Suomen Potilasturvallisuusyhdistys (SPTY) toimintakertomus 2019

15.6.2020

Suomen potilasturvallisuusyhdistys (SPTY) on perustettu vuonna 2010 edistämään potilasturvallisuutta ja
potilasturvallisuuden tutkimusta. Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen päämäärä on omalla toiminnallaan
varmistaa, että potilaat saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa. Yhdistys toimii valtakunnallisesti
aktiivisena kehittäjänä, vaikuttajana ja arvostettuna asiantuntijana. Toimintaa ohjaavia arvoja ja periaatteita
ovat avoimuus, läpinäkyvyys, potilaslähtöisyys, rohkeus, riippumattomuus ja yhteistyöhakuisuus.
Potilasturvallisuusyhdistyksen toimintalinjaukset ovat:
⮚ edistää potilaiden, omaisten ja läheisten osallistumista potilasturvallisuuden varmistamiseen
⮚ on avoin yhteistyöverkosto sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, alan etujärjestöille sekä potilaita
edustaville tahoille
⮚ seuraa potilasturvallisuuden kehittämistä Suomessa ja ulkomailla, tunnistaa sen ensisijaiset
kehittämiskohteet ja kiinnittää muiden toimijoiden huomiota näihin
⮚ tukee ja osallistuu tutkimus- ja kehittämistyöhön
⮚ vaikuttaa potilasturvallisuuden kansallisiin linjauksiin, lainsäädäntöön ja viranomaistoimintaan sekä käy
yhteiskunnallista keskustelua
⮚ kehittää potilasturvallisuutta asiantuntijajaosten toiminnan kautta
⮚ toimii kumppanina potilasturvallisuuteen tähtäävissä kansallisissa ohjelmissa ja hankkeissa
⮚ osallistuu seminaarien ja koulutusten järjestämiseen
⮚ harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
⮚ edistää moniammatillista toimintaa
⮚ turvaa jäsen- ja varainhankinnalla toimintaedellytyksensä
Potilasturvallisuusyhdistys toimii aktiivisesti jaostensa kautta. Vuoden 2019 toiminnan painopistealueet
olivat
kansallisen
potilasturvallisuustutkimustoiminnan
tukemisen
vahvistaminen
edelleen,
koulutustoiminnan jatkaminen ja tuotettujen materiaalien jalkauttaminen sekä verkostoituminen eri
toimijoiden kanssa. Yhdistys halusi panoksellaan edelleen tukea Potilas- ja asiakasturvallisuus -strategian
tunnettuuden jalkauttamista ja potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvän osaamisen kehittämistä. Näiden
tueksi yhdistys oli mukana järjestämässä toista kansallista potilas- ja asiakasturvallisuuskongressia
yhteistyössä mm. Farmasialiiton, Lääkäriliiton, Potilasvakuutuskeskuksen ja Fiocan kanssa.
Potilasturvallisuusyhdistys oli merkittävässä roolissa kesällä 2017 julkaistun Potilas- ja
asiakasturvallisuusstrategian päivittämisessä. Yhdistys jatkaa syksyllä 2017 aloitettua strategian
implementointia ja vahvaa vaikuttamista potilasturvallisuutta koskevien ohjeiden sisältöihin ja
implementointiin.
Yhdistys
oli
mukana
Sosiaalija
terveysministeriön
potilasja
asiakasturvallisuusstrategian 2017-2021 toimeenpanon ja seurannan suunnittelun työryhmässä, jonka
toimikausi on 1.4.2018-30.9.2019. Työryhmän tehtävänä oli laatia potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian
toimeenpanosuunnitelma, tehdä ehdotus potilas- ja asiakasturvallisuuden seurannan järjestämisestä ja siitä,
miten potilas- ja asiakasturvallisuus varmistetaan Sote-uudistuksen jälkeen. Työryhmän jäseninä olivat
yhdistyksen ja sen potilasjaoksen edustuksen lisäksi Potilasvakuutuskeskus, Pääkaupunkiseudun
sosiaaliosaamiskeskus Socca ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.
