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1 JOHDANTO 

 

Näyttöön perustuva toiminta (npt) hoitotyössä on kasvavassa määrin ajankohtainen asia. Asia koros-

tuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen (SOTE-uudistus) edistyessä. Vuonna 

2014 laadittiin hoitotyön johtamisen valtakunnalliset linjaukset tukemaan SOTE-uudistuksen tavoit-

teita. Yksi linjauksessa mainituista hoitotyön johtajan tehtävistä on kehittää näyttöön perustuvaa 

toimintaa. (TaJa ry 2014b). 

 

Näyttöön perustuvalla toiminnalla ja näyttöön perustuvalla hoitotyöllä tarkoitetaan parhaan ajan ta-

salla olevan tutkitun tiedon käyttöä potilaan hyväksi, hänen terveytensä edistämisessä ja omaisten 

tukemisessa. Tavoitteena on hoitaa potilasta vaikuttaviksi tunnetuilla menetelmillä ja käytännöillä. 

(Hotus 2017a; Sarajärvi, Mattila & Rekola 2011, 11; STM 2009, 53.) Näyttöön perustuvalla toimin-

nalla tarkoitetaan myös tutkimustiedon hankkimista ja sen kriittistä käyttämistä hoitotyössä harki-

tusti (Eriksson, Isola, Kyngäs, Leino-Kilpi, Lindström, Paavilainen, Pietilä, Salanterä, Vehviläinen-Jul-

kunen & Åstedt-Kurki 2012, 97). Tutkimuksen avulla tuotettu tieto on erittäin luotettava perusta 

näyttöön perustuvalle toiminnalle (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 31). Näyttöön perustu-

van toiminnan tavoitteena on yhtenäistää hoitotoimenpiteitä siten, että samanlaisessa tilanteessa 

oleva asiakas saa samantasoista hoitoa riippumatta paikasta tai ajasta, perustuen tutkittuihin hoito-

suosituksiin. Näyttöön perustuva toiminta lisää hoitotyön vaikuttavuutta, on taloudellista ja parantaa 

tehokkuutta. (Tervo-Heikkinen, Leivonen & Miettinen 2013, 1; Saunders 2016, V; STM 2009, 53; 

Sarajärvi ym. 2011, 9.) 

 

Suomessa näyttöön perustuvasta toiminnasta alettiin puhua 1990-luvun loppupuolella. Npt:n edistä-

minen Suomessa perustuu valtakunnallisiin kehittämislinjauksiin. (Sarajärvi ym. 2011, 9.) Useat eri-

laiset valtakunnalliset järjestöt, kuten Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Hoitotyön tutkimussäätiö 

(Hotus), ja lainsäädännöstä esimerkkinä Terveydenhuoltolaki, ovat ottaneet kantaa siihen, että hoi-

totyön on perustuttava näyttöön. Sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

nen ja eriarvoisuuden vähentäminen -kärkihankkeessa painotetaan, että terveydenhuollossa on otet-

tava näyttöön perustuvia, hyväksi havaittuja toimintamalleja käyttöön (STM 2016). Hoitotyön tutki-

mussäätiön (Hotus) tavoitteena ja tarkoituksena on koota tutkimusnäyttöä helpommin käytäntöön 

sovellettavaan muotoon, hoitotieteellisen tutkimusnäytön soveltaminen hoitotyön käytäntöön ja ter-

veyden edistämiseen luoden hoitotyöhön vaikuttavuutta. Hoitotyön tutkimussäätiön arvoissa maini-

taan jokaisen kansalaisen oikeus hyvään ja vaikuttavaan hoitoon, johon pyritään näyttöön perustu-

via yhtenäisiä käytäntöjä edistämällä. (Hotus 2017a.) Terveydenhuoltolaissa sanotaan, että hoito-

työn on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin (Terveydenhuoltolaki 

1326/2010, 8§). 

 

Npt:n jalkauttamisesta on tullut kansainvälinen liike, koska sen on havaittu tuottavan parempia tu-

loksia potilaiden hoidossa sekä laadukkaampaa ja tuloksellisempaa hoitoa (Saunders 2016, VII). 

Siitä huolimatta, että näyttöön perustuvan toiminnan on todettu olevan laadukkaampaa ja taloudelli-

sempaa, hoitajat eivät käytä näyttöön perustuvia toimintatapoja (Melnyk, Fineout-Overholt, Gal-



         

          

lagher-Ford & Kaplan 2012). Parin kymmenen vuoden työn tuloksista huolimatta näyttöön perustu-

van toiminnan jalkauttaminen on edelleen haastavaa (Holopainen, Junttila, Jylhä, Korhonen & Sep-

pänen 2013, 52; Korhonen, Jylhä, Korhonen & Holopainen 2018, 7; Laaksonen, Paltta, Schanz, Soini 

& Ylönen 2011, 54).  

 

Tämän tutkimuksen aihe löytyi Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) opinnäytetyöpankista. KYS 

mainitsee uusimmassa strategiassaan ja hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmassaan vuosille 2017-

2022, miten hoitotyön toimintaa tulee kehittää perustuen tutkittuun tietoon ja näyttöön. Tavoite- ja 

toimintaohjelma perustuu magneettisairaalamalliin. Tavoite- ja toimintaohjelman mukaan hoitohen-

kilökunnalla on hyvät valmiudet hakea, arvioida ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa. Ohjelman 

mukaan hoitotyön ammatilliset rakenteet tukevat näyttöön perustuvaa toimintaa. Näyttöön perustu-

van toiminnan kehittymistä seurataan koulutuksiin osallistumisilla, sisäisissä konferensseissa käymi-

sellä ja tutkimushankkeisiin osallistumisella. Lisäksi tuetaan tiedetutkintoihin johtavia koulutuksia. 

(Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2018a.) 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla osastonhoitajien kohtaamia haasteita näyttöön perus-

tuvan toiminnan jalkauttamisessa ja heidän käyttämiä keinoja näyttöön perustuvan toiminnan jal-

kauttamisessa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa näyttöön perustuvan toiminnan jalkautta-

misen edistämiseksi osastonhoitajien käyttöön. Tutkimuksen tuloksilla on terveyttä edistävä vaiku-

tus, kun näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttaminen parantuu, ja täten potilaat saavat parasta 

mahdollista hoitoa. Tuloksilla voidaan myös kehittää osastonhoitajien työtä näyttöön perustuvan toi-

minnan jalkauttamisessa. Tutkimuksen tulokset auttavat osastonhoitajia ja organisaatiota vastaa-

maan lakisääteisiin vaatimuksiin sekä valtakunnallisiin kehittämislinjauksiin hoitotyönpalvelujen ke-

hittämisestä kohti laadukkuutta, taloudellisuutta ja tasalaatuisuutta.  

 

  



         

          

2 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA 

 

2.1 Näyttöön perustuva toiminta (npt) 

 

Asiantuntijaryhmän kehittämä näyttöön perustuva hoitotyön toimintamalli koostuu näyttöön perustu-

van hoitotyön pääkäsitteistä ja niihin liittyvistä näyttöön perustuvan toiminnan vahvistamisesta ja 

näyttöön perustuvan toiminnan edellytyksistä. Näyttöön perustuvan hoitotyön pääkäsitteet ovat tie-

teellisen tiedon käyttö, asiantuntijan kokemustiedon käyttö, asiakkaan toiveet huomioiva tiedon 

käyttö ja toimintaympäristöön liittyvien mahdollisuuksien käyttö. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen. Siihen edellä mainitussa hoitotyön mallissa (kuvio 1) 

on kerätty hoitokäytänteiden kehittämisen ja muutoksen tukeminen, resurssien allokointi, tutkimus- 

ja kehittämisprojektit, tutkitun tiedon kriittinen arviointi ja hyödyntäminen, vanhojen toimintatapojen 

kyseenalaistaminen ja modernisointi, osaamisen arviointi ja asiakaslähtöisyys. Tämä tarkoittaa hen-

kilöstön motivointia tutkitun tiedon käyttämiseen ja osallistumiseen kehittämistoimintaan. Esimiehen 

on toimittava roolimallina perustaen johtamistapansa näyttöön. Kyseenalaistetaan käytössä olevat 

toimintatavat ja perustellaan toiminta etsittyyn tieteelliseen tietoon. Kaikki tieto on arvioitava ana-

lyyttisesti ja kriittisesti. (Sarajärvi ym. 2011, 127.) 

 

 

KUVIO 1. Näyttöön perustuvan hoitotyön toimintamalli, mukaillen (Sarajärvi ym. 2011, 124). 

 

Näyttö tarkoittaa todistettavasti olemassa olevaa, totena pidettyä, nähtävissä olevaa aineistoa. Näy-

tön on oltava todistettavissa objektiivisesti tutkimuksen keinoin. Näyttöä voidaan etsiä tutkimuskoos-

teista, jotka ovat systemaattisia katsauksia hoitotyön menetelmien vaikutuksista. Tieteellinen tieto 



         

          

syntyy tutkimuksen tuloksena. Tutkimus perustuu systemaattisuuteen, tiedon yleisyyteen ja luotetta-

vuuteen. Tutkimuksen tulokset on voitava selittää ja tulkita. (Sarajärvi ym. 2011, 11, 25.) Tieteelli-

sen tiedon kriteerit ovat julkisuus, objektiivisuus, perusteltavuus ja kommunikoitavuus. Tiedon on 

oltava siis kaikkien saatavilla, tutkija on toiminut puolueettomasti, tutkimuksen tulokset ovat todis-

tettavissa oikeiksi ja tieto on ymmärrettävää. (Eriksson ym. 2012, 22.) Tiedonhaku ja sen menetel-

mät ovat oleellinen osa tieteellisen tiedon tuottamista. Tiedon kriittinen arviointi ja soveltaminen 

käytäntöön vaatii työntekijöiltä positiivista asennetta tieteellistä tietoa ja näyttöön perustuvaa toi-

mintaa kohtaan. Tieteellinen tieto toimii työntekijän näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohtana, 

kun hän pohtii omaa työtään kriittisesti, ehdottaa tutkimuskohteita ja tutkimustulokset ohjaavat hä-

nen toimintaansa. (Sarajärvi ym. 2011, 27-36.)  

 

Tutkimusnäyttö tarkoittaa sitä, että aiheesta on koottu systemaattisesti ja kriittisesti arvioiden kaik-

kien tieteen alojen tuottama tieto. Kun tutkimusnäyttöä löytyy vähän tai ei ollenkaan, tarvitaan asi-

antuntijoiden julkilausuma konsensus. (Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Paavilainen 2009, 18; Ho-

lopainen ym. 2013, 15.) Asiantuntijalla on jonkin merkittävän alueen erityis- tai huippuosaamista. 

Asiantuntija osaa hahmottaa hoitotyön päätöksenteon kokonaisuuksia. Asiantuntijalla on tasokas ja 

perusteellinen koulutus sekä pitkä työkokemus asiantuntijuutensa alalta, ja siten paremmat tiedot 

kyseessä olevasta asiasta. Hoitotieteessä asiantuntijuudessa yhdistyy teoria, käytäntö, kriittisyys, 

vastuullisuus ja reflektointitaidot. Asiantuntijan näyttöön perustuvan toiminnan kivijalka on potilas-

lähtöinen, kokemukseen ja tutkittuun tietoon pohjautuva toiminta, jossa korostuu jaettu vastuu ja 

yhteinen päätöksenteko. Hoitotyössä potilasta pidetään oman elämänsä asiantuntijana. Tällöin asi-

antuntija voi perustella toimintaansa tieteellisellä tiedolla, kokemukseen perustuvalla tiedolla ja poti-

laan oman tiedon perusteella. (Sarajärvi ym. 2011, 39, 51-52, 125.) 

 

Hyväksi havaittu toimintakäytäntö on asiantuntijoiden keräämää näyttöä. Hyväksi havaittu käytäntö 

perustuu monipuoliseen tietoon vaikuttavuudesta, tutkimukseen tai asiantuntijoiden kokemuksen 

kautta syntyneeseen näyttöön.  Se on lisäksi todettu hoitotyössä toimivaksi, potilasta hyödyttäväksi 

ja on eettisesti hyväksyttävä. Hyvää hoitokäytäntöä voidaan soveltaa toisessa työympäristössä. (Sa-

rajärvi ym. 2011, 54-55.) Hyväksi havaitussa käytännössä on oltava tunnistettu näyttö vaikuttavasta 

ja merkityksellisestä hoitomenetelmästä sekä näytön jalkauttamisen menetelmät ovat kuvattu. Li-

säksi tulee olla kuvattuna hyvän käytännön konkreettiset ratkaisut tukimateriaaleineen ja toiminta-

prosesseineen sekä niiden arviointi. (Korhonen ym. 2018, 8.) Asiakaslähtöinen näyttöön perustuva 

toiminta on vastavuoroista, asiakkaan toiveet, odotukset ja kokemukset huomioon ottavaa, ja se 

suuntautuu tulevaisuuteen. Asiakasta hoidetaan kokonaisvaltaisesti, eikä pelkästään sairauteen tai 

ongelmaan liittyen. Hoitotyön asiantuntija arvioi onko potilaan tieto ja kokemus ajantasaista ja ta-

voitteet realistiset. Potilaan tulee tuntea näyttö hoidossaan siten, että hän kokee tulleensa hoide-

tuksi parhaalla mahdollisella tavalla. (Sarajärvi ym. 2011, 70, 75.) Osastonhoitajan tehtävä on luoda 

asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia ja edistää niiden toimivuutta (Kanste 2016). 

 

Näyttöön perustuvalla toiminnalla ((npt, Evidence-Based Practise (EBP)) ja näyttöön perustuvalla 

hoitotyöllä ((NPH, Evidence-Based Nursing (EBN)) tarkoitetaan parhaan ajan tasalla olevan tutkitun 



         

          

tiedon käyttöä potilaan hyväksi, hänen terveytensä edistämisessä ja omaisten tukemisessa. Tavoit-

teena on hoitaa potilasta vaikuttaviksi tunnetuilla menetelmillä ja käytännöillä. (Hotus 2017a; Sara-

järvi ym. 2011, 11; STM 2009, 53.) Näyttöön perustuvalla toiminnalla tarkoitetaan myös tutkimustie-

don hankkimista ja sen kriittistä käyttämistä hoitotyössä harkitusti (Eriksson ym. 2012, 97). Tutki-

muksen avulla tuotettu tieto on erittäin luotettava perusta näyttöön perustuvalle toiminnalle (Kank-

kunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 31). Näyttöön perustuvan toiminnan tavoitteena on yhtenäistää 

hoitotoimenpiteitä siten, että samanlaisessa tilanteessa oleva asiakas saa samantasoista hoitoa riip-

pumatta paikasta tai ajasta, perustuen tutkittuihin hoitosuosituksiin. Näyttöön perustuva toiminta 

lisää hoitotyön vaikuttavuutta, on taloudellista ja parantaa tehokkuutta. (Tervo-Heikkinen ym. 2013, 

1; Saunders 2016, V; STM 2009, 53; Sarajärvi ym. 2011, 9.) 

 

Päätöksenteon perustana hoitotyössä on näyttöön perustuva toiminta. Näyttöön perustuvassa toi-

minnassa työntekijät voivat perustella päätöksensä tieteellisesti tutkitulla tiedolla, kokemukseen pe-

rustuvalla asiantuntemuksella, potilaan kokemuksiin perustuvalla tiedolla sekä huomioimalla resurs-

sit. (Korhonen ym. 2018, 10; Sarajärvi ym. 2011, 9, 76-77.) Potilaan kokemuksiin perustuvan tiedon 

käyttämisessä ensin nimetään potilaan ongelma, haetaan näyttöä tutkitusta tiedosta, arvioidaan 

näytön käyttökelpoisuus ja verrataan sitä aikaisempiin toimintakäytäntöihin. Sitten yhdistetään tutki-

tusta tiedosta saatu näyttö, asiantuntijoiden kokemusten perusteella saatu näyttö (Korhonen 2010) 

sekä potilaalta saatu kokemustieto ja valitaan parhaat hoitotoimet. (Sarajärvi ym. 2011, 9, 76-77.)  

 

Näytön vahvuutta arvioidaan luokituksilla. Näytön asteella kuvataan tutkimustiedon luotettavuutta ja 

vahvuutta (taulukko 1). (Sarajärvi ym. 2011, 14.) Näytön aste -luokituksessa otetaan huomioon tut-

kimusasetelma, tutkimusten laatu ja määrä sekä tutkimustulosten yhdenmukaisuus, merkittävyys ja 

sovellettavuus (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2012, 62).  

 

TAULUKKO 1. Näytön asteen luokitus (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2018.) 

 

 

2.2 Näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttaminen 

 

Tutkimus varsinaisesti näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisesta hoitotyössä on jäänyt vä-

hemmälle. Suurin osa kirjallisuudesta koskee suositusten kehittämistä, eikä sitä, miten suositukset 

otetaan käyttöön (Gagliardi, Marshall, Huckson, James & Moore 2015). Wuchnerin (2014) tutkimuk-

sessa näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisesta huomattiin, että yksioikoista strategiaa käy-

täntöön tuomisesta ei ole. Koska näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisesta on tehty vain vä-



         

          

hän tutkimusta ja tutkimukset ovat jakautuneet laajasti hoitotyön eri alueille, niin jalkauttamisstrate-

gioiden vertailua ei voida suorittaa (Wuchner 2014). Kiinnostusta hoitosuositusten toteutumista koh-

taan näyttää olevan, mutta jalkauttamisen osalta tutkimustiedossa on kuitenkin merkittävä aukko 

(Ahtiluoto, Kaila, Komulainen, Mäkelä & Sipilä 2017).  

