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                                         25.4.2019 

Suomen potilasturvallisuusyhdistys SPTY - Toimintakertomus 2018                              

 
Suomen potilasturvallisuusyhdistys (SPTY) on perustettu vuonna 2010 edistämään potilasturvallisuutta ja 
potilasturvallisuuden tutkimusta. Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen päämäärä on omalla toiminnallaan 
varmistaa, että potilaat saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa. Yhdistys 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  
 
Potilasturvallisuusyhdistys toimii aktiivisesti jaostensa kautta. Vuoden 2018 toiminnan painopistealueet 
olivat kansallisen potilasturvallisuustutkimustoiminnan tukemisen vahvistaminen edelleen, 
koulutustoiminnan jatkaminen ja tuotettujen materiaalien edelleen jalkauttaminen ja verkostoituminen eri 
toimijoiden kanssa. Yhdistys halusi panoksellaan tukea Potilas- ja asiakasturvallisuus -strategian 
tunnettuuden edelleen jalkauttamista ja potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvän osaamisen kehittämistä. 
Näiden tueksi yhdistys järjesti kansalliset potilasturvallisuuspäivät Helsingissä 11-12.10.2018 yhdessä 
Fiocan, Sairaanhoitajaliiton, Potilasvakuutuskeskuksen, Farmasialiiton, Hotuksen sekä Lääkäriliiton kanssa.  
Potilasturvallisuuspäivät vietettiin Marina Congress Centerissä Helsingissä teemalla: Asiakas- ja 
potilasturvallisuus kehittyvissä sote-rakenteissa. Päivät keräsivät noin 250 potilasturvallisuudesta 
kiinnostunutta asiantuntijaa. Ensimmäinen potilasturvallisuuskongressi Suomessa toteutettiin vuonna 2009 
Helsingissä. Potilasturvallisuuspäivien ”uutta tulemista” pidettiin tärkeänä ja merkityksellisenä asiana. 
Luennoissa korostui potilaan kohtaaminen ja kuunteleminen. Tulevaisuuden trendinä nähtiin 
omavalvonnan korostuminen. Laadun tulee olla kaiken pohja ja perusta ja sen tulee näkyä koko 
palvelujärjestelmässä. Potilasturvallisuuden johtaminen on osa arkipäiväistä johtamista, mitä ei voi 
delegoida eteenpäin. Seuraavat Potilasturvallisuuspäivät toteutetaan 30.-31.10.2019 Helsingissä.  
 
Sote-uudistuksen seuranta 
Potilasturvallisuusyhdistys osallistui ja seurasi aktiivisesti Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon 
valmistelua. Yhdistys nosti esiin käytänteitä ja toimintatapoja, joilla suunnitteilla olleet maakunnat olisivat 
voineet varmistaa potilasturvallisen muutoksen ja kehittää palveluidensa turvallisuutta. Yhdistys valmisteli 
vuoden aikana opasta siitä, millä rakenteilla ja toimenpiteillä potilasturvallisuus turvataan tulevaisuudessa 
maakunnan palveluissa. Oppaan valmistelussa keskityttiin omavalvontaohjelman laatimiseen. Oppaaseen 
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koottiin myös lukuisia laajasti käytössä olevia turvallisuutta varmistavia toimintatapoja. Opas julkaistiin 
helmikuussa 2019.  
 
Aloite potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun toimen perustamiseksi (liite) 
Yhdistys nosti vuoden aikana esiin keskustelun potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun toiminnan 
käynnistämisen Suomessa. Potilas- ja asiakasturvallisuus on sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun 
keskeisimpiä osa-alueita. Siitä huolimatta meiltä puuttuu toimija, jolla olisi riittävät resurssit ja toimivalta 
potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiselle ja yhteistyön koordinoimiselle valtakunnallisesti.  
 