Potilasturvallisuusyhdistys osallistui aktiivisesti Sote- ja alueuudistuksen toimeenpanon valmisteluun.
Yhdistys nosti esiin käytänteitä ja toimintatapoja, joiden avulla alueilla voidaan varmistaa potilasturvallisen
muutoksen ja kehittää palveluiden turvallisuutta. Yhdistys teki ehdotuksen uudistuksessa siitä, millä
rakenteilla ja toimenpiteillä potilasturvallisuus turvataan tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluissa. Tämän työn tueksi yhdistys julkaisi oppaan: Potilas- ja asiakasturvallisuuden omavalvontaopas
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maakuntauudistukseen. Opas kirjoitettiin ja se julkaistiin keskellä lainsäädännön valmistelua. Oppaan
tarkoituksena oli edistää maakuntien turvallisuusjohtamisjärjestelmän kuvausta. Valmistelussa olleesta
lainsäädännöstä johtuen, oppaassa korostuu omavalvontaohjelman laatiminen. Julkaisua jo sote- ja
alueuudistuksen valmisteluvaiheessa pidettiin erittäin tärkeänä. Näin yhdistys halusi varmistaa, että myös
potilas- ja asiakasturvallisuuden valmistelussa kyettäisiin etenemään jo muutoksen alkuvaiheessa. Opas
nähtiin tukevan STM:n julkaiseman potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian jalkauttamista.
Yhdistys halusi edistää keskustelua Potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun tai muun kansallisen tahon
toiminnan käynnistämistä Suomessa. Sen lisäksi yhdistys halusi aktiivisesti edistää potilas- ja
asiakasturvallisuuteen liittyvän tiedon diginäkyvyyden lisäämiseen. Yhdistys halusi osaltaan vaikuttaa siihen,
että Suomeen saadaan ajantasainen ja aktiivinen valtakunnallinen potilas- ja asiakasturvallisuuden
verkkosivusto. Yhdistys lähetti 6.5. kaikille eduskuntaryhmille ja kansanedustajille kirjeen, jossa yhdistys esitti
Rinteen hallitusohjelmaneuvotteluissa huomioitavaksi ja kirjattavaksi resurssit kansalliselle toimijataholle,
jonka päätehtävä on potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäminen ja kehittäminen Suomessa.
Yhdistys pyrki edistämään potilas- ja asiakasturvallisuuskoulutuksen sisällyttämistä perus-, jatko- ja
täydennyskoulutukseen.
Joukko SPTY:n piirissä toimivia lääkäreitä teki kesäkuussa 2019 esityksen Suomen Lääkäriliitolle Laadun ja
potilasturvallisuuden erityispätevyyden perustamisesta. Aloitteen perimmäisenä päämääränä on parantaa
hoidon laatua ja turvallisuutta terveydenhuollon palvelujärjestelmässälisäämällä lääkärikunnan kiinnostusta,
aktiivisuutta ja osaamista tällä alueella. Aloitteen käsittely Lääkäriliitossa on toimintakauden päättyessä vielä
kesken ja sitä jatketaan vuoden 2020 toimintakaudella.
Yhdistys osallistui heinäkuussa 2019 kesän SuomiAreena tapahtumaviikkoon potilas- ja asiakasturvallisuutta
esiin nostavalla teemalla: Osaaminen ja potilas- ja asiakasturvallisuus potilaan ja asiakkaan näkökulmasta.
