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Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenkirje  
 
 
 

Syksyn koulutustarjonta potilasturvallisuudesta 

 

Kesän tai ainakin kesälomien alkaessa olla lopuillaan ja arjen siintäessä jo mielessä, haluamme 

antaa teille makupaloja tulevan syksyn toiminnasta. Kerromme myös terveydenhuollon 

laatutiedon keräämisestä, jota kehitetään, jotta potilaalla olisi valinnanvapauden laajennettua 

mahdollisimman oikea-aikaista tietoa laadusta valintansa tueksi. Kansallista 

potilasturvallisuusstrategiaa ollaan päivittämässä ja yhdistys on tässä päivitystyössä mukana. 

Strategian valmistumisen tavoiteaikataulu on tämän vuoden loppuun mennessä. 

 

Yhdistys aloittaa toimintasuunnitelmansa mukaisesti syksyn tarjoamalla käytännön työntekijöille 

kohdennetun ja neljällä eri paikkakunnalla toteutettavan koulutustilaisuuden 

potilasturvallisuuteen liittyen. Käytyjen ennakkokeskustelujen perusteella koulutuspaikoiksi 

sovittiin Kuopio 30.9, Kouvola 23.10, Oulu 29.10 ja Pori 4.11. Yhdistys on tehnyt koulutuspäivän 

ohjelman rungon, jonka suunnitteluun ovat osallistuneet myös paikalliset toimijat. Eri 

paikkakunnilla potilasturvallisuutta käsitellään vaihtuvin teemoin, kuten vakaviin vaaratapahtumiin 

ja potilaan rooliin painottaen. Yhdistys vastaa jaosten luennoitsijoiden kustannuksista. Järjestävä 

organisaatio huolehtii koulutuksen käytännön järjestelyistä ja tehtävistä, kuten koulutuksen 

markkinoinnista, koulutustiloista ja tarjoiluista sekä ilmoittautumisista. Jokaiseen tilaisuuteen 

toivotaan vähintään 50 osallistujaa. Potilasturvallisuuskeskustelun ja aiheen näkyvyyden 

lisäämiseksi yhdistys toivoo, että koulutuksien yhteydessä järjestetään järjestäjien kanssa yhteinen 

lehdistötilaisuus paikalliselle medialle. Lisätietoja koulutustilaisuuksista löydät yhdistyksen 

verkkosivuilta, www.potilasturvallisuusyhdistys.fi.  

http://www.potilasturvallisuusyhdistys.fi/
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Potilasturvallisuutta taidolla – ohjelma tarjoaa potilaille koulutusta potilasturvallisuudesta 

Tulevan alkusyksyn aikana myös THL:n Potilasturvallisuutta taidolla – ohjelma julkaisee potilaille 

suunnatun oppaan potilasturvallisuudesta. Potilaan opas -potilasturvallisuuden verkkokoulutus on 

suunnattu potilaille ja heidän läheisille. Opas tulee löytymään THL:n sivuilta myös tulostettavana 

oppaana. Opas, jonka suunnittelussa myös potilaat ja potilasjärjestöt ovat saaneet olla mukana, 

auttaa ja rohkaisee potilaita tulemaan mukaan potilasturvallisuuden parantamiseen. Opas sisältää 

hoidon kokonaisuuteen liittyviä tärkeitä tekijöitä, joista potilaan tulisi olla tietoinen. Omaisille on 

tehty oma osionsa oppaaseen. Lisätietoja antaa Auvo Mäkinen, auvo.makinen@thl.fi 

 

Kuntaliiton suositus laatutiedon keräämisestä  

Kuluvan vuoden alusta potilaan oikeus käyttää valinnan vapauttaan on edelleen laajentunut. 

Voidakseen käyttää tätä oikeutta tarvitsee potilas myös tietoa eri terveyskeskuksen 

terveysaseman tai erikoissairaanhoidon toiminnasta ja sen laadusta päätöksentekonsa tueksi.  

