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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kaksi tarkistuslistaa terveyskeskuksen päivystyk-

sen hoitajien käyttöön niistä asioista, joita tulee ottaa huomioon potilaan tulo- ja lähtöti-

lanteessa. Opinnäytetyön tehtävät olivat mitä tietoja tarvitaan ikäihmisestä päivystyk-

sessä tulotilanteessa, mitä tietoja tarvitaan ikäihmisestä päivystyksessä lähtötilanteessa, 

millainen on hyvä tarkistuslista ja mitkä tekijät turvaavat hoidon jatkuvuuden. Tavoit-

teena oli yhtenäistää hoitajien käytäntöjä päivystyksessä ikäihmisten hoidon tarpeen ar-

vioinnissa ja hoidon jatkuvuuden turvaamisessa.  

 

Työ toteutettiin toiminnallisella menetelmällä. Tuotoksena syntyi tarkistuslista potilaan 

tulotilanteeseen avuksi päivystyksen hoitajille. Tarkistuslistassa on listattu asiat, jotka tu-

lee ottaa huomioon potilaan tullessa päivystykseen. Työtä tehdessä kävi ilmi, että Pirkan-

maan sairaanhoitopiiri oli jo tehnyt valmiin tarkistuslistan potilaan lähtötilanteeseen. Tä-

män selvitessä päätettiin tehdä vain tulotilanteen tarkistuslista.  

 

Ikäihmisen tullessa päivystykseen tehdään hoidon tarpeen arvio, jossa arvioidaan tulo-

syytä, oireiden vakavuutta ja kiireellisyyttä. Päätöksen tukena voidaan käyttää esimer-

kiksi erilaisia kyselyitä, testejä ja tutkimuksia. Päivystyskäynnin lopussa henkilökunnalla 

tulee olla selvillä, mikä päivystykseen hakeutunutta potilasta vaivaa ja miten vaivaa hoi-

detaan jatkossa. Potilaalle annetaan aina mukaan hoito-ohjeet. Ellei potilaan vaiva selviä 

päivystyksessä, otetaan hänet sisään sairaalaan potilaaksi. Potilas voi kotiutua, jos hänen 

terveydentilansa ei edellytä sairaalahoitoa ja hän pärjää kotona itsenäisesti. Hoidon jat-

kuvuus voi olla pitkäaikainen hoitosuhde, tiedonkulku tai hoidon järjestäminen. Hyvän 

tarkistuslistan tulee olla tutkittuun tietoon perustuva ja helppolukuinen. Tarkistuslistojen 

tulisi olla mahdollisimman lyhyitä.  

 

Iäkkäiden potilaiden hoidossa on omat haasteensa, heillä vakavankin sairauden oireet voi-

vat olla epätarkkoja ja vähäisiä. Tarkistuslistan avulla hoitajat noudattavat samaa proto-

kollaa, jolloin hoito olisi turvallista ja systemaattista. Tarkistuslistan avulla päivystyksen 

hoitajat voivat tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot ovat selvitetty. Työtä voisi kehittää 

niin, että tarkistuslista varmennettaisiin sähköiseen sairauskertomukseen, koska päivittä-

minen olisi silloin helpompaa ja tiedot pysyisivät tallessa. Tarkistuslistojen käytön voisi 

laajentaa myös muihin terveyskeskuksiin. Tarkistuslistoista pyrittiin saamaan yksinker-

taiset, ytimekkäät ja selkeät, joista on helppo katsoa, että tarvittavat tiedot on otettu huo-

mioon potilaan hoidossa. 
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The purpose was to unify nursing practices and the need of treatment to elderly persons 

in an emergency room. The purpose was to compile two checklists for nurses to help them 

check right issues when admitting or discharging a patient.  

 

The final product in this functional thesis was the checklist for a patient`s admission. This 

was conducted for nurses in the emergency room and make them job easier and faultless. 

 

In the treatment of the elderly, it is challenging to note all the symptoms because they are 

often inaccurate and minor. The checklist consists of issue that are ignored when a patient 

comes to the health centre`s emergency room. A good check list has to be based on veri-

fied information and easy to read. Checklists should be as short as possible.  

 

The checklist allows nurses to follow the same protocol, so that care is safe and system-

atic. The checklist also advises nurses to check that all necessary information has been 

cleared. 

 

 

Key words: elderly, first aid emergency, assessment of the need for treatment, continu-

ity of treatment, check lists 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tilastojen mukaan joka viides päivystyspotilas on yli 75-vuotias. Nykyään yhä huono-

kuntoisempia ja monisairaita ikäihmisiä hoidetaan kotona. Pienikin muutos, kuten infek-

tio tai kuivuminen heidän terveydentilassaan voi aiheuttaa toimintakyvyn laskun. Lisäksi 

jokin sopimaton lääke, puolison joutuminen sairaalaan tai muutos ikäihmisen kotona, esi-

merkiksi remontti, voivat vaarantaa ikäihmisen selviytymistä kotona. Lääkärin kotikäyn-

tikään ei aina ratkaise tilannetta, sillä diagnoosi edellyttää yleensä laboratoriokokeita ja 

erilaisia kuvantamistutkimuksia, joita ei avohoidossa pystytä tekemään. Tämän vuoksi 

ikäihmisiä hakeutuu sairaalapäivystykseen. (Suomen kuntaliitto 2014.) Iäkkäiden päivys-

tyspotilaiden määrä tulee väistämättä lisääntymään, koska käyntimäärät kasvavat suora-

viivaisesti iän myötä. Tamperelaisen tutkimuksen mukaan esimerkiksi 70–74 -vuotiaat 

tekevät keskimäärin noin 35 päivystyskäyntiä ja 90 vuotta täyttäneet keskimäärin 90,5 

käyntiä sataa ikäryhmän asukasta kohti vuoden aikana. Tämän vuoksi geriatrista osaa-

mista tarvitaan kaikissa päivystyspisteissä. (Mylläri, Kerminen & Valvanne 2015.) 

 

Päivystyksessä järjestetään potilaille kiireellistä hoitoa riippumatta heidän asuinpaikas-

taan. Kiireelliseksi hoidoksi luokitellaan äkilliset sairastumiset, vammat, pitkäaikaissai-

rauksien vaikeutumiset ja toimintakyvyn aleneminen. Nämä tilat edellyttävät välitöntä 

arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää sairauden tai vamman pahenemisen uhalla. (Tervey-

denhuoltolaki 2010.) Ikäihminen luokitellaan päivystyspotilaaksi, jos hänellä on akuutti 

fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen vaiva tai päihdeongelma (Terveysportti 2017b).  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kaksi tarkistuslistaa terveyskeskuksen päivystyk-

sen hoitajien käyttöön niistä asioista, joita tulee ottaa huomioon potilaan tulo- ja lähtöti-

lanteessa. Opinnäytetyön tehtävät ovat mitä tietoja tarvitaan ikäihmisestä päivystyksessä 

tulotilanteessa, mitä tietoja tarvitaan ikäihmisestä päivystyksessä lähtötilanteessa, millai-

nen on hyvä tarkistuslista ja mitkä tekijät turvaavat hoidon jatkuvuuden. Opinnäytetyön 

tavoitteena on yhtenäistää hoitajien käytäntöjä päivystyksessä ikäihmisten hoidon tarpeen 

arvioinnissa ja hoidon jatkuvuuden turvaamisessa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on luo-

nut uudet ohjeet ikäihmisen akuuttihoitoketjulle, johon opinnäytetyö rakentuu.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kaksi tarkistuslistaa terveyskeskuksen päivystyk-

sen hoitajien käyttöön niistä asioista, joita tulee ottaa huomioon potilaan tulo- ja lähtöti-

lanteessa. 

 

Opinnäytetyön tehtävät ovat 

1. Mitä tietoja tarvitaan ikäihmisestä päivystyksessä tulotilanteessa? 

2. Mitä tietoja tarvitaan ikäihmisestä päivystyksessä lähtötilanteessa? 

3. Mitkä tekijät turvaavat hoidon jatkuvuuden? 

4. Millainen on hyvä tarkistuslista? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on yhtenäistää hoitajien käytäntöjä terveyskeskuksen päivys-

tyksessä ikäihmisten hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon jatkuvuuden turvaamisessa. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys käsittelee ikäihmisen hoitoa päivystyksessä, hoi-

don tarpeen arviointia eri menetelmin ja hoidon jatkuvuuden kannalta huomioitavia asi-

oita. Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat ikäihminen, päivystys, hoidon tarpeen arvi-

ointi ja hoidon jatkuvuus (kuvio 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Teoreettiset lähtökohdat 

 

 

3.1 Ikäihminen potilaana päivystyksessä 

 

Lain mukaan ikäihmisellä tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykki-

nen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisäänty-

neiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi (Laki ikääntyneen väestön toi-

mintakyvyn... 2012). Ikäihmiseksi voidaan luokitella terve, hyvässä sosiaalisessa ja ta-

loudellisessa asemassa oleva eläkeläinen, mutta myös sellainen henkilö, jota iäkkäiden 

ihmisten hoitoon erikoistuneessa lääketieteessä kutsutaan riskiryhmään kuuluvaksi eli 

sairas, hyvin vanha, kyvyiltään rajallinen ja sosiaalisesti sekä ekonomisesti heikossa ase-

massa oleva (Kurki 2007). 

 

Ikäihminen päivystyksessä 

Hoidon tarpeen arviointi 

Hoidon jatkuvuus 



8 

 

Terveydenhuoltolaissa (Terveydenhuoltolaki 2010.) säädetään kiireellisestä hoidosta ja 

päivystyksestä. Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

Valvira valvovat, että päivystyspalvelut ovat kaikkien saatavilla. Kunnalla tai sairaanhoi-

topiirillä on velvoite järjestää ympärivuorokautinen päivystys, jossa tarjotaan kiireellistä 

hoitoa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.) Päivystyksessä järjestetään potilaille kiireel-

listä hoitoa riippumatta heidän asuinpaikastaan. Kiireellinen hoito edellyttää välitöntä ar-

viota ja hoitoa, jota ei voida siirtää sairauden tai vamman pahenemisen uhalla. (Tervey-

denhuoltolaki 2010.)    

