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kulttuuriin, jonka mukaan potilaalla on entistä aktiivisempi rooli hoidossaan. Psykiatrisessa 

hoitotyössä potilaslähtöisen päätöksenteon on todettu parantavan hoidon tuloksia ja edistä-

vän toipumiseen liittyviä prosesseja.  

 

Opinnäytetyö toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli ku-

vata raportoinnin nykytilaa. Toisen vaiheen tarkoituksena oli selvittää, minkälaista on hyvä 

potilaslähtöinen raportointi ja mitkä tekijät sitä edistävät. Ensimmäinen aineisto kerättiin psy-

kiatrisen sairaalan yksiköiden osastonhoitajilta (n=16). Aineistossa esitettyjen yhteisten nä-

kemysten perusteella tehtiin kuvaus raportoinnin nykytilasta. Toinen aineisto kerättiin mo-
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luokkaa: potilaan kokemustiedon huomiointi, potilaan tilanteen kokonaisvaltainen huomi-

ointi, ammatillinen työskentely ja tehokas tiedonvälitys. Hyvää potilaslähtöistä raportointia 

edistävät tekijät koostuvat neljästä yläluokasta: potilaan osallisuuden toteutuminen, raportin 

strukturointi, ammatillinen osaaminen ja motivoiva työympäristö.  

 

Vaikka nykyisin käytössä oleva suullinen hoitotyönraportointi on hyvin perinteinen menette-

lytapa psykiatrisilla sairaalaosastoilla, tulee raportointia kehittää potilaslähtöisemmäksi. Am-

matillinen osaaminen ja johdon tuki ovat merkityksellisessä roolissa hyvän potilaslähtöisen 

raportoinnin toteuttamisessa ja sen edistämisessä psykiatrisessa hoitotyössä. 
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1 Johdanto 

Lain mukaan potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaudenhoitoon 

(Laki potilaan ja asemasta ja oikeuksista 1992/785). Sote-uudistuksen eli sosiaali- ja ter-

veydenhuollon rakenteen ja palvelujen uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten 

hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä 

hillitä kustannuksia. Tiedonkulun turvaaminen eri palveluntuottajien välillä on yksi sote- 

uudistuksen kulmakivistä (Valtioneuvosto 2018.) Potilasturvallisuuden edistämisen kes-

keisin lainsäädännöllinen perusta on terveydenhuoltolain (1326/2010) 8 §:ssä, joka kä-

sittelee terveydenhuollon toiminnan laatua ja potilasturvallisuutta. Terveydenhuollon toi-

minnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Sen on oltava 

laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua (Terveydenhuoltolaki 2010.) 

 

Hoitotyön raportoinnilla tarkoitetaan potilastietojen välittämistä hoitoyksikössä hoitajalta 

toiselle. Raportoinnin keskeinen tarkoitus on tiedottaa työvuoroa aloittavalle hoitotyönte-

kijälle potilaan hoitoon liittyvät keskeiset asiat (Scovell 2010.) Yhteydenpidon ongelmat 

ovat myötävaikuttajina useissa haittatapahtumissa. HUS:n v. 2016 julkaiseman potilas-

turvallisuusraportin mukaan toiseksi eniten Haipro-ilmoituksia tehtiin liittyen tiedonkul-

kuun, niiden osuus kaikista vaaratapahtumista oli 25 % (HUS 2016.) Tehokas ja selkeä 

kommunikaatio parantaa raportin laadukkuutta. (Cleary – Walter – Horsfall 2009; Hunt 

ym. 2012).  

 

Muutos liittyy terveydenhuollon uudistuvaan kulttuuriin, jonka mukaan potilas on palve-

lujen käyttäjä, jolla on entistä aktiivisempi rooli hoidossaan ja joka odottaa saavansa hoi-

totyöntekijältä ammatillista apua hoitoonsa liittyvässä päätöksenteossa ja valintatilan-

teissa. Psykiatrisessa hoitotyössä potilaslähtöisen päätöksenteon hoitotyöntekijän ja po-

tilaan välillä on todettu parantavan hoidon tuloksia ja edistävän toipumiseen sisältyviä 

prosesseja (Wills 2010.) 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena ovat potilaslähtöiset raportointikäytännöt psykiatrisessa 

hoitotyössä. Opinnäytetyön toteutus on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen tarkoituk-

sena on kuvata raportoinnin nykytilaa. Toisessa vaiheessa tarkoituksena on selvittää, 
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minkälaista on hyvä potilaslähtöinen raportointi psykiatrisen moniammatillisen tiimin nä-

kökulmasta ja mitkä tekijät sitä edistävät. Opinnäytetyön tavoite on tuottaa tietoa, jonka 

avulla psykiatrisen hoitotyön raportointikäytäntöjä voidaan kehittää. 

 

Lähtökohta opinnäytetyölle oli omahoitajamallin kehittämisprojekti, jonka päätavoitteena 

oli näyttöön perustuvan omahoitajamallin luominen ja hoitohenkilökunnan kliinisen osaa-

misen vahvistaminen. Projektin pilotointivaiheessa havaittiin tarve yhtenäistää raportti-

käytäntöjä sekä kehittää niitä potilaslähtöisiksi. Kehittämisprojekti toteutettiin vuosina 

2013 — 2016 yhteistyössä erään eteläsuomalaisen kaupungin psykiatrisen sairaalahoi-

don ja paikallisen ammattikorkeakoulun terveys- ja hoitoalalinjan yhteistyönä  

2 Teoreettinen tausta 

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön teoriataustaa. Tämän työn aiheesta on eriteltä-

vissä kaksi keskeistä käsitettä, jotka ovat raportointi psykiatrisessa hoitotyössä ja poti-

laslähtöisyys. Teoriataustaan perehdyttiin systemaattisen tiedonhaun avulla.  

 

Systemaattinen tiedonhaku tieteellisistä tietokannoista kuuluu olennaisena osana näyt-

töön perustuvaan tapaan työskennellä. Tiedonhaku suunnitellaan ja sen suorittaminen 

kuvataan yksityiskohtaisesti. Tutkimusten kerääminen on mahdollisimman kattavaa. Ku-

vauksessa kerrotaan, kuinka artikkeleita löytyi ja millä perusteella niitä karsittiin. Tiedon-

haku on tehdyn kuvauksen perusteella voitava toistaa. Kuvauksessa määritellään tiedon 

käyttötarkoitus ja tarve. Säännöllisesti päivittyvät tieteelliset tietokannat ovat luotettavia 

tietolähteitä. Hakuprosessissa kuvataan kaikki vaiheet: mistä ja miten tiedonhaut ja ai-

neiston valinta on tehty sekä mikä suoritetun tiedonhaun tulos on (Helsingin yliopisto 

2016.)  

 

Tutkittua tietoa opinnäytetyön aiheesta etsittiin eri tietokantojen kautta sekä suomeksi 

että englanniksi. Suomenkielisen tiedon hakuun on käytetty Medic-tietokantaa ja englan-

ninkieliseen Cinahl- sekä PubMed-tietokantoja. Valitut lähteet ovat tieteellisiä artikke-

leita, jotka käsittelevät raportointia psykiatrisissa hoitoyksiköissä sekä potilaslähtöisyyttä. 

Tutkimuksia haettiin aikavälillä 2007–2017. Asiasanojen haut on rajattu tieteellisiin jul-

kaisuihin. Valintakriteerinä haussa toimi suomen- tai englanninkielisyyden lisäksi se, että 

kokonaiset artikkelit olivat saatavilla ilmaiseksi.  Tiedonhaku on kuvattu tiedonhakutau-

lukossa, mikä mahdollistaa hakuprosessin toistettavuuden (Liite 2). Hakusanoja ovat 
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handover, shift report, handoff, psychiatric nursing, psychatr*, mental health, patient cen-

tered care, patient centered, patient participation, potilasläht* sekä psykiatr*.  

 

Hakutuloksina saaduista artikkeleista valittiin ensin ne, jotka otsikoiden perusteella vas-

taavat opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin. Otsikoiden perusteella tarkasteltaviksi vali-

koitui 17 artikkelia, joiden tiivistelmät luettiin. Tiivistelmien perusteella (Liite 2) kokoteks-

titarkasteluun valikoitui kuusi tämän opinnäytetyön kannalta sisällöiltään sopivinta artik-

kelia. Artikkelit on lueteltu omassa taulukossaan (Liite 3). 

 

2.1 Raportointi psykiatrisessa hoitotyössä 

Raportti tarkoittaa tiedotusta, tiedotetta, tiedonantoa, selontekoa ja tilanneselostusta 

(Suomen kielen perussanakirja 1994). Hoitotyön raportoinnilla tarkoitetaan potilastieto-

jen välittämistä hoitoyksikössä hoitajalta toiselle. Raportoinnin keskeinen tarkoitus on 

tiedottaa työvuoroa aloittavalle hoitotyöntekijälle potilaan hoitoon liittyvät keskeiset asiat 

(Scovell 2010.) Tiedonkulku on laadukkaan ja turvallisen hoitotyön perustekijä. Rapor-

toinnin selkeä sisältö edistää potilasturvallisuutta. Hoitotyön toiminnan lähtökohtana on 

taata potilaalle näyttöön perustuvaa oikea-aikaista ja potilaslähtöistä hoitoa, joihin peri-

aatteisiin myös raportointikäytäntöjen tulee perustua (Helovuo ym. 2012.)  

 

Hoitotyön raportointi työvuorojen vaihteessa on perinteinen tapahtuma psykiatrisella sai-

raalaosastolla ja siihen voidaan työpäivän aikana käyttää huomattavan paljon aikaa. Ai-

hetta on käsitelty vähän psykiatrisen hoitotyön kirjallisuudessa (Cleary – Walter – Hors-

fall 2009.) Raportointikäytäntöjä kehittämällä voidaan vähentää siihen kulutettua työai-

kaa ja suunnata hoitajien asiantuntemus välittömään hoitotyöhön (Partanen 2002). Par-

tasen väitöskirjan (2002) mukaan esimerkiksi sairaanhoitajien eniten aikaa vieviä toimin-

toalueita ovat hoidon jatkuvuuteen eli tiedonsiirtoon ja raportointiin käytetty aika (18,5 %) 

sekä lääkehoitoon liittyvät tehtävät (18 %). Hoitajien työnkuvia voisi muotoilla uudelleen 

ottamalla huomioon aikaa vievät toiminnot ja suunnitella tilalle aikaa säästäviä menetel-

miä. 

 

Raportointitilaisuuden ollessa vankka osa psykiatrisen hoitotyön prosessia on tiedettävä 

kuinka se parhaiten takaa hoidon jatkuvuuden ja näin varmistaa potilasturvallisuutta (He-

lovuo ym. 2012: 72; Psshp 2011: 36). Raportointitilaisuuksissa potilasturvallisuus usein 

heikentyy erilaisten ympäristötekijöiden ja ajan käytön ongelmien takia. Raportointitilai-

suus voidaan pitää fyysisesti sellaisessa paikassa, että se aiheuttaa keskeytyksiä. Ajan 
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puute tai kiire työvuorojen vaihteessa voi olla ongelma. Aikataulujen ongelmia saattaa 

usein aiheuttaa myös se, että raportti alkaa myöhässä tai että se kestää yli sovitun ajan. 

(Hunt ym. 2012; McCloughen ym. 2008). Häiriöt ja keskeytykset aiheuttavat kommuni-

kaation tehottomuutta ja siten heikentävät potilasturvallisuutta. Raportointitilaisuudelle 

tulee siis varata riittävä oma ajankohta, se tulisi järjestää mahdollisimman häiriöttömässä 

paikassa (Cleary ym. 2009; Hunt ym. 2012; Cowan ym. 2017.) 

 

2.1.1 Erilaisia raportointitapoja 

Suullinen raportointi 

Tutkimuksissa suositellaan raportoinnin yhdenmukaisuuden varmistamista, sillä selkeä 

struktuuri raportin sisällössä ja raportilla käsiteltyjen asioiden rajaus potilaan hoidon kan-

nalta olennaiseen tietoon parantavat raportin laatua (Hunt ym. 2012; Cowan ym. 2017.). 

On tutkittu, että raporttivastaavan henkilökohtainen tyyli ja mahdolliset asenteet saatta-

vat muokata raportin sisältöä, mikä saattaa aiheuttaa epäjohdonmukaisuutta tiedon ku-

lussa. Raporttivastaava on suuressa määrin vastuussa raportin sisällöstä. Tämä voidaan 

välttää sillä, että organisaatiossa on laadittuna raporttivastaavalle ohjeet raportointitilai-

suuden sisällöstä ja menettelytavoista. Ohjeiden avulla raportointi on laadukkaampaa ja 

potilasturvallisuutta edistävää (Cleary ym.2009; McCloughen ym.2008). Raportointitilai-

suudessa tulisi välittyä riittävästi priorisoitua tietoa potilaan nykytilanteesta. Potilas tulee 

esitellä raportilla koko nimellä. Mahdollisista potilaan riskitiedoista tulisi tiedottaa. Annet-

tujen hoito-ohjeiden ja informaation tulisi olla selkeää. (Deacon – Cleary 2013; Hunt ym. 

2012; Cowan – Brunero – Luo – Bilton – Lamont�2017).  

 

Raportin struktuurin lisäksi myös ympäristötekijöiden todetaan olevan merkityksellisiä, 

mistä syystä organisaatiossa tulee suunnitella raportointitilaisuuden fyysiset puitteet 

mahdollisimman sopiviksi. Ympäristön aiheuttamat häiriöt ja keskeytykset työnteossa ai-

heuttavat hoitotyössä kommunikaation tehottomuutta ja siten heikentävät potilasturvalli-

suutta. Raportointitilaisuudelle tulee siis varata riittävä oma ajankohta, se tulisi järjestää 

mahdollisimman häiriöttömässä paikassa ja tulee varmistaa, että riittävän moni henkilö-

kunnasta pääsee osallistumaan tilaisuuteen (Cleary ym. 2009; Hunt ym. 2012; Cowan 

ym. 2017.) 
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Pelkästään suullisesti pidetty raportti on altis informaatiokadolle. Pelkästään puhumalla 

välitetty tieto ei välity täydellisesti kuulijalle. On tutkittu, että eri tavoilla pidetyt raportit 

onnistuvat tiedonvälityksessä hyvin eritasoisesti. Tutkimuksen mukaan 96–100% tietoa 

välittyi onnistuneesti kuulijalle, kun suullisen raportin tukena käytettiin raportointiloma-

ketta, johon oli kirjattu tärkeimmät potilastiedot. Tietoa välittyi 31–58% onnistuneesti kuu-

lijalle, kun raportointi suoritettiin suullisena ja kuulijalla oli mahdollisuus tehdä muistiin-

panoja. Suurin hävikki 0–26 % tiedon perillemenossa tapahtui, kun menetelmänä oli 

pelkkä suullinen raportti (Pothier – Monteiro – Mooktiar – Shaw 2005.)  

