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The purpose of this study was to examine the current state of two different polyclinics 
from the perspective of doctors and the nurses, as well as to find development targets in 
their nursing processes. The objective was to increase the effectiveness of the operations 
and to support implementation of high-quality nursing by finding the right development 
targets. Qualitative research method was applied in this study and it was carried out in 
co-operation with Pirkanmaa Hospital District (PSHP). 
 
The data were collected through questionnaires and by unstructured observing of nurs-
es, doctors, secretaries and instrument technicians. The polyclinics also provided written 
material, such as process descriptions and personnel’s job descriptions. This material 
allowed studying the nursing processes by acknowledging multiple factors. The data 
were analyzed by using qualitative content analysis.  
 
The results of the study suggest that polyclinics had described their nursing processes 
but had not utilized them in recognizing and developing critical phases of the processes. 
Development targets found in polyclinic 1 included more efficient utilization of nurses’ 
professional skills and models of team work. Also the findings indicate that availability 
of appointments as well as standardizing processes and methods were possible devel-
opment targets in both polyclinics.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Potilaan oikeuksia terveyden- ja sairaanhoidossa säätelee laki potilaan asemasta ja oike-

uksista (785/1992). Lain mukaan potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja 

sairaanhoitoon. Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) taas määritellään kuinka nopeasti 

potilaan tulee päästä hoitoon. Poliklinikoiden ongelmana ei ole hoidon laatu, vaan hoi-

toon pääsy. Hoitoon pääsyyn vaikuttaa poliklinikoiden toiminnan ja prosessien tehok-

kuus.  Poliklinikoiden prosesseja voidaan kuvata tapahtumasarjana, jonka keskiössä on 

potilas. (Lillrank, Kujala & Parvinen 2004, 5-6.) 

 

Prosessien toimintaan vaikuttaa se, kuinka hyvin yhteistyö prosessissa työskentelevien 

henkilöiden välillä toimii. Prosessien toiminnan tehokkuutta saadaan lisättyä myös tun-

nistamalla prosesseista niiden kriittiset vaiheet ja kohdistamalla resurssit prosessin kan-

nalta oikeisiin asioihin. Säilä ym. (2006) tutkimuksen mukaan hyödyntämällä sairaan-

hoitajien ammattitaitoa saadaan parannettua palveluiden saatavuutta (Säilä ym. 2006, 8-

9). Sairaanhoitajan ammattitaidon aikaisempaa tehokkaampi hyödyntäminen voi vaatia 

roolien muutoksia. Roolien muutokset eivät ole aina helppoja, koska hoitajien ja lääkä-

reiden rooleihin on kohdistettu tietynlaiset odotukset. (Voyer 2013, 18-19.) 

 

Muutosten aikaan saaminen vaatii suunnitelmallista ja jatkuvaa kehitystyötä. Kehitystyö 

voi tapahtua projekteina tai vaiheittaisina parannustoimenpiteinä oman työn ohessa. 

(SFS 2006, 172.)Yhteistä kaikelle kehittämiselle on siihen liittyvät suunnitteluvaihe, 

kehitystoimenpiteiden toteuttamisvaihe, kehitystoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 

sekä vaihe, jossa uusi toimintatapa otetaan yleiseksi tavaksi toimia työyhteisössä (Beck-

ford 2001, 67). 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kahden Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin 

kuuluvan poliklinikan toiminnan nykytila hoitajien ja lääkäreiden toiminnan osalta, sekä 

etsiä kehittämiskohteita poliklinikoiden prosesseista ja hoitotyöstä. Opinnäytetyössä 

tarkastellaan poliklinikan toimintaa kiinnittäen huomiota eri ammattiryhmien väliseen 

yhteistyöhön ja tilojen käyttöön. Opinnäytetyössä korostuu sairaanhoitajan rooli ja sen 

vahvistaminen poliklinikkatoiminnassa. Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä Pirkan-

maan sairaanhoitopiirin kanssa. 
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2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kahden Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin 

kuuluvan poliklinikan toiminnan nykytila hoitajien ja lääkäreiden toiminnan osalta, sekä 

etsiä kehittämiskohteita poliklinikoiden prosesseista ja hoitotyöstä. 

 

Opinnäytetyön tehtävät ovat: 

1. Millainen on poliklinikoiden nykytila? 

2. Millaisia kehittämiskohteita toiminnasta löytyy? 

 

Tavoitteena on tehostaa poliklinikoiden toimintaa ja tukea laadukkaan hoidon toteutta-

mista. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Poliklinikkatoimintaa käsiteltäessä on opinnäytetyön teoreettisiksi lähtökohdiksi otettu 

toimintaprosessi ja yhteistyö (kuvio 1). Poliklinikalla tarkoitetaan sairaaloiden yhtey-

dessä toimivaa paikkaa, jossa voidaan ottaa vastaan ja hoitaa sairaita (MOT 2014). Po-

liklinikalla tapahtuvaan hoitoon ja tutkimukseen ei liity yöpymistä sairaalassa (Virtanen 

2010, 13). Poliklinikat voivat toimia konsultaatio-, ajanvaraus- ja päivystyspoliklinik-

koina. Poliklinikalle hoitoon tullaan lähetteellä, jonka perusteella lääkäri arvioi potilaan 

hoidon kiireellisyyden. Kiireettömissä tapauksissa potilaalle lähetetään kirjeitse tieto 

hoidon varauksesta ja sen tavoiteajasta. Kiireellisissä tapauksissa potilaalle annetaan 

aika poliklinikkavastaanotolle puhelimitse. Päivystyspotilaat voidaan hoitaa ilman ajan-

varausta. (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2007.) 

 

Tässä opinnäytetyössä teoreettisissa lähtökohdissa mainittu toimintaprosessi tarkoittaa 

niitä prosesseja, joilla mahdollistetaan toiminta poliklinikalla. Pelkät prosessit eivät riitä 

toiminnan mahdollistamiseksi, vaan prosesseihin tarvitaan myös tekijät. Poliklinikoilla 

eri ammattiryhmien henkilöt toimivat yhteistyössä mahdollistaen poliklinikan toimin-

nan. Toiminnan nykytilan tunteminen luo mahdollisuuden kehittämiselle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Teoreettinen viitekehys 

 

POLIKLINIKAN TOIMINTA 

Prosessit Yhteistyö 

Toiminnan kehittäminen 
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3.1 Poliklinikoiden toimintaprosessi 

 

Prosessiajattelu juontaa juurensa 1900-luvun alkuun. Alkunsa prosessiajattelu on saanut 

teollisuuden puolelta, mutta levinnyt sieltä myös julkiselle sektorille. (Virtanen & 

Wennberg 2007, 64.) Prosesseilla (kuvio 1) tarkoitetaan tapahtumaketjua joka on tois-

tuva, koostuu erilaisista tehtävistä eli vaiheista ja jonka syötteet ja tuotokset ovat tiedos-

sa. Syötteillä tarkoitetaan niitä toimintoja ja tapahtumia, jotka käynnistävät prosessin. 

Prosessin tapahtumaketju johtaa asiakkaalle lisäarvoa tuottavaan lopputulokseen ja sen 

syy-seuraussuhteet ovat tiedossa. (Laamanen 2005, 151-153.) Prosessi mahdollistaa 

toimintamallin, joka on vakiintunut ja toistettavissa. (Salomäki 2003, 115). Terveyden-

huollon puolella prosessista voidaan puhua mallina, joka kuvaa kuinka tietyt asiat ja 

potilaat tulisi hoitaa (Lillrank, Kujala & Parvinen 2004, 118). 

 

Prosessien kuvaamisen ei tulisi olla itsetarkoitus, vaan prosessikuvauksia tulisi käyttää 

johtamisen ja kehittämisen apuvälineinä. Kuvaukset toimivat välineinä kehittämiselle ja 

asioiden toimeenpanolle niiden ajatuksia selkiyttävän vaikutuksen vuoksi. (Virtanen & 

Wennberg 2007, 113-114.) Prosesseja kuvattaessa tulisi pohtia mikä on prosessin tar-

koitus ja mitkä ovat sen kriittiset vaiheet. Kriittisillä vaiheilla tarkoitetaan prosessin 

sellaisia vaiheita, jotka vaativat paljon aikaa, resursseja tai asiantuntemusta. Vaiheet 

voivat olla suuria riskejä sisältäviä tai prosessin pullonkauloja. (Laamanen 2005, 166-

168.) Pullonkaulat ovat prosessin kohtia, jotka hidastavat prosessin etenemistä. Näitä 

kohtia voivat olla esimerkiksi potilaan pääseminen tietyn lääkärin vastaanotolle tai toi-

menpiteeseen. 

 

Prosesseja tulisi tarkastella määräajoin organisaation johdon toimesta, jotta voidaan 

varmistua prosessin suorituskyvystä ja toimivuudesta suunnitelman mukaan. Prosessia 

tarkastellessa tulee ottaa huomioon sen luotettavuus ja toistettavuus sekä tunnistaa, että 

estää mahdolliset poikkeavuudet. Niiden tarkastelussa tulee huomioida myös onko pro-

sessi riittävän tehokas, mitkä ovat prosessin parantamismahdollisuudet ja ovatko resurs-

sit kehittämiseen riittävät. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2006, 94.) 
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3.2 Yhteistyö poliklinikalla 

 

Nykyisin on mahdollista, että pienillä paikkakunnilla lääkäri ei ole päivittäin tavattavis-

sa. Tällaisissa tapauksissa on terveysasemilla jouduttu miettimään palveluiden järjestä-

mistä asiakkaille. Lääkärin ollessa paikalla rajoitetusti, korostuu palvelujen oikein koh-

dentaminen asiakkaalle. Jaatisen ym. (2002) tutkimuksessa tämä asia oli ratkaistu kor-

vaamalla potilastoimiston vastaanottoavustajat sairaanhoitajilla tai terveydenhoitajilla, 

jotka tekivät alustavan arvion potilaasta. Sairaanhoitajan tehtäviin kuului myös oman 

vastaanoton pitäminen, johon sisältyi muun muassa flunssapotilaiden hoidon tarpeen 

arviointia ja sairauslomien kirjoittamista, diabetes-, verenpaine- ja astmapotilaiden hoi-

to, rokotussuunnitelmien laatiminen sekä laboratoriomittausten tulosten tarkastaminen. 

Tutkimuksen mukaan hoitajat pystyivät hoitamaan terveysasemilla valtaosan asiakkai-

den tarpeista. (Jaatinen, Vanhatalo, & Tasanko 2002, 2795-2799.)  

 

Sairaanhoitaja voi työskennellä myös polikliinisessä hoitotyössä, jossa hoitoa ohjaa lää-

ketieteellinen hoitosuunnitelma ja hoito tapahtuu yhteistyössä lääkärin kanssa. Hoitotyö 

tapahtuu sairaanhoitajan ja potilaan kahdenkeskeisissä kontakteissa, mikä tekee sairaan-

hoitajan työstä itsenäisen. Henkilökohtaisten potilassuhteiden lisäksi työhön liittyy oh-

jausten suunnittelu. Ohjausten suunnittelu sisältää potilasohjauksen lisäksi myös omai-

sille suunnatut ohjaukset. Ohjauksen tarpeen arvioinnin sairaanhoitaja voi toteuttaa poti-

laan lääkärikäynnin jälkeen kyselemällä annetuista ohjeista ja auki jääneistä asioista. 

Poliklinikan hoitajavastaanottoon voi liittyä myös pienten toimenpiteiden tekeminen 

lääkärin ohjeiden mukaisesti. (Virtanen 2010, 26-33.) 

