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LÄHIHOITAJA TARJA PARKATISTA LÄÄKITYSTURVALLISUUDEN VAIKUTTAJA 2019  
– Kunniamaininta Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen Turvallinen lääkehoito -jaokselle 

 
Mediuutisten järjestämässä kampanjassa etsittiin tekoja, joista on ollut apua laadukkaamman tai 
vaikuttavamman lääkehoidon toteuttamisessa. Kampanjaan osallistui kolmekymmentä ehdotusta, 
joista voittajaksi valikoitui hoivakotien hoidon puutteista ilmoituksen tehnyt lähihoitaja Tarja 
Parkatti. Parkatin aktiivisuus nosti julkiseen keskusteluun merkittäviä potilasturvallisuuden 
vaarantavia epäkohtia, mikä heijastui jopa poliittiseen päätöksentekoon ja viranomaisvalvonnan 
tarkentumiseen. 
 
Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen Turvallinen lääkehoito -jaos palkittiin kampanjassa 
kunniamaininnalla. Maininnassa painotettiin vapaaehtoistyötä, jonka voimin luotu verkosto on 
mahdollistanut lääkitysturvallisuuden hyvien käytäntöjen jakamisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten kesken. Jaoksen työn tärkeyttä korostettiin erityisesti siksi, että Suomesta puuttuu 
lääkitysturvallisuuteen keskittynyt viranomaistaho. Lämmin kiitos ja onnittelut kaikille jaoksen 
jäsenille aktiivisesta ja tärkeästä työstä! 
 

 
Lääkitysturvallisuuden vaikuttaja 2019 -kampanjan raati ja finalistit. Kuva: Mediuutiset / Antti Nikkanen 

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/hoivakodin-asukkaat-saivat-vaaria-laakkeita-eika-tarja-parkatti-voinut-enaa-katsoa-sita-sivusta-lahihoitaja-vei-voiton-vuoden-laakitysturvallisuustekoa-etsineessa-kampanjassa/b21a05ba-c5a8-46e6-85bb-b9d8d17edb75
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MAAILMAN POTILASTURVALLISUUSPÄIVÄ 17.9.2019 
  
WHO organisoi 17.9.2019 ensimmäisen 
maailman potilasturvallisuuspäivän. Päivän 
tavoitteena oli lisätä tietoisuutta 
potilasturvallisuudesta potilaiden, ammatti-
laisten, tutkijoiden sekä päättäjien 
keskuudessa. Ympäri maailmaa kansallisia 
monumentteja valaistiin päivän teemavärillä 
oranssilla, ja tietoisuuden lisäämiseksi oli 
organisoitu useita koulutuksia, 
tiedotustilaisuuksia sekä kansallisia 
kampanjoita.   

 WHO:n välittämä viesti on, että kenenkään ei kuulu 
kokea ennaltaehkäistävissä olevaa haittaa hoitonsa 
aikana. Siitä huolimatta niin edelleen käy. Jokaisella 
terveydenhuollossa toimivalla - niin potilailla, 
omaisilla, ammattilaisilla, tutkijoilla kuin 
päättäjilläkin - on mahdollisuus osallistua 
potilasturvallisuuden edistämiseen, omasta 
näkökulmastaan.  
 

Potilasturvallisuudesta pitää puhua! 
  
 
 
SYYSKOKOUS 
 
Olette kaikki lämpimästi Tervetulleita Potilasturvallisuusyhdistyksen syyskokoukseen, joka 
kokoontuu 19.11.2019 klo 18:00 Potilasvakuutuskeskuksessa, Itämerenkatu 11-13, Helsinki 
http://www.pvk.fi/fi/potilasvakuutuskeskus/yhteystiedot/saapumisohjeet/ 
Kokouksessa käsitellään mm. sääntömääräiset asiat. 
 
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 kalenterivuodelle 2020 
§ 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
§ 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
§ 8. Potilasturvallisuuden ansiomerkit syksyllä 2019 
§ 9. Muut asiat 
§ 10. Kokouksen päättäminen 

TYKSissä WHO:n päivässä mukana olivat myös opiskelijat. 

Kuva: Dinah Arifullah 

Teemaväri näkyi sekä sairaalassa että Turun kaupunkikuvassa. 

Valosuunnittelu: Otto Peltomaa  (TYKS) ja Turun kaupunki 
(Kirjastosilta). Kuva: Weronica Gröndahl 

https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2019
http://www.pvk.fi/fi/potilasvakuutuskeskus/yhteystiedot/saapumisohjeet/
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POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN ANSIOMERKIT JA DIPLOMIT 
 

Yhdistys julkisti Potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkin haun 
kesäkuussa 2017. 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. Se voidaan myöntää 
myös, jos henkilö tai taho on tehnyt merkittävän teon avoimuuden ja 

potilasturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Ansiomerkin hakuaika on jatkuva ja saajia esitetään 
yhdistyksen verkkosivuilla olevan hakulomakkeen kautta (http://spty.fi/)  
 
Potilasturvallisuusyhdistyksen Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos esittää anomusten 
perusteella ansiomerkin saajat potilasturvallisuusyhdistyksen hallitukselle, joka tekee päätöksen 
ansiomerkin luovuttamisesta. Ansiomerkit myönnetään saajille kevät- ja syyskokouksien 
yhteydessä. Yhdistys myöntää vuosittain enintään 50 ansiomerkkiä. 
 
