
Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry  

JÄSENKIRJE 
Torstai  9. helmikuuta 2023 1/2023  

 
                                 SPTY hallitus suunnitteli yhdistyksen toimintaa kehittämispäivässä Helsingissä 14.1.2023. 
 

 
 

   

SANNA-MARIA KIVIVUORI 

 
 
Hei kaikki yhdistyksen jäsenet, 

olen Sanna-Maria Kivivuori, yhdistyksen 
uusi puheenjohtaja. Päivätyökseni toimin 
HUSin laatuylilääkärinä. Taustaltani olen 
lastenlääkäri ja lastensyöpälääkäri.  Asun 
Helsingissä mieheni kanssa. Lapset ovat 
muuttaneet pois kotoa. Rakas 
harrastukseni on kilpatanssi. 

Yhdistys perustettiin vuonna 2010. 
Pandemian vuoksi 10v juhlat jäivät 
pitämättä. Haaveilen siitä, että saisimme 
järjestettyä jäsentapaamisen ihan 
kasvotusten. Yhdistyksellä tietenkin aina 
on rajoitteena se, että menomme täytyy 
pitää tarkasti hyvinkin pieninä ja se, että 
teemme työtä vapaaehtoisvoimin. Jos 
teille, hyvät lukijat, syntyy ajatuksia 
jäsentapaamisen suhteen, lähettäkää 
viestiä. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenenä olen 
nyt ollut muutaman vuoden. Heti, kun 
tulin aktiivisesti yhdistyksen toimintaan 
mukaan, ilahduin sen aktiivisuudesta, 
vilkkaista keskusteluista ja 
yhteishengestä. Yhdistys on saanut 
todella paljon aikaan 
potilasturvallisuuden edistäjänä. 
Uutena on nyt tullut mukaan myös 
asiakasturvallisuus, jota pyrimme 
nostamaan esiin.   

Suuret kiitokset edeltäjälleni Auvo 
Rauhalalle, joka on tehnyt useita vuosia 
erinomaista työtä yhdistyksen hyväksi. 
Auvo jatkaa yhdistyksen hallituksen 
jäsenenä ja etenkin verkkosivujen 
kehittämisessä hän on aivan 
korvaamaton. 

Hyvää alkuvuotta kaikille ja muistakaa 
herkästi lähestyä yhdistystä toiveidenne 
ja ideoidenne suhteen. 

Sanna-Maria 
info@spty.fi 

 

 

Yhteistapaaminen  

Yhdistys järjestää yhteistapaamisen vuonna 2023. Saadaksemme toteutettua mahdollisimman onnistuneen ja toiveita vastaavan 
tilaisuuden kuulemme mielellämme toiveitanne ja ideoitanne liittyen päivän teemoihin, puhujiin ja vaikkapa tapaamispaikkaan. 
Lähetä ne osoitteeseen info@spty.fi. 
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Uusi puheenjohtaja esittäytyy  
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Kutsu kevätkokoukseen 29.5.2023 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 

 

Olette lämpimästi tervetulleita Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY 
ry:n kevätkokoukseen, johon on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.  

Ilmoittaudu mukaan kevätkokoukseen 20.5. mennessä: info@spty.fi tai puh. 040 
574 7515 (sihteeri). Lähetämme ilmoittautuneille muun muassa tarvittavan linkin 
kokoukseen. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen 
käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti (info@spty.fi) hallitukselle hyvissä 
ajoin, voidaksemme sisällyttää asian kokouskutsuun. 

 

 

 

 
Aika: maanantai 29.5. klo 17:30- 
Paikka:  Teams & paikka ilmoitetaan lähempänä kokousta 
Kutsutut: Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n jäsenet 
 

 

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN ANSIOMERKIT JA 
DIPLOMIT  

Yhdistys myönsi syyskokouksessaan 21.11.2022 yhteensä kymmenen potilas- ja asiakasturvallisuuden 
ansiomerkkiä ja diplomia  

 

  
 
 

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 asiakas- ja potilasturvallisuuteen 
liittyvän avoimuuden ja kulttuurin 
kehittämiseksi. 

