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HOITOTYÖN TAVOITE- JA 
TOIMINTAOHJELMA 2016–2018 

Teemme hoitotyötä potilaan ja asiakkaan sekä perheiden parhaaksi. Tavoit-
teenamme on laadukas, vaikuttava ja turvallinen hoito ja palvelu.

Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma linjaa ja ohjaa Satakunnan sairaan-
hoitopiirin hoitotyön painopistealueet ajanjaksolle 2016–2018. Toimintaoh-
jelma perustuu kansainvälisiin ja kansallisiin tulevaisuuden linjauksiin, sekä 
TYKS erva-alueella sovittuihin yhtenäisiin hoitotyön käytäntö-, tutkimus-, 
opetus- ja kehittämislinjauksiin. Hoitotyö on näyttöön perustuvaa, jatku-
vasti kehittyvää ja uudistuvaa.

Ohjelma suuntaa käytäntöä, opetusta, tutkimusta ja kehittämistyötä kohti 
uutta sairaalaa (Satasairaala) ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta 
(Satasote) sairaanhoitopiirin arvojen pohjalta.

Hoitotyössä osana moniammatillista yhteistyötä ja verkostoja teemme par-
haamme potilaan / asiakkaan laadukkaan ja vaikuttavan hoidon ja palvelun 
puolesta. Arvostamme omaa työtämme ja kunnioitamme toinen toistemme 
osaamista, ammattitaitoa ja toimimme eettisesti korkeatasoisesti.

Ohjelman ovat laatineet 
sairaanhoitopiirin ylihoi-
tajat, palvelupäälliköt, 
asiakaspalvelupäällikkö, 
koulutuspäällikkö, klinik-
kaopettaja ja potilastur-
vallisuuskoordinaattori. 

Hallintoylihoitaja
Paula Asikainen
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HOITOTYÖN PERUSTEHTÄVÄ
Hoitotyön tehtävänä on tuottaa terveyttä ja hyvinvointia 
potilaille ja asiakkaille ja heidän perheilleen turvaamalla 
laadukkaat hoitotyön menetelmät ja kehittämällä näyttöön 
perustuvaa hoitotyötä ja koulutusta.

SAIRAANHOITOPIIRIN ARVOT 
Satakunnan sairaanhoitopiirin arvot, hyvä hoito ja palvelu, 
ovat hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman perusta. 

KOHTAAMINEN 
sisältää seuraavat asiat:

• ihmisarvon 
kunnioittaminen

• kuuntelemisen taito
• erilaisuuden hyväksyminen

• hyvä käytös
• vuorovaikutustaidot

• ollaan ajoissa

KEHITTYMINEN
sisältää seuraavat asiat:

• ammattitaito
• muutosvalmius

• joustavuus
• luovuus

• kannustavuus

VÄLITTÄMINEN 
sisältää seuraavat asiat:

• aitous
• avoimuus

• turvallisuus
• vakaus

• oikeudenmukaisuus
• osallistaminen

• keskinäinen arvonanto

VASTUULLISUUS
sisältää seuraavat asiat:

• osaaminen
• luottamus

• työhön sitoutuminen
• työyhteisötaidot

• oma terveys ja 
hyvinvointi

• osallistuminen
• oikea-aikaisuus

POTIL
AS

HENKILÖSTÖ

ASIA
KAS

OM
ISTAJAT

HYVÄ 
HOITO JA 
PALVELU
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HOITOTYÖN VISIO
Potilaan ja asiakkaan parhaaksi – laadukasta ja turvallista hoitoa 
ja palvelua

Tavoitteena on laadukas ja turvallinen hoito sekä eettisesti  
korkeatasoinen toiminta 

Hoitotyössä painottuu
• Asiakkaan / potilaan omia valintoja arvostava, yksilöllinen ja  

osallistava hoitotyö
• Osaava, sitoutunut ja tavoitteellisesti johdettu hoitohenkilöstö
• Näyttöön perustuva, kehittyvä hoitotyö
• Korkeatasoinen hoitotieteellinen opetus ja tutkimus

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMAN 
SISÄLTÖ

Hoitotyön käytännöt perustuvat tutkittuun tieteelliseen tietoon ja 
kokemukseen. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö takaa näyttöön perus-
tuvan toiminnan, hoitotyön laadun ja vaikuttavuuden toteutumisen 
sekä tulokselliset ja tehokkaat potilaslähtöiset hoitotyön toiminnot.