 

On tutkittu, että raportin rakenteella, sisällöllä ja raportin johtajuudella on yhteys siihen, 

että raportin prosessi toteutuu siten, että se on tarkoituksenmukainen ja tehokas. Rapor-

tin johtajuus tarkoittaa tutkimuksen mukaan raporttivastaavaa, joka huolehtii siitä, että 

raportti toteutuu struktuurinsa mukaisesti. Etukäteen sovitun raporttivastaavan tehtävä 

on mahdollistaa se, että raportti pysyy aiheiltaan relevanttina ja sovitun aikataulun ra-

joissa. Raportin pysymistä tarkoituksenmukaisena ja tiiviinä tiedonsiirtotapahtumana 

edesauttaa se, että osastolla on tarpeeksi muita foorumeita, joilla työntekijät voivat kes-

kustella potilaiden hoidosta ja muista tärkeistä työhön liittyvistä asioista. Tällaisia kes-

kustelumahdollisuuksia tarjoavat tarpeeksi usein tapahtuvat hoitokokoukset, työnohjauk-

set, osastokokoukset sekä muut yhteiset palaverit (Cowan – Brunero – Luo – Bilton – 

Lamont 2017.)  

 

Hoitotyön raportoinnin tehtävä on tiedonvälitys potilaan tilasta ja hoidon jatkuvuuden var-

mistus työvuorojen vaihteessa tai potilaan siirtyessä muualle. Hoitotyöntekijät ovat kes-

keisessä roolissa tiedonvälittäjinä, kun he itse vastaavat välittömästä potilashoidosta tai 

koordinoivat hoitotiimissä muiden jäsenten työskentelyä vuorokauden kaikkina aikoina. 

Tällä hetkellä yleisin käytetty tapa siirtää tietoa potilaan tilasta työvuorojen vaihtuessa on 

suullinen raportointi (Saranto – Ikonen 2007: 156–159.)  

 

Potilaanvierusraportointi 

Muita yleisiä raportointikäytäntöjä ovat potilaanvierusraportti ja hiljainen eli kirjallinen ra-

portointi. Perinteisesti raportti pidetään osaston kansliassa tai muussa siihen varatussa 

tilassa, raportille osallistuvat työvuoroon tulevat hoitotyöntekijät sekä hoitaja, joka antaa 

raportin (Hoffren – Huovinen – Mykkänen 2011.) Potilaanvierusraportointi on yleistynyt, 
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sen tarkoituksena on tarjota potilaalle mahdollisuus osallistua omaa hoitoansa koske-

vaan keskusteluun ja suunnitteluun (Puumalainen – Långstedt – Eriksson 2003). Poti-

laanvierusraportointia on tarkoituksenmukaista käyttää varsinkin silloin, kun potilas on 

huonokuntoinen. Potilaanvierusraportoinnin on arvioitu lisäävän potilaslähtöisyyttä. On 

vain vähän tutkimustietoa siitä, kuinka potilaanvierusraportointi soveltuu psykiatriseen 

hoitotyöhön, jota tehdään psykiatrisilla sairaalaosastoilla. Hoitohenkilökunta on ollut huo-

lissaan yksityisyyden ja luottamuksellisuuden säilymisestä potilaanvierusraportointia 

käytettäessä. Myös potilaat ovat ilmaisseet huoltansa siitä, kuinka arkaluontoisista asi-

oista voi keskustella paikoissa, jossa on kuuloetäisyydellä muita potilaita tai vierailijoita. 

Potilaan kokemus omasta tilanteestaan on myös usein ristiriidassa hoitohenkilökunnan 

käsityksen kanssa. Pahimmassa tapauksessa tämä voi haitata luottamuksellisen hoito-

suhteen muodostumista. Potilaanvierusraportointi voitaneen kuitenkin järjestää myös ti-

lassa, jossa yksityisyys säilyy. Eräs malli, jossa yhdistyy potilaanvierusraportointi sekä 

perinteinen kansliaraportti on sellainen, jossa työvuoroaan päättävä ja aloittava henkilö-

kunta välittömästi osaston potilastilojen ulkopuolella pidetyn raportointitilaisuuden jäl-

keen käyvät osaston puolella tapaamassa kaikki osaston potilaat. Sen lisäksi, että näin 

varmistetaan osastolla läsnä olevat potilaat, saavat potilaat tiedon siitä, kuka on heidän 

vastuuhoitajansa alkavassa työvuorossa (Cowan ym. 2017.) 

 

Hiljainen raportointi 

Työvuoron vaihdon yhteydessä tapahtuvaa kirjallisesta raportoinnista on Suomessa va-

kiintunut käyttöön käsite hiljainen raportointi. Tällöin hoitotyöntekijä lukee työvuorojen 

vaihteessa potilasasiakirjoista potilasta koskevat asiat. Vastuuhoitajat perehtyvät poti-

laidensa sähköisesti kirjattuihin hoitosuunnitelmiin ja tietoihin. Hiljaista raportointia voi 

täydentää potilaanvierusraportilla. Silloin päättyvän työvuoron työntekijä ja vastuun ot-

tava työntekijä tapaavat potilaan yhdessä sekä pitävät raportin potilasta kuunnellen (Lai-

tila – Leikkola – Immonen – Pitkänen 2016.) 

 

Psykiatrisilla osastoilla on suullisen raportin tukena yleensä raportointilomake, jonka tar-

koituksena on edistää ja tehostaa tiedonkulkua. Lomakkeeseen on tavallisesti kirjattuna 

potilaiden status, riskitiedot ja suunnitellut hoitotoimenpiteet, sen odotetaan vähentävän 

raportointiin käytettyä aikaa. Lomakkeen on todettu lisäävän tiedonkulun tehokkuutta ja 

parantavan potilastyytyväisyyttä, koska hoitajat ovat paremmin ajan tasalla potilaan ti-



7 

 

lanteesta. Lomakkeeseen voidaan kirjata myös potilaan varomerkkejä sekä lääkitystie-

dot. Raportointilomake ei toimi, jollei sitä jatkuvasti päivitetä (Burleton 2013: 35–40.) Ra-

portilla tiedonsiirron varmistamiseksi on hyödyllistä käyttää raportointilomaketta. Huoli-

matta siitä, että tiedonkulku ja potilastyytyväisyys ovat paljon tutkittuja aiheita hoitotyön 

alalla, tutkimus raporttikäytäntöjen parhaiden käytäntöjen löytämiseksi on puutteellista. 

Kehitetty raportointilomake voisi olla tällainen hyvä käytäntö. Toimivan raportointilomak-

keen avulla parannetaan potilasturvallisuutta ja -tyytyväisyyttä (Burleton 2013.) 

 

2.1.2 Raportoinnin merkitys 

Työvuorojen välistä raportointia toteutetaan monista syistä. Potilaaseen liittyvä tiedon-

siirto on raportin virallinen funktio, mutta monia muitakin on tunnistettu. Työvuorojen vä-

lissä tapahtuvalla raportoinnilla on tiedon siirtämiseen liittyvien toimintojen lisäksi ole-

massa muitakin tarkoituksia, kuten sosiaalinen, hallinnollinen ja koulutuksellinen tehtävä, 

minkä vuoksi aika - ja kustannusvaikuttavuus eivät voi olla ainoita raportointikäytäntöjen 

kehittämiseen käytettyjä mittareita. Raporttitilanteiden on todettu edistävän työryhmien 

resurssienhallintaa, järkevää työnjakoa, ongelmien ratkaisua ja yhteistyön kehittämistä. 

Raportointitilaisuus on tärkeä tapahtuma hoitotyöntekijöiden sosiaalisen kanssakäymi-

sen kannalta, koska sen avulla työntekijä saa emotionaalista ja sosiaalista tukea sekä 

mahdollisuuden purkaa stressiä. Raporttitilanteissa työryhmien yhtenäisyys paranee, 

niillä tarjoutuu mahdollisuus työhön liittyvien asioiden selvittelyyn, selkiyttämiseen ja tie-

tojen päivittämiseen. Raporttitilanteet usein auttavat hoitotyöntekijöitä asennoitumaan ja 

orientoitumaan alkamassa olevaan työvuoroon sekä antavat vuoronsa päättävälle hen-

kilökunnalle mahdollisuuden purkaa kuluneen työvuoron tapahtumia. Ne tarjoavat myös 

tilaisuuden keskustella yleisistä osaston asioista, yleensä välittömästi ennen tai jälkeen 

varsinaisen raportin. Lisäksi työvuorojen välisissä raporttitilanteissa korostuu tietoisuus 

työryhmien välisestä vastuunsiirrosta. Näiden moninaisten toimintojen ja tarkoitusten on 

todettu olevan merkityksellisiä potilasturvallisuuden kannalta, mistä syystä ne tulisi huo-

mioida, kun sairaalan raporttikäytäntöjä pyritään yhtenäistämään (Cleary – Walter – 

Horsfall 2009; Mayor–Bangerter–Aribot 2012.)  

 

Raportointitilaisuudella on myös hallinnollinen tehtävä, koska usein sen yhteydessä teh-

dään työvuoron aikainen työnjako. Raporttitilaisuuden yhteydessä suunnitellaan tulevaa 

työvuoroa ja tehdään työnjakoa työntekijöiden kesken. Suunnittelussa pyritään toimin-

taan, joka tukee parhaiten osaston sen hetkistä tilannetta ja edistää potilasturvallisuutta 
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(Deacon – Cleary 2013; McCloughen ym. 2008.) Koulutuksellinen tehtävä tulee ilmi tilai-

suudessa läpikäytyjen potilasesimerkkien avulla. Raportointitilaisuus toimii hoitajien, uu-

sien työntekijöiden ja opiskelijoiden opetustilanteena (Saranto – Ikonen 2007: 160; Hof-

frén – Huovinen – Mykkänen 2011.)  

 

Puutteellinen ja tehoton raportointi voi johtaa hoitovirheisiin, päällekkäiseen työntekoon, 

potilaiden valituksiin, taloudellisten kustannusten nousuun ja pidentyneisiin hoitoaikoihin. 

Se voi myös aiheuttaa turvallisuusriskejä hoitotyöntekijöille ja heidän organisaatiolleen. 

Näiden ongelmien välttämiseksi tehokas viestintä terveydenhuollon ammattilaisten ja po-

tilaiden välillä tulisi optimoida (Cleary – Walter – Horsfall 2009.) Maailman terveysjärjestö 

WHO on suositellut jäsennellyn raportoinnin käyttöä eli SBAR -käytäntöä hoitotyön ra-

portoinnissa. SBAR -kirjaimet koostuvat raportoinnin vaiheista: S = situation, jossa ra-

portoija kuvailee potilaan nykytilan; B = background kohdassa raportoidaan potilaan 

oleelliset sairaudet ja toimenpiteet. A = assesment, kohdassa raportoidaan hoidon tarve, 

minkä jälkeen kohdassa R = recommendation raportoija antaa oman suosituksensa toi-

minnasta. Strukturoidun raportin jälkeen raportin vastaanottajilla on mahdollisuus tehdä 

tarkentavia kysymyksiä. Yhdenmukaisella toiminnalla varmistetaan tiedon siirtyminen 

sekä pyritään välttämään inhimillisiä virheitä (Helovuo 2012: 207–208). 

 

Työvuorojen vaihteessa tapahtuvaa raporttia ei voi toteuttaa niin, että se sopisi kaikkiin 

psykiatrisiin sairaaloihin ja kaikille niiden osastoille (Cohen – Hilligoss 2010). Joint Com-

mission on yhdysvaltalainen taloudellista voittoa tavoittelematon sairaalajärjestö, joka 

valvoo ja sertifioi yli 21 000 Yhdysvaltain terveydenhuollon organisaatiota ja ohjelmaa. 

Sen mukaan raporttikäytäntöjen hienosäätö ja yksityiskohtainen standardointi niin, että 

sitä voisi käyttää sairaalan kaikilla osastoilla, on ideaali, joka saattaa käytännössä osoit-

tautua mahdottomaksi toteuttaa. Tämä johtunee osastoilla hoidettavien potilaiden erilai-

sista profiileista ja hoidontarpeista. Joint Commissionin mukaan raportointikäytäntöjen 

standardoidussa lähestymistavassa tulisi huomioida seuraavat seikat: 

 

• Keitä annettu raportti koskee ja ketkä raportille osallistuvat  

• Mitä tietoa raportilla välitetään (potilaan diagnoosi ja nykytila, viimeaikaiset muu-

tokset voinnissa sekä odotettavissa olevat muutokset voinnissa ja hoidossa) 

• Nykyvaiheen hoito ja suunnitelma hoidosta seuraavassa vaiheessa 

• Raportointitilanteeseen osallistujilla tulee olla mahdollisuus esittää kysymyksiä 

• Sopimus siitä, milloin käytetään tiettyjä raportointitekniikoita (esim. ISBAR) 
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• Millainen raportointilomake on käytössä ja miten sitä käytetään sekä millaisia 

sähköisiä tietoja raporttitilanteen aikana tulisi olla saatavilla (Cohen – Hilligoss 

2009.) 

 

Raportointiin voidaan työpäivän aikana käyttää huomattavan paljon aikaa (Cleary – Wal-

ter – Horsfall 2009). Raportointikäytäntöjä kehittämällä voidaan vähentää siihen kulutet-

tua työaikaa ja suunnata hoitajien asiantuntemus välittömään hoitotyöhön. Hoitajien 

työnkuvia voisi muotoilla uudelleen ottamalla huomioon aikaa vievät toiminnot ja suunni-

tella tilalle aikaa säästäviä menetelmiä (Partanen 2002: 173.) Raportointiin käytetyn ajan 

on arvioitu olevan pois suorasta potilaaseen kohdistuvasta hoitotyöstä. Tähän liittyen on 

todettu, että raporttitilanteen kesto vaihtelee osaston luonteen mukaan. Niillä osastoilla, 

joilla hoidetaan akuutteja potilaita ja joilla tehtävien luonne vaihtelee paljon, käytetään 

raportoinnissa enemmän aikaa potilasta kohden kuin niissä yksiköissä, joiden potilaiden 

tila on vakaampi. On myös todettu, että yksiköissä, jotka ovat epävarmoja tehtävistään, 

käytetään raportointiin enemmän aikaa. Niiden raporteilla on todettu keskusteltavan vä-

hemmän työhön liittyvistä aiheista, hoitoon liittyvistä asioista, työjärjestelyistä kuin yksi-

köissä, joiden toiminnan funktio on selkeä (Mayor–Bangerter–Aribot 2012.)  