Yhdistys myöntää vuosittain enintään 
50 ansiomerkkiä. Ansiomerkin hakuaika 
on jatkuva. Ansiomerkin saajia 
esitetään yhdistyksen verkkosivujen 
kautta.  

Yhdistyksen hallitus käsittelee ja 
myöntää ansiomerkit ja diplomit             
kevät- ja syyskokouksessaan.  

Yhdistys julkaisee verkkosivuillaan ja 
jäsenkirjeessä ansiomerkkien saajien 
nimet ja organisaatiot. 

SPTY myönsi syyskokouksessa 
21.11.2022 kahdeksalle toimijalle ja 
kahdelle yhteisölle ansiomerkin ja 
diplomin potilas- ja asiakas-
turvallisuuden varmistamisessa ja 
kehittämisessä ansioituneelle.                 
Onnea kaikille tunnustuksen saaneille! 
Lähemmin saajiin voi tutustua 
yhdistyksen Ansiomerkit -sivuilla.  

Seuraavan kerran yhdistys myöntää ansiomerkkejä kevätkokouksessaan 29.5. Tee esitys yhdistyksen 
verkkosivuilla olevan hakulomakkeen kautta 20.5. mennessä. 
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Kotisivut uudistuvat – tarvitsemme 
ideoitanne! 

Ajassa elävät, aktiiviset ja helppokäyttöiset kotisivut ovat tulleet 
yhdistyksille yhtä keskeisemmäksi yhteyskanavaksi jäsenistöön, 
sidosryhmiin ja koko väestöön. Omin voimin ylläpidettävien kotisivujen ja 
jäsenrekisterin avulla on mahdollista pitää yhteyttä jäseniimme 
joustavammin ja tarvittaessa tiiviimmin, yksittäisten jäsenten esittämien 
toiveitten mukaisesti. 

SPTY on toiminut taustaorganisaationa lääkäreiden ja hammaslääkäreiden terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden 
erityispätevyydelle. Kun olimme syksyllä 2021 laatineet tämän erityispätevyyden kotisivut (https://th-laatu-
potilasturvallisuus.yhdistysavain.fi/) helppokäyttöisellä ohjelmalla, aloimme yhdistyksen piirissä innosta puhkuen ajatella, että 
mehän voisimmekin siirtää koko yhdistyksen sivut samalle sivustolle, sen erillisiksi, itsenäisiksi osiksi.  

Nyt sivustoa on jo kohtalaisesti rakennettu, mutta se on vielä keskeneräinen ja siksi piilossa. Alustavana suunnitelmanamme on 
julkaista uudet kotisivut loppukeväällä. Yhdistyksen sivuston osoite säilyy entisenä (https://spty.fi/). Ja konsulttiapua otamme vain 
välttämättömiin kohteisiin: ulkoasun suunnitteluun ja huoltokatkoksen aikana tehtäviin kriittisimpiin kohtiin. Sivummehan saavatkin 
näyttää hieman harrastelijamaisilta, olemmehan aatteellinen yhdistys, jonka missiona on tukea asiakas- ja potilasturvallisuutta niin 
omalla työllämme kuin jäsenmaksutuloillammekin! 

Toivoisimme teiltä ideoita ja kommentteja siitä, mitä haluaisitte uusien kotisivujemme sisältävän, jotta ne parhaalla tavalla 
palvelisivat teitä ja missiotamme. Tulemme helmikuussa vielä lähettämään teille lyhyen kyselyn, mutta voitte hyvin meilata jo nyt 
ideoistanne ja ajatuksistanne (e-mail: info@spty.fi).  

Tervetuloa mukaan kehittämään! Mielellään otamme vastaan myös vapaaehtoisia kotisivujen osien ylläpidosta kiinnostuneita. 
Työtä on tarkoitus jakaa mahdollisimman monen halukkaan kesken. Yhdistysavaimen sivuston päivittäminen teksteillä, kuvilla, 
linkeillä ym. ei todellakaan ole mitään rakettitiedettä, sen oppii nopeasti joko opastuksesta, videoista tai ohjeteksteistä! Ja 
ylläpidossa voi avustaa myös tuottamalla sisältöä, jonka joku muu sitten siirtää sivustolle. 