Yhdistys julkisti potilasturvallisuuspäivillä aloitteen potilas- ja asiakasturvallisuuden toimijatahon 
perustamisesta ja sen saamasta kannatuksesta silloin. SPTY sai aloitteelle laajaa kannatusta eri toimijoiden 
keskuudesta. Kannattajia oli vuoden loppuun mennessä 75 henkilöä ja tahoa. Aloitetta kannatti 36 järjestöä 
ja yhdistystä. Näistä suuri osa (23) oli potilasjärjestöjä. Lisäksi Suomen Kuntaliitto ja monet 
sairaanhoitopiirit ja kuntayhtymät kuten Soite ja Siun sote, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
totesivat toimen perustamisen tärkeäksi. Monet (30) antoivat tukensa myös henkilökannatuksen 
muodossa. Yhdistys jatkaa tätä työtä tulevana vuonna. 
 
Vahva vaikuttaminen potilasturvallisuutta koskevien ohjeiden sisältöihin ja implementointiin 
Potilasturvallisuusyhdistys on ollut merkittävässä roolissa kesällä 2017 julkaistun Potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategian päivittämisessä. Yhdistys jatkoi syksyllä 2017 aloitettua strategian 
implementointia mm. osallistumalla kutsuttuna STM:n potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 2017-2021 
toimeenpanon ja seurannan suunnittelun työryhmään. Työryhmän tehtävänantona on vastata Potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelman laatimisesta ja tehdä ehdotus potilas- ja 
asiakasturvallisuuden seurannan järjestämisestä sekä siitä, miten potilas- ja asiakasturvallisuus 
varmistetaan Sote-uudistuksen jälkeen. Työryhmän jäseninä yhdistyksestä toimikaudella 1.4.2018-
30.9.2019 ovat Marina Kinnunen ja Ermo Haavisto (vj.) sekä potilasjaoksen edustajina Tarja Pajunen ja Ilari 
Huhtasalo (vj).  
 
Kansallisen potilasturvallisuustutkimuksen tukeminen 
Potilasturvallisuusyhdistyksen yhtenä toimintalinjauksena on riippumaton potilasturvallisuuden 
tutkimuksen tukeminen. Osana tätä toimintaansa Potilasturvallisuusyhdistys on avannut mahdollisuuden 
HaiPro – vaaratapahtumien raportointijärjestelmään useilta organisaatiolta kertyneen potilasturvallisuuden 
vaaratapahtuma-aineiston tutkimiseen. Tavoitteena on parantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta 
tutkimustiedon avulla. 
 
Tutkimustoiminta on aloitettu kesäkuussa 2016. Kiinnostuneet tutkijat ympäri Suomea voivat hakea 
Potilasturvallisuusyhdistykseltä lupaa yhdistetyn vaaratapahtuma-aineiston tutkimuskäyttöön. Aineiston 
käyttölupa voidaan myöntää akateemiseen tieteelliseen tutkimukseen tai sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioissa tapahtuvaan kehitystyöhön. Tutkijoiden hakemukset arvioidaan yhdistyksen alaisessa 
Tutkimusneuvostossa, joka koostuu alan asiantuntijoista. Lopullisen luvan yhdistetyn aineiston 
tutkimuskäyttöön myöntää yhdistyksen hallitus tutkimusneuvoston esityksen pohjalta.  
 
Aineiston keskitetyn käyttölupien koordinoinnin tavoitteena on helpottaa sekä HaiPro-organisaatioiden 
että tutkijoiden lupaprosesseja. Näin mahdollistetaan kertyneen HaiPro-aineiston hyödyntäminen Suomen 
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laadun ja potilasturvallisuuden edistämiseen tutkimuksen  
avulla. Tutkimusten tuottama julkaistavissa oleva tieto sekä tutkimusten tiivistelmät tulevat esille 
Potilasturvallisuusyhdistyksen kotisivujen kautta.  
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Potilasturvallisuuden ansiomerkki ja diplomi  
Ansiomerkkejä myönnetään yhdistyksen jäsenen tai jäsenorganisaation esityksestä 
henkilölle tai yhteisölle, joka on osoittanut aktiivisesti varmistavansa 
potilasturvallisuutta ja/tai on osoittanut kehittävänsä potilasturvallisuutta. Se voidaan 
myöntää myös, jos henkilö tai taho on tehnyt merkittävän teon avoimuuden ja 
potilasturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. 

