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Johdanto
Hoitotyön toimintaohjelma perustuu Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin strategiaan vuosiksi 2014-2016 antaen 
suuntaa hoitotyön toiminnan, johtamisen, opetuksen ja 
tutkimuksen kehittämiselle. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
on sitoutunut palvelulupauksessaan tarjoamaan laadukasta ja 
vaikuttavaa hoitoa potilailleen. Palvelut perustuvat toimiviin 
hoito-, kuntoutus- ja palveluketjuihin sekä vaikuttaviin 
hoitomenetelmiin ja -käytäntöihin. Sairaanhoitopiirissä 
kehitetään potilaan tarpeista lähtevää ohjausta ja neuvontaa. 
Hoidossa korostuvat luottamuksellinen yhteistyö potilaan ja 
hänen läheistensä kanssa. 

Hoitotyön toimintaohjelman painopistealueet ovat 
potilaslähtöinen hoito, sitoutunut henkilökunta, toimivat 
hoitoketjut ja vaikuttavat hoitoprosessit sekä taloudellinen 
toimintatapa. Hoitotyön toimintaohjelma sisältää edellä 
mainituille osa-alueille asetetut tavoitteet, toimenpiteet, mittarit 
ja arvioinnin perusteet.

2



Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä potilaan hyvä hoito on potilaslähtöistä ja perhekeskeistä toimintaa. Potilaat voivat 
luottaa hoitoonsa turvallisessa hoitoympäristössä, jossa heitä tuetaan osallistumaan omaan hoitoonsa. Perhe ja läheiset ovat 
mukana hoidossa potilaan tarpeiden mukaisesti ja tilanteen mahdollistamalla tavalla. Hoidon laatu ja sen kehittäminen ovat 
niin yksittäisen hoitavan henkilön kuin koko hoitoyhteisön yhteinen asia. Hyvä hoito perustuu sekä sairaanhoitopiirissä 
tuotettuun että muuhun kansalliseen ja kansainväliseen tutkittuun tietoon.

Tänä päivänä sosiaali- ja terveydenhuollossa korostuu entisestään maakunnallinen ja alueellinen yhteistyö. 
Yhteistyössä toimien osaava henkilöstö edistää potilaan ja koko maakunnan väestön terveyttä toimimalla vastuullisina 
yhteistyökumppaneina nyt ja tulevaisuudessa.

Tämä hoitotyön toimintaohjelma on laadittu yhdessä ylihoitajien ja hoitotieteen professori Eija Paavilaisen kanssa. 
Päivitysluonnosta on käsitelty osastonhoitajakokouksissa, ylihoitajakokouksissa sekä hallituksen strategiapäivillä. Saadun 
palautteen pohjalta sitä on muokattu edelleen.

”Yhdessä enemmän”

Christina Rouvala
hallintoylihoitaja
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”Ihmisarvoa 
kunnioittaen ja 
vastuullisesti”

Asiakaslähtöisyys ja 
vaikuttavuus 
Asiakaslähtöinen toiminta edistää potilaan osallisuutta ja 
mahdollisuutta vaikuttaa omaan hoitoonsa. Asiakaslähtöisyys 
tarkoittaa myös, että hoidon ja palveluiden kokonaisuus 
toimii asiakkaan ja  potilaan kannalta tarkoituksenmukaisesti. 
Näin hoito- ja palveluketjusta muodostuu organisaatiorajoista 
riippumaton ja saumaton kokonaisuus. Hoitotyöntekijä 
vastaa yhdessä lääkärin kanssa hoidon asiakaslähtöisyydestä, 
turvallisuudesta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. 
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Tavoitteet 
»   Hoitotyön toiminta on asiakaslähtöistä. Siinä korostuu 

potilaan yksilöllinen, elämänarvoja kunnioittava ja tasa-
arvoinen kohtaaminen. 

»   Hoitotyön toiminta on näyttöön perustuvaa ja 
vaikuttavaa.

»   Hoitotyö on potilaan terveyttä edistävää ja terveyshyötyä 
tuottavaa.

