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Sairaanhoitajilla on aina ollut tärkeä ja
merkityksellinen rooli yhteiskunnassa. Tämä rooli
tuli vielä tärkeämmäksi vuonna 2020, joka todella
koetteli terveydenhoitoa.

Samanaikaisesti, kun yritimme kaikki kamppailla
uhkaavasti leviävää koronavirusta vastaan,
käyttivät sairaanhoitajat korvaamatonta
osaamistaan yhdistettynä empatiaan,
kokemukseen ja luovuuteen. Työmäärä ja
haasteet olivat valtavat, ja hoitotyön
ammattilaisten panos vaikuttava. Monet meistä
haluaisivat tehdä jotain erityistä hoitotyön
eturivissä työskentelevien hyväksi. Jotain, mikä
auttaisi heitä työssään aiheuttamatta ylimääräistä
vaivaa tai turhia riskejä. Miten voisimme auttaa ja
osoittaa solidaarisuutta?

Queen Silvia Nursing Awardin tarkoituksena on
vuodesta 2012 lähtien ollut tuoda esiin
sairaanhoitajien merkitys sekä sairaanhoitajien
kehittämät uudet ideat ja innovatiiviset hoitoa
parantavat ratkaisut. COVID-19 hallitsi
yhteiskuntaa ja kaikkien meidän elämäämme
vuonna 2020. Sairaanhoitajien työtä ja
ammattitaitoa on alettu ymmärtää paremmin
maailmanlaajuisesti. Sairaanhoitajien kertomukset
työtilanteesta, työpanos ja merkitys ovat
tärkeämpiä kuin koskaan.

Hoitotyön haasteet tulevat varmasti jatkumaan, ja
Queen Silvia Nursing Award on valmiina
kasvamaan ja kehittymään niiden rinnalla. Vuonna
2020 keskityimme yhdessä
yhteistyökumppaneidemme kanssa löytämään
hakemusten joukosta parhaat COVID-19-
virukseen liittyvät ratkaisut.
Sairaanhoitajaopiskelijoiden lisäksi myös jo
valmistuneet, työssäkäyvät sairaanhoitajat saivat
osallistua. Laajensimme lisäksi Queen Silvia
Nursing Awardin toimintaa kahteen uuteen
maahan, Yhdysvaltoihin (University of
Washington School of Nursing) ja Liettuaan
(Addere Care).

Sairaanhoitajien korvaamaton työ jatkuu kaikkialla
maailmassa rokotusten järjestelyssä ja uusien
COVID-19-haasteiden kohtaamisessa. Toivomme,
että voimme kertoa heidän työpanoksestaan
inspiroivalla tavalla, ennen kaikkea sairaanhoitajia
kannustaen ja kiittäen.

Olethan mukana työssämme, jonka tavoitteena
on tukea ja vahvistaa sairaanhoitajia ja
sairaanhoitajaopiskelijoita.

ESIPUHE

Sophie Lu-Axelsson
Director, Queen Silvia Nursing Award



ESITTELY

Queen Silvia Nursing Awardilla on kolme tavoitetta: tuoda esiin
sairaanhoitajien merkitys yhteiskunnassa, painottaa taidokkaiden

sairaanhoitajien tärkeyttä vahusten- ja dementiahoidossa sekä antaa
näkyvyyttä työtämme tukeville yhteistyökumppaneillemme.

 
Queen Silvia Nursing Award -stipendi perustettiiin vuonna 2013 Hänen

majesteettinsa kuningatar Silvian kunniaksi. Kuningatar Silvia on ollut
pitkään sitoutunut laadukkaan hoitotyön sekä vanhusten- ja

dementiahoidon merkityksen esilletuomiseen. Vuosina 2013–2019
stipendiä saivat hakea sairaanhoitajaopiskelijat. Stipendi koostuu 6000

euron rahapalkinnosta sekä mahdollisuudesta oppia uutta ja luoda
kansainvälisiä kontakteja stipendivuonna.

 
Vuonna 2020 Queen Silvia Nursing Award sai COVID-19-pandemian

myötä uuden sisällön. COVID-19 on uhka kansainväliselle terveydelle ja
turvallisuudelle, ja sairaanhoitajien työn merkitys kamppailussa virusta

vastaan on selvä tosiasia. Tästä syystä QSNA-stipendiä ovat voineet
hakea myös valmiit sairaanhoitajat. Vuoden 2020 teemana oli COVID-

19-hoito.
 

Esittelemme yhdeksännet Queen Silvia Nursing Award -stipendiaatit
kansainvälisenä sairaanhoitajapäivänä 12.5.

