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Ylihoitajien
tervehdys

Hoitotyön laatua seurataan systemaattisesti yhteisesti sovi-

dollisuutta vaikuttaa omaan työhön. Erinomainen hoitotyö

Kiitämme sinua hoitotyöntekijä siitä, että olet osaltasi ollut

tuilla tunnusluvuilla ja mittareilla. Olemme edistyneet mer-

tehdään magneettisairaala viitekehyksen ohjaamana.

kehittämässä hoitotyötä ja samalla kuljettamassa KYSiä

kittävästi hoitotyön laadun merkityksen ymmärtämisessä,

magneettisairaalaksi. Myös sinä olet osa magneettitiimiä.

laadun mittaamisessa ja pystymme osoittamaan jo varsin

Tässä vuosikirjassa kuvataan vuodelta 2021 hoitotyötä, po-

monen laatuindikaattorin avulla hoidon tulosten parantu-

tilasturvallisuutta ja laatua, jotka edistävät ja varmistavat

Kiitoksin,

neen. Erinomaista! Jaettu ja osallistava johtaminen on lisän-

asiakkaille erinomaisen hoidon. Erinomaista palautetta hoi-

hoitotyön johto

nyt hoitohenkilökunnan itsenäistä päätöksentekoa ja mah-

totyöntekijät ovat saaneet asiakastyytyväisyyskyselyissä.

Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma (2017-2022) edistää

sessa. Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma perustuu

Kuvassa vasemmalta ylihoitajat Minna Rautiainen, Minna Taam-Ukkonen, Sari Vatanen, Milja Ranta, Arja Sistonen, hoitotyön johtaja Anne Kantanen, ylihoitajat Taina Kalliomäki, Auli Luostarinen,

KYSin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Hoitotyön

viiteen teema-alueeseen: Ammatillista toimintaa tukeva ra-

Arja Konttinen, Annmari Kainulainen ja toimialajohtaja Minna Mykkänen.

Meillä on ollut mieluisa yhteinen tehtävä kirjoittaa tämä

kehittäminen, yhtenevät toimintatavat sekä sujuva toimin-

kenne, ammatillinen toiminta, hoitotyön johtaminen, tutki-

toinen KYS kohti magneettisairaalaa hoitotyön kertomus

ta ovat asioita, joilla on merkitystä tavoitteiden saavuttami-

mus- ja innovaatiotoiminta sekä hoitotyön laatu.

Hyvät hoitotyöntekijät ja kollegat,

2021. Kertomus kokoaa pääkohtia hoitotyön kliinisestä
toiminnasta, kehittämisestä, opetuksesta ja tutkimuksesta.
Tavoitteenamme on olla vetovoimaisin sairaala, jonka

Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman keskeiset teema-alueet

asiakkaat ovat osaavissa ja turvallisissa käsissä kotoa kotiin
ja he ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Henkilöstötyytyväisyys ja henkilöstön työhyvinvointi ovat kunnossa sekä
opiskelijat ovat tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen ja oppimiskokemukseensa. Kaiken kaikkiaan sairaalamme on
veto-, pito- ja uudistusvoimainen.
Vuonna 2021 olemme eläneet edelleen poikkeuksellisia
aikoja, jo vuonna 2020 alkaneesta COVID-19 epidemiasta
johtuen. Epidemia on vaatinut meiltä kaikilta muun muassa
joustavuutta, kestävyyttä, epävarmuuden sietämistä ja uuden oppimista sekä yhdessä tekemistä. Olemme onnistuneet epidemian hoidossa hyvin ja asiakkaamme ovat olleet
turvallisissa käsissä. Suuri kiitos siitä kuuluu sinulle hoitotyöntekijä, esimies, johtaja ja tukipalveluiden edustaja.
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1. Ammatillista toimintaa
tukeva rakenne

Muuta

KYS Taitava hoitaja koulutuksen etenemisestä työryhmä

KYSissä on käytössä OPE-mittari perehtymisen seurannas-

on saanut säännöllisesti tietoa ryhmän vastuuopettajilta.

sa. Kerran vuodessa kaikille uusille työntekijöille lähetetään

NPH-koulutuksen on toivottu jatkuvan, jotta mahdollisim-

kysely. Varsinaista osaamisen arviointityökalua työntekijöil-

man monella olisi mahdollisuus kehittää osaamistaan.

le ei ole tällä hetkellä käytössä vaan kehityskeskustelut ovat

Samassa yhteydessä on keskusteltu jatkokoulutuksen ja

Ammatillinen kehittyminen asiantuntija-

arviointikeinona.

lisääntyvän vastuun vaikutuksesta ansioihin.

työryhmän kuvaus toiminnastaan.

(Structural Empowerment)

AMMATILLINEN KEHITTYMINEN –
ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄ

Hoitotyö KYSissä on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua. KYSissä työskentelevät hoitotyön ja kuntoutuksen
ammattilaiset haluavat kehittyä ja kehittää hoitotyötä.
Olemme vuoden 2021 aikana jatkaneet ammattiuramallien
käyttöönottoa ja hoitotyön ja kuntoutuksen ammattilaisten

1.1 Ammatillinen kehittyminen
asiantuntijaryhmän
toiminta vuonna 2021

mällä ovat samat pätevän tason kanssa. Röntgenhoitajilla
ja ensihoitajilla työ on vasta alussa.

Asikainen Laura, RH
Halonen Anna, SH
Happonen Hanna, KHA

Hirvonen Marjo, SH
Hietamäki Marja,
HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ

Honkanen Outi, SH

simmän päivityksen päivämäärä näkyy kellon oikeassa ylälaidassa. Myös värikoodausta on pohdittu. Värit voisivat

hankkivat uutta osaamista laaja-alaisesti, jakavat toisilleen

olla ammattialakohtaisia tai uralla etenemisen mukaisia.

näyttöön perustuvaa tietoa ja konsultoivat hoitotyön sekä

Koulutusten kirjaamisen tarkkuutta on pohdittu luettavuu-

TUNTIJA

muiden alojen asiantuntijoita asiakkaan parhaaksi. Hoito-

den kannalta. Uusista koulutuksista esillä ovat olleet kehit-

TAITAVA

työntekijät toimivat erilaisissa kansallisissa ja kansainväli-

tämistiimien perehdytyskoulutus, hoitajille kohdistettu

sissä verkostoissa kehittämässä eri asiakasryhmien hoitoa.

potilasturvallisuuskoulutus, saattohoitopassi, opiskelijaoh-

Myös asiakkaat luottavat hoitotyöntekijöiden ammatilli-

jauskurssi ja lean green belt -koulutus.

hoitoonsa ja toiminnan kehittämiseen. Kaikissa tilanteissa
pyritään aina parhaaseen mahdolliseen asiakaspalvelukokemukseen.

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Pekka
Saastamoinen, Hoitotyön kehittäminen,
opetus ja tutkimus osaamiskeskus.
Ammattiuramallit ja vuosikellot
Fysioterapeuteilla on valmiina vuosikellot perehtyjästä
asiantuntijaan saakka, sairaanhoitajilla ja kätilöillä valmistellaan taitava tason vuosikelloa. Lähihoitajilla, osastonsihteereillä ja tekstinkäsittelijöillä on valmiina suoriutuvan
tason vuosikellot, jotka kahdella viimeksi mainitulla ryh-

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne
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HOITOTYÖN JOHTAJA

Kokkonen Anna-Kaisa, KHO
Korhonen Kristiina, OH
Kostamo Kimmo, FT
Moilanen Reetta, SH

Nylund Anja, SH
Paldanius Mervi, KHA
Perankoski Merja, AOH
Repo Riikka, SH

Ruotsalainen Miia, KHA
Räsänen Elli, LH
Saastamoinen Pekka, KHA
Saikkonen Minna, AOH

Tirkkonen Helena, KHA
Vatanen Sari,
OSAAMISKESKUSJOHTAJA

Vuosikellojen yhtenäistämiseksi on ehdotettu, että viimei-

työtä tukevien rakenteiden kehittämistä. Hoitotyöntekijät

seen osaamiseen. Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti omaan

Kainulainen Annmari, YH
Kainulainen Jaana, SH
Kantanen Anne,

ASIAN
AN-

PÄTEVÄ
Vastuualuekohtainen,
kliininen osaaminen, ohjaus
ohjausja johtamisosaaminen
SUORIUTUVA
Syventävä perehdytys, erikoisalakohtainen
kliininen osaaminen
PEREHTYVÄ

Vertaisarviointi
Viime vuoden lopulla aloitettua teemaa jatkettiin ja sen

KYS yleisperehtyminen, yleinen kliininen osaaminen,
työyksikköperehtyminen

Magneettisairaala  Ammatillista toimintaa tukeva rakenne  Ammatillinen kehittyminen
• Hoitotyöntekijät vastaavat ammatillisesta osaamisestaan ja sen jatkuvasta kehittämisestä
• Uudet työntekijät perehdytetään yhteisen mallin mukaisesti
• Hoitotyöntekijöiden kouluttautumista ja uralla kehittymistä tuetaan
• Mentorointi on osa perehdytysprosessia
Tarve uramallin kehittämiselle olemassa
- tavoitteena korkealaatuinen hoitotyö/hoidon laatu
- ammattiin/organisaatioon sitoutuminen
- systemaattinen osaamisen arviointi

L U O DA

ARVIOIDA
ANALYSOIDA

- edellytykset ammatillisen kehittymisen kasvulle

KYSin uramalli on 5-portainen, jossa seuraavalle tasolle
siirrytään osaamisen arvioinnin kautta. Tavoitetaso on ”Pätevä”.
Taitava-tasolta eteenpäin edellytetään erillisiä opintoja.
Uramallia voi verrata kuusiportaiseen
Bloomin taksonomiaan, jolla määritellään
osaamisen tasoa.

SOVELTAA

YMMÄRTÄÄ
MUISTAA

kanssa oltiin valmiit etenemään. Apuna olisi käytetty AnnaKaisa Kokkosen ja Annika Kutvosen kehittämää mallia. Vertaisarvioinnilla olisi haettu yhtenäisyyttä tiettyjen työtehtävien tekemiseen, eikä arviointi olisi kohdistunut itse työntekijään. Covid-19 pandemian vuoksi asia jätettiin odottamaan parempaa ajankohtaa.

Hoitohenkilökunnan
uramallien ja niihin
oleellisesti liittyvien
vuosikellojen tarkastelu,
kommentointi ja
kehittämisen tukeminen
on ollut asiantuntijatyöryhmän tärkeimpiä
tehtäviä.
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1.2 Ensimmäiset taitavat
hoitajat valmistuivat
Kliinisen hoitotyön opettaja

sultoivissa työtehtävissä tai itsenäisenä asiantuntijana. Tä-

saanut uutta näkökulmaa, vahvempia työelämätaitoja sekä

mä kehittämistyö voi tapahtua esimerkiksi hoitajavastaan-

kehittämisen kulttuuria.

otoilla tai moniammatillisessa hoitotiimissä. Asiantuntija-

1.3 Fysioterapeuttien
ammattiuramalli

tijatason fysioterapeutilla pitää olla myös joko YAMK- tai

Ammattiuramallin luomisessa erittäin hienoa oli kaikkien

maisterin tutkinto. Asiantuntijan vuosikellon laatiminen

mukana olleiden hyvin yhtenäinen näkemys fysioterapeu-

oli mielenkiintoinen projekti, koska siihen ei ollut luotuna

tin ammatissa kehittymisessä ja siitä, miten yleispätevästi

tason työn on tarkoitus kohdentua laajemmin koko orga-

Osana koulutusta tehdään myös kehittämistyö. Tavoit-

kriteeristöjä tarkemmin etukäteen. Vuosikello sai hyväk-

riippumatta erikoisalakohtaisesta suuntautumisesta ura-

nisaatioon, myös oman palvelu- ja osaamiskeskuksen rajat

teena on kohdistaa kehittämistyö koskemaan erityisesti

synnän Ammatillisen kehittymisen työryhmässä, kuten

malli toimii kaikilla eri erikoisaloilla, joissa fysioterapeutteja

ylittäen.

potilaiden hoidon laadun tai prosessien parantamista

Fysiatrian osasto.

muutkin vuosikellot.

työskentelee.

Fysioterapeuttien ammattiuramallia alettiin kehittää vuo-

Fysioterapeuttien uramallin Pätevä fysioterapeutti, vuosikello.

Anna-Kaisa Kokkonen, Hoitotyö

tai esimerkiksi työntekijöiden koulutukseen tai työhyvin-

kehittäminen, opetus ja tutkimus

Palautteissa onkin tullut selkeästi esille näkökulman laajen-

vointiin liittyviä kokonaisuuksia magneettisairaalamallin

osaamiskeskus.

tuminen koulutuksen myötä. Koetaan että koulutuksesta on

mukaisesti.

Apulaisosastonhoitaja Kimmo Kostamo,

den 2019 keväällä HUSin FAURA-mallin pohjalta hyödyntäen Suomen Fysioterapeutit ry:n tekemää fysioterapeut-

KYSin ensimmäinen Taitava hoitaja -koulutuskokonaisuus

tien ydinosaamiskuvausta. Mallista päädyttiin tekemään

käynnistyi tammikuussa 2021 hieman yli 20 hoitotyön

viisi portainen ammatillista kehittymistä tukeva malli, jossa

ammattilaisen voimin. Koulutus oli pilottivaiheessa tarjolla

uransa aloittava fysioterapeutti voi edetä perehtyvästä

sairaanhoitajille ja kätilöille, lisäksi koulutukseen valittiin

fysioterapeutista aina asiantuntijatason fysioterapeutiksi.

mukaan muutama ensihoitaja.

Uramallien kehittämisessä otettiin huomioon KYSin linjaus
eri tasoihin liittyen esimerkiksi erikoistumiskoulutuksiin.

Koulutus on laajuudeltaan 40 opintopisteen täydennys-

Ammattiuramallin kehittäminen alkoi pienryhmätyöskente-

koulutus. Suurin osa osallistujista suorittaa koulutuksen

lynä vuoden 2019 ajan. Uramallin kehittäminen oli sujuvaa

täysimittaisena, jolloin kesto on 1,5 vuotta. Koulutukseen

ja luontevaa. Perehtyvän, suoriutuvan fysioterapeutin vuo-

osallistui kuitenkin viisi hoitotyön ammattilaista, jotka oli-

sikellot saatiin luotua jo vuoden 2019 aikana ja pätevän fy-

vat suorittaneet jo aiemmin oman erikoisalansa täydennys-

sioterapeutin vuosikellon valmistelu aloitettiin.

koulutuksen. Heidän osaltaan Taitava hoitaja -opintokokonaisuus päättyi marraskuussa järjestettyyn lähipäivään.

Vuoden 2020 alussa fysioterapeuttien ammattiuramallissa

Muiden osallistujien osalta koulutus vielä jatkuu kevään

oli valmiina jo kolme ensimmäistä vuosikelloa ja taitavan ja

alakohtaisten opintojen merkeissä.

asiantuntijan vuosikellojen valmistelu aloitettiin. Taitavan
fysioterapeutin vuosikelloa valmisteltaessa todettiin, ettei

Vaikka koulutus on oma kokonaisuutensa, liittyy se vah-

fysioterapeuteille ole samanlaisia 30 op erikoistumiskou-

vasti hoitotyöntekijöiden urakehitysmalliin. Taitava hoitaja

lutuskokonaisuuksia kuin sairaanhoitajilla, vaan 30 op eri-

-koulutus täyttää urakehitysmallin taitavalla tasolla suori-

koistumiskoulutukset voidaan koota oman työalueen työtä

tettavan täydennyskoulutuksen kriteerit, vastaavasti hen-

tukevista koulutuksista. Taitavan fysioterapeutin vuosikello

kilöstöllä on mahdollista suorittaa joku muu, vähintään 30

on ollut esimerkkinä myös muille ammattiryhmille KYSissä

opintopisteen täydennyskoulutus. Koulutukseen sisältyy

niitä kehitettäessä.

myös kuuden viikon työjakso oman yksikön ulkopuolella.
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa henkilön kehittämis-

Asiantuntijatason fysioterapeutin vuosikellon tekemisessä

osaamista ja asiantuntijuutta tiettyyn erikoisalaan liittyen,

Ensimmäiset taitavat hoitajat valmistuivat KYSissä vuonna 2021: vasemmalta Mari Tuovinen, Minna Pitkänen, Kirsi Ruuska, Marja

ja päästä hyödyntämään hänen syväosaamistaan joko kon-

suurena apuna oli Suomen Fysioterapeutit ry:n laatima

Miettinen ja Tuija Leinonen.

Fysioterapeutin erikoisasiantuntija kriteeristö. Asiantun-

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne
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1.4 Juhlavuoden
tapahtuma kätilöille
ja sairaanhoitajille

1.5 Simulaatiokoulutus
Kuopion yliopistollisessa
sairaalassa

Kliinisen hoitotyön opettaja Anna-Kaisa

Kliinisen koulutuksen asiantuntija

Kokkonen ja kliinisen hoitotyön asiantuntija

standardin, mikä osaltaan varmistaa koulutuksen tavoite-

Vuonna 2021 KYSin toimintayksiköissä (päivystysalue, pe-

lähtöisyyden. Simulaatio-ohjaajakoulutuksia järjestetään

diatria ja neonatologia, naistentaudit ja synnytys, ensihoito,

kliinisen koulutuksen keskuksessa 2-3 kertaa vuosittain.

tehohoito, leikkaustoiminta, sydäntoimenpideyksikkö ja

KYSissä järjestettävät kurssit ovat kansainvälisesti standar-

CCU sekä vuodeosastot) järjestettiin yli 20 erilaista simulaa-

doituja EuSim-kursseja. Kurssilla ohjaaja saa pedagogisia ja

tio-oppimiskoulutusta. Osallistujia näihin moniammatillisiin

toiminnallisia valmiuksia simulaatiokoulutuksen suunnitte-

koulutuksiin oli 870 henkilöä. Kaikki simulaatiokoulutukset

luun ja toteuttamiseen.

kirjataan HR-järjestelmään.

Mika Karjalainen, Kliinisen koulutuksen keskus.

Tea Metsävainio, Hoitotyön kehittäminen,
opetus ja tutkimus osaamiskeskus.

Simulaatioharjoitus KYSin tehohoidon osastolla.
Simulaatiolla tarkoitetaan todellisen tilanteen jäljittelyä tai

15.9.2021 KYS juhli sairaanhoitajia ja kätilöitä. Juhlapäivänä

toistamista hoito- tai koulutusympäristössä. Simulaatio on

useat hoitotyön yksiköt järjestivät myös omaa ohjelmaa, ja

oppimismenetelmä, jonka avulla pyritään edesauttamaan

kuvia jaettiin KYSin somekanavilla. Itse juhlatapahtuma

oppijan sisäisen mallin syntymistä työtehtävissä tarvitta-

livestriimattiin kysiläisille. Juhlassa keskusteltiin paneelikes-

vasta turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta toiminta-

kustelussa kätilöiden ja sairaanhoitajien ammattien tulevai-

mallista. Oppimisympäristö on turvallinen, koska simulaa-

suuden työstä. Keskustelemassa olivat ylihoitaja Taina Kal-

tiossa ei aiheuteta vaaraa tai riskiä oikealle potilaalle tai

liomäki, professori Katri Vehviläinen-Julkunen, ensihoitaja-

osallistujalle. Koulutukseen asetetaan osaamistavoitteet,

opiskelija Hanna Kauhanen, kliinisesti erikoistunut hoitaja

jotka pyritään saavuttamaan harjoituksen avulla. Simulaa-

Erja Huttunen ja lehtori Elina Turunen. Iltapäivän ohjelma

tioissa harjoitellaan mm. uusia tai vakioituja toimintatapo-

jatkui Magneettisairaalamallin mukaisilla palkitsemisilla.

ja, kommunikaatiota, tiimityöskentelyä, tilannetietoisuutta
ja päätöksentekoa.
KYSin kliinisen koulutuksen keskus järjestää, organisoi ja
tukee yksiköiden simulaatiokoulutusta. Simulaatiokoulutukset ovat moniammatillisia ja oppimistavoitelähtöisiä.
Simulaation järjestäminen voidaan toteuttaa yksikön tarpeiden mukaisesti, joskus pienimuotoisesti 1-2 ohjaajan
toimesta vuoronvaihdossa, joskus taas harjoitukset ovat
suuria moniammatillisia ja paljon resursseja ja suunnitte-

Sairaanhoitajien ja kätilöiden juhlapäivää vietettiin myös yk-

lua vaativia koulutuksia.

siköissä. Kuvassa Lasten veri- ja syöpätautien osaston juhlan
viettäjiä oikealta lastenhoitaja Päivi Kosonen, kuntoutusoh-

Osastojen simulaatiokoulutusvastaavat (hoitajia ja lääkä-

jaaja Minna Kovanen ja sairaanhoitajaopiskelija. Vasemmalta

reitä) ovat kouluttautuneet simulaatio-ohjaajiksi viimeisen

sairaanhoitajaopiskelija, sairaanhoitaja Anu Toikkanen, klii-

kymmenen vuoden aikana. Simulaatio-ohjaajakoulutuk-

nisesti erikoistunut hoitaja Maarit Tuomela ja sairaanhoitaja

sen suorittaminen luo simulaatiokoulutukselle yhteisen

Susanna Hyvärinen.

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne
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1.6 Näyttöön
perustuvalla
työllä infektioita
vastaan

Lasten- ja nuortenosasto, Naisten osasto sekä Sydän- ja

fektiot) seuraamalla sairaalainfektiorekisteristä (SAI) ja suh-

verisuonikirurgian osasto.

teuttamalla nämä kanyylihoitopäivien määrään (havaitut
infektiot / 1000 kanyylihoitopäivää). Seurantaa toteutetaan

VIP Score mittarin käyttöä perifeeristen kanyyli-infektioiden

hoitotyön kirjaamisen kautta. Tämä kehittämistyö jatkuu

torjunnassa arvioidaan hoitoon liittyvien kanyyli-infektioi-

vuonna 2022.

den määriä (veriviljelypositiiviset sepsikset sekä kanyyli-in-

1.7 Perehdyttäjän
valmennus
Koulutusasiantuntija Sanna Turunen,

vuosittain järjestettävää toistuvaa koulutusta. Kohtaaminen

Koulutuspalvelut.

sekä yksilöllisyys perehdyttämisessä koettiin tärkeinä tee-

1.8 Taitopaja-koulutus
tukemaan aseptista
työskentelyä
pientoimenpiteissä

moina. Esimerkkejä käytännön toteutuksista ja siitä, miten
Hygieniahoitaja Suvi Ilmoniemi,

VIP Score luokitus

KYS Koulutuspalvelut sekä Hoitotyön kehittäminen, opetus

Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö,

ja tutkimus -yksikkö järjestivät sisäisen, moniammatillisesti

Kliinisen hoitotyön asiantuntijat Anu

suunnatun Perehdyttäjän valmennuksen 3.11.2021 uuden

Lahti ja Tarja Tervo-Heikkinen,

työntekijän perehdyttäjinä toimiville henkilöille KYSissä.

Hoitotyön kehittäminen, opetus ja

Valmennus pidettiin Teamsin välityksellä ja sen kesto oli

tutkimus osaamiskeskus.

perehdytystä voisi toteuttaa, kaivattiin lisää. Uusi valmennus järjestetään 30.3.2022 ja siinä pääpaino on perehdytyksessä oppimisprosessina.

Osastonhoitaja Anne Honkalampi ja apulaisosastonhoitaja Jaana Hyytiäinen, Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, osastonylilääkäri Elina Penttilä,

Palaute: ”Näitä voisi olla vähintään vuosittain”

Aistinelissairaudet ja kliinisen hoitotyön asiantuntija
Marja Selenius, Hoitotyön kehittäminen, opetus ja
tutkimus osaamiskesku.s

kolme tuntia.

VIP Score on kansainvälisesti käytetty mittari verisuonika-

Osallistujia oli 31 moniammatillisesti, pääpaino hoitotyön

tetrin pistoalueen arviointia varten, jonka tavoitteena on

ammattilaisissa. Valmennuksen tavoitteena oli tarjota

Toimenpiteet ovat lisääntyneet Korva-, nenä ja kurkkutau-

torjua perifeerisiin verisuonikatetreihin liittyviä infektioita.

osallistujille vinkkejä ja ideoita, joita hyödyntää omassa

tien (KNK) poliklinikalla vuodesta 2019 alkaen. KNK-polikli-

VIP Scoren pisteytysmalli ohjaa havaitsemaan varhaisia las-

yksikössä perehdytyksen suunnittelemisessa sekä kehittä-

nikalla toimii sairaanhoitajia, joilla ei ole leikkaussalikoke-

kimotulehduksen merkkejä ja poistamaan katetrin ennen

misessä.

musta tai siihen liittyvää koulutusta. Sairaanhoitajat tarvitsivat lisäkoulutusta aseptisesta työskentelystä. Koulutus-

vakavan tulehduksen kehittymistä. Tämän lisäksi tavoitteena on estää turhat kanyloinnit, parantaa kirjaamista sekä

Valmennuksessa käsiteltiin kohtaamista, yksilöllisyyttä pe-

tarpeeseen vaikuttivat myös muutamat toimenpiteisiin

lisätä infektioilmoitusten tekemistä. VIP Score mittarin

rehdyttämisessä sekä mentorointia. Lisäksi mukana oli tee-

liittyvät infektiot, jotka tulivat esille sairaalainfektioilmoi-

arvo kirjataan hoitokertomukseen jokaisessa työvuoros-

moihin liittyviä lyhyitä case-esimerkkejä eri yksiköistä. Val-

tuksissa (SAI). Idea aseptisen toiminnan kehittämiseen lähti

sa. KYSissä otetaan käyttöön kolme portainen VIP Score

mennus sai erinomaisen vastaanoton ja siitä toivottiin

KNK-poliklinikan esihenkilöiltä keväällä 2020.

-luokitus.

Syksyllä 2020 käynnistyi taitopaja-koulutuksen suunnittelu.
Suunnitteluryhmässä oli mukana kliinisen hoitotyön opet-

KYS on mukana Savonia ammattikorkeakoulun ja Fudanin

taja ja asiantuntijoita, hygieniahoitaja ja KNK-poliklinikan

yliopiston koulutus- ja tutkimusyhteistyö-hankkeessa, mis-

esihenkilöt. Taitopajassa kouluttajina ovat toimineet leik-

sä näyttöön perustuvan hoitotyön interventio-osa liittyy

kaussaliosaamista hallitsevat sairaanhoitajat. Taitopajassa

VIP Score mittarin käyttökoulutukseen ja käyttöönottoon.

opetetaan steriilin pöydän tekeminen, toimenpidepotilaan

Hankkeessa arvioidaan hoitohenkilökunnan osaamista

peseminen ja peittely sekä asepetinen työskentely pien-

kanyyli-infektioiden ehkäisyyn ja näyttöön perustuvaan

toimenpiteen aikana. Taitopajakoulutuksen tavoitteena

hoitotyöhön liittyen ennen interventiota ja intervention

on antaa valmiuksia toimia pientoimenpiteissä aseptisen

jälkeen. Interventio kohdistuu Suomessa ja Kiinassa saman

Kuvassa Sanna Turunen ja Heli Intke.

tyyppisiin vuodeosastoihin. Interventiona toimii Savonia

työjärjestyksen mukaisesti.

ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä rakennettu kaksi osainen Moodle-kurssi. KYSiltä hankkeessa ovat mukana

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne
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1.9 Pakohuonepeli
Mysteeri Pentti
raottaa pakohuonepelien
maailmaa sairaalassa

KNK-poliklinikalla käynnistyi samaan aikaan Elina Penttilän
ja Jaana Hyytiäisen LEAN-projekti, jonka aiheena oli nenän
sivuonteloiden tähystysleikkaus eli FESS-toimenpiteiden
siirtäminen leikkaussalista polikliiniseksi. Projektin tavoitteena oli muun muassa yhtenäistää käytäntöjä ja toimenpiteessä tarvittavia kirjallisia ohjeita sekä varmistaa, että
kaikilla KNK-poliklinikan sairaanhoitajilla on valmiudet
työskennellä aseptisesti pientoimenpiteissä. Projektin

Kliinisen hoitotyön opettaja Anna-Kaisa

tavoitteet ovat toteutuneet.

1.10 Opiskelijaohjauksen
kehittämisverkostot
toimivat näyttöön
perustuvan opetustoiminnan edistämiseksi ja hyvien
käytäntöjen jakamiseksi

Kokkonen, Hoitotyön kehittäminen, opetus
Ylihoitaja Minna Taam-Ukkonen, Hoitotyön hallinto

tareina käytetään mm. haittatapahtuma HaiPro- ja sairaalainfektio SAI-ilmoituksia. Taitopajakoulutuksen jälkeen

Kuopion yliopistollisen sairaalan pakohuonepeliä “Mysteeri

sairaanhoitajien aseptinen työskentely on vahvistunut ja

Pentti” on käytetty henkilöstön ja opiskelijoiden täydennys-

käytänteet yhtenäistyneet sekä potilasturvallisuus on pa-

koulutuksessa vuodesta 2019 alkaen. Kliinisen hoitotyön

rantunut. Toimenpidehuoneeseen liittyviä käytäntöjä kehi-

opettaja Anna-Kaisa Kokkonen ja kliinisen hoitotyön asian-

tetään jatkuvasti. Viimeisimpänä on tehty Servican laitos-

luonnos ja sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma
työpaja. Verkosto järjesti alueellisen opiskelijaohjauksen
webinaarin, jonka aiheena oli Aiheuttaako koronapandemia sosiaali- ja terveysalalla joukkopaon?
KYS ervan organisaatiot tekevät yhteistyötä alueellisesti ja
kansallisesti opiskelijaohjauksen kehittämiseksi sekä opiskelijaohjauksen hyvien ja näyttöön perustuvien käytänteiden jakamiseksi. KYS ervan opiskelijaohjauksen kehittä-

ja tutkimus osaamiskeskus.

Polikliinisten pientoimenpiteiden aseptisen toiminnan mit-

hankkeen tilannekatsaus, opiskelijaohjauksen käsikirjan

ja kliinisen hoitotyön opettaja Anna-Kaisa Kokkonen,
Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus

misverkosto kokoontui kaksi kertaa. Aiheina olivat opiskelijaohjauksen ajankohtaiset asiat erityisesti koronapandemiaan liittyen. Verkostossa on mukana edustajia kaikista

osaamiskeskus.

erityisvastuualueen sairaanhoitopiireistä: PSSHP, Essote,

tuntija Hanna Kekkonen ideoivat pelin tutustuttuaan pako-

Näyttöön perustuvan opetustoiminnan edistämiseksi ja

ValOpe on asiantuntijaverkosto, jonka tarkoituksena on

huollon ja KYSin laitoshuoltopäällikön kanssa erillinen toi-

huonepelien opetuskäyttöön yhdysvaltalaisessa kongres-

hyvien opiskelijaohjaus käytäntöjen jakamiseksi KYS on

edistää opiskelijaohjauksen laatua sosiaali- ja terveysalan

menpidehuoneen työohje, jossa on määritelty sairaanhoi-

sissa. KYSiin rakennettu pakohuonepeli oli ensimmäinen

ollut mukana aktiivisena toimijana useissa yhteistyöver-

organisaatioissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä sekä

tajien ja laitoshuoltajien välinen työnjako toimenpidehuo-

sairaalamaailmaan tehty täydennyskoulutus Suomessa.

kostoissa vuonna 2021. Opiskelijaohjauksen kehittämis-

yhtenäistää käytäntöjä näyttöön perustuen. Lisäksi tarkoi-

neen puhdistukseen liittyen.

Pelin pääasiallinen tavoite on tiimityön kehittäminen.

verkostoja ovat PSSHP:n alueellinen opiskelijaohjauksen

tuksena on edistää yhteistyötä työelämäorganisaatioiden

Samalla hoitajat pääsevät käyttämään ongelmanratkai-

kehittämisen yhteistyöverkosto, KYSin erityisvastuualueen

ja koulutusorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmien

sutaitojaan ja luovuuttaan pelin edetessä. Pelin elementit

(KYS erva) opiskelijaohjauksen kehittämisen yhteistyöver-

välillä. ValOpe-verkosto muodostuu laajasta joukosta opis-

sisältävät potilaiden hoitotyön keskeisiä elementtejä.

kosto ja valtakunnallinen opiskelijaohjauksen kehittämis-

kelijaohjauksen asiantuntijoita kaikista yliopistosairaalois-

Pelin strategia on samanlainen kuin muissakin pakope-

verkosto (ValOpe).

ta sekä useista muista sairaanhoitopiireistä ja peruster-

Sosteri, KSSHP, Siun sote.

leissä, ryhmä ratkaisee yhdessä erilaisia pulmatehtäviä tai
PSSHP:n yhteistyöverkoston tavoitteena on kehittää opis-

2021 vuosittaisessa koulutuspäivässä, joka järjestettiin

etenemään pelissä. Peliä ohjataan vetäjien taholta ja he

kelijaohjausta kansallisten laatusuositusten mukaisesti

webinaarina. ValOpe-verkoston sisällä toimii alaverkosto-

myös auttavat pelissä vinkkien avulla tarvittaessa eteen-

ja jakaa hyviä näyttöön perustuvia käytäntöjä. Verkostos-

ja, jotka vuonna 2021 olivat: ValOpe-johtoryhmä, Varhai-

päin. Uusia suunnitelmia sairaalapakopeleihin on tehty.

sa on mukana edustajia KYSin lisäksi sairaanhoitopiirin

sen puuttumisen/aktiivisen tuen malli, Nursing Degree

alueelta: Islab, lähioppilaitokset (Savonia AMK, Diak, Sakky)

Program -koulutusohjelma, Opiskelijamoduuliharjoittelu,

sekä Itä-Suomen yliopisto, Yläsavon SOTE, Kuopion kau-

Opiskelijamoduuliohjaajakoulutus, Moniammatillinen op-

punki, Niuvanniemen sairaala, Kysteri, Lapinlahden ter-

piminen, OVeLa, Etiikka sekä Laatusuositusten arviointi.

veyskeskus ja kotihoito. Yhteistyöverkosto kokoontui kaksi

Alaverkostot toimivat aktiivisesti puheenjohtajien johdolla

kertaa, aiheina olivat organisaatioiden ajankohtaiset opis-

yhteisissä tapaamisissa ja mm. kehittävät näyttöön perus-

kelija asiat, OVELA (Opiskelijaohjauksen vertaileva laatu)

tuvia toimintatapoja ja käytäntöjä kunkin alaverkoston ta-

benchmarkingin tulokset, opiskelijamoduuliharjoittelut,

voitteiden mukaisesti.

Erikoislääkäri Heli Sihvola ja sairaanhoitaja Taina Poutiainen
Katso Mysteeri Pentti –video tämän QR-koodin kautta.

työskentelemässä KNK-poliklinikalla.
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1.11 Opiskelijamoduulimallin
käyttö laajenee

1.12 Monialaisen
harjoittelun avulla
kohti ammattilaisuutta

Kliinisen hoitotyön opettaja Nina Rahkonen,

Opiskelijamoduuleista kerättiin palautetta sekä opiskelijoil-

Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus

ta että ohjaajilta sähköisellä kyselyllä. Palaute opiskelijaoh-

osaamiskeskus.

jauksen moduulimallista on ollut pääsääntöisesti positiivista ja opiskelu on koettu innostavaksi: ohjaajista n. 96 %
toivoi mallin jatkamista sellaisenaan tai tietyin muutoksin,

Opiskelijamoduulimalli pilotoitiin KYSissä vuonna 2020 neljässä yksikössä. Opiskelijoilta ja ohjaajilta tullut positiivinen
palaute on rohkaissut muitakin yksiköitä ottamaan uuden
ohjausmallin käyttöönsä siten, että vuoden 2021 lopussa
se oli käytössä jo 14 yksikössä.
Vuoden 2021 aikana opiskelijamoduuli pilotoitiin useissa
eri yksiköissä. Näitä olivat: sädehoito, kliinisen radiologian
sekä kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksiköt,
päivystyspoliklinikka, lasten- ja nuorten osasto, syöpätautien osasto, ortopedia ja traumatologian osasto, keuhkosairauksien ja sisätautien osasto (2108) sekä sisätautien
osasto (2106).
Vuoden 2020 pilotoinnissa mukana olleista yksiköistä mm.
naisten akuuttikeskuksen ja naisten osaston opiskelijamoduulit laajennettiin niin, että lähes kaikki harjoittelut ko.
yksiköissä, synnytyssaliharjoittelua lukuun ottamatta, toteutetaan moduulimuotoisina. Myös vastasyntyneiden

Kliinisen hoitotyön opettaja Anna-Kaisa

Oppimisympäristön suunnittelussa hyödynnettiin moni-

Magneettisairaala kehittämiseen liittyviä laatukriteereitä

Kokkonen, Hoitotyön kehittäminen, opetus

alaisen käytännönjakson ohjaaja alkukartoitusta, virtuaali-

ammatilliseen toimintaan liittyen arvioitiin kaikissa asiakas-

ja tutkimus osaamiskeskus.

sia työpajoja sekä yhteisiä, digitaalisia suunnittelun ja vies-

ja potilashoitoa toteuttavissa yksiköissä vuonna 2021.

Opiskelijamoduulien käyttöönottoa ja ohjaajien kouluttamista koordinoi KYS hoitotyön kehittämisen, opetuksen ja
tutkimuksen (HKOT) kliinisen hoitotyön opettajat. Vuoden
2022 aikana opiskelijamoduulimallin käyttöönottoa suunnitellaan laajennettavaksi muun muassa psykiatrian yksikköön ja kirurgian poliklinikalle. Suunnittelua tehdään
tiiviissä yhteistyössä yksiköiden, lähioppilaitosten harjoitte-

KYSissä järjestettiin ensimmäinen monialainen harjoittelu
SOKK-hanke yhteistyötä KYSin, Savonia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa syksyllä 2021.
Tavoitteena oli rakentaa monialainen oppimisympäristö
KYSin akuuttiosastolle ja hyödyntää SOKK-hankkeessa
luotua koulutuskokonaisuutta monialaisten käytännönjaksojen ohjauksessa sekä edistää digitaalisuutta oppimises-

lukoordinaattoreiden sekä vastuuopettajien kanssa.

sa ja ammattien välisessä työskentelyssä. Monialaisessa

Kaikkien opiskelijamoduulien arviointia ja kehittämistä

Monialainen opiskelijatiimi perehtyy yhdessä oman poti-

toteutetaan palautteen perusteella sekä KYSissä että valtakunnallisesti ValOpe-verkoston Opiskelijamoduuli alatyöryhmässä. KYS tarjoaa edelleen opiskelijamoduulimallin
koulutusta koko erva-alueelle. Koulutuksesta osallistujat
saavat perustiedot moduulimallista ja pääsevät tarkastelemaan mallin käytettävyyttä omassa yksikössä muun
muassa SWOT-analyysin avulla.

Ammatilliseen toimintaan liittyvät kehittämisalueet vuoden
2021 nykytilan arvioinnissa olivat:

tinnän materiaalialustoja. Suunnittelussa, toteutuksessa ja

opiskelijoista n. 62 % koki harjoittelun opiskelijamoduulissa erittäin innostavana ja n. 30 % jokseenkin innostavana.

1.13 Ammatillista toimintaa tukevaan rakenteeseen
liittyvien laatukriteerien toteutuminen nykytilan
arvioinnissa vuonna 2021

oppimisessa ja työskentelyssä keskipisteenä on potilas.
laansa hoitotietoihin ja arvioi yhdessä hoidon tai palvelun
tarpeen. Monialainen opiskelijatiimi suunnittelee, toteuttaa
ja arvioi hoidon monialaisen käytännönjakson ohjaajien
tukemana saaden hyvän kuvan hoitoprosessista. Monialaisena opiskelijatiiminä työskennellessään opiskelijat oppivat
tuntemaan toisten ammattirooleja, jakamaan vastuuta ja
luottamaan toisten osaamiseen.

arvioinnissa oli käytössä myös kansallisia ja kansainvälisiä

Ammatillista toimintaa tukevan rakenteen osa-alueen

tutkimustuloksia erikoissairaanhoidon kontekstiin liittyväs-

vahvuudet ja kehittämiskohteet on tunnistettu nykytilan

-ohjelma kliinistä työtä tekevälle hoitajalle, kliinisesti

tä monialaisesta käytännönoppimisesta.

arvioinneissa ja ne huomioidaan hoitotyön kehittämisessä

erikoistuneelle hoitajalle ja osastonhoitajalle.

toimintayksikkö- ja organisaatiotasolla.
Monialaiseen harjoitteluun KYSillä osallistui opiskelijat sairaanhoidon, fysioterapian, sosiaalityön ja lääketieteen kou-

Ammatilliseen toimintaan liittyvät vahvuudet vuoden 2021

lutusaloilta, yhteensä viisi opiskelijaa. Yhteensä koko SOKK-

nykytilan arvioinnissa olivat:

85 % suosittelisi jaksoa vertaiselleen. Monialaisten harjoitteluympäristöjen kehittäminen on myös kansallisesti linjattuja kehittämiskohteita STM:n raportissa “Uusia käytäntöjä
ja rakenteita näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen
kehittämiseen. Ehdotukset työelämälle ja koulutukselle”
vuodelta 2020. KYSissä monialainen harjoittelu jatkuu
akuuttiosastolla jälleen vuonna 2022 ja keskustelut monialaisten harjoittelujen laajentamisesta muillekin erikoisaloil-

- Yksiköstä löytyy esimerkki ammatillista kehittymistä
tukevista toiminnoista (urakehitys), kliinisesti erikoistuneeksi hoitajaksi, kliinisen hoitotyön asiantuntijaksi
tai opettajaksi, osastonhoitajaksi tai ylihoitajaksi.

hankkeeseen osallistui 37 opiskelijaa viidessä eri organisaatiossa. Palautteet jaksoista olivat hyviä ja Opiskelijoista

- Yksikössä on käytössä mentorointisuunnitelma tai

- KYSillä on toimintasuunnitelma, joka tukee ammatillisen pätevyyden ylläpitämisessä ja saavuttamisessa.
- Yksikön hoitajan osaaminen on lisääntynyt ammatil-

- Hoitotyön johtajan, ylihoitajan, osastonhoitajan,
kliinisesti erikoistuneen hoitajan tai kliinistä työtä
tekevän hoitajan osaamista arvioidaan säännöllisesti.

lista osaamista tukevan kehittämistoimenpiteen avulla
(esimerkiksi työkierron, tietotaitopajan tms.).
- Yksikössä tuetaan KYSin toimintasuunnitelma

Arviointi sisältää suunnitelmallista ammatillista kehittymistä
kuvastavan itsearvioinnin ja vertaispalautteen.

mukaisesti hoitajia kouluttautumaan AMK- tai sitä
ylempään tutkintoon.

le on aloitettu.

teho-osasto ja gastrokirurgian sekä tehohoidon osastot
jatkavat moduulimallin käyttämistä.

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne
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2. Ammatillinen toiminta

(Exemplary Professional Practice)

jauksessa sekä hoitajakonsultaatiotoiminnan kehittäminen. Näitä ei ehditty kuitenkaan vielä työstää vuoden 2021
aikana, koska ajankäyttö kohdennettiin hoitotyön ammatilliseen mallin kehittämiseen. Ammatillinen toiminta asiantuntijaryhmän jäsenet kokivat ryhmätyöskentelyn mielenkiintoisena ja keskustelut antoisina. Haasteina koettiin
pandemian tuomat henkilöresurssihaasteet ja Teamsin
välityksellä työskentely. Haasteista huolimatta ryhmän yhteistyö toimi hyvin. Ryhmän työskentelykausi loppui vuo-

Hoitotyön ammatillinen toiminta koostuu eettisestä, turvallisesta ja hyvin suunnitellusta hoitotyöstä, jonka keskiössä
on asiakas ja hänen perheensä. Tiivis, moniammatillinen
yhteistyö ja saumattomat hoitoprosessit ovat tärkeä osa
toimintaa. Sairaalassa on ollut useita kehittämishankkeita
vuonna 2021. Osa kehittämisestä kohdistuu yksittäisiin
työyksiköihin, kun taas toiset ovat koko hoitotyötä läpileik-

2.1 Ammatillinen
toiminta
asiantuntijaryhmän
toiminta vuonna
2021

hittämisen ohjausryhmä hyväksyi uudeksi tavoiteaikataunessä. Tavoite toteutui, kun hoitotyön ammatillinen malli
saatiin hyväksymistä vaille valmiiksi vuoden 2021 loppuun
mennessä.
Vuoden 2021 aikana asiantuntijaryhmä kokoontui yhdeksän kertaa. Ryhmän toimintaan osallistui 19 hoitotyön am-

yksikön toimijoiden, vastuuhenkilöiden ja yhteistyökump-

mattilaista. Vuotta 2021 leimasi edelleen Covid-19 pan-

panien kesken. Usein mukana ovat myös alueen kliinisen

demian mukanaan tuomat asiat. Pääsääntöisesti ryhmä

hoitotyön asiantuntijat. Vuonna 2021 KYSissä luotiin myös

kokoontui Teams kokouksissa, osa kokouksista järjestettiin

ensimmäinen laatua oleva hoitotyön ammatillinen malli,

ns. hybridimuotoisena. Ryhmän toiminnassa oli runsaasti

joka kokoaa yhteen kuvaan keskeiset ammatillisen toimin-

vaihtuvuutta, koska kaikki jäsenet eivät voineet irtautua

nan osa-alueet ja arvot. Mallissa KYS kuvautuu ihmistä

omasta perustyöstään kokokusten ajaksi. Ryhmän puheen-

lähellä olevana, hyvin johdettuna ja laadukasta hoitoa

johtajana toimi kesään asti Anne Nevakare ja syksyllä vara-

kaupunkia ja maakuntaa.

Sairaanhoitaja, hoidonsuunnittelija
Anne Nevakare, Neurokeskus ja projektikoordinaattori, kätilö Arja Harkio,
Kehittämis- ja laatuyksikkö.

den loppuun, jolloin ryhmän kokoonpano uudistui.

Hoitotyön ammatillinen toiminta –asiantuntijaryhmä on osa magneettisairaalarakennetta.
Ryhmämme koostuu eri yksiköiden hoitajista ja asiantuntijoista. Yksi tärkeimmistä tehtävistä
on luoda KYSiin potilas- ja perhekeskeisen hoitotyön ammatillinen malli. Tekemiseen on
osallistettu työyksiköiden kehittämistiimejä, hoitotyön johtoa, asiantuntijoita ja asiakasraati.

luksi mallin valmistumisen vuoden 2021 loppuun men-

kaavia. Kehittäminen tapahtuu aina tiiviissä yhteistyössä

tarjoavana sairaalana, joka on keskeinen osa ympäröivää

Ho
oitotyön ammatillinen toiminta – asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmässä käsiteltävät aiheet tulevat organisaatiomme työntekijöiltä ja toisilta asiantuntijatyöryhmiltä.

puheenjohtaja Arja Harkio. Kliinisen hoitotyön asiantuntija
Marja Selenius toimi syksyllä puheenjohtaja Arja Harkion
tukena ja tuki aktiivisesti hoitotyön mallin eteenpäin viemi-

Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa ammatillisen toiminnan kehittymiseen, esimerkiksi osallistumalla kehittämistiimien toimintaan.

sestä. Puheenjohtaja esitteli syksyn aikana mallia erilaisissa
yhteyksissä, kuten esimerkiksi hoitotyön kehittämisen
ohjausryhmässä.

Ammatillinen toiminta asiantuntijaryhmän tavoitteeksi asetettiin potilas- ja perhekeskeisen hoitotyön ammatillisen

Asiantuntijaryhmä määritteli muiksi hoitotyön kehittämis-

mallin luominen KYSiin. Pandemian vuoksi hoitotyön am-

kohteiksi seuraavat aiheet: Sähköisen asioinnin hyödyn-

matillisen mallin laatimisprosessi pitkittyi ja hoitotyön ke-

täminen potilasohjauksessa, hoitotyössä ja opiskelijaoh-

Hoitotyön ammatillinen toiminta asiantuntijaryhmän kuvaus
omasta toiminnastaan.

Olemme niitä, joille auttaminen on
tärkeää. Se tekee meistä yhteisön, jossa onnistumme yhdessä
– toisemme ihmisinä kohdaten.

Jos kiinnostuit ammatillisen toiminnan
työryhmässä työskentelystä, niin voit
ottaa yhteyttä ryhmän puheenjohtajaan, anne.nevakare@kuh.fi.

Po
otilaamme ovat osaavissa ja turvallisissa käsissä kotoa kotiin

Ammatillinen toiminta
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2.2 KYSin hoitotyön
ammatillinen malli

2.3 Mittarien ja näyttöön
perustuvien toimintamallien käyttö on
tärkeä osa
laadukasta hoitoa

Kliinisen hoitotyön asiantuntijat
Marja Selenius ja Anne Vaajoki,
Hoitotyön kehittäminen, opetus
ja tutkimus osaamiskeskus.

KYSin hoitotyön ammatillinen malli valmistui tammikuussa

Hoitotyön mallin keskiössä ovat asiakkaat ja heidän lähei-

Tärkeää on pysähtyä pohtimaan, mitä malli tarkoittaa

Elina Pääkkönen, Hoitotyön

2022. Mallin suunnittelusta vastasi hoitotyön ammatillinen

sensä sekä luja ammattitaito, henkilöstömme työhyvin-

omassa työyksikössä ja miten mallissa olevat asiat tulevat

kehittäminen, opetus ja

toiminta asiantuntijaryhmä. Kehittämistyö aloitettiin syksyl-

vointi ja hyvä kohtelu. Meillä on kansainvälisesti arvostettu

esille päivittäisessä hoitotyössä.

tutkimus osaamiskeskus.

lä 2019. Alusta asti kehittämisessä on ollut mukana KYSin

yliopistosairaala, jossa työskentelee osaavaa henkilökuntaa.

hoitotyön ammattilaiset ja asiakasraati. Saatujen kommenttien pohjalta on rakennettu yhteistä hoitotyön mallia, joka

Lupaamme asiakkaillemme inhimillisesti parasta hoitoa.

kuvaa kaikkien hoitotyötä tekevien toimintaa asiakkaille ja

Paras hoito on näyttöön perustuvaa, vaikuttavaa ja ko-

INHIMILLINEN SAIRAALA TEHDÄÄN YHDESSÄ!

ammattilaisille.

konaisvaltaista sekä hoitoon liittyviä haittoja ehkäisevää.
Kysissä hoidon laatua ja tuloksia seurataan yhteisesti
sovituilla mittareilla ja tunnusluvuilla. Seulontamittareita

Malli pohjautuu KYSin strategiaan sekä Hoitotyön tavoiteKYSin ulkopuolinen suunnittelija Susanna Länsivuori. Henkilöstö sai äänestää eri vaihtoehdoista mieleistään kuvaa
marras-joulukuussa 2021. Eniten ääniä sai kuva, jonka kes-

käyttämällä pystymme havaitsemaan asiakkaan erityistar-

Kansainvälisesti
arvostettu
yliopistosairaala

Hyvä johtaminen

kiössä on Puijon torni. Erään äänestäjän mielipide: ”Kuva
linkittyy minusta hyvin myös Kuopion strategiseen tavoitteeseen, olla vetovoimainen kaupunki. Vetovoimaisen kau-

Asiakkaat ja läheiset
keskiössä

Avoin
palautekulttuuri

mien palautteiden perusteella kliinisen hoitotyön asiantuntija Pekka Saastamoinen.

Hoitotyön ammatillisessa mallissa kuvataan laajasti hoitotyön
arvoja ja toteuttamista.

