ANSIOMERKIN JA DIPLOMIN SAAJAT

Syyskokouksessa 19.11.2019

1. Ari Uusaro, ylilääkäri, professori KYS, teho-osasto
Ari Uusaro on kehittänyt ansiokkaasti vakavien vaaratapahtumien tutkintaa KYSissä. Hän on ollut mukana vuoden 2015 suunnittelu- ja pilotointivaiheesta alkaen ja vetänyt yli
kaksikymmentä tutkintaa. Tutkijana hän on systemaattinen, analyyttinen ja tapahtumien osallisia lempeästi käsittelevä.
2. Ellen Hiltunen, esimies, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ellen Hiltunen on edistänyt kuntayhtymässämme kaatumisten ehkäisy työtä kiitettävällä tavalla. Hän on ollut innokas kehittämään asiaa käytännön näkökulmasta ja tuoden
käytännön työkaluja hoitajien arkeen. Hän on toiminut myös alueellisessa AKE (alueellinen kaatumisten ehkäisy verkosto) työryhmässä.
3. Anna Liisa Janatuinen, sairaanhoitaja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Anna Liisa on toiminut kuntayhtymämme vakavien vaaratapahtumien tutkintaryhmässä usean vuoden ajan aktiivisesti. Anna Liisalla on vahva osaaminen tutkintaan ja hän osaa
kriittisesti ja monipuolisesti tarkastella asioita kehittämisen näkökulmasta.
4. SuPer ammatillisen edunvalvonnan yksikkö: kehittämisjohtaja Jussi Salo, asiantuntijat: Sari Erkkilä, Leena Kaasinen, Mervi Lehtinen, Elina Kiuru, Soili Nevala, Elina Ottela,
Johanna Pérez ja Saija Vähäkuopus, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Asiantuntijayksikkö
Asiantuntijat vaikuttavat paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tutkintoihin, hoidon, laitteiden ja lääkehoidon turvallisuuteen
erilaisilla tiedotteilla, kannanotoilla, lausunnoilla, kampanjoilla, tapaamisilla, yhteydenotoilla sekä selvityksillä. Verkkopalvelut, mainoskampanjat, messut ja muut PRtapahtumat lisäävät vaikuttavuutta omalta osaltaan.
Asiantuntijat tukevat jäseniä ja auttavat ammatillisissa asioissa, kuten henkilöstömitoitus, osaamisen käyttö, työtehtävät, kelpoisuudet, nimikkeet, rekisteröinti, lääkehoito,
potilas- ja asiakasturvallisuus, kirjaaminen, ammatilliset tutkinnot ja tutkintojen tunnustaminen.
Nostamme toistuvasti esiin henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisen ja täydennyskoulutustarpeen. Järjestämme vuosittain ammatillisista täydennyskoulutusta eri sektoreille.
Vaikutamme työryhmissä Koulutuspolitiikkaan, laadukkaisiin tutkintoihin, samoin kuin pakollisten, karsivien soveltuvuuskokeiden ja lähihoitajatutkinnon valtakunnallisen
loppukokeen saamiseksi. Henkilöstön riittävyyteen ja ammattitaitoon otamme kantaa jatkuvasti.
Lääkehoidon turvallisuutta edistämme monissa työryhmissä, olemme laatineet esitteitä, käymme oppilaitoksissa pitämässä luentoja, vaikutamme somessa päivittäin ja omilla
verkkosivuillamme on asiantuntijan ylläpitämä turvallinen lääkehoito-osio. SuPerin asiantuntija vaikuttaa lääkehoidon turvalliseen toteutukseen varhaiskasvatuksessa, jossa
suurin osa henkilöstöstä on muita kuin terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Laitteiden turvallisuutta edistämme tiedottamalla ja osallistumalla alan työryhmiin.
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Asiantuntijoiden laatimien selvitysten pohjalta olemme nostaneet esiin epäkohtia ja puutteita hoidonlaadussa, erityisesti lääkehoidossa. Olemme tehneet merkittävän määrän
kanteluita ja valvontapyyntöjä. Valvovat viranomaiset ovatkin tehostaneet tarkastuksia erityisesti ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoidon turvallisuuteen on
kiinnitetty enemmän huomioita, mm. lääkehoitolupia tarkastetaan useammin.