 
Vuoden 2018 ansiomerkit ja diplomit myönnettiin syyskokouksessa 28.11.2018 seuraaville aktiivisille ja 
ansioituneille toimijoille ja asiantuntijayhteisöille.  
- Pirjo Aunala, Potilasvahinkoasiankoordinaattori, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
- Päivi Hakasalo, apulaisosastonhoitaja ja lääkehoitovastaavien verkoston puheenjohtaja, Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri 
- Päivi Jokiranta, ylilääkäri, Keski-Suomen seututerveyskeskus 
- Riina Kapanen, osastofarmaseutti, Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
- Sari Kauppinen, vastaava farmaseutti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
- Peter Nieminen, Operatiivisen vastuualueen johtaja, Vaasan keskussairaala 
- Paula Oja, Kehityspäällikkö, Nordlab 
- Paula Pyhälä-Liljeström, ylihoitaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus 
- Kati Romppainen, Sairaanhoitaja, KYS:n Sydänkeskuksesta, Sydänvalvonta A4601 
- Sami Sneck, lääkehoidon koordinaattori, OYS-erva 
- Marketta Viljakainen, Sairaanhoitaja, KYS:n Sydänkeskuksesta, Sydänvalvonta A4601 
- Essote, kliinisen farmasian yksikkö 

Mikkelissä 16.3.2017 alkaen toiminut sähköisen prosessi, jonka kautta Essoten yksiköiden hoidossa 
oleville potilaille voidaan toteuttaa potilaille maksuttomia farmaseutin tekemiä lääkityksen 
turvatarkastuksia ja lääkkeisiin liittyviä potilasohjauksia. Potilaiden seulonnan helpottamiseksi on luotu 
hoitohenkilökunnalle taskukortti. Farmaseutit ovat päivittäisessä työssä mukana osastojen 
lääketoiminnassa ja edistävät täten jokapäiväistä lääketurvatoimintaa. 

- Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE/ verkoston puheenjohtaja Tarja Tervo-Heikkinen, KYS 
AKE toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (PSSHP) ja sen erityisvastuualueella. AKEn toiminta 
perustuu potilaiden ja asiakkaiden, heidän omaistensa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön 
tietoisuuden edistämiseen kaatumisten ehkäisystä. AKE työstää jatkuvasti materiaalia tukemaan 
kaatumisten ehkäisyä. Syksyllä 2016 kansainvälisen International Safety Media Award (ISMA) palkinnon 
saanut Pysytään pystyssä -opas (pdf). AKE on tehnyt yhteistyötä Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) 
kanssa yhtenäisten näyttöön perustuvien toimintatapojen edistämisessä. Kesällä 2016 AKE hyväksyttiin 
Euroopan laajuiseen verkostoon; European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on 
AHA) ja sen kautta ryhmään A2 Falls prevention. 

 
Jäsenhankinta ja viestintä 
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.  
 
Yhdistyksen tavoitteena oli, että toimintavuoden päättyessä yhdistyksen henkilöjäsenmäärä on kasvanut 
saavuttaen 250 jäsenen määrän. Jäsenhankintaa tehtiin yhdistyksen omissa koulutuksissa ja yhdistyksen 
osallistuessa Lääkäri-, Sairaanhoitaja- ja Farmasian päivien järjestelyihin. Muita keinoja olivat työpaikat ja 
ammattijärjestöjen lehtiartikkelit. Jäsenmäärä on pysynyt vakiona, henkilöjäsenmäärä vuoden lopussa oli 
249, yhteisöjäseniä 25 ja sairaanhoitopiirijäseniä 16. Vuosittain jäseniä eroaa, mutta samassa suhteessa 
uusia jäseniä liittyy yhdistykseen. Suurin syy henkilöjäsenten eroamiseen on työtehtävien muuttuminen tai 
eläkkeelle jääminen.  Muiden yhdistysten eroaminen tapahtuu taloudellisista syistä.   
 

https://www.psshp.fi/documents/7796350/7878207/2018-04-18+Pysyt%C3%A4%C3%A4n+pystyss%C3%A4.pdf/583c5d09-a124-44e3-b6ee-3a362a747595
https://ec.europa.eu/eip/ageing/actiongroup/index/a2_en
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Yhdistyksen viestintää kehitetään toimintavuoden aikana. Jäsenten tiedottamistapoja kehitetään.  
Yhdistyksen jäsenkirje lähetetään sähköpostitse jäsenille ja se on luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla 
www.spty.fi. Verkkosivuja päivitetään edelleen ajankohtaisuutta tukien, jotta ne tarjoaisivat 
mahdollisuuden entistä parempaan tiedon välittämiseen niin yhdistyksen toiminnasta kuin muusta 
ajankohtaisesta potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvästä teemasta. 
 
