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SUOMEN POTILASTURVALLISUUSYHDISTYKSEN JÄSENKIRJE 1/2020           16.3.2020         
 
 
 
KYMMENEN VUOTTA HUIPPUTASON ASIANTUNTIJUUTTA POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI  
 
Kymmenen vuotta sitten, ensimmäisen kansallisen potilasturvallisuusstrategian aattona oli tarve perustaa 
foorumi ammattilaisille, asiantuntijoille, tutkijoille, potilaille ja omaisille potilasturvallisuustiedon 
tuottamiseen ja jakamiseen. Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen perustamiskirja on allekirjoitettu 
helmikuussa 2010. Yhdistyksen tarkoituksena on ollut edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden 
tutkimusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on voinut järjestää seminaareja, koulutuksia ja 
kongresseja, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, jakaa apurahoja sekä olla yhteistyössä muiden alan 
organisaatioiden kanssa Suomessa ja ulkomailla.  
 
Kymmenen vuoden aikana on koettu Potilasturvallisuutta Taidolla – ohjelma, kaksi kansallista strategiaa, 
Turvallinen lääkehoito-oppaan päivitys, useita kansallisia potilasturvallisuuskonferensseja ja -päiviä sekä 
seminaareja.  Yhdistys on toiminut edellä mainituissa sekä monissa muissakin foorumeissa sekä 
verkostoissa edelläkävijänä, luotettavana kumppanina, tuottaen viimeisintä tietoa potilas – ja nyt myös 
asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Yhteistyökumppaneita on ollut useita, ja yhteistyö on ollut 
produktiivista ja konkreettista. Useat hallituksenkin jäsenistä ovat näkyvästi laajentaneet potilas- ja 
asiakasturvallisuustietoisuutta osallistumalla asiantuntijoina työryhmiin ministeriötasolta lähtien.  
 
Suomen potilasturvallisuusyhdistys on tuottanut useita, jo käsitteiksi muodostuneita perusoppaita 
potilasturvallisuuden edistämiseen. Potilasturvallisuusriskien hallintaa sekä vakavaien vaaratapahtumien 
selvityksiä toteutetaan monessa organisaatiossa Suomessa potilasturvallisuusyhdistyksen tuottaman 
materiaalin tuella. Samoin materiaalia on jaettu avoimesti lääkehoidon turvallisuuden varmistamiseen sekä 
johdon turvallisuuskävelyjen toteuttamiseen. Yhdistyksen alla toimivat jaokset ovat vakiinnuttaneet 
asemansa konkreettisina oppimisverkostoina asiantuntijoiden, lääkehoidon, potilasjärjestöjen ja 
koulutuksen alueilla. Myös tutkimuksen edistämistä on tuettu.  
 
Kymmenessä vuodessa on saatu aikaiseksi paljon, sekä näkyvää että taustalla vaikuttavaa tulosta.  Työn 
tulos alleviivaa vahvasti yhdistyksessä toimivien sitoutuneiden, vapaaehtoisten, moniammatillisten 
huippuasiantuntijoiden jakaman näkemyksen siitä, että potilas- ja asiakasturvallisuus on aito arvo, jonka 
tulisi näkyä jokaisen terveyden- ja sosiaalihuollossa toimivan henkilön toiminnassa.  
 
Kuluneet kymmenen vuotta ovat olleet antoisat, mutta työ on vasta alussa. Välillä on kuitenkin hyvä 
hengähtää, ja kiittää kaikkia hyvin tehdystä työstä! 
 
Tervetuloa juhlimaan yhdessä Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen 10. juhlavuotta!  
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STM:n POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on luonut yhteistyössä eri asiantuntijatahojen edustajien kanssa oppaan 
potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanon tueksi. Myös yhdistyksen hallituksesta oli 
työryhmässä edustus. Toimeenpanosuunnitelmassa korostetaan ennakoivan riskienhallinnan, potilas- ja 
asiakasturvallisuusosaamisen varmistamisen sekä omavalvonnan merkitystä potilas- ja 
asiakasturvallisuudelle. Toimeenpanosuunnitelma sisältää myös ehdotuksia potilas- ja asiakasturvallisuuden 
raportoinnin, seurannan ja valvonnan kehittämiseksi sekä asukkaiden osallisuuden vahvistamiseksi. 
Suunnitelma sisältää askelmerkit myös kansallisen kehittämisohjelman laatimiseksi sekä kansallisen 
ohjauksen vahvistamiseksi. 
 