 

Päivystyshoidon tavoitteiksi Sosiaali- ja terveysministeriö (2010) on ehdottanut päivys-

tyshoidon tarpeen tunnistamista, päivystyspotilaan yhdenvertaista hoitoon pääsyä ja hoi-

toa, riittävän asiantuntemuksen kohdentamista päivystystoiminnassa, päivystyshoidon 

korkealaatuisuutta, oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi Sosiaali- ja terveysminis-

teriö (2010) on ehdottanut riittävien voimavarojen varaamista päivystykseen. Ehdotuk-

sessa oli myös mainittu perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ensihoitopalvelun 

ja sosiaalitoimien yhteistyön kehittämistä saumattomaksi päivystystoiminnaksi. (Sosiaali 

- ja terveysministeriön selvityksiä 2010.) 

 

Ikäihmisiä hakeutuu päivystyshoitoon muun muassa kaatumisien, liukastumisien ja pu-

toamisien seurauksena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kaatumistapaturmia 

tapahtuu eniten yli 75 vuotiaille. Näistä henkilöistä neljä viidestä tarvitsee kodin ulko-

puolista hoitoa kaatumisen jälkeen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a.)  

 

Fyysisiä päivystysoireita ovat äkillinen tai merkittävä yleiskunnon heikentyminen esi-

merkiksi liikunta- ja toimintakyvyssä, sekä peruselintoiminnoissa. Syynä voi olla myös 

jokin vakava somaattinen oire tai vamma. Psyykkisiä päivystysoireita ovat alentunut ta-

junnan taso, sekavuus, psykoottisuus, itsetuhoisuus tai itsemurhayritys. Sosiaalisia päi-

vystysoireita ovat omahoitajan sairastuminen, perhekriisi, ruoattomuus tai väkivalta. 

Päihdeongelmaisen päivystysoireita ovat päihdedelirium, myrkytys tai hankalat vieroi-

tusoireet. (Terveysportti 2017b.)  
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TAULUKKO 1. Iäkkäiden potilaiden päivystyskäyntien tavallisimmat syyt (Kuntaliitto 

2014). 

 

 

 

 

3.2 Hoidon tarpeen arviointi 

 

Hoidon tarpeen arviointi on tärkein osa potilaan hoitoa. Hoidon tarpeen arvion voi tehdä 

laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. (Terveydenhuoltolaki 2010.) Potilasturval-

lisuuden takaamiseksi hoidon tarpeen arviota tekevällä terveydenhuollon ammattihenki-

löllä tulee olla tehtävän edellyttämä osaaminen, kokemus ja koulutus. Työnantajan tulee 

järjestää ohjausta, koulutusta ja valvontaa. Terveydenhuollon muun ammattihenkilön, 

kuin lääkärin tekemässä hoidon tarpeen arviossa arvioidaan tulosyytä, oireiden vaka-

vuutta ja kiireellisyyttä. Apukeinoja hoidon tarpeen arvioon on esimerkiksi erilaiset ky-

selyt, testit ja tutkimukset. Lääkärin tekemä hoidon tarpeen arvion tarkoituksena on aset-

taa diagnoosi tai taudinmääritys ja arvioida potilaan ennuste. Onnistunut työnjako edel-

lyttää lääkärien, sairaanhoitajien ja muiden ammattihenkilöiden välillä edellyttää kaikille 

riittävää koulutusta, kokemusta ja ammattitaitoa. (Valvira 2014.) 

 

Hoidon tarpeen arvioissa on tärkeää selvittää, kuinka paljon potilaan yleiskunto on hei-

kentynyt ja kuinka nopeasti muutos on tapahtunut. Nopeasti tapahtuneet isot muutokset 

vaativat nopeampaa puuttumista. Lisäksi täytyy osata katsoa tilannetta laajemmin, oirei-

den taustalla voi olla myös sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä tekijöitä. Toisaalta taas 

sosiaaliselta näyttävän tilanteen taustalla voi olla lääketieteellinen syy. Tämän vuoksi on 
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tärkeää arvioida ikäihmisen terveydentilaa aina kokonaisvaltaisesti. Jokaisella ammatti-

laisella on vastuu huolehtia ongelman ratkaisun käynnistämisestä ja ohjata potilas oikean 

palvelun piiriin. Hoidon tarpeen arvioinnissa on hyvä ottaa huomioon ikäihmisen lähei-

set. He ovat tärkeä tiedonlähde kokonaistilannetta kartoitettaessa ja he ovat usein osana 

ikäihmisen hoidossa. (Terveysportti 2017c.) 

 

Potilaan tullessa päivystykseen hänelle tehdään hoidon tarpeen arviointi ja kiireellisyys-

luokittelu (Terveyskylä n.d.b). Ensimmäisenä selvitetään, miksi potilas on hakeutunut 

päivystykseen. Tämän jälkeen selvitetään esitietoja eli anamneesi.  (Syväoja & Äijälä 

2009. 55-56.) Hoitaja kysyy asiakkaan vaivasta tarkemmin. Selvitetään potilaan perus-

sairaudet, sairaushistoria, säännöllinen ja tilapäinen lääkitys sekä mahdolliset allergiat. 

(Terveyskylä n.d.b.) Näiden tietojen perusteella hoitaja tekee tilannearvion eli statuksen. 

Hoitaja selvittää potilaalta, milloin oireet ovat alkaneet, minkälaisia ne ovat, missä tilan-

teissa niitä ilmenee, onko niitä ollut aikaisemmin ja miten niitä on hoidettu. Tämän jäl-

keen hoitaja tekee kiireellisyyden arvioinnin ja ohjaa potilaan oikeaan hoitoon. (Syväoja 

& Äijälä 2009. 55-56.) Päivystyksessä selvitetään lisäksi mistä potilas tulee, mikä on ollut 

hänen aiempi toimintakykynsä ja mitä hänen hoitopaikassaan on mahdollista hoitaa, jos 

sellainen on (Terveysportti 2017g). 

 

Haastattelun ohessa mitataan vitaalit eli peruselintoiminnot (Terveyskylä nd.b). Vitaalien 

mittaus tarkoittaa, että potilaalta mitataan hengitystaajuus, verenpaine, syke, veren hap-

pikyllästeisyys verensokeri ja lämpö (Valvira 2018). Tarvittaessa voidaan ottaa myös 

muita tutkimuksia esimerkiksi EKG (Terveyskylä n.d.b). Lisäksi haastattelun ohella hoi-

taja pystyy vastaanotolla havainnoimaan potilaan vointia, mikä auttaa hoidontarpeen ar-

vioinnissa (Syväoja & Äijälä 2009. 55-56). Hoitaja voi tarkkailla muun muassa ihon vä-

riä, lämpötilaa, hikisyyttä, tajunnantasoa ja toimintakykyä. Myös virtsanerityksen seu-

ranta on tärkeää. (Valvira 2018.) 

 

Kun päivystyskäynti on lopussa, henkilökunnalla tulee olla selvillä, mikä päivystykseen 

hakeutunutta potilasta vaivaa ja miten hänen vaivaa hoidetaan jatkossa. Potilaalle tulee 

antaa mukaan hoito-ohjeet. Potilas otetaan sairaalaan potilaaksi, jos hänen vaiva ei selviä 

päivystyksessä. Potilas voi kotiutua, jos hänen terveydentila ei edellytä sairaalahoitoa ja 

hän pärjää kotona itsenäisesti. (Terveyskylä n.d.a.) 
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Päivystyksestä kotiin tai mahdolliseen aikaisempaan hoitopaikkaan palaavan potilaan 

kohdalla tulee selvittää, minkälaisia apuja sinne on jo järjestetty ja mitä apuja saadaan 

tarvittaessa heti lisättyä. Kotiin tai entiseen hoitopaikkaan palatessa tulee antaa potilaan 

mukaan epikriisi, josta selviää, mikä oli päivystykseen tulon syy, miten ikäihmistä on 

hoidettu, onko jotain jatko- ja seurantaohjeita tai lääkemuutoksia. Mikäli potilaalle on 

tullut lääkemuutoksia, tulee selvittää, pääseekö hän tai joku muu apteekkiin hakemaan 

lääkkeet ja milloin, vai tarvitseeko antaa mukaan esimerkiksi päivystyspakkaus. Poti-

laalle tulee järjestää tarvittavat apuvälineet ja hoitotarvikkeet. Päivystyksen henkilökun-

nan tulee selvittää, onko potilaalla avainta, kuinka hän menee kotiin, onko hänellä taksi-

rahaa, onko kotona portaita, joissa hän tarvitsisi apua, tarvitseeko jonkun olla häntä vas-

tassa vai informoidaanko esimerkiksi taksikuljettajaa saattamaan hänet sisälle asti ja tar-

vitseeko hän mahdollisesti jopa ambulanssin tai paaritaksikyydin. Ammattilaiselle tulisi 

tiedottaa jatkohoidosta, apujen aloittamisesta tai niiden jatkumisesta sekä mahdollisista 

tulevista kontrolleista. Lisäksi myös omaisten informointi potilaan luvalla on tärkeää. 

Omaisten kanssa on usein myös tarpeen käydä läpi jatko-ohjeet. (Terveysportti 2017i.) 

 

Tilanteissa, joissa ikäihminen ei pärjää kotona, muttei ole sairaalahoidon tarpeessa, voi 

hän siirtyä akuuttipaikalle palvelutaloon, jossa on turvallinen hoitopaikka. Tällöin poti-

laan mukaan tulee antaa epikriisi, tiedot muista sairauksista ja niiden hoidosta, toiminta-

kyvystä ja muistitilanteesta. Palvelutaloon siirtyessä tulee olla lääkekortti ja tarvittavat 

lääkkeet mukana. Mikäli potilaalla ei ole mukanaan tarvittavia apuvälineitä ja hoitotar-

vikkeita, tulisi jonkun päästä ne toimittamaan hoitopaikkaan. Myös hoitopaikkaan siirty-

essä tulee selvittää, onko potilaalla rahaa taksiin, onko joku vastassa vai saattaako taksi-

kuljettaja sisälle. (Terveysportti 2017i.) 

