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SUOMEN POTILASTURVALLISUUSYHDISTYKSEN JÄSENKIRJE 3/2019 
 
YHDISTYS LINJASI TULEVAN VUODEN TOIMINTAA SYYSKOKOUKSESSAAN 19.11.2019 
Vuonna 2020 yhdistys juhlii 10 vuotista taivaltaan.  
 
Yhdistyksen syyskokous valitsi vuoden 2020 hallituksen. Puheenjohtajaksi 2020 esitettiin ja valittiin 
jatkamaan Auvo Rauhala. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ermo Haavisto, Suvi Hakoinen, 
Anna-Riia Holmström, Timo Keistinen, Marina Kinnunen, Sanna-Maria Kivivuori, Paavo Koistinen, 
Anssi Kuosmanen, Mari Liukka, Tarja Pajunen, Merja Sahlström ja Maiju Welling ja varajäseninä 
Karolina Olin, Elina Ottela ja Terhi Reunama. 
 
Tulevan juhlavuoden 2020 toiminnan painopistealueiksi uusi hallitus linjasi mm. kansallisen 
potilasturvallisuus tutkimustoiminnan tukemisen vahvistaminen, koulutustoiminnan jatkamisen ja 
tuotettujen materiaalien jalkauttamisen ja verkostoitumisen eri toimijoiden kanssa. Yhdistys 
haluaa olla mukana potilas- ja asiakasturvallisuus -strategian jalkauttamisessa ja potilas- ja 
asiakasturvallisuuteen liittyvän osaamisen kehittämisessä. Potilasturvallisuusyhdistyksen yhtenä 
toimintalinjauksena on riippumaton potilasturvallisuuden tutkimuksen tukeminen. Yhdistys haluaa 
tukea kansallista potilasturvallisuuden tutkimusta ja toteuttaa sitä toimien osaltaan 
tutkimusneuvostotoiminnan avulla. Pääsääntöisesti yhdistys toimii aktiivisesti jaostensa: 
Turvallinen lääkehoito, Asiantuntijat ja Potilasjaoksen kautta. Tulevan vuoden toimintaan voit 
tutustua tästä. Lisäksi yhdistys kertoo vuoden aikana 
toiminnastaan mm. jäsenkirjeiden välityksellä. 
 
Myönnetyt ansiomerkit ja diplomit  
Yhdistys myöntää potilasturvallisuuden ansiomerkin 
ja diplomin yhdistyksen jäsenen tai 
jäsenorganisaation esityksestä henkilölle tai 
yhteisölle.  Se 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. 
 
Syyskokous käsitteli yhdistykselle tulleet Potilasturvallisuuden ansiomerkki ja diplomi -esitykset.  

http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/SPTY-toimintasuunnitelma-2020-Final.pdf
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ne myönnettiin 18 aktiiviselle ja ansioituneelle toimijalle ja kahdelle asiantuntijayhteisölle, jotka 
tekevät työtä potilas- ja lääkitysturvallisuuden, sen tutkimuksen ja kehittämisen parissa sekä vievät 
aktiivisesti potilasturvallisuutta eteenpäin. 
 
Kehittäjäyhteisöt: 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n ammatillisen edunvalvonnan 
asiantuntijayksikkö: kehittämisjohtaja Jussi Salo, asiantuntijat: Sari Erkkilä, Leena Kaasinen, Mervi 
Lehtinen, Elina Kiuru, Soili Nevala, Elina Ottela, Johanna Pérez ja Saija Vähäkuopus 
 
Tyks, Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikan moniammatillinen potilasturvallisuustyöryhmä, 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP), Vatsatoimialue TO3: Weronica Gröndahl, Päivi 
Helmiö, Monica Hinkkanen, Tarja Horn, Raija Karhuvaara, Outi Keränen, Mervi Kinnunen, Meri 
Klemetti, Jenni Koskinen, Susanna Kulmala, Merja Laaksonen, Leena Leppänen, Sari Liesjärvi, Saara 
Luukka, Päivi Nieminen, Mikko Nummela, Arto Rantala, Minna Ringborg, Tarja Salo, Mira Schrey, 
Elisa Silven, Elina Soini-Koskinen, Sanna Tölkkö, Tanja Uusitalo, Pirita Varpe ja Päivi Velling 
 
