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Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry:n (SPTY) toimintakertomus vuodelta
2012
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.

Kolmannen toimintavuoden pääpaino on ollut yhdistyksen toiminnan linjaamisessa, jaosten
aktivoimisessa ja toimintatapamuotojen hahmottelussa.

Hallituksen toiminta

Yhdistyksen

hallituksessa

vuonna

2012

toimivat

puheenjohtajana

Ermo

Haavisto

varapuheenjohtajana Pirjo Pennanen, sihteerinä Marina Kinnunen ja rahastonhoitajna Karolina
Peltomaa. Lisäksi hallituksessa on ollut: Helovuo Arto; Keistinen Timo; Rosenberg-Ryhänen
Leena; Saario Ilkka; Tarja Pajunen, Terhi Reunama, Olli Väisänen, Riitta Vuorisalo, Airaksinen
Marja; Nio Asko; Vuorenkoski Lauri; Wallenius Jarkko
Hallitus on kokoontunut 6 kertaa vuonna 2012.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 31.5.2012. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Syyskokous pidettiin 13.11.2012, siellä valittiin hallituksen pj:ksi Ermo Haavisto. Lisäksi
hallitukseen valittiin:
Varsinaiset jäsenet:
Marja Airaksinen, Arto Helovuo, Timo Keistinen, Marina Kinnunen, Asko Nio, Tarja Pajunen, Sari
Palojoki, Karolina Peltomaa, Pirjo Pennanen, Terhi Reunama, Ilkka Saario, Riitta Vuorisalo
Varajäsenet
Anneli Milen, Lauri Vuorenkoski, Jarkko Wallenius
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Vuosikokous päätettiin, että ei valita tilintarkastajaa tai varatilintarkastajaa, vaan hallitus järjestää
yhdistykselle tilintarkastusyhtiön.
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 2012 loppuun mennessä: yksityisjäseniä 143 kpl ja
yritys/yhteisöjäseniä 25 kpl, sekä yksi kannatusjäsen.

Vuoden 2012 aikana lähetettiin kolme jäsenkirjettä sähköisesti. Yhdistyksen hallituksen jäsenet
ovat tehneet yhdistystä tunnetuksi esiintymällä lukuisissa kokouksissa ja seminaareissa. Lisäksi
yhdistystä

on

markkinoitu

sähköpostitse

erilaisille

jakelulistoilla

esimerkiksi

potilasturvallisuusverkostolle yhdistyksen jäsenhankintakirjeen välityksellä. Sairaanhoitopiirejä
pyrittiin saamaan yhdistyksen jäseniksi, ja vuoden 2012 loppuun mennessä jäseniksi oli saatu X
sairaanhoitopiiriä.

Vuoden 2012 aikana potilasturvallisuusyhdistys osallistui aktiivisesti lääkäripäivien järjestämiseen.
SPTY:n Turvallinen leikkaushoito –jaosto järjesti ammattikorkeakoulu Arcadan Patient Safety and
Learning Centerin kanssa kirurgisen tarkistuslistan käyttöä ja leikkaushoidon turvallisuuden
kehittämistä tukevan seminaarin huhtikuussa.
Yhdistys haluaa tukea potilasturvallisuuden edistämistä kaikissa terveyden – ja sosiaalihuollon
organisaatioissa, ja on tästä syystä ollut mukana ja tukenut rahallisesti ISBAR – raportointityökalun
käyttökoulutuksen tueksi tehtyä videota. Videon teknisestä toteutuksesta vastasi Arcada
yhteistyössä

Sairaanhoitajaliiton

kanssa.

http://www.youtube.com/watch?v=D7BxmWiIypE.

Video

on

katsottavissa

osoitteesta
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Terveydenhuoltolain vaatimusten mukaan terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava
suunnitelma

laadunhallinnasta

ja

potilasturvallisuuden

täytäntöönpanosta.

Potilasturvallisuusyhdistys on tukenut toimintayksiköitä suunnitelman laatimisessa. SPTY:n www –
sivuilta on ladattavissa rakennemalli potilasturvallisuussuunnitelmalle. Siihen on koottu
suunnitelmassa määriteltävät asiat perustuen terveydenhuoltolain asetuksessa määriteltyihin
vaatimuksiin sekä niiden täytäntöönpanosta annettuihin ohjeisiin. Mallia hyödynnetiin mm. THL:n
järjestämissä

alueellisissa

työpajoissa.

Rakennemallin

voi

ladata

yhdistyksen

sivuilta:

http://www.potilasturvallisuusyhdistys.fi/ammattilaiset.aspx

Yhdistyksen

hallituksen

jäsenet

olivat

aktiivisesti

mukana

toimittamassa

Potilasturvallisuusyhdistyksen kustantamaa Vakavien vaaratapahtumien opasta, joka julkaistiin
joulukuussa. Alajaokset ovat osallistuneet omalta osaltaan myös julkaisutoimintaan (esim.
lääkehoitojaos)

Vuoden 2012 on yhdistyksessä ollut seuraavat jaokset ja vastuuhenkilöt.

JAOS

YHTEYSHENKILÖ

YHTEYSTIEDOT

Turvallinen lääkehoito

Anna-Riia Holmström

anna-riia.holmstrom@helsinki.fi

Turvallinen leikkaushoito

Olli Väisänen

olli.vaisanen@pp1.inet.fi

Potilasturvallisuuskoulutus

Johanna Tulonen-Tapio

johanna.tulonen-tapio@thl.fi

Potilasjaos

Tarja Pajunen

tarja.pajunen@hengitysliitto.fi

Potilasturvallisuuden asiantuntijat

Marina Kinnunen

marina.kinnunen@vshp.fi

