


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, The 
Finnish Society for Patient and Client Safety. Yhdistys säilytti lyhenteen SPTY. 

• Yhdistyksen päämäärä on omalla toiminnallaan varmistaa, että asiakkaat ja potilaat 
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 hyvinvointialuejäseniä.
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Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys 
SPTY

• Tehtävämme on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 
potilasturvallisuuden kehittäminen. 

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

• Tarjoamme tietoa asiakas- ja potilasturvallisuudesta, järjestämme 
koulutusta ja edistämme potilasturvallisuuden tutkimusta. 

• Tuemme asiakkaita ja potilaita oman asiakas- ja potilasturvallisuutensa 
edistämisessä.
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Jaosten esittely

* Potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat -jaos 
* Turvallinen lääkehoitojaos
* Potilas- ja asiakasjaos
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Potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat –
jaos

• Mari Liukka, puheenjohtaja

• 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. 
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Turvallinen lääkehoito -jaos

• Puheenjohtaja Suvi Hakoinen

• Moniammatillinen toiminta- ja keskustelufoorumi 

– Edistää lääkitysturvallisuutta levittämällä tietoa hyvistä käytänteistä ja tuottamalla 
materiaalia työn tueksi

– Tarjoaa asiantuntemustaan yhdistyksen ja ulkopuolisten käyttöön lääkkeiden 
turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä osana potilas- ja 
asiakasturvallisuutta

– 38 jäsentä: ESH, PTH, sosiaalihuolto, julkinen/yksityinen, apteekit, viranomaiset, 
koulutustahot, järjestöt jne... 
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• Mitä olemme tehneet?

– Painomateriaalit

– Lausunnot, kommentit, työhön osallistuminen

– Artikkelit, kirjoitukset, tiedotteet, 
koulutussuunnittelu

• Mitä seuraavaksi?

– Lääkitysturvallisuus tulevilla

hyvinvointialueilla!



Potilas- ja asiakasjaos
• Puheenjohtaja Tarja Pajunen

• Potilas- ja vammaisjärjestöt kumppaneina. Jaos mahdollistaa asiakkaan ja potilaan 
toimijana olon lähellä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistyötä

• Asiantuntemusta ja arjen kokemusta. Asiakkaan ja potilaan näkökulman rinnalla 
järjestöillä on runsaasti asiantuntemusta ja ammattitaitoa 

• Järjestöt hyvä taho viranomaistahon ja yhdistyksen tuottaman tiedon 
jalkauttamisessa potilaille

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

Konkretiaa:

• Mukana Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tunnistamisen varmistamisen 
kehittämislinjassa ja sen jalkauttamisessa

• Asiakkaille ja potilaille materiaalia oman lääkehoidon                                            
turvallisuuden varmistamisesta => lääkekortit

• Yhteistapaaminen ja 

kehittäminen jaosten kanssa
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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

• Tunnenko lääkehoitoni?

• 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/oppaat
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https://spty.fi/oppaat/


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/


Kiitos!