 

Jotta sairaanhoitaja voi toimia itsenäisesti vastaanotolla, tulee perinteiset lääkärin ja 

hoitajan roolit kyseenalaistaa ja katsoa asioita tiimityön kannalta. Terveydenhuollossa 

tiimityön voidaan ajatella olevan dynaaminen prosessi, jossa kaksi tai useampi tervey-

denhuollon ammattilainen työskentelevät yhteisten päämäärien ja tavoitteiden eteen 

avoimesti kommunikoiden ja täydentäen samalla toistensa osaamista (Xyrichis & Ream 

2008, 238). Tiimityön avulla resurssit saadaan kohdistettua oikeisiin asioihin (Koivu-

koski & Palomäki 2009, 10). Tiimityössä hoitajan rooli muodostuu vahvemmaksi kuin 

normaalissa työparitoiminnassa lääkärin kanssa. Hoitaja jolla on asianmukaiset taidot 

voi esimerkiksi määrätä diagnostisia kokeita, ottaa vastaan ja tehdä lähetteitä, aloittaa ja 

tehdä päätöksiä potilaan hoidosta tietyn protokollan mukaisesti (Jaatinen, Vanhatalo & 

Tasanko 2002, 2795-2796; Virtanen 2010, 26-33). Tiimityön vaatimat roolien muutok-
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set eivät ole helppoja niihin kohdistuvien odotusten vuoksi. Hoitajan ja lääkärin roolien 

sijaan pitäisi keskittyä eri toimijoiden tietotaitoon ja sen hyödyntämiseen tiimissä. (Vo-

yer 2013, 18-19.) Tiimityökulttuurilla on kuitenkin todettu olevan eniten yhteyttä poti-

lastyytyväisyyteen verrattuna muihin toimintatapoihin, jonka vuoksi tiimityökulttuuria 

kannattaa tavoitella (Meterko, Mohr & Young 2004, 496). 

 

Tiimityössä onnistuminen edellyttää toimivaa vuoropuhelua tiimin jäsenten välillä. Tii-

min jäsenillä on vastuu omasta toiminnastaan, mutta tämän lisäksi tiimillä on yhteisvas-

tuu tiimin perustehtävän toteutumisesta. Tiimin perustehtävän toteutumiseksi on tiimi-

työssä painopiste asioiden jakamisessa. (Koivukoski & Palomäki 2009, 15.) Polikliini-

sessä hoitotyössä lääkäri ja sairaanhoitaja toimivat tiiminä, joka hyödyntää toistensa 

osaamista (Virtanen 2010, 39). Tiimin sisällä yksi lääkäri voi toimia yhteistyössä use-

amman hoitajan kanssa. (Peltonen 2009, 51). Toimivan tiimityön perustana on luotta-

mus ja avoin vuorovaikutus sekä yhteistyön joustavuus. Myös hoitajien välisellä tiimi-

työllä on suuri merkitys. Sairaanhoitajat voivat konsultoida toisiaan ja pyytää apua toi-

siltaan. (Virtanen 2010, 39-42.) Tiimityön laatuun vaikuttaa tiimin verkostorakenne. 

Tiimin toiminnan kannalta parasta olisi jos kaikki voisivat olla tekemisissä toistensa 

kanssa. Tässä on kuitenkin riskinä tiimin muuttuminen mekaaniseksi ja ympäristöön 

reagoimattomaksi. Tasapaino tiimin sisäisen verkostorakenteen ja sen organisaation 

kanssa, johon tiimi kuuluu, parantaa tiimin suorituskykyä ja tiimityön laatua. Jos tiimi 

huolehtii vain sisäisestä toiminnastaan, se eristäytyy helposti. Vastaavasti jos tiimi on 

liiallisesti suuntautunut ulkoisiin suhteisiin, voi se olla vaaraksi tiimin identiteetin kehit-

tymiselle. (Janhonen 2010, 65, 72, 75.) 

 

 

3.3 Poliklinikoiden toiminnan kehittäminen 

 

Kehittäminen ei ole ainoastaan toiminnan kehittämistä (kuvio 1). Se voi olla myös hen-

kilöstön, johtamisen ja organisaation kehittämistä tai ammatillista kehittämistä. (Luoma 

2011, 28-33, 38.) Sen ei pitäisi perustua vain siihen, että toimintaa kehitetään ongelmien 

ilmaantuessa. Kehittämisen ei tule olla kertaluonteista, vaan sen pitäisi olla jatkuvaa ja 

parantaa organisaation toimintaprosessien vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Kehittäminen 

johtaa aina muutoksiin, jotka voivat kohdistua palveluihin, prosesseihin tai jopa organi-

saatioon. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2006, 158.) Myös potilas tulee huomioida 

kehitystoiminnassa. Potilaalla on oikeus päästä hoitoon oikea-aikaisesti ja saada laadu-



11 

 

kasta hoitoa (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992). Toiminnan kehittämistä 

suunniteltaessa tulee pohtia mikä toiminnan kehittämisessä on hyvää potilaan kannalta 

ja mitä lisäarvoa kehitystoimenpiteet tuovat potilaalle. (Perälä 1992, 181; Virtanen & 

Wennberg, 2007, 67). 

 

Toiminnan kehittämiseen voidaan ajatella olevan kaksi tapaa. Ensimmäinen näistä on 

suuret käänteentekevät projektit, jotka johtavat joko olemassa olevien prosessien muok-

kaamiseen ja parantamiseen tai jopa uusien prosessien muodostumiseen. Tällainen ke-

hittäminen tapahtuu erillään normaalista toiminnasta ja vaatii siihen erikseen suunnitel-

lut resurssit sekä suunnitelman toteutukselle. Suunnitelma sisältää kehitysprojektin ta-

voitteiden määrittelyn, olemassa olevien prosessien ja tilanteen analysoinnin, sekä 

suunnitelman ja toteutuksen kehitystoimenpiteistä. Näiden lisäksi tulee arvioida saavu-

tettiinko haluttu parannus. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2006, 172.)  

 

Toinen tapa toiminnan kehittämiselle on vaiheittain tehtävät parannustoimenpiteet. Nä-

mä ovat toimenpiteitä, jotka henkilöstö voi toteuttaa muun työn ohessa. Vaikka kysees-

sä olisi vain vaiheittain tehtävät parannustoimenpiteet, tulee tiedostaa miksi toimenpi-

teet kannattaa tehdä. Tähän vaaditaan tietoa prosessien ja toiminnan nykytilasta. Myös 

tässä pienimuotoisemmassa kehittämisessä parannustoimenpiteiden jälkeen tulee arvi-

oida mitkä ovat toimenpiteiden vaikutukset. (Suomen standardisoimisliitto SFS 2006, 

172.)  

 

Prosessien ja toiminnan kehittämisessä on neljä eri vaihetta, jotka toistuvat ja johtavat  

jatkuvaan parantamiseen (kuvio 2). Kehittäminen on oma prosessinsa johon kuuluu 

suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaihe sekä toimintavaihe, jossa tehdyt muutokset ovat 

osana uusia toimintatapoja. (Beckford 2001, 67.) 
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KUVIO 2. Demingin ympyrä (Beckford 2001, 67, muokattu) 

 

Kehittämisen ja jatkuvan parantamisen aiheuttama muutos voi olla joko osallistuvaa tai 

pakottavaa. Henkilöstön osallistuessa muutoksen suunnitteluun saadaan vähennettyä 

siihen liittyviä turhia epäluuloja ja muutosvastarintaa. Henkilöstö on silloin aktiivisesti 

mukana koko muutosprosessin ajan. Hallinnollisella määräyksellä käynnistetyt kehitys-

toimenpiteet ja muutokset lisäävät muutosvastarintaa. (Perälä 1992, 187-188.) Johtami-

sella ja esimiestaidoilla on merkitystä kehityshankkeiden onnistumisessa ja organisaati-

on toiminnassa. Esimiestoiminta ja johtaminen vaikuttavat myös henkilöstön hyvinvoin-

tiin. Esimieheltä vaaditaan kykyä muutoksen johtamiseen, heidän on ymmärrettävä or-

ganisaatiokulttuurin merkitys ja arvostettava ihmisen merkitystä organisaation ja työyh-

teisön toiminnan kannalta. Kehityshankkeissa, joissa yhden osa-alueen kehittämisen 

sijaan kehitetään useampaa aluetta samanaikaisesti, parantuu sekä organisaation tulok-

sellisuus että työyhteisön hyvinvointi. Samanaikaisesti kehitettäviä osa-alueita voi olla 

muun muassa johtaminen, uudet toimintatavat, osaaminen ja asiakaspalvelu. (Juuti 

2011, 162-164.) 
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4 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Tutkimuksen menetelmälliseksi lähtökohdaksi oli tarjolla kvalitatiivinen ja kvantitatii-

vinen tutkimusmenetelmä. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä perustuu sanoihin ja sii-

nä pyritään ilmiön kuvaamiseen ja ymmärtämiseen, kun taas kvantitatiivinen tutkimus-

menetelmä perustuu lukuihin ja tilastollisten menetelmien käyttämiseen. (Kananen 

2008, 24-25). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimukseen osallistujien määrän on 

oltava suuri, jotta tuloksista saadaan tilastollisesti luotettavia (Vilkka 2007, 17). 

 

 

4.1 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyöni menetelmälliseksi lähtökohdaksi valitsin kvalitatiivinen tutkimusmene-

telmä, koska halusin saada uutta näkökulmaa aikaisempaan tietoon. Kvalitatiiviselle 

tutkimusmenetelmälle tunnusomaisia piirteitä ovat naturalistisuus, yksilöllisyys, dy-

naamisuus, kontekstispesifisyys, induktiivisuus ja tutkimusasetelmien joustavuus. Natu-

ralistisuus tarkastelee asioita niiden luonnollisessa ympäristössä. Opinnäytetyöni osalta 

naturalistisuus tarkoittaa asioiden tarkastelua poliklinikkaympäristössä, joka sisältää 

potilaiden saapumisen poliklinikalle, sihteereiden työskentelyn ja poliklinikoiden vas-

taanotot. Yksilöllisyys näkyy työssäni kyselylomakkeilla saadussa aineistossa. Samalla 

kun aineistosta löytyi paljon yhtäläisyyksiä vastanneiden kesken, myös yksilölliset ko-

kemukset nousivat esiin. Nämä yksilölliset kokemukset otettiin huomioon tuloksia ana-

lysoitaessa. Yksilön toiveita, tulkintoja, käsityksiä ja tuntemuksia kuunneltiin. (Marshall 

& Rossman 2011, 2-3; Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 65-67. )  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana työn painopiste muodostui sairaanhoitajan roolin ympä-

rille. Tämä oli mahdollista kvalitatiiviselle tutkimusmenetelmälle tunnusomaisen dy-

naamisuuden vuoksi. Dynaamisuus mahdollistaa tutkimuksen muotoutumisen prosessin 

aikana. Induktiivisuuden vuoksi opinnäytetyön on mahdollista vapautua teoriaohjautu-

vuudesta. Tämä mahdollistaa poliklinikoiden nykytilan selvittämisen ilman teorian ra-

jaavaa vaikutusta. Kontekstispesifisyys ilmenee opinnäytetyön liittymisenä poliklinikka 

toimintaan ja poliklinikan vastaanottoihin. (Marshall & Rossman 2011, 2-3; Kankkunen 

& Vehviläinen-Julkunen 2013, 65-67.)  

 



14 

 

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä ei soveltunut opinnäytetyöhöni, koska poliklini-

koiden nykytilaa on vaikea selvittää ainoastaan numeroiden avulla ja tilastollisin mene-

telmin. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä pyrkii vastaamaan kysymyksiin kuinka 

paljon, kuinka moni tai miten usein. Näiden kysymysten avulla ei voida kuvata ja saada 

ymmärrystä poliklinikan nykytilaan kuuluvista ilmiöitä. (Vilkka 2007, 13-16.) 

 

Kvalitatiiviselle tutkimusmenetelmälle tyypillinen aineiston analysointitapa on sisällön 

analyysi, jota hyödynnetään myös opinnäytetyössäni saadun aineiston analysoinnissa. 

Sisällönanalyysiä voidaan yhdistää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin ja sillä voidaan 

analysoida nähtyä, kuultua ja kirjoitettua sisältöä (Tuomi & Sarajärvi 2009). 