 

Mikäli potilas on sairaalan- tai terveyskeskuksen vuodeosastohoidon tarpeessa, tulee hä-

nen mukaansa antaa epikriisi. Tässäkin tapauksessa potilaan omaisia on hyvä informoida 

potilaan luvalla. Potilaalla tulisi olla mukana mahdollinen kotihoidon kansio, tarvittavat 

apuvälineet ja henkilökohtaiset tavarat. Sairaalaan tai terveyskeskuksen vuodeosastolle 

potilas yleensä siirtyy ambulanssilla tai paaritaksilla. Vastaanottavan yksikön tulee olla 

tietoinen siirto ajankohdasta. (Terveysportti 2017i.) 
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TAULUKKO 2. Päivystysvastaanotolta jatkohoitoon siirryttäessä huomioitavia asioita 

(Terveysportti 2017i). 

 

 

 

 

3.2.1 Toimintakyvyn ja terveydentilan arviointi 

 

Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi päivystyksessä on jaettu kuuteen osaan. Nämä 

osa-alueet ovat arkitoiminnot, terveydentila, fyysiset, kognitiiviset, psyykkiset ja sosiaa-

liset toiminnot. Terveydentilaa arvioitaessa tutkitaan peruselintoiminnot, tehdään tarvit-

tavat tutkimukset ja selvitetään, onko nesteytyksestä huolehdittu vai onko potilas kuivu-

nut. Lisäksi arvioidaan kipua esimerkiksi VAS-asteikkoa käyttäen eli 0 ei kipua, 10 pahin 

mahdollinen kipu sekä havainnoimalla potilaan ilmeitä, käyttäytymistä ja eleitä. Fyysistä 

toimintakykyä arvioitaessa katsotaan yksilöllisesti, pystyykö potilas nousemaan seiso-

maan ja pääseekö liikkumaan niin kuin ennen eli esimerkiksi itsenäisesti ja ilman apuvä-

lineitä. (Terveysportti 2017e.) 
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Kognitiivisen toimintakyvyn kriteereitä ovat sekavuuden äkillinen alku, hajanainen ajat-

telu ja poikkeava vireystila, vaihdellen nukahtelun ja levottomuuden välillä. Kognitiivista 

toimintakykyä arvioitaessa havainnoidaan potilaasta sitä, ymmärtääkö hän keskustelun ja 

osaako kertoa omista asioistaan. Selvitetään myös, onko hänellä muistisairausdiagnoosia 

tai toimiiko lähimuisti, onko hän aikaan ja paikkaan orientoitunut vai sekava. Sekavuutta 

selvitettäessä voi potilaalle tehdä deliriumseulan, jossa häntä pyydetään luettelemaan ta-

kaperin joko viikonpäivät sunnuntaista maanantaihin tai kuukaudet joulukuusta tammi-

kuuhun. Jos potilaalla esiintyy vaikeuksia ymmärtää tehtävänantoa, voi häntä pyytää lu-

ettelemaan nämä ensin oikeassa järjestyksessä. Jos potilas ei onnistu luettelemaan viikon-

päiviä onnistuneesti tai ei pysty luettelemaan kuukausia ainakin heinäkuuhun asti oikein, 

niin tulee hänellä epäillä akuuttia sekavuustilaa ja selvittää täyttyvätkö muut akuutin se-

kavuustilan kriteerit. (Terveysportti 2017e.) 

 

Psyykkistä toimintakykyä arvioitaessa voidaan tehdä kahden kysymyksen masennus-

seula. Potilaalta kysytään, onko hän viimeisen kuukauden aikana usein ollut huolissaan 

tuntemastaan alakuloisuudesta, masentuneisuudesta tai toivottomuudesta. Toinen kysy-

mys on, onko potilas viimeisen kuukauden aikana ollut usein huolissaan kokemastaan 

mielenkiinnon puutteesta tai haluttomuudesta. Vastausvaihtoehtoina ovat kyllä tai ei. Mi-

käli potilas vastaa edes toiseen myöntävästi, on hänellä todennäköisesti masennusta. (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b.) Psyykkistä toimintakykyä arvioitaessa selvitetään 

myös, onko potilaalla psykoottisia oireita, kuten aistiharhoja tai harhaluuloja ja onko hä-

nellä päihteiden käyttöä (Terveysportti 2017e). 

 

Sosiaalista toimintakykyä arvioitaessa tulee selvittää potilaan kotioloja, kuten esimerkiksi 

asuuko hän yksin vai jonkun kanssa, asuuko hän kotona vai tuetussa ympäristössä, onko 

potilaan asuinympäristö turvallinen, onko siellä kaatumisriski tai paloturvallisuusriskejä. 

Jos potilaalla on esimerkiksi muistisairaus, niin on hyvä selvittää hoitavalta tai auttavalta 

taholta, esimerkiksi kotihoidolta tai omaiselta, hänen asuin olosuhteitaan. Lisäksi tulisi 

selvittää arkitoimintojen sujuvuutta, pärjääkö potilas kotona itsenäisesti vai tarvitseeko 

apuja, pystyykö hän liikkumaan kodin ulkopuolella ja hoitamaan esimerkiksi kauppa-

asiat. (Terveysportti 2017e.) 

 

Ikäihmisen arjessa pärjäämistä vahvistavia tekijöitä ovat hyvä fyysinen kunto, hyvä ko-

ettu terveys, hyvä ravitsemustila ja pitkäaikaissairauksien suunniteltu hyvä hoito. Lisäksi 

vahvistavia tekijöitä ovat ikäihmisen oma toimintakyky, joka mahdollistaa muun muassa 
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liikkumisen omien tarpeiden mukaisesti ja tarvittavien apuvälineiden saatavuuden. Myös 

läheisten ja kotihoidon tuki, turvallinen asuinympäristö, sosiaalinen aktiivisuus ja ikäih-

misen mahdollisuus päättää omista asioistaan vahvistavat ikäihmisen arjessa pärjäämistä. 

(Terveysportti 2017a.) 

 

Ikäihmisen arjessa pärjäämistä heikentäviä tekijöitä ovat sairaudet ja oireet, muistisai-

raus, masennus, vajaaravitsemus, yksinäisyys ja leskeksi jääminen, lääkehaitat, liikku-

misvaikeudet ja kaatumiset. Lisäksi arjessa pärjäämistä heikentävät ikäihmisen passiivi-

suus, vanhenemismuutokset, aiemmat huonot terveydenhuoltokokemukset, päihdeongel-

mat ja taloudelliset ongelmat. Ikäihmisen kotona pärjäämättömyyteen tai toimintakyvyn 

heikkenemiseen voi johtaa mikä tahansa lisä heikentäviin tekijöihin tai minkä tahansa 

vahvistavien tekijöiden menetys. (Terveysportti 2017a.)  

 

 

3.2.2 Akuutisti sairaalle ikäihmiselle tehtävät tutkimukset 

 

Potilaan status määritellään päivystystilanteessa niin, että jokaiselta potilaalta mitataan 

vitaaliarvot eli peruselintoiminnot (Terveysportti 2017f). Tässä vaiheessa hyvänä apukei-

nona toimii ABCDE-menetelmä. ABCDE-kirjainjoukko tulee sanoista: Airway, Breat-

hing, Circulation, Disability ja Enviroment (ilmatiet, hengitys, verenkierto, vamma ja ym-

päristö). ABCDE-mallin mukaan potilaan statuksen tutkiminen alkaa kirjaimesta A ja 

päättyy kirjaimeen E. (Ensihoidon taskuopas 2015. s. 84, 86, 262.) 

 

Päivystystilanteessa kaikilta potilailta mitataan verenpaine, pulssi, saturaatio ja lämpö. 

Kuume on yleensä merkki vakavasta infektiosta, mutta kuumeettomuus ei vanhuksella 

poissulje sitä. On otettava huomioon, että vanhuksilla voi olla nestetasapainon heittelyitä. 

Esimerkiksi kuivuminen on yleistä. Kuivuman merkkejä voivat olla esimerkiksi suun li-

makalvojen kuivuus, väkevöitynyt virtsa, hidastunut laskimotäyttö, viileät ääriosat ja ma-

tala verenpaine. (Terveysportti 2017f.) 

 

Peruselintoimintojen tuloksiin on määritelty hälytysrajat, joilla tarkoitetaan tilanteita, kun 

systolinen verenpaine alle 100 tai yli 220mmHg, pulssi lyö alle 40 tai yli 110 kertaa mi-

nuutissa, hengitystaajuus on alle 8 tai yli 20 kertaa minuutissa, lämpö yli 38 astetta, ve-

rensokeri alle 4mmol/l, vireystila on joko alentunut ja potilas on unelias tai hän on levoton 
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ja ylivilkas. Jos yksikin arvo peruselintoimintojen tuloksista on poikkeava, tulee lääkäriä 

konsultoida. (Terveysportti 2017h.)  

 

Jos potilas on kaatunut tai hän kärsii huimauksesta, määritetään veren alkoholipitoisuus 

ja otetaan ortostaattinen koe (Terveysportti 2017f). Ortostaattisessa kokeessa potilas on 

ensin levossa 10 minuutin ajan, sitten ensimmäinen verenpaineenmittaus maaten, toinen 

seisten ja kolmas kahden minuutin seisomisen jälkeen. Ennen ortostaattista koetta poti-

laan tulee olla neljä tuntia tupakoimatta, kaksi tuntia ilman piristäviä aineita kuten esi-

merkiksi kahvia ja alkoholia. Ennen ortostaattista koetta tulisi välttää myös raskasta ate-

riaa. (Käypä hoito -suositus 2015.)  

 

Tajunnan tasoa voi arvioida GCS-menetelmällä (Glasgow Coma Scale). Se koostuu kol-

mesta osa-alueesta, joita ovat silmien avaaminen, puhevaste ja liikevaste. GSC-arviointi 

toimii pisteytysmenetelmänä ja tulokset lasketaan yhteen. Mitä vähemmän pisteitä ker-

tyy, sitä huonompi potilaan tajunnan taso on. Yhteensä laskettuja pisteitä voi saada vä-

hintään 3 ja enintään 15. (Ensihoidon taskuopas 2015. s. 88.) 

 

TAULUKKO 3. Glasgow Coma Scale (Käypä hoito -suositus 2018). 