 

2.2 Potilaslähtöisyys psykiatrisessa hoitotyössä 

Potilaskeskeisyys ja potilaslähtöisyys ovat käsitteinä lähellä toisiaan. Potilaskeskeisyy-

destä puhutaan silloin, kun hoidon lähtökohtana ovat pelkästään potilaan terveydelliset 

ongelmat. Seuraava vaihe potilaskeskeisyydestä on potilaslähtöisyys. Psykiatrisessa 

hoitotyössä potilaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että potilaan todellisuus on rajoituksineen ja 

mahdollisuuksineen hoitotyön lähtökohtana. Se on hoitoa, jossa potilas on itse aktiivi-

sesti mukana vaikuttamassa hoidon suunnitteluun, toteutukseen, päätöksentekoon ja ar-

viointiin (Koikkalainen – Rauhala 2013.) Potilaan ymmärretään olevan aktiivinen tiedon-

käsittelijä. Henkilökunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että potilaalla on riittävä määrä 

tietoa ja tukea tiedon käsittelemiseksi. Henkilökunta välittää potilaalle tietoa ja tarkistaa, 

että potilas tietää tilanteestaan ja hoidostaan riittävästi, ymmärtää tämän tiedon ja pystyy 

tämän tiedon avulla toimimaan hoidossaan. Hoitajan yhteistoiminnalliset hoitotaidot ovat 

edellytyksenä potilaslähtöisyyden toteutumiselle ja potilaan sitoutumiselle omaan hoi-

toonsa. Yhteistoiminnallisessa psykiatrisessa hoitotyössä potilaan on mahdollista osal-

listua oman hoitonsa kaikkiin vaiheisiin vastuullisena osallistujana (Eloranta – Katajisto 

– Leino-Kilpi 2014.)  
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Potilas tulisi kohdata hänen yksilöllisyyttään ja erilaisuuttaan kunnioittaen. Nykyisin ter-

veydenhuollossa potilas lokeroidaan ammattihenkilökunnan mukaisesti, esimerkiksi si-

sätautipotilaaksi tai mielenterveysongelmaiseksi. Tällöin on vaarana, että potilaan toi-

mintakyky ja tavoitteet jäävät toissijaisiksi (Koikkalainen – Rauhala 2013.) Potilaslähtöi-

sen hoitotyön perusedellytys on ammatillisesti pätevä hoitohenkilökunta, jolla on hyvät 

vuorovaikutustaidot. Hoitotyönympäristön tulee olla sellainen, että se kannustaa työhön 

sitoutuneisuuteen. Organisaation arvot ovat selkeät ja organisaatiossa työskentelevän 

henkilökunnan väliset suhteet ovat sujuvat (Wills 2010.)  

 

Psykiatrinen hoitotyö perustuu potilaan ja hoitajan välisen ammatillisen ihmissuhteen pa-

rantavaan ja toipumista edistävään vaikutukseen. Hoitotyöntekijät yleisesti ovat sitä 

mieltä, että hoitotyönkäytäntöjen tulisi olla potilaslähtöisiä. Vaikuttavaan hoitosuhtee-

seen potilaan kanssa sisältyy hoitoyöntekijän ymmärrys potilaan näkökulmasta. Hoito-

työntekijät katsovat psykiatrisen hoitotyön olevan potilaiden auttamista selviytymään 

mielenterveysongelmien kanssa. Selviytymiskeinojen pohtiminen ja löytäminen yhdessä 

potilaan kanssa edistää toipumista. Toipumisen on määritelty koostuvan paranemis- ja 

muutosprosesseista, joiden tuloksena lisääntyvät potilaan taidot ja kyvyt elää mielekästä 

elämää. Potilaslähtöisyys on yksi osa tästä moniosaisesta prosessista, joka edistää toi-

pumista. Muita toipumiseen kuuluvia prosesseja ovat itseohjautuvuus, yksilöllisyys hoi-

dossa, voimaantuminen, kokonaisvaltaisuus, voimavaralähtöisyys, vastavuoroisuus, 

kunnioitus ja vastuullisuus (Wills 2010.) 

 

Potilaan kanssa tehdään yhdessä hoitoon liittyvät päätökset. Hoitotyöntekijät ovat vel-

voitettuja työskentelemään yhdessä potilaan kanssa vertaistason kumppaneina amma-

tillisesti sekä empiirisesti. Vuorovaikutuksen tulee olla vastavuoroista. Yhdessä potilaan 

kanssa vaihdetaan tietoja ja pyritään tekemään päätöksiä parhaista menettelytavoista. 

Todellisuudessa usein terveydenhuollon vuorovaikutustilanteissa, mukaan lukien myös 

psykiatrinen hoitotyö, ollaan oltu hyvin perinteisiä. Perinteisen mallin mukaan työntekijä 

on ohjaavassa roolissa, kun psykiatrisen hoitotyön toimintoja suunnitellaan ja tehdään 

päätöksiä mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Toimintamalli on kuitenkin muuttumassa 

potilaslähtöisempään vastavuoroiseen yhteistyöhön hoitotyöntekijän ja potilaan välillä. 

Laajemmin ajateltuna muutos liittyy terveydenhuollon uudistuvaan kulttuurin, jonka mu-

kaan potilas on palvelujen käyttäjä, jolla on entistä aktiivisempi rooli hoidossaan ja joka 

odottaa saavansa hoitotyöntekijältä ammatillista apua hoitoonsa liittyvässä päätöksen-

teossa ja valintatilanteissa. Psykiatrisessa hoitotyössä potilaslähtöisen päätöksenteon 
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hoitotyöntekijän ja potilaan välillä on todettu parantavan hoidon tuloksia ja edistävän toi-

pumiseen sisältyviä prosesseja. Muissakin kuin mielenterveyteen liittyvissä hoitotyön ti-

lanteissa on potilaslähtöisen jaetun päätöksenteon todettu vähentävän ristiriitoja sekä 

lisäävän potilaan sitoutumista hoitoonsa liittyvässä päätöksenteossa. Skitsofreniasta ja 

masennuksesta kärsivien potilaiden kohdalla on todettu, että potilaslähtöisyyden toteu-

tuminen hoitoon liittyvässä päätöksenteossa, on yhteydessä potilaan aiempaa parem-

paan hoitoon sitoutumiseen ja potilaan toimintakyvyn lisääntymiseen (Wills 2010.)  

 

Erityisesti mielenterveystyössä on potilaslähtöisyyteen liittynyt keskustelua siitä, ovatko 

vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsivät potilaat aina kykeneviä osallistumaan hoi-

toonsa liittyvään päätöksentekoon. Nämä potilaat usein tarvitsevat harjoitusta ja kuntou-

tusta voimaantuakseen kykeneviksi osallistujiksi omaan hoitoonsa (Wills 2010.) Potilas-

lähtöisyyttä määriteltäessä ei aina oteta huomioon sitä, että psykiatriselle sairaalahoi-

dolle on ominaista se, että potilas on mahdollisesti vastentahtoisesti hoidossa ja että 

hoidossa välillä joudutaan turvautumaan pakkotoimenpiteisiin. Potilaslähtöisyydellä psy-

kiatrisessa hoitotyössä tarkoitetaan usein vaihtoehtojen etsimistä pakkotoimille ja pak-

kotoimien käytön vähentämistä. Potilaslähtöisyyttä kehitettäessä psykiatrisessa sairaa-

lassa tulee ottaa huomioon ympäristö, jossa hoitotyötä tehdään sekä potilaslähtöisyyden 

perusteena olevat hoitotyön menetelmät toipumisorientaatio ja vuorovaikutuksellisuus. 

Toipumisorientaatiolla tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä, että potilaan oma kokemus 

elämän mielekkyydestä lisääntyy sairaudesta huolimatta (Gabrielsson – Sävenstedt –

Zingmark 2014.) 

 

 

3 Tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyö toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on 

kuvata raportoinnin nykytilaa. Toisen vaiheen tarkoituksena on selvittää, minkälaista on 

hyvä potilaslähtöinen raportointi psykiatrisen moniammatillisen tiimin näkökulmasta ja 

mitkä tekijät sitä edistävät. Opinnäytetyön tavoite on tuottaa tietoa, jonka avulla psykiat-

risen hoitotyön raportointikäytäntöjä on mahdollista kehittää sekä lisätä potilaslähtöi-

syyttä ja parantaa hoidon laatua.  
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Tutkimuskysymykset ovat: 

 

Minkälaisia ovat nykyiset raportointikäytännöt psykiatrisessa hoitotyössä? 

Minkälaista on hyvä potilaslähtöinen raportointi psykiatrisessa hoitotyössä? 

Mitkä tekijät edistävät hyvää potilaslähtöistä raportointia psykiatrisessa hoitotyössä? 

 

4 Opinnäytetyön toteutus 

4.1 Laadullinen tutkimus 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on laadullinen l. kvalitatiivinen. Laadullisessa tutki-

muksessa tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään tutkittavana olevaa ilmiötä tutkittavien 

näkökulmasta. Siinä tutkimus kohdistuu laatuun, ei määrään. Laadullisen tutkimuksen 

pyrkimys on kuvata jotain ilmiötä tai tapahtumaa ja ymmärtää tiettyä toimintaa tai tehdä 

jostain ilmiöstä teoreettisesti mielekäs tulkinta. Sen pyrkimyksenä eivät ole tilastolliset 

yleistykset (Tuomi – Sarajärvi 2009: 85 – 86.) 

 

Laadullisen tutkimuksen avulla pyritään analysoimaan ja selittämään käyttäytymistä, va-

lintoja ja mielipiteitä. Sen etuina pidetään strukturoimattomuutta, spontaanisuutta, luo-

vuutta ja joustavuutta. Yleisinä kiinnostuksenkohteina siinä ovat käytetty kieli, löydetyt 

säännönmukaisuudet sekä tekstin ja toiminnan merkityksen sekä aikaisempien koke-

muksien reflektoiminen ja ymmärrys. Laadulliselle tutkimukselle tyypillistä on tiedon han-

kinnan kokonaisvaltaisuus sekä aineiston kerääminen tilanteissa, jotka ovat luonnollisia 

ja todellisia (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 2009: 164.) Laadullisessa tutkimuksessa 

pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään ihmistä ja ilmiöitä ihmisen luontaisessa ympäris-

tössä. Tutkimuskysymyksinä käytetään mitä ja miksi jotain tapahtuu sekä asiat tutkitta-

vaan ilmiöön vaikuttavat. Laadullisella tutkimuksella selvitetään parhaiten sellaisia tutki-

muskysymyksiä, joista on saatavilla vain vähän tietoa. Sen menetelmät soveltuvat sel-

vittelemään esim. asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen syitä (Aira – Seppä 2010.)  

Sisällönanalyysiä käytetään kaikessa laadullisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen aineis-

tossa kuvataan tutkittavaa ilmiötä. Sisällön analyysin tarkoitus on muodostaa tutkitta-

vasta ilmiöstä selkeä kuvaus (Tuomi – Sarajärvi 2009: 107–108.) 
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4.2 Ensimmäisen vaiheen aineisto, sen kerääminen ja analysointi 

Opinnäytetyön toimintaympäristö on eteläsuomalainen psykiatrinen sairaala, jonka alu-

eella tapahtuu kaupungin psykiatrinen sairaalahoito. Psykiatrinen sairaalahoito tarjoaa 

erilaisten mielenterveysongelmien tehostettua tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta psykiat-

risen avohoidon tueksi tai tilanteissa, jossa avohoito tai muut hoitomuodot ovat riittämät-

tömiä. Psykiatrisessa sairaalassa työskennellään moniammatillisesti ja toiminta perustuu 

näyttöön perustaviin hoitomenetelmiin. Sairaalan henkilökuntaan kuuluu psykiatrian eri-

koislääkäreitä, psykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä, sairaanhoitajia, mielisairaanhoitajia 

tai lähihoitajia sekä erityistyöntekijöitä eli psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja toimintate-

rapeutteja. Psykiatrinen sairaalahoito on organisoitu hallinnollisesti mielialahäiriö- ja 

akuuttilinjaan sekä psykoosilinjaan. 

 

Aineisto kerättiin psykiatrisen sairaalan yksiköiden osastonhoitajilta (n=16). Sairaalan 

johtoryhmässä oli syksyllä 2016 sovittu, että tehdään selvitys osastojen henkilökuntako-

kouskäytännöistä, joita ovat osastotunnit, työpaikkakokoukset ja raportit. Aineistoa on 

kerätty sähköpostitse sairaalan osastonhoitajilta. Osastonhoitajia on pyydetty kuvaa-

maan osastojensa nykyisiä henkilökuntakokouskäytäntöjä. Pyyntö on toteutettu vapaa-

muotoisesti ilman strukturoitua kyselyä. Sairaalan ylihoitaja on hankkinut osastonhoita-

jilta luvat em. materiaalin käyttöön tässä opinnäytetyössä. Tähän työhön otettiin mukaan 

aineistosta ilmaukset, joilla kuvataan osastojen raportointikäytäntöjä. Muiden kokous-

käytäntöjen kuvaukset rajattiin ulkopuolelle, koska ne eivät liity tämän työn aiheeseen. 

Kerätyn aineiston tulosten avulla voidaan vastata ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, 

jossa haluttiin kartoittaa, millaisia ovat sairaalan nykyiset raportointikäytännöt.  

 

Saatu aineisto käytiin läpi useaan kertaan ja siihen merkittiin ne asiat, jotka liittyvät tämän 

opinnäytetyön aiheeseen. Kaikki muu jätettiin pois tästä opinnäytetyöstä. Merkityt asiat 

kerättiin yhteen erilleen muusta aineistosta, minkä jälkeen aineisto tyypiteltiin eli ryhmi-

teltiin tietyiksi tyypeiksi. Aineistossa olevista kuvauksista esitetyistä näkemyksistä etsit-

tiin yhteisiä ominaisuuksia. Yhteisistä näkemyksistä muodostettiin yleistys. Tämän poh-

jalta on kirjoitettu yhteenveto opinnäytetyön tuloksiin (Tuomi – Sarajärvi 2009: 92–93.) 
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4.3 Toisen vaiheen aineisto, sen kerääminen ja analysointi 

Toisessa vaiheessa kyselyyn vastanneet henkilöt ovat sairaalan eri osastojen moniam-

matillisten tiimien työntekijöitä. Sairaalassa on 16 osastoa. Osastot, joille kysely lähetet-

tiin, valikoituivat satunnaisotannalla arpomalla, koska mitään tarkoituksenmukaisia pe-

rusteita valinnalle ei ollut. Sairaalan toiminta on organisoitu siten, että mieliala- ja akuut-

tihäiriölinjan osastoja on 7 kpl, psykoosilinjan akuuttiosastoja on 5 kpl ja kuntoutuspsyki-

atrisia osastoja on 4 kpl. Arvonta suoritettiin linjoittain siten, että mieliala- ja akuuttilinjasta 

mukaan arvottiin 3 osastoa, psykoosilinjan akuuttiosastoista 2 kpl ja kuntoutusosastoista 

1 kpl. Mukaan valikoitui yhteensä kuusi osastoa, joiden moniammatillisten tiimien jäse-

nille (n=120) kysely lähetettiin. Moniammatillisen tiimin jäsenillä tarkoitetaan kaikkia hoi-

totyöntekijöitä, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja toimintaterapeutteja. 

