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SUOMEN POTILASTURVALLISUUSYHDISTYKSEN JÄSENKIRJE  
 

 
ALOITE POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSVALTUUTETUN TOIMEN PERUSTAMISESKSI 
 
Potilas- ja asiakasturvallisuus on sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun aivan keskeisimpiä osa-
alueita. Siitä huolimatta Suomesta puuttuu edelleen toimija, jolla olisi riittävät resurssit ja 
toimivalta potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiselle ja yhteistyön koordinoimiselle 
valtakunnallisesti.  
 
Valtuutetun pääasiallinen tehtävä olisi potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltainen 
kehittäminen niin, että ennaltaehkäisevä työ on siinä keskeisintä. Valtuutettu ei toimisi valvovana 
viranomaisena eikä turvallisuuden arvioijana. Hänen tehtävänään olisi myös toimia 
valtakunnallisen yhteistyöverkoston rakentajana eri toimijoiden välillä ja tarjota tukea jatkuvasti 
murroksessa olevan sektorin toimijoille.  
 
Potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun tarkempina tehtävinä olisivat mm. 
- tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuussa olevia organisaatioita (maakuntia) 

potilas- ja asiakasturvallisuuden toteutumiseksi  
- pitää potilas- ja asiakasturvallisuutta esillä valtakunnallisesti 
- ottaa kantaa, antaa lausuntoja ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita 
- vaikuttaa valtakunnalliseen päätöksentekoon potilas- ja asiakasturvallisuusasioissa 
- tehdä monialaista yhteistyötä viranomaisten sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja 

tuottamisvastuussa olevien organisaatioiden kanssa 
- seurata potilas- ja asiakasturvallisuuden yleistä kehitystä 
- seurata lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia 

potilas- ja asiakasturvallisuuteen 
- tuottaa tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta potilaille, asiakkaille, organisaatioille, niiden 

työntekijöille ja tutkijoille 
 
Toiminnan käynnistämiseksi 
- annetaan eduskunnalle esitys potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun toiminnan 

käynnistämisestä 
- valtuutetun toimintaa tukemaan ja tehtäviä toteuttamaan tarvitaan valtuutetun toimisto tai 

kansallinen potilasturvallisuusneuvosto 
- on keskeistä varmistaa toiminnan pitkäjänteinen rahoitus ja valtiovallan tuki 
 
Potilasturvallisuuspäivillä 12.10 julkistettiin hyvän kannatuksen saanut aloitteemme potilas- ja 
asiakasturvallisuusvaltuutetun toimen perustamisesta. SPTY on saanut aloitteeseen laajaa 
kannatusta sektorin toimijoiden keskuudessa. Kannattajina on tähän mennessä 64. Aloitetta 
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kannatti 32 järjestöä, joista valtaosa (22) on potilasjärjestöjä.  Lisäksi mm. Suomen Kuntaliitto, 
Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on todennut toimen perustamisen tärkeäksi. Monet 
antoivat tukensa myös henkilökannatuksen muodossa.  
 
Kannatuksia kerätään edelleen!! 
Tule mukaan kannattamaan potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun toiminnan käynnistämistä. 
Voitte antaa kannatuksenne marraskuun 20. päivään mennessä. 
 
Kirjallisesti  
potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com 
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry c/o EKL, PL 168, 00531 HELSINKI 
 
Kysymyksiinne vastaavat 
- Ermo Haavisto, ermo.haavisto@satshp.fi, 044 707 7782 
- Maiju Welling, maiju.welling@vakuutuskeskus.fi, 040 922 1399 
 
Tutustu aloitteeseen ja sen myöntäneisiin tahoihin tästä 
 
 
POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN ANSIOMERKKIEN JA DIPLOMIEN HAKU KÄYNNISSÄ 
 

  
  
Yhdistys myöntää potilasturvallisuuden ansiomerkin ja diplomin yhdistyksen jäsenen tai 
jäsenorganisaation esityksestä henkilölle tai yhteisölle. Syyskokouksessaan joulukuussa 2017 
yhdistys myönsi ensimmäiset ansiomerkit 51 potilasturvallisuudessa ansioituneelle henkilölle ja 
kahdelle toimijataholle. Seuraavan kerran yhdistys myöntää ansiomerkkejä vuosikokouksessaan 
28.11.2018. Nyt on aika tehdä ansiomerkin saajaesityksiä. 
 