 

Npt:n jalkauttamisella eli implementoinnilla tarkoitetaan tutkitun tiedon ottamista käyttöön hoito-

työssä. Näyttö voi olla tieteellisistä tutkimuksista koottua tietoa, asiantuntijanäyttöä, järjestelmällistä 

seurantatietoa jostain organisaatiosta, järjestelmällisesti tehtyjä katsauksia (Holopainen ym. 2013, 

15) tai näyttöön perustuvia hoitosuosituksia. (Korhonen ym. 2018, 12.) Järjestelmälliset katsaukset 

tuottavat tietoa, joilla on asiakkaisiin nähden parasta vaikuttavaa merkitystä (Holopainen ym. 2013, 

15). Näyttöön perustuvan käytännön jalkauttaminen vaatii henkilöstön koulutuksen lisäämistä, opis-

kelun mahdollistamista, opetusmenetelmien tarkistamista sairaanhoitajien peruskoulutuksessa sekä 

moniammatillisuuden vakiinnuttamista hoitotyöhön (Shafiei, Baratimarnani, Goharinezhad, Kalhor & 

Azmal, 2014).  

 

Tieteellisen tiedon (Sarajärvi ym. 2011, 125) ja näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisen vai-

heet ovat projektitiimin perustaminen ja kysymyksen tunnistaminen, tutkimustiedon hakeminen tie-

tokannoista, tiedonhaun tuloksien kriittinen, analyyttinen arviointi sekä näytön asteen arvioiminen, 

toimintasuositusten laatiminen näyttöön perustuen ja parhaan mahdollisen strategian suunnittelu 

käyttöön ottamiseen (Aasekjaer, Waehle, Ciliska, Nordtvedt & Hjämhult 2016; Spruce 2015). Lo-

puksi arvioidaan näytön käyttöönotosta johtuneet muutokset (Aasekjaer ym. 2016; Sarajärvi ym. 

2011, 125). Yksi keskeinen asia näyttöön perustuvan tiedon jalkauttamisessa on myönteisen asen-

teen kehittäminen tutkittua tietoa kohtaan terveydenhuollon johtajien keskuudessa. Toiseksi tulisi 

tunnistaa omassa työssä näyttöä vaativat kohteet. (Eriksson ym. 2012, 94-95.) Yleisin käytäntöön 

tuomisen menetelmä on ollut henkilöstön kouluttaminen, vaikka sen vaikuttavuus on todettu hei-

koksi (Ahtiluoto ym. 2017). 

 

2.3 Näyttöön perustuva toiminta Suomessa 

 

Suomessa näyttöön perustuvasta toiminnasta alettiin puhua 1990-luvun loppupuolella. Npt:n edistä-

minen Suomessa perustuu valtakunnallisiin kehittämislinjauksiin. (Sarajärvi ym. 2011, 9.) Sosiaali- ja 

terveysministeriön Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen -kärki-

hankkeessa painotetaan, että terveydenhuollossa on otettava näyttöön perustuvia, hyväksi havait-

tuja toimintamalleja käyttöön (STM 2016). Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) tavoitteena ja tarkoi-

tuksena on koota tutkimusnäyttöä helpommin käytäntöön sovellettavaan muotoon, ja hoitotieteelli-

sen tutkimusnäytön soveltaminen hoitotyön käytäntöön ja terveyden edistämiseen luoden hoitotyö-

hön vaikuttavuutta. Hoitotyön tutkimussäätiön arvoissa mainitaan jokaisen kansalaisen oikeus hy-

vään ja vaikuttavaan hoitoon, johon pyritään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä edistämällä. 

(Hotus 2017a.) Terveydenhuoltolaissa sanotaan, että hoitotyön on perustuttava näyttöön ja hyviin 

hoito- ja toimintakäytäntöihin (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 8§). 

 



         

          

Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä on kasvavassa määrin ajankohtainen asia. Asia korostuu 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen (SOTE-uudistus) edistyessä. Vuonna 2014 

laadittiin hoitotyön johtamisen valtakunnalliset linjaukset tukemaan SOTE-uudistuksen tavoitteita. 

Yksi linjauksessa mainituista hoitotyönjohtajan tehtävistä on kehittää näyttöön perustuvaa toimin-

taa. (TaJa ry 2014b.) Sote-uudistuksen tavoitteena on mm. parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta 

(Maakunta- ja SOTE-uudistus). Hyvin johdettu hoitotyö on taloudellisesti tehokasta ja laadukasta. 

Tulevaisuuden SOTE-palvelut odottavat tasokasta hoitotyön johtamista. (TaJa ry 2014a.) Npt:n jal-

kauttamisesta on tullut kansainvälinen liike, koska sen on havaittu tuottavan parempia tuloksia poti-

laiden hoidossa sekä laadukkaampaa ja tuloksellisempaa hoitoa (Saunders 2016, VII). Siitä huoli-

matta, että näyttöön perustuvan toiminnan on todettu olevan laadukkaampaa ja taloudellisempaa, 

hoitajat eivät käytä näyttöön perustuvia toimintatapoja (Melnyk ym. 2012). Parin kymmenen vuoden 

työn tuloksista huolimatta näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttaminen on edelleen haastavaa 

(Holopainen ym. 2013, 52; Korhonen ym. 2018, 7; Laaksonen ym. 2011, 54). Useat erilaiset valta-

kunnalliset järjestöt, kuten Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus), ja 

lainsäädännöstä esimerkkinä Terveydenhuoltolaki, ovat ottaneet kantaa siihen, että hoitotyön on 

perustuttava näyttöön. 

 

Hoitotyön suositukset ovat koonneet aiheesta löydettävissä olevan tiedon yhteen (Holopainen ym. 

2009, 18). Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -yksikkö tukee ja koordinoi laadukkaiden hoitosuo-

situsten laatimista Suomessa. Laatimisen tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvia ajantasaisia 

hoitosuosituksia. Hoitosuositukset ovat aina asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatimia ja tieteelli-

sesti perusteltuja. (Holopainen ym. 2009, 18; Laaksonen, Niskanen & Ollila 2012, 42-43.) Suositus-

ten on perustuttava tutkittuun tietoon. Niiden tavoitteena on hoidon laadun parantaminen, hoitokäy-

täntöjen vaihtelun minimoiminen, oikeiden tapojen ja menetelmien löytäminen käytännön hoitotyö-

hön, kansalaisten terveyden ja itsehoidon parantuminen sekä hoitotyön johtamisen edistäminen. 

(Holopainen ym. 2009, 18; Laaksonen ym. 2012, 48.) Jotta hoitotyön näyttöön perustuva toiminta 

voisi vahvistua, hoitotieteellisten suosituksien jalkauttamiseksi tulee löytää keinoja (Karma, Roine, 

Simonen & Isolahti 2015). 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaamisella soteen -hankkeessa mainitaan yhtenä kehittämistar-

peena tiedolla johtaminen ja tietoon perustuva toiminta. Hankkeessa on tunnistettu tarve kehittää 

johtamisen koulutusta tutkimusperustaiseksi tiedolla johtamiseksi uusissa erikoistumiskoulutuksissa. 

Tiedolla johtaminen perustuu tiedon tuottamisen, hankkimisen sekä tiedon käyttämisen osaamiselle. 

Keskijohdon ja esimiesten osaaminen toiminnan kehittämisessä, toimintakulttuurin uudistamisessa 

sekä tiedolla johtamisessa on merkittävässä roolissa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a.) 

 

2.4 Näyttöön perustuva toiminta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 

 

KYSin strategiassa vuosille 2017-2022 mainitaan osaamisen edistäminen ja toiminnan kehittäminen 

tukeutuen tutkittuun tietoon, henkilöstön ja johdon tiiviillä yhteistyöllä (Pohjois-Savon sairaanhoito-

piiri 2018b). KYSin hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmassa vuosille 2017-2022 kuvataan, miten 



         

          

näyttöön perustavaa toimintaa sovelletaan hoitotyössä. Tavoite- ja toimintaohjelma perustuu mag-

neettisairaalamalliin. Tavoite- ja toimintaohjelman mukaan hoitohenkilökunnalla on hyvät valmiudet 

hakea, arvioida ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa. Ohjelman mukaan hoitotyön ammatilliset 

rakenteet tukevat näyttöön perustuvaa toimintaa. Näyttöön perustuvan toiminnan kehittymistä seu-

rataan koulutuksiin osallistumisilla, sisäisissä konferensseissa käymisellä ja tutkimushankkeisiin osal-

listumisella. Lisäksi tuetaan tiedetutkintoihin johtavia koulutuksia. (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

2018a.) 

 

2.5 Näyttöön perustuva toiminta kansainvälisesti 

 

Systemaattisia tutkimuskatsauksia tuottava Cochrane perustettiin 1990-luvun alussa. Cochranen vi-

siona on maailma, jossa on kehittynyt terveydenhuolto ja missiona edistää näyttöön perustuvaa ter-

veydenhuollon päätöksentekoa perustuen korkealaatuisiin, relevantteihin ja ajan tasalla olevaan sys-

temaattiseen tutkimusnäyttöön. (The Cochrane Collaboration.) Australialainen voittoa tavoittelema-

ton järjestö, Joanna Briggs Instituutti (JBI) edistää näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa tuotta-

malla tiivistettyä tietoa ammattilaisten käyttöön. Heidän tuotteitaan ovat systemaattiset kirjallisuus-

katsaukset, JBI-suositukset, näyttöön perustuvat toimintaohjeet sekä mm. ohjelmisto, joka parantaa 

näytön jalkauttamista. (Hotus 2018b.) JBI:llä on yhteistoimintaorganisaatioita 70 maassa, Suomes-

sakin useita. Heillä on myös oma tietokantansa OVID, josta heidän tuottamiaan näyttöön perustuvia 

katsauksia voi etsiä. (The Joanna Briggs Institute.) The Campbell Collaboration on myös voittoa ta-

voittelematon kansainvälinen verkottunut tutkimusjärjestö. Sen tavoitteena on parantaa näyttöön 

perustuvaa päätöksentekoa yhteiskunnallisten ja käyttäytymistieteiden alueella. He tekevät syste-

maattisia kirjallisuuskatsauksia edellä mainituilla tieteenaloilla. (The Campbell Collaboration.)  

 

The Guidelines International Network (G-I-N) on kansainvälinen verkosto, joka tuottaa hoitosuosi-

tuksia globaalisti terveydenhuoltoon. Järjestö toimii 48 eri maassa. Heillä on oma kirjastonsa tuotta-

miaan hoitosuosituksia varten. (The Guidelines International Network.) Verkottuneita järjestöjä ovat 

myös AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation), GRADE Working Group (The Grad-

ing of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) ja Centre for Reviews and Dis-

semination (CRD). Kansallisia hoitosuositusten laatijoita löytyy mm. Iso-Britanniasta, USA:sta, Kana-

dasta, Skotlannista ja Ruotsista. (Hotus 2018.) Centre for Evidence-Based Nursing (York, UK) ja Ger-

man Centre for Evidence-Based Nursing tuottavat myös hoitotyön suosituksia (Hiltunen, Keinänen, 

Koivula-Tynnilä, Kulju & Suhonen 2012, 38). 

 

World Health Organization (WHO) pitää yllä lukuisia projekteja ja hankkeita, joissa kehitetään tai 

edistetään näyttöön perustuvaa toimintaa. WHO mainitsee npt:n erityisesti äitiyshuollon ja vastasyn-

tyneiden terveydenhuollon kohdalla. WHOn tavoitteena on parantaa hoitotyön laatua näyttöön pe-

rustuen, ja estää mahdollisesti vanhentuneiden ja vahingollisten hoitomenetelmien käyttöä. (World 

Health Organization.) 

  



         

          

3 NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN TOIMINNAN JALKAUTTAMISEN MENETELMÄT 

 

3.1 Toimintakulttuuriin liittyvät npt:n jalkauttamisen menetelmät 

 

Näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamiseen vaikuttaa organisaation toimintakulttuuri näyttöön 

perustuvaa toimintaa kohtaan (Holopainen 2013). Kehittyminen näyttöön perustuvaan toimintaan ja 

hoitotyöhön ei ole helppoa. Hoitotyön esimiehen on johdettava työntekijöitään siten, että työntekijät 

kykenevät tekemään näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Esimiehellä tulee olla visio siitä mihin suun-

taan työtä kehitetään. Esimies ja muu johto luovat sellaiset rakenteet organisaatioon, että näyttöön 

perustuva toiminta mahdollistuu ja sitä voidaan toteuttaa. Kyseessä on siis toimintakulttuuriin teh-

tävä muutos. Erityisen tärkeää on tiedolla johtaminen ja osallistava johtaminen. Osallistavan johta-

misen tavoitteena on luoda henkilökunnan kanssa työ olot, jossa työntekijöiden motivaatio kasvaa, 

jossa on edellytykset jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen ja kehittämistä arvostetaan. 

(Sarajärvi ym. 2011, 82-84.) 

 

Tietokulttuuri määrittää kuinka tietoon suhtaudutaan, miten sitä jaetaan ja hyödynnetään. Npt:n 

kannalta tietokulttuuri vaikuttaa siihen, miten organisaatiossa tutkimustietoa arvostetaan, sekä mi-

ten edistetään näyttöön perustuvan tiedon tuottamista ja kehittämistä. Tietokulttuuri vaikuttaa myös 

siihen, miten organisaatio tukee npt:n jalkauttamista. (Korhonen ym.  2018, 58-59; Holopainen ym. 

2013, 47.) Näyttöön perustuvaa toimintakulttuuria arvostava organisaatio ja yksikkö reflektoi ole-

massa olevia toimintatapoja, ja ottaa hoitosuosituksia käyttöön (Holopainen ym. 2013, 47). Toimin-

takulttuuriin vaikuttamiseksi esimiehen on toimittava hoitokulttuurin uudistamisen mahdollistajana, 

johdettava työn kehittämistä ja luotava mahdollisuus uuden tiedon saatavuudelle. Esimiehen on toi-

mittava tieteellisen tiedon käytön esimerkkinä ja seurattava alansa uusinta tutkittua tietoa. (Laakso-

nen ym. 2012, 45-46.) Uutta toimintakulttuuria esimies voi luoda omalla esimerkillään, perustamalla 

toimintansa ja päätöksentekonsa näyttöön. Esimies kannustaa työntekijöitä käyttämään tutkittua 

tietoa hoitotyössä, mutta usein työntekijät tarvitsevat tukea tutkitun tiedon käytössä esimieheltä ja 

kollegoiltaan. (Sarajärvi & Erkkilä 2012, 21-23.) Koko henkilöstöllä on oltava yhteneväinen käsitys 

näyttöön perustuvasta toiminnasta ja sen tavoitteista. Hoitotyön johtajalla tulee olla riittävät taidot 

luodakseen osastolleen näyttöön perustuvaa toimintaa kehittävä ympäristö. Toimintakulttuuri on 

syytä luoda sellaiseksi, että se motivoi jokaista henkilöstön jäsentä ylläpitämään ja kehittämään tai-

tojaan npt:n osaamisessa. (Korhonen, Holopainen, Kejonen, Meretoja, Eriksson & Korhonen 2015, 

49.) 

 

Näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamiseen vaikuttaa myös asenteet npt:aa kohtaan (Holopai-

nen 2013). Sairaanhoitajat tuntevat näyttöön perustuvan toiminnan käsitteen, pitävät sitä positiivi-

sena asiana ja uskovat sen mahdollisuuksiin parantaa ja edistää hoitotyötä (Heikkurinen 2017; Mel-

nyk ym. 2012; Saunders 2016; Shafiei ym. 2014; Timmins, McCabe & McSherryn 2012). Aromaan 

(2016) mukaan näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa haasteina olivat itse käyttöönotta-

minen sekä esimiehen ja työyhteisön asenteet. Asenteet, tieto ja käsitykset olivat useimmiten tun-

nistetut tekijät esteistä ja edistävistä asioista liittyen sairaanhoitajien hoitosuositusten käyttämiseen 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shafiei%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25694993


         

          

(Jun, Kovner, Stimpfel & Witkoski 2016). Melnyk ym. (2012) tutkimuksessa saatiin vastakkainen tu-

los, hoitotyön johtajien koettiin vastustavan näyttöön perustuvan toiminnan käytäntöön tuomista.  

 

3.2 Osaamisen tukeminen näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamiseksi 

 

Sote-uudistuksen myötä käytännön osaamisen kehittymisen vastuu on maakunnilla, työnantajilla ja 

ammattihenkilöillä. Työnantajan on tarjottava mahdollisuus täydennyskoulutukseen. Kouluttajaor-

ganisaatioiden on perustettava koulutus tutkimukseen, jotta näyttöön perustuvien toimintamallien 

kehittyminen on mahdollista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018b.) Näyttöön perustuva toiminta on 

jokaisen terveydenhuollon ammattihenkilön vastuulla, perustuen lakiin terveydenhuollon ammatti-

henkilöistä, parantamalla ja pitämällä osaamistasoaan ajan tasalla (Laki terveydenhuollon ammatti-

henkilöistä 28.6.1994/559, 15§). Hoitotyön johtajan tehtävä on varmistaa henkilöstön osaaminen 

liittyen näyttöön perustuvaan toimintaan. Tunnistamalla osaajat voidaan hyödyntää heidän asiantun-

tijuuttaan ja kehittää toimintaa. (Holopainen ym. 2013, 57.) Henkilöstön kyvyt laadukkaaseen hoito-

työhön ei riitä, vaan henkilöstön on osallistuttava luovaan ja jatkuvaan näyttöön perustuvan toimin-

nan kehittämiseen (Viitala 2007, 10). Hoitohenkilöstön työntekoa ohjaavatkin näyttöön perustuva 

toiminta, laatuajattelu ja kriittisyys omaa toimintaa kohtaan (Sarajärvi ym. 2011, 9). Malik, Mckenna 

& Plummerin (2016) tutkimuksen tulokset toivat informaatiota organisaatioiden strategioiden suun-

nitteluun. Heidän tutkimuksensa mukaan organisaatioiden on kehitettävä koulutusohjelmia edistääk-

seen näyttöön perustuvaa toimintaa ja suunniteltava strategioita, joilla kaadetaan npt:n jalkauttami-

sen esteet. 