 

Vastaajilla oli sairaalan ylihoitajan lupa käyttää vastaamiseen työaikaa. Sähköisen kyse-

lyn yhteydessä oli mukana saatekirje (Liite 1), jossa selitettiin mistä opinnäytetyössä on 

kyse ja mikä sen tarkoitus on. Saatekirjeessä ilmoitettiin, että vastaaminen tapahtuu täy-

sin anonyymisti ja että se on vapaaehtoista. Opinnäytetyötä ja siihen liittyvää kyselyä on 

esitelty ennen kyselyn käynnistymistä sairaalan kuukausikokouksessa sekä osastonhoi-

tajienkokouksessa. Vastausaikaa oli ensin kaksi viikkoa, mutta vastausten vähyyden ta-

kia sitä jatkettiin vielä kahdella viikolla. Kokouksissa tapahtuneen tiedottamisen lisäksi 

kyselyyn osallistuneiden osastojen osastonhoitajia informoitiin asiasta sähköpostitse. 

 

Toinen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, jossa oli avoimia kysymyksiä 

(Liite 1). Avoimilla kysymyksillä pyritään antamaan vastaajalle mahdollisuus omaan poh-

dintaan. Kysymyksien ei tule johdatella vastaajaa ja niiden on kyettävä antamaan tilaa 

kaikenlaisille tunteille. Kyselylomakkeen avulla saadaan vastauksia haluttuihin kysymyk-

siin, minkä ansiosta se on tehokas keino kerätä aineistoa ( Hirsjärvi– Remes– Sajavaara 

2009:201.) Kyselyn alussa oli kolme taustatietoja keräävää kysymystä, joiden avulla kar-

toitettiin vastaajan työkokemusta terveydenhuollossa, työpistettä sairaalassa ja ammat-

tiryhmää. Varsinaisia opinnäytetyön aiheeseen liittyviä avoimia kysymyksiä sähköisessä 

kysymyslomakkeessa oli kolme. Niistä pyrittiin tekemään sellaiset, että ne antavat vas-

tauksia tutkimuskysymyksiin ja että ne ovat sellaisia, että jokainen vastaaja käsittää ne 

samalla tavalla. Kysymykset esitestattiin neljällä moniammatillisen tiimin työntekijällä. 

Esitestauksen jälkeen todettiin, ettei kysymyksiin tarvinnut tehdä muutoksia. Niiden 

avulla saatiin kattavasti vastauksia toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen, joiden 

avulla kartoitetaan, minkälaista on hyvä potilaslähtöinen raportointi ja mikä sitä edistää. 
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Sähköinen kysymyslomake tehtiin käyttäen Questback-ohjelmaa. Vastaajille lähetettiin 

sähköpostitse linkki, josta pääsi vastaamaan kyselyyn. Lomakkeen käytettävyydestä 

sekä teknisestä valmistamisesta huolehti ko. ohjelman käyttöön perehtynyt kaupungin 

tietohallinnon työntekijä. Ohjelma toimitti vastaukset ensin em. työntekijälle, jolta aineisto 

kyselyn päätyttyä saatiin analysoitavaksi. 

 

Toinen aineisto analysoitiin induktiivista sisällönanalyysia käyttäen. Sisällönanalyysin 

avulla dokumenttien analysointi on systemaattista ja objektiivista. Sen avulla tutkittava 

ilmiö järjestetään ja kuvaillaan. Sisällönanalyysillä rakennettu malli esittää tutkittavan il-

miön tiivistettynä ja käsitteellistettynä. Analyysimenetelmä pohjautuu tulkintaan ja päät-

telyyn. Tavoitteena on kuvata tutkittavana olevaa aihetta mahdollisimman selkeästi ja 

löytää aineistosta löytyvistä kuvauksista seurauksia, sisältöjä ja merkityksiä. (Kyngäs – 

Vanhanen 1999; Tuomi – Sarajärvi 2004: 110; Elo – Kyngäs 2008.) Tutkittavaa ilmiötä 

voidaan kuvailla, järjestää ja mitata sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysin tarkoituk-

sena on tuottaa uutta tietoa ja uudenlaisia näkökulmia tutkittavaan asiaan. Sen avulla 

voidaan saada tutkittavasta aiheesta julki tosiasioita sekä laatia niiden perusteella uusia 

käytännön toimintaohjeita (Elo – Kyngäs 2008.) Sisällönanalyysin avulla kuvataan ai-

hetta yleisessä ja tiiviissä muodossa. Sisällönanalyysi sopii hyvin strukturoimattoman ai-

neiston analyysimenetelmäksi, jos tutkittavasta aiheesta ei ole paljon tutkittua aiempaa 

tietoa tai tieto on pirstoutunutta (Elo – Kyngäs 2008.). Analyysin tuloksena syntyy tutkit-

tavaa aihetta kuvailevia kategorioita, joita tässä opinnäytetyössä kutsutaan luokiksi. 

Luokkien avulla kuvataan tutkittavaa aihetta, lisätään sen ymmärtämistä ja tuotetaan 

uutta tietoa. Sisällönanalyysin teosta ei ole yksityiskohtaista ohjeistusta tai säännöstöä, 

vaan tiettyjä ohjeita, joissa kuvataan, kuinka analyysin prosessi etenee. Sisällönanalyy-

sin haaste on sen joustavuus, sillä sen tekemiseksi ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa 

kaavaa (Kyngäs –Vanhanen 1999; Elo – Kyngäs 2008.)  

 

Induktiivisella tarkoitetaan analyysissä etenemistä yksittäisestä yleiseen, deduktiivisella 

tarkoitetaan yleisestä yksittäiseen (Tuomi–Sarajärvi 2009:95). Induktiivisessa sisäl-

lönanalyysissa on kolme päävaihetta: pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsittei-

den luominen (Kuvio 1). Induktiivisen sisällönanalyysin ensimmäinen tehtävä on analyy-

siyksikön määrittäminen. Sen määrittämistä ohjaa tutkimustehtävä ja aineiston laatu. 

Analyysiyksikkö voi olla sana tai lause (Elo – Kyngäs 2008.) Tässä työssä analyysiyksi-

köiksi valittiin lauseet, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin. Kerätystä aineistosta kartoi-

tettiin vastauksia kysymyksiin, minkälaista on hyvä potilaslähtöinen raportointi ja mikä 

edistää hyvää potilaslähtöistä raportointia. 
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Kuvio 1. Induktiivisen sisällönanalyysin kulku (Tuomi – Sarajärvi 2009: 108–109). 

Analyysiyksikön valinnan jälkeen kerätty aineisto luettiin läpi useita kertoja. Lukeminen 

on aktiivista, mikä tarkoittaa sitä, että luettaessa aineistolle tehdään kysymyksiä, joilla 

haetaan vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tarkoitus on luoda pohja analyysille. Tavoit-

teena on uppoutua aineistoon lukemalla se toistuvasti monta kertaa läpi. Tutkija ei saa 

mitään uusia oivalluksia tai löydä uusia teorioita, jollei hän ole täysin perehtynyt tutkitta-

vaan aineistoon (Elo – Kyngäs 2008.) Luettaessa tämän työn aineistoa alkuperäisil-

maukset kerättiin ylös alkuperäisessä muodossaan.  

 

Analyysin etenemistä tässä työssä säätelee se, että analyysi on aineiston ohjaamaa. 

Tämän työn aineiston analyysistä on kuvattu esimerkki Taulukossa 1. Pelkistämisellä 

tässä työssä tarkoitetaan sitä, että aineistosta kerätyistä alkuperäisilmauksista saatu in-

formaatiosta karsitaan kaikki tutkimukselle epäolennainen pois ja siitä muodostetaan 

pelkistetty ilmaisu. Pelkistäminen on informaation tiivistämistä ja sen pilkkomista osiin. 

Pelkistämisessä käytetään mahdollisimman tarkkaan samoja ilmaisuja kuin alkuperäi-

sessä aineistossa (Tuomi – Sarajärvi 2004: 109.)  

 

Seuraavaksi pelkistetyt ilmaisut kerättiin luetteloiksi. Tämä on luokkien muodostamisen 

ensimmäinen vaihe. Seuraava vaihe on ilmaisujen järjestely ryhmiksi, mikä tarkoittaa 

edellä kuvattujen pelkistettyjen ilmaisujen erilaisuuksien ja samankaltaisuuksien etsi-

mistä (Kyngäs – Vanhanen 1999). Tässä työssä ryhmiteltäessä etsittiin ja yhdistettiin 

pelkistyksistä ne asiat, jotka kuuluvat yhteen. Samaa tarkoittaville ilmaisuille annettiin 

niiden sisältöä mahdollisimman hyvin kuvaava nimi, näin saatiin muodostettua alakate-

goriat, joista tässä työssä käytetään nimeä alaluokka. Sisällönanalyysi jatkuu yhdistä-

mällä saman sisältöiset alaluokat toisiinsa, jolloin niistä muodostuu yläluokka. Yläluo-

kalle annetaan sen sisältöä eli siihen kerättyjä alaluokkia mahdollisimman hyvin kuvaava 

Aineisto

• Valitaan 
analyysiyksikkö

• Etsitään 
alkuperäisilmaukset

Pelkistykset
• Pelkistettyjen 

ilmauksien ryhmittely 
alaluoksiksi

• Alaluokkien 
nimeäminen

Käsitteellistäminen

• Alaluokkien yhdistely 
yläluokiksi ja 
nimeäminen

• Yläluokkien yhdistely 
pääluokiksi ja 
nimeäminen
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nimi. Tämä työvaihe on nimeltään abstrahointi eli käsitteellistäminen. Abstrahointia voi-

daan jatkaa niin pitkälle kuin se on työn sisällön kannalta tarkoituksenmukaista ja miele-

kästä (Elo – Kyngäs 2008.)  

 

Taulukko 1. Esimerkkejä aineiston analyysistä. 

Alkuperäisil-
maus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Otetaan huomi-
oon potilaan itse 
kertoma näkö-
kulma hoidos-
taan 
 
Potilaan omien 
toiveiden, mieli-
piteiden ja poti-
laan oman koke-
muksen tilan-
teestaan tulisi 
näkyä. 
 

Potilaan näkökulman huo-
miointi 

 
 
 

Potilaan toiveiden huomiointi 
 

Potilaan mielipiteiden huomi-
ointi 

 
Potilaan kokemuksen huomi-

ointi 
 

Potilas osallistuu 
hoidon suunnitte-
luun 

Potilaan 
osallisuu-
den toteu-
tuminen 

Raporttiin saa-
daan mukaan 
potilaan näke-
mys ja voidaan 
pohtia noiden 
näkemysten 
pohjalta hoidon 
suunnittelua 
 
Potilas voisi 
myös itse osal-
listua raportti-
keskusteluun 
 
Potilas on mu-
kana kuule-
massa, kun ra-
porttia pidetään 
voinnistaan riip-
pumatta. 

Potilaan näkemys raportilla 
 
 
 
 
 
 

Potilas osallistuu raporttiin 
 
 
 

Potilas kuulemassa raporttia 
 

Potilas mukana voinnista riip-
pumatta 

Potilas läsnä ra-
portointitilanteessa 

 

Opinnäytetyön aineiston analyysin eri vaiheissa työvälineenä käytettiin tekstinkäsittely-

ohjelmaa, jonka avulla merkattiin väreillä ja erilaisilla fonteilla alkuperäisilmaukset, niiden 

pelkistykset ja ryhmittelyt sekä yhdistäminen ala- ja pääluokkiin. Ryhmittelyvaiheessa 

apuna käytettiin taulukointia. Sähköisen kyselyn vastauksista muodostuva aineisto, jo-

hon kaikki vastauksista koostuva teksti on kirjoitettu fontilla Ariel koko 11 rivivälin ollessa 

2, on kokonaisuudessaan kooltaan18 sivua. 
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5 Tulokset 

5.1 Nykyiset raportointikäytännöt 

Selvityksissä kuvataan vaihtelevasti sairaalan osastojen raportointikäytäntöjä, niiden or-

ganisointia, raportointitilaisuuksiin osallistuvaa henkilökuntaa ja sen lukumäärää, rapor-

tointitilaisuuksien kestoa sekä sivutaan mahdollisia niihin liittyviä ongelmia.  

 

Tulosten mukaan nykyisistä raportointikäytännöistä muodostui kaksi luokkaa: erilaiset 

tavat raportoida ja raportin organisointi. Näiden kokonaisuuksien avulla voidaan vastata 

tämän työn ensimmäiseen tutkimuskysymykseen sairaalan nykyisistä raportointikäytän-

nöistä. 

5.1.1 Erilaiset tavat raportoida 

Tässä luvussa keskeisiä asioita ovat raportin sisältö, raportointivastaavan tehtävät, ra-

portointilomake ja raportointitilaisuus. Raporttikäytäntöjen kuvauksissa keskitytään lä-

hinnä tapoihin, joilla raportti toteutetaan. Osastoilla on poikkeuksetta käytössä perintei-

nen suullinen raportointi. Raportin sisältöä vastauksissa on kuvattu jonkin verran. Ra-

porttien sisällöt arvioidaan samansuuntaisiksi. Suullisesti annetulla raportilla välitetty in-

formaatio löytyy pääosin kirjallisessa muodossa sähköisestä potilastietojärjestelmästä. 

