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YHDISTYKSEN NIMI ON MUUTTUNUT
Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt sääntömuutoksemme.
Nimemme on nyt:
Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry, ruotsiksi Finlands patient- och
klientsäkerhetsförening rf ja englanniksi The Finnish Society for Patient and Client Safety.
MAAILMAN POTILASTURVALLISUUSPÄIVÄ 17.9.2020
WHO organisoi maailman potilasturvallisuuspäivän toisen kerran 17.9.2020. STM toimi päivän
vastuutahona Suomessa. Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus koordinoi päivää
STM:n tehtävänannon mukaisesti. Suomessa päivään osallistuttiin tänä vuonna laajalla rintamalla
ympäri Suomea THL:lta, STM:stä ja eri organisaatioista, sairaanhoitopiireistä ja ammattijärjestöistä
ja yhdistyksistä. Useilla paikkakunnilla sairaaloita, terveyskeskuksia sekä julkisia rakennuksia, kuten
Finlandiatalo, valaistiin oranssilla teemavärillä. Lisäksi päivää juhlistettiin erilaisilla koulutuksilla
sekä muilla tempauksilla. Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys osallistui päivän
kansalliseen tapahtumaan ”Henkilöstöturvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta” webinaariin,
jonka avasi perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru ja jossa muina esiintyjinä oli mm. Satu Koskela
STM:stä, Hanna Nohynek THL:sta sekä laaja joukko järjestötoimijoita. SPTY oli mukana ja
puheenvuoron tilaisuudessa piti yhdistyksen puheenjohtaja Auvo Rauhala. Päivän tapahtumiin voi
tutustua ja linkin esitykseen voi pyytää Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksesta
noharm@vshp.fi tai katsoa täältä.
Merkitse ensi vuoden päivä jo valmiiksi kalenteriin, perjantai 17.9.2021!

Finlandiatalo 17.9.2020.
Kuvat: Jyri Kujala

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 17.9.2020.