 

 

4.2 Aineiston keruu 

 

Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä voidaan kerätä tietoa käyttämällä haastattelua ja 

havainnointia. Myös olemassa olevaa kirjallista materiaalia voidaan hyödyntää (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 71). Haastattelu voidaan toteuttaa suullisena, lomakehaastatteluna tai 

lomakekyselynä. Lomakehaastattelussa ja -kyselyssä kysymysten tulee olla perustelta-

vissa tutkimusongelman ja viitekehyksen kautta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74-75). Ha-

vainnoinnin avulla on mahdollisuus saada sellaista tietoa, joka ei tule esille haastatte-

luissa. Havainnointi tarkoittaa tiedon keräämistä kaikilla aisteilla. Ei riitä, että keskity-

tään keräämään tietoa tutkimuskohteen henkilöiden toiminnasta, vaan lisäksi pitää tar-

kastella koko ympäristöä ja toiminnan tuotoksia. Havainnoinnin onnistumiseen vaikut-

taa havainnoijan kokemus. Yksittäiset havainnot eivät ole riittäviä. Havainnoijan tulee 

kyetä näkemään yksittäisten havaintojen sijaan niiden muodostamat kokonaisuudet ja 

tehdä johtopäätöksiä kokonaisuuksien perusteella. (Vilkka 2006, 12,15,23.) 

 

Opinnäytetyössäni aineiston keruumenetelmäksi valitsin lomakekyselyn (Liite 1) ja ha-

vainnoinnin. Lisäksi poliklinikoilta saatiin kirjallisena materiaalina prosessikuvauksia ja 

henkilöstön toimenkuvauksia. Tavoitteena oli saada tietoa poliklinikoiden toiminnan 

nykytilasta ja löytää kehityskohteita. Tähän nykytilan selvittämiseen liittyi huoneiden 

käytön seuranta, joka oli osana kyselylomaketta. Lomakkeen avulla oli mahdollista saa-

da kokonaiskuva yhden päivän ajan tapahtumista vastaanottohuoneissa. Tarkoituksena 

oli saada selville kuinka tehokkaassa käytössä huoneet ovat ja mikä on hoitajan rooli 

vastaanotoilla. Tietoa kerättiin hoitajilta, sihteereiltä ja välinehuoltajilta. Näillä henki-
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löillä oli kokemusta poliklinikkatoiminnasta. Osallistujien määrä valittiin sellaiseksi, 

että aineistoa saatiin kerättyä samanaikaisesti mahdollisimman monen vastaanottohuo-

neen osalta. Sihteereitä ja välinehuoltajia valittiin mukaan, jotta poliklinikkatoiminnasta 

ja sen prosesseista on mahdollisuus saada mahdollisimman kattava kokonaiskuva.  

 

Aineiston keruun tueksi valittiin havainnointi, joka toteutettiin poliklinikoiden vastaan-

otoilla yhden päivän aikana. Ennen havainnointia tutustuin kyselylomakkeilla saatuun 

aineistoon. Kun yhdistetään kaksi eri aineiston keruumenetelmää, voidaan käyttää käsi-

tettä triangulaatio (Marshall & Rossman 2011, 40). Triangulaation avulla saadaan lisät-

tyä aineiston luotettavuutta kun eri menetelmillä saatuja aineistoja voidaan verrata kes-

kenään (Hirsjärvi & Hurme 2006, 189; Marshall & Rossman 2011, 40). 

 

Havainnointi voidaan toteuttaa osallistuvana tai tarkkailevana havainnointina. Osallis-

tuvassa havainnoinnissa tarkkailija osallistuu kohteen toimintaan, kun taas tarkkailevas-

sa havainnoinnissa hän on sivustaseuraaja. Tarkkaileva havainnointi soveltuu tilantei-

siin, joissa havainnoidaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja kuinka ihmiset käyttävät 

tilaa hyödyksi. Tarkkaileva havainnointi voidaan toteuttaa strukturoituna tai strukturoi-

mattomana havainnointina. Strukturoidusti toteutetussa havainnoinnissa havainnointi 

tilanne, muistiinpanotekniikka ja luokittelu suunnitellaan etukäteen. Strukturoimatto-

masti toteutetussa havainnoinnissa tutkimuskohteesta tehdään mahdollisimman kattavat 

ja tarkat vapaamuotoiset muistiinpanot havainnoinnin aikana. (Vilkka 2006, 38-40 43-

44.)  

 

Opinnäytetyössäni havainnointi suoritettiin strukturoimattomana tarkkailevana havain-

nointina. Tarkoituksena oli saada havainnoitua todellisia vastaanottotilanteita ilman, että 

tarkkailijalla olisi vaikutusta vastaanoton toimintaan. Havainnointia pyrittiin toteutta-

maan vastaanotolla kokonaisvaltaisesti tarkkailemalla muun muassa lääkäreiden ja hoi-

tajien välistä yhteistyötä ja tilankäyttöä. Havainnoinnin vastaanotoiksi valittiin päivys-

tyshuoneen vastaanotto ja ajanvarauksella toimivia vastaanottoja. Tämän lisäksi havain-

nointia kohdistettiin vastaanoton valmisteleviin toimintoihin. Myös asiantuntijahoitajan 

ja suuhygienistin vastaanotto valittiin havainnointiin. Yhdellä vastaanotolla havainnoin-

tia suoritettiin 2-3 potilaan ajan ja päivän aikana havainnoitiin useampaa vastaanottoa. 
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4.3 Aineiston analysointi 

 

Aineiston analyysimuotona on käytetty sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi sopii hyvin 

laadulliseen tutkimukseen, koska siinä analysoitava materiaali voi olla kirjoitettua tai 

suullista materiaalia (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 21). Tarkoituksena on saada 

tiivistettyä kerättyä aineistoa sellaiseen muotoon, että sen avulla voidaan lyhyesti ja 

yleisellä tasolla kuvailla tutkittavaa ilmiötä (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 23). 

Opinnäytetyön aineisto koostuu poliklinikoilta saadusta kirjallisesta materiaalista sekä 

havainnoinnin avulla saadusta tiedosta. Kirjallinen materiaali sisälsi prosessikuvauksista 

ja henkilöstön toimenkuvauksista. Sisällönanalyysiä käytettiin koko aineiston ana-

lysoinnissa. 

 

Sisällönanalyysi aloitetaan analyysiyksikön valinnalla. Analyysiyksikkö voi olla sana, 

lause, lauseen osa, ajatuskokonaisuus tai sanayhdistelmä. (Latvala & Vanhanen-

Nuutinen 2003, 21). Analyysiyksikön valinnan jälkeen sisällönanalyysissä esiintyvät 

seuraavat vaiheet: aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryh-

mittely, sekä abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Aineiston pelkistämi-

sessä aineistosta karsitaan tutkimustehtävän kannalta epäolennainen informaatio pois. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-109.) Tässä opinnäytetyössä analyysiyksiköksi valittiin 

ajatuskokonaisuus. Analyysiyksikön valinnan jälkeen kirjallisesta aineistosta etsittiin 

opinnäytetyön tehtävien mukaisesti poliklinikoiden toiminnan nykytilaa kuvaavia ja 

kehittämiseen liittyviä alkuperäisilmauksia. Löydetyt alkuperäisilmaukset koodattiin 

numeroimalla haastateltavat. Tämä mahdollisti ilmauksiin palaamisen myöhemmin. 

Alkuperäisilmaukset tunnistettiin ja pelkistettiin. (taulukko 1). 

 

TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

…yhteistyö ei ole selkeää… Yhteiset periaatteet sopimatta 

…ei oteta yhteyttä… Yhteistyön puute 

…hyötykäyttö paremmaksi… Osaamisen hyödyntäminen 

 

 

Aineiston ryhmittelyssä etsitään pelkistetyistä ilmauksista samankaltaisuuksia ja eroa-

vaisuuksia. Samankaltaiset pelkistetyt ilmaukset luokitellaan yhdeksi ryhmäksi, joka 

nimetään sisältöä kuvaavalla teoreettisella käsitteellä. Tätä ryhmää kutsutaan alaluokak-
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si. Alaluokkien tarkoituksena on muodostaa kokonaisuuksia pelkistetyistä ilmaisuista. 

(Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 28-29; Tuomi & Sarajärvi 2009, 110-111.) Opin-

näytetyössäni ryhmittelin pelkistetyt ilmaukset alaluokiksi taulukon 2 mukaisesti. 

 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki alaluokiksi ryhmittelyistä 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Yhteiset periaatteet sopimatta Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö 

Yhteistyön puute 

Osaamisen hyödyntäminen 

 

 

Alaluokiksi ryhmittelyn jälkeen jatketaan teoreettisten käsitteiden luomista. Tämän to-

teutin tiivistämällä alaluokat yläluokaksi ja etsimällä yläluokille niitä yhdistävän pää-

luokan (taulukko 3). Teoreettisten käsitteiden luomisessa tarkoituksena on saada alku-

peräisinformaatiosta laadittua teoreettisia käsitteitä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111). 

Luokkien yhdistämistä voidaan jatkaa niin kauan kuin se aineiston kannalta on mahdol-

lista. Käsitteitä yhdistämällä saadaan muodostettua kuvaus tutkimuskohteesta ja löydet-

tyä vastaus tutkimustehtävään (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111-112.)  

 

Alkuperäisilmausten etsiminen ja luokkien muodostaminen toteutettiin erikseen mo-

lemmille opinnäytetyön tehtäville. Nykytilaa kuvaavassa tehtävässä pääluokiksi muo-

dostui organisointi, resursointi ja toimintaprosessi. Kehittämiskohteiden tunnistamiseen 

muodostui edellä mainittujen pääluokkien lisäksi uusi pääluokka, johtaminen (taulukko 

3). Pääluokkien käsitteet kuvaavat niitä alueita, joiden nykytila selvitettiin ja joista löy-

tyi kehitettävää. Tulokset esitetään pääluokkien mukaisessa järjestyksessä. 
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TAULUKKO 3. Aineistosta muodostuneet ala-, ylä- ja pääluokat nykytilaan ja kehittä-

miskohteisiin 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Materiaali täydennykset Materiaalin hallinta Organisointi 

 Avustavat tehtävät Työtehtävät 

Valmistelevat tehtävät 

Kirjaaminen 

Eri ammattiryhmien väli-

nen yhteistyö 

Tiimityö 

Asiantuntijuus 

Tilojen vajaakäyttö Tilojen käyttöaste Resursointi 

Vastaanottoajat Vastaanottoaikojen hallinta 

Ajan varaus 

Saman asian tekeminen Kaksinkertainen työ Toimintaprosessi 

Toiminnan kuvaus  Kriittiset pisteet 

Asioiden eritavalla tekemi-

nen 

Toimintatapojen yhtenäis-

täminen 

Seuranta Esimiestyöskentely Johtaminen 
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5 TULOKSET 

 

 

Nykytilan kuvaamisessa pääluokiksi muodostui organisointi, resursointi ja toimintapro-

sessi. Pääluokissa käsiteltiin materiaalin hallintaa, työtehtäviä, tiimityötä, vastaanottoti-

lojen käyttöä, vastaanottoaikojen hallintaa, kaksinkertaisen työn tekemistä ja toiminta-

tapojen yhtenäistämistä. Kehittämiseen liittyvään tutkimuskysymykseen muodostui pää-

luokaksi edellä mainittujen lisäksi myös johtaminen. 

 

 

5.1 Nykytilan kuvaus 

 

5.1.1 Organisointi 

 

Organisoinnin nykytila sisälsi materiaalinhallinnan, työtehtävät ja tiimityön kuvauksen. 

Tulosten mukaan sairaanhoitajat täydensivät huoneiden kaappeja ja laatikoita, sekä 

varmistivat että tarvittavat lomakkeet olivat saatavilla. Sairaanhoitajat kuvasivat työn 

valmistelun sisältävän huoneen laatikoiden ja kaappien sisällöstä huolehtimista. 

 

”...tavarat paikoilleen, laatikoiden täyttöä...” (K1) 

”...laatikoiden täyttöä, anestesiakaavakkeiden, sisäisten kirjekuorien , blancopaperin 

huolehtiminen, että niitä aina olisi...” (K1) 

 

Tuloksista ilmeni, että sairaanhoitajat aloittivat työt toisella poliklinikalla (poliklinikka 

1) pääsääntöisesti puolitoistatuntia ennen ensimmäisen potilaan saapumista. Tänä aika-

na sairaanhoitajat valmistelivat vastaanottoa. Valmistelevat toiminnot liittyivät sairaan-

hoitajien mukaan hyvin paljon materiaalin hallintaan. Tämän lisäksi valmisteleviin teh-

täviin kuului tietokoneiden avaaminen ja potilaisiin tutustuminen kirjallisten dokument-

tien avulla. 