Toimijat: 
- Weronica Gröndahl, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, VSSHP / Vatsatoimialue TO3 
- Ellen Hiltunen, esimies, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. 
- Anna Liisa Janatuinen, sairaanhoitaja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 
- Liisa Jutila, Suomen Kipu ry / Pain Alliance Europa 
- Ilkka Kantola, toimialuejohtaja, VSSHP / Medisiininen toimialue 
- Wiveka Kauppila, vs. hallintoylihoitaja, VSSHP / Hallintokeskus 
- Juhani Laine, Potilasasiamies, VSSHP / Hallintokeskus 
- Jukka Mäkitalo, Tekniikan johtaja (vs), VSSHP, Tekniikka 
- Päivi Nurmi, sh, potilasturvallisuuskoordinaattori, Vaasan keskussairaala 
- Silja Paavola, puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 
- Tarja Parkatti, lähihoitaja 
- Heikki Päivike, Potilas- ja sosiaaliapu ry 
- Esa Rintala, Ylilääkäri, VSSHP / Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö 
- Timo Savunen, Dosentti, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta 
- Kirsti Torniainen, Apteekkineuvos (eläkkeellä), VSSHP / Varsinais-Suomen lääkehuolto 
- Ari Uusaro, ylilääkäri, professori KYS, teho-osasto 
- Heli Ylihärsilä, osastonylilääkäri, Vaasan keskussairaala 
- Kati Åström, sh, Peijaksen leikkausosaston potilasturvallisuusvastaava, HUS 
 
Lähemmin ansiomerkin saajiin voi tutustua myös yhdistyksen Ansiomerkit -sivuilla. 
Seuraavan kerran yhdistys myöntää ansiomerkkejä kevätkokouksessaan 2020. Yhdistys toivoo 
runsaasti esityksiä ansiomerkin saajiksi. 
SPTY onnittelee jokaista ansiomerkin ja diplomin saajaa lämpimästi. 
 
OPAS ALUEELLISEEN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSTYÖHÖN  
Yhdistyksen tuottaa jälleen tukimateriaalia potilas- ja asiakasturvallisuuden hallintaan ja 
kehittämiseen. Alkuvuonna 2020 julkaistavan oppaan tavoitteena on edistää maakuntien 
turvallisuusjohtamisjärjestelmän kuvausta. Opas tulee tukemaan Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaiseman potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian jalkautusta. Opasta kirjoitetaan keskellä 

http://spty.fi/ansiomerkit/
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uudistusta ja lainsäädännön valmistelua, mutta sen julkaisemista pidetään tärkeänä, jotta potilas- 
ja asiakasturvallisuuden valmistelu etenisi jo muutoksen alkuvaiheessa.  
 
Oppaassa kuvataan alueellisen potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisen lakisääteisiä 
perusperiaatteita, sekä kootaan lukuisia jo laajasti käytössä olevia turvallisuutta varmistavia 
toimintatapoja. Erityisesti suurten muutosten keskellä korostuvat hyvät käytännöt potilas- ja 
asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Väistämättä edessä oleva rakennemuutos on suuri ja 
kuitenkin samanaikaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden on toimittava saumattoman 
turvallisesti. Siksi on tärkeää, että potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen kiinnitetään 
erityistä huomiota hyödyntämällä esimerkiksi riskienarviointia apuna muutoksen turvallisessa 
toteuttamisessa. 
 
Potilasturvallisuusyhdistyksen päämäärä on omalla toiminnallaan varmistaa, että potilaat ja 
asiakkaat saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa. Oppaan kirjoittamisesta vastaavat 
yhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijajaoksen jäsenet. Opas julkaistaan sähköisenä 
versiona yhdistyksen julkaisut -sivulla, joten sen päivittäminen lainsäädännön tarkentuessa on 
helposti mahdollista. 
 
Potilas- ja asiakasturvallisuus vaatii tekoja ja oikeaa asennetta. Tämä pian julkaistava opas tarjoaa 
hyvät askelmerkit turvalliselle toiminnalle. 
 
POTILASTURVALLISUUDEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry sekä suuri osa Suomen terveydenhuollon organisaatioista on 
avannut mahdollisuuden HaiPro-Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmän 
tutkimukseen. Yhdistetyn aineiston käyttömahdollisuutta tieteelliseen tutkimukseen tai 
paikalliseen potilasturvallisuuden kehityshankkeeseen voi hakea Suomen 
Potilasturvallisuusyhdistykseltä. Tarkemmat tiedot: www.spty.fi/tutkijoille. 
  
