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SYYSKOKOUS 1.12.2021 

Yhdistys vietti syyskokoustaan etäyhteyden välityksellä. Kokouksessa kuultiin esitys Second 

Victim -protokollasta, käytiin läpi yhdistyksen sääntömääräiset ja ajankohtaiset asiat, valittiin 

hallitus vuodelle 2022 sekä jaettiin vuoden 2021 viimeiset potilas- ja asiakasturvallisuuden 

ansiomerkit. 

 

Vahinko voi sattua kenelle tahansa – seistään toistemme tukena  

Kanta-Hämeen keskussairaalan johtajaylilääkäri, 

TaYS-ERVA-alueen potilasturvallisuuslähettiläs 

Sally Leskinen piti yhdistyksen syyskokouksessa 

tärkeän puheenvuoron työntekijän tukemisesta 

vahingon tai virheen sattuessa. On tärkeää 

muistaa, että virheen tai vahingon yhteydessä 

potilaan tai asiakkaan ohella vahingon kohtaa 

myös se ammattilainen, joka on paikalla, kun 

suojaukset pettävät ja vahinko realisoituu. Virhe 

on raskas kohdata, ja osa voi pohtia jopa 

itsemurhaa tapahtuneen jälkeen. Jokaisessa 

organisaatiossa pitäisikin olla olemassa niin 

sanottu Second Victim -protokolla, jonka avulla turvataan myös ammattilaisten pääsy tapauksesta 

yli. Se, kuinka kauan protokollan vieminen vie aikaa, vaihtelee tilanteesta riippuen. Työyhteisön tuki 

on kuitenkin keskeisessä roolissa tapauksesta selviämisessä. Protokollan avoin läpivienti viestii myös 

muille työntekijöille siitä, että he voivat luottaa työnantajan olevan heidän tukenaan, jos jotain 

sattuu.  

 

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen hallitus 2022 

Yhdistyksen jäsenet valitsivat syyskokouksessa yhdistyksen hallituksen vuodelle 2022. Yhdistyksen 

sääntöjen mukaisesti hallitukseen voidaan valita puheenjohtajan lisäksi 5-18 jäsentä edustamaan 

yhdistystä. Hallitukseen on saatu kattavasti eri tahojen edustajia mukaan. 

 

Hallituksen jäsenet vuodelle 2022 ovat:  

Auvo Rauhala (puheenjohtaja, lääkärijaoksen puheenjohtaja) 

Merja Sahlström (1. varapuheenjohtaja, jäsenvastaava, viestintäkoordinaattori) 

Sanna-Maria Kivivuori (2. puheenjohtaja) 

Tarja Pajunen (sihteeri, potilas- ja asiakasjaoksen puheenjohtaja,) 

Mari Liukka (asiantuntijat -jaoksen puheenjohtaja, jäsenvastaava, viestintäkoordinaattori) 

Suvi Hakoinen (turvallinen lääkehoito -jaoksen puheenjohtaja) 

Elina Ottela (rahastonhoitaja) 
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Kirsi Coco (tutkimuskoordinaattori) 

Maiju Welling (koulutuskoordinaattori) 

Timo Keistinen 

Marina Kinnunen 

Paavo Koistinen  

Anna-Riia Holmström 

Merja Kaivolainen 

Riitta Karjalainen 

Hanna Kuusisto 

 

Kiitos kaikille hallituksen ja yhdistyksen työssä mukana olleille ja tuleville! 

 

SPTY luovutti Sally Leskiselle sekä Markus Henrikssonille kevätkokouksessa 26.5.2021 myönnetyn 

potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkin 

 

Perustelut: 

Markus Henriksson on viranomaisvalvojan roolissa 

vuosien ajan pitkäjänteisesti tehnyt töitä turvallisen ja 

laadukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon eteen. Hän on 

mm. edistänyt omavalvontaa ja ansiokkaasti esiintynyt 

julkisuudessa potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevissa 

asioissa. 