 
KOULUTUSTA 
 

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUS 2019 -PÄIVÄT JÄRJESTETÄÄN 30.–31.10.2019 VANTAALLA 
– Ilmoittaudu mukaan 22.10. mennessä!  

 
Moniammatillisen tapahtuman teemat 
nousevat tänä vuonna STM:n Potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategiasta 2017–2021. 
Luvassa on mielenkiintoisia ja ajankohtaisia 
luentoja, paneeleja ja hyviä kohtaamisia. 
 
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Farmasialiiton, Lääkäriliiton, Talentian, Suomen 
Potilasturvallisuusyhdistyksen, Potilasvakuutuskeskuksen, Hoitotyön tutkimussäätiön, 
Sairaanhoitajaliiton ja Fioca Oy:n kanssa. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan! 
www.potilasturvallisuuspaivat.fi 
 
Koulutuksiin liittyen voit olla yhteydessä koulutuskoordinaattoriimme:   
Anssi Kuosmanen, anssi.kuosmanen@niuva.fi 
 
 
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 

http://spty.fi/
http://www.potilasturvallisuuspaivat.fi/
mailto:anssi.kuosmanen@niuva.fi
http://www.spty.fi/tutkijoille
mailto:suvi.hakoinen@helsinki.fi
https://potilasturvallisuuspaivat.fi/
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JAOSTEN KUULUMISIA 
 

Turvallinen lääkehoito -jaos on toiminut aktiivisesti myös kesälomakauden aikana. Jaos on 
kerännyt STM:n pyynnöstä huomioitaan sosiaalihuollon lääkehoitoon ja lääkehuoltoon liittyen 
sekä Turvallinen lääkehoito -oppaan päivitystarpeista. Jaos on myös ollut mukana Potilas- ja 
asiakasturvallisuus 2019 -päivien suunnittelussa ja Potilasturvallisuuden tutkimus- ja 
kehittämistyön keskus, No-Harm centerin aloitusseminaarissa Vaasassa. 
 
Syyskauden ensimmäinen kokous pidettiin syyskuussa Pasilassa Superliiton tiloissa. 
Teemakokouksessa keskusteltiin ennakoivasta riskienhallinnasta, josta VSHP:n laatupäällikkö Mari 
Plukka Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaoksesta piti esityksen. Seuraavassa kokouksessa 
keskustellaan jaoksen toimintasuunnitelmasta ensi vuodelle ja kuullaan apteekki- ja 
sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksessa tehdystä tutkimusprojektista. Jaos kaipaa uusia 
aktiivisia jäseniä mukaan toimintaansa erityisesti sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon 
puolelta! 
 
Potilasjaos: Potilasjaokselle ja sen jäsenille myönnettiin kevätkokouksessa ansiomerkit työstä 
potilasturvallisuuden edistämiseksi. Potilasjaos on perustettu vuonna 2012, pian yhdistyksen 
perustamisen jälkeen. Jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä ja tuomassa esiin potilaan ääntä 
potilasturvallisuuden edistämisessä ja asiantuntemustaan mm. yhdistyksen verkkosivujen 
kehittämisessä ja koulutuksissa, joita SPTY järjestää. Jaos tuo aina potilaan näkökulman esille. 
Lisäksi jaos tuottaa tietoa koulutuksiin ja mm. yhdistyksen verkkosivuille. Potilasjaos tekee 
yhteistyötä  SPTY:n eri jaoksien kanssa. Ansiomerkin saajat: Anu Aalto Neuroliitto, Henrik 
Gustafsson Invalidiliitto, Mailis Heiskanen Muistiliitto, Kaisa Hirn Suomen Kipu, Milla Roos 
Parkinsonliitto, Pirkko Jantunen Mielenterveyden Keskusliitto, Kirsi Lönnqvist Aivoliitto, Katri 
Nokela Hengitysliitto, Marika Kiikala-Siuko (harvinaiset sairaudet) Hengitysliitto, Olli-Pekka Rättäri 
Näkövammaisten liitto, Laura Tuominen-Lozec, Diabetesliitto sekä Maria Ruuskanen Munuais- ja 
maksaliitto. 
 
Potilasjaos oli mukana SuomiAreenassa 17.–19.7.2019 Porissa Hoidossa -oletko turvassa? 
-sessiossa sekä keskustelemassa lääkitysturvallisuudesta Satasairaalan kansalaistori-pisteellä. 
Potilasturvallisuuden tutkimus- ja kehittämistyön keskus, No-Harm centerin aloitusseminaarissa 
Vaasassa 29.8. jaos oli mukana toteuttamassa tunnistamisen kehittäminen -työpajaa. 
 
Potilasturvallisuuden asiantuntijat: Potilasturvallisuuden asiantuntijoiden syyspäivät pidettiin 
syyskuussa Lahdessa. Seuraava tapaaminen on marraskuussa, jonne suunnitteilla on ohjelmaa 
kahdelle päivälle. Keväällä 2019 julkaistua Potilas- ja asiakasturvallisuuden omavalvontaopasta 
maakuntauudistukseen muokataan vastaamaan alueellisen yhteistyön tukemista. Jaoksen 
kevätpäivät järjestetään Turussa. 
 
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    Marina Kinnunen             marina.kinnunen@vshp.fi 

mailto:suvi.hakoinen@helsinki.fi
mailto:tarja.pajunen@soste.fi
mailto:marina.kinnunen@vshp.fi