Yhteydenotot ja tiedustelut:   
Suvi Hakoinen, tutkimuskoordinaattori, suvi.hakoinen@helsinki.fi 
 
YHDISTYS ON TWITTERISSÄ 
Olemme nyt myös twitterissä @SPTYry  https://twitter.com/SPTYry  
Twiittailemme avainsanoilla: 
#potilasturvallisuus #asiakasturvallisuus #lääkitysturvallisuus #laiteturvallisuus #yhteinenasia  
 
JÄSENREKISTERI JA VERKKOSIVUT 
Otamme vuoden 2020 aikana käyttöön uuden jäsenrekisterin ja siirrämme myös verkkosivut 
samaan järjestelmään. Uudistuksen avulla toivomme palvelevan jäseniämme paremmin. Jos 
yhteystietonne ovat muuttuneet, ota yhteyttä potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com 
 
KOULUTUSTA 
Potilasturvallisuuspäivät toteutettiin 30.-31.10.2019 Hilton Helsinki Airport Vantaassa. Päivät 
onnistuivat kokonaisuudessaan hyvin ja uusien päivien suunnittelu alkaa keväällä 2020.   
https://potilasturvallisuuspaivat.fi/ 
 
Koulutuksiin liittyen voit olla yhteydessä koulutuskoordinaattoriimme:   

http://www.spty.fi/tutkijoille
mailto:suvi.hakoinen@helsinki.fi
https://twitter.com/SPTYry
mailto:potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com
https://potilasturvallisuuspaivat.fi/
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Anssi Kuosmanen anssi.kuosmanen@niuva.fi 
 
JAOSTEN KUULUMISIA 
Turvallinen lääkehoito -jaos 
Turvallinen lääkehoito -jaoksen jäsenet kokoontuivat 4 kertaa kuluneen vuoden aikana. 
Kokouksissa on keskusteltu ajankohtaisista asioista, kuultu tuoreista tutkimustuloksista ja 
keskusteltu mm. ennakoivasta riskienhallinnasta. Syyskauden viimeistä kokousta vietettiin 
marraskuussa tutkimuksen ja toimintasuunnitelman parissa. Kokouksen alussa kuulimme tuoreita 
tutkimustuloksia lääkehoidon turvallisesta toteuttamisesta ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa 
(Markus Karttunen, väitöstyö, Oulun yliopisto) sekä miten apteekkeja voidaan hyödyntää nykyistä 
paremmin lääkehoitojen toteutuksessa (Hanna Kalliomäki, Apteekki- ja sairaalafarmasian 
erikoistumiskoulutuksen tutkimusprojekti, Helsingin yliopisto). 
  
Ensi vuonna jaos painottaa yhteistyötä Potilasturvallisuusyhdistyksen muiden jaosten kanssa. 
Jatkamme teemakokouksien järjestämistä sopivien aiheiden tiimoilta ja pyrimme järjestämään 
kokouksien yhteydessä lyhyitä esitysmahdollisuuksia tuoreista tutkimustuloksista lääkehoidon 
turvallisuuteen liittyvistä aiheista. Lisäksi jaos edistää jäsenistön verkkokeskustelualustan 
luomista/hankkimista. Jaokseen kaivataan uusia aktiivisia jäseniä mukaan toimintaan erityisesti 
sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon puolelta! 
 
Potilasjaos: Jaoksen asiantuntijat ovat saaneet SPTY:n ansiomerkin ja diplomit, joita on juhlistettu 
syksyn aikana. Anu Aalto Neuroliitto, Henrik Gustafsson, Invalidiliitto, Mailis Heiskanen, 
Muistiliitto, Kaisa Hirn, Suomen Kipu, Pirkko Jantunen, Mielenterveyden Keskusliitto, Kirsi 
Lönnqvist, Aivoliitto, Marika Kiikala-Siuko, Harvinaiset sairaudet, Katri Nokela Hengitysliitto, Milla 
Roos, Maria Ruuskanen, Munuais- ja maksaliitto, Olli-Pekka Rättäri, Näkövammaisten liitto ja Laura 
Tuominen-Lozić, Diabetesliitto. Lisäksi jaos on ollut syksyn aikana mukana työstämässä potilaan 
tunnistamisen vahvistamista.  
 
