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SUOMEN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSYHDISTYKSEN JÄSENKIRJE 2/2020             
28.4.2021 

                              
LÄÄKKEENANNON TARKISTUSLISTA SOSIAALIHUOLLON PALVELUIHIN 
Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen laatima Lääkkeenannon tarkistuslista on ollut 
laajassa käytössä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat toivoneet käytössä olevan lääkkeenannon 
tarkistuslistan lisäksi versiota, joka soveltuisi paremmin sosiaalihuollon ympäristöön. Saadun 
palautteen perusteella SPTY on laatinut Lääkkeenannon tarkistuslistan myös sosiaalihuollon 
yksiköiden käyttöön. Molemmat tarkistuslistat löydät täältä ja niitä voi tilata yhdistykseltä. 
 

                                 
 
 
KEVÄTKOKOUS 
Kutsu Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n sääntömääräiseen kokoukseen. 
Aika:          keskiviikko 26.5.2021 klo 18:00- 
Paikka:      Etäyhteydellä (teams) / Vaasan keskussairaala, kokoustila Pääsky, Hietalahdenkatu 2-4, Vaasa 
Kutsutut:  Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n jäsenet 
 
Ilmoittautumiset varsinaiseen kokoukseen 12.5. mennessä info@spty.fi (040 574 7515). Lähetämme 
ilmoittautuneille kokousmateriaalin ja linkin Teams –kokoukseemme. Kevätkokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. 
 
Esityslista 
1.  Kokouksen avaus 
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi    

ääntenlaskijaa 
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5.  Esitetään tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 
7.  Käsitellään ja myönnetään potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkit ja diplomit 
8.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
9.  Kokouksen päättäminen 

     Tervetuloa mukaan! 

https://spty.fi/muut-julkaisut/
mailto:info@spty.fi
http://spty.fi/wp-content/uploads/2021/03/SPTY-kev%C3%A4tkokous-26.5.2021_esityslista_4.3.2021_f.pdf
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TEE NYT ESITYS POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN ANSIOMERKKIEN JA DIPLOMIEN SAAJASTA  
Yhdistys myöntää potilasturvallisuuden ansiomerkin ja diplomin yhdistyksen jäsenen tai jäsenorganisaation 
esityksestä henkilölle tai yhteisölle.  
 
Potilasturvallisuuden ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on osoittanut aktiivisesti 
varmistavansa potilas- tai asiakasturvallisuutta ja/tai on osoittanut kehittävänsä potilas- tai 
asiakasturvallisuutta. Ansiomerkki voidaan myöntää myös, jos henkilö tai taho on tehnyt merkittävän teon 
avoimuuden ja potilasturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi.  
 
Yhdistys myöntää vuosittain enintään 50 ansiomerkkiä. Ansiomerkin hakuaika on jatkuva. Ansiomerkin 
saajia esitetään yhdistyksen verkkosivujen kautta. Potilasturvallisuusyhdistyksen potilasturvallisuuden 
asiantuntijat -jaos esittää anomusten perusteella potilasturvallisuusyhdistyksen hallitukselle ansiomerkin 
saajat, joka tekee päätöksen ansiomerkin luovuttamisesta. Ansiomerkit myönnetään saajille kevät- ja 
syyskokouksen yhteydessä. Yhdistys julkaisee vuosittain omilla verkkosivuillaan ja jäsenkirjeessä 
ansiomerkkien saajien nimet ja organisaatiot.  
 
SPTY myönsi edellisen kerran 17.11. pidetyssä syyskokouksessaan ansiomerkkejä ja diplomeja. 
Lähemmin ansiomerkin saajiin voi tutustua yhdistyksen Ansiomerkit -sivuilla. 
Seuraavan kerran yhdistys myöntää ansiomerkkejä kevätkokouksessaan 26.5.  
Tee esitys 16.5. mennessä yhdistyksen verkkosivuilla olevan hakulomakkeen kautta. 
 
POTILASTURVALLISUUDEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 
Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys ry sekä suuri osa HaiPro – Terveydenhuollon 
vaaratapahtumien raportointijärjestelmää Suomessa käyttävistä organisaatioista on avannut 
mahdollisuuden yhdistetyn HaiPro-aineiston tutkimukseen. Tavoitteena on parantaa potilas- ja 
asiakasturvallisuutta tutkimustiedon avulla. Yhdistetyn aineiston käyttömahdollisuutta tieteelliseen 
tutkimukseen tai paikalliseen potilasturvallisuuden kehityshankkeeseen voi hakea Suomen Potilas- ja 
asiakasturvallisuusyhdistykseltä.  
Tarkemmat tiedot: www.spty.fi/tutkijoille 
Yhteydenotot ja tiedustelut: Kirsi Coco, tutkimuskoordinaattori, tutkimus@spty.fi 
  
JÄSENMAKSU 
Yhdistyksen tehtävänä on potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen. Tarjoamme tietoa potilas- ja 
asiakasturvallisuudesta, tuotamme siihen liittyvää materiaalia, kuten oppaita ja työkaluja (mm. lääkekortti), 
järjestämme koulutusta ja edistämme potilas- ja asiakasturvallisuuden tutkimusta. Lisäksi tuemme potilaita 
ja asiakkaita siinä, miten he voivat itse edistää oman hoitonsa turvallisuutta. 
Toimintamme mahdollistaa jäseniltä kerätyt jäsenmaksut. Jäsenlaskutuksemme on lähtenyt liikkeelle. 
Jäsenmaksumme on: 
- 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 
 
Kiitämme kaikkia jäsenyydestä ja jo nyt jäsenmaksun suorittamisesta. 
 
 
 

http://spty.fi/ansiomerkit/
http://spty.fi/ansiomerkin-hakulomake/
mailto:tutkimus@spty.fi
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JÄSENREKISTERI JA VERKKOSIVUT 
Jäsenrekisteri ja verkkosivu uudistuksemme on nyt uudistettu. Olemme nyt siirtyneet uuteen järjestelmään 
ja toivomme sen myötä palvelevamme jäseniämme paremmin. Jos yhteystietonne ovat muuttuneet tai 
mielessänne on kysymyksiä, olethan yhteydessä info@spty.fi tai  
verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta  
 
YHDISTYS ON TWITTERISSÄ 
Olemme myös twitterissä @SPTYry https://twitter.com/SPTYry 
Twiittailemme avainsanoilla: 
#potilasturvallisuus #asiakasturvallisuus #lääkitysturvallisuus #laiteturvallisuus #yhteinenasia 
 
KOULUTUSTA 
Koulutuksiin liittyen voit olla yhteydessä koulutuskoordinaattoriimme: 
Anssi Kuosmanen anssi.kuosmanen@niuva.fi 
 
TUTUSTU TOIMINTAAN 
Yhdistyksen toimintaan pääsette tutustumaan esitteemme avulla, joka löytyy yhdistyksen sivuilta. Voitte 
tilata esitettä ja muuta yhdistyksen materiaalia info@spty.fi 
 
Jaosten toimintaan tarvitaan aktiivisia toimijoita mukaan ja innokkaita pyydetään ottamaan yhteyttä alla 
oleviin yhdyshenkilöihin. 
 
JAOSTEN YHTEYSHENKILÖIDEN 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 
 
YHTEYSTIETOMME  
- sähköpostiosoite: info@spty.fi 
- Tutkimusneuvosto: tutkimus@spty.fi 
- Hallituksen jäsenten ja toimijoiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta yhteystiedot -osiosta. 
 

                                                  Aurinkoista kevättä! 

                                                  

mailto:info@spty.fi
http://spty.fi/yhteystiedot/
http://spty.fi/wp-content/uploads/2018/09/SPTY_esite_2018_Kevyt-1.pdf
mailto:info@spty.fi
mailto:tutkimus@spty.fi

