
ROOLINI HOITOTYÖN 
JOHTAJANA

Tehyn johtamisen ja esimiestyönpäivä

7.5.2021 ylihoitaja Petra Marjamaa

Lasten ja nuorten sairaudet, HUS



Esihenkilönä vuodesta 2005

- Osastonhoitaja 2005-2017
- HUS, Töölön sairaala, Neurokirurgian tehovalvontaosasto

- Ylihoitajana 2017-

- HUS, Lasten ja nuorten sairaala, Akuuttivuodeosastot ja päiväsairaala

Luottamustoimet

- Tehy

- Johtamiskoulun mentorina vuodesta 2016 lähtien

- Uudenmaan sairaanhoitajaliiton

- Puheenjohtajana 2014-2018

- varapuheenjohtajana 2010-2014

- Valtuuston varsinaisena ja varajäsenenä vuodesta 2012-
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TAUSTAA



YHTEISTYÖLLÄ
VAKAIN ASKELIN
KOHTI TAVOITTEITA

Organisaatio

HOITOTYÖN JOHTAMINEN
TAVOITTEENA MAAILMAN PARASTA 
HOITOA 



…saavuttaakseen
erinomaiset

potilaiden hoidon
tulokset.

Magneettimalli on viitekehys, jossa…

…erinomaiset
kehittämistä

innoittavat johtajat
työskentelevät…

…yhdessä henkilöstön
kanssa luodakseen

erinomaiset rakenteet…

…joissa
erinomaiset

hoitajat
työskentelevät

hoitotyön
ammatillisen

mallin
mukaisesti…

…tietoa hyväksi
käyttäen ja luovat

innovaatioita…

Mukaellen ANCC© HUS Hoitotyön johto10.5.2021

Hyvä johtaminen
Voimaannuttava

t rakenteet

Laadukas
ammatillinen

toiminta

Uusi tieto,
innovaatiot

ja parannukset
Hyvät tulokset

Todennettu



Hoitotyön johtaminen perustuu: 
• hoitotyön ja johtamisen 

asiantuntijuuteen 
• alan käytännön kokemukseen
• tutkittuun tietoon ja sen 

hyödyntämiseen
• sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujärjestelmän ja 
toimintaympäristön tuntemukseen

HYVÄ 
JOHTAMINEN

Hyvä hoitotyön 

johtaminen  on 

yhteydessä potilas-

tyytyväisyyteen, hoidon 

laatuun, henkilöstön 

työtyytyväisyyteen ja 

työssä pysymiseen. 
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Hoitotyön johtajat varmistavat 
edellytykset hoitotyölle, joka on
• potilaskeskeistä
• tuloksellista
• vaikuttavaa
• laadukasta
• kustannustehokasta.

Hoitotyön johtaja kannustaa 
henkilökuntaansa
innovatiivisuuteen sekä toiminta-
tapojen kehittämiseen, 
rakentavaan arviointiin ja 
palautteen antoon.

Hoitotyön johtaminen perustuu 
tietoon. Tietoa tarvitaan potilaan 
hoidon tuloksista, rakenteista ja 
prosesseista.
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KOHTAAMINEN
EDELLÄKÄVIJYYS
YHDENVERTAISUUS



• Taidot

• Itsenäinen harkinta

• Työn vaikutukset ja vastuu

• Yhteistyötaidot

• Työolosuhteet
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HOITOALAN ESIMIESTEHTÄVIEN VAATIVUUS

GLOBAL CENTER FOR NURSING



JOHTAMISEN OSAAMINEN 
(HUS ESIMIEHEN PEREHDYTYSOHJELMASTA)

• Päivittäisjohtaminen

• Potilaskeskeinen palvelu

• Henkilöstövoimavarat ja henkilöstön 
kehittäminen

• Laadunhallinta 

• Taloudenhallinta ja kilpailukyky

• Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö

• Itsensä johtaminen ja työhyvinvointi

• Etiikka johtamistyössä
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Mihin olemme 

menossa?

- Media

- yhteistyötahot



• Mahdollistaja

• Palvelija

• Verkostoituja

• Kuuntelija

• Prosessien sujuvoittaja

• Kehittäjä

• Rekrytoija

• Esimerkkinä toimiminen

• Tukija

• Lohduttaja

• Sparraaja
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NÄKEMYKSENI HOITOTYÖN 
JOHTAJAN ROOLISTA



• Suuret yksiköt 24/7

• Osaamisen johtaminen

• Työhyvinvoinnin ylläpito

• Jatkuva palaute

• Vaihtuva työvoima

• Kannustava palkkaus

• Kilpailu alan osaajista

• Eläköityminen

• Opinnot innostaa

• Vauvabuumi

• johtamisen monialaisuus

• Vastuu lähes kaikesta
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JOHTAMISEN HAASTEET



• Johtamissyke

• NES-kysely (Nursing engagement
Survey)

• TOB-kysely (työssäolobarometri)

• Miten tuemme tässä johtamista?

• Mitä ratkaisuja arvioinnille?
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JOHTAMISTA ARVIOIDAAN



OLEMME MUKANA 
RAKENTAMASSA 
HUOMISEN RATKAISUJA

• Geenitutkimus
Biopankki, FinnGen

• Uudet tavat hoitaa
Terveyskylä

• Toiminnan kehittäminen ja laatu
Apotti, JCI-akkreditointi, Lean, Magneettisairaala
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https://www.terveyskyla.fi/helsinginbiopankki/
https://www.finngen.fi/fi
https://www.terveyskyla.fi/
https://www.hus.fi/potilaalle/potilasasiakirjat_tietojen_salassapito/apotti/Sivut/default.aspx
https://www.hus.fi/ammattilaiselle/HUS-Lean/Sivut/default.aspx


KOHTAAMINEN, 
ITSENSÄ JOHTAMINEN JA HYVINVOINTI
- NÄILLÄ KOHTI HYVÄÄ JOHTAMISTA

KIITOS
PETRA.MARJAMAA@HUS.FI