 

 

Perustelut: 

Sally Leskinen on lääkärijohtaja, joka on rohkeasti 

puhunut ammattilaisten tukemisesta potilasvahinkojen 

jälkeen ja lanseerannut Second victim -protokollaa 

Suomessa. Hän on omakohtaisen kokemuksensa 

jakamisen kautta näyttänyt esimerkkiä siitä, kuinka 

omista vahingoista voi puhua ja siten vaikuttanut 

myönteisesti potilasturvallisuuskulttuuriin. 

 

Yhdistys myönsi syykokouksessaan 1.12.2021 yhteensä kuusi potilas- ja asiakasturvallisuuden 

ansiomerkkiä ja diplomia 

SPTY myönsi syyskokouksessa 1.12.2021 kuusi ansiomerkkiä ja 

diplomia potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamisessa ja 

kehittämisessä ansioituneille henkilöille. Yhteensä vuoden 2021 aikana 

myönnettiin 36 ansiomerkkiä ja diplomia. Onnea kaikille tunnustuksen 

saaneille! Lähemmin saajiin voi tutustua yhdistyksen Ansiomerkit-

sivuilla.  

 

http://spty.fi/ansiomerkit/
http://spty.fi/ansiomerkit/
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Yhdistys myöntää potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkin ja diplomin yhdistyksen jäsenen tai 

jäsenorganisaation esityksestä henkilölle tai yhteisölle.  

Potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on 

osoittanut aktiivisesti varmistavansa tai 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. Yhdistyksen potilas- ja 

asiakasturvallisuuden asiantuntijat -jaos esittää anomusten perusteella yhdistyksen 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. 

 

Seuraavan kerran yhdistys myöntää ansiomerkkejä kevätkokouksessaan 2022. Tee esitys 

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 

Syyskokouksessa vahvistettiin jäsenmaksujen säilyvän ennallaan myös vuodelle 2022. Jäsenmaksut 

ovat seuraavat: 

 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  

 

Olethan maksanut vuoden 2021 jäsenmaksusi? Jäsenmaksuun tarvittavat tiedot olet saanut 

sähköpostiisi lähettäjältä Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry 

(flomembers@floapps.com). Jäsenmaksujen avulla voimme tuottaa materiaaleja organisaatioiden 

käyttöön. Käy katsomassa jo valmiita julkaisuja yhdistyksen nettisivuilta. 

 

http://spty.fi/ansiomerkin-hakulomake/
http://www.spty.fi/tutkijoille
mailto:tutkimus@spty.fi
mailto:flomembers@floapps.com
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Jäsenyyteen ja jäsenmaksuihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä jäsenvastaava Merja 

Sahlströmiin (merja.sahlstrom@ylasavonsote.fi) tai Mari Liukkaan(mari.liukka@eksote.fi). 

 

JÄSENREKISTERI JA VERKKOSIVUT 

Jäsenrekisteri ja verkkosivumme on uudistettu. Olemme 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: 

Maiju Welling maiju.welling@vakuutuskeskus.fi  

 

JAOSTEN KUULUMISIA 

Jaosten yhteistyö- ja verkostoitumistapahtuma 14.2.2022: Asiakas- ja potilasturvallisuutta 

yhdessä kehittäen 

Jaoksille on suunnitteilla yhteinen tapaaminen, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä jaosten 

välillä sekä lisätä tietoisuutta jaosten toiminnoista. Tapaamispäiväksi on suunniteltu ystävänpäivää 

14.2.2022. Tavoitteena on tavata ensisijaisesti kasvokkain Helsingissä Pasilassa, osaan tilaisuutta 

pyritään järjestämään myös etäyhteys. Tilaisuuden osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevia 

koronarajoituksia, joten tapahtuman järjestely saattaa muuttua vielä matkan varrella. Tapaamisen 

ohjelma jäsenkirjeen liitteenä. Laita päivämäärä kalenteriisi ja ilmoittaudu tapahtumaan 

viimeistään 1.2. sähköpostilla info@spty.fi.  