Potilas- ja asiakasturvallisuuden toimeenpanosuunnitelma. Tiedote 23.1.2020 
Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021. Toimeenpanosuunnitelma 
 
 
OPAS ALUEELLISEEN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSTYÖHÖN  
 
Yhdistys on julkaissut päivitetyn oppaan, jonka tavoitteena on edistää alueellista yhteistyötä potilas- ja 
asiakasturvallisuuden tulokselliseksi edistämiseksi erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon rajapinnassa.  Opas tukee Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategian jalkautusta.  
 
Oppaassa kuvataan alueellisen potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisen lakisääteisiä perusperiaatteita, 
sekä kootaan lukuisia jo laajasti käytössä olevia turvallisuutta varmistavia toimintatapoja. Erityisesti suurten 
muutosten keskellä korostuvat hyvät käytännöt potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. 
Väistämättä edessä oleva rakennemuutos on suuri ja kuitenkin samanaikaisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluiden on toimittava saumattoman turvallisesti. Siksi on tärkeää, että potilas- ja 
asiakasturvallisuuden varmistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota hyödyntämällä esimerkiksi 
riskienarviointia apuna muutoksen turvallisessa toteuttamisessa – jo nyt, kun rakenteita ollaan 
muodostamassa.  
 
Potilasturvallisuusyhdistyksen päämäärä on omalla toiminnallaan varmistaa, että potilaat ja asiakkaat 
saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa. Oppaan kirjoittamisesta vastaavat yhdistyksen 
potilasturvallisuuden asiantuntijajaoksen jäsenet. Opas julkaistaan sähköisenä versiona yhdistyksen 
julkaisut -sivulla, joten sen päivittäminen lainsäädännön tarkentuessa on helposti mahdollista. 
 
Potilas- ja asiakasturvallisuus vaatii tekoja ja oikeaa asennetta. Tämä pian julkaistava opas tarjoaa hyvät 
askelmerkit turvalliselle toiminnalle. 
 
 
                                 
 

 
                                Opas alueelliseen potilas- ja asiakasturvallisuustyöhön    
 
 
 
 
 
 
 
 

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/potilas-ja-asiakasturvallisuusstrategian-toimeenpanosuunnitelma-on-julkaistu
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162019/STM_2020_1_j.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://spty.fi/ajankohtaista/uusi-opas-opas-alueelliseen-potilas-ja-asiakasturvallisuustyohon-ilmestynyt/
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KEVÄTKOKOUS 
 
Yhdistyksen vuoden 2020 kevätkokous pidetään keskiviikkona 19.5.2020 klo 18:00. Kokouspaikkana 
Potilasvakuutuskeskus Helsingissä (Itämerenkatu 11–13, 00180 Helsinki). Kokouksessa käsitellään mm. 
sääntömääräiset asiat sekä yhdistyksen sääntömuutosesitys.  
Olet lämpimästi tervetullut mukaan. 
 
ESITYSLISTA 
 
§ 1.  Kokouksen avaus 
§ 2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa 
§ 3.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
§ 4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
§ 5.  Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
§ 6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 
§ 7.  Sääntömuutosesitys 
§ 8.  Potilasturvallisuuden ansiomerkit ja diplomit keväällä 2020 
§ 9.  Muut asiat 
§ 10.  Kokouksen päättäminen 

Tervetuloa mukaan! 
 
POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN ANSIOMERKKIEN JA DIPLOMIEN HAKU KÄYNNISSÄ  
 
Yhdistys myöntää potilasturvallisuuden ansiomerkin ja diplomin yhdistyksen jäsenen tai jäsenorganisaation 
esityksestä henkilölle tai yhteisölle.  
 
Potilasturvallisuuden ansiomerkki 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.  
 
Yhdistys myöntää vuosittain enintään 50 ansiomerkkiä. Ansiomerkin hakuaika on jatkuva. Ansiomerkin 
saajia esitetään yhdistyksen verkkosivuilla olevan hakulomakkeen kautta.  
Potilasturvallisuusyhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijajaos esittää anomusten perusteella 
potilasturvallisuusyhdistyksen hallitukselle ansiomerkin saajat, joka tekee päätöksen ansiomerkin 
luovuttamisesta. Ansiomerkit myönnetään saajille kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. Yhdistys julkaisee 
vuosittain omilla verkkosivuillaan ja jäsenkirjeessä ansiomerkkien saajien nimet ja organisaatiot.  
 