Tämä tuo terveydenhuollon toimijoille vaateen kehittää ja tuottaa kansalaisille tietoa yksiköidensä 

toiminnan laadusta. Kuntaliitto yleiskirjeessään ja sen liitteessä (Kuntaliiton yleiskirje 6/80/2014 ja 

Liite Kuntaliiton yleiskirjeeseen 6/80/2014) ohjeistaa toimijoita tiedon keräämiseen ja 

tarjoamiseen kansalaisille. Tavoitteena on myös tiedon vertailukelpoisuus. Kuntaliiton vuonna 

2011 julkaisema Terveydenhuollon laatuopas on hyvä taustamateriaali toteutettaessa tätä 

suositusta. Laadun ulottuvuudet oppaan mukaan ovat potilaskeskeisyys, hoidon oikea-aikaisuus, 

henkilöstön osaaminen, potilasturvallisuus, prosessilaatu ja vaikuttavuus. Terveydenhuollon 

laatuopas löytyy Kuntaliiton verkkokirjakaupasta (www.kunnat.net/kirjakauppa).  

Tavoitteena on, että toimijat tuottaisivat laatutietoa yksiköistä joko THL:n palveluvaaka – 

sivustolle tai omille verkkosivuilleen. Palveluvaaka – sivusto (www.palveluvaaka.f) on ollut 

käytössä jo tovin, mutta esimerkiksi vertailtavaa tietoa eri yksiköistä löytyy vielä varsin vähän. 

Sivustolla palvelun käyttäjälläkin on mahdollisuus antaa arviota saamastaan hoidosta ja palvelusta 

eri yksiköissä.  Koska arvioita on vielä vähän, eikä eri yksiköiden tuottamaa tietoa ole vielä paljoa, 

on valinnan tekeminen näiden tietojen perusteella parhaimmillaankin vain suuntaa antavaa. 

 

Hyvää alkavaa syksyä  

Leena Rosenberg-Ryhänen, Riitta Vuorisalo ja Tarja Pajunen, Potilasjaos 

file://f1.silmu.fi/users$/tarja.pajunen/Potilasturvallisuusyhdistys%20SPTY/Potilasturvallisuusyhdistys/Jäsenkirjeet/Kuntaliiton%20yleiskirje%206/80/2014
file://f1.silmu.fi/users$/tarja.pajunen/Potilasturvallisuusyhdistys%20SPTY/Potilasturvallisuusyhdistys/Jäsenkirjeet/Liite%20Kuntaliiton%20yleiskirjeeseen%206/80/2014
http://www.kunnat.net/kirjakauppa
http://www.palveluvaaka.f/
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AJANKOHTAISTA 

JÄSENASIAT 

Jäsenmaksut 

 

Henkilöjäsenenä voit maksaa jäsenmaksu (30€) yhdistyksen tilille Nordea FI58 1555 3000 1121 11. 

Laita viestikenttään oma nimi ja vuosi 2014. Jäsenmaksun voi edelleen hoitaa kuntoon myös 

maksamattomien vuosien osalta maksamalla puuttuvan summan. Jos tarvitset laskun tai muuta 

lisätietoa kysy jäsenvastaava Terhiltä. 

 

Jos haluat tarkistaa jäsenmaksutilanteen tai sinulla on jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä ota yhteyttä 

Terhiin: terhireunama@gmail.com tai puhelimitse 050 563 1870.  

 

JAOSTEN KUULUMISIA 

 

Koulutusjaoksen toiminta käyntiin! Koulutusjaos on perustettu jo yhdistystä perustettaessa, 

mutta sen toiminta käynnistetään varsinaisesti vasta nyt. Koulutusjaoksen tehtävä on edistää 

potilasturvallisuusosaamisen kehittämistä sekä työpaikoilla että oppilaitoksissa. Jaos organisoi 

koulutustoimintaa ja ohjaa työryhmien kautta yleisiä linjauksia potilasturvallisuuden 

koulutusvaatimuksista. Potilasturvallisuusosaaminen on yksi uuden kansallisen 

potilasturvallisuusstrategian kulmakivi ja koulutusjaos on mukana tulevien suuntaviivojen 

määrittelyssä. Toimintaan pyydetään mukaan erityisesti niitä jäseniä, jotka omassa työssään 

toimivat henkilöstön kehittämisen parissa tai koulutusta tarjoavissa organisaatioissa. Ota rohkeasti 

yhteyttä ja tule mukaan syksyn alueellisiin koulutuksiin! 