 

Turvallinen lääkehoito -jaos: 

Turvallinen lääkehoito -jaos toimi aktiivisesti kuluneen vuoden ajan pandemiatilanteesta 

huolimatta. Jaos muun muassa laati sosiaalihuollon yksiköille suunnatun lääkkeenannon 

tarkistuslistan, joka julkaistiin lääkehoidon päivän yhteydessä. Kokouksissa keskusteltiin muun 

muassa kansallisen lääkehoidon peruskoulutuksen tarpeesta sekä lääkehoidon osaamisen 

varmistamiskäytänteistä Suomessa. Lisäksi kuultiin tuttuun tapaan ajankohtaisia tutkimustuloksia 

mm. hoivakotien lääkehoidon riskeistä sekä koneellisen annosjakeluprosessin haasteista. Tulevana 

vuonna 2022 jaos haluaa osaltaan varmistaa lääkehoidon turvallisuutta tulevilla hyvinvointialueilla 

muun muassa osallistumalla aktiivisesti asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022–2026 

mailto:merja.sahlstrom@ylasavonsote.fi
mailto:mari.liukka@eksote.fi
mailto:info@spty.fi
http://spty.fi/yhteystiedot/
https://twitter.com/SPTYry
mailto:maiju.welling@vakuutuskeskus.fi
mailto:info@spty.fi
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toimeenpanoon. Lisäksi jaos jatkaa tutkimus- ja teemakokouksien järjestämistä sekä yhdistyksen 

jaosten yhteistyön edistämistä.  

 

Potilasjaos:  

Jaos on tavannut syksyn aikana ja viimeistellyt joulukuussa julkaistua kuvausta tunnistamisen 

varmistamisen menettelyistä asiakkaan ja potilaan näkökulmasta sekä valmistautuu ohjeen 

jalkauttamiseen. Lisäksi jaos on työstänyt lääkkeen käyttäjän lääkehoidon varmistavaa lääkekorttia. 

Jaos valmistautuu mm. ystävänpäivään 2022 siirtyvään jaosten yhteistapaamiseen ja tulevan 

strategian jalkautumiseen tulevana vuonna.  

 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat -jaos: 

Jaos on jatkanut viime keväänä tutuksi tulleita asiantuntijoiden pulinoita No Harm 

Experts -luentojen jälkeen ja samaa käytäntöä jatketaan ensi vuonnakin. Vuoden viimeisimmässä 

palaverissa keskusteltiin OTKESin roolista terveydenhuollon vakavien vaaratapahtumien 

tutkinnoissa.  

 

Lääkärijaos 

Lääkärijaos toimii taustaorganisaationa yhdessä terveydenhuollon hallinto- ja johtajalääkärien 

alaosaston kanssa Lääkäriliiton vuonna 2021 hyväksymän terveydenhuollon laadun ja 

potilasturvallisuuden erityispätevyyden toimikunnalle ja tukee sitä sen toiminnassa. Toimikunta 

ottaa vastaan ilmoittautumisia lääkäreiltä, jotka haluavat aloittaa kouluttautumisen. Se myös arvioi 

ja tekee Lääkäriliitolle esityksiä erityispätevyyksien myöntämisestä anomuksien perusteella.  

 

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 

Potilas- ja asiakas turvallisuuden asiantuntijat  Mari Liukka  mari.liukka@eksote.fi 

Lääkärijaos Auvo Rauhala auvo.rauhala@vshp.fi  

 

YHTEYSTIETOMME  

 Sähköpostiosoite: info@spty.fi 

 Tutkimusneuvosto: tutkimus@spty.fi 

 Hallituksen jäsenten ja toimijoiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta yhteystiedot -osiosta. 

 

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry toivottaa kaikille 

http://spty.fi/wp-content/uploads/2018/09/SPTY_esite_2018_Kevyt-1.pdf
mailto:suvi.hakoinen@helsinki.fi
mailto:tarja.pajunen@vshp.fi
mailto:mari.liukka@eksote.fi
mailto:auvo.rauhala@vshp.fi
mailto:info@spty.fi
mailto:tutkimus@spty.fi
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Hyvää joulua ja  

onnellista uutta vuotta 2022                     


