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SUOMEN POTILASTURVALLISUUSYHDISTYKSEN JÄSNEKIRJE 3/2016  
 
Yhdistyksen verkkosivujen kehittäminen on edennyt syksyn saatossa Potilasvakuutuskeskuksen 
viestinnän asiantuntijoiden tukemana. Tavoitteena on sivuston yhtenäistäminen, helppokäyttöisyys 
ja ajantasaisen tiedon systemaattinen ylläpito linkityksineen muille potilasturvallisuutta 
käsitteleville sivuille.  
 
Tähän asti yhdistyksen jäsenet ovat saaneet jäsenkirjeen yhdistykselle ilmoittamaansa 
sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi kirje on julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla. Osana uudistusta 
jäsenkirjeet tullaan erillisen sähköpostituksen sijasta julkaisemaan suoraan yhdistyksen 
verkkosivuilla vuoden 2017 alusta alkaen. 
 
Syksyn kuluessa yhdistys on tiivistänyt yhteistyötään myös sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja 
valvontaviraston Valviran kanssa käynnistettyjen säännöllisten tapaamisten avulla. Ensimmäinen 
tapaaminen pidettiin elokuussa. Tapaamisessa käsiteltiin mm. tutkimusyhteistyötä, potilas- ja 
asiakasturvallisuusindikaattoreiden sekä haittatapahtumien analyysien kehittämistä.  
 
Siirtymät hoito– tai palveluyksiköstä toiseen ovat tunnetusti potilasturvallisuutta heikentäviä 
vaiheita. Esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus sisältää nykyistä enemmän sosiaali- 
ja terveydenhuollon rajapintoja. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa kaikkien 
potilasturvallisuuden alan toimijoiden, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, 
organisaatioiden, potilaiden eikä vähiten potilasturvallisuusyhdistyksen merkitys turvallisuuden 
esiin nostajana tulee nykyisestään korostumaan.  
 
Hyvänä uutisena onkin kuulunut, että sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategian julkaisutyö on edistymässä. Yhdistys on ollut keskeisesti mukana sekä 
valmistelemassa strategian sisältöä, että saattamisessa strategiaa toimeenpanovaiheeseen.  
  
Yhdistys ottaa mielellään vastaan ideoita ja palautetta niin verkkosivuista kuin yhdistyksen 
toiminnastakin! 
 
Yhdistyksen syyskokous on 30.11.2016 klo 18.00.Kokous pidetään Helsingissä 
Potilasvakuutuskeskuksessa, Itämerenkatu 11-13. Esityslista kirjeen lopussa. Tervetuloa mukaan! 
 
 
JAOSTEN KUULUMISIA: 
 
Turvallinen lääkehoito  
Turvallinen lääkehoito -jaoksen syyskaudella on jatkettu aktiivisesti Pharmaca Fennican® 
uudistustyötä. 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 



2/4 
 

Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry                 www.potilasturvallisuusyhdistys.fi 
 

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  
Terveydenhuollon toimintayksiköiden ulkopuolisilla alueilla lääkehoitoa 
toteuttavat usein lääkehoitoon kouluttamattomat henkilöt.  Jaos haluaa tehdä tunnetuksi keväällä 
ilmestynyttä Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa -julkaisua (Inkinen, Volmanen, Hakoinen THL 2016). Jaoksen asiantuntijaryhmän 
perehdyttämistä varten oppaan kirjoittajiin kuuluva Ritva Inkinen vieraili ryhmän kokouksessa 
esittelemässä opasta. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa oppaan käyttöä kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintayksiköissä, joissa toteutetaan lääkehoitoa. Yhtä lailla opasta sovelletaan terveydenhuollon 
toimintayksiköiden ulkopuolisissa lääkehoitoa toteuttavissa ympäristöissä. Jaos teki lokakuussa 
tutustumiskäynnin yhteen tällaiseen ympäristöön: Pasilan poliisivankilaan.  
 