 



Perustimme huhtikuussa 2020 terveydenhuollon ammattilaisille
kohdennetun kriisiapupalvelun koronapandemian
aiheuttamaa henkisen tuen tarvetta vastaamaan. Huhtikuun aikana
rakensimme sivuston, rekrytoimme ammattiauttajat (kriisiavun
ammattilaiset, joilla on erityisosaaminen akuuttihoitotyön
haasteisiin), rakensimme ajanvarausjärjestelmän ja asiakkaamme
löysivät meidät heti laajan kansallisen jäsenistömme ja sosiaalisen
median seuraajistomme avulla.

Olemme koronapandemian aikana järjestäneet useita kymmeniä
tietoturvallisia videokeskustelutapaamisia henkisesti ja fyysisesti
väsyneille terveydenhuollon ammattilaisille. Meille tulee jatkuvasti
lisää asiakkaita ympäri Suomea ja palaute on ollut todella hyvää.

Palvelu tukee henkistä jaksamista terveydenhuoltotyössä
koronaepidemian aikana ja sen jälkeen, kun hoitojonot ovat pitkät ja
terveydenhuollon yksiköihin ja ammattilaisiin kohdistuvat paineet
suuret. Iäkkäitä palvelumme hyödyntää välillisesti tukemalla
henkisesti rasittuneita terveydenhuollon ammattilaisia työssään.

"KRIISIAPUPALVELU TERVEYDENHUOLLON
AMMATTILAISILLE"

QUEEN SILVIA
NURSING AWARD
2020 -VOITTAJA

INKA HÄKKINEN
KYMSOTEN SAIRAANHOITAJA



Asiakkaat, joilla puheen ymmärtäminen voi olla heikkoa,
esimerkiksi muistisairaat, kokevat suusuojaimen käytön
uhkaavana ja pelottavana. Jos suusuojain olisi valmistettu
läpinäkyvästä materiaalista, he näkisivät hoitajan hymyn ja
puhumisen, eikä hoitotoimenpide olisi niin pelottava.

Muistisairaiden kanssa työskennellessäni suusuojain on joskus
pyydetty ottamaan pois, tai se on yritetty repiä pois
kasvoiltani. Yhteistyön sujumiseksi on pitänyt vilauttaa
kasvoja suusuojaimen alta tai keskustella asiakkaan kanssa
tutuista asioista, jotta hän tunnistaisi hoitajan. Asiakkaan
kokemus hoitajasta paranisi, jos suusuojain olisi läpinäkyvä, ja
hoitaja ei tuntuisi niin pelottavalta ja uhkaavalta.

Koronavirusinfektiota sairastava potilas tulee eristää, jotta
yleisvaarallinen tartuntatauti ei pääsisi leviämään muihin potilaisiin ja
hoitohenkilöstöön. Tilanne on potilaalle dramaattinen, ja mahdollisesti
hyvinkin nopeasti tehtävä eristyspäätös voi aiheuttaa ahdistusta.
Muistisairaalle tilanne voi olla erityisen vaikea ymmärtää. 

Ideani on luoda järjestelmä, jolla koronaviruspotilaiden osasto- ja
tehohoidossa syntyviä deliriumoireita voidaan estää ja tarvittaessa
hoitaa ilman lääkehoitoa. Tätä varten järjestettäisiin
työpaikkakoulutuksena erityinen toimintamalli, johon kuuluisi
esimerkiksi videoyhteys omaisiin, ja potilashuoneeseen voitaisiin
tuoda tuttuja esineitä, esimerkiksi valokuvia.

Vanhukset ja erilaisista dementiatiloista kärsivät potilaat kuuluvat
riskiryhmään deliriumin suhteen, ja jo pelkkä siirto pois kotoa voi
ahdistaa. Jos potilasta kuitenkin täytyy hoitaa sairaalassa, olisi
potilaan edun mukaista pyrkiä kaikin keinoin vähentämään
sekavuuden muodostumista tekemällä ympäristöstä potilaalle helposti
omaksuttavan. Hoitajien osaaminen tällaisessa toiminnassa vaihtelee
ja tämän mallin myötä siitä saataisiin tasalaatuista kaikkialla.

"SUUSUOJAIN LÄPINÄKYVÄSTÄ MATERIAALISTA
YHTEISTYÖTÄ PARANTAMAAN"

"DELIRIUMOIREITA ESTÄVÄ
JÄRJESTELMÄ"

TIINA LEHTIO
FINALISTI

IIRO NAHKAMÄKI
FINALISTI





COVID-19 vaikuttaa usein negatiivisesti hengityselimistöön,
mutta jo viiden päivän hengitysharjoittelulla voi olla suotuisia
vaikutuksia sekä taudin vakavien muotojen ennaltaehkäisyssä
että niistä toipumisessa. Hengitysharjoitukset voivat myös
vähentää stressiä ja ahdistuneisuutta, joita monet
sairaalahoitoon joutuneet kokevat. 