 

Osalla osastoista vastuun raportin sisällöstä kantaa työn jaossa valittu raporttivastaava, 

joka raporttia pitäessään pyrkii siihen, että kaikki asiat välittyvät raportille osallistuvalle 

työryhmälle. Näillä osastoilla raporttivastaava huolehtii raportoinnista myös osastonlää-

käreille sekä tiedonvälityksestä muulle työryhmälle. Usein pyritään siihen, että edellisen 

iltavuoron raporttivastaava pitää myös seuravan aamun ja iltapäivän työvuorojen vaih-

teessa tapahtuvat raportit. Raporttivastavan tehtäviin kuuluu huolehtia, että potilaiden 

vastuuhoitajat ovat kirjanneet työvuoron ajalta potilaansa voinnin seurantaa hoitokerto-

mukseen. Osa osastoista on siirtynyt käyttämään uutta mallia, jossa omahoitajat tai työ-

vuorokohtaiset vastuuhoitajat raportoivat hoitamistaan potilaistaan suoraan seuravan 

työvuoron työntekijöille lukuun ottamatta yövuoron hoitajia, jotka yhteisesti kertovat aa-

muvuoron työryhmälle yöraportin. Näillä osastoilla omahoitajat tai vuorokohtaiset vas-

tuuhoitajat myös huolehtivat hoitamiensa potilaiden asioiden raportoinnista lääkäreille.  
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Osastoilla on käytössä raportointitilaisuuden tukena paperille tulostettu raportointilo-

make. Lomake on yleensä A4-kokoinen paperi, johon on kirjattu osastolla olevien poti-

laiden perusasiat, nimet, huone- ja vuodepaikat ja pääkohdat hoitosuunnitelmasta, esi-

merkiksi potilaan tutkimukset tai muut hoitosuunnitelmaan kuuluvat tapahtumat. Sairaa-

lan puhekielessä yleisesti tästä paperista käytetään kutsumanimeä potilaslista. Raport-

tivastaava huolehtii raportointilomakkeen ajantasaisuudesta ja tulostaa ne raportointiti-

laisuuteen osallistuville työntekijöille.  

 

Kerätystä aineistosta käy ilmi, että raporttivastaava kertoo raportointitilaisuudessa oma- 

tai vastuuhoitajan potilastietojärjestelmään tekemät kirjaukset. Raportointia ohjaa poti-

laan hoitotyönsuunnitelma ts. mitä potilaan hoidossa on asetettu tavoitteeksi ja kuinka 

hoidon toteuttamisessa nämä tavoitteet on huomioitu. Raportointitilaisuudessa kuvataan 

potilaan vointi ja siinä tapahtuneet muutokset. Joidenkin osastojen kohdalla on maininta 

siitä, että raportointilaisuudessa vältetään potilaan hoitoon liittyvistä asioista päättämistä. 

Potilaan hoidon sisällön muutoksista ja muista hänen hoitoonsa liittyvistä asioista pyri-

tään päättämään ja niitä käsittelemään siten, että potilas itse on läsnä mukana tilan-

teessa osallistumassa suunnitteluun ja päätöksentekoon. Raportilla ei siis tehdä hoito-

suunnitelmaa. 

 

5.1.2 Raportin organisointi 

Työvuorojen vaihteeseen ajoittuvat raportointitilaisuudet pidetään aamu- ilta- ja yövuo-

rojen aluksi. Raportointitilaisuuksiin käytetty aika vaihtelee. Usein kestoltaan lyhin on yö- 

ja aamuvuoron välillä pidetty raportti ja pisimpään kestää aamu- ja iltatyövuorojen vaih-

teen raportointitilaisuus. Raportointitilaisuuden kestoksi määritellään yleisesti n. 30 mi-

nuuttia. Aika, joka raportin pitämiseen kuluu, riippuu potilaiden määrästä, potilasvaih-

dosta ja työvuoronsa aloittavien työntekijöiden tilanteesta. Vapaapäiviltä töihin palaava 

työntekijä tarvitsee perusteellisemman raportin kuin osaston tilanteeseen perehtynyt 

henkilö, joka on voinut olla töissä edellisenä päivänä. Raportin aikataulujen venyminen 

yli sovitun ajan oli ongelma joissakin kuvauksissa. Joskus esimerkiksi yövuoron hoitaja 

joutuu aamulla antamaan raportin työvuoroaan aloittaville hoitajille, joista kukaan ei ole 

ollut edellisenä iltana työvuorossa. Tällöin yöhoitaja kertoo yön tapahtumien lisäksi myös 

edellisen illan tärkeimmät asiat sekä potilaiden mahdolliset ajankohtaiset rajoitteet. Työ-

vuorosuunnittelun tärkeys painottuu siinä, ettei raporttiin kulu liikaa aikaa. Raportointilai-

suuden yhteydessä tehdään alkavan työvuoron työnjako, siinä sovitaan raportti-, lääke- 

ja keittiövuorossa olevat hoitajat. 
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Raportointitilaisuus pidetään kuvausten mukaan sitä varten varatussa tilassa, joka voi 

olla esimerkiksi osaston kanslia tai työntekijöiden taukotila. Tila on pyritty järjestämään 

mahdollisimman rauhalliseksi. Kanslia saattaa välillä olla vilkas ja puhelimet soida, mikä 

voi aiheuttaa keskeytyksiä ja häiritä tiedonkulkua. 

 

5.2 Hyvä potilaslähtöinen raportointi 

Kyselyyn vastasi yhteensä 20 sairaalan työntekijää. Vastaajien työkokemukset tervey-

denhuollossa vaihtelevat vuodesta 41 vuoteen. Työntekijöistä 80 % työskenteli mieliala-

häiriö- ja psykoosilinjan akuuttiosastoilla ja 25 % psykoosilinjan kuntoutusosastoilla. Vas-

taajista 90 % kuului hoitotyöntekijöiden ammattiryhmään ja 10 % oli erityistyöntekijöitä. 

 

Tulosten mukaan hyvä potilaslähtöinen raportointi sisältää neljä keskeistä osa-aluetta: 

potilaan kokemustiedon huomiointi, potilaan tilanteen kokonaisvaltainen huomiointi, am-

matillinen työskentely ja tehokas tiedonvälitys (Taulukko 2). 

 

Taulukko 2.  Hyvä potilaslähtöinen raportointi 

Pääluokka Yläluokka 

Hyvä potilaslähtöinen raportointi 

Potilaan kokemustiedon huomiointi 

Potilaan tilanteen kokonaisvaltainen huomiointi 

Ammatillinen työskentely 

Tehokas tiedonvälitys 

 

Potilaan kokemustiedon huomiointi muodostui viidestä alaluokasta, joita ovat potilaan 

osallistuminen hoitonsa suunnitteluun, potilaan läsnäolo raportointitilanteessa, potilaan 

kuulluksi tuleminen, potilaan näkemysten arvostaminen sekä potilaan tarpeiden arvos-

taminen (Taulukko 3.) 
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Taulukko 3. Potilaan kokemustiedon huomiointi 

Yläluokka Alaluokka 

Potilaan kokemustiedon huomiointi 

Potilaan osallistuminen hoitonsa suunnitteluun 

Potilaan läsnäolo raportointitilanteessa 

Potilaan kuulluksi tuleminen 

Potilaan näkemysten arvostaminen 

Potilaan tarpeiden arvostaminen 

 

Potilaan osallistuminen hoitonsa suunnitteluun oli vastaajien mukaan tärkeä osa hyvää 

potilaslähtöistä raportointia. Potilas on oman tilanteensa asiantuntija ja raportoinnin läh-

tökohta. Henkilökunnan tehtävä on tukea potilasta tuntemaan ja ymmärtämään hoito-

suunnitelmansa. Hyvään potilaslähtöiseen raportointiin katsottiin kuuluvan potilaan läs-

näolo raportointitilanteessa. Osassa vastauksista arvioitiin, että potilas voisi olla läsnä 

raportointilanteessa voinnistaan riippumatta. Potilalle tarjoutuu silloin mahdollisuus 

saada tietoa ja palautetta nykyisestä voinnistaan. Potilaan kokemus siitä, että hän tulee 

kuulluksi, on olennainen osa potilaslähtöistä raportointia. Potilaan tulee tulla kuulluksi 

koko hoitoprosessin ajan. Potilaan näkemyksen arvostamisen katsottiin muodostuvan 

siitä, että hänen ajatuksiaan hoidosta kuunnellaan ja huomioidaan potilaan esiintuomia 

asioita, ongelmia, toiveita ja pyyntöjä. Potilaiden tarpeet ovat yksilöllisiä, niitä tulee ar-

vostaa. Potilaan tarpeita tulee ammatillisesti priorisoida siten, että hän tulee hoidossaan 

parhaalla mahdollisella tavalla autetuksi. Potilaiden tarpeet saada tukea tai tietoa ovat 

erilaisia, minkä huomioiminen kuuluu hyvään potilaslähtöiseen raportointiin.  

”Potilaan asioita koskeva raportointi huomioi potilaan omat lähtökohdat.   

Miten potilas itse kokee tilanteensa? Onko hän tietoinen omasta hoitosuun-

nitelmastaan? Kuinka potilas on hoidon sisällön / hoitosuunnitelman tavoit-

teet sisäistänyt? Missä hän tarvitsee tukea / lisäinformaatiota? Miten hen-

kilökunta voi tukea potilasta hoidon tavoitteiden saavuttamisessa?” 
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Potilaan tilanteen kokonaisvaltainen huomiointi muodostui kolmesta alaluokasta, joita 

ovat potilaan voinnin huomioiminen, potilaan nykytilanteen arvioiminen ja potilaan hoito-

historian huomioiminen (Taulukko 4). 

Taulukko 4. Potilaan tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen 

Yläluokka Alaluokka 

Potilaan tilanteen kokonaisvaltai-

nen huomioiminen 

Potilan voinnin huomioiminen 

Potilaan nykytilanteen arvioiminen 

Potilaan hoitohistorian huomioiminen 

 

Potilaan voinnin huomioiminen sisältää jatkuvaa ammatillista voinnin seurantaa, arvioi-

mista ja siitä tiedottamista. Hoitajan tulee olla perillä potilaan voinnista. Potilaan nykyti-

lanteen arvioiminen sisältää potilaan perustiedot, tulosyyn, ongelmat sekä lääkitystiedot. 

Potilaan tilanteen kokonaisvaltaiseen huomioimiseen kuuluu myös hänen aiemman hoi-

tohistoriansa tunteminen. Aiemmista hoitojaksoista ja niiden kulusta tulee tiedottaa.  

 

”Kerrotaan olennainen asia potilaan voinnista, sillä hetkellä ja aiemmin. 

Myös pohdintaa/ kertomista miten hoito jatkuu ja millä tavoin, huomioiden 

potilaan sen hetkiset voimavarat. Raportointiin kuuluu sisältyä mahdollisim-

man tarkka ajankohtainen tilanne hoidon suhteen.” 

 

Ammatillinen työskentely koostui kolmesta alaluokasta, jotka ovat yhteistoiminnallisuus, 

omahoitajuus sekä potilaan ja omaisten kunnioittava kohtelu (Taulukko 5). 

Taulukko 5. Ammatillinen työskentely 

Yläluokka Alaluokka 

Ammatillinen työskentely 

Yhteistoiminnallisuus 

Omahoitajuus 

Potilaan ja omaisten kunnioittava kohtelu 
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Yhteistoiminnallisuus on osa hyvää potilaslähtöistä raportointia, mikä psykiatrisessa hoi-

totyössä näkyy potilaan aseman korostamisena. Potilaan oma kokemus huomioidaan ja 

hänen hoitoon osallistumistaan lisätään. Yhteistoiminnallisuudessa tieto rakentuu vasta-

vuoroisesti potilaan ja moniammatillisen tiimin välillä. Potilaan ja työryhmän tavoitteet ja 

linjaukset ovat yhteiset. 

 

”Potilaan oman kokemuksen, asiantuntiuuden sekä mielipiteiden huomioi-

vaa ja esiin tuovaa, potilasta kunnioittavaa. Eri ammattiryhmien näkemys-

ten huomioimista ja napakkaa kokoamista yhteen niin, että potilas/tiimi ym-

märtää selkeästi "missä mennään", millaiset ovat yhteiset tavoitteet ja lin-

jaukset.” 

 

Vastaajat arvioivat omahoitajuuden olevan merkittävä tekijä hyvässä potilaslähtöisessä 

raportoinnissa. Omahoitaja on tärkeä tiedonvälittäjä, sillä omahoitaja tuntee potilaan par-

haiten. Omahoitajakeskustelujen sisältö kuuluu potilaslähtöiseen raportointiin. Omahoi-

tajan suorittama raportointi tulee olla potilaan tiedossa. Hoitavan työryhmän välinen su-

juva tiedonkulku on myös osa hyvää potilaslähtöistä raportointia. Ammatilliseen työsken-

telyyn kuuluu potilaiden ja omaisten kunnioittava kohtelu. 

 

”Ei myöskään tuomitsevaa asennoitumista: "juoppohan se on..", "tällainen 

narkkari..". Raportointi ei saisi ajautua sivupoluille, vaan tavoitteena tosi-

aan olisi pitäytyä tiedetyissä tosiasioissa.” 

 

Neljäs yläluokka, tehokas tiedonvälitys, sisältää kolme alaluokkaa, jotka ovat kattava 

viestintä, hoidon jatkuvuuden huomioiminen ja olennainen hoitotyön tieto (Taulukko 6). 

 

Taulukko 6. Tehokas tiedonvälitys 

Yläluokka Alaluokka 

Tehokas tiedonvälitys 

Kattava viestintä 

Hoidon jatkuvuuden huomioiminen 

Olennainen hoitotyön tieto 
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Kattava viestintä on osa tehokasta tiedonvälitystä. Viestintä ei sisällä tulkintaa tai siinä 

pyritään mahdollisimman vähäiseen tulkintaan. Viestinnässä ei tehdä liikaa oletuksia, 

vaan pitäydytään tosiasioissa ja raportointitilanteessa kohtuullisessa pohdinnassa. Poti-

laan asioiden pohdintaa tulee tapahtua, mutta niille on oltava oma fooruminsa, kuten 

hoitokokoukset ja -neuvottelut. Kattavaan viestintään kuuluu myös tarpeettoman toiston 

välttäminen. Hoidon jatkuvuuden huomioiminen on osa tehokasta tiedonvälitystä. On tär-

keää miettiä, mitkä raportilla kerrotut asiat varmistavat hoidon jatkuvuutta. Raportoita-

essa kerrotaan hoidon suunnitellusta jatkosta ja osatavoitteista sekä kerrotaan hoito-

suunnitelmassa olevista hoitotyön keinoista, joiden avulla tavoitteisiin pyritään. 

 

”Potilaan oma kokemus voinnistaan huomioidaan. Tulkinta minimiin. Kir-

jauksiin suoria lainauksia potilaan kokemuksista.” 