Ammatillinen toiminta

peet sekä suunnittelemaan ja tarjoamaan hänelle yksilöllistä ja vaikuttavaa hoitoa.
Useissa sairaalamme yksikössä riskimittareita käytetään
sujuvasti osana jokapäiväistä hoitotyötä. Riskimittareiden
ja näyttöön perustuvien toimintamallien käyttöä seurataan sairaalan tasolla säännöllisten prevalenssien avulla.

pungin yhtenä vetovoimatekijänä voidaan nähdä yliopistosairaalan rooli”. Äänestyksen voittajakuvaa muokkasi avoi-

riskistä saada painehaavoja. Painehaavariskin ollessa

Painehaavariskimittarien
käyttö Vastasyntyneiden
teho-osastolla

Sujuvasti kotoa
kotiin

Ammattitaito,
itsenäisyys,
vastuullisuus

Laadukas hoitotyö

Työmme on
arvostettua

Seuraavissa case-tapauksissa esitellään hyviä käytänteitä
erilaisten mittarien käytöstä parhaan hoidon varmistamisessa.

koholla ihon kuntoa tarkastetaan useammin. NSRAS-mittari
sisältää myös ohjeistuksen interventioista, joilla painehaavoja voidaan ehkäistä kohonneen riskin potilailla.
Säännöllisen painehaavariskin arvion lisäksi hoitotyönteki-

Kätilö Saija Koskinen ja apulaisosastonhoitaja Hanna-Kaisa Pellikka,

Kliinisen hoitotyön opettaja

ja toimintaohjelmaan. Kuvan hoitotyön mallista suunnitteli

CASE

Vastasyntyneiden teho-osasto.

jät arvioivat vauvojen ihon kuntoa vähintään kerran työvuoron aikana. Tietojärjestelmään on lisätty kirjaamiskohdat vauvan asennon ja saturaatioanturin paikan vaihdosta,
mikä helpottaa hoitajia vaihdon tarpeen arvioinnissa. Mittarien aktiivisen käytön ja koulutuksen myötä hoitajat ovat

Vastasyntyneiden teho-osastolla on käytössä kaksi paine-

oppineet tunnistamaan paremmin painehaavariskissä

haavojen riskin arviointiin tarkoitettua mittaria, koska osas-

olevat vauvat ja kiinnittämään huomiota painehaavojen

tolla hoidetaan teho- ja tarkkailuhoitoa vaativia vastasynty-

ennaltaehkäisyyn.

neitä ja alle yhden vuoden ikäisiä teho- tai heräämöhoitoa
tarvitsevia vauvoja. NSRAS (Neonatal Skin Risk Assessment
scale) -mittari on suunnattu keskosvauvoille sekä vastasyntyneille ja BradenQD -mittari yli yhden kuukauden ikäisille
lapsille.
Hoitajat arvioivat vauvojen painehaavariskiä kahdeksan
tunnin sisällä osastolle saapumisesta sekä säännöllisesti
12 tunnin välein hoidon jatkuessa. NSRAS-mittarissa arvioidaan vauvan tajunnan tasoa, fyysistä aktiivisuutta, liikkumista, ravitsemusta ja kosteudelle altistumista, kun taas
BradenQD-mittarissa arvioidaan lapsen liikkuvuutta, tuntoaistia, hankaavia ja venyttäviä voimia, ravitsemusta, kudosperfuusiota ja happeutumista sekä lääkinnällisten laitteiden tarvetta.
Painehaavojen riskiarviointi toteutuu hyvin, koska se on
ohjelmoitu potilasryhmän mukaisesti osastolla käytössä
olevaan Clinisoft®-tietojärjestelmään. Mittarien käytöstä
tulee muistutus tietojärjestelmän tehtävälistalle. Mittarien
käyttö on helppoa sähköisessä muodossa ja ohjelma laskee

A m mattitaito, a siakaslähtöisyys, hyv ä k ohtelu j a t yöhyvinvointi
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vauvan saamat pisteet automaattisesti. Molempien mitta-

Pienellä keskosvauvalla on riski saada painehaava esimerkiksi

rien asteikolla yli 13 saatua pistettä kertovat kohonneesta

seurantalaitteesta.
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CASE
Verso Vision kaatumisen
ehkäisyjärjestelmän
pilotointi neurologia osastolla
Osastonhoitaja Jaana
Rantama-Hiltunen, Neurokeskus.

Kaatumisen ehkäisy on ollut Neurokeskuksessa kehittämiskohteena jo vuosia. Kaatumisriskin arvioinnin ja kaatumista ehkäisevien toimenpiteiden tueksi on pitkään kaivattu

suurentunut kaatumisriski ja jotka eivät syystä tai toisesta

sa, mitä potilaan huoneessa tapahtuu, kun Verso Vision

osaa tai pysty hälyttämään liikkumiseen apua sitä tarvites-

hälyyttää. Kuva auttaa hoitajaa arvioimaan, kuinka kiire

saan.

potilaan luo on.

Verso Vision tunnistaa muun muassa potilaan poistumisen

Pilotin aikana on kohdattu useita teknisiä haasteita, jotka

vuoteesta tai herkimmillään potilaan liikkumisen, joka saat-

ovat ajoittain heikentäneet järjestelmän käytettävyyttä. Nyt,

taa ennakoida potilaan vuoteesta poistumista. Hälytysherk-

noin vuoden kestäneen pilotoinnin jälkeen, järjestelmä on

kyys asetetaan yksilöllisesti potilaan toimintakyky ja tarve

aktiivisessa käytössä ja päivittäin aktivoituna osalle osaston

huomioiden. Kenenkään ei tarvitse olla potilaaseen visuaa-

potilaista. Osaston kaatumistapaukset ovat vuoden 2021 ai-

lisesti yhteydessä järjestelmän käytön aikana, konenäkö

kana merkittävästi vähentyneet. Jäämme vielä odottamaan

huolehtii potilaan liikkeiden seurannasta. Pilotin loppuvai-

lopullista päätöstä Verso Visionin jatkosta, saammeko pitää

heilla syksyllä 2021 saimme käyttöön myös viivakuvan eli

järjestelmän jatkossakin hoitotyön tukena osana kaatumi-

nyt hoitajien on mahdollista nähdä hahmokuvan muodos-

sen ehkäisyyn tähtäävää toimintatapaa.

järjestelmää, joka tukisi hoitotyön menetelmin toteutetta-

Toimintamalli
gastrokirurgisen
syöpäpotilaan
ravitsemushoidossa
Osastonhoitaja Kristiina Korhonen,
Gastrokirurgian osasto ja hoidonsuunnittelija Satu Jääskeläinen,
Kirurgian poliklinikka.

Gastrokirurgian osastolla 2205 ja Kirurgian poliklinikalla

vaa kaatumisen ehkäisyä.

3201 on käytössä toimintamalli, jonka tavoitteena on tehostaa gastrokirurgisen syöpäpotilaan ravitsemustilaa jo

Verso Vision-kaatumisen ehkäisyjärjestelmä perustuu video-

ennen leikkausta. Ravitsemustilan ja ravinnontarpeen kar-

analytiikkaan ja konenäköön. Järjestelmän avulla voidaan

toitus tehdään NRS2002-seulalla leikkaukseen suoraan

tunnistaa määritettyjä tekijöitä esimerkiksi potilaan liikeh-

makkeella. Ravitsemustilan muutoksia arvioidaan labora-

potilaan toimintakyvyn arvioinnin menetelmiin liittyen

toriokokeiden ja painon mittauksella. Yhteistyö ravitsemus-

(toimintakykymittarit). Fysioterapeuttien kuntoutuksessa

terapeutin kanssa on olennainen osa gastrokirurgisen poti-

käyttämät toimintakykymittarit kartoitettiin ja selvitettiin

laan laadukasta hoitoa.

käytössä olevien toimintakykymittareiden näyttöön perustuvuus. Erityisvastuualueella oli käytössä yhteensä 87 eri-

Gastrokirurgisten syöpäpotilaiden pre- ja postoperatiivi-

laista potilaan toimintakyvyn arvioinnin menetelmää. Näillä

sessa ravitsemushoidon tehostamisessa käytetään kliinisiä

menetelmillä mitataan potilaan toimintakyvyn eri ulottu-

täydennysravintojuomia. Näin potilaiden leikkauksesta toi-

vuuksia mm. aerobinen suorituskyky, liikkeiden säätely ja

puminen on todettu olevan nopeampaa ja mahdollisia

hengitys. Toimintakykymittarit luokiteltiin Maailman ter-

komplikaatioita on voitu välttää. Elektiivisiin syöpäleikkauk-

veysjärjestön (WHO) biopsykososiaalisen ICF-käsitemallin

siin tuleville potilaille annetaan kotiin yhdestä kahteen vii-

mukaisiin luokkiin. ICF-käsitemalli kuvaa toimintakyvyn

kon tarve runsaasti energiaa ja proteiinia sisältävää täy-

arvioinnin osa-alueiden moniulotteisuutta. Myös KYS ervan

dennysravintojuomaa, jota heitä ohjataan juomaan ennen

toimintaterapeuttien käyttämät toimintakykymittarit kar-

leikkausta yksi pullo päivässä. Täydennysravintojuomien

toitettiin syksyllä 2021.

käytön potilaalle ohjaa hoitaja ja farmaseutin tilaamat juomat annetaan potilaalle mukaan joko Kirurgian poliklinikal-

Fysioterapiaprosessissa kartoitetaan ja seurataan potilaan

ta tai vuodeosastolta. Preoperatiivisen täydennysravinto-

toimintakykyä. Toimintakykymittareiden oikea-aikainen ja

juoman käyttö on potilaalle maksutonta.

standardisoitu käyttö edistää potilaan kuntoutuksen laatua
koko hoitoketjussa. KYSin fysioterapian kehittämistyön ta-

kotoa tulevan potilaan kohdalla preoperatiivisesti polikli-

dintään liittyen ja mikäli asetetut varoarvot toteutuvat,

voitteena oli yhdenmukaistaa potilaan toimintakyvyn arvi-

nikalla ja päivystyspotilaan kohdalla vuodeosastolla, tavoit-

tuottaa Verso Vision hälytyksen hoitajakutsujärjestelmän

teena kahden vuorokauden kuluessa osastolle saapumises-

kautta.

ta. Tavoitteena on, että potilaan ravitsemustila on mahdollisimman hyvä ennen vaativaa syöpäleikkausta.

Aloitimme neurologian osastolla Verso Vision pilotin loppuvuodesta 2020. Tarkoituksena oli selvittää olisiko jär-

Hyvän ravitsemustilan saavuttamiseksi potilaalle annetaan

jestelmästä apua ehkäisemään osaston potilailla tapah-

ravitsemusohjausta, tehostetaan ja hoidetaan ravinnon-

tuvia kaatumisia. Suuri osa Neurokeskuksen potilaista on

saantia sekä seurataan ravitsemushoidon toteutumista

suurentuneessa kaatumisriskissä ja kaatumisia tapahtuu

ja onnistumista. Potilaan ohjauksessa käytetään KYSin

melko paljon. Kaatumisen ehkäisyyn tähtäävissä toimissa

Ravitsemuskäsikirjasta löytyvää ohjausmateriaalia. Ravit-

osastolla arvioidaan kaatumisriski kaikilta potilailta hyö-

semushoidon parantamisen ja tehostamisen menetelminä

dyntäen FRAT-arviota sekä täydentämällä sitä Fal T.I.P.S.

käytetään runsas energisiä ja proteiinisia ns. repro-ruokia,

-arviolla sekä sen ehdottamilla toimilla. Verso Vision yh-

mieliruokia, täydennysravintovalmisteita, letkuravitsemus-

distettiin toimintatapaan toimimaan hälytysjärjestelmänä,

ta ja suonensisäistä ravitsemusta. Hoitajan perustyöhön

jonka käyttöön Fall T.I.P.S.-arvio ohjaa potilailla, joilla on

ointikäytäntöjä. KYSin fysioterapiatiimeissä ja Fysiatrian
kehittämistiimissä tarkasteltiin eri erikoisalojen potilas-

CASE

ryhmien toimintakyvyn arvioinnin laadukkaita, näyttöön

Fysio- ja toimintaterapiassa laatutyötä
potilaan toimintakyvyn
arvioinnin menetelmissä
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perustuvia arviointimenetelmiä ja yhdenmukaistettiin
arviointikäytäntöjä. Kirjaamisen laatuun ja yhdenmukaisuuteen kiinnitettiin huomioita laatimalla yhdenmukaisia
fraaseja kirjaamisen tueksi.
Tämä laatutyö tukee myös työntekijöiden perehdyttämistä

Kliinisen hoitotyön asiantuntija
Hanna Happonen, Hoitotyön
kehittäminen, opetus ja tutkimus
osaamiskeskus.

toimintakyvyn arviointikäytäntöihin. Toimintakykymittareita ohjeistetaan käytettäväksi THL:n ylläpitämästä TOIMIAtietokannasta, mistä on saatavilla noin sadan toimintakykymittarin perustiedot ja soveltuvuusarviot eri käyttötarkoituksiin.

vuodeosastolla kuuluu päivittäinen potilaan ravinnonsaan-

Potilaiden kameravalvonnan määrittely tehdään tietokonelta.

Ammatillinen toiminta

CASE

nin seuraaminen haastattamalla potilasta ja seuraamalla

Potilaan toimintakyvyn arviointi on lakisääteinen velvoite.

ravitsemuksen toteutumista silmämääräisesti, nestelistan

KYSin erityisvastuualueen (KYS erva) julkisen terveyden-

avulla tai tarpeen mukaan ravinnonsaannin seurantalo-

huollon fysio- ja toimintaterapiassa toteutettiin laatutyötä
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CASE

2.4 Vuodeosastojen ja
poliklinikoiden toiminnallinen uudistaminen
nykytilan arviointeihin
perustuen

Uusia videoita
koulutukseen ja
perehtymiseen
Kliinisen hoitotyön asiantuntijat

sujuvuudella on myönteinen vaikutus henkilöstön työhyvin-

Arvioinnin tulokset osoittivat selkeästi kunkin työyksikön

vointiin. Hoidon korkea laatu ja henkilöstön työhyvinvointi

toiminnalliset vahvuudet ja kehittämistarpeet. Kaikkien

ovat viime kädessä yhteydessä koko sairaalan toiminnan

vuodeosastojen arvioinneista muodostetun yhteenvedon

tuottavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Sairaalan toimin-

avulla saatiin ensimmäisen kerran kokonaiskäsitys toimin-

nallinen kehittäminen tukee vahvasti magneettisairaalamal-

nan nykytilasta koko sairaalassa (ks. kuvio).

lin mukaista hoitotyön kehittämistä.
Toiminnallinen uudistaminen käynnistyi huhtikuussa 2021

Marja Selenius ja Tea Metsävainio,
Hoitotyön kehittäminen, opetus

Hankejohtaja Kirsi Leivonen,

ja tutkimus osaamiskeskus.

KYS uudistuu -hanke.

jokaisella vuodeosastolla toteutetulla nykytilan arvioinnilla
eli ns. GAP-analyysillä. Työyksikön toiminnan nykytila arvioitiin exel-pohjaisen arviointityökalun avulla, jonka sisältämät
arviointikriteerit (N=54) oli johdettu vuodeosastotoiminnan

KYSissä on käytössä kaatumisriskin tunnistamista varten

Sairaalan toiminnallinen uudistaminen kohdistui vuonna

lyhyt kaatumisvaaran arviointimittari (FRAT). Se sisältää

2021 vuodeosasto- ja avohoitotoimintaan, joiden toiminta-

neljä kysymystä, joiden avulla potilaan kaatumisvaara

tavoissa oli havaittu esiintyvän runsaasti ei-toivottua vaih-

arvioidaan. Koulutus- ja perehdytyskäyttöön on syksyllä

telua. Keskeisten työ- ja toimintatapojen yhtenäistäminen

2021 tehty ”Kaatumisriskin arviointi - FRAT-mittari” video,

eli toiminnan vakiointi on lean-ajatteluun perustuva keino

joka löytyy KYSin sisäisen tietoverkon Planet eStreamistä

vähentää toiminnassa esiintyvää vaihtelua ja hukkaa.

hakusanalla “frat”. Painehaavojen tunnistamista varten on

käsikirjasta. Kriteerit liittyivät potilaan saapumiseen sairaalaan, potilaan tilan seurantaan, hoitoon ja tutkimuksiin,
lääkehoitoon, potilaan turvalliseen kotiutumiseen ja yksikön moniammatillisiin toimintatapoihin. Kunkin kriteerin
toteutumista arvioitiin ns. liikennevalomallin avulla:

käytössä aikuisten vuodeosastoilla Painehaavariskimittari

Työyksiköiden toiminnallisen uudistamisen lähtökohtina

Vihreä

BRADEN. Se sisältää 6 kysymystä, joiden avulla tunniste-

olivat toukokuussa 2021 päivitetty Vuodeosastotoiminnan

kriteeri toteutuu (80-100 % tilanteista)

taan painehaavariskissä olevat potilaat. Tähän liittyvä mit-

käsikirja ja vuoden 2021 lopulla valmistunut Poliklinikka-

tarivideo löytyy myös Planet eStreamistä hakusanalla “bra-

toiminnan käsikirja. Yhdessä sovittujen moniammatillisten

den”. Mittarit antavat toimintaohjeet pisteytyksen perus-

toimintatapojen kokoaminen yksiin kansiin vaati johdon

teella potilaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Poti-

tukea, yksikkörajat ylittävää yhteistyötä ja avointa keskus-

Punainen

laan sähköiseen hoitokertomukseen kirjatessa mittarit

telua sairaalan sisällä eri ammattiryhmien ja asiantuntijata-

kriteeri ei toteudu (alle 50 % tilanteista)

löytyvät pysyväistiedoista.

hojen kanssa.

KYSin vuodeosastoilla on otettu systemaattiseen käyttöön

Käsikirjoissa kuvatut, kaikkien työyksiköiden yhtenäiset työ-

näyttöön perustuva kaatumisten ennaltaehkäisymalli, Fall

ja toimintatavat perustuvat näyttöön ja lisäävät tutkitusti

T.I.P.S. Video Fall T.I.P.S mallista, ja siihen liittyvän potilas-

potilasturvallisuutta. Eri ammattiryhmien välisen työnjaon,

kohtaisen posterin täytöstä on henkilökunnan hyödynnet-

roolien ja vastuiden selkeyttäminen puolestaan sujuvoit-

tävissä. Video-ohjeen ovat tehneet opinnäytetyössään Sa-

taa moniammatillista työskentelyä yksiköissä. Toiminnan

Keltainen
kriteeri toteutuu osittain (50-79 % tilanteista)

Tumma vihreä

Arviointikriteerien toteutuminen vuodeosastoilla nykytila-

kriteeri ei koske tätä yksikköä.

arviointiin perustuen vuonna 2021.

vonia AMK:n opiskelijat Anne Pitkänen ja Taina Lindberg.
Mika Karjalainen (vas.) kuvaa, kun sairaanhoitaja Joonas Karhunen (oik.) täyttää riskimittaritietoja potilaskertomukseen.

Ammatillinen toiminta
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2.5 Toiminnan
kehittäminen
moniammatillisesti
Kliinisen hoitotyön opettaja
Elina Pääkkönen, Hoitotyön
kehittäminen, opetus ja tutkimus
osaamiskeskus.

CASE

ja pizzatarjoiluja. Lisäksi alaikäisten lasten viihtyvyyteen
osastolla on pyritty panostamaan, kun he ovat vierailemas-

Perhekeskeisyyden
kehittäminen syöpäpotilaan hoidossa

sa vanhempiensa luona.

keisyyttä syöpäpotilaille. Aikuisen sairastuminen koskettaa

Kliinisesti erikoistunut hoitaja

tunutta. Lapset puheeksi keskustelun kautta vahvistetaan

Anu Tiusanen, Palliatiivisen hoidon

perheen omaa asiantuntijuutta sekä autetaan havainnoi-

poliklinikka, apulaisosastonhoitaja

maan lapsen vahvuudet ja haavoittuvuudet. Vahvuuksia

Katja Rönkkö ja osastonhoitaja

tuetaan sekä haavoittuvuuksia havainnoimalla pyritään

Tarja Ruppa, Syöpätautien osasto
sekä kliinisen hoitotyön asiantuntija

sesti ja moniammatillisesti on luonnollinen osa laadukasta

Susanna Vatanen, Hoitotyön

toimintaa KYSissä. Kehittämistä toteutetaan sekä yksikkö-

kehittäminen, opetus ja tutkimus

tasolla että koko sairaalan laajuisesti. Toiminnan kehittämi-

osaamiskeskus.

ennalta ehkäisevään toimintaan. Kliinisesti erikoistunut
hoitaja Anu Tiusanen Palliatiivisen hoidon poliklinikalta kävi

Perhekeskeisyyteen on Palliatiivisen hoidon poliklinikalla
pyritty kartoittamalla potilaan lähipiirissä olevat alaikäiset

nen, korkeatasoinen ja ajantasainen hoito. Kehittämistä
kaan hoitoketju saadaan sujuvaksi. Vuoden 2021 aikana kehittämistä ei koronatilanteesta huolimatta unohdettu vaan
hoitotyötä ja prosesseja kehitettiin laajasti eri alueilla.

lapset tai nuoret. Lasten ja nuorten palveluiden tarvetta
Perheiden huomiointi on ollut aina tärkeä osa syöpä-

on pyritty vastaanotoilla selvittämään keskustelun ohessa

potilaan hoitoa. Syksyllä 2020 Syöpäkeskuksen asiakas-

sekä tarvittaessa ohjattu hakeutumaan avun piiriin esim.

raadissa käsiteltiin perhekeskeisyyttä. Samoihin aikoihin

koulukuraattorille. Tätä keskustelua on tarjottu potilaille,

tehty vuodeosasto toiminnan nykytilan arviointi korosti
perhekeskeisyyden kehittämisen tärkeyttä syöpätautien
vuodeosastolla. Näiden perusteella perhekeskeisyys valittiin koko syöpäkeskuksen alueella yhdeksi kehittämisen
painopistealueeksi vuodelle 2021.

Hoitotyön kirjaamisen
kehittäminen

ja ylihoitajien kanssa. Hoitotyön kirjaamiskoulutusten, yh-

joiden perheessä on alaikäisiä lapsia. Lapset puheeksi kesSyöpäosaston hoitajat huomioivat potilaiden syntymäpäiviä
yksilöllisesti. Kuvassa hoitajat ovat koristelleet potilashuoneen
juhlavaksi.

kusteluja on tarjottu myös muutamille Lääkehoitopoliklinikan potilaille, resurssien puitteissa. Perhekeskeisyys ei vielä toteudu täysin systemaattisesti, mutta siihen pyritään
jatkossa. Lapset puheeksi-menetelmää on tavoitteena jalkauttaa laajemminkin Syöpäkeskuksen alueelle tulevina

Syöpätautien osastolla asiaan lähdettiin paneutumaan

mässä myös aiheesta opinnäytetyötä; Syöpäpotilaiden

niin, että määriteltiin yhdessä perhekeskeisyyden tarkoit-

perhekeskeisen hoitotyön toteutuminen hoitajien arvioi-

tavan heillä yksilöllistä potilaan perheen huomiointia hoi-

mana syöpäkeskuksessa. Osastolla on järjestetty potilaille

don aikana. Apulaisosastonhoitaja Katja Rönkkö on teke-

ja heidän perheilleen mm. syntymäpäivä juhlia, leffailtoja

vuosina.

Sairaanhoitaja Virpi Lemmetty,
Akuuttisijaisvälitys, apulaisosastonhoitaja Mia Munter, Gastrokirurgian
osasto, sairaanhoitaja Riitta Huttunen,
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka ja toimialajohtaja Minna
Mykkänen, Hoitotyön hallinto.

kouluttaminen ovat keskeinen osa tehtävää.
Kansallisissa hankkeissa (HoiDoc ja HoiData) kirjaamismallin ylläpidon, seurannan, arvioinnin ja kehittämisen työvälineeksi on kehitetty auditointimalli. Kirjaamisen auditointi
on osa KYSin toimintajärjestelmän ylläpitoa. Auditointi suoritetaan kerran vuodessa, jonka avulla saadaan tieto hoitotämisalueista toimintayksikkö-, osaamiskeskus- ja koko

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) kaikissa hoidollisissa yksiköissä, lukuun ottamatta tehohoidon osastoja, on
käytössä kansallinen hoitotyön kirjaamismalli. STM ja THL
ohjaavat kansallisesti hoitotyön kirjaamista.
Hoitotyön rakenteisen kirjaamisen ylläpitoa, seurantaa ja
kehittämistä varten on sovittu ylläpitojärjestelmä. Toimialajohtaja yhdessä hoitotyön johtajan ja ylihoitajien kanssa
seuraavat, ylläpitävät ja arvioivat hoitotyön rakenteisen kirjaamisen mallin ja sisällön toteutumista. Järjestelmään on
nimetty vastuuylihoitajat, KYS-tason kirjaamisen päämentorit, osaamiskeskuskohtaiset päämentorit ja työyksikkökohtaiset vastuuhenkilöt. Osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja vastaavat hoitotyön rakenteisen kirjaamisen toteutumisesta yksikössä ohjeiden mukaisesti. Jokainen hoitotyöntekijä osaltaan vastaa siitä, että hän hoimii yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti. On muistettava, että poti-

KYS-tason päämentorit ovat hoitotyön rakenteisen kirjaamisen vastuuhenkilöitä. He tekevät yhteistyötä pääsääntöisesti osaamiskeskusten päämentoreiden ja työyksiköiden

28

teistyökokousten ja auditoinnin suunnittelu ovat keskeinen

työn kirjaamisen tasosta ja keskeisistä kirjaamisen kehit-

laskohtaisen tiedon kirjaaja vastaa kirjatun tiedon laadusta.

Ammatillinen toiminta

laisosastonhoitajien kanssa, mutta myös hoitotyön johtajan

osa toimintaa. Tiedottaminen, asiantuntijana toimiminen ja

Lapset puheeksi -menetelmä koulutuksen vuonna 2021.

sen keskiössä ovat aina asiakkaat ja tavoitteena on turvallisuunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisesti, jotta asiak-

kirjaamisen vastuuhenkilöiden sekä osastonhoitajien ja apu-

Lasten huomioiminen on tärkeä keino toteuttaa perhekeskoko perhettä ja lasten pärjääminen huolettaa myös sairas-

Hoitotyön ja toiminnan jatkuva kehittäminen asiakaslähtöi-

CASE
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KYS-tasolla.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä toimii alueellisen hoitotyönkirjaamisen ja hoitoisuuden työryhmä. Sen tavoitteena on hoito- ja sosiaalityön kirjaamisten edistäminen ja
yhtenäistäminen sairaanhoitopiirin alueella. Työryhmään
kuuluu alueen sairaaloiden, terveyskeskusten, oppilaitosten ja yliopiston edustajia. Työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja järjestää kerran vuodessa alueellisen koulutuspäivän. Vuonna 2021 koulutuspäivä toteutui 25.2. hybridikoulutuksena.
Keväällä 2021 alkoi uuden hoitokertomuksen Omni360
testaus yhteistyössä Istekin kanssa. Testiryhmään osallistui eri yksiköiden kirjaamisen pää- ja varamentoreita. Ensimmäiset laajemmat Omni360 hoitokertomuksen infot yksiköiden pää- ja varamentoreille sekä vastuuhenkilöille järjestettiin syksyn alussa. Kysin kirjaamisen päämentorit
osallistuivat myös valtakunnallisiin Omni360 kehittämiskokouksiin. KYS-tason päämentorivahvuus kasvoi loppusyksystä, kun Virpi Lemmetty liittyi kolmanneksi KYS-tason
päämentoriksi Mia Munterin ja Riitta Huttusen ryhmään.

Ammatillinen toiminta

CASE
STEPPI 1 perushoidon
kehittämishanke
Tehohoidon osastolla

KYSin Tehohoidon osasto osallistui kansalliseen hankkeeseen. Tavoitteenamme oli luoda yksikköömme perushoidon
käsikirja, jota käytettäisiin hoitohenkilökunnan perehdytyksessä. Perushoidon osa-alueiksi valikoitui 12 tekijää,
jotka muodostettiin valtakunnallisen hankkeen osa-alueita
mukaillen työyksikkömme toimintaan soveltuviksi.