»   Potilaan ja läheisten ohjaus on perhekeskeistä sekä 
potilaan voimavaroja ja elämäntilannetta tukevaa. 

»   Asiakaslähtöisen ja turvallisen hoitotyön toteutumista 
tuetaan vahvistamalla yhteistyötä alueen muiden 
toimijoiden kanssa.

Mittarit
»  Potilas-/asiakaspalautteet
»  Muistutukset, kantelut
»   Perheiden tukeminen -mittari

Toimenpiteet
»   Hoitotyötä ja palveluja toteutetaan vastavuoroisessa 

vuorovaikutuksessa asiakkaan, potilaan ja hänen 
perheensä/läheistensä kanssa.

»   Potilaan osallistumista hoitoonsa tuetaan ja kannustetaan. 
»   Terveyden edistäminen on osa potilaan ja hänen 

läheistensä ohjausta ja neuvontaa.
»   Näyttöön perustuvaa toimintaa kehitetään hyödyntäen 

alueelliset hoitotyön verkostot. 

Arviointi
»   Analysoidaan mittareiden avulla kerätty tieto ja tehdään 

tarvittavat kehittämistoimenpiteet yhdessä palveluiden 
käyttäjien ja heidän läheistensä kanssa.
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”Terveyttä 
vastuullisesti 
yhteistyössä”

Sitoutunut 
henkilökunta
Yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria vahvistamalla 
tuetaan ja kannustetaan henkilöstöä osallistumaan työnsä 
suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Henkilökunnan 
osaaminen ja mitoitus suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti 
ja joustavasti vastaamaan muuttuvia, jatkuvasti kehittyviä 
työelämän tarpeita. Henkilöstön osaaminen varmistetaan 
hyvän perehdytyksen, työssä oppimisen, täydennyskoulutuksen 
ja urakehityksen avulla. Tiedolla johtaminen ja osallistava 
esimiestyö edistävät henkilöstön sitoutumista ja 
työhyvinvointia. 
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Tavoitteet 
»   Henkilöstön osaaminen vastaa toimintaa, sen 

kehittämisessä ennakoidaan tulevaisuuden osaamistarpeita 
ja tuetaan yksilöllistä uudistumiskykyä.

»   Henkilöstörakenne on toiminnan kannalta 
tarkoituksenmukainen; voimavarat ovat riittävät ja oikein 
kohdennetut suhteessa perustehtävän toteuttamiseen.

»   Inhimillisten voimavarojen johtaminen on osallistavaa 
perustuen ajantasaiseen tietoon toiminnasta ja 
toimintaympäristöstä.

»   Johtaminen tukee henkilöstön työhyvinvointia, joka on 
sekä yksilöiden että yhteisöjen yhteinen asia.

»   Johtaminen tukee henkilöstön osallistumista tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan.

Mittarit
»   Hoitoisuustilastot
»   Työhyvinvointimittari/työkykyindeksi
»   Koulutussuunnitelmat, -raportit ja osaamiskartoitukset
»   Kehityskeskustelujen, osastotuntien ja 

työpaikkakokousten toteutuminen
»   Varhainen tuki -tilasto
»  Opiskelijaohjauksen laatumittari, CLES

Toimenpiteet
»   Henkilöstön osaamisen kehittäminen työssäoppimisen, 

strategialähtöisen täydennyskoulutuksen, 
suunnitelmallisen ja osaamista laajentavan työkierron, 
mentoroinnin ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla.

»   Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain. Säännöllisten 
kehityskeskustelujen osa-alueita ovat: oman 
ammattitaidon arviointi, urasuunnittelu ja halukkuus 
osallistua tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

»   Uusien työntekijöiden suunnitelmallinen 
perehdyttäminen ja perehtyminen.

»   Työhyvinvointia ja työssä jaksamista tuetaan käyttämällä 
muun muassa joustavia työ- ja toimintamalleja.