 

Olennainen hoitotyön tieto sisältää nykytilanteeseen keskittymistä, olennaisten asioiden 

esiintuontia. Sen avulla edistetään hoitotyön laatua. Kerronta on ytimekästä, napakkaa 

ja mahdollisimman sujuvaa sekä yksilöllistä tietoa potilaasta. Raportilla kerrotaan ajan-

tasainen hoitosuunnitelma. Hoitavan työryhmän tulee tuntea hoidon tavoitteet pystyäk-

seen työskentelemään tehokkaasti. Potilaan historia ja tämänhetkinen hoitokertomus 

huomioidaan. Raporttiin valmistaudutaan kirjaamalla ja tarkistamalla, että kaikki kirjaa-

miset ovat ajan tasalla. Tällä tavalla pystytään pitämään hyvin suunniteltu raportti, jossa 

kaikki oleellinen tieto tulee kerrottavaksi napakasti, selkeästi ja aikailematta. 

 

”Potilaslähtöinen raportointi on sellaista, jossa lyhyesti/tiivistetysti tulevat 

esiin potilaan perustiedot (syntymäaika, siviilisääty, asuminen) potilaan tu-

losyy, mahdollinen diagnoosi, somaattiset ongelmat, oirekuvasto, senhet-

kinen lääkitys ja hoidon TAVOITE (miksi on meillä hoidossa? Mihin py-

rimme? Mitä potilas hoidosta ajattelee?) Punaisena lankana se, että pitäy-

dymme potilaan tilanteessa faktatietoihin perustuen.” 

 

5.3 Hyvää potilaslähtöistä raportointia edistävät tekijät 

Tulosten mukaan hyvää potilaslähtöistä raportointia edistävät tekijät koostuvat neljästä 

keskeisestä osa-alueesta: potilaan osallisuuden toteutuminen, raportin strukturointi, am-

matillinen osaaminen ja motivoiva työympäristö (Taulukko 7). 
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Taulukko 7. Hyvää potilaslähtöistä raportointia edistävät tekijät 

Pääluokka Yläluokka 

Hyvää potilaslähtöistä raportointia 

edistävät tekijät 

Potilaan osallisuuden toteutuminen 

Raportin strukturointi 

Ammatillinen osaaminen 

Motivoiva työympäristö 

 

Ensimmäinen yläluokka, joka edistää hyvää potilaslähtöistä raportointia on potilaan osal-

lisuuden toteutuminen. Se koostui neljästä alaluokasta, joita ovat potilas mukana rapor-

tilla, potilas mukana hoidon suunnittelussa, potilaan kuulluksi tuleminen sekä eettisyys 

potilaan kohtelussa (Taulukko 8.) 

Taulukko 8. Potilaan osallisuuden toteutuminen 

Yläluokka Alaluokka 

Potilaan osallisuuden toteutuminen 

Potilas mukana raportilla 

Potilas mukana hoitonsa suunnittelussa 

Potilaan kuulluksi tuleminen 

Eettisyys potilaan kohtelussa 

 

Potilaan osallisuuden toteutumista edistää potilaan mukanaolo raportilla, joko siten, että 

hän on tilanteessa itse läsnä kertomassa omia näkemyksiään hoidosta tai siten että hä-

nen näkemyksensä välittyy raportilla työntekijän kertomana. Potilaan ottaminen mukaan 

hoitonsa suunnitteluun edistää potilaan osallisuuden toteutumista. Potilaan hoitoa suun-

nitellaan potilaan yhdessä kanssa. Suunnittelussa huomioidaan potilaan esille tuomat 

asiat. Potilas on läsnä tiedonkeruussa ja hän voi kertoa näkemyksensä asioista tai aiem-

pien hoitojaksojen kulusta. Potilaan kuulluksi tulemisen kokemuksella on vastausten mu-

kaan merkittävä osa potilaan osallisuuden toteutumisessa. Kuulluksi tulemista edistävät 

säännölliset keskustelut potilaan kanssa sekä aktiivinen vuorovaikutus potilaan ja hänen 
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verkostonsa kanssa. Eettisyys potilaan kohtelussa tulee huomioida. Raportoitaessa suh-

taudutaan potilaaseen ja hänen verkostoonsa kunnioittavasti. Potilaan ja hänen verkos-

tonsa yksityisyys tulee turvata raportoitaessa.  

 

”Ilman tietoa potilaan ja omaisten ajattelumaailmasta on mahdotonta tehdä 

potilaslähtöistä raportointia vaan se muuttuu "kanslian ikkunanlasin läpi " 

tehdyistä havainnoista perustuvaan raportointiin ja hoitajien subjektiiviseen 

arvioon potilaan voinnista, ilman varsinaista tietoa.”  

 

Toinen yläluokka, joka vastausten mukaan edisti hyvää potilaslähtöistä raportointia, on 

raportin strukturointi (Taulukko 9). Se koostui kolmesta alaluokasta, jotka ovat raportin 

suunnittelu, raportin täsmällinen rakenne ja raportin aikataulu. 

Taulukko 9. Raportin strukturointi 

Yläluokka Alaluokka 

Raportin strukturointi 

Raportin suunnittelu 

Raportin täsmällinen rakenne 

Raportin aikataulu 

 

Raportin suunnittelu sisältää raporttiin valmistautumisen ja potilaan tilanteeseen pereh-

tymisen. Raporttiin valmistaudutaan kirjaamalla sekä huolehtimalla kaikki kirjaukset ajan 

tasalle. Raportin suunnitteluun kuuluu potilaan aikaisempien perusteellisten hoitotietojen 

kokoaminen. Hyvin suunniteltu raportti välittää tarpeeksi tietoa. Raportin täsmällisen ra-

kenteen katsottiin edistävän raportin strukturointia. Se perustuu selkeyteen ja siihen, että 

raportoinnissa keskitytään olennaiseen. Raportin täsmällisen rakenteen edellytys on 

hyvä hoitotyön kirjaaminen. Hyvin strukturoidulla raportilla on sovittu aikataulu, jossa so-

vitusti pysytään. Raporttivastaavalta vaaditaan raporttitilanteessa kykyä pitää raportti tii-

viinä ja keskittyä olennaiseen ja näin vähentää aikailua ja säästää aikaa ensisijaiseen 

hoitotyöhön. 
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”Raportoinnissa, jossa kaikki työntekijät käyvät kertomassa potilaistaan 

suurta sekavuutta ja tieto jää matkalle minkä lisäksi raportit venyvät, jolloin 

myös kuulijan keskittymiskyky herpaantuu, mikä ei potilaan hoidon kan-

nalta anna ihanteellista kuvaa. Omana hoitajana mahdollisimman selkeä ja 

ytimekäs raportti mikä sisältää olennaisen, jotta muutkin henkilökunnasta 

voisivat olla parhaalla mahdollisella tavalla ajan tasalla.” 

 

”Raportille määräaika kuinka kauan kestää. Olla itse esimerkkinä.” 

 

Kolmas hyvää potilaslähtöistä raportointia edistävä yläluokka ammatillinen osaaminen 

koostui kolmesta alaluokasta, jotka ovat psykiatrisen hoitotyön taidot, omahoitajatyös-

kentely ja työryhmätaidot (Taulukko 10). 

Taulukko 10. Ammatillinen osaaminen 

Yläluokka Alaluokka 

Ammatillinen osaaminen 

Psykiatrisen hoitotyön taidot 

Omahoitajatyöskentely 

Työryhmätaidot 

 

Psykiatrisen hoitotyön taidot ovat erityisosaamista, jota työntekijä osaa soveltaa työteh-

tävissään. Hoitotyön taitojen yksi osa-alue on raportoijan kyky keskittyä olennaisiin asi-

oihin hoitotyön kannalta. Hoitotyön taidoiltaan kokenut raportoija pystyy valitsemaan hoi-

don kannalta tärkeät tiedotettavat asiat. Hoitotyöntaitoja edistetään täydennyskoulutuk-

sella ja työnohjauksella. Omahoitajatyöskentelyyn kuuluu omahoitajasuhde, jossa työn-

tekijä ja potilas pyrkivät yhteistyössä työskentelemään potilaan terveyden edistämiseksi. 

Omahoitaja valitaan heti hoidon alussa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat vuorovaikutus poti-

laan kanssa ja tiedottamisesta huolehtiminen potilaan ja häntä hoitavan työryhmän vä-

lillä. Onnistunut vuorovaikutus potilaan ja omahoitajan välillä mahdollistaa hyvän ja luot-

tamuksellisen hoitosuhteen muodostumisen. Työryhmätaitojen katsottiin myös edistä-

vän ammatillista osaamista. Ne mahdollistavat työskentelyn moniammatillisessa tii-
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missä, omassa työryhmässä sekä sidosryhmien kanssa. Työntekijä kykenee rakenta-

vaan yhteistyöhön eri ammattiryhmien kanssa ja pystyy kommunikoimaan asianmukai-

sesti vaihtuvissa tilanteissa hyödyntäen ammatillisia vuorovaikutustaitojaan. Työryhmä-

taitoihin kuuluu muiden työntekijöiden kunnioitus ja ammattitaidon arvostaminen. Työ-

ryhmä on sitoutunut hyvään tiedonvälitykseen ja raportointiin kaikkien ammattiryhmien 

välillä. Toimivassa työryhmässä työntekijöiden erilaiset osaamiset täydentävät toisiaan. 

Kaikki voivat käyttää taitojaan ja toisen työntekijän jokin vahvuus täydentää toisen työn-

tekijän puutteellista osaamista. 

 

”Potilaslähtöistä raportointiani edistävät työyhteisössä käydyt pohdinnat 

hoidon toteuttamisen suhteen. Keskustelut toisen omahoitajan kanssa hoi-

don suunnasta ja toteuttamistavoista yhteistyössä potilaan kanssa esim. 

viikottaiset omahoitajakeskustelut joissa mahdollisuuksien mukaan toinen 

omahoitaja myös”. 

 

”Työnohjaus. Riittävät tauot ventiloida potilaan aiheuttamaa henkistä kuor-

mitusta ja jakaa asiaa kollegoiden kanssa. Työparina tapaamisen juurtumi-

nen työtavaksi ja sen mahdollistaminen.” 

 

Neljäs yläluokka, joka vastausten mukaan edistää hyvää potilaslähtöistä raportointia on 

motivoiva työympäristö (Taulukko 11). Se koostui kahdesta alaluokasta, jotka ovat kan-

nustava organisaatio ja mielekäs kokemus omasta työstä. 

 

Taulukko 11. Motivoiva työympäristö 

Yläluokka Alaluokka 

Motivoiva työympäristö 

Kannustava organisaatio 

Mielekäs kokemus omasta työstä 

 

Organisaatiolla tulee olla selkeä käsitys, mitä tavoitteita se haluaa saavuttaa. Käsitys 

organisaation visiosta täytyy toteutua läpi organisaation kaikkien tasojen. Henkilöstön 
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osaaminen tulee saada organisaation käyttöön. Osaamisen johtamisen merkitys koros-

tuu ja esimiehen rooli osaamisen johtajana on tärkeä. Esimies suunnittelee ja toteuttaa 

henkilöstön kanssa yhteistyössä organisaation tavoitteita. Hän motivoi, tukee ja ohjaa 

hoitotyöntekijöitä. Kannustava organisaatio on vastaajien mukaan avoin ja muutosmyön-

teinen. Kannustavassa organisaatiossa ymmärretään henkilöstön merkitys tuloksen luo-

misessa. Henkilökunnan määrään on resursoitu tarpeeksi. mikä mahdollistaa laaduk-

kaan hoitotyön tekemisen. Johdon tuki edistää työtyytyväisyyttä. Päätökset tehdään oi-

kean tiedon perusteella oikeudenmukaisesti. Kannustava organisaatio huolehtii tiedotta-

misesta oikea-aikaisesti. Työntekijöitä kuullaan tasapuolisesti ja heitä kohdellaan kun-

nioittavasti.  

 

”Resurssointi, toimivat (potilastieto)järjestelmät, turvallinen ympäristö” 

 

”Kokeilla uusia keinoja raportoinnin suorittamiseen (vaikkeivat jäisikään 

heti elämään käytäntöön). Vaatii myös aktiivista otetta lähiesimiehiltä ja 

myös lääkäreiden tulee innostua asiasta.” 

 

”Liiallisesta moniajosta luopuminen, ettei hoitajan perustyö keskeytyisi 

koko ajan ja joudu esim. hoitamaan muiden ammattiryhmien (sihteeri: pu-

helimeen vastaaminen ja laitoshuolto: iltapalan valmistaminen) työtehtä-

viä.” 

 

Työhönsä tyytyväinen henkilöstö toteuttaa laadukasta hoitotyötä. Hoitotyöntekijän mie-

lekäs kokemus omasta työstään edistää potilaslähtöisyyttä raportoinnissa. Hoitotyönte-

kijä on kiinnostunut työstään, hänellä on halua ja motivaatiota tehdä työtä, hän on aktii-

vinen työntekijä. Mielekäs kokemus omasta työstä syntyy hyvästä ammatti-identiteetistä, 

työntekijä kokee oman osaamisensa ja työssä selviytymisensä hyväksi. 
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6 Pohdinta 

6.1 Tulosten pohdinta 

Osastoilla on käytössä hoitotyön suullinen raportointi työvuorojen vaihteessa. Aineis-

tosta käy ilmi, että raporttivastaava kertoo raportointitilaisuudessa oma- tai vastuuhoita-

jan sähköiseen potilastietojärjestelmään tekemät kirjaukset. Aiemman tutkimustiedon 

perusteella se on hyvin perinteinen menettelytapa psykiatrisilla sairaalaosastoilla (Cleary 

– Walter – Horsfall 2009). Tämän opinnäytetyön tuloksista tuli esille, että raportointitilai-

suuden tukena osastoilla käytettiin paperille tulostettua raportointilomaketta. Sairaalan 

puhekielessä yleisesti tästä paperista käytetään kutsumanimeä ”aivot” tai potilaslista. 

Raportointilomakkeen tarkoituksena on edistää ja tehostaa tiedonkulkua. Lomakkeelle 

on kirjattu osastolla olevien potilaiden perusasiat, nimet, huone- ja vuodepaikat ja pää-

kohdat hoitosuunnitelmasta, esimerkiksi potilaan tutkimukset tai muut hoitosuunnitel-

maan kuuluvat tapahtumat. Hyvin laaditun raportointilomakkeen on todettu lisäävän tie-

donkulun tehokkuutta ja parantavan potilastyytyväisyyttä, koska hoitajat ovat sen avulla 

paremmin ajan tasalla potilaan tilanteesta. Lomakkeeseen voidaan kirjata myös potilaan 

varomerkkejä sekä lääkitystiedot. Raportointilomake ei toimi, jollei sitä jatkuvasti päivi-

tetä (Burleton 2013.) Pelkästään suullisesti pidetty raportti on altis informaatiokadolle. 