SPTY jaosten toiminta vuonna 2018 
Yhdistys toimii aktiivisesti jaostensa kautta. Yhdistyksen jaokset ovat turvallinen lääkehoito, potilasjaos ja 
potilasturvallisuuden asiantuntijat. Jaokset tekevät toiminnalleen toimintasuunnitelmat yhdistyksen 
tavoitteen, päämärän ja toimintalinjausten pohjalta. 
 
Koulutustoiminta 
Tärkein toteutunut koulutus oli potilasturvallisuuspäivät 2018. Muutoin koulutukset toteutuivat osana 
jaosten toimintaa. Yhdistyksessä koulutuksia koordinoi hallituksen nimeämä koulutuskoordinaattori.   
 
Turvallinen lääkehoito -jaos 
Turvallinen lääkehoito -jaoksen tavoitteena on toimia moniammatillisena toiminta- ja keskustelufoorumina, 
joka edistää lääkitysturvallisuutta levittämällä tietoa hyvistä käytänteistä läpi sosiaali- ja terveydenhuollon. 
Jaos tarjoaa asiantuntemustaan lääkkeiden turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä osana 
potilasturvallisuutta yhdistyksen ja ulkopuolisten käyttöön. 
 
Turvallinen lääkehoito -jaos toteuttaa Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen toimintalinjauksia erityisesti 
turvallisen lääkehoidon osalta ja osallistuu yhdistyksen yhteisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Jaoksen 
toiminnan painopistealueet vuonna 2018 olivat Turvallinen lääkehoito-oppaan mahdolliseen päivittämiseen 
osallistuminen, riskilääkelistausten työstäminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön eri 
toimintaympäristöihin sekä kansallisten Potilasturvallisuuspäivien 2018 ohjelman suunnitteluun ja 
tuottamiseen osallistuminen. 
 
Jaoksen jäsenet (31.12.2018): Anna-Riia Holmström (vetäjä 1.5.2018 asti), Suvi Hakoinen (vetäjä alkaen 
2.5.2018), Sini Kuitunen (sihteeri), Marja Airaksinen, Anne Halmetoja, Marja Härkänen, Liisa Kemppainen, 
Marina Kinnunen, Annika Koivisto, Marianne Kuusisto, Outi Lapatto-Reiniluoto, Pirjo Lehtomäki, Carita 
Linden-Lahti, Elina Ottela, Tarja Pajunen, Sanna Passi, Hanna Pekkarinen, Antti Pitkäjärvi, Lotta Schepel, 
Sami Sneck, Päivi Sova, Heidi Tahvanainen, Tuula Teinilä, Kirsi Terho, Terhi Toivo 
 
Potilasjaos  
Osana yhdistyksen vuoden 2018 painopistettä potilasjaos osallistui tilaisuuksien ja koulutusten 
suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä muiden jaosten kanssa. Jaos oli mukana 
potilasturvallisuuskongressissa Helsingissä jakaen tietoa mm. yhdistyksen esittelypöydän äärellä.   
 
Jaos jatkaa edelleen yhdistyksen toiminnan tunnetuksi tekemistä potilaiden ja heidän läheistensä 
keskuudessa. Yhtenä osana tunnetuksi tekemistä jaos jatkoi potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 
jalkauttamista potilaan ja asiakkaan näkökulmaa korostaen. Jaos painottaa työskentelyssä STM:n potilas- ja 
asiakaskasturvallisuusstrategian jalkauttamisen ja seurannan työryhmässä jalkauttamisen tueksi tehtävässä 
materiaalissa potilaan ja asiakkaan näkökulman esiintuomista. Työryhmän varajäseneksi valittiin 
Näkövammaisten liiton Olli-Pekka Rättäri, Ilari Huhtasalon siirryttyä toisiin tehtäviin. Potilasjaos on mukana 
potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun toimen perustamiseksi tehdyn aloitteen eteenpäin saattamisessa. 
Lisäksi yhdistys jatkoi verkkosivujen kehittämistä sekä yhteistyön kehittämistä yhdistyksen muiden jaosten 
kanssa. Yhdistyksen jäsen on mukana turvallinen lääkehoito ja asiantuntijat -jaoksessa. 
 

