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SUOMEN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSYHDISTYKSEN JÄSENKIRJE      1/2021 
 
 

LÄÄKITYSTIETOJEN KOKOAMISEEN ON KEINOJA JA YHTEINEN RATKAISU TIEDOSSA 
 
Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että jopa puolet pitkäaikaisista lääkehoidoista ei 
toteudu suunnitellusti. Usein syynä ovat huono hoitoon sitoutuminen ja lääkitysongelmat.  
 
Epäiltäessä lääkehoidon ongelmia tulisi aina ensimmäiseksi tarkistaa potilaan lääkityslista. 
Lääkityslistan tulisi sisältää kaikki käytetyt resepti- ja itsehoitolääkkeet, luontaistuotteet ja 
vitamiinit. Lääkityslistasta terveydenhuollon ammattilainen voisi helposti havaita esimerkiksi 
yhteensopimattomuuksia tai päällekkäisiä lääkityksiä. Lääkitystietoja on tällä hetkellä kuitenkin 
hajallaan useissa eri lähteissä, ja potilaan ajantasainen kokonaislääkitys on siten hankalasti 
selvitettävissä.  
 
Lääkityslistan kehittäminen Kanta-palvelujen yhteyteen on etenemässä. Sosiaali- ja 
terveysministeriö on 2.9.2020 hyväksynyt kansallisen lääkityslistan kehittämisen Lääkehoidon 
tiedonhallin konseptin (Virkkunen 2020) mukaisesti. 
 
Kansallinen lääkityslista on Reseptikeskukseen tallennetuista potilaan lääkemerkinnöistä 
koostettava lista potilaan lääkityksestä. Lääkityslista perustuu nykyisten yksittäisten reseptien sijaan 
peräkkäisten lääkemääräysten muodostamaan lääkkeen jatkumoon, jossa lääkkeestä on voimassa 
vain uusin resepti. Tämä selkiyttää potilaan lääkitystä ja vähentää päällekkäisten lääkitysten riskiä.  
 
Lääkityslista näkyy samansisältöisenä potilaalle itselleen sekä kaikille hänen lääkehoitoonsa 
osallistuville ammattihenkilöille. Kaikki lääkehoitoon osallistuvat myös ylläpitävät lääkityslistaa 
omilla kirjauksillaan, mukaan lukien potilas itse.  Potilaan itsehoitolääkkeiden ja lääkkeen käytön 
huomiomerkintöjen kirjaukset mahdollistavat lääkehoitoon liittyvien huomioiden välityksen 
potilaan ja apteekkien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon muiden yksiköiden välillä.  
 
Lääkityslistan kehityksessä käyttöön otetaan myös lääkehoidon tarkistusmerkinnät, jotka 
mahdollistavat lääkehoitoon liittyvien huomioiden välityksen apteekkien ja muiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon yksiköiden välillä. Lääkityslista laajennetaan tulevaisuudessa kattamaan myös 
osastolääkityksen tiedot. Samaan vaiheeseen kuuluvat potilaan itsensä kirjaamat 
lääkkeenottomerkinnät sekä luontaistuotteiden ja ravintolisien tiedot. 
 
Kansallisen lääkityslistan käyttöönotto on vaiheistettu pitkäjänteisesti vuosille 2020–2030. Sen 
valmistumista odotellessa kannustetaan lääkkeiden käyttäjiä kysymään neuvoa ja valmiita pohjia 
lääkityslistan laatimiseen apteekista tai terveydenhuollosta. Ajantasainen lääkityslista on tärkein 
väline onnistuneeseen ja turvalliseen lääkehoitoon. 
 
Annika Koivisto, erityisasiantuntija, proviisori, THL 
 
Lisätietoa: Virkkunen H, Relander T, Malmivaara A, Hiltunen P, Jalonen M & Närvänen J. 2020. 
Lääkehoidon tiedonhallinnan konsepti. Versio 1.0. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 
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SYYSKOKOUSTERVEISIÄ 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin etäkokouksena tiistaina 17.11.2020. 
 
Kokouksessa vahvistettiin jäsenmaksujen säilyttäminen aiemman vuoden suuruisina. Jäsenmaksut 
vuodelle 2021 ovat: 
 Varsinainen jäsen (henkilö) 30 €/vuosi 

 Varsinainen jäsen (yritys/yhteisö) 300 €/vuosi 

 Varsinainen jäsen (sairaanhoitopiiri) 500 €/vuosi 

 Kannatusjäsen (henkilö) 100 €/vuosi 

 Kannatusjäsen (yritys/yhteisö) 500 €/vuosi 
 
Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2021 esitettiin ja valittiin Auvo Rauhala.  
 

Hallituksen jäseniksi esitettiin ja valittiin seuraavat henkilöt: Kirsi Coco, Ermo Haavisto, Suvi 
Hakoinen, Anna-Riia Holmström, Merja Kaivolainen, Riitta Karjalainen, Timo Keistinen, Marina 
Kinnunen, Sanna-Maria Kivivuori, Paavo Koistinen, Anssi Kuosmanen, Hanna Kuusisto, Mari Liukka, 
Elina Ottela, Tarja Pajunen, Sirkku Pikkujämsä, Merja Sahlström ja Maiju Welling.  
 
Potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkki myönnettiin Suomen Kipu ry:n luottamushenkilölle 
Kimmo Kanniaiselle. Lämpimät onnittelut! 

 
 
POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN ANSIOMERKIT JA DIPLOMIT 

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/)  
 
Potilasturvallisuusyhdistyksen Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos esittää anomusten 
perusteella ansiomerkin saajat potilasturvallisuusyhdistyksen hallitukselle, joka tekee päätöksen 
ansiomerkin luovuttamisesta. Ansiomerkit myönnetään saajille kevät- ja syyskokouksien 
yhteydessä. Yhdistys myöntää vuosittain enintään 50 ansiomerkkiä. Seuraavan kerran 
ansiomerkkihakemuksia käsitellään yhdistyksen kevätkokouksessa 26.5.2021. 
 
 
KOULUTUTUSTOIVEITA? 

 Ole yhteydessä koulutuskoordinaattoriimme:   
Anssi Kuosmanen, anssi.kuosmanen@niuva.fi 

http://spty.fi/
mailto:anssi.kuosmanen@niuva.fi
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POTILASTURVALLISUUDEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry sekä suuri osa Suomen terveydenhuollon organisaatioista on 
avannut mahdollisuuden HaiPro-Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmän 
tutkimukseen. Yhdistetyn aineiston käyttömahdollisuutta tieteelliseen tutkimukseen tai 
paikalliseen potilasturvallisuuden kehityshankkeeseen voi hakea Suomen 
Potilasturvallisuusyhdistykseltä. Tarkemmat tiedot: www.spty.fi/tutkijoille. 
 
Yhdistyksen tutkimuskoordinaattori on vaihtunut. Uutena tutkimuskoordinaattorina on aloittanut 
hallituksemme uusi jäsen, sairaanhoitaja, TtT Kirsi Coco.  
 
Yhteydenotot ja tiedustelut:   
Tutkimuskoordinaattori Kirsi Coco, tutkimus@spty.fi  
 
JAOSTEN KUULUMISIA 
Turvallinen lääkehoito -jaos on toiminut syksyn aikana aktiivisesti koronatilanteesta huolimatta. 
Jaos on kokoontunut etäyhteyden kautta ja työstänyt yhteisiä materiaaleja muun muassa 
riskilääkkeisiin liittyen yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Jaos on myös osallistunut Fimean 
koordinoiman Turvallinen lääkehoito -oppaan päivitystyön sidosryhmätyöskentelyyn.  
 
Kuluvan kevätkauden kokoukset ajoittuvat helmikuulle ja huhti-toukokuulle. Jäsenten toiveiden 
mukaisesti kokouksissa kuullaan jälleen ajankohtaisista tutkimustuloksista sekä muista toiveiden 
mukaisista koulutusaiheista. Jaos kaipaa edelleen uusia aktiivisia jäseniä mukaan toimintaansa 
erityisesti sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon puolelta! 
 
Potilas- ja asiakasjaos tapasi syksyn 2020 aikana kahdesti suunnitelmien mukaan. Tapaamiset ovat 
koronatilanteen vuoksi toteutuneet etäyhteydellä. Potilasturvallisuuden asiantuntijat jaoksen 
puheenjohtaja Mari Liukka ja Turvallinen lääkehoitojaoksen puheenjohtaja Suvi Hakoinen (v. 2020) 
vierailivat jaoksessa. Tapaamisissa nähtiin tärkeänä yhteistyön lisääminen. Päätettiin järjestää 
yhteinen jaosten kanssa toteutettava tapaaminen, jossa on koulutuksellinen ja verkostoitumisen 
näkökulma. Yhtenä näkökulmana potilaan osallisuuden vahvistaminen. Jaos tapaa seuraavan kerran 
26.4.2021. 
 
Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos kokoontui syksyllä pari kertaa ja osallistui aktiivisesti No 
Harm Experts -verkoston tapaamisiin. Keväälle on sovittu Teamsilla tunnin mittaiset 
”asiantuntijoiden pulinat” aina No Harm Experts -verkoston jälkeen, alkaen 11.2. Toukokuulle on 
suunniteltu kevätpäivät, jotka tarvittaessa siirretään syksylle Covid 19 -tilanteen vuoksi. 
 
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 
Potilas- ja asiakasjaos Tarja Pajunen tarja.pajunen@vshp.fi 
Potilasturvallisuuden asiantuntijat Mari Liukka mari.liukka@eksote.fi  

 

http://www.spty.fi/tutkijoille
mailto:tutkimus@spty.fi
mailto:suvi.hakoinen@helsinki.fi
mailto:tarja.pajunen@vshp.fi
mailto:mari.liukka@eksote.fi