Pelkästään puhumalla välitetty tieto ei välity täydellisesti kuulijalle. Parhaiten tietoa välit-

tyy onnistuneesti kuulijalle, kun suullisen raportin tukena käytetään raportointilomaketta, 

johon on kirjattu tärkeimmät potilastiedot. Suurin hävikki tiedon perillemenossa tapahtuu, 

kun menetelmänä on pelkkä suullinen raportti (Pothier – Monteiro – Mooktiar – Shaw 

2005.) 

 

Osalla osastoista vastuun raportin sisällöstä kantaa työvuoron työn jaossa valittu raport-

tivastaava, joka raporttia pitäessään pyrkii siihen, että kaikki asiat välittyvät raportille 

osallistuvalle työryhmälle. Osa osastoista on siirtynyt käyttämään uutta mallia, jossa 

omahoitajat tai työvuorokohtaiset vastuuhoitajat raportoivat hoitamistaan potilaistaan 

suoraan seuravan työvuoron työntekijöille lukuun ottamatta yövuoron hoitajia, jotka yh-

teisesti kertovat aamuvuoron työryhmälle yöraportin. Näillä osastoilla omahoitajat tai 

vuorokohtaiset vastuuhoitajat myös huolehtivat hoitamiensa potilaiden asioiden rapor-

toinnista lääkäreille. Aikaisemmissa tutkimuksissa suositellaan raportoinnin yhdenmu-

kaisuuden varmistamista, sillä selkeä struktuuri raportin sisällössä ja raportilla käsitelty-

jen asioiden rajaus potilaan hoidon kannalta olennaiseen tietoon parantavat raportin laa-

tua (Hunt ym. 2012; Cowan ym. 2017.). Organisaatiossa voisi olla laadittuna raportoijalle 



31 

 

ohjeet raportointitilaisuuden sisällöstä ja menettelytavoista. Ohjeiden avulla raportointi 

on laadukkaampaa ja potilasturvallisuutta edistävämpää (Cleary ym. 2009; McCloughen 

ym.2008).  

 

Osastojen työvuorojen vaihteeseen ajoittuvat raportointitilaisuudet pidetään aamu- ilta- 

ja yövuorojen aluksi. Aika, joka raportin pitämiseen kuluu, riippuu potilaiden määrästä, 

potilasvaihdosta ja työvuoronsa aloittavien työntekijöiden tilanteesta. Raportin aikataulu-

jen venyminen yli sovitun, oli ongelma joissakin kuvauksissa. Joskus esimerkiksi joudu-

taan antamaan raportti työvuoroaan aloittaville hoitajille, joista kukaan ei ole ollut edelli-

sinä päivinä työvuorossa. Työvuorosuunnittelulla voitaneen vaikuttaa siihen, ettei raport-

tiin kulu liikaa aikaa. 

 

Vastausten mukaan raportointilaisuuden yhteydessä osastoilla tehdään alkavan työvuo-

ron aikainen työnjako. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa raportointitilaisuudella on to-

dettu olevan hallinnollinen tehtävä. Raportointitilaisuuden yhteydessä suunnitellaan tu-

levaa työvuoroa ja tehdään työnjako työntekijöiden kesken (Deacon – Cleary 2013; 

McCloughen ym. 2008).  

 

Raportointitilaisuus pidetään kuvausten mukaan sitä varten varatussa tilassa, joka voi 

olla esimerkiksi osaston kanslia tai työntekijöiden taukotila. Tila, jossa raportointitilaisuus 

pidetään, on pyritty järjestämään mahdollisimman rauhalliseksi. Kanslia saattaa välillä 

olla vilkas ja puhelimet soida, mikä voi aiheuttaa keskeytyksiä ja häiritä tiedonkulkua. 

Aiemmissa tutkimuksissa ympäristötekijöiden todetaan olevan merkityksellisiä, mistä 

syystä raportointitilaisuuden fyysiset puitteet tulee suunnitella mahdollisimman sopiviksi 

(Cleary ym. 2009; Hunt ym. 2012; Cowan ym. 2017.) 

 

Kerätyssä aineistossa ei juurikaan kuvattu raporttien sisältöjä. Raportin rakenteella ja 

sisällöllä on yhteys raportin tehokkuuden kanssa. Raportin on oltava aiheiltaan relevantti, 

tiivis ja pysyttävä sovitussa aikataulussa. Työvuorojen vaihteessa tapahtuvaa raporttia 

ei todennäköisesti voi toteuttaa niin, että se sopisi kaikkiin psykiatrisiin sairaaloihin ja 

kaikille niiden osastoille. Raportoinnin on todettu olevan tehokkainta ja potilaslähtöisintä 

silloin kun sillä on strukturoitu malli. Raporttikäytäntö tarvitsee siis suunnitellun raken-

teen, mutta se ei voi olla samanlainen kaikissa paikoissa, sillä hoitotyön ympäristöt ovat 

erilaisia. Ajatellaan esimerkiksi päivystys- ja akuuttiosastoja tai pitkäaikaishoidon- tai 

kuntoutusosastoja tai asumiskuntoutusyksiköitä, joilla kaikilla on omanlaisensa tiedon-

välityksen ja raportoinnin tarpeensa. Erilaiset toimintaympäristöt ja osastot tarvitsevat 
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oman struktuurinsa (Cowan – Brunero – Luo – Bilton – Lamont 2017; Joint Commission 

2017.) 

 

Hyvän potilaslähtöisen raportoinnin todettiin muodostuvan potilaan kokemustiedon huo-

mioinnista, potilaan kokonaisvaltaisesta huomioinnista, ammatillisesta työskentelystä ja 

tehokkaasta tiedonvälityksestä. Psykiatrisessa hoitotyössä potilaslähtöisyys tarkoittaa 

sitä, että potilaan todellisuus on rajoituksineen ja mahdollisuuksineen hoitotyön lähtö-

kohtana. Se on hoitoa, jossa potilas on itse aktiivisesti mukana vaikuttamassa hoidon 

suunnitteluun, toteutukseen, päätöksentekoon ja arviointiin (Koikkalainen – Rauhala 

2013.) Psykiatrisessa hoitotyössä potilaslähtöisen päätöksenteon hoitotyöntekijän ja po-

tilaan välillä on todettu parantavan hoidon tuloksia ja edistävän toipumiseen sisältyviä 

prosesseja (Wills 2010). 

 

Hyvää potilaslähtöistä raportointia edistäviä tekijöitä todettiin olevan potilaan osallisuu-

den toteutuminen, raportin strukturointi, ammatillinen osaaminen ja motivoiva työympä-

ristö. Potilaan osallisuus toteutuu siten, että potilaalla on mahdollisuus osallistua hoi-

tonsa suunnitteluun sekä tulla kuulluksi hoitoonsa liittyvistä asioista päätettäessä. Poti-

laan tulee olla mukana raportilla, joko siten että hän on tilanteessa itse läsnä kerto-

maassa omia näkemyksiään hoidosta tai siten että hänen näkemyksensä välittyy rapor-

tilla työntekijän kertomana. Mielenterveystyössä on potilaslähtöisyyden yhteydessä kes-

kusteltu siitä, ovatko vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsivät potilaat aina kykene-

viä osallistumaan hoitoonsa liittyvään päätöksentekoon. Nämä potilaat usein tarvitsevat 

harjoitusta ja kuntoutusta voimaantuakseen kykeneviksi osallistujiksi omaan hoitoonsa 

(Wills 2010.). Potilaslähtöisyydellä psykiatrisessa hoitotyössä tarkoitetaan usein vaihto-

ehtojen etsimistä pakkotoimille ja pakkotoimien käytön vähentämistä. Potilaslähtöisyy-

den perusteena on potilaan oma kokemus elämän mielekkyyden lisääntymisestä sairau-

desta huolimatta (Gabrielsson – Sävenstedt –Zingmark 2014.) 

 

Moniammatillisten tiimien jäsenillä, jotka osallistuivat tämän opinnäytetyön sähköiseen 

kyselyyn, on monipuolista ja laajaa ammatillista näkemystä psykiatrisesta hoitotyöstä ja 

potilaslähtöisen raportoinnin tärkeydestä. Tulosten mukaan ammatillinen osaaminen on 

merkityksellisessä roolissa hyvän potilaslähtöisen raportoinnin toteuttamisessa ja sen 

edistämisessä psykiatrisessa hoitotyössä. Ammatillisen osaamisen lisääminen tulee 

kohdistaa sekä yksittäisen työntekijän osaamisen täydentämiseen että organisaation ta-

solla tapahtuvaan toimintamallien kehittämiseen. Yksittäisen työntekijän osaamista voi-
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daan lisätä koulutuksella sekä myös työnohjauksella, joka on merkittävä keino lisätä hoi-

tosuhdetyön ammattitaitoa. Vastausten mukaan esimiehen rooli osaamisen johtajana on 

tärkeä. Esimies motivoi, tukee ja ohjaa hoitotyöntekijöitä sekä toimii itse esimerkkinä 

työntekijöilleen. Kannustava organisaatio on kyselyn vastaajien mukaan avoin ja muu-

tosmyönteinen. Kannustavassa organisaatiossa ymmärretään henkilöstön merkitys tu-

loksen luomisessa. Hoitotyöntekijän mielekäs kokemus omasta työstään lisää hoidon 

laatua. Potilaslähtöisyyden merkityksen ymmärtäminen hoitotyössä lisää potilaslähtöi-

syyttä myös raportoinnissa. Potilaslähtöisen hoitotyön perusedellytys on ammatillisesti 

pätevä hoitohenkilökunta, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot. Hoitotyönympäristön tulee 

olla sellainen, että se kannustaa työhön sitoutuneisuuteen. Organisaation arvot ovat sel-

keät ja organisaatiossa työskentelevän henkilökunnan väliset suhteet ovat sujuvat (Wills 

2010.) 

 

6.2 Luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen muodostamassa kokonaisuudessa arvioidaan sen sisällön joh-

donmukaisuutta. Luotettavuuden arviointi kohdistuu koko tutkimusprosessiin, aineiston 

keräämiseen ja analysointiin sekä tulosten raportointiin. Laadullisessa tutkimuksessa 

luotettavuuden katsotaan perustuvan siihen, että tutkijan tekemä kuvaus tutkimuksen 

kaikista vaiheista on tarkka. Laadullisen tutkimuksen luotettavuus perustuu siihen, että 

tutkija tekee tarkan kuvauksen tutkimuksen kaikista toteutusvaiheista. Laadullisessa tut-

kimuksessa luotettavuutta arvioidaan tutkimuksen tekijän rehellisyyden perusteella, tä-

hän vaikuttavat tutkijan tekemät teot, valinnat ja ratkaisut koko tutkimusprosessin aikana. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi kohdistetaan koko tutkimusprosessiin, 

aineiston keräämiseen, analysointiin ja tulosten (Tuomi–Sarajärvi 2009:134.) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa käytetyt kriteerit ovat uskottavuus, 

siirrettävyys, riippuvuus ja vahvistettavuus (Kankkunen–Vehviläinen-Julkunen 

2013:197–198). Analyysiprosessi ja tulosten kuvaaminen on uskottavaa, kun se on tehty 

niin tarkasti, että lukija ymmärtää työn kaikki vaiheet vahvuuksineen sekä heikkouksi-

neen. Sisällönanalyysin toteuttaminen ja analyysin vaiheiden esittäminen totuudellisesti 

kuvaa tutkimuksen uskottavuutta. Tutkimuksen tekijän omilla asenteilla tai ennakkokäsi-

tyksillä ei saa olla vaikutusta tutkimustulosten muodostamiseen. Tutkimuksen tekijän tu-

lee käsitellä kerättyä tutkimusaineistoa neutraalisti ja objektiivisesti, mikä on keskeinen 



34 

 

luotettavuuden ja uskottavuuden tekijä (Kankkunen–Vehviläinen-Julkunen 2013:197–

198.) Tämän opinnäytetyön teossa uskottavuuteen pyrittiin tekemällä ja kuvaamalla ana-

lyysi mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja avoimesti. Analyysin tekemistä ja siihen kuu-

luvaa luokittelua on tehty näkyväksi havainnollistavan esimerkin kautta (Taulukko1), 

minkä avulla lukija saa kuvan prosessista alkuperäisilmauksista pelkistyksiin ja niiden 

luokitteluun ala- ja yläluokiksi eli opinnäytetyön tuloksista.  

 

Siirrettävyys tarkoittaa tutkimusasetelman mahdollista siirtämistä ja hyödyntämistä toi-

sessa tutkimusympäristössä. Siirrettävyys mahdollistuu vain, jos tutkimusprosessin 

kaikki vaiheet, toimintaympäristö, tutkimuksen taustat, osallistujien valinta sekä analyy-

sin kuvaus on tehty seikkaperäisesti. Autenttisia lainauksia tutkimusaineistosta käyte-

tään kvalitatiivisessa tutkimuksessa, niiden avulla lukija voi pohtia aineiston keruuta 

(Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 197—198.) Tässä opinnäytetyössä pyritään 

siirrettävyyteen esittämällä tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden olennaiset tausta-

tiedot sekä kuvataan aineiston keruu ja analyysi. Samanlaisia tuloksia voisi kenties 

saada myös muissa psykiatrisissa sairaaloissa. Kyselyyn vastaajat ovat kuitenkin yksi-

löitä ja vastauksissaan ainutlaatuisia, joten tulosten ennustettavuus on vaikeaa. Opin-

näytetyössä on mahdollisuus lukea alkuperäisiä suoria lainauksia sähköisen kyselyn 

vastauksista. Niistä on poistettu yksityiskohdat, joiden perusteella vastaajan henkilölli-

syys tai työyksikkö voisi paljastua.  

 

Riippuvuudella luotettavuuden arvioinnissa tarkoitetaan tutkimuksen toteuttamista tie-

teellisen tutkimuksen ohjeistuksia ja periaatteita noudattaen. Riippuvuus liittyy läheisesti 

tutkimuksen eettisyyden toteutumiseen (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 217.) 

Tutkimuksen vahvistettavuus näkyy tehtyjen ratkaisujen tarkassa ja seikkaperäisessä 

esittämisessä. Lukijan tulee pystyä seuraamaan ja arvioimaan tutkimuksen tekijän päät-

telyä (Tuomi – Sarajärvi 2009, 138–139.) Tämän opinnäytetyön riippuvuuden ja vahvis-

tettavuuden kriteereitä on pyritty toteuttamaan noudattamalla tieteellisen tutkimuksen 

ohjaavia periaatteita. Opinnäytetyön tulokset on pyritty raportoimaan siten, että lukija 

pystyy saamaan käsityksen tutkimustulosten muodostumisesta. 

