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Järjestäjänä:

2012 TEEMAT:
•  Arvostava työyhteisö – miten lisätä  
 työn mielekkyyttä ja jaksamista?

•  Sairaanhoitajan roolin ja  
 osaamisvaatimusten muutos

•  Unohtuuko potilas perusterveyden- 
 huollon voimakkaasti uudistuessa?

•  Kuinka kehitän omaa itsenäistä  
 vastaanottoani?

•  Talous & Tehokkuus – kohdenna resurssit  
 oikeisiin asioihin!

KUiNKa LUOdaaN  
bräNdi SAIRAANHOITAJA?

24.–25.10.2012
Scandic Marina Congress Center, Helsinki 2012 
sairaaNHOiTaJa

Lisa sOUNiO,  
brändiasiantuntija,  
toimitusjohtaja, sONaY OY
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Ohjelma 1. päivä • keskiviikko 24. lokakuuta 2012

M i t e n  k o h d e n t a a  r e s u r s s i t  o i k e i s i i n  a s i o i h i n ? 

Puheenjohtaja:  
sirkka Kukkola, johtava ylihoitaja, THT, 
riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00  Seminaarin avaus ja  
   puheenjohtajan avauspuheenvuoro

9.10  HENKiLösTöN riiTTäVYYs –  
   MisTä TOdELLiNEN aPU HOiTaJaPULaaN? 
• Tulevaisuuden hoitotyön näkymät; mistä hoitajia,  
 kun suuret ikäluokat eläköityvät? 
• Mistä saadaan ammattitaitoiset työntekijät?  
 Miten turvata pätevien hoitajien saatavuus ja  
 pysyvyys? 
• Hoitajapula ja sijaisia mahdoton saada – mikä avuksi?
Päivi Voutilainen, sosiaalineuvos, sTM & 
puheenjohtaja, sairaanhoitajien koulutussäätiö

9.55  MiLLaisTa OsaaMisTa 
   TULEVaisUUdEN TErVEYsKEsKUKsEssa 
   sairaaNHOiTaJaLTa EdELLYTETääN?
• Unohtuuko potilas perusterveydenhuollon 
 voimakkaasti uudistuessa?
• Mikä on sairaanhoitajan työnkuva tällä hetkellä? 
 Onko se potilaslähtöinen, projektilähtöinen, vai mikä?
• Onko sairaanhoitajan työnkuva muutoksessa 
 perusterveydenhuollossa?
• Mihin tehtäviin korkeakoulutetun sairaanhoitajan 
 osaamista tarvitaan terveyskeskuksissa?
sirkka Kukkola, johtava ylihoitaja, THT,  
riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

10.40 Kahvi

11.00  bräNdiNä sairaaNHOiTaJa – HYöTYä Ja 
   iLOa HELPOisTa MarKKiNOiNTiOPEisTa!
• Kuinka lisätä yhteiskunnallista arvostusta 
 sairaanhoitajan työtä kohtaan? 
• Miten säilytämme ammattikuvamme positiivisena ja 
 tuleville sukupolville mielenkiintoisena?
• Terveyskeskuksen imagon nostaminen 
 ja positiivisten asioiden esilletuominen 
 – miten?
Lisa sounio, brändiasiantuntija, 
toimitusjohtaja, sonay Oy

12.00  Lounas

13.00  TaLOUs & TEHOKKUUs
• Resurssien riittävyys tulevaisuudessa? 
• Organisaation asettamat taloudelliset rajoitteet 
 toimien täyttämiseen ja sijaishankintoihin
• Miten kohdentaa resurssit oikeisiin asioihin? 
• Päällekkäisen työn tekeminen, miten vältyttäisiin 
 päällekkäiseltä työltä eri työpisteissä?
Tarja-Leena Neffling, osastoryhmän päällikkö, 
HUs / anestesiologian, tehohoidon, 
ensihoidon ja kivunhoidon klinikkaryhmä