Vaaratapahtumailmoitusten tekemiseen ohjeistamme ja kannustamme, jotta työntekijät ymmärtävät niiden merkityksen asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä ja
sitoutuvat tekemään niitä. Asiantuntijat vaikuttavat 24/7 usealla tavalla ja taholla asiakas/ potilasturvallisuuteen ja sen edistämiseen.
5. Silja Paavola, puheenjohtaja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
Silja Paavola on jo usean vuoden ajan toiminut esimerkillisesti asiakas / potilasturvallisuuden edistämiseksi tuomalla esiin ongelmat vanhusten hoidon laadussa ja
turvallisuudessa. Niin ympärivuorokautisessa kuin kotihoidossa hoidetaan entistä sairaampia, monilääkittyjä, paljon hoitoa tarvitsevia. Heidän hyvä, turvallinen hoitonsa
edellyttää riittävää määrää koulutettuja hoitajia, joilla on lääkehoidon koulutusta ja osaamista. Silti koulutettujen hoitajien määrä ei ole lisääntynyt suhteessa asiakkaiden
tarpeisiin. Koulutetut hoitajat osaavat seurata asiakkaan terveydentilassa tapahtuviin muutoksiin, reagoida niihin, seurata lääkkeiden vaikutuksia ja antaa tarvittavaa,
vaikuttavaa hoitoa.
Silja Paavola on toiminnallaan nostanut esiin ikäihmisten hoidon puutteet laadussa ja turvallisuudessa, johon myös valvovat viranomaiset ovat heränneet. Valmistella
olevaan hallituksen esitykseen lakisääteistä hoitajamitoituksesta on SuPerin puheenjohtajalla merkittävä osuus. Esityksen päätavoitteena on turvata laadukkaat palvelut,
jotka mahdollistavat arvokkaan ja mielekkään elämän, sekä parantaa potilasturvallisuutta varmistamalla hoivatyötä tekevän osaavan, koulutetun henkilöstön riittävyys.
Laadukkaat ja turvalliset palvelut voidaan taata, kun koulutetut ammattihenkilöt vastaavat monisairaiden asiakkaiden tarpeisiin.
6. Kati Åström, sh, Peijaksen leikkausosaston potilasturvallisuusvastaava, HUS
Kati Åström on monta vuotta kehittänyt ja parantanut potilasturvallisuutta osastollamme sekä HUS:ssa. Kati on ollut avainasemassa ehkäisemään Apotin mukanaan tuomia
potilasturvallisuushaasteita. Hänellä on ollut merkittävä työpanos näytteenottoprosessisin turvaamiseksi.
7. Tarja Parkatti, lähihoitaja
Tarja Parkatti osoitti vahvaa ammattietiikkaa ja ammatillista rohkeutta nostaessaan esiin oman työpaikkansa kustannuksella vanhusten laitoshoidon epäkohtia. Parkatti ilmoitti
ammattiliitolleen kristiinankaupunkilaisessa hoivakoti Ulrikassa havaitsemistaan potilas- ja lääkitysturvallisuuden puutteista. Tämä käynnisti valvovan viranomaisen aktiiviset
toimenpiteet ja laajan yhteiskunnallisen keskustelun vanhusten hoivan tasosta ja turvallisuuspuutteista.
8. Wiveka Kauppila, vs. hallintoylihoitaja, VSSHP / Hallintokeskus
Yli 10 vuoden aktiivinen ja näkyvä työ potilasturvallisuuden edistämiseksi sairaanhoitopiirissä.
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9. Ilkka Kantola, toimialuejohtaja, VSSHP / Medisiininen toimialue
Yli 10 vuoden aktiivinen ja näkyvä työ potilasturvallisuuden edistämiseksi sairaanhoitopiirissä.
10.
Weronica Gröndahl, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, VSSHP / Vatsatoimialue TO3
Yli 10 vuoden aktiivinen ja näkyvä työ potilasturvallisuuden edistämiseksi sairaanhoitopiirissä.
11. Timo Savunen, Dosentti, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
Aktiivinen ja näkyvä pioneerityö potilasturvallisuuden edistämiseksi sairaanhoitopiirissä.
12. Esa Rintala, Ylilääkäri, VSSHP / Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö
Aktiivinen ja näkyvä työ potilasturvallisuuden edistämiseksi sairaanhoitopiirissä.
13. Jukka Mäkitalo, Tekniikan johtaja (vs), VSSHP, Tekniikka
Yli 10 vuoden aktiivinen ja näkyvä työ potilasturvallisuuden edistämiseksi sairaanhoitopiirissä.