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSYHDISTYS SPTY RY JA COVID – TILANNE
Vallitsevan COVID -tilanteen vuoksi keväästä lähtien kaikki yhdistyksen jaosten sekä hallituksen
kokoukset on järjestetty ja järjestetään toistaiseksi etänä.
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Yhdistys täyttää kuluvana vuonna 10 vuotta. COVID -tilanteen edelleen vaikuttaessa, hallitus on
päättänyt siirtää juhlallisuudet vuoden 2021 syksyyn, jolloin toivottavasti voimme tavata
kasvokkain.
SYYSKOKOUS 17.11.2020 klo 18:00
Olette lämpimästi tervetulleita Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n
syyskokoukseen, joka vallitsevan tilanteen vuoksi pidetään Teams kokouksena.
Aika:
Tiistaina 17.11.2020 klo 18:00.
Kokouspaikka: Teams (Potilasvakuutuskeskus, Itämerenkatu 11–13, 00180 Helsinki).
Kutsutut:
Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n jäsenet
Halutessasi osallistua kokoukseen, ilmoittaudu siihen info@spty.fi tai soita 040 574 7515 (sihteeri
Tarja Pajunen).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian
yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle hyvissä
ajoin, voidaksemme sisällyttää asian kokouskutsuun.
Esityslista
§ 1. Kokouksen avaus
§ 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
§ 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
§ 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
§ 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
§ 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
§ 8. Käsitellään ja myönnetään potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkit ja diplomit
§ 9. Muut asiat
§ 10. Kokouksen päättäminen
Oikeusministeriö: yhdistyksen kokoukset korona-aikana
677/2020, Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja
eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi.
POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN ANSIOMERKKI
Potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkki ja diplomi myönnettiin 15.6.2020
kevätkokouksessa 19 ansioituneelle toimijalle ja yhdelle kehittäjäyhteisölle potilas- ja
asiakasturvallisuuden edistämiseksi ja kehittämiseksi tehdystä työstä ja vaikuttamisesta.
Yhdistys onnittelee jokaista ansiomerkin saanutta lämpimästi
SPTY on jakanut ansiomerkkejä vuodesta 2017. Niitä myönnetään henkilöille, jotka ovat aktiivisesti
osoittaneet varmistavansa tai kehittävänsä potilas- ja asiakasturvallisuutta tai ovat tehneet
merkittävän teon avoimuuden ja potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiseksi.
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Ansiomerkin hakuaika on jatkuva. Ansiomerkin saajia esitetään yhdistyksen verkkosivuilla olevan
hakulomakkeen kautta. Seuraavan kerran yhdistys myöntää ansiomerkkejä syyskokouksessaan
17.11.2020. Yhdistys toivoo runsaasti esityksiä ansiomerkin saajiksi! Voit tehdä esityksesi tästä.
Myönnetyt ansiomerkit ja diplomit 15.6.2020:
Kehittäjäyhteisö:
1. Kuopion yliopistollisen sairaalan GTT –tutkimusryhmä: Tutkimuslääkäri Marjo Kervinen ja
tutkimushoitajat Merja Karppinen, Marja Luoma, Arja Robins ja Outi Terävä-Tiitinen
Ansioituneet toimijat:
1. Kim Berg, kansanedustaja
2. Malin Brännkärr, valtiosihteeri, Oikeusministeriö
3. Kaisa Halinen ylilääkäri sosiaali- ja terveysministeriö
4. Satu Hautamäki, ylihoitaja, Vaasan sairaanhoitopiiri
5. Anna-Maja Henriksson, oikeusministeri, Oikeusministeriö
6. Tuija Ikonen, tutkimusjohtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
7. Katariina Kainulainen, infektiolääkäri, HUS
8. Krista Kiuru, perhe- ja peruspalveluministeri, Sosiaali- ja terveysministeriö
9. Saara Ketola, potilasturvallisuusjohtaja, LT, Tekonivelsairaala Coxa Oy
10. Sanna-Maria Kivivuori, laatuylilääkäri, HUS
11. Tuija Kumpulainen, osastopäällikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö
12. Veronica Rehn-Kivi, kansanedustaja
13. Kati Saarikivi, ensihoidon toimintayksikön esimies, Eksote
14. Saija Seppelin, ylihoitaja, Vaasan sairaanhoitopiiri
15. Hanna Seppä, varatuomari, Oikeusministeriö
16. Jaska Siikavirta johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö
17. Joakim Strand, kansanedustaja
18. Maria Tolppanen, kansanedustaja
19. Maria Virkki, hallinto-, laatu- potilasturvallisuusylilääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
PHHYKY
Palkittujen joukossa oli henkilöitä, joille Vaasan sairaanhoitopiiri haki potilasturvallisuuden
ansiomerkkejä ja diplomeja, koska he ovat vaikuttaneet keskeisesti siihen, että Vaasan
sairaanhoitopiiriin perustettiin potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, ja että se sai
keväällä 2020 kolmivuotisen rahoituksen. Keskukselle on asetettu kansalliset tehtävät ja
koordinaatiovastuu asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiselle.
Ansiomerkin ja diplomin saivat Ritarihuoneella Helsingissä keskiviikkona 30.9.2020 perhe- ja
peruspalveluministeri Krista Kiuru, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson,
kansanedustajat Veronica Rehn-Kivi, Kim Berg, Joakim Strand sekä toimittaja ja edelliskauden
kansanedustaja Maria Tolppanen. Lisäksi ansiomerkin ja diplomin saavat eduskunnassa ja
oikeusministeriössä työskentelevät varatuomari Hanna Seppä ja valtiosihteeri Malin
Brännkärr sekä osastopäällikkö Tuija Kumpulainen, johtaja Jaska Siikavirta ja ylilääkäri Kaisa
Halinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Yhdistyksen puheenjohtaja onnittelee kaikkia ansiomerkin ja diplomin saaneita. Hän toi 30.9.
tilaisuuden tiedotteessa esiin SPTY:n halun olla mukana varmistamassa, että suomalaiset saavat
turvallista ja laadukasta hoitoa, hoivaa ja palvelua. Potilas- ja asiakasturvallisuuden
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kehittämiskeskus on kaivattu toimija, joka edistää tutkittua tietoa ja kehittää sen pohjalta hyviä
käytänteitä ja toiminta tulee parantamaan Suomen potilas- ja asiakasturvallisuutta entisestään.

