


Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry on vuonna 2010 perustettu 
potilaiden, ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteinen foorumi

Yhdistys on sääntömuutoksen myötä muuttanut 30.9.2020 nimekseen Suomen potilas- ja 
asiakasturvallisuusyhdistys SPTY, Finlands patient- och klientsäkerthetsförening rf. 
Englanniksi The Finnish Society for Patient and Client Safety. Yhdistys säilyttää lyhenteen 
SPTY. 

• Yhdistyksen päämäärä on omalla toiminnallaan varmistaa, että potilaat ja asiakkaat 
saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa ja palveluja.

• Yhdistyksen toimii valtakunnallisesti aktiivisena kehittäjänä, vaikuttajana ja 
arvostettuna asiantuntijana

Toimintaa ohjaavia arvoja ja periaatteita

* Avoimuus ja läpinäkyvyys * Ihmislähtöisyys

* Riippumattomuus * Rohkeus

* Yhteistyöhakuisuus

Yhdistyksen jäseninä on henkilö-, yhteisö- ja sairaanhoitopiirijäseniä.
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Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys 
SPTY
• Tehtävämme on sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasturvallisuuden 

kehittäminen 

• Haluamme olla mukana varmistamassa, että potilaat saavat Suomessa turvallista ja 
laadukasta hoitoa 

• Tarjoamme tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta, järjestämme koulutusta ja 
edistämme potilasturvallisuuden tutkimusta 

• Tuemme potilaita ja asiakkaita oman potilas- ja asiakasturvallisuutensa 
edistämisessä

Potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja lääketieteellisesti oikean 
hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Turvallinen hoito on 
vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. 

Potilasturvallisuus kattaa niin hoidon, lääkitysturvallisuuden kuin laitteiden 
turvallisuuden. Se on osa hoidon laatua. 

Potilasturvallisuus syntyy potilaan, asiakkaan ja häntä hoitavien ammattilaisten 
yhteistyönä.

11.2.2021



Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021

• Hallitus teki valtioneuvoston periaatepäätöksen potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategiasta kesällä 2017.

• Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian avulla suomalaista sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa kehitetään kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria. Tavoitteena on, 
että ihmisen saama hoito, hoiva ja palvelut edistävät hänen fyysistä, psyykkistä ja 
sosiaalista hyvinvointiaan ja niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

• Strategia palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiä ja tuottajia, henkilöstöä, 
potilaita, asiakkaita sekä heidän omaisiaan turvallisen ja vaikuttavan hoidon 
toteuttamisessa.

• Strategian tueksi Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän edistämään 
strategiaa ja tukemaan sen toimeenpanoa ja seurantaa. Yhdistyksestä oli merkittävä 
edustus tässä työryhmässä. Toimeenpanosuunnitelma

• Yhdistys on osallistunut vahvasti potilas- ja asiakasturvallisuus -strategian 
valmisteluun sekä osaltaan edistää sen implementointia.

• SPTY on halukas olemaan mukana uuden potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 
2022- valmistelutyössä. 
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http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/09_2017_Potilas-ja-asiakasturvallisuusstrategia-2017-2021_suomi.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162019/STM_2020_1_j.pdf?sequence=1&isAllowed=y


SPTY jaokset
Potilasturvallisuuden asiantuntijat –jaos

• Tavoitteena on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta luomalla avoin ja aktiivinen 
verkostoitumis-, keskustelu- ja tapaamisfoorumi niille, jotka työskentelevät päivittäin 
potilasturvallisuuden parissa. Tavoitteena on lisäksi tiedon ja osaamisen jakaminen ja 
jalkauttaminen jaoksen sisällä sekä sen ulkopuolella.

• Jaos pyrkii vaikuttamaan kansallisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden strategisiin 
linjauksiin ja tavoitteisiin antamalla tarvittaessa lausuntoja ja osallistumalla potilas-ja 
asiakasturvallisuutta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Potilasturvallisuusasiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä muiden yhdistyksen jaosten 
sekä potilas- ja asiakasturvallisuutta edistävien tahojen kanssa. 

Turvallinen lääkehoito -jaos

• Tavoitteena on tarjota moniammatillinen toiminta- ja keskustelufoorumi, joka edistää 
lääkitysturvallisuutta levittämällä tietoa hyvistä käytänteistä läpi sosiaali- ja 
terveydenhuollon laitos- ja avohoidossa. 