 

Melnyk ym. (2012) mukaan koulutuksessa tulisi keskittyä siihen, miten tutkittua tietoa voidaan käyt-

tää hyväksi npt:n jalkauttamisen edistämisessä, eikä itse tutkimuksen tekemiseen. Heidän tutkimuk-

sensa mukaan opiskelijat lähtevät koulusta usein negatiivisen asenteen kanssa tutkimuksen teke-

mistä kohtaan, ja se vaikuttanee tutkitun tiedon käyttämiseen hoitotyössä. Koulutus tulisikin koh-

dentaa tutkitun tiedon käyttämiseen eikä sen tekemiseen. Lisäksi esimiehille olisi tarjottava koulu-

tusta näyttöön perustuvasta toiminnasta ja sen jalkauttamisesta. (Hiltunen ym. 2012, 38; Näsman & 

Pyyny 2014, 12.) Aromaan (2016) tutkimuksessa esimiehet toivoivat koko henkilökunnan mahdolli-

suuksia osallistua näyttöön perustuvan toiminnan koulutuksiin. Saundersin (2016) mukaan sairaan-

hoitajilla ei ollut tarpeellista taitoa tuoda näyttöön perustuvaa toimintaa käytäntöön eivätkä sairaan-

hoitajat siten käyttäneet näyttöön perustuvia hoitomenetelmiä hoitotyössään. Lisäksi Saunders 

(2016) suositteli, että sairaanhoitajakoulutuksessa on otettava tarkemmin huomioon näyttöön perus-

tuvan toiminnan periaatteet ja opetettava, miten sitä käytetään tavallisessa hoitotyössä. Taavitsai-

sen (2013) tutkimuksessa näyttöön perustuvan toiminnan koulutukseen osallistuminen paransi näyt-

töön perustuvan hoitotyön olemuksen ja sisällön ymmärtämistä sekä npt:n merkityksen ymmärtä-

mistä. Opintojen avulla ymmärrettiin, miten näyttöön perustuvaa toimintaa voidaan hyödyntää hoi-

totyössä. Lisäksi Taavitsaisen tutkimuksessa opintojen edetessä kuvattiin halu kehittää oman työyh-

teisön näyttöön perustuvaa toimintaa sekä lisääntynyt kiinnostus hoitotiedettä kohtaan. Myös Mel-

nyk ym. (2012) tutkimuksen mukaan hoitajat tarvitsivat eniten työkaluja näyttöön perustuvan toi-

minnan jalkauttamiseen, mahdollisuutta mentorin ja asiantuntijoiden jatkuvaan käyttämiseen sekä 

Online -koulutusta näyttöön perustuvaan toimintaan. 



         

          

 

Malik ym. (2016) tutkimuksessa vastaajat kaipasivat koulutusmahdollisuuksia ja organisaatiota tar-

joamaan koulutusta parantaakseen tutkimus- ja arviointitaitoja. Vastaajat halusivat parantaa tieto-

jaan ja taitojaan npt:n ymmärtämisessä ja käyttämisessä sekä parantaa pääsyä tietokantoihin. Usei-

den tutkimusten mukaan henkilöstö toivoo enemmän koulutusta näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, 

aikaa tiedonhakemiseen sekä sen lukemiseen (Heikkurinen 2017; Hiltunen ym. 2012, 38; Hirvonen 

2014; Näsman & Pyyny 2014, 12; Shafiei ym. 2014; Taavitsainen 2013). Myös Timminsin ym.  

(2012) tutkimuksen mukaan irlantilaisille hoitajille npt:n käyttämisessä oli esteinä ajan, tuen, tiedon 

ja taidon puutteet. Newman, Doran & Nagle (2014) tutkimuksen mukaan ne hoitajat, jotka saivat 

koulutusta tiedon hakemiseen ja oppivat pitkäjänteisyyttä ongelmanratkaisuun, myös käyttivät uutta 

taitoaan kohdatessaan ei-rutiininomaisen tehtävän. Myös Ervastin (2017) pro gradu -tutkielman mu-

kaan npt:n koulutusinterventioon osallistuneet arvioivat tiedollisten ja taidollisen osaamisensa paran-

tuneen merkittävästi erittäin hyväksi. Npt:n liittyviin asenteisiin koulutuksella ei huomattu vaikutusta. 

Ervastin tutkimustulosten perusteella haasteena koettiin artikkelitietokantoihin hankala pääsy ja si-

ten kirjallisuushakujen tekeminen. Taavitsaisen (2013) tutkimuksessa tärkeimpinä oppimissaavutuk-

sina mainittiin tiedonhaun oppiminen. Melnyk ym. (2012) tutkimuksessa näyttöön perustuvan toi-

minnan käyttämisen esteinä mainittiin aika, organisaatiokulttuuri, puuttuvat tiedot ja taidot, vaikeus 

päästä tietokantoihin ja esimiehen vastustus. Näyttöön perustuvaa toimintaa edistävinä tekijöinä 

mainittiin koulutus, pääsy tietokantoihin, aika, verkosta löytyvä tuki näyttöön perustuvaan toimin-

taan sekä organisaation tuki.  

 

3.3 Puuttuvien resurssien vaikutus näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamiseen 

 

Junin ym. (2016) tutkimuksessa useimmiten esteinä hoitosuositusten käyttämiseen sisäisistä teki-

jöistä olivat aika, henkilöstösuunnittelu, tarvikkeet, laitteet ja logistiikka. Kunnolliset tarvikkeet, lait-

teet ja henkilöstömäärä pitäisi olla järjestettynä hyvin johdetun ja suositusten käyttöön sitoutuneen 

organisaation puolesta. Ulkoisia tekijöitä jotka vaikuttivat suositusten käyttämiseen, olivat itse suosi-

tukset, resurssit, johtaminen ja organisaatiokulttuuri. Solomons & Sprossin (2011) kirjallisuuskat-

sauksen mukaan yleisimmät esteet näytön jalkauttamisessa olivat ajan puute, kyvyttömyys päästä 

tutkimuksiin käsiksi, vaikeus ymmärtää tilastoja ja tutkimuskieltä sekä kyvyttömyys muuttaa näyt-

töön perustuvaa toimintaa.  

 

Heikkurisen (2017) ja Ruotsalaisen (2011) tutkimusten mukaan ajanpuute ja työmäärän suuruus 

mainittiin esteinä uusimman näytön etsimiselle. Hoitotyön johtajien tulisikin pyrkiä järjestämään 

henkilökunnalle mahdollisuus näyttöön perustuvaa toimintaa koskevan tiedon hakemiseen (Holopai-

nen ym. 2013, 49). Aromaan (2016) tutkimuksessa esimiehet toivoivat tietokantoihin pääsemisen 

helpottumista. Myös Malik ym. (2016) tutkimuksen mukaan npt:n käyttämisen esteitä olivat ajan-

puute, hoitajilla ei ollut kannustimia kehittääkseen tutkimustaitoja sekä puuttui resursseja muuttaa 

käytäntöä. Lisäksi tiedon ja taidon puute mainittiin. Organisaatio voisi tukea hoitajia npt:n käyttämi-

sessä sallimalla siihen riittävästi aikaa ja resursseja.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shafiei%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25694993


         

          

3.4 Tukijärjestelmä ja motivointi npt:n jalkauttamisen menetelmänä 

 

Hoitotyön johtajan tehtävä on antaa toiminnalle sellaiset edellytykset, että se on laadukasta ja tukee 

henkilöstön ammatillista kasvua (Surakka, Kiikkala, Lahti, Laitinen & Rantala 2008, 37). Ruotsalaisen 

(2011) mukaan organisaation ja lähijohtajien tuki ovat tärkeimmässä asemassa tutkitun tiedon käyt-

tämisessä. Henkilökunta tarvitsee jatkuvaa tukea sitoutuessaan näyttöön perustuvan toiminnan jal-

kauttamiseen (Korhonen ym. 2018, 11). Myös Malik ym. (2016) tutkimuksessa npt:aa edistävinä te-

kijöinä mainittiin sairaanhoitajakollegoiden, johdon ja organisaation tuki. Heidän tutkimuksensa mu-

kaan 42% vastanneista kuitenkin oli sitä mieltä, että organisaatio ei antanut heille mahdollisuutta 

parantaa npt:n käyttämistä. Myöskään Ahrens & Johnsonin (2013) tutkimuksessa hoitajat eivät saa-

neet tukea osastonhoitajalta npt:n käyttämiseen. Monet olivat turhautuneita yrityksiinsä käyttää 

näyttöön perustuvaa tietoa. Nykyajan kiireisessä, teknologisessa terveydenhuollon ympäristössä 

osastonhoitajan tuki hoitajille näyttöön perustuvan toiminnan käyttämisessä onkin elintärkeää. Hoi-

totyön johtajat toimivatkin näyttöön perustuvan tiedon käytön mahdollistajina ja tukijoina (Eriksson 

ym. 2012, 95; Ruotsalainen 2011, 48). 

 

Uusin ja paras tieteellinen tieto löytyy tieteellisistä julkaisuista. Sen etsimiseen tarvitaan esimiehen 

kannustusta. Esimiehen on osattava konkretisoida tutkittua tietoa ja sen avulla kehittää osastonsa 

näyttöön perustuvan toiminnan osaamista. Tähän esimies voi käyttää opetus- ja valmennustaito-

jansa. (Hiltunen ym. 2012, 38.) Jalkauttamisen ensimmäinen edellytys on henkilöstön tietoisuus hoi-

tosuosituksesta. Esimies voi tukea näyttöön perustuvaa toimintaa tiedottamalla suosituksista ja jär-

jestämällä koulutusta niihin perustuen, sekä seuraamalla ja arvioimalla niiden käyttämistä hoitotyön 

kehittämisessä. (Holopainen ym. 2009, 19.) Surakan (2013, 33) pro gradussa hoitohenkilökunta oli 

erittäin tyytyväinen osastonhoitajien tiedottamiseen sekä osastonhoitajien tapaan perustella päätök-

siään ajan tasalla olevaan tietoon perustuen. Vanhatalo (2011, 52) toteaa pro gradussaan, että hoi-

tohenkilöstö odottaa esimiehiltä hyviä perusteluja, miksi jokin näyttöön perustuva toimintatapa otet-

taisiin käyttöön. Henkilöstön on innostuttava asiasta ja sen tärkeydestä, toimiakseen sen mukaan. 

Hoitohenkilöstö odottaakin mahdollisimman helposti ymmärrettäviä ja toteutettavia hoitoa koskevia 

toimintamalleja (Holopainen ym. 2013, 37). Hoitotyönsuositusten on oltava ymmärrettäviä, luotetta-

via ja ajantasaisia, jotta ne saadaan toimimaan. Suositusten jalkauttaminen vaatii koko organisaa-

tion sitoutumista. Sitoutumista voidaan motivoida järjestämällä koulutusta henkilöstölle ja johdolle. 

(Laaksonen ym. 2012, 48.) 

 

3.5 Valmiit mallit jalkauttamisen menetelmänä 

 

Johtamismallit ja hoitotyön toimintamallit vaikuttavat npt:n kehittämiseen (Laaksonen ym. 2012, 45-

46). Jalkauttamisessa apuna voivat olla toimintamallit, hyvin laadittu vastuunjako, osaamisen var-

mistamisen, osaamiskartat ja ohjelmistot. Seuranta ja arviointi ovat olennaisia osia jalkauttamisessa. 

(Holopainen 2013.) Lukuisia teoreettisia malleja, kuten Iowa-malli (Iowa Model of Evidence-Based 

Practice to Improve Quality of Care), Johns Hopkinsin -malli (Johns Hopkins Nursing Evidence-Based 

Practice Model) ja Stetlerin malli (Stetler Model of Research Utilization), on kehitetty auttamaan pää-



         

          

töksentekoa perustumaan näyttöön, ja siten voivat auttaa hoitotyön johtajia jalkauttamaan käytän-

nön suosituksia päivittäiseen hoitotyöhön, sekä vähentämään tutkimuksen ja käytännön välistä kui-

lua. (White & Spruce 2015.) Useimmissa malleissa voidaan erottaa yksinkertaistettuna neljä eri vai-

hetta: suunnittele, toteuta, arvioi ja vakiinnuta (Holopainen ym. 2013, 88). Viime vuosina on keski-

tytty määrittämään ne prosessit ja faktat, jotka edesauttavat suositusten jalkauttamista, sisältäen 

malleja kuten ”Knowledge to Action” ja ”Promoting Action on Research Implementation in Health 

Services (PARiHS)”. The National Health Servicen (NHS) ”Sustainability Model” koostuu kymmenestä 

faktasta liittyen prosesseihin, henkilöstöön ja organisaatiotason asioihin, jotka näyttelevät tärkeää 

roolia, kun halutaan säilyttää muutos hoitotyössä.  (Higuchi, Davies & Ploeg 2017.) Gagliardi ym. 

(2015) laativat mallin, jonka nimi on ”Guideline implementation planning checklist”. Heillä oli tarkoi-

tuksena oli luoda mieluumminkin tarkistuslista, kuin yksityiskohtainen ohjekirja, ohjeineen ja mallei-

neen, koska näytön jalkauttaminen on räätälöitävä aina kontekstiin sopivaksi, johon yksi ohjekirja ei 

pysty. 

 

NÄYTKÖ-toimintamalli on kehitetty Turussa vuonna 2010 yhdessä hoitotyön opiskelijoiden, hoito-

henkilökunnan sekä opettajien ja johtajien kesken. NÄYTKÖ-toimintamallissa tutkimuskysymykset 

nousevat hoitotyöstä, joihin opiskelijat tekevät kirjallisuushaut ja näytön arvioinnin, ja tuovat tämän 

kriittisesti arvioidun tiedon tutkimusklubeihin jatko käsiteltäväksi. NÄYTKÖ-toimintamalli vaatii orga-

nisaatiolta henkilökunnan mahdollistamista aktiiviseen osallistumiseen tutkimusklubitoimintaan ja 

siten oman osaamisen kehittämiseen. Toiminta edellyttää motivointia hoitotyön edistämiseen ja si-

toutumista suunnitelmalliseen kehitystyöhön. (Laaksonen ym. 2011, 54-57.) 

 

3.6 Yhteistyö jalkauttamisen menetelmänä 

 

Yhteistyökumppaneina kliiniset hoitotyön asiantuntijat voivat edesauttaa näyttöön perustuvan toi-

minnan jalkauttamista (Hiltunen ym. 2012, 39). STM (2009, 60) on määritellyt asiantuntijuusmallin 

(kuvio 2) näyttöön perustuvan toiminnan tukirakenteena. Siinä on eriteltynä neljän eri tason asian-

tuntijat: kliinisessä hoitotyössä toimivat hoitajat, kliinisesti erikoistuneet hoitajat, kliinisen hoitotyön 

asiantuntijat ja kliinisen hoitotieteen asiantuntijat. 

 



         

          

 

KUVIO 2. Asiantuntijuusmalli. Mukaillen STM 2009. (Hotus 2018a). 

 

Asiantuntijoita, mentoreita ja moniammatillista yhteistyötä kannattaa käyttää apuna näyttöön perus-

tuvan toiminnan jalkauttamisessa (Holopainen 2013). Hoitotyön johtajan tulee tunnistaa yksikössään 

jo olemassa olevat asiantuntijat, ja hyödyntää heidän osaamistaan. Esimiehen on lisäksi tunnistet-

tava puuttuvat asiantuntijat. (Holopainen ym. 2013, 59.) Aromaan (2016) mukaan organisaatiossa 

tulisi olla riittävästi näyttöön perustuvan toiminnan asiantuntijoita.  

 

American Association of Colleges of Nursing (AACN) kehitti uuden roolin sairaanhoitoon, kliinisen 

hoitotyön asiantuntijan (The CNL). Kliinisen hoitotyön asiantuntija on kliininen johtaja, joka keskittyy 

hoidon koordinoimiseen, hoitotulosten mittaamiseen, hoidon muutosten hallintaan, moniammatilli-

sen yhteistyön ja tiimityön johtamiseen, riskien arvioimiseen, näyttöön perustuvan toiminnan käyt-

töön ottamiseen ja laadun parantamiseen. (American Assosiation of Colleges of Nursing 2018.) Stan-

ton, Lammon & Williams (2011) tutkivat kliinisten hoitotyön asiantuntijoiden toteutuneita työnkuvia. 

Heidän tutkimuksensa mukaan kliinisen hoitotyön asiantuntijan rooli on helppo muokata organisaa-

tion tarpeen mukaan. Erityisesti näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen, hoitotulosten paranta-

minen ja henkilöstön kouluttaminen olivat heidän tutkimuksensa mukaan kliinisen hoitotyön asian-

tuntijan yleisimpiä työnkuvia. Kliinisen hoitotyön asiantuntijat toimivat organisaatiossa johtajien tu-

kena kehitettäessä näyttöön perustuvan toiminnan rakenteita, prosesseja ja jalkauttamista. Lisäksi 

he toimivat usein opetustehtävissä (Holopainen ym. 2013, 64) ja näyttöön perustuvan toiminnan 

mentoreina yksiköissään (Gallagher-Ford 2014; Melnyk ym. 2012; Saunders 2016). Kliinisten asian-

tuntijoiden käyttäminen mentoreina voisi auttaa osastonhoitajia saavuttamaan paremman itsetun-

non npt:n käyttämisen taidoissa ja uskaltamaan olemaan itse mentorina hoitajille (Ahrens & Johnson 



         

          

2013). Benderin (2014) tutkimuksen mukaan, kliinisten hoitotyön asiantuntijoiden työskentelyn aloit-

tamisen jälkeen, oli hoitotyön laatu parantunut. Kliinisten hoitotyön asiantuntijoiden jalkauttaminen 

työelämään ei ole ollut kuitenkaan ongelmatonta, ja heidän roolinsa hoitotyössä on ollut vaikea 

määritellä (Stanton ym. 2011). Saunders (2016) ehdottaa kliinisen hoitotyön asiantuntijoiden am-

mattirooleissa toimivien henkilöiden kouluttamisen lisäämistä rajusti. Tätä koulutusta tulisi myös ke-

hittää. Hoitotyön johtaja mahdollistaa asiantuntijoille tekniset edellytykset ja antaa johdon tuen. 