13.45  sairaaNHOiTaJaN TYöNKUVa 
   MUUTOKsEssa
• Tehtäväsiirrot
• Osaamisen varmentaminen
• Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeus ja 
 erilaiset tehtäväkuvat
Johanna Heikkilä, asiantuntija, TtT, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja
Paula Pyhälä-Liljeström, ylihoitaja, 
KssHP, Päivystysalue

14.30  Kahvi

14.50  HOiTaJaN TOiVO Ja sEN YLLäPiTäMiNEN 
   Ja VaHVisTaMiNEN
• Mitä hoitajan toivo on?
• Mikä merkitys hoitajan toivolla on?
• Miten hoitotyön johtaja voisi ylläpitää ja vahvistaa 
 hoitajan toivoa?
Jari Kylmä, dosentti, hoitotieteen lehtori, 
erikoissairaanhoitaja, Tampereen yliopisto, 
Terveystieteiden yksikkö, Hoitotiede

15.35  arVOsTaVa TYöYHTEisö Ja 
   arVOsTaVa EsiMiEs – 
   KUiNKa LisäTä TYöN MiELEKKYYTTä?
• Sosiaalinen tuki ja valmentava johtajuus
• Miten tukea työssä jaksamista?
• Kuinka lisätä työn mielekkyyttä?
Pia Vilanen, ratkaisukeskeinen työnohjaaja / Coach, 
työyhteisövalmentaja ja esimiesvalmentaja, 
toimitusjohtaja, Luotain Consulting Oy

16.25–16.30 Puheenjohtajan yhteenveto ja 
    seminaaripäivän päätös
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M i t e n  k o h d e n t a a  r e s u r s s i t  o i k e i s i i n  a s i o i h i n ? 

Ohjelma 2. päivä • torstai 25. lokakuuta 2012

Puheenjohtaja: 
Marjukka Vallimies-Patomäki, neuvotteleva 
virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00  Seminaaripäivän avaus ja 
   puheenjohtajan avauspuheenvuoro

9.10  sOsiaaLi- Ja TErVEYdENHUOLLON   
   PaLVELUraKENNEUUdisTUs 
• Miten lainsäädäntöä ja palvelurakennetta 
 ollaan uudistamassa? 
• Miten sairaanhoitajan rooli ja osaamisvaatimukset 
 muuttuvat?
Marjukka Vallimies-Patomäki, neuvotteleva virkamies, 
sosiaali- ja terveysministeriö

9.50 VOidaaNKO HOiTaJia siTOUTTaa 
   OMaaN TYöHöNsä? 
• Mitä on työhön sitoutuminen?
• Hoitajan työn haasteita työhön sitoutumisessa
• Tulevaisuuden mahdollisuuksia 
Maritta Välimäki, hoitotieteen professori ja 
sivutoiminen ylihoitaja, Turun yliopisto ja 
Varsinais-suomen sairaanhoitopiiri

10.35 Kahvi

10.55  CasE  sairaaNHOiTaJaN VasTaaNOTTO 
   – TULOKsENa TYYTYVäiNEN POTiLas
   CasE ibd-POTiLaaN HOiTOTYö
• Mitä on sairaanhoitajan 
 tuloksekas vastaanottotoiminta?
• Kuinka ohjata potilasta 
 parhaalla mahdollisella tavalla?
• Mitä itsenäisessä vastaanottotoiminnassa 
 tulisi huomioida?
• Miten voin kehittää vastaanottoani?
• Mikä on vastaanottotoiminnan tulevaisuus?
Vuoden sairaanhoitaja 2011: 
Marika Huovinen, sairaanhoitaja, 
Pohjois-Karjalan keskussairaala

11.40  Lounas

 
 
12.40  KEYNOTE  ELäKööN 100 VUOTTa!
Ikärasismi on primitiivireaktio! Voittamatonta synergiaa 
syntyy, kun energiset juniorit saavat yhteistyökumppa-
neikseen pätevät seniorit, joilla on kokemusta selättää 
kovimmatkin haasteet.
Lenita airisto, tietokirjailija/luennoitsija, 
diplomiekonomi, liike-elämän vaikuttaja, 
Suomen teollisuuden ja kulttuurin 
vienninedistäjä, televisiotoimittaja ja 
terävä väittelijä

