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Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry:n (SPTY) toimintakertomus vuodelta
2013
Suomen potilasturvallisuusyhdistys on perustettu edistämään potilasturvallisuutta lisäämään
tietoisuutta ja yhteiskunnallista keskustelua potilasturvallisuudesta. Yhdistyksessä seurataan
aktiivisesti potilasturvallisuutta koskevaa tilannetta Suomessa ja muualla maailmassa. Tavoitteena
on profiloitua vahvana asiantuntijana ja kouluttajana, jolla on vaikuttavuutta potilasturvallisuutta
koskevassa päätöksenteossa. Yhdistyksen jäseninä on kattavasti henkilöitä ja yhteisöjä, jotka ovat
keskeisesti tekemisissä potilasturvallisuuden kanssa tai ovat kiinnostuneita edistämään asiaa.

Neljännen toimintavuoden aikana valmisteltiin yhdistyksen visio ja missio dokumentti ja jaosten
toiminta on käynnistynyt aktiivisemmin.

Hallituksen toiminta

Yhdistyksen

hallituksessa

vuonna

2013

toimivat

puheenjohtajana

Ermo

Haavisto

varapuheenjohtajana Pirjo Pennanen, sihteerinä Marina Kinnunen ja rahastonhoitajana Karolina
Peltomaa. Lisäksi hallituksessa on ollut: Arto Helovuo, Timo Keistinen, Terhi Reunama, Ilkka
Saario, Sari Palojoki, Anneli Milen, Tarja Pajunen, Riitta Vuorisalo, Marja Airaksinen, Asko Nio,
Lauri Vuorenkoski ja Jarkko Wallenius.
Hallitus on kokoontunut 7 kertaa vuonna 2013, joista yksi pidettiin sähköpostikokouksena.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 16.5.2013. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Syyskokous pidettiin 27.11.2013, siellä valittiin hallituksen pj:ksi Ermo Haavisto. Lisäksi
hallitukseen valittiin varsinaiset jäsenet:
Minna Kaila, Timo Keistinen, Marina Kinnunen, Carita Linden-Lahti, Asko Nio, Tarja Pajunen,
Sari Palojoki, Karolina Peltomaa, Terhi Reunama, Riitta Vuorisalo sekä Pirjo Pennanen.

Varajäseniksi ehdotettiin ja valittiin Marja Airaksinen, Ilkka Saario ja Jarkko Wallenius.
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Jäsenmaksut vuodelle 2014 päätettiin seuraavasti:
Henkilöjäsen 30 € ja henkilö kannatusjäsen 100 €
Yhteisöjäsen 300 € ja yhteisö kannatusjäsen 500 €
Sairaanhoitopiirit 500 €

Yhdistyksellä

oli

vuoden

2013

lopussa

194

henkilö-,

25

yhteisö-

ja

yhdeksän

sairaanhoitopiirijäsentä.

Vuoden 2013 aikana lähetettiin kolme jäsenkirjettä sähköisesti. Yhdistyksen hallituksen jäsenet
ovat tehneet yhdistystä tunnetuksi esiintymällä lukuisissa kokouksissa ja seminaareissa

Talous
Yhdistyksen tulot koostuivat vuonna 2013 jäsenmaksuista. Suurimmat menoerät yhdistyksen
velvoitteiden (kirjanpito ym.) lisäksi kattoivat Vakavien vaaratapahtumien selvitysoppaasta tulleet
kulut. Lisäksi yhdistykselle hankittiin T-paidat sekä yhdistyksen banneri. Vastattavaa on vuoden
2013 lopussa 23596,18€, josta ylijäämää on 6847,39€ ja toimintapääomaa 16748,79€.

Vuoden 2013 on yhdistyksessä ollut seuraavat jaokset ja vastuuhenkilöt.

JAOS

YHTEYSHENKILÖ

YHTEYSTIEDOT

Turvallinen lääkehoito

Anna-Riia Holmström/

anna-riia.holmstrom@helsinki.fi

Carita Linden-Lahti
Turvallinen leikkaushoito

Olli Väisänen

olli.vaisanen@pp1.inet.fi

Potilasturvallisuuskoulutus

Johanna Tulonen-Tapio

johanna.tulonen-tapio@thl.fi

Potilasjaos

Tarja Pajunen

Tarja.Pajunen@hengitysliitto.fi

Potilasturvallisuuden asiantuntijat

Marina Kinnunen

marina.kinnunen@vshp.fi

Turvallinen lääkehoito jaos on saanut vuoden 2013 aikana useita uusia jäseniä ja jaos on kokoontunut
yhteensä 5 kertaa. Vuoden 2013 ajan jaoksen vetäjänä on toiminut Carita Linden-Lahti.
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Jaoksen alkuvuosi painottui toiminnan suunnitteluun ja uusien jäsenten rekrytointiin. Lisäksi jaos osallistui
THL:n Potilasturvallisuuspäivien (18.–19.3.2013) suunnitteluun ja järjestämiseen. Jaoksen nettisivut avattiin
Potilasturvallisuusyhdistyksen

sivujen

alaisuuteen

lokakuussa.