Johtaja voi delegoida tutkimusnäyttöä koskevia tehtäviä kliinisen hoitotieteen asiantuntijoille. (Holo-

painen ym. 2013, 65.) 

 

Aromaan (2016) tekemän kirjallisuuskatsauksen perusteella muutosagenttien tehtäviin kuuluu mm. 

tiedon levittämistä näyttöön perustuvasta toiminnasta, osallistuminen monitieteellisiin neuvostoihin 

ja näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttaminen. Jalkauttamisessa he toimivat kouluttajina, toimin-

nan koordinoijina, mentoreina, johtajina, kehittäjinä ja arvioitsijoina. Muutosagentit toimivat myös 

näyttöön perustuvan hoitotyön roolimalleina. Haasteina työssään muutosagentit kokivat tiedon run-

sauden ja osaamisen säilyttämisen. Esteinä työlle mainittiin raskas työkuormitus sekä ajan ja resurs-

sien puute. Muutosagentit tarvitsevat tukea organisaatiolta onnistuakseen toiminnassaan. Muutos-

agenttien toiminta voi kehittää näyttöön perustuvia toimintoja mutta sen vaikuttavuudesta ei ole 

vielä tutkimusnäyttöä.  

 

Yksikön sisällä tehtävänä yhteistyönä ja ammatillisen tapaamisen muotona tutkimusklubitoiminta voi 

edesauttaa näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä ja jalkauttamista (Hiltunen ym. 2012, 39; 

Solomons & Sprossin 2011; Virta 2016). Malik ym. (2016) tutkimuksen mukaan henkilöstöä tulee 

motivoida osallistumaan konferensseihin, työpajoihin ja koulutustapahtumiin. Tutkimusklubien on 

kauan katsottu olevan yhteydessä tutkitun tiedon tehokkaaseen lukemaan oppimiseen ja kriittiseen 

arviointiin. Näytön mukaan tutkimusklubit opetustapana lisäävät tietoa ja luottamusta näyttöön pe-

rustuvaan toimintaan. Tutkimusklubit voivat olla kustannustehokkaita keinoja organisaatiolle kehit-

tää henkilöstön osaamista. (Honey & Baker 2011.) Tutkimusklubin päämääränä on yhdistää tieteelli-

nen artikkeli jokapäiväiseen hoitotyöhön. Tutkimusklubin toimintaa tulee arvioida artikkelien, kriitti-

syyden ja ymmärtämisen suhteen sekä näytön muuttamisessa käytännön hoitotyöhön. 

(Deenadayalan, Grimmer-Somers, Prior & Kumar 2008.) Klubien ylläpidossa voidaan käyttää hyväksi 

valmiita ohjelmistoja, esimerkiksi JBI:n ”Journal Club”, joka on saatavissa OvidSP-alustalta (Holopai-

nen ym. 2013, 112).  

 

Houkuttelevin syy perustaa tutkimusklubi, on pysyä ajan tasalla hoitotieteellisessä tutkimuksessa. 

Tutkimusklubitoiminnan palkkio näkyy henkilöstön innostumisesta tutkimustiedon käyttämisestä ja 

hoitotyön kehittämisestä. Hoitajat ovat oppineet kyseenalaistamaan käytäntöjä, hakemaan tutki-

musartikkeita, tunnistamaan tieteellisiä metodeja, arvioimaan tietoa kriittisesti ja tuomaan löytä-

mänsä tiedon käytäntöön. (Luby, Riley & Towne 2006.) Gardner, Kanaskie, Knehans, Salisbury, 

Doheny & Schirm (2016) tutkimuksen mukaan tutkimusklubin kehittäminen ja tuominen organisaa-

tion käyttöön, oli onnistunut keino auttaa sairaanhoitajia ymmärtämään paremmin näyttöön perus-

tuvaa toimintaa, ja käyttää parasta mahdollista näyttöä käytännön työssä. Sarajärven & Erkkilän 



         

          

(2012) kehittämistyössä tavoitteena oli kehittää hoitotyön laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehok-

kuutta edistämällä hoitohenkilökunnan näyttöön perustuvaa hoitotyön osaamista tutkimusklubien 

avulla. Tutkimusklubeissa lisättiin henkilökunnan tutkitun tiedon käyttämistä, vahvistettiin kriittistä 

tutkimusten lukutaitoa ja kehitettiin heidän taitojaan hyödyntää tutkittua tietoa työssään. 

Deenadayalanin ym. (2008) systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan tutkimusklubi kannattaa 

perustaa jäsenille jotka ovat samalta hoitotyön alueelta, tai joilla on yhteneväinen kiinnostuksen 

kohde.  

 

Camargo, Iwamoto, Monteiro, Lorena & Pereira (2016) totesivat tutkimuksessaan, että työpajojen 

käyttö aiheutti positiivisen vaikutuksen osastonhoitajien asenteisiin näyttöön perustuvaa hoitotyötä 

kohtaan ja motivoi sen jalkauttamisen lisäämistä. Kjerholtin & Hølge-Hazeltonin (2018) mukaan tut-

kimusklubiin osallistuminen sai hoitotyön johtajat luottamaan paremmin omaan osaamiseensa tu-

kiessaan hoitotyön tutkimuskulttuuria yksikössään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



         

          

 

4 OSASTONHOITAJA NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN TOIMINNAN JALKAUTTAJANA 

 

4.1 Npt:n jalkauttaminen johtamisen näkökulmasta 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään käsitteitä hoitotyön johtaja, esimies, lähiesimies ja osastonhoitaja 

rinnakkain. Hoitotyön johtamisen kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon, ja tutkimusta tehdään 

yleensä siellä missä halutaan kehittää toimintaa. Tällä tavoin tutkittu tieto ja näyttöön perustuva toi-

minta nivoutuvat yhteen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 32.) Näyttöön perustuvan toi-

minnan kehittäminen alkaakin kehittämistarpeen tunnistamisesta (Jylhä, Mäkelä ja Korhonen 2017). 

Hoitotyön toiminnan kehittämisen tulee perustua näyttöön, jolloin erilaiset tavat edistää näytön käyt-

tämistä mahdollistavat näyttöön perustuvan toiminnan (Korhonen ym. 2018, 8).  

 

Hoitotyönjohtaja on merkittävässä asemassa näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa (Jylhä 

ym. 2017, 1) sekä vaikuttavan ja laadukkaan hoitotyön luomisessa (Holopainen ym. 2013, 31, 52). 

Johtaminen on palvelua, ja jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään palveluun. Johtaminen on palve-

lua, jonka tehtävänä on työntekijöiden onnistumisen organisointi. Johtajan tulee olla visiönääri, joka 

hakee uusia, tuoreita ulottuvuuksia eikä tukeudu vanhoihin tapoihin. (Sydänmaanlakka 2009, 104.) 

Hoitotyön johtaja on näyttöön perustuvan toiminnan mahdollistaja ja tukija omassa yksikössään. 

Hänellä on myös vastuu työn kehittämisestä ja siten npt:n jalkauttamisesta. (Sarajärvi ym. 2011, 

10.) Hoitotyön johtaja on vastuussa siitä, että osastolla toimitaan yhtenäisten, parhaaksi todettujen 

tapojen mukaan. Tutkitun tiedon jalkauttamisessa tarvitaan hoitajan, esimiehen ja tutkijan yhteis-

työtä.  Hoitotyön johtajan tulee ylläpitää tutkimukseen perustuvaa toimintaa ja kannustaa henkilös-

töä osallistumaan tutkitun tiedon käyttämiseen. Uuden hoitajan rekrytointi- ja perehdytysvaiheessa 

voidaan korostaa npt:n käyttämistä hoitotyössä.  (Hiltunen ym. 2012, 38, 40; Näsman & Pyyny 

2014, 12.) 

 

The American Association of Colleges of Nursing (AACN) edellyttää osastonhoitajalta vastuuta poti-

laiden hoitotuloksista, mukautumalla ja lisäämällä näyttöön perustuvaa tietoa hoitoprosessien ja -

mallien suunnitteluun, jalkauttamiseen ja arviointiin (Gibson 2016). Npt:n jalkauttaminen hoitotyö-

hön vaatii johtajalta vahvaa, määrätietoista ja tukevaa johtamista (Holopainen ym. 2013, 54). Muu-

tettaessa näyttöön perustuva toiminta organisaatiossa päätöksenteon sekä käytännön perustaksi, 

vaaditaan laajaa tietämystä näyttöön perustuvasta toiminnasta, laaja-alaista näkemystä, sitoutu-

mista tarjoamaan näyttöön perustuvaa hoitoa, resursseja ja rohkeutta. Koska hoitotyön organisaa-

tiot muuttuvat nykyisin jatkuvasti, on rohkeilla ja innovatiivisilla hoitotyön johtajilla hyvät mahdolli-

suudet tehdä näyttöön perustuvasta toiminnasta todellisuutta. Hoitotyön johtajien on käytettävä vai-

kutusvaltaansa edistääkseen ja tukeakseen näyttöön perustuvaa toimintaa organisaatiossa. Perintei-

siä organisaatiorakenteita ja työnkuvia voidaan muuttaa tukemaan tehokkaammin näyttöön perustu-

vaa toimintaa. (Gallagher-Ford 2014.) Organisaatiot, jotka edistävät näyttöön perustuvaa toimintaa 

uudistavat toimintaohjelmiaan ja resursoivat siihen voimavaroja. Hoitotyön johtaja on itsessään hen-

kilöstön voimavara liittyen näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen. (Holopainen ym. 2013, 44, 



         

          

59.) Osastonhoitaja on usein vastuussa yksikkönsä toiminnasta, mutta hänellä ei ole valtaa johta-

jana. Hänen edellytetään olevan kuitenkin sekä hoitotyön sisällön että johtamisen asiantuntija. (Su-

rakka ym. 50.) 

 

4.2 Osastonhoitajan haasteet npt:n jalkauttamisessa 

 

Hoitotyön johtajan haasteena on varmistaa asiakkaalle paras mahdollinen hoito, ja että henkilöstöllä 

on mahdollisuus tarjota parasta hoitoa. Hoitotyön suositusten jalkauttaminen on haaste suositusten 

laatijoille ja niistä tiedottaville tahoille. (Holopainen ym. 2009, 18-19.) Aikaisemmissa tutkimuksissa 

osastonhoitajat näkivät haasteina ajan puutteen ja ajankäytön hallinnan (Ahrens & Johnson 2013; 

Camargo ym. 2016; Johansson, Fogelberg-Dahm & Wadesten 2010; Kehus 2013; Norrbacka 2012.) 

Norrbackan (2012) pro gradussa osastonhoitajat sanoivat, että organisaation taholta oli heitä kohti 

odotuksia näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Lundenin (2012) tutki-

muksessa osastonhoitajista 62% hankki näyttöön perustuvaa tietoa kerran kuukaudessa tai harvem-

min. Lundenin tutkimukseen vastanneista kuitenkin yli puolet piti erittäin tärkeänä kehittämistehtä-

viä ja oli sitä mieltä, että kehittämiseen tulisi käyttää paljon enemmän aikaa. Samoin Johanssonin 

ym. (2010) tutkimuksessa osastonhoitajat raportoivat omaavansa positiivisen asenteen näyttöön 

perustuvaa toimintaa kohtaan, mutta heillä ei ole aikaa etsiä ja lukea tieteellisiä julkaisuja sekä oh-

jata tutkimusta työaikana, eikä kehitysprojekteihin ja raporttien kirjoittamiseen ole mahdollisuutta. 

Myös Ahrens & Johnsonin (2013) tutkimuksessa osastonhoitajat mainitsivat ajan puutteen npt:n 

konseptin opettelemisen esteenä, ja ehdottivat verkkokurssia, jolloin ajan käyttäminen olisi jousta-

vaa. 

 

Tukeva johtamistyyli on elintärkeää npt:n kehittämisessä (Aromaa 2016). Tähkä (2011) totesi tutki-

muksessaan, että näyttöön perustuvaan koulutukseen osallistuminen vahvisti esimiehien käsitystä 

vastuustaan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisestä. Clement-O'brien, Polit, & Fitzpatrick 

(2011) mukaan osastonhoitajat haluavat kehittää toimintaa, tehdä toiminnan turvallisemmaksi, te-

hokkaammaksi ja tyydyttävämmäksi hoitajille. Johanssonin ym. (2010) tutkimuksen mukaan näytti 

siltä, että osastonhoitajan on saatava lähiesimieheltään tukea näyttöön perustuvan toiminnan käy-

tössä ja henkilöstön on saatava tukea osastonhoitajalta sen käyttämiseen. Tieteellisiin tutkimusme-

netelmiin liittyvä koulutus, välitön lähiesimiehen tuki tai liian vähäinen tuki näytti olevan haasteena 

näyttöön perustuvassa toiminnassa osastonhoitajien ja henkilöstön kesken (Aromaa 2016, 38; Jo-

hansson ym. 2010; Kehus 2013) tutkimustiedon käyttämiseen ja näyttöön perustuvan toiminnan 

kehittämiseen (Johansson ym. 2010).  

 

Osastonhoitajalta odotetaan nykyään kykyä kriittiseen tiedon arviointiin ja uuden tiedon tuottami-

seen. Hoitotyön kehittäminen, vaikuttavuuden ja laadukkuuden arviointi pohjautuvat näyttöön pe-

rustuvaan tutkimustoimintaan. Päätöksenteon pohjaksi tarvitaan systemaattista tiedonhankintatai-

toa. Koulutus antaa valmiuksia tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmien hallitsemiseen. Osas-

tonhoitajan on itse huolehdittava ammattipätevyytensä ylläpitämisestä oman esimiehensä tuen tur-

vin. (Holopainen ym. 2013, 77; Surakka ym. 2008, 91.) Haasteena on, että hoitotyön johtajilla on 



         

          

kliinistä asiantuntemusta, tutkimustiedon koulutusta, ymmärrystä edistää tutkimuspohjaista käytän-

töä, yritystä toimia roolimallina sekä halua suojella ja tukea tutkimusyrityksiä (Timmins ym. 2012). 

Hoitotyön johtajat tarvitsevat oman osaamisensa päivittämistä pystyäkseen vastaamaan uudistunei-

siin tiukkoihin hoitotyön johtamisen ja näyttöön perustuvan toiminnan johtamisen vaatimuksiin. Täy-

dennyskoulutus tulee olla eksaktisti suunniteltua juuri hoitotyön johtajille. (Bjerregård & Kaila 2016, 

23.) Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä perustettiin hanke vuonna 2012, joka käynnistettiin tukemaan 

hoitotyön johtajia siirryttäessä kohti näyttöön perustuvaa toimintaa. Hankkeen aikana huomattiin 

haasteena tiedon hankkiminen, tiedon laadun arviointi ja tutkitun tiedon hyötykäyttäminen. (Pitkä-

nen & Aalto 2012, 43.) Useissa muissakin tutkimuksissa osastonhoitajat näkivät haasteina tiedon-

haun puutteellisen osaamisen, vaikeuden päästä tietokantoihin ja koulutuksen puutteen (Ahrens & 

Johnsonin 2013; Camargo ym. 2016; Kehus 2013).  

 

Johanssonin ym. (2010) mukaan koulutus tasolla on tärkeä merkitys osastonhoitajien palkkaami-

sessa. Heidän tutkimuksensa tulokset näyttivät siltä, että kokeneemmat osastonhoitajat ymmärtävät 

paremmin tutkimustiedon käyttömahdollisuudet kuin vähemmän kokeneet. Clement-O'brien ym. 

(2011) tutkimuksessa todettiin, että jatkotutkinnon suorittaminen, vuosien kokemus johtamisesta ja 

johtamiskurssien käyminen vaikuttivat merkittävästi hoitotyön johtajien innovatiivisuuteen. Nämä 

hoitotyön johtajan piirteet voivat tukea organisaatiota ja hoitotyötä suuresti parannettaessa npt:n 

jalkauttamista. Ahrens & Johnsonin (2013) tutkimuksen mukaan useilla osastonhoitajilla ei ollut ko-

kemusta näyttöön perustuvan toiminnan käyttämisestä. 

 

4.3 Osastonhoitajan keinot npt:n jalkauttamisessa 

 

Stetler, Ritchie, Rycroft-Malone & Charns (2014) tutkivat mitä keinoja johtajat käyttävät kehittääk-

seen, edistääkseen ja jalkauttaakseen näyttöön perustuvan toimintaa. Toiminnallisia keinoja olivat 

henkilöstön motivointi huomioimalla ja voimaannuttamalla henkilöstöä, koulutuksen ja näyttöön pe-

rustuvan toiminnan kehittämisen varmistaminen toimimalla opettajana, valmentajana ja roolimallina. 

Johtaja osallistuu toiminnan kehittämiseen tukemalla ja olemalla avoin kehittämisehdotuksille. Joh-

taja seuraa näyttöön perustuvan toiminnan toteutumista havainnoimalla ja aktiivisella palautteen 

antamisella. Johtaja toimii npt:n mahdollistajana ja jalkauttajana (kuvio 3). 

 



         

          

 

KUVIO 3. Johtajan toiminnallinen rooli näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä (mukaillen 

Stetler ym. 2014) 

 

Npt:n jalkauttamisessa keskeistä ovat näyttöön perustuvaa toimintaa tukevien rakenteiden kehittä-

minen, hoitohenkilöstön osaamisen varmistaminen ja näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen. 