13.40  iKäiHMisTEN ELiNVOiMaisUUs 
   – MiLLä KEiNOiN YLLäPidäMME?
• Mitä tarkoitetaan ikäihmisen elinvoimaisuudella?
• Miksi ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja 
 toimintakykyä kannattaa ylläpitää ja edistää?
• Mitä keinoja on elinvoimaisuuden ylläpitämiseen?
• Mikä on sairaanhoitajan rooli elinvoimaisuuden 
 ylläpitämisessä?
• Miten kehittää ennaltaehkäisyn ja 
 terveyden edistämisen osaamista?
Pirjo Tiikkainen, TtT, gerontologisen hoitotyön 
yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

14.35 Kahvi

14.55 HOiTOTYöN KaNsaLLisEN 
   KirJaaMisMaLLiN KäYTTö
	 	 	 Tuotetun	tiedon	hyödyntäminen	
• Hoitotyön yhteenveto
• Hoitotyön kirjaamisen kautta tuotettavat tilastot
• Hoitotyön kirjaamisen auditointi
• Hoitotyön raportointi
Minna Mykkänen, hankepäällikkö, 
Kuopion yliopistollinen sairaala

15.35  sairaaNHOiTaJa KaNsaiNVäLisEssä 
   KriisiTYössä
• Millaista on sairaanhoitajan työ 
 kansainvälisessä kriisityössä? 
• Miten sairaanhoitaja jaksaa ja huolehtii itsestään 
 haastavissa olosuhteissa?
Florence Nightingale -palkittu: 
Päivi Muma, hankejohtaja, sairaanhoitaja, kriisihoitotyön 
asiantuntija, suomen Pakolaisapu ry

16.10–16.15 Puheenjohtajan yhteenveto ja 
    seminaarin päätös
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Haluatko kumppaniksi  
tähän tai muihin  

profession tapahtumiin?
Ota yhteyttä:  

Janne Kuusinen  
Business Director  

janne.kuusinen@professio.fi  
puh. 040 7344801

Tämä osa (puol sivua = 
105mm) leikataan pois.  
Jäljellä jää vain tuo  
läppäsivu johon tekstit  
jää keskitetysti

Tapahtuma on sinulle:
•  Sairaanhoitaja
•  Apulaisosastonhoitaja
•  Osastonhoitaja
•  Ylihoitaja

Koko tiimi mukaan!
Kysy edullista ryhmätarjousta!  

ryhmatarjous@professio.fi  
tai 020 780 6400

Kun ilmoittaudut seuraaviin päivämääriin 
mennessä. Hintoihin lisätään alv 23 %.  
Hintaan sisältyvät luentomateriaalit,  
lounaat ja kahvit. 

Ole nopea!

7.9. 21.9. 24.10.

375	€ 410	€ 450	€	
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Tämä osa (puoli sivua = 
105mm) leikataan pois.  
Jäljellä jää vain tuo  
läppäsivu johon tekstit  
jää keskitetysti

brändinä 
sairaaNHOiTaJa  

– hyötyä ja iloa  
helpoista 

markkinointiopeista!
Miten säilytämme ammattikuvamme	positiivisena 
ja tuleville sukupolville mielenkiintoisena? Brändi-
asiantuntija Lisa	Sounio avaa markkinoinnin salat 
ja valjastaa pohtimaan, kuinka lisätä yhteiskun-
nallista	arvostusta	sairaanhoitajan	työtä	kohtaan. 
Terveyskeskuksen imagon nostamiseen ja positiivis-
ten asioiden tehokkaaseen esilletuomiseen löytyvät 
myös keinot – osallistu Sairaanhoitaja 2012 -tapah-
tumaan ja kuulet, mitä ne ovat! 

Eläköön 100 vuotta! – Lenita	Airiston mukaan voit-
tamatonta	synergiaa	syntyy, kun energiset juniorit 
saavat yhteistyökumppaneikseen pätevät seniorit, 
joilla on kokemusta selättää kovimmatkin haasteet. 
Millä tavoin teidän organisaatiossanne herätetään 
sekä senioreiden että junioreiden potentiaali par-
haaseen hyötykäyttöön koko työyhteisön hyväksi?

