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Tässä liitteessä on kuvattu hoitotieteen symposiumin (2022) luentoihin perustuvat keskustelukysymykset ja
lisämateriaali. Nämä ovat ns. työkalupakki, jota työyksiköt voivat käyttää aihealueen keskustelujen tu-
kena.

Taulukko 1. Kysymykset ja lisämateriaali työyhteisöjen keskustelujen tueksi.

Luento Yhteistyö hoitotyössä
(Luennoitsija: Miia Tuominen)

Kysymykset • Pohdi, millainen yhteistyöntekijä olet?
• Kuvitelkaa tulevaisuuden ihannetilanne omassa työyhteisössänne:

· yhteistyö eri alojen ammattilaisten kesken onnistuu arjessa hyvin
· yhteistyötä halutaan aidosti tehdä ja siihen hakeudutaan aktiivisesti
· potilaat/potilaat ovat osallisia yhteistyössä
· yhteistyö on tärkeä voimavara omassa työssäsi

· Mitä sinä itse olet tehnyt, jotta tähän on päästy?
· Mitä työyhteisössäsi on tapahtunut, jotta tähän on päästy?

Lisämateriaali Pyhäjoki J, Salminen J. & Mönkkönen K. (2020). Moniammatillinen tanssi syntyy yhtei-
sestä rytmistä luottamuksesta. THL Blogi 18.8.2020.
https://blogi.thl.fi/moniammatillinen-tanssi-syntyy-yhteisesta-rytmista-ja-luottamuksesta/

Turunen J. (2019). Kaikki samaan akvaarioon. Kommentti. Lääkärilehti 12.6.2019.
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/verkkokommentti/kaikki-samaan-akvaarioon-216/

Mönkkönen K. & Kekoni T. (2020). Monitoimijaisuus työntekijän voimavarana ja haas-
teena. Teoksessa A. Hujala & H. Taskinen (toim.), Uudistuva sosiaali- ja terveysala. s. 215-
241. Tampere University Press. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/123995

Luento Yhteistyö päihtyneen potilaan hoidossa päivystyspoliklinikalla
(Luennoitsija: Kaisu-Leena Mäkelä)

Kysymykset · Millaisia asenteita tunnistat itsessäsi kohdatessasi päihtyneen potilaan?
· Mieti tilanne, kun seuraavaksi kohtaat päihtyneen potilaan. Pohdi, miten voisit pa-

rantaa kohtaamista ja yhteistyötä hänen kanssaan?
Lisämateriaali Noppari E, Koivunen M, Mäkelä K-L & Hakala T. (2018). Sairaanhoitajien kokemuksia

päihtyneen potilaan kohtaamisesta päivystyshoitotyössä – osaamisen näkökulma. Hoi-
totiede 30 (4), 334–346. (Artikkeli erillisenä liitteenä).
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Luento Yhteistyö läheisten kanssa ikääntyneiden hoidossa
(Luennoitsija: Anna-Liisa Arjama)

Kysymykset · Katsokaa, mitä oman organisaationne omavalvontasuunnitelmassa tai toimintakä-
sikirjassa sanotaan läheisten huomioon ottamisesta?

· Keskustelkaa yksikössänne,
· toteutuuko läheisten huomioon ottaminen toimintasuunnitelman tai käsikirjan

mukaisesti?
· millä tavalla yksikössänne otetaan huomioon läheiset ja millä tavoilla he osallis-

tuvat potilaiden tai asiakkaiden arkeen?
· niistä tavoista, joilla läheisten osallisuutta voitaisiin kehittää?

Lisämateriaali Pirhonen J, Seppänen M, Pietilä I, Tuominen K. & Jylhä M. (2021). Sosiaalisen kuoleman
käsite vanhojen ihmisten haastattelupuheessa. Yhteiskuntapolitiikka 86 (1), 5–15.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140990/YP2101_Pirhonenym.pdf?se-

quence=1&isAllowed=y

Luento Kollegiaalisuudesta
(Luennoitsija: Mari Kangasniemi)

Kysymykset · Keskustelkaa, kuka on kollega meidän yksikössä esim. ikääntyneiden, keuhkosai-
rauksien tai leikkaushoidon yksikössä ja miten se ilmenee?

· Valitkaa kollegiaalisuusohjeista yksi kohta, joka on erityisen keskeinen työyksikös-
sänne. Perustelkaa valinta ja keskustelkaa valinnoistanne.

Lisämateriaali Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet (2019). https://sairaanhoitajat.fi/wp-con-
tent/uploads/2019/10/Sairaanhoitajien-kollegiaalisuusohjeet.pdf

Luento Perhelähtöisyys - yhteistyötä synnyttäneiden perheiden hoidossa
(Luennoitsija: Heli Mäkelä)

Kysymykset · Arvioikaa asteikolla 0-10, miten hyvin perhelähtöisyys toteutuu omassa yksikös-
sänne? (0 =erittäin huonosti tai ei mitenkään - 10 = erittäin hyvin)

· Pohtikaa, missä asioissa perhelähtöisyys toteutuu yksikössänne hyvin ja mitkä asiat
mielestänne estävät perhelähtöisyyden toteutumista?

Lisämateriaali Kainiemi E. (2021). Yksilöllistä hoitoa kaikille perheille vastasyntyneen sairaalahoidon ai-
kana. Turun yliopisto Blogi 8.6.2021.
http://terveyttatieteesta.blogspot.com/2021/06/yksilollista-hoitoa-kaikille-perheille.html

Toivonen M. (2017). Terveyttä tieteestä: Uusien seinien lisäksi uusi asenne. Turun yliopisto
Blogi 7.3.2017.
http://terveyttatieteesta.blogspot.com/2017/03/uusien-seinien-lisaksi-uusi-asenne.html

Luento Yhteistyö yliopiston ja sairaalan välillä kliinisen asiantuntijuuden ja johtamisen harjoit-
telujaksolla
(Luennoitsija: Marjo Mäkelä)

Kysymykset · Millaista näyttöön perustuvaa toimintaa omassa yksikössänne toteutetaan?
· Millaisia haasteita näette näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottamisessa

omassa yksikössänne?
· Millaisiin käytännön haasteisiin voidaan vastata näyttöön perustuvalla toiminnalla?
· Tutustukaa yhteen näyttövinkkiin (linkki lisämateriaalissa) ja keskustelkaa sen sovel-

tuvuudesta oman yksikkönne toimintaan.
Lisämateriaali HOTUS: Näyttöön perustuva terveydenhuolto (video)

https://www.hotus.fi/nayttoon-perustuva-terveydenhuolto/

Näyttövinkki: https://www.hotus.fi/nayttovinkit/