 

  Glasgow Coma Scale 

Silmien avaaminen Puhevaste liikevaste 

4 = spontaanisti 

3 = puheelle 

2 = kivulle 

1 = ei vastetta 

5 = orientoitunut 

4 = sekava 

3 = irrallisia sanoja 

2 = ääntelyä 

1 = ei mitään 

6 = noudattaa kehotuksia 

5 = paikallistaa kivun 

4 = väistää kipua 

3 = koukistaa kivulle 

2 = ojentaa kivulle 

1 = ei vastetta 

Yhteensä 3–15 pistettä 

 

Tajunnan tason laskun syitä voivat olla vuoto kallon sisällä, hapen puute, intoksikaatio, 

infektio, hypoglykemia, matala verenpaine, epilepsia tai simulaatio. Tajunnan tason las-

kun syyn selvittelyyn on kehitetty muistisääntö sanoista VOI IHME! (V=Vuoto kallon 

sisällä, O=hapenpuute, I=intoksikaatio, toinen I=infektio, H=hypoglykemia, M=matala 
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verenpaine, E=epilepsia ja !=muista potilaan simulaation mahdollisuus. (Ensihoidon tas-

kuopas 2015. s. 87.) Simulaatio tarkoittaa sitä, että henkilö valehtelee oireistaan saadak-

seen itsellensä jonkinlaista hyötyä esimerkiksi sairauspoissaolo tai työkyvyttömyyseläke 

(Rissanen 2016). 

 

Päivystyksessä tehtäviä perustutkimuksista on yleensä saatavilla ainakin pika CRP, EKG, 

Tnt, verensokeri ja virtsan liuskatesti. Näiden tutkimuksien jälkeen voidaan herkästi ottaa 

PVK, CRP, K, NA, Krea ja virtsan bakteeriviljely. Virtsanäytteestä tehdään aina viljely, 

jotta nähdään, onko potilaalla virtsatieinfektio. Antibioottia ei aloiteta, ellei virtsa- tai in-

fektio oireita ole. Tarvittaessa voidaan ottaa thoraxröntgen eli rintakehän alueen röntgen-

kuva ja lisäksi tarkemmat tutkimukset statuksen mukaan. Voidaan ottaa myös pään CT, 

jos tuoreita neurologisia oireita on havaittavissa. (Terveysportti 2017f.)  

 

 

3.3 Hoidon jatkuvuus 

 

Hoidon jatkuvuuden turvaamisesta on tässä työssä nostettu esille dokumentointi ja rapor-

tointi. Hoidon jatkuvuuden tärkeydestä ja myönteisistä seurauksista on paljon tutkimuk-

seen perustuvaa tietoa. Oleellisinta potilaiden hoidon jatkuvuuden kannalta ovat riittävien 

hoitojen saatavuus sekä sujuva tiedonkulku eri organisaatioiden välillä. Hoidon jatkuvuus 

vaatii hoitohenkilökunnalta vuorovaikutustaitoja ja kykyä sovittaa yhteen erilaisia hoito-

muotoja. (Raivio 2017.) Hoidon jatkuvuuden kannalta tulee kiinnittää erityisesti huo-

miota potilaiden siirtymävaiheisiin. Siirtymiset tulee suunnitella tarkkaan, läheisten kuu-

leminen ja heidän huomioimisensa hoidon suunnittelussa on tärkeää. Nykyaikana hoidon 

jatkuvuuden turvaamisessa käytetään apuna teknologiaa, esimerkiksi lähetetään muistu-

tusviesti tulevasta lääkäriajasta, vastataan potilaiden neuvontapyyntöihin myös sähköpos-

tilla ja ilmoitetaan laboratoriovastauksia tekstiviestillä. (Terveysportti 2017c.) 

 

Terveydenhuollossa potilaan hoidossa tärkeässä osassa on tiedonkulku. Potilaan hoitoon 

voi olla osallisena useiden erikoisalojen ja ammattiryhmien edustajia. Hoitovastuun siir-

tyminen tarkoittaa tilannetta, jossa vastuu potilaan hoidosta siirtyy joko osittain tai koko-

naan toiselle henkilölle tai ryhmälle väliaikaisesti tai pysyvästi. Esimerkiksi hoitopaikan 

vaihtuessa siirtymien yhteydessä potilaiden tiedot ovat alttiita tiedonkulussa tapahtuville 

virheille. Siirtymävaiheissa korostuu raportoinnin merkitys, koska puutteet tärkeän tiedon 
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välittymisessä voivat johtaa haittaaviin tuloksiin. (Metsävainio & Tamminen 2015.) Huo-

nosti toimiva tiedonkulku voi johtaa tehottomuuteen, resurssien hukkaan, hoidon viiväs-

tymiseen tai hoidon virheisiin. Vaarana on henkilökunnan väärä tai puutteellinen koko-

naiskuva tilanteesta, jolloin heillä voi olla kyvyttömyys ennakoida tilanteisiin ja hoidon 

priorisointi vaikeutuu. Huonosti toimiva tiedonkulku voi johtaa sairaalahoidon pitkitty-

miseen. (Metsävainio & Tamminen 2015.)  

 

Hoitoketjut ovat alueellisesti sovellettuja hoitosuosituksiin perustuvia toimintaohjeita, 

joita voidaan käyttää hoitopäätösten tukena ja selkeyttämään työnjakoa. Hoitoketjuissa 

kuvataan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja tarvittaessa 

muidenkin osapuolien tehtävät ja työnjako. Hoitoketjujen tavoitteet ovat eri organisaa-

tioiden ja ammattiryhmien välinen sujuvuus sekä yhtenäiset hoitokäytännöt. (Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiri 2018b.) 

 

Ikäihmisen akuuttihoitoketju sisältää kannanottoja, toimintaohjeita, tarkistuslistoja, yh-

teystietoja ja syventävää aineistoa. Ikäihmisen akuuttihoitoketjun tavoitteet ovat ikäihmi-

sen toimintakyvyn ja pärjäämisen tukeminen seurannalla, tunnistamisella ja puuttumi-

sella. Tärkeää on omaisten huomioon ottaminen ja tukeminen, yhteystietojen antaminen 

asiakkaalle ongelmatilanteita varten sekä asiakkaan kokonaisvaltainen hoito, jotta hän 

pystyy jatkamaan turvallista kotona asumista. Lisäksi tavoitteena on selkiyttää hoitovas-

tuuta, välttää päällekkäisyyttä tai epätarkoituksenmukaista sairaalaan joutumista ja paran-

taa henkilöstön osaamista sekä tiedonkulkua palveluverkostoissa. (Terveysportti 2017c.) 

 

Ikäihmisen akuuttihoitoketjussa on avattu päivystyksen näkökulmasta ikäihmisen ihanne 

hoitoketju. Ensimmäisenä ikäihmisellä havaitaan jokin ongelma, joka uhkaa arjessa pär-

jäämistä eli hänen terveydentilansa muuttuu. Tällöin arvioidaan tilannetta ja mietitään 

siihen sopivaa ratkaisua. Ikäihmiselle järjestetään sopiva hoito, tukea, tietoa ja suunnitel-

laan jatkohoito. Tämän jälkeen hänellä on mahdollisuus elää turvallista ja aktiivista elä-

mää. Eli ammattilainen tunnistaa tilanteen, ohjaa oikean palvelun piiriin ja tekee koko-

naisvaltaisen arvioinnin. Lisäksi hän edistää ikäihmisen hyvinvointia. Ikäihmisen tervey-

dentila ja toimintakyky tulee arvioida kokonaisvaltaisesti, koska kokonaisuus on tärke-

ämpää kuin yksittäiset löydökset. (Terveysportti 2017d.) 
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Tarkistuslistat ovat apuväline dokumentoinnille, raportoinnille ja hoidon jatkuvuudelle. 

Niiden käyttö ei yksinään riitä, vaan niiden perusteella saatu tieto potilaasta tulee doku-

mentoida ja raportoida. Kun hoitajat käyttävät samaa protokollaa, niin kirjaukset sekä 

raportoinnit ovat samaa kaavaa noudattelevia, tärkeät asiat huomioon ottavia ja hoidon 

jatkuvuutta turvaavia.  

 

 

Dokumentointi 

 

Dokumentointi on tärkeä osa hoidon jatkuvuutta, se on yksi tärkeimmistä terveyden- ja 

sosiaalihuollon ammattilaisten päivittäisistä työtehtävistä. Dokumentointi on tärkeä keino 

viestiä potilaan hoidon kannalta tarvittavat tiedot. Dokumentoinnin ja tiedonkulun väli-

nen jatkumo on yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaan ja turvallisen hoidon antami-

sessa. Potilasturvallisuuden takaamiseksi olennaisen tiedon tulee kulkea potilaiden, ter-

veydenhuollon ammattihenkilöiden ja organisaatioiden välillä. (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2011.) Potilasasiakirja on terveydenhuollossa käytettävä asiakirja, joka sisältää 

potilastietoa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018c). Potilasasiakirjoihin tulee kirjata 

hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi 

kaikki tarpeellinen ja riittävä tieto. Kirjausten tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä, niissä 

saa käyttää vain yleisesti tunnettuja käsitteitä ja lyhenteitä. (Sosiaali- ja terveysministe-

riön asetus potilasasiakirjoista 2009.)  

 

Hoidon tarpeen arvion jälkeen potilastietojen tulee näkyä potilaskertomuksen kirjauk-

sissa. Kirjaamisessa tulee olla taloudellinen, eli kirjaukset tehdään mahdollisimman ly-

hyesti ja ytimekkäästi, selkeällä kirjoitustyylillä huomioiden fraasien käytön. (Syväoja & 

Äijälä 2009. 55-56.) Fraasi tarkoittaa valmista mallilausetta esim. toistuvissa ohjaustilan-

teissa. (Kuntaliitto 2013) Tietojärjestelmään kirjataan vain tarpeelliset tiedot. (Syväoja & 

Äijälä 2009. 55-56.)  

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on laatinut vuonna 2017 ohjeen nimeltä Ikäihmisten akuut-

tihoitoketju (Terveysportti. 2017c). Tämä opinnäytetyö ja tarkistuslista perustuvat tähän 

ohjeeseen. Sen vuoksi Terveysportissa oleva Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohje on 

työssä yksi käytetyimmistä lähteistä. Tarkistuslistan käsitteet ja kirjaamistapa perustuvat 
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohjeeseen ja potilastiedon rakenteisen kirjaamisen oppaa-

seen. Alle on avattu tarkistuslistan käsitteet ja tarkistuslistan siirtäminen potilastietojär-

jestelmään.  

