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Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry:n (SPTY) toimintakertomus vuodelta 

2014 

 

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.  

 

Viidennen toimintavuoden aikana yhdistys panosti koulutukseen ja jaosten toimintaan. Suomen 

potilasturvallisuusyhdistys organisoi syksyn aikana neljä alueellista koulutustilaisuutta.  

Koulutukset järjestettiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Kouvolassa, Porissa, 

Kuopiossa ja Oulussa. Tavoitteena oli saada koulutuksiin yli 50 osallistujaa, joka saavutettiin 

hienosti. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui noin 500 kuulijaa. – Kuopiossa luentoja kuunteli noin 130, 

Kouvolassa 120, Oulussa 160 ja Porissa 80 terveydenhuollon ammattilaista sekä erikois- että 

perusterveydenhuollosta. Kaikissa koulutuksissa pidettiin myös lehdistötilaisuus, jossa tarkasteltiin 

potilasturvallisuutta eri teemoista käsin. Jokaisesta koulutuksesta kerättiin myös palautetta ja se oli 

hyvin myönteistä ja monessa paikassa toivottiin vastaavaa koulutusta säännöllisesti. 

 

Vuoden aikana yhdistyksen toiminnasta julkaistiin esite. 

 

 Hallituksen toiminta 

 

Yhdistyksen hallituksessa vuonna 2014 toimivat puheenjohtajana Ermo Haavisto, 

varapuheenjohtajana Timo Keistinen, sihteerinä Marina Kinnunen ja rahastonhoitajana Karolina 

Peltomaa ja 11.9.2014 alkaen 2014 Terhi Reunama. Lisäksi hallituksessa on ollut: Carita Linden-

Lahti, Asko Nio, Tarja Pajunen, Terhi Reunama, Riitta Vuorisalo, Sari Palojoki, Pirjo Pennanen, 

Ilkka Saario, Minna Kaila, Marja Airaksinen, Jarkko Wallenius 
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Yhdistyksen jaosten vetäjinä ovat toimineet: Anna-Riia Holmström, Marina Kinnunen, Tarja 

Pajunen, Olli Väisänen ja Arto Helovuo. 

 

Hallitus on kokoontunut 7 kertaa vuonna 2014, joista yksi pidettiin sähköpostikokouksena.  

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.4.2014. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 

Syyskokous pidettiin 27.11.2014, siellä valittiin hallituksen pj:ksi Ermo Haavisto. Lisäksi 

hallitukseen valittiin varsinaiset jäsenet: 

Annika Bröckl, Anna-Riia Holmström, Timo Keistinen, Marina Kinnunen, Mari Liukka, Asko Nio, 

Tarja Pajunen, Karolina Peltomaa, Pirjo Pennanen, Terhi Reunama, Risto Roine, ja Riitta 

Vuorisalo. 

Varajäseniksi valittiin Riitta Karjalainen, Marja Airaksinen ja Jarkko Wallenius. 

 

Jäsenmaksut vuodelle 2015 päätettiin seuraavasti:  

Vuosikokous päätti säilyttää liittymis- ja jäsenmaksut ennallaan. 

Henkilöjäsen 30 € 

Yhteisöjäsen 300 € 

Sairaanhoitopiirit 500 € 

 

Yhdistyksellä on vuoden lopussa 176 henkilö-, 26 yhteisö- ja 13 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 2014 jäsenmaksuista. Valtaosa kuluista tuli yhdistyksen 

järjestämistä koulutuksista. Tilikausi tuotti ylijäämää 1952,48€.  
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Vuoden 2014 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 

   Arto Helovuo  arto.helovuo@huperman.com 

Potilasjaos   Tarja Pajunen  tarja.pajunen@hengitysliitto.fi 

Potilasturvallisuuden asiantuntijat Marina Kinnunen marina.kinnunen@vshp.fi 

 

Turvallinen lääkehoitojaos kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä neljä kertaa. Lisäksi järjestettiin yksi 

sähköpostikokous kevät- ja syyskaudella. Vuoden 2014 aikana jaokseen liittyi uusia jäseniä ja vuoden 

lopussa jäseniä oli 15.  