Npt:n johtamisella tarkoitetaan osastonhoitajan kokemuksen ja harkinnan huomioimista, kontekstiin 

liittyvää ohjeistusta, kriittisesti arvioitua tutkimustietoa sekä sidosryhmien antamaa tiedon käyttöä 

päätöksenteossa. (Holopainen ym. 2013, 32.) Silloin kun arvostetaan työn kehittämistä, ovat hoito-

työn johtajat ja henkilöstö avoimia toimintatapojen muutoksille. Kun kehittämistarve on tunnistettu, 

on hoitotyön johtajan arvioitava, onko muutokselle mahdollisuutta. Hoitotyön johtajan on varmistet-

tava, että potilas saa parasta ajantasaista hoitoa ja henkilökunnan on mahdollista toimia parhaiden 

hoitokäytänteiden mukaisesti. Osastonhoitajan on luotava yksikköön tutkimustietoa arvostava kult-

tuuri, tunnistettava henkilöstöstä avainhenkilöt kehittämään näyttöön perustuvaa toimintaa, oltava 

avoin uusille mahdollisuuksille ja annettava aikaa kehitystyölle. Lopuksi on arvioitava ja seurattava 

kehitystyön lopputulosta. (Jylhä ym. 2017.) 

 

Hoitotyön johtajan tehtävät näyttöön perustuvan toiminnan suhteen ovat osittain aineettomia, osit-

tain aineellisia (Surakka ym. 2008, 50). Npt:n johtaminen ja tutkitun tiedon hyödyntäminen ovat 

keskeisiä osastonhoitajan tehtäviä (Kanste 2016; Surakka ym. 2008, 58). Hoitotyön johtajalla on 

tärkeä rooli tutkimustiedon käyttämisessä ja levittämisestä henkilöstön keskuudessa (Timmins, 

2012). Hoitotyön esimiehen tehtäviin kuuluu palvelujen laadusta, vaikuttavuudesta ja toimintaedelly-

tysten luomisesta huolehtiminen. Esimiehen tehtäviä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä 

ovat myös henkilöstön tukeminen, ilmapiiriin vaikuttaminen, rakenteiden ja prosessien kehittäminen. 

(Kanste 2016; STM 2009; Surakka ym. 2008, 50.) Hoitotyön johtajan muita tehtäviä näyttöön perus-

tuvan toiminnan suhteen ovat positiivisen kulttuurin luominen, työntekijöiden osaamisen tukeminen, 



         

          

muutosmahdollisuuksien luominen sekä muutoksen ylläpitäminen. Lisäksi esimiehen tuki, ajantasai-

sen tiedon välittäminen sekä moniammatillisten verkostojen mahdollistaminen työntekijöille ovat 

erittäin tärkeitä. (Sarajärvi ym. 2012, 21-23, 83; Melnyk ym. 2012.) Halmin (2010) mukaan edistä-

mällä sairaanhoitajien npt:n osaamista, johtajat tekevät merkittäviä harppauksia eteenpäin rakenta-

essaan näyttöön perustuvaa hoitoa potilaiden parhaaksi. Positiivinen johtamiskäyttäytyminen yhdis-

tettiin henkilöstön asenteisiin npt:aa kohtaan. Lisäksi Halmin (2010) tutkimuksen mukaan vain trans-

formationaalinen johtamistyyli vaikutti henkilöstöön siten, että he kokivat npt:n houkuttelevana ja 

omaksuivat npt:n käytännöt. Näyttöön perustuvaan toimintaan siirtyminen, sen edistäminen ja vah-

vistaminen vaativat johtajalta paljon (Sarajärvi ym. 2011, 83).  

 

Pentti Sydänmaanlakka (2009, 127) määrittelee älykkään johtajuuden vuorovaikutuselementit rooli-

mallina olemiseen eli esimerkillä johtamiseen, motivaatioon ja innostamiseen, innovatiivisuuteen ja 

luovuuteen eli jatkuvaan kehittymiseen sekä yksilön huomioimiseen. Näiden avulla työntekijä voi-

daan voimaannuttaa ja siten saavuttaa hyviä tuloksia. Osastonhoitaja voikin toimia roolimallina roh-

kaisten henkilöstöä ammatilliseen kasvuun (Surakka ym. 2008, 48). Ahrens & Johnsonin (2013) mu-

kaan osastonhoitajien on parannettava omaa osaamistaan npt:n käyttämisessä ollakseen roolimal-

lina hoitajille. Hoitotyön johtajat voivatkin muokata osastoaan npt:aa varten olemalla hyvä roolimalli 

ja kysymällä ”mitä näyttö kertoo?” päätöksenteon yhteydessä (Halm 2010). Osastonhoitajan on 

myös esimerkillään näytettävä arvostuksensa näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan sekä haluk-

kuuteensa kehittää sitä. (Holopainen ym. 2013, 32). Boström, Rudman, Ehrenberg, Gustavsson ja 

Wallin (2013) tutkimuksen mukaan kannustava johtaminen yhdistettiin kolmeen näyttöön perustu-

van toiminnan käytäntöön: muiden lähteiden etsimiseen, näytön jalkauttamiseen ja näytön arvioin-

tiin. Heidän tutkimuksessaan myös kehotettiin kehittämään strategioita hoitotyön johtajien osaami-

sen parantamiseen sairaanhoitajien tukemisessa näyttöön perustuvassa hoitotyössä. 

 

Fleiszer, Semenic, Ritchie, Richer & Denis (2015) tekivät Kanadassa pitkittäistutkimuksen hoitotyön 

suosituksen jalkauttamisesta ja sen käytössä pysyvyydestä. Pidettiin hyvänä, että suosituksen käyt-

töönottoa oli johtanut kahden osastonhoitajan työpari, koska toisella osastonhoitajalla oli enemmän 

kokemusta käytännön ja hallinnon tehtävistä, ja toisella enemmän kokemusta tutkimuksesta ja näyt-

töön perustuvasta toiminnasta. Toisena hyvänä seikkana mainittiin useiden hoitotyön johtajien, yli 

osastorajojen, sitoutuminen suosituksen käyttämiseen.  

 

 

 

  



         

          

5 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 

 

Tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat nousseet kirjallisuudesta ja aikaisemmista tutkimuksista 

liittyen tutkimuskysymyksiin. Taulukossa 2 on lyhyesti kuvattu, miten tässä tutkimuksessa on määri-

telty keskeiset käsitteet auttaen lukijaa ymmärtämään mistä näkökulmasta tutkimus on tehty.  

 

TAULUKKO 2. Tutkimuksen keskeiset käsitteet ja niiden lyhyt määrittely. 

 

KÄSITE MÄÄRITELMÄ 

Näyttö Näyttö tarkoittaa todistettavasti olemassa olevaa, to-

tena pidettyä, nähtävissä olevaa aineistoa. Näytön on ol-

tava todistettavissa objektiivisesti tutkimuksen keinoin. 

Näyttöön perustuva toiminta (NPT) Näyttöön perustuvalla toiminnalla ((NPT, Evidence-Ba-

sed Practise (EBP)) ja näyttöön perustuvalla hoitotyöllä 

(NPH, Evidence-Based Nursing (EBN)) tarkoitetaan par-

haan ajan tasalla olevan tutkitun tiedon käyttöä potilaan 

hyväksi ja hänen terveytensä edistämisessä ja omaisten 

tukemisessa. Tavoitteena on hoitaa potilasta vaikutta-

viksi tunnetuilla menetelmillä ja käytännöillä. 

Näyttöön perustuvan toiminnan 

implementointi 

Npt:n käytäntöön tuomisella eli implementoinnilla tar-

koitetaan tutkitun tiedon ottamista käyttöön hoito-

työssä. Ensin nimetään hoitotyön ongelma, haetaan 

näyttöä tutkitusta tiedosta, arvioidaan näytön käyttökel-

poisuus ja verrataan sitä aikaisempiin toimintakäytäntöi-

hin. Yhdistetään tutkimusta tiedosta saatu näyttö, asian-

tuntijoiden kokemusten perusteella saatu näyttö (Korho-

nen 2010) sekä potilaalta saatu kokemustieto ja valitaan 

parhaat hoitotoimet. (Sarajärvi ym. 2011, 9, 76-77.) 

Osastonhoitaja Npt:n 

implementoijana 

Osastonhoitaja innostaa ja motivoi henkilökuntaa, kou-

luttaa ja kehittää npt:n valmiuksia, toimii roolimallina, 

osallistuu toiminnan kehittämiseen, seuraa ja arvioi 

npt:n toteutumista sekä toimii npt:n mahdollistajana. 

(Stetler ym. 2014) 

 

  



         

          

6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla osastonhoitajien kohtaamia haasteita näyttöön perus-

tuvan toiminnan jalkauttamisessa ja heidän käyttämiä keinoja näyttöön perustuvan toiminnan jal-

kauttamisessa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa näyttöön perustuvan toiminnan jalkautta-

misen edistämiseksi osastonhoitajien käyttöön. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisia haasteita osastonhoitajat ovat kokeneet näyttöön perustuvan toiminnan jalkautta-

misessa? 

2. Millaisia keinoja osastonhoitaja käyttää näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa? 

 

  



         

          

7 TEEMAHAASTATTELU KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN OSASTONHOITAJILLE 

 

7.1 Teemahaastattelu laadullisena tutkimusmenetelmänä 

 

Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jotta päästään kuvailemaan osastonhoitajien tuntemuk-

sia näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisesta. Laadullinen tutkimus keskittyy kuvaamaan, mi-

ten ilmiöt koetaan oikeassa elämässä (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 92-93). Kun halu-

amme tietää miksi henkilö toimii niin kuin toimii, on yksinkertaisinta kysyä sitä häneltä, eli tehdä 

haastattelu (Kananen 2014, 72; Tuomi & Sarajärvi 2013, 72). Teemahaastattelu valittiin tähän tutki-

mukseen menetelmäksi, koska haluttiin saada tutkimukseen osallistujilta mahdollisimman rehellisiä 

ja vapaasti muotoiltuja kuvailuja npt:n jalkauttamisen haasteista ja keinoista. Tutkimuksen aiheena 

on alue, jota on tutkittu paljon, mutta ei paljoakaan tästä näkökulmasta, jolloin vastausten suunta 

voi olla hyvinkin vaihtelevaa ja monitahoista. Haastattelemalla voidaan myös syventää vastauksia ja 

selventää mitä haastateltava ajattelee joistain asioista. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34.) Haastattelun 

vastausten perusteella pyritään luomaan ilmiöstä kokonaiskuva (Kananen 2014, 72). 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähdemateriaali ja kirjallisuuskatsaus voi olla suppeahko, luoden luki-

jalle lähinnä kuvauksen tutkittavasta asiasta ja sen käsitteistä. Teoriapohja tukee tutkimuksen luo-

tettavuutta ja luo tutkittavalle ilmiölle raamit. Teoriapohjalla on suurin merkitys aikaisemmissa tutki-

muksissa antamalla viitteitä, miten tutkittavaa ilmiötä kannattanee lähestyä. Aikaisemmat tutkimuk-

set myös antavat viitteitä tutkimusongelman laadintaan ja hypoteesien asettamiseen. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2013, 92-93.) Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttaa taloudellisuus, tehok-

kuus, tarkkuus ja luotettavuus (Hirsjärvi & Hurme 2001, 34). 

 

Haastatteleminen on yksi tavallisimmista kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 11; Kananen 2014, 71). Haastattelemalla saadaan ihmisläheistä tietoa tutkitusta aiheesta. 

Haastattelu on informaation keräämistä ja ennalta suunniteltua päämäärähakuista toimintaa. (Hirs-

järvi & Hurme 2001, 42.) Tässä tutkimuksessa käytettiin metodina kohdennettua teemahaastattelua 

eli puolistrukturoitua haastattelua tukeutuen lähdeaineistoon ja aikaisempiin tutkimuksiin. Teema-

haastattelulla tarkoitetaan lomake- ja avoimen haastattelun välimuotoa. Teemahaastattelua varten 

tutkija päätti teema-alueet, jotka kohdentuivat tutkimusongelmiin, mutta tarkkoja kysymyksiä ei  

laadittu (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2016, 161, 164, 208; Tuomi & Sarajärvi 2013, 75.) eikä nii-

den järjestystä oltu tarkkaan määritelty. Haastattelun aikana haastattelija kävi läpi teema-alueet ky-

seiseen haastattelutilanteeseen sopivassa järjestyksessä. (Kananen 2014, 70; Laaksonen ym. 2012, 

31.) 

 

Teemahaastattelua suunniteltaessa tärkeimpiä tehtäviä oli haastatteluteemojen suunnittelu. Teema-

alueet edustavat teoreettisten peruskäsitteiden alaluokkia. Teema-alueet ovat siis tarkempia kuin 

tutkimusongelma. Näihin alueisiin haastattelukysymykset perustuivat. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 66). 

Teemojen avulla pyrittiin varmistamaan kaikkien aihealueiden käsittely. Teemahaastattelu eteni 

haastateltavan ehdoin. Haastateltava kertoi aiheeseen liittyvää tarinaa, jota tutkija tarvittaessa tar-

kensi kysymyksillä. (Kananen 2014, 76-77.) Ennen varsinaisten haastattelujen aloittamista, tulisi 



         

          

tehdä esihaastatteluja, jolloin voidaan testata haastattelurungon toimivuutta ja tarvittaessa muotoilla 

tutkimuskysymyksiä (Hirsjärvi & Hurme 2001, 72; Hirsjärvi & ym. 2016, 208). 

 

Lähdemateriaalin runsauden takia oli helppo asettaa tarkat lähdekriteerit luotettavalle lähdeaineis-

tolle (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 93). Runsaus asetti tutkijan määrittelemään hakusa-

nansa tarkkaan ja rajaamaan lähdemateriaalin vain uusimpaan tutkittuun tietoon. Tätä tutkimusta 

varten tehtiin Savonian informaatikon kanssa 2.2.2018 haut Mediciin, Cinahliin, Ovidiin ja Pudmediin. 

Tuloksena saatiin runsaasti tutkimustietoa, joka rajattiin koskemaan vuosia 2010-2018.  

 

7.2 Teoreettinen otanta 

 

Tämä tutkimus toteutettiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa osastonhoitajille. Haastateltavat ra-

jattiin koskemaan vain yliopistosairaalan osastonhoitajia, tutkimus ei siis koskenut esimerkiksi ylihoi-

tajia tai apulaisosastonhoitajia. Perusterveydenhuolto rajattiin myös ulkopuolelle. Kohdejoukko oli 

siis valikoitu tarkoituksenmukaisesti, jotta saatiin ilmiöstä kattava kuvaus. Kvalitatiivisissa tutkimuk-

sissa satunnainen otanta ei tuota tutkimuskysymyksiin sopivia vastauksia (Hirsjärvi ym. 2016, 164). 

Laadullisessa tutkimuksessa haastateltavien suuri määrä ei ole olennaista, vaan saadun tiedon laatu. 

Tämän vuoksi tutkimukseen voitiin kutsua juuri ne henkilöt, joiden oletettiin tietävän ilmiöstä eniten. 

Haastateltavien määrään vaikutti olennaisesti myös tutkimuksen resurssit, ajan ja rahoituksen puo-

lesta. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 85.)  

 

KYSissä on osastonhoitajia noin 60 kappaletta, ja heille kaikille lähetettiin kutsu haastateltavaksi 

sähköpostilla. Tavoitteena oli saada noin seitsemän haastateltavaa, ottaen huomioon tiedon saturoi-

tuminen. Tiedon saturoitumisella tarkoitetaan tilannetta, kun uudet haastattelut alkavat toistaa itse-

ään eikä uutta tietoa enää synny (Hirsjärvi & Hurme 2001, 60; Tuomi & Sarajärvi 2013, 87). Toi-

veena oli saada haastateltavat eri palvelukeskuksista ja taseyksiköistä, jotta ilmiöön saadaan näke-

myksiä useilta eri puolilta.  

 

7.3 Aineiston keruu 

 

Tutkimusluvan saamiseksi tutkija kirjoitti ensin opinnäytetyön työsuunnitelman. Työsuunnitelma on 

kirjallinen sopimus toteutettavasta tutkimuksesta mm. aikatauluineen, tutkimuksen kuvauksineen, 

ongelmineen, kysymyksineen, tavoitteineen ja tarkoituksineen sekä menetelmineen. Se toimii ohjaa-

jan ja tutkijan välillä keskustelujen pohjana ja ohjaa tutkijaa etenemään suunnitelmallisesti. (Hirs-

järvi ym. 2016, 174.) Tätä tutkimusta varten oli haettava organisaatiolupa Kuopion yliopistolliselta 

sairaalalta käyttämällä eTutkijaa (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, 2018c). Opinnäytetyön tekemisen 

KYSissä voi aloittaa vasta, kun organisaatiolupa oli myönnetty. Kun opinnäytetyö tehdään useam-

massa palveluyksikössä tai eri palvelualueilla, kuten tämä tutkimus, luvan myönsi hoitotyön johtaja. 

 

Kutsut haastatteluihin lähetettiin sähköpostitse, kun organisaatiolupa oli saatu maaliskuussa 2018.  

Tutkija suunnitteli tutkimuksen teoreettisen taustan perusteella teemahaastattelurungon.  Tutkija 



         

          

teki yhden esihaastattelun, jonka perusteella haastattelurunko todettiin toimivaksi. Kaikkien haastat-

telujen jälkeen todettiin, että esihaastattelu oli yhtä hyvä kuin muutkin sisältäen tutkimuksen kan-

nalta olennaista tietoa, joten se otettiin mukaan tutkimukseen ohjaajan luvalla. Ensimmäiset kutsut 

lähetettiin 23.3.2018. Kutsut saatekirjeineen (LIITE 1) lähettiin neljä kertaa uudelleen viikon välein, 

ja kliininen hoitotyön asiantuntija lähetti kutsut kerran kehottaen osastonhoitajia osallistumaan tutki-

mukseen. Tiedon saturoituminen otettiin huomioon, ja haastatteluja tehtiin lopulta kuusi (n=6) kap-

paletta. Tutkimusta ohjaava opettaja hyväksyi tämän määrän riittäväksi. Haastateltavat olivat lopulta 

melko samanlaisista yksiköistä, eikä toive haastateltavien saamiseksi eri palveluyksiköistä toteutu-

nut. Haastateltavien samankaltaisuus saattoi vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin, eikä tuloksia voi sen 

takia yleistää koskemaan koko Kuopion yliopistollista sairaalaa. 