 

Tarkistuslistan tiedot merkitään potilastietojärjestelmään aikajärjestyksessä rakenteellista 

kirjaamista noudattaen. Rakenteinen tieto tarkoittaa sitä, että tieto kirjataan ja tallennetaan 

etukäteen sovitun rakenteen avulla. Tiedon rakenteisuus mahdollistaa tiedon automaatti-

sen käsittelyn potilastietojärjestelmään. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018c.) 

 

Tulotilanne on yksi vaihe hoitoprosessista, missä selvitetään potilaan tulosyy sekä suori-

tetaan tulosyyn perusteella tutkimuksia ja selvityksiä. Tulosyy kirjataan potilastietojär-

jestelmän ”tulosyy”-otsikon alle. Tämä merkintä kuvaa potilaan itsensä ilmoittaman tai 

ilmaiseman hoitoon hakeutumisen, yhteydenoton tai palveluissa asioinnin syytä. Tu-

losyyn voi ilmaista tarvittaessa myös potilaan saattaja. Potilaan, hänen omaisensa tai saat-

tajansa antamat tai aiemmasta potilaskertomuksista kootut tiedot potilaan terveydestä ker-

tomat kirjataan ”esitiedot”- otsikon alle. Esitietoihin sisältyy nykysairauteen tai pääasial-

liseen ongelmaan liittyvät esitiedot, sairauden alkaminen ja kulku, potilaan kertoma oireet 

ja sairauden aikaisemmat vaiheet sekä aikaisemmat hoidot. Myös oireiden kesto kirjataan 

”esitiedot”- otsikon alle. Oireet kirjataan myös käyntisyy otsikon alle. (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2018c.) 

 

Tarkistuslistassa on kohta “Miten yritetty hoitaa?” Nämä hoitotoimet kirjataan ”hoidon 

toteutus”- otsikon alle. Se on hoitoprosessin vaihe, jossa potilaalle annetaan hoitoa. Tut-

kimukset ja toimenpiteet, kuten verikokeet kirjataan ”tutkimukset”- kohtaan. Diagnoosit 

ja perussairaudet, kuten tyypin 1 diabetes kirjataan kohtaan ”diagnoosit”. Peruselintoi-

mintojen mittaukset kirjataan fysiologisten mittausten otsikon alle. Fysiologisista mit-

tauksista kirjataan mitattu arvo ja yksikkö. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018c.) 

 

Toimintakyky kirjataan Toimintakyky otsikon alle. Kirjattavat tiedot perustuvat henkilön 

kykyihin selviytyä arjen toiminnoista sekä fyysistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja kognitii-

visista vaatimuksista. Tämän otsikon alle kirjattavia asioita ovat lisäksi toimintakykyyn 

liittyvä kehitys ja muutokset sekä toimintakykymittarein tuotettu tieto.  Potilaan käyttä-

mät apuvälineet kirjataan apuvälineet ja hoitotarvikkeet otsikon alle. Elintapatiedot kirja-

taan terveyteen vaikuttavat tekijät-otsikon alle. Se sisältää mm. potilaan alkoholin ja mui-
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den päihteiden käytön, tupakoinnin, liikunnan määrän, ravitsemuksen ja tiedon masen-

nusoireista. Kirjaamisessa käytetään apuna yleisiä mittareita. Potilaan terveyden kannalta 

oleelliset tekijät tulee kuvata ja kirjata mahdollisimman rakenteisesti, jotta voidaan mini-

moida terveysriskejä ja edistää hoitoa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018c.) 

 

Riskitiedot ovat tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa riskin henkilökunnan 

tai potilaan terveydelle. Riskitiedot antavat tiedon siitä, että hoitoa täytyy mahdollisesti 

suunnitella tai toteuttaa tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Riskitiedot tulee huomioida 

kaikissa hoitotilanteissa. Riskitietoja ovat esimerkiksi allergiat, hoidon rajaukset, käyt-

täytymiseen liittyvät riskit ja riskitaudit sekä niiden hoidot. Lääkitys voidaan kirjata ra-

kenteisesti ja myös vapaamuotoisena tekstinä. Potilaan tulovaiheessa katsotaan voimassa 

oleva lääkitys ja tarkistetaan ajantasaisuus. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018c.) 

 

 

Raportointi 

 

Potilastiedon arkisto eli terveydenhuollon tietojärjestelmä, jota käytetään potilastietojär-

jestelmällä, on osa valtakunnallista tietojärjestelmäpalvelua, Kanta-palvelua. Potilastie-

don arkisto mahdollistaa keskitetyn sähköisten potilastietojen arkistoimisen yhtenevässä 

muodossa, joka mahdollistaa tietojen siirrettävyyden eri järjestelmien välillä. Tätä kautta 

potilastiedon arkisto parantaa eri hoitoon osallistuvien yksiköiden ajantasaisten tietojen 

saatavuutta. (Kanta-palvelut 2018a.) Kanta-palvelun keskeisenä perustana ovat tietojen 

sujuva ja turvallinen liikkuminen koko hoitoketjun läpi. (Kanta-palvelut 2018b.) Potilas-

tiedon arkistossa olevia tietoja tulee voida katsoa ja käyttää apuna samalla tavalla, kuin 

käyttäjän omassa potilastietojärjestelmässä olevia tietoja voi käyttää (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2018c). 
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4 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT  

 

 

4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee käytännön toiminnan ohjaamista, toiminnan jär-

jestämistä tai järkeistämistä. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla ohje, opas, video, 

verkkojulkaisu tai jonkin tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen, esimerkiksi koulutus-

päivä. Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu kaksi osaa: toiminnallinen osuus ja pro-

sessin dokumentointi. (Airaksinen 2009.) Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena 

opinnäytetyönä, koska tarkoituksena on tehdä päivystyksen hoitotyöhön kaksi tarkistus-

listaa.  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotokseen tähtäävän työn kehittäminen vaatii eri vai-

heissa mukana olevia toimijoita. Opinnäytetyössä tärkein toimija on opiskelija. Toimin-

nallisen opinnäytetyön tunnuspiirteitä ovat käsitteisiin sitoutuneisuus, uutuusarvo, hyöty, 

käytettävyys, tulos, ainutkertaisuus, suunniteltu konkreettinen tuotos, aika- ja paikka-

sidonnaisuus. (Salonen 2013.) 

 

Opinnäytetyön tekeminen on systemaattista, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Opinnäy-

tetyö on kokonaisuus, jossa perehdytään aiheeseen, suunnitellaan, toteutetaan ja arvioi-

daan. Työelämäyhteydelle opinnäytetyö merkitsee organisaation osaamisen kehittämistä, 

joten tärkeä kriteeri opinnäytetyön teossa on, kuinka se hyödyttää työelämää.  (Vilkka & 

Airaksinen 2004.) 

 

 

4.2 Tarkistuslistan tekeminen 

 

Alun alkaen tarkoituksena oli tehdä kaksi eri tarkistuslistaa, toinen potilaan tulotilantee-

seen ja toinen potilaan lähtötilanteeseen. Opinnäytetyötä tehdessä huomasimme, että Pir-

kanmaan sairaanhoitopiirillä oli lähtötilanteeseen valmis protokolla. Lähtötilanteen tar-

kistuslista on sellaisenaan käyttökelpoinen, joten opinnäytetyön tuotoksena toteutettiin 

vain tulotilanteen tarkistuslista.  
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Tarkistuslistan tekeminen alkoi teoriatiedon hakemisella. Jotta tarkistuslistan asiat olisi-

vat oikeita ja tärkeitä, niin tietoa haettiin myös muista luotettavista lähteistä. Teoriatiedon 

kerääntyessä aloitettiin tarkistuslistan hahmottelu. Kangasalan terveyskeskuksen päivys-

tyksellä oli tarve selkeälle yksinkertaisille yhden sivun mittaiselle tarkistuslistalle. Tuo-

toksena on yhden sivun mittainen tarkistuslista potilaan tulotilanteeseen. Tarkistuslistaan 

on koottu asiat, joita on painotettu eri lähteissä tärkeiksi asioiksi huomioida potilaasta 

hänen tullessaan päivystykseen. Tarkistuslista on luotu hoitotyön avuksi. Tarkistuslistalla 

pyritään siihen, että hoitajat noudattaisivat samaa protokollaa, hoito olisi turvallista ja 

systemaattista. Tarkistuslistan avulla päivystyksen hoitajat voivat tarkistaa, että kaikki 

tarvittavat tiedot ovat selvitetty. Potilaasta saadut tiedot tulisi dokumentoida potilastieto-

järjestelmään, eli tarkistuslista toimii hoidon jatkuvuuden osana.  

 

Tarkistuslistat toimivat muistin tukena yhtenäistämässä erilaisia toimenpiteitä ja ehkäise-

vät inhimillisiä virheitä sekä hoidon haittoja. Tarkistuslistan tarkoituksena on varmistaa, 

että kaikki yksityiskohdat käydään listan avulla läpi. Virheitä syntyy etenkin silloin, jos 

työtehtävään kuuluu monia yksityiskohtia tai tilanteessa on useita työntekijöitä ja olete-

taan, että joku toinen tekee jonkin asian. Tarkistuslistojen avulla voidaan löytää virheitä 

ja puuttua niiden syihin. (Aaltonen & Rosenberg 2013.)  

 

Tarkistuslistat ehkäisevät ihmisiä tekemästä virheitä ja muistuttavat ihmisiä tärkeimmistä 

asioista (Gawande 2009). Tarkistuslistat parantavat ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta 

sekä lisäävät tietoisuutta potilasturvallisuudesta. Niiden on havaittu parantavan työnviih-

tyvyyttä sekä työssäjaksamista. Tarkistuslistojen käyttö vaikuttaa ryhmähenkeen positii-

visesti. Hyvä ryhmä tekee vähemmän virheitä, mutta toimii nopeammin kuin huonosti 

toimiva ryhmä. (Aaltonen & Rosenberg 2013.) 