• Tarjoaa asiantuntemustaan yhdistyksen ja ulkopuolisten käyttöön lääkkeiden 
turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä osana potilas- ja asiakasturvallisuutta. 
Jaos haluaa mahdollistaa myös potilaiden, asiakkaiden ja muiden 
lääkitysturvallisuudesta kiinnostuneiden kansalaisten osallistumisen toimintaan.
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SPTY jaokset
Potilas- ja asiakasjaos

• Potilas- ja vammaisjärjestöt kumppaneina. Jaos mahdollistaa potilaan ja asiakkaan 
toimijana olon lähellä potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistyötä

• Asiantuntemusta ja arjen kokemusta. Potilaan ja asiakkaan näkökulman rinnalla 
järjestöillä on runsaasti asiantuntemusta ja ammattitaitoa 

• Järjestöt hyvä taho viranomaistahon ja yhdistyksen tuottaman tiedon 
jalkauttamisessa potilaille

• Jaoksen tehtävänä on mm. tuoda esiin potilaan ja asiakkaan osallisuutta  ja 
vastuuta kykyjensä mukaan potilas- ja asiakasturvallisuudessa

Koulutustoiminta
• Yhdistys järjestää omaa koulutusta sekä suunnittelee ja toteuttaa koulutuksia ja 

seminaareja yhdessä eri toimijoiden kanssa. 

• Kaikki yhdistyksen koulutusmateriaali tallennetaan yhdistyksen verkkosivuilla. Käy 
tutustumassa!

• Voit esittää koulutusaiheita- ja toiveita yhdistykselle

• Koulutusvastaava Anssi Kuosmanen koordinoi koulutuksien järjestelyjä ja 
toteutumista. 
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Tutkimusneuvosto
http://spty.fi/tutkijoille / tutkimus@spty.fi

• Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry sekä suuri osa HaiPro –
Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmää Suomessa käyttävistä 
organisaatioista on avannut mahdollisuuden HaiPro-aineiston tutkimukseen. 

• Tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon potilasturvallisuutta 
tutkimustiedon avulla. 

Yhdistys koordinoi aineiston tutkimuskäyttöä

• Tutkimuslupa voidaan myöntää akateemiseen tieteelliseen tutkimukseen. Aineiston 
käyttölupa voidaan myöntää myös sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden 
toiminnan kehittämisprojekteihin, jotka täyttävät akateemisilta tutkimuksilta 
vaadittavat vastaavat edellytykset ja kriteerit.

• SPTY koordinoi suostumuksensa antaneilta HaiPro -käyttäjäorganisaatioilta yhdistetyn 
vaaratapahtuma-aineiston käyttölupia.

• Yhdistyksen alainen potilasturvallisuuden ja -tutkimuksen asiantuntijoista koostuva 
tutkimusneuvosto arvioi hakemukset ennen käyttöluvan myöntämistä.
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http://spty.fi/tutkijoille
mailto:haiprotutkimus@spty.fi


Potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkki
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Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys (SPTY) myöntää potilas- ja 
asiakasturvallisuuden ansiomerkin ja diplomin. Ensimmäiset ansiomerkit ja 
diplomit myönnettiin SPTY:n syyskokouksessa 14.12.2017.

Ansiomerkki myönnetään hakemuksesta henkilölle tai yhteisölle, joka täyttää 
jonkin seuraavista kriteereistä:
• osoittanut aktiivisesti varmistavansa potilas- ja asiakasturvallisuutta
• osoittanut kehittävänsä potilas- ja asiakasturvallisuutta 
• tehnyt merkittävän teon avoimuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi

SPTY – jäsenorganisaatiot voivat anoa yhdistykseltä ansiomerkkejä 
työntekijöilleen tai yhteisölle
• ansiomerkin saajia esitetään yhdistyksen verkkosivuilla olevan 

hakulomakkeen kautta. http://spty.fi/. Hakuaika on jatkuva
• Ansiomerkit myönnetään saajille kevät- ja syyskokouksen yhteydessä.

http://spty.fi/




SPTY materiaalia www.spty.fi/julkaisut
Oppaat

• Opas alueelliseen potilas- ja asiakasturvallisuustyöhön

• Potilas- ja asiakasturvallisuuden omavalvontaopas maakuntauudistukseen

• Riskienhallinta -opas

• Vakavien vaaratapahtumien tutkinta –opas

Muuta materiaalia

• Lääkkeenannon tarkistuslista

• Johdon turvallisuuskävelyt

Lisäksi yhdistys on tuottanut yhteistyössä Suomen Apteekkariliiton, Suomen 
Farmasialiiton sekä Helsingin yliopiston kanssa arjen apuvälineitä, kuten:  

• Listaus interaktioita aiheuttavista itsehoitolääkkeistä

• Suuren riskin itsehoitolääkkeet

Miten lääkäri, hoitaja ja potilas voivat edistää potilasturvallisuutta?

ISBAR

Varmasti minä -juliste
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http://www.spty.fi/julkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=peRrkxEAsvA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D7BxmWiIypE


SPTY materiaalia www.spty.fi/julkaisut
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http://www.spty.fi/julkaisut


Kiitos!