Olen loppuvaiheen terveydenhoitajaopiskelija ja minulla on
myös joogaohjaajakoulutus. Koen ohjattujen
hengitysharjoitusten olevan helppo ja kustannustehokas keino
ennaltaehkäistä koronavirustaudin vakavampia muotoja sekä
auttaa sairastuneita toipumaan. Ideani tavoite on kohentaa
riskiryhmien elämänlaatua. Ohjaus tapahtuisi videolla ja ohjeet
saisi myös kirjallisena. Haluaisin kohdentaa
hengitysharjoitusten tekemisen ikääntyneille, joilla on
suurempi riski saada koronavirustaudin vakavampana.
Harjoitukset on helppo tehdä videon tai kirjallisten ohjeiden
avulla. Haluan tietysti painottaa, että hengitysharjoitukset
eivät aina riitä hoidoksi, jos sairastaa COVID-19-tautia, vaan
kannattaa aina hakeutua terveydenhuollon ammattilaisten
arvioon, jos kokee hengenahdistusta tai jos oireet pahenevat. 

COVID-19-taudin pitkäaikaisvaikutukset ovat epäselviä, mutta
ne ovat merkityksellisiä globaalisti, yhteiskunnallisesti ja
tulevaisuuden terveydenhuollon eri toiminnoissa. Olen
pohtinut millaiset vaikutukset sairastetulla taudilla on nyt,
mutta myös tulevaisuudessa, ja tulevatko ne näkymään
esimerkiksi sairastavuudessa tai palvelujen tarpeessa. Ideani
on kartoittaa kaikki sairastetun COVID-19-taudin
terveydelliset muutokset poluksi. Taudin sairastanut päivittäisi
tiedot itse tietyin väliajoin digitaalisessa palvelussa. Palvelu
muistuttaisi tietojen lisäyksestä, ja ohjaisi sairastanutta tiedon
lisääntyessä.

Sairastettu COVID-19 aiheuttaa moninaista sairastuvuutta ja
oirekuvaa hyvin vaihtelevasti myös pitkällä aikavälillä.
Kartoittamalla oirekuvaa ja pitkäaikaisvaikutuksia voisi
hoitopolkuja selkeyttää ja tarjota potilaslähtöisempää hoitoa.
Tietopohjan avulla voisimme suunnitella tulevaisuuden
tarpeita palveluiden suunnittelun ja ennakoinnin kannalta, ja
myös kustannusvaikutuksia. 

“OHJATUT HENGITYSHARJOITUKSET VIDEOLLA” “PAREMPAA HOITOA COVID-19-TAUDIN
TIETOPOHJALLA”

ANU TYVIJÄRVI
FINALISTI

HANNELE JOKELA
FINALISTI



COVID-19-tautiin sairastuneet vanhukset ja muistisairaat
kärsivät usein yksinäisyydestä, koska ovat eristettyinä muusta
maailmasta ja erityisesti läheisistään. Yksinäisyys voi olla
henkisesti hyvin haastavaa, ja aiheuttaa esimerkiksi
ruokahaluttomuutta, väsymystä ja elämänhalun menettämistä. 

Ideani on laittaa pehmoeläinten sisään äänitiedosto läheisten
ihmisten äänillä. Ääni voisi kertoa miten tärkeä sairastava
ihminen on tai muistuttaa esimerkiksi syömisestä. Tuttu ääni
tuntuisi luotettavalta ja turvalliselta, ja muistisairaille
ääniviestit voisivat toistuvasti. Ideani syntyi, kun työskentelin
dementiakodissa, jossa monella asiakkaalla oli nalle tuomassa
turvallisuutta.

"PEHMOELÄIMET, JOILLA ON TUTTU ÄÄNI"
 

JESSICA HELLQVIST
FINALISTI



Nordnet toimii Queen Silvia Nursing Award -hankkeen
pitkäaikaisena yhteistyökumppanina. Nordnet perustettiin 25 vuotta
sitten tavoitteena demokratisoida säästämistä ja sijoittamista. Tällä
hetkellä Nordnet tarjoaa digitaalisia säästämis- ja sijoituspalveluja
Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

Toimivan yhteiskunnan ja terveydenhuollon merkitys ovat
korostuneet viime aikoina, joten yhteistyömme Queen Silvia
Nursing Awardin kanssa on ollut ajankohtaisempaa kuin
koskaan ennen. 

