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"Haluamme hoitotyön ammattilaisina
tarjota potilaillemme parasta mahdollista
hoitoa ja palvelua, joka perustuu
ajankohtaisiin suosituksiin ja
tutkimusnäyttöön. Arvostamme
työtämme ja toimintamme perusta on

Ohjaa hoitotyön toimintaa,
opetusta ja tutkimusta
Tukee Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin strategisia

luotettavuus, turvallisuus ja vaikuttavuus.
Tämä edellyttää sitä, että yhdessä
kehitämme ja
arvioimme omaa työtämme jatkuvasti.
Hoitotyön toimintaohjelma linjaa niitä

painopisteitä ja tavoitteita

konkreettisia kehittämisalueita, joiden

Edistää hoidon laatua potilaan ja

kautta voimme parantaa potilashoidon

perheen parhaaksi hoitotyön

tuloksia vuoden jokaisena päivänä.

keinoin
Hoitotyössä Sinua varten!"
Heljä Lundgrén-Laine
Johtajaylihoitaja
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Toimintamme perusta
Hoitotyö perustuu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin arvoihin
ja visioon. Hoitotyön ammattilaisina me sitoudumme KeskiSuomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) strategiaan ja
perustehtävän toteuttamiseen.

Sairaala Nova - Sinua varten
Sairaala Nova on olemassa potilaitamme,
asiakkaitamme, henkilökuntaamme ja
yhteistyökumppaneitamme varten.

Arvot
Potilas ensin
Hyvinvoiva henkilökunta
Vastuullisuus
Rohkeus

Visio
Olemme laadukkain,
luotettavin, menestyvin ja
vetovoimaisin
keskussairaala
Suomessa

Hoitotyön tavoitteemme on potilashoidon hyvä laatu.
Kehitämme hoitotyötä suunnitelmallisesti yhteisesti sovittujen
teema-alueiden mukaisesti. Teema-alueet kiinnittyvät
KSSHP:n sitoviin tavoitteisiin ja edistävät osaltaan KSSHP:n
strategian ja Sairaala Novan toimintaa.
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Hoitotyön kehittämisen
teema-alueet
Erinomainen johtaminen
Toimivat rakenteet
Hoitotyön osaaminen
Hoitotyön laatu ja turvallisuus
Jatkuva parantaminen

Innovaatiot

parantaminen

laatu ja
turvallisuus

osaaminen

rakenteet

johtaminen

Uusin tieto ja innovaatiot

Kivijalat
Potilas ensin, hyvinvoiva henkilöstö,
vastuullisuus, rohkeus

Uusin tieto

Jatkuva

Hoitotyön

Hoitotyön

Toimivat

Erinomainen

Sairaala Nova - Sinua varten
Potilashoidon hyvä laatu
ja tulokset
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Erinomainen
johtaminen
Hoitotyön johtajat ovat kollegiaalisia ja
Laadukas hoitotyö ja sen johtaminen

työskentelyssä välittyy luottamus ja

tuottavat asiakaslähtöisiä ja erinomaisia

avoimuus. Hoitotyön johtajat osallistuvat

hoitotyön palveluja sekä parhaan

aktiivisesti ja vaikuttavat sosiaali- ja

mahdollisen asiakaskokemuksen.

terveyspalvelujen sekä hoidon

Hoitotyön johtaminen perustuu
ajantasaiseen tutkimusnäyttöön. Se on
toimintaperiaatteiltaan valmentavaa ja
hoitohenkilöstöä osallistava, jolloin

prosessien uudistamiseen.
Seuranta
Työntekijäkokemus

hoitotyöntekijän yksilölliset vahvuudet

Asiakaskokemus

ja osaaminen otetaan huomioon.

Potilaiden kohtelu
Hoitotyön potilaspalaute

Johtaminen mahdollistaa hoitotyölle
asetettujen tavoitteiden
saavuttamisen ja omalta osaltaan
varmistaa, että henkilöstön osaaminen
vastaa potilaan hoidon tarpeita.

Johtamisen mittari

Hoitotyön toimintaohjelma
2021-2023

Toimivat rakenteet

05

kansallisessa laadun arvioinnissa.
Toteutamme uusien tai uuteen tehtävään

Toimivat hoitotyön rakenteet
mahdollistavat laadukkaan hoitotyön
johtamisen, osaamisen, potilasturvallisen
kulttuurin ja työssä kehittymisen.
Hoitotyöntekijät toimivat eritasoisissa
asiantuntijaverkostoissa, joiden tavoitteena
on monialainen eri asiakasryhmien hoidon

siirtyvien hoitotyöntekijöiden perehdytyksen
suunnitelmallisesti ja arvioimme
perehdyttämisen laatua säännöllisesti.
Tuemme vastavalmistuneen hoitotyön
ammattilaisen siirtymävaihetta työelämään
monipuolisin keinoin.
Hoitotyö on sujuvaa, joustavaa ja asiakasta
kunnioittavaa. Hoitotyön keinoin tuotamme

kehittäminen, laadun ja turvallisuuden

asiakkaille turvallisen ja parhaan

varmistaminen. Organisaation sisäiset

mahdollisen asiakaskokemuksen ja

asiantuntijaverkostot edistävät osaltaan

hoitohenkilöstölle turvallisen ja

näyttöön perustuvaa hoitotyötä.

vetovoimaisen työpaikan.