Potilaan ja asiakkaan parhaaksi – laadukasta ja turvallista hoitoa 
ja palvelua

Näyttöön perustuva, uudistuva ja kehittyvä hoitotyö

Potilas- / asiakas-  
ja perhelähtöisyys

Osaava ja hyvin- 
voiva henkilöstö

Hoitotyön laatu  
ja vaikuttavuus

Tuloksellinen ja  
tehokas toiminta

HYVÄ HOITO 
 JA PALVELU
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HOITOTYÖN LAATU 
JA VAIKUTTAVUUS 



POTILAS-, ASIAKAS- JA 
PERHELÄHTÖISYYS

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT

• Potilaan hyvä hoito on hoito- ja palvelusuunnitelman  
mukaista ja hänellä on mahdollisuus osallistua hoitoonsa 
yhdessä perheensä kanssa. 

• Huomioimme potilaan / asiakkaan kohtaamisessa hänen  
elämänarvonsa, yksilöllisyytensä ja tasa-arvoisuutensa.

• Tuemme ja vahvistamme potilas- ja perhelähtöistä osaamista.
• Hyödynnämme sähköisen asioinnin tuomat mahdollisuudet.
• Varmistamme sujuvat, asiakkaan omia valintoja tukevat  

palvelut ja palveluketjut alueella.
• Otamme laajasti käyttöön Lapset puheeksi -menetelmän.

• Otamme käyttöön asiakas- ja perhelähtöiset toimintamallit  
ja tuemme perheen osallistumista päätöksentekoon.

• Tuemme asiakkaan / potilaan omaa valintaa ja päätöksentekoa 
hoitotilanteissa.

• Asiakasraadit osallistuvat palvelujen suunnitteluun.
• Yhtenäistämme ja tehostamme alueella kotiutuskäytäntöjä.
• Hyödynnämme sähköistä asiointia palveluiden tarjonnassa.
• Hyödynnämme LEAN-ideologiaa potilas / asiakaslähtöisten 

prosessien arvioinnissa ja kehittämisessä.

• Haitta- ja vaaratapahtumailmoitukset
• Potilastyytyväisyyskyselyt
• Perheen tukeminen -mittarin käyttö
• Potilas / asiakaspalautteet 
• Muistutukset
• Kantelut
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PERUSHOIDON LAADUN  
KEHITTÄMINEN

• Toteutamme perushoitoa yhdenmukaisilla, näyttöön 
perustuvilla, vaikuttavilla ja potilaan / asiakkaan tarpeista 
lähtöisin olevilla menetelmillä.

• Laadimme ja jalkautamme painehaavojen ehkäisyn  
ja hoidon toimenpideohjelman.

• Varmistamme perushoidon eri osa-alueiden toteutumisen 
näyttöön perustuvin menetelmin.

• Varmistamme hygienian ja aseptiikan toteutumisen  
näyttöön perustuvin menetelmin.

• Varmistamme potilaan / asiakkaan osallisuuden  
toteutumisen omassa hoidossaan ja palvelussaan.

• Painehaavariskin arvioinnin toteutuminen
• Esiintyvät painehaavat
• Käsihygienian seuranta
• Käsihuuhteen käytön seuranta
• Kipumittarin käyttö ja potilaan kokema kipu
• Perushoitoa koskevat potilas / asiakaspalautteet
• Perushoitoa koskevat haitta- ja vaaratapahtumailmoi- 

tukset (Haipro); määrällinen ja laadullinen tarkastelu

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT
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• Potilas / asiakas sekä läheinen saa riittävän, yksilöllisen, 
oikea-aikaisen ja näyttöön perustuvan tiedon sairaudes-
taan, hoidostaan, tutkimuksistaan ja kuntoutuksestaan.

• Seuraamme ja arvioimme hoito-ohjeet.fi -sivuston  
käyttöä ja ohjeiden ajantasaisuutta.

• Kehitämme, testaamme ja arvioimme moderneja  
potilas / asiakasohjausmenetelmiä.

• Otamme käyttöön sähköisiä asiointisovelluksia  
potilas / asiakasohjaukseen.

