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SUOMEN POTILASTURVALLISUUSYHDISTYKSEN JÄSENKIRJE 1/2019
POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN OMAVALVONTAOPAS MAAKUNTAUUDISTUKSEEN
Yhdistyksen toimesta on valmistunut jälleen tukimateriaalia potilas- ja asiakasturvallisuuden
hallintaan
ja
kehittämiseen.
Oppaan
tavoitteena
on
edistää
maakuntien
turvallisuusjohtamisjärjestelmän kuvausta. Opas tukee Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman
potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian jalkautusta. Opasta on kirjoitettu keskellä lainsäädännön
valmistelua, mutta sen julkaisua tässä vaiheessa pidettiin erittäin tärkeänä, jotta potilas- ja
asiakasturvallisuuden valmistelu etenisi jo muutoksen alkuvaiheessa.
Tulevan
lainsäädännön
valmistelutilanteesta
johtuen,
tässä
oppaassa
korostuu
omavalvontaohjelman laatiminen. Omavalvontaohjelma on valvonnan työkalu, jolla ohjataan
valvonnan toteuttamista konkreettisesti. Oppaassa on myös kootusti lukuisia jo laajasti käytössä
olevia turvallisuutta varmistavia toimintatapoja.
Erityisesti suurten muutosten keskellä korostuu hyvät käytännöt potilas- ja asiakasturvallisuuden
varmistamiseksi. Tuleva uudistus on suuri ja kuitenkin samanaikaisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden on toimittava saumattoman turvallisesti. Tämän takia on tärkeää,
että potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja käytetään
esimerkiksi riskienarviointia apuna muutoksen turvallisessa toteuttamisessa.
Potilasturvallisuusyhdistyksen päämäärä on omalla toiminnallaan varmistaa, että potilaat ja
asiakkaat saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa. Yhdistys on aiemmin tuottanut jo
oppaat esimerkiksi vakavien vaaratapahtumien tutkintamenettelystä sekä riskienarvioinnista.
Tämän oppaan kirjoittamisesta ovat vastanneet yhdistyksen potilasturvallisuuden
asiantuntijajaoksen jäsenet. Opas julkaistaan sähköisenä versiona, joten sen päivittäminen
lainsäädännön tarkentuessa on helposti mahdollista. Opas löytyy yhdistyksen julkaisut -sivuilta.
Potilas- ja asiakasturvallisuus vaatii tekoja ja oikeaa asennetta. Tämän oppaan hyödyntäminen
tarjoaa hyvän alun maakunnan turvalliselle toiminnalle.
Opas: Potilas- ja asiakasturvallisuuden OMAVALVONTAOPAS maakuntauudistukseen
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YHDISTYKSEN KANNANOTTO NÄKYVÄSTI HELSINGIN SANOMISSA 27.2.2019
Yhdistyksen seminaaripäivänä 20.2.2019 pohdiskelimme yhdessä vanhustenhuollon ongelmista
käytävää kiivasta julkista keskustelua, jossa eivät kuitenkaan ole tulleet esille kaikki relevantit
seikat. Myöskään eri asioiden painotukset eivät ole olleet ihan kohdillaan. Yhdistyksen hallitus
päätti tehdä mielipidekirjoituksen valtakunnan ykkösmedialle, Helsingin sanomille. Hallituksen
puheenjohtaja Auvo Rauhala ja jäsenet Marina Kinnunen ja Karolina Olin laativat käydyn
keskustelun pohjalta tekstin. Keskeinen viestimme oli, että Suomesta puuttuu kansallisen tason
toimija, jonka pääasiallinen tehtävä on potilasturvallisuuden seuranta, kehittäminen ja
koordinointi.
SPTY:n hallituksen yhteinen kannanotto julkaistiin 27.2.2019 Hesarin Mielipidesivun ykköspaikalla
lukuun ottamatta ”SPTY:n hallituksen puolesta” -tekstiämme. Voit tutustua asiaan myös
yhdistyksen verkkosivujen Ajankohtaista -osiossa.
Kirjoitusta on jaettu sosiaalisessa mediassa ja sitä saa mielellään edelleenkin jakaa! Toivottavasti
yhdistyksen tätä kautta saama myönteinen julkisuus edistää yhteisen päämäärämme, potilas- ja
asiakasturvallisuuden toteuttamista – ja etenkin sen yhden konkreettisen osatavoitteemme,
kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuuden vastuutahon resurssin saamista seuraavaan
hallitusohjelmaan!
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 28.11. pidetyssä syyskokouksessaan toisen kerran ansiomerkkejä ja diplomeja. Se
myönnettiin 13 ansioituneelle toimijalle ja toimijataholle (alla). Lähemmin ansiomerkin saajiin voi
tutustua myös yhdistyksen Ansiomerkit -sivuilla.
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Ansiomerkin saaneet:
1. Pirjo Aunala Potilasvahinkoasiankoordinaattori, KSSHP
2. Päivi Hakasalo apulaisosastonhoitaja ja lääkehoitovastaavien verkoston puheenjohtaja, KSSHP
3. Päivi Jokiranta ylilääkäri Keski-Suomen seututerveyskeskus
4. Riina Kapanen osastofarmaseutti, Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
5. Sari Kauppinen vastaava farmaseutti, KSSHP
6. Peter Nieminen Operatiivisen vastuualueen johtaja, Vaasan keskussairaala
7. Paula Oja Kehityspäällikkö, Nordlab
8. Paula Pyhälä-Liljeström ylihoitaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus
9. Kati Romppainen Sairaanhoitaja, KYS:n Sydänkeskus, Sydänvalvonta A4601
10. Sami Sneck lääkehoidon koordinaattori, OYS-erva
11. Marketta Viljakainen Sairaanhoitaja, KYS:n Sydänkeskus, Sydänvalvonta A4601
12. Essote kliinisen farmasian yksikkö, Mikkeli
13. Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE/ pj. Tarja Tervo-Heikkinen, KYS / PSSHP ja erva
Seuraavan kerran yhdistys myöntää ansiomerkkejä kevätkokouksessaan 22.5.2019. Yhdistys toivoo
runsaasti esityksiä ansiomerkin saajiksi.
KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen vuoden 2019 kevätkokous pidetään keskiviikkona 22.5.2019 klo 18:00.
Kokouspaikkana Potilasvakuutuskeskus Helsingissä (Itämerenkatu 11–13, 00180 Helsinki). Jokainen
yhdistyksen jäsen on lämpimästi tervetullut mukaan. Kokouksessa käsitellään mm.
sääntömääräiset asiat.
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. Potilasturvallisuuden ansiomerkit ja diplomit keväällä 2019
§ 8. Muut asiat
§ 9. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa mukaan!

POTILASTURVALLISUUDEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN / TUTKIMUSNEUVOSTO
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry sekä suuri osa HaiPro – Terveydenhuollon
vaaratapahtumien raportointijärjestelmää Suomessa käyttävistä organisaatioista on avannut
mahdollisuuden yhdistetyn HaiPro-aineiston tutkimukseen. Lupaa aineiston käyttöön tieteellisessä
tutkimuksessa tai paikallisessa potilasturvallisuuden kehittämishankkeessa voi hakea Suomen
Potilasturvallisuusyhdistykseltä.
Yhdistys on tähän
tutkimusryhmälle.

mennessä

myöntänyt

HaiPro-aineiston

käyttöluvan

kahdeksalle
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Lisätietoa:
-

yhdistyksen verkkosivut http://spty.fi/tutkijoille/
tutkimuskoordinaattori Suvi Hakoinen suvi.hakoinen@helsinki.fi

YHDISTYS ON NYT TWITTERISSÄ
Olemme nyt myös twitterissä @SPTYry https://twitter.com/SPTYry
Twiittailemme avainsanoilla:
#potilasturvallisuus
#asiakasturvallisuus
#lääkitysturvallisuus
#laiteturvallisuus
#yhteinenasia
JÄSENREKISTERI JA VERKKOSIVUT
Otamme kevään aikana käyttöön uuden jäsenrekisterin ja siirrämme myös verkkosivut samaan
järjestelmään. Uudistuksen avulla toivomme palvelevan jäseniämme paremmin. Jos
yhteystietonne ovat muuttuneet, ota yhteyttä terhireunama@gmail.com
KOULUTUSTA
Potilasturvallisuuspäivät toteutettiin 11.–12.10.2018 Marina Congress Centerissä Helsingissä.
Palautteen perusteella päivät onnistuivat kokonaisuudessaan hyvin. Eniten mielenkiintoa
herättivät Jyrki Perttusen luento Lean ja potilasturvallisuus, Ermo Haaviston luento
potilasturvallisuuden johtamisesta sekä Arto Helovuon esitys potilasturvallisuuskulttuurista. Myös
Friberg / Väyrysen esitystä kiiteltiin. Aihe oli ajankohtainen ja siinä käytiin läpi konkreettisia
keinoja osaamisen varmistamiseksi.
Annetun palautteen perustella päivät saavat jatkoa. Asiakas-/potilasnäkökulmaa sekä
käytännönläheisyyttä tullaan päivillä lisäämään. Luvassa on siis mielenkiintoisia ja ajankohtaisia
luentoja ja hyviä kohtaamisia. Merkitse kalenteriisi Potilas- ja asiakasturvallisuus 30.–31.10.2019,
Hilton Helsinki Airport, Vantaa. Ilmoittautuminen avataan pian: https://potilasturvallisuuspaivat.fi/
Koulutuksiin liittyen voit olla yhteydessä koulutuskoordinaattoriimme:
Anssi Kuosmanen anssi.kuosmanen@niuva.fi
JAOSTEN KUULUMISIA
Turvallinen lääkehoito -jaoksen tämän vuoden ensimmäinen kokous pidettiin Pasilassa helmikuun
alussa. Jaos on täydentynyt jälleen neljällä uudella jäsenellä, meitä on nyt yhteensä 28 innokasta
lääkitysturvallisuuden kehittäjää - mahtavaa! Kokouksessa kerrattiin jaoksen toimintaa ja sovittiin
tarkemmin tämän vuoden kokousmääristä ja -teemoista toimintasuunnitelman pohjalta. Tämän
vuoden kokouksissa pyritään käsittelemään sääntömääräisten asioiden ohella mm.
katkeamattoman lääkehoidon prosessia, kansallisen lääkitysturvallisuutta koordinoivan tahon