Jokainen hoitotyöntekijä osallistuu

Seuranta

opiskelijoiden ohjaamiseen ja uusien

Potilasturvallisuuskulttuuri

työntekijöiden perehdyttämiseen.

Hoitohenkilöstön sitoutuneisuus

Opiskelijaohjauksemme perustuu

Asiantuntijaverkostot

laatusuosituksiin ja olemme mukana

Opiskelijaohjauksen laatu
Perehdytyksen laatu
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Jokaisella hoitotyöntekijällä on mahdollisuus
edetä urallaan KSSHP:n kliinisen hoitotyön
urakehitysmallin ja asiantuntijarakenteen
mukaisesti.

Osaavat ja työhönsä sitoutuneet
hoitotyöntekijät arvostavat ja haluavat
kehittää omaa osaamistaan. Kannustamme
monipuoliseen osaamisen kehittämiseen
työkierron, sisäisen liikkuvuuden ja
kouluttautumisen avulla.
Hoitotyön toteuttaminen edellyttää jatkuvaa
oman osaamisen päivittämistä sekä
sitoutumista hoitotyön yhteisiin
toimintatapoihin ja tavoitteisiin. Hoitotyössä
toimivalla on mahdollisuus kehittää
osaamistaan monipuolisilla menetelmillä ja
hankkia oppimiskokemuksia yhteistyössä
asiantuntevien ammattilaisten kanssa.
Ennakoimme osaamistarpeita ja otamme
käyttöön osaamisen hallinnan menetelmiä.

Seuranta
Työkiertoon osallistuminen
Täydennyskoulutuksen toteutuminen
Erikoistumis- ja jatkokoulutukset
Asiantuntijatehtävät
Osaamisen hallinta ja ennakointi
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Olemme aktiivisesti mukana
valtakunnallisessa yhteistyössä, jonka
tarkoituksena on edistää tiedolla johtamista
ja hoitotyön vertaiskehittämistä.

Hoitotyön laatu on kaikkien hoitotyön
toimijoiden vastuulla. Hoidon laadusta
vastataan yhteisten tavoitteiden
mukaisesti. Hoidon laatutiedon tulee olla
potilaiden ja terveydenhuollon
ammattilaisten saatavilla. Hoitotyön
laatutietoa käytetään potilaan hoidon
laadun jatkuvaan parantamiseen ja tiedolla

Potilashoitoon liittyviä hoitotyön kansallisia
tunnuslukuja kerätään systemaattisesti ja
hoitotyösensitiivistä laatutietoa tuotetaan
yhteisesti sovituilta osa-alueilta.
Seuranta
Laadun poikkeamat
Potilaiden kaatumis- ja
putoamistapaturmien ennaltaehkäisy

johtamiseen sekä turvallisen ja

Potilaiden painehaavojen ehkäisy

kustannusvaikuttavan hoitotyön

Potilaiden vajaaravitsemuksen riskin

varmistamiseksi.

tunnistaminen
Käsihygienian toteuttaminen

Hyvät hoitotyön tulokset edellyttävät
toiminnan jatkuvaa mittaamista, seurantaa
ja arviointia toiminnasta kerätyn tiedon
pohjalta.
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Jatkuva
parantaminen,
uusin tieto ja
innovaatiot
Yhtenäisillä käytännöillä ja hoitotyön
suosituksiin perustuvilla toimintamalleilla
edistetään vaikuttavaa hoitotyötä.
Tunnistamme hoitotyön kehittämistarpeita,
käytämme jatkuvan parantamisen mallia ja
osallistamme asiakkaitamme
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Hoitotyötä tutkitaan ja kehitetään
yhteistyössä käytännön hoitotyöntekijöiden,
asiantuntijoiden, yliopistojen,
ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten
oppilaitosten kanssa. Tämä yhteistyö on
merkittävää laadukkaan hoitotyön tavoitteen
saavuttamiseksi.
Hoitotyön innovatiivisuutta ohjaa
tulevaisuuteen suuntautuminen, kiinnostus
ja rohkeus ottaa käyttöön toimintamalleja,
jotka edistävät asiakaslähtöistä toimintaa ja
henkilöstön hyvinvointia.

kehittämistyössä. Hoitotyö toteuttaa
omalta osaltaan uusien digitaalisten

Seuranta

palvelujen ja teknologisten ratkaisujen

Hoito- ja terveystieteellinen

käyttöönottoa sujuvoittamaan potilaiden

tutkimustoiminta

hoitoprosesseja.

Yhteistyö yliopistojen ja ammatillisten
oppilaitosten kanssa

Arvostamme terveystieteellistä tutkimusta

Julkaisutoiminta

ja suhtaudumme myönteisesti

Posterit ja konferenssit

tutkimustoimintaan.

