KYS HOITOTYÖN
AMMATILLINEN MALLI

Sisällysluettelo

Hoitotyön johtajien tervehdys 										 3
Hoitotyön ammatillinen malli 										 4
Kuvio hoitotyön ammatillisesta mallista									 5
Kansainvälisesti arvostettu yliopistosairaala								 6
Asiakkaat ja läheiset keskiössä										 7
Sujuvasti kotoa kotiin											 8
Laadukas hoitotyö											 9
Hyvä johtaminen											10
Avoin palautekulttuuri											11
Ammattitaito, itsenäisyys, vastuullisuus									12
Työmme on arvostettua											13
Inhimillinen sairaala tehdään yhdessä									14
Hoitotyön ammatillisen toiminnan asiantuntijatyöryhmän jäsenet 2019-2021				

Valokuvat KYS viestintä.
Graafinen suunnittelu ja taitto Susanna Länsivuori.

2

15

Hyvät hoitotyön
asiakkaat ja
hoitotyön
ammattilaiset,

Hoitotyö on oma erityisosaamisalueensa potilaan

hoitotyön laadun tuloksia. Tavoitteenamme on luoda

kokonaisvaltaisessa monialaisessa hoitoprosessissa.

sairaalastamme vetovoimainen niin potilaiden kuin

Hoitotyötä tekevät kantavat vastuun asiakkaan/ potilaan

henkilöstömmekin näkökulmasta.

laadukkaasta ja turvallisesta hoidosta yhdessä muiden
potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten kanssa.

Hoitotyön johto kiittää lämpimästi asiakasraatilaisia,
jotka ovat antaneet arvokkaita kommentteja hoitotyön

Hoitotyön ammatillinen malli toimii hoitotyön kivijalka-

ammatillisen mallin rakentumiseen. Ilman teidän näke-

na, johon jokaisen hoitotyössä toimivan ammatillinen

myksiänne moni tärkeä asia olisi voinut jäädä huomioi-

toiminta perustuu. Mallin tavoitteena on edistää potilaan

matta. Kiitos jokaisesta kommentista! Hoitotyön johto

parasta mahdollista hoitoa. Hoitotyöntekijät toimivat

kiittää lämpimästi myös KYSin ammatillisen toiminnan

ammateissaan vastuullisina asiantuntijoina, joiden työs-

asiantuntijaryhmää, joka on vuodesta 2019 alkaen teh-

sä korostuvat muun muassa hoitotyön arvot ja periaat-

nyt tavoitteellisesti ja aktiivisesti työtä mallin eteen.

teet, vuorovaikutus, monialainen yhteistyö ja ammatillinen osaaminen sekä uralla kehittyminen.

Toivomme aidosti, että tämä hoitotyön malli ohjaa
jokaisen hoitotyötä tekevän päivittäistä työskentelyä.

Hoitotyön mallin mukaisesti toimiessaan, hoitotyönteki-

Näin jokainen potilas voi kokea olevansa arvokas kaik-

jät varmistavat, että asiakkaat/potilaat ja heidän lähei-

kine yksilöllisine tarpeineen ja toiveineen sekä tuntea,

sensä saavat tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvaa

olevansa hyvissä ja turvallisissa käsissä.

hoitoa ja ohjausta, jossa ihmisläheinen kohtaaminen
korostuu. Mallin avulla edistetään asiakkaiden/potilai-

Hoitotyön johto

den hoitoon tyytyväisyyttä, hoitajatyytyväisyyttä sekä
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Olet
hyvissä
käsissä

KYSin hoitotyön
ammatillinen malli
• KYSin hoitotyön malli ohjaa kaikkien hoitotyötä tekevien toimintaa. 
• Malli perustuu KYSin strategiaan ja Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmaan.
• Seuraavassa on avattu mallin käsitteitä. Tärkeää on, että pysähdyt

Tästä hetkestä eteenpäin
tukenasi ovat ihmiselämän
asiantuntijat. Meille olet arvokas
omana itsenäsi. Siksi voit olla
varma, että teemme kaikkemme
puolestasi.
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pohtimaan mitä malli tarkoittaa omassa työyksikössäsi ja miten mallissa
olevat asiat näkyvät työssäsi päivittäin.

INHIMILLINEN SAIRAALA TEHDÄÄN YHDESSÄ!
Kansainvälisesti
arvostettu
yliopistosairaala

