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FinAME – asiantuntijuusmalli™
The Action Model of expertise

• Kuvataan hoitotyön asiantuntijoiden, 
esihenkilöiden, opettajien ja tutkijoiden 
tehtäviä ja toimintaa näyttöön perustuvan 
toiminnan toteutumisen edistämisessä 

• JBI:n näyttöön perustuvan terveydenhuollon 
(NPTH) mallin (Jordan ym. 2019) eri vaiheiden 
mukaisesti

• Tavoitteena edistää näyttöön perustuvan 
hoitotyön toteutumista

• Mallin omistaa Hoitotyön tutkimussäätiö 

• Mallin rekisteröinti on prossesissa
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Vuonna 2016

FinAMe-asiantuntijuusmallin™ kehittäminen

JBI:n

Näyttöön perustuvan 

terveydenhuollon malli
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FinAME-asiantuntijuusmalli™
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Työryhmätyöskentely Asiantuntijapalaute Työryhmätyöskentely
Päivitetty FinAME-

asiantuntijuusmalli™ 

Asiantuntijapalauteryhmässä: 

Hoitotyön ylimmän johdon edustajia, 

arviointiylihoitajia, yliopettajia, esihenkilöitä, 

kliinisen hoitotyön asiantuntijoita, hoitotyön 

tiedonhallinnan asiantuntijoita, tutkijoita, 

hoitotyön lehtoreita, järjestöjen edustajia, 

hoitotyön kehittäjiä, hoitotyön ammattilaisia

Työryhmässä: NPTH-asiantuntijoita, 

kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen 

asiantuntijoita, tutkijoita, hoitotyön 

johto, koulutusorganisaatioiden 

edustaja, järjestöjen edustajia