Sairaanhoitajan työnkuva mietityttää – onko se poti-
laslähtöinen, projektilähtöinen, vai mikä? Myös hen-
kilöstön riittävyys, pätevien hoitajien saatavuus sekä 
pysyvyys herättävät kysymyksiä ympäri Suomen. 
Seminaarissa kuulet, miten sairaanhoitajan	rooli	ja	
osaamisvaatimukset	muuttuvat sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelurakenneuudistuksen myötä. Mitä Sinun 
tulee tietää työnkuvasi tulevaisuuden vaatimuksista?

Vaikuta itse työsi mielekkyyteen ja työssä jaksami-
seen – ilmoittaudu seminaariin ja nouda työhyvin-
voinnin	kasvuun tarvittavat työkalut!

Ystävällisin	terveisin,

Heli Rissanen
Sairaanhoitaja 2012 -tapahtuman projektipäällikkö
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ilmoitathan osoitekentän kirjainkoodin ilmoittautumisesi yhteydessä.

Jakelukoodi     1   2   3   4   5   6   7

Tapahtumapaikka
Scandic Marina Congress Center
Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki
 
Majoitus
Olemme neuvotelleet osallistujille  
erikoishinnat seuraaviin hotelleihin:
• Scandic Grand Marina -hotelli
 Puh. (09) 16661
• Hotel Fabian
 Puh. (09) 6128 2000
• GLO Hotel Kluuvi
 Puh. 010 344 4400
Varatessasi hotellista huoneen  
mainitse, että osallistut Professio  
Finland Oy:n koulutukseen

Sairaanhoitaja	2012	•	24.–25.10.2012	•	Scandic	Marina	Congress	Center,	Helsinki	

Hintoihin	lisätään	alv	23	%.	Hintaan	sisältyvät	materiaalit,	kahvit	ja	lounaat.		
Seminaarimaksun	laskutamme	ilmoittautumisen	saatuamme.

7.9. 21.9. 24.10.

375 € 	410	€ 450	€	

Hinta
Kun	ilmoittaudut	seuraaviin	päivämääriin	mennessä:

ilmoittaudu heti !  puh.  020 780 6400 •  www.professio.fi  •  ilmoittautumiset@professio.fi

investointitakuu
Mikäli tapahtumamme  
ei täyttänyt odotuksiasi, 
voit osallistua haluamaasi 
vastaavaan Professio- 

tapahtumaan veloituksetta kuuden 
kuukauden sisällä. Voit myös jakaa 
osallistumisesi kollegan kanssa tai  
luovuttaa paikan hänelle. 
 

Kysy ryhmätarjousta
Ryhmätarjouksista ota yhteyttä  
Professio Finlandin asiakas- 
palveluun, puh. 020 780 6400  
tai ryhmatarjous@professio.fi
 
Tilaa seminaari materiaali

Aineistot kätevästi yksissä 
kansissa. Lisätiedot ja 
tilaukset: materiaali-
myynti@professio.fi 

tai 020 780 6400. Kysy tarjousta!

Peruutusehdot
Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista 
kirjallisesti. Jos osallistuminen peruute-
taan vähintään kaksi viikkoa ennen  
tapahtuman alkua, veloitamme  
toimistokuluina 15 % + alv tapahtuman 
hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä  
peruutuksista osallistumismaksua  
ei palauteta. 

tulevia tapahtumia:
•	 Sairaalahygienia	2012		
 19.–20.9.2012
•	 Sisätautihoitajapäivät	2012		
 30.–31.10.2012
•	 Röntgenhoitaja	2013		
 12.–13.2.2013
•	 Leikkaushoitajapäivät	2013	
 23.–24.4.2013

Ilmoittaudu heti! 
puh. 020 780 6400 Annankatu 34–36 B, 00100 Helsinki

ilmoittautumiset@professio.fi www.professio.fi
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Tulossa myös:

OsasTON- 
HOiTaJa- 
PäiVäT 2013
23.–24.1.2013 
Messukeskus, Helsinki


