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HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI – VISIOMME VUOTEEN 2019
Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti
vetovoimainen edelläkävijä sekä kansallisesti että kansainvälisesti
yhteistyössä toimiva asiantuntijaverkosto.
Toimintamme on asiakaslähtöistä, näyttöön perustuvaa sekä jatkuvaan
parantamiseen ja uudistumiseen pyrkivää.
Käytännön työssä konkreettisten tavoitteiden saavuttamista auttaa
suunnitelmalomake (ohje viimeisellä sivulla).
Tavoitteeseen pääsemistä seurataan säännöllisesti
tehtävällä arvioinnilla.

Asiakkaalle parasta hoitotyöllä!

ASIAKKAALLE PARASTA HOITOTYÖLLÄ
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintayksiköissä työskentelee noin 12 800 hoitotyön ammattihenkilöä. Hoitotyötä toteutetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityistasolla eri toimintaympäristöissä: poliklinikoilla,
tutkimus-, kuntoutus- ja toimenpideyksiköissä,
osastoilla sekä liikkuvina ja etäpalveluina ja
asiakkaan kotona.
Varsinais-Suomen alueen hoitotyön strateginen
toimintaohjelma linjaa hoitotyön käytäntöjen
kehittämistä, johtamista, opetusta/koulutusta
ja tutkimusta eri toimintaympäristöissä. Lisäksi
työyksiköissä laaditaan konkreettiset hoitotyön
toimeenpanon suunnitelmat yhteisen hoitotyön
toimintaohjelman pohjalta. Toimintaohjelma on
laadittu Varsinais-Suomen alueen hoitotyön
johtajien verkoston kanssa tavoitteena saavuttaa
vetovoimaiselle hoitotyön toimintaympäristölle
ominaisia tunnusmerkkejä: erinomaiset potilashoidon tulokset sekä henkilöstön työtyytyväisyys
ja sitoutuneisuus.

Hoitotyön toimintamallimme tavoitteena on tuottaa
asiakkaalle parasta hoitotyöllä, jota ohjaavat yhteiset
arvot, visio ja päämäärät.
Hoitotyön strateginen toimintaohjelma pohjautuu
kansallisiin sosiaali- ja terveyspoliittisiin linjauksiin,
joiden tavoitteena kansalaisten osallisuus lisääntyy
ja syrjäytyminen vähenee, hyvinvointi ja terveys
lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat
sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus
paranevat ja alueelliset erot vähentyvät.
Toimintaohjelma toteuttaa osaltaan alueellisia soteyhteistyön linjauksia kuten Tyksin erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategiaa, hoitotieteellistä
tutkimusohjelmaa, opetus- ja koulutuspolitiikkaa ja
huippuosaamisstrategiaa sekä VSSHP:n strategiaa
ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa.

Turussa 3.1.2017
Varsinais-Suomen alueen hoitotyön johtajien verkosto
VSSHP:n hallintoylihoitaja Päivi Nygren

ARVOT

HOITOTYÖN arvot ovat asiakas-/potilaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö sekä hoitotyön
jatkuva parantaminen ja uudistuminen.

VISIO

HOITOTYÖN yhteisö on alueellisesti vetovoimainen edelläkävijä sekä kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä
toimiva asiantuntijaverkosto. Toimintamme on asiakaslähtöistä,
näyttöön perustuvaa sekä jatkuvaan parantamiseen ja
uudistumiseen pyrkivää.

PERUSTEHTÄVÄ

HOITOTYÖN yhteisön tehtävänä on tuottaa arvoa asiakkaillemme ja potilaillemme lisäämällä väestön terveyttä, elinvuosia
ja sosiaalista hyvinvointia, turvaamalla laadukkaat hoitotyön
menetelmät sekä edistämällä sosiaali- ja terveystieteen tutkimukseen perustuvaa hoitotyötä ja opetusta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

HOITOTYÖN yhteisö on alueen sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintayksiköiden tulos-, toimi- ja palvelualueet ylittävä,
itsenäisessä asemassa toimiva asiantuntijaverkosto, joka toimii
osana sote-alueen moniammatillisia työyhteisöjä.

ASIAKKAALLE PARASTA HOITOTYÖLLÄ
HOITOTYÖN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
1 Toimivat rakenteet
2 Erinomainen ammatillinen toiminta
3 Uusi tieto, kehittäminen ja innovaatiot
4 Laadukas johtaminen
5 Asiakkaalle parasta hoitotyöllä

1 TOIMIVAT RAKENTEET
Hoitohenkilökunnan asiantuntijuuden kehittymistä
ja osallisuutta asiakkaiden/potilaiden hoidossa ja
ohjauksessa tukevat rakenteet.

2 ERINOMAINEN AMMATILLINEN TOIMINTA
Näyttöön perustuva, yhdenvertainen ja asiakkaan roolia
vahvistava hoitotyön toiminta, jota hyvinvoiva hoitohenkilökunta
uudistaa moniammatillisissa palvelukokonaisuuksissa.

3 UUSI TIETO, KEHITTÄMINEN JA INNOVAATIOT
Vaikuttava, väestön tarpeisiin vastaava ja uudistumista tukeva
korkeatasoinen sekä hoitotieteellinen että sosiaali- ja terveysalan
opetus ja tutkimus.

4 LAADUKAS JOHTAMINEN
Asiantunteva, hoitotyötä tavoitteellisesti muutoksessa
kehittävä, kommunikoiva ja läsnä oleva johtaminen.
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ASIAKKAALLE PARASTA HOITOTYÖLLÄ
Toimeenpanosuunnitelmalomaketta on tarkoitus käyttää yksiköissä
hoitotyön kehittämisen tukena Asiakkaalle parasta hoitotyöllä
-tavoitteen saavuttamiseksi. Lomakkeeseen kirjataan kehittämistehtävän lähtökohdat, toteutus sekä arviointi kehitystyön tuloksista.
Yksiköissä tapahtuvaa hoitotyön kehittämistoimintaa ja sen tuloksia
on mahdollista hyödyntää alueellisessa yhteistyössä.
Klikkaamalla lomaketta saat sen käyttöösi.
Hoitotyön toimeenpanon suunnitelmat:
Word-lomake (sähköisesti täytettävä)
Pdf-lomake (tulosta ja täytä käsin)

Julkaisija:

Hoitotyön strateginen toimintaohjelma PT4

