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juhlaseminaari:

Luotettavan tiedon merkitys ja
johtajan rooli palvelujen ja
toiminnan kehittämisessä



Onnea ja kiitos!



Osaamisen johtaminen

Tiedolla johtaminen

Näyttöön perustuva toiminta ja sen johtaminen

Laadukas potilaan hoitotyö edellyttää osaavan henkilökunnan työpanosta. Osaamisen
ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii puolestaan osaamisen johtamista. Osaamisen
johtaminen ei onnistu ilman luotettavaa tietoa. Tiedolla johtaminen on oleellista
näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sen johtamisessa

Tieto- osaaminen-näyttöön perustuva
toiminta - johtaminen

Luotettava tieto on keskiössä



The managers in health care are in
extraordinary important position for
ensuring evidence-based practices
For patient safety
For gaining outcomes intended
For developing and empowering their staff
For meaninfullness of the work
For decreasing incidence of complications
For decreasing cost

For widening the limits of resources for future!



Manager’s involvement in the initiative
Ø Translating the meaning of the initiative in terms of  the

outcomes (patient care, staff, organization, society)
Ø Involvement

- discourse level
- strategic involvement
- operative involvement

- planning
- allocation
- follow-up
- addressing the issues

Ø Maintain the change
Ø Supervising and obligation to watch the performance



Hallintoylihoitaja
Sairaalaylihoitaja
Arviointiylihoitaja
Opetusylihoitaja
Professori, sivuvirkainen ylihoitaja

Tulosalueiden hoitotyön johto ja esimiehet, tulosalueiden
asiantuntijat

Kliiniset asiantuntijat
Käytännön työssä toimivat hoitajat

Hoitotyön johtajat ja asiantuntijat
keskeisessä roolissa; mitä tietoa tarvitaan,
miten tietoa tuotetaan sekä käytetään



NPT:n tukirakenne PPSHP:ssä

Tulosalueilla
omat ryhmät,
joita vetävät

kliinisen
hoitotyön

asiantuntijat

Jäsenet kaikilta
tulosalueilta,
yliopistosta,

ammattikorkeakoulus
ta, Oulun kaupungilta

ja NordLabista

On osa PPSHP strategiaa,
johon on kirjattu tavoite
tuottaa korkeatasoista
tutkimus-, kehitys- ja

koulutustoimintaa

Rakenteet
mahdollistavat



Johtajan on tiedostettava luotettavan
tiedon merkitys ja luotava puitteet
laadukkaalle toiminnalle

Miten toimitaan käytännössä?
-esimerkkejä



Hoitotyön
tutkimusneuvosto
- PPSHP keskeiset
sidosryhmät mukana



Hoitotyön
opetusneuvosto
- myös PPSHP keskeiset
koulutusorganisaatiot
mukana



Työkaluja tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin -
koulutuskokonaisuus
Oulun yliopistollisen sairaalan ja Oulun yliopiston
yhteinen kehittämishanke, jolla on tuettu
hoitohenkilöstön osaamista näyttöön perustuvan
toiminnan toteuttamiseksi



Sairaalan tutkimusklubitoiminta

TAVOITTEELLISTA SUUNNITELTUA JÄRJESTELMÄLLISESTI
TOTEUTETTUA

ARVIOITAVAA



Toimintamallit
Työkalut
Koulutus
Verkostot



Palvelujärjestelmän puolella vertaiskehittäminen



Luotettava tieto– toimintamallit-
arjen toiminta



Käsihygienian toteutuminen;
yksikkökohtaiset raportit johtamisen tueksi

• Jaetaan yksiköihin
• Hygieniahoitaja sopii tapaamisajan esimiehen ja/tai

infektioyhdyshenkilön kanssa -> raportit käydään läpi
• Esimies vastaa henkilökunnan tiedottamisesta/osaamisen

varmistamisesta
• Osastotunnit
• Ohjeiden kertaus velvoite
• Duodecim-verkkokursseja CVK:n käsittely, Infektioiden torjunta,

Tavanomaiset varotoimet
• Infektioiden torjunta hoitotyössä –koulutukset

• voi osallistua myös Teamsin kautta
• Käsihygieniahavainnointien tehostaminen toimintamallin

mukaisesti



Kiitos!
Yhteistyössä eteenpäin!
pirjo.lukkarila@ppshp.fi