Tulevan vuoden aikana jaos kokoontuu noin neljä kertaa. Osana yhdistyksen vuoden 2020 
painopistettä jaos osallistuu tilaisuuksien ja koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen tarpeen 
ja toiveiden mukaisesti yhdessä muiden jaosten kanssa.  
 
Potilasjaos jatkaa edelleen yhdistyksen toiminnan tunnetuksi tekemistä potilaiden ja heidän 
läheistensä keskuudessa. Jaos tuo esiin potilas- ja asiakasturvallisuuden merkitystä SOTE-
uudistuksen valmistelussa, jotta asiakkaan oman toiminnan merkitys palvelujen tarpeessa ja 
käyttämisessä tulee huomioiduksi.  Jaos osallistuu osaltaan potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 
toimeenpanosuunnitelman jalkauttamiseen potilaan ja asiakkaan näkökulmaa korostaen. Jaos 
painottaa kaikessa yhdistyksen toiminnassa potilaan ja asiakkaan näkökulman esiintuomista ja 
tuottaa resurssiensa puitteissa materiaalia potilaan ja asiakkaan näkökulman esiintuomiseksi.  
 
Potilasturvallisuuden asiantuntijat: Potilasturvallisuuden asiantuntijat tarjoavat aktiivisesti 
asiantuntemustaan yhdistyksen käyttöön ja tuottavat sellaista materiaalia ja koulutusta, jonka 
pohjalta yhdistyksen jäsenet saavat tietoa potilasturvallisuudesta. Potilasturvallisuuden 
asiantuntijat toimivat aktiivisessa yhteistyössä myös muiden potilasturvallisuutta edistävien 
yhdistysten, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa. Asiantuntijat osallistuvat 
jäsenhankintaan, informoimalla yhdistyksestä kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa. Asiantuntijat 

mailto:anssi.kuosmanen@niuva.fi
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tuottavat tietoa yhdistyksen verkkosivuille ja täten omalta osalta pyrkivät tiedottamaan tärkeistä 
asioista.  
 
Vuoden 2020 aikana potilasturvallisuuden asiantuntijoiden jaos pyrkii osaltaan varmistamaan, että 
potilasturvallisuuden kansallinen tasomittaus saataisiin aikaiseksi ja osaltaan vaikuttamaan 
soteuudistuksen valmisteluun. Lisäksi jaos tekee työtä sen eteen, että omavalvonnan menetelmät 
kehittyisivät ja edistävät ennakoivaa riskienarviointia. Jaos osallistuu näyttävästi WHO:n 
potilasturvallisuuspäivään ja etsii potilasturvallisuuden kehittämisen seuraavia askeleita 
Suomessa. Jaos kokoontuu neljästi vuodessa, joista yksi on kaksipäiväiset potilasturvallisuuden 
asiantuntijoiden kevätpäivät. 
 
Jaosten toimintaan tarvitaan aktiivisia toimijoita mukaan ja innokkaita pyydetään ottamaan 
yhteyttä alla oleviin yhdyshenkilöihin. 
 
JAOS                    YHTEYSHENKILÖ              YHTEYSTIEDOT 
Turvallinen lääkehoito                   Suvi Hakoinen               suvi.hakoinen@helsinki.fi  
Potilasjaos                    Tarja Pajunen               tarja.pajunen@soste.fi 
Potilasturvallisuuden asiantuntijat   Karolina Olin                     karolina.olin@tyks.fi 
 
 
TUTUSTU TOIMINTAAN 
Yhdistyksen toimintaan pääsette tutustumaan esitteemme avulla, joka löytyy yhdistyksen sivuilta. 
Voitte tilata esitettä ja muuta yhdistyksen materiaaliapotilasturvallisuusyhdistys@gmail.com. 
 
 
YHTEYSTIETOMME 
- potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com 
- Hallituksen jäsenten ja toimijoiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta yhteystiedot -osiosta. 
 

Levollista ja rauhaisaa Joulunaikaa ja turvallista alkavaa tulevaa vuosikymmentä! 
 

 

mailto:suvi.hakoinen@helsinki.fi
mailto:tarja.pajunen@soste.fi
mailto:karolina.olin@tyks.fi
http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/SPTY_esite_2018_Kevyt-1.pdf
mailto:potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com
mailto:potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com
http://spty.fi/yhteystiedot/