Jaos osallistui kansalliseen 19.3.2014 järjestettyyn Lääkehoidon päivään tiedotteella, joka käsitteli 

itsehoitolääkkeiden turvallista käyttöä. Tiedote oli suunnattu lääkkeiden käyttäjille ja julkaistiin 

Potilasturvallisuusyhdistyksen ja Turvallinen lääkehoitojaoksen verkkosivuilla. Tiedote lähetettiin 

Potilasjaoksen kautta julkaistavaksi myös potilasjärjestöihin ja liittoihin. 

Syyskaudella jaos osallistui Turvallinen lääkehoito-oppaan työstämiseen. Jaos osallistui myös suunnittelijana 

ja kouluttajana Potilasturvallisuusyhdistyksen syyskoulutuksiin neljällä eri paikkakunnalla. Jaos toimi 

kouluttajana myös Potilasturvallisuuden asiantuntijat-jaoksen järjestämässä valtakunnallisessa 

potilasturvallisuusasiantuntijoiden tapaamisessa 19.9.2014 Jyväskylässä. 

Jaos suunnitteli Sairaanhoitajaliiton alaisen Fiocan kanssa Tampereella 11.2.2015 ja 9.9.2015 järjestettäviä 

lääkitysturvallisuuteen liittyviä koulutuspäiviä. Jaos kommentoi loppuvuodesta myös 

Potilasturvallisuusyhdistyksen laatimaa sisältöehdotusta Potilas- ja asiakasturvallisuuden toimintaohjelmaan 

2015 - 2020. 

 

Potilasturvallisuuden asiantuntijat jaos kokoontui vuoden 2014 aikana 4 kertaa. Jaoksen syyspäivät 

järjestettiin 19.9.2014 Jyväskylässä. Vuoden lopussa jaoksen jäsenenä oli yhteensä 36 jäsentä. Jaos osallistui 

suunnittelijana ja kouluttajana Potilasturvallisuusyhdistyksen syyskoulutuksiin neljällä eri paikkakunnalla. 

Jaos toimi aktiivisesti sen eteen, että Potilasturvallisuusstrategian päivittäminen käynnistettiin muun muassa 

tekemällä jäsenilleen kyselyn päivitystarpeita. Lisäksi jaos on kommentoinut valmistuneita tekstejä.  Jaoksen 
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jäsenet ovat vuoden aikana osallistuneet riskienhallintaoppaan kirjoittamiseen ja implementoinnin 

suunnitteluun. Jaos käynnisti vuoden aikana myös tarkistuslistojen keräämisen yhteiseen käyttöön. 

 

Potilasjaos kokoontui kahdesti. Jaos osallistui syksyn aikana järjestettyjen neljän alueellisen 

koulutustilaisuuden suunnittelun ja toteutukseen. Jaos toi esiin potilaslähtöistä näkökulmaa ja korosti 

potilaan roolia potilasturvallisuuden kehittämisessä. Jaos osallistui Kansallisen potilasturvallisuusstrategian 

päivitykseen. Potilas ja asiakas tuodaan näkyviin läpi strategian, ei vain omassa erillisessä kappaleessaan. 

 

Koulutusjaos on osallistunut toimintavuoden aikana uuden potilasturvallisuusstrategian valmisteluun. 

Tavoitteena valmistelussa on luoda kansalliset suuntaviivat potilasturvallisuusosaamisen kehittämiselle siten, 

että vaadittava osaaminen voidaan tulevaisuudessa varmistaa kaikkien ammattiryhmien osalta. Strategiassa 

painottuu lisäksi työnantajan vastuu perehdytyksestä ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Koulutusjaos oli 

syksyn aikana ollut mukana alueellisten potilasturvallisuuskoulutusten järjestämisessä.  
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