Yhä suurempi osa vanhuksista ja iästä riippumatta pitkäaikaissairaista ja vammaisista hoidetaan 
omaishoitona kotona. Vuoden viimeisen kokouksen teemana on lääkehoidon toteuttaminen 
omaishoidossa. 
 
Jaos on edelleen jatkanut yhdistyksen verkkosivujen työstämistä. Jaoksen asiantuntijaryhmään on 
liittynyt uusi järjestö: Suomen Kipu ry. 
  
Potilasturvallisuuden asiantuntijat 
Potilasturvallisuuden asiantuntijat ovat syksyllä kokoontuneet kaksi kertaa. Syyspäivät pidettiin 
Rovaniemellä, jossa keskityttiin turvalliseen lääkehoitoon; osastofarmasiaan ja 
lääkehoitosuunnitelman toteutukseen ja omavalvontaan. Jaoksen jäsenet ovat käyneet 
sähköpostikeskustelua ja tiedon vaihtoa potilasturvallisuuteen liittyen, jossa tavoitteena on ollut 
oman organisaation kehittäminen. Keväällä jaos on nostanut esiin potilasturvallisuusyhdistyksen 
hallitukselle huolensa potilasturvallisuusstrategian puuttumisesta. Syksyn aikana jaos tulee 
täydentämään yhdistyksen verkkosivuille esimerkillisiä tarkistuslistoja, joita voidaan hyödyntää eri 
organisaatioissa. 
 
Koulutusjaos  
Potilasturvallisuusyhdistyksen hallitus keskusteli erillisen koulutusjaoksen tarpeellisuudesta. 
Päätettiin, että erillistä koulutusjaosta ei ole tarpeellista ylläpitää. Lakkautetaan koulutusjaos ja 
tilalle nimetään yhdistyksestä koulutuskoordinaattori, joka toimii 
yhdyshenkilönä potilasturvallisuuskoulutuksiin liittyen. Hallitus valitsi Anssi Kuosmasen 
hoitamaan koulutuskoordinaattorin tehtäviä. 
 
Keväälle 2017 on tarkoitus suunnitella koulutusta päivitetyn potilas- ja asiakasturvallisuus-strategian 
jalkauttamiseksi 
  
Syksylle 2017 koulutusta laiteturvallisuuteen liittyen. 
  
Koulutustoiveita voi esittää: anssi.kuosmanen@niuva.fi  

mailto:anssi.kuosmanen@niuva.fi


3/4 
 

Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry                 www.potilasturvallisuusyhdistys.fi 
 

 
 
Jaosten toimintaan tarvitaan aktiivisia toimijoita mukaan ja innokkaita pyydetään ottamaan 
yhteyttä alla oleviin yhdyshenkilöihin. 
 
JAOS   YHTEYSHENKILÖ  YHTEYSTIEDOT 
Potilasjaos   Irene Vuorisalo irene.vuorisalo@diabetes.fi 
Turvallinen lääkehoito                         Anna-Riia Holmström anna-riia.holmstrom@helsinki.fi 
Potilasturvallisuuden asiantuntijat Marina Kinnunen marina.kinnunen@vshp.fi  
Koulutuskoordinaattori  Anssi Kuosmanen  anssi.kuosmanen@niuva.fi 
 

Suomen potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry    

Vuosikokous 2016  

Aika:  30.11.2016, klo 18.00- 

Paikka: Potilasvakuutuskeskus, Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki 

  http://www.pvk.fi/fi/potilasvakuutuskeskus/yhteystiedot/saapumisohjeet/ 

Kutsutut:  Potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenet 

Esityslista 

§ 1. Kokouksen avaus 

§ 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa 

§ 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

§ 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

§ 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 

suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 

§ 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  

§ 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

§ 8. Muut asiat 

§ 9 Kokouksen päättäminen   

 

Tervetuloa! 
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