 

Sujuvan työnkulun katkeaminen voi ärsyttää, häiritä keskittymistä, huonontaa työilma-

piiriä ja sitä kautta altistaa uusille virheille. Virheiden tekeminen ja unohtaminen ovat 

inhimillisiä asioita elämässä. Kaikki ihmiset tekevät joskus virheitä ja unohtavat asioita 

pitkästä työkokemuksesta, korkeasta koulutuksesta ja huolellisuudesta riippumatta. Ter-

veydenhuollossa näistä voi kuitenkin koitua merkittäviä seurauksia. Unohtamiseen ja vir-

heiden syntyyn voivat vaikuttaa mm. huonot yöunet, pitkät työvuorot, vuorotyö, työ- ja 

yksityiselämän huolet, huonot suhteet työtovereihin tai liian itsevarma asenne. Täytyy 
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muistaa, että unohduksesta on haittaa myös silloin, kun siitä ei seuraa välitöntä kompli-

kaatiota. Sen vuoksi terveydenhuollon ammattilaisille on kehitetty erilaisia tarkistuslis-

toja. (Aaltonen & Rosenberg 2013.) 

 

Tarkistuslistan käyttö on tehokasta ja helppoa, mutta jos jokaiseen työtehtävään liittyy 

oma lista, sen käyttö luo uuden suoritettavan tason ja voi jopa hankaloittaa työn tekemistä. 

Tämän seurauksena hoitajille voi tulla “listaväsymys”. Asenteilla on suuri merkitys tar-

kistuslistojen käyttöönottoon. Hoitajien asenne on ollut yleensä myönteisempi tarkistus-

listojen käyttöön kuin lääkäreiden. Yleensä alkutotuttelun jälkeen henkilökunnan asenteet 

muuttuvat myönteisiksi. Motivaatiota voi antaa se, kun huomataan, että listan avulla on 

voitu ehkäistä potilasvahinko tai läheltä piti -tilanne. (Aaltonen & Rosenberg 2013.) 

 

Tarkistuslista tulisi tehdä työtehtävästä, joka altistaa virheille. Tarkistuslistan tarkastetta-

viksi kohdiksi valitaan ne asiat, joiden laiminlyönti altistaa potilaan haittatapahtumille. 

Tarkistuslistan suunnittelu tulisi tehdä ryhmätyönä, jossa on edustettuna jokainen listan 

käyttöön osallistuva ammattiryhmä. Listaa kehitettäessä on otettava huomioon, milloin 

listaa käytetään, kuka sitä käyttää ja tehdäänkö se elektronisena- vai paperiversiona. Hyvä 

tarkistuslista on lyhyt, helppolukuinen ja siinä käytetään kaikille käyttäjille ymmärrettä-

viä termejä. Tarkistettavien kohtien tulisi olla samanlaisia esimerkiksi lyhyitä kysymyk-

siä tai väittämiä. Jos tarkistettava kokonaisuus on hyvin laaja, tulisi lista pilkkoa toimin-

nan kannalta järkeviin osiin. (Blomgren & Pauniaho 2014.) 

 

Tarkistuslistassa tulee käyttää kaikille käyttäjille ymmärrettäviä termejä. Tarkistettavien 

kohtien tulee olla samantyyppisiä, esimerkiksi kysymyksiä tai väittämiä. Listan läpikäy-

misen tulee olla nopeaa, järjestyksessä etenevää toimintaa. Hyvän tarkistuslistan tulee 

olla tutkittuun tietoon perustuva ja helppolukuinen. (Aaltonen & Rosenberg 2013.) Tar-

kistuslistojen tulisi olla mahdollisimman lyhyitä (Gawande 2009). 

 

 

4.3 Opinnäytetyön toteutus 

 

Opinnäytetyön toteuttaminen aloitettiin keväällä 2018 aiheen valinnalla. Opinnäytetyön 

teoriaosuuden tekemiseen sisältyi opinnoissa tiedonhaun kurssi. Helmikuussa 2018 oli 

tapaaminen Kangasalan terveyskeskuksella. Työelämäyhteyden toiveena oli, että tarkis-
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tuslistasta tulisi toimiva ja yksinkertainen. Tämän jälkeen aloitettiin teoreettisen viiteke-

hyksen muodostaminen sekä lupahakemuksen teko. Varsinaisen opinnäytetyön teko alkoi 

sisällys- ja lähdeluettelon sekä otsikoinnin hahmotteluilla. Ohjaavan opettajan kanssa 

käytiin keskusteluja opinnäytetyön sujumisesta ja hiomisesta. Opinnäytetyöprosessiin 

kuului eri seminaareja, joissa sai hyviä korjaus-ja kehitysehdotuksia.  

 

Heinäkuussa 2018 tehtiin pienimuotoista kartoitusta sähköpostikyselyn avulla Pirkan-

maan päivystysasemille: Akaaseen, Nokialle, Pirkkalaan, Urjalaan, Valkeakoskelle ja 

Ylöjärvelle. Viestissä kartoitettiin, onko edellä mainituilla kunnilla käytössä Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin luoma ohje ja miten he ovat kokeneet sen toimineen. Sähköpostin lä-

hettämisen ajankohta oli huono, koska aika osui juuri kesälomille, joten vastauksia ei 

saatu yhtäkään. Elokuun 2018 ajan opinnäytetyötä tehtiin hyvin intensiivisesti. Tekstiä 

syntyi reilusti ja tarkistuslistan hahmottelu aloitettiin.  

 

Työelämäyhteyden ehdotuksesta syyskuussa 2018 osallistuttiin Tampereen yliopistolli-

sen sairaalan järjestämään koulutukseen Ikäihmisen akuuttihoito, hoitoketjusta käytän-

töön. Koulutus oli suunnattu Pirkanmaan sairaaloiden sekä sosiaali- ja terveyskeskusten 

akuutisti sairaita ikäihmisiä hoitaville ammattilaisille. Koulutuksen luennoitsijoina toimi-

vat professori Esa Jämsen ja vastuualuejohtaja Sirkka-Liisa Kaistinen. Koulutuksessa esi-

teltiin ikäihmisen akuuttihoitoketju käsitteenä ja sen käyttöä hoitotyössä. Koulutuksessa 

käsiteltiin myös syitä, milloin on syytä lähteä päivystykseen ja mitä jatkohoitoon siirty-

misessä huomioidaan. Koulutuksesta oli hyötyä opinnäytetyön tekemisen kannalta.  
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Maaliskuu Opinnäytetyön suunnitelman teko 

Huhtikuu Tutkimusluvan hakeminen 

 

Teoria tiedon hakeminen 

Toukokuu Kartoitusta muista terveyskeskuksista 

(Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Valkeakoski 
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Kesäkuu & Heinäkuu Opinnäytetyön kirjoittaminen 

Elokuu  Opinnäytetyön kirjoittaminen 

Käsikirjoitus seminaari 

Syyskuu 13.9.2018 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 

koulutus: Ikäihmisen akuuttihoitoketju 

Tarkistuslistojen suunnitteleminen 

Lokakuu Tarkistuslistojen tekeminen 

Opinnäytetyön viimeistely 

Marraskuu Opinnäytetyön palautus 19.11.2018 
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5 POHDINTA 

 

 

5.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävä, luotettava ja tuloksiltaan uskottava vain, 

jos se on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Tutkimuksessa 

tulee noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta työn teossa, tulosten tallentami-

sessa ja esittämisessä, sekä tulosten arvioinnissa. Tutkimuksessa toteutetaan avoimuutta 

ja vastuullista viestintää tutkimusten tulosten julkaisussa. Työn tekijöiden tulee ottaa huo-

mioon aiempien lähteiden tekijöiden työn ja heidän tulee viitata lähteisiin asianmukaisella 

tavalla, jotta lähteiden tekijät saavat heille kuuluvan arvon. Tutkimusta varten tulee hank-

kia tarvittavat tutkimusluvat ja siinä tulee sopia kaikkien osapuolten oikeudet, vastuut ja 

velvollisuudet, sekä käyttöoikeudet. Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta vastaa 

jokainen ryhmänjäsen ensisijaisesti itse. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 

 

Tieteellisen käytännön loukkauksia ovat epäeettisyys ja epärehellinen toiminta, joka va-

hingoittavat tutkimusta ja pahimmillaan mitätöivät sen tulokset. Vilppi ja piittaamatto-

muus voivat käydä ilmi tutkimuksen suunnittelussa, tekemisessä ja tutkimustulosten sekä 

johtopäätösten esittämisessä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.)  

 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen (2018) sivuilla on julkaistu ohjeet am-

mattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisistä suosituksista. Opinnäytetyön tekijän tulee 

olla perehtynyt aiheeseen, tutustua tutkimuseettisiin ohjeisiin, henkilötietojen käsittelyyn 

ja tietosuojaan liittyviin periaatteisiin. Opiskelijan tulee ohjaajan kanssa selvittää tarvit-

tavat tutkimusluvat ja solmia ohjaajan sekä työelämäyhteistyökumppanin kanssa tarvitta-

vat sopimukset. Opiskelijan tulee ymmärtää, että opinnäytetyö tarkistetaan, se on julkinen 

asiakirja ja sen säilyttämis- sekä käyttöoikeudet tulee olla sovittuna. (Ammattikorkeakou-

lujen rehtorineuvosto Arene ry 2018.) 

 

Opinnäytetyö on toteutettu aidolla kiinnostuksella, rehellisyydellä, huolellisuudella ja 

tarkkaavaisuudella. Opinnäytetyötä tehdessä on noudatettu tutkimuksen teon eettisiä käy-

täntöjä. Opinnäytetyön aihe, tarkoitus, tehtävät ja tavoite ovat ohjanneet koko työn teon 

ajan osuvien ja uusimpien tietojen etsimistä. Opinnäytetyön lähteitä on etsitty useista eri-

tietokannoista ja lähteiden luotettavuutta on arvioitu kriittisesti.  
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5.2 Opinnäytetyön prosessin ja oman oppimisen arviointi 

 

Työn aihe oli alusta lähtien meitä kiinnostava ja tärkeä. Opinnäytetyö prosessin polku on 

ollut hyvin opettavaista, myöskin työlästä ja haastavaa. Apua oli tarjolla aina, kun sitä 

tarvitsi. Opinnäytetyön tekeminen on vahvistanut tiimityöskentelytaitoja, koska työtä teh-

dessä oli jatkuva yhteys opinnäytetyöpariin, työelämään ja ohjaavaan opettajaan sekä op-

ponointiryhmään. Opinnäytetyön aihe oli ajankohtainen, koska ikäihmisiä tulee jatkossa-

kin olemaan paljon päivystyksessä potilaina, sen vuoksi kirjoitustyötä oli mielekästä 

tehdä koko prosessin ajan.  