Osastonhoitaja Ulla Kesti ja

(ks. taulukko).

apulaisosastonhoitaja Tuula

Perushoidon kehittämisen työryhmään osallistuivat osaston

jen perushoidon osa-alueiden mukaisesti. Kukin ryhmä jat-

sa tehtiin nykytilan arvio osaston perushoidon tilanteesta.

verrattiin lähtökyselyyn. Näin saatiin tietoa, kuinka eri toi-

kaikki perus- ja lähihoitajat sekä sairaanhoitajia hoitotyön

koi työskentelyä itsenäisesti omassa Teams-ryhmässään,

Perushoidon eri osa-alueista järjestettiin osastotunteja

mintamallit olivat muuttaneet perushoidon tilannetta työ-

vastuuryhmien mukaisesti. Hankkeen alussa tehtiin teho-

jonne heille laitettiin myös luettavaksi aiheeseen liittyviä

ja teemaviikkoja. Teemaviikot toteutettiin vuoden 2021

yksikössämme.

hoidon osaston hoitajille lähtötilannekysely perushoidosta.

artikkeleita. Apulaisosastonhoitaja ja kliinisen hoitotyön

alussa. Perushoidon uusi toimintamalli otettiin käyttöön

asiantuntija olivat tarvittaessa ryhmän tukena.

helmikuussa 2021 ja hankkeen loppuraportti kirjoitettiin

Kehittämishankkeessa laadittiin perushoidon käsikirja, joka

Työryhmän työskentely alkoi kehittämispäivällä, jolloin
hankkeeseen osallistujat muodostivat neljä ryhmää, sovittu-

huhtikuussa 2021. Hankkeesta tehtiin myös posteri, joka

on liitetty työyksikön sähköiseen perehdytysohjelmaan

Keväällä 2020 hanke oli vallinneen COVID-19 tilanteen

esiteltiin STEPPI-symposiumissa. Syksyllä 2021 henkilökun-

(Moodle) ja KYSin ohjejärjestelmään (D360).

vuoksi tauolla. Syksyllä 2020 hanke jatkui ja ryhmien kans-

nalle tehtiin perushoidosta uusintakysely, jonka tuloksia

Koistinen, Tehohoidon osasto.

Terveyttä edistävä perushoito, STEPPI-hanke, käynnistyi
syksyllä 2015 ja sitä on toteutettu vuosina 2016-2020 useissa terveysalan organisaatioissa, oppilaitoksissa sekä Turun
yliopiston hoitotieteen laitoksella. Hankkeen lähtökohtana
oli käytännön tieto siitä, että potilaan perushoito on yksi
hoitotyön laadun ja vaikuttavuuden perustekijöistä ja se
vaatii panostusta. Hyvällä ja laadukkaalla perushoidolla
voidaan edistää potilaan terveyttä sekä ehkäistä sairastumista tai vähentää sairauden aiheuttamaa haittaa. Perushoidon laatu liittyy myös kiinteästi siihen, millaisena potilas
kokee saamansa terveyspalvelun laadun. Lisäksi taustalla
oli havainto siitä, että hyvää perushoitoa ei ollut määritelty
eikä sille ollut selkeitä kriteereitä. (STEPPI johtoryhmän kick
off kokous 21.8.2015)
Vuosien 2016-2020 aikana STEPPI -toiminnassa mukana
olleissa organisaatioissa on toteutettu useita kehittämisprojekteja ja -toimia. Keskeisinä toimijoina ovat olleet ne
hoitohenkilökunnan jäsenet, jotka työskentelevät suorassa
kontaktissa potilaiden kanssa ja toteuttavat heidän perushoitoaan.

Ammatillinen toiminta

Perushoidon osa-alueet ja hoitoisuus.
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Perushoitokyselyn tuloksia tehohoidon osastolta.
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Ammatillista toimintaa tukeva rakenne

CASE
KYSin Rankakeskus –
moniammatillista
yhdessä kehittämistä
Sairaanhoitaja ja hoidonsuunnittelija Anne Nevakare,
Neurokeskus ja ylilääkäri
Ville Leinonen, Neurokeskus,
Rankakeskus.

rialle, mutta tarvittaessa myös suoraan operatiiviseen rankakeskukseen neurokirurgialle tai selkäortopedialle. Operatiivinen toiminta tapahtuu keskitetysti Neuro- ja sydänkirurgian (NESY) leikkausyksikössä. Myös leikkaukseen
kotoa tulevien (LEIKO) ja Heräämöstä kotiutuvien (HERKO)
potilaiden vastaanotto aamuisin on siirtynyt NESYn tiloihin.
Moniammatilliset tiimit suunnittelevat ja työskentelevät

CASE
Sonograaferitoiminta
Kliinisen radiologia
yksikössä

nograaferitoiminta on kustannustehokasta, se helpottaa

enemmän aikaa potilaan kohtaamiseen, tutkimiseen ja

lopussa. Tällä hetkellä sonograaferina toimii yksi röntgen-

tutkimusten saatavuutta ja saavutettavuutta sekä vähen-

yksilölliseen ohjaukseen.

hoitaja ja hän tutkii potilaita kahtena päivänä viikossa.

tää radiologien työkuormaa vapauttaen heitä vaativam-

Potilaat tulevat pääsääntöisesti perusterveydenhuollon

piin tehtäviin. Toiminta on potilaslähtöistä, mitä tukee eri-

KYSin Kliinisen radiologian osastolle valmistui ensimmäi-

lähetteillä. Radiologian osaston sonograaferin tutkimusva-

tyisesti se, että sonograaferilla on mahdollisuus käyttää

set kaksi röntgenhoitaja-sonograaferia vuoden 2019

likoimaan kuuluvat vatsan ja ylävatsan ultraäänitutkimukset sekä munuaisten, virtsateiden ja alavatsan ultraäänitutkimukset. Kokemuksen sekä osaamisen myötä toiminta

Osastonhoitaja Katja Sutinen

on vakiintunut ja sonograaferina röntgenhoitajan työ on

oikea-aikaisen ja tehokkaan hoitamisen.

ja apulaisosastonhoitaja Merja

itsenäistä. Uusi sonograaferikoulutettava aloittaa opinnot

Perankoski, Kliinisen radiologian

vuoden 2022 alussa.

Operatiivista Rankakeskusta suunniteltiin ylilääkäri Ville

yksikkö.

yhteistyössä, mikä mahdollistaa potilaiden joustavan,

Tulevaisuudessa hyvinvointialueen myötä sonograaferitoi-

Leinosen ja muiden erikoisalojen lääkäreiden johdolla.

minta laajenee ja se parantaa palvelujen saatavuutta sekä

Vuoden 2020 aikana toimintaa suunniteltiin moniammaKYSin Rankakeskus, Suomen ensimmäinen täyden palve-

tillisesti vahvassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Sonograaferi on röntgenhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja

saavutettavuutta alueemme terveyskeskuksissa lähempä-

lun rankakeskus, aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa.

Näissä suunniteltiin hoitoprosessia ja sovittiin yhteisistä

tai fysioterapeutti, joka on suorittanut erikoistumisopinnot

nä potilaita. Kuvantamisen kehittyvän teknologian myötä

Ensimmäisenä vuonna suunniteltiin, käynnistettiin ja

toimintatavoista leikkausyksikköön, välineisiin ja henkilös-

(30 op) ammattikorkeakoulussa ja hän voi tehdä ylilääkärin

sonograaferi voi tutkimuksen aikana saada etäyhteyden

kokeiltiin uusia toimintamalleja. Vuonna 2021 toiminta va-

töön liittyen. Esimerkiksi NESYn henkilökunta on saanut

hyväksymän tehtäväsiirron mukaisia ultraäänitutkimuksia.

radiologiin konsultointia varten. Sonograaferiksi opiskelu

kiintui ja yhteistyötä hoidon sujuvoittamiseksi tehtiin myös

perehdytystä ortopedian leikkauksiin ja Ortopedian yksi-

Sonograaferi työskentelee itsenäisesti ja tekee tutkimuksis-

työantajan tuella tarjoaa röntgenhoitajalle erinomaisen

Savonlinnan sairaalan kanssa. Rankakeskukseen kuuluvat

kön henkilökunta Rankakeskukseen. Osaajien ammatti-

ta ns. kuvailevan lausunnon tarvittaessa lääkäriä konsultoi-

uralla kehittymisen mahdollisuuden tehtäväkuvaa laajen-

fysiatrian, neurokirurgian ja ortopedian erikoisalat ja siellä

taitoa ylläpidetään kierrättämällä henkilöstöä Rankakes-

den. Suomessa sonograafereita on koulutettu vuodesta

taen. Kehittyvä radiografiatyö ja ammatillinen kehittymi-

hoidetaan kaikki selkärangan sairaudet vuorokauden ym-

kuksessa. Myös Rankakeskuksen pre- ja postoperatiivisia

2000 lähtien kahdessa ammattikorkeakoulussa monimuo-

nen lisäävät myös KYSin radiologian yksikön vetovoimai-

päri. Yhteistyötä tehdään kuvantamiskeskuksen, leikkaus-

ohjeita ja oppaita päivitettiin ja yhtenäistettiin, samoin kuin

tokoulutuksena.

suutta houkuttelevana työpaikkana.

toiminnan, anestesiologian ja tehohoidon yksiköiden sekä

potilaiden hoitokäytäntöjä.
Kuvantamiskeskuksen moniammatillisen toiminnan kehit-

heräämö ja vastaanotto-kotiutusyksikön kanssa. Tavoitteena on antaa potilaille parasta mahdollista hoitoa, oikea-

Vuonna 2021 yhtenäistettiin toimintamallia ja sujuvoitettiin

tämiseen kuuluu röntgenhoitajan tehtäväkuvan ja uramal-

aikaisesti, heidän toimintakykyään parantaen.

prosessia myös Savonlinnasta saapuvien potilaiden hoidon

lin kehittäminen, mitä sonograaferitoiminnan kehittämi-

osalta. Tavoitteena on ollut minimoida potilaiden tarpeet-

nen tukee. Sonograaferikoulutuksen mahdollistamiseksi

Sujuva hoito alkaa toimivasta lähetteiden käsittelystä. Kaik-

tomat käynnit KYSillä. Rankakeskuksen toiminnan ydinalu-

Kliinisen radiologian yksikössä on koulutettavalle suunni-

ki rankalähetteet ja konsultaatiot päivystyslähetteitä lu-

eita potilaiden hoitamisen lisäksi on selkäsairauksien hoi-

teltu radiologiohjaaja, päivitetty ajanvarauspohjia ultra-

kuunottamatta ohjataan Rankakeskukseen ja sieltä tar-

don kehittäminen ja kansainvälisesti laadukas tutkimus,

äänitiimissä, suunniteltu koulutuspäiviä viikoittain sekä

koituksenmukaisimmalle erikoisalalle, ensisijaisesti fysiat-

koulutus ja opetus eri ammattiryhmille.

tiivistetty yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa. So-
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2.6 Lahjasukusoluhoidot
Naisten poliklinikan
lisääntymislääketieteen
yksikössä

Naisten poliklinikan lisääntymislääketieteen yksikkö aloitti

käyttö ei ole syntyvälle lapselle turvallista esimerkiksi pe-

sukusolupankkiin luovutetut solut menevät KYSissä lahja-

hedelmöityshoidot luovutetuilla munasoluilla ja siittiöillä

rinnöllisen sairauden takia. Myös naisparit ja yksin lasta

sukusoluhoitoa saaville potilaille. Luovuttaja voi halutes-

tammikuussa 2021. Hoitoja varten tarvitaan sukusoluja

toivovat naiset tarvitsevat luovutettuja siittiöitä tullakseen

saan määrätä tarkemmin luovuttamiensa sukusolujen

vapaaehtoisilta luovuttajilta. Suomessa viidennes kaikista

raskaaksi.

käytöstä. Munasolujen ja siittiöiden lisäksi KYS ottaa vastaan myös alkioita pariskunnilta, jotka ovat olleet aiemmin

hedelmöityshoidoista tehdään luovutetuilla sukusoluilla.
Vuoteen 2019 saakka lähes kaikki lahjasukusoluhoidot

Hoitoihin hakeudutaan lähetteellä. Lahjasukusoluhoidot

tehtiin yksityisessä terveydenhuollossa.

eivät kuulu hoitotakuun piiriin. Hoitoon pääsyn nopeus

hedelmöityshoidoissa.

riippuu solujen saatavuudesta. Lain edellyttämänä lahja-

Laki edellyttää, että sukusoluluovuttajan henkilötiedot

Lapsettomuushoitajat Katri

Lahjasukusoluhoidoilla voidaan auttaa lapsen saamisessa

sukusolun vastaanottajat käyvät lahjasukusoluneuvonnas-

ilmoitetaan Valviran ylläpitämään luovutusrekisteriin. Lah-

Ramstedt, Marjut Korhonen

niitä pariskuntia, joilla ei ole omia sukusoluja tai ne ovat

sa KYSin yleispsykiatrian poliklinikalla. Luovuttajille lahja-

jasukusolun saajalle ei kerrota missään vaiheessa luovut-

ja Henna Jäntti, Naisten poli-

vaurioituneet esimerkiksi aiemman syöpähoidon vuoksi.

sukusoluneuvonta on vapaaehtoista.

tajan henkilöllisyyttä. Syntyneellä lapsella on oikeus 18

klinikka.

Lisäksi hoidetaan pariskuntia, joiden omien sukusolujen

vuotta täytettyään saada tietää luovuttajan henkilöllisyys
Luovuttajia rekrytoidaan yhteistyössä KYSin viestinnän

Valvirasta edellyttäen, että lapselle on kerrottu lahjasuku-

kanssa noin kaksi kertaa vuodessa. Rekrytointi tapahtuu

soluhoidosta. Sukusolujen luovuttajalla ei kuitenkaan ole

pääasiassa KYS kotisivujen sekä somemainonnan kautta.

syntyvään lapseen liittyviä juridisia oikeuksia eikä velvoit-

Lapsettomuushoitaja koordinoi luovuttamisprosessin ete-

teita. Hänellä ei myöskään ole oikeutta selvittää mahdollis-

nemisen ja informoi vastaanottajaa. Munasoluja voi luo-

esti syntyneen lapsen henkilöllisyyttä.

vuttaa 22-35-vuotias nainen ja siittiöitä 20-45-vuotias mies.
Luovuttajan tulee olla terve, eikä hänellä itsellään tai lähi-

Luovuttajien määrä on yllättänyt positiivisesti ja sen myötä

sukulaisella saa olla vakavia perinnöllisiä sairauksia. Luo-

toiminta on alkanut hyvin. Yleisin syy luovuttamiseen on

vuttajalle korvataan käynneistä aiheutuvat matkakulut ja

halu auttaa.

peruspäiväraha käyntipäiviltä. Munasolun luovuttajalle
maksetaan lisäksi erillinen 250 euron kulukorvaus. KYSin

2.7 Seri-asiakkaan
hoitopolku
mukaan asiakasta varten ollaan yhteydessä esimerkiksi po-

Kätilö Vilma Pääkkönen,

liisiin tai sosiaalityöntekijään. Asiakasta tiedotetaan myös

Naisten akuuttikeskus.

muista tukipalveluista, joita ovat muun muassa rikosuhripäivystys, Tyttöjen Talo ja Kriisikeskus.

Seri-akuuttikeskus on tarkoitettu seksuaaliväkivaltaa kohdanneille uhreille. Seri-akuuttiin voivat hakeutua kaikki yli

Psykososiaalinen tuki kuuluu olennaisena osana Seri-asiak-

16-vuotiaat seksuaalirikoksen uhrit sukupuoleen katso-

kaan hoitoon. Tulotilanteessa arvioidaan vointia, tuetaan

matta. Vuonna 2021 Seri-akuuttikeskuksessa kävi 65 uutta

voinnin vakautumista, sekä järjestellään mahdollista jatko-

asiakasta.

hoitoa. Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii elektiivisen psykososiaalisen tuen ja hoidon toteuttajana. Potilaan tarpeen

Akuuttikeskus on matalan kynnyksen yksikkö, jonne voi ha-

mukaan psykiatrisen sairaanhoitajan käyntejä voidaan jär-

keutua itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana.

jestää useampiakin. Tämän lisäksi Seri-asiakkaalle mahdol-

On tärkeää, että asiakas voi saada tarvitsemansa avun yh-

listetaan psykologin tapaaminen. Vuonna 2021 psykososi-

destä paikasta ja hänet voidaan sieltä ohjata asianmukai-

aalisen tuen asiakkaita oli 47.

siin erityispalveluihin. Mitä nopeammin seksuaaliväkivallan
uhri pääsee akuuttivaiheessa hoitoon, sitä nopeammin

Seri-asiakkaan hoitopolku kestää vuoden ajan, sillä toipu-

toipuminen alkaa. Seri-akuuttikeskuksen palvelut ovatkin

minen ja mahdollisten tartuntatautien poissulku ja hoito

käytössä ympäri vuorokauden.

ottavat aikansa. Vuoden kestävään jatkohoitoon kuuluu
kokonaisvaltainen fyysisen ja psyykkisen voinnin seuranta

Seri-asiakkaan hoitopolku käynnistyy asiakkaan saapuessa

käynneillä ja puhelimitse. Kaikki tutkimukset, toiminta ja

Seri-akuuttikeskukseen, jossa kätilö ottaa hänet vastaan

tukikeinot ovat asiakkaalle vapaaehtoisia ja maksuttomia.

tarjoten turvallisen ympäristön ja ilmapiirin. Lääkäri tekee

Seri-akuuttikeskuksen pyrkimys on asiakaslähtöisesti antaa

yhteistyössä kätilön kanssa kokonaisvaltaisen tilannear-

apu ja tuki traumaattisesta kokemuksesta selviytymiseen

vion ja ottaa tarvittavat seksuaalirikosnäytteet. Tarpeen

ja siitä toipumiseen.

Naisten poliklinikan lapsettomuushoitajat vasemmalta kätilöt
Marjut Korhonen, Katri Ramstedt, Henna Jäntti ja Jenni Holopainen.
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3. Hoitotyön laatu

2.8 Ammatilliseen
toimintaan liittyvien
laatukriteerien
toteutuminen
nykytilan arvioinnissa
vuonna 2021

(Nursing Quality Outcomes)

Hoitotyön laadun tuottamisen ja tarkastelun tavoitteena
on tukea näyttöön perustuvaa kehittämistä, johtamista ja
Magneettisairaala kehittämiseen liittyviä laatukriteereitä

Ammatilliseen toimintaan liittyvät vahvuudet vuoden 2021

Ammatilliseen toimintaan liittyvät kehittämisalueet vuoden

ammatilliseen toimintaan liittyen arvioitiin kaikissa asiakas-

nykytilan arvioinnissa olivat:

2021 nykytilan arvioinnissa olivat:

ja potilashoitoa toteuttavissa yksiköissä vuonna 2021.
Ammatillinen toiminta osa-alueen vahvuudet ja kehittä-

- Kliinistä työtä tekevillä hoitajilla on vapautta ja
vastuuta toimia itsenäisesti ja tehdä hoitotyön

huomioidaan hoitotyön kehittämisessä toimintayksikkö- ja

päätöksiä omassa työssään.
- Hoitajat ovat hyödyntäneet olemassa olevia resursseja puuttuakseen hoitotyössään kohtaamiin eettisiin
kysymyksiin.

- KYSissä hoitajien vaihtuvuus on vähentynyt, työssä
pysymistä tukevan toiminnan ansiosta.
- Yksikössä hoitajien vaihtuvuus on vähentynyt, työssä
pysymistä tukevan toiminnan ansiosta.
- Yksiköstä löytyy esimerkki potilaan antamasta palautteesta, jota hoitaja on lähtenyt edistämään.

- Kliinistä työtä tekevä hoitaja on osallistunut turvallisuuteen liittyvän kysymyksen ratkaisuun moniammatillisessa työryhmässä.

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne

vataan niitä henkilöstö- ja asiakastuloksia, joihin eri tasoilla
toteutetulla hoitotyön toiminnalla on mahdollisuus vaikuttaa.

miskohteet on tunnistettu nykytilan arvioinneissa ja ne
organisaatiotasolla.

päätöksentekoa. Hoitotyösensitiivisillä indikaattoreilla ku-

3.1 Hoitotyön laatu
-asiantuntijaryhmän toiminta
vuonna 2021
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- Hoitaja on osallistunut moniammatillisen hoidon
suunnitteluun, mikä on parantanut tietyn potilas-

yhteydellä. Kokoontumiset kuukausittain ovat toteutuneet
suunnitellusti. Tänäkin vuonna jäsenten muiden tehtävien
päällekkäisyydet haittasivat ryhmän toimintaa jonkin
verran.
Ryhmän kokouksissa käsiteltiin vuosikellon mukaisesti
Magneettisairaalaan liittyviä teemoja; Hoitotyön potilaspa-

Toiminnan ja prosessien kehittäminen näyttöön perustuvi-

lautteiden (HoPP), opiskelijaohjauksen laadun (CLES), hoi-

en tulosten avulla sujuviksi ja tehokkaiksi parantaa asiakas-

tohenkilökunnan sitoutuneisuuden (NES+) ja kaatumisten

tyytyväisyyttä ja -turvallisuutta. Samalla se vaikuttaa myös

seurannan sekä painehaavaprevalenssien tuloksia. Lisäksi

työntekijöiden vastaaviin tuloksiin ja koko organisaation

ryhmä tutustui kivun hoidon seurannan pilotointiin, jota

vetovoimaan. Muutokset prosesseissa ja toimintatavoissa
tapahtuvat kuitenkin hitaasti ja siksi tulosten jatkuva, säännöllinen kehittäminen ja tarkastelu toiminnan eri tasoilla
on välttämätöntä.

Kliinisesti erikoistunut hoitaja, APS-toiminta,
asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, Tuija Leinonen,
Heräämö ja vastaanotto- ja kotiutusyksikkö.

on tarkoitus asteittain laajentaa koko sairaalaan. Myös käsihygienia havainnointi ja käsihuuhteen kulutusraportit
olivat esillä. HoPP-kyselyn väittämä ”Hoitajat kertoivat minulle saamieni lääkkeiden mahdollista sivuvaikutuksista” on
aiheuttanut keskustelua useilla tahoilla. Asiaa vietiin ryh-

ryhmän hoidon tuloksia.

mämme toimesta eteenpäin Lääkehoitotyöryhmään. HoPP
Hoitotyön laatu -asiantuntijaryhmässä toimi 22 jäsentä.

-kyselyn raportoinnin kehittämiseksi ryhmä valitsi neljä uut-

Ryhmän jäsenistä kahdeksan oli käytännön hoitotyötä teke-

ta väittämää, joita verrataan yksiköittäin yksikkötyyppikoh-

viä samoin kuin hoitotyön johtoa, viisi toimi asiantuntija-

taisiin kansallisiin keskiarvoihin vuoden 2022 alusta alkaen.

tehtävissä. Ryhmään kuului lisäksi hoitotieteen professori.

Ryhmä on edelleen keskustellut hoitajien jaksamisesta ja

Puheenjohtajana toimi kliinisesti erikoistunut hoitaja Tuija

riittävyydestä. Tämä huoli on viety tiedoksi Hoitotyön kehit-

Leinonen, sihteerivuoro on ollut vaihtuva.

tämisen ohjausryhmään.

Asiantuntijaryhmä kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Ko-

Tulosten näkyvyyttä ammattilaisten lisäksi potilaille ja hei

kouksista kaksi toteutettiin hybridinä ja kahdeksan Teams-

dän läheisilleen edistetään laatutaulun avulla, jonka suun-
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nitteluun ryhmästä koottiin erillinen työryhmä. Ensimmäisenä työstetään vuodeosastojen laatutaulu. Tavoitteena
on julkaista laatutaulu keväällä 2022.

3.2 Laatutauluilla tietoa laadusta
myös potilaille

3.3 Kansallinen ja kansainvälinen
vertailutieto

Viereisessä kuviossa esimerkki NDNQI:n koko sairaalaa
koskevasta raportista, jossa on esitetty sairaalasyntyisten
painehaavojen määrät kvartaali 1/2020-3/2021. Kuviosta
voidaan todeta viimeisen neljän kvartaalin osalta positiivis-

Sairaanhoitajien ja kätilöiden juhlavuoden tapahtumaan
15.9.2021 Hoitotyön laatu -asiantuntijaryhmä osallistui
tekemällään posterilla. Vuonna 2022 ryhmä aloittaa suunnitellusti uudella kokoonpanolla.

Kliinisen hoitotyön asiantuntijat Tea Metsävainio ja
Tarja Tervo-Heikkinen, Hoitotyön kehittäminen, opetus
ja tutkimus osaamiskeskus, kätilö Anna-Miia Niskanen,

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen,

ta kehitystä.

Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus osaamiskeskus.

Vastasyntyneiden teho-osasto, osastonhoitaja Sari
Soininen-Keskitalo, Siilinjärven psykiatrian poliklinikka.

Kansallinen vertailutieto (HoiVerKe)
Vuonna 2021 kansallista tietoa saatiin Hoitotyön potilaspa-

Hoiitotyön laatu –asiantuntijaryhmä

Hoitotyön laatu -asiantuntijaryhmästä koottiin vuoden
2021 alussa viisihenkinen työryhmä, joka ideoi yhtenäistä

Hoitotyön laatu –asiantuntijaryhmä tukee asiakaslähtöisyyden, hoitotyön laadun ja
potilasturvallisuuden kehittämistä sekä edistää näyttöön perustuvaa toimintaa,
yhtenäisiä käytäntöjä ja laatua käytännön hoitotyössä.

Laadun osatekijöiden seurannalla
ja kehittämisellä parannetaan
potilashoidon laatua

Seuranta
ja
kehittäminen

Perehdytys ja
mentorointi

Kivun hallinta

henkilöstölle. Ohjeena oli, että laatutaulun tuli pohjautua
että laatutaulun tulisi olla toteutettavissa info-tv:n kautta

Elintavat ja
vajaaravitsemus

Infektiot ja
käsihygienia

sähköisenä, mutta sen tulisi soveltua myös perinteisesti
seinätauluksi.