Hyvä johtaminen

Asiakkaat ja läheiset
keskiössä

Avoin
palautekulttuuri

Sujuvasti kotoa
kotiin

Ammattitaito,
itsenäisyys,
vastuullisuus

Laadukas hoitotyö

Työmme on
arvostettua
A m mattitaito, a siakaslähtöisyys, hyv ä k ohtelu j a t yöhyvinvointi
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Kansainvälisesti
arvostettu
yliopistosairaala
• Magneettisairaalan mukainen toiminta on järjestelmällistä hoitotyön
tulosten seurantaa ja arviointia.
• Kehitämme hoitotyötä muun muassa systemaattisen ongelmaratkaisun
menetelmiä (lean) hyödyntämällä.
• Tieteellistä tutkimusta ja koulutusta hyödynnetään ja sovelletaan hoitotyössä.
• Kehittämistiimit ja asiantuntijatyöryhmät edistävät tehokasta ja laadukasta
hoitoa.
• Sairaalamme on vetovoimainen harjoittelupaikka opiskelijoille.
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Asiakkaat ja
läheiset
keskiössä
• Hoitotyömme keskiössä ovat osaavan henkilökuntamme
tarjoamaa hoitoa käyttävät asiakkaat ja heidän läheisensä.
• Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti oman hoitonsa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä moniammatillisen henkilöstömme kanssa.
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Sujuvasti
kotoa
kotiin

• Asiakkaan kotiutuksen ja jatkohoidon suunnittelu
alkaa jo sairaalaan saapuessa yhdessä asiakkaan
ja hänen läheistensä kanssa.
• Käytössämme on vuodeosasto- ja poliklinikkatoiminnan käsikirjat, jotka pohjautuvat yhtenäisiin,
näyttöön perus tuviin toimintatapoihin.
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• Ammattilaiset varmistavat asiakkaan turvallisen
hoidon jatkuvuuden.

Laadukas
hoitotyö

Arvojamme ovat asiakaslähtöisyys,
ammattitaito, työhyvinvointi ja hyvä kohtelu.

• Toimintamme perustuu eettisiin periaatteisiin.
• Toimintaamme ohjaa näyttöön perustuvat yhdenmukaiset toimintatavat. Seuraamme, ylläpidämme

• Asiakkaan ja läheisten huomioiminen on meille
tärkeää.

ja kehitämme säännöllisesti hoitotyön laatua.
• Hyödynnämme uusinta tutkittua tietoa ja teknologiaa.
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Hyvä
johtaminen
• Johtajat ovat henkilökunnan tavoitettavissa
ja mukana yksikön toiminnassa.
• He varmistavat riittävät henkilöstöresurssit
ja asiakkaiden tarpeisiin liittyvän henkilöstön
osaamisen.
• Johtajat innostavat, kannustavat ja motivoivat
työntekijöitä kehittymään ammatillisesti.
• Viestintä on avointa ja vuorovaikutteista.
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Avoin
palautekulttuuri

• Toimintaamme ohjaavat yhdessä rakennettu
ymmärrys, kokemus, osaaminen ja tieto.
• Henkilökunta voi antaa palautetta heille suunnattujen
kyselyiden ja erilaisten osallistumiskanavien kautta.
• Kannustamme avoimeen keskusteluun.

Palautteen avulla kehitämme toimintaamme
moniammatillisesti:
- keräämme säännöllisesti palautetta asiakkailta,
asiakasraadeilta ja kokemusasiantuntijoilta
- haittatapahtumailmoituksia (HaiPro) voivat tehdä
henkilökunta, asiakkaat ja heidän läheiset.
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Ammattitaito,
itsenäisyys,
vastuullisuus
• Tehtävämme on tarjota asiakkaillemme parasta hoitoa
ajantasaisinta tietoa hyödyntäen.
• Hoitajien itsenäinen vastaanottotoiminta sekä hoidonsuunnittelu- ja koordinointitehtävät edistävät hoitotyön
autonomiaa.
• Ammattiuramalli ohjaa työntekijän tavoitteellista osaamisen
kehittymistä, ammatillista kasvua ja edistää organisaatioon
sitoutumista.
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Työmme on
arvostettua

• Olemme niitä, joille toisten kunnioittaminen ja auttaminen
on tärkeää. Se tekee meistä yhteisön, jossa onnistumme yhdessä
– toisemme ihmisinä kohdaten.
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Inhimillinen sairaala
tehdään yhdessä
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• Laadukas hoito kuuluu jokaiselle.
• Moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa asiakkaalle
sujuvan ja laadukkaan hoidon.

Hoitotyön
ammatillisen
toiminnan
työryhmän
jäsenet 2019-2021
Collin Tiina

Naumanen Tiina

Harkio Arja

Nevakare Anne (pj.)

Heikkinen Mikko

Niiranen Zeynep

Hujanen Taija

Paloranta Anna-Mari

Hyytiäinen Jaana

Partanen Paula

Jääskeläinen Raili

Pitkänen Minna

Kesti Ulla

Pääkkönen Elina

Kiema Mari

Pyykönen Sanna

Konttinen Arja

Rahkonen Nina

Laitinen Eila

Rautiainen Minna

Leinonen Jaana

Selenius Marja

Luostarinen Auli

Laurila Satu

Mononen Seija

Sisso Mari

Mykkänen Minna

Sohlman Puula
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“Lupaan toimia niin
että potilas/asiakas
saa tarvitsemansa
avun ja huolenpidon.”

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100, 70029 KYS
Puh. 017 173 311
www.psshp.fi

