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ENSIMMÄISET POTILASTURVALLISUUDEN ANSIOMERKIT JA DIPLOMIT ON JAETTU  
 
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/etusivu). 
Potilasturvallisuusyhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijajaos esittää anomusten perusteella 
potilasturvallisuusyhdistyksen hallitukselle ansiomerkin saajat, joka tekee päätöksen ansiomerkin 
luovuttamisesta. Ansiomerkit myönnetään saajille kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. Yhdistys 
myöntää vuosittain enintään 50 ansiomerkkiä. Poikkeuksellisesti ensimmäisenä vuonna 
myönnettiin 53 ansiomerkkiä ja diplomia. Yhdistys julkaisee vuosittain omilla verkkosivuillaan ja 
jäsenkirjeessä ansiomerkkien saajien nimet ja organisaatiot.  
 
Ensimmäiset ansiomerkit myönnettiin yhdistyksen vuosikokouksessa 14.12.2017 
Ansiomerkit myönnettiin potilas- ja lääkitysturvallisuuden, sen tutkimuksen ja kehittämisen parissa 
työskenteleville asiantuntijoille sekä potilasturvallisuutta eteenpäin vieneille aktiivisille toimijoille.  
Ansiomerkin sai 51 henkilöä ja kaksi yhteisöä. Ansiomerkin saajat: 
-Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja lääkintöneuvos Taina 
Mäntyranta. 
-Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Auvo Rauhala ja potilasturvallisuuskoordinaattorit 
Linda Strysis ja Merja Jutila sekä Kalevi Inha, joka on antanut potilasturvallisuudelle potilaan kasvot 
ja vienyt potilaan näkökulmaa eteenpäin hyvässä yhteistyössä Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. 
-Lapin sairaanhoitopiiristä sairaanhoitaja Anne Viinikka, apualaisosastonhoitaja Tiina Järvelä ja 
proviisori Päivi Sova.  
-Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä apulaisosastonhoitaja Sari Hokkanen. 
-HUS-Apteekin lääkitysturvallisuuskoordinaattori Lotta Schepel. 
-Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä proviisori Carita Linden-Lahti. 
-KYS sairaala-apteekki Kuopion lääkityksen turvatarkastustoiminnan kehittämisestä. Kehittäminen 
tehty yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.  
-Yhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos ja seuraavat jaoksen asiantuntijat:    
Riitta Flink, Kaisa Haatainen, Arto Helovuo, Jaana Inkilä, Anne Kallava, Riitta Kallinen, Marjatta 
Koivunen-Issakainen, Riitta-Liisa Kujala, Tuula Korhonen, Virpi Korhonen, Lasse Koste, Leena Lang, 
Pirjo Lehtomäki, Marita Maukonen, Seija Miettunen, Lotta Nikki, Riitta Pakisjärvi, Sari Palojoki, 
Pietari Perkinen, Mari Plukka, Petri Pommelin, Tuula Saarikoski, Maijaterttu Tiainen ja Heli Virkki.  
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-Yhdistyksen hallituksen jäsenet: Marja Airaksinen, Annika Bröckl, Ermo Haavisto, Anna-Riia 
Holmström, Timo Keistinen, Marina Kinnunen, Anssi Kuosmanen, Mari Liukka, Asko Nio, Tarja 
Pajunen, Karolina Olin, Terhi Reunama, Risto Roine, Merja Sahlström ja Jarkko Wallenius. 
 
Yhdistys onnittelee ansiomerkin saaneita! 
 
JÄSENESITYS 
 
Yhdistykselle tuli maaliskuussa 2018 jäsenesityspyyntö STM potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategian 2017-2021 toimeenpanon ja seurannan suunnittelun työryhmään. 
Työryhmän nimetään ajalle 1.4.2018-30.9.2019. Työryhmän tehtävänä on vastata Potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelman laatimisesta ja tehdä ehdotus potilas- ja 
asiakasturvallisuuden seurannan järjestämisestä sekä siitä, miten potilas- ja asiakasturvallisuus 
varmistetaan Sote-uudistuksen jälkeen. Työryhmällä on mahdollisuus perustaa alatyöryhmiä ja 
kutsua asiantuntijoita. 
 
Yhdistyksen hallitus ja potilasjaos käsittelivät jäsenesityspyynnöt tahoillaan ja päättivät esittää 
STM:lle yhdistyksen ja potilasjaoksen edustajiksi seuraavat henkilöt: yhdistyksen varsinaiseksi 
jäseneksi Marina Kinnunen ja varajäseneksi Ermo Haavisto. Potilasjaoksen edustajiksi varsinaiseksi 
jäseneksi Tarja Pajunen ja varajäseneksi Ilari Huhtasalo.      
       