Työhyvinvointi

Vuoden 2021 loppuun mennessä laatutaulu oli koottu dialosteina yksikön seinällä. Laatutauluun koottiin seuraavat
aiheet: kaatumiset ja putoamiset, painehaavat, sairaalainfektiot, käsihygienia ja huuhteen käyttö, turvallisuushavainnot, potilastyytyväisyys, henkilöstön sitoutuminen ja
mahdolliset yksikön omat seurantaindikaattorit. Lisäksi

Opiskelijapalautteet

Pottilaamme ovat osaavissa ja turvallisissa käsissä kotoa kotiin

(NES+), kaatumisista ja painehaavoista. Vertailutieto tuotetaan osallistuvien organisaatioiden omana työnä. Painehaavaprevalenssitiedoista koostettava kansallinen vertailutieto
tuotetaan KYSissä.
Soveltuvia indikaattoreita erityisesti psykiatrian yksiköihin
ja avohoitoon on työstetty vuoden 2021 aikana. Ensimmäisen indikaattorin alustava käyttöönotto aikataulu on
kvartaali 2/2022 alusta alkaen.

esitykseksi, joka on mahdollista toteuttaa info-tv:ssä tai tuHenkilöstön työhyvinvointi
tukee potilashoidon laatua
ja sen parantamista

Työtyytyväisyys

Henkilöstön
vaihtuvuus

Seuranta
ja
kehittäminen

laatuun liittyviä asioita potilaille ja heidän omaisilleen sekä
vuodeosastotoiminnan käsikirjaan ja osastoilta tuli toive,

Potilas-/
asiakaspalautteet

Kaatumiset ja
painehaavat

laatutaulua vuodeosastoille. Laatutaulun tavoitteena avata

lautteesta (HoPP), Hoitajatyytyväisyydestä ja sitoutumisesta

ryhmä ideoi laatukortteja, joissa kerrotaan laatuindikaattoreista tarkemmin.

3.4 Nykytilan arvioinnit tukevat
hoitotyön kehittämistä

Kansainvälinen vertailutieto (NDNQI)
Kansainvälistä vertailutietoa saatiin kaatumisista kvartaali
2/2019 alkaen, painehaavoista ja rajoittamisesta kvartaali
4/2019 alkaen, kivun hoidosta, keskuslaskimokanyyli- ja virtsakatetri-infektioista 1/2021 alkaen. Infektiotie-

Yksikkökohtaisia nykytilan arviointeja on tehty KYSissä jo

toja on koottu KYSissä toistaiseksi vain tehohoidon osastol-

kolmen vuoden ajan. Pohjana ovat magneettisairaala

la ja kivun hoidon tietoja tehohoidon osaston lisäksi Akuut-

kriteerit, joita teema-alueesta riippuen on 7-21. Raportit ar-

ti- ja Päivystysosastoilla sekä vuoden viimeiseltä kvartaalilta

vioinneista yksikkötasolta koko organisaation tasolle kuva-

Gastrokirurgian vuodeosastolta. Jatkossa infektioiden ja ki-

Syksyllä asiantuntijaryhmä kommentoi työn etenemistä
useita kertoja. Kevään 2022 aikana ehdotus käy Hoitotyön

taan avoimesti Syke-intrassa. Vertailu tulee kuitenkin tehdä

vun hoidon seurantaa on tarkoitus laajentaa myös muihin

aina vain oman yksikön aiempaan arviointiin. Koko KYSin

soveltuviin yksiköihin.

tasolla voidaan huomata vihreiden eli kriteerien toteutumista osoittavienpalkkien huomattava kasvu vuodesta

kehittämisen ohjausryhmässä, asiakasraadissa sekä työyksi-

2019 vuoteen 2021.

köissä kommentoitavana. Tavoitteena on, että laatutaulun
runko on valmis käyttöönottoon kesään 2022 mennessä.

Hoitotyön laatu
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Nykytilan arviointien kooste KYS-tasolla vuosina
2019-2021.
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3.5 Hoitohenkilökunnan
työtyytyväisyys ja
sitoutuneisuus, NES+ kysely
Suunnittelija Tiia Harjulampi,
Hoitotyön kehittäminen,

3.6 Hoitotyön potilaspalaute,
HoPP

NES+ kyselyn keskiarvotuloksia summamuuttujittain
vuosilta 2018-2021.

Suunnittelija Tiia Harjulampi,

2021 HoPP-kyselyissä organisaation yhteisesti seurattava

seurattaviksi valittiin väittämät, jotka koskivat epäkohtiin

Hoitotyön kehittäminen, opetus

väittämä aikuisten kyselyssä oli ”Hoitajat kohtelivat minua

puuttumista, kohtelua, lääkkeiden sivuvaikutuksista kerto-

ja tutkimus osaamiskeskus.

hyvin”. Tämä väittämä sai vuoden 2021 aineistossa tilastolli-

mista, arkaluontoisista asioista puhumista, hoitoon liittyvi-

sesti parhaan tuloksen. Tilastollisesti heikoin tulos aikuisten

en asioiden ymmärrettävää kertomista ja kivunlievitystä.

opetus ja tutkimus osaamiskeskus.

kyselyssä tuli väittämälle ”Hoitajat kertoivat minulle saamieni lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksista”. Vuonna 2022
Hoitotyön potilaspalautetta (HoPP) on kerätty KYSissä

Hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta

vuodesta 2017 lähtien. Kyselyä toteutetaan kansallisesti

selvittävä kansallinen NES+ kysely (Nursing Engagement

neljästi vuodessa yhden viikon ajan viikoilla 9, 22, 35 ja 48.

Survey) on toteutettu KYSissä jo neljänä vuonna. Kyselyn

HoPP-kyselyn keskiarvotuloksia summamuuttujittain vuodelta 2021 aikuispotilaiden kyselystä.

Palautetta kerätään paperilomakkeilla ja mobiililaitteilla.

tulokset kootaan raportointiportaaliin ja kansalliset seu-

Tuloksia vertaillaan kansallisesti ja ensimmäisiä vertailutu-

rantatiedot intranetiin, jossa ne ovat kaikkien kysiläisten
nähtävissä.

loksia on saatu vuonna 2020. Kyselystä on oma versionsa

NES-kyselyn tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteita

saattajille. Vuonna 2021 kyselyyn vastasi yhteensä 3950

aikuispotilaille, lapsipotilaille sekä lasten vanhemmille ja
aikuista, 296 lasta ja 355 lasten vanhempaa tai saattajaa.

yksikkö- ja sairaalatasolla. Kyselyssä on yhteensä 53 väittämää, joita arvioidaan asteikolla 1-6. Väittämien keskiarvo-

HoPP-tulokset kootaan raportointiportaaliin, kuten NES+

jen tavoitetasoksi on sovittu KYSissä 4,8 ja hälytystasoksi

tuloksetkin. Kyselystä saadut avoimet palautteet toimite-

3. Hälytystason alle jääminen kertoo, että asia on tärkeää
nostaa kehittämiskohteeksi.

taan yksiköihin osastonhoitajille, ylihoitajille ja kliinisen

Hoitohenkilökunnan sitoutumista kuvataan laskennallisella

met palautteet liitetään myös tekoälysovellukseen, jossa

hoitotyön asiantuntijoille tarkemmin käsiteltäviksi. Avoine yhdistetään KYSin muuhun palautetietoon. Raporttien

sitoutumisen aste -luvulla. Sitoutumisen astetta (sitoutu-

avulla myös avoimista palautteista tuodaan esille kehittä-

neet ja tyytyväiset) kuvaava arvo laski Covid-19 pandemian

miskohteita koko organisaation tasolla.

myötä huomattavasti. Vuosi 2021 näytti jo positiivisemmalta myös tilastollisten väittämäkohtaisten vastausten perus-

KYSissä on sovittu HoPP-väittämien keskiarvojen tavoite-

teella.

tasoksi 4,75. Aikuisten ja vanhempien kyselystä saatavat
suositteluindeksin (NPS) tulokset yhdistetään KYSin muista
asiakastyytyväisyyskyselyistä saatavaan aineistoon ja
julkaistaan kokonaisuutena intranetin raporteissa. Vuonna
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3.7 Kaatumisten ja putoamisten
seuranta ja ehkäisy KYSissä

Kokemuksia Fall T.I.P.S. mallin
käytöstä psykiatrian osastolla

Kliinisen hoitotyön asiantuntija

yksikkö, jatkettiin kaatumisen ehkäisyn pilottia ottamalla

Tarja Tervo-Heikkinen, Hoitotyön

käyttöön kameravalvonta, jota pilotoitiin lokakuuhun 2021

kehittäminen, opetus ja tutkimus

saakka. Kaatumisvaaran arviointi, Fall T.I.P.S. mallin käyttö

osaamiskeskus.

ja kameravalvonta tukevat toisiaan; kaatumisvaaran arvioinnilla havaitaan suurimmassa kaatumisvaarassa olevat asiakkaat ja Fall T.I.P.S. malli antaa kehotteen ottaa kameraval-

Kaatumis- ja putoamistapahtumia on seurattu vuodeosastoilla hoitotaulukkokirjausten kautta huhtikuusta 2019 al-

3.8 Painehaavojen ehkäisy ja
seuranta

vonta käyttöön. Näin henkilökunta saa näyttöön perustuvaa
tukea päätökselleen kameravalvonnan käytöstä yksittäisen

asiakkaan kohdalla. Kameravalvonnasta on saatu erittäin

Lähihoitaja Mauri Jylkkä ja sairaanhoitaja

lupaavia kokemuksia ja sen laajentamista suunnitellaan

Markus Laitinen, Psykoosiosasto 2.

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja
Tervo-Heikkinen, Hoitotyön kehittäminen,
opetus ja tutkimus osaamiskeskus.

vuonna 2022.
Alla olevassa kuviossa on kuvattu kaikki kaatumiset ja putoamiset sekä haittaa aiheuttaneet kaatumiset ja putoamiset tuhatta hoitopäivää kohti vuodeosastoilla vuonna 2021.

Psykiatrian osastolla 2718 otettiin käyttöön Fall T.I.P.S. malli

sijaisia ja henkilökunta vaihtuu, ohjataan työntekijät rapor-

Painehaavojen seurannan tavoitteena on koota yhtenevää

kaatumisten ehkäisemiseksi maaliskuussa 2021. Mallin

tilla mallin käyttöön potilaan muun voinnin seurannan ja

tietoa painehaavoista hoitotyön laadukkaan kehittämisen

käyttöönotto ja toteutus ovat onnistuneet selkeiden ohjeis-

toimintakyvyn arvioinnin ohessa.

tueksi ja vertailukehittämisen tiedon tuottamiseen, jota voi-

tusten ja hyvän perehdytyksen avulla sujuvasti.

daan hyödyntää yksikön toiminnan kehittämisessä. Vuonna
Yksikön potilaalla voi olla suuri kaatumisvaara. Tämä tulee

2021 poikkileikkauksina seurantaa toteutti kuukausittain

Kaatumisvaaran arviointi tehdään ensimmäisen kerran po-

nyt huomioitua raporteilla tiedottamisessa ja samalla voi-

27 työyksikköä ja kerran kvartaalissa psykiatrian seitsemän

tilaan saapuessa osastolle. Tällöin hoitaja tekee potilaasta

daan miettiä yhdessä mitä apuvälineitä käyttämällä ja miten

osastoa sekä dialyysiosasto.

arvion Fall T.I.P.S.-mallilla yhdistäen arvioonsa FRAT-mitta-

toimimalla potilaan turvallisuus voidaan varmistaa. Avoin

rilla saadun tiedon sekä tiedon mahdollisista apuvälineistä

ja myönteinen keskustelu sekä selkeä suunnitelma kaatu-

Painehaavojen ennaltaehkäisyssä tärkeitä ovat erityisesti

ja potilaan liikkumiseen liittyvistä muista huomioista. Arvioi-

misten ehkäisemiseksi vähentävät merkittävästi potilaan

ennakoivat hoitotyön toimet kuten ihon kunnon tarkastus,

den perusteella potilaalle kyetään muodostamaan yksilöl-

kaatumisvaaraa. Tässä koetaan onnistumista, on päästy

painehaava- ja vajaaravitsemusriskin arviointi sekä niiden

vuosi, vertailu).

linen kaatumisen ehkäisyn suunnitelma. Se kirjataan sel-

sanoista tekoihin.

perusteella tehdyt toimenpiteet kuten optimaalisen ma-

Kaatumisia ja putoamisia seurataan myös HaiPro-järjes-

toteutetaan järjestelmällisesti ja arvioidaan säännöllisesti.

kaen. Vuonna 2021 useat poliklinikat aloittivat kaatumisten
kirjaamisen sähköisen hoitokertomuksen hoitotaulukkoon.
Tuloksia on raportoitu alusta alkaen yksiköittäin avoimesti
intranetissä. Vuonna 2021 kaatumisten ja putoamisten

Kaatumiset 1000 hoitopäivää kohti vuodeosastoilla 2021.

raportointiin saatiin parannus, kun raportointi toteutetaan
nyt suoraan raportointiportaalista ja raportti on mahdollista suodattaa tarpeen mukaan (esim. yksikkö, kuukausi,

keästi potilastietojärjestelmään ja huoneen tauluun, ja sitä

telmän kautta. Hoitotaulukosta ja HaiPro-järjestelmästä
saatavia tietoja verrataan kerran kvartaalissa. Tulokset
eivät vastaa täysin toisiaan, mutta kehitystä on ollut huomattavissa. Suurin osa kaatumis- ja putoamistapahtumista

kuualustan valinta.
Yksittäisen hoitajan ja kollektiivisesti koko työryhmän asenteilla on suuri merkitys siihen, miten malli toimii potilasläh-

Ihon kunto arvioitiin työyksiköstä riippuen 76-95 %:lta

Psykiatrialla Fall T.I.P.S. -taulu potilashuoneessa päivitetään

töisesti. Alussa henkilökunta koki Fall T.I.P.S. mallin turhana,

(n=4039) prevalenssipäivän aamuna sisäänkirjatuista

kerran vuorokaudessa potilaan vastuuhoitajan toimesta.

mutta asenteet ovat muuttuneet positiivisen ohjauksen ja

(N=4573) potilaista. Useimmiten syynä arvioinnin puuttumi-

Päivityksestä on tullut hyvä rutiini ja samalla on mahdolli-

saadun hyvän palautteen kautta.

seen oli potilaan poissaolo. Psykiatrian yksiköissä useimmi-

suus havainnoida potilaan tilanne kokonaisvaltaisesti. Psy-

sattuu vuodeosastoilla. Yhteensä vuonna 2021 kaatumisia

ten ongelmana oli potilaiden kieltäytyminen ihon kunnon

kiatrialla kaatumisriskin arviointi on osa toimintakyvyn päi-

Mallin toteutumista tukevat kuukausittaiset vastuuhenki-

tarkastamisesta ja arvioinnista. Potilaista, joiden ihon kunto

tumaa. Kaatujan keski-ikä oli 71 vuotta.

vittäistä arviointia. Haasteina ovat erityisesti muuttuvat lää-

löiden toteuttamat auditoinnit ja siitä saadut palautteet.

oli arvioitu, vain 18-28 %:lle (n=917) oli tehty riskinarviointi

kitykset ja potilaan ehkä vääristynyt kokemus omasta fyy-

Kaatumisten ehkäisy on kaikkien yhteinen juttu!

sairaalaan tulo vaiheessa.

Kaatumisten ehkäisyn Fall T.I.P.S. malli otettiin laajemmin

sisestä suorituskyvystään. Kiireisinä päivinä on sovittu kol-

ja putoamisia ilmoitettiin hoitotaulukon kautta 292 tapah-

käyttöön vuodeosastoilla vuonna 2020 olleen pilotin pohjalta. Vuoden 2021 loppuun mennessä mallia käytti 17 vuo-

lektiivisesti, kuka päivittää taulut. Jos päivitys on unohtunut,

Prevalensseissa havaittiin yhteensä 335 painehaavaa 196

siitä muistetaan mainita ja asia korjataan. Kun osastolla on

potilaalla. Näistä 73 % oli sairaalasyntyisiä ja 69 % yksikkö-

deosastoa. Neurologian osastolla, joka oli mallin pilotti-
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syntyisiä. Sairaala- ja yksikkösyntyisiin vaikuttaa se, onko
potilaan ihon kunto tarkastettu tullessa ja onko jo olemassa olevat painehaavat kirjattu potilaan hoitokertomukseen.
Painehaavoista 17 % oli laitteiden aiheuttamia. Ilahdutta-

CASE

3.9 Kivunhoidon
arviointi

Tiedolla ja taidolla
painehaavoja vastaan

Tähän tavoitteeseen yksiköt pääsivät vain yhtenä kuukautena vuodessa. Tällöinkin erot potilaiden välillä vaihtelivat 0-8
arviointikertaan vuorokaudessa. Määrään vaikutti eniten
työvuorossa ollut hoitaja.

vaa oli, että laitteiden aiheuttamia painehaavoja oli lähes
kolmasosa vähemmän kuin vuonna 2020.

Kipua tulisi arvioida vähintään kerran työvuoron aikana.

Sairaanhoitaja Jenni Vehkaperä,

ointiin Braden, vajaaravitsemusriskin arviointiin NRS2002

Hematologian osasto.

ja kaatumisvaaran arviointiin FRAT. Arviointimittarit teh-

KYSissä lähes kaikissa potilassängyissä on viskoelastiset ns.

dään aina hoitojakson alkaessa sekä tarpeen mukaan po-

keskiriskin patjat, mutta tarve korkean- ja erittäin korkean

tilaan tilanteen muuttuessa, vähintään viikoittain. Potilaan

painehaavariskin patjoille on lisääntynyt. Vuonna 2021

Vuodeosastotoiminnan käsikirja ohjaa arvioimaan potilaan

vuokrapatjoja (vaihtuvapaineinen ja minimipainepatjat)

terveyttä ja toimintakykyä sekä niihin liittyviä riskejä muun

käytettiin vuodeosastoilla yhteensä 11 752 vuorokautta,

muassa erilaisten arviointimittareiden avulla. Hematolo-

joka oli lähes 8 % kaikista vuoden 2021 hoitopäivistä.

gian vuodeosastolla käytössä ovat painehaavariskin arvi-

vastaanottava hoitaja tekee arvioinnin mittareiden avulla ja
tarkistaa potilaan ihon kunnon samalla kun käy läpi tämän

yksikössä (akuutti-, päivystys- ja gastrokirurgian osastot

Kipumittaria käytettiin kirjausten mukaan näissä yksiköissä

sekä tehohoidon osasto). NDNQI tuottaa raportit kvartaa-

aika vähän. Vuoden 2021 aikana Akuuttiosastolla kipumit-

leittain, mutta vertailuyksiköitä on niissä varsin vähän.

taria käytettiin keskimäärin 8,6 % potilaita. Helmikuussa

Kivunhoidon ja sen kirjaamisen kehittämisen koulutusinter-

lähes kolmasosan kipuja arvioitiin mittarin avulla. Päivys-

ventiotutkimus alkaa keväällä 2022.

tysosastolla kipumittarin käyttöprosentti oli 30, vaihteluväli

nitelmassa.
Hematologian osastolla potilaat ovat pääosin omatoimisia

ravitsemustila pyritään pitämään hyvänä. Potilaille tilataan
tarvittaessa runsasproteiininen ruokavalio ja tarjotaan täydennysravintovalmisteita, myös toiveruokalistat ovat aktii-

osasto ja kliinisen hoitotyön asiantuntija
Tiina Naumanen, Hoitotyön kehittäminen,
opetus ja tutkimus osaamiskeskus.

Tehohoidon osastolla KYSissä on seurattu keskuslaskimo-

CASE
Kivunhoidon kirjaamisen seuranta
Akuutti- ja Päivystysosastolla

ja liikkuvia, eivätkä ole yleensä korkeassa painehaavariskissä. Kaikilla potilailla on käytössä viskoelastinen patja, ja

Osastonhoitaja Ulla Kesti, Tehohoidon

10-70 %.

-taulun potilaan kanssa ja ohjaa potilasta hoitojaksoon
hin, ja niiden tulokset huomioidaan tarvittaessa hoitosuun-

Hoitovälineen aiheuttamat painehaavat,
KYS 2020 ja 2021.

Kivun hoidon arviointi oli vuonna 2021 käytössä neljässä

kotilääkityksen, mittaa NEWS-pisteet, täyttää Fall T.I.P.S.
liittyvissä asioissa. Riskiarvioinnit kirjataan pysyväistietoi-

3.10 Keskuslaskimokatetreihin
ja virtsatiekatetreihin liittyvien infektioiden seuranta

Lähes kaikille kivuliaille potilaille annettiin kipulääkkeitä,

katetreihin ja virtsatiekatetreihin liittyviä infektioita vuoden

mutta lääkkeettömiä menetelmiä käytettiin kummassakin

2021 tammikuusta alkaen. Tiedot on kirjattu kuukausittain

yksikössä vain yksittäisillä potilailla.

NDNQI:n tietokantaan, joka tuottaa tiedoista raportit kvar-

KYSin tehohoidon osaston keskuslaskimokatetreihin liittyvien infektioiden määrä ja NDNQI vertailukeskiarvo kvartaaleittain 2021 Q1 - Q3.

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Pekka Saastamoinen,
Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus
osaamiskeskus.

visessa käytössä. Braden mittarilla saadun arvion ohjaamana tai kliinisesti arvoituna korkean painehaavariskin potilaille tilataan aktiivinen, dynaaminen vuokrapatja, suojataan paineelle alttiit kohdat ja huolehditaan riittävistä
asennonvaihdoista tarpeen mukaisesti avustaen. Ihon kuntoa tarkkaillaan ja kirjataan aktiivisesti hoitotoimenpiteiden
yhteydessä, ja potilaita ohjataan säännölliseen hygienian

KYSin palvelukeskus Akuutin vuodeosastoilla 4991 ja 4992
on kivun kirjaamista seurattu ja tiedot kirjattu NDNQI (National Database of Nursing Quality Indicators) tietokantaan
vuoden 2021 ajan. Kerättäviä tietoja ovat mm. kivun arviointien määrä vuorokaudessa, kipumittarin käyttö ja kivun

hoitoon, tarvittaessa avustettuna.

hoito sekä lääkkeettömillä menetelmillä että kipulääkkeitä

Painehaavaprevalenssien tiedoista nähdään, että paine-

kuukaudessa.

haavojen ehkäisyä on toteutettu aktiivisesti ja painehaavojen määrät ovat vähäisiä. Painehaavojen ehkäisy koetaan
luontevaksi osaksi potilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä.

käyttäen. Tiedot kerätään satunnaisena arkipäivänä kerran

Kivun kirjaaminen toteutuu Akuuttiosastolla keskimäärin
65 %:lla potilaista ja Päivystysosastolla noin 82 %:lla potilaista. Kipua näillä potilailla havaittiin Akuuttiosastolla 7-50 %:lla
ja Päivystysosastolla 20-50 %:lla.
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taaleittain. Osaston ATK-vastuuryhmäläiset kokoavat katetripäivien lukumäärät kuukausittain Clinisoft®-tietojärjestelmästä. Jotta sähköisen tietokannan käyttö katetripäivien

3.11 Käsihygienian havainnoinnit
ja käsihuuhteen kulutus

15 %. Koronapandemia ei ole vaikuttanut vuonna 2021 käsihuuhteen kulutukseen odotusten mukaisesti. Käsihuuhteen kulutuksen lasku johtunee suojakäsineiden ylikäytöstä

laskennassa mahdollistui, tuli laskentaa tehdä kolme kuukautta sekä käsin että sähköisen järjestelmän kautta. Ero
näiden kahden tavan välillä sai olla korkeintaan 5 %. Tämä
vertailu toteutettiin syksyllä 2020 tehohoidon osaston hen-

COVID-19 pandemian aikana.
Osastonhoitaja Ella Mauranen, Infektio- ja

toon liittyvistä infektioista sekä torjua ongelmamikrobei-

sairaalahygienia yksikkö.

den leviämistä terveyden- ja sosiaalihuollon laitoksissa.

kilökunnan ja lähijohtajien organisoimana.

Käsihuuhteen käyttö

Katetreihin liittyvien infektioiden määrää tarkastellaan kuu-

Käsien välityksellä tapahtuva kosketustartunta on tärkein

kausittain kliinisen hoitotyön asiantuntijan ja tehohoidon

hoitoon liittyvien infektioiden leviämistapa. Asianmukainen

osaston infektiovastaavien yhteistyönä. Tiedot kootaan

käsihygienia on lukuisten tutkimusten mukaan merkittävin

SAI-rekisterin (Sairaalan antibiootti ja infektioseurantajär-

ja kustannustehokkain yksittäinen toimenpide infektioiden

jestelmä) raporteista. Virtsakatetrien osalta tiedot löytyvät

torjunnassa. Sen avulla voidaan ehkäistä n. 30-40 % hoi-

KYSissä vuonna 2021 käsihuuhdetta käytettiin somaattisilla
vuodeosastoilla 69 litraa/1000 hp (tavoite 200 litraa/1000
hp) ja teho-osastoilla 205 litraa/1000 hp (tavoite 300 l/1000
hp). Käsihuuhteen kulutus somaattisilla vuodeosastoilla
laski edelliseen vuoteen verrattuna 12 % ja teho-osastoilla

Käsihygieniahavainnoinnit
KYSissä on havainnoitu käsihuuhteen käyttöä (KhYHKÄ-toimintamalli) vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2021 havainnointeja tehtiin vuonna 2021 huomattavasti enemmän kuin

and supervision eli CLES-mittarilla (Saarikoski 2002©).

Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus

Opiskelijaohjauksen laatu on säilynyt KYSissä erittäin

osaamiskeskus.

hyvällä tasolla. Vuonna 2021 KYSissä harjoittelua suorittaneista opiskelijoista 65 % antoi palautetta sähköisen
Opiskelijaohjauksen laatu-kyselyn kautta. Erään palau-

edellisenä vuonna.

Terveysalan ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen opis-

tetta antaneen opiskelijan mukaan ”Olen harjoitteluun

kelijan kokemusta kliinisen oppimisympäristön ja ohjaus-

erittäin tyytyväinen ja ohjauksen laatu oli erinomaista

Käsihuuhdehieronnan tulee kestää vähintään 20 sekuntia.

suhteen laadusta mitataan Clinical learning environment

koko jakson ajan.” CLES-keskiarvo oli 8,85 (asteikko 1-10)

Tämä toteutui vuonna 2021 47 %:ssa havainnoiduista tilanteista kuten myös edellisenä vuonna. Noin joka viidennessä

toteuttaa.

havainnoiduista tilanteista käsihuuhde jätettiin kokonaan
ottamatta, vaikka hoitotilanne olisi huuhteen käyttöä edelKäsihuuhteen hieronta-ajat (KhYHKÄ) KYSissä vuosina 2018-2021, kaikki ammattiryhmät.

Kliinisen hoitotyön opettaja Marjut Heiskanen,

nointeja tehtiin yhteensä 6 817 kpl 45 yksikössä. Havain-

rekisteristä helposti ja seuranta on ollut yksinkertaista

Keskuslaskimokatetreihin liittyvissä infektioissa tiedettiin

3.12 Opiskelijaohjauksen laatu
KYSissä vuonna 2021

Opiskelijaohjauksen laatukyselyn tulokset vuosilta 2018-2021

lyttänyt. Pääsääntöisesti työntekijät eivät käytä käsikoruja,

jo lähtötilanteessa, että infektioiden tunnistamisessa voi

mutta 6 %:lla havainnoiduista työntekijöistä on kello tai

olla haasteita, koska osa NDNQI:n kriteerien mukaisista

sormus. Ne estävät asianmukaisen käsihygienian toteutu-

infektioista kirjautuu SAI-rekisteriin viiveellä vasta tehohoi-

misen. Käsikorujen käyttö on hieman vähentynyt viimeisen

tojakson jälkeen. NDNQI:n ohjeistuksen mukaan olemme

kahden vuoden aikana.

kuitenkin päässeet tässäkin asiassa etenemään.
Asianmukaisen käsihygienian toteuttaminen vaatii jatkuvaa
NDNQI:stä saatujen vertailuraporttien mukaan molempiin

koulutusta ja muistuttelua erilaisin keinoin sekä käsihuuh-

katetrityyppeihin liittyvien infektioiden määrä on ollut teho-

depisteiden oikeaa sijoittelua. Asianmukaista käsihygieniaa

hoidon osastolla todella maltillinen vuonna 2021.

noudattamalla parannamme potilas- ja työturvallisuutta
sekä hoidon laatua.