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.   
Hakulomake:  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 
julkaisee vuosittain omilla verkkosivuillaan ja jäsenkirjeessä ansiomerkkien saajien nimet ja 
organisaatiot. 
  
Yhdistys toivoo runsaasti esityksiä ansiomerkin saajiksi. 

http://spty.fi/ajankohtaista/kannata-aloitetta-potilas-ja-asiakasturvallisuusvaltuutetun-toimen-perustamisesta/
http://spty.fi/etusivu
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SYYSKOKOUS 
 
Olette kaikki lämpimästi Tervetulleita potilasturvallisuusyhdistyksen syyskokoukseen, joka 
kokoontuu keskiviikkona 28.11.2018 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.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
§ 4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
§ 5.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 

suuruudet kalenterivuodelle 2019 
§ 6.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
§ 7.    Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
§ 8.    Potilasturvallisuuden ansiomerkit syksyllä 2018               
§ 9.    Muut asiat 
§ 10.  Kokouksen päättäminen 
 
 
YHDISTYKSELLÄ SÄHKÖPOSTIOSOITE 
 
Yhdistykselle voi nyt lähettää viestiä myös sähköpostitse osoitteeseen 
potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com.  
Yhteystiedot hallitukselle ja toimijoille löytyvät SPTY:n verkkosivuilta yhteystiedot -osiosta 
 
 
TUTUSTU TOIMINTAAN 

  
 
 
Yhdistyksen toimintaan pääsette tutustumaan nyt myös uudistetun 
esitteemme ja Power-Point -esityksen avulla, jotka löytyvät 
yhdistyksen sivuilta. Voitte halutessanne tilata esitettä ja muuta 
yhdistyksen materiaalia => potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.pvk.fi/fi/potilasvakuutuskeskus/yhteystiedot/saapumisohjeet/
mailto:potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com
http://spty.fi/yhteystiedot/
http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/SPTY_esite_2018_Kevyt-1.pdf
http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/SPTY-esittely-2018-F.pdf
mailto:potilasturvallisuusyhdistys@gmail.com
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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. Tarkemmat tiedot: www.spty.fi/tutkijoille. 

Yhdistykselle on saapunut hakemuksia kuluvana vuonna vähemmän kuin aiempina vuosina. 
Yhdistys haluaa kannustaa potilasturvallisuuden tutkijoita ja kehittäjiä edelleen hyödyntämään 
yhdistetyn aineiston käyttöä tutkimus- ja kehitystyössä. Lisätietoja aiheesta voi kysyä 
tutkimuskoordinaattorilta (suvi.hakoinen@helsinki.fi). 

Yhteydenotot ja tiedustelut: haiprotutkimus@potilasturvallisuusyhdistys.fi 
  
 
KOULUTUSTA 
 
Potilasturvallisuuspäivät toteutettiin 11.-12.10.2018 Marina Congress Centerissä Helsingissä 
teemalla: Asiakas- ja potilasturvallisuus kehittyvissä sote-rakenteissa. Tilaisuuden suojelijana toimi 
arkkiatri Risto Pelkonen.  
Päivien aikana keskusteltiin muun muassa: 
- Mikä on potilasturvallisuuden nykytila ja tulevaisuus? 
- Mitä uutta palvelujärjestelmämuutos tuo? 
- Miten potilasturvallisuutta voidaan johtaa? 
- Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan potilasturvallisuutta? 
 
Päivät olivat kohdennettu potilasturvallisuuden johtamiseen, kehittämiseen, tutkimukseen ja 
opetukseen osallistuville henkilöille julkisella ja yksityisellä sote-sektorilla sekä oppilaitoksissa ja 
yliopistoilla. Päiville osallistui noin 250 asiantuntijaa eri aloilta. Päivät järjestettiin yhteistyössä 
Farmasialiiton, Lääkäriliiton, Potilasturvallisuusyhdistyksen, Potilasvakuutuskeskuksen, Hoitotyön 
tutkimussäätiön, Sairaanhoitajaliiton ja Fioca Oy:n kanssa. 
 