 

”Instrumenttien laittoa / keräilyä, koneiden päälle laittoa” (K2) 

”Haen lisää sidetarpeita ja hansikkaita. Tulostuspaperin hakua. Välinehuollosta haen 

lisää instrumenttejä” (K3) 
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Tulosten mukaan toisella poliklinikalla (poliklinikka 1) sairaanhoitajien avustavat teh-

tävät sisälsivät lääkäreiden avustamista. Avustamiseen kuului muun muassa ompeleiden 

poistoa, haavanhoitoa, kiinnipitämistä, välineiden hakemista ja niiden antamista lääkä-

rille, verenpaineen mittaamista ja toimenpiteessä avustamista. 

 

”Välineiden antaminen / hakeminen lääkärille, välineiden vienti puhdistukseen...” (K4) 

”Labrojen katsomista...” (K4) 

 

Ajankäytön seurannan tulosten perusteella voitiin todeta, että avustavia tehtäviä oli eni-

ten päivystyshuoneessa. Muissa vastaanottohuoneissa avustavien tehtävien osuus oli 

pieni verrattuna kirjaamiseen käytettyyn aikaan. Myös havainnoinnin tulokset olivat 

samansuuntaiset. Sairaanhoitajan aika vastaanotolla kului kirjaamiseen. Läheskään kai-

killa vastaanotoilla ei sairaanhoitajalla ollut avustavia tehtäviä.  

 

Toiselta poliklinikalta (poliklinikka 1) saatujen henkilöstön tehtäväkuvausten mukaan 

päivystyshuoneessa työskenteleviä sairaanhoitajia olivat päivystyshuoneen sairaanhoita-

ja, aamuvastuuhoitaja ja iltavarahoitaja. Aamuvastuuhoitaja aloitti työt tuntia ennen 

päivystyshuoneen hoitajaa ja hänen tehtäviinsä kuului huoneen valmistelu ja ensiavusta 

siirtyvien potilaiden vastaanotto ja hoidon aloittaminen. Päivystyshuoneen hoitajan teh-

täviin kuului muun muassa päivystävän lääkärin työparina toimiminen, kirjaaminen, 

hoitotarvikkeiden ja instrumenttien riittävyydestä huolehtiminen. Iltavarahoitaja saattoi 

potilaita osastolle, vei näytteitä putkipostiin, sammutti päivystyshuoneen laitteet, tarkisti 

kahvihuoneen ja lukitsi ovet. Päivystyshuoneessa tarvittiin kahta hoitajaa, jos potilas oli 

huonokuntoinen. Tällaisia tapauksia ei kuitenkaan ollut usein. 

 

Toisella poliklinikalla (poliklinikka 2) ei nykyisessä toimintamallissa ollut määritelty 

päivystyspotilaan hoitopolkua ja päivystyspotilaan vastaanottoprosessia. Poliklinikalla 

ei ollut määritelty kuka ottaa vastaan päivystyspotilaan. Tämän vuoksi potilas saattoi 

joutua odottamaan useamman tunnin ennen kuin hänen asioitaan alettiin hoitaa. 

 

”...potilas istuu odottamassa kolme tuntia, eikä sillä aikaa kukaan tule ottamaan edes 

esitietoja...” (S17) 

 

Lääkäri ja hoitaja työskentelivät nykyisen toimintamallin mukaan työparina. Hoitajan 

rooli tässä toimintamallissa oli toisella poliklinikalla (poliklinikka 1) edellä kuvattujen 
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tulosten mukaan kirjaamista, tarvittaessa lääkärin avustamista, instrumenteista ja tarvik-

keista huolehtimista, sekä vastaanottohuoneen valmistelu. Tämän työparin lisäksi poli-

klinikalta löytyi asiantuntijahoitajia, jotka toimivat itsenäisesti. Tulosten mukaan asian-

tuntijahoitajan ja vastaanoton sairaanhoitajan välinen yhteistyö ei ollut selkeää. 

 

”...vastaanoton sairaanhoitajan kanssa yhteistyö ei ole selkeää...” (KS) 

”...mitä asiantuntijahoitaja oikeasti ja konkreettisesti tekee?” (K3) 

”...hyötykäyttö paremmaksi...” (K1) 

 

Tulosten mukaan poliklinikalla 2 lääkäri ja hoitaja toimivat työparina. Lääkäri-hoitaja -

työparin lisäksi poliklinikalla työskenteli suuhygienisti, joka hoiti itsenäisesti osan poti-

laista.  

 

 

5.1.2 Resursointi 

 

Resursointi sisälsi tilojen käyttöasteen ja vastaanottoaikojen hallinnan. Tulosten perus-

teella poliklinikalla 1 lääkäri ja sairaanhoitaja työskentelivät samassa huoneessa. Huo-

neet olivat pääsääntöisesti sellaisia, ettei huoneesta toiseen päässyt suoraan, vaan oli 

kuljettava käytävän kautta. Poliklinikalla toimi myös opetustila, joka ei ollut päivittäin 

opetuskäytössä.  

 

Vastaanottoajoissa oli toisella poliklinikalla (poliklinikka 1) luonteenomaista, että aa-

mun ensimmäisellä ajalla oli useampi potilas. Tämän vuoksi vastaanotot olivat myöhäs-

sä jo ensimmäisen potilaan saapuessa vastaanottohuoneeseen. Lisäksi lääkärin konsult-

tipäivänä lääkärillä tulisi olla vähemmän potilaita. Tulosten mukaan tämä vähäisempi 

potilasmäärä ei toteutunut.  

 

”...samalla ajalla kolme potilasta...” (KH2) 

”...konsulttipäivänä korkeintaan kahdeksan potilasta... nyt viisitoista...” (KH7) 

 

Sairaanhoitajien mukaan päällekkäisyyksiä aikojen suhteen tuli kun kaikki vastaanotto-

ajat olivat jo menneet ja aika piti antaa kiireelliselle tapaukselle. Tällöin potilaalle an-

nettiin vastaanottoaika toisen potilaan kanssa samalle ajalle.  
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”...ylimääräiset ajat annetaan aamuun...kysytään joskus lääkäriltä” (KOR) 

 

Toisella poliklinikalla (poliklinikka 2) lääkäreiden vuosilomien vuoksi työpäivät vas-

taanotoilla olivat erittäin kiireisiä ja aiheuttivat ongelmia. Potilaan oli vaikea saada uutta 

vastaanottoaikaa lääkärille. 

 

 

5.1.3 Toimintaprosessi 

 

Poliklinikat eivät olleet hyödyntäneet toimintaprosessien kuvauksia toiminnan kriittisten 

vaiheiden tunnistamisessa, eikä kuvausten avulla ei ollut tarkasteltu tehtiinkö proses-

seissa kaksinkertaista työtä. Kaksinkertaista työtä poliklinikalla löytyi saneluista ja kir-

jaamisista. Nykyisen käytännön mukaan lääkäri saneli vastaanoton jälkeen tapahtumat 

ja konekirjoituksen sihteeri kirjoitti sanelun puhtaaksi. Toisinaan käytettiin ulkopuolisia 

resursseja saneluiden puhtaaksi kirjoittamiseen, mutta myös näissä tapauksissa konekir-

joituksen sihteeri tarkasti kirjoitukset. Saneluiden puhtaaksi kirjoittaminen tapahtui vii-

veellä, jolloin tekstit eivät olleet välittömästi käytettävissä luettavassa muodossa. Toi-

sella poliklinikalla (poliklinikka 2) oli saneluiden suhteen myös poikkeavaa käytäntöä. 

Osa kirjoitti sanelun sijaan tekstit itse. Näin toimi esimerkiksi suuhygienisti. Tällaisessa 

tilanteessa kaksinkertainen työ jäi pois ja tekstit olivat välittömästi muiden käytettävis-

sä. Kirjaamisten osalta lääkäri ja hoitaja kirjasivat osittain samoja asioita.  

 

”...kirjoitusten tarkistus ja jatkotyöt...” (K8) 

 

Työn tekemiseen liittyvissä toimintatavoissa oli eroavaisuuksia. Hoitajat työskentelivät 

toisella poliklinikalla (poliklinikka 2) pääsääntöisesti päivittäin samassa vastaanotto-

huoneessa. Jos hoitaja työskenteli itselleen vieraassa vastaanottohuoneessa, joutui hän 

käyttämään ylimääräistä aikaa tavaroiden etsimiseen, koska huoneet eivät olleet yhden-

mukaisia eikä kaappeja merkitty. Osassa vastaanottohuoneista oli kaappeihin ja laati-

koihin kirjoitettu mitä ne sisälsivät, jolloin hoitajan työskentely vieraassa vastaanotto-

huoneessa oli helpompaa.  

 

Toisella poliklinikalla (poliklinikka 2) oli osalla lääkäri-hoitaja työpareista käytössä 

tarkastuslistat ja strukturoidut lomakepohjat suun perustarkastuksia tehdessä. Näissä 

tapauksissa hoitaja kirjasi asiat tarkastuslistan mukaisesti lomakepohjalle. Kaikilla eivät 
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tarkastuslistat ja lomakkeet olleet käytössä minkä vuoksi osa kirjasi asiat vapaamuotoi-

sesti tyhjälle paperille. Tarkastuslistojen ja valmiiden lomakepohjien käyttö helpottivat 

asioiden muistamista ja kirjaamista tarkastusten yhteydessä. 

 

 

5.2 Kehittämiskohteet poliklinikoilla 

 

Materiaalin hallinnassa kyselyyn vastanneet kokivat olevan kehittämisen tarvetta vas-

taanottohuoneiden välineiden ja tarvikkeiden täydennysten suhteen.  

 

”...lähetti voisi hoitaa ison osan tutkimushuoneiden välineiden ja tarvikkeiden logistii-

kasta...” (K3) 

 

Työtehtävien osalta kehitettävää löytyi toisella poliklinikalla (poliklinikka 1) sairaan-

hoitajan osaamisen aikaisempaa tehokkaammasta hyödyntämisestä. Sairaanhoitajan 

tehtävät olivat toisella poliklinikalla (poliklinikka 1) pääosin kirjaamista, eikä sairaan-

hoitajan osaamista hyödynnetty tehokkaasti. Poikkeuksia oli asiantuntija- ja opetustii-

min hoitajan työssä, sillä heidän työnsä oli itsenäistä. Myös päivystyshoitajan työ poik-

kesi vastaanoton sairaanhoitajan työstä, sillä hänen työhönsä liittyi lääkärin avustamista.  

 

Tulosten perusteella kehitysehdotuksia tuli koskien tilojen käyttöastetta ja vastaanotto-

aikoja. Poliklinikan opetustilat eivät olleet päivittäisessä käytössä, joten niitä olisi mah-

dollista hyödyntää vastaanottotoiminnassa. Toteutetun työaikaseurannan tulosten mu-

kaan sairaanhoitajat saapuivat aamuisin vastaanottohuoneeseen noin puolitoista tuntia 

ennen lääkäriä ja ensimmäistä potilasta valmistellakseen huoneen. Osalla vastaanotoista 

aamun ensimmäisellä vastaanottoajalla oli useampi potilas, jolloin vastaanotto myöhäs-

tyi heti aamusta. Toimintaa voisi kehittää säästämällä osa kiireisille tapauksille. 

 

”...säästettäisiin joitain aikoja, jotka annettaisiin vasta pari päivää ennen jakoon kii-

reellisiä varten...” (KH2) 

 

Kehitettävää löytyi myös vastaanottoaikojen pituuksista. Erityyppiset vastaanotot vaati-

vat erimittaiset vastaanottoajat. Esimerkiksi ensikäynti ja toimenpidekäynti veivät 

enemmän aikaa kuin kontrollikäynti. 
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Toimintaprosesseihin liittyen tuloksissa nousivat esille kaksinkertainen työ, prosessien 

kriittisten vaiheiden tunnistaminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Kaksinkertaista 

työtä poliklinikalla löytyi kirjaamisista ja saneluista. Kirjaamisten osalta lääkäri ja hoi-

taja kirjasivat osittain samoja asioita. Päällekkäinen kirjaaminen altisti epäselvyyksille.  

