuovan luento-osuuden koulutukseen (Potilaan ja asiakkaan
aktiivinen osallistuminen ja osallistaminen). Osuudessa tuotiin esiin strategian päätavoitteita potilaan
näkökulmasta huomioiden mm. potilaan ja asiakkaan yhdenvertaisuutta toimijoina palveluprosessissa ja
sen suunnittelussa. Tavoite potilaan ja asiakaan näkökulmasta on se, että niin potilas, asiakas ja läheiset
osallistuvat aktiivisesti ja voivat ottaa vastuuta potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen ja
kehittämiseen.
Potilasjaoksen kokouksia pidettiin viisi vuoden aikana. Vuoden aikana jaoksen kokouksessa vieraili mm.
Omaishoitajat- ja läheiset liiton asiantuntija, jonka kanssa jaos keskusteli mm. teemalla lääkehoito ja omaishoito, jota avattiin aiheesta tehtyihin kansainvälisiin ja suomalaisiin tutkimuksiin sekä Ulla Tikkasen
väitöskirjatutkimukseen (Omaishoidon arki, tutkimus omaishoidon sidoksista) pohjautuen. Keskustelussa
nousi esiin huolestuttavaa tietoa omaishoitajien suuresta vastuusta mm. lääkehoidon ja muun hoidon
toteuttajana.
Jaos jatkoi edelleen yhdistyksen toiminnan tunnetuksi tekemistä potilaiden ja heidän läheistensä piirissä.
Yhtenä osana tunnetuksi tekemistä jaos jatkoi yhdistyksen verkkosivujen kehittämistä. Potilasjaos sai uuden
jäsenen Omaishoitajat- ja läheiset liitosta.
Jaoksen jäsenet: Aalto Anu; Neuroliitto, Gustafsson Henrik; Invalidiliitto, Heiskanen Mailis; Muistiliitto, Hirn
Kaisa; Suomen Kipu, Huhtasalo Ilari; Parkinson liitto, Jantunen Pirkko; Mielenterveyden Keskusliitto,
Sydänliitto, Lönnqvist Kirsi; Aivoliitto, Kiikala-Siuko Marika; Hengitysliitto, Pajunen Tarja; Eläkkeensaajien
Keskusliitto EKL, Olli-Pekka Rättäri; Näkövammaisten liitto, Seppälä Miranna; Reumaliitto, Vuorisalo Irene;
Diabetesliitto
Potilasturvallisuus asiantuntijoiden jaos
Potilasturvallisuuden asiantuntijat jaos kokoontui vuoden 2017 aikana 4 kertaa. Jaoksen syyspäivät
järjestettiin Vaasassa. Vuoden lopussa jaoksen jäsenenä oli yhteensä 56 jäsentä, joten jäsenmäärä on
noussut 20 vuoden aikana. Jaoksen jäsenet pitivät aktiivisesti yhteyttä jaoksen sähköpostilistan välityksellä
jakaen vertailutietoa ja uusia toimintatapoja. Vuoden aikana tehtiin opas johdon
potilasturvallisuuskävelyihin, joista painettiin myös kirjanen ja opas löytyy myös verkkosivuilta. Lisäksi
valmistui tarkistuslistakortti turvalliseen lääkkeenantoon. Jaos osallistui potilasturvallisuusansiomerkki
toimintatavan käynnistämiseen. Vuoden aikana jaoksen kokoontumiset muuttuivat kaksipäiväisiksi, koska
toinen päivä omistetaan aina vakavien vaaratapahtumien tutkintamenettelyn kehittämiselle ja tapausten
läpikäymiselle, kansallista oppimista edistäen. Jaos selvitti vakavien vaaratapahtumien oppien jakamiseen
halukkuutta myös kyselyn avulla. Kyselyn vastausten mukaan löytyy kansallinen tahtotila vaaratapahtumien
oppien hyödyntämiseen ja asiaa pyritään edistämään kuluvan vuoden aikana. Jaos osallistui myös osaltaan
vahvasti koulutuspäivien toteuttamiseen. Vuoden yksi tärkeimmistä asioista oli, että Asiakas- ja
potilasturvallisuusstrategia saatiin julkaistua ja siinä jaoksella oli hyvin aktiivinen rooli. Jaoksen kokouksessa
oli kutsuttuja vieraita esimerkiksi STM:stä ja Valvirasta. Tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen liittyen on
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Jaoksen jäsenet: Liisa Mäki, Minna Ylönen, Jaana Ikonen, Leena Lang, Lasse Koste, Anssi Kuosmanen, Mari
Liukka, Päivi Alinen, Karolina Olin, Petri Pommelin, Jarkko Wallenius, Lotta Nikki, Merja Sahlström, Tuula
Korhonen, Virpi Korhonen, Seppo Alahuhta, Elina Kangas, Riitta Flinck, Tuula Saarikoski, Ossi Riikonen, Kaisa
Haatainen, Tanja Jaakola, Pirjo Lehtomäki, Sari Palojoki, Leila Konkola-Loikkanen, Mari Viljanen-Peuraniemi,
Maijaterttu Tiainen, Jaana Inkilä, Arto Helovuo, Elina Pietikäinen, Riitta Pakisjärvi, Marjatta KoivunenIssakainen, Seija Miettunen, Riitta-Liisa Kujala, Dinaf Arifulla, Pietari Perkinen, Anne Kallava, Mika
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