
Tiesitkö, että...

Keskus auttaa ja tukee 
hyvinvointialueiden valmistelua

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on 
perustanut valtakunnallisen asiantuntijaverkos-
ton, jossa on laadittu kuvaukset siitä, miten asia-
kas- ja potilasturvallisuus kannattaa huomioida 
hyvinvointialueiden johtamisen rakenteissa ja me-
nettelyissä sekä sopimuksissa yksityisten palvelun-
tuottajien kanssa. Kuvaukset löytyvät keskuksen 
verkkosivuilta. 

1. Johtamisen rakenteet asiakas- ja potilastur-
vallisuuden ja valvonnan menettelyjen kan-
nalta 
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ammat-
tilaisille-ja-opiskelijoille/verkostot-ja-tyoryhmat/uu-
si-verkosto-mallintaa-rakenteita-ja-valvontaa/johta-
misen-rakenteet/ 

2. Sopimusohjaus 
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ammat-
tilaisille-ja-opiskelijoille/verkostot-ja-tyoryhmat/uu-
si-verkosto-mallintaa-rakenteita-ja-valvontaa/sopi-
musohjaus/ 

Lisätietoja antaa Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen 

palvelupäällikkö Jaana Kalliokoski, jaana.kalliokoski@ovph.fi

Kyseessä on Lääkäriliiton hallinnoima eri-
tyispätevyys ja ohjelmaan on liittynyt myös Ham-
maslääkäriliitto. Erityispätevyyden päämääränä 
on parantaa terveydenhuollon laatua ja potilastur-
vallisuutta lisäämällä lääkärien ja hammaslääkäri-
en kiinnostusta, aktiivisuutta, osaamista, verkostoi-
tumista ja yhteydenpitoa, koulutusta ja tutkimusta 
alalla. 

Erityispätevyyttä ylläpitävät Potilas- ja asiakas-
turvallisuusyhdistyksen lääkärijaos ja Lääkäriliiton 
Terveydenhuollon hallinto- ja johtajalääkärien 
alaosasto.

Lääkärit ja hammaslääkärit voivat ilmoittautua 
koulutusohjelmaan, jonka suoritettuaan he voivat 
hakea erityispätevyyttä.

Siirtymäajan puitteissa (29.4.2024 asti) voidaan 
erityispätevyys myös myöntää poikkeusmenette-
lyllä lääkäreille/hammaslääkäreille, joilla on jo 
riittävä perehtyneisyys sekä kiistaton osoitus pit-
käaikaisesta ja aktiivisesta laatu- ja potilasturval-
lisuustyöstä. 

Lääkäreillä ja hammaslääkäreillä 
on mahdollisuus hankkia 

Terveydenhuollon laadun ja 
potilasturvallisuuden erityispätevyys

Lisätietoja erityispätevyyden verkkosivulla 

https://th-laatu-potilasturvallisuus.yhdistysavain.fi/
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https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ammattilaisille-ja-opiskelijoille/verkostot-ja-tyoryhmat/uusi-verkosto-mallintaa-rakenteita-ja-valvontaa/johtamisen-rakenteet/
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ammattilaisille-ja-opiskelijoille/verkostot-ja-tyoryhmat/uusi-verkosto-mallintaa-rakenteita-ja-valvontaa/johtamisen-rakenteet/
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ammattilaisille-ja-opiskelijoille/verkostot-ja-tyoryhmat/uusi-verkosto-mallintaa-rakenteita-ja-valvontaa/johtamisen-rakenteet/
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ammattilaisille-ja-opiskelijoille/verkostot-ja-tyoryhmat/uusi-verkosto-mallintaa-rakenteita-ja-valvontaa/johtamisen-rakenteet/
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ammattilaisille-ja-opiskelijoille/verkostot-ja-tyoryhmat/uusi-verkosto-mallintaa-rakenteita-ja-valvontaa/sopimusohjaus/
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ammattilaisille-ja-opiskelijoille/verkostot-ja-tyoryhmat/uusi-verkosto-mallintaa-rakenteita-ja-valvontaa/sopimusohjaus/
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ammattilaisille-ja-opiskelijoille/verkostot-ja-tyoryhmat/uusi-verkosto-mallintaa-rakenteita-ja-valvontaa/sopimusohjaus/
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ammattilaisille-ja-opiskelijoille/verkostot-ja-tyoryhmat/uusi-verkosto-mallintaa-rakenteita-ja-valvontaa/sopimusohjaus/
mailto:jaana.kalliokoski%40ovph.fi?subject=
https://th-laatu-potilasturvallisuus.yhdistysavain.fi/


Yhteispäivystyksen peruskoulu parantaa 
potilasturvallisuutta

YPPK eli Yhteispäivystyksen peruskoulu 
on vuonna 2019 HUS Akuutissa Yleislääketieteen 
erikoislääkärikouluttajien kehittämä koulutus-
jakso, jonka tarkoituksena on taata päivystämistä 
aloitteleville lääkäreille hyvä seniorituki sekä mah-
dollisuus perehtyä rauhassa päivystykseen mo-

niammatillisena työympäristönä. 
Koulutuksella lisätään lää-

käreiden päivystysosaamista 
ja tietoisuutta päivystysym-
päristön toimintamahdol-
lisuuksista. Päivystykseen 
liittyvien riskitilanteiden 

tunnistaminen sekä tietoisuus päivystyksen tarkoi-
tuksenmukaisesta käytöstä lisääntyy.

Jakson tavoitteena on myös parantaa potilas-
turvallisuutta. Koulutukset sekä käytännön työssä 
käsiteltävät asiat kulkevatkin käsi kädessä WHO:n 
potilasturvallisuuden oppimistavoitteiden kanssa. 

Palaute riittävin resurssein toteutetuista jak-
soista on ollut erinomainen ja rekrytointi on ollut 
helppoa. Formaattia on käytetty jo ainakin Kuo-
piossa. Jakson ideoija Minna Halinen on myös 
aktiivinen somessa, löydät hänet Instagramista 
@minnahalinenyle. 
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