 

”Päällekkäinen kirjaaminen pois...sovitusti yhteenpaikkaan...) (K4) 

 

Saneluiden osalta kaksinkertaista työtä tapahtui kun lääkäri saneli tekstin ja sihteeri kir-

joitti tekstin sanelun perusteella. Tällöin samaa tekstiä käsiteltiin kahteen kertaan. Tu-

loksissa nousi esille myös prosessien rajapinnat. Toisella poliklinikalla (poliklinikka 1) 

oli toisinaan vaikea saada aikoja kuvantamiseen, minkä vuoksi potilaiden vastaanotto-

ajat siirtyivät toivottua myöhäisemmäksi. 

 

Valmiiden tarkastuslistojen ja lomakepohjien hyödyntäminen vastaanotoilla nousi kehi-

tyskohteeksi toisella poliklinikalla (poliklinikka 2). Joillakin työpareilla käytössä val-

miit lomakepohjat tarkastuksia varten, mutta tämä ei ollut yhtenäinen toimintatapa. 

Valmis lomakepohja helpotti asioiden kirjaamista koneelle, kun ei tarvinnut tulkita va-

paamuotoista tekstiä. Kehittämiskohteita löytyi myös vastaanottohuoneiden yhdenmu-

kaistamisesta. Osassa vastaanottohuoneista oli laatikoiden ja kaappien sisältö määritelty 

ja merkitty selkeästi. Tällaista määrittelyä ja merkintää ei ollut kuitenkaan käytössä kai-

kissa vastaanottohuoneissa. Kehitettävää löytyi myös laitteiden sijoittelusta, sillä osassa 

huoneista laitteiden johtoihin ja letkuihin oli mahdollista kompastua niiden sijainnista 

johtuen. 

 

Johtamisesta ja hallinnon toiminnasta löytyi tulosten perusteella kehitettävää. Johtami-

sessa esille nousi esimiestyöskentely, hallinnon ”järkeistäminen” ja perehdytyksen ke-

hittäminen.  

 

”...järkeistäisin talon hallintoa...”ylimääräiset ” ylilääkärit pois...” (S11) 

”...hyvä perehdytyssysteemi puuttuu...” (S18) 

”...esimiehen tarkempaa valvontaa sovittujen asioiden toteutumisessa...” (S18) 

”...esimieheltä toivoisin parempaa perehtymistä ...työhön ja työtilanteeseen...” (S5) 
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Tulosten perusteella henkilöstö halusi esimiesten seuraavan sovittujen asioiden toteu-

tumista. Samoin haluttiin parempaa perehdytysohjelmaa uusien työntekijöiden perehdy-

tykseen. Uusien lääkäreiden heikon perehdytyksen koettiin kuormittavan kokeneita hoi-

tajia, joille toimintaprosessi ja tavat olivat tuttuja. Hallinnon osalta tuloksissa esille nou-

si johdon rakenteen tarkastelu.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

6.1 Eettisyys opinnäytetyössä 

 

Eettiset periaatteet sisältävät hyvän tekemisen ja pahan tekemisen välttämisen. Näiden 

lisäksi eettisiin periaatteisiin kuuluvat oikeudenmukaisuus ja autonomian kunnioittami-

nen. (Kylmä 2008, 111.) Tutkimusetiikka sisältää totuuden etsimistä ja tiedon luotetta-

vuutta ilmentävät periaatteet sekä tutkittavan ihmisarvoa ilmentävät periaatteet (Kuula 

2006, 24).  Tutkimukseen osallistuville ei saa koitua haittaa tutkimuksesta ja heidän 

henkilöllisyytensä on suojattava (Marshall & Rossman 2011, 48). 

 

Tutkimukseen osallistujia on kunnioitettava ja heitä informoidaan tutkimuksesta etukä-

teen. Osallistujien kunnioittaminen näkyy mahdollisuutena päättää itse tutkimukseen 

osallistumisesta. Ennen päätöksen tekoa kerrotaan osallistujalle tutkimuksen tarkoitus ja 

mitkä ovat alustavat tutkimustehtävät. Tutkimusaineiston keräämiseen on useita eri me-

netelmiä. Tutkimukseen osallistujia on informoitava käytettävistä menetelmistä. Mene-

telmä ei saa kuormittaa osallistujia kohtuuttomasti ja menetelmän on tuotava esille osal-

listujien näkökulma asiasta. (Kuula 2006, 61-62, 106; Kylmä 2008, 111-112.) 

 

Tutkimukseen valitaan henkilöitä, joilla on henkilökohtaista kokemusta tutkimuksen 

kohteena olevasta ilmiöstä. Tutkimusta tehdessä on kiinnitettävä huomiota siihen kuin-

ka suojellaan tutkimukseen osallistuvia henkilöitä. Näistä osallistujaa suojaavista toi-

menpiteistä on informoitava tutkimukseen osallistujia. (Kylmä 2008, 113-114.) Tutki-

musta tehdessä voi olla tarpeen säilyttää osallistujien tiedot siihen saakka, kunnes ai-

neiston käyttökelpoisuus on varmistettu. Tämän jälkeen henkilötiedot hävitetään. Tut-

kimusetiikkaa tiukemmin osallistujia suojaa tietosuojaa korostava henkilötietolaki, joka 

on otettava huomioon tutkimusta tehdessä. (Kuula 2006, 108-109.) 

 

Opinnäytetyössäni poliklinikoiden henkilökuntaa informoitiin työn tekemisestä, sen 

tarkoituksesta, tutkimustehtävistä, käytettävistä menetelmistä, tietosuojasta ja aikatau-

lusta osastotunnilla ja työntekijöiden työhyvinvointipäivässä. Menetelmä oli valittu si-

ten, että se kuormittaisi mahdollisimman vähän henkilöstöä, mutta siten että tietoa saa-

taisiin mahdollisimman laajasti. Esimerkiksi lomakekyselyyn liitetty vastaanottohuo-
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neen tapahtumien ja käytön seuranta pyrittiin laatimaan sellaiseksi, että se kuormittaisi 

vastaanottohuoneissa työskenteleviä hoitajia mahdollisimman vähän (Liite 1). 

 

Opinnäytetyö koski koko poliklinikan henkilöstöä. Opinnäytetyöhön osallistujia ei valit-

tu erikseen, mutta henkilöstölle oli kerrottu millaista tietoa opinnäytetyöhön tarvitaan. 

Kyselylomakkeet toimitettiin poliklinikoille henkilöstön täytettäväksi. Samalla sovittiin 

päivä jolloin täytetyt lomakkeet haettaisiin poliklinikalta sovitusta paikasta. Opinnäyte-

työhön osallistujilta ei pyydetty erikseen kirjallista suostumusta osallistumisesta. Kyse-

lyyn vastaaminen voidaan tulkita tietoiseksi suostumukseksi (Kankkunen & Vehviläi-

nen-Julkunen 2013, 220). Vapaaehtoisuudesta oli kerrottu opinnäytetyöaiheen esittelyn 

yhteydessä ja se näkyi kyselylomakkeiden palautumisessa. Kaikki eivät palauttaneet 

lomaketta.  

 

Tutkimusympäristö pyritään pitämään mahdollisimman luonnollisena. Aineistoa pyri-

tään keräämään mahdollisimman autenttisista tilanteista. Eettinen haaste muodostuu 

esimerkiksi kun havainnoidaan vastaanottotoimintaa, jolloin tutkijan läsnäolo saattaa 

haitata potilasta ja häntä hoitavaa henkilöä. (Kylmä 2008, 115-116.) Tässä opinnäyte-

työssä havainnointi toteutettiin tarkkailevana havainnointina, koska tarkoituksena oli 

vaikuttaa mahdollisimman vähän vastaanoton kulkuun ja päästä tekemään havaintoja 

mahdollisimman autenttisissa tilanteissa. Vastaanoton havainnointia varten kysyttiin 

hoitajalta, lääkäriltä ja potilaalta suullinen lupa havainnointiin. Samalla kerrottiin mikä 

on havainnoinnin tarkoitus ja mihin se liittyy. Havainnoinnin aikana tehtiin kirjallisia 

muistiinpanoja. Henkilöt eivät olleet tunnistettavissa muistiinpanoista.  

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analysoinnissa eettisen haasteen asettaa tutkimukseen 

osallistujan näkökulman esille tuominen. Jos aineistoa yritetään hahmottaa jo olemassa 

olevan tiedon näkökulmasta, on vaarana, että osallistujien näkökulmat voivat jäädä löy-

tymättä. Eettisenä haasteena on myös osallistujien anonymisointi. (Kylmä 2008, 112-

113, 117.) Tarkoituksena on saada poistettua osallistujan tiedot aineiston analyysivai-

heessa. Se on onnistunut silloin, kun osallistujia ei voida tunnistaa helposti ja kohtuulli-

sin kustannuksin tutkimusraportista. (Kuula 2006, 112.) Tässä opinnäytetyössä kysyttiin 

vastaajan nimeä kyselylomakkeissa. Nimen kysymisen tarkoitus käytiin läpi osastotun-

neilla. Henkilöstölle kerrottiin, että nimen ainoa merkitys on mahdollisten lisäkysymys-

ten tai tarkennuksien esittäminen. Heille kerrottiin myös aineiston hävittämisestä työn 

tekemisen jälkeen ja siitä kuinka opinnäytetyössä osallistujat eivät ole tunnistettavissa. 
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6.2 Luotettavuuden tarkastelu 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida laadullisen tutkimuksen yleisillä luotetta-

vuuden kriteereillä, joihin kuuluu luotettavuuden lisäksi uskottavuus, vahvistettavuus ja 

siirrettävyys (Tuomi & Sarajärvi 2009, 138-139). Tutkimuksen luotettavuutta arvioita-

essa on tutkimusta arvioitava kokonaisuutena. Kokonaisuutta arvioitaessa otetaan huo-

mioon mikä on tutkimuksen kohde ja tarkoitus, mitkä ovat tutkijan omat sitoumukset 

kyseisessä tutkimuksessa, miten aineiston keruu on tapahtunut, millä perusteella tutki-

mukseen osallistujat ovat valittu, miten tutkijan ja osallistujan välinen suhde toimii, 

mikä on tutkimuksen kesto, miten aineisto on analysoitu, miksi tutkimus on eettisesti 

korkeatasoinen sekä miten tutkimusaineisto on koottu ja analysoitu. (Latvala & Vanha-

nen-Nuutinen 2003, 36; Tuomi & Sarajärvi 2009, 138-141.) 

 

Opinnäytetyöhöni valitut henkilöt tunsivat hyvin tutkimusympäristön. Opinnäytetyön 

tekijänä olin täysin ulkopuolinen, mikä osaltaan helpotti tiedon keräämistä, koska silloin 

oli helpompi jättää omat näkemykset asioista taka-alalle. Aineiston kerääminen lomake-

kyselyn avulla helpotti aineiston keräämistä.  Saadun tiedon kokonaisvaltaisuuteen vai-

kutti kuinka tarkasti osallistujat kirjoittivat asioista. Vastauksissa oli havaittavissa kuin-

ka ne alkoivat toistaa itseään. Pohdittavaksi jäi, olisivatko kysymykset voineet olla toi-

senlaiset ja olisiko kasvokkain haastattelemalla saatu syvällisempää tietoa kuin lomake-

kyselyllä. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä triangulaation avulla. Triangulaatio voi olla 

tutkimusaineistoon liittyvä triangulaatio, tutkijaan liittyvä, teoriaan liittyvä tai metodi-

nen triangulaatio. Metodisessa triangulaatiossa samasta ilmiöstä voidaan kerätä tietoa 

eri menetelmin, kuten haastatteluilla, kyselyillä, havainnoinnilla. (Hirsjärvi & Hurme 

2006, 189; Tuomi & Sarajärvi 2009, 144-145; Marshall & Rossman 2011, 40.) Triangu-

laatiota on hyödynnetty opinnäytetyössäni luotettavuuden lisäämiseksi. Opinnäytetyös-

säni triangulaatio näkyy tiedon keräämisessä lomakekyselyn ja havainnoinnin avulla.  

