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ESIHENKILÖIDEN TOIMINTA NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN 
TOIMINNAN JOHTAJINA



• Aiempien tutkimusten mukaan:

• Hoitotyön johtajilla on keskeinen rooli NPT:n käyttöönotossa, sillä heillä on 
mahdollisuus poistaa käyttöönoton esteitä ja edistää NPT:aa tukevaa 
toimintaympäristön muutosta (Jun ym. 2016, Baatiema ym. 2017, Li ym. 2018, 
Bianchi ym. 2018, Birken ym. 2018, Gifford ym. 2018, Penno ym. 2019, Shayan
ym. 2019).

• Implementoinnin edistämisessä on tärkeää johtajien esimerkki näyttöön 
perustuvan tiedon hyödyntämisessä, ja tuki työntekijöiden kriittiselle 
ajattelulle ja nykyisen toiminnan arvioinnille (Stetler ym. 2014, Hommel ym. 
2017, Bianchi ym. 2018.) 
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JOHTAJAN TUKI JA ESIMERKKI NPT:LLE



• Tutkimukseen osallistuneet hoitotyön johtajat olivat motivoituneita NPT:aan, 
mutta he olivat epävarmoja NPT:n osaamisestaan ja systemaattinen 
tutkimustiedon hyödyntämistaidoistaan(ks. Wilkinson ym. 2011, Melnyk 2016a, 
Melnyk 2016b, Nguyen & Wilson 2016, Harper ym. 2017).

• Hoitotyön johtajien mukaan heidän olisi pyrittävä johtamisella edistämään 
tiedon hankintaa ja hallintaa, ja ajantasaisen tiedon jakamista työyhteisössä, 
(ks. Innis & Berta 2016, Venkitachalam & Willmott 2017), mutta heillä ei ollut 
siihen riittävästi valmiuksia ja resursseja, kuten osaamisen arvioinnin välineitä, 
aikaa, henkilöstöä ja asiantuntijatukea.

• Tutkimukseen (Lunden ym. 2019) osallistuneiden mukaan NPT:aa kuvasi sen 
erottumattomuus, sammuneisuus ja satunnaisuus hoitotyössä.
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JOHTAJIEN KOKEMUKSET NPT:N 
JOHTAMISESTA



• Perehtymällä ja sitoutumalla NPT:aan

• Innostamalla ja kannustamalla NPT:aan, ja osoittamalla resursseja NPT:lle

• Tekemällä NPT näkyväksi hoitotyön arjessa

• Luomalla systemaattiset rakenteet (tutkimusklubit, muutosagenttitoiminta, 
verkostot) ja strategiat NPT :lle

• Hyödyntämällä kaikessa päätöksenteossa näyttöön perustuvaa 
tutkimustietoa ja uudistamalla toimintaa pitkäjännitteisesti

• Organisaation NPT:aa tukeva strategia, resurssit ja rakenteet mahdollistavat 
henkilöstö- ja aikaresurssien allokoinnin NPT:aan, asiantuntijasairaanhoitajien 
ja informaatikkoja konsultoinnin, pääsyn tietokantoihin, ja hyvien käytäntöjen 
ja tiedonjakamisen NPT:n verkostot, NPT:n koulutusen organisaation eritasoilla 
työskenteleville, NPT:n ja osaamisen arvioinnin välineet.
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MITEN HOITOTYÖN JOHTAMISELLA 
VOIDAAN EDISTÄÄ NPT:AA?
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