 

Opinnäytetyön tekijöinä onnistuttiin hyvin. Kirjoittamisen taito ja lähdekriittisyys on pa-

rantunut, koska prosessi oli jatkuvaa kirjoittamista ja luotettavien lähteiden etsimistä. 

Opinnäytetyöhön saatiin kerättyä hyvä ja kattava viitekehys. Tätä opinnäytetyötä teh-

dessä tiedot ikäihmisten hoidosta päivystyksessä on lisääntynyt ja sen merkitys korostu-

nut. Tärkein oppi oli se, että tilannetta tulisi katsoa kokonaisuutena, eikä vain tiettyä osaa 

siitä.   

 

Työn tarkoitus, tehtävät ja tavoitteet muuttuivat prosessin aikana, mutta ne pidettiin aina 

mielessä ja pyrittiin vastaamaan niihin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tarkistus-

listat, joissa on listattuna asiat, jotka terveyskeskuksen päivystyksen hoitajien tulee ottaa 

huomioon potilaan tulo- ja lähtötilanteessa. Työtä tehdessä kävi ilmi, että Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiri oli jo tehnyt valmiin tarkistuslistan potilaan lähtötilanteeseen. Tämän 

selvitessä päätimme tehdä vain tulotilanteen tarkistuslistan. Tuotoksena syntyi tarkistus-

lista potilaan tulotilanteeseen avuksi päivystyksen hoitajille. Tarkistuslista onnistuttiin te-

kemään annettujen ohjeiden ja toiveiden mukaisesti. Opinnäytetyöstä löytyy hyvät vas-

taukset näihin kysymyksiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli yhtenäistää hoitajien käytän-

töjä päivystyksessä ikäihmisten hoidossa. Työssä onnistuttiin tuomaan yksinkertaisesti 

esille keskeisimpiä asioita ikäihmisen hoidosta päivystyksessä muun muassa erilaisten 

taulukoiden avulla. 

 

Työhön haastetta toivat koulutehtävät, työt sekä vähäinen vapaa-aika. Hyvällä aikatau-

luttamisella asiat kuitenkin saatiin järjestymään. Pysyimme hyvin aikataulussa, jossa hel-

potti se, että seminaareja oli säännöllisin väliajoin. Esitysseminaarien avulla pysyi hyvin 
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kartalla siitä, mitä tulisi olla jo tehtynä. Myös toisilta opinnäytetyötä tekeviltä opiskeli-

joilta sai hyviä vinkkejä kirjoittamiseen. Työhön tehtiin muutoksia opponoijien ja opin-

näytetyön ohjaajan palautteen perusteella. Opinnäytetyön kirjoittamista olisi voinut tehdä 

tasaisemmin ja aikataulua olisi voinut suunnitella vielä paremmin.  

 

 

5.3 Tuotoksen arviointi 

 

Käsitteenä tarkistuslista oli ennestään tuttu. Haasteeksi nousi kuitenkin tuottaa toimiva ja 

tärkeät asiat huomioon ottava tarkistuslista, joka olisi tarpeellinen työelämätaholle. Li-

säksi haastetta lisäsi se, että emme olleet kumpikaan työskennelleet päivystyksessä, joten 

se ympäristö ei ole meille kovin tuttua. Tarkistuslista on muodostettu opinnäytetyöhön 

haetun teoriatiedon perusteella. Tarkistuslistaan on nostettu asiat, jotka tulisi ottaa huo-

mioon potilaan tullessa päivystykseen. Työelämätahon toiveena oli yhden sivun mittai-

nen lista. Teimme tarkistuslistan toiveen mukaan. Tarkistuslistasta pyrittiin saamaan yk-

sinkertainen, ytimekäs ja selkeä, josta on helppo katsoa, että tarvittavat tiedot on otettu 

huomioon potilaan hoidossa. Tarkistuslistasta on jätetty pois asioita, jotka eivät kosketta-

neet ikäihmisten hoitoa, vaan esimerkiksi lastenhoitoa. Tarkistuslistan fontti ja ulkonäkö 

on tehty helposti luettaviksi. 

  

 

5.4 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

 

Iäkkäiden potilaiden hoidossa tilannetta täytyy osata katsoa laajemmin, oireiden taustalla 

voi olla myös sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä tekijöitä. Toisaalta taas sosiaaliselta 

näyttävän tilanteen taustalla voi olla lääketieteellinen syy. Tämän vuoksi on tärkeää arvi-

oida ikäihmisen terveydentilaa aina kokonaisvaltaisesti. (Terveysportti 2017c.) Ikäihmis-

ten hoito on laaja-alaista ja välillä hyvin vaikeaa, jolloin ammattilaisten tietojen ja taitojen 

tärkeys korostuvat, jotta jokainen ikäihminen saisi hyvän ja tasalaatuisen tarvitsemansa 

hoidon. Ikäihmisen hoidossa päivystyksessä korostuvat hoidon tarpeen arviointi ja hoi-

don jatkuvuus. Näiden asioiden jatkuva kehittäminen on tärkeää.  

 

Tarkistuslista tehtiin paperisena versiona Kangasalan terveyskeskuksen päivystykseen. 

Paperinen versio on luultavasti toimintavarma kirjaamisen apuvälineenä. Työtämme voisi 
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kuitenkin kehittää niin, että tarkistuslista varmennettaisiin sähköiseen sairauskertomuk-

seen, koska päivittäminen olisi silloin helpompaa ja potilaiden tiedot pysyisivät tallessa. 

Sähköiseen järjestelmään varmennetussa listassa voisi olla hälytysjärjestelmä, joka il-

moittaa, jos jokin asia listasta on jäänyt tekemättä. Lisäksi jatkokehittämisehdotuksena 

olisi, että työtä voisi laajentaa myös muihin terveydenhuollon toimipisteisiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

LÄHTEET 

Aaltonen, L-M. & Rosenberg, P. (toim.) 2013. Potilasturvallisuuden perusteet. 1. pai-

nos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.  

Airaksinen, T. 2009. Toiminnallinen opinnäytetyö. Luettu 18.3.2018. https://www.sli-

deshare.net/TiinaMarjatta/toiminnallinen-opinnytety-tekstin  

 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 2018. Opinnäytetyöprosessin eettiset 

suositukset - muistilista opiskelijalle ja ohjaajalle. Luettu 17.10.2018. 

http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6prosessin%20eetti-

set%20suositukset%20muistilistat%20opiskelijalle%20ja%20ohjaajalle.pdf 

 

Blomgren, K. & Pauniaho, S-L. 2014. Terveydenhuollon tarkistuslistat. Potilasturvalli-

suuden perusteet. Duodecim. Oppiportti. Luettu 22.11.2018. http://www.oppi-

portti.fi/op/ptp00304/do?p_haku=potilasturvallisuuden%20perusteet#q  

 

Gawande, A. 2009.  Checklist Manifesto-How to Get Things Right.  Metropolitan 

books of Henry Holth and Company LLC. 

Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos. 2018a. Potilastiedon arkisto. Luettu 31.10.2018. 

https://www.kanta.fi/ammattilaiset/potilastiedon-arkisto 

Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos. 2018b. Tietojen käyttö ja valvonta. Luettu 

14.11.2018. https://www.kanta.fi/ammattilaiset/tietojen-kaytto-ja-valvonta 

Kuntaliitto. 2013. Ohje rakenteiseen kirjaamiseen sähköisissä potilastietojärjestelmissä. 

Versio 1.1. Luettu 3.1.2019. http://www.psyli.fi/files/1296/Esimerkkeja4_ammatilli-

sista_fraaseista_2013_09_27-1.pdf 

Kurki, L. 2007. Innostava vanhuus. Helsinki: Oy FINN LECTURA Ab. 

Käypä hoito -suositus. 2015. Lyhyt ortostaattinen koe. Luettu 26.8.2018. 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02182 

Käypä hoito - suositus.2008. Glasgow Coma Score ja sen arviointi. Luettu 24.10.2018 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00135 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-

veyspalveluista. 28.12.2012/980, 1 luku, 3§. Luettu 8.6.2018. https://www.fin-

lex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980 

Metsävainio, K-M. & Tamminen, J. 2015. Finnanest. Hyvä tiedonkulku parantaa poti-

lasturvallisuutta. Luettu 15.8.2018. http://www.finnanest.fi/files/tamminen_metsavai-

nio_hyva_tiedonkulku_parantaa_potilasturvallisuutta.pdf 

Mylläri, E., Kerminen, H. & Valvanne, J. 2015. Potilaan lääkärilehti. Iäkäs päivystyspo-

tilas on tutkittava hyvin. http://www.potilaanlaakarilehti.fi/kommentit/iakas-paivystys-

potilas-on-tutkittava-hyvin/ 

Oksanen, T., & Turva, J. 2015. Ensihoidon taskuopas. 15., uudistettu painos. Sivut 84, 

86, 87, 88, 262. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. 2018a. Hoidon jatkuvuus. Luettu 17.3.2018. 

http://www.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoohjelmat/Psykiatrian_hoitoohjelmat/Psykoo-

sit/Hoidon_jatkuvuus(30004) 

https://www.slideshare.net/TiinaMarjatta/toiminnallinen-opinnytety-tekstin
https://www.slideshare.net/TiinaMarjatta/toiminnallinen-opinnytety-tekstin
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6prosessin%20eettiset%20suositukset%20muistilistat%20opiskelijalle%20ja%20ohjaajalle.pdf
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6prosessin%20eettiset%20suositukset%20muistilistat%20opiskelijalle%20ja%20ohjaajalle.pdf
http://www.oppiportti.fi/op/ptp00304/do?p_haku=potilasturvallisuuden%20perusteet#q
http://www.oppiportti.fi/op/ptp00304/do?p_haku=potilasturvallisuuden%20perusteet#q
https://www.kanta.fi/ammattilaiset/potilastiedon-arkisto
https://www.kanta.fi/ammattilaiset/tietojen-kaytto-ja-valvonta
http://www.psyli.fi/files/1296/Esimerkkeja4_ammatillisista_fraaseista_2013_09_27-1.pdf
http://www.psyli.fi/files/1296/Esimerkkeja4_ammatillisista_fraaseista_2013_09_27-1.pdf
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02182
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00135
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
http://www.finnanest.fi/files/tamminen_metsavainio_hyva_tiedonkulku_parantaa_potilasturvallisuutta.pdf
http://www.finnanest.fi/files/tamminen_metsavainio_hyva_tiedonkulku_parantaa_potilasturvallisuutta.pdf
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/kommentit/iakas-paivystyspotilas-on-tutkittava-hyvin/
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/kommentit/iakas-paivystyspotilas-on-tutkittava-hyvin/
http://www.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoohjelmat/Psykiatrian_hoitoohjelmat/Psykoosit/Hoidon_jatkuvuus(30004)
http://www.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoohjelmat/Psykiatrian_hoitoohjelmat/Psykoosit/Hoidon_jatkuvuus(30004)