SPTY myönsi edellisen kerran 19.11. pidetyssä syyskokouksessaan ansiomerkkejä ja diplomeja. 
Se myönnettiin 18 aktiiviselle ja ansioituneelle toimijalle ja kahdelle asiantuntijayhteisölle, jotka tekevät 
työtä potilas- ja lääkitysturvallisuuden, sen tutkimuksen ja kehittämisen parissa sekä vievät aktiivisesti 
potilasturvallisuutta eteenpäin.  
 
Lähemmin ansiomerkin saajiin voi tutustua myös yhdistyksen Ansiomerkit -sivuilla. 
Seuraavan kerran yhdistys myöntää ansiomerkkejä kevätkokouksessaan 19.5.2020. Yhdistys toivoo 
runsaasti esityksiä ansiomerkin saajiksi. 
 
SPTY onnittelee lämpimästi jokaista ansiomerkin ja diplomin saajaa. 
 
 

http://spty.fi/ansiomerkit/
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POTILASTURVALLISUUDEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 
 
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry sekä suuri osa HaiPro – Terveydenhuollon vaaratapahtumien 
raportointijärjestelmää Suomessa käyttävistä organisaatioista on avannut mahdollisuuden yhdistetyn 

HaiPro-aineiston tutkimukseen. Tavoitteena on parantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta tutkimustiedon 
avulla. Yhdistetyn aineiston käyttömahdollisuutta tieteelliseen tutkimukseen tai paikalliseen 
potilasturvallisuuden kehityshankkeeseen voi hakea Suomen Potilasturvallisuusyhdistykseltä. Tarkemmat 
tiedot: www.spty.fi/tutkijoille. 
  

Yhteydenotot ja tiedustelut:  
Suvi Hakoinen, tutkimuskoordinaattori, suvi.hakoinen@helsinki.fi 
 
YHDISTYS ON TWITTERISSÄ 
 
Olemme nyt myös twitterissä @SPTYry  https://twitter.com/SPTYry  
Twiittailemme avainsanoilla: 
#potilasturvallisuus #asiakasturvallisuus #lääkitysturvallisuus #laiteturvallisuus #yhteinenasia  
 
JÄSENREKISTERI JA VERKKOSIVUT 
 
Jäsenrekisteri ja verkkosivu uudistuksemme on edennyt. Olemme nyt siirtyneet uuteen järjestelmään ja 
toivomme sen myötä palvelevamme jäseniämme paremmin. Jos yhteystietonne ovat muuttuneet tai 
mielessänne on kysymyksiä, olethan yhteydessä verkkosivujen kautta tai 
potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com 
 
KOULUTUSTA 
 

 NSQH – 6. Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare 
27 - 28.8.2020 Jönköping, Ruotsi 
NSQH - Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare 

 

 II kansallinen potilasturvallisuusseminaari 3.-4.9.2020  
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, Vaasa 

 

 Kansallinen laiteturvallisuuskonferenssi 6.-7.10.2020 Kuopio 
 

 Save the day: Potilas- ja asiakasturvallisuuspäivät 29.-30.10.2020, 
Sokos Hotel Tripla, Helsinki. Luvassa monipuolinen ja mielenkiintoinen ohjelma.  Seuraa sivustoa: 
https://potilasturvallisuuspaivat.fi/ 

 
Koulutuksiin liittyen voit olla yhteydessä koulutuskoordinaattoriimme:   
Anssi Kuosmanen anssi.kuosmanen@niuva.fi 
 
JAOSTEN KUULUMISIA 
 
 Turvallinen lääkehoito -jaos: Turvallinen lääkehoito -jaoksen ensimmäinen kuluvan vuoden kokous 
järjestettiin Pasilassa helmikuun loppupuolella. Potilasjaoksen puheenjohtaja Tarja Pajunen kertoi heidän 
toiminnastaan ja toimintatavoistaan. Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaoksen toiminnasta kuullaan lisää 
seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa keskusteltiin pitkään jaosten välisen yhteistyön tehostamisesta ja 
nähtiin, että yhteistyötä olisi mahdollista tehdä erityisesti koulutuksen osalta. Yhteistyön suunnittelua 
jatketaan.  