Näiden indikaattoreiden käyttöönoton onnistumisessa ovat
tehohoidon osaston infektiovastuuhoitajat sekä ATK-vastuuryhmä olleet avainasemassa.

Hoitotyön laatu ja hoitotyösensitiiviset indikaattorit
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ja NPS-indeksi (suositteluindeksi) oli 64. CLES-keskiarvolle
ja NPS-indeksille asetetut tavoitteet (CLES-keskiarvo 9,0,
NPS-indeksi 80) jäivät saavuttamatta, mutta vastausprosentille asetettu tavoite (65 %) toteutui.
Opiskelijaohjauksen laatukyselyllä mitataan myös opiskelijan kokemusta oppimisesta harjoittelussa ja oppilaitoksen

4. Tutkimus ja kehittäminen

3.13 Hoitotyön laatu osaalueeseen liittyvien laatukriteerien toteutuminen
nykytilan arvioinnissa
vuonna 2021

(New Knowledge, Innovation & Improvements)

opettajan roolista opiskelijaohjauksessa. Oppiminen harjoittelussa-mittari on ollut käytössä vuodesta 2020. Vuoden
2021 kyselyyn palautettiin parin vuoden tauon jälkeen asiakkaan/potilaan roolia opiskelijaohjauksessa mittaava SPRmittari (Suikkala2017©). Opiskelijaohjauksen laatu-kyselyn
tuloksia vertaillaan vuosittain Opiskelijaohjauksen vertailtu
laatu (OVeLa) symposiumissa.
Opiskelijaohjauksen laatutaulu päivitetään vuosittain ja
lähetetään yksiköihin. Siihen harjoitteluyksikkö voi kirjata
edellisen vuoden tuloksensa (CLES-tunnusluku, vastausprosentti ja NPS) sekä tavoitteensa kuluvalle vuodelle.

Magneettisairaala kehittämiseen liittyviä laatukriteereitä

Uuden tietämyksen tuottaminen tutkimuksen kautta ja

hoitotyön laatuun liittyen arvioitiin kaikissa asiakas- ja poti-

olemassa olevan tiedon hyödyntäminen ovat keskeisessä

lashoitoa toteuttavissa yksiköissä vuonna 2021.
Hoitotyön laatu osa-alueen vahvuudet ja kehittämiskohteet on tunnistettu nykytilan arvioinneissa ja ne huomioidaan hoitotyön kehittämisessä toimintayksikkö- ja organisaatiotasolla.

Hoitotyön laatu osa-alueen kehittämisalueet vuoden
2021 nykytilan arvioinnissa olivat
- KYSissä hoitajien vaihtuvuus on vähentynyt, työssä
pysymistä tukevan toiminnan ansiosta ja yksikössä
hoitajien vaihtuvuus on vähentynyt, työssä pysymistä

Hoitotyön laatu osa-alueen vahvuudet vuoden 2021
nykytilan arvioinnissa olivat

- Yksikössä mitataan hoitotyön laatua hoitotyösensisyntyiset painehaavat sekä kaksi muuta kansallisesti

väisyyttä kansallisesti sovitun mittausprotokollan

sovittua indikaattoria) ja tietoa verrataan kansalliseen

mukaisesti (NES+ kysely).

vertailutietoon.

- Yksikössä mitataan potilastyytyväisyyttä hoitotyö-

akkaiden parhaaksi ja ammatillisen identiteetin vahvistatutkimustiedon hankintaan ja soveltamiseen tarvittavien
taitojen vahvistamiseen on tarjottava matalankynnyksen
joustavat rakenteet.

4.1 Hoitotyön laatu asiantuntijaryhmän toiminta vuonna
2021

- Yksiköstä löytyy esimerkki parantuneesta potilaan

sensitiivisellä asiakastyytyväisyyskyselyllä (HoPP) ja

hoidon tuloksesta, joka liittyy Hoitotyön tavoite- ja

tietoa verrataan kansalliseen vertailutietoon.

toimintaohjelman tavoitteeseen.

Tutkimus ja innovaatiot asiantuntijaryhmä

miseksi. Käytännön potilastyötä tekevän hoitohenkilöstön

tukevan toiminnan ansiosta.
tiivisillä laatuindikaattoreilla (kaatumiset, sairaala-

- Yksikössä mitataan ja seurataan hoitajien työtyyty-

roolissa hoitotyön kehittymisessä ja uudistumisessa asi-

Tutkimus ja innovaatiot asiantuntijaryhmän kuvaus omasta toiminnastaan.

TAVOITE

KEINOT

Lisätä kiinnostusta kehittämis- ja
tutkimustoimintaan.
Mahdollistaa hoitajille kehittämistöiden/ tutkimusten esittäminen organisaatiossa sekä alueellisesti.

Edistää näyttöön perustuvaa toimintaa ja käytäntöjen yhtenäistämistä

TULOKSET

Alueellinen koulutus
Tutkimuksen- ja tieteenpäivä

Sairaanhoitaja Sanna Koponen, Kuvantamiskeskus

Hoitotyön tutkimus näkyväksi webinaarit

ja ylihoitaja Taina Kalliomäki, Hoitotyön hallinto.

Hoitotyön laatu
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Tutkimus ja innovaatiot asiantuntijaryhmän visiona on,

perustuvan toiminnan ja yhteisten käytäntöjen edistämi-

Käytännön potilastyötä tekevän hoitohenkilöstön tutki-

että hoitotyön tutkimus ja kehittäminen ovat osa hoita-

nen. Tutkimus ja innovaatio asiantuntijaryhmä kokoontui

mustiedon hankintaan ja soveltamiseen tarvittavien tai-

jien arkipäiväistä toimintaa. Tarkoituksena ja tavoitteena

vuonna 2021 yhdeksän (9) kertaa. Ryhmän puheenjohta-

tojen vahvistamiseen on tarjottava matalankynnyksen

on edistää KYSissä tehdyn tutkimuksen, kehittämisen ja

jana toimi alkuvuoden aoh Hanna-Kaisa Pellikka ja 10.6.2021

joustavat rakenteet. Tästä lähtökohdasta kehitettiin ja aloi-

innovaatioiden näkyvyyttä. Tavoitteena on myös näyttöön

alkaen sh Sanna Koponen.

tettiin Hoitotyön tutkimus näkyväksi webinaarit vuonna
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2021. Asiantuntijaryhmä on edistänyt myös opinnäytetyö
prosessin kehittämistä. Lisäksi monen tasoisten opinnäytteiden ja kehittämistöiden areenana toimi ensimmäistä

4.2 Ensimmäinen tutkimuksen
ja tieteen päivä

kertaa järjestetty, asiantuntijaryhmän organisoima Tutkimuksen ja tieteen päivä 14.9.2021.
Tutkimuksen kautta tuotettava uusi tieto sekä olemassa
olevan tiedon hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa
hoitotyön kehittymisessä ja uudistumisessa asiakkaiden

sitä tukevien rakenteiden kehittäminen on monialaista ja
yli organisaatiorajojen tehtävää työtä. Tavoitteena onkin
tehdä yhteistyötä tiedepalvelukeskuksen kanssa ja edistää
sekä kehittää innovaatiotoimintaa KYSissä. Tutkimus- ja
innovaatiojohtaja Juha Töyräs osallistui asiantuntijaryhmän
kokoukseen 11.11.2021. Töyrään esittämä ajatus, että
jokainen KYSiläinen on tutkija ja innovaattori, onkin hyvä
lähtökohta yhteistyölle.

Marja Härkänen.
- Genomitieto uudistaa hoitotyön osaamista, professori, sv.

4.3 Hoitotyön tutkimus
näkyväksi webinaarit

5.4 Kehittämistiimitoiminta
KYSissä

ylihoitaja Katri Vehviläinen-Julkunen.
Kliinisen hoitotyön opettaja Elina Pääkkönen

”Hienoa, että hoitotyön tutkimus tulee tällä tavalla esille.

ja kliinisen hoitotyön asiantuntija Anu Lahti,

Toivottavasti hoitotyön johtajat ja hoitotyön tekijät osallis-

ja Susanna Vatanen, Hoitotyön kehittäminen,

Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus

tuisivat vielä enemmän näihin webinaareihin” Osallistujan

opetus ja tutkimus osaamiskeskus.

osaamiskeskus.

palaute 10/21.

Ylihoitaja Taina Kalliomäki, Hoitotyön hallinto,
kliinisen hoitotyön asiantuntijat Sanna Kukkonen

- Resilienssi hoitotyössä: potilas-sairaanhoitaja-hoitotyön
johtaja, professori Tarja Kvist.

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Miia Ruotsalainen,
Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus osaamiskeskus.

Rinnakkaissessioita oli kolme teemoitettuna tavoitteiden

parhaaksi. Sen avulla voidaan edistää myös hoitotyön
ammattilaisten työhyvinvointia. Innovaatiotoiminnan ja

- Lääkehoito ja sen arviointi tekoälyllä, apulaisprofessori

KYSissä järjestettiin ensimmäistä kertaa erityisvastuualueen (KYS ervan) yhteinen Tutkimuksen ja tieteen päivä
14.9.1921 osana hoitotyön yhteistyösopimusta.
[20216753-5-5.pdf (savonlinna.fi)]
Päivän tarkoitus oli visioida huomisen hoitotyötä ja keskustella siihen liittyvästä tutkimuksesta. Tavoitteita oli kolme: 1) Herättää mielenkiintoa uutta tutkimusta ja tutkimusmenetelmiä kohtaan. 2) Esitellä uusia hoitotyön käytäntöjä
ja johtamisen malleja ja menetelmiä 3) Jakaa hyviä käytäntöjä näyttöön perustuvan hoitotyön käytäntöön viemisessä,
jotta saadaan oleellinen tieto osaksi arkea.
Laajan ja tasokkaan aihepiirinsä perusteella päivää voisi
kutsua minikonferenssiksi. Päivä toteutettiin Teamsin
välityksellä ja siinä oli 120 osallistujaa. Päivän avaajana oli
tutkimus- ja innovaatiojohtaja Juha Töyräs. Lyhyesti kiteytettynä: ”Ilman tiedettä ja tutkimusta ei ole tasokasta hoitoa
ja jokainen kysiläinen on tutkija”.
Keynote puheenvuorot olivat aivan ajan hermolla olevista
teemoista. Alustajina toimivat aihepiirien asiantuntijat ItäSuomen yliopiston Hoitotieteen laitokselta.

mukaisesti: tutkimuksella lisää osaamista käytäntöön, johtaminen sekä hoitotyön uudet käytännöt. Kaikkiaan esityksiä oli 18: väitöstutkimuksia ja eri tasoisia opinnäytetöitä
sekä käytännön kehittämistöitä.
Palautteiden perusteella päivä vastasi osallistujien odotuksia hyvin (50 %) tai erittäin hyvin (50 %).
Päivän oivallus oli:
”Ensimmäinen puheenvuoro siitä, kuinka tärkeää tutkimus
todella on, vaikka nyt tiukka taloustilanne on edellyttänyt panosten suuntaamista ns. perustehtävään. Kuitenkin tutkimus
on yksi perustehtävä, jotta kehitymme ja pysymme kehityksessä mukana”
Päivän antia voitiin myös hyödyntää:
”Sain tärkeitä tietoja verkostoitumista varten. Sain oleellista
tietoa myös työni suuntaamisen kannalta. Tekemäni muistiinpanot ohjaavat ja muistuttavat minua myöhemminkin
ajatuksista, joita virisi päivän aikana.”
Pohdittavaksi jäi, olisiko ensi vuonna Innovaatiopäivän
vuoro.

Ensimmäinen hoitotyön tutkimus näkyväksi webinaari

Kehittämistiimitoiminta alkoi KYSissä vuonna 2018. Alussa

järjestettiin KYSissä toukokuussa 2021. Kyseessä on webi-

puhuttiin yksikköneuvostosta, myöhemmin nimi muutet-

naarien sarja, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi hoito-

tiin kehittämistiimiksi. Tällä hetkellä sairaalassa toimii noin

työn tutkimusta. Se tarjoaa organisaation työntekijöille tai

60 tiimiä, joiden tavoitteena on edistää pääsääntöisesti

opiskelijoille mahdollisuuden esitellä kehittämistehtäviä ja

oman yksikön hoitotyön kehittämistä ottamalla käyttöön

erilaisia opinnäytetöitä sekä saada tietoa näyttöön perus-

näyttöön perustuvia toimintatapoja.

tuvista hoitotyön käytänteistä. Idea webinaarien suunnittelulle käynnistyi syksyllä 2020 Tutkimus ja innovaatiot asian-

Tiimit kokoontuvat yleensä kerran kuukaudessa. Jäsenet

tuntijaryhmässä, jossa tunnistettiin tarve lisätä hoitotyön

ovat yksikön toiminnan kehittämisestä innostuneita hen-

tutkimuksen ja näyttöön perustuvan tiedon näkyvyyttä

kilöitä, jotka ovat käyneet aiheeseen liittyvän koulutuksen.

uudella tavalla.

Tiimin jäsenyys kestää kaksi vuotta siten, että puolet jäsenistä on kerralla vaihtovuorossa. Usein tiimi koostuu hoita-

Hoitotyön tutkimus näkyväksi webinaareja järjestetään

jista, mutta mukana voi olla myös esim. osastonsihteeri tai

kaksi kertaa lukukaudessa. Jokaisessa 75 minuutin mittai-

-lääkäri. Moniammatilliset tiimit ovat toivottavia, silloin yk-

sessa tapaamisessa kuullaan kolmesta ajankohtaisesta

sikön toimintaa tulee tarkasteltua eri näkökulmista. Osas-

kehittämistehtävästä tai opinnäytetyöstä ja keskustellaan

tonhoitaja ei kuulu tiimiin, mutta osallistuu tapaamiseen

esityksiin liittyvistä ajatuksista. Tähän mennessä on kuultu

sen loppuvaiheessa ja keskustelee tiimin kanssa kokouk-

monipuolisia aiheita eri hoitotyön alueilta, kuten pienen

sessa käsitellyistä asioista ja sopii miten hän voi edistää

herääjän palvelumuotoillusta hoitopolusta vastasyntynei-

asioita omalta osaltaan.

den teholta, vakioidusta työjärjestyksestä psykiatrian alueelta sekä lääkehoidon vaaratapahtumien vaikutuksesta hoi-

Yksiköiden henkilöstö ehdottaa tiimille käsiteltäviä asioita.

totyöntekijöihin.

Osa kehittämisideoista on sellaisia, joista henkilöstö voi
päättää itse ja viedä niitä käytäntöön, osa taas sellaisia,

Webinaareihin ilmoittautuminen tapahtuu HR-työpöydän

joiden käyttöönotto vaatii esim. Hoitotyön kehittämisen

kautta. Osallistujia on ollut 10-15 henkilöä laajasti eri am-

ohjausryhmän päätöksen.

mattiryhmistä. Kerätyn palautteen perusteella osallistujat

Tutkimus- ja kehittäminen
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ovat kokeneet webinaarit tarpeellisina ja sopivan mittaisi-

Aapulaisosastonhoitaja Marika Kemppainen Naisten poliklini-

Yksiköissä on jatkuvan kehittämisen taulu, josta henkilös-

na.

kalta esitteli opinnäytetyötään webinaarissa.

tö voi seurata, missä kehittämisen vaiheessa kukin idea

51

Tutkimus ja kehittäminen

on. Tiimeissä on tähän mennessä käsitelty satoja ideoita

taan ja osastojen välisen yhteistyön parantamiseen liittyviä

ja suuri osa niistä on viety käytäntöön. Toteutetut ideat

kehittämisideoita on käsitelty ja niitä on otettu osaksi toi-

ovat liittyneet mm. yksiköiden tilojen toimivuuden paran-

mintaa. Henkilöstölle on kehittämistiimien myötä tullut

tamiseen, erilaisiin hoitovälineisiin ja hankintoihin sekä

todellinen mahdollisuus vaikuttaa yksikkönsä toiminnan

potilaiden lääkehoitoon. Myös moniammatilliseen toimin-

kehittämiseen.

4.5 Opinnäytetyöprosessin
edistäminen

ja, opettaja, aiheasiantuntija, osastonhoitaja, ylihoitaja jne.)

ohjataan potilasta turvallisesti tarkoituksenmukaisimman

Ensihoidon tilannekeskuspäivystäjä on kokenut terveyden-

vastuut opinnäytetyön etenemisen eri vaiheissa. Prosessin

hoidon ja palvelun piiriin. Näin voidaan parantaa muiden

huollon laillistettu ammattihenkilö, joka toteuttaa yksilöl-

kuvauksessa on tehty yhteistyötä Savonia AMK:n kanssa.

ensihoitoyksiköiden käytettävyyttä, nopeuttaa potilaiden

listä hoidon ja palvelun tarpeen arviointia sekä ohjausta

saavutettavuutta, lisätä ensihoidon valmiutta ja vähentää

puhelimitse. Hätäkeskuksen kiireettömäksi ensihoitotehtä-

alueellisia tyhjiöitä.

väksi luokittelemassa tehtävässä tilannekeskuspäivystäjä

Opinnäytetöiden lupakäytänteisiin liittyvän hallinnollisen

Yksi 15.9.2021 juhlassa palkituista kehittämistiimeistä oli Nuorisopsykiatrian kehittämistiimi, josta kuvassa Riina Riekkinen, Maarit
Salminen, Pasi Kankkunen ja Heidi Hyvärinen. Kuvasta puuttuvat Henna Talvinen, Antti Makkonen ja Timo Paananen.

Kliinisen hoitotyön opettaja Elina Pääkkönen,

ohjeen päivittäminen huomattiin tarpeelliseksi. Päivittämi-

Kliinisen hoitotyön asiantuntijat Miia Ruotsalainen,

soittaa kohteeseen ja mahdollisuuksien mukaan keskuste-

seen liittyviä ehdotuksia pohdittiin työryhmässä ja seu-

Anne Vaajoki ja Susanna Vatanen, Hoitotyön

lee aina suoraan potilaan kanssa. Tilannekeskuspäivystä-

raavaksi niitä tarkastellaan yhteisyössä hoitotyön johdon

kehittäminen, opetus ja tutkimus osaamiskeskus.

jällä on pääsy potilaskertomukseen, jonne hän tekee myös

kanssa. Ohjeen päivittämisen toivotaan vaikuttavan posi-

kirjaukset.

tiivisesti sen käyttäjäystävällisyyteen. Kun opinnäytetöihin
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöprosessin selkiyttäminen tuli ajankohtaiseksi, kun havaittiin että nykyinen

liittyvät ohjeet ja prosessikuvaus on saatu valmiiksi, suun-

Tilannekeskuspäivystäjän tekemän hoidon ja palvelun tar-

nitellaan tiedottamisen aikataulu ja eteneminen KYSissä ja

peen arvion mukaisesti kohteeseen voidaan lähettää tar-

eri koulutusorganisaatioissa.

koituksenmukaisin toimija kuten kotihoito, sosiaalipäivys-

toimintatapa ei palvele opiskelijaa eikä organisaatiota.

tys tai ensihoitoyksikkö. Tarvearvion perusteella potilasta

Työskentely alkoi nykytilan kartoituksella. Tiedonantajina

voidaan ohjeistaa jäämään kotiin kotihoito-ohjeiden turvin

toimivat muutamat osastonhoitajat ja ylihoitajat sekä hoi-

tai ohjata hakeutumaan hoitoon muulla kyydillä kuin

totyön opiskelijat. Havaittiin, että lupakäytänteet ovat mo-

ambulanssilla. Tarvittaessa tilannekeskuspäivystäjä voi

nimutkaisia ja opinnäytetöiden aiheet useiden henkilöiden

CASE

koordinoimia. Tämän vuoksi työyksiköiden aihe-ehdotuk-

Ensihoidon tilannekeskuspäivystäjä

kistussoiton ja uuden arvion, millä pyritään varmistamaan

vastuut toimijoiden kesken olivat epäselvät eikä niitä ollut

Ensihoitaja, tilannekeskuspäivystäjä Hanne

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä tilannekeskuspäivystä-

määritelty. Lisäksi valmiiden opinnäytetöiden esittäminen

Vainionpää, vs. osastohoitaja Saara Väisänen,

jäpilotti aloitettiin syyskuussa 2020 ja nyt toiminta on va-

organisaatiossa jäi usein toteutumatta.

vs. ylihoitaja Milja Ranta, Ensihoitopalvelut

kiintunut osaksi ensihoitopalvelua. Vuoden 2021 aikana

set eivät aina saavuttaneet opiskelijoita ja tiedonkulussa

konsultoida lääkäriä tai tehdä kotiin jäävälle potilaalle tarpotilaan kotona pärjääminen tai hoitoon hakeutuminen.

eri toimijoiden välillä oli katkoksia. Huomattiin myös, että

ja kliinisen hoitotyön asiantuntija Hanna

tilannekeskuspäivystäjälle ohjautui 4028 hätäkeskuksen

Aluksi aihepankki päivitettiin vastaamaan nykytilannetta.

Kekkonen, Hoitotyön kehittäminen, opetus

ja kenttäjohtajan kiireettömäksi arvioitua ensihoidon teh-

Aiheiden ilmoittamisen helpottamiseksi Sykeeseen tehtiin

ja tutkimus osaamiskeskus.

tävää. Näistä tehtävistä 44 % pystyttiin hoitamaan muilla
keinoin kuin hälyttämällä ensihoitoyksikkö kohteeseen.

linkki, jonka kautta kuka tahansa työntekijä pääsee ilmoit-

Tilannekeskuspäivystäjä toimii pääsääntöisesti viikon jokai-

tamaan aihepankkiin uusia opinnäytetöiden aiheita. Lisäksi
sovittiin, että kliinisen hoitotyön asiantuntijat keräävät

Merkittävä osa ensihoitopalvelun tehtävistä ei johda poti-

omilta alueiltaan opinnäytetöiden aiheita säännöllisesti

laan kuljettamiseen. Muualta Suomesta saatujen kokemus-

osastonhoitajakokouksissa.

ten perusteella osa hätäkeskuksen kiireettömiksi arvioi-

sena päivänä klo 7.30-19.30.

mista tehtävistä hyötyy tarkemmasta terveydenhuollon

Tutkimus- ja kehittäminen
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Seuraavaksi kuvattiin opinnäytetyöprosessi. Opinnäytetyö-

ammattilaisen, ensihoidon tilannekeskuspäivystäjän, teke-

prosessin tarkoituksena on kuvata eri toimijoiden (opiskeli-

mästä etäarvioinnista. Tilannekeskuspäivystäjätoiminnalla

Tilannekeskuspäivystäjä Hanne Vainionpää.
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5. Hoitotyön johtaminen

4.6 Tutkimus ja kehittäminen
osa-alueeseen liittyvien
laatukriteerien toteutuminen
nykytilan arvioinnissa
vuonna 2021

(Transformational Leadership)

Magneettisairaala kehittämiseen liittyviä laatukriteereitä

Tutkimus ja kehittäminen osa-alueen vahvuudet vuoden

hoitotyön laatuun liittyen arvioitiin kaikissa asiakas- ja poti-

2021 nykytilan arvioinnissa olivat:

lashoitoa toteuttavissa yksiköissä vuonna 2021.
- Kliinistä työtä tekevät hoitajat tuovat käytäntöön
Tutkimus ja kehittäminen osa-alueen vahvuudet ja kehit-

uusia toimintatapoja hyödyntämällä ammatillisen

tämiskohteet on tunnistettu nykytilan arvioinneissa ja ne

erikoisalan standardeja tai suosituksia.

huomioidaan hoitotyön kehittämisessä toimintayksikkö- ja
organisaatiotasolla.

- KYSissä on esimerkki syntyneestä innovaatiosta, joka
liittyy myös hoitotyöhön.

Tutkimus ja kehittäminen osa-alueen kehittämisalueet
vuoden 2021 nykytilan arvioinnissa olivat:
- Kliinistä työtä tekevät hoitajat esittelevät KYSissä

Ylihoitaja, osaamiskeskusjohtaja Minna Taam-Ukkonen,
hoitotyön johtaja Anne Kantanen ja toimialajohtaja
Minna Mykkänen, Hoitotyön hallinto.

toteutetun hoitotyön tutkimuksen tuloksia KYSissä

5.1 KYSin erityisvastuualueen
hoitotyön yhteistyösuunnitelma

ja kliinistä työtä tekevät hoitajat esittelevät KYSissä
toteutetun hoitotyön tutkimuksen tuloksia KYSin
ulkopuolelle.
- Kliinistä työtä tekevä hoitaja on ollut mukana otta-

KYSillä hoitotyön johtaminen perustuu magneettisairaala
mallin mukaisesti transformationaaliseen johtamiseen.
Transformationaalisen johtamisen perusajatus on se, että

massa käyttöön uutta teknologiaa. Tämä on saanut

johtajien, esihenkilöiden ja hoitotyöntekijöiden välinen

aikaan parempia hoitotyön tuloksia.

vuorovaikutus lisää luottamusta ja työmotivaatiota. Trans-

- Hoitaja on ollut mukana suunnittelemassa työympäristöä, mikä johti parempiin tuloksiin ja kliinistä työtä
tekevä hoitaja on ollut suunnittelemassa avohoidon
ympäristössä työn sujuvuutta, mikä johti parempiin
tuloksiin.

formationaalinen johtamisella on positiiviset vaikutukset
työhyvinvointiin, työilmapiiriin, työtehoon ja innovatiivisuuteen. Henkilöstö on KYSin tärkein menestystekijä,
jossa työhön sitoutuminen ja työssä pysyminen ovat
avain asemassa.
Hoitotyön johtamisen tavoitteena on rakenteet ja prosessit, jotka edistävät näyttöön perustuvaa toimintaa, hoitotyön laatua ja potilasturvallisuutta. Hoitotyön johtamista
arvioidaan ja kehitetään suunnitelmallisesti magneettisairaala laatukriteerien nykytilan arviointien ja kyselyiden
tulosten pohjalta. Hoitotyön johtaminen perustuu ajantasaiseen ja näyttöön perustuvaan tietoon.

