
Koulutusta rakentamassa

 Osaamista 
yhteistyössä 

ammattilaisille

Teksti: Johanna Tulonen-Tapio
Oppiportin päätoimittaja, 

Duodecim
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Potilasturvallisuus puhututtaa niin ammattilaisia työssä kuin 
kaikkia viimeistään silloin, kun on itse tutkittavana ja hoidettavana. 
Duodecim Oppiportti auttaa ammattilaisia kehittämään asiakas- ja 

potilasturvallisuusosaamistaan. 

Arjessa voi olla vaikea ehtiä mukaan koulu-
tuksiin juuri silloin, kun niitä on tarjolla. Saattaa 
olla, että välimatkojen takia ei ole mahdollisuutta 
lähteä kouluttautumaan kauemmas tai lyhytkestoi-
siin koulutuksiin kuluu kokonaisuudessaan liikaa 
aikaa. 

Duodecim Oppiportissa ammattilaisten on 
helppo kouluttautua sekä ylläpitää ja kehittää 
osaamistaan ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki 
koulutusten suoritustiedot kertyvät käyttäjätilille, 
josta ne tarvittaessa löytyvät helposti. Sisällöt tu-
kevat uutta asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa 
erityisesti ammattilaisten osaamisen kehittymisen, 
turvallisuusosaamisen, etä- ja digipalveluiden, lai-
teturvallisuuden, lääketurvallisuuden sekä infek-
tiontorjunnan osalta. 

Potilasturvallisuuteen liittyvän 
koulutuksen voi hahmottaa eri tavoin
Itse potilasturvallisuuteen, sen keskeisiin käsittei-
siin ja työkaluihin liittyvät koulutussisällöt ovat 
osaamisen kivijalka. Sen päälle rakentuvat toimin-
tamallien ja käytäntöjen seinät. Kattona on omas-
sa ammatissa tarvittavan potilasturvallisuusosaa-
misen ylläpito. 

Oppiportissa on suoritettavissa Potilasturvalli-
suus-kokonaisuus, johon sisältyy yhdeksän verkko-
kurssia ja oppikirja. Palvelusta löytyy myös Asiakas- 
ja potilasturvallisuuskeskuksen kanssa yhteistyössä 
tuotettu luentokokonaisuus ”Potilasturvallisuustai-
dot lääkärin työssä”, joka antaa uudessa työpaikas-
sa aloittavalle lääkärille ja hammaslääkärille perus-
valmiudet potilasturvalliseen toimintaan.  Näiden 
avulla saa kätevästi perusasiat haltuun!

Potilasturvallisuutta voi lähestyä myös asiakkaan 
ja potilaan polun kautta. Miten toimitaan turvalli-
sesti eri vaiheissa? Yhteistyössä Asiakas- ja potilas-
turvallisuuskeskuksen kanssa valmistunut Potilaan 
tunnistamisen hyvät käytännöt -verkkokurssi sijoit-
tuu aivan tämän polun alkuun. Kun oikea potilas 
on tunnistettu, on ensimmäinen vaihe varmistettu. 

Laitteiden ja lääkehoidon 
turvallisuuteen liittyviä koulutuksia
Oppiportista löytyy laitekoulutuksia 35 laitteesta, 
joita käytetään vieritestaamisesta tehohoitoon. 
Nämä laitekoulutukset luovat pohjan laitteiden 
yleisten käyttöperiaatteiden ymmärtämiselle ja toi-
mintatapojen oppimiselle. Ne sisältävät laite- tai 
laiteryhmäkohtaisen itsenäisesti opiskeltavan ai-
neiston sekä verkkotentin. Lisäksi laitekoulutuksiin 
sisältyy laitekohtainen esimerkkilomake työpaikal-
la annettavaa osaamisen näyttöä varten.

Lääkehoitoon ja sen turvallisuuteen liittyviä si-
sältöjä Oppiportissa on eri ammattiryhmille. Li-
säksi Terveysportin lääketietokantojen käytöstä 
on käytännönläheinen verkkokurssi, jossa nämä 
päivittäiset työkalut esitellään osana potilaan hoi-
toprosessia. 

Millaisia koulutussisältöjä juuri 
Sinä kaipaat?
Duodecim Oppiportti -palveluun kuuluvat verkko-
kurssit, laitekoulutukset, sähköiset oppikirjat, vir-
tuaalitodellisuusharjoitukset (VR) sekä webinaarit 
ja luennot. 

Oppiportissa on tarjolla paljon sisältöjä 
myös seuraaviin vaiheisiin:

• Hoidon tarpeen arviointi puhelimessa, 
etävastaanotto, hoitosuunnitelma ja 
hoidon linjaukset. 

• Päivystyksellisesti alkavien 
polkujen potilasturvallisuutta voi 
lähestyä vaikkapa seuraavien 
verkkokurssien avulla: Ensihoidon 
potilasturvallisuus, Päivystystilanteet 
kotihoidossa, Turvallinen potilassiirto, 
Peruselintoimintojen systemaattinen 
arviointi ABCDE-periaatteella, 
Sairaalapotilaan delirium, 
Kaatumisten ehkäisy, Yleistilan laskun 
syiden selvittely ja jatkohoidon 
suunnittelu sekä Turvallinen kotiutus.
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