31 

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. 2018b. Hoitoketjut. Luettu 18.3.2018. 

https://www.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoketjut 

Raivio, R. 2017. Duodecim-lehti 2017;133(17):1563-9. Hoidon jatkuvuus perustervey-

denhuollossa. Luettu 17.3.2018. http://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/17/duo13890 

Rissanen, I. 2016. Nuorten Lääkärien Yhdistys. Toiminnallinen oire=teeskentelyä? Lu-

ettu 27.9.2018. https://www.nly.fi/artikkeli/toiminnallinen-oire-teeskentelya 

Salonen, K. 2013. Turun ammattikorkeakoulu. Näkökulmia tutkimukselliseen ja toimin-

nalliseen opinnäytetyöhön. Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle. Luettu 

16.10.2018. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522163738.pdf 

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2018. Päivystys. Luettu 18.3.2018. http://stm.fi/paivystys 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista. 30.3.2009/298. 7§. Luettu 

16.8.2018. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298 

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä. 2010. Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. 

Luettu 29.8.2018. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-

dle/10024/72305/URN%3aNBN%3afi-fe201504226598.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Suomen kuntaliitto. 2014. Iäkkäät päivystyksen käyttäjinä. 70 vuotta täyttäneiden tam-

perelaisten päivystyskäynnit vuosina 2011-2012. Luettu 10.10.2018. http://shop.kunta-

liitto.fi/download.php?filename=uploads/paivystysartikkeli_ebook.pdf  

Syväoja, P. & Äijälä, O. 2009. Hoidon tarpeen arviointi. Sastamala: Vammalan kirja-

paino Oy. 

Terveydenhuoltolaki. 30.12.2010/1326, 50 §. Luettu 18.3.2018. https://www.fin-

lex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2018a. Ikääntyneiden tapaturmat. Luettu 29.8.2018. 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-

edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/ikaantyneiden-tapaturmat 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2018b. Kaksi kysymystä masennuksesta. Luettu 

2.8.2018. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/81/ 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2018c. Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas, 

osa1. Luettu 1.11.2018. https://thl.fi/documents/920442/2902744/Kirjaa-

misopas+osa+1++final+2018.pdf/0e08fabe-0a4a-4311-9260-463648b3b7e2 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2011. Potilasturvallisuusopas. Luettu 16.8.2018. 

https://thl.fi/documents/10531/104871/Opas%202011%2015.pdf 

Terveyskylä. N.d.a Päivystyskäynti päättyy. Luettu 10.8.2018. https://www.terveys-

kyla.fi/paivystystalo/tietoa-p%C3%A4ivystyksest%C3%A4/mit%C3%A4-

p%C3%A4ivystyksess%C3%A4-tapahtuu/p%C3%A4ivystysk%C3%A4ynti-

p%C3%A4%C3%A4ttyy 

Terveyskylä. N.d.b Tietoa päivystyksestä. Luettu 28.8.2018. https://www.terveys-

kyla.fi/paivystystalo/tietoa-p%C3%A4ivystyksest%C3%A4/mit%C3%A4-

p%C3%A4ivystyksess%C3%A4-tapahtuu/p%C3%A4ivystykseen-saapuminen 

Terveysportti. 2017a. Arjessa pärjäämistä vahvistavat ja heikentävät tekijät. Luettu 

1.8.2018. http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_2_vahvuudet_heik-

koudet.html 

https://www.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoketjut
http://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/17/duo13890
https://www.nly.fi/artikkeli/toiminnallinen-oire-teeskentelya
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522163738.pdf
http://stm.fi/paivystys
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72305/URN%3aNBN%3afi-fe201504226598.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72305/URN%3aNBN%3afi-fe201504226598.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://shop.kuntaliitto.fi/download.php?filename=uploads/paivystysartikkeli_ebook.pdf
http://shop.kuntaliitto.fi/download.php?filename=uploads/paivystysartikkeli_ebook.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/ikaantyneiden-tapaturmat
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/ikaantyneiden-tapaturmat
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/81/
https://thl.fi/documents/920442/2902744/Kirjaamisopas+osa+1++final+2018.pdf/0e08fabe-0a4a-4311-9260-463648b3b7e2
https://thl.fi/documents/920442/2902744/Kirjaamisopas+osa+1++final+2018.pdf/0e08fabe-0a4a-4311-9260-463648b3b7e2
https://thl.fi/documents/10531/104871/Opas%202011%2015.pdf
https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo/tietoa-p%C3%A4ivystyksest%C3%A4/mit%C3%A4-p%C3%A4ivystyksess%C3%A4-tapahtuu/p%C3%A4ivystysk%C3%A4ynti-p%C3%A4%C3%A4ttyy
https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo/tietoa-p%C3%A4ivystyksest%C3%A4/mit%C3%A4-p%C3%A4ivystyksess%C3%A4-tapahtuu/p%C3%A4ivystysk%C3%A4ynti-p%C3%A4%C3%A4ttyy
https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo/tietoa-p%C3%A4ivystyksest%C3%A4/mit%C3%A4-p%C3%A4ivystyksess%C3%A4-tapahtuu/p%C3%A4ivystysk%C3%A4ynti-p%C3%A4%C3%A4ttyy
https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo/tietoa-p%C3%A4ivystyksest%C3%A4/mit%C3%A4-p%C3%A4ivystyksess%C3%A4-tapahtuu/p%C3%A4ivystysk%C3%A4ynti-p%C3%A4%C3%A4ttyy
https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo/tietoa-p%C3%A4ivystyksest%C3%A4/mit%C3%A4-p%C3%A4ivystyksess%C3%A4-tapahtuu/p%C3%A4ivystykseen-saapuminen
https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo/tietoa-p%C3%A4ivystyksest%C3%A4/mit%C3%A4-p%C3%A4ivystyksess%C3%A4-tapahtuu/p%C3%A4ivystykseen-saapuminen
https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo/tietoa-p%C3%A4ivystyksest%C3%A4/mit%C3%A4-p%C3%A4ivystyksess%C3%A4-tapahtuu/p%C3%A4ivystykseen-saapuminen
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_2_vahvuudet_heikkoudet.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_2_vahvuudet_heikkoudet.html


32 

 

Terveysportti. 2017b. Hälyttävät oireet ja hoitopaikat. Luettu 31.7.2018. http://www.ter-

veysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_4_halyttavat_oireet_hoitopaikat.html 

Terveysportti. 2017c. Ikäihmisten akuuttihoitoketju. Luettu 18.3.2018. http://www.ter-

veysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp01225 

Terveysportti. 2017d. Ikäihmisen akuuttihoitoketju, päivystyksen näkymä. Luettu 

24.9.2018. http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Akuuttivanhus_mat-

riisi_paivystys.html 

Terveysportti. 2017e. Ikäihmisen terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi akuuttivas-

taanotolla/päivystyksessä. Luettu 2.8.2018. http://www.terveysportti.fi/xme-

dia/shp/shp01225/Linkki_5a_arviointi_paivystyksessa.html 

Terveysportti. 2017f. Iäkkään päivystyspotilaan perustutkimukset. Luettu 27.8.2018. 

http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_6_paivystyspotilaan_perustut-

kimukset.html 

Terveysportti 2017g. Lähete. Luettu 25.8.2018. http://www.terveysportti.fi/xme-

dia/shp/shp01225/Linkki_21_lahete.html 

Terveysportti. 2017h. Peruselintoimintojen hälytysrajat. Luettu 15.8.2018. 

http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_3_peruselintoimintojen_haly-

tysrajat.pdf 

Terveysportti 2017i. Päivystysvastaanotolta jatkohoitoon siirryttäessä huomioitavia asi-

oita. Luettu 17.10.2018. http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_7_jat-

kohoitoon_vastaanotolta.html 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäi-

lyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Luettu 

17.10.2018. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf 

Valvira. 2014. Hoidon tarpeen arviointi. Luettu 1.8.2018. http://www.valvira.fi/tervey-

denhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/hoidon_tarpeen_arviointi 

Valvira. 2018. Elintoimintojen seuraaminen. Luettu 24.10.2018. https://www.val-

vira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/elintoimintojen-seuraaminen 

 

Vilkka, H & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Lu-

ettu 18.3.2018. http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojak-

sot/030906/1113558655385/1113561758365/1154602189329/1154602747549.html 

http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_4_halyttavat_oireet_hoitopaikat.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_4_halyttavat_oireet_hoitopaikat.html
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp01225
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp01225
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Akuuttivanhus_matriisi_paivystys.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Akuuttivanhus_matriisi_paivystys.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_5a_arviointi_paivystyksessa.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_5a_arviointi_paivystyksessa.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_6_paivystyspotilaan_perustutkimukset.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_6_paivystyspotilaan_perustutkimukset.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_21_lahete.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_21_lahete.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_3_peruselintoimintojen_halytysrajat.pdf
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_3_peruselintoimintojen_halytysrajat.pdf
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_7_jatkohoitoon_vastaanotolta.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01225/Linkki_7_jatkohoitoon_vastaanotolta.html
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/hoidon_tarpeen_arviointi
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/hoidon_tarpeen_arviointi
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/elintoimintojen-seuraaminen
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/elintoimintojen-seuraaminen
http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030906/1113558655385/1113561758365/1154602189329/1154602747549.html
http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030906/1113558655385/1113561758365/1154602189329/1154602747549.html


33 

 

LIITTEET 

Liite 1. Tulotilanteen tarkistuslista 

 

 