 

Haastattelut suoritettiin huhtikuun 2018 aikana, ennen kesälomakauden alkua. Kaksi haastateltavista 

halusi teemahaastattelurungon tutustuttavaksi ennen haastattelua, ja se lähetettiin heille sähköpos-

titse. Haastatteluajat ja -paikat sovittiin sähköpostitse. Yleisimmin käytössä oli osastonhoitajan oma 

työhuone, jossa haastattelun sai tehdä rauhassa keskeytyksittä. Haastateltavat täyttivät tutkimuk-

seen suostumuslomakkeen ennen haastattelun alkua (LIITE 2.). Haastattelut nauhoitettiin suoraan 

sekä tietokoneelle että matkapuhelimeen, ja nauhoitteet säilytettiin tutkijan kotona lukituissa lait-

teissa. Haastattelun alussa tutkija kävi lyhyesti läpi tutkimuksen aiheen. Haastattelut etenivät kes-

kustellen vapaasti tutkimusaiheesta haastateltavan tahtiin, käyden läpi kaikki teema-alueet. Tutkija 

teki tarkentavia kysymyksiä keskustelun lomassa, ja ohjasi haastattelua teema-alueesta toiseen. Lo-

puksi vielä kerrattiin lyhyesti keskustelun aikana tärkeimmiksi nousseet kohdat. Haastattelujen kesto 

vaihteli 23 minuutista 37 minuuttiin. Yhden haastattelun keskeytti puhelu, mutta haastattelu päästiin 

jatkamaan sen jälkeen loppuun. Yksi haastattelu oli lopetettava hieman kesken haastateltavalle tul-

leen kiireellisen asian vuoksi.  

 

7.4 Aineiston analyysi 

 

Teemahaastatteluilla kerätty aineisto on yleensä suuri. Litterointi eli aineiston puhtaaksikirjoittami-

nen, aineiston purkaminen ja analysointi tulee aloittaa mahdollisimman pian haastattelujen päätyt-

tyä. Tämä parantaa aineiston käsittelyn laatua. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 135, 185; Kananen 2014, 

76.) Haastattelut litteroitiin heti jokaisen haastattelun jälkeen. Ensimmäisenä tutkija kuunteli tallen-

netun aineiston kahdesti läpi. Sitten litterointi suoritettiin sanatarkan ja peruslitteroinnin välimuo-

dolla kuuntelemalla ja kelaamalla tallennetta moneen kertaan edestakaisin. Täytesanat kirjoitettiin, 

mutta äännähdykset ja tunteen ilmaukset jätettiin pois. Litteroinnin valmistuttua tallenne kuunneltiin 

vielä läpi seuraten tekstiä virheiden eliminoimiseksi. Korjauksia ei tarvittu tehdä.  Litterointivaiheessa 

haastattelut koodattiin eri väreillä. Litteroidun tekstin määräksi tuli 68 sivua Word-tekstinkäsittelyoh-

jelmalla kirjasimella Tahoma fonttikoolla 10. 

 

Tutkimuksen aineisto kuvaa ilmiötä ja sisällönanalyysilla tarkoitetaan pyrkimystä kuvata dokumen-

taation sisältöä sanallisesti. Induktiivisella sisällönanalyysillä pyritään saamaan ilmiöstä tiivistetty ku-

vaus, perustuen dokumentoituun materiaaliin. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 103, 106.) Aineiston luokit-



         

          

telu on olennainen osa analyysia. Luokittelu rakentaa kehyksen, jonka avulla aineistoa voidaan tul-

kita ja tiivistää. Luokittelemalla aineistoa jäsennetään ilmiötä vertailemalla aineiston eri osioita toi-

siinsa. Teemahaastatteluaineiston luokittelun kriteereinä voi toimia tutkimusongelma tai teema-alu-

eet. Aineiston yhdistelyvaiheessa yritetään löytää luokkien välille yhdistäviä säännönmukaisuuksia. 

Luokittelun jälkeen seuraa deduktiivinen vaihe, jolloin aineistoa tulkitaan (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

147-149) ja tehdään johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 108).  Litteroinnin jälkeen tutkija luki 

tekstiä useaan kertaan läpi saadakseen kattavan kokonaiskuvan aineistosta. Sisällönanalyysi aloitet-

tiin litteroinnin valmistuttua tukeutuen teoriasta nousseihin teema-alueisiin. Aineiston käsittely aloi-

tettiin segmentoimalla alkuperäisteksti ja muuttamalla se taulukkomuotoon Kanasen (2014) kirjoitta-

man Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä -teoksessa olevien ohjeiden mukaan. Aineiston käsittelyä 

jatkettiin Word-ohjelmalla taulukkomuodossa. Segmentit käsiteltiin hakemalla niistä tutkimuskysy-

myksiin ja teema-alueisiin liittyvät alkuperäisilmaukset, ja ne merkittiin kursiivilla. Sitten segmentit 

käsiteltiin hakemalla niistä pelkistetty ilmaus eli redusoimalla alkuperäisilmaukset. Pelkistetyt ilmauk-

set ryhmiteltiin samankaltaisuuksien perusteella, ja niistä muodostettiin luokat. Luokat ryhmiteltiin 

edelleen, ja liitettiin teema-alueisiin. Ryhmittelystä ja teema-alueeseen liittämisestä esimerkkinä ku-

vio 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KUVIO 4. Pelkistettyjen ilmauksien ryhmittely. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

 

8.1 Osastonhoitajan haasteet näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa 
 

Osastonhoitajan haasteet näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa jaettiin kuuteen luok-

kaan, jotka olivat henkilöstön työskentelemiseen eri osastoilla, osastonhoitajien laajoihin toimenku-

viin, moniammatillisuuden ja yhteistyön puutteeseen, osaamiseen, henkilöstön ja ajan resurssointiin 

sekä osaston ja organisaation toimintakulttuurissa esiintyviin ongelma-alueisiin. Luokittelu esitetty 

kuviossa 5, joka avataan seuraavissa kappaleissa tarkemmin. 

 

 

Kuvio 5. Haasteet näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa. 
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8.1.1 Henkilöstön työskenteleminen eri puolilla taloa 

 

Haastatellut osastonhoitajat toimivat erilaisissa yksiköissä henkilöstön esimiehinä. Osa haastatelta-

vista työskenteli yksiköissä, joissa henkilöstö työskentelee konkreettisesti samalla osastolla, mutta 

osalla osastonhoitajista oli oma työpiste aivan eri osassa organisaatiota, toisten haastateltavien joh-

tama henkilöstö taas työskenteli jakautuneena eri organisaation yksiköihin. Näyttöön perustuvan 

toiminnan jalkauttaminen oli haasteellista osastonhoitajien mielestä tilanteessa, jossa hoitajat työs-

kentelevät ympäri taloa eri osastoilla, eikä osastonhoitaja edes tapaa heitä kovinkaan usein. Haas-

teena koettiin myös se, että osastonhoitaja ei ole konkreettisesti osastolla henkilöstön keskuudessa 

työskentelemässä. Haasteena nähtiin silloin hoitotyön kehittämisen johtaminen. 

 

”siinä on paljon haastetta, että jos ei ees niiku tapaa juurikaan ihmisiä, et niiku on 

koko talossa ollaan töissä” 

 

”sä oot liian vähän tekemisissä sen henkilökunnan kanssa” 

 

”et sä oo enää siinä arjessa mukana” 

 

8.1.2 Osastonhoitajien laajat toimenkuvat 

 

Osastonhoitajan työn kuvaan kuuluu henkilöstöjohtamisen lisäksi mm. hallinnollisia tehtäviä, projek-

titöitä ja osaston arkirutiinien hoitaminen. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että kehittämiseen 

jäävä aika on todella tiukassa, vaikka organisaatio sitä heiltä odottaakin. Osastonhoitajat priorisoivat 

sekä omaa että henkilöstön työskentelyä erityisesti kehittämisen kustannuksella. Osastonhoitajan 

laaja toimenkuva ja lukuisat työtehtävät vaikeuttivat lisäksi keskittymistä näyttöön perustuvan toi-

minnan jalkauttamiseen ja yleisesti ottaen hoitotyön kehittämiseen.  

 

”se on vaan yksi siivu siinä valtavassa kokonaisuudessa” 

 

”et esimiehillä on aivan järkyttävän suuret vastuualueet” 

 

”ku koko ajan on kaikkee mahdollista, nii nii se tekee tämän, et mikä on sitten aina 

kunkin hetken se ykkössija” 

 

Osalla henkilökunnasta saattoi olla joissain pienissä yksiköissä paljon vastuutehtäviä, ja he saattoivat 

toimia sen lisäksi joka paikan asiantuntijoina. Tällöin heillä ei jää aikaa uuden tiedon hakemiseen 

eikä tiettyyn asiaan syventymiseen. Kehittämiseen kohdentuva työ jää silloin priorisoinnin viimeiselle 

sijalle. 

 



         

          

”jos siinä toimipisteessä on yks tai kaks henkilöö, niin niin sillon tää näyttöön perustu-

vuus niikun uuden hakeminen, se on ihan aika este siinä, koska tämmösissä pienissä 

yksiköissä nämä henkilöt ovat joka paikan asiantuntijoita” 

 

8.1.3 Yhteistyön puute 

 

Osastonhoitajat kuvailivat yhteistyön puutetta yksikön sisällä, muiden hoitotieteen edustajien kanssa 

ja lääketieteen edustajien kanssa. Vain yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että heillä moniammatilli-

suus toimii erittäin hyvin sekä arkityössä että kehittämisessä. Lääkärien kanssa huolta aiheuttivat 

näkemyserot, jonka takia jotkin näyttöön perustuvat hoitokäytännöt olivat saattaneet jäädä otta-

matta käyttöön. Toisena huolena oli näyttöön perustuvien mittareiden käyttämisen puute. He perus-

telivat moniammatillisen yhteistyön parantamisen toivettaan lääkäreiden kanssa sillä, että potilaat 

ovat kuitenkin sekä hoitotyön että lääketieteen yhteisiä asiakkaita.  

 

”lääketieteen puolella on vähän erilaisia näkemyksiä näistä hoitokäytännöistä ja sit 

me verrataan, et vaikka minkälaista, vaikka HUSissa on, mut että siihen me ei välttä-

mättä voida sitten vaikuttaa vaikka se ois näyttöön perustuen todennettu” 

 

”en mä usko, että lääkärit tietää näyttöön perustuvista mittareista” 

 

”kyllä mun mielestä moniammatillisuus ei vielä toimi tässä talossa…. että kyllähän lää-

ketiede ja hoitotiede kulkee kuitenkin käsikädessä…meillä on yhteiset potilaat” 

 

8.1.4 Osaamisen puute 

 

Näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisen haasteena nähtiin myös näyttöön perustuvan toimin-

nan osaamisen puute. Katsottiin, että osalla henkilökunnasta ei riitä tiedot eikä taidot tiedonhakuun 

eikä tiedon arviointiin. Lisäksi nähtiin, että ihmisten sekä henkinen että fyysinen kapasiteetti oli rajal-

linen. Haastateltavat ajattelivat, että on erityisen tärkeää tunnistaa henkilöstöstä ne henkilöt, joilla 

on kiinnostusta ja kapasiteettia näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämiseen ja sen jalkauttami-

seen.  

 

”tietojen ja taitojen puute” 

 

”haasteena on varmaan se, että mistä tiedetään et minkälaisiin tutkimuksiin sen pitäs 

perustua, kuka niitä tuottaa, mistä niitä tutkimuksia tulee” 

 

”ja sitten kapasiteetti, ihmisten kapasiteettihan on myös yksi” 

 

 

 

 

 



         

          

8.1.5 Vajaat resurssit 

 

Resursseihin liittyvät haasteet jaettiin kahteen ongelma-alueeseen: puutteellisiin aikaresursseihin 

sekä vajaaseen henkilöstömitoitukseen. Näistä kahdesta aikaresursseihin liittyvät haasteet korostui-

vat vaikuttaen epäsuorasti puutteelliseen henkilöstömitoitukseen. Osa osastonhoitajista oli sitä 

mieltä, että henkilöstölle aikaa voi ja pystyy antamaan, mutta osa oli sitä mieltä, että sitä ei pysty 

antamaan. Tiedonhankinta näyttöä varten nähtiin tehtävän pääasiallisesti omalla ajalla. Yleisesti ot-

taen kehittämistyön ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen katsottiin olevan vaikeaa työn 

ohessa. Ajan puutteen ja henkilöstömitoituksen korrelointi näkyi mm. siinä, ettei osastonhoitaja voi-

nut irrottaa henkilöstön jäsentä kehitystyöhön edes hetkellisesti osastolla olevan kiireen takia.  

 

”siitähä ei tuu koskaan mittää, et sut irrotettas päiväks et etihä nyt sitä tutkittua tie-

toa, se ei mee niin” 

 

”tiedonhankinta omalla ajalla täytyy olla aika valmiiksi pureskeltua, että ei voida aja-

tella, että lähdetään tietokantoihin hakemaan tietoo, siihen ei niiku työaika anna pe-

riksi. mut et tämmönen itsenäinen tiedonhaku, ni kyllä mä aattelen, että siihe ei var-

maan tässä yksikössä oo hirveen hyvin mahollisuutta ainakaan säännön mukasesti.” 

 

”kyllä niiku resurssia saa ja tietysti voidaan jonku verran järjestää itekki aikaa paitsi, 

että tuolla perusyksikössä se tahtoo jäädä omalle ajalle” 

 

”jos meidän pitää lähtee kehittään tai miettiin tämmösiä näyttöön perustuvia asioita, 

niin ei se onnistu siinä työn ohessa tai siinä” 

 

”on varmasti niinku ajallisesti, että jos sulla on niiku peruspotilastyö siinä ja sit sitä 

pitäs vielä uudistaa eikä oo varma, miten ne menetelmät istuu omaan työhön, ni tot-

takai niin se aika on rajallinen” 

 

Ajan puute ja kiire osastolla mainittiin useaan kertaan. Näyttöön perustuviin koulutuksiin pääsystä ja 

kehittämistä varten annetuista u-päivistä jouduttiin karsimaan, koska oli priorisoitava minimimiehitys 

varsinaiseen potilastyöhön. Henkilöstö oli myös kertonut osastonhoitajille, että he eivät ehdi kehittää 

hoitotyötä, kun on jatkuva kiire.  He eivät ehdi tehdä tiedonhakuja näyttöä varten, eikä ole aikaa 

lukea artikkeleita tai tutkimuksia. 

 

”meil ei mahdollisteta sitä, että ihmiset sais aikaa u-aikaa kehittämiseen” 

 

”meil ei koulutuspäivät toteudu tällä hetkellä, et jos aattelee omaaki yksikköö, niin me 

ei päästä siihen tavotteeseen, joka on annettu et kolme k-päivää vuodessa” 

 

”et tieteellistä artikkelia kävis lukemaan ni tai lähtis tietokantoihi ettimään ni siihe ei 

oo mahollisuutta” 



         

          

 

”ja osa on sit sanonu et ei me keretä, ei me keretty tehhä noita mittareita” 

 

Haastateltavilla oli erilaiset käsitykset mahdollisuuksiinsa järjestää aikaa henkilökunnalle kehittämis-

työtä kohtaan. Eräs osastonhoitaja epäili, ettei hänellä edes ole lupaa antaa henkilöstölle aikaa tie-

donhakuun, ja siten hoitotyön kehittämiseen. Toinen osastonhoitaja taas oli varma, että ylemmältä 

taholta on tullut lupa antaa henkilöstölle aikaa työn kehittämiseen. Hän oli ottanut sijaisen osastolle 

kun oli tullut tarve irrottaa omaa henkilöstöä kehittämistyötä tekemään. 

 

”ku ei mulle ole selkeesti annettu lupaa tämmösen mahollistamiseen” 

 

”tästä on niikun ylemmältäki johdolta lupa, että siihen vaan pitää järjestää… on se 

ihan koko talon tasonen, kyllä mä uskon, pakkohan siitä on tulla semmonen koko ta-

lon tasonen, että siihe annetaan aikaa” 

 

Osastonhoitajilla oli myös itsellään kiire. Haastateltavat kuvailivat omaa työpäiväänsä niin kiireisiksi, 

ettei heillä ollut koskaan aikaa vapaaseen keskusteluun henkilöstön kanssa tai osallistua esimerkiksi 

raporteille. Jotta kehittämistyö onnistuisi, olisi omaan kalenteriin varattava säännöllisesti aikaa sitä 

varten. Yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että aikaa tiedonhakuun ja kehittämiseen tulee järjestet-

tyä vain silloin kun käsillä on jokin koulutuksiin liittyvä tehtävä.  

 

”ei mulla ole aikaa ikinä istua siellä kansliassa keskustelemassa, osallistumassa rapor-

teille” 

 

”tavallaan kyllähän se todellisuus, jos rehellisiä ollaan, ni on sitä, että sillo kun sinä 

olet jossaki tämmösessä täydennyskoulutuksessa, josta sä saat tehtäviä, ni sillo sä 

järjestät sitä aikaa” 

 

Osastonhoitajat pitivät haasteena aika- ja henkilöstöresurssien hallintaa. Haastateltavien mielestä 

henkilöstömitoitus oli aivan minimissä, mutta potilaiden määrä puolestaan kasvaa. Lisäksi sijaisten 

saamisen mahdottomuus mainittiin usein. Vuodeosastoilla erityisesti aamuvuorojen henkilöstön va-

jaus korostui. Henkilöstömitoituksen suunnitteluun tulisi osastonhoitajien mielestä panostaa enem-

män, ja järjestää organisaation puolelta muut toiminnot siten, että henkilöstön vajaustilanteessa 

saadaan sijainen tilalle. 

