
Akuuttihoitotyön ryhmän jäsenten esittely 

 

Mika Alastalo 

• Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Minulla on lähes 15 vuoden 

kokemus tehohoitotyöstä, ja vuodesta 2015 saakka olen toiminut hoitotyön lehtorina Laurea-

ammattikorkeakoulussa. Kiinnostukseni kohteita akuuttihoitotyön alueella ovat muun muas-

sa potilaan kliinisen tilan tarkkailu, etiikka sekä osaamisen kehittäminen ja varmistaminen. 

Tieteellinen tutkimus on niin ikään lähellä sydäntäni, ja teenkin väitöstutkimusta ja tohto-

riopintoja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella. 

Helinä Heino, puheenjohtaja: helina.heino@gmail.com  

• Olen koulutukseltani sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja hoito-

työn opettaja. Minulla on yli 20 vuoden kokemus päivystys- ja valvontaosastoilta. Olen toi-

minut hoitotyön opettajana, apulaisosastonhoitajana ja osastonhoitajana. Kiinnostukseni 

kohteita akuuttihoitotyön alueella ovat muun muassa laatutyö ja sen arviointi, kehittäminen, 

eettisyys, muutosten hallinta, lääkehoito, kivun hoito ja infektioiden torjuntatyö.  

Meeri Mustonen 

• Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja opiskelen Turun yliopistossa hoitotiedettä. Minulla on 

yli 10 vuoden kokemus päivystyshoitotyöstä yliopistollisen keskussairaalan päivystyksessä. 

Akuuttihoitotyössä minua kiinnostaa päivystyshoitotyön kehittäminen (mm. Magneettisai-

raalamalli), opiskelijoiden ohjausmenetelmät akuuttiyksiköissä ja päivystyshoitotyön koulu-

tuksen kehittäminen. 

Tiia Saastamoinen 

• Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Olen työskennellyt akuutti-

hoitotyön parissa lähes 20 vuoden ajan. Siitä 17 vuotta tehohoitotyössä. Suomen Sairaanhoi-

tajaliitto on vuonna 2010 myöntänyt minulle Tehohoitotyön kliinisen erityispätevyyden. 

Vuodesta 2010 lähtien olen toiminut hoitotyön lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulus-

sa. Kiinnostukseni kohteena akuuttihoitotyössä ovat erityisesti lääkehoito ja sen oppimisen 

ja osaamisen arviointi ja kehittäminen. Tähän liittyen teenkin väitöskirjaa Itä-Suomen yli-

opistossa.  

Johanna Sanoja 

• Sairaanhoitaja (edelliseltä ammatiltani matkailun ohjelmapalveluiden tuottaja); nyt viidettä 

vuotta akuuttihoitotyössä. Käsihygienian tehostaminen ja havainnointi, sekä tutkitun tiedon 

tuominen näkyvämmäksi akuuttihoitotyön arjessa Tutkimusklubitoiminnan avulla – kuulu-

vat vastuualueisiini. Satsaan valtakunnalliseen- ja kansainväliseen verkostoitumiseen, ja us-

kon sen olevan entistä tärkeämpää tulevaisuuden akuuttihoitotyön kehittämisessä. 

Tiina Sköönilä 

• Olen koulutukseltani sairaanhoitaja, YAMK (kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma). Olen 

työskennellyt yli 17 vuotta aikuisten ja lasten tehohoidon parissa. Lasten teho-osastolla olen 

toiminut myös apulaisosastonhoitajana ja tämän hetkinen toimeni on yksikön opetushoitaja. 



Viime ajat olen kuitenkin ollut poissa omasta toimestani ja toimin Uuden Lastensairaalan 

logistiikan suunnitteluryhmän puheenjohtajana. Akuuttihoitotyössä erityisiä kiinnostuksen 

kohteitani ovat osaamisen kehittäminen, näyttöön perustuva hoitotyö, laatu ja potilasturval-

lisuus sekä perhehoitotyö. 

Lotta-Maija Tiikkainen 

• Olen työskennellyt sairaanhoitajana kymmenen vuotta, josta suurimman osan ajasta teho-

osastolla. Valmistuin terveystieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2017, jon-

ka jälkeen olen toiminut erilaisissa hoitotyön opettamiseen liittyvissä tehtävissä mm. kliini-

senä opettajana. Työssäni sairaanhoitajana toimin elvytys/MET-ryhmässä, mikä on vaikut-

tanut kiinnostukseeni kehittää akuuttihoitotyön osaamista laajemminkin varsinaisten valvon-

tayksiköiden ulkopuolella.  


