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AJANKOHTAISTA 

Potilasturvallisuus ja riskienhallinta-opas sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille ja 

johdolle on ilmestynyt 

Suomen potilasturvallisuusyhdistys julkaisi 3.11.2015 potilasturvallisuuden riskienhallinta-oppaan. 

Potilasturvallisuuden osalta riskienhallinta on ollut Suomessa alkutekijöissä, vaikka riskien arviointi 

ja hallinta ovat osa jatkuvaa laadunparantamista ja turvallisuussuunnittelua. Oppaan tarkoituksena 

on tarjota tietoa riskienhallinnasta, tukea sosiaali- ja terveydenhuollon potilasturvallisuuden 

suunnittelua sekä yhdenmukaistaa riskienhallinnan käytäntöjä. Opas täydentää STM:n aiemmin 

julkaisemia oppaita sote-organisaatioiden riskienhallinnasta. Yhdistys järjesti oppaan julkaisun 

yhteydessä seminaarin, jonka kysyntä ylitti odotukset. Lähes 140 osallistujaa kerääntyi kuulemaan 

puheenvuoroja monipuoliselta joukolta riskien hallinnan asiantuntijoita. 

Opas on saatavilla yhdistyksen verkkosivuilta kohdasta ammattilaisille ja alla olevan linkin 

kautta: 

http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/RH-opas_nettiin_korjattu.pdf-

02112015.pdf 

Yhdistyksen uudet kotisivut on avattu ja löytyvät nyt osoitteesta www.spty.fi 

KOULUTUSTA: 

Pohjoismainen potilasturvallisuuskongressi 19-20.5.2016 Kuopiossa (liite) 
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YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS  

Suomen potilasturvallisuusyhdistys viettää 5-vuotisjuhlaansa
vuosikokouksen yhteydessä 3.12.2015 17:30-20:00.

Paikkana on Hengitysliitto ry. Oltermannintie 8, Helsinki 

Ohjelma
Key note-puheenvuoro
Yhdistyksen syyskokous 

Cocktail-tilaisuus

Ilmoittautumiset 30.11. mennessä tästä 

Suomen potilasturvallisuusyhdistys
 

 

JÄSENASIAT 

 

Jäsenmaksumuistutus heille, joiden maksua vielä kaipaamme.  

Olette saaneet jäsenmaksulaskun elokuussa sähköpostiosoitteesta: 

jasenrekisteri@potilasturvallisuusyhdistys.fi Tarkistathan, ettei lasku löydy roskapostista. 

Lähetämme maksumuistutukset piakkoin. Maksunne on meille tärkeä, koska yhdistys ei saa muuta 

rahoitusta toimintaansa. Kaikissa jäsenyyteen ja maksuihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä 

Terhi Reunamaan terhireunama@gmail.com  

 

JAOSTEN KUULUMISIA 

 

Turvallinen lääkehoito  

Turvallinen lääkehoito-jaos valmisteli syksyllä 2015 Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen 

lausunnon uudesta Turvallinen lääkehoito -oppaasta, joka on THL:ssä viimeistelyvaiheessa. 

Jaoksen syyskauden toiminnassa on lisäksi painottunut lääkitysturvallisuuteen liittyvä tiedotus. 

Jaokselta ilmestyi englanninkielinen kooste yhdistyksen ja jaoksen toiminnasta yhteistyössä muiden 

yhdistyksen asiantunijoiden kanssa. Kooste julkaistiin suomalaisessa farmasian alan tieteellisessä 

http://www.potilasturvallisuusyhdistys.fi/qpro/1/julkinen/kysely.asp?kohdeid=1&julkaisuid=15&avain=BVbAxVvSzA&orgID=2
mailto:jasenrekisteri@potilasturvallisuusyhdistys.fi
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julkaisussa, Dosiksessa, ja on luettavissa verkossa osoitteessa: http://dosis.fi/dosis-2-2015/. Jaos on 

tuottanut myös lääkkeiden käyttäjille tarkoitetun verkkoartikkelin siitä, kuinka lääkkeiden käyttäjät 

voivat edistää oman lääkehoitonsa turvallisuutta.   

Artikkeli on luettavissa osoitteessa:   

http://www.turvallisuusopas.fi/potilasturvallisuus/onko-laakehoitosi-turvallista. Jaos osallistuu 

myös vuoden 2016 Lääkehoidon päivän suunnittelutyöryhmän toimintaan. 