 

”suurin osa osastoja on sillee, et ne on ylipaikoilla potilaita” 

 

”potilaita tulee ovista ja ikkunoista” 

 

”ketää ei saaha tilalle” 

 



         

          

8.1.6 Toimintakulttuuriin liittyvät haasteet 

 

Organisaation ja osaston toimintakulttuuriin liittyviä haasteita kuvailtiin useita. Osastonhoitajat koki-

vat organisaation taholta tulevan koko ajan uusia työtehtäviä sekä henkilökunnalle että osastonhoi-

tajille, jolloin ei jää aikaa keskittyä mihinkään kunnolla. Tällöin näyttöön perustuvan toiminnan jal-

kauttaminen jäi herkästi vähemmälle huomiolle. Jatkuvasti muutoksessa oleva toiminta koettiin 

haastavaksi.  

 

”et ei pitäs koko ajan säätää talonkaan tasolta kaikkee uutta, et nyt tätä ja tuota ja 

näitä ja nuita, et pitäs antaa niiku mahollisuus keskittyä” 

 

”et jos puhutaan näyttöön perustuvista mittareista miks me ei saada niitä jalkautet-

tua, niin toisaalta niikun semmonen jatkuva muutos on siellä niikun taustalla” 

 

Jalkauttamisen haasteena nähtiin myös asenteet näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan. Osaston-

hoitajat kuvailivat omaa asennettaan näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan positiiviseksi kautta 

linjan. Asia koettiin tärkeäksi, ja oma motivaatio oli hyvä. Haastateltavat totesivat myös, että jos 

osastonhoitaja ei itse ole näyttöön perustuvasta toiminnasta kiinnostunut, on asian edistäminen ko-

vin huonoilla kantimilla. Yksi osastonhoitaja mainitsi, että joutuu välillä velvoittamaan kollegoitaan 

osallistumaan näyttöön perustuviin tilaisuuksiin tukeakseen omaa henkilökuntaansa. Toivottiin yh-

teistyötä esimiesten kesken ja yhdessä tehtäviä päätöksiä npt:n jalkauttamiseksi. 

 

”ite oon niiku kyllä motivoitunu ja kiinnostunu ja innostunu tästä aiheesta, mutta tie-

tysti jos ei ois ni sitte, se kyl varmaan näkyis tosi paljon siellä kentällä” 

 

”tietysti, jos se osastonhoitaja itse ei oo kiinnostunut tästä, niin sit se on vähän huo-

nolla kantimilla tämä homma” 

 

”et nehän urputti vastaan, et niikun tavallaan sitä kollegan, et nyt tämä tehhään tämä 

niikun yhdessä” 

 

”otetaan se tota toimintamalliks esimiesten päätöksellä” 

 

Osastonhoitajat kuvailivat henkilöstön asennetta näyttöön perustuvaa toimintaa ja sen jalkautta-

mista kohtaan vaihtelevaksi. Osa haastateltavista koki, että henkilöstö pitää näyttöön perustuvaa 

toimintaa positiivisena, tärkeänä asiana, ovat valistuneita ja pitävät hoitotyön kehittämistä itsestään 

selvyytenä. Haastateltavat ajattelivat, että henkilöstöllä on erilaiset valmiudet npt:n kehittämistä aja-

tellen, riippuen heidän koulutustaustastaan. Tässäkin yhteydessä huomioitiin se, että vain osa henki-

löstöstä on kiinnostunut kehittämistyöstä ja heidät tulisi tunnistaa. 

 

”he ihan hyvästi siihen suhtautuu, ihan kaikki on ymmärtäny sen, et se on niikun sitä 

tutkittua, todettu hyväksi” 



         

          

 

”mä en uskokkaan et työntekijät niikun ei kokis niitä tärkeinä” 

 

”työntekijöiden erilaiset valmiudet myöskii, että tuota osalle riittää se perustyö minkä-

laisen on joskus koulunpenkiltä joskus saanu, ja osa on sitte hyvinki kiinnostunu mitä 

maailmalla on ja sillä tavalla itekkii tutkimaan asioita” 

 

Osa haastateltavista osastonhoitajista koki henkilöstön asenteen näyttöön perustuvaa toimintaa koh-

taan negatiivisena tai haastavana. Kiinnostuksen puute näyttöön perustuvaa koulutusta kohtaan oli 

yleistä. Moni osastonhoitajista näki, että ei voi olettaakaan, että kaikki henkilöstön jäsenet olisi kiin-

nostuneet juuri tästä aiheesta. Tiedettiin kuitenkin, että joissain yksiköissä näyttöön perustuvaan 

koulutukseen on osallistunut lähes puolet henkilöstöstä, ja sitä pidettiin edistyksellisenä.  

 

”se pitäs saaha se syttyminen ja kaikkihan ei lähe koskaan” 

 

”en mä usko, että yksiköissä on kovin montaa semmosta kehittämismyönteistä tai 

sanotaan tämmöstä innostuvaa henkilöä, joka lähtis ite tuottamaan sitä” 

 

”se on niikun utopiaa ajatella me kaikki oltais niin kiinnostuneita” 

 

Haasteena nähtiin tietynlainen henkilöstön ikärakenne sekä muutosvastarinta. Viitseliäisyyden puute 

ajateltiin myös haasteeksi. Vanhemman henkilöstön katsottiin jatkavan mielellään työskentelyä pe-

rinteisillä tavoilla työuran loppuun asti käymättä näyttöön perustuvissa koulutuksissa. Toisaalta nuo-

remman sukupolven katsottiin työskentelevän välillä vain pintaa raapaisten. Muutosvastarinta koet-

tiin uuden tiedon tuomisen ja jalkauttamisen esteenä.  

 

”tietyn ikänen henkilöstö, että sitä mennään niiku tuo työura loppuun niillä mitä on” 

 

”jos ollaan, niiku eläkeikä on tulossa tässä muutaman vuoden kuluttua, eikä tähän-

kään asti ole ollut orientoitunut sille puolelle” 

 

”kyllähän niiku nykynen sukupolvi on erilaista. tuntuu, että ne pintaa raapasemalla 

tekee asioita, käy vaan siellä ja katse on jossain muualla.” 

 

”perinteinen muutosvastarintahan se aina sitte, ku joku asia pikkusen muuttuu var-

sinki mitä enempi muuttuu, ni eihän sitä yleensä purematta niellä” 

 

Lisäksi vanha toimintakulttuuri ja vanhojen toimintamallien katsottiin olevan haasteena näyttöön pe-

rustuvan toiminnan jalkauttamisessa. 

 

”ehkä kaikista suurin estäjä on tämmöset vanhat toimintamallit” 

 



         

          

”sitä on semmosta niikun vanhojen toimintakulttuurien ja tämmösten historiallisten 

syitten murtamista on aika paljon” 

 

Haasteena näyttöön perustuvien toimintamallien käytössä olivat haastateltavien mielestä myös itse 

potilaat. Osa potilaista on hyvin valveutuneita ja vaativat parasta mahdollista ajantasaista hoitoa. 

Osa potilaista valitsee hoitoon liittyvistä toimintamalleista vain itselleen sopivat, olivat ne sitten näyt-

töön perustuvia tai ei. Potilaille tarjottavat hoitomallit on osattava perustella potilaalle oikein, jotta 

potilaan on mahdollista valita paras hoitomenetelmä omalle kohdalleen. 

 

”meillähän on täällä älyttömän, niinkun oman asiansa tietävät potilaat. Et hekin jo 

vaatii sitä” 

 

”et vaikka me miten perustellaan meidän asiakkaalle, et tämä se on näyttöön perus-

tuvaa ja näi ois hyvä toimia, ni sitoutuuko he siihen, että et sekin on sitte, että se on 

niiku meiän varmaan hyvä tavoite ja siihen pyritään ja joskus on tehtävä kompromis-

seja. sitten toimitaan sillä tavalla, että voidaan yhdessä löytää se yhteinen sävel” 

 

”vaikka me miten ollaan NPT:n ammattilaisia, jos meillä ei ole tuoda sitä oikeanlai-

sessa paketissa, ni ei me tulla kuulluksi. et semmonen kohtaaminen on kuitenki niin 

tärkeetä.” 

 

8.2 Osastonhoitajan keinot näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa 

 

Osastonhoitajan keinot näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa jaoteltiin teema-alueittain 

toimintakulttuuriin liittyviin keinoihin, sekä osastonhoitajan että henkilöstön osaamisen varmistami-

seen, aika-, henkilöstö- ja tilaresursseihin vaikuttamiseen, henkilöstön motivointikeinoihin sekä yh-

teistyön edistämiseen näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan.  

 

8.2.1 Toimintakulttuuriin liittyvät keinot 

 



         

          

 

KUVIO 6. Toimintakulttuuriin vaikuttaminen 

 

Toimintakulttuuriin liittyvät vaikuttamisen keinot on esitelty kuviossa 6. Ne luokiteltiin organisaatiota-

soisten yhteisten toimintatapojen kehittämiseen, henkilöstön tukemiseen sekä asenteisiin vaikutta-

miseen liittyviin keinoihin ja päätösten tekemiseen. Organisaationa KYSin koettiin vahvistavan ja tu-

kevan näyttöön perustuvasta toiminnasta kiinnostuneita olevia henkilöitä. Osastonhoitajat pyrkivät 

vaikuttamaan organisaatiotasolla tehtäviin yhteisten toimintatapojen kehittämiseen npt:n jalkautta-

misen keinona. Eräs haastateltavista kertoi käyttävänsä keinona KYSin strategioita ja sieltä nousevia 

ajatuksia npt:n jalkauttamisessa. Organisaation toivottiin tekevän organisaatiotason päätöksiä puol-

taen näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen ja jalkauttamiseen työaikaa. Samoin toivottiin 

organisaatiolta vielä enemmän näyttöön perustuvan toiminnan korostamista toimintakulttuurissaan 

ja -malleissaan.  

 

”se vahvistaa, jos on kiinnostunut siitä, niin se niin sieltä saa vahvistusta ja apua” 

 

”kyllä se vaan pitää tuua ilmi, että tämä on, tämän talon tämä on toimintakulttuuria 

ja toimintamalli” 

 

”ei se ole yhden yksikön asia päättää, että se on organisaation, et jos se lupaa kaksi 

tuntia nii ookoo” 
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Osastonhoitajat odottivat organisaatiolta yhteisten näyttöön perustuvien toimintamallien kehittä-

mistä. Systemaattisesti organisaatiotasolla strukturoitujen näyttöön perustuvien toimintaohjeiden 

suunnitelmien, sopimusten, seurannan ja arviointiin liittyvien ohjeiden puuttumista peräänkuulutet-

tiin. Haastateltavat toivoivat yhteisillä ohjeilla hoitotoimenpiteiden tasalaatuistamista ja jalkauttami-

sen edistämistä.  

 

”sellanen systematiikka ja sitte se, että se tehtäs linjassaan, että kaikkialla, jossa hoi-

detaan tämän kaltaisia potilaita” 

 

”niistä pitää tehdä selkeet suunnitelmat, sopimukset, mitä otetaan ja mite sitä seura-

taan ja arvioidaan. ei vaan se, että otetaan käyttöön” 

 

”sit varmaan semmosta sillä tavalla tasalaatuistamista, et ei ois siitä yksiköstä kiinni 

et minkälaista hoitoa se potilas saa vaan se olis tasalaatuista siitä mihin hän mennee” 

 

”meiän pitää vaan tosiaan yhessä sopia ne keinot, että miten me niitä mitataan ja 

miten me lähetään jalkauttamaan niitä, niiku ois se struktuuri” 

 

Osastonhoitajat odottivat, että organisaatiotasolla päätettäisiin kenen vastuulla ja kenen työtehtäviin 

näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja jalkauttaminen kuuluu. Päätöksillä toivottiin vaiku-

tusta siihen, kuka tutkittua tietoa hakee ja tuottaa yksikköön. Samalla voitaisiin vastata potilaiden 

vaatimuksiin parhaasta mahdollisesta hoidosta. Parhaillaan käynnissä oleva toimenkuvien muuttami-

nen ja tarkistaminen sekä uusien toimien perustaminen kehittämistä varten katsottiin olevan edistys-

askel näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä ja jalkauttamisessa. Eräs haastateltava ajatteli, 

ettei näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttaminen voi olla pelkästään osastonhoitajien velvollisuus, 

vaan sen on tultava organisaatiosta itsestään. 

 

”varmaan se just se, että kuka sitä tekee ja millä menetelmillä sitä tehhää ja se pitäs 

sopia nämäkin asia, et se ois systemaattista” 

 

”nythän osastonhoitajien toimia muutetaan esimerkiks tämmösiks, on kehittämisosas-

tonhoitajia ja sitte on kliinisiä kouluttajia ja mitäköhän ne nyt on, ni tota niiku heitä 

käyttämällä” 

 

”nää saatas nää yksiköitten johtamis…esimerkiks nää järjestelmät sillee, et tosiaan 

apulaisosastonhoitajan ja osastonhoitajan roolit ois ne tietyt, mitä nyt lähetään tehtä-

vänkuvia tekemään, ja on tehtykin. mutta osa tehtävänkuvistahan puuttuu vielä eli 

just tää apulaisosastonhoitaja hän ois enemmän siinä lähijohtamisessa. osastonhoi-

taja ois enemmän se mahdollistaja, et vois näyttää, miten sitä tutkittuu tietoo käyte-

tään” 

 



         

          

”eihän se niikun esimiehen tai osastonhoitajan tehtävä oo vaan pelkästään niikun 

huolehtia niistä asioista” 

 

Osastonhoitajien keinoja henkilöstön tukemisessa ja asenteisiin vaikuttamisessa näyttöön perustu-

van toiminnan jalkauttamisessa olivat tiedottaminen, näyttöön perustuvan toiminnan arvostaminen, 

syvärakenteisen rutiinin ja normien luominen sekä koulutuksen käyttäminen, sitouttaminen ja yhtei-

sen päämäärän tavoitteleminen. Yksittäisiä keinoja olivat palkitseminen, motivointi, opettaminen ja 

kannustaminen.  

 

”sun pitää niiku koko ajan tuoda esille sitä, että mitä on näyttöön perustuva hoitotyö, 

että se on niiku tiedossa” 

 

”nyt haluttu sillä tavalla, että se näyttöön perustuva toiminta tulis meillä semmoseks 

syvärakenteeks” 

 

”näitä mittareita vaaditaan käytettävän, että näin me ollaan sovittu ja sitouduttu käyt-

tämään, et siitä tulee semmosta rutiinia” 

 

”tämmösillä pitkillä talon järjestämillä täydennyskoulutuksilla siihen myöskin voi vai-

kuttaa” 

 

Haastatteluissa korostui näyttöön perustuvan toiminnan velvoittaminen henkilöstöltä. Tutkittavat 

kertoivat käyttävänsä jalkauttamisen keinona näyttöön perustuvan toiminnan vaatimista olennaisena 

osana työtä. He olivat velvoittaneet henkilöstön toimimaan näyttöön perustuvien toimintamallien 

mukaan, vaativat näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä pakollisena osana työskentelyä. Näyt-

töön perustuvan toiminnan ei siis katsottu olevan vapaaehtoista. 

 

”se on niiku olennainen ja pakollinen osa työtä” 

 

”se ei oo niiku vapaaehtosta” 

 

”me vaaditaan nyt, et ihan oikeesti nyt lähetään näitä asioita viemään eteenpäin” 

 

”ei tänne voi vaan niiku tulla niikun tekemään sitä mitä ennen aina ennenki on tehty, 

vaan et pitää niiku uudistua ja sitte velvoittavuus, näyttöön perustuvuus on, niiku pe-

rustehtävään kuuluu.” 

 

Näyttöön perustuvien toimintamallien käyttämisen seuraaminen ja toiminnan valvominen mainittiin 

jalkauttamisen keinona. Nähtiin, että lähiesimies on se, jonka tulisi nähdä ja valvoa mitä osastolla 

oikeasti tapahtuu ja mitä menetelmiä siellä käytetään. Eräs haastateltavista kuitenkin kyseenalaisti 

hoitomenetelmien valvomisen lähijohtajan taholta. 

 



         

          

”kyllähän se lähijohtaja on niiku avainasemassa, että mitä siellä oikeesti tapahtuu” 

 

”mä ilmotan, että mä seuraan näitä asioita” 

 

”pitäskö sitä nyt sitten kanssa valvoa et mitä käytetään mitä menetelmiä” 

 

Useassa haastattelussa mainittiin rekrytoinnin tärkeys. Henkilöstöä rekrytoidessa tulisi painottaa 

näyttöön perustuva toiminta työn olennaisena osana. Rekrytointivaiheessa voidaan myös valita hen-

kilöitä, joita näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen kiinnostaa. Uuden työntekijän perehdyttä-

misvaiheessa on muistettava käydä näyttöön perustuvan toiminnan keskeiset asiat läpi ja miten ne 

koskettavat kyseessä olevaa yksikköä sekä opettaa työntekijä alusta asti toimimaan niiden mukaan.  

 

”vielä enemmän niiku painottaa, ainaki siinä vaiheessa, ku se ihminen rekrytoidaan” 

 

”rekrytoidaan semmosia henkilöitä, joilla on valmiuksia siihen ja edistää sitten tässä 

työyhteisössä sitä toimintaa” 

 

”yksikön palvelusuunnitelmassa lukee, että työmenetelmät perustuu siihen niikun 

näyttöön perustuvaan tietoon” 

 

Osastonhoitajat kertoivat käyttävänsä tutkittua tietoa omien päätöstensä tukena. Yksi osastonhoita-

jista oli sitä mieltä, että usein päätösten takana on tutkittua tietoa ja näyttöä, vaikkakaan se ei ehkä 

näy muille. Henkilöstöjohtamisen katsottiin perustuvan lakeihin ja asetuksiin, joissa mainitaan myös 

näyttöön perustuvuus. Yksi haastateltavista mietti, miten aikaisemmin vuosia sitten oli edes uskalta-

nut tehdä päätöksiä ilman tutkimustietoa. 