Meillä on suuret odotukset uusien kotisivujen tarjoamista mahdollisuuksista, osana uudistuvaa ja kehittyvää yhdistystämme! 

 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden tutkimus ja kehittäminen 
- Tutkimuslupahakemuksen jättäminen ei enää ole mahdollista 

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n kautta on 
aiemmin voinut hakea lupaa yhdistetyn HaiPro©-
vaaratapahtuma-aineiston käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa 
tai organisaation sisäisessä kehittämishankkeessa. SPTY on 
koordinoinut tätä HaiPro -käyttölupien myöntämistä keskitetysti 
vuodesta 2016. Tutkimussuunnitelmat on arvioinut SPTY:n 
hallituksen asettaman tutkimusneuvoston jäsenet.  

Uusien käyttölupahakemuksen myöntäminen yhdistettyyn 
HaiPro-vaaratapahtuma-aineistoon ei ole enää mahdollista, koska 
käytännön, jossa tutkimuslupa haetaan kolmannen osapuolen 
(SPTY) kautta, ei katsota täyttävän muuttuneen lainsäädännön 
(GDPR, toisiolaki) vaatimuksia (SPTY:n hallituksen päätös 
6.6.2022 ja täsmennys 21.11.2022). 

Tutkijan tulee hakea käyttö/tutkimusluvat tutkimuksen kohteena 
olevilta organisaatioilta suoraan. 

Tilanne ei aiheuta muutoksia jo myönnettyihin käyttölupiin. 

Yhteydenotot ja tiedustelut: Kirsi Coco, tutkimuskoordinaattori, tutkimus@spty.fi  
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Kuva 1 

Turvallinen lääkehoito -jaos  

Jaos kokousti syyskaudella kaksi kertaa. 
Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia 
asioita, jaettiin oppeja erilaisista 
vaaratapahtumista ja keskusteltiin 
jaoksen toiminnan tulevaisuudesta.  

Jaoksen jäsenet ovat kukin tahoillaan 
aktiivisesti osallistuneet myös muiden 
asiakas- ja potilasturvallisuutta edistävien 
tahojen, kuten Fimean ja Asiakas- ja 
potilasturvallisuuskeskuksen, toimintaan.  

Jaos on päättänyt jättää toimintansa 
tauolle kevään 2023 ajaksi, ja pohtii 
toiminnan uudelleenjärjestäytymistä 
syksyllä 2023.  

Potilasjaos 

Jaos kokoontuu neljä kertaa vuodessa. 
Vuoden ensimmäinen kokous toteutuu 
helmikuun lopussa. 

Jaos painottaa kaikessa toiminnassaan 
asiakkaan, potilaan ja läheisten 
näkökulmaa, roolia ja osallisuutta 
asiakas- ja potilasturvallisuuden 
edistämisessä ja varmistamisessa.  

Kuluvana vuonna julkaistaan mm. oman 
lääkehoidon seurantaa tukevat 
lääkehoidon kortit myös ruotsin- ja 
englanninkielisinä. 

 Jaos jatkaa edelleen yhdistyksen 
toiminnan tunnetuksi tekemistä 
asiakkaiden, potilaiden ja heidän 
läheistensä sekä järjestöjen keskuudessa. 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden 
asiantuntijat -jaos 

Jaos tapasi vapaamuotoisesti Vaasassa 
ennen Asiakas- ja potilasturvallisuuden IV 
-seminaaria. Keskustelun aiheeksi 
nousivat hyvinvointialueiden valmistelut, 
sekä jaoksen tulevaisuus ja tarpeellisuus. 
Jaos tarvitsee myös uuden vetäjän. Näistä 
asioista keskusteltiin syksyllä myös 
yhdessä vapaamuotoisessa teams-
tapaamisessa. Jäsenet kaipaavat 
vapaamuotoisia tapaamisia. 
 
Asiantuntijajaos kokoontuu 
vapaamuotoisesti ja epäsäännöllisesti 
teamissa vuoden 2023 aikana. 
 

Lääkärijaos  

Lääkärijaos toimii taustatukena yhdessä 
terveydenhuollon hallinto- ja 
johtajalääkärien alaosaston kanssa 
Lääkäriliiton vuonna 2021 hyväksymän 
terveydenhuollon laadun ja 
potilasturvallisuuden erityispätevyyden 
toimikunnalle ( https://th-laatu-
potilasturvallisuus.yhdistysavain.fi/).  