Taustalla oli kesällä 2018 SuomiAreenassa Kansalaistorin satunnaisilta ohikulkijoilta kerätyt mielipiteet
liittyen huoliin potilasturvallisuudessa. Yhteistyössä Potilasvakuutuskeskuksen, Satasairaalan, Suomen lähija perushoitajaliitto Superin ja Suomen Haavanhoito yhdistyksen kanssa toteutettiin 18.7. klo 17:30-18:30
sessio ”Hoidossa – Oletko turvassa”. Porin kaupungintalo piha oli täynnä (> 200 henkilöä) SuomiAreena
kävijöitä kuuntelemassa paneelia, jossa keskustelua Tiina Merikannon johdolla kävivät Marina Kinnunen,
Ermo Haavisto, Eero Hirvensalo, Salla Seppänen ja Osmo Soinivaara. Tilaisuuden aluksi puheenvuoron käytti
Satasairaalan asiakasraadin jäsen Tuija Kiviaho.
Keskustelussa onnistuttiin tuomaan esiin niin
potilasturvallisuuden kuin kaikkien osallisuuden merkitystä sen varmistamisessa ja kehittämisessä.
Tilaisuuteen tuotetut materiaalit (kassit, laastarit) jaettiin tilaisuudessa ja session jälkeen Kansalaistorin
Superin Satasairaalan ja Haavanhoitoyhdistyksen pisteillä, joissa jatkettiin keskustelua aiheesta.
Potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkit
Vuonna 2019 ansiomerkkejä ja diplomeja myönnettiin kevät- ja syyskokouksessa hallituksen esityksestä
seitsemälle yhteisölle ja 43 aktiiviselle ja ansiokkaalle toimijalle, jotka tekevät työtä potilas- ja
lääkitysturvallisuuden, sen tutkimuksen ja kehittämisen parissa sekä vievät aktiivisesti potilasturvallisuutta
eteenpäin.
Kevätkokouksessa 22.5. ansiomerkki myönnettiin hallituksen esityksestä viidelle yhteisölle sekä 25
ansiokkaalle toimijalle. Toimijat: Eksoten potilasturvallisuuskoordinaattori Petteri Alavahtola ja proviisori,
FaT-jatko-opiskelija Suvi Hakoinen. Vaasan keskussairaalasta ansiomerkin saivat apulaisylilääkäri Raku
Hautamäki,
osastonhoitaja
Tiia
Sirkola,
potilasturvallisuuskoordinaattori
Sari
Jantunen,
potilasturvallisuuskoordinaattori Helena Snickars ja vt. osastonhoitaja Jenni Tynjälä. Viitasaaren kaupungin
vastaava sairaanhoitaja Pirjo Jelonen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ylihoitaja Riitta
Leinonen ja Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, Vantaan kaupungin ylilääkäri Pirjo
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Pennanen ja Potilasvakuutuskeskuksen potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling sekä Suomen Potilasliitto ry:n
puheenjohtaja Paavo Koistinen. Ansiomerkin ja diplomin saaneet yhteisöt olivat: ESSOTE hygieniahoitajat,
Juvan hyvinvointikeskus, Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta, farmakologian ja lääkehoidon osaston
kliinisen farmasian ryhmä ja Vaasan sairaanhoitopiirin ensihoitoyksikkö ja SPTY:n Potilasjaos ja sen jäsenet
(Anu Aalto, Neuroliitto ry, Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry, Mailis Heiskanen, Muistiliitto ry, Kaisa Hirn,
Suomen Kipu ry, Pirkko Jantunen, Mielenterveyden Keskusliitto ry, Kirsi Lönnqvist, Aivoliitto ry, Marika
Kiikala-Siuko Harvinaiset sairaudet, Katri Nokela Hengitysliitto ry, Milla Roos, Parkinsonliitto ry, Maria
Ruuskanen, Munuais- ja maksaliitto ry, Olli-Pekka Rättäri Näkövammaisten liitto ry ja Laura Tuominen-Lozić,
Diabetesliitto ry).
Syyskokouksessa 19.11. Ansiomerkki ja diplomi myönnettiin 18 toimijalle ja kahdelle asiantuntijayhteisölle.