http://www.spty.fi/
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Jaoksen jäsenet: Aalto Anu Neuroliitto, Gustafsson Henrik Invalidiliitto, Heiskanen Mailis Muistiliitto, Hirn 
Kaisa Suomen Kipu, Milla Roos Parkinson liitto, Jantunen Pirkko Mielenterveyden Keskusliitto, 
Omaishoitajaliitto, Lönnqvist Kirsi Aivoliitto, Katri Nokela Hengitysliitto, Kiikala-Siuko Marika (harvinaiset 
sairaudet) Hengitysliitto, Pajunen Tarja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Olli-Pekka Rättäri 
Näkövammaisten liitto, Saukkonen-Seppälä Miranna Reumaliitto, Diabetesliitto, Ruuskanen Maria Munuais- 
ja maksaliitto 
 
Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos  
Potilasturvallisuuden asiantuntijat tarjoavat aktiivisesti asiantuntemustaan yhdistyksen käyttöön ja 
tuottavat sellaista materiaalia ja koulutusta, jonka pohjalta yhdistyksen jäsenet saavat tietoa 
potilasturvallisuudesta. Potilasturvallisuuden asiantuntijat toimivat aktiivisessa yhteistyössä myös muiden 
potilasturvallisuutta edistävien yhdistysten, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa. Asiantuntijat 
osallistuvat jäsenhankintaan, informoimalla yhdistyksestä kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa. Asiantuntijat 
tuottavat tietoa yhdistyksen verkkosivuille ja täten omalta osalta pyrkivät tiedottamaan tärkeistä asioista.  
 
Vuoden 2018 aikana potilasturvallisuuden asiantuntijoiden jaos: 
- Valmisteli oppaan, jonka avulla maakunta- ja soteuudistuksen muutosvaiheessa olisi voitu varmistaa 

potilasturvallisuutta. Opas valmistui ja se julkaistiin helmikuussa 2019. 
- osallistui aktiivisesti STM:n potilas- ja asiakasturvallisuus -strategian toimeenpanoryhmän työhön sekä 

kansallisen potilasturvallisuuskonferenssin järjestämiseen. 
- etsi aktiivisesti kokouksissaan uusia keinoja kehittää potilasturvallisuutta avoimesti tietoa toisille 

jakaen.  
- kokoontui neljästi, joista kaksipäiväiset potilasturvallisuuden asiantuntijoiden syyspäivät pidettiin 

Lappeenrannassa.  
- Laiteturvallisuuden edistäminen on ollut vuoden aikana esillä usein 
- Asiantuntijaoksen alaisuudessa on toiminut vakavien vaaratapahtumien alatyöryhmä, tavoitteenaan 

saada vakavista vaaratapahtumista saadut opit jakoon Suomessa. Ensimmäiset koosteet on saatu 
tehtyä, mutta avointa julkaisufoorumia ei vielä ole luotu. 

 
Jaoksen jäsenet: Minna Aho, Seppo Alahuhta, Petteri Alavahtola, Päivi Alinen, Dinah Arifulla, Riitta Flinck, 
Kaisa Haatainen, Arto Helovuo, Nora Hiivala, Annamari Hiltunen, Mika Hämeenkorpi, Jaana Ikonen, Jaana 
Inkilä, Tanja Jaakola, Anne Kallava,  Elisa Kangasmäki,  Marina Kinnunen, Marjatta Koivunen-Issakainen, 
Leila Konkola-Loikkanen, Tuula Korhonen, Virpi Korhonen, Lasse Koste, Riitta-Liisa Kujala, Anssi Kuosmanen, 
Leena Lang, Pirjo Lehtomäki, Mari Liukka, Liisa Mäki, Marita Maukonen, Seija Miettunen, Lotta Nikki, Heli 
Niskala, Maarit Nyström, Paula Oja, Karolina Olin, Tarja Pajunen, Sari Palojoki, Riitta Pakisjärvi, Arja 
Pekonen, Pietari Perkinen, Lauri Pesonen, Elina Pietikäinen, Mari Plukka, Petri Pommelin, Ossi Riikonen, 
Tuula Saarikoski, Merja Sahlström, Camilla Seppälä, Seija Suokas, Mira Svahn-Airos, MaijaTerttu Tiainen,  
Minna Tuuri, Tiina Vierula, Mari Viljanen-Peuraniemi, Heli Virkki, Sanna-Leena Välikangas, Jarkko Wallenius, 
Maiju Welling, Minna Ylönen. 
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Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry      Liite.                
c/o EKL, PL 168 (Haapaniemenkatu 14, 2. krs.) 
00531 Helsinki   
 