14. Juhani Laine, Potilasasiamies, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri / Hallintokeskus
Yli 10 vuoden aktiivinen ja näkyvä työ potilasturvallisuuden edistämiseksi sairaanhoitopiirissä.
15. Kirsti Torniainen, Apteekkineuvos (eläkkeellä), VSSHP / Varsinais-Suomen lääkehuolto
Yli 10 vuoden aktiivinen ja näkyvä työ potilasturvallisuuden edistämiseksi sairaanhoitopiirissä.
16. Tyks, Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikan moniammatillinen potilasturvallisuustyöryhmä, VSSHP, Vatsatoimialue TO3
Aktiivinen ja näkyvä työ potilasturvallisuuden edistämiseksi toimialueella sekä sairaanhoitopiirissä, moniammatillisesti
ja laaja-alaisesti, vuodesta 2011 alkaen. Työryhmän tavoitteena on ollut löytää ja kehittää konkreettisia työkaluja- ja menetelmiä henkilökunnan käyttöön
potilasturvallisuuden parantamiseksi. Näitä työkaluja ja menetelmiä arvioidaan ja parannetaan systemaattisesti. Asioihin pyritään miettimään ratkaisuja ja
kehittämään toimintaa sen mukaan. Uudet kehitetyt asiat jaetaan avoimesti koko sairaanhoitopiiriin, jotta hyvät käytännöt saadaan kaikkien käyttöön.
17. Päivi Nurmi, sh, potilasturvallisuuskoordinaattori, Vaasan keskussairaala
Päivi on vuosien ajan toiminut psykiatrian alueen potilasturvallisuuskoordinaattorina ja antanut merkittävän työpanoksen psykiatristen potilaiden hoitoprosessien
kehittämiselle.
Kirjaamisen laadun parantaminen on ollut yksi keskeinen kehitysalue, joita Päivi on vuosien aikana edistänyt.
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18. Heli Ylihärsilä, osastonylilääkäri, Vaasan keskussairaala
Heli on osallistunut aktiivisesti potilasturvallisuuden edistämiseen sekä tutkimuksellisesti että toimintaa kehittäen. Tutkimuksellinen intressi on sairaalassa tapahtuvien
kuolemien selvitys. Hän on työnsä ohessa lisäksi osallistunut organisaation kehityshankkeisiin potilasturvallisuuteen liittyen.
Kehittämistoiminnassa sujuva potilasprosessi ja potilaiden tasavertainen kohtelu on ollut Helin mielenkiinnon kohteena.
Kansallisella tasolla on Heli ollut mukana perustamassa anestesialääkäreiden potilasturvallisuusjaosta.
19. Heikki Päivike, Potilas- ja sosiaaliapu ry
Päivike on toiminut lähes 40-vuotta pitkäaikaissairaiden potilaiden tukena. Hän toimi yli 10 vuotta Potilas- ja sosiaaliapu ry:n puheenjohtajana sekä Suomen Kipu ry:n
asiantuntijakumppanina ja on auttanut satoja ihmisiä. Päivike tarjoaa maallikko- ja vertaistukea, opastaa esimerkiksi huomautusten ja valitusten laatimisessa sekä toimii
tiiviissä ja luottamuksellisessa yhteistyössä useiden lääkäreiden kanssa. Päivike auttaa oikaisupyyntöjen tekemisessä ja täten auttaa paikkaamaan virheitä, jotka ovat
mahdollisesti vaarantaneet potilasturvallisuutta.
20. Liisa Jutila, Suomen Kipu ry / Pain Alliance Europa
Jutila on pitkäaikainen toimija potilasjärjestökentällä. Hän on työskennellyt kroonisen kivun esiintuomiseksi, kansainvälisten hoitokäytänteiden luomiseksi sekä
potilasturvallisuuden parantamiseksi sekä Suomessa että Eu:ssa. Jutila on Pain Alliance Europan varapuheenjohtaja ja toimi Suomen Kipu ry:ssä puheenjohtajana 10 vuotta.
Jutila oli luomassa kroonisen ja syöpäkivun hoidon kansallista toimintasuunnitelmaa vuosina 2017-2020. Jutila on ollut tuomassa Suomeen Societal Impact of Pain –
yhteistyöfoorumia, jonka on tarkoitus mm parantaa potilasturvallisuutta parantamalla kommunikointia potilaiden, terveydenhuoltoalan ammattilaisten sekä päättäjien kesken.
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