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Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry:n (SPTY) toimintakertomus vuodelta
2011
SPTY perustettiin 18.02.2010, toisen toimintavuoden pääpaino on ollut yhdistyksen toiminnan
linjaamisessa ja toimintatapamuotojen hahmottelussa.

Suomen potilasturvallisuusyhdistys on perustettu edistämään potilasturvallisuutta sekä tietoisuutta
ja yhteiskunnallista keskustelua potilasturvallisuudesta. Yhdistyksessä seurataan aktiivisesti
potilasturvallisuutta koskevaa tilannetta Suomessa ja muualla maailmassa. Yhdistyksen tavoitteena
on profiloitua vahvana asiantuntijana ja kouluttajana, jolla on vaikuttavuutta potilasturvallisuutta
koskevassa päätöksenteossa. Yhdistyksen jäseninä on kattavasti henkilöitä ja yhteisöjä, jotka ovat
keskeisesti tekemisissä potilasturvallisuuden kanssa tai ovat kiinnostuneita edistämään asiaa.

Hallituksen toiminta

Yhdistyksen

hallituksessa

vuonna

2011

toimivat

puheenjohtajana

Amos

Pasternack,

varapuheenjohtajana Pirjo Pennanen, sihteerinä Marina Kinnunen ja rahastonhoitajna Karolina
Peltomaa. Lisäksi hallituksessa on ollut: Airaksinen Marja, Keistinen Timo, Rosenberg-Ryhänen
Leena, Saario Ilkka; Kaila Minna, Helovuo Arto, Idänpään-Heikkilä Ulla, Nio Asko. Varajäseninä
on ollut: Ojanen Juhani; Vuorenkoski Lauri; Wallenius Jarkko.

Hallitus on kokoontunut 6 kertaa vuonna 2011. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 18.4.2011.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Syyskokous pidettiin 10.11.2011, siellä valittiin
hallituksen pj:ksi Ermo Haavisto. Lisäksi hallitukseen valittiin Pennanen Pirjo, Kinnunen Marina,
Peltomaa Karolina, Airaksinen Marja, Helovuo Arto, Keistinen Timo, Nio Asko, RosenbergRyhänen Leena, Saario Ilkka, Tarja Pajunen, Terhi Reunama, Olli Väisänen. Varajäseniksi valittiin:
Vuorenkoski Lauri; Wallenius Jarkko, Riitta Vuorisalo. Tilintarkastajiksi valittiin Sanna Passi ja
varatilintarkastajaksi Ulla Idänpään- Heikkilä.
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Vuoden 2012 jäsenmaksut päätettiin kokouksessa seuraavasti: varsinainen henkilöjäsen 30€,
kannattava henkilöjäsen 100€, varsinainen yhteisöjäsen 300€ (sairaanhoitopiiriltä kuitenkin 500€) ja
kannattava yhteisöjäsen 500€.

Yhdistyksessä oli jäseniä vuoden 2011 loppuun mennessä: yksityisjäseniä 143 kpl ja
yritys/yhteisöjäseniä 25 kpl, sekä yksi kannatusjäsen.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat tehneet yhdistystä tunnetuksi esiintymällä lukuisissa
kokouksissa ja seminaareissa. Lisäksi yhdistystä on markkinoitu sähköpostitse erilaisille
jakelulistoilla

esimerkiksi

potilasturvallisuusverkostolle

yhdistyksen

jäsenhankintakirjeen

välityksellä. Yhdistyksessä keskusteltiin sairaanhoitopiirien mukaan saamisesta yhdistyksen
jäseniksi ja sovittiin, että edetään siihen suuntaan. Yhdistykselle hankittiin logo ja visuaalinen ilme.

Vuoden

2011

aikana

potilasturvallisuusyhdistys

osallistui

aktiivisesti

kansallisen

potilasturvallisuuskonferenssin järjestämiseen, myös potilaan oikeudet ja potilasturvallisuus
seminaarissa

yhdistys

oli

mukana.

Lisäksi

Itä-Suomen

yliopiston

järjestämässä

potilasturvallisuustutkimuksen seminaarissa (26 – 27.2.2011) Kuopiossa yhdistys oli aktiivisena
mukana. Lisäksi tehtiin päätös, että yhdistys osallistuu kumppanina THL:n koordinoimaan
potilasturvallisuutta

taidolla

ohjelmaan.

Lisäksi

yhdistyksessä

kartoitettiin

potilasturvallisuusajokortin verkkokoulutus ohjelman tekemistä, mutta siitä luovuttiin kun todettiin
sen olevan tässä vaiheessa yhdistykselle liian laaja kokonaisuus hoitaa ja lisäksi verkkokoulutuksia
tehtiin jo toisissakin hankkeissa.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet olivat aktiivisesti mukana oman organisaationsa edustajina
terveydenhuoltolain ja potilasturvallisuusoppaan valmistelutyössä.
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Vuoden 2011 on yhdistyksessä ollut seuraavat jaokset ja vastuuhenkilöt. Jaosten toimintaa on
vuonna 2011 pääsääntöisesti vasta käynnistetty.

JAOS

YHTEYSHENKILÖ

Turvallinen lääkehoito

Marja Airaksinen

Turvallinen leikkaushoito

Ilkka Saario

Tutkittua tietoa potilasturvallisuudesta

Amos Pasternack

Potilasturvallisuuskoulutus

Ulla Idänpään-Heikkilä

Potilasturvallisuusvastaavat

Marina Kinnunen

Jäsenille on lähetetty neljä jäsenkirjettä sähköisesti, yhdistyksen toiminnasta tehtiin päivitetty power
point diasarja. Lisäksi yhdistyksen toimesta tehtiin laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden
täytäntöönpanon suunnitelman runkomalli, jota voidaan käyttää organisaatioissa suunnitelman
tekemisen tukena. Runko löytyy yhdistyksen verkkosivuilta. Potilasturvallisuusyhdistyksen
kotisivuja on päivitetty säännöllisesti osoitteessa: www.potilasturvallisuusyhdistys.fi