»  Ammattitaitoa edistävää harjoittelua kehitetään     
    laatuvaatimusten mukaisesti. 
»  Rekrytointi on ennakoivaa.

Arviointi
»   Analysoidaan mittareiden avulla kerätty tieto ja 

tehdään tarvittavat kehittämistoimenpiteet yhteistyössä 
henkilökunnan kanssa. 
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”Yhdessä 
enemmän”

Toimivat ja vaikuttavat 
hoito-, kuntoutus- ja 
palveluketjut 
Hoito-, kuntoutus- ja palveluketjut ovat näyttöön perustuvien 
kliinisten käytäntöjen alueellisia, soveltavia ja dokumentoituja 
toimintaohjeita. Toimivat hoitoketjut tukevat ammatillista 
päätöksentekoa ja vahvistavat potilaan hoidon jatkuvuutta ja 
saatavuutta, hoitopolun läpinäkyvyyttä sekä turvaavat hoidon 
laatua. Hoitoketjujen perustuessa parhaaseen saatavilla olevaan 
tietoon, ne mahdollistavat hyvien hoitotulosten saavuttamisen.
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Tavoitteet  
»   Hoitohenkilöstö osallistuu hoitoketjujen kehittämiseen.
»  Jokainen vastaa oman työnsä hyvästä laadusta ja osallistuu  
    laadun kehittämiseen. 
»      Hoitohenkilöstön potilasturvallisuusosaamista 

vahvistetaan.
»  Näyttöön perustuvaa toimintaa kehitetään edelleen.

Mittarit
»   Prosessimallinnusten käyttöönottomäärä 
»   Lääkehoito-osaaminen
»  Potilasturvallisuuskulttuuri-kysely
»  Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportoinnin
    tulokset

Toimenpiteet
»   Prosessikuvausten avulla kehitetään keskeisiä hoitoketjuja.
»  Vaaratapahtumien ja poikkeamien raportointia ja     
    käsittelyä kehitetään edelleen. 
»  Hoidon laatua seurataan ja kehitetään.
»  Alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä monialaista   
    yhteistyötä vahvistetaan.

Arviointi
»   Analysoidaan mittareiden avulla kerätty tieto ja tehdään 

tarvittavat kehittämistoimenpiteet.
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”Rahalle 
vastinetta”

 
Taloudellinen toiminta
Julkisella terveydenhuollolla on eettinen vastuu voimavarojen 
oikeasta käytöstä ja kohdentamisesta. Tämä vastuu sitoo sekä 
hoitavaa henkilöä että koko hoitoyhteisöä. Taloudellinen 
toiminta edellyttää päällekkäisten toimintojen poistamista 
prosesseista ja niiden hiomista sujuviksi. Toiminnan 
kustannusvaikuttavuuden tehostamiseksi edelleen, kehitetään 
näyttöön perustuvia hoitokäytäntöjä ja resurssien joustavaa 
käyttöä.
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Tavoitteet
»  Henkilöstöä käytetään joustavasti koko organisaatiossa.
»  Esimiehet hallitsevat taloussuunnittelun ja -seurannan
    sekä hankintaprosessin. 
»   Henkilöstön talous- ja kehittämisosaamista vahvistetaan.
»   Henkilöstö toimii kustannusvaikuttavasti.
»  Henkilöstö ymmärtää taloussuunnittelun perusteet ja
    osallistuu yksikön budjetin laadintaan ja seurantaan.

Mittarit
»  Talousraportit
»  Henkilöstöhallinnon raportit
»   Koulutusraportit
»   Toiminnan seurantaraportit
»  Hoitoisuusmittari

Toimenpiteet
»   Talouskoulutusta keskijohdolle ja henkilöstölle.
»  Talousraportit käydään säännöllisesti läpi
    yhteistoimintakokouksissa.
»  Yksittäisiä valintoja tarkoituksenmukaisesti ja
    kokonaistaloudellisesti.

Arviointi
»   Analysoidaan mittareiden avulla kerätty tieto ja tehdään 

tarvittavat kehittämistoimenpiteet.
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