 

Turvallinen lääkehoito -jaoksen syyskauden 2014 toiminnassa painottuvat potilas- ja 

lääkitysturvallisuuskoulutus, sekä Turvallinen lääkehoito-oppaan päivitystyö. Jaos osallistuu 

suunnittelijana ja kouluttajana Potilasturvallisuusyhdistyksen syyskoulutustilaisuuksiin Kouvolassa, 

Porissa, Kuopiossa ja Oulussa. Myös Potilasturvallisuusasiantuntijoiden syystapaamisessa 

Jyväskylässä 19.9 kuullaan jaoksen esitys turvallisesta lääkehoidosta. 

 

mailto:terhireunama@gmail.com
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Lisää turvallisesta lääkehoidosta ja jaoksen toiminnasta:  

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

 

Turvallinen leikkaushoito -jaoksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää operatiiviseen toimintaan 

liittyviä hyviä ja turvallisia käytäntöjä. Yhteistyökumppaneina ovat sairaanhoitopiirit, yksityiset 

toimijat sekä operatiivisessa toiminnassa mukana olevat lääkäri- ja hoitajayhdistykset. Otamme 

mielellämme mukaan toiminnasta kiinnostuneita uusia jäseniä. 

 

Potilasjaos tapasi keväällä Potilasturvallisuuden asiantuntijajaosta ja sovittiin, että potilasjaos 

osallistuu luennolla Potilasturvallisuusasiantuntijoiden syystapaamiseen Jyväskylässä 19.9.  

Potilasjaoksen asiantuntijat tapasivat ja pohtivat tulevan syksyn tavoitteita ja tehtäviä. Jaos 

osallistuu asiantuntijatapaamisen ohella myös yhdistyksen neljään koulutustilaisuuteen omalla 

luento-osuudella, jossa painotetaan muun muassa potilaan osallisuutta ja velvollisuuksia 

potilasturvallisuudessa ja sen kehittämisessä. Potilasjaos on pohtinut syksyn koulutusten sisältöjen 

ohella myös yhdistyksen verkkosivujen Potilasjaoksen alasivustojen sisältöjä. 

 

Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos on kokoontunut säännöllisesti: käsittelyssä olleita aiheita 

on ollut erityisesti vakavien vaaratapahtumien tutkintamenettelyn implementointi 

organisaatioissa. Asiantuntijoiden kokouksessa on myös suunniteltu yhdistyksen syksyn 

koulutuksia. Lisäksi asiantuntijat ovat vastanneet kyselyyn, jossa kartoitettiin toiveita 

potilasturvallisuusstrategian päivittämistarpeille. 

 

 

Jaosten toimintaan tarvitaan aktiivisia toimijoita mukaan ja innokkaita pyydetään ottamaan 

yhteyttä alla oleviin yhdyshenkilöihin. 

 

JAOS   YHTEYSHENKILÖ  YHTEYSTIEDOT 

Koulutus   Arto Helovuo  arto.helovuo@huperman.com 

Turvallinen lääkehoito  Anna-Riia Holmström anna-riia.holmstrom@helsinki.fi 

Turvallinen leikkaushoito  Olli Väisänen  olli.vaisanen@fimnet.fi 

Potilas   Tarja Pajunen  tarja.pajunen@hengitysliitto.fi 

Potilasturvallisuuden asiantuntijat Marina Kinnunen marina.kinnunen@vshp.fi 

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