http://www.spty.fi/tutkijoille
mailto:suvi.hakoinen@helsinki.fi
https://twitter.com/SPTYry
mailto:potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EF9J5QGP/NSQH%20-%20Nordic%20Conference%20on%20Research%20in%20Patient%20Safety%20and%20Quality%20in%20Healthcare
https://potilasturvallisuuspaivat.fi/
mailto:anssi.kuosmanen@niuva.fi
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Jaokseen on liittynyt tasaiseen tahtiin uusia jäseniä, ja meitä on nyt yhteensä 34. Jäseniä on ympäri Suomea 
eri puolilta erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa, apteekeista sekä koulutustahoilta. Myös 

sosiaalihuollon tuntemusta on, mutta asiantuntijoita tältä alueelta kaivataan edelleen. Seuraava jaoksen 
kokous järjestetään 28.4. klo 17–19 verkkokokouksena. Kokouksessa kuullaan mm. kahden apteekki- ja 
sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen tutkimusprojektin tuloksista ja keskustellaan lisää SPTY:n 
ajankohtaisista asioista ja jaoksien tulevasta yhteistyöstä. Jaoksen toiminnasta kiinnostuneet voivat olla 
yhteydessä jaoksen puheenjohtajaan (suvi.hakoinen@helsinki.fi). 
 
Potilasjaos: Tulevan vuoden aikana jaos kokoontuu noin neljä kertaa. Osana yhdistyksen vuoden 2020 
painopistettä jaos osallistuu tilaisuuksien ja koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen tarpeen ja 
toiveiden mukaisesti yhdessä muiden jaosten kanssa.  
 
Potilasjaos jatkaa edelleen yhdistyksen toiminnan tunnetuksi tekemistä potilaiden ja heidän läheistensä 
keskuudessa. jaos on työstänyt edelleen No harm -verkoston työryhmässä työstettävää potilaan 
tunnistamisen vahvistamista. Kokouksessaan 28.1. 4. jaoksen vieraana oli 
vakuutuskeskuksenlainsäädäntöjohtaja Asko Nio. Hän kertoi potilasvakuutuslainsäädännön uudistamisesta. 
Jaos kokoontuu seuraavan kerran 27.4. klo 10:00-12:00. 
 
Potilasturvallisuuden asiantuntijat: 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 2020 aikana potilasturvallisuuden asiantuntijoiden jaos pyrkii osaltaan varmistamaan, että 
potilasturvallisuuden kansallinen tasomittaus etenee. Jaos tukee myös potilas- ja asiakasturvallisten 
rakenteiden varmistamista osana soteuudistusta. Lisäksi jaos tekee työtä omavalvonnan menetelmien 
kehittämiseksi, edistävää ennakoivaa riskienarviointia ja etsii potilasturvallisuuden kehittämisen seuraavia 
askeleita Suomessa. Jaos osallistuu myös näyttävästi WHO:n potilasturvallisuuspäivään. Jaos kokoontuu 
neljästi vuodessa, joista yhtenä kaksipäiväiset potilasturvallisuuden asiantuntijoiden kevätpäivät, jotka 
järjestetään Turussa 6-7.5. Jaos palaa juurilleen – se on kokoontunut Turussa ensimmäisen kerran, 
kymmenen vuotta sitten.  
 
Jaosten toimintaan tarvitaan aktiivisia toimijoita mukaan ja innokkaita pyydetään ottamaan yhteyttä alla 
oleviin yhdyshenkilöihin. 
 
JAOS                    YHTEYSHENKILÖ              YHTEYSTIEDOT 
Turvallinen lääkehoito                   Suvi Hakoinen               suvi.hakoinen@helsinki.fi  
Potilasjaos                    Tarja Pajunen               tarja.pajunen@vshp.fi 
Potilasturvallisuuden asiantuntijat        Karolina Olin                        karolina.olin@tyks.fi 
 
TUTUSTU TOIMINTAAN  
Yhdistyksen toimintaan pääsette tutustumaan esitteemme avulla, joka löytyy yhdistyksen sivuilta. Voitte 
tilata esitettä ja muuta yhdistyksen materiaalia potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com. 
 
YHTEYSTIETOMME 
- potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com 
- Hallituksen jäsenten ja toimijoiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta yhteystiedot -osiosta. 

mailto:suvi.hakoinen@helsinki.fi
mailto:suvi.hakoinen@helsinki.fi
mailto:tarja.pajunen@vshp.fi
mailto:karolina.olin@tyks.fi
http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/SPTY_esite_2018_Kevyt-1.pdf
mailto:potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com
mailto:potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com
http://spty.fi/yhteystiedot/