Lisää turvallisesta lääkehoidosta ja jaoksen toiminnasta: 

http://spty.fi/yhdistyksen-jaokset/turvallinen-laakehoito-jaos/ 

 

Potilasjaos 

Potilasjaoksen ensimmäinen syyskauden kokous oli 28.10.  Asiantuntijavieraana on Suomen 

Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi Kvarnström aiheenaan lääkitysturvallisuuden parantaminen 

yhteistyössä potilaiden ja lääkärien kanssa. Kokouksessa suunnitellaan tulevan vuoden toimintaa. 

 

Potilasturvallisuuden asiantuntijat 

Potilasturvallisuuden asiantuntijajaoksen syyspäivät 24.-25.9.2015 vietettiin Kuopiossa yhtä aikaa 

ensimmäisen KYSin koordinoiman potilasturvallisuusviikon kanssa. Osa asiantuntijoista osallistui 

viikon tapahtumiin myös useamman päivän ajan. Asiantuntijoille järjestettiin lisäksi erittäin 

mielenkiintoinen tutustumiskäynti Pelastusopiston harjoitusalueelle. Päivät olivat jälleen kerran 

onnistuneet, ja seuraavat järjestetään vuoden kuluttua Rovaniemellä. Asiantuntijajaos piti 

kokouksen myös 4.11. Kokouksen ohjelma keskittyi terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin. 

Saimme kuulla hyviä esityksiä aiheesta sekä Valviran, että toimijoiden näkökulmasta ja kävimme 

vilkasta keskustelua teemaan liittyvistä haasteista. Lisäksi saimme kuulla innovaatioehdotuksesta 

liittyen kirurgisten tarkistuslistojen kehittämiseen. 

 

Jaosten toimintaan tarvitaan aktiivisia toimijoita mukaan ja innokkaita pyydetään ottamaan 

yhteyttä alla oleviin yhdyshenkilöihin. 

 

JAOS   YHTEYSHENKILÖ  YHTEYSTIEDOT 

 

Turvallinen lääkehoito                        Anna-Riia Holmström annariia.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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4TH NORDIC CONFERENCE 
ON RESEARCH IN PATIENT SAFETY AND QUALITY IN HEALTHCARE 

19 – 20 may, 2016 in Hotel Puijonsarvi, Kuopio, Finland

The conference gathers Nordic and international researchers and 
developers working in the field of patient safety and healthcare 
quality and effectiveness to share their knowledge and ideas.

For information concerning the city of Kuopio and the surroun-
ding region please see www.kuopio.fi/web/english

Contact information: nordicconf@savonia.fi 

For more information see the conference website: 
www.uef.fi/nsqh2016

« Leadership and patient safety culture
« Patient perspective and patient
  -reported outcome measures
« Exchange of information and 
   knowledge sharing across  
   sectors/domains
« Patient safety tools and technologies
« Effectiveness evaluation
« Cost-effectiveness
« Health informatics
« Clinical interventions
« Regulation and policy
« Training and education

Topics of the conference

Prof. Trisha Greenhalgh, 
Professor of primary health 
care sciences, University of 

Oxford, UK

 Prof. Patricia Dykes,
Research Program Director,

Center for Patient Safety 
Research and Practice,

Brigham & Women's Hospital
Boston, MA, USA

Prof. Lasse Lehtonen
HUS (Hospital District of 

Helsinki and Uusimaa) and 
University of Helsinki, Helsinki, 

Finland 

Keynote speakers

Registration fees
Early bird fees (until 29.2.2016)
Regular (one-day fee)  250 € (150€)
Student (one-day fee)  150 € (100€)

Fees after 29.2.2016
Regular (one-day fee)  350 € (200 €)
Student (one-day fee)  200 € (150 €)

15.10. – 31.12.2015 Online submission system open 
15.10.2015 Conference website and registration system opens 
31.12.2015 Deadline for submissions 
31.1.2016   Notification of Acceptance
29.2.2016   Early bird registration fee until  
18.5.2016   NSQH2016 Preconference 

Important dates

Prof. Henning Boje Andersen
DTU Management Engineering

Technical University of 
Denmark

Lyngby, Denmark

Research Centre for Comparative 
Effectiveness and Patient Safety

Regional partnersPlatinum        Gold     Silver
Sponsors
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