Seuraavassa jäsenkirjeessämme kerromme päivien tunnelmista ja annista 
lisää. Jo nyt voimme kertoa, että SPTY:n oman esittelypöydän äärellä 
saimme käydä monia hyviä keskusteluja ja jakaa yhdistyksen tuottamaa 
materiaalia runsaasti, mm. lääkkeenannon tarkistuslistoja n. 4 500 
kappaletta, johdon kävelyohjeita n. 250 kappaletta. Jokainen 
potilasturvallisuuspäiville osallistuja sai SPTY:n kaulanauhan, kassin, 
yhdistyksen esitteen sekä Potilasturvallisuus ja riskienhallinta -oppaamme. 
Niitä myös otettiin mukaan pöydältämme noin 200 kappaletta. 
 

 
Koulutuksiin liittyen voit olla yhteydessä koulutuskoordinaattoriimme:   
Anssi Kuosmanen anssi.kuosmanen@niuva.fi 
 

http://www.spty.fi/tutkijoille
mailto:suvi.hakoinen@helsinki.fi
mailto:haiprotutkimus@potilasturvallisuusyhdistys.fi
mailto:haiprotutkimus@potilasturvallisuusyhdistys.fi
mailto:anssi.kuosmanen@niuva.fi
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JAOSTEN KUULUMISIA 
 
Turvallinen lääkehoito: Turvallinen lääkehoito -jaoksen jäsenet ovat tavanneet syyskauden 
alkajaisiksi Pasilassa. Intoa ja energiaa lääkitysturvallisuuden kehittämiseksi riittää, ja jaokseen on 
jälleen liittynyt uusia asiantuntijajäseniä. Kuluvan vuoden aikana jaos on ollut tiiviisti mukana 
Potilasturvallisuuspäivien 2018 suunnittelussa yhdessä Suomen Lääkäriliiton, Suomen 
Farmasialiiton, Fiocan sekä Potilasvakuutuskeskuksen kanssa. Lisäksi jaos on jatkanut itsehoidon 
lääkitysturvallisuuden kehittämistä mm. sähköistä koulutusmateriaalia valmistelemalla. 
 
Jaos järjestää työpajan liittyen jaoksen ensi vuoden toimintaan Pasilassa Superliiton tiloissa 
(kellosilta 5 B, katutasanne) tiistaina 6.11.2018 alkaen klo 17. Kaikki jaoksen toiminnasta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan työpajaan! Kahvitarjoilua varten pyydämme 
ilmoittamaan osallistumisesta erikoisruokavalioineen 31.10. mennessä jaoksen puheenjohtajalle 
(suvi.hakoinen@helsinki.fi) tai sihteerille (sini.kuitunen@hus.fi). 
 
Potilasjaos: Potilasjaos tapaa syksyn kokouksessaan Potilasturvallisuuspäivien jälkeen 18.10. 
jolloin käydään läpi tehtyä työtä potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun toimen 
perustamisaloitteen kanssa, arvioidaan seminaaripäivien antia sekä käydään läpi STM:n työryhmän 
toimintaa ja tehtäviä tulevaan kokoukseen. 
 
Potilasturvallisuuden asiantuntijat: Potilasturvallisuuden asiantuntijat ovat tavanneet 
Lappeenrannassa syyspäivillä 13-14.9. Mukana oli kolmisenkymmentä potilasturvallisuustyötä 
aktiivisesti tekevää henkilöä eri puolilta Suomea. Syyspäivien aikana tarkasteltiin asiakas- ja 
potilasturvallisuutta laajasti eri näkökulmista käsin, punaisena lankana soteintegraation tuomat 
haasteet ja mahdollisuudet. Asiantuntijat pääsivät osallistumaan sekä luentoihin että tutustumaan 
käytännön toimintaan Lappeenrannan keskussairaalassa. Seuraavat syyspäivät 2019 järjestetään 
Lahdessa.  
 
 
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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