Kulunut vuosi on opettanut meille, että olemme edelleen alttiita
monelle ulkoiselle tekijälle, jotka eivät ole täysin omassa
hallinnassamme. Hyvinvointimme ylläpitäminen niin fyysisesti,
henkisesti kuin taloudellisestikin edellyttää meiltä suunnittelua,
turvaamista ja ennaltaehkäisyä. 

 
SUVI TUPPURAINEN

MAAJOHTAJA
NORDNET SUOMI

 

Meidän on varmistettava, että terveydenhuollon perusta on
kunnossa ja, että järjestelmät toimivat mahdollisimman
tehokkaasti. Organisaatiot voivat saada merkittäviä muutoksia
aikaan ja auttaa heikommassa asemassa olevia yhteiskunnan
jäseniä. Sairaanhoitajat ovat terveydenhuollon tukipilari, joten
meidän on tehtävä yhteistyötä yhteiskunnan rajojen yli
lisätäksemme sairaanhoitajien osaamista, taitoja ja innovaatiota.
Sairaanhoitajien nopea ajattelu ja ongelmanratkaisukyky
parantavat potilaiden sekä heidän läheistensä huolenpitoa ja
vointia. Näin myös koko yhteiskuntamme voi paremmin.

On kunnia olla tukemassa Queen Silvia Nursing Award -hanketta
ja sen tuomaa innovatiivista ajattelua ja toimintaa
terveydenhuollossa. Vuonna 2021 Nordnet on kahdeksannetta
kertaa mukana tässä hankkeessa. Idearikkaiden ja rohkeiden
nuorten toimintaa on ilo seurata ja tukea.



Hoiva-alalla työskentelee ammattinsa osaavia työn kehittäjiä, joiden
ideat ansaitsevat tulla kuulluiksi. Työssäkäyvillä sairaanhoitajilla ja
alan opiskelijoilla on ajantasaisin ja paras tietämys siitä, miten työn
voisi tehdä paremmin tai fiksummin. On hienoa, että Queen Silvia
Nursing Award -stipendi nostaa esiin näitä kehitysideoita ja
kannustaa ammattilaisia reflektoimaan omaa työtään sekä
arvostamaan omaa osaamistaan.  
 
Attendon tavoitteena on olla hoiva-alan halutuin työ- ja
asuinpaikka. Jotta onnistumme tässä tavoitteessa, meidän on
etsittävä avoimesti erilaisia ratkaisuja tulevaisuuden hoiva-alan
haasteisiin. Queen Silvia Nursing Award -stipendikilpailussa
mukana oleminen on yksi tapa etsiä näitä tarpeellisia ratkaisuja
ja mahdollisuuksia. 
 
Hoiva-alan innovaatiot ovat välttämättömiä, koska lähivuosina
väestö vanhenee kovaa vauhtia. Alalle on lähivuosina saatava
lisää henkilökuntaa täyttämään lisääntyvää hoivan tarvetta ja
paikkaamaan alalta eläköityviä työntekijöitä. Tämä onnistuu
vain, jos näytämme, että tämä on ala, jossa jokaisella on
mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan, työyhteisön osaamista
ja viime kädessä koko alaa.  

On koko työyhteisön etu, että työntekijöitä rohkaistaan
vaikuttamaan omaan työhönsä ja oppimaan uutta. Työssä viihtyy
paremmin, kun sen sisältöön saa itse vaikuttaa.
Työhyvinvointi on tärkeää työntekijöiden näkökulmasta, mutta
lisäksi sillä on tapana hehkua ulospäin ja näkyä
asiakkaille parempana asiakaspalveluna ja palvelun laatuna. 
 
Työn tekemisen tavat muuttuvat jatkuvasti ja myös asiakkaiden
ja työyhteisöjen tarpeet muuttuvat. Siksi meidän on myös
jatkuvasti kysyttävä, miksi teemme tätä työtä niin kuin teemme. 
Attendon arvot osaaminen, sitoutuminen ja välittäminen
näkyvät jokaisen attendolaisen työssä. Nämä samat arvot ovat
läsnä myös muiden hoiva-alan ammattilaisten
innovaatioissa. Innovaatioita syntyy, kun omaa osaamistaan
arvostava ammattilainen tekee työtään asiakasta arvostaen ja
kuunnellen. Sitoutunut ammattilainen haluaa myös viedä työssä
syntyneet oivallukset käytäntöön, jotta niistä voi hyötyä koko
ala. 

VIRPI HOLMQVIST
 TOIMITUSJOHTAJA

 ATTENDO SUOMI 
 



LÄMMIN KIITOS TUESTA KAIKILLE QUEEN SILVIA NURSING AWARD -
YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME!
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