He olivat: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä esimies Ellen Hiltunen, sairaanhoitaja Anna-Liisa Janatuinen, KYS
teho-osaston ylilääkäri Ari Uusaro, HUS Peijaksen leikkausosaston potilasturvallisuusvastaava, sairaanhoitaja
Kati Åström, Turun yliopiston dosentti Timo Savunen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n
puheenjohtaja Silja Paavola sekä lähihoitaja Tarja Parkatti. Vaasan keskussairaalasta ansiomerkki
myönnettiin sairaanhoitaja potilasturvallisuuskoordinaattori Päivi Nurmelle ja osastonylilääkäri Heli
Ylihärsilälle.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä sen saivat tekniikan johtaja Jukka Mäkitalo,
potilasasiamies Juhani Laine, apteekkineuvos Kirsti Torniainen, ylilääkäri Esa Rintala, toimialuejohtaja Ilkka
Kantola, vs. hallintoylihoitaja Wiveka Kauppila ja kliinisen hoitotyön asiantuntija Weronica Gröndahl.
Lisäksi se myönnettiin Heikki Päivike (Potilas- ja sosiaaliapu ry) ja Liisa Jutila (Suomen Kipu ry / Pain Alliance
Europa). Yhteisöt, joille ansiomerkki myönnettiin Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin ammatillisen
edunvalvonnan yksikkö: kehittämisjohtaja Jussi Salo, asiantuntijat: Sari Erkkilä, Leena Kaasinen, Mervi
Lehtinen, Elina Kiuru, Soili Nevala, Elina Ottela, Johanna Pérez ja Saija Vähäkuopus sekä Tyks,
Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikan moniammatillinen potilasturvallisuustyöryhmä.
Kansallisen potilasturvallisuustutkimuksen tukeminen
Potilasturvallisuusyhdistyksen yhtenä toimintalinjauksena on riippumaton potilasturvallisuuden tutkimuksen
tukeminen. Osana tätä toimintaansa Potilasturvallisuusyhdistys on käynnistänyt toimenpiteen, jonka
tarkoituksena on edistää HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmään kertyneen potilasturvallisuuden
vaaratapahtuma-aineiston tutkimuskäyttöä.
Tutkimustoiminta on aloitettu kesäkuussa 2016. Tutkimusaineisto koostuu suostumuksensa antaneiden
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden yhdistetyistä potilasturvallisuuteen liittyvistä HaiProvaaratapahtumailmoituksista.
Kiinnostuneet
tutkijat
ympäri
Suomea
voivat
hakea
Potilasturvallisuusyhdistykseltä lupaa aineiston tutkimuskäyttöön. Käyttölupa voidaan myöntää
akateemiseen tieteelliseen tutkimukseen tai sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa tapahtuvaan
kehitystyöhön. Käyttölupahakemukset arvioidaan yhdistyksen alaisessa Tutkimusneuvostossa, joka koostuu
alan asiantuntijoista. Lopullisen luvan yhdistetyn aineiston tutkimuskäyttöön myöntää yhdistyksen hallitus
tutkimusneuvoston esityksen pohjalta.
Jäsen- ja varainhankinta
Yhdistyksen jäsenmäärä on vakiintunut siten, että uusia jäseniä liittyy vuosittain suunnilleen sama määrä kuin
jäsenyydestä eroaa. Henkilöjäseniä oli vuoden lopussa 255. Henkilöjäsenten eroamisen syynä ovat
useimmiten tehtävämuutokset tai eläkkeelle jääminen. Uusia yhteisöjäseniä liittyy harvakseltaan. Vuonna
2019 yhteisöjäsenmäärä oli 28, jossa oli pientä lisäystä edellisvuoteen. Sairaanhoitopiireistä 15 on SPTY:n
jäsenenä. Kaikki sairaanhoitopiirit eivät ole hakeneet jäsenyyttä. Yksi mahdollinen syy on sote-uudistuksen
valmistelun vaihe.
