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WHO:N POTILASTURVALLISUUSPÄIVÄÄ VIETETTIIN JÄLLEEN 17.9.2021
Tänä vuonna vietettiin kolmatta kertaa
WHO:n organisoimaa kansainvälistä potilasturvallisuuspäivää teemalla: ”Safe maternal
and newborn care”.
Suomessa päivää vietetään asiakas- ja
potilasturvallisuuspäivänä. Päivän teemana
oli: Turvallinen äitiys ja vastasyntyneen hoito
on yhteinen asia ja slogan: Toimi nyt
turvallisen ja kunnioittavan synnytyksen
puolesta! Sosiaali- ja terveysministeriö
vastaa vuosittain 17.9. toteutettavan päivän
toteutuksesta kansallisesti ja on antanut sen
koordinointitehtävän Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskukselle.

Suomessa päivän kunniaksi järjestettiin useita tapahtumia, koulutuksia ja pukeuduttiin oranssiin,
joka on päivä teemaväri. Lisäksi rakennuksia valaistiin oranssilla. Päivän kansallisen webinaarin:
Onko lottovoitto synnyttää Suomessa? avasi sisäministeri Maria Ohisalo. Webinaarissa oli 451
osallistujaa. Webinaarin pääsee katsomaan tästä.
Useissa sairaaloissa vastasyntyneet saivat päähänsä oranssin pipon tai jalkaansa oranssit villasukat
ja ympäri Suomea sairaaloita ja muita merkittäviä rakennuksia valaistiin oranssilla. Kuvakooste
alueilta katsottavista tästä.
SYYSKOKOUS
Kutsu Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n sääntömääräiseen kokoukseen.
Aika:
Paikka:
Kutsutut:

keskiviikko 1.12.2021 klo 18:00Etäyhteydellä (Teams) ja SuPer ry, Koulutustila Juhani, Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki.
Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n jäsenet

Ilmoittautumiset varsinaiseen kokoukseen 17.11. mennessä info@spty.fi (040 574 7515).
Lähetämme ilmoittautuneille kokousmateriaalin ja linkin Teams-kokoukseemme. Kevätkokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat.
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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. 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
Tervetuloa mukaan!
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 potilastai 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 26.5. pidetyssä kevätkokouksessaan
ansiomerkkejä ja diplomeja. Lähemmin ansiomerkin saajiin voi tutustua
yhdistyksen Ansiomerkit-sivuilla. Seuraavan kerran yhdistys myöntää
ansiomerkkejä syyskokouksessaan 1.12. Tee esitys 21.11. mennessä
yhdistyksen verkkosivuilla olevan hakulomakkeen kautta. Huom.
Perusteluissa merkkimäärä välilyönteineen max 360.
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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 Potilasja asiakasturvallisuusyhdistykseltä.
Tarkemmat tiedot: www.spty.fi/tutkijoille
Yhteydenotot ja tiedustelut: Kirsi Coco, tutkimuskoordinaattori, tutkimus@spty.fi
JÄSENMAKSU
Olethan maksanut 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.
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 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
JAOSTEN KUULUMISIA
Jaoksille on suunnitteilla yhteinen tapaaminen, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä jaosten
välillä sekä lisätä tietoisuutta jaosten toiminnoista. Tapaamispäiväksi on suunniteltu 23.11.
Tavoitteena olisi tavata kasvokkain/hybridimallilla. Todennäköinen tapaamispaikka on Helsingissä.
Laita päivämäärä kalenteriisi!
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Turvallinen lääkehoito -jaos:
Turvallinen lääkehoito -jaos aloitti syyskauden kokoustamalla syyskuussa tutuksi tulleella tavalla
etäyhteyden kautta. Kokouksessa keskusteltiin erilaisista lääkehoidon osaamisen
varmistamiskäytännöistä Suomessa sekä kansallisen lääkehoidon peruskoulutuksen tarpeesta.
Kuulimme myös ajankohtaisia tutkimustuloksia aluehallintovirastojen tarkastuskäynneillään
havaitsemista lääkehoidon toteutukseen liittyvistä puutteista ja riskeistä hoivakodeissa. Seuraavaa
jaoksen kokousta suunnitellaan jaosten yhteistyötapaamisen yhteyteen.
Jaos kaipaa edelleen uusia aktiivisia jäseniä mukaan toimintaansa erityisesti sosiaalihuollon ja
perusterveydenhuollon puolelta!
Potilas- ja asiakasjaos: Jaos on tavannut syksyn aikana ja viimeistellyt kuvausta tunnistamisen
varmistamisen menettelyistä asiakkaan ja potilaan näkökulmasta. Syksyn aikana työstetään
edelleen lääkekortteja ja osallistutaan jaosten yhteistapaamiseen 23.11. Helsingissä.
Potilas- ja asiakasturvallisuuden asiantuntijat jaos:
Jaos on jatkanut viime keväänä tutuksi tulleita asiantuntijoiden pulinoita No Harm
Experts -luentojen jälkeen. Lokakuun alkupuolella toteutuivat myös jo monta kertaa perutut
asiantuntijoiden syyspäivät Turussa. Paikalla Turussa oli 11 ja Teamsin välityksellä osallistui 15-18
asiantuntijaa. Saimme kuulla mielenkiintoisia esityksiä mm. potilasturvallisuuteen liittyvistä
tutkimuksista, riskienhallinnasta ja valmentavasta johtamisesta. Päivän paras anti paikalla olijoille
oli varmasti kahvipöytäkeskustelut kollegojen kanssa.
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
Potilas- ja asiakasjaos
Potilasturvallisuuden asiantuntijat

Suvi Hakoinen
Tarja Pajunen
Mari Liukka

suvi.hakoinen@helsinki.fi
tarja.pajunen@vshp.fi
mari.liukka@eksote.fi

YHTEYSTIETOMME




sähköpostiosoite: info@spty.fi
Tutkimusneuvosto: tutkimus@spty.fi
Hallituksen jäsenten ja toimijoiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta yhteystiedot -osiosta.
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