• Palautteet hoito-ohjeet.fi sivuston käytöstä ja 
ohjeiden sisällöstä

• Uusien ohjausmenetelmien käyttöönotto
• Potilas / asiakasohjausta ja tiedonsaantia koskevat  

potilas / asiakaspalautteet

POTILAS- JA ASIAKASOHJAUKSEN 
KEHITTÄMINEN

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT
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LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUDEN 
KEHITTÄMINEN

• Toteutamme lääkehoitoa näyttöön perustuvin ja potilaan / 
asiakkaan tarpeista lähtöisin olevin menetelmin siten, että 
lääkitykseen liittyviä vakavia vaaratapahtumia ei esiinny. 

• Toteutamme laadukasta lääkehoidon omavalvontaa sekä 
ennakoivaa riskien hallintaa. 

• Päivitämme lääkehoitosuunnitelmat siten, että käytännöt 
ja toimintatavat yhtenäistyvät.

• Yksiköiden omavalvonta (perehdytysohjelma, lääke- 
hoitosuunnitelma, potilasturvallisuussuunnitelma,  
lääkitysturvallisuuden auditointi)

• Lääkehoitoon liittyvät haitta- ja vaaratapahtumailmoi- 
tukset (Haipro); määrällinen ja laadullinen tarkastelu

• Lääkehoitoa koskevat potilas / asiakaspalautteet

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT

10



HOITO- JA PALVELU / TOIMENPIDE- 
YKSIKÖIDEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

• Potilas / asiakas saa laadukkaat ja näyttöön perustuvin  
menetelmin tuotetut palvelut ja tutkimukset joustavasti  
ja oikea-aikaisesti. 

• Yhteistyö ja tiedonkulku potilaan, asiakkaan, läheisten ja  
ammattilaisten välillä sekä hoitoon osallistuvien tahojen  
kesken on saumatonta.

• Yhtenäistämme potilaslähtöisiä toimintakäytäntöjä.

• Kehitämme ja standardoimme yhteistyönä hoito- ja tutkimus- 
prosesseja huomioiden potilaan / asiakkaan tarpeet sekä eri 
yksiköiden toimintakäytännöt.

• Kehitämme yksiköiden välistä tiedonkulkua.
• Varmistamme, että tietojärjestelmät sisältävät riittävät ja 

yhtenäisin tavoin kirjatut tiedot potilaan / asiakkaan hoidosta, 
tutkimuksista ja palveluista. 

• Varmistamme, että potilas / asiakas saa hoito-, toimenpide- 
tai tutkimusyksiköstä riippumatta tasalaatuista, korkealaa-
tuista palvelua. 

• Toimenpide / tutkimuspalvelujen saatavuuden arviointi.
• Odotusaikojen pituus
• Yksiköiden väliseen tiedonkulkuun ja palveluun liittyvät  

Haipro-ilmoitukset
• Toimenpide / tutkimuspalveluja sekä yksiköiden yhteistyötä 

koskevat potilas / asiakaspalautteet

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT
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OSAAVA JA HYVINVOIVA 
HENKILÖSTÖ



HOITOTYÖN JOHTAMISEN / 
PALVELUJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

• Esimiehillä on riittävästi johtamisosaamista ja johtaminen 
on potilas- ja asiakaslähtöistä toimintaa tukevaa, näyttöön 
perustuvaa ja työhyvinvointia edistävää.

• Toiminta on kustannustehokasta. 
• Henkilökunta osallistetaan kehittämään työtään.
• Muutosten edistäminen on hallittua.
• Kehityskeskustelut toteutuvat > 70 %.

• Määrittelemme johtajien ja esimiesten täydennys- 
koulutusohjelman.

• Määrittelemme johtamisen yhtenäiset käytännöt.
• Kehitämme johtamistaitoja koulutuksella ja työn- 

ohjauksella.
• Käytämme systemaattisesti saatavilla olevaa tietoa  

johtamisen tukena.
• Laadimme vuosittaiset koulutus- ja työhyvinvointi- 

suunnitelmat.
• Otamme sijaispalautteet käyttöön.