KEVÄTKOKOUS 
 
Olette kaikki lämpimästi Tervetulleita potilasturvallisuusyhdistyksen kevätkokoukseen, joka 
kokoontuu 29.5.2018 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. 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. Muut asiat 
8. Kokouksen päättäminen 
 
POTILASTURVALLISUUDEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 
 
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry sekä suuri osa Suomen terveydenhuollon organisaatioista on 
avannut mahdollisuuden HaiPro-Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmän 
tutkimukseen. Aineiston käyttömahdollisuutta tieteelliseen tutkimukseen tai paikalliseen 
potilasturvallisuuden kehityshankkeeseen voi hakea Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksestä. 
Tarkemmat tiedot: www.spty.fi/tutkijoille. 

http://www.pvk.fi/fi/potilasvakuutuskeskus/yhteystiedot/saapumisohjeet/
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Yhteydenotot ja tiedustelut: haiprotutkimus@potilasturvallisuusyhdistys.fi  
 
KOULUTUSTA 
 
Potilasturvallisuuspäivät teemalla: Asiakas- ja potilasturvallisuus kehittyvissä sote-rakenteissa 
11.–12.10.2018 Scandic Marina Congress Centerissä, Katajanokalla Helsingissä 
Päivien aikana keskustellaan muun muassa: 
- Mikä on potilasturvallisuuden nykytila ja tulevaisuus? 
- Mitä uutta palvelujärjestelmämuutos tuo? 
- Miten potilasturvallisuutta voidaan johtaa? 
- Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan potilasturvallisuutta? 
Kohdennettu potilasturvallisuuden johtamiseen, kehittämiseen, tutkimukseen ja opetukseen 
osallistuvat henkilöt julkisella ja yksityisellä sote-sektorilla sekä oppilaitoksissa ja yliopistoilla 
 
Tilaisuuden suojelijana toimii arkkiatri Risto Pelkonen 
Järjestetään yhteistyössä Farmasialiiton, Lääkäriliiton, Potilasturvallisuusyhdistyksen, 
Potilasvakuutuskeskuksen, Hoitotyön tutkimussäätiön, Sairaanhoitajaliiton ja Fioca Oy:n kanssa. 
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan! 
www.potilasturvallisuuspaivat.fi 
 
Pohjoismainen Potilasturvallisuuskongressi Kööpenhaminassa. Ajankohta 30.-31.8.2018 
http://www.nsqh.org/2018 
 
Koulutuksiin liittyen voit olla yhteydessä koulutuskoordinaattoriimme:   
Anssi Kuosmanen, anssi.kuosmanen@niuva.fi 
 
 
JAOSTEN KUULUMISIA 
 
Turvallinen lääkehoito -jaoksen kevätkaudella jaos on ottanut osaa Kansallisen 
Potilasturvallisuuskonferenssin suunnitteluun. Konferenssi on tarkoitus järjestää syksyllä 2018 
yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton, Suomen Farmasialiiton, Fiocan sekä Potilasvakuutuskeskuksen 
kanssa. Jaos on myös edistänyt itsehoidon riskilääketyötä valmistelemalla sähköistä 
koulutusmateriaalia potilaiden ja asiakkaiden itsehoidon lääkitysturvallisuuden edistämiseksi. 
Jaoksen muutama asiantuntijajäsen ovat lisäksi olleet mukana tuottamassa tutkimusraporttia 
lääkekaaoksen hallinnasta sote-muutoksessa. Raportti on luettavissa Kunnallisalan 
kehittämissäätiön verkkosivuilla osoitteessa:  
https://kaks.fi/wp-content/uploads/2017/09/tutkimusjulkaisu_106_nettiin.pdf  
 
Potilasjaos: Potilasjaoksesta valittiin vuoden 2018 hallitukseen kaksi jäsentä Merja Kaivolainen ja 
Tarja Pajunen. Potilaan näkökulma vahvistui entisestään. Lisäksi hallituksessa on Potilasliiton 
Paavo Koistinen valittuna jäsenenä. Jaos haki Vaasalaiselle Kalevi Inhalle, aktiiviselle 
potilasturvallisuutta ansioituneesti esillä pitäneelle potilaalle potilasturvallisuuden ansiomerkkiä.  
Alkuvuoden aikana potilasjaos on kokoustanut kahdesti ja käynyt yhden sähköpostikokouksen. 
Jaos on käynyt tutustumassa Potilasvakuutuskeskukseen ja tapasi siellä potilasturvallisuuslääkäri 
Maiju Welling, joka kertoi terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen 

mailto:haiprotutkimus@potilasturvallisuusyhdistys.fi
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korvaamisesta potilasvahinkolain mukaan. Tapaamisen aikana Käytiin mielenkiintoista keskustelua 
mm. potilasvahinkojen kriteeristöstä - mitkä asiat tulee täyttyä, jotta vahinko voidaan korvata. 
Hyväksyttyjä korvauspäätöksiä noin 30% ilmoituksista vuodessa. Vuonna 2017 ilmoituksista hylätty 
6297 kpl / hyväksytty 2335 kpl. Lisäksi jaos kokousti Omaishoitajaliitossa kuullen ajankohtaisia 
näkökulmia omaishoitajien ja omaishoidon arkeen. Kuulimme mm. siitä että omaisiaan ja 
läheisiään auttavia on Suomessa n. 1,25 miljoonaa, pääasiallisia auttajia on 350 000 ja sitovaa 
hoitoa ja huolenpitoa antaa 60 000 henkilöä. Kuitenkin ns. virallisia omaishoitajia eli omaishoidon 
sopimuksen tehneitä, omaishoidon tukea saavia on vain 44 152 henkilöä.  
 
STM:stä tulleeseen pyyntöön potilasjaokselle nimittää jäsen potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategian 2017-2021 toimeenpanon ja seurannan suunnittelun työryhmään 
potilasjaos esitti varsinaiseksi jäseneksi Tarja Pajusen ja varajäseneksi Ilari Huhtasalon   
 
Potilasturvallisuuden asiantuntijat  
 
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@elakkeensaajat.fi 
Potilasturvallisuuden asiantuntijat    Marina Kinnunen             marina.kinnunen@vshp.fi 
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