 

”sitten niikun päätöksentueksi, ni kyllä sitä tietoa tarvii.” 

 

”ehkä sitä ei ainakaan tuoda tuolla tavalla niiku julki. varmasti on jo varmaan monia 

päätöksiä, joita vie käytäntöön ni oikeesti siellä on se tutkittu tieto ja näyttö ja hy-

väksi havaittu käytäntö mahdollisesti takana. mutta ei se ole sillä tavalla läpinäkyvää 

et se näkyis siinä” 

 

”monesti on ajatellu et niiku miten sitä on joskus uskaltanu sillo aikanaan, tai miten 

vähillä tiedoilla on pitäny tehä näitä hommia.” 

 

8.2.2 Osastonhoitajan keinot osaamisen varmistamisessa 

 

Tutkimuksessa jaettiin osaamisen varmistaminen koskemaan erikseen osastonhoitajan oman osaa-

misen kehittämistä (kuvio 7) ja henkilöstön osaamisen kehittämistä (kuvio 8). Oman osaamisen var-

mistamisen keinona haastateltavat kertoivat seuraavansa alan uusia julkaisuja pysyäkseen ajan ta-



         

          

salla, osallistumalla näyttöön perustuvaan toimintaan liittyviin koulutuksiin sekä huolehtimalla tie-

donhakutaitojen osaamisesta. Suurin osa arvioi osastonhoitajien osaamisen tason hyväksi, johtuen 

työhön vaadittavasta ylemmästä korkeakoulututkinnosta. 

 

 

KUVIO 7. Osastonhoitajan osaaminen. 

 

Haastateltavat kertoivat seuraavansa alan uutta kirjallisuutta pysyäkseen tietojensa suhteen ajan 

tasalla. Osa oli lukenut uusia opinnäytetöitä ja arveli imevänsä uutta tietoa itselleen tiedostamat-

taankin. 

 

”luen niiku johtamiskirjallisuutta ja muuta et missä niiku mennään, että seuraan niiku 

aikaani” 

 

”en oo niiku tavallaan ehtinyt tietoo et mitenkä johtaminen perustus nyt… tai onha 

sitä nyt tullu esimerkiks tää transformationaalinen johtaminen, siitäkiihä tuli opinnäy-

tetyö, nii kyllähän mää sitäki niiku silmäilin et just on tämmöstä arvostamista ja 

muuta, että tota että sitä varmasti niiku koko ajan niiku imee vähän” 

 

Osastonhoitajat olivat tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa päästä koulutuksiin. Osa oli osallistunut KYSin 

omiin koulutuksiin, useampi mainitsi näyttöön perustuvan johtamiskoulutuksen. Magneettisairaala-

malliin liittyviä koulutuksia mainittiin ja osallistavaan johtamiseen liittyvä täydennyskoulutus. Haasta-

teltavien joukossa oli myös näyttöön perustuviin koulutuksiin osallistumattomia osastonhoitajia.  

 

”mä osallistun koko ajan näihin kyssin koulutuksiin, ja en ehkä sillä tavalla niiku ajat-

tele, et mä haen tutkimusten kautta, vaan ehkä sitten se, että mitä kys on esimerkiks 

vakaa valmentava johtaminen -koulutus ja transformationaalinen johtamiskoulutus, 

niin sitä kautta ja minusta nehän on ne koulutuksethan perustuu näyttöön” 
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”kyl mä oon käyny montaki koulutusta, no tietysti erilaisia johtamiskoulutuksia, niissä 

nyt ei ollu niitä asioita, sit oon käyny näyttöön perustuvan johtamiskoulutuksen” 

 

Tietojensa ja taitojensa suhteen osastonhoitajat olivat hyvin varmoja osaamisestaan. Tiedonhakutai-

tojen katsottiinkin hyväksi olla ajan tasalla. Eräs osastonhoitajista katsoi taustakoulutuksen takia 

juuri osastonhoitajien olevan ensiarvoisen tärkeässä asemassa näyttöön perustuvan toiminnan kehit-

tämisessä ja jalkauttamisessa. 

 

”varmaa yks semmonen keskeinen asia, et omat tiedonhallinta ja tiedonetsimistaidot 

on hyvä pitää ajan tasalla” 

 

”varmaan ei oo tiedosta puutetta. Siitä oon aivan varma” 

 

”nykyäänhän osastonhoitajat varmaan vaaditaan niiku se maisterikoulutus tai hallin-

nollinen koulutus ja mun mielestä heillä ois juuri valmiuksia siihen, enemmän ku sillä 

henkilökunnalla” 

 

Henkilöstön osaaminen näyttöön perustuvaa toimintaan liittyen (Kuvio 8) oli osastonhoitajien mie-

lestä vaihtelevaa. Juuri ammattikorkeakoulusta valmistuneiden oletettiin osaavan näyttöön perustu-

vaan toimintaan liittyvät asiat, mutta usein kohdattiin haasteita jo tässä vaiheessa. Osalla osaston-

hoitajien johtamasta henkilökunnasta oli ylempi korkeakoulututkinto joltain alalta. Tällöin työntekijät 

olivat alansa asiantuntijoita, jotka käyvät itse seminaareissa luennoimassa ja osastoilla jakamassa 

omaa osaamistaan. Pääasiallisena keinona näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa käytet-

tiin henkilöstön koulutuksiin pääsyn mahdollistamista, opettamista ja materiaalin viemistä yksikköön, 

perehdyttämistä ja taitojen tukemista. 

 



         

          

KUVIO 8. Osaamisen varmistaminen. 

 

Kaikki haastatellut osastonhoitajat mainitsivat henkilöstön näyttöön perustuvaan hoitotyöhön liitty-

vään koulutukseen osallistumisen mahdollistamisen jalkauttamisen keinona. He mainitsivat KYSin 

sisäisen Näyttöön perustuvan hoitotyö eläväksi -koulutuksen sekä ylempiin tiede- sekä ammattikor-

keakoulututkintoihin kuuluvat opinnot. Lisäksi mainittiin hoitotyöntutkimusneuvoston järjestämät 

koulutukset. Myös kaikki muu koulutus, joka perustuu näyttöön, katsottiin edistävän jalkauttamista 

ja henkilökunnan kehittymistä. Koulutuspalautteen antaminen ja siten tiedon jakaminen kaikille kat-

sottiin myös keinoksi näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa. 

 

”sisäsiä koulutuksia ja on käyty kiinnostuksen mukkaan. osa on kouluttautunu omissa 

opinnoissaan, ku on jatkaneet koulutusta, joko näitä YAMk-tutkintoja tai sit yliopisto-

tutkintoja ni osana niitä. ja sitten myös sellasissa sisällöllisissä koulutuksissa, missä se 

tieto perustuu siihen tutkittuun näyttöön” 

 

”näyttöön perustuvan hoitotyö eläväks -koulutuksissa, niihin nyt ei oo henkilöstö osal-

listunut, ku ehkä 5%, ku ne on semmosia isoja kursseja.” 

 

”jatkuvasti käydään näissä oman alueen niikun tota koulutuksissa ihan niiku ympäri 

Suomee, että tuota siellähän se uusin tieto sitten tullee.” 

 

”sitte koulutuspalautteet on yksi, koulutuspalauteaika” 
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Opettaminen mainittiin usein jalkauttamisen keinona liittyen henkilöstön osaamisen varmistamiseen. 

Eräs haastateltavista korosti sitä, että koska kyseessä on yliopistollinen sairaala, niin työn tarkoitus 

on kivijalkatutkimus ja opettaminen. Osastonhoitajan tulee tarvittaessa selittää ja opettaa mitä 

näyttö on henkilöstölle. Toiseksi osastonhoitajan tulee mennä osastolle ja käydä läpi yhdessä henki-

löstön kanssa konkreettisesti kädestä pitäen esimerkiksi mittareiden käyttämistä.  

 

”kyllä mä aattelen et yliopistosairaalan yks tarkotus on kivijalkatutkimus ja opetus” 

 

”sä tietoisesti sanot, että tämä on nyt sitä näyttöä, et puhutaan, puhutaan niikun 

niillä oikeilla nimillä” 

 

”sit ihan kädestä pitäen ottaa semmosia kierroksia et käydään kädestä pitäen niitä 

asioita ja näytetään miten erilaisia mittareita ja mistä ne löytyy, miten niitä käyte-

tään” 

 

Perehdyttäminen nähtiin yhtenä keinona rekrytoinnin jatkeena. Heti alkutulohaastattelussa tulisi ko-

rostaa näyttöön perustuvien mittareiden käyttämistä ja sitten seurata perehdytysohjelman aikana, 

että osaaminen on varmistettu. 

 

”otetaan useita ihmisiä vastaan tai ja mitenkä lähetään edistämään, ni kyllähän siinä 

on niiku yks polku.” 

 

”opastaa siis kaikki nää uuet työntekijät niille pitäs pitää itsestäänselvyytenä meille on 

nää mittarit käytössä et lähetään niiku menemään siinä jo alkutulohaastattelussa” 

 

”meillä esimerkiks siinä perehdytysohjelmassaha on osa-alueena näyttöön perustu-

vien mittareiden käyttö.” 

 

Henkilöstön näyttöön perustuvien taitojen tukeminen oli keinona jalkauttamisessa. Tukeminen tulee 

aloittaa osastonhoitajien mielestä siitä, että jokainen henkilöstön jäsenistä ymmärtää näyttöön pe-

rustuvan hoitotyön käsitteen oikein. Aika monen henkilöstöstä katsottiin osaavan kertoa näyttöön 

perustuvan hoitotyön perustuvan tutkimuksiin. Osastonhoitajat ajattelivat vaihtelevasti siitä, miten 

henkilökunta ymmärtää näyttöön perustuvan hoitotyön käsitteen. Osa oli sitä mieltä, että vastaval-

mistuneet osaavat kertoa mitä näyttöön perustuva toiminta on. Mutta toiset haastateltavista kertoi-

vat, että toimihaastatteluissa kysyttäessä sekä pidempään uraa tehneiltä että vastavalmistuneilta 

sairaanhoitajilta, ei osattu kertoa mitä näyttöön perustuva toiminta on. 

 

” ensin pitäis kaikkien ymmärtää mistä siinä ihan oikeasti on kysymys. et kaikki vas-

taa, jos kysytään et näyttöön perustuva toiminta et mitä se on” 

 

”aika moni osaa sanoa oikein et se perustuu tutkimuksiin.” 



         

          

 

”et se joka valmistuu nyt koulusta sairaanhoitajaks, ni kyllähän hän tietää tasan tark-

kaan mitä se on.” 

 

”mehän kysytään toimihaastattelussa sairaanhoitajilta, että mitä on näyttöön perus-

tuva hoitotyö ja valitettavan vähäsen sitä tiedetään mitä se on.” 

 

”mä ymmärrän sen, että se vanha porukka ei välttämättä sitä tiedä ei tietäisi, mutta 

vastavalmistuneetkin sairaanhoitajat, niin ei sieltä mitään konkreettista tuu,” 

 

Henkilöstö tarvitsee tukea tietokantojen käyttämisen taidoissa. Henkilön taustalla olevan peruskoulu-

tuksen tason katsottiin olevan mahdollinen haaste tiedonhakemiselle. Valistuneimpien henkilöiden 

katsottiin käyttävän kansainvälisiäkin tietokantoja tiedonhaussa, mutta joillekin puutteellinen kieli-

taito saattaa ehkäistä niiden käyttämisen. Siihen ei osastonhoitaja osannut kertoa tukemisen keinoa. 

Eräs haastateltavista oli sitä mieltä, että 90% henkilöstöstä osaa hakea tietoa. 

 

”eihä kaikki oikeesti pysty tuottamaan eikä etsimään sitä tietoo, ei niitte tiedonhaku, 

ei perussairaanhoitajantutkinto anna siihe valmiuksia, jos ei oo käyny ammattikorkea-

koulututkintoa, ei se anna semmosia valmiuksia.” 

 

”seki on yks haaste, että tota ihmiset tietää, mistä sitä tietoo etsitään, iha sitä valmis-

taki tietoo” 

 

”ehkä valistuneimmat ehkä viitseliäimmät, kielitaidostahan se on kiinni. sitä on aika 

vaikee kyllä lähtee parantamaan täältä.” 

 

”mä voin sanoo et 90% ihmisistä varmasti tietää et mitä se minkälaista tietoa kannat-

taa hakkee ja käyttävät” 

 

Keinona näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa ja osaamisen varmistamisessa mainittiin 

kirjallisten ohjeiden päivittäminen näyttöön perustuvaksi. Haipron kautta tulleita potilasvahinkoilmoi-

tuksia oltiin myös käytetty toiminnan kehittämiskeinona, kun vahingon tapahduttua oli uusia toimin-

tatapoja lähdetty etsimään tai hakemaan tietoa miksi vahinko oli tapahtunut. 

 

”keinona on tavallaan et nämä ohjeet perustuu näyttöön niikun potilasohjeet tai työ-

ohjeet, työohjeita meillä ei paljoo ookkaan vaan enemmän potilasohjeita, ni sillohan 

se automaattisesti on näyttöön perustuvaa se, että ku on kirjallisia ohjeita ja ne pe-

rustuu näyttöön.” 

 

”ku on tehty haipro ilmotus jostaki, ja sit on lähetty selvittämään, et mistä et mikä 

siin on taustalla ja tota sitte lähetty ehtimään niiku siitä toimintatapoja ja on löydetty, 



         

          

niiku sehä on vieny asioita etteenpäi. ja on toimintamuutoksiakin tullu, onko ne nyt 

näyttöön perustuvaa, mun mielestä yhtä lailla” 

 

8.2.3 Osastonhoitajan keinot resursseihin vaikuttamisessa 

 

Osastonhoitajan keinot resursseihin vaikuttamiseksi luokiteltiin aikaan, henkilöstöön sekä laite- ja 

tilaresursseihin liittyviksi. Lisäksi mainittiin kirjaston läsnäolo positiivisena resurssina vaikuttaa henki-

löstön mahdollisuuksiin näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa. Luokat on kuvattu kuvi-

ossa 9. Eräs osastonhoitaja kiteytti resursseihin vaikuttamismahdollisuudet siihen, että ensin olisi 

annettava osastonhoitajille tarvittavat resurssit kehittämistyöhön, ennen kuin hän voi itse vaikuttaa 

siihen. 

 

”Osastonhoitaja voi kyllä vaikuttaa monellakin tavalla, mutta mun mielestä enssijai-

sesti pitäis sille osastonhoitajalle antaa resurssit.” 

 

 

KUVIO 9. Resursseihin vaikuttaminen. 

 

Osastonhoitajan keinoja vaikuttaa henkilöstön ajan käyttöön näyttöön perustuvan toiminnan jalkaut-

tamisessa olivat ajan antaminen, työn organisointi, u-päivien antaminen (eli työntekijälle annettu 

päivä, jolloin hän saa keskittyä omiin töihinsä ilman varsinaista potilastyötä), sijaisten käyttäminen, 

tarkka työvuorosuunnittelu ja työn priorisointi. Ilman erikseen työn kehittämiseen annettua aikaa, 

kehittämistyön ja jalkauttamisen ei koettu olevan mahdollista.  
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”kyllä mä oon tehny sillä tavalla, että työvuorosuunnittelulla, tarkalla työvuorosuunnit-

telulla sieltä karsitaan kaikki muut pidennykset” 

 

”se on vähä semmonen priorisointikysymys” 

 

Henkilöstöresursseihin osastonhoitajat pyrkivät vaikuttamaan oikein suunnitella henkilöstömitoituk-

sella. Henkilöstöä tulee olla juuri sopiva määrä, jotta työt tulevat oikein tehtyä. Eräs haastateltavista 

oli irrottanut yhden työntekijän projektityöhön. Lisäksi haastateltavat käyttivät keinona näyttöön pe-

rustuvan toiminnan kehittämisen huomioinnilla henkilöstömitoitusta suunnitellessa. 

 

”sit nää työt on se vanha vitsi, oikeilla henkilöillä oikeet työt ja oikee resursointi, 

mutta jos porukkaa on liikaa ni sanotaan et kukkaa ei tee mittää. et etipä sitä näyt-

töön perustuvaa, ni ne ettii iltasanomia” 

 

”sitten siihen se tietysti, että perusmiehitys on sen verran hyvä, että siinä jäis sitä 

aikaa” 

 

”kuitenki näitä resursseja pitäs vielä tarkastella, että olis sopiva mitotus” 

 

Laitekanta kehittämistyöhön katsottiin erittäin hyväksi. Tietokoneet ovat uudenaikaisia ja tietokantoi-

hin pääsy halutessaan on helppoa intran kautta. Näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseksi 

useissa yksiköissä oli käytössä luotu omia asiakirjakansioita, joissa tietoa säilytettiin.  

 

”me päästään tosi hyvin sillo ku me päästään kyssin intraan, ni sitä kautta” 

 

”kaikki siihen liittyvä näyttö löytyy meiltä, ni se löytyy täältä. täällä on tietoo ihan älyt-

tömästi, ne säilyy täällä. se on kaikkien nähtävillä ja saatavilla. et ihan niiku perehdy-

tyssuunnitelmista ja sitte tuota vähäsen niiku mihinkä liittyenki” 

 

Osa haastateltavista koki tilaresurssit hyviksi. Osalla osastonhoitajista jokaisella työntekijällä oli oma 

työpiste, jolloin pääsy tietokoneille oli helppoa ja tila rauhallinen. Osalla henkilöstöstä tilanne oli 

päinvastainen, ei ollenkaan omaa rauhaa. Jos samassa tilassa työskentelee toistakymmentä henki-

löä, pitää