Aloite potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun toimen perustamisesta  

Potilas- ja asiakasturvallisuus on sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun keskeisimpiä, ellei keskeisin osa-alue.  Vaikka 
paljon hyvää kehitystä on Suomessa tapahtunutkin viime vuosina, meillä on edelleen paljon tehtävää entistäkin 
turvallisemman hoidon varmistamisessa. Suomesta puuttuu toimija, jolla olisi riittävät resurssit ja toimivalta potilas- ja 
asiakasturvallisuuden valtakunnalliseen kehittämiseen ja yhteistyön koordinoimiseen.  

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys (SPTY) on käynnistänyt hankkeen, jonka päämääränä on tehdä eduskunnalle esitys 
potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun toiminnan käynnistämisestä. Valtuutetun toimintaa tukemassa ja tehtäviä 
toteuttamassa voisi olla joko oma valtuutetun toimisto tai kansallinen potilasturvallisuusneuvosto (vrt. 
palveluvalikoimaneuvosto). Keskeistä on varmistaa toiminnan pitkäjänteinen rahoitus ja valtiovallan tuki.  

Potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun pääasiallinen tehtävä olisi potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltainen 
kehittäminen ennaltaehkäisevään työhön painottuen. Valtuutettu ei toimisi valvovana viranomaisena tai 
turvallisuuden arvioijana. Valtuutetun tehtävänä olisi toimia valtakunnallisen yhteistyöverkoston rakentajana eri 
toimijoiden välillä ja tarjota tukea jatkuvasti murroksessa olevan sektorin toimijoille.  

Potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun tarkempina tehtävinä olisi mm. 
- tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuussa olevia organisaatioita (maakuntia) potilas- ja 

asiakasturvallisuuden toteutumisessa organisaation toiminnassa 
- pitää potilas- ja asiakasturvallisuutta esillä valtakunnallisesti 
- ottaa kantaa ja antaa lausuntoja 
- vaikuttaa valtakunnalliseen päätöksentekoon potilas- ja asiakasturvallisuusasioissa 
- tehdä monialaista yhteistyötä viranomaisten ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuussa 

olevien organisaatioiden kanssa 
- seurata potilas- ja asiakasturvallisuuden yleistä kehitystä ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita 
- seurata lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia potilas- ja 

asiakasturvallisuuteen 
- tuottaa tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta 

o potilaille ja asiakkaille 
o organisaatioille ja niiden työntekijöille 
o tutkijoille 

 
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys toivoo aloitteensa saavan laajaa kannatusta sektorin toimijoiden keskuudessa. 
Kutsummekin Teidät mukaan kannattamaan potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun toiminnan käynnistämistä.  

Mahdollisiin kysymyksiinne vastaavat yhdistyksen puheenjohtaja Ermo Haavisto (ermo.haavisto@satshp.fi, 044 707 
7782) ja hallituksen jäsen Maiju Welling (maiju.welling@vakuutuskeskus.fi, 040 922 1399). 
 
Mikäli kannatatte aloitetta, toivomme Teidän kertovan siitä kirjallisesti 8.10.2018 mennessä yhdistykselle  
potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com tai postitse Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry c/o EKL, PL 168, 00531 
HELSINKI.                                                                                                 
 
Tulemme tiedottamaan aloitteesta ja siihen mukaan lähteneistä toimijoista Helsingissä 11.-12.10.2018 järjestettävien 
Potilasturvallisuuspäivien yhteydessä. 
 
Helsingissä 20.8.2018 

Ermo Haavisto 
puheenjohtaja 
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry 
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