Ylhäällä ansiomerkin ja diplomin saaneista kuvassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, oikeusministeri AnnaMaja Henriksson, kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi ja varatuomari Hanna Seppä. Ylärivissä kansanedustajat Maria
Tolppanen (-16.4.2019), Joakim Strand ja Kim Berg.
Vasemmalla SPTY:n puheenjohtaja Auvo Rauhala ja Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen. Oikealla
STM:n johtaja, Jaska Siikavirta, osastopäällikkö Tuija Kumpulainen ja lääkintöneuvos Kaisa Halinen.

Yhdistys ottaa mielellään vastaan kuvia ansiomerkin saaneista julkaistavaksi sivuillamme.
POTILASTURVALLISUUDEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN
Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry sekä suuri osa HaiPro – Terveydenhuollon
vaaratapahtumien raportointijärjestelmää Suomessa käyttävistä organisaatioista ovat avanneet
mahdollisuuden yhdistetyn HaiPro-aineiston tutkimukseen. Tavoitteena on parantaa potilas- ja
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asiakasturvallisuutta tutkimustiedon avulla. Yhdistetyn aineiston käyttömahdollisuutta tieteelliseen
tutkimukseen tai paikalliseen potilasturvallisuuden kehityshankkeeseen voi hakea Suomen potilasja asiakasturvallisuusyhdistykseltä. Tarkemmat tiedot: www.spty.fi/tutkijoille.
Yhteydenotot ja tiedustelut:
Suvi Hakoinen, tutkimuskoordinaattori, tutkimus@spty.fi
JÄSENMAKSUT
Olethan maksanut jäsenmaksusi? Jäsenmaksuun tarvittavat tiedot olet saanut sähköpostiisi
lähettäjältä Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry (flomembers@floapps.com).
Lähiaikoina lähetämme vielä maksumuistutuksen, jos olet jo ehtinyt sähköpostin hävittää.
Jäsenmaksujen avulla voimme tuottaa materiaaleja organisaatioiden käyttöön. Käy katsomassa jo
valmiita julkaisuja yhdistyksen nettisivuilta.
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 verkkosivu uudistuksemme on edennyt. Olemme nyt siirtyneet uuteen
järjestelmään ja toivomme sen myötä palvelevamme jäseniämme paremmin. Jos yhteystietonne
ovat muuttuneet tai mielessänne on kysymyksiä, olethan yhteydessä verkkosivujen kautta.
YHDISTYS ON TWITTERISSÄ
Olemme nyt myös twitterissä @SPTYry https://twitter.com/SPTYry
Twiittailemme avainsanoilla:
#potilasturvallisuus #asiakasturvallisuus #lääkitysturvallisuus #laiteturvallisuus #yhteinenasia
KOULUTUSTA
Useat kansallisesti ja kansainvälisesti suunnittelut koulutukset on siirretty tulevaisuuteen covid –
tilanteesta johtuen.
Koulutuksiin liittyen voit olla yhteydessä koulutuskoordinaattoriimme:
Anssi Kuosmanen anssi.kuosmanen@niuva.fi
JAOSTEN KUULUMISIA
Turvallinen lääkehoito –jaos: syyskauden ensimmäinen kokous järjestettiin etäyhteydellä
syyskuussa. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa Suuren riskin itsehoitolääkkeet, Interaktioita
aiheuttavat itsehoitolääkkeet sekä Lääkkeenannon tarkastuslistan päivitys- ja painatustarpeista.
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen erikoisasiantuntija Tarja Pajunen kertoi
keskuksen toiminnasta. Lisäksi tiedotettiin syyskauden ajankohtaisista potilas-, asiakas- ja
lääkitysturvallisuuteen liittyvistä kansallisista tilaisuuksista ja tapahtumista. Seuraava jaoksen
kokous pidetään Teamsin kautta verkkokokouksena 3.11.2020.
Jaoksessa on jäseniä ympäri Suomea eri puolilta erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa,