Käytännössä hoitajien toiminnan vaikutusta potilaan hoidon laatuun ja tuloksiin kuvataan hoitotyösensitiivisellä

Toimialajohtaja Minna Mykkänen,

indikaattoreita ovat esimerkiksi potilastyytyväisyys, kaa-

Hoitotyön hallinto.

tumis- ja putoamistapaturmat sekä painehaavat, joita
seurataan ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti. Erva-

Suomeen on määritelty erityistason sairaanhoidon järjestämistä varten erityisvastuualueet ja niihin kuuluvat sairaanhoitopiirit. KYSin erityisvastuualueeseen (jäljempänä
KYS erva) kuuluu Pohjois-Savon, Keski-Suomen, EteläSavon, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirit.
Kuntien muodostamat sairaanhoitopiirit vastaavat erikoissairaanhoidon järjestämisestä alueellaan. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymät suunnittelevat ja kehittävät erikoissairaanhoitoa niin, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toimivan kokonaisuuden.
KYS ervan järjestämissopimuksen liitteenä on kansallisestikin ainutlaatuinen asiakirja, jossa on kuvattu alueemme
yhteinen hoitotyön yhteistyösuunnitelma vuosille 20212023. Yhteistyöohjelmalla varmistetaan erityisvastuuosaamista, laatua, vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta
sekä hoitotyön opetusta, tutkimusta ja johtamista. Ohjelma on alun perin jaettu viiteen teema-alueeseen: hoito-
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minen.

tiedolla. Hoitotyösensitiivisiä potilastuloksia osoittavia

alueen hoitotyön asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa

Tutkimus- ja kehittäminen

työn laatu, osaaminen, opiskelijaohjaus, tutkimus ja johta-
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alueella järjestetään koulutuksia kaikille yhteisistä aiheista, joiden avulla osaltaan varmistetaan henkilöstön ammatillinen osaaminen.
Erva-alueen organisaatiot tekevät yhteistyötä alueellisesti
ja kansallisesti opiskelijaohjauksen kehittämiseksi ja opiskelijaohjauksen hyvien ja näyttöön perustuvien käytänteiden jakamiseksi. Kansallisessa yhteistyössä osallistutaan
ValOpe:n (Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen kehittämisverkosto) ja muiden kansallisten ja kansainvälisten
verkostojen toimintaan.
Hoitotyön tutkimusta KYS ervassa ohjaa järjestämissopimuksen osa ja se toimii samalla tutkimustoiminnan kehittämisen toimintaohjelmana. Tutkimustoiminnan tarkoituksena on tuottaa ja soveltaa tutkimustietoa väestön ja
asiakkaiden parhaaksi. Lisäksi tarkoituksena on edistää
tutkimusosaamista sekä tutkimustulosten kautta hoitotyön kliinistä osaamista, opetustoimintaa ja johtamista.

Hoitotyön johtaminen

KYS ervan hoitotyön johtajilla on merkittävä rooli ja vastuu näyttöön perustuvan toimintakulttuurin vahvistamisessa, hoitotyön laadun varmistamisessa ja hoitotyön
urakehityksen tukemisessa alueella.

5.2 Hoitotyön johtamisen
kehittämiskohteiden
määrittelyssä hyödynnettiin
NES-kyselyn tuloksia

päättäviin toimielimiin ja verkostoihin. Vuoden 2022 aikana

tumista edistäväksi asiaksi, jota pyritään tukemaan mm.

otetaan käyttöön ”Hoitotyön johdon kirje”, jossa hoitotyön

kannustamalla henkilöstöä osallistumaan organisaation

keskeisistä asioista viestitään säännöllisesti. Vuonna 2021

Lean-koulutuksiin ja työyksiköiden kehittämistiimitoimin-

aloitettuja Hoitotyön cafe keskustelutilaisuuksia jatketaan.

taan.

Näissä avoimissa keskustelutilaisuuksissa hoitotyöntekijöillä on mahdollisuus keskustella hoitotyön johtajien kans-

Organisaation johto arvostaa hoitajien työpanosta:

tusten ja yhteisten sopimusten kautta. Yhteistyöohjelma

sa ajankohtaisista asioista ja saada vastauksia mieltä askar-

Arvostus välittyy konkreettisemmin sanojen ja tekojen

on laadittu ja sitä päivitetään yhdessä alueen hoitotyön

ruttaviin kysymyksiin. Säännöllisiä kohtaamisia niin hoito-

kautta ilman avointa vuorovaikutusta arvostusta on vai-

henkilökunnan kuin asiakkaiden ja potilaiden kanssa pyri-

kea osoittaa ja kokea. Arvostuksen kokemusta pyritään

tään lisäämään (esim. työyksikkökäynnit) ja tällä tavoin

edistämään olemalla kiinnostuneita siitä, mitä hoitotyössä

edistämään ymmärrystä työyksiköiden toiminnasta ja sen

ja hoitotyöntekijöiden arjessa tapahtuu, olemalla läsnä ja

kehittämisen tarpeista.

hoitohenkilöstön saatavilla. Hoitotyöntekijöille mahdollis-

Edellä mainittuja edistetään erilaisten verkostojen, koulu-

asiantuntijoiden ja johtajien kanssa. Ohjelma toimii hoitotyön johdon työvälineenä ja tavoitteiden toteutumista
arvioidaan säännöllisesti verkostotapaamisissa. Tammikuussa 2022 ohjelmaa ja sen toteutumista arvioitiin. Samalla ohjelmaan lisättiin kuudes teema: Henkilökunnan
veto- ja pitovoiman kehittäminen.
Hoitotyön perustehtävänä on edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden ja väestön terveyttä sekä hyvinvointia,
ehkäistä sairauksia ja lievittää kärsimystä. Yhteistyöohjelma tukee hyvinvointialueuudistukseen liittyvien toimintamallien levittämistä, käyttöönottoa ja arviointia nykyisellä
ervalla, jota 1.1.2023 alkaen kutsutaan yhteistoimintaalueeksi (yta-alue).
Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa mainitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksesta muun
muassa siitä, että sote-uudistuksen valmistelussa mahdollisuus käyttää palveluita yli maakuntarajojen säilyte-

Hoitotyön johtaja Anne Kantanen,
Hoitotyön hallinto.
Vuosittain hoitohenkilölle suunnatussa NES-kyselyssä
(Nursing Engagement Survey) pyydetään arvioimaan työtyytyväisyyteen ja sitoutuneisuuteen vaikuttavia osa-alueita. Vuoden 2021 tulosten perusteella hoitotyön johto
tunnisti kolme osa-aluetta, joiden arvioinnit olivat matalat
ja jotka kaipasivat kehittämistoimenpiteitä.
Kehittämisen kohteiksi tunnistettiin
1. Sairaalan hoitotyön johtajan/johdon näkyvä
hoitotyön asioiden edistäminen organisaation
eri tasoilla.
2. Hoitohenkilöstön organisaatioon sitoutumisen
edistäminen,.
3. Hoitotyön arvostaminen kaikessa johtamistoiminnassa.

tään. Maakunnat tekevät jatkossakin yhteistyötä keske-

tetaan avoimen palautteen antaminen ja heitä kannusteHoitohenkilöstön sitoutumisen edistäminen: Hoitohen-

taan osallistumaan työyksikön kehittämiseen. Työntekijöil-

kilökunnan sitoutumisen vahvistamiseksi on tunnistettu

tä tulleet kehittämisehdotukset ja palautteet huomioidaan

useita erilaisia työnantajan hyödynnettävissä olevia toimen-

eri organisaatiotasoilla. Arvostusta hoitotyön johdon ja

piteitä. Tärkeää on hoitotyöntekijöiden ammatillisen osaa-

työntekijöiden välillä sekä eri työyksiköiden työntekijöiden

misen varmistaminen, osaamisen kehittämisen mahdolli-

välillä pyritään lisäämään tutustumalla toisen työhön ja/tai

suudet, perehdytyksen yksilöllinen suunnittelu ja toteutus

toisessa työyksikössä tehtävään työhön, jakamalla vastuu-

sekä mahdollisuus perehdytyksen jälkeiseen mentorointi-

ta omaa työtä koskevista asioista päätettäessä ja kunnioit-

suhteeseen. Tärkeää on, että työntekijälle mahdollistetaan

tamalla toisessa työyksikössä tehtävää työtä. Hoitajien työ-

työuralla eteneminen ja osaamisen laajentaminen ammat-

panosta ja hoitotyötä arvostetaan mm. mahdollistamalla

tiuramallin mukaisesti. Palkkauksessa siirrytään vähitellen

monin eri keinoin tapahtuva osaamisen kehittäminen, ura-

aidompaan työtehtävien vaativuuden mukaiseen palkkaus-

kehitysmahdollisuudet, työn vaativuutta vastaava palkkaus,

rakenteeseen. Työhyvinvoinnin edistäminen on myös kes-

mahdollisuus kannustaviin palkkauksellisiin elementteihin

keinen organisaatioon sitoutumista edistävä asia, johon

(esim. hälytysraha, henkilökohtaisetlisät, kertapalkkiot)

voidaan useilla eri toimenpiteillä kiinnittää huomiota. Työn-

sekä tukemalla henkilöstön työhyvinvointia taloudellisten

tekijällä tulee olla mahdollisuus, aina niin halutessaan tai

kannustimien kuten ePassin avulla.

nään. Erityistason palveluiden turvaamiseksi muodos-

Ylihoitajat laativat jokaiselle em. osa-alueelle tavoitteet ja

tarpeen niin vaatiessa, työhyvinvointikeskustelun käymi-

tetaan viisi yhteistoiminta-aluetta, jotka pohjautuvat

tavoitteiden saavuttamiselle kehittämistoimenpiteet.

seen lähiesimiehen kanssa. Työn ja muun elämän yhteen-

voimassaoleviin erityisvastuualueisiin. Voimassa oleva

Ylihoitaja, osaamiskeskusjohtaja Minna
Taam-Ukkonen ja hoitotyön johtaja
Anne Kantanen, Hoitotyön hallinto.

Hoitajavaihtuvuutta seurataan lähtijän kanssa käytävän
keskustelun kautta. Mikäli työntekijä lähtee kokonaan pois
KYSiltä, keskustelussa käytetään ”yksi yli-periaatetta”, jolloin kliinistä työtä tehneen työntekijän kanssa keskustelun
käy ylihoitaja. Hoitajavaihtuvuuden seurantakeskustelut
otettiin käyttöön pilottina vuoden 2021 viimeisessä kvartaalissa. Pilotin jälkeen mallia on mahdollista laajentaa
muihin ammattiryhmiin.
Loka-joulukuun aikana kokonaisvaihtuvuus oli 3,12 % ja

Magneettisairaala kehittämisen yksi keskeinen tavoite on
sitouttaa hoitajat omaan organisaatioon, jonka vuoksi hoitajavaihtuvuuden seuranta ja syiden analysointi on tärkeää.
Hoitajavaihtuvuus vaikuttaa henkilöstön hoidon laatuun,
hoitajatyytyväisyyteen ja palkkakustannuksiin.
Hoitajavaihtuvuuden taustalla olevien syiden seurannan
tavoitteena on havaita ne organisatoriset tekijät, joihin voidaan vaikuttaa ja joita kehittämällä voidaan parantaa sitoutuneisuutta. Hoitajavaihtuvuutta seurataan sekä organisaation sisäisen, että ulkoisen vaihtuvuuden osalta. Sisäisellä
vaihtuvuudella tarkoitetaan organisaation sisällä tapahtuvaa työntekijöiden siirtymistä yksiköstä toiseen. Ulkoisella
vaihtuvuudella tarkoitetaan kokonaan organisaatiosta poislähtemistä.

ulkoinen vaihtuvuus 1,97 %, kun 28 hoitotyöntekijää siirtyi
toiseen yksikköön, lähti työkiertoon tai jäi opinto- tai perhevapaalle ja 4 hoitotyöntekijää siirtyi pois KYSin palveluksesta. Ammattiryhmittäin ulkoinen vaihtuvuus oli sairaanhoitajilla tai vastaavilla 1,96 %, lähihoitajille tai vastaavilla
2,08 %. Eniten kokonaan poislähteneissä oli työntekijöitä,
jotka olivat työskennelleet KYSissä 1-3 vuotta.
Pilotin aikana (lokakuu-joulukuu) keskeisimmät ulkoisen
vaihtuvuuden poislähdön syyt olivat houkuttelevampi
työ, urakehitys mahdollisuudet sekä henkilöstömitoitus ja
työn kuormittavuus. Muina syinä mainittiin muun muassa
työkierto, osaamisen laajentaminen, opiskelu, palkkaus,
tyytymättömyys työvuoroihin, päivätyöhön siirtyminen ja
terveydelliset syyt.

sovittamista pyritään vahvemmin tukemaan mahdollis-

hoitotyön yhteistyösuunnitelma säilyy ja sitä päivitetään

Hoitotyön johtamisen näkyvyys: Hoitotyön johtamisen

tamalla erilaisia työaikajoustoja ja -vapaita yksilöllisen

säännöllisesti ja ajantasaisesti vastaamaan sote-uudis-

näkyvyyttä pyritään parantamaan mm. sillä, että hoito-

harkinnan perusteella. Mahdollisuus oman työn kehittä-

tuksen tavoitteita ja yhteistyötä tulevalla yta-alueella.

työn johdon edustajia nimetään keskeisiin organisaation

miseen tunnistettiin myös yhdeksi organisaatioon sitou-

Hoitotyön johtaminen

5.3 KYSissä seurataan
hoitajavaihtuvuuden
syitä systemaattisesti
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“Hoitajavaihtuvuuskysely antaa organisaatiolle erittäin arvokasta tietoa siitä mitkä ovat niitä
syitä miksi henkilöt hakeutuvat muulla työskentelemään. Pystymällä pureutumaan niihin syihin
voimme lisätä tulevaisuudessa organisaation vetovoimaa ja pitovoimaa. Koen, että olen saanut
erittäin arvokasta tietoa yksiköiden tilanteesta keskustelemalla yksikköä vaihtavan henkilön kanssa kahden. Toivon kyselyn olevan tulevaisuudessa kiinteä osa esimiestyöskentelyä ja että tarkastelemme vastauksia syvällisemmin kvartaaleittan myös osaamiskeskuksittain. Vastaukset voivat
antaa pohjaa yksikön tulevan kauden kehittämiskohteista. Minä haluan esihenkilönä myös kiittää
lähtevää henkilöä työpanoksesta meillä, saada hänet tuntemaan, että on ollut meille arvokas
työntekijä ja on tervetullut työskentelemään meille uudestaan”
Ylihoitaja Milja Ranta, Akuutti palvelukeskus

5.4 Sihteeripalveluiden
koulutusiltapäivistä
valmiuksia työhyvinvointiin
ja työyhteisötaitoihin

Koulutustyöryhmä on suunnitellut uutta koulutusrunkoa
Koulutuspalvelujen kanssa. Koulutustyöryhmä on oiva
paikka tuoda henkilöstön ääntä kuuluville. Vuoden 2022
koulutusiltapäivien sisältönä on stressin ja oman työn hallinta sekä tiimissä toimiminen.
Koulutustyöryhmä on järjestänyt Koulutuspalvelujen ja yh-

Palvelujohtaja Arja Sistonen, Hoitotyön
hallinto ja palvelupäällikkö Sirpa Ruuskanen,
Kliiniset sihteeripalvelut.

Sihteeripalveluiden henkilöstölle kohdennettua koulutus-

teistyötahojen kanssa myös muuta henkilöstön osaamista

”Koulutustyöryhmän toiminta on
todella tärkeää. Henkilöstön toiveita
on huomioitu hyvin koulutussisältöjen
suunnittelussa.”
Tekstinkäsittelijä Tuukka Kari,
Kliiniset sihteeripalvelut.

varauksiin ja laboratoriotutkimuksiin liittyvät koulutukset,

osa yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Tutkimusten

joihin henkilöstö on osallistunut aktiivisesti. Suunniteltujen

mukaan tasapaino työn ja muun elämän välillä vähentää

koulutusten sisältöjen toivotaan vaikuttavan koko työyhtei-

sairauspoissaoloja, parantaa työhyvinvointia ja sitä kautta

sön ja potilaiden parhaaksi.

työn tehokkuutta ja sitoutumista, sekä vaikuttaa positiivisesti organisaation vetovoimaisuuteen ja palvelun laatuun.
Väestöliitto myöntää Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen niille työpaikoille, jotka täyttävät perheystävällisyyden

iltapäivät. Ohjelman laatimisessa otettiin huomioon hen-

kriteerit. Sen tarkoituksena on valmentaa työnantajia

kilöstön toiveet, jotka liittyivät yhteistyötaitojen kehittä-

perheystävällisempään työkulttuuriin ja käytäntöihin.

miseen sekä työhyvinvointiin. Koulutustyöryhmä ja loistava kumppani Koulutuspalvelut tarttuivat innolla haas-

Perhevapaauudistus astuu Suomessa voimaan 1.8.2022.

teeseen. Koulutus koostui työssä jaksamisesta, työergo-

Sen tavoitteena on antaa perheille enemmän mahdolli-

nomiasta ja työyhteisötaidoista.

suuksia, valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen. Uudistus tulee näin ollen vaikuttamaan organisaa-

Koulutukset toteutettiin syksyn 2020 ja kevään 2021 aika-

tioiden perhevapaita koskeviin ohjeistuksiin. Pohjois-Savon

na viitenä saman sisältöisenä koulutusiltapäivänä. Koulu-

sairaanhoitopiirin perhevapaita koskeva ohjeistus nähtiin

tuksiin osallistui 270 henkilöä. Suurin osa henkilöstöstä

tarpeelliseksi uudistaa vastaamaan tämän päivän tarpeita

osallistui koulutukseen etänä tai auditoriossa. Luennot

ja tulevaa perhevapaauudistusta ajatellen. Uudistus toteu-

taltioitiin, joten niitä pystyi kuuntelemaan jälkikäteen.

tettiin projektiluontoisesti syksyn 2021 aikana. Projektin

Koulutussisältö sai paljon positiivista palautetta ja yhtei-

vetäjänä toimi Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden mais-

siä koulutuksia on toivottu lisää. Yhteistyössä on voimaa,

teriopiskelija. Projekti oli osa hänen hoitotyön johtamisen

kun koulutukset toteutettiin ammattilaisten, esimiesten

asiantuntijuus ja kehittämisprosessien hallinta –opintojak-

ja henkilöstön innostavana yhteistyönä.

soa. Projekti toteutettiin yhteystyössä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstöhallinnon ja PK-Akuutin esihenki-

Sihteeripalveluiden henkilöstön tulee työskennellä asia-

löiden ja henkilöstön kanssa.

kaslähtöisesti ja ammatillisesti. Työhyvinvointi, tiimissä
ja moniammatillisessa ryhmässä työskentely on edelleen

Projektin tuotoksena syntyi yksi kokonaisvaltainen ”Perhe-

tärkeä painopistealue.

vapaat” työohje, jossa on huomioitu lain ja työehtosopi-

Tekstinkäsittelijä Tuukka Kari työssään tekstinkäsittelykeskuksessa.
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Päivystyspoliklinikka.

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on merkittävä

ryhmä sai tehtäväkseen suunnitella yhteiset koulutus-

Hoitotyön johtaminen

Apulaisosastonhoitaja Tiina Collin,

tukevaa koulutusta. Esimerkkeinä kuvantamiseen, ajan-

ta oli toivottu pitkään. Sihteeripalveluiden koulutustyö-

Hoitajavaihtuvuusraportin tarkastelua vs. ylihoitaja Milja Rannan (keskellä) johdolla

5.5 Perheystävällinen
työpaikka
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musten tuomat vaatimukset. Entisten erillisten äitiys- ja

myönnettiin 26:lle opiskelijasijaiselle 11 eri yksikköön.

veydenhuollon osaamista laajemmin käytössä. Rajattu

Sairaanhoidon opiskelijasijaisten IV-lääke- ja nestehoidon

jotka edelleen tiedottivat opiskelijasijaisia ja henkilöstöä.

sän aikana työskentelivät ja toteuttivat lääkehoitoa.

IV-lupa oikeutti antamaan aikuispotilaille perifeeriseen

osaaminen varmistettiin kattavasti riittävien opintojen

Vain neljännes opiskelijasijaisista koki saaneensa riittä-

maan huomioon myös monimuotoiset perheet sekä työn-

Pilotin suunnitteluvaiheessa selvitettiin juridiset näkökul-

laskimokanyyliin lääkärin määräämää lääke- ja nestehoi-

varmistamisella, LOVe- lääkehoidon verkkokurssien suorit-

västi tietoa lupaprosessista. Myös moniammatillinen hen-

Opiskelijasijaisten mielestä kokonaisuudessaan heidän

tekijöiden iäkkäiden vanhempien mahdollinen hoidontar-

mat asetuksesta terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja

toa, joka oli aiemmin aloitettu ja sujunut ongelmitta, ei

tamisella, IV-tietotaitopajaan osallistumisella, näyttöjen an-

kilöstö olisi kaivannut enemmän tiedottamista. Kehittämis-

lääkehoidon osaaminen sekä erityisesti laskimoon annet-

ve. Tuotosta voidaan hyödyntää hoitotyön johtamisessa ja

konsultoitiin Valviraa. Lisäksi sairaalan johdon, ammatti-

edellyttänyt potilaan erillistä monitorointia ja lääke- ja nes-

tamisella, perehtymisellä, ohjauksella ja lääkärin pitämällä

toiveina esitettiin myös täsmällisiä aikatauluja, tietoa suori-

tavan lääke- ja nestehoidon osaaminen kehittyi huomat-

tukemisessa niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä.

järjestöjen luottamushenkilöiden, sairaala-apteekin henki-

tehoidon jatkosuunnitelma oli selvä. Ohjeessa oli määritel-

suullisella tentillä.

tettavista verkkokursseista ja näytöistä, perehdyttämisestä

tavasti kesätyöjakson aikana. Sijaiset saivat harjoitella sai-

Tulevaisuudessa ohjetta voidaan hyödyntää myös tulevan

löstön ja PSSHP:n lääkehoitotyöryhmän näkemykset huo-

ty, mitä lääkkeitä ja infuusioita, lupa oikeutti antamaan.

sekä tarkempia tietoja lupaan oikeuttavista lääkeaineista ja

raanhoitajan työhön liittyviä vastuullisia tehtäviä rauhassa

perhevapaauudistuksen tuomissa muutoksissa, sekä vuon-

mioitiin. Suunnitteluvaiheessa selvitettiin myös sairaanhoi-

Lupa oikeutti myös kanyloimaan perifeerisen laskimon ai-

Piltotin aikana arviointi- ja palautetietoa kerättiin HaPro-

infuusioista.

ja porrastetusti, mikä helpottaa valmistumisen jälkeen työ-

na 2023 Sote-uudistuksen tuomassa hyvinvointialuemallis-

tajatutkintoon sisältyvien opintojen määrä ja sisältö.

kuispotilaalla. Lupa ja siihen liittyvät suoritukset kirjattiin

järjestelmästä ja opiskelijasijaisten sekä henkilöstön kyse-

isyysohjeiden esimerkkejä ja näkökulmaa laajennettiin otta-

elämään siirtymistä.

HR-järjestelmään ja hoitotyön ammateissa toimivan laillis-

lyistä. HaiPro-järjestelmään ei tullut yhtään ilmoitusta opis-

Opiskelijasijaisten perehdytysaikaa lääkehoitoon toivottiin

väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelman (2020)

Yksiköissä työskennellessään opiskelijasijaiset eivät työs-

tetun ammattihenkilön LOKIin (Lääkehoidon osaamisen

kelijasijaisten rajattuun IV-lupaan liittyen.

pidemmäksi ja perehdytystä sisällöltään erilaiseksi mm.

kriteereitä.

kennelleet yksin vaan yksikössä oli tarpeen vaatiessa ter-

kirja).

sa. Selkeän ja tarpeita palvelevan ohjeen luominen on osa

5.6 KYSillä pilotoitu
sairaanhoitaja opiskelijoiden
rajattua laskimoon
annettavan lääkkeenja nestehoidon lupaa

lääkehoidon kirjaamista toivottiin enemmän. Haasteeksi
KYSin sisällä ylihoitajat tiedottivat lupakäytännöstä vastuu-

muodostui myös se, että opiskelijasijaisia ei perehdytetty

alueensa osastonhoitajia ja hoitotyön palvelupäälliköitä,

kaikkiin yksiköihin ja toimintaympäristöihin, joissa he ke-

Sairaanhoitaja opiskelijasijaisten rajatun IV-luvan
osaamisen varmistamisprosessi

Ylihoitaja Minna Taam-Ukkonen,
Hoitotyön hallinto ja palvelukeskusjohtaja,
lääkehoitotyöryhmän puheenjohtaja
Marjo Kervinen, Lääkinnälliset palvelut

Kesällä 2021 KYSillä pilotoitiin sairaanhoidon opiskelijoiden
rajattua IV-lupakäytäntöä. Pilotin lähtökohtina olivat halu
antaa vastuuta tuleville hoitotyön ammattilaisille vaativasta lääkehoidosta sekä potilaiden lääkehoidon turvallisuuden varmistaminen kesälomakauden aikana.
PSSHP:n johtajaylilääkärin päätöksen mukaisesti opiskelijasijaisille myönnettiin tietyin edellytyksin rajattu oikeus ja
lupa antaa aikuispotilaille perifeeriseen laskimoon lääkkeitä ja infuusioita. Neljä kuukautta kestäneessä pilotissa lupa
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5.7 Lean osana
hoitotyön
kehittämistä
Kehittämispäällikkö Mari Kiema,
Kehittämis- ja laatuyksikkö.

Leanin periaatteiden ja menetelmien oppiminen hyödyttää
strategisten hankkeiden ja kehittämisprojektien läpiviemistä. Vuonna 2021 käynnistettiin kaikkia organisaatiossa
työskenteleviä koskeva ”Kehitämme yhdessä” -koulutuskokonaisuus. Koulutuskokonaisuus sisältää omat lean-koulu-

tuksensa henkilöstölle, esihenkilöille, johtajille sekä leanin

niammatillisissa pienryhmissä kaksipäiväisessä koulutuk-

syväosaajille (Lean Six Sigma Green Belt).

sessa, jossa leanin perusasioita opeteltiin lyhyin luentoosuuksin ja käytännön harjoittein.

Vuoden 2021 aikana kaikki organisaation ylimpään johtoon

5.8 Potilaspaikkojen
koordinoinnin
prosessin kehittäminen

työn tiedonkeruun parissa kesäkuukausien aikana mittaa-

kliinisen hoitotyön asiantuntijaa ja opettajaa, jotka olivat

malla potilaspaikan järjestämiseen kuluvaa aikaa. Ilman

suorittaneet kansallisen Koronavirustartuntojen jäljitys

aktiivista ja innostunutta työryhmää ei tiedon keräämises-

koulutuksen.

tä tai koko projektista olisikaan tullut mitään.
HKOT-yksikön jäljittäjät laativat check-listan valtakunnal-

kuuluvat saivat lean-koulutusta kehittämisprojektien valin-

Jatkossa yhä useamman hoitotyötä tekevän on mahdollis-

nasta ja johtamisesta. Lisäksi leanin syväosaajiksi koulutet-

ta kehittää lean-osaamistaan sekä tehdä kehittämistyötä

Projektin myötä löydetyillä kehittämistoimenpiteillä osas-

listen ja KYSin ohjeiden pohjalta, jota päivitettiin aina oh-

tiin 27 henkilöä, joista 20 henkilöä työskentelee Kuopion

leanin periaattein. Vuonna 2022 koulutusohjelma jatkuu

Osastonhoitaja Sari Soininen-Keskitalo,

topaikkojen koordinoinnissa tehtävää työtä saadaan sel-

jeistusten muuttuessa. Lisäksi jäljittäjät pitivät lyhyitä

yliopistollisessa sairaalassa ja 7 henkilöä ympäröivissä

Kehitämme yhdessä -koulutusten ja Green Belt -koulutus-

Psykiatrian osaamiskeskus.

keämmäksi ja päällekkäisen työn määrää vähennettyä.

Teams-palavereja 1-2 viikon välein, joiden tarkoitus oli var-

kunnissa. Osalla koulutus jatkuu vuoden 2022 puolella.

ten osalta. Lisäksi vuoden alussa käynnistyvät esihenkilö-

Potilaat hyötyvät, kun vältytään tilanteilta, joissa yksi poti-

mistaa yhtenäiset käytännöt ja tukea jäljitystä tekeviä. Yh-

Vuoden loppuun mennessä koulutuksen suorittaneet hen-

työtä tekevien lean-koulutukset.

kilöt ja heidän harjoitustöidensä aiheet taulukossa.
Kaikkiaan 122 henkilöä kouluttautui Kehitämme yhdessä
-henkilöstön koulutuksessa. Koulutukset toteutettiin mo-

Lean-koulutuksen suorittaneet ja harjoitustyön
aihe vuonna 2021.

laspaikka on luvattu usealle eri potilaalle. Potilaspaikan jär-

teiset keskustelut tartunnanjäljitykseen osallistujien kes-

Pääsin keväällä 2021 mukaan ensimmäiseen Lean Six

jestämiseen kuluvan ajan lyheneminen hyödyttää potilasta

ken olivat tärkeitä etenkin, kun ohjeet muuttuivat usein.

Sigma Green Belt opintokokonaisuuden aloittaneeseen

ja lähettävää tahoa, kun osastolle pääseminen nopeutuu.

ryhmään. Hain koulutukseen, koska halusin saada itselleni

Projektin kautta saimme myös määriteltyä niitä tarpeita,

Tartunnan jäljittäjät tekivät toukokuun loppuun mennessä

lisää konkreettisia kehittämisen työvälineitä ja osaamista,

joita hoitokoordinaattorin tehtävä asettaa mm. tietojärjes-

yhteensä 938 varallaolotuntia. Näistä aktiivitunteja oli

josta olisi laajemminkin hyötyä. Opintoihin liittyvän kehit-

telmille.

2,9 %. Varallaolovuoroja kullekin jäljittäjälle tuli enimmil-

tämistyön aiheeksi valikoitui potilaspaikkojen koordinoin-

lään viisi kuukaudessa. Tartunnan jäljittäjillä oli käytössään

nin prosessin kehittäminen, koska se linkittyy kiinteästi

kolme puhelinta, joihin yksiköistä pystyi ottamaan yhteyt-

psykiatrian osaamiskeskuksen Psykiatriatalo-hankkeeseen
toiminnallisen suunnittelun näkökulmasta. Psykiatriatalossa (2024) vuodeosastojen potilaspaikkojen koordinoiminen
keskitetään hoitokoordinaattorille. Hoitokoordinaattorin
tehtävä tulee psykiatrialla olemaan täysin uusi, tällä hetkel-

5.9 Tartuntoja
jäljittämässä

tä. Käytännössä hankaluudeksi koettiin puhelimen siirtäminen jäljittäjältä toiselle vuorojen vaihtuessa.
Jäljittäjät kokivat työn ajoittain kuormittavaksi erityisesti
silloin, kun aktiivinen jäljitystyö alkoi välittömästi työpäivän

Tartunnan jäljitykseen osallistuneet

päätteeksi ja jatkui iltaan saakka ja seuraava päivä oli taas

kliinisen hoitotyön asiantuntijat ja

normaali työpäivä. Viikonloppu vuorojen aikana viikkolepo

opettajat, Hoitotyön kehittäminen,

jäi puutteelliseksi ja varallaolo rajoitti normaalia vapaa-

potilaspaikkojen koordinoinnin prosessiin.

opetus ja tutkimus osaamiskeskus.

ajalla tapahtuvaa liikkumista. Kuormitusta lisäsi myös vä-

Ydintyöryhmänä kehittämistyötä olivat tekemässä Julkulan

Tartunnan jäljitys vei paljon aikaa KYSin työyksiköissä. Työn

taamaan aina ennen omaa vuoroaan. Ryhmä pohtikin, oli-

sairaalan apulaisosastonhoitajat Esa-Pekka Ämmälä, Viivi

nopeuttamiseksi Hoitotyön kehittämis-, opetus- ja tutki-

ko vähäiseen jäljitysten määrään syynä toimintamallin vä-

Antinaho, Juha Eskelinen ja Satu Laurila. Lisäksi mukana

musyksikön (HKOT) henkilöstö aloitti virka-ajan ulkopuo-

häinen tuntemus tai sen hyödyntäminen. Tartunnan jälji-

olivat osastonhoitajat Maarit Laukkanen, Mikko Heikkinen,

lella tehtävän jäljityksen joulukuussa 2020. Tavoitteena oli

tyksen tuki lopetettiin kesäkuun alussa jäljittäjien siirtyes-

Merja Blom ja Milja Hokkanen sekä ylihoitaja Saija Turpei-

vähentää yksiköiden osastonhoitajien ja vuorovastaavien

sä kesäksi muihin tehtäviin sekä lomalle. Myös tartuntojen

nen. Työskentelimme aiheen äärellä työpajoissa kesän ja

työtaakkaa. Jäljitys tapahtui arki-iltaisin klo 16-21 ja viikon-

määrien hiipuminen kesää kohti vähensi avun tarvetta.

alkusyksyn aikana. Tämän lisäksi ydintyöryhmä teki suuren

loppuisin klo 9-18. Jäljittäjinä toimivat HKOT-yksikön 15

Syksyllä 2021 jäljittämiseen ei enää tukea tarvittu.

lä potilaspaikkoja koordinoivat osastojen apulaisosastonhoitajat kukin vuorollaan oman työnsä ohessa. Hoitokoordinaattorin tehtävänkuva tulee pohjautumaan nykyiseen

häinen aktiivin jäljitystyön määrä, kun ohjeita joutui ker-
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5.10 Magneettilähettilästoiminta KYSissä
Suunnittelija Tiia Harjulampi, kliinisen

myös lähettiläistä kirjoittajia hoitotyön kehittämiseen liitty-

sa ratkaisuja mm. uusien lähettiläiden perehdyttämisen

viin juttuihin.

osalta. Esimiesten tukea lähettilästoimintaan ja aikaa kehittämiselle kaivattiin myös. Kyselyn tuloksia esiteltiin mm.

Moni vastaaja koki tarvitsevansa tukea lähettiläänä toimi-

Magneettisairaala-seminaarissa hoitotyön johtajille ja

miseen. Magneettilähettilästyöryhmä työsti vuoden lopus-

asiantuntijoille.

5.11 Palkitsemiset
Maailman terveysjärjestö nimesi vuoden 2020 kätilöiden ja
sairaanhoitajien vuodeksi. COVID-19 pandemian aiheuttaneen globaalin kriisin vuoksi tuota juhlavuotta päädyttiin

hoitotyön opettaja Elina Pääkkönen,

jatkamaan vielä vuodelle 2021. WHO toivoi, että organisaa-

kliinisen hoitotyön asiantuntija Miia

tiot ja eri tahot juhlistaisivat ja osoittaisivat arvostustaan

Ruotsalainen ja kliinisen hoitotyön asian-

ympäri maailmaa kätilöille ja sairaanhoitajille.

tuntija Susanna Vatanen, Hoitotyön
kehittäminen, opetus ja tutkimus

Vuonna 2021 KYSissä järjestettiin juhlatapahtuma, jossa

osaamiskeskus.

juhlapuheiden lisäksi käytiin läpi paneelikeskustelussa
sairaanhoitajien ja kätilöiden tulevaisuuden työtä sekä
palkittiin hoitohenkilökuntaa magneettisairaalamallin
teemojen mukaisesti.

Magneettilähettilästoiminta alkoi KYSissä vuonna 2018.
Lähettiläät ovat hoitotyön kehittämisestä kiinnostuneita
henkilöitä, jotka arvostavat omaa työtään ja vievät mag-

Sairaanhoitajien ja kätilöiden juhlapäivässä palkitut

neettisairaala kehittämiseen liittyvää tietoa omiin yksiköi-

yksiköt ja työntekijät

hinsä sekä potilaille. Lähettilääksi voi ilmoittautua minkä
Palkitut kehittämistiimit

tahansa ammattiryhmän edustaja, mistä tahansa yksikös-

• Silmätautien poliklinikka: Anu Kokkonen, Maaret

tä. Toimintaa hallinnoi Hoitotyön kehittäminen, opetus

Vesalo, Anu-Marika Korhonen, Sirpa Ekonsalo

ja tutkimus osaamiskeskus. Magneettilähettilästiedotetta

Jukka Räsänen, Sari Seppänen, Anne Vira, Tiina

julkaistaan noin yhdeksän kertaa vuodessa.

Kauppila
• Ortopedian ja traumatologian osasto: Tarja Ala-

KYSissä on tällä hetkellä noin sata lähettilästä. Vuonna
2021 järjestettiin Magneettilähettilästapaamisia neljässä

harjula, Johanna Hämäläinen, Riina Kokkonen, Elina

eri teemassa yhteensä seitsemän kertaa. Teemoina olivat

Nuutinen, Annu Penttinen, Sirpa Poikela, Riikka Repo,
Jenina Rissanen, Noora Saarela

Magneettisairaalan laatuasiat tutuksi, ongelmanratkaisu,

• Naisten poliklinikka: Mari Koski, Taru Smura, Pirjo

vuorovaikutus ja tiimityö, eettisyys osana ammatillista

Mecklin, Jenni Nyrkkö

toimintaa sekä uusien toimintatapojen jalkauttaminen.

• Lasten psykiatrian poliklinikka ja intensiivinen
Loppukeväästä 2021 tehtiin magneettilähettiläille kysely.

avohoito: Janne Holopainen, Vuokko Ruokolainen,

Vastaajat kokivat lähettilästapaamiset hyvinä mm. vertais-

Anne Sitoe, Mika Tervonen
• Lasten veri- ja syöpätautien osasto: Maarit Tuomela,

tuen, ideoimisen, hyvien käytänteiden jakamisen sekä uuden oppimisen kannalta. Lähettiläiltä tulleita toiveita hyö-

Virve Kääriäinen, Tuuli Pöyhönen, Anu Toikkanen,

dynnetään tulevien tapaamisten suunnittelussa. Lähetti-

Paula Kotiluoto

lästiedotteet koettiin hyödyllisiksi ja kyselyn kautta saatiin

Paula Tenhunen, Marja Miettinen, Johanna Hämäläinen ja Kaija Kinnunen lähettilästapaamisessa Julkulan rantasaunalla 2021

Pasi Voikkalaa onnittelemassa ylihoitaja Annmari Kainulainen (vasemmalla) ja osastonhoitaja Lea Eskola sekä mukava joukko
Pasin työkavereita.
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• Nuorisopsykiatrian akuutti- sekä tutkimus ja
hoito-osastot: Maarit Salminen, Pasi Kankkunen,
Riina Riekkinen, Antti Makkonen, Timo Paananen, Heidi
Hyvärinen, Henna Talvinen
• Tehohoidon osasto: Hanna-Leena Tuomela, Jaana

5.12 Hoitotyön johtamisen
arviointi nykytilan
arvioinneissa

Hoitotyön kehittämisalueiden osalta hoitotyön johto teteista hoitotyön kehittämisen ohjausryhmälle vuoden
2022 alussa.

Pasanen, Marika Pirinen, Helena Leväinen, Helena
Lyytinen, Peppi Hyvönen, Lotta Ojala, Matti Huttunen,

Ylihoitaja, osaamiskeskusjohtaja

Eija Savolainen

Minna Taam-Ukkonen, Hoitotyön hallinto.
Hoitotyön johtamisen kehittämisalueet:

Palkitut hoitotyön asiantuntijaryhmien puheenjohtajat
• Outi Ihalainen, Anne Nevakare, Hanna-Kaisa Pellikka,
Tuija Leinonen
Vuoden 2021 opiskelijaohjaaja

Magneettisairaala kehittämiseen liittyviä laatukriteereitä
hoitotyön johtamiseen liittyen on arvioitu kaikissa asiakas- / potilashoitoa toteuttavissa yksiköissä vuonna 2021.
Niiden perusteella tunnistettiin hoitotyön johtamisen vahvuudet ja kehittämisalueet.

Sairaanhoitajaliitto palkitsi 17 sairaanhoitajaa
Nouseva tähti -tunnustuksella
Tunnustusta voivat esittää kollegat ja esihenkilöt ja sitä
voidaan hakea sairaanhoitajalle, jonka valmistumisesta on
kulunut 1–3 vuotta ja joka on työssään osoittanut muun
muassa aloitteellisuutta ja tavoitteellisuutta oman ammattitaidon kehittämiseen. Nousevat tähdet saavat rahallisen
tunnustuksen sekä pääsyn Sairaanhoitajapäiville.

tekevälle hoitajalle, kliinisesti erikoistuneelle hoitajalle
ja osastonhoitajalle
- Yksiköstä löytyy esimerkki ammatillista kehittymistä
tuneeksi hoitajaksi/kliinisen hoitotyön opettajaksi/

Hoitotyön johtamisen vahvuudet:
- Hoitotyön johtajan toiminta johti strategiseen
muutokseen KYSissä
- Kliinistä työtä tekevät hoitajat hyödyntävät seurantatietoa edistääkseen hoitoprosesseihin tarvittavia
resursseja
- Yksiköstä löytyy esimerkki hoitotyön toiminnan
kehittämisestä, joka vastaa KYSin toiminta-ajatusta

asiantuntijaksi/osastonhoitajaksi/ylihoitajaksi

Ammatillinen kehittyminen

Laitinen Eila, Osastonhoitaja OK114

Halonen Anna, sairaanhoitaja, PK150

Luostarinen Auli, Ylihoitaja 1160

Huttunen Erja ,Kliinisesti erikoistunut hoitaja OK132

Happonen Hanna, Kliinisen hoitotyön asiantuntija OK162

Mononen Seija, Hoitotyön palvelupäällikkö OK163

Hämäläinen Minna, Sairaanhoitaja OK112

Kainulainen Annmari, ylihoitaja, 1160

Mykkänen Minna, Ylihoitaja 1160

Kaipainen Tanja, Sairaanhoitaja OK141

Kainulainen Jaana, sairaanhoitaja, OK141

Nevakare Anne (pj.), Sairaanhoitaja OK112

Kalliomäki Taina (vpj.), Ylihoitaja 1160

Kantanen Anne, hoitotyön johtaja, 1160

Niiranen Zeynep, Sairaanhoitaja OK122

Kela-Korhonen Niina, Ylihoitaja 1160

Kokkonen Anna-Kaisa, Kliinisen hoitotyön opettaja OK162

Paloranta Anna-Mari, Apulaisosastonhoitaja OK132

Keränen Kati, Sairaanhoitaja OK111

Korhonen Kristiina, osastonhoitaja, OK122

Sinkkonen Satu, Sairaanhoitaja OK163

Kokkonen Kristiina, Sairaanhoitaja OK114

Kostamo Kimmo, apulaisosastonhoitaja, OK115

Selenius Marja, Kliinisen hoitotyön asiantuntija OK162

Koponen Sanna (pj.) ,Sairaanhoitaja OK113

Moilanen Reetta, sairaanhoitaja, OK141

Sohlman Puula, Kliinisen hoitotyön opettaja OK162

Kukkonen Sanna, Kliinisen hoitotyön asiantuntija OK162
Lahti Anu, Kliinisen hoitotyön asiantuntija OK162

Nylund Anja, sairaanhoitaja, OK133
Paldanius Mervi Kliinisen, hoitotyön asiantuntija OK162

Mustonen Minna, Sairaanhoitaja OK131

Hoitotyön laatu

Naumanen Tiina, Kliinisen hoitotyön asiantuntija OK162

Perankoski Merja, apulaisosastonhoitaja, OK113
Repo Riikka, sairaanhoitaja, OK114

Harjulampi Tiia, Suunnittelija OK162

Pellikka Hanna-Kaisa (pj.), Apulaisosastonhoitaja OK133

tilanteesta: kliinistä työtä tekevien hoitajien ja

Ruotsalainen Miia, Kliinisen hoitotyön asiantuntija OK162

Heiskanen Marjut, Kliinisen hoitotyön opettaja OK162

Reinikka, Sonja, Sairaanhoitaja OK124

a) hoitotyön johtajan b) ylihoitajan c) osastonhoitajan

Räsänen Elli (pj.), lähihoitaja, OK163

Karvonen Kirsi, Sairaanhoitaja OK111

Ruuska Kirsi, Sairaanhoitaja OK112

välinen vuorovaikutus on johtanut potilaan hoidon

Räty Kaija, perushoitaja, OK122

Kainulainen Annmari, Ylihoitaja 1160

Turpeinen Saija, Ylihoitaja 1160

tai hoitotyön toimintaympäristön kehittymiseen

Saastamoinen Pekka (vpj.)

Koivistoinen Aija, Sairaanhoitaja OK122

Vaajoki Anne, Kliinisen hoitotyön asiantuntija OK162

Kliinisen hoitotyön asiantuntija OK162

Leinonen Tuija (pj.), Kliinisesti erikoistunut hoitaja OK124

Vatanen Susanna, Kliinisen hoitotyön asiantuntija OK162

Tirkkonen Helena Kliinisen hoitotyön asiantuntija OK162

Mauranen Ella, Osastonhoitaja OK132

Vehviläinen-Julkunen Katri, Ylihoitaja, professori 1160

Vatanen Sari, hoitotyön palvelupäällikkö, OK163

Niskanen Anna-Miia, Kätilö OK133

- Yksiköstä löytyy esimerkki kahdesta kuvatusta

- Yksiköstä löytyy esimerkki parantuneesta potilaan
hoidon tuloksesta, joka liittyy hoitotyön tavoite- ja
toimintaohjelman tavoitteeseen

Nissinen Tarja, Perushoitaja OK151
Penttinen Anne, Sairaanhoitaja OK114
Pietikäinen Marja-Leena, Apulaisosastonhoitaja OK114

selle, KYSin ortopedian ja traumatologian osasto 2201.
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Leinonen Jaana, Sairaanhoitaja OK131

Ammatillinen toiminta

KYSistä Nouseva tähti -tunnustus myönnettiin Annu Pentti-

Hoitotyön johtaminen

- Yksikössä on mentorointisuunnitelma kliinistä työtä

tukevista toiminnoista (urakehitys) kliinisesti erikois-

• Pasi Voikkala kliinisen radiologian yksiköstä.

Hoitotyön asiantuntijaryhmät:

keesuunnitelman organisaatiotasoisista kehittämiskoh-

Hoitotyön vuosikertomuksen toimituskunta:

Collin, Tiina, Sairaanhoitaja OK151

Poikkeus Tarja, Ylihoitaja PK150

Harkio Arja, Projektikoordinaattori 11748

Ruotsalainen, Mirja Ensihoitaja OK152

Tiina Naumanen, puheenjohtaja

Heikkinen Mikko, Sairaanhoitaja OK141

Soininen-Keskitalo Sari, Kehittämisosastonhoitaja OK141

Anna-Kaisa Kokkonen

Hujanen Taija, Kliinisen hoitotyön opettaja OK162

Taam-Ukkonen Minna, Ylihoitaja 1160

Tea Metsävainio

Hyvönen Hannele, Sairaanhoitaja OK114

Taskinen Leena, Apulaisosastonhoitaja OK113

Elina Pääkkönen

Hyytiäinen Jaana, apulaisosastonhoitaja OK123

Tervo-Heikkinen Tarja (vpj.),

Minna Taam-Ukkonen

Jääskeläinen Raili, Suuhygienisti OK123

Kliinisen hoitotyön asiantuntija OK162

Tarja Tervo-Heikkinen

Kesti Ulla, Osastonhoitaja OK124

Turunen Hannele, Professori, ylihoitaja 1160

Konttinen Arja, Ylihoitaja 1160

Venho-Hänninen, Birgitta Sairaanhoitaja OK131
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Hoitotyö

Opinnäytetyöt 2021

Honkanen Leea, Lehtimäki Leea: Mitä voin itse tehdä etukäteen? Digihoitopolun ohjausmateriaalin sisältöä polven tekonivelleikkaukseen valmistautuvalle potilaalle.

KYSin työntekijöiden tai KYSille tehtyjä opinnäytetöitä Itä-Suomen yliopistosta

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121726773

Savolainen Helmiina: Osallistava johtajuus ja autonomia hoitotyössä – Sairaanhoitajien ja hoitotyön johtajien arviointeja. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20211571
Konttinen Tiia: Etäyhteyden hyödyntäminen äitien- ja lasten terveydenhuollossa. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20211531
Leussu Jenni: Lääkehoidon vaaratapahtumien vaikutus niihin osallisena oleviin hoitotyöntekijöihin. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20211356
Ålander Merja: Tekoäly vapaamuotoisten asiakaspalautteiden sisällönanalysoinnissa erikoissairaanhoidossa. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20210802
Oja Elisa: Vertaisoppimiseen perustuvat ohjausmallit sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjatussa harjoittelussa. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20210720
Hänninen Sari: Potilastyytyväisyys yliopistollisen sairaalan poliklinikoilla. (vain kampuskirjastossa)
Koistinen Tuula: Perehtyminen tehohoitotyöhön: Kirjallisuuskatsaus. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-2020172
Pääkkönen Elina: Mentorointi erikoissairaanhoidossa - Haastattelututkimus osastonhoitajille ja mentoreille. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/26725
KYSin työntekijöiden tai KYSille tehtyjä opinnäytetöitä Savonia ammattikorkeakoulusta

Hyytiäinen Jaana: Kuulonkuntoutuspotilaan digihoitopolun kehittäminen. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121726788
Laitinen Pekka, Kokko Jasmin: Lääkehoitoprosessi psykiatrisessa hoitotyössä: Laadullinen tutkimus psykiatrisille hoitajille. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105067372
Laine Tiia-Maria, Kasurinen Vilma: Päivystyspotilaan lääkkeettömät kivunhoidon menetelmät: infograafi hoitohenkilökunnalle ja aikuispotilaille. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104185051
Rahunen Leena, Pellikka Patrik, Vauhkonen Ronja: Puhtaan haavan tarkkailu ja kotihoito-ohje leikkauksen jälkeen: potilasohjausvideo ortopedisille.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105138601
Matilainen Taina: Hammaslääketieteen opetusklinikan suun perustutkimuksen toimintaprosessin kehittäminen Lean-mallin avulla. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052210430
Mertanen Elisa, Rainio Satu, Repo Johanna: Leikki-ikäisen lapsen lääkkeetön kivunhoito päivystyksessä. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021060213588
Miettinen Marjo: Työyhteisötaidot esimiehen ja alaisen näkökulmasta. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021060313776
Palosaari Sanni, Huusko Vella-Maija: Sairaanhoitajien kokemuksia älylääkekärryn toimivuudesta ja sen käyttöönotosta. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021101818756
Jokelainen Kalle, Niiranen Aleksi: Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät sisätautien osastoilla. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021100618389
Leinonen Elisa, Oinonen Rosa: Hoitohenkilöstön toiveet psykiatrisen sairaalan toimintaympäristön ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi: laadullinen tutkimus.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120824599

Ensihoito ja akuuttihoitotyö
Turunen Sami, Saaranen Julia, Olli Jenna: Elvytyksen laadun systemaattinen seuranta: seurantalomake sairaalan ulkopuolella tapahtuvien elvytystehtävien dokumentointiin.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104014124
Heusala Suvi, Hyvärinen Olavi, Moilanen Markus: Tulkkausopas Suomi-Englanti : Kuopion yliopistollisen sairaalan akuuttihoitotyöhön. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052711958
Nyman Tiina-Riikka, Santala Annastiina: Opetusvideo hoitoelvytyksen taktiikasta. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105016542
Makkonen Antton, Tiihonen Juuso: Supraventrikulaarisen Takykardian Kääminen Valsalvan Menetelmällä - Koulutusvideo Ensihoitoon. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021092418040
Mikkonen Katja, Peuha Jyrki: KEJO - Ensihoidon ja päivystyksen välisen raportoinnin työkalu nyt ja tulevaisuudessa. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121325609
Fysioterapia
Filppula Wilhelmiina, Hakala Selina, Heikkinen Anniina: Alaraaja-amputoidun potilaan opas: opas sääri- ja reisiamputoidun potilaan kuntoutuksen tueksi.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121526065

Happonen Helena, Hyvärinen Annika: Uniapnean omahoitoon sitoutuminen: potilasopas CPAP-laitehoidon käyttäjille. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120724241
Päivinen Iina, Kosonen Rita: VIP Score ja kanyylin juuren ihon kunnon arviointi - Opetusvideo Kuopion yliopistolliselle sairaalalle. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021100918509
Pitkänen & Lindfors: Fall T.I.P.S. kaatumisten ennaltaehkäisymalli - Ohjevideo Kuopion yliopistollisen sairaalan henkilökunnan käyttöön.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021122190333
Kätilötyö
Säkkinen Saara: Sisarusten tukeminen perhelähtöisessä hoitotyössä: kuvaileva kirjallisuuskatsaus. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021061115706
Johtaminen
Ilmoniemi Suvi: Käsihygienia ja hoitoon liittyvien infektioiden tilastotietojen hyödyntäminen hoitotyön päivittäisjohtamisessa. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021100418333
Julkunen Meri: Analyysityön laadun kehittäminen: yöpolygrafia-analyysin sisäinen laadunvarmistusmalli kliinisen neurofysiologian osastolle. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021110719383

68

69

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri | Kuopion yliopistollinen sairaala | PL 100, 70029 KYS | Puh. 017 173 311 | www.psshp.fi