 

Havainnointia tiedonkeräysmenetelmänä käytettäessä on tutkijalla oltava ammattitaito 

havainnointiin ja analysointiin. Taitava havainnoija tekee johtopäätöksiä yksittäisistä 

asioista kootuista kokonaisuuksista. Havainnoinnissa ei riitä, että tutkija havainnoi vain 

tutkimuskohteen jäsenten toimintaa. Tutkijan on havainnoitava kaikkea mikä liittyy 

tutkimuskohteen jäsenten toimintaan ja mitä he toiminnallaan tuottavat. Havainnointia 
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ei voi opiskella pelkästään kirjoista, vaan sitä on harjoiteltava käytännössä. (Vilkka 

2006, 15-16, 21.)  

 

Havainnoinnin luotettavuutta opinnäytetyössäni heikensi kokemattomuus havainnoin-

nista työkaluna. Toisaalta havainnoinnilla ja kyselylomakkeilla saatujen aineistojen yh-

denmukaisuus lisää opinnäytetyöni luotettavuutta. Ennen havainnointia oli kyselylo-

makkeilla saatuun aineistoon tutustuttu. Aineistoon tutustuessa reflektoin siihen saakka 

tapahtunutta toimintaa. Reflektoinnin eli itsearvioinnin tarkoituksena oli havainnoinnin 

perustuminen aikaisempaan toimintaan. Reflektoinnin avulla havainnointivaihetta voi-

tiin kehittää ja opinnäytetyön luotettavuutta lisätä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2013, 203.) Aineistoon tutustumisen ja reflektoinnin vaikutus näkyi havainnoinnin koh-

distumisena aineistossa esille tulleisiin asioihin. Reflektoinnin vaikutuksesta havain-

noinnin yhteydessä haettiin vastauksia kyselyissä epäselviksi jääneisiin asioihin. Vaikka 

aineisto ohjasi havainnointia, pyrittiin havainnoinnissa huomioimaan myös aineiston 

ulkopuoleiset ilmiöt ja luomaan kokonaiskuvaa vastaanottotoiminnasta, yhteistyöstä ja 

tilojen hyödyntämisestä. Havainnointi vahvisti ja selkeytti kyselylomakkeella saatua 

aineistoa ja se toi esille uusia asioita. Havainnointi ei vaikuttanut vastaanoton kulkuun, 

mutta vastaanoton jälkeen oli usein lyhyt keskustelutuokio lääkärin ja hoitajan kanssa. 

Koska tarkoituksena ei ollut tehdä haastattelua, tallennuslaitteita ei ollut mukana ja 

muistiinpanot tehtiin mahdollisimman tarkasti käsin. 

 

Tutkimuksen tulee olla uskottava, jotta voidaan arvioida vastaako tutkijan tekemä käsit-

teellistäminen tutkimukseen osallistujan käsityksiä ja ovatko tulokset siirrettävissä toi-

seen kontekstiin. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 36; Tuomi & Sarajärvi 2009, 

138-141.) Uskottavuus perustuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen ja tark-

kaan kuvaukseen opinnäytetyöprosessista. Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti täs-

sä opinnäytetyössä noudatettiin tarkkuutta, yleistä huolellisuutta ja rehellisyyttä. Lisäksi 

huomioitiin eettisyys ja otettiin asianmukaisesti huomioon muiden tutkimusten tulosten 

käyttö. Muiden tutkimusten käyttö on tuotu esiin lähdeviittein. Opinnäytetyön rapor-

toinnissa on pyritty johdonmukaisuuteen ja kattavaan kuvaukseen opinnäytetyön toteut-

tamisesta. Opinnäytetyö johdonmukainen raportointi mahdollistaa opinnäytetyön uskot-

tavuuden ja asioiden siirrettävyyden arvioinnin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132-133.) 

 

Johdonmukaisella ja kattavalla opinnäytetyön kuvauksella saadaan lisättyä opinnäyte-

työn vahvistettavuutta. Opinnäytetyössäni asiat on pyritty kuvaamaan sellaisella tark-
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kuudelle, että lukijalla on mahdollisuus seurata opinnäytetyöntekijän päättelyketjua ja 

arvioida työtä. Vahvistettavuutta lisää myös kyselylomakkeilla ja havainnoinnilla saatu 

yhdenmukainen aineisto, joka on tuonut vahvistusta tutkimuksen totuusarvolle. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 139.) Aineiston analysointi on tehty hyödyntäen sisällönanalyysiä ja 

kokemattomuudestani johtuen on minulta voinut jäädä jotain oleellista huomioimatta. 

Saadut tulokset ovat kuitenkin sellaisia, että ne ovat siirrettävissä myös toiseen konteks-

tiin. Tämä lisää luotettavuutta opinnäytetyössäni. 

 

Opinnäytetyössä vastaanottohuoneissa toteutettu huoneiden käytön seuranta toteutettiin 

poliklinikoilla yhden päivän aikana. Samoin havainnointiin käytettiin aikaa yksi päivä. 

Luotettavuutta lisäisi, jos seurantajakso olisi pidempi. Tässä opinnäytetyössä tulokset 

ovat mielestäni luotettavia, erityisesti sairaanhoitajan roolin ja huoneiden käyttöasteen 

osalta, koska aineiston lausumat alkoivat toistaa itseään. Luotettavuutta on voinut hei-

kentää laaja aineisto ja kokemattomuus käsitellä sitä. 

 

 

6.3 Tulosten tarkastelu 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kahden poliklinikan toiminnan nykytila hoitaji-

en ja lääkäreiden toiminnan osalta, sekä etsiä kehittämiskohteita poliklinikoiden proses-

seista ja siihen sisältyvästä hoitotyöstä. Tavoitteena oli tehostaa poliklinikoiden toimin-

taa ja tukea laadukkaan hoidon toteuttamista. Toiminnan nykytilan tunteminen on edel-

lytys toiminnan kehittämiselle (Suomen standardisoimisliitto SFS 2006, 172). Opinnäy-

tetyössä saatiin vastauksia poliklinikoiden nykytilasta ja löydettiin kehittämiskohteita. 

Alun perin opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nykytilaa mahdollisimman laaja-

alaisesti. Lomakekyselyn ja havainnoinnin avulla saadun aineiston ja tulosten myötä 

opinnäytetyön painopisteeksi muodostui sairaanhoitajan osaamisen hyödyntäminen ja 

tiimityö. Näihin tuloksiin sain tukea myös aikaisemmista tutkimuksista (liite 2). 

 

Organisointiin liittyvän materiaalinhallinnan osalta, saatiin paljon yhdenmukaista tietoa 

sairaanhoitajilta ja havainnoinnin perusteella. Materiaalin hallinta on merkittävä osa 

työn tekemistä, koska työn tekemisen kannalta on oleellista että vastaanottohuoneissa 

on paikalla siellä tarvittavat instrumentit, hoitotarvikkeet ja kaavakkeet. Varsinkin toi-

sella poliklinikalla (poliklinikka 1) vastaanottohuoneiden materiaalin hallinnan toteutus-

ta on mahdollista kehittää. Nykyisen käytännön mukaan hoitajat huolehtivat, että vas-
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taanottohuoneissa oli tarvittavat materiaalit ja välineet. Tätä nykyistä toimintatapaa on 

mahdollista kehittää. Materiaalin hallinnan onnistumisen kannalta on ensin määritettävä 

mitä hoitotarvikkeita ja instrumentteja ja kuinka paljon niitä tarvitaan vastaanottohuo-

neissa ja missä ne säilytetään. Tämän jälkeen voidaan määrittää kuka hoitaa materiaalin 

hallinnan. Huoneiden kaappien ja hyllyjen materiaalin täydennys voidaan hoitaa oman 

organisaation toimesta, mutta silloin on syytä tarkastella kenen työnkuvaan tämä sisäl-

tyy. Tarkastelussa voidaan lähteä liikkeelle siitä, mitä on eri ammattiryhmien ydin-

osaaminen ja mikä on heidän työnkuvansa organisaatiossa. Materiaalin hallinta voidaan 

myös ulkoistaa, jolloin ulkopuolinen organisaatio hoitaa huoneiden materiaalitäyden-

nykset määritettyjen tarpeiden mukaisesti. 

 

Materiaalin hallinnan uudelleen tarkastelu vaikuttaa myös sairaanhoitajien työtehtäviin. 

Opinnäytetyön tuloksissa kävi ilmi, että sairaanhoitajan työnkuvaa tulisi tarkastella uu-

destaan, jotta heidän ammattitaitoaan ja osaamistaan voidaan hyödyntää paremmin. Tu-

losten perusteella voidaan sanoa, että toisella poliklinikalla (poliklinikka 1) sairaanhoi-

tajan työajasta suuri osa kului kirjaamiseen ja vastaanottohuoneiden varustelusta huo-

lehtimiseen. Säilän (2006) mukaan sairaanhoitajien ammattitaidon paremmalla hyödyn-

tämisellä saadaan parannettua palveluiden saatavuutta ja potilasneuvontaa. Sairaanhoita-

jien ammattitaidon nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen voidaan toteuttaa laajentamal-

la heidän työnkuvaansa. Laajentaminen voi tapahtua esimerkiksi siirtämällä pitkäaikais-

potilaiden hoitovastuuta ja kontrollikäyntejä sairaanhoitajille. (Säilä ym. 2006, 8-9; Pel-

tonen 2009, 174.) 

 

Opinnäytetyön tuloksista ilmeni, etteivät lääkärit tarvinneet aina avustajaa vastaanotoil-

la. Eniten avustavia tehtäviä oli päivystysvastaanottohuoneissa. Työtehtävien kehittämi-

sen kannalta on hyvä selvittää mitkä ovat ne toimenpiteet, joissa lääkäri tarvitsee sai-

raanhoitajan apua ja mitä hän voi suorittaa itsenäisesti. Sairaanhoitajan työn mielekkyy-

den kannalta ei ole hyvä jos sairaanhoitajan työ sisältää vain kirjaamista ja huoneen 

varustelusta huolehtimista. Peltosen (2009) mukaan sairaanhoitajat pystyvät tekemään 

osan lääkäreiden työstä, jos tehtävistä ja vastuunjaosta on sovittu selkeästi. Työnjaon 

muutoksilla on mahdollista säästää vastaanottotoiminnan kustannuksia. (Peltonen 2009, 

169-171; Voyer 2013, 20.) 

 

Jotta sairaanhoitajan ammattitaitoa voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin, tulee ajat-

telumallia sairaanhoitajan ja lääkärin välisestä yhteistyöstä muuttaa. Tiimityö voisi olla 
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vaihtoehto uudesta ajattelumallista, sillä se antaa mahdollisuuden olemassa olevan 

osaamisen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tiimityön avulla voidaan resurssit kohden-

taa oikeisiin asioihin. Se toimii työkaluna, kun yritetään pitää kustannukset hallinnassa 

samalla kun palvelutarpeet kasvavat. (Koivukoski & Palomäki 2009, 9-10; Xyrichis & 

Ream 2007, 238-239.) Tiimien määrittelyssä voidaan hyödyntää poliklinikan potilas-

ryhmiä. Tiimiin voi kuulua lääkäri, lääkäriä avustava sairaanhoitaja, itsenäistä vastaan-

ottoa pitävä sairaanhoitaja ja sihteeri. Yksi sairaanhoitaja voi avustaa useampaa lääkäriä 

ja sihteeri voi toimia useamman eri tiimin jäsenenä. Sairaanhoitajan itsenäistä vastaan-

ottoa varten tulee määritellä, mitkä ovat sellaisia tehtäviä ja toimenpiteitä, jotka sairaan-

hoitaja voi tehdä itsenäisesti. Tiimin sisällä toimivista hoitajavastaanotoista on aikai-

sempien tutkimusten mukaan positiivisia kokemuksia. Säilän ym. (2006) ja Peltosen 

(2009) mukaan potilaat kokevat hoitajavastaanotosta olevan yhtä paljon hyötyä kuin 

vastaanotosta, jossa lääkäri ja hoitaja ovat työparina samassa huoneessa (Säilä ym. 

2006, 26; Peltonen 2009, 172).  