Toimikunta ottaa vastaan 
ilmoittautumisia lääkäreiltä ja 
hammaslääkäreiltä, jotka haluavat 
aloittaa kouluttautumisen tähän 
erityispätevyyteen. Se myös arvioi 
erityispätevyyttä hakevien portfoliot ja 
kriteerien täyttyessä puoltaa Lääkäri-
/Hammaslääkäriliitolle 
erityispätevyyksien myöntämistä. 
Erityispätevyyksiä on 30.1.2023 
mennessä myönnetty 40 kpl, joista kolme 
hammaslääkäreille. 

Hakemusten viimeinen jättöpäivä 
toimikunnan seuraavalle 
käsittelykierrokselle on 31.3.2023! 

 

JAOSTEN YHTEYSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT 

Turvallinen lääkehoito    Suvi Hakoinen suvi.hakoinen@helsinki.fi  
Potilas- ja asiakasjaos      Tarja Pajunen tarja.pajunen@ovph.fi  
Potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat Mari Liukka mari.liukka@ovph.fi  
Lääkärijaos      Auvo Rauhala auvo.rauhala@ovph.fi  
 
Jaosten toimintaan tarvitaan aktiivisia toimijoita mukaan ja innokkaita pyydetään ottamaan yhteyttä yllä oleviin 
yhdyshenkilöihin. 
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Jäsenmaksu   
Jäsenmaksut ovat tulossa alkukevään aikana. Jäsenmaksuun 
tarvittavat tiedot tulevat sähköpostiisi lähettäjältä Suomen 
Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry 
(flomembers@floapps.com). Jäsenmaksujen avulla voimme mm. 
tuottaa materiaaleja organisaatioiden käyttöön. Käy katsomassa 
jo valmiita julkaisuja yhdistyksen nettisivuilta.  

Tutustu toimintaan 
Yhdistyksen toimintaan pääsette tutustumaan esitteemme 
avulla, joka löytyy yhdistyksen sivuilta. Voitte tilata 
yhdistyksen materiaalia info@spty.fi  

 

Yhteystietomme 
 Sähköpostiosoite: info@spty.fi 

 Hallituksen jäsenten ja toimijoiden yhteystiedot löytyvät 

verkkosivuilta yhteystiedot -osiosta. 
Jäsenrekisteri  
Yhdistys on uusimassa verkkosivujaan jäseniä entistä paremmin 
palvelevaan muotoon. Ilmoitathan muuttuneet yhteystietosi 
info@spty.fi.  Tavoitat meidät myös verkkosivujen 
yhteydenottolomakkeen kautta. 

 

Koulutusta 
Koulutuksiin liittyen voit olla yhteydessä  
koulutuskoordinaattoriimme: Kirsi Coco kirsi.coco@tehy.fi  
 

  

 

SPTY viestii somessa 
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta 

Twitter: @SPTYry https://twitter.com/SPTYry 

LinkedIn: SPTY ry www.linkedin.com/in/spty-ry-00b079262/ 

Sometamme avainsanoilla: 

#potilasturvallisuus #asiakasturvallisuus 

#lääkitysturvallisuus #laiteturvallisuus #yhteinenasia 

 
 
 

 

Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivä 17.9.2023 

  

Syyskuun 17. päivänä vietetään maailman terveysjärjestö WHO:n julistamaa 
potilasturvallisuuden päivää. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa päivästä, ja 
Suomessa toteutamme sitä yhdessä kaikkien kanssa asiakas- ja 
potilasturvallisuuden päivänä.  

WHO on julkaissut päivän teemaksi osallisuuden.  

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus kokoaa sivuilleen tietoa päivästä ja sen 
toteutuksesta. Myös WHO:n kampanjasivut kertovat päivästä. Molemmat sivut 
päivittyvät kevään aikana. 

Voit tutustua aikaisempien vuosien tapahtumiin täällä: 
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/tapahtumia-ja-koulutuksia/asiakas-ja-
potilasturvallisuuspaivat/ ja 

https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day 
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