
 

Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä (www.clinicalaudit.net)   
 
KLIINISEN AUDITOINNIN KEHITTÄMINEN  
Seminaari 18.1.2016  Tarkoitus ja ohjelma 

1(2) 

 

Yhteystiedot Pj. Ritva Vanninen, Radiologian professori 
Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) 
PL 100, 70029 Kuopio 
p. 017 173 311 
sähköposti: ritva.vanninen@kuh.fi 

Siht. Hannu Järvinen 
Säteilyturvakeskus (STUK) 
PL1 14, 00881 Helsinki 
p. 09-75988447, 0400-408189 
sähköposti: hannu.jarvinen@stuk.fi 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettaman ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman  
 Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmän (KLIARY) 

järjestämä seminaari 
 

KLIINISEN AUDITOINNIN KEHITTÄMINEN 
 
Aika: 18.1.2016  klo 12-16 
Paikka:              Aluehallintovirasto, Auditorio, Ratapihantie 9, Pasila, Helsinki 
 
Kohderyhmä: Kliinisen auditoinnin suorittajat (organisaatiot ja auditoijat), auditoitujen tervey-

denhuollon yksiköiden edustajat, auditointitoiminnan sidosryhmät kuten viran-
omaiset, ammatilliset ja tieteelliset yhdistykset ja laadun arviointiorganisaatiot      

 
Tarkoitus: Säteilylain (592/1991) 39 c §:ssä säädetyt kliiniset auditoinnit ovat Suomessa 

toteutuneet ja vakiintuneet kansainvälisesti vertaillen mallikelpoisesti. KLIA-
RY:n tekemien yhteenvetojen ja auditoinneista saatujen palautteiden perusteella 
kliinistä auditointia on kuitenkin syytä kehittää siten, että auditointien  avulla 
voidaan entistä paremmin edistää terveydenhuollon säteilyn käytössä hyviä käy-
täntöjä ja myös hyvän käytännön kriteerien kehittymistä.  
KLIARY on julkaisut uusia suosituksia, joissa nykymuotoista auditointia esite-
tään täydennettäväksi valittujen radiologisten käytäntöjen syvällisemmällä arvi-
oinnilla. Lisäksi auditointeihin esitetään sisällytettäväksi lyhyellä aikajaksolla 
toteuttavia erillisiä auditointikyselyjä, joilla selvitetään tiettyjä, käytäntöjen ke-
hittämisessä tärkeitä perusasioita.  Tulosten avulla tehdään valtakunnallisia ver-
tailuja ja annetaan vertailupalautetta auditoiduille yksiköille.  Tavoitteena on 
myös auditoinneissa käytettyjen tietojärjestelmien kehittäminen siten, että ne 
mahdollistaisivat valtakunnallisten yhteenvetojen tehokkaan kokoamisen ja ra-
portoinnin.  

 
 Seminaarin tarkoituksena on  

 välittää tietoa KLIARY:n antamista uusista suosituksista niiden käyt-
töönoton edistämiseksi 

 välittää auditoivien ja auditoitujen organisaatioiden sekä viranomaisen 
(STUK) ja muiden organisaatioiden kokemuksia ja näkökantoja kliinis-
ten auditointien kehittämisestä, mukaan lukien auditointitulosten kirjaa-
misessa ja raportoinnissa  käytettävät tietojärjestelmät 

 
Ohjelma:            Liitteenä.  
 
Seminaari on maksuton.  
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OHJELMA  
 

 Pj. Hannu Järvinen, STUK 
12:00 Tilaisuuden avaus 

 Säteilylainsäädäntö uudistuu 
 KLIARY uudelle toimikaudelle 2016-2018 

Mikko Paunio,  
STM 

12:10 THL:n näkökulmat Tapani Keränen, THL 
 

12:20 KLIARY:n toiminta 2013-2015  
ja toimintasuunnitelma 2016-2018  

Ritva Vanninen, KYS  

12:30 Syventävät auditoinnit ja auditointikyselyt, yleistä 
 

Hannu Järvinen, STUK 

12:40 Röntgentutkimusten syventävät auditoinnit,         
KLIARY:n suositus no 10 

Merja Wirtanen, HUS 

13:00 Isotooppilääketieteen syventävät auditoinnit,        
KLIARY:n suositus no 11 

Kirsi Timonen, K-SKS 

13:20 Sädehoidon syventävät auditoinnit,                         
KLIARY:n suositus no 12 

Tanja Skyttä, Tays 

13:40 Kahvi 
 Pj. Tiina Laitinen, KYS 
14:10 Kliiniset auditoinnit ja viranomaisvalvonta Markku Pirinen, STUK 
14:40 Kliiniset auditoinnit ja akkreditointitoiminta Tuija Sinervo, FINAS 
15:00 Auditointiorganisaatioiden näkökulmat:  

 Syventävien auditointien ja auditointikyselyjen 
toimeenpano  

 Auditointien tietojärjestelmän kehittäminen 

 
Ulla-Mari Aakula, 
Labquality 
Arto Helavuo.          
Qreform Oy 

15:45 Yleiskeskustelu   
16:00  Loppusanat ja tilaisuuden päätös Ritva Vanninen 

        