 

Toisella poliklinikalla (poliklinikka 2) lääkäreiden ja hoitajien yhteistyö oli sujuvaa ja 

heillä oli käytössä tiimit. On kuitenkin syytä miettiä voidaanko suuhygienistien roolia 

vahvistaa. Potilaan oli usein vaikea saada aikaa uusintakäynnille. Jos lääkäreiltä saadaan 

siirrettyä töitä suuhygienisteille, saadaan helpotettua niiden potilaiden uusintakäyn-

tiaikojen saamista, jotka tarvitsevat lääkärin vastaanotolla käynnin.  

 

Tilat asettavat haasteen poliklinikoiden toiminnalle ja toiminnan kehittämiselle. Opin-

näytetyön tulosten perusteella tilojen käyttöä voidaan tehostaa jonkin verran toisella 

poliklinikalla (poliklinikka 1). Tällä poliklinikalla on käytössä opetustila, jossa opetusta 

ei ollut kaikkina päivinä. Päivinä, jolloin opetustoimintaa ei ole, voitaisiin tiloja hyö-

dyntää vastaanottotoiminnassa. Tulosten perusteella oli nähtävissä, että aamuisin sai-

raanhoitajat saapuivat paikalle noin puolitoista tuntia ennen potilasta. Tämän ajan he 

käyttivät pääsääntöisesti valmisteleviin toimenpiteisiin. Jos tätä valmisteluaikaa saadaan 

lyhennettyä, voidaan vastaanottohuoneissa aloittaa potilaiden vastaanotto aikaisemmin 

esimerkiksi sairaanhoitajan vastaanottona. 

 

Vastaanottoaikojen osalta ongelmia tuotti toisella poliklinikalla (poliklinikka 1) pääl-

lekkäiset vastaanottoajat. Aamun ensimmäiselle ajalle oli voitu laittaa useampi potilas. 

Tämä aiheutti vastaanoton myöhässä olemisen jo ennen kuin se oli alkanut. Säilä ym. 

(2006) tutkimuksen palvelumittareiden tulosten perusteella potilaan ei pitäisi joutua 
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odottamaan vastaanotolle pääsyä yli 30 minuuttia. Potilaiden mielestä odotusaika, jota 

he pitivät hyväksyttävänä, oli enintään 20min. (Säilä ym. 2006, 7.)  Opinnäytetyöni mu-

kaan nämä päällekkäiset ajat johtuivat nykyisestä käytännöstä, jossa kiireelliselle poti-

laalle ei löydetty vapaata aikaa ja hänet laitettiin siksi toisen potilaan kanssa samalle 

ajalle. Ongelma olisi mahdollista ratkaista sillä, että kaikkia lääkärin vastaanottoaikoja 

ei laiteta kerralla jakoon. Nämä säästettävät ajat vapautettaisiin käyttöön vasta muutama 

päivä ennen vastaanoton ajankohtaa kiireisiä tapauksia varten.  

 

Toisella poliklinikalla (poliklinikka 2) sihteerit antoivat ensikäyntiaikoja vastaanotolle, 

kun taas hoitajat antoivat vastaanoton jälkeen uusintakäyntiaikoja. Osa sairaanhoitajista 

toivoi, että sairaanhoitajat voisivat antaa kiireettömiä ensikäyntiaikoja. Osa vastaavasti 

toivoi sihteereiden antavan myös uusintakäyntiaikoja. Uusintakäyntien osalta hoitaja 

voisi antaa vastaanotolla potilaalle tiedon mihin ajankohtaan ja kuinka pitkän vastaanot-

toajan potilas tarvitsee. Ajan potilaalle varaisi sihteeri. Molempien poliklinikoiden koh-

dalla tulee ottaa huomioon etteivät kaikki vastaanotot ole samanlaisia ja vaativat siten 

myös erimittaisen vastaanottoajan. Esimerkiksi ensikäyntiajat ja koepalojen ottamiset 

vievät enemmän aikaan kuin kontrollikäynti. 

 

Poliklinikat olivat kuvanneet prosessinsa. Prosessien kuvaamisen ei kuitenkaan pitäisi 

olla itsetarkoitus vaan niiden tulisi olla johtamisen ja kehittämisen apuvälineinä (Virta-

nen & Wennberg 2007, 113-114). Jotta prosessit voivat toimia johtamisen apuvälineinä, 

on niitä tarkasteltava säännöllisesti johdon toimesta (Suomen standardisoimisliitto SFS 

2006, 94). Vaikka poliklinikat olivat kuvanneet prosessinsa, löytyi myös prosesseja joita 

ei ollut kuvattu. Esimerkiksi toisella poliklinikalla (poliklinikka 2) ei ollut kuvattu päi-

vystyspotilaan prosessia. Päivystyspotilaat saattoivat joutua odottamaan useamman tun-

nin ennen kuin heidän asioitaan aletaan hoitaa.  

 

Prosessien analysoinnin avulla on mahdollista löytää myös toiminnasta päällekkäistä 

työn tekemistä. Asioiden tekeminen kahteen kertaan kuluttaa organisaation resursseja ja 

vähentää tehokkuutta. Tehokkuutta voidaankin kuvata arvon suhteena panokseen (Lill-

rank, Kujala & Parvinen 2004, 107; Laamanen 2005, 178-179). Näin ollen tehokkuutta 

voidaan kuvata esimerkiksi työajan suhteena kokonaiskustannuksiin. Asiakkaan näkö-

kulmasta tehokkuus on hyödyn saaminen maksamalleen hinnalle (Lillrank, Kujala & 

Parvinen 2004, 105; Laamanen 2005, 178-179.) Poliklinikoilla kaksinkertaista työtä 

tehtiin, kun lääkäri saneli tekstin jonka sihteeri kirjoitti puhtaaksi. Tällöin tekstit eivät 
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olleet välittömästi käytettävissä ja hyödynnettävissä poliklinikalla tapahtuvassa hoito-

työssä. Päällekkäisyyttä löytyi myös kirjaamisista kun hoitaja ja lääkäri kirjaavat osit-

tain samoja asioita. Päällekkäinen kirjaaminen mahdollistaa epäselvyydet ja kuluttaa 

resursseja. 

 

Myös yhtenäisistä toimintatavoista löytyi puutteita. Yhteisten toimintatapojen puute 

aiheutti muun muassa turhaa tavaroiden etsimistä. Yhtenäistämällä huoneiden tavaroi-

den sijainti ja nimeämällä niiden paikat, voidaan vähentää tavaroiden etsimistä ja hel-

pottaa vieraissa huoneissa työskentelyä. Osalla oli käytössä työn tekemistä helpottavia 

toimintatapoja kuten tarkastuslistojen käyttö ja valmiiden lomakepohjien hyödyntämi-

nen tarkastusten yhteydessä. Näiden hyväksi havaittujen toimintatapojen ottaminen 

yleisesti käytäntöön olisi järkevää. 

 

Toisella poliklinikalla (poliklinikka 2) vastaanottotilojen eroavaisuudet vaikuttivat työn 

suorittamiseen. Toisissa huoneissa työ näytti vaivattomalta, kun taas toisissa huoneissa 

lääkäri joutui kurkottelemaan ja tekemään kiertoliikettä vartalollaan. Osassa huoneista 

esimerkiksi imut saattoivat olla lääkärin takana tai sivulla. Myös lääkärin oikea- tai va-

senkätisyys vaikutti siihen, kuinka helposti hänellä oli laitteet saatavilla. Huoneissa ero-

na oli myös laitteiden letkujen sijainti. Osassa huoneissa laitteiden letkut olivat poissa 

lattialta, kun taas toisissa huoneissa letkut olivat lattialla. Havainnoinnin aikana näkyi 

hoitajan kompurointia letkuihin. Huoneen lattialla olevia letkuja voidaan pitää työtur-

vallisuusriskinä. Vastaanottohuoneiden osalta olisi hyvä käydä yhdessä lääkäreiden ja 

hoitajien kanssa läpi, millainen olisi työn kannalta järkevä vastaanottohuone. Tässä tu-

lee ottaa huomioon myös lääkäreiden kätisyys.  

 

Johtamisen osalta toivottiin esimiesten perehtyneisyyttä käytännön työhön. Esimiesten 

toivottiin seuraavan sovittujen toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikuttavuutta toi-

mintaan. Nämä tulokset ovat yhdenmukaisia Virtasen (2010) tutkimuksen kanssa, jossa 

lähiesimieheltä toivottiin läsnäoloa ja tukea arjen tilanteissa. Myös uusien työntekijöi-

den perehdyttäminen koettiin tärkeäksi. Toisella poliklinikalla (poliklinikka 2) uusien 

lääkäreiden puutteellinen perehdyttäminen aiheutti ylimääräistä kuormaa lääkärin kans-

sa työskentelevälle hoitajalle. Peltosen (2009) mukaan hyvällä perehdytyksellä voidaan 

vaikuttaa paljon henkilöstön työtyytyväisyyteen. Johtamisen kehittämisellä on yhteys 

organisaation tulokseen. Kehittämishankkeissa, joissa samanaikaisesti kehitetään use-
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ampaa osa-aluetta, kuten johtamista, uusia käytänteitä ja osaamista, on organisaation 

tuloksellisuus ja työtyytyväisyys parantuneet samanaikaisesti (Juuti 2011, 163-164).  

 

Tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että tiimityö auttaa resurssien oikein 

kohdentamisessa. Tiimityön sisäisen vuorovaikutuksen lisäksi tiimityön mahdollistumi-

nen vaatii työtila- ja välineresurssien kunnossa olemisen. Samoin materiaalin hallinnan 

tulee olla organisoitu. Tiimityön onnistumiseen ja laatuun vaikuttaa myös että polikli-

nikkatoiminnan prosessit on tunnistettu ja niitä on hyödynnetty kriittisten vaiheiden 

tunnistamisessa. Tiimityö vaatii myös johdon ja esimiesten tuen, sillä johto ja esimiehet 

mahdollistavat tiimin toimimisen, tiimin toiminnan kehittämisen ja tarvittavat resurssit. 

Kuviossa 3 on kiteytetty opinnäytetyöni kehitysehdotuksista muodostuneet tulokset. 

Kuviossa on kuvattu onnistuneeseen tiimityöhön vaikuttavat tekijät. (kuvio 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Tiimityö ja sen mahdollistavat tekijät 
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6.4 Kehittämisehdotukset 

 

Poliklinikoiden tämän hetkisiä prosessikuvauksia ei ollut päivitetty. Niistä ei myöskään 

ole tunnistettu prosessin kriittisiä vaiheita. Poliklinikoilla voitaisiin toteuttaa kehitys-

hanke, jossa käytäisiin läpi poliklinikoiden prosessit ja tunnistettaisiin niiden kriittiset 

vaiheet. Prosesseista tulisi tunnistaa niiden kriittiset vaiheet, koska ne ovat vaiheita, 

jotka kuluttavat resursseja, vaativat aikaa, sisältävät riskejä tai toimivat pullonkauloina 

(Laamanen 2005, 166-168). Kriittisiä vaiheita ja pullonkauloja voi löytyä esimerkiksi 

prosessien rajapinnoista. Rajapinnat ovat usein niitä pisteitä, joissa syntyy ongelmia 

esimerkiksi tiedon siirron suhteen. Kriittisten vaiheiden tunnistamisen lisäksi tulee var-

mistaa että prosessit ovat tehokkaita. Tällöin prosesseja voitaisiin hyödyntää johtamisen 

työkaluna asettamalla prosessille tavoitteita ja mittareita. Niistä saataisiin silloin hyötyä 

myös kehityskohteiden tunnistamiseen. 

 

Prosessit on hyvä käydä läpi yhdessä prosessien rajapintojen kanssa. Rajapinnat ovat 

usein niitä kohtia jotka ovat kriittisiä tiedon siirron suhteen. Kun prosessin rajapintojen 

molemmin puolin työskentelevät sopivat yhdessä rajapinnassa toimimisen käytännöstä 

saadaan molemmille osapuolille sopiva käytäntö. Prosessin läpikäymisessä rajapintojen 

kanssa on myös se hyöty, että silloin molemmat osapuolet saavat ymmärryksen toisten-

sa tekemisestä.  