• Toiminta- ja talousluvut
• Hoitoisuusraportit
• Henkilöstökyselyt (TUKU, KEVA) ja palautteet
• Kehityskeskustelutilastot
• Sairauspoissaolotilastot
• Varhaisen puuttumisen ja puheeksioton tilastot
• Koulutustilastot

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT
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AMMATILLISEN OSAAMISEN  
KEHITTÄMINEN JA URAKEHITYS

• Henkilöstön osaaminen vastaa toiminnan tarpeita.
• Henkilöstö sitoutuu kehittämään omaa työtään. 
• Osaaminen varmistetaan ja sitä vahvistetaan laadukkaalla ja 

systemaattisella perehdytyksellä ja täydennyskoulutuksella. 
• Luodaan toimiva urakehitysmalli, joka tukee ammatillista ke-

hittymistä ja työhyvinvointia.
• Opiskelijaohjaus on laadukasta ja sitä kehitetään yhteistyössä 

oppilaitosten kanssa. CLES ka tavoite 8.8 ja vastaus-% yli 70.
• Ohjauskuormituksen tasainen jakautuminen.
• Hoitotieteellisen tutkimuksen lisääminen.

• Otamme käyttöön yhtenäinen perehdytysmallin.
• Toteutamme systemaattista työkiertoa ja mentor-mallia.
• Käynnistämme osaamiskartoitukset.
• Suunnittelemme ja toteutamme asiantuntijahoitajatoimintaa.
• Jalkautamme urakehitysmallin.
• Toteutamme harjoittelun ohjaajien koulutukset ja yhteistyöta-

paamiset.
• Kehitämme uusia opiskelijaohjauksen toteuttamistapoja yh-

teistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa.
• Opinnäytetöiden ja tutkimuksen tekemisen tukeminen.

• CLES-T -mittari
• Opiskelijaohjauksen laatusuositus 
• Koulutushallinnan tilastot, osaamiskortit ja LOVE- suoritukset
• Osaamista koskevat haitta- ja vaaratapahtumailmoitukset
• Perehdytysohjelmat
• Palautteet (potilaat, asiakkaat, työntekijät, sijaiset, opiskelijat)
• Julkaisujen määrä

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT
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TULOKSELLINEN JA 
TEHOKAS TOIMINTA



TOIMIVA HENKILÖSTÖMITOITUS

• Turvaamme henkilöstömitoituksen mukaisen hoitohenkilö- 
kuntaresurssin. 

• Kehittämme hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallintaa.
• Parannamme hoidon laatua ja potilasturvallisuutta oikealla 

henkilöstörakenteella ja mitoituksella.
• Parannamme potilasturvallisuutta.
• Toimimme taloudellisten resurssien puitteissa.

• Mitoitamme hoitotyön työpanoksen potilaiden tarpeiden  
ja hoitoisuuden perusteella. 

• Toteutamme työvuorosuunnittelua toiminnan vaatimusten 
mukaisesti.

• Arvioimme henkilöstörakennetta, työnjakoa ja tehtäväkuvia 
toiminta huomioiden.

• Organisoimme henkilökunnan työtä uudelleen asiakaslähtöi-
sen toiminnan muutostarpeita vastaavasti.

• Henkilöstömitoituksen seurantaan ja arviointiin käytettävät 
tunnusluvut henkilöstön ammatti- ja osaamisrakenteesta

• Henkilöstön määrä
• Potilaiden hoidon tarve ja hoitoisuus
• Hoitotyön ympäristön toiminnan intensiteetti
• Hoitotyön laatu ja tulokset
• Toiminta- ja talousraportit

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT
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VARAHENKILÖSTÖN KESKITTÄMINEN

• Toimiva varahenkilöstö vuoden 2018 alussa.
• Työhyvinvoinnin paraneminen ja työkuormituksen  

väheneminen.
• Hoitotyön joustavan tarpeeseen perustuva käyttö  

ja resurssien oikea kohdentaminen.
• Määräaikaisten sijaisten prosentuaalisen käytön lasku.

• Seuraamme määräaikaisen henkilöstön käyttöä.
• Luomme toiminnalle yhtenäiset pelisäännöt.
• Otamme käyttöön lainavuoromallin.
• Lisäämme asteittain varahenkilöstömäärää.

• Hoitotyön varahenkilöstön käyttö
• Varahenkilöstön käytön ja perusteiden seuranta 
• Varahenkilöstön ja yksiköiden palautteet 
• Palkkakustannukset

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT

18



19



Satakunnan sairaanhoitopiiri
Sairaalantie 3
28500 Pori
Puh. 02 62771
www.satshp.fi