Vuoden

aikana

on

valmisteltu

lääkitysturvallisuus-verkkokoulutusta sekä vuoden 2014 kansalliseen Lääkehoidon päivään osallistumista.
Lisäksi jaos on tehnyt lausunnon THL:lle Turvallinen lääkehoito-oppaan päivitystyötä varten.

Potilasturvallisuuden asiantuntijat jaos on saanut vuoden aikana lisää jäseniä ja tällä hetkellä jaoksessa on
34 jäsentä. Tapaamisia on järjestetty 3 kertaa, joista yksi oli keväällä järjestetty riskienhallinnan
koulutuspäivä sekä syksyllä järjestetty kaksipäiväinen syysseminaari. Syysseminaarin painopisteenä oli
riskienhallinta ja CRM. Jaoksen organisoimana ja yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa vuoden 2012
aikana kirjoitettu Vakavien vaaratapahtumien opas julkaistiin tammikuussa 2013 ja sen tueksi tehtiin Power
Point – esitys. Oppaasta otettiin vuoden aikana myös toinen painos. Potilasturvallisuuden asiantuntijat
yhdessä yhdistyksen puheenjohtajan kanssa vetivät tammikuussa myös Lääkäripäivillä (8-11.1) vakavien
vaaratapahtumien tutkintakurssin sekä ovat pitäneet muita aiheeseen liittyviä luentoja mm. THL:n
Potilasturvallisuuspäivillä. Jaoksessa on valmisteltu riskienhallintaopasta, jonka tulisi valmistua seuraavan
vuoden aikana. Jaoksen sähköpostijakelulla on ollut aktiivista tietojenvaihtoa vuoden aikana ja se onkin hyvä
tapa saada nopeasti tukea oman organisaation potilasturvallisuuden kehittämiseen.

Potilasjaos toteutti lääkäripäivillä 9.1.2013 näkökulma – lavalla session Potilasturvallisuus – Potilaan
puheenvuoro. Session puheenjohtajana toimi Leena Rosenberg-Ryhänen ja alustajana Tarja Pajunen. Esille
tuotiin esimerkkien valossa potilaan vastuun ja osallisuuden merkitystä potilasturvallisuudessa. Sitoutunut ja
osallistuva potilas on oleellinen osa onnistunutta hoidon kokonaisuutta ja potilasturvallisuutta. Varhaisen
diagnosoinnin merkityksestä ja pitkäaikaissairauden haasteista sessiossa kokemuspuheenvuoron pitivät
Pirkko Hyvärinen ja Olli Stålström. Sessiota kuuntelemassa oli lähes 40 päivien osallistujaa ja session
jälkeen käytiin aiheesta vilkasta keskustelua.

Jaos työsti potilasjaokselle esitteen, jossa esitellään niin yhdistystä kuin potilasjaosta ja sen roolia. Esitteen
avulla muistutetaan potilasta ja hänen osallisuutta sekä tapoja olla mukana edistämässä potilasturvallisuutta.
Tiedon hankkimiseksi ja käyttöönoton edistämiseksi esite sisältää linkit olemassa olevan lisätiedon ja
materiaalien lähteille.
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Toimintavuoden aikana Potilasjaos työsti kannanoton leikkaustiimin tarkistuslistan käytöstä kaikissa
leikkauksissa potilasturvallisuutta edistämiseksi. Kahdeksan järjestön allekirjoittama kannanotto toimitettiin
helmikuussa 2013 Turvallinen leikkaushoito - jaokselle.

Potilasjaoksen tukena toimintavuonna toimi Asiantuntijatyöryhmä, joka koostuu 11 järjestön asiantuntijoista.
Asiantuntijat ovat; Aivoliitosta, Diabetesliitosta, Hengitysliitosta, Invalidiliitosta, KEY Kuntoutuksen
edistämisyhdistyksestä, Mielenterveyden Keskusliitosta, MS-liitosta, Näkövammaisten Keskusliitosta,
Suomen Reumaliitosta, SOSTE Suomen sosiaali ja terveydestä ja Syöpäpotilaista. Asiantuntijatyöryhmä
näkee virheiden ja puutteiden korostamisen sijaan yhteistyön ja kumppanuuden roolin tärkeimpänä.

Potilasjaos päätti asiantuntijatyöryhmän kokouksessaan kesäkuussa, että asiantuntijatyöryhmä jatkaa
toimintaansa siten, ettei koko asiantuntijatyöryhmä enää kutsuta säännöllisesti koolle vaan muodostetaan
vetoryhmä, joka kutsutaan koolle aiheesta ja tarpeesta riippuen.