tarvetta, ennakoivaa riskienhallintaa, kaksoistarkastusta, kansallista lääkityslistaa, potilaan
osallistumista potilasturvallisuuden varmistamiseen sekä lääkehoitolupien taustalla tarvittavien
teoriakoulutusten sisältöjä.
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Seuraava kokouksemme ajoittuu maalis-huhtikuun tienoille. Jaoksen toimintaan toivotaan
erityisesti perusterveydenhuollon sekä sosiaalihuollon osaajia mukaan. Halukkaat voivat ottaa
yhteyttä jaoksen puheenjohtajaan (suvi.hakoinen@helsinki.fi). Tervetuloa mukaan!
Potilasjaos on kokoontunut helmikuussa. Vieraana jaoksen kokouksessa oli Suvi Hakoinen,
yhdistyksen turvallinen lääkehoitojaoksen puheenjohtaja sekä tutkimuskoordinaattori. Suvi
keskusteli
jaoksen
kanssa
lääkehoidon
turvallisuudesta
hoivakodissa
sekä
potilasturvallisuusyhdistyksen tutkimusneuvoston toiminnasta. Jaos kirjasi tiedoksi tammikuussa
ilmestyneen SPTY:n hallituksen jäsenen, Merja Sahlströmin tärkeän ja Suomessa ensimmäisen
väitöskirjatyön liittyen potilaan osallisuuteen potilasturvallisuuden kehittämisessä (Patient
participation in promoting patient safety – Finnish patients’ and patient safety views’). Jaos totesi
asian tärkeäksi ja kutsuu tohtorin kevään kokoukseen keskustelemaan aiheesta. Potilasjaos seuraa
tarkasti lokakuun Potilas- ja asiakasturvallisuus2019 kongressin valmistelua ja kiinnitti huomiota
ilahtuneena potilasnäkökulman mukanaolon ohjelman valmistelussa.
Potilasturvallisuuden asiantuntijat: Potilasturvallisuuden asiantuntijoiden tapaaminen sijoittuu
vasta toukokuulle. Jaoksen jäsenet ovat valmistelleet Potilas- ja asiakasturvallisuuden
OMAVALVONTAOPASTA maakuntauudistukseen. Opas on saatu valmiiksi ja on tulostettavissa
yhdistyksen Julkaisut -osiossa. Jaoksen seuraavat syyspäivät 2019 järjestetään Lahdessa. Kevään
tapaamisessa on tarkoituksena pitää laajemmalla kutsulla kehittämispäivä, jossa valittuja teemoja
edistetään potilasturvallisuuden näkökulmasta.
Jaosten toimintaan tarvitaan aktiivisia toimijoita mukaan ja innokkaita pyydetään ottamaan
yhteyttä alla oleviin yhdyshenkilöihin.
JAOS
Turvallinen lääkehoito
Potilasjaos
Potilasturvallisuuden asiantuntijat

YHTEYSHENKILÖ
Suvi Hakoinen
Tarja Pajunen
Marina Kinnunen

YHTEYSTIEDOT
suvi.hakoinen@helsinki.fi
tarja.pajunen@elakkeensaajat.fi
marina.kinnunen@vshp.fi

TUTUSTU TOIMINTAAN
Yhdistyksen toimintaan pääsette tutustumaan esitteemme ja Power-Point -esityksen avulla, jotka
löytyvät yhdistyksen sivuilta. Voitte myös tilata esitettä ja muuta yhdistyksen materiaalia
potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com
YHTEYSTIETOMME
- potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com
- Hallituksen jäsenten ja toimijoiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta yhteystiedot -osiosta.

Ollaan yhteydessä!
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