Taloudellinen tilanne yhdistyksessä oli vakaa, vaikka alijäämää on 2 537,43 euroa. Jäsenmaksujen
kerääminen oli haasteellista ja jäimme tavoitteestamme. Henkilöjäsenten jäsenmaksulaskutus laskulinkin
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kautta ei toiminut kuin harvassa tapauksessa ja moni jäsen ei ollut saanut jäsenmaksulaskua lainkaan.
Yhteisöjäsenten ja sairaanhoitopiirijäsenten laskutus on hoidettu manuaali- tai verkkolaskutuksena ja tältä
ongelmalta vältyttiin. Suurimmat kulut tulivat Suomi Areenaan osallistumisesta, materiaalihankinnoista sekä
jaostojen kokouskuluista.
Viestintä vahvistui
Yhdistyksen jäsenkirjeitä lähetettiin sähköpostitse vuoden aikana kolme ja ne ovat luettavissa yhdistyksen
verkkosivuilla www.spty.fi. Verkkosivuja päivitettiin ajankohtaisuutta tukien, jotta ne tarjoaisivat
mahdollisuuden entistä parempaan tiedon välittämiseen niin yhdistyksen toiminnasta kuin muusta
ajankohtaisesta potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvästä teemasta.
Vuoden aikana perustettiin yhdistyksen Twitter –tili @SPTYry https://twitter.com/SPTYry
SPTY avainsanat ovat: #potilasturvallisuus #asiakasturvallisuus #lääkitysturvallisuus #laiteturvallisuus
ja #yhteinenasia.
Annetut lausunnot, tiedotteet ja lehtikirjoitukset
25.2.2019 Tiedote: Suomessa tarvitaan kansallinen potilas- ja asiakasturvallisuuden toimija
27.2.2019 HS Mielipidekirjoitus: Suomeen tarvitaan kansallinen potilas- ja asiakasturvallisuuden toimija.
Auvo Rauhala, Marina Kinnunen, Karolina Olin.
6.5.2019 Kirje eduskuntaryhmille ja kansanedustajille: Potilas- ja asiakasturvallisuudelle turvattava
resurssit. Eduskuntaryhmät ja kansanedustajat.
24.6.2019 STM Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden terveysteknologiaan liittyvien
tehtävien siirtämisestä Valvirasta Fimeaan.
10.7.2019 SFS (Suomen Standardisoimisliitto). Kommentit prEN 17398:2019 Patient involvement in health
care - Minimum requirements for person-centred care
16.10.2019 Haava -lehti. Pääkirjoitus: Potilas- ja asiakasturvallisuus on yhteinen asia.
3.12.2019 STM:lle. Lausunto asiakasryhmäkohtainen tieto laadusta ja vaikuttavuudesta sosiaali- ja
terveydenhuollon tiedolla johtamisessa ja ohjauksessa: laaturekisterien asema palvelujärjestelmässä –
muistiosta.
Lisäksi työryhmissä kutsuttuna
1.3.2018-30.9.2019 STM, Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 toimeenpanon ja seurannan
suunnittelun työryhmä. SPTY jäsenet: Marina Kinnunen, Ermo Haavisto ja Potilasjaos: Tarja Pajunen ja OlliPekka Rättäri.
2.10. STM työpaja iäkkäiden lääkehoidon ja -huollon kehittämisen toimenpiteet. Turvallinen lääkehoito –jaos,
Suvi Hakoinen
SPTY jaosten toiminta vuonna 2019
Yhdistys toimi aktiivisesti jaostensa kautta.
Koulutustoiminta
Yhdistys toimi aktiivisesti kansallisten potilasturvallisuuspäivien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Potilasturvallisuuspäivät toteutettiin 30.-31.10.2019 Hilton Helsinki Airport Vantaassa ja ne onnistuivat
kokonaisuudessaan hyvin. Muutoin koulutukset toteutuivat osana jaosten toimintaa. Yhdistyksessä
koulutuksia koordinoi hallituksen nimeämä koulutuskoordinaattori.