apteekeista sekä koulutustahoilta. Myös sosiaalihuollon tuntemusta on, mutta asiantuntijoita tältä
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alueelta kaivataan edelleen. Jaoksen toiminnasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä jaoksen
puheenjohtajaan (suvi.hakoinen@helsinki.fi).
Potilasjaos: Jaos on kokoontunut tähän mennessä kolme kertaa. Jaos on jatkanut edelleen
No Harm -verkoston työryhmässä työstettävää potilaan tunnistamisen vahvistamisen materiaalia.
Jaos on täydentynyt Kilpirauhasliiton jäsenyydellä ja Näkövammaisten liitto on jäänyt pois
työntekijän vaihduttua liitossa. Covid –tilanteen vaikutukset sairastuneisiin, heidän arkeensa ja
mm. palveluihin. Jaoksessa on käsitelty ja esitelty myös Potilas- ja asiakasturvallisuuden
kehittämiskeskuksen toimintaa. Vuoden aikana jaos on vieraillut mm. Turvallinen
lääkehoitojaoksessa ja keskustelua jaosten yhteisistä tavoitteista on jatkettu. COVID19 tilanteesta
johtuen yhteistapaaminen elokuulta siirrettiin alkuvuoteen 2021. Jaoksen seuraava Teams -kokous
on 3.11.2020.
Potilasturvallisuuden asiantuntijat: Potilasturvallisuuden asiantuntijat tarjoavat aktiivisesti
asiantuntemustaan yhdistyksen käyttöön ja tuottavat sellaista materiaalia ja koulutusta, jonka
pohjalta yhdistyksen jäsenet saavat tietoa potilasturvallisuudesta. Potilasturvallisuuden
asiantuntijat toimivat aktiivisessa yhteistyössä myös muiden potilasturvallisuutta edistävien
yhdistysten, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa. Asiantuntijat osallistuvat
jäsenhankintaan, informoimalla yhdistyksestä kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa. Asiantuntijat
tuottavat tietoa yhdistyksen verkkosivuille ja täten omalta osalta pyrkivät tiedottamaan tärkeistä
asioista.
Vuoden 2020 aikana potilasturvallisuuden asiantuntijoiden jaos pyrkii osaltaan varmistamaan, että
potilasturvallisuuden kansallinen tasomittaus etenee. Jaos tukee myös potilas- ja
asiakasturvallisten rakenteiden varmistamista osana sote-uudistusta. Lisäksi jaos tekee työtä
omavalvonnan menetelmien kehittämiseksi, edistävää ennakoivaa riskienarviointia ja etsii
potilasturvallisuuden kehittämisen seuraavia askeleita Suomessa.
Jaos osallistui myös näyttävästi WHO:n potilasturvallisuuspäivään.
Jaos on normaalisti kokoontunut neljästi vuodessa, nykyisessä tilanteessa etänä. Keväälle
suunniteltu asiantuntijoiden kevätpäivät siirrettiin vuodella eteenpäin, toukokuulle 2021. Kevään
aikana etätapaamisissa on keskusteltu covidin aiheuttamista haasteista potilasturvallisuuden
varmistamiseen. Toukokuun tapaamisessa tarkasteltiin inhimillisten tekijöiden hallintaa
poikkeustilanteessa.
Jaosten toimintaan tarvitaan aktiivisia toimijoita mukaan ja innokkaita pyydetään ottamaan
yhteyttä alla oleviin yhdyshenkilöihin.
JAOS
Turvallinen lääkehoito
Potilasjaos
Potilasturvallisuuden asiantuntijat

YHTEYSHENKILÖ
Suvi Hakoinen
Tarja Pajunen
Karolina Olin

YHTEYSTIEDOT
suvi.hakoinen@helsinki.fi
tarja.pajunen@vshp.fi
karolina.olin@tyks.fi

TUTUSTU TOIMINTAAN
Yhdistyksen toimintaan pääsette tutustumaan esitteemme avulla, joka löytyy yhdistyksen sivuilta.
YHTEYSTIETOMME
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Hallituksen jäsenten ja toimijoiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta yhteystiedot -osiosta.
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