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LIITE 1 
Alkoholin riskikäyttäjän ja alkoholiongelmaisen hoidon osaaminen päivystyksessä – hoitohenkilökunnan 
osaamisen arviointi 
 
Väittämät käsittelevät osaamista alkoholin riskikäyttäjän ja alkoholiongelmasta kärsivän potilaan hoidosta 
päivystyspoliklinikalla. Jokaisen väittämän osalta arvioidaan myös osaamisalueen tärkeys.  
Osaaminen arvioidaan asteikolla 1 = erittäin huonosti, 2 = kohtalaisen huonosti, 3 = kohtalaisen hyvin, 5 = erittäin 
hyvin. Väittämien tärkeys arvioidaan asteikolla 1 = ei yhtään tärkeä, 2 = hyvin vähän tärkeä, 3 = jonkin verran tärkeä, 
4 = hyvin tärkeä, 5 = erittäin tärkeä.  
 

 Alkoholin riskikäyttöön liittyvä osaaminen 

1. Osaan käyttää AUDIT –testiä alkoholin riskikulutuksen tunnistamiseen 

2. Osaan arvioida alkoholiongelman vaikeusasteen 

3. Ymmärrän alkoholiriippuvuuden mekanismeja 

4. Tunnen alkoholiriippuvuuden muutosvaiheen mallin 

5. Olen perillä alkoholiriippuvuuden vaikutuksesta ihmisen fyysiselle hyvinvoinnille 

6. Olen perillä alkoholiriippuvuuden vaikutuksesta ihmisen psyykkiselle hyvinvoinnille 

7. Olen perillä alkoholiriippuvuuden vaikutuksesta ihmisen sosiaaliselle hyvinvoinnille 

8. Hallitsen alkoholinkäytön puheeksi oton 

9. Osaan valita sopivan ajankohdan alkoholin käytön puheeksi otolle 

10. Osaan kartoittaa potilaan sosiaalista verkostoa 

11. Osaan ottaa potilaan elämäntilanteen huomioon hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa 

 Vuorovaikutusosaaminen 

12. Osaan ottaa alkoholiongelmaisen yksilöllisesti huomioon 

13. Hallitsen ammatillisen vuorovaikutuksen taidot 

14. Tunnistan nonverbaalisen (ei-sanallisen) viestinnän sisältöjä 

15. Osaan välittää potilaalle tunteen, että hän on tullut kuulluksi 

16. Osaan käyttää ymmärrettäviä käsitteitä keskustelussa potilaan kanssa 

17. Osaan ottaa omaiset ja läheiset huomioon 

 Eettinen osaaminen 

18. Osaan hyödyntää eettisiä ohjeita päihdepotilaan hoitotyössä 

19. Osaan havaita eettisiä haasteita työssäni 

20. Osaan kohdata potilaan kunnioittavasti 

21. Osaan kohdata potilaan yksilöllisesti 
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22. Osaan kohdata potilaan luottamuksellisesti 

23. Tiedostan omat asenteeni ja suhtautumiseni päihteisiin 

24. Ymmärrän miten oma asennoitumiseni heijastuu potilaaseen 

 Ohjaus- ja neuvontaosaaminen 

25. Ymmärrän ohjauksen ja neuvonnan merkityksen päihdepotilaan hoidossa 

26. Osaan käyttää potilaalta ja omaisilta saamani tiedon hyödyksi potilaan ohjauksessa 

27. Osaan ohjata potilasta potilaan yksilölliseen tarpeeseen perustuen 

28. Osaan hyödyntää ohjauksessa olemassa olevaa kirjallista materiaalia 

29. Osaan varmistaa potilaan ymmärtämisen ohjaustilanteessa 

30. Osaan arvioida potilaan jatkohoidon tarvetta 

31. Osaan ohjata omaisia ja läheisiä eri tukimuotojen piiriin 

 Turvallisuusosaaminen 

32. Osaan käyttää turvahälyttimiä 

33. Osaan käyttää vartijapalvelua 

34. Osaan huolehtia hoitoympäristön turvallisuudesta 

35. Osaan tunnistaa väkivallan uhan 

36. Osaan lieventää väkivallan uhkaa 

37. Osaan toimia väkivaltatilanteessa 

38. Tunnen tartuntavaaroihin liittyvät ohjeet 

39. Tunnen infektioihin liittyvien eristämistoimenpiteiden ohjeet 

40. Tunnen vapauden rajoittamiseen liittyvät ohjeet 

 Tiimi/työryhmä- ja verkostotyön osaaminen 

41. Osaan jakaa ja vastaanottaa osaamista moniammatillisessa tiimissä/työryhmässä 

42. Osaan jakaa osaamistani yli tiimin/työryhmän rajojen 

43. Osaan työskennellä yksikköni ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa 

44. Osaan konsultoida eri ammattihenkilöitä/asiantuntijoita 

45. Osaan toimia konsulttina jakaen omaa ammattiosaamistani 

 Jatkohoitoon liittyvä osaaminen 

46. Tunnen alkoholiongelman hoitoon liittyvät julkisen sektorin jatkohoitopaikat 

47. Tunnen alkoholiongelman hoitoon liittyvät yksityisen sektorin palvelut 

48. Tunnen alkoholiongelman hoitoon liittyvät kolmannen sektorin (järjestötoiminnan) palvelut  

49. Osaan ohjata potilasta tarkoituksenmukaiseen jatkohoitoon 

 