Turvallinen lääkehoito -jaos
Turvallinen lääkehoito -jaoksen tavoitteena on toimia moniammatillisena toiminta- ja keskustelufoorumina,
joka edistää lääkitysturvallisuutta levittämällä tietoa hyvistä käytänteistä läpi sosiaali- ja terveydenhuollon.
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Jaos tarjoaa asiantuntemustaan lääkkeiden turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä osana
potilasturvallisuutta yhdistyksen ja ulkopuolisten käyttöön.
Turvallinen lääkehoito -jaos toteuttaa Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen toimintalinjauksia erityisesti
turvallisen lääkehoidon osalta ja osallistuu yhdistyksen yhteisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Jaoksen
toiminnan painopistealueet vuonna 2019 olivat Turvallinen lääkehoito -oppaan päivittämistyön tukeminen,
kansallisen lääkitysturvallisuutta koordinoivan tahon tarpeen esillä pitäminen sekä katkeamattoman
lääkehoitoprosessin merkityksen korostaminen sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvassa kentässä. Lisäksi
jaos selvitti mahdollisuutta luoda alusta verkkokeskustelulle turvalliseen lääkehoitoon liittyvissä
kysymyksissä ja osallistui kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuustapahtuman järjestämiseen.
Jaoksen jäsenet (31.12.2019): Suvi Hakoinen, Marianne Kuusisto (sihteeri), Marja Airaksinen, Anne
Halmetoja, Anna-Riia Holmström, Marja Härkänen, Jenni Isotalo, Markus Karttunen, Liisa Kemppainen,
Marina Kinnunen, Katja Knuuti, Annika Koivisto, Sini Kuitunen, Mari Kuuttila, Outi Lapatto-Reiniluoto, Pirjo
Lehtomäki, Carita Linden-Lahti, Katri Melto-Ojalainen, Pilvi Moberg, Johanna Ojala, Elina Ottela, Tarja
Pajunen, Sanna Passi, Arja Pekonen, Hanna Pekkarinen, Lotta Schepel, Sami Sneck, Päivi Sova, Heidi
Tahvanainen, Kirsi Terho, Terhi Toivo.
Potilasjaos
Osana yhdistyksen vuoden 2019 painopistettä potilasjaos osallistui tilaisuuksien ja koulutusten suunnitteluun
ja toteuttamiseen tarpeen ja toiveiden mukaisesti yhdessä muiden jaosten kanssa.
Jaos jatkoi edelleen yhdistyksen toiminnan tunnetuksi tekemistä potilaiden ja heidän läheistensä piirissä.
Yhtenä osana tunnetuksi tekemistä jaos jatkoi potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian jalkauttamista potilaan
ja asiakkaan näkökulmaa korostaen. Jaos painotti työskentelyssä STM:n potilas- ja
asiakaskasturvallisuusstrategian jalkauttamisen ja seurannan työryhmässä jalkauttamisen tueksi tehtävässä
materiaalissa potilaan ja asiakkaan näkökulman esiintuomista. Lisäksi yhdistys jatkoi verkkosivujen
kehittämistä sekä yhteistyön kehittämistä yhdistyksen muiden jaosten kanssa. Potilasjaos oli mukana potilasja asiakasturvallisuusvaltuutetun toimen perustamiseksi tehdyn aloitteen eteenpäin saattamisessa. Jaos
paneutui tunnistamisen kehittämiseen ja osallisuuden vahventamiseen potilaan näkökulmaa painottaen.
