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Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje  

 

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry sekä suuri osa Suomen terveydenhuollon organisaatioista on 

avannut mahdollisuuden HaiPro-Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmän 

tutkimukseen. Tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon potilasturvallisuutta 

tutkimustiedon avulla. Lupaa tieteelliseen tutkimukseen tai paikalliseen potilasturvallisuuden 

kehityshankkeeseen voi hakea Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksestä. 

 

Aineistosta voidaan tutkia millaisia potilaan hoitoon liittyviä vaaratapahtumia Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuollossa tapahtuu ja kuinka potilaiden hoitoa voidaan kehittää entistä turvallisemmaksi. 

Luvan oman aineistonsa tutkimukseen ovat tähän mennessä antaneet 50 sosiaali- ja 

terveydenhuollon-organisaatiota, mukaan lukien 17 sairaanhoitopiiriä.  

 

Kiinnostuneet tutkijat voivat nyt hakea Potilasturvallisuusyhdistykseltä lupaa tutkimusluvan 

antaneista HaiPro-organisaatioista yhdistetyn aineiston tutkimuskäyttöön. Tutkimuslupa 

voidaan myöntää akateemiseen tieteelliseen tutkimukseen tai sosiaali- ja terveydenhuollon 

organisaatioissa tapahtuvaan kehitystyöhön. Yhdistys koordinoi aineiston tutkimuskäyttöä. 

yhdistyksen alainen potilasturvallisuuden ja sen tutkimuksen asiantuntijoista koostuva 

tutkimusneuvosto arvioi hakemukset ennen tutkimusluvan myöntämistä. 

 

Keskitetyn koordinoinnin tavoitteena on helpottaa sekä HaiPro-organisaatioiden että tutkijoiden 

lupaprosesseja. Tutkijan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hänen ei tarvitse hakea tutkimuslupaa 

jokaiselta HaiPro-organisaatiolta erikseen. HaiPro-organisaatioiden ei puolestaan tarvitse käsitellä 

hakemuksia. Näin edesautetaan kertyneen HaiPro-aineiston hyödyntämistä sosiaali- ja 

terveydenhuollon organisaatioiden laadun ja potilasturvallisuuden edistämiseen tutkimuksen avulla. 

Potilasturvallisuusyhdistys julkaisee sivuillaan tutkimuksista saatua tietoa sekä tutkimusten 

tiivistelmät. 

 

Ohjeet tutkimuslupahakemuksen laatimiseksi: http://spty.fi/tutkijoille/  

http://spty.fi/tutkijoille/
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KOULUTUSTA: 

 

World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Safety 2016 -konferenssi 

järjestetään Tampereella Tampere-talossa 18.–21.9.2016 

Ohjelma on saatavilla tapahtuman verkkosivuilla  

 

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 21-22 september 2016 , Stockholm 

www.patientsakerhetskonferensen.se  

 

JAOSTEN KUULUMISIA 

 

Turvallinen lääkehoito -jaoksen kevätkauden toiminnassa on painottunut aktiivinen osallistuminen 

Pharmaca Fennican® uudistustyöhön. Lääketietokeskus uudistaa Pharmaca Fennica® -palvelut (kirja 

ja digitaaliset palvelut) vuonna 2017. Kehitystyössä painotetaan lääkitysturvallisuutta. Uudistuksen 

osana osalle lääkeaineista kehitetään kirjaan lääkitysturvallisuuslaatikko, joka sisältää keskeistä tietoa 

näiden lääkeaineiden turvallisesta käytöstä. Näin pyritään lisäämään esim. tiettyjen suuren riskin 

lääkkeiden (mm. metotreksaatti, varfariini, oksikodoni) käytön turvallisuutta. Jaos on osallistunut 

mm. niiden lääkeaineiden valintaan, joille laaditaan lääkitysturvallisuuslaatikko, sekä 

lääkitysturvallisuuslaatikoiden tekstien kommentointiin. Uudistusten myötä Pharmacan kirjaversio 

kehitetään myös käsikirjamaisempaan muotoon, josta tieto on helposti ja nopeasti löydettävissä.  

 

Potilasjaos  

Jaoksen asiantuntijaryhmään on liittynyt uusia potilasryhmiä edustavia järjestöjä: Suomen Parkinson-

liitto ja Muistiliitto. Jaos asiantuntijaryhmineen on kokoontunut kahdesti. Jaos on käynnistänyt 

viranomaisvuoropuhelua potilasturvallisuuden edistämiseksi tilanteissa, joissa henkilön 

itsemääräämisoikeutta joudutaan rajoittamaan. Asianmukaisen ja henkilölle välttämättömän 

lääkehoidon toteuttaminen on tällaisissa olosuhteissa haasteellista. Jaos on työstänyt potilaille ja 

omaisille suunnatun verkkoportaalinsa sisällöllistä sekä rakenteellista päivitystä. Päivitys toteutetaan 

koko yhdistyksen verkkosivujen päivityksen yhteydessä.  

  

Potilasturvallisuuden asiantuntijat ovat keväällä kokoontuneet kaksi kertaa. Lisäksi jaoksen 

jäsenet käyvät ahkeraa sähköpostikeskustelua eri teemoista, kun tarvitaan apua oman organisaation 

potilasturvallisuuden kehittämisessä. Kevään aikana tapaamisissa jaoksen osallistujat ovat omasta 

organisaatiostaan esitelleet esimerkiksi seuraavanlaisia potilasturvallisuuden kehittämisen käytäntöjä: 

https://www.thl.fi/en/web/injury-prevention/safety-2016/programme
http://www.patientsakerhetskonferensen.se/
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Erilaisia muotoja turvallisuuskävelyistä, systemaattista laitekoulutusta, laitepassin käyttöönottoa, 

potilasturvallisuuden teemakuukausien käyttöönottoa, potilasturvallisuusriskien arviointia, 

kaatumisten ehkäisyhankkeita, muistutus prosessin kehittämistä sekä kotiutustilanteeseen 

tarkistuslistan käyttöönottoa potilaalle. Jaoksen toiminta jatkuu syksyllä Rovaniemellä järjestettävien 

syyspäivien muodossa. 

 

 

Jaosten toimintaan tarvitaan aktiivisia toimijoita mukaan ja innokkaita pyydetään ottamaan 

yhteyttä alla oleviin yhdyshenkilöihin. 

 

JAOS   YHTEYSHENKILÖ  YHTEYSTIEDOT 

 

Turvallinen lääkehoito                        Anna-Riia Holmström anna-riia.holmstrom@helsinki.fi 

Potilasturvallisuuskoulutus Arto Helovuo  arto.helovuo@huperman.com 

Potilasjaos   Riitta Vuorisalo riitta.vuorisalo@diabetes.fi 

Potilasturvallisuuden asiantuntijat Marina Kinnunen marina.kinnunen@vshp.fi 
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