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HUSin perusterveydenhuollon yksikön toiminnan 

lähtökohtana on asiakaslähtöisyys sekä työskentely 

moniammatillisissa asiantuntijaverkostoissa.

Yksikkö edustaa perusterveydenhuollon näkökulmaa 

erikoissairaanhoidossa.

PERUSTERVEYDENHUOLLON 
KEHITTÄMINEN

Kehittämistoiminnassamme tulevat esiin asiakaslähtöisten palveluiden 
edistäminen, sote-integraatiota tukevan kehittämisosaamisen 
vahvistaminen sekä verkostotyöskentelyn tukeminen.

Vastaamme yksikön lakisääteisistä tehtävistä ja edistämme 
toiminnallamme perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä 
soveltuvin osin sosiaalihuollon välistä yhteistyötä olemalla vahvasti 
mukana kehittämässä uusia digitaalisia palveluja ja toimintoja. 



KEHITTÄJÄVALMENNUS
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VUOSIKELLO
Toukokuu

• Tietopaketti 

valmennuksesta 

valmennettaville

• I valmennus paketoidaan

Huhtikuu

• Vahvistetaan 

koulutuspaikat

• Vahvistetaan valmennus

Helmikuu

• Koulutuspaikkojen 

varaaminen

• Ennakkotieto 

valmennuksesta 

julkaistaan

• Avataan ilmoittautuminen

Tammikuu

• Suunnittelupäivä

Huhtikuu

• IV valmennuksen 

lähipäivä

• Palaute kokonaisuudesta

Syyskuu

• I Valmennuksen lähipäivät

• Palaute

• II valmennus paketoidaan

Marraskuu

• Valmennuksen lähipäivät

• III valmennus 

paketoidaan

VALMENNUS

2020-2021

Helmikuu

• IV valmennus 

paketoidaan

• Posteriohjaus

• III valmennuksen 

lähipäivät



KETJULÄHETTITOIMINTA
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KETJULÄHETTITOIMINTA

HUS Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi 

HUS-alueen ketjulähettitoimintaa.

• Ketjulähettitoiminta on HUS-alueen SOTE-
ammattilaisille suunnattu, etänä tai lähi-
toteutuksena toteutuva, 1–2 päivänen 
tutustumisjakso tai 1–2 viikon mittainen 
oppimisjakso perusterveydenhuollossa, 
erikoissairaanhoidossa tai sosiaalitoimessa.

• Yksikkö informoi, tiedottaa ja välittää 
ketjulähettijaksoja Ketjulähettisivuston kautta.

• Ketjulähettitoiminnan jatkuvan kehittämisen 
ohella yksikkö kerää ja raportoi vuosittain jaksojen 
toteutumista.

hus.fi/ketjulahettitoiminta
 hae tunnukset

ketjulahettitoiminta@hus.fi
i

https://hussote.sharepoint.com/sites/ketjulahettitoiminta


HYVINVOINNIN JA 
TERVEYDEN EDISTÄMINEN
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HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

-projekti 2019–2023

Tuemme sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisten ja 

asiantuntijoiden osaamisen 

vahvistamista ja hyvien 

käytänteiden 

vakiinnuttamista 

mahdollistamalla 

verkostomaista yhteistyötä. V
E
R
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TOIMINTAMUODOTTupakoimattomuuden 

edistäminen

Lihavuuden ehkäisy

ja hoito

Kaatumisten ehkäisy

Lasten ja nuorten 

hyvinvointi

Pitkäaikaistyöttömien 

terveyspalvelut

Toiminnalliset häiriöt

Työpajat

Seminaarit

Hyvä Kierre -
päivät

Tiedon ja 
materiaalin 
jakaminen 
verkostojen 
Teams-alustalla

TOTEUTUS

Verkostotietoa ja

yhteystiedot:

www.hus.fi/hyvakierre

hyvakierre@hus.fi

Tietoa ja ajankohtaista: 

@hyvakierre

Hyvä Kierre

Sosiaalinen media:

#HyvaKierre

http://www.hus.fi/hyvakierre


7.9.2021 9

YLEISLÄÄKETIETEEN
JATKOKOULUTUS

Perusterveydenhuollon yksikkö, yleislääketieteen tiimi, HUS

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto, HY



7.9.202110

YLEISLÄÄKETIETEEN OPETUS JA KOULUTUS 
HYKSIN ERITYISVASTUUALUEELLA LUKUINA 2020

Yleislääketieteeseen 
erikoistuvia
lääkäreitä 
terveysasemilla

265
(2018)

Supertuutoreita
eli kliinisiä opettajia 
terveysasemilla

13

HY:n akkreditoimia
lähiohjaajia109

HY:n akkreditoimia
yleislääketieteen 
erikoislääkärikouluttajia

127
Lääkärivakanssia
perusterveyden-
huollossa

noin

1200

Terveysasemaa
noin

100

Lääketieteen 
perusopiskelijoiden
(900) harjoittelujaksoa

noin 9
vko/LL-tutkinto



REAALIAIKAINEN
ETÄKONSULTAATIO
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• Mahdollistaa HUS-alueen perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon sote-ammattilaisten välisen 

reaaliaikaisen konsultoinnin sähköisesti.

• Potilaan/asiakkaan osallistuminen konsultaatioon on 

mahdollista vastaanoton aikana.

• Käytettävissä TerveyskyläPROn ympäristössä video-, ääni-, 

mobiili- ja chat-yhteydellä.

• REKiä kehitetään tiiviissä yhteistyössä 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

kumppaneiden kanssa.

REAALIAIKAINEN ETÄKONSULTAATIO
REK

Projektipäällikkö Marika Seppänen

marika.seppanen@hus.fi ● rek@hus.fi

i

mailto:marika.seppanen@hus.fi
mailto:rek@hus.fi


Kiitos

HUS Perusterveydenhuollon yksikkö

Tukholmankatu 8 B, 3. krs • 00290 Helsinki • pth@hus.fi