 

Laadullista tutkimusta arvioidaan myös tehdyn kuvauksen elävyyden, käytettyjen tutki-

musmenetelmien sopivuuden, analyyttisen täsmällisyyden ja teoreettisen Kuvauksen 

elävyys ilmenee tutkijan tekemänä todellisuuden tarkkana ja todentuntuisena kuvauk-

sena. Metodologinen sopivuus ilmenee tutkijan hyvänä perehtymisenä käytettyyn tutki-
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musmenetelmään ja arviointiin sen sopivuudesta kyseisen ilmiön tutkimiseksi. Analyytti-

nen täsmällisyys näkyy tutkimuksessa tehdyn analyysin selkeytenä sekä luokittelun loo-

gisuutena. Teoreettinen loogisuus tarkoittaa tutkimuksessa käytettävän aineiston muo-

dostamaa käsitteellistä kokonaisuutta, jonka tulee olla looginen ja perusteltu (Kankkunen 

– Vehviläinen-Julkunen 2013:199–200.) 

 

Tämän opinnäytetyön kuvauksen elävyyteen pyrittiin mahdollisimman sujuvalla kirjoitta-

misella sekä käyttämällä suoria sitaatteja kyselyn vastauksista. Laadullisen tutkimuksen 

tutkimusmenetelmiin on pyritty perehtymään hyvin ja soveltamaan niitä tässä opinnäyte-

työssä. Menetelmän sopivuutta kokeiltiin esitestaamalla kyselylomaketta ennen varsinai-

sen sähköisen kyselyn käynnistämistä. Kyselyn avulla saatiin hyviä kuvauksia psykiatri-

sen sairaalan moniammatillisten tiimien työntekijöiden kokemuksista hyvästä potilasläh-

töisestä raportoinnista sekä sitä edistävistä tekijöistä. Sähköinen kysely ja siinä käytetyt 

avoimet kysymykset mahdollistivat sen, että vastaajat pystyivät anonyymisti ja vapaasti 

kertomaan ajatuksistaan. Opinnäytetyön teossa on pyritty analyyttiseen täsmällisyyteen 

etsimällä aineistosta sisällönanalyysin avulla vastauksia tutkimuskysymyksiin. Analyysin 

täsmällisyyttä on parannettu opinnäytetyöryhmän ja ohjaajan kanssa pidetyissä semi-

naareissa. Opinnäytetyön teoreettinen loogisuus tulee ilmi sisällönanalyysin avulla saa-

duista yläluokista, jotka vastaavat opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin. 

 

Tämän opinnäytetyön tekijä työskentelee itse sairaanhoitajana psykiatrisessa sairaa-

lassa, mikä luo läheisen suhteen tutkittavaan aiheeseen. Tämä on lisännyt ymmärrystä 

ja helpottanut aiheen käsittelyä, kuitenkin on pyritty toimimaan siten, että opinnäytetyön 

tekijän mahdolliset omat ennakkoajatukset on pidetty sivussa. Tutkimustulokset on han-

kittu vain opinnäytetyössä käytetyistä aineistoista. 

 

6.3 Eettisyys 

Eettisesti hyväksyttävä ja luotettava tutkimus tulee tehdä hyvien tieteellisten käytäntöjen 

mukaisesti, jolloin tutkijan on oltava työssään rehellinen ja huolellinen. Tutkimustyötä 

tehtäessä tulee noudattaa tarkkuutta sekä tulosten arvioinnissa, että esittämisessä. Tie-

donhankinnassa, tutkimustyössä ja tulosten arvioinnissa on noudatettava eettisesti kes-

täviä kriteerejä. Tutkimustulosten julkaisun on tapahduttava avoimesti ja vastuullisesti. 
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Kun käytetään muiden tutkijoiden julkaisuja, viitataan niihin asianmukaisella tavalla ja 

tehdään tarkat viite- ja lähdemerkinnät (Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 2012.) 

 

Opinnäytetyön teossa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä, josta Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta TENK on laatinut ohjeet (TENK 2012). Opinnäytetyön teossa on pyritty 

rehellisyyteen, yleiseen huolellisuuteen sekä tarkkuuteen läpi koko prosessin. Tiedon-

haussa, tutkimusmenetelmien käytössä ja opinnäytetyön tulosten arvioinnissa on pyritty 

avoimuuteen ja vastuullisuuteen. Tutkimustulosten julkaisussa pyritään avoimeen vies-

tintään. Muiden tutkimusten käyttö on tuotu julki asian vaatimilla adekvaateilla viite- ja 

lähdemerkinnöillä. Opinnäytetyössä on pyritty tarkkuuteen lähdeviitteiden käytössä. Val-

mista tekstiä lainattaessa, on käytetty lähdeviitteitä ja listattu lähteenä käytetyt teokset 

lähdeluetteloon. (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: sivu 224 – 225.) Opinnäyte-

työn suunnittelu, toteutus ja loppuraportointi noudattavat tarkkuutta ja työnteossa on py-

ritty käyttämään eettisesti kestäviä kriteerejä. Opinnäytetyössä käytetty aineisto on säi-

lytetty tekoprosessin aikana siten, etteivät ulkopuoliset ole päässeet materiaaliin käsiksi 

(TENK 2012.)  

 

Tähän työhön haettiin asianmukainen tutkimuslupa, joka myönnettiin 20.12.2017. Opin-

näytetyön eettisyyteen liittyviä seikkoja on selvitetty kyselyyn osallistuneille työntekijöille 

sairaalan informaatiokokouksessa sekä sähköisen kyselyn liitteenä olleessa saatekir-

jeessä. Opinnäytetyön tekijällä ei ole sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa tutkimuk-

sen tekoon tai tuloksiin. Opinnäytetyön tekeminen ei vaadi tutkimusapurahoja tai muuta 

rahoitusta. Kyselyyn osallistuvien anonymiteetti on turvattu käyttämällä Questback-ky-

selyohjelmaa, joka ei paljasta vastaajien henkilöllisyyttä (TENK 2012). Kyselyyn vastaa-

minen oli vapaaehtoista, mikä informoitiin saatekirjeessä (Liite 1). Vastaajat antoivat 

suostumuksensa osallistua tutkimukseen sillä, että vastasivat sähköiseen kyselyyn. 

 

Eettisyys opinnäytetyön teossa liittyy koko prosessiin. Jo aiheen valinta itsessään on 

eettinen ratkaisu. Eettisestä pohdinnasta on käytävä ilmi, kenen ehdoilla ja mistä syystä 

opinnäytetyön tekeminen on aloitettu (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013; Tuomi 

– Sarajärvi 2009.) Opinnäytetyön aihe tuli tekijän työpaikalta. Aiheesta ja sen valinnasta 

käytiin sähköpostitse keskusteluja työpaikan ylihoitajien sekä työelämäohjaajan kanssa 

ennen työn aloittamista. Opinnäytetyön opintojaksoon kuuluvat seminaarit ja tiivis yhtey-

denpito työelämänohjaajan sekä koulun opinnäytetyönohjaajan kanssa auttoivat tutki-

muksen tekijää pysyttäytymään eettisesti kestävissä ja luotettavissa käytännöissä. 
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Tutkijan ja kohdeorganisaation välinen suhde on tutkimuseettisesti tärkeä kysymys 

(Tuomi – Sarajärvi 2009: 125.) Opinnäytetyössä haastatellaan sairaalan henkilökuntaa. 

Aineiston keruu omilta kollegoiltani on eettinen kysymys. Tutkimusetiikan periaatteena 

ja tutkimuksen oikeutuksen lähtökohtana on sen hyödyllisyys. Tutkimukseen osallistujat 

saivat tietoa siitä, että heidän osallistumisestaan tutkimukseen on hyötyä hoitotyön laa-

dun kehittämisessä. Tutkijan on pyrittävä tarpeettomien haittojen ja epämukavuuksien 

riskien minimointiin. Työpaikalla käsiteltävä tutkimusaihe saattaa tuntua sensitiiviseltä, 

joten on huolehdittava siitä, ettei tutkimustietoa käytetä tutkittavia vastaan. Tämän opin-

näytetyönä tehtävän tutkimuksen kannalta ei ollut tarpeen kysyä tutkittavien henkilökoh-

taisia tietoja, joita ovat mm. ikä, sukupuoli tai työpiste. Osallistuminen oli aidosti vapaa-

ehtoista, mikä mainittiin kyselyn saatekirjeessä (Liite 1). Osallistumisen on perustuttava 

tietoiseen suostumukseen eli vastaajan on tiedettävä, mistä tutkimuksessa on kyse. Ky-

selytutkimuksessa vastaaminen kyselyyn voidaan tulkita vastaajan antamaksi tietoiseksi 

suostumukseksi. (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 218 – 220.) Tutkimukseen 

valikoitiin mukaan hoitotyön ammattilaisia, joilla on tietoa ja kokemuksia tutkittavasta ai-

heesta. Tutkimukseen otettiin mukaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti osallistujia, 

joilla on erilaisia mielipiteitä tutkittavasta aiheesta ja jotka saattavat olla joko tyytyväisiä 

tai tyytymättömiä tutkittavaan aiheeseen. Tutkimusta tehdessä huolehdittiin tutkittavien 

anonymiteetista. Tutkimuksen aineistoa tai tietoja ei luovuteta tutkimusprosessin ulko-

puolisille (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 221.) Tutkimusaineisto kerättiin säh-

köisesti, se säilytetään salasanalla suojattuna. Vastauksia ei koodata siten, että ne pys-

tytään yhdistämään vastaajan nimeen. Aineisto tuhotaan deletoimalla se opinnäytetyö-

prosessin päätyttyä (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 218 – 221.) 

 

6.4 Tulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimusehdotuksia 

Työvuorojen välissä tapahtuvan raportoinnin harjoittelu jää hoitotyön peruskoulutuksissa 

käytännön harjoittelujen varaan. Potilaslähtöisen raportoinnin toteuttaminen on potilas-

turvallisuuden ja -tyytyväisyyden kannalta olennaista toimintaa, joten sen teoriaa ja har-

joittelua voisi liittää ammattiin valmistavien koulutusten kliinisiin opintojaksoihin. Ammat-

tilaiset harjaantuvat hyviksi raportoijiksi työnsä kautta. Hyvä raportointitaito heijastuu 

myös muihin tilanteisiin. Hyvä raportoija osaa suullisesti kertoa ja tiedottaa potilasta-
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pauksista lääkärinkierroilla, case-työnohjauksissa ja muissa hoitotilanteissa. Olisi var-

masti hyödyllistä, jos raportointitaitoihin liittyvää perus- ja täydennyskoulutusta olisi mah-

dollista tarjota myös työpaikoilla.  

 

Raportointilomakkeen kehittely mahdollisimman tehokkaaksi tiedonvälityksen välineeksi 

tarvitsee lisätutkimusta. Lomakkeen kehittely psykiatrisen sairaalan erilaisille osastoille 

sopivaksi työkaluksi voisi olla mielenkiintoinen haaste jatkotutkimusaiheeksi. Raportoin-

titilaisuutta ja sen strukturointia varten olisi hyödyllistä laatia raportointitilaisuuden tarkis-

tuslista. Jatkotutkimuksen voisi toteuttaa tarkistuslistan käyttökokemuksista ja kehittämi-

sestä. Ehdotus mahdolliseksi jatkotutkimusaiheeksi tälle opinnäytetyölle voisi myös olla 

selvittää, millaisia ovat potilaiden kokemukset potilaslähtöisestä raportoinnista psykiatri-

sessa hoitotyössä.  
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Sähköinen kysymyslomake 

Taustatietokysymykset 

Työkokemus terveydenhuollossa ________ vuotta 

Työyksikkö akuuttiosasto  kuntoutusosasto  

Hoitotyöntekijä  Erityistyöntekijä  
 

Avoimet kysymykset 

 

Minkälaista on potilaslähtöinen raportointi?  

Kuvaa tekijöitä, jotka edistävät sinua työntekijänä toteuttamaan potilaslähtöistä raportointia. 

 

Saatekirje: 
 

Arvoisa vastaaja, 

 
olen sairaanhoitaja (AMK) ja opiskelen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK) kliinisen 

asiantuntijuuden koulutusohjelmassa ammattikorkeakoulussa. Teen opinnäytetyötä aiheesta Po-

tilaslähtöiset raportointikäytännöt psykiatrisessa hoitotyössä. Kyseinen opinnäytetyö on osa opin-

tojani. Sen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan kehittää sairaalan raportointikäy-

täntöjä.  

 

Tutkimukseen haetaan (on saatu) lupa kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta. Tutkimusaineisto 

kerätään sähköisellä kyselyllä. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastaaminen on vapaaehtoista. 
Vastauksia ei pystytä yhdistämään vastaajiin ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vas-

taamiseen voi käyttää työaikaa. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti vain opinnäyte-

työn tekijän tai ohjaavan opettajan toimesta. Tutkimuksen loputtua kaikki Sinua koskevat tiedot 

hävitetään asianmukaisesti. 

  

Opinnäytetyöni ohjaavana opettajana toimii ammattikorkeakoulun yliopettaja NN1 ja työelämäoh-

jaajana osastonhoitaja NN2 (Huom. henkilöiden tunnistetiedot ja osoitteet poistettu). 

 
Voit ottaa yhteyttä minuun, mikäli sinulla ilmenee kysymyksiä tutkimuksen suhteen. 

 

Jukka Aittapelto 

Sairaanhoitaja,  

YAMK-opiskelija, Kliininen asiantuntijuus 
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Tiedonhakutaulukko 

TIETOKANTA HAKULAUSE HAKUKRITEERIT OSUMAT 
Hyväksytty 

otsikon perus-
teella 

Hyväksytty 
tiivistelmän pe-

rusteella 

Hyväksytty teks-
tin perusteella Lopullinen aineisto 

CINAHL 
Handover AND 
mental health 

 

2007-2017, english, full 
text 5 3 3 3 

3 (Cleary et al 2009; 
Deacon et al 2013; 

McCloughen et al 2008) 

CINAHL Handover AND 
psychiatr* 

2007-2017, english, full 
text 4 3 3 3 3 (Samat kuin yllä) 

CINAHL 
Handover AND 
psychiatr* AND 

nursing 
2007-2017, english 16 9 3 3 3 (Samat kuin yllä) 

CINAHL 

Handoff AND 
psychiatr* AND 
patient centered 

care 

2007-2017, english 1 1 1 0 – 

CINAHL 
Shift report AND 
psychiatr* AND 
patient centered 

2007-2017, english 2 1 1 0 – 

PubMed Handover AND 
Psychiatr* 2008–2018, english 45 3 2 1 Hunt–Marsden–O’Con-

nor 2012  

PubMed 

Psychiatric nurs-
ing AND hando-
ver AND patient 

participation 

2007-2017, English, full 
text 45 3 2 1 Maria Flink et al 2012  

MEDIC Potilasläht* AND 
psykiatr* - 3 1 1 1 Latvala 1998 
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