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Potilasohjauksen teemapäivä 23.5.2023 
 

Etätapahtuma Zoom-yhteydellä: linkki lähetetään ilmoittautuneille 
Järjestäjä: Empowering Patient Education (EPE) -tutkimusalaohjelma, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto (TY) 
Kohderyhmä: Potilasohjauksesta kiinnostuneet sote-alan ammattilaiset, opiskelijat ja palvelujen käyttäjät 
 

  OHJELMA 

10.00–10.15  Teemapäivän avaus 
  Puheenjohtaja Silja-Elisa Eskolin, väitöskirjatutkija, Hoitotieteen laitos, TY 
 
10.15–10.45  Potilasohjaus – Nyt! 
  Helena Leino-Kilpi, emeritaprofessori, Hoitotieteen laitos, TY 
   
10.45–11.15  Toimivan vuorovaikutussuhteen rakentaminen hoivakotiasukkaiden 

läheisten ja hoitohenkilöstön välillä 
  Jenny Paananen, tutkijatohtori, Hoitotieteen laitos TY 
 
11.15–11.45  Pitkäaikaishoidon asiakkaan toimintakyvyn edistäminen ohjauksen 
  keinoin 

Noora Narsakka, väitöskirjatutkija, Hoitotieteen laitos, TY 
 
11.45–12.30  Tauko 
 
12.30–13.00  Vaikuttava hoitokohtaaminen 
  Harry Köhler, tutkimuspäällikkö, Kliininen laitos, TY 
 
13.00–13.30  Etäyhteydellä toteutettava pitkäaikaissairautta sairastavan 

omahoidon ohjaus – Hotus-hoitosuositus® 
  Heli Virtanen, dosentti, Hoitotieteen laitos, TY 
 
13.30–13.45  Tauko 
 
13.45–14.15  Voimavaraistumista tukevan potilasohjauksen toteutuminen 

kirurgisessa hoitotyössä 
Maria Riuttaskorpi, apulaisosastonhoitaja, Turun yliopistollinen 
keskussairaala 

 
14.15–14.45  Sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjausosaaminen 

Minna Richards, opettaja, sosiaali- ja terveysala, Omnia 
   
14.45–15.00  Teemapäivän yhteenveto ja päätös 
  Puheenjohtaja Silja-Elisa Eskolin, väitöskirjatutkija, Hoitotieteen laitos, TY 

 
Ilmoittautuminen auki 19.5. asti osoitteessa: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=15104  

Tilaisuuteen osallistuminen on maksutonta. 
Lisätietoa väitöskirjatutkija Saija Inkeroiselta (saanin@utu.fi) 

TERVETULOA  
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Teemapäivän järjestää Empowering Patient Education (EPE) eli Voimavaraistumista tukeva 
potilas- ja palveluohjaus -tutkimusalaohjelma. Tutustu EPE:n monipuoliseen toimintaan, 
koulutukseen ja tutkimukseen osoitteessa: 
https://sites.utu.fi/nursingscienceresearchprogrammes/epe/   
 
Teemapäivän puhujat: 
 
Helena Leino-Kilpi on tehnyt merkittävän ja kansainvälisen uran potilasohjauksen parissa. Hän 
on EPE-ohjelman perustaja, teoreettisten lähtökohtien kehittäjä ja lukuisten asiaa eteenpäin 
vieneiden väitöskirjojen ohjaaja. Hän on professori emerita ja edelleen innostunut ja tuottelias 
voimavaraistumista tukevan potilasohjauksen tutkija ja opettaja. 
 
Jenny Paananen on terveydenhuollon vuorovaikutukseen erikoistunut tutkijatohtori ja suomen 
kielen dosentti. Hän on tutkinut potilaiden ja läheisten kohtaamista ja jaettua päätöksentekoa 
yleislääkärin vastaanotolla, mielenterveyskuntoutuksessa, psykoterapiassa ja hoivakodeissa. 
Tutkimuksen ohella Paananen kouluttaa terveysalan opiskelijoita ja ammattilaisia. 
 
Noora Narsakka on gerontologisen hoitotieteen tutkija, jonka kiinnostuksen kohteita ovat 
ikääntyneiden pitkäaikaishoito, pitkäaikaishoidon ympäristöt ja ikääntyneiden toimintakyky ja 
liikkuminen. Hänen tutkimuksensa ytimessä on ikääntyneiden ja hoitajien osallistaminen hoidon 
ja hoitoympäristöjen kehittämiseen.  
 
Mikä tekee hoitokohtaamisesta potilaalle merkityksellisen ja vaikuttavan? Miten ammattilainen 
voi käyttää keskustelun ja vaikuttamisen tapoja hoidon ja ohjauksen työvälineenä? VTT Harry 
Köhlerin johtamassa Hoitava viestintä -hankkeessa tuotetaan potilasohjauksen tueksi 
soveltuva uudenlainen tutkimusnäyttöön perustuva vaikuttavan potilasviestinnän toimintatapa. 
 
Heli Virtanen on voimavaraistumista tukevan potilasohjauksen puolestapuhuja. Hän on ollut 
mukana EPEssa jo sen alkuvaiheista lähtien. Hänen asiantuntemuksensa juuret juontavat 
potilasohjausvastaavan tehtäviin sairaanhoitajana toimiessaan ja nyt hän on tutkinut ja 
opettanut voimavaraistumista tukevaa potilasohjausta noin 20 vuotta.  
 
Maria Riuttaskorpi on terveystieteiden maisteri, jonka kiinnostuksen kohteena on 
voimavaraistumista tukeva potilasohjaus. Hän keskittyi yliopisto-opinnoissaan ja pro gradu -
tutkielmassaan aihepiiriin, ja on tällä hetkellä edistämässä käytännössä voimavaraistumista 
tukevaa potilasohjausta työssään apulaisosastonhoitajana Tyksin AVH-valvonnassa. 
 
Minna Richards on terveystieteiden maisteri ja kätilö ja toimii hoitotyön opettajana 
ammatillisessa koulutuksessa Omniassa, Espoossa. Yliopisto-opinnoissaan hän keskittyi 
voimavaraistumista tukevaan ohjaukseen EPEssa ja hyödyntää tätä laajaa tietoa nykyisissä 
opetustehtävissään opiskelijoiden ohjausosaamisen edistämiseksi. 
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