 

Toisena kehityshankkeena olisi hyvä selvittää, millainen on nykyisin puheentunnistus-

tekniikka ja voidaanko sitä hyödyntää poliklinikoilla kaksinkertaisen työn välttämisessä 

saneluiden osalta. Saneluihin liittyvästä kaksinkertaisesta työstä on syytä selvittää, mit-

kä ovat tämän hetkisen toimintatavan kokonaiskustannukset ja millaisia säästöjä olisi 

mahdollista saada, kun sihteereiden aikaa vapautuu muihin töihin ja tekstit saadaan hoi-

tohenkilökunnan käyttöön nopeammin. Työajan suhteella kokonaiskustannuksiin voi-

daan kuvata toiminnan tehokkuutta (Lillrank, Kujala & Parvinen 2004, 105; Laamanen 

2005, 178-179). 
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LIITTEET 

Liite 1. Saatekirje ja kyselylomake    1(6) 

 

SAATEKIRJE 5.5.2014 

 

Hyvä poliklinikkatyöntekijä! 

 

Pyydän Teitä osallistumaan opinnäytetyöhöni, jonka tarkoituksena on kuvata korva-, 

suu- ja leukasairauksien poliklinikoiden toiminnan nykytila ja löytää kehittämiskohteita. 

Opinnäytetyön yksi osa-alue on huoneiden käytön ja työnkuvien selvittäminen. Tämä 

toteutetaan seuraamalla poliklinikan vastaanotto- / toimenpidehuoneiden käyttöä yhden 

(1) päivän ajan lomakkeen avulla, jota täydentää kirjalliset kysymykset.  

 

Sairaanhoitajia pyydän ystävällisesti täyttämään huoneiden käytön seurantataulukkoa 

yhden (1) yhteisesti sovitun päivän ajan sekä vastaamaan täydentäviin kysymyksiin seu-

rantapäivästä, toimenkuvasta ja kehityskohteista mahdollisimman laajasti. Sihteereitä 

sekä laitos- ja välinehuoltajia pyydän ystävällisesti vastaamaan mahdollisimman laajasti  

lopussa oleviin kysymyksiin toimenkuvista ja kertomaan omista ideoista toiminnan ke-

hittämiseksi. Saatua aineistoa hyödynnetään kehityskohteiden tunnistamisessa ja tarvit-

taessa kyselylomakkeella saatua tietoa tarkennetaan suullisella haastattelulla.  

 

Opinnäytetyölle on myönnetty lupa Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, joka toimii opin-

näytetyön yhteistyötahona. 

 

Mikäli Teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja opinnäytetyöstä, vastaan mielelläni. 

 

Opinnäytetyön tekijä 

 

Taina Vaahervaara 

Sairaanhoitajaopiskelija (AMK) 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

taina.vaahervaara@health.tamk.fi 
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Huoneiden käytön seurantataulukon täyttöohje 

 

Huoneessa työskentelevä sairaanhoitaja täyttää huoneiden käytön seurantaan tarkoitet-

tua lomaketta yhden päivän ajan 15 minuutin tarkkuudella. Lomakkeen sarakkeisiin 

kellon aikojen kohdalle merkitään viivalla (-------) kyseisen henkilön (lääkäri, hoitaja, 

potilas) riville milloin hän on huoneessa. Valmistelu (V), kirjaaminen (x) ja puhelimes-

sa oleminen (P) merkitään sen toteuttaneen henkilön riville oikean kellon ajan kohdalle. 

Näiden lisäksi hoitaja merkitsee lääkärin avustamisen (A) taulukkoon. Lounastauko 

merkitään kirjoittamalla taulukkoon lounasajan kohdalle LOUNAS. 

 

 

Esimerkki taulukon täyttämisestä 

Huone x klo                               

  7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 

Lääkäri         
         P             

             

Hoitaja  V  V  V  V 
  A   x x    A  A  x     x   P 
            

Potilas         
      

  
      

  
      

           
 
 
 
 

Merkkien selitykset (Samaan kohtaan voi tulla useampi merkintä): 

Huoneessa           ________________   

Kirjaaminen         x x x     

Valmistelu           V V V     

Lääkärin avustaminen toimenpiteessä  A A A     

Puhelimessa         P P P     

Lounastauko         LOUNAS       



  

Huone: 
  

  
  

klo 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Pvm
: 

  
  

  
  

7:00 
7:15 

7:30 
7:45 

8:00 
8:15 

8:30 
8:45 

9:00 
9:15 

9:30 
9:45 

10:00 
10:15 

10:30 
10:45 

11:00 
11:15 

11:30 
11:45 

12:00 

Lääkäri: 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Hoitaja: 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Potilas 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

M
uuta / vastaanoton tyyppi 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
12:15 

12:30 
12:45 

13:00 
13:15 

13:30 
13:45 

14:00 
14:15 

14:30 
14:45 

15:00 
15:15 

15:30 
15:45 

16:00 
16:15 

16:30 
16:45 

17:00 
17:15 

Lääkäri: 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Hoitaja: 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Potilas 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

M
uuta / vastaanoton tyyppi 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
erkkien selitykset (Sam

aan kohtaan voi tulla useam
pi m

erkintä): 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Huoneessa 

  
  

  
  

  
  

  
________________ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Kirjaam

inen 
  

  
  

  
  

  
  

x 
x 

x 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Valm

istelu 
  

  
  

  
  

  
  

V 
V 

V 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Lääkärin avustam

inen toim
enpiteessä  

  
  

A 
A 

A 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Puhelim

essa 
  

  
  

  
  

  
P 

P 
P 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lounastauko 
  

  
  

  
  

  
LO

U
N

AS 
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Vastaajan nimi:  _________________________________________________ 
 
(Vastaajan nimi ei tule näkyviin tuloksiin, eikä raporttiin. Vastaajan nimeä tarvitaan 
vain jos opinnäytetyöntekijän tarvitsee tehdä tarkentavia kysymyksiä.) 
 
 
Huoneiden käytön seurantataulukon täydentävät kysymykset 
 
 
Oliko kyseessä tyypillinen päivä? Kyllä 
   Ei 

Jos ei, niin mikä teki päivästä poikkeavan? 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
Teitkö ylitöitä?  Kyllä 
   Ei 

Jos teit, niin miksi ja millaisia ylitöitä teit? 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Mitä kirjaaminen sisälsi? 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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Mitä valmistelut sisälsivät? 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 
 
 
Mitä avustaminen sisälsi? 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 
 
 
Miten erikoistuvien lääkäreiden työskentely eroaa erikoislääkäreiden työskentelystä? 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 
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Kysymykset toimenkuvan kartoittamiseen 
 
Kuvaile mitä kuuluu sairaanhoitajan / laitoshuoltajan / välinehuoltajan / sihteerin / suu-
hygienistin tehtävän kuvaan (Huom! ympyröi toimenkuva josta kirjoitat)? 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
Mitä kehittäisit toiminnassa? / Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät kehittämiskohteet? 
 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 
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Liite 2. Aikaisemmat tutkimukset    1(3) 

Tutkimuksen 
tekijä(t), julkai-
suvuosi, tutki-
mus, tutkimuk-
sen taso, julkai-
sumaa 

Tarkoitus  Tutkimusmene-
telmä 

Keskeiset tulokset 

Janhonen, M, 

2010, Tiedon 

jakaminen 

tiimityössä, 

raportti, Suomi 

 

Tarkoituksena oli sel-

vittää miten tiedon 

jakaminen tiimissä on 

yhteydessä tiimin toi-

mintaan 

 

Kirjallisuuskat-

saus, empiirinen 

tutkimusaineis-

to, jonka analyy-

sissä sovellettu 

kvantitatiivisia 

tutkimusmene-

telmiä 

Tiimin toimintaan ja 

laatuun vaikuttaa tiimin 

sisäinen ja ulkoinen 

verkostorakenne. Tii-

mityö ei lisää yksittäi-

sen työntekijän vaiku-

tusmahdollisuutta tie-

donkulun verkostoja 

tarkasteltaessa. Hiljai-

sen tiedon siirtämisellä 

on tärkeä osa tiimityös-

sä työntekijöiden väli-

sessä tiedon siirrossa. 

Meterko, M., 

Mohr, D. & 

Young G. 2004, 

Team Culture 

and Patient Satis-

faction in Hospi-

tals, tutkimus, 

USA 

Tarkoituksena selvit-

tää tiimityökulttuurin 

ja potilastyytyväisyy-

den välistä suhdetta 

 

Kvantitatiivinen, 

tutkimus  

 

Tiimityökulttuurilla on 

positiivinen yhteys 

potilaan tyytyväisyy-

teen hoidosta. 
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Peltonen, E. 

2009, Lääkärei-

den ja hoitajien 

työpari- ja tiimi-

työ vastaanotto-

jen toimintamal-

leina peruster-

veydenhuollossa, 

väitöskirja, 

Suomi 

Tarkoituksena on ku-

vata ja verrata perus-

terveydenhuollon vas-

taanottotoiminnan 

järjestelyjä terveys-

keskuksissa.  

Määrällinen / 

laadullinen tut-

kimusmenetelmä  

 

Tulosten mukaan lääkä-

reiden ja hoitajien työn-

jaon käsitteen määritte-

ly yksiselitteisesti ei 

onnistu. Työnjakoon 

vaikuttaa ratkaisevasti 

toimintaympäristö, työn 

kohde, tehtävä työ ja 

henkilöstön osaaminen. 

Säilä, T., Mattila, 

E., Kaunonen, 

M.& Aalto, P. 

2006, Polikliini-

sen hoidon kehit-

täminen, hanke / 

pro gradu, Suomi 

 

Tarkoituksena arvioida 

polikliinisen hoidon 

nykytilannetta erikois-

sairaanhoidon aikuis-

potilaiden ajanvaraus-

poliklinikoilla sekä 

laatia suosituksia poli-

kliinisen hoidon kehit-

tämiseksi ja laadun 

parantamiseksi 

Laadullinen / 

määrällinen 

 

Potilaiden arvion mu-

kaan hoitajavastaanot-

tomalli toimi paremmin 

kuin lääkäri-

hoitajatyöparimalli. 

Hyväksyttävä odotus-

aika vastaanotolle on 

30 minuuttia. 

Virtanen, T. 

2010, 

Polikliinisen 

hoitotyön 

autonomia ja sitä 

edistävät tekijät, 

pro gradu-

tutkielma, Suomi 

 

Tarkoituksena oli ku-

vata sairaanhoitajien 

käsityksiä polikliinisen 

hoitotyön autonomias-

ta sekä sitä edistävistä 

tekijöistä.  

Laadullinen Lääkärin ja sairaanhoi-

tajan välinen toimiva 

yhteistyö edistää sai-

raanhoitajan itsenäistä 

päätöksentekoa ja toi-

mintaa. Lähiesimieheltä 

odotetaan läsnäoloa 

arjessa ja rakentavaa 

palautetta. 
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Voyer, B. 2013, 

Changes in the 

relations and 

roles of doctors 

and nurses, 

katsaus, Iso-

Brintania 

 

Tarkoituksena on antaa 

kuva kuinka 

lääkäreiden ja 

sairaanhoitajien 

yhteistyö ja roolit ovat 

muuttuneet 40 vuoden 

aikana. 

 

Kirjallisuuskat-

saus 

Lääkäreiden ja hoitaji-

en välinen suhde on 

muuttunut hierarkises-

ta suhteesta yhteiseen 

luottamukseen ja tasa-

painoisempaan johta-

juuteen perustuvaksi 

Xyrichis, A. & 

Ream, E. 2007, 

Teamwork: a 

concept analysis, 

tutkimus, Iso-

Brintania 

Tutkimuksen 

tarkoituksena on 

analysoida 

tiimityömenetelmää 

 

Kirjallisuus-

katsaus 

Tiimityö on dynaami-

nen prosessi kahden 

tai useamman tervey-

denhuollon ammatti-

laisen välillä, jotka 

täydentävät toistensa 

osaamista ja jakavat 

uhteisen päämäärän. 

Lääkärit ja hoitajat 

saattavat ymmärtää 

tiimityön eritavoin, 

jonka vuoksi keskuste-

lua ja koulutusta asias-

ta tarvitaan. 

 

 


