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NPT KOULUTUSKOKONAISUUS

NPT johdanto (1.5h) 

Itseopiskeltava verkkokoulutus

Antaa ymmärrystä NPT:n 

perusperiaatteista sekä 

tutkimusnäytön käytöstä potilaan 

hoidon laadun varmistajana

NPT perusteet (4 kk)

Monimuotokoulutus

Antaa valmiudet toimia näyttöön 

perustuen omassa työssä sekä 

osallistua näyttöön perustuvan 

toiminnan kehittämiseen

Koulutus etenee NPT-prosessin 

mukaisesti tutoreiden tukemana ja 

tuotoksena syntyy 

kehittämissuunnitelma valitusta 

aiheesta

NPT syventävä (8 kk) 

Monimuotokoulutus

Antaa valmiudet soveltaa ja 
johtaa NPT-kehittämisprosessia 

hoitotyön kehittämisessä

Pääpaino koulutuksessa on 

näyttöön perustuvan 

kehittämistehtävän 

suunnittelulla, toteutuksella ja 

arvioinnilla.

TUTOREIDEN TUKI

Ei ennakko

vaatimuksia

Etukäteen valittu 

ajankohtainen 

kehittämisteema, 

josta on sovittu oman 

lähiesimiehen ja 

vastuualueen 

ylihoitajan kanssa

Etukäteen valittu 

ajankohtainen 

kehittämisteema

NPT perusteet -

koulutuksen suorittamista 

tai vastaavien tietojen ja 

taitojen hallintaa 



TÄRKEÄNÄ OSA KOULUTUSTA…

Tunnelman ikuistaminen

Käydyn koulutuksen ja 

saadun osaamisen 

näkyväksi tekeminen

Intrauutinen:



KOULUTUS
NPT 

JOHDANTO
NPT 

PERUSTEET
NPT 

SYVENTÄVÄ

Osallistujat 580 106 27

NPT Perusteiden aiheita mm. NPT Syventävän aiheita mm.

Miten koulutuksiin 
on osallistuttu ja 
millaisia teemoja 

niissä on käsitelty?

❖ Sydäninfarktin sairastaneen potilaan osallistaminen 

hoitoonsa sairaalahoidon aikana 

❖ VIP pisteytyksen käytön vaikutukset 

verisuonikatetriperäisten laskimotulehdusten ja 

infektioiden esiintyvyyteen

❖ Proksimaalisen hamstring ruptuuran postoperatiiviset 

fysioterapiaohjeet 

❖ Kuntoutusohjaus - Case management 

❖ Lapsen itsetuhoisuuden vähentäminen hoitotyön 

keinoin 

❖ Teho-osastolla hoidossa olevan potilaan unen laadun 

parantaminen hoitotyön keinoin

❖ Akuutin hengitysvajauksen aikainen tunnistaminen 

NEWS-pisteiden avulla

❖ Lonkkamurtumapotilaiden painehaavojen ehkäisy 

haavasidoksilla

❖ Syöpään sairastuneen lapsen sisarusten tukeminen 

hoitotyön keinoin 

❖ Turvallinen kenguruhoitoon siirtäminen

❖ Uuden työntekijän perehdytys leikkausosastolla

❖ IBD potilaan hoitoon sitouttaminen

❖ Esitietolomake ALS potilaan hoitojakson suunnittelun 

tueksi



Kenelle NPT perusteet koulutuksen 

suorittaneet suosittelisivat koulutusta?

”Jokaiselle hoitajalle, eikä pelkästään suositella 

vaan myös pitäisin sellaisena  pakollisena 

työhön kuuluvana osaamisena”

”Kaikille, jotka haluavat kehittää itseään ja 

saada uutta näkökulmaa "arkiselle 

puurtamiselle”

”Koulutuksen lisääminen kaikilla "portailla" 
mahdollistaa yhteistä ymmärtämistä asioista”

”Kaikille kollegoilleni”

”Hyvä, lyhyt ja ytimekäs 

peruskurssi.”

”Aihe on ollut itselle 
opiskeluajoista asti 

"mörkö", mutta tämä kurssi 

herätti mielenkiinnon! Nyt 

innolla jatkamaan!”

”Hyvä johdanto 
kurssiaiheeseen. Kiva, kun 

sai pohtia ja kirjoittaa 

kaikkien nähtäväksi 

pohdinnat. 

Esimerkkitutkimukset olivat 

hyvät.”

”Kiitos, mahtava kokemus. Tästä 
omat NPT-taidot vasta lähtevät 

kehittymään. Haasteita saa ja 

pitää olla.”

”Haluan kiittää upeasta 
kokemuksesta! Alku oli hyvin 

työlästä, lopusta nautin täysillä.”
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• NPT koulutuskokonaisuudella lisätään sekä henkilöstön osaamista 
että tuodaan NPT osaksi arjen ajattelua, toimintaa ja kehittämistä

• Tärkeää, että kouluttajat ovat omasta organisaatiosta

• NPT prosessin ja sisältöjen kuvaaminen ymmärrettävällä tasolla

• Tutorointi

• Sitoutuminen 

• Tutoroinnin yhtenäiset "pelisäännöt"

• Panostuksen kohdentuminen ryhmän tarpeen mukaisesti

• NPT agenttien verkostoituminen

• Agenttien osaamisen avulla yksiköiden toiminnan kehittäminen

• Eri koulutusosioiden käyneiden osaamisen arviointi (jatkuva 
osaamismittari) 

• Koulutuskokonaisuuden jatkuva arviointi ja kehittäminen 

• Koulutuksen saatavuuden lisääminen & laajentaminen myös 
Hyvinvointialueelle

Ajatuksia & 
Oivalluksia