Jaoksen jäsenet: Anu Aalto, Neuroliitto ry, Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry, Mailis Heiskanen, Muistiliitto
ry, Kaisa Hirn, Suomen Kipu ry, Pirkko Jantunen, Mielenterveyden Keskusliitto ry, Kirsi Lönnqvist, Aivoliitto
ry, Marika Kiikala-Siuko Harvinaiset sairaudet, Katri Nokela Hengitysliitto ry, Tarja Pajunen Eläkkeensaajien
Keskusliitto -8-2019 ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 9.2019 lakaen, Milla Roos, Parkinsonliitto ry, Maria
Ruuskanen, Munuais- ja maksaliitto ry, Olli-Pekka Rättäri Näkövammaisten liitto ry ja Laura Tuominen-Lozić,
Diabetesliitto ry.
Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos
Potilasturvallisuuden asiantuntijat tarjoavat aktiivisesti asiantuntemustaan yhdistyksen käyttöön ja tuottavat
sellaista materiaalia ja koulutusta, jonka pohjalta yhdistyksen jäsenet saavat tietoa potilasturvallisuudesta.
Potilasturvallisuuden asiantuntijat ovat toimineet aktiivisessa yhteistyössä myös muiden potilasturvallisuutta
edistävien yhdistysten, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa. Asiantuntijat osallistuvat
jäsenhankintaan, informoimalla yhdistyksestä kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa. Asiantuntijat ovat
tuottaneet tietoa yhdistyksen verkkosivuille ja täten omalta osalta ovat pyrkineet tiedottamaan tärkeistä
asioista.
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Vuoden 2019 aikana potilasturvallisuuden asiantuntijoiden jaos:
- on osaltaan vaikuttanut maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun, huolehtien erityisesti siitä, että
potilasturvallisuus toteutuu muutosvaiheessa ja tulevissa maakunnissa. Tämän tueksi tuottanut oppaan:
Potilas- ja asiakasturvallisuuden omavalvontaopas maakuntauudistukseen.
- osallistunut aktiivisesti STM:n potilas- ja asiakasturvallisuus -strategian implementointiin ja
kouluttamiseen, varmistaen myös perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon. Lisäksi osallistunut
kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuuskonferenssin järjestämiseen.
- tehnyt työtä sen eteen, että vakavien vaaratapahtumien tutkinnat otetaan mahdollisimman monella
paikkakunnalla käyttöön ja etsinyt keinoja levittää tutkinnoista saatuja oppeja mahdollisimman laajasti
- kokoontunut ja käynyt keskustelua ja kehittämistyötä kasvokkain ja sähköpostitse.
Jaoksen jäsenet: Petteri Alavahtola, Päivi Alinen Päivi, Anna-Mari Hiltunen, Anne Kallava, Anssi
Kuosmanen, Camilla Seppälä, Dinah Arifullah, Elina Pietikäinen, Elina Kangas, Suvi Hakoinen, Heli Virkki,
Tanja Jaakola, Jaaka Ikonen, Jaana Inkilä, Jarkko Wallenius, Johanna Roivas, Kaisa Haatainen, Karoliina
Marjaniemi, Virpi Korhonen, Lasse Koste, Leena Lang, Pirjo Lehtomäki, Leila Konkola – Loikkanen, Liisa
Mäki, Lotta Nikki, Marjaterttu Tiainen, Mari Liukka, Marina Kinnunen, Marjatta Koivunen-Issakainen,
Mika Hämeenkorpi, Minna Aho, Heli Niskala, Maarit Nyström, Karolina Olin, Ossi Riikonen, Tarja Pajunen,
Paula Oja, Arja Pekonen, Lauri Pesonen, Petri Pommelin, Pietari Perkkinen, Mari Plukka, Riitta Flinck,
Riitta Kallinen, Riitta Pakisjärvi, Riitta-Liisa Kujala, Merja Sahlström, Seija Miettunen, Seija Suokas, Seppo
Alahuhta, Mira Svahn-Airos, Minna Säilä, Tiina Vierula, Tuula Korhonen, Tuula Saarikoski, Minna Tuuri,
Maiju Welling, Sanna-Leena Välikangas, Minna Ylönen
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