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Hoitotyön johdon
tervehdys

1. KYS – perustiedot
ja toimintaluvut

Hyvät hoitotyöntekijät ja kollegat,

Vuonna 2020 KYSissä työskenteli yhteensä 1 970 hoitotyöntekijää, joista laillistettuja terveydenhuollon ammatti-

Meillä on ollut mieluisa yhteinen tehtävä kirjoittaa tämä en-

Vuonna 2020 olemme eläneet KYSissä poikkeuksellisia ai-

Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma (2017-2022) edistää

henkilöitä oli 1 699 (86 %:a) ja nimikesuojattuja tervey-

simmäinen KYS kohti magneettisairaalaa – Hoitotyön kerto-

koja COVID-19 epidemiasta johtuen. Epidemia on vaatinut

KYSin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Hoitotyön

denhuollon ammattihenkilöitä 271 (14 %:a). Hoitotyön

mus 2020. Hoitotyön kertomukseen on kuvattu toimintaa

meiltä kaikilta muun muassa joustavuutta, kestävyyttä,

kehittäminen, yhteneväiset toimintatavat sekä sujuva toi-

ikäjakaumassa eniten sairaanhoitajia oli ikäluokassa 25-45.

myös edellisiltä vuosilta, jos se on nähty asiayhteyden kan-

epävarmuuden sietämistä ja uuden oppimista sekä yhdes-

minta ovat asioita, joilla on merkitystä tavoitteiden saavut-

Perus- ja lähihoitajissa ikäluokassa 55-65.

nalta tarpeelliseksi. Hoitotyön kertomus kokoaa pääkohdat

sä tekemistä. Olemme onnistuneet epidemian hoidossa

tamisessa. Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma perustuu

hoitotyön toiminnasta, kehittämisestä, opetuksesta ja tutki-

hyvin ja asiakkaamme ovat olleet turvallisissa käsissä. Suu-

viiteen teema-alueeseen: ammatillista toimintaa tukeva

muksesta. Tavoitteenamme on olla vetovoimaisin sairaala,

ri kiitos siitä kuuluu sinulle hoitotyöntekijä, esimies, johtaja

rakenne, ammatillinen toiminta, hoitotyön johtaminen,

jonka asiakkaat ovat osaavissa ja turvallisissa käsissä kotoa

ja tukipalveluiden edustaja.

tutkimus ja innovaatiotoiminta sekä hoitotyön laatu.

kotiin.

Vuoden 2020 toimintalukuja
Hoitopäivien määrä

Synnytysten määrä

148 507

1 894

Leikkausten määrä

Poliklinikkakäyntien määrä

35 690

503 017

Lääkärit

Hoitotyöntekijät

514

1 970

Ikäjakauma

Hoitotyön laatua seurataan systemaattisesti yhteisesti
sovituilla tunnusluvuilla ja mittareilla. Olemme edistyneet
merkittävästi hoitotyön laadun merkityksen ymmärtämisessä, laadun mittaamisessa sekä jaetussa ja osallistavassa
johtamisessa. Erinomainen hoitotyö tehdään magneetti-

Moniammatillinen
tiimityöskentely

Suunnittele

É

Systemaattinen
Jatkuva
ongelman
uudistuminen
ratkaisu
Tarkista
Totetuta

É

sairaala viitekehyksen ohjaamana.

Yhteiset
tavoitteet

Tässä vuosikertomuksessa kuvataan vuodelta 2020 hoitotyötä, potilasturvallisuutta ja laatua, jotka edistävät ja var-

Hoitotyön laatu

É

Toimi

É

Yksi asiakas kerrallaan
Sujuvat yhtenäiset hoitotyön
käytännöt

Laadukas ja asiakaslähtöinen hoitotyön
käytäntö, johtaminen, opetus ja tutkimus

mistavat asiakkaille erinomaisen hoidon. Erinomaista pa-

Henkilöstö

lautetta hoitotyöntekijät ovat saaneet muun muassa hoitotyön potilaspalautteissa.

Hukan karsiminen

Kiitämme sinua hoitotyöntekijä siitä, että olet osaltasi ollut
kehittämässä hoitotyötä ja samalla kuljettamassa KYSiä

Visuaalinen ja valmentava lähijohtaminen

magneettisairaalaksi. Myös sinä olet osa magneettitiimiä!

Stardardoidut ja luotettavat toimintaprosessit

Kiitoksin,

Hoitotyön arvoperusta

hoitotyön johto
6

7

2. Ammatillista toimintaa
tukeva rakenne
(structural empowerment)

Hoitotyö KYSissä on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua. KYSissä työskentelevät hoitotyön ja kuntoutuksen

aktiivinen rooli kehittäessään asiantuntijatyöryhmien esittely
-postereita.

2.2 Ammattiuramallin
kehittäminen

dollistaa ja tukea työntekijää hänen ammatillisessa kasvussaan ja systemaattisessa osaamisen kehittämisessä.

Tavoitteena on edistää vertaisarvioinnin systemaattista
käyttöönottoa KYSissä. Työ on aloitettu kuulemalla asian-

Hoitotyön johtaja Anne Kantanen, Sairaalan hallinto ja

tuntijoita ja perehtymällä olemassa oleviin materiaaleihin

ylihoitaja, osaamiskeskusjohtaja Sari Vatanen, Hoitotyön

ja tutkimuksiin. Vertaisarviointimallia on myös pilotoitu ku-

palvelukeskuksen hallinto.
Sairaanhoitajien ja kätilöiden ammattiuramallia on 5-portai-

miseen. Tavoitteena on, että uramalleja voidaan jatkossa

Työryhmän työskentelyssä on koettu merkittäväksi eri am-

nen ja sisältää perehtyvän, suoriutuvan, pätevän, taitavan ja

hyödyntää myös tehtäväkohtaisen palkan määräytymisen

mattiryhmien yhteistyön edistäminen, ammattiuramallien

asiantuntijan -tasot, joiden sisältö on jo osin kuvattu vuosi-

perustana. Uramallit voivat ohjata myös eri ammattinimik-

kehittäminen ja henkilöstön osallistaminen.

kello-malleihin. Ammattiuramallin tärkein tavoite on mah-

keiden käyttöönottoa.

2.1 Ammatillisen kehittymisen asiantuntijaryhmän esittely
KYSIN AMMATTIURAMALLIN AIKAJANA

ramalleja ja mentorointiohjelmia. Hoitotyöntekijät jakavat
toisilleen tietoa ja konsultoivat hoitotyön sekä muiden

toissa kehittämässä eri asiakasryhmien hoitoa.

Kliinisen hoitotyön asiantuntija, asiantuntijaryhmän

Aiempien vuosien työryhmätyöskentelyn myötä hoito-

puheenjohtaja Pekka Saastamoinen, Hoitotyön

työntekijöiden uralla etenemistä kuvaavat vuosikellot eri

kehittäminen, opetus ja tutkimus osaamiskeskus.

tasoille (perehtyvä, suoriutuva ja pätevä) olivat jo valmiina sairaanhoitajille, kätilöille ja osastonsihteereille.

Myös asiakkaat luottavat hoitotyöntekijöiden ammatilli-

Asiantuntijaryhmän johdolla vuosikelloja lähdettiin ke-

seen osaamiseen. Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti omaan

hittämään fysioterapeuteille, nimikesuojatuille hoitajille

hoitoonsa ja toiminnan kehittämiseen. Kaikissa tilanteissa

Hoitohenkilökunnan ammatillisen kehittymisen ja uralla

pyritään aina parhaaseen mahdolliseen asiakaspalveluko-

ja röntgenhoitajille. Vuosikelloja päivitetään palautteiden

etenemisen tueksi perustettiin vuonna 2018 Ammatti-

kemukseen.

perusteella.

ura -työryhmä. Tuolloin aloitettiin ammattiuramallien
kehittäminen ja työstäminen. Magneettisairaalamallin

Työryhmä on ottanut kantaa perehdytyksen kehittämi-

mukaisten asiantuntijatyöryhmien myötä nimi vaihtui,

seen, Taitava hoitaja -koulutuksen suunnitelmiin, valvon-

mutta jäsenistö säilyi pääosin ennallaan. Tuolloin pu-

tahoitopotilaan koulutukseen ja muiden asiantuntijatyö-

heenjohtajaksi valittiin sairaanhoitaja Outi Honkanen

ryhmien esittämiin kehitysehdotuksiin. Kuukausittaisissa

Vastasyntyneiden teho-osastolta. Jäseniä asiantuntija-

kokouksissa on esitelty useita erikoisalakohtaisia syven-

ryhmässä on laajasti hoitotyön eri alueilta. Vuonna 2020

täviä koulutuksia ja kuultu ammatilliseen kehittymiseen

asiantuntijaryhmään kuului 17 henkilöä.

liittyvien opinnäytetöiden esittelyjä. Työryhmällä on ollut

PEREHTYVÄ

SUORIUTUVA

(0 – 12 kk)

(n. 1 – 4 vuotta)

1v
• PEREHTYMINEN ORGANISAATIOON
• PEREHTYMINEN TYÖYKSIKKÖÖN
• KLIINISEN OSAAMISEN

3v
• KLIINISEN OSAAMISEN

VAHVISTAMINEN OMALLA
ERIKOISALALLA

VAHVISTAMINEN

Kaikille pakolliset koulutukset
Tarvittavat koulutukset
Työtehtävän mukaiset
koulutukset
Perehdytyskeskustelut x 4 (min.)
Perehtymisen arviointi

8

TAITAVA

PÄTEVÄ
TAVOITETASO KAIKILLE

Kaikille pakolliset koulutukset
Ylläpitokoulutukset
Erikoisalakohtaiset syventävät
koulutukset
Tietotaitopajat
Kehityskeskustelut vuosittain

5v
• VASTUUALUEKOHTAISEN KLIINISEN
OSAAMISEN VAHVISTAMINEN

• OHJAUSOSAAMINEN
• JOHTAMISOSAAMINEN (ESIM.
VUOROVASTAAVAKOULUTUS)
Kaikille pakolliset koulutukset
Ylläpitokoulutukset
Erikoisalakohtaiset syventävät
koulutukset
Tietotaitopajat
Työkierto
Mentorointi
Johtamisosaamisen
kehittäminen
Vuorovastaava koulutus
Kehityskeskustelut vuosittain

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne

työntekijän organisaatioon sitoutumista. Uramalliin on mahviointi suhteessa työtehtäviin ja niiden edellyttämään osaa-

Olemme KYSillä luoneet urakehityksen tueksi ammattiu-

toimivat erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkos-

tua, edistää työhyvinvointia ja motivaatiota sekä vahvistaa
dollista sisällyttää ammatillisen osaamisen säännöllinen ar-

luneen vuoden aikana yhdessä yksikössä.

ammattilaiset haluavat kehittyä ja kehittää hoitotyötä.

alojen asiantuntijoita asiakkaan parhaaksi. Hoitotyöntekijät

Uramallin avulla voidaan parantaa asiakkaiden hoidon laa-

9

ASIANTUNTIJA

(Edellyttää lisäopintoja (30 –
40 op) ja noin 5 vuoden
työkokemuksen)

(Vähintään YAMK tai TtMtutkinto)

• KLIINISEN OSAAMISEN SYVENTÄMINEN

• TIETYN ERIKOISALAN OSAAMISEN

• LAAJA TÄYDENNYSKOULUTUS (ESIM.
TAITAVA HOITAJA)
• TYÖKIERTO TOISESSA YKSIKÖSSÄ TAI

• KEHITTÄMISOSAAMISEN

• KEHITTÄMISOSAAMISEN JA

Kaikille pakolliset koulutukset
Ylläpitokoulutukset

TIETYLLÄ ERIKOISALALLA

LAAJENTAMINEN

VAHVISTAMINEN

ORGANISAATIOSSA

ASIANTUNTIJUUDEN VAHVISTAMINEN

Kaikille pakolliset koulutukset
Ylläpitokoulutukset
Erikoisalakohtaiset syventävät
koulutukset
Tietotaitopajat
Kehittämistehtävät
Mentorointi
Erityisvastuut – ja tehtävät

Asiantuntijatehtävät
Näyttöön perustuvan
toiminnan edistäminen
Koulutus- ja ohjaustehtävät
Kehittämistehtävät
Erityisvastuut – ja tehtävät
Kehityskeskustelut vuosittain

Kehityskeskustelut vuosittain

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne

Vuorovastaavakoulutus
Hoitotyön johtaja Anne Kantanen ja ylihoitaja,
osaamiskeskusjohtaja Sari Vatanen.

Vuorovastaavakoulutuksia on järjestetty edeltävän kahden
vuoden aikana kaksi kertaa ja niitä on tarkoitus järjestää
sisäisinä koulutuksina vuosittain. Vuorovastaavakoulutuksen jälkeen työtekijällä on valmiudet toimia vuorovastaa-

on, että taitava hoitaja hyödyntää erikoisalakohtaista syvä-

Kysissä alkoi ensimmäinen Taitava hoitaja -koulutuksen

osaamistaan esimerkiksi asiantuntijan konsultoivissa työ-

kokonaisuus tammikuussa 2021. Koulutus toimii pilottina

tehtävissä tai itsenäisenä asiantuntijana hoitajavastaan-

ja siitä saatavan palautteen avulla kehitetään taitavan hoi-

otoilla tai moniammatillisessa hoitotiimissä. Asiantuntija-

tajan vuosikelloa. Taitavalla tasolla syvennetään jonkin tie-

tason työ kohdentuu laajemmin koko organisaatioon, pal-

tyn erikoisalan osaamista laajemmalla täydennyskoulutuk-

velukeskukseen ja osaamiskeskuksiin. Kehittämistyö koh-

siin, kuten asiantuntijuuden, kokemuksen ja hiljaisen tie-

sella (vähintään 30 op) tai Taitava hoitaja -koulutuksella,

dentuu erityisesti Magneettisairaala-kehittämiseen, jossa

don jakamiseen, perehtymisen jälkeisen ammatillisen kas-

johon sisältyy myös työkiertoa eri työyksikössä tai toisessa

tehdään sekä kansallista että kansainvälistä yhteis- ja ver-

organisaatiossa. Taitavalla tasolla työntekijä vahvistaa omaa

kostotyötä.

kehittämisosaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Tavoitteena

van työtehtävässä johtaen työvuoron aikaista hoitotyötä ja
organisoiden henkilöstöresursseja potilashoidon tarpeen

ta, kuten kuinka toimia tilanteissa, joissa työvuoron henkilöstömitoitus ei vastaa potilaiden määrää tai hoitoisuutta,
kollega tulee päihtyneenä työvuoroon tai työvuoron aikana
esiintyy ristiriitatilanteita työntekijöiden välillä. Vuorovastaavakoulutuksen sisältö on koottu vuorovastaavan käsikirjaan, josta löytyy ohjeet eri tilanteissa toimimiseen ja
organisaation ohjeet poikkeusoloja varten. Vuorovastaavakoulutuksen käytyään, työntekijä perehtyy omassa työ-

” Kaiken kaikkiaan vuorovastaavkoulutus oli hyvä ja se antoi minulle valmiuksia
toimia vuorovastaavana psykiatrisen hoitotyön toimintayksiköissä. Vuorovastaava
toimii sairaalassamme iltaisin ja viikonloppuisin. Koulutuksesta sain konkreettisia
työkaluja vuorovastaavana toimimiseen. Tähän liittyi myös lainsäädäntöön ja
ohjeistuksiin liittyvät asiat kuten vuorovastaavan käsikirja. Vuorovastaavana minulla
on tärkeä rooli varmistaa riittävä henkilöstöresursointi, jotta potilaat saavat laadukasta ja turvallista hoitoa yksiköissämme”.

yksikössään vuorovastaavan tehtävään ennen siirtymistä
itsenäiseen vuorovastaava-työskentelyyn.

Henkilöstön kehittämispäällikkö Marja Hietamäki,
Henkilöstöhallinto.

Perehtymisen tavoitteena on varmistaa jokaiseen ammattiryhmään kuuluvalle uudelle, työtehtävää vaihtavalle tai pitkiltä vapailta palaavalle henkilölle suunnitelmallinen ja yksilöllinen perehtyminen.
Perehtymisen avulla työyksikön ja sairaalan toiminta koko-

mukaisesti. Vuorovastaavakoulutuksessa käydään läpi työvuoron operatiivisen johtamisen kannalta keskeisiä aihei-

2.3 Perehdytys ja mentorointi

Taitava hoitaja -pilottikoulutus

Sairaanhoitaja ja vuorovastaava Marko Huttunen, Psykoosiosasto 1.

työntekijöiden positiivista ammatillisuutta, vahvistaa ammatillista kasvua ja ammatti-identiteettiä sekä tukea työhön sitoutumista.

järjestelmässä (iTsek), joka on otettu vuoden 2021 alusta
käyttöön. Osastonhoitaja avaa kullekin perehtyjälle tason-

Mentorointia voidaan soveltaa monenlaisiin eri tarkoituk-

vun tukemiseen, oppimisen edistämiseen ja osaamisen
syventämiseen. Mentorointia on mahdollista toteuttaa eri
tavoin, esimerkiksi pari- tai ryhmämentorointina.

mukaiset perehdytykset iTsek:iin ja sekä perehdytettävä
että perehtyjä käyvät läpi koko perehdytyksen ajan sisältöjä, joka kuitataan molempien osalta, kun valmius katsotaan heidän kesken saavutetuksi. Tämä kuittaaminen voi
osittain tapahtua myös kunkin perehtymisjakson jälkeen
käytävässä tasokeskustelussa.
Myös kuhunkin tasoon kuuluvat laiteajokortit ovat iTsekissä
ja näiden koulutusten ja näyttöjen kuittaamisesta huolehtii
perehtyjän ohella laitevastaava. Perehdytyksiin kuuluu teo-

naisuutena tulevat tutuksi, perehtyjä oppii ohjattuna tar-

CASE

koituksenmukaiset työ- ja toimintatavat. Näin ollen myös

Vastasyntyneiden teho-osasto

virheet ja vaaratilanteet vähenevät sekä työ- ja potilastur-

kin tasolle (1-3) sekä se on saman sisältöisenä sähköisessä

vallisuus lisääntyvät. Hyvän perehdytyksen on todettu vahvistavan työmotivaatiota ja työhön sitoutumista.

ria- ja simulaatiopäivät kullakin tasolla olennaisena osana
kliinisen perehdytyksen lisänä.

Osastonhoitaja Minna Jäntti-Leivo, Vastasyntyneiden

Mentori valitaan perehdytysprosessin aikana. Yleensä tämä

teho-osasto.

tapahtuu tasolle 2 perehtyessä. Mentori ja mentoroitava
sopivat yleensä vuorojen vaihteeseen keskustelunsa ja pi-

Perehtymiseen liittyy perehtymiskeskustelut, jotka edistä-

tävät niiden toteutumisesta keskenään huolta. Mentorit

vät perehtymisen suunnitelmallista toteutumista. Perehtymiskeskusteluihin on luotu lomakkeet, jotka tallennetaan

Hoitotyön perehdytys Vastasyntyneiden teho-osastolla on

HR-työpöydälle. Perehtymiseen seuranta tapahtuu sähköi-

kolmiportainen ja perehtymisaika kullekin tasolle on yksi-

sesti joko iTsek ohjelmassa tai Moodlen perehtymisohjel-

löllinen riippuen uuden työntekijän koulutuksesta, työko-

missa.

kemuksesta ja yksilöllisistä valmiuksista omaksua uutta

ovat yksikössä työskenteleviä hoitajia, joista suurin osa
mentorointikoulutuksen käyneitä.

Perehdytyksen tasot

tietoa.
Mentorointi on henkilöstön osaamisen kehittämismenetel-

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne
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mä, joka perustuu kokeneemman työntekijän (mentori) ja

Uuden työn tekijän lähtötaso ja työhistoria kartoitetaan jo

Alkuperehdytys TASO 1		

vähemmän kokemusta omaavan työntekijän (aktori) väli-

ennen töiden alkamista kokonaisperehdytyksen suunnitte-

Tehohoidon perehdytys TASO 2

n. 6 kk

seen tavoitteelliseen, tasavertaiseen ja luottamukselliseen

lemiseksi ja aikatauluttamiseksi. Perehdytyksen sisältö on

Raskaan tehohoidon perehdytys TASO 3

n. 9 kk

vuorovaikutussuhteeseen. Suhteen tavoitteena on kehittää

kuvattu kirjallisessa Hoitotyön perehdytysoppaassa kulle-

11

n. 3 kk
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Sihteeripalveluissa kehitetty
mentorointia perehtymisen jatkeena
Palvelujohtaja Arja Sistonen, Hoitoyön palvelukeskuksen
hallinto ja palvelupäällikkö Sirpa Ruuskanen, Sihteeripalvelut.

Sihteeripalveluissa kehittämiskohteena on ollut aiemmin

Suunnitelmallisen mentoroinnin käytännön toteutus ta-

Mentorointi oli yhtenä aiheena Sihteeripalvelujen henki-

perehtymisen vuosikellon laatiminen yhteistyössä esimies-

pahtuu vuoden 2021 aikana. Sihteeripalvelujen SYKe-työti-

löstöinfossa 16.2.2021 Palvelupäällikkö Sirpa Ruuskanen

ten ja henkilöstön edustajien kanssa uusien osastonsihtee-

laan lisätään ajankohtaista mentorointi asiaa ja siellä on

kertoi mentoroinnin käytännöistä ja osastonsihteeri Miia

reiden perehtymisen tueksi. Samassa yhteydessä arvioitiin

esittely koulutetuista mentoreista. Palveluesimiehet ottavat

Nikkanen kertoi mentorina toimimisesta sekä osastonsih-

koulutuskokonaisuudet, joita osastonsihteerien on tärkeää

mentoroinnin esille jo uuden työntekijän alku- ja perehty-

teeri Leena Suikkanen aktorin roolista. Miia kertoi mento-

suorittaa sovituin aikavälein. Tässä yhteydessä tarkasteltiin

miskeskusteluissa. He tukevat työntekijöitä mentorisuh-

rin roolin olevan mielenkiintoinen ja antoisa. Hän on kes-

mentorointisuhteen toteutumiseen liittyviä asioita, kuten

teen alkamisessa ja mahdollistavat mentoroinnin toteutu-

kustellut aktorin kanssa noin kerran kuukaudessa joko

aktorin rooli, mentorivalmennukseen osallistuminen ja

misen. Mentorisuhteiden alkamiset ja päättymiset kootaan

kasvotusten, teamsin tai sähköpostin välityksellä. Hän ko-

mentorina toimiminen. Samalla todettiin, että mentoroin-

yhteiseen taulukkoon, jolloin esimiehillä on koottu tieto

kee aktorin esille tuomien asioiden kuuntelemisen tärkeä-

nin toteutuminen on ollut vähäistä.

oman alueensa työntekijöistä, joilla aktorin rooli on ajan-

nä ja haluaa olla tukemassa toisen työntekijän ammatti-

kohtainen keväällä ja seuraavana syksynä.

identiteetin kasvua.

roinnin kehittäminen ja toteuttaminen käytännössä. Men-

Osastonsihteereitä ja tekstinkäsittelijöitä kannustetaan

Leenalla ei ollut kokemusta sairaalasta työympäristönä en-

toroinnin tavoitteena on erityisesti ammatillisen kasvun

osallistumaan mentorivalmennukseen mentoritarpeen

nen kuin hän aloitti KYSissä osastonsihteerinä. Hän koki

tukeminen ja ammatti-identiteetin selkiytyminen. Sovittiin,

mukaan. Suunnitelmallisilla mentorointikäytännöillä jokai-

mentorin tuen erittäin tärkeänä ja hyvänä jatkumona pe-

että kaikkien osastonsihteereiden mentorointisuhde käyn-

nen mentorivalmennuksen käynyt työntekijä pääsee to-

rehtymisen jälkeen. Mentori auttoi syventämään osaamis-

nistyy ensimmäisen työvuoden aikana. Todettiin tärkeäksi,

teuttamaan mentorointia koulutuksen jälkeen. Koulutetuil-

ta ja oli vertaistukena sekä hyvissä että huonoissa asioissa.

että esimiehet ja osastonsihteerit sitoutuvat mentorointiin

la mentoreilla on Sihteeripalvelujen oma jo usean vuoden

Näin mentorointi antaa eväitä jatkaa omaa ammatillista

ja että koulutetut mentorit saavat toteuttaa mentorointia

ajan toiminut mentoriverkosto, joka kokoontuu palveluesi-

kehittymistä.

koulutuksen jälkeen säännöllisesti ja, että kaikille aktoreille

miehen vetämänä muutamia kertoja vuodessa. Mentorit

löytyy mentori.

saavat näin toisiltaan hyvää vertaistukea.

Vuoden 2020 yhdeksi kehittämiskohteeksi valittiin mento-

Osastosihteerit Miia NIkkanen ja Leena Suikkanen.

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne
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CASE
Vertaisarviointi Kliinisen fysiologian
yksikössä
Laboratoriohoitaja Riitta Kiiskinen, Kliininen fysiologia.

Magneettisairaalamallin ideologia edellyttää systemaattis-

kofunktiotutkimusten laatua ja yhtenäistää toimintatapoja

kuitenkaan vaikuta varsinaisesti itse tutkimuksen laatuun.

ta vertaisarvioinnin käyttöä hoitotyössä. Vertaisarviointi

sekä kehittää laboratoriohoitajan työtä.

Spirometrian ja diffuusiokapasiteetin mittauksien hyväksymisissä, uusimisissa ja tulosten muokkaamisessa todettiin

on menetelmä, jossa vertaiset työntekijät oppivat toinen

olevan erilaisia käytäntöjä. Vertaisarvioinnista oli hyötyä

toiseltaan arvioimalla toistensa työtä. Työntekijät tarkaste-

Aineisto kerättiin itsearviointikyselynä Surveypalissa ennen

levat toistensa suoritusten laatua, vertaavat näitä laadittui-

ja jälkeen vertaisarvioinnin. Kyselyt lähetettiin 15 työnteki-

ammatillisen osaamisen kehittymisessä ja se auttoi tun-

hin kriteereihin ja antavat suorituksesta rakentavasti pa-

jälle ja kaikki vastasivat kyselyyn. Molemmissa kyselyissä

nistamaan näyttöön perustuvan toiminnan toteutumista.

lautetta. Vertaisarviointia pilotoitiin kliinisen fysiologian

kartoitettiin työntekijöiden osaamista, tutkittuun tietoon

Vertaisarvioinnin avulla opittiin toisilta yksityiskohtia niin

yksikön keuhkofunktiotutkimuksissa ja tarkoituksena oli

perustuvia, yhtenäisiä toimintatapoja ja koulutustarpeita.

itse menetelmistä kuin erilaisista ohjaustyyleistä.

kartoittaa sen hyötyjä kyselyllä. Keuhkofunktiotutkimuksis-

Vertaisarvioinnin jälkeen arvioitiin lisäksi vertaisarvioinnin

sa ovat olennaisena osana tutkimuksen suoritus laatukri-

hyötyjä, haasteita ja lomakkeiden sopivuutta. Kyselyissä oli

Tulosten avulla työkäytäntöjä saatiin yhtenäistettyä ja tut-

teereineen ja potilasohjauksineen, jotka huomioitiin ver-

sekä määrällisiä että laadullisia.

kimuksen laatua ylläpidettyä ja parannettua. Suurimmaksi
haasteeksi tässä vertaisarvioinnissa koettiin yhteisen ajan

taisarvioinnissa. Pilotissa käytettiin kahta vertaisarviointi-

löytäminen.

lomaketta. Toisessa vertaisarvioidaan potilasohjaukseen

Kyselyiden perusteella työntekijät arvioivat osaamistaan

liittyviä seikkoja ja toisessa on kriteeristö itse menetelmään

pääosin joko erinomaiseksi tai hyväksi. Suurin osa oli sekä

puhallusten hyväksymis- ja toistettavuuskriteereineen.

ennen että jälkeen vertaisarvioinnin sitä mieltä, että toimin-

Mallia hyödynnetään vertaisarvioinnin jalkauttamisessa

Kohderyhmänä olivat kaikki KYSin kliinisen fysiologian yksi-

tatavat ovat osittain yhteneväiset. Erovaisuudet liittyvät lä-

KYSin kliinisen fysiologian yksikköön ja sitä voidaan käyttää

kön keuhkofunktiotutkimuksia tekevät bioanalyytikot ja sai-

hinnä toimintatapoihin, joissa tutkimuksen suorittamiseen

myös muissa KYSin yksiköissä.

raanhoitajat. Kehittämistyön tavoitteena oli parantaa keuh-

kuuluvia tehtäviä tehdään eri järjestyksessä ja jotka eivät

Laboratoriohoitaja Riitta Kiiskinen työssään.

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne
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2.4 Hoitohenkilökunnan
täydennyskoulutukset

Sairaanhoitaja Ilkka Lähde (vas.), sairaanhoitaja Jani Ruuskanen, erikoislääkäri Niina Julkunen, sairaanhoitaja Noora Kurri, erikoislääkäri Martti Suokas,
sairaanhoitaja Peppi Hyvönen. Tehohoidon osasto.

Henkilöstön kehittämispäällikkö Marja Hieta-

webinaarien avulla hyödyntämään erilaisia O365-työkaluja,

muutos koko päivän kestävistä koulutuksista muutaman

mäki, Henkilöstöhallinto.

jotka mahdollistivat etäkoulutukset ja tiimitoiminnan säh-

tunnin mittaisiin koulutuksiin. Tätä kuvastaa hyvin se,

köisessä ympäristössä.

että koulutuksiin osallistui vuoden aikana edellistä vuotta
useampi henkilö, mutta koulutuksiin käytettiin huomatta-

Maaliskuussa 2020 aktivoitui Suomessa COVID-19 epidemia,

Syksyllä täydennyskoulutus siirtyi ”uuteen normaaliin”, jo-

vasti vähemmän työaikaa kuin 2019. Lisäksi koulutuskus-

jonka seurauksena kaikki keväälle suunnitellut täydennys-

ka tarkoitti myös hoitohenkilökunnan osalta koulutusten

tannukset alentuivat merkittävästi, jota selittää ulkopuo-

koulutukset peruttiin. Hoitohenkilökunnan täydennyskou-

toteutumista pääosin webinaareina, verkkokoulutuksina

listen koulutusten ja koulutusmatkojen peruuntuminen

lutus suunniteltiin uudelleen monimuotoiseksi kokonaisuu-

sekä pienryhmissä erityisesti kliinisten taitojen harjoittelu-

koronavirustilanteen takia.

deksi, jonka tavoitteena oli nopealla aikataululla vahvistaa

jen ja simulaatioiden osalta. Uutta oli myös voimassa olevat

COVID-19 infektioon sairastuneen potilaan hoitotyössä tar-

rajoitusten tarkka huomiointi ryhmäkokojen, tehostetun

vittavaa hoitotyön osaamista. Kevään aikana yli 3 000 hoi-

hygienian ja maskien käytön osalta.

tajaa osallistui erilaisiin koronavirusepidemiaan liittyviin
täydennyskoulutuksiin. Lisäksi henkilöstö kouluttautui

Koulutuspäivien määrän muutoksen taustalla oli selkeä

Koulutuspäivät:
2020 2,16/henkilö

2019 3,23/henkilö

CASE
COVID-19 koulutukset Teho-osastolla
Osastonhoitaja Ulla Kesti ja apulaisosastonhoitaja

hoitajien sekä lääkintävahtimestareiden koulutus. Teho-

Tehohoidon osaston hoitohenkilökunnalla oli huomattava

Tuula Koistinen, Tehohoidon osasto.

hoidon osastolla tehtiin suunnitelma lisähenkilökunnan

vastuu kouluttamisesta. Koulutettavien, perehdytettävien

koulutukseen ja suunnitelmassa hyödynnettiin aikaisem-

määrä oli suuri ja joinakin päivinä tehohoidon osastolla

min tehtyä oppimisympäristöä Moodlessa. Koska tarve

oli yli 20 perehtyjää. Tehohoitoon koulutettiin yhteensä

Keväällä 2020 saapui Suomeen virus, COVID-19. Viruksen

lisähenkilökunnan saamiseksi oli suuri, koulutuksen kesto

noin 120 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Samaan

saapuminen Suomeen aiheutti terveydenhuollossa no-

oli varsin lyhyt.

aikaan tehohoitoon koulutettavien kanssa olivat myös valmistuvat sairaanhoitaja opiskelijat. Näin ollen työvuoro-

peasti tehtäviä varautumissuunnitelmia, toiminnan muutoksia sekä tehohoidon kapasiteetin arviointia. Varsin

Sairaanhoitajien koulutus kesti viisi ja avustavan henkilö-

kohtainen henkilöstömäärä oli varsin suuri. Työvuoro-

nopeasti koko Suomessa tuli tarve nostaa huomattavasti

kunnan koulutus kolme työvuoroa. Koulutuksen sisältö

kohtainen perehdytettävien määrä koettiin liian suureksi,

tehohoidon kapasiteettiä ja näin toimittiin myös Kuopion

pohjautui tehohoidon osaston Moodle oppimisympäris-

vaikkakin tehohoidon osatonhoitajat saivat hyvää palautet-

yliopistollisessa sairaalassa. Riittävän tehohoidon kapasi-

töön, josta huomioitiin tehtävän kannalta tärkeimmät

ta perehdytyksen laadusta.

teetin turvaamiseksi, tarvittiin hoitohenkilökuntaa tehohoi-

osaamisalueet. Henkilöille annettiin aikaa Moodlen läpikäy-

don osaston oman henkilökunnan lisäksi.

miseen ja koulutusta varten laadittiin erillinen tarkistuslista

Hoitajien koulutuksen sekä opiskelijoiden ohjauksen lisäksi

läpikäytävistä osaamisalueista. Koulutuksen osana oli

tehohoitajat opettelivat itselleen vieraiden hengityskonei-

Riittävän henkilökunnan saamiseksi, aloitettiin leikkaus-, ja

myös jatkuvasti järjestettyjä koulutuksia mm. eristyspukeu-

den ja muiden laitteiden käyttöä leikkaussaleista tehohoi-

anestesiahoitajien, heräämö- ja vastaanottokotiutusyksikön

tumisesta.

tohuoneiksi muutetuissa väistötiloissa.

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne
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CASE
NEWS-pisteytysjärjestelmän
käyttöönoton koulutussuunnitelma
Kliinisen koulutuksen asiantuntija Mika Karjalainen,
Kliininen koulutuskeskus.

Valtaosaa sairaalansisäisistä elvytystilanteista ja äkillisistä

keskuksen kouluttajalääkäri Kirsimarja Metsävainio ja kliini-

se on koko henkilöstön käytettävissä. Samalla koulutettiin

siirroista teho-osastolle edeltävät peruselintoimintojen häi-

sen koulutuksen asiantuntija Mika Karjalainen sekä osastojen

myös henkilökuntaa mobiilikirjaamiseen. Medanets-työkalu

riöt. National Early Warning Score (NEWS), aikaisen varoi-

kehittämisosastonhoitajat ja elvytyskouluttajat. Teoriakoulu-

oli ollut jo joissakin yksiköissä käytössä, mutta systemaatti-

tuksen pisteytysjärjestelmä kehitettiin standardoimaan

tukset järjestettiin osastojen osastotunneilla ja lääkärimee-

suus potilaan peruselintoimintojen arviointiin ABCDE-pro-

aikuispotilaiden peruselintoimintojen seuranta ja mahdol-

tingeissä syksyllä 2019.

tokollan (airway, breathing, circulation, disability, exposure)

listamaan aikainen puuttuminen peruselintoimintojen häi-

mukaisesti vaati koulutusta. Työkalun käyttöönotto helpot-

riöihin sairaaloissa. Tavoitteena on reagoida potilaan pe-

Kliinisen koulutuksen keskuksessa pidettiin elvytyskoulutta-

taa hoitajan työtä NEWS-pisteiden laskemisessa, auttaa

ruselintoimintojen heikkenemiseen varhaisessa vaiheessa

jille ja osastojen kehittämisosastonhoitajille kouluttajakoulu-

systemaattisuuden toteuttamista ja vie saadun tiedon poti-

ja aloittaa mahdolliset tukihoidot jo osastolla. Jos aloitetut

tus, missä käytiin läpi potilaan peruselintoimintojen seuraa-

lastietojärjestelmään.

tukihoidot eivät korjaa tilannetta, järjestelmä ohjaa hälyttä-

minen ja NEWS-toimintamalli, koulutusmateriaalin läpikäy-

mään tarvittaessa MET-ryhmää arvioimaan potilaan vointia.

minen, ABCDE-taitopajan pitäminen ja MET-hälytystoiminnan

Koulutukset järjestettiin koulutussuunnitelman mukaisesti

muutos. Koulutuksen jälkeen osastojen koulutusvastaavat

ja koulutukset kirjattiin HR-työpöydälle, mistä voitiin seura-

NEWS- pisteytysjärjestelmä otettiin käyttöön KYSin vuode-

pitivät koulutuksen osastonsa henkilökunnalle esimerkiksi

ta, että koulutuspeitto oli riittävän kattava uuden toimin-

osastoilla vuoden 2020 alusta. Käyttöönottosuunnitelma

osastotunneilla.

nan aloittamiselle turvallisesti.

luotiin keväällä 2019 moniammatillisena ja -portaisena
koulutuksena. Koulutuksen järjestivät kliinisen koulutuksen

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne
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CASE

Opiskelijaohjausosaaminen

PEWSin käyttöönottoa lasten osastoilla

Kliinisen hoitotyön opettaja Marjut Heiskanen, Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus osaamiskeskus.

Apulaisosastonhoitaja Sohvi Kärkkäinen, Lasten ja
nuorten osasto.

PEWS (Pediatric Early Warning Score) eli lasten aikaisen va-

iänmukaiset fysiologiset arvot sykkeestä, verenpaineesta ja

Pisteytysjärjestelmä otettiin käyttöön ed. mainituilla osas-

roituksen pisteytysjärjestelmä toimii yhtenä sairaanhoita-

hengitystaajuudesta. PEWS-pisteitä käytetään alle 16-vuoti-

toilla tammikuussa 2020. PEWS-pisteiden laskemisessa ja

jien ja lääkärien työkaluna lapsipotilaan peruselintoiminto-

aiden lasten tilan arviointiin.

kirjaamisessa käytetään apuna Medanets-sovellusta, jol-

Opiskelijaohjaajakoulutukset KYSissä vuonna 2020
Koulutus

loin pisteiden laskenta ja niiden tulkinta on helppoa heti

jen seurannassa. Pisteytysjärjestelmä auttaa tunnistamaan
alkavat peruselintoimintojen häiriöt sairaalahoidon aikana,

Syksyllä 2019 Lasten ja nuorten sekä veri- ja syöpätautien

potilaan vieressä. Medanets-sovellus antaa välittömästi

tunnistamaan riskipotilaan ajoissa ja nopeuttaa tukihoito-

osaston hoitohenkilökunnalle jaettiin PEWS-kortit ja koulu-

toimintaohjeen saatujen pisteiden perusteella.

jen aloittamista. PEWS pisteytyksessä huomioidaan lasten

tettiin simulaatio-opetuksen keinoin PEWS-kortin käyttöä.

2.5 Opiskelijaohjaus

Opiskelijaohjaajakoulutusverkkokurssi 2op

65

Opiskelijamoduuliohjaajakoulutus

50

Opiskelijavastaavien
webinaari 9/2020

27

Opiskelijaohjaus webinaari
(alueellinen koulutus)
11/2020

94

Opiskelijavastaavakoulutus
2 op 10/2020-1/2021

Ylihoitaja, osaamiskeskusjohtaja Minna TaamUkkonen, Hoitotyön palvelukeskuksen hallinto.

Osallistujamäärä/
suorittanut
koulutuskokonaisuuden

KYSin Opiskelijaohjaaja-koulutuksen verkkokurssilla on MCI

Opiskelijaohjausosaamisen heikoimmat osa-alueet ennen

(Mentor Competence Instrument)- ja MCCI (Mentor´s Cultu-

koulutusta olivat kulttuurinen monimuotoisuus, opiskelija-

ral Competence Subscale)-kyselyt opiskelijaohjausosaami-

lähtöinen arviointi ja käytännöt työyksikössä. Parhaimmiksi

sen arviointia varten. Koulutuksen suorittava täyttää kyselyn

on arvioitu ohjaajan motivaatio ja reflektiivinen ohjauskes-

kolmesti, ensimmäisen kerran aloittaessaan verkkokurssin,

kustelu. Nykyisen opiskelijaohjauskoulutuksen verkkokurs-

toisen kerran koulutuksen päätteeksi ja kolmannen kerran

silla ei ole erillistä materiaalia vaihto-opiskelijoiden, englan-

puoli vuotta koulutuksen päätyttyä.

ninkielisessä koulutusohjelmassa opiskelevien tai maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaamiseksi. Koulutuksen päätteeksi vain murto-osa vastasi kyselyyn vuonna 2020.

Opiskelijaohjausosaaminen osaamisen alueet ennen koulutusta ja koulutuksen jälkeen vuonna 2020.
MCI & MCCI: Osaamisen alue

Ennen koulutusta

Koulutuksen päättyessä

0-kysely (n=68)*

1-kysely( n=21)*

16
1. Käytännöt työyksikössä					3,24				3,59

KYS on yksi Suomen merkittävimmistä opetussairaaloista.

Opiskelijaohjaukseen koulutettiin vuoden aikana yhteensä

Opiskelijaohjauksen tilastoja

Terveysalan opiskelijoiden harjoittelupäiviä kertyy vuosit-

252 henkilöä. Ohjaajakoulutukset olivat tarjolla PSSHP:n

3. Ohjaajan motivaatio					3,75				3,74

henkilöstölle. Opiskelijaohjauksen alueellinen webinaari

4. Ohjauksen tavoitteellisuus				3,46				3,59

suunniteltiin yhteistyössä PSSHP:n alueellisen opiskelijaoh-

5. Reflektiivinen ohjauskeskustelu				

tain yli 20 000. KYSin henkilökunta on sitoutunut laaduk-

Opiskelijat yhteensä vuonna 2020

kaaseen opiskelijoiden ohjaukseen kouluttautumalla ja

			Kevät

Syksy

Yht./v.

Harjoittelupäivät		

8 380

14 859

23 239

1 835

3 223

webinaari oli tarjolla myös ERVA-alueen henkilöstölle ja

Harjoitteluviikot		

5 058

Harjoittelujaksot		

734

827

oppilaitosten henkilöstölle.

1 561

Opiskelijat		

576

617

1 193

kehittämällä jatkuvasti toimintaansa opiskelijapalautteen
perusteella.

Vuonna 2020 COVID-19 epidemian vuoksi jouduttiin keskeyttämään tai perumaan harjoittelujaksoja yhteensä 344.

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne

2. Ohjaajan ominaisuudet					3,67				3,80

jauksen kehittämisverkoston kanssa. Opiskelijaohjauksen

3,75				

3,81

6. Opiskelijalähtöinen arviointi				3,22				3,45
7. Kehittävä palaute					3,42				3,63
8. Kulttuurinen monimuotoisuus (MCCI)			3,20				3,34
*Taulukossa vastaukset, joihin on annettu suostumus tutkimuskäyttöön. Asteikko 1 = täysin eri mieltä – 4 =täysin samaa mieltä
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Samassa kyselyssä vastaajilta kysytään palautetta koulutuk-

48 % ja melko vähän 28 % vastanneiden mielestä. Kukaan

MCCI-kyselyihin on saatu luvat Oulun yliopistolta Maria

sesta: tyytyväisyyttä koulutukseen, sen vaikutusta osaami-

ei vastannut, että koulutuksella olisi ollut erittäin vähän

Kääriäiseltä sekä Kristina Mikkoselta. Oulun yliopisto on

seen sekä halukkuuteen ohjata opiskelijoita. Koulutuksella

vaikutusta opiskelijaohjausosaamiseen tai halukkuuteen

mukana EU:n rahoittamassa QualMent-hankkeessa, jossa

arvioi olevan vaikutusta osaamiseen ohjata opiskelijoita

ohjata opiskelijoita.

se tutkii ja kehittää opiskelijaohjauskoulutusta. Tässä kehit-

erittäin paljon 19 %, melko paljon 71 % ja melko vähän

tämistyössä hyödynnetään KYSin Opiskelijaohjauskoulutuk-

10 % vastaajista. Halukkuuteen ohjata opiskelijoita koulu-

KYS kehittää Opiskelijaohjauskoulutuksia mm. tekemällä

tuksella oli vaikutusta erittäin paljon 24 %, melko paljon

tutkimusyhteistyötä Oulun yliopiston kanssa. MCI- ja

Tyytyväisyys opiskelijaohjauskoulutukseen

sen toteutusta verkkokurssina.

Opiskelijamoduuliharjoittelut
Kliinisen hoitotyön opettajat Anna-Kaisa Kokkonen
ja Puula Sohlman, Hoitotyön kehittäminen, opetus ja
tutkimus osaamiskeskus.

Vuoden 2020 aikana neljä yksikköä pilotoi uudenlaisen

kehittymistä, ammatillista kasvua sekä teoriatiedon sovel-

arvioitiin jokaisen harjoittelun aikana reflektiokeskusteluis-

opiskelijalähtöisemmän ohjausmallin käyttöä hoitotyön

tamista käytäntöön. Opiskelijamoduulissa tapahtuu myös

sa sekä opiskelijoille ja ohjaajille suunnatun palautekyselyn

opiskelijoiden harjoitteluissa. Uudenlaisessa ohjausmallissa

merkittävää vertaisoppimista. Opiskelijamoduuliharjoitte-

avulla harjoittelun jälkeen. Palautteet opiskelijamoduulista

opiskelijat toimivat työpareina tai pienryhmässä ja heillä

lussa opiskelijat tuntevat olevansa osa terveydenhoitotii-

ovat olleet erittäin hyviä sekä ohjaajilla että opiskelijoilta.

on työvuoron aikana yhteinen ohjaaja. Ohjaajan tukemana

miä ja heillä on mahdollisuus olla enemmän mukana poti-

69 % kyselyyn vastanneista opiskelijoista koki ohjatun har-

opiskelijat ottavat yhdessä vastuuta potilaan/asiakkaan

laan/asiakkaan hoidossa. Harjoittelun ja ohjauksen laatuun

joittelun opiskelijamoduulissa erittäin innostavana. Ohjaa-

kokonaisvaltaisesta hoidosta työvuoron ajaksi. Uudenlai-

halutaan panostaa ja ohjauksessa halutaan käyttää näyt-

jat, jotka toimivat pilottivaiheessa ohjaajina, suosittelisivat

sen harjoittelumallin tavoitteena on ollut kehittää opiske-

töön perustuvia menetelmiä.

opiskelijamoduulimallia myös muille yksiköille, NPS suosit-

lijaohjausta potilas- ja opiskelijalähtöisempään suuntaan.

teluindeksi oli 62.

Opiskelijamoduulissa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan

Opiskelijamoduuliharjoitteluja koordinoi KYSillä hoitotyön

tulevan ammattinsa kannalta tärkeitä taitoja, kuten kriitti-

kehittäminen, opetus ja tutkimus osaamiskeskuksen klii-

Keväällä 2021 yksiköt, joissa uutta harjoittelun ohjausmallia

sen ajattelun taitoa, ongelmanratkaisukykyä, päätöksente-

nisen hoitotyön opettajat ja suunnittelua tehtiin tiiviissä

pilotoitiin, jatkavat opiskelijamoduuliharjoitteluita ja uusia

kokykyä, ryhmätyöskentelytaitoja ja moniammatillisuutta.

yhteistyössä pilottiyksiköiden ja lähioppilaitosten harjoitte-

yksiköitä aloittaa mallin käyttöönottoa.

Opiskelijoiden itsenäisempi ja aktiivisempi rooli opiskeli-

lukoordinaattoreiden kanssa. Jokainen yksikkö teki suunni-

jamoduulissa on edistänyt ammatillisten ominaisuuksien

telman opiskelijamoduulin käyttöönotosta ja pilottivaihetta

“On ihana ollut huomata kuinka hyvin opiskelijat pystyvät moduuliharjoittelussa
suunnittelemaan työvuoroaan. Ohjaajana on tärkeä olla koko ajan opiskelijoiden
saatavilla ja tukea ohjaustilanteita pysyen enemmän taka-alalla. Minulle moduuliohjaajana toimiminen on tuonut lisää malttia. Yksikköömme moduuliharjoittelu
on sopinut hyvin ja myös perheet ovat olleet todella tyytyväisiä opiskelijoilta saamaansa ohjaukseen.”.
Opiskelijamoduuliohjaaja, kätilö Jaana Lampinen, Naisten osasto.

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne
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Opiskelijaohjauksen laatusuositusten
auditointia yliopistosairaaloiden yhteistyönä, pilotti I ja II
Ylihoitaja, osaamiskeskusjohtaja Minna Taam-Ukkonen,
Hoitotyön palvelukeskuksen hallinto.

mallin opiskelijaohjauksen laadunarviointiin. Auditointipro-

sallisesti. Opiskelijaohjauksen laadunauditoin mallia ja mit-

sessissa opiskelijaohjauksen asiantuntijat (2) arvioivat toi-

taria kehitetään edelleen yhteistyössä yliopistosairaaloiden

sen organisaation oppimisympäristöjä. Käyttöä pilotoitiin

ja Oulun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa.

vuonna 2019 (pilotti I) ja 2020 (pilotti II) kaikissa yliopistosai-

Asiakkuuspäällikkö Merja Ålander, Hoitotyön hallinto.

raaloissa samanlaisissa oppimisympäristöissä. Pilotti I:ssä
arvioitavat oppimisympäristöt olivat vastasyntyneiden tehoosasto, neurokirurgian- ja vanhuspsykiatrian vuodeosasto

2.6 Asiakaslähtöinen
kehittämistoiminta

Opiskelijaohjauksen laatusuositukset ja teema alueet

sekä päivystysröntgen. Työryhmä halusi jatkaa vielä sähköiSOPIMUKSET

sen työkalun päivittämistä ja mallin hiomista, jonka jälkeen
Merkittävä osa terveysalan ammattien koulutuksesta ta-

tehtiin pilotti II. Pilotti II:ssa arviointiin sydänvalvonta, syn-

pahtuu työelämässä (esim. sairaanhoitajakoulutus 75 op/

nytyssali, pehmytosakirurgian leikkausyksikkö ja ortopedian

210 op, EU-direktiivi 2013/55). Siksi harjoittelupaikkojen

vuodeosasto. Pilotti II:ssa Tays:in ortopedian vuodeosastoa

on tärkeää olla tarkoituksenmukaisia suhteessa ammatti-

eikä OYSin pehmytosakirurgian vuodeosastoa ei arvioitu.

opintojakson ja opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

ARVIOINTI

TIEDOTTAMINEN

HARJOITTELU-

HARJOITTELU-

ORGANISAATION
OPISKELIJAOHJAUKSEN
ASIANTUNTIJA

YKSIKÖN
TOIMINTA

Pilottiarviointeihin osallistuivat yksikössä harjoittelussa
oleva opiskelija, lähiohjaaja/-t, opiskelijavastaava ja osas-

OHJAAVA

Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen kehittämisen verkos-

tonhoitaja ja toisen organisaation opiskelijaohjauksen

OPETTAJA

to (ValOpe) on asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on

asiantuntijat. Keskustelun pohjalta asiantuntijat arvioivat

kehittää muun muassa näyttöön perustuvia opiskelijaoh-

liikennevaloin (vihreä=kyllä, keltainen=osittain ja punai-

jauksen käytäntöjä sekä opiskelijaohjauksen asiantuntijuut-

nen= ei), kuinka opiskelijaohjauksen laatusuositus ja siihen

ta ja vertaistukea. Verkoston toiminnan ja sen alatyöryhmi-

sisältyvät kriteerit toteutuvat kyseisessä yksikössä. Arviointi

en tuottaman tiedon avulla SoTe organisaatiot ovat kehittä-

sisälsi yhteensä 41 laatukriteeriä.

vapaaehtoisia oli 24 henkilöä ja yksi tanssiryhmä. OLKA-pis-

kohteluun oltiin tyytyväisiä ja palautteista nousivat esille

teillä järjestettiin 11 teemapäivää. Helmi-kokemustoimintaa

asiantunteva hoito ja ammattitaitoinen henkilökunta. Ne-

kehitettiin, mutta pilotointi siirtyi vuodelle 2021 pandemian

gatiiviset palautteet liittyvät yksittäisiin hoitotapahtumiin ja

vuoksi.

koskivat ohjeistusta, palvelua tai kohtelua. Yksittäisiksi kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa potilas- ja henkilö-

Asiakasraatitoimintaa kehitettiin edelleen. Vuoden loppuun

tietojen asianmukainen käsittely ja suojaaminen, asiakkaan

mennessä sairaalassa toimi kuusi asiakasraatia, jossa oli

yksityisyyden huomioiminen ja lääkityksestä kertominen.

57 jäsentä. Tapaamisia järjestettiin Teamsin välityksellä
COVID-19 takia.

Asiakaslähtöistä kehittämistoimintaa kehitettiin systemaat-

JA RESURSSIT

alan osaamisvaatimuksiin, opetussuunnitelmaan sekä

avointen asiakaspalautteiden analysoinnissa. Hoitoon ja

OPISKELIJAN

PEREHTYMINEN

HARJOITTELU
ASIAKKAIDEN

OHJAAJAKOULUTUS

JA HEIDÄN
LÄHEISTENSÄ
KOHTAAMINEN

tisesti vuoden 2020 aikana. Asiakkuuksien kehittämistyö-

Sähköisten palveluiden kehittäminen

ryhmä kokoontui viisi kertaa vuoden aikana. Kokouksissa

Sähköisten palveluiden kehittämistä jatkettiin osana asia-

Hyvinvointia kulttuurista -toimintamallista laadittiin hallin-

käsiteltiin asiakkuussuunnitelmaa vuosille 2020-2022, asia-

kaslähtöistä kehittämistyötä. Terveyskylä.fi-verkkopalvelus-

nollinen ohje ja sopimukset esittävälle taiteelle ja visuaa-

kaslähtöistä sairaalaympäristöä, sairaalan odotusaulojen

sa käynnistettiin kolmen uuden digihoitopolun määrittely-

liselle taiteelle. Visuaalisen taiteen näyttelytoimintaa oli

infonäyttöjen sisältöjä, sairaalan sähköistä sisäopastusjär-

työ ja kehittämistyöhön osallistettiin sairaalan asiakkaita.

esillä galleriakäytävillä ja pääsairaalan vitriinissä koko vuo-

jestelmää, poliklinikkatoiminnan yhteydenpidon palvelu-

Digihoitopolkujen asiakaspalautteen rakennetta kehitettiin

den ajan.

lupausta, kutsukirjeen rakennetta, potilashoidon tunnus-

ja selkeytettiin. Etävastaanottotoiminta kasvoi merkittävästi

lukuja, asiakaspalautetietoa ja tekoälyn hyödyntämistä

kevään 2020 aikana. Asiakkaiden käyttöön avattiin psshp.

asiakaspalautteen analysoinnissa, COVID-19 epidemian

fi-verkkosivuille etävastaanottosivu, johon koottiin ohjeita

vaikutusta asiakkuustoimintaan sekä asiakkaille suunnat-

käytön tueksi. OmaKYS-palvelun käyttö laajeni vuoden ai-

tua videosarjaa.

kana. Palautetta saatiin sivujen selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä sekä siitä, että asiakas näkee palvelusta tulevat

2.7 Monialaiseen yhteistyöhön ja
verkostoihin osallistuminen

Asiakaspalautteet

vastaanottoaikansa. Palautetta saatiin myös palvelussa

Potilastyytyväisyyskyselyn keräämistä yhtenäistettiin otta-

olevan esitietolomakkeen käytettävyydestä, jota lähdettiin

malla käyttöön palautetabletit vuodeosastoilla ja lisäämällä

kehittämään. Joulukuussa 2020 OmaKYS-palvelusta kerät-

KYSissä hoitotyöntekijät jakavat toisilleen tietoa ja konsul-

palautepäätteitä sairaalan aulatiloihin (lukuun ottamatta

tiin käyttäjäpalautetta ja mielipiteitä vuoden 2021 kehittä-

toivat hoitotyön sekä muiden alojen asiantuntijoita asiak-

Laatusuositukset alatyöryhmä (LASU) päivitti opiskelija-

psykiatria). NPS tavoitteeksi asetettiin 80 KYS-tasolla, joka

misen painopisteistä.

kaiden parhaaksi. Hoitotyöntekijät osallistuivat yksiköiden

ohjauksen laatusuositukset vuonna 2017, jotka ovat laajas-

saavutettiin. Psshp.fi-verkkosivuilla olevaa avointa palaute-

jauksen laatua ja johtamista kansallisesti.

TIETO JA
OSAAMINEN

OHJAAJA

neet muun muassa oppimisympäristöjä sekä opiskelijaoh-

OPISKELIJA

Mittarilla saatiin arvokasta tietoa opiskelijaohjauksen laadusta ja kehittämiskohteista yksikkötasolla ja myöskin kan-

ti käytössä Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ja ne luovat pohjan opiskelijaohjaukselle. LASU
-työryhmän tavoitteena oli vuosina 2019-2020 kehittää
opiskelijaohjauksen laadun auditointimalli, jonka avulla
arvioidaan opiskelijaohjauksen laadun sisältöalueita muun

Pilotti I, laatukriteerien toteutuminen.
HUS

TYKS

TAYS

KYS

OYS

KA

Toteutuu

45,9

51,3

48,3

63,6

48,1

51,44

Toteutuu osittain

31,3

31,3

41,8

24,6

33,3

32,46

Ei toteudu

22,9

17,5

10,0

11,8

18,6

16,16

kehittämistiimeihin, sairaalan moniammatillisiin työryhmiin

lomaketta selkeytettiin, sen löydettävyyttä parannettiin ja

Asiakasosallisuus

sekä sairaanhoitopiirin, ERVA-alueen sekä kansallisiin ver-

palautteet automatisoitiin ohjautumaan suoraan palaut-

Pääsairaalan OLKA-piste oli suljettuna kevään aikana

kostoihin. Hoitotyöntekijät osallistuivat useisiin moniam-

teen saaneen yksikön johdolle. Tekoälyä pilotoitiin potilas-

COVID-19-pandemian takia. Uusi OLKA-piste käynnistettiin

matillisiin työryhmiin ja verkostoihin kansallisesti ja kan-

tyytyväisyyskyselyiden ja verkkosivujen kautta saatavien

Sädesairaalaan. OLKA-toiminnassa kohtaamisia oli 2 095,

sainvälisesti.

muassa perehdyttäminen, opiskelija arviointi ja ohjaajakoulutus. Auditoinnin avulla saadaan tietoa opiskelijaohjauksen laadusta opiskelijan, lähiohjaajan, opiskelijavastaa-

Pilotti 2, laatukriteerien toteutuminen.
HUS

TYKS

TAYS

KYS

OYS

KA

potilaiden näkökulmista.

Toteutuu

54,1

57,7

62,6

61,2

70,7

61,26

Toteutuu osittain

21,9

29,6

23,8

33,7

20,4

25,88

LASU- työryhmä kehitti sähköisen auditointityökalun ja

Ei toteudu

24,0

12,7

13,6

5,1

8,8

12,84

van, osastonhoitajan, ohjaavan opettajan ja asiakkaiden/
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OLKA-toimija Eeva Ledentsa (vas.), OLKAkoordinaattori Juuso Vartiainen ja asiakkuuspäällikkö Merja Ålander.

CASE

CASE

Sepelvaltimotaudin digihoitopolun avulla haluamme paran-

Lääkehoitotyöryhmän gembat

Sydänkeskuksen digihoitopolkujen
kehittäminen

toteutumista. Polulla toteutetaan ensimmäisen kuukauden

Osaamiskeskusjohtaja, ylihoitaja Minna Taam-Ukkonen,
Hoitotyön palvelukeskuksen hallinto ja palvelukeskusjohtaja, PSSHP:n alueen lääkehoitotyöryhmän puheenjohtaja Marjo Kervinen, Lääkinnällisten palvelujen

taa sekundaariprevention nykyhoitosuositusten parempaa
seuranta hoitajavetoisesti. Polulla potilas saa tietoa sepelvaltimotaudin hoidosta, hoitotavoitteista, kuntoutuksesta ja

Katja Soininen, sairaanhoitaja, Sydäntoimenpideyksikkö.

omahoidosta. Palvelun aikana arvioidaan hoitosuositusten
toteutumista ja voidaan tehostaa lääkehoitoa sekä antaa
ohjausta sepelvaltimotaudin hoitoon digitaalisesti.

hallinto.
Sydänkeskuksessa on otettu käyttöön kaksi digitaalista hoiMoniammatillinen lääkehoitotyöryhmä aloitti vuonna 2019

topolkua: sydänpoliklinikalla pitkäaikaisseurannassa olevia

lääkehoidon gemba-käynnit Pohjois-Savon sairaanhoitopii-

potilaita palveleva KYS Sydänpolku sekä sepelvaltimotautiin

rin eri organisaatioiden työyksiköissä. Gemban tarkoitukse-

sairastuneille potilaille tarkoitettu KYS Sepelvaltimotaudin

na on tarkastella lääkehoidon prosessia niissä ympäristöis-

digihoitopolku. Digitaalisen hoitopolun sähköinen asiointi

sä, joissa sitä toteutetaan. Se mahdollistaa myös johdon

toteutetaan Terveyskylän Omapolku-palvelukanavan kautta.

ymmärryksen lisäämisen lääkehoitoprosessiin liittyvissä
asioissa. Ensimmäinen lääkehoidon gemba järjestettiin

Sydänpoliklinikan digihoitopolulla potilas yleistä tietoa sy-

KYSin Psykoosiosastolla 2716 vuonna 2019. Gembakäynti

dänsairauksien hoidosta digitaalisessa muodossa. Lisäksi

tehtiin kyseisenä vuonna myös Infuusiopoliklinikkalla.

sairaanhoitaja lisää potilaskohtaista tietoa sekä kirjaa suunnitelmaa sydänsairauden seurannasta ja hoidosta potilaan

Vuonna 2020 lääkehoidon gemboja tehtiin Harjulan sairaa-

omapolulle.

Digihoitopoluilla potilas ja sydänkeskuksen ammattilainen
voivat viestiä jouhevasti. Potilaat kysyvät viestillä soiton sijaan. Tällöin hoitajan työ ei keskeydy puheluun tai potilasta
ei tarvitse yrittää tavoitella myöhemmin. Myös ammattilainen voi laittaa viestiä potilaille esimerkiksi verikoevastauksista, kannustaa omahoidossa ja jakaa ajankohtaisiin
asioihin kuten koronaepidemiaan liittyvää tietoa. Päiväkirjaan kirjatut verenpaine ja painolukemat sekä esitiedot
ennen vastaanottoa tai digitaalista seuranta-aikaa ovat
hoitajan käytettävissä. Sepelvaltimotaudin digihoitopolulla
digitaalinen seuranta-aika korvaa ensimmäisen kontrollin
perusterveydenhuollossa. Tämä on tuonut täysin uuden
ulottuvuuden ja mielenkiinnon hoitotyöhön.

laan vuodeosastolla ja KYSin Sydän- ja verisuonkirurgianosastolla. Lääkehoidon gemba-käyntien avulla pyritään löy-

Palvelun kehittäminen alkoi sydänpoliklinikan nykytilan ku-

tämään kyseisen yksikön lääkehoitoon liittyvät vahvuudet

vauksella, jossa arvioimme pitkäaikaissairaiden sydänpoti-

ja kehittämisalueet. Lääkehoidosta tehdään havaintoja, ar-

laiden seurantaan liittyviä haasteita sekä tarpeita. Mukana

vioidaan ammattilaisten osaamista, tutustutaan lääkehoito-

suunnittelussa oli moniammatillinen tiimi sydänpoliklini-

prosessiin ja tiloihin. Lääkehoidon gemban teemoina ovat

kalta sekä sydänpoliklinikan potilaita. Digihoitopolkua on

lääkehoitosuunnitelman mukainen toiminta, lääkehoitolu-

kehitetty palautteiden perusteella ja tammikuussa 2021 pa-

pakäytännöt, lääkehoidon moniammatillinen yhteistyö, vies-

lautekyselyssä saimme yli vastaukset sadalta potilaalta. Täl-

tintä, kirjaaminen ja potilaan rooli lääkehoitoprosessissa.

lä hetkellä sydänpolulla on yli 200 potilasta. Oleellista palveluiden kehittämisessä on se, että digitaalinen palvelu voi
korvata osan työstä, kuten rutiinitietojen tarkastamisen vastaanotolla tai puhelimessa. Tällöin aikaa säästyy tärkeiden
asioiden läpikäymiseen vastaanotolla ja niille potilaille, jotka

Digihoitopolkujen lisäksi sähköiset palvelut ovat tuoneet
pysyvän muutoksen potilasohjauksen käytäntöihin. Hoitajilla on arjessa käytettävissä mm. Terveyskylän Sydänsairaudet-talo, jonne potilaita ja omaisia opastetaan hakemaan
lisätietoa. Lisäksi potilaat ovat kokeneet selkeinä ja hyvinä
tabletille ladatut sydäntoimenpiteisiin ohjaavat animaatiot ja elämäntapaohjaukseen liittyvän videon. Ohjaamme
potilaita myös kolmannen sektorin palveluiden pariin ja
esimerkiksi Savon Sydänpiirin järjestämä nettikurssi sepelvaltimotautiin sairastuneille on apuna sairauteen sopeutumisessa.

eniten tukea tarvitsevat.
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2.8 Ammatillisen toiminnan rakenteisiin liittyvien laatukriteerien toteutuminen
nykytilan arvioinnissa vuonna 2020

(Exemplary Professional Practice)

Ylihoitaja, osaamiskeskusjohtaja Minna TaamUkkonen, Hoitotyön palvelukeskuksen hallinto.

Magneettisairaala kehittämiseen liittyviä laatukriteereitä
ammatillisen toiminnan rakenteisiin liittyen on arvioitu

3. Ammatillinen toiminta

Niiden perusteella ammatilliseen toiminnan rakenteisiin liittyvät vahvuudet KYSissä olivat:

3.1 Ammatillinen toiminta -asiantuntijaryhmän esittely

kaikissa asiakas-/potilashoitoa toteuttavissa yksiköissä
vuonna 2020.

- Hoitajat huomioivat työssään yksilön kulttuuriset ja
sosiaaliset tekijät.

Ammatillisen toiminnan rakenteisiin liittyvät vahvuudet ja
kehittämiskohteet on tunnistettu nykytilan arvioinneissa,
jotka huomioidaan hoitotyön kehittämisessä toimintayksikkö- ja organisaatiotasolla.

- KYSillä on toimintasuunnitelma, joka tukee hoitajia
ylläpitämään ja edistämään ammatillista pätevyyttä.
- Yksikössä tuetaan hoitajia kouluttautumaan AMK- tai
sitä ylempään tutkintoon.
Ammatillisen toiminnan rakenteisiin liittyvät kehittämisalueet KYSissä olivat:

Sairaanhoitaja/Hoidon suunnittelija, asiantuntija-

Asiantuntijaryhmä kokoontui 4 kertaa vuoden 2019 ja 8

Nestevuorokauden vaihtumista käsiteltiin KYS uudistuu

ryhmän puheenjohtaja Anne Nevakare, Neurokirur-

kertaa vuoden 2020 aikana. Ryhmän toimintaan osallis-

-hankkeen toimesta vuoden 2020 aikana valmistuneessa

gian osasto ja projektikoordinaattori, asiantuntija-

tui 23 hoitotyön ammattilaista. Vuotta 2020 leimasivat

Vuodeosastotoiminnan käsikirjassa. Muilta osin edellä

ryhmän varapuheenjohtaja Arja Harkio, Kehittämis-

COVID-19 pandemian mukanaan tuoma tauko ryhmän toi-

määriteltyjä kehittämiskohteita ei ehditty työstää kuluneen

ja laatuyksikkö.

minnassa sekä eri syistä johtunut suuri vaihtuvuus ryhmän

vuoden aikana. Kokouksissa ajankäyttö priorisoitiin hoito-

jäsenistössä, erityisesti loppuvuoteen 2020 painottuen.

työn ammatilliseen malliin liittyviin asioihin. Ammatillinen

- Tunnustuksen antaminen moniammatilliselle ryhmälle

toiminta -asiantuntijaryhmän toiminta koettiin ryhmäläis-

(jossa hoitajat osallisena) siitä, että he ovat vaikuttaneet potilaan hoidon kehittämiseen.
- Sairaanhoitajien kouluttautuminen niin, että yksikön
sairaanhoitajista on ≥ 80 % amk- tai sitä ylemmän
tutkinnon suorittaneita, ja koulutustason osaamista
ylläpidetään.
- Organisaatio tukisi hoitajia osallistumaan vapaaehtoisesti terveydenhuollon paikallisiin ja alueellisiin hankkeisiin tms. yhdistysten tai yhteisöjen toimintaan, jotka
edistävät kansallisia tai kansainvälisiä terveystavoit-

Hoitotyön ammatillinen toiminta -asiantuntijaryhmä aloitti

Pandemian vuoksi hoitotyön ammatillisen mallin laatimis-

ten mielestä mielenkiintoiseksi ja keskustelut antoisiksi.

toimintansa syyskuussa 2019. Asiantuntijaryhmän tavoit-

prosessi pitkittyi. Hoitotyön kehittämisen ohjausryhmä hy-

Haasteista huolimatta ryhmän yhteistyö toimi hyvin sekä

teeksi asetettiin potilas- ja perhekeskeisen hoitotyön am-

väksyi uudeksi tavoiteaikatauluksi mallin valmistumisen

kasvotusten että Teams-yhteyden kautta.

matillisen mallin luominen KYSiin vuoden 2020 loppuun

vuoden 2021 loppuun mennessä. Asiantuntijaryhmä mää-

mennessä. Ryhmän muita tavoitteita olivat ryhmäytymisen

ritteli muiksi hoitotyön kehittämiskohteiksi seuraavat aiheet:

ja yhteistyön aloittamisen ohella hoitajien aktiivinen osallis-

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen potilasohjauksessa,

tuminen omaa työtään koskevaan kehittämiseen. Tarkoi-

nestevuorokauden vaihtuminen, nesteiden sekä eritteiden

tuksena oli ammatillisen mallin lisäksi löytää ja työstää yh-

merkitseminen ja mittaaminen ja hoitajakonsultaatiotoi-

teisiä hoitotyön kehittämiskohteita.

minta.

teita.

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne
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3.2 Potilasturvallisuus on
yhteinen tavoitteemme
Potilasturvallisuupäällikkö Kaisa Haatainen.

tehtiin juurisyyanalyysi. Johtajaylilääkäri tekee päätöksen
tutkintaan otettavista tapauksista ja koulutettu tutkijapari
toteuttaa tutkinnan. Viime vuonna tehtiin kymmenen vakavan vaaratapahtuman tutkintaa. Niiden tuloksena tunnis-

CASE
Nova - nopean vasteen toiminta
ortopedian poliklinikalla

tettiin yli 20 kehittämisehdotusta. Niiden toteutumisen varmistamiseksi on nimetty vastuuhenkilöt ja asetettu määräajat.

Osastonhoitaja Maija Suikkanen, apulaisosastonhoitaja

Potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että potilas saa hyvää ja

Riskienhallinnan avulla KYSin eri tasoilla (hallinto, sairaala,

johtaja Jukka Huopio, Ortopedian, traumatologian ja

oikeaa hoitoa, oikealla tavalla toteutettuna ja oikeaan ai-

yksiköt) tunnistettiin merkittävästi toimintaan vaikuttavia

kaan. Potilasturvallisuus on myös sitä, että hoidosta aiheu-

riskejä. Potilasturvallisuusriskejä on eniten lääkehoitoon

tuu potilaalle mahdollisimman vähän haittaa. Hyvä potilas-

liittyen, toiseksi eniten tiedonkulkuun ja -hallintaan. Merkit-

turvallisuuskulttuuri mahdollistaa tämän. Hyvän potilas-

tävä lisä riskien tunnistamiseen saatiin pilotoimalla Aiwo –

Nopean vasteen toiminnalla (nova) tarkoitetaan polikliinista

turvallisuuskulttuurin tunnusmerkkejä ovat syyllistämättö-

tekoälyä lääkehoidon vaaratapahtumissa.

prosessia, jossa leikkausarvioon tulleelle potilaalle tehdään

Ulla Virkkunen, Kirurgian poliklinikka ja osaamiskeskuskäsikirurgian klinikka.

myys, vaaratapahtumien ilmoittaminen sekä niistä oppimi-

samalla käynnillä leikkauspäätös, annetaan leikkausaika ja

nen.

suoritetaan potilasohjaus leikkausta varten. KYSin ortope-

HaiPro -järjestelmään ilmoitettiin vuonna 2020 noin 4 300
vaaratapahtumaa. Tiedonkulun vaaratapahtumia oli ensimmäistä kertaa enemmän kuin lääkehoidon vaaratapahtumia, myös potilaiden ja omaisten tekemissä ilmoituksissa
sekä PSSHP:n alueelta tulleissa ilmoituksissa. Ilmoittamisen
tavoitteena on vaaratapahtumista oppiminen. Oppimisen

3.3 Lean idealogia kehittämisessä
Kehittämispäällikkö Mari Kiema, Kehittämis- ja laatuyksikkö ja kliinisen hoitotyön opettaja Elina Pääkkönen,
Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus osaamiskeskus.

dian poliklinikalla nova-toiminnan suunnittelu aloitettiin
keväällä 2017. Taustalla oli tarve potilaan hoitoprosessin
virtaviivaistamiselle ja nopeuttamiselle. Nova-toiminnan
periaatelinjat luotiin projektityönä KYS:n järjestämässä Sinustako rohkea johtaja -koulutuksessa osaamiskeskusjohtaja Jukka Huopion ja ylihoitaja Minna Mykkäsen toimesta
vuonna 2017.

kannalta on tärkeää, että ilmoitukset käsitellään työyksikössä yhdessä siten, että työntekijät voivat osallistua vaara-

KYS on hyödyntänyt lean-ideologiaa jo vuosien ajan kehit-

Vuonna 2017 Kysin tekonivelpotilaan leikkausjono oli n. 8

tapahtumaan johtaneiden myötävaikuttavien tekijöiden

tämistyössä. Organisaation strategiassa mainitaan leanin

kuukautta. Syksyllä 2017 leikkauskapasiteettia lisättiin otta-

pohtimiseen sekä tarvittavien kehittämistoimenpiteiden

hyödyntäminen yhtenä seitsemästä strategisesta hank-

malla käyttöön kolmas tekonivelleikkaussali, joka lisäsi myös

suunnitteluun. Hyvä käsittely on usein moniammatillista ja

keesta. Lean-ajattelun käyttöönotto edistää myös muiden

poliklinikan vastaanottokäyntejä. Lisäresursointia polikli-

tapahtuu luontevana osana yksikön päivittäisjohtamisen

strategisten hankkeiden ja kehittämisprojektien läpiviemis-

nikkatoimintaan ei ollut saatavissa. Silloinen toimintamalli

käytäntöjä. Käsittelyä voi tehdä myös yli yksikkörajojen,

tä henkilöstön kehittämis- ja ongelmanratkaisuosaamisen

oli kankea leikkauspotilaan kannalta. Käynnit toteutuivat

esimerkiksi hoitoprosessiin luontevasti kuuluvien yksiköi-

lisääntymisen kautta.

kahtena erillisenä käyntinä (lähetekäynti ja esitarkastuskäynti) ennen leikkausta. Molemmilla käynneillä kartoitet-

den kesken. Hyvät esimerkit kehittämistoimenpiteistä raportoitiin kolme kertaa vuodessa ilmestyvässä Potilas- ja

Kevään 2020 aikana COVID-19 epidemia vaikeutti kehittämis-

tiin lähes samoja asioita. Leikkausten peruutuksia tuli pal-

asiakasturvallisuuskatsauksessa. Vakaviin vaaratapahtumiin

hankkeiden etenemistä ja lean-koulutusten toteutumista.

jon, koska esimerkiksi kirjeessä lähetetty leikkausaika ei

Ylärivi vas. sairaanhoitaja Riitta Väänänen, osaamiskeskusjohtaja Jukka Huopio, sairaanhoitaja Kristiina Kokkonen, hoidonsuunnittelija/sairaanhoitaja Heidi Saukkonen, fysioterapeutti Tiina Valtanen, osastonsihteeri Marja Skottman, apulaisylilääkäri Antti Jaroma.
Alarivi vas. apulaisosastonhoitaja Ulla Virkkunen, fysioterapeutti Irja Simanainen, osastonhoitaja Maija Suikkanen.
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sopinut potilaalle. Heräsi tarve kehittää potilaan kannalta

jälkeen leikkausjonoon menevä potilas ohjataan aulaan

sääri- ja reisiamputaatiopotilaan hoitoa ja kuntoutusta

sen yhteydessä on palautekysely, jonka kautta on mahdol-

sekä henkilöstön palautteet sekä mainitaan lyhyesti tulleis-

parhaaksi ja yksi keskeisimmistä ydinprosesseista on vuo-

jouhevampaa toimintatapaa.

odottamaan hoitajan haastattelua, määräykset kirjataan

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Tavoitteena oli,

lista antaa palautetta kyseisestä hoitoketjusta tai lähettää

ta vaaratapahtuma (HaiPro)-ilmoituksista. HaiPro-ilmoituk-

deosastohoidon kehittäminen. Vuodesta 2019 alkaen Uusi

määräysosioon. Potilasopasta selkeytettiin, jotta potilaan

että hoitoketjun laatimisen myötä toiminta saadaan vakiin-

vinkkejä uusien hoitoketjukuvausten luomisesta. Sääri- ja

sen käsitellään tarkemmin viikoittaisissa moniammatillisis-

Sydän -hankkeessa kehitettiin vuodeosastojen toimintaa.

olisi helpompi ymmärtää miten hänen on valmistauduttava

nutettua niin, että kaikki toimivat samalla tavoin. Ajalliseksi

reisiamputaatiopotilaan hoidon ja kuntoutuksen kehittä-

sa osastokokouksissa. Lisäksi aamupalavereissa käydään

Työ pohjautui PSSHP:n valtuuston vuonna 2016 hyväksy-

tavoitteeksi asetettiin, että potilas saa proteesin käyttöönsä

minen jatkuu yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun

läpi päivän muuta ohjelmaa kuten koulutuksia ja tiedotetta-

mään pääsairaalan uudistamisohjelmaan, johon oli kirjattu

mahdollisimman pian leikkauksen jälkeen, viimeistään kah-

kanssa. Kolme fysioterapiaopiskelijaa laatii opinnäytetyö-

via asioita. Näissä aamupalavereissa sana on vapaa kaikilla

vuodeosaston toimintaperiaatteet.

den kuukauden kuluttua leikkauksesta.

nään sääri- ja reisiamputaatiopotilaan potilasoppaan ke-

ammattiryhmillä. Aamupalavereissa arvioidaan mittarei-

Tavoitteeksi Nova-toiminnalle asetettiin ”yhden pysähdyksen taktiikka” eli potilas saa vastaanotolla leikkausajan kah-

leikkaukseen.

den kuukauden sisällä. Kuntalaskutus pienentyy vuositasolla 1 400 esitarkastuskäynnin poistuessa. Säästöä syntyy

Nova-toimintamallissa potilaat voivat tulla leikkaukseen

myös siitä, että odotusaika leikkaukseen on lyhyt ja tutki-

kahta reittiä, joko perusterveydenhuollon lähetteellä

väällä 2021. Oppaan valmistuttua se liitetään hoitoketjuku-

den sekä henkilökunnan suullisesti antaman palautteen

Kehittämistyön tarkoituksena oli luoda yhdenmukaiset työ-

mustulokset eivät ehdi vanhentua, kuten pitkissä odotus-

(Nova1) tai tekonivelkirurgin lähetteellä suoraan leikkaus-

Kehittämistyössä hyödynnettiin Lean-menetelmää muun

vaukseen.

perusteella myös sitä, miten olemme onnistuneet edellisen

ja toimintatavat vuodeosastoille. Tavoitteena oli, että poti-

ajoissa usein käy.

jonoon (Nova2). Potilaat saavat leikkausajan jo lähetekäyn-

muassa aiheen rajaamisessa, tavoitteiden asettelussa,

vuorokauden aikana toiminnassamme. Tämän pohjalta esi-

laan hoito toteutuu mahdollisimman laadukkaasti, sujuvas-

nillä 3-6 viikon päähän. Lääkäri voi sopia potilaan leikkaus-

nyky- ja tavoitetilan kuvaamisessa ja systemaattisessa ete-

miesten on helpompi suunnitella tulevan vuorokaudenkin

ti, kustannustehokkaasti niin, että työntekijät voivat tehdä

ajan merkitsemällä sen leikkauslistasuunnitteluohjelmaan

nemisessä. Ensimmäisessä työpajassa 3.9.2019, nykytilan

resurssitarpeita ja toimintaa. Palaverit on koettu tarpeelli-

työnsä mahdollisimman hyvin.

Nova-toimintamallin suunnittelu toteutettiin sisäisenä kehittämistoimintana Lean-osaajan, kehittämispäällikkö Antti

(LekSu) tai ottamalla yhteyttä hoidonsuunnittelijaan.

Sairasen toimiessa fasilitoijana. Tuotanto suunniteltiin uu-

kuvauksessa, keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat
riittävän aikainen potilaan tunnistaminen ja hoidon tarpeen

delleen kysynnän ja tarjonnan lainalaisuuksien mukaan.

Nova-toimintaa ja -tuloksia on arvioitu säännöllisesti. Pa-

arviointi, kiireellisyysarvion tekeminen, potilaan toimintaky-

Käytännössä laskettiin entisen tuotannon perusteella, kuin-

lautteen ja yhteisen keskustelun kautta toimintamallia on

vyn arvioiminen niin, että sen perusteella voidaan suunni-

ka monta ja millaisia vastaanottoja tarvitaan. Laskelmien

hiottu ja muutettu.

tella tulevaa hoitoa ja kuntoutusta (mm. amputaatiotason

perusteella tehtiin ajanvarauskirjamuutokset. Potilaiden

määrittely ja protetisoinnin edellytykset), jatkohoito-ohjei-

kokemuksia muutoksen jälkeen kartoitettiin haastattelulla.

den tarkentaminen (mm. silikonituppihoito-ohjeen laatimi-

Toiminnan suunnittelussa oli mukana moniammatillinen

nen), mallilähetteiden laatiminen, kävelykouluoppaan luo-

ryhmä, jossa oli mukana eri ammattiryhmien edustajat
ortopedian ja fysiatrian poliklinikoilta.
Lähetekäsittely määrittää potilaan ohjautumisen nova-prosessissa. Siinä lääkäri määrittelee leikkauksen todennä-

CASE

minen sekä proteesipalvelutuottajan roolin selkeyttäminen.

Sääri- tai reisiamputaatio ja proteesikuntoutus -hoitoketju julkaistiin
Terveysportissa

CASE
Moniammatilliset tilannekatsaukset
sisätautien ja keuhkosairauksien
osastoilla
Osastonhoitaja Päivi Tiainen, Sisätautien osasto ja
Keuhkosairauksien osasto.

Valmis alueellinen hoitoketju sisältää mm. sovitun työnjaon
eri toimijoiden välillä, toimintaohjeet kuhunkin hoitovai-

Moniammatilliset ”pystypalaverit” aloittavat työpäivät Sisä-

heeseen linkitettynä, mallilähetteet ja -epikriisit, potilasoh-

tautien ja Keuhkosairauksien vuodeosastoilla, joista on tul-

köisyyden ja lisätutkimusten tarpeen, minkä perusteella

jeet ja muuta ohjausmateriaalia. Hoitoketjuun on kuvattu

lut osa osastojen päivittäistä rutiinia.

potilas ohjautuu esitarkastus-, nova- tai ensikäyntivastaan-

myös potilaan polku ammattilaisen polun rinnalle. Potilaan

otolle.

Kuntoutussuunnittelija Eeva Hillukkala, Kuntoutus.

siksi kaikkien ammattiryhmien keskuudessa – niistä ei enää
haluta luopua.

Kehittämistyöhön osallistui vuoden 2019 aikana yli 100
työntekijää. Moniammatilliset, osaamiskeskuksittain nimetyt työryhmät kokoontuivat työpajatyöskentelyyn syksyn ai-

3.4 Vuodeosastoiminnan
kehittäminen potilaan
parhaaksi
Osastonhoitaja Minna Rautiainen, Uusi Sydän
-hanke.

kana kuusi kertaa. Työpajoissa mietittiin potilaan hoitoprosessin vaiheita saapumisesta sairaalaan aina kotiutumiseen
saakka. Työpajatyöskentelyssä käytettiin Lean-menetelmiä
tunnistamaan toimintaprosessin ongelmia ja löytämään niihin ratkaisuja. Kehittämistyössä laadittiin myös arvovirtakuvaus vuodeosastojen toiminnasta.
Työpajojen tuotoksien pohjalta kirjoitettiin sairaalan johdon
ohjeistuksessa Vuodeosaston käsikirja. Käsikirjassa on kuvattu potilaan saapuminen sairaalaan, potilaan tilan seuranta, hoito ja tutkimukset, lääkehoito, potilaan turvallinen

polussa korostetaan ennaltaehkäisyn merkitystä sekä an-

Palaverissa kokoonnutaan sähköisen laatutaulun äärelle,

KYSin vuodeosastotoiminta saa 2025 käyttöönsä uudet toi-

kotiutus ja jatkohoito sekä moniammatilliset toimintatavat.

netaan työkaluja, kerrotaan hoidosta ja annetaan ohjeita

josta näkyy esimerkiksi osaston kuormitus, edellisen päivän

Käsikirja toimii ohjeistuksena myös vuodeosaston johtami-

Suunnitteluvaiheessa jokaisen ammattiryhmän työtehtä-

mitilat, ensimmäinen vaihe C1 valmistui 2/2020. Modernit

hyvinvoinnin tukemiseksi ja ylläpitämiseksi. Potilaan polulla

kotiutujien uloskirjausaika, osastolla olevien potilaiden

ja toimivat tilaratkaisut mahdollistavat turvallisen potilas-

selle ja kehittämiselle. Käsikirjan pohjalta laadittiin nykyti-

vät kuvattiin, tavoitteena päällekkäisyyksien karsiminen.

tarjotaan sairauskohtaista tietoa sekä väyliä mm. omahoi-

News-pisteet, työtyytyväisyysmittari tai fiilismittari, kaatu-

lan arviointiin työkalu, jonka avulla vuodeosastot pystyvät

Potilaan kulkutapaa vastaanotolla muutettiin. Potilas tapaa

hoidon ja sujuvan moniammatillisen työskentelyn osas-

to-ohjeisiin ja alueellisiin tukiverkostoihin, kuten vertaistu-

misten seuranta, potilaspalautteet ja käsihygienia seuran-

toilla. Toimitilojen uudistaminen ei yksin riitä, vaan lisäksi

arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa.

keen.

nan tulokset.

tarvitaan yhteinen sopimus siitä, miten vuodeosastoilla

ensin fysioterapeutin, sitten lääkärin ja sairaanhoitajan.
Kuntoutuksen osaamiskeskuksen ammattilaiset ovat olleet

toimitaan.

Sairaanhoitajan työhön tuli iso muutos haastattelevan hoi-

mukana kehittämässä Terveysportin Sääri- tai reisiampu-

Hoitoketjukuvaus julkaistiin Terveysportissa marraskuussa

Palavereissa on edustettuina kaikki osaston ammattiryh-

tajan mallin mukana. Haastattelevan hoitajan mallissa ei

taatio ja proteesikuntoutus -hoitoketjua vuosina 2019-2020.

2020. Hoitoketjua tarkastellaan jatkuvasti. Kuvausta muo-

mät. Palaverissa ensin käydään läpi potilastilanne, henki-

ole vastaanottokohtaisia sairaanhoitajia. Lääkärikäynnin

KYS strategian mukaisesti yliopistollisen sairaalan tehtä-

Kehittämistyön tavoitteena oli sujuvoittaa ja yhtenäistää

kataan ja päivitetään tarpeen mukaan. Hoitoketjukuvauk-

löstön riittävyys kaikkien ammattiryhmien osalta, potilas-

vänä on tarjota laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa potilaan
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Moniammatillinen tilannekatsaus Sisätautienosastolla.
Erikoislääkäri Anna Toukkari (vas.), apulaisosastonhoitaja
Marjo Miettinen, apulaisylilääkäri Arto Pulkkinen ja apulaisosastonhoitaja Katri Merikanto.

CASE
Lääkityksen antokirjauksen ja
EWS-pisteiden mobiilikirjaamisen
käyttöönotto
Kliinisen hoitotyön opettaja Elina Pääkkönen, Hoitotyön
kehittäminen, opetus ja tutkimus osaamiskeskus ja
kehittämispäällikkö Päivi Kokkonen, Tietohallinto.

Vuoden 2020 aikana Medanetsin käyttö laajeni merkittä-

mennessä kaikille sairaalan vuodeosastoille. Henkilökun-

västi, kun organisaatiossa otettiin käyttöön mobiili lääkityk-

nan käyttöönottokoulutus toteutettiin työyksiköissä. Kou-

sen antokirjaaminen sekä EWS-pisteytysjärjestelmä (NEWS

lutus eteni siten, että aluksi Medanets koulutti pääkäyttäjät

ja PEWS). Lääkityksen mobiilikirjaamisen kehittäminen liit-

ja Istekin sovellusasiantuntijat. Tämän jälkeen kehittämis-

tyy suurempana kokonaisuutena katkeamattoman lääke-

tiimien jäsenet ja kirjaamisen mentorit kouluttivat oman

hoitoprosessin käyttöönottoon.

yksikkönsä työntekijät. Kouluttajien tukena toimivat lisäksi
yksiköiden Medanets-vastuukäyttäjät. Yksiköiden lähijohto

Toiminnan muutos vaikutti merkittävästi hoitajien päivit-

varmisti kirjanpidon avulla, että jokainen hoitotyöntekijä sai

täiseen työhön. Lääkityksen antokirjaaminen lääkitystä

käyttökoulutuksen.

potilaalle annettaessa ohjaa hoitajaa tarkistamaan lääkityksen huolellisesti ja varmistamaan potilaan henkilöllisyyden

Medanets on hoitotyön mobiilikirjaamissovellus, jonka tar-

potilaan tunnistusrannekkeesta ennen lääkkeen antamista.

koituksena on hoitajien työn helpottaminen ja potilastur-

Lääkityksen mobiilikirjaamisella saavutetaan parempi lää-

vallisuuden lisääminen. Kirjaaminen tapahtuu potilaan vie-

keturvallisuus, lääkitysturvallisuus ja potilasturvallisuus.

rellä älypuhelimeen asennetulla sovelluksella. Kirjaamisen
jälkeen tiedot siirtyvät suoraan sairaalan potilastietojärjes-

Lääkityksen mobiilikirjaaminen otettiin käyttöön aluksi

telmään langattoman verkon välityksellä.

hybridiosastoilla, josta sen käyttö laajeni vuoden loppuun

”Medanets on helpottanut ja nopeuttanut potilaan voinnin tarkkailua, kun
vitaalimittaukset on saatu suoraan merkittyä tietojärjestelmään. Lääkehoidossa myös potilaan lääkityksen tarkistaminen onnistuu potilaan vierellä,
esimerkiksi tarvittavat kipulääkkeet - milloin ja paljonko on saanut lääkettä.
Lääkityksen antokirjaus on lisännyt lääkehoidon turvallisuutta ja samalla
potilaan saama tieto lääkityksestä on lisääntynyt.”
Apulaisosastonhoitaja Marja-Leena Pietikäinen, Ortopedian ja Traumatologian osasto.
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CASE

nopealla aikataululla laajentamaan etävastaanottojen mää-

Eettinen tapauskeskustelu on kansainvälisesti kehitetty

Etävastaanottotoiminnan
kehittäminen psykiatria

rää siten, että enimmillään kevätkuukausina jopa noin 70 %

eettisen tuen muoto, jolla voidaan vahvistaa eettistä osaa-

käynneistä toteutettiin etäyhteyksien avulla. Osa etävas-

mista ja potilaan hoitoon liittyvää päätöksentekoa. Eettinen

taanotoista toteutettiin puhelimitse ilman näköyhteyttä.

tapauskeskustelu käydään terveydenhuollon ammattihen-

Huima nousu oli Video Visit -palvelun kautta videovälitei-

kilöiden kesken, joista joku on käytännön työssään kohdan-

sesti tapahtuvissa etävastaanottokäynneissä, vuonna 2019

nut konkreettisen, työhönsä liittyvän eettisen ongelman.

etäkäyntejä toteutettiin alle 100 kun vuonna 2020 määrä oli

Nämä keskustelut on koettu tärkeiksi ja hyödyllisiksi työn

yli 4 500. VideoVisit -palvelu mahdollistaa myös ryhmävas-

ja työssä kehittymisen kannalta. Keskustelujen on koettu

taanotot ja yksittäisiä ryhmäkokoontumisia/ kertoja, esim.

lisäävän ajattelun monipuolisuutta.

Kliinisen hoitotyön opettaja Mervi Paldanius Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimusosaamiskeskus
ja projektikoordinaattori Tiina Ojalainen, Psykiatrian
palvelukeskus.
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on linjannut jo vuonna
2015 että etänä annetut terveydenhuollon palvelut ovat
pääsääntöisesti verrannollisia perinteisiin vastaanottokäynteihin. Mielenterveys ja hyvinvointipalvelukeskus on ollut

DKT hoitomallin ryhmät ja psykoedukaatio -ryhmä toteutettiin etävastaanottoina. Vastaanottomuotojen monipuolistu-

Henkilökunnalla, potilailla ja heidän omaisillaan on mah-

minen toi mukanaan myönteistä muutosta, sillä käyttämät-

dollisuus ilmoittaa eettiseen toimintaan liittyviä vaarata-

tä jääneiden aikojen määrä pieneni kaikilla psykiatrian poli-

pahtumia (HaiPro). Ilmoitukset ovat liittyneet itsemäärää-

klinikoilla.

misoikeuteen, epäasialliseen käytökseen tai potilaan yksityisyyden loukkaamiseen liittyviin asioihin. Tavoitteena on

aktiivisesti mukana viiden yliopistosairaalan yhteisessä

ollut oppia havaituista eettisistä tilanteista ja kiinnittää eri-

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa koko hankkeen ajan. Virtuaalisairaalahankkeen aikana Mielenterveys ja hyvinvointipalvelukeskuksessa avattiin 2 digihoitopolkua sekä nuorille
että aikuisille ensimmäisenä yliopistosairaalana Suomessa

3.5 Eettinen osaaminen ja
toiminta

tyistä huomiota eettisesti hyvään hoitoon.

keväällä 2018. Psykiatrian yksiköissä Digihoitopolkuja ei
saatu hyödynnettyä potilaan hoidossa juurikaan muilta
osin kuin etävastaanoton toteutuksessa ja siinäkin pienimuotoisesti. Tammikuussa 2020 Mielenterveys ja hyvinvointipalvelukeskuksen johtoryhmässä esiteltiin tilannekatsaus digitaalisten palveluiden käytöstä. Tuolloin etävas-

Ylihoitaja Tarja Poikkeus, Hoitotyön palvelukeskuksen
hallinto ja kliinisen hoitotyön asiantuntijat Susanna

Pidetyt eettiset tapauskeskustelut vuosina 2019-2020.

Vatanen ja Anu Lahti, Hoitotyön kehittäminen, opetus
ja tutkimusosaamiskeskus.

taanottoja aikuispsykiatrian digihoitopolun sisällä toteutui
8 potilaan kohdalla. Tavoitteena oli, että vastaanotoista

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa moniammatilliset eet-

vuonna 2020 toteutuisi 30 % etävastaanottoina valtakun-

tiset tapauskeskustelut ja eettiseen osaamiseen ja toimin-

nallisten linjausten mukaisesti.

taan liittyvät vaaratapahtuma-ilmoitukset on otettu käyttöön vuonna 2019. Nämä toimintamallit voivat täydentää

Koronapandemia muutti tilanteen nopeasti ja yllätykselli-

toisiaan ja auttavat tunnistamaan ja keskustelemaan eetti-

sesti. Psykiatrian poliklinikoilla pystyttiin keväällä 2020

sistä ongelmista.
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3.6 Ammatillisen toimintaan liittyvien laatukriteerien toteutuminen
nykytilan arvioinnissa vuonna 2020
Ylihoitaja, osaamiskeskusjohtaja Minna Taam-Ukkonen,
Hoitotyön palvelukeskuksen hallinto.

4. Hoitotyön laatu ja hoitotyösensitiiviset indikaattorit

Magneettisairaala kehittämiseen liittyviä laatukriteereitä

Niiden perusteella ammatilliseen toimintaan liittyvät

Hoitotyön laadun tuottamisen ja tarkastelun tavoitteena

Hoitotyön laatu asiantuntijaryhmässä oli 22 jäsentä vuonna

prevalenssien toteutukseen muun muassa olemalla paine-

ammatillisen toiminnan rakenteisiin liittyen on arvioitu kai-

vahvuudet KYSissä olivat:

on tukea näyttöön perustuvaa kehittämistä, johtamista ja

2020. Ryhmän jäsenistä seitsemän on käytännön hoitotyötä

haavaprevalenssiin liittyen yhteydessä haavatyöryhmään ja

päätöksentekoa. Hoitotyösensitiivisillä indikaattoreilla ku-

tekeviä, kuusi hoitotyön johtoa, kahdeksan erilaisissa asian-

osastonhoitajiin.

vataan niitä henkilöstö ja asiakastuloksia, joihin eri tasoilla

tuntija tehtävissä toimivia henkilöitä ja yksi hoitotieteen

tuuta toimia itsenäisesti ja tehdä hoitotyön päätöksiä

toteutetulla hoitotyön toiminnalla on mahdollisuus vaikut-

professori. Puheenjohtajana toimi kliinisesti erikoistunut

Ryhmässä on keskusteltu esille nostetuista teemoista, ku-

omassa työssään.

taa. Toiminnan ja prosessien kehittäminen näyttöön perus-

hoitaja Tuija Leinonen, sihteerivuoro oli vaihtuva. Asian-

ten hoitajien jaksaminen, sitoutuminen, vaihtuvuus ja riit-

tuvien tulosten avulla sujuviksi ja tehokkaiksi parantaa

tuntija ryhmän toiminnan tavoitteet määriteltiin yhdessä

tävyys sekä kehittämisen mahdollistava aika osastotyössä.

asiakastyytyväisyyttä ja -turvallisuutta. Samalla se vaikut-

ensimmäisellä kokoontumiskerralla syksyllä 2019.

COVID-19 pandemia on lisännyt huolta entisestään. Ryhmä

kissa asiakas-/potilashoitoa toteuttavissa yksiköissä vuonna
2020.
Ammatillisen toiminnan rakenteisiin liittyvät vahvuudet ja
kehittämiskohteet on tunnistettu nykytilan arvioinneissa,
jotka huomioidaan hoitotyön kehittämisessä toimintayksikkö- ja organisaatiotasolla.

- Kliinistä työtä tekevillä hoitajilla on vapautta ja vas-

- Kliinistä työtä tekevä hoitaja on osallistunut turvallisuuteen liittyvän kysymyksen ratkaisuun moniammatillisessa työryhmässä.
- Yksikössä mitataan ja seurataan hoitajien työtyytyväisyyttä kansallisesti sovitun mittausprotokollan
mukaisesti (NES+).

on esittänyt huolensa hoitotyön laadusta ja potilasturvalli-

taa myös työntekijöiden vastaaviin tuloksiin ja koko organisaation vetovoimaan. Muutokset prosesseissa ja toimin-

Hoitotyön laatu asiantuntijaryhmän toiminnan tavoitteet

tatavoissa tapahtuvat kuitenkin hitaasti ja siksi tulosten

ovat:

jatkuva, säännöllinen tarkastelu toiminnan eri tasoilla on

- tukea asiakaslähtöisyyden, hoitotyön laadun ja potilas-

välttämätöntä.

turvallisuuden kehittämistä.
- edistämää näyttöön perustuvaa toimintaa ja yhtenäisiä

Ammatillisen toimintaan liittyvät kehittämisalueet
KYSissä olivat:

4.1 Hoitotyön laatu asiantuntijaryhmän esittely

- Yksiköstä löytyisi esimerkki hoitajalähtöisestä aloitseen palautteeseen.

Ammatillista toimintaa tukeva rakenne

taa, lisäksi usealla ryhmän jäsenellä on vaikeuksia päästä
Teams-kokouksiin tilojen ja/tai laitteiden puutteen vuoksi.
Teams-kokous koettiin haasteelliseksi ja keskustelu oli vähäisempää kuin läsnäolo kokouksissa. Vuonna 2020 työryhmältä puuttui selkeä tehtävä, jota viedä eteenpäin ja kokonaisuutena vuosi oli hyvin haasteellinen.

hoitajien ja kätilöiden vuoden juhlaviikolle. Kvartaaleittain

Kliinisesti erikoistunut hoitaja, APS-toiminta, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, Tuija Leinonen, Heräämö ja
vastaanotto- ja kotiutusyksikkö.
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lusti. Useat päällekkäiset menot ovat haitanneet toimin-

työn tavoite- ja toimintaohjelmaa ja teki posterin sairaan-

sa yhteistyötä, jolla olisi vaikutusta muutoksiin KYSissä.

salliseen vertailutietoon.

yhdeksän kertaa, joista kuusi toteutettiin Teams-yhteydellä.

Kokoontumiset kuukausittain ovat toteutuneet suunnitel-

Vuoden aikana ryhmä kommentoi päivitettyä KYSin hoito-

- Hoitaja/hoitajat tekisivät asiakkaan ja perheiden kans-

tiivisillä laatuindikaattoreilla ja tietoa verrattaisiin kan-

Hoitotyön laatu -asiantuntija ryhmä kokoontui vuonna 2020
COVID-19 epidemian takia kaksi kokousta peruuntui.

teesta, joka pohjautuisi asiakkaalta/potilaalta tullee-

- Yksikössä mitattaisiin hoitotyön laatua hoitotyösensi-

käytäntöjä sekä hoitotyön laatua käytännön työssä.

suudesta Hoitotyön kehittämisen ohjausryhmälle.

tutustuttiin Hoitotyön potilaspalautteiden (HoPP), opiskelijaohjauksen laadun (CLES), hoitohenkilökunnan sitoutuneisuuden (NES+) ja kaatumisten seurannan sekä painehaavaprevalenssien tuloksiin. Ryhmä on pyrkinyt vaikuttamaan
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4.2 Näyttöön perustuva toiminta
Kliinisen hoitotyön asiantuntijat Tarja Tervo-Heikkinen

vata yhdestä kahteen kertaan vuodessa, mutta vuoden

ovat keskeisiä kansainvälisissä akkreditoinneissa. Lisäksi

jeita. Ajantasaisen tiedon saatavuutta ja käyttöä KYSissä tu-

2020 COVID-19-tilanteesta johtuen tapaamisesta jouduttiin

yhteistyön tavoitteena oli paitsi pystyä tuottamaan kansal-

kevat tietojärjestelmät, internet-yhteydet ja alan julkaisut.

luopumaan. Valtakunnallisen verkoston tavoitteena on ja-

lista vertailutietoa myös pystyä vertailuun kansainvälisesti

kaa tietoa ja hyviä käytäntöjä sekä pohtia hoitotyön kehit-

käytössä olevissa teemoissa ja indikaattoreissa. (Junttila

tämisen kärkiteemoja valtakunnallisesti. Vuosien 2018-2019
kansallinen painehaavatutkimus oli myös valtakunnallisen

ym. 2020.) Kansallista vertailutietoa saatiin hoitotyön po-1 of 15
tilaspalautteista (HoPP-kysely) ja hoitohenkilökunnan si-

verkoston organisoima. Tutkimukseen liittyvä pienempi

toutuneisuudesta (NES+ -kysely). Painehaavojen ja kaatu-

ryhmä kokoontui vuonna 2020 kerran etäyhteyden kautta.

misten osalta toteutettiin kansallisen vertailutiedon tuot-

KYS on liittynyt Press Ganeyn (https://www.pressganey.

kötasolla kaatumisten ja painehaavojen osalta jo kaikilta

tamisen pilotit, mutta aineiston suppeuden vuoksi ei vielä

com/about) hoitotyön kansainväliseen tietoaltaaseen

neljältä kvartaalilta. Kivunhoidon -indikaattorin viemistä

Yliopistosairaaloiden kesken vuonna 2016 käynnistetty yh-

pystytty ilmoittamaan kansallisia vertailutuloksia erityyp-

vuonna 2018. Kansainvälisen vertailun tavoitteena on

teistyö Hoitotyön vertaiskehittämisen verkostossa

pisille työyksiköille. Vertailutieto tuotetaan toistaiseksi

(HoiVerKe) jatkuu. Verkoston tavoitteena oli hoitotyösen-

osallistuvien organisaatioiden omana työnä. Painehaava-

yhteen Suomen sairaanhoitopiirien hoitotyön kehittämi-

sitiivisten tulosindikaattoreiden kokoaminen ja tiedonke-

prevalenssitiedoista koostettava kansallinen vertailutieto

seen liittyviä henkilöitä. Verkoston tavoitteena on ollut ta-

ruun aloittaminen erityisesti niistä indikaattoreista, jotka

tuotetaan KYSissä.

ja Anne Vaajoki, Hoitotyön kehittäminen, opetus ja
tutkimusosaamiskeskus.

4.3 Kansallinen yhteistyö

Näyttöön perustuva toiminta on keskeinen kansallinen ta-

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen,

voite. Toukokuussa 2011 voimaan tullut Terveydenhuol-

Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimusosaamis-

tolaki painottaa, että kaiken terveydenhuollon toiminnan

keskus.

tulee perustua näyttöön ja hyviin hoito- sekä toimintakäytäntöihin. Näyttöön perustuva toiminta on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä potilaan
ja asiakkaan hoidossa sekä hänen läheistensä huomioimisessa. Tavoitteena näyttöön perustuvassa toiminnassa on
vastata potilaan/asiakkaan tarpeeseen käyttäen vaikuttaviksi tunnistettuja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä. Hoitotyön johtajat eri tasoilla varmistavat työntekijöiden osaa-

4.4 Kansainvälinen vertailu

hoito- ja hoitotyön suosituksia ja niihin perustuvia hoito-oh-

Hoitotyön valtakunnallinen kehittämisverkosto kokoaa

Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit
(Lähde: Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit - Sote-uudistus - THL)

tui vuoden 2020 aikana kymmenen kertaa etäyhteyden

käytöstä sekä perustavat omat päätöksensä parhaaseen

kautta. Verkoston tavoitteena on myös näytön tuottami-

mahdolliseen näyttöön. Koulutus antaa henkilöstölle val-

nen tutkimuksen kautta. Tästä syystä verkosto on ollut yh-

miudet näyttöön perustuvaan toimintaan.

teydessä kaikkiin Suomen hoitotieteen laitoksiin ja tarjonsia oli vuonna 2020 yhteensä kolme, jotka kaikki toteutet-

(4 op) järjestetty hoitotyöntekijöille (noin 164 koulutuksen

tiin vallitsevan tilanteen vuoksi etäyhteydellä.

tietoaltaaseen pilotoitiin kolmessa työyksikössä (tehohoiKuopio
Universitydon,
Hospital
näyttöön perustuvan vertailutiedon tuominen
käytännön
ortopedian ja traumatologian ja päivystysosasto).
kehittämisen tueksi. Tuhannet sairaalat ympäri maailmaa

HoiVerKe-verkosto sai kutsun osallistua Terveyden ja hy-

sitä kautta yhtenäistää potilaiden hoitoa, lisätä toiminnan

vinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimaan Terveydenhuol-

tehokkuutta ja vaikuttavuutta, parantaa hoitotyön laatua

lon kansalliset laaturekisterit –hankkeeseen 2018-2020

sekä potilaslähtöistä palveluiden jatkuvuutta ja turvalli-

Hoitotyösensitiivisen laadun työryhmässä. Työryhmä val-

suutta. NPH eläväksi koulutuskokonaisuudessa on tehty

misteli ehdotusta hoitotyösensitiivisten laatuindikaattorei-

tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen lai-

den valitsemiseksi ja kansalliseksi kokoamiseksi Suomessa.

toksen ja tieteellisen kirjaston tietoasiantuntijoiden kans-

Hankkeessa toteutettiin myös katsaus aiheesta, joka jul-

sa. Tiedonhaun tavoitteena on, että koulutuksen käyneil-

kaistiin THL:n Tutkimuksesta tiiviisti sarjassa (Olli & Tervo-

lä on tarvittavat taidot tiedon hakemiseen tieteellisistä

Heikkinen 2020).

Sairaalatason syntymätietojen pilotti toteutettiin vuoden

Compared
by: Non
Magnet
tuottavat näyttöön
perustuvaa
tietoa National Database

viimeisellä kvartaalilla.

of Nursing Quality Indicators (NDNQI) tietoaltaaseen, joka

Peer Group: Non-Magnet Facilities

Measure: Total Patient Falls Per 1,000 Patient Days
Esimerkkikuva KYS-tason kvartaaliraportista (kaatumiset).

1.00
0.80
0.60
0.39

0.40
0.22

0.20

0.07

0.00

käynyttä) noin joka toinen vuosi. Koulutuksen tavoitteena
on lisätä henkilöstön näyttöön perustuvaa osaamista ja

loppuun mennessä.
KYSin tuloksista saatiin vertailua sairaala- ja toimintayksik-

nut mahdollisuutta yhteistyöhön. Tähän liittyviä tapaamiVuodesta 2009 lähtien NPH eläväksi koulutusta on

tasolla. Raportit ovat saatavilla aina seuraavan kvartaalin

keskus.

Tämän lisäksi muutamia keskussairaaloita on liittymässä

vastaavat vaikuttavien toimintatapojen ja menetelmien

alkaen vertailuraportteja voi tarkastella myös kuukausi-

Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimusosaamis-

yliopistosairaalaa ja näiden lisäksi neljä keskussairaalaa.
tai kiinnostuneita liittymään verkostoon. Verkosto kokoon-

kaiselle tietoja tuottaneelle organisaatiolle. Vuodesta 2020

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen,

Vuonna 2020 HoiVerKe-verkostoon kuuluivat kaikki viisi

misen ja toimintakäytäntöjen yhtenäisyyden. Lisäksi he

puolestaan tuottaa vertailuraportit neljännesvuosittain jo-
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Metrics
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2019 Q2
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2021 Q1
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Hospital-Standardized
Score

0.22

0.39
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Mean
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Standard Deviation

0.67

0.70

0.70

0.70

0.57

0.65

0.64

0.81

0.68

4.5 Magneettisairaala laatukriteerien nykytilan arvioinnit

on 7-21 kriteeriä, joiden osalta pohditaan toteutuvatko ne
kokonaan, osittain vai ei ollenkaan arvioitavassa yksikössä.

Nykytilan arviointien kriteereiden täyttyminen v. 2020.

Kokonaan toteutumiseen vaaditaan yleensä asian dokumentoitua seurantaa kahdelta edeltävältä vuodelta. Nyky-

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Pekka Saastamoinen,

tilan arvio kootaan kerran vuodessa syksyllä. Arviointiin

Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimusosaamis-

osallistuu koko työyksikön henkilökunta ja työyksikön vas-

keskus.

tuulääkäri kommentoi myös arvioinnin tulosta. Nykytilan

Hoitohenkilökunnan työtyytyväisyys ja
sitoutuneisuus, NES+ kysely

NES+ kyselyn keskiarvotuloksia summamuuttujittain vuosilta 2018-2020.

Suunnittelija Tiia Harjulampi, Hoitotyön kehittäminen,
opetus ja tutkimusosaamiskeskus.

arvioinneista valittuja yksikön kehittämiskohteita seurataan

Hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta

pitkin vuotta.

selvittävä kansallinen NES+ (Nursing Engagement Survey)

Nykytilan arviointi on prosessi, jonka aikana selvitetään,
miten KYS ja sen yksittäiset yksiköt asemoituvat suhteessa

Kehittämiskohteiksi on useissa työyksiköissä valittu muun

magneettisairaalan laatukriteereihin. Arvioinneista saa-

muassa mentoroinnin, perehtymisen ja asiakkaan hoito-

daan tietoa hoitotyön vahvuuksista ja kehittämistä vaati-

polkujen kehittäminen ja hiominen. Myös vertais- ja itsear-

vista osa-alueista. Arvioinnin aihepiireinä ovat hoitotyön

vioinnin kehittäminen, potilasturvallisuus, laadun mittaami-

johtaminen, ammatillinen toiminta, ammatillista toimintaa

nen ja näyttöön perustuva toiminta on nostettu kehittämis-

tukeva rakenne ja tutkimus ja kehittäminen. Aihepiireissä

kohteiksi työyksiköissä.

kysely on toteutettu KYSissä jo kolmena vuonna (20182020). Kansalliset seurantatiedot ovat kysiläisten luettavissa intranetissä. Kyselyn tavoitteena on tunnistaa kehittäNykytilan arvioinnin tulokset kunkin teema-alueen osalta
raportoidaan sisällysluettelon mukaisesti kunkin osaalueen kohdalla tässä vuosikertomuksessa.

miskohteita yksikkö- ja sairaalatasolla. KYSissä väittämien
asteikko on 1-6. Keskiarvojen tavoitetasoksi on sovittu 4,8
ja hälytystasoksi 3. Hälytystason alle jääminen kertoo, että
asia on tärkeää nostaa kehittämiskohteeksi. KYS-tasolla on
sovittu, että yhteisesti seurattava väittämä on 41. Minulla

4.6 KYS tulosten raportointi
Kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja TervoHeikkinen, Hoitotyön kehittäminen, opetus ja
tutkimusosaamiskeskus.
Tulosten raportoinnilla kuvataan 1) kuinka hyvin prosessimme toimivat, 2) olemmeko saavuttaneet asettamamme
tavoitteet, 3) kuinka paljon toiminnassamme on vaihtelua,
4) kuinka muutokset ja tavoittelemamme parannukset
vaikuttavat tuloksiin ja 5) ovatko tekemämme muutokset
toiminnassamme pysyviä myös pitkällä aikavälillä.

kehittämiskohteita vuosittain. Raportointia kehitetään jatkuvasti, jotta se palvelisi hoitotyöntekijöitä ja johtoa eri

Magneettisairaala indikaattoreiden vuosikello.

on riittävästi aikaa potilailleni.

tasoilla.
SYKe-intrassa otettiin käyttöön hoitotyösensitiivisiä indikaattoreita ja prevalensseja kuvaava vuosikello. Vuosikelloon on kuvattu painehaavoja, infektioita ja vajaaravitsemusta koskevien prevalenssien ajankohdat ja raportointi

Esimerkki hoitotyön
potilaspalautteesta,
tavoitetaso ja summamuuttujien keskiarvot.

Hoitotyön potilaspalaute, HoPP
Suunnittelija Tiia Harjulampi, Hoitotyön kehittäminen,
opetus ja tutkimusosaamiskeskus

sekä kaatumisten raportointi SYKe-intrassa. Lisäksi vuosikellossa on hoitotyön potilaspalautteen (HoPP) ja henkilökunnan sitoutuminen kyselyn (NES+) toteuttamis- ja raportointi ajankohdat. Sisimmällä kehällä on kuvattu nykytilan
analyysien toteuttaminen.

Hoitotyön potilaspalautetta (HoPP) on kerätty KYSissä vuodesta 2017 lähtien. Kyselyä toteutetaan neljästi vuodessa
yhden viikon ajan viikoilla 9, 22, 35 ja 48. Palautetta kerätään
sekä paperi lomakkeilla että mobiililaitteilla. Tuloksia vertail-

KYSin hoitotyösensitiivisten tulosten raportoinnin tavoittee-

laan kansallisesti ja ensimmäisiä vertailutuloksia on saatu

na on läpinäkyvyys ja julkisuus sekä tulosten helppo saata-

Raportointia työyksiköiden tärkeimpiin magneettisairaala

vuus. Tuloksia raportoidaan SYKe-intrassa Magneettisairaa-

indikaattoreihin ja niihin liittyviin seurattaviin suureisiin

la-työtilassa joko Tableau-raportoinnin tai Excel-taulukoiden

voi tarkastella SYKe-intran Magneettisairaala-työtilan kaut-

KYSissä on sovittu väittämien keskiarvoille tavoitetaso, joka

avulla. Tuloksia tarkastellaan säännöllisesti osaamiskeskus-

ta Hoitotyön kehittämisen tilannekatsauksesta. Tilanne-

on 4,75. Taso on päätetty Hoitotyön laatu -asiantuntijaryh-

Kyselystä saadut avoimet palautteet toimitetaan yksiköihin

dollisia kehittämiskohteita. KYS-tasolla on sovittu, että

ten kehittämisryhmissä, osastokokouksissa, päivittäisjohta-

katsaukseen on koottu indikaattoritietoa työyksiköiden

mässä ja hyväksytty Hoitotyön ohjausryhmässä. HoPP-rapor-

osastonhoitajille ja ylihoitajille, jotka käsittelevät ne. Avoimet

yhteisesti seurattava väittämä on 10. Hoitajat kohtelivat

misen palavereissa sekä eri aiheen mukaisissa työryhmissä.

omasta tietotuotannosta sekä vertailulukuja kansalliseen

tit kootaan visuaalisen analytiikan portaaliin), jossa ne ovat

palautteet liitetään myös KYSin yleiseen palautedataan, jotta

minua hyvin.

Tulosten pohjalta kussakin työyksikössä valitaan soveltuvia

tai kansainväliseen tietotuotantoon.

kaikkien kysiläisten nähtävissä.

niistä saadaan myös koko organisaation tasolla esille mah-
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Kaatumisten seuranta ja
ennaltaehkäisy
Kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen,
Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimusosaamiskeskus.
Kaatumiset ja putoamiset ovat yleisimmät tapaturmatyypit
iäkkäillä. Yli puolet erikoissairaanhoitoon vieneistä tapaturmista johtui kaatumisesta tai putoamisesta. Useimmiten
kaadutaan kotona tai kodinomaisessa paikassa, mutta sairaalahoidon muuttuessa yhä avohoitopainotteisemmaksi
vuodeosastojen potilaat ovat yhä useammin heikompi kuntoisia ja monisairaita. Ennaltaehkäisevät toimet ovat siksi

CASE

haittojen luokittelu on NDNQI:n luokituksen mukainen.

Asiakkaiden kaatumisten ennaltaehkäisy KYSin poliklinikoilla

kon käyttöä. Poliklinikalla tapahtuva kaatuminen kirjataan

Kartoitimme syksyn 2020 aikana poliklinikoilla hoitotaulupotilaan hoitokertomuksessa olevaan hoitotaulukkoon ja
kaatumisesta tulee tehdä myös HaiPro -ilmoitus. Hoitotau-

Kliinisen hoitotyön asiantuntijat Hanna Happonen,

lukkotieto antaa mahdollisuuden vertailutiedon tuottami-

Anu Lahti, Tea Metsävainio, Marja Selenius, Helena

seen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kaatumisten ehkäisy vuodeosastoilla
Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimusosaamis-

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen,

Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimusosaamis-

keskus.

Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimusosaamis-

keskus.

keskus.

Syksyn 2020 aikana poliklinikoiden hoitajille pidettiin koulu-

falltips.org) pilotoitiin vuoden 2020 alussa neurologian

tusta kaatumisten ennaltaehkäisystä ja kaatumisten kirjaa-

vuodeosastolla. Mallista saadut kokemukset tukivat mallin

Poliklinikoiden kaatumisen ehkäisymallin suunnittelu alkoi

misesta hoitotaulukkoon yhtenäisen koulutusmateriaalin

laajentamista kaikille aikuisten vuodeosastoille KYSissä.

keväällä 2020. Tavoitteena oli, että kaikki KYSin poliklinikat

avulla. Kaatumisten ennaltaehkäisytyö jatkuu edelleen hen-

Vastuuhenkilökoulutukset aloitettiin keväällä 2020 ja syk-

seuraavat potilaiden/asiakkaiden kaatumisten määrää ja

kilökunnan interventiokoulutuksilla ja kaatumisten ja niihin

syyn mennessä vastuuhenkilöiksi oli koulutettu hoitotyön-

niistä aiheutuvia haittoja yhtenäisesti sovitulla tavalla ja

liittyvien haittatapahtumien jatkuvalla seurannalla.

tekijöitä ja johtajia yhteensä 95 henkilöä. Mallin tavoite on
sitouttaa niin johtajat, henkilöstö kuin asiakkaat ja heidän

tärkeitä myös sairaalassa.

läheisensä yhtenäiseen toimintatapaan kaatumisten ehkäisyssä. Malliin liittyy vastuuhenkilöiden ja koko työyksi-

Turvallisesti kaiken ikää-ohjelman 2021-2030 tavoitteena

kön henkilöstön kouluttaminen, jokaisen potilaan kaatu-

on vähentää tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin

misvaaran arviointi ja yksilöllisen kaatumisten ehkäisyn

liittyvää kuolleisuutta ja hoitojaksoja. Toimintaohjelma

suunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi

painottaa systemaattista kaatumisvaaran arviointia ja eh-

mallissa tehdään tietokyselyt ennen ja jälkeen koulutuk-

käisytoimien yksilöllistä kohdentamista. Johdolla on tässä

sen sekä mallin suunnitelmallisen käyttöönoton jälkeen

toiminnassa vahva vastuu. (STM 2020.)

aloitettavat mallin auditoinnit. Auditoinnit toteutetaan
Surveypal -kyselyllä ja raportoidaan kuukausittain. Fall

KYSin päivystyspoliklinikalle kaatumisen vuoksi kirjautu-

T.I.P.S. vastuuhenkilöille on perustettu oma Teams-työtila,

neet hoitojaksot ja päivystyskäynnit ovat olleet maltillisessa

jossa on tukimateriaalia ja jota kautta on mahdollista myös

nousussa. Vuosittaista vaihtelua on havaittavissa päivystyspoliklinikan päivystyskäynneissä. Tätä osittain selittänee
myös keliolosuhteiden vaihtelut.

Painehaavojen ehkäisy ja seuranta
Kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen,

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Tarja Tervo-Heikkinen,

Painehaavojen ehkäisyä ja seurantaa on kehitetty KYSissä

Kaatumisten ehkäisyn Fall T.I.P.S toimintamallia (www.

Tirkkonen, Anne Vaajoki ja Susanna Vatanen, Hoitotyön
kehittäminen, opetus ja tutkimusosaamiskeskus.

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto (AKE)

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkoston (AKE) koordinaatiovastuu on KYSillä, mutta moniammatillinen verkosto toimii koko KYS-ervan alueella. AKE on asiantuntijaverkosto,
jonka yhtenä tavoitteena on hyvien käytäntöjen jakaminen
eri organisaatioiden välillä koko sote-kentässä. Verkosto
osallistui vuonna 2020 alueellisen kehittämisen lisäksi
myös kansalliseen kaatumisten ehkäisyn kehittämiseen
muun muassa Terveyskylän Kuntoutumistaloon rakennetun Kaatumisten ehkäisyn osion (ei vielä julkaistu) tekemiseen sekä Sosiaali- ja terveysministeriön Koti- ja vapaa-ajan
tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2021-2030
julkaisun laatimiseen. AKE julkaisee myös kaikille vapaasti
hyödynnettäviä materiaaleja kuten Pysytään pystyssä -opas
ja Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet chek-lista. AKE aloitti
syksyllä 2020 luentosarjan, jonka kuukausittain puolen tunnin kestoiset lyhytluennot on katsottavissa myös tallenteina AKEn materiaalipankista (www.psshp.fi/ake).

usean vuoden ajan. Painehaavariskin tunnistaminen ja
toimintaohjeet Kuopion yliopistollisessa sairaalassa -työohje (OHJE-2013-05329) päivitettiin vuoden 2020 alussa
koko sairaalaa kattavaksi ohjeeksi. Ohje sisältää yleiset
ohjeet painehaavojen ehkäisyyn eri toimintaympäristöissä,
käytössä olevat riskimittarit ja vuokrattaviin erikoispatjoihin liittyvät ohjeet. Painehaavojen ehkäisyyn sisältyvät
painehaavariskin tunnistaminen, ihon kunnon seuranta,
soveltuvan makuualustan valinta, asentohoidosta, oikeasta siirtotekniikasta, ravitsemuksesta, ihon puhtaudesta ja
kuivana pysymisestä huolehtiminen. Näiden lisäksi tulee
huomioida mm. erilaisten laitteiden, lastojen ja teippausten aiheuttama rasite ihon kunnolle. Ihon kunto tulee tarkastaa aina potilaan saapuessa sairaalaan ja työyksikköön.
Myös painehaavariski tulee arvioida jokaiselta potilaalta
sairaalaan / työyksikköön tullessa.
KYSissä otettiin tehohoidon ympäristössä käytettävän Jack-

jakaa kokemuksia mallin käytöstä. Ensimmäiset auditoin-

son-Cubbin ja aikuisten Braden painehaavariskin arvioin-

nit pilottien jälkeen toteutuivat joulukuussa 2020. Mallin

timittareiden rinnalle lapsille ja nuorille tarkoitettu Braden

implementointi vuodeosastoille jatkuu vuonna 2021.

QD ja vastasyntyneiden tehohoidon Neonatal Skin Risk
Assessment Scale (NSRAS) arviointimittarit. COVID-19-tilan-

Pilotti kameravalvonnan käytöstä kaatumisten

teesta johtuen näiden lasten ja nuorten painehaavariskin

ehkäisyssä alkoi marraskuussa 2020. Pilotti toteutetaan

arviointimittareiden implementointi yksiköissä hidastui ja

neurologian osastolla, jossa Fall T.I.P.S. toimintamalli on

siirtyi syksyyn. Myös aikuisten vuodeosastoilla käytettävän

jo jatkuvassa käytössä. Pilotissa testataan Verso Visionin

Braden mittarin käyttö on niukkaa. Vajaaravitsemus hidas-

teknologiaa (https://www.versovision.com/fi). Pilotti jatkuu

taa potilaan toipumista, haavojen paranemista sekä altis-

elokuuhun 2021.

taa painehaavoille (Haesler 2019). Yhteistyössä ravitsemus-

Sairaanhoitaja Katri Tikkanen Neurologian osastolta kirjaamassa tietoja Fall T.I.P.S. taululle.
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terapeuttien kanssa sekä Braden että Braden QD-mittarei-

Painehaavat asteittain, kuukausittain ja yhteensä vuonna 2020.

hin on yhdistetty vajaaravitsemusseulan arvot, joka helpot-

IHON KUNNON TARKASTUS

PAINEHAAVARISKIN ARVIOINTI

taa ravitsemukseen liittyvää arviointia.
Painehaavojen ehkäisyssä tärkeä osa on myös oikeanlaisessa makuualustassa. Vuonna 2017 tehdyn päätöksen ja

AJANTASAINEN KIRJAAMINEN HOITOKERTOMUKSEEN JOKA VAIHEESSA

hankinnan kilpailutuksen jälkeen kaikki KYSiin tulevat uudet patjat ovat vähintään keskiriskin patjoja. Korkean ja
erittäin korkean riskin patjoja voivat työyksiköt ostaa tai
vuokrata työyksikköönsä. Tämän lisäksi korkean ja erittäin
korkean riskin patjojen vuokrausta on kehitetty yhdessä
Servican kanssa työyksiköitä mahdollisimman hyvin palve-

Jokaiselle potilaalle heti hoitoon tullessa ja


korkean ja erittäin korkean riskin potilailla 1x /vrk



matalan ja keskisuuren riskin potilailta x1/vko

levaksi järjestelmäksi. Työyksiköt voivat vuokrata tarvitsemansa vaihtuvapaineisen tai minimipainepatjan vaikka
vain yhdeksi päiväksi KUTI-järjestelmän kautta, jolloin patja
toimitetaan ja haetaan pois Servican toimesta. Vuonna
2020 tällä tavoin KYSin yksiköt vuokrasivat patjoja yhteensä
4 956 vuorokaudeksi.

KORKEAN TAI ERITTÄIN
KORKEAN RISKIN POTILAS

EI PAINEHAAVAA

Kuukausittain toteutettava painehaavaprevalenssiseuranta

PAINEHAAVOJEN LUOKITTELU

aloitettiin kaikilla somaattisilla vuodeosastoilla ja tehohoi-



I ASTE vaalenematon punoitus

sekä nefrologian yksikössä prevalenssit toteutuvat kerran



II ASTE Ihon pinnallinen vaurio
III ASTE Koko ihon vaurio
IV ASTE Koko ihon ja ihonalaiskudoksen vaurio

HOITOTYÖN INTERVENTIOT


Asentohoito



Pehmusteiden ja sopivan alustan
käyttö (vuokrapatjat KUTIjärjestelmästä)



Ihon hoito (minimoi teipin käyttö, suojaa laitteiden alla oleva iho, vaihda sijaintia säännöllisesti)



Ravitsemuksesta huolehtiminen



Potilaan ja läheisen ohjaus ja osallista-



Luokittelematon

dossa syksyllä 2019. Aikuis- ja nuorisopsykiatrian yksiköissä
kvartaalissa. Yhteensä 34 työyksikköä tuotti painehaavojen
prevalenssitietoa vuonna 2020. Prevalenssiseurantaa toteutetaan suunnitellusti joko kuukauden toisena tiistaina
tai kolmantena torstaina. Prevalenssitiedot raportoidaan
avoimesti SYKe-intrassa. Raportointia kehitetään edelleen.

”Potilaat ovat kiinnostuneita ja suhtautuvat pääsääntöisesti hyvin positiivisesti painehaavaprevalenssin
toteutukseen, etenkin kun heille perusteellaan, miksi se tehdään. Potilaiden ihon kunto pyritään tarkastamaan hoitotoimenpiteiden tai muiden vastaavien tilanteiden yhteydessä. Ihonkunnon tarkastus on
osa potilaan hyvää ja kokonaisvaltaista hoitoa.”

ESTÄ VAURION PAHENEMINEN

OHJE: Painehaavariskin tunnistaminen ja toimintaohje Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 46

Sairaanhoitaja Jaana Leinonen, Syöpätautien vuodeosasto.
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Kivunhoidon arviointi
Kliinisen hoitotyön asiantuntijat Tiina Naumanen, Pekka
Saastamoinen ja Anne Vaajoki, Hoitotyön kehittäminen,
opetus ja tutkimusosaamiskeskus.

tekevät hoitajat eivät voi koota tietoa eivätkä he saisi olla

joka viidennessä havainnoiduista tilanteista käsihuuhde

tietoisia aineistonkeruupäivästä. Syksyllä 2020 toteutettiin

jätettiin kokonaan ottamatta, vaikka hoitotilanne olisi

kivun arvioinnin -indikaattoriin liittyvä pilotointi ortopedian,

huuhteen käyttöä edellyttänyt.

päivystys- ja tehohoidon osaston työyksiköissä. Pilotissa arvioitiin sekä kivun arvioinnin esiintyvyyttä, että toteutusta.

Käsihygieniaosaamisessa oli eroja ammattiryhmien välillä.

Ajankohta systemaattisen kivun hoidon arvioinnin toteu-

Hoitajat ottivat käsihuuhdetta melko hyvin, mutta huuh-

tukselle eri työyksikössä on suunnitteluvaiheessa.

teen hieronta-aika oli edellisvuosiin verrattuna lyhentynyt.

Kivunhoitoa on tarkasteltu useita vuosia Kivuton sairaala –

Parhaiten hoitajat toteuttivat käsihygieniaa potilaskoske-

hankkeessa. Vertailutiedon saamiseksi kivun arvioinnista ja

tuksen jälkeen. Lääkärit ottivat käsihuuhdetta hieman edel-

hoidosta on mahdollista käyttää NDNQI:n indikaattoria.
Indikaattori soveltuu sekä lasten että aikuisten kivun arvioinnin ja hoidon tarkasteluun niin vuodeosastoilla kuin
avohoidossa.
Potilaan kivun arvioinnin tarkoituksena on saada hä-

Käsihygienian havainnoinnit ja käsihuuhteen kulutus

lisvuosia aktiivisemmin, mutta siitä huolimatta 40 %:ssa
havainnoiduista hoitotilanteista käsihuuhdetta ei käytetty
lainkaan ja vain 28 %:ssa tilanteista käsihuuhdetta hierottiin käsiin riittävän kauan.

Osastonhoitaja Ella Mauranen, Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö.

Käsihygieniaosaamisen trendi on ollut viime vuosina las-

nen kivustaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva.

keva eikä edes koronaepidemia ole saanut suuntaa kään-

Arviointi sisältää kivun sijainnin, ominaispiirteiden, keston,

tymään.

määrän, laadun, voimakkuuden, kipua aiheuttavien teki-

Asianmukainen käsihygienia on infektioiden torjunnan pe-

jöiden ja kipuinterventioiden vaikutusten arviointia. Lisäksi

rusta ja se on tärkeä osa potilas- ja työturvallisuutta sekä

arviointi sisältää toimintaa heikentävän kivun arviointia,

hoidon laatua.

kuten kivun vaikutus potilaan toipumiseen, uneen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen toimintaan, fyysiseen toimintaky-

Käsihuuhteen käyttö

kyyn, kykyyn palata työhön tai tehdä päivittäisiä askareita.

KYSissä vuonna 2020 käsihuuhdetta käytettiin somaattisilla
vuodeosastoilla 78 litraa/1 000 hp (tavoite 200 litraa/

Asetukseen perustuen kipu, sen hoito ja hoidon vaikutuk-

1 000 hp) ja teho-osastoilla 230 litraa/1 000 hp (tavoite 300

set tulee kirjata täsmällisesti potilasasiakirjoihin. Kirjaami-

litraa/1 000 hp). Käsihuuhteen kulutus somaattisilla vuode-

nen tekee potilaan kivun näkyväksi, antaa näyttöä potilaan

osastoilla kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 16 % ja

hoitoprosessista, kivun hoidon onnistumisesta ja laadusta.

teho-osastoilla 13 %. KYSin käsihuuhteen kulutuksen nousu

Kirjaaminen edistää tiedon kulkua ja mahdollistaa potilaan

on ollut hyvin maltillista vuodesta toiseen.

kivun hoidon jatkuvuuden.
Käsihygieniahavainnot
Kivun arvioinnin indikaattorin tarkoituksena on selvittää

KYSissä on havainnoitu käsihuuhteen käyttöä (KhYHKÄ -toi-

kivun arvioinnin esiintyvyyttä kirjaamisen kautta. Preva-

mintamalli) vuodesta 2014 lähtien. Vuonna 2020 havaintoja

lenssi toteutetaan kerran kuukaudessa. Kaikki potilaat

tehtiin yhteensä 3 424 kappaletta (hoitajia 2 720, lääkäreitä

(vuodeosastot, poliklinikat, lapset) otetaan mukaan arvioin-

637 ja laitoshuoltajia 67) 27 eri yksikössä. Käsihuuhdehie-

tiin. Arviointi toteutetaan 24 tunnin pituisena aikana takau-

ronnan tulee kestää vähintään 20 sekuntia. Tämä toteutui

tuvasti alkaen arviointihetkestä. Työyksikön kliinistä työtä

vuonna 2020 47 % havainnoiduista hoitotilanteista. Noin
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Käsihuuhteen hieronta-ajat KYSissä vuosina 2015-2020
KhYHKÄ -mallin mukaisesti.

Opiskelijaohjauksen laatu KYSissä

Opiskelijaohjauksen laatutaulu.

Kliinisen hoitotyön opettaja Marjut Heiskanen, Hoito-

5. Tutkimus ja kehittäminen

(New Knowledge, Innovation & Improvements)

työn kehittäminen, opetus ja tutkimusosaamiskeskus.

Opiskelijoiden kokemaa opiskelijaohjauksen laatua mitataan CLES-mittarilla (Saarikoski 2002©). Opiskelijaohjauk-

Ylihoitaja Taina Kalliomäki, Hoitotyön palvelukes-

sen laatu on säilynyt KYSissä erittäin hyvällä tasolla. Vuo-

kuksen hallinto.

den 2020 laskenutta vastaajamäärää selittää harjoittelujen
peruuntuminen COVID19-pandemian takia. Suositteluindeksi (olisiko opiskelija valmis suosittelemaan kyseistä yk-

5.1 Tutkimus ja kehittäminen
asiantuntijaryhmän esittäytyminen

sikköä opiskelijatoverilleen) on ollut parin vuoden aikana
käytössä.
olemassa olevan tiedon hyödyntäminen ovat keskeisessä

hintään kolme opiskelijaa on antanut palautetta. Tulokset

roolissa hoitotyön kehittymisessä ja uudistumisessa asi-

ovat nähtävissä Tableu-raportteina Magneettisairaalatyöti-

akkaiden parhaaksi ja ammatillisen identiteetin vahvista-

lan kautta SYKkeessä. Avoimet palautteet lähetetään erik-

miseksi. Käytännön potilastyötä tekevän hoitohenkilöstön

seen harjoitteluyksikköön. Opiskelijaohjauksen laatukysely

tutkimustiedon hankintaan ja soveltamiseen tarvittavia

Apulaisosastonhoitaja, asiantuntijaryhmän puheen-

taitojen vahvistamiseen on tarjottava matalankynnyksen

vuonna 2020 uuden mittarin Oppiminen harjoittelussa

johtaja Hanna-Kaisa Pellikka, Vastasyntyneiden teho-

joustavat rakenteet. Näyttöön perustuvan hoitotyön elä-

sekä Kliinisen hoitotyön opettajien toimintaa koskevia

osasto.

väksi koulutus on tukenut tutkimuksen hyödyntämisen

väittämiä.

osaamista. Se on nyt integroitu osaksi Taitava hoitaja
-koulutusta.

Opiskelijaohjauksen laatutaulu otettiin käyttöön keväällä
2020. Siihen kukin harjoitteluyksikkö voi kirjata edellisen
vuoden tuloksensa (CLES-tunnusluku, vastausprosentti ja

jia ja osa eritasoisia esihenkilöitä. Ryhmän tarkoituksena
on edistää moniammatillista toiminnan kehittämistä potilaan parhaaksi.

nyt mahdollisuuksia saada kaikki KYS:ssä tehdyt kehittä-

Harjoitteluyksiköt saavat yksikkötasoiset tulokset, mikäli vä-

Opiskelijaohjauksen laatukyselyn summamuuttujien keskiarvot vuonna 2020.

hoitajia, osa kliinisen hoitotyön asiantuntijoita tai opetta-

Asiantuntijaryhmästä muodostettu pienryhmä on selvittä-

Uuden tietämyksen tuottaminen tutkimuksen kautta ja

KYSissä pitää sisällään myös opettajaosion (CLES:n T-osio),

henkilöä, joista osa on kliinistä hoitotyötä tekeviä sairaan-

mishankkeet, opinnäytteet ja tutkimukset yhtenäiseen
järjestelmään, josta ne olisivat myös helposti haettavissa.
Lisäksi ryhmä on ollut mukana luomassa rakenteita uuden tiedon kokoamiselle ja välittämiselle, kuten kätilöiden
ja sairaanhoitajien juhlaviikon posterinäyttelyä kokoamassa. Asiantuntijaryhmän kokouksissa on myös saatu kuulla
esityksiä KYS:ssä tehdyistä Pro Gradu, YAMK ja AMK -opinnäytteistä. Tutkimus ja innovaatiot asiantuntijaryhmässä
Tutkimus ja innovaatiot asiantuntijaryhmä aloitti toimin-

on saatu kuulla mielenkiintoisia esityksiä erilaisista KYS:n

tansa syksyllä 2019. Ryhmän puheenjohtajana toimii vs.

omista innovaatiokanavista, esimerkiksi Maarit Kumpu-

apulaisosastonhoitaja Hanna-Kaisa Pellikka ja varapuheen-

lainen vieraili kokouksessamme kertomassa Living Lab

johtajan ylihoitaja Taina Kalliomäki. Ryhmään kuuluu 20

-hankkeesta.

NPS) sekä tavoitteensa kuluvalle vuodelle. Laatutaulussa on
valmiina tiedot KYS-tasoisista tavoitteista ja viimeisimmät
tunnusluvut.

Hoitotyön laatu ja hoitotyösensitiiviset indikaattorit
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5.2 Hoitotyön tutkimusklubi
Kliinisen hoitotyön asiantuntijat Tea Metsävainio, Tiina
Naumanen ja Susanna Vatanen, Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimusosaamiskeskus.

5.3 Hoitotyön tutkimus ja innovaatiotoiminta
Ylihoitaja Taina Kalliomäki, Hoitotyön palvelukeskuksen
hallinto.

Anna Ruotsalainen (vas.), Johanna Savolainen, Jenni

Ammattikorkeakoulujen AMK ja YAMK -tutkintojen opinnäy-

Mönkkönen, Sohvi Kärkkäinen, Susanna Vatanen.

telupapäätöksiä oli tehty yhteensä 40.

Hoitotyön tutkimusklubi Lasten ja nuorten osastolla.

KYSin henkilökunnan tieteellisten julkaisujen määrän seuranta tapahtuu JULKI-tietokannan avulla, ja ne ovat raportoitavissa kliinisen erikoisalan/tekijän/tutkimushankkeen
mukaisesti. Julkaisuista osa on myös raportoitavissa tieteen-

Naisten akuuttikeskukseen ja Lasten ja nuorten osastolle

alakohtaisesti SoleCris-tutkimustietokannasta Itä-Suomen

aloitettiin suunnittelemaan hoitotyön tutkimusklubien
kokoontumisia syksyllä 2020 yksiköiden toiveesta. Tavoit-

Hoitotyön tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet on määritelty

teena tutkimusklubitoiminnalla on tuoda hoitotieteellistä

KYSin hoitotyön tutkimuksen toimintaohjelmassa, jonka

tutkimusta ja näyttöön perustuvaa toimintaa lähemmäksi

tarkoituksena on edistää ja systematisoida hoito- ja muuta

käytäntöä. Tarkasteltaessa, muutettaessa ja kehitettäessä

terveystieteellistä tutkimusta, joka ohjaa ja kehittää käy-

hoitokäytäntöjä näiden pohjautuvuus näyttöön on hyvin

tännön hoitotyön toimintamalleja, johtamista ja opetusta.

keskeistä.

Ohjelma on laadittu vuosille 2020-2024. Hoitotyön tutkimuksen toimintaohjelman tavoitteena on tukea ja organi-

Tutkimusklubit tapaavat kerran kuussa. Tapaamiselle on

soida hoitotyön tutkimusta, edistää tutkimukseen liittyvää

varattu aikaa reilu tunti. Jäseniä tutkimusklubeissa on 8-10/

yhteistyötä ja lisätä hoitotyön tutkimuksen tunnettavuutta.

työyksikkö ja kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Opiskeli-

Tutkimuksella kehitetään hoitotyön laatua, tuloksellisuutta,

joita kannustetaan harjoittelujaksojensa aikana mukaan

kilpailukykyä ja uudistumista. Hoitotyön tutkimuksessa

kokoontumisiin. Tutkimusklubitapaamisissa käydään läpi

painottuvat hoidon tulokset, ammatillista toimintaa tukeva

ennalta sovittuun aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja pohdi-

rakenne, ammatillinen toiminta, hoitotyön johtaminen,

taan niiden sovellettavuutta käytäntöön. Käsiteltävät aiheet

uusi tietämys, innovaatiot ja kehitys sekä asiakasosallisuus.

ovat kliinistä hoitotyötä tekevien osallistujien valitsemia.

Hoitotyön tutkimuksen konkreettiset teemoja ovat muun

Naisten akuuttikeskuksessa kevään 2021 aiheeksi valikoitui

muassa:

yliopiston järjestelmästä. Theseus - ammattikorkeakoulujen
opinnäytetöiden julkaisutietokantaan tallentuvat AMK ja
YAMK opinnäytteet.
Innovaatioita tapahtuu jatkuvasti, mutta niitä ei useinkaan
tunnisteta. Innovaatio on jokin uusi tai olennaisesti parannettu, taloudellisesti hyödyllinen tuote, prosessi, palvelu tai
keksintö. Innovaatio voidaan myös ymmärtää ideana, käytäntönä tai esineenä, jota käyttäjät pitävät uutena ja hyödyllisentä. Lähes aina hoitotyössä innovaatio on tutkimustiedon ja laaja-alaisen osaamisen onnistunut yhdistelmä.
KYSin intranetin magneettisairaalatyötilassa on sähköinen
postilaatikko, joka on matalankynnyksen kanava kehittämisideoiden esittämiseen. Vuonna 2020 sinne tuli 18 ilmoitusta. Kliinisen hoitotyön asiantuntija tarkistaa laatikon viikoittain ja tulleet ideat käsitellään asiantuntijaryhmän viik-

”Natriumbikarbonaatti kohtulihaksen maitohappoja poistamaan pitkässä avautumisvaiheessa tai ennen oksitosiinin

1. Hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus

aloitusta”. Lasten ja nuorten osastolla päätettiin keskittyä

2. Näyttöön perustuvien hoitotyön menetelmien käytön

aiheeseen ”Ergonominen työvuorosuunnittelu ja vuoro-

KYSissä myönnettiin 19 hoitotieteellistä tutkimuslupaa,

kliiniset vaikutukset

kopalaverissa. Ideoiden jatkotyöstämiseen on tarkoitus
luoda organisaatiotason toimintamalli ja rakenne.
KYSin SYKe-sivustolla:

työtä tekevän hoitajan työssäjaksamisen tukeminen”. Tut-

3. Hoitotyön prosessien toimivuus ja kilpailukyisyys

kimusklubeja vetävät kliinisen hoitotyön asiantuntijat. Ta-

4. Henkilöstön hyvinvointi ja urakehitys

Magneettisairaalatyötilan postilaatikko

paamisissa painottuu kliinistä hoitotyötä tekevien aktiivi-

5. Hoitotyön johtaminen

Living Lab -kanava

nen osallistuminen ja keskustelu.

6. Asiakkuus ja asiakasosallisuus

Keksintöilmoitusmenettely

Tutkimusklubitoimintaa pilotoidaan näissä kahdessa yksi-

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa terveystieteelliset tie-

kössä kevään 2021 aikana. Saatujen kokemusten perusteel-

dekorkeakoulujen pro gradu, lisensiaatti- ja väitöstutkimuk-

la toimintaa voidaan laajentaa muihin toiminnasta kiinnos-

sen tutkimusluvat haetaan eTutkija-järjestelmän kautta ja

tuneisiin yksiköihin syksystä 2021 alkaen.

ovat sieltä raportoitavissa tieteenaloittain. Vuonna 2020

Tutkimus- ja kehittäminen
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CASE

eri yksiköiden välistä, moniammatillista yhteistyötä. Esi-

miset ja potilaiden puutteelliset valmistautumiset, esimer-

Tehohoidon osaston kehittämistiimi ja
ideataulu

merkkinä neurokirurgisen potilaan hoitoprosessin tehos-

kiksi isotooppitutkimuksiin ja sädehoitokäynteihin, saivat

taminen (ICP-mittaus). Muutoksella saavutettiin positiivisia

hoitajat pohtimaan, voisiko älypuhelimen avulla parantaa

vaikutuksia potilasturvallisuuteen, taloudellisuuteen ja hoi-

potilaiden kokemusta hoitojaksosta sekä samalla helpottaa

toprosessin tarkoituksenmukaisuuteen.

hoitoyksiköiden työnkulkua. Nyt noin kolme vuotta myö-

Apulaisosastonhoitaja Tuula Koistinen ja sairaanhoitaja
Hanna-Leena Tuomela, Tehohoidon osasto.

hemmin idea on konkretisoitunut valmiiksi sovellukseksi,
Magneettisairaalahankkeen myötä vuonna 2020 tehohoi-

joka on pilotoitu Sädehoitoyksikössä. Sovelluksen kehit-

don osaston ryhmän nimi muuttui kehittämistiimiksi ja

tämisessä on ollut Koskisen ja Kauppisen lisäksi mukana

ryhmän jäsenmäärä kaksinkertaistui. Ryhmän jäsenet ovat

sädehoitoyksikön hoitajia ja hoidoissa käyvät asiakkaita.

osallistuneet KYSin kehittämistiimikoulutuksiin. KouluTehohoidon osaston kehittämisryhmä aloitti Lean-ryhmänä toimintansa vuonna 2017 apulaisylilääkäri Stepani Bendelin ideoimana. Ryhmään valikoitui viisi hoitajaa vapaaehtoisuuden ja kehittämismyönteisyyden perusteella. Ensimmäisenä tehtävänään keväällä 2017 ryhmä toteutti ideataulun henkilökunnalle. Ryhmän jäsenet käsittelivät taululle tuodut ideat joko ryhmän sisällä tai konsultoiden vas-

tukset ovat myös auttaneet verkostoitumisessa muiden

HMS-mobiilisovellus toimii potilaan apuvälineenä sädehoi-

työyksiköiden kehittämistiimien kanssa.

tojaksolla: se sisältää mm. hoitoajat ja ohjeistukset yhdessä ja samassa paikassa, potilaan puhelimessa. Sovelluk-

Tehohoidon osaston kehittämistiimi jatkaa toimintaansa,

seen on mahdollista lisätä myös muistutuksia, esimerkiksi

vaikka ehdotusten määrät ideataululle ovat vuosien var-

mahdolliset hoitokertaan liittyvät nesteytykset, näytteen-

rella vähentyneet. Ehdotuksia tulee kuitenkin viikoittain.

otot tai sytostaattihoidot. Sovellus myös parantaa potilas-

Kehittämistiimi on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä tehon

turvallisuutta, kun esimerkiksi rakon täyttöaste on oikea

vastuuryhmistä.

hoitoon tai tutkimukseen saavuttaessa ja toimenpide voidaan suorittaa suunnitelman mukaisesti. Sairaalan henki-

tuuryhmiä tai esihenkilöitä. Ideat ja niistä seuranneet toimenpiteet tai toimintatapojen muutokset kirjattiin idealap-

lökunta voi sovelluksen avulla lähettää asiakkaille sekä

puun, joka palautettiin taululle. Näin toimimalla henkilö-

CASE

kunta pystyi seuraamaan, miten annetun idean käsittely

HMS-mobiilisovellus sädehoidossa

etenee. Kaikki ideat tallennettiin taulukoihin, missä ne olivat koko henkilökunnan luettavissa.

henkilökohtaisia että ryhmäviestejä esimerkiksi hoitoaiko-

Röntgenhoitaja Jarkko Kauppinen, Sädehoitoyksikkö.

joukko eikä jokaiselle potilaalle tarvitse soittaa erikseen.
Pilotista saadun palautteen perusteella pelko siitä, että iäkkäämmät ihmiset eivät ole halukkaita ottamaan sovellusta

Henkilökunta aktivoitui heti alusta alkaen antamaan kehi-

käyttöön osoittautui turhaksi. Vastanneiden ikäjakauma oli

tysehdotuksia ja ideoita. Kehittämisideoiden jättäneiden

37-71 vuotta. Kyselyyn vastanneista 75 % oli yli 50-vuotiai-

kesken on puolivuosittain arvottu mm. kahvila- ja lounas-

ta ja 38 % 60-vuotiaita tai sitä vanhempia. Asiakaskyselyn

lahjakortteja. Osa ideoista oli pieniä ja helposti toteutettavissa olevia. Esim. aikaisemmin sairaanhoitajat valmistivat

HMS Healthcare mobiilisovelluksen kehittäminen alkoi

itse infuusionesteen sydänpotilaille. Kehittämisidean poh-

vuonna 2018 kahden Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

jalta ko. infuusioneste vaihdettiin valmiiseen tuotteeseen.

työskentelevän röntgenhoitajan, Mikko Koskisen ja Jarkko

Laajempien kehittämisideoiden toteuttamisessa tarvittiin

Kauppisen ideasta. Usein toistuneet hoitoaikojen viivästy-
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perusteella sovellus koettiin helppokäyttöiseksi ja selkeäksi
yhteydenpitovälineeksi hoitojen aikana. Sovellus on jatkossa helppo mukauttaa käytettäväksi sairaalan eri tarpeisiin.

Älylääkekärryn käyttöönotto Hematologian osastolla

6. Hoitotyön johtaminen
(Transformational Leadership)

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Anu Lahti, Hoitotyön
kehittäminen, opetus ja tutkimusosaamiskeskus.

Uusi Sydän -sairaalassa lääke- ja potilasturvallisuutta on
lähdetty parantamaan älylääkekärryjen avulla. Älylääkekärry mahdollistaa lääkkeiden säilytyksen ja kuljettamisen yh-

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

tenä kokonaisuutena. Turvallisuutta parantavien tekijöiden
lisäksi kärryn avulla on tarkoitus sujuvoittaa lääkkeiden

6.1 Jaetun ja osallistavan
johtamisen rakenteet sekä
toiminta

antoprosessia.
Älylääkekärryssä on jokaiselle osastohoidossa olevalle potilaalle oma lokero, mihin potilaan säännöllisesti menevät
lääkkeet on jaettu vuorokaudeksi kerrallaan. Kärryn lokeroissa voidaan säilyttää myös yleisimpiä osastolla käytettäviä, tarvittaessa otettavia lääkkeitä.
Älylääkekärryn oman ohjelmiston lisäksi kärryssä oleva
tietokone toimii työasemana ja mahdollistaa potilastieto-

KYSillä hoitotyön johtaminen perustuu transformatio-

Hoitotyön johtamista arvioidaan ja kehitetään suunnitel-

Matala organisaatiorakenne mahdollistaa vuorovaikutuk-

naaliseen johtamiseen. Transformationaalisessa johta-

mallisesti nykytilan arviointien ja eri kyselyiden tulosten

sen hoitotyöntekijöiden, esihenkilöiden ja hoitotyön joh-

misessa henkilöstö on tärkein organisaation menestys-

pohjalta. Tavoitteena on, että hoitotyön johtaminen pe-

don välillä. Vuonna 2020 hoitotyön rakenteita uudistettiin

tekijä, jolloin hoitotyöntekijöiden työhön sitoutuminen ja

rustuu ajantasaiseen ja näyttöön perustuvaan tietoon.

niin, että hoitotyöntekijöillä olisi mahdollisuus vaikuttaa

työmotivaatio ovat avaintekijöitä. Hoitotyön johtamisen

heidän työtään ja yksiköitään koskevaan päätöksente-

tavoitteena on rakenteet ja prosessit, jotka edistivät näyt-

koon sekä parempi mahdollisuus vuorovaikutukseen esi-

töön perustuvaa toimintaa, hoitotyön laatua ja potilastur-

henkilöiden ja hoitotyön johdon kanssa.

vallisuutta.
Hoitotyön jaetun ja osallistavan johtajuuden rakenteita

järjestelmän käytön ja lääkitystiedon ajantasaisen katsomi-

ovat:

sen ja kirjaamisen.

• Yksiköiden kehittämistiimit

Älylääkekärryt saatiin ensimmäisenä Hematologian osas-

• Magneettilähettiläs toiminta

tolla 2103, missä käyttökokemukset älylääkekärrystä ovat

• Hoitotyön asiantuntijaryhmät

olleet positiivisia.

• Hoitotyön kehittämisen moniammatillinen ohjausryhmä
Nämä työryhmät tekivät tiivistä yhteistyötä palvelukeskusten johtoryhmien, osaamiskeskusten johtoryhmien ja
sairaalan laatu- ja kehittämisryhmän kanssa.
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“Jaettu ja osallistava johtaminen ovat minulle luontevin tapa johtaa lasten ja nuorten osaamiskeskuksen hoitotyötä. Kokemusten
jakaminen ja tunteiden työstäminen ovat pohjan onnistumisen kokemuksille ja laadukkaalle hoitotyölle. Moniammatillista keskustelua ja kuuntelua tarvitaan ja sieltä nousevat toiminnan palikat, joiden varaan laadukkaat prosessit rakentuvat. Tärkeää on tunnistaa vahvuudet ja onnistumiset, useasti päivittäin totean käymissäni keskusteluissa: ”Olet tehnyt parhaasi ja asiat ovat edenneet
haluttuun suuntaan.” Jokaiselle meistä on helpointa kartuttaa taitoja ja osaamista omilla vahvuusalueilla ja näin myös työntekijät
pääsevät loistamaan. Vuosittaisessa osastonhoitajien kanssa käydyissä tavoitekeskustelussa lähden liikkeelle tiedustelemalla vuoden onnistumisen kokemuksista. Samalle tulee uskoa omien taitojen riittävyydestä oman mukavuus alueen ulkopuolellekin.
Jaettu arvoperusta ja yhteinen päämäärä, lasten ja perheiden hyvä hoito, on meille selviö. Muutoksen keskellä uusien näkökulmien
hakeminen, tunnistaminen ja rajaaminen tapahtuvat vuoropuhelussa henkilöstön kanssa. Hoitotyön todelliset asiantuntijat työskentelevät päivittäin lasten ja perheiden parissa. He myös tietävät miten työhön liittyvät ongelmat ratkeavat. Yhdessä asetetaan
konkreettiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet, joista löytyy kaikille vahvuuksien mukaista tehtävää.
Kun katson vuoden 2020 hoitotyön tuloksia lasten ja nuorten osaamiskeskuksessa olen nöyrän ylpeä joukoistani; yhdessä tehtyä!”
Lasten ja nuorten osaamiskeskuksen ylihoitaja Taina Kalliomäki - Naisten osasto.

Magneettilähettilästoiminta
Kliinisen hoitotyön asiantuntijat Mervi Paldanius ja
Sanna Kukkonen, Hoitotyön kehittäminen, opetus ja
tutkimusosaamiskeskus.

Vuonna 2020 KYSissä oli 88 magneettilähettilästä. Mag-

COVID-19 epidemiasta johtuen. Vuoden teemoina olivat

neettilähettilään tehtävänä oli toimia yksikössään viestin-

magneettilähettilään rooli ja tehtävät, vaikuttava esiintymi-

viejänä ja asennevaikuttajana luoden positiivista ilmapiiriä

nen sekä eettiset kysymykset. Magneettilähettiläiden mu-

hoitotyön kehittämistä kohtaan. Magneettilähettilästoimin-

kaan tapaamiset olivat innostavia ja ne koettiin tärkeiksi.

taan saivat osallistua kaikki magneettisairaala kehittämi-

Tapaamiset järjestettiin kahdesti saman sisältöisinä, jotta

sestä kiinnostuneet työntekijät ammattiryhmästä riippu-

vuorotyötä tekevät lähettiläät pääsisivät osallistumaan

matta. Magneettilähettiläsverkostossa toimi laajasti hoito-

mahdollisimman laajasti. Tapaamisten lisäksi magneetti-

työtaustaisia ammattihenkilöitä sekä myös yksittäisiä mag-

lähettiläille ilmestyi tiedote 10 kertaa vuodessa, joka jul-

neettilähettiläitä oli muista ammattiryhmistä. Magneetti-

kaistiin SYKkeen magneettisairaala sivustolla. Magneet-

lähettiläällä tärkeitä ominaisuuksia ovat arvostus omaa

tilähettiläät hyödynsivät tiedotetta tiedottamisen tukena

työtä kohtaan ja into kannustaa kollegoitaan osallistumaan

omassa yksikössään.

hoitotyön kehittämiseen.
Verkoston avulla magneettilähettiläät pääsivät keskustele-

Kehittämistiimitoiminta

Tiimit kokoontuivat säännöllisesti, noin neljän viikon välein.

työyksikössään. Lähikoulutuksessa kehittämistiimin jäsenet

Kokouksissa oli puheenjohtaja, sihteeri ja jäsenet. Kokous-

harjoittelivat ongelman ratkaisua ja kehittämisasioiden

muistiot ja kehittämisideat tallennettiin SYKkeen Excel-tau-

edistämistä työyhteisössä. Jatkokoulutuksessa osallistuja

lukoihin, jotka löytyvät kunkin osaamiskeskuksen työtilasta.

oppi systemaattisen ongelmaratkaisun vaiheet (A3) ja sai

Yksikön lähiesimies osallistui kokoukseen viimeisen puolen

menetelmällisiä valmiuksia potilaslähtöiseen toiminnan

tunnin aikana, jolloin hänelle voitiin kertoa kokouksen yh-

kehittämiseen omassa yksikössä. Vuonna 2020 perehdytys-

teenveto. Vuonna 2020 kehittämistiimeissä käsiteltiin sa-

koulutus järjestettiin kerran ja siihen osallistui 22 henkilöä.

Kehittämistiimitoiminta alkoi KYSillä Neuro- ja Sydänkes-

toja ideoita. Kliiniset hoitotyön asiantuntijat osallistuivat

Jatkokoulutus pidettiin kaksi kertaa ja osallistujia oli yh-

kukseen perustetuista yksikköneuvostoista vuonna 2018.

oman vastuualueena kokouksiin vähintään kerran keväällä

teensä 35. Osa koulutuksista peruttiin COVID-19 epidemian

Myöhemmin hoitajista koostuvan neuvoston nimi muu-

ja syksyllä.

vuoksi.

Kliinisen hoitotyön asiantuntija Anu Lahti, Hoitotyön
kehittäminen, opetus ja tutkimusosaamiskeskus.

tettiin kehittämistiimiksi. Sairaalassa toimii 57 kehittämistiimiä, joiden tavoitteena on huolehtia yksikön hoitotyön

Kehittämistiimin jäsenille järjestettiin perehdytys- ja jatko-

kehittämisasioiden edistämisestä ja näyttöön perustuvien

koulutusta. Perehdytyskoulutuksessa osallistuja sai käsityk-

hoitotyön mallien jalkauttamisesta käytäntöön.

sen kehittämistiimin toiminnasta ja sen tehtävistä omassa
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Magneettilähettiläillä on oma verkosto, jonka on tavoittee-

maan, vaihtoivat kokemuksiaan ja oppivat toisiltaan. Myös

na kokoontua kvartaaleittain tietyn teeman äärelle. Poikke-

irrottautuminen työyksiköstä hetkeksi koettiin virkistäväk-

uksellisesti tapaamiset toteutuivat vuonna 2020 kolmesti

si, jolla oli merkitystä työhyvinvointiin.

” Magneettilähettiläille on annettu hyvää koulutusta ja hyviä ajatuksia työn tueksi.
Ryhmähenki on lähettiläillä hyvä ja keskustelua syntyy palavereissa. Samalla kuulee,
miten eri yksiköissä toiminta sujuu. Rantasaunalla ollut koulutus oli erittäin valaiseva, ryhmissä mietiskelyä ja muutenkin hyvää ryhmätoimintaa, ei kukaan jää yksin
asioiden kanssa. Herättelevät asiat saavat minutkin uuteen nousuun. Meillä hoitajat
eivät enää marmata magneettisairaalan asioita. Oletan, että ovat jo sopeutuneet
siihen. Mielestäni on tärkeää pitää yllä magneettilähettilästoimintaa, jotta saadaan
vertaistukea vaikeissa tilanteissa. ”
Apulaisosastonhoitaja Jaana Kaikkonen, Tukielinkirurgian leikkausyksikkö.
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Hoitotyön asiantuntijaryhmät
Ylihoitaja Minna Taam-Ukkonen, Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimusosaamiskeskus.

KYSillä toimi vuonna 2020 neljä hoitotyön asiantuntijaryhmää (Ammatillinen toiminta, Ammatillisen toiminnan rakenteet, Tutkimus ja innovaatiotoiminta ja Hoitotyön laatu).
Asiantuntijaryhmien toiminta on organisoitu magneettisai-

Palvelukeskusten johtoryhmissä ja osaamiskeskusten

nittelussa mutta tässä työvuorojen suunnittelumallissa

kehittämisryhmissä käytiin säännöllisesti läpi magneetti-

työvuoroja suunnitellaan niin, että työyksikössä tehtävät

sairaala kehittämiseen liittyviä asioita ylihoitajien ja kliini-

toiminnat ja niiden edellyttämä osaaminen toimivat perus-

sen hoitotyön asiantuntijoiden toimesta.

lähtökohtana työvuorojen suunnittelulle. Työyksikössä tehtävä työ ja osaamisvaatimukset toimivat siis raamina työn-

6.2 Henkilöstövoimavarat ja
osaamisen johtaminen
Hoitotyön johtaja Anne Kantanen, Sairaalan hallinto.

kuttamismahdollisuuksia omaa työtä ja työyhteisöä koskevaan päätöksentekoon. Ryhmien avulla pyritään myös moniammatillisen toiminnan kehittämiseen potilaan parhaaksi. Näillä on selkeä positiivinen yhteys työhyvinvointiin, hoitajapysyvyyteen ja potilastyytyväisyyteen. Kunkin asiantuntijaryhmän toiminta on raportoitu vuosikirjassa magneettisairaala teeman alla.

Edellytys toimintalähtöiseen työvuorosuunnitteluun siirtymiselle oli työyksikön toiminnan, sen vaatiman osaamisen
sekä potilasvirtojen huolellinen analysointi. Käytännössä
tämä tarkoitti työvuorojen uudelleen määrittelyä (työvuoron kesto, alku- ja päättymisajat), henkilöstöresurssin työ-

raala teemojen mukaan.
Asiantuntijaryhmien avulla pyrittiin lisäämään hoitajien vai-

tekijöiden omille työvuorotoiveille.

vuorokohtaista arviointia (kuinka paljon työvoimaa tarvitaan aamu-, ilta- ja yövuoroissa, mikä on päällekkäisen työToimintalähtöinen yhteisöllinen työvuorosuunnittelu

panoksen tarve työvuorojen vaihtuessa) sekä minkä tasois-

KYSissä järjestettiin helmikuussa 2020 Uuteen Sydämeen

ta osaamista potilaiden hoito työyksikössä edellyttää? Tä-

muuttaneiden vuodeosastojen lähiesimiehille pilotti-kou-

mä huolella tehty pohjatyö mahdollisti henkilökunnan si-

lutus toimintalähtöisestä työvuorosuunnittelusta. Toimin-

toutumisen toimintalähtöiseen työvuorosuunnitteluun, sillä

talähtöisellä työvuorosuunnittelulla tarkoitetaan työvuo-

työyksikön toiminnalliset ja osaamiseen kohdentuvat vaati-

rosuunnittelua, jonka lähtökohtana ovat työyksikön/työyk-

mukset voitiin perustella. Toimintalähtöisen työvuorosuun-

siköiden toiminta ja toiminnan toteuttamisen edellyttämä

nittelun tavoitteena on mahdollistaa työyksikössä hoidet-

henkilöstön määrä ja osaaminen. Jokaisessa pilottikoulu-

tavana oleville potilaille paras mahdollinen hoito riittävällä

tukseen osallistuneessa työyksikössä oli jo aiemmin otettu

henkilöstömäärällä ja hoidon vaatimalla osaamisella.

Kohti magneettisairaala seminaareja järjestettiin neljä

käyttöön yhteisöllinen työvuorosuunnittelu, mikä oli erin-

kertaa magneettisairaala kehittämiseen liittyvistä ajankoh-

omainen lähtökohta sille, että yhteisölliseen työvuorosuun-

Kokemukset toimintalähtöisestä työvuorosuunnittelusta

taisista asioista. Kolme seminaaria järjestettiin webinaarei-

nitteluun voitiin yhdistää toimintalähtöinen työvuorojen

ovat työyksiköissä olleet myönteisiä. Toimintalähtöisen

na COVID-19 epidemiasta johtuen. Näihin seminaareihin

suunnittelu. Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu on jo aiem-

työvuorosuunnittelun käyttöönotto on edellyttänyt niin

osallistui yhteensä 332 henkilöä. Seminaarien kohderyhmä-

min mahdollistanut työntekijöiden osallisuuden omien työ-

lähiesimiesten kuin henkilöstön asennemuutosta työvuoro-

nä olivat osastonhoitajat, apulaisosastonhoitajat, ylihoitajat

vuorojen suunnitteluun. Tämä vaikuttamismahdollisuus on

suunnittelun lähtökohdista.

ja kliinisen hoitotyön asiantuntijat ja opettajat.

edelleen mukana myös toimintalähtöisessä työvuorosuun-

Magneettilähettiläiden tapaaminen Julkulan rantasaunalla.
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6.3 Palkitsemisia ja tunnustuksia
Vuoden hoitotyöntekijäksi valittiin vuonna 2020 kätilö,
hoidonsuunnittelija Kaisa Poutianen.
Poutiainen kehitti naistentautileikkauksia varten suunnittelukalenterin exceliin, joka oli pohjana sähköisen suunnittelukalenterin LekSun suunnittelussa. LekSu kehitettiin
tehostamaan ja yhdenmukaistamaan leikkaustoiminnan
suunnittelua.
Vuoden 2020 MS-hoitajaksi valittiin KYSissä työskentelevä
sairaanhoitaja Ulla Kokkonen. Valinnan tehneen Suomen
MS-hoitajat ry:n mukaan Ulla Kokkonen on toiminut esimerkillisesti MS-hoitotyön asiantuntijana ja kehittänyt ammattitaitoaan säännöllisesti. Hän on toiminut asiantuntijana lukuisissa neurologisen hoitotyön koulutuksissa ja osallistunut myös kansainvälisiin konferensseihin aktiivisesti.
Vuoden nuori tähti Tea Simanainen
Sairaanhoitajaliitto palkitsi Aistinelinsairauksien osastolla
työskentelevän sairaanhoitaja Tea Simanaisen Nousevat
Tähdet -palkinnolla. Palkinnon tarkoituksena on tuoda esiin
työuransa alussa olevia nuoria sairaanhoitajia sekä kannustaa heidän urakehitystään ja hoitotyön kehittämistä.
Funktionaalisen neurokirurgian sairaanhoitajan
erityispätevyys
Sairaanhoitajaliitto myönsi funktionaalisen neurokirurgian
sairaanhoitajan erityispätevyyden neuromodulaatiohoitaja

Tiina-Mari Ikäheimolle. Tämä pätevyys on vain kahdella

Kirjaamisesta palkitut yksiköt

sairaanhoitajalla Suomessa. Hän vastaa kroonisen kivun,

Vuonna 2020 palkittiin kuusi yksikköä hoitotyön kirjaami-

epilepsian ja liikehäiriöiden vuoksi neuromodulaatiolla hoi-

seen auditointitulosten perusteella. Syöpätautien osasto

dettujen potilaiden ohjauksesta, laitteiden säätämisestä ja

(tulos 12,40, max 13,00), Psykiatrian akuuttiosasto (tulos

seurantakäynneistä.

12,25, max 13,00) ja Aistinelinsairauksien osasto (tulos

6.4 Hoitotyön johtamisen arviointi nykytilan arvioinneissa
Ylihoitaja, osaamiskeskusjohtaja Minna Taam-Ukkonen,
Hoitotyön palvelukeskuksen hallinto.

12,15, max 13,00) palkittiin parhaiden tulosten perusteella.
Vuoden opiskelijaohjaaja

Kaikissa näissä yksiköissä kirjaaminen oli kiitettävällä tasol-

Vuoden opiskelijaohjaajina palkittiin Tiina Oinonen Gastro-

la käytössä olevalla auditointimenetelmällä arvioituna.

kirurgian vuodeosastolta ja Nellimaija Lasaroff HematoloLisäksi palkittiin Päivystysosasto 1 (nousu 3,15 yksikköä),

gian vuodeosastolta.

osasto (1,60 yksikköä), joissa kirjaamisen taso oli noussut

• on opiskelijalähtöinen, esim. huomioi opiskelijan lähtö-

eniten verrattuna vuoden 2019 tuloksiin.

tavaa palautetta
• kehittää omaa ohjausosaamistaan (esim. kouluttautumalla)

Hand medal project

ohjauksen kehittäjä luoden myönteistä ilmapiiriä opiskelijaohjaukseen työyksikössä ja opiskelijan oppimisympäristössä

olivat:

Niiden perusteella hoitotyön johtamiseen liittyvät vahvuu-

kliinistä työtä tekevälle hoitajalle, kliinisesti erikois-

det KYSissä olivat:

tuneelle hoitajalle ja osastonhoitajalle

- Hoitotyön johtajan toiminta on johtanut strategiseen

Kiitollisuus hyvästä hoidosta koronapandemian aikana sai

muutokseen KYSissä

korutaiteilijat liikkeelle ympäri maailmaa kuluneen syksyn
aikana. Korutaiteilijat 66 maassa muovasivat käden muo-

Vuoden 2020 opiskelijaohjauksen parhaina laatuyksikköinä
palkittiin

tukevista toiminnoista (urakehitys) kliinisesti erikoistai opettajaksi/ylihoitajaksi/osastonhoitajaksi

tietoa edistääkseen potilaiden hoitoprosesseihin tarvittavia resursseja

pandemian aikana tehdystä tärkeästä työstä. Noin 70 000
hopeista, messinkistä tai kuparista mitalia luovutettiin mar-

- Yksiköstä löytyy esimerkki hoitotyön toiminnan kehit-

raskuussa terveydenhuollon työntekijöille ympäri maail-

tämisestä, joka vastaa organisaation toiminta-ajatusta

maa. Suomesta projektissa on ollut mukana noin 30 teki-

Hoitotyön johtamiseen liittyvät vahvuudet ja kehittämiskohteet on tunnistettu nykytilan arvioinneissa, jotka huomioidaan hoitotyön kehittämisessä toimintayksikkö- ja organisaatiotasolla.

jää, jotka valmistivat yli 400 mitalia. KYSissä ja sen lähei-

Vuoden opiskelijaohjauksen laatuyksiköt 2020

- Yksiköstä löytyisi esimerkki ammatillista toimintaa
tuneeksi hoitajaksi/kliinisen hoitotyön asiantuntijaksi

- Kliinistä työtä tekevät hoitajat hyödyntävät seuranta-

toisia mitaleja kiitoksena ja kunnianosoituksena COVID-19

• on innostava, kannustava ja innovatiivinen opiskelija-

hoitoyön johtamiseen liittyen on arvioitu kaikissa asiakas-/

- Yksikössä olisi mentorointisuunnitelma tai – ohjelma

tason ja erityistaidot
• osaa antaa ja vastaanottaa sekä rakentavaa että kannus-

Hoitotyön johtamiseen liittyvät kehittämisalueet KYSissä

potilashoitoa toteuttavissa yksiköissä vuonna 2020.

Ortopedian poliklinikka (nousu 2,15 yksikköä) ja Naisten
Vuoden opiskelijaohjaan kriteereitä olivat:

Magneettisairaala kehittämiseen liittyviä laatukriteereitä

sissä sidosyksiköissä jaettiin kaikkiaan 30 mitalia työyhteisöille, jotka olivat etulinjassa koronatilanteen hoitamiseen.
www.handmedalproject.com

Korutaiteilijat 66 maassa muovasivat käden muotoisia mitaleja
kiitoksena ja kunnianosoituksena COVID-19 pandemian aikana

- Mielialahäiriöosasto, 2717
- Kliinisen patologian yksikkö, 4500

Instagram: handmedalproject

tehdystä tärkeästä työstä.

Ja vuoden nousijana:
- Tuki- ja liikuntaelinkirugian leikkausyksikkö, 4333
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Hoitotyön asiantuntijaryhmät:

Satu Laurila, apulaisosastonhoitaja 2704

Tutkimus- ja innovaatiotoiminta

Jaana Leinonen, sairaanhoitaja 2651
Ammatillinen kehittyminen
Anna Halonen, sairaanhoitaja 4992
Hanna Happonen, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302
Outi Honkanen, sairaanhoitaja 2406
Annmari Kainulainen, ylihoitaja 1160H
Jaana Kainulainen, sairaanhoitaja 2717
Anne Kantanen, hoitotyön johtaja 1100H
Anna-Kaisa Kokkonen, kliinisen hoitotyön opettaja 10302
Kristiina Korhonen, osastonhoitaja 2205

Auli Luostarinen, ylihoitaja 1160H

Erja Huttunen, kliinisesti erikoistunut hoitaja 3103

Seija Mononen, hoitotyön palvelupäällikkö 11062

Minna Hämäläinen, sairaanhoitaja 2253

Minna Mykkänen, ylihoitaja 1160H

Tanja Kaipainen, sairaanhoitaja 3701

Anne Nevakare, sairaanhoitaja 2251

Taina Kalliomäki, ylihoitaja 1160H

Zeynep Niiranen, sairaanhoitaja 2205

Niina Kela-Korhonen, ylihoitaja 1160H

Anna-Mari Paloranta, apulaisosastonhoitaja 2103

Kati Keränen, sairaanhoitaja 4601

Paula Partanen, hoitotyön palvelupäällikkö 11061

Kristiina Kokkonen, sairaanhoitaja 3212

Sanna Pyykkönen, apulaisosastonhoitaja 4021

Sanna Koponen, sairaanhoitaja 4230

Marja Selenius, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302

Sanna Kukkonen, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302

Puula Sohlmankliinisen, hoitotyön opettaja 10302

Anu Lahti, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302
Minna Mustonen, sairaanhoitaja 3652

Kimmo Kostamo, apulaisosastonhoitaja 4961
Reetta Moilanen, sairaanhoitaja 3731
Anja Nylund, sairaanhoitaja 2754
Mervi Paldanius, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302
Merja Perankoski, apulaisosastonhoitaja 4201
Riikka Repo, sairaanhoitaja 2201
Miia Ruotsalainen, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302
Elli Räsänen, lähihoitaja 11065
Pekka Saastamoinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302
Helena Tirkkonen, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302

Tiina Naumanen, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302
Hoitotyön laatu
Tiia Harjulampi, suunnittelija 10302
Marjut Heiskanen, kliinisen hoitotyön opettaja 10302
Kirsi Karvonen, sairaanhoitaja 2244
Hanna Kekkonen, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302
Aija Koivistoinen, sairaanhoitaja 2205
Tuija Leinonen, kliinisesti erikoistunut hoitaja 4335

Ammatillinen toiminta

Anna-Miia Niskanen, kätilö 2406

Tiina Collin, sairaanhoitaja 3901

Annu Penttinen, sairaanhoitaja 2201

Mikko Heikkinen, osastonhoitaja 2718
Taija Hujanen, kliinisen hoitotyön opettaja 10302
Hannele Hyvönen, sairaanhoitaja 2201
Jaana Hyytiäinen, audionomi 3551
Raili Jääskeläinen, suuhygienisti 3581
Ulla Kesti, osastonhoitaja 4361
Mari Kiema, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302
Arja Konttinen, ylihoitaja 1160H
Eila Laitinen, osastonhoitaja 2201

Hanna-Kaisa Pellikka, apulaisosastonhoitaja 2406
Sonja Reinikka, sairaanhoitaja 4335
Kirsi Ruuska, sairaanhoitaja 3254
Saija Turpeinen, ylihoitaja 1160H
Anne Vaajoki, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302
Susanna Vatanen, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302
Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, ylihoitaja 1160H

Tea Metsävainio, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302
Ella Mauranen, osastonhoitaja 4620

Arja Harkio, projektikoordinaattori 1100K

Annika Partanen, kliinisen hoitotyön opettaja 10302

Tarja Nissinen, perushoitaja 4991
Marja-Leena Pietikäinen, apulaisosastonhoitaja 2203
Tarja Poikkeus, ylihoitaja 1160H
Mirja Ruotsalainen, ensihoitaja 1235P
Sari Soininen-Keskitalo,osastonhoitaja 3721
Kristiina Särkelä, apulaisosastonhoitaja 2251
Minna Taam-Ukkonen, ylihoitaja 1160H

Hoitotyön vuosikertomuksen toimituskunta:
Minna Taam-Ukkonen, puheenjohtaja
Tarja Tervo-Heikkinen
Tiina Naumanen
Tea Metsävainio
Anna-Kaisa Kokkonen
Elina Pääkkönen
Pekka Saastamoinen

Leena Taskinen, osastonhoitaja 4230
Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija 10302
Hannele Turunen, professori, ylihoitaja 1160H

Taitto:

Birgitta Venho-Hänninen, sairaanhoitaja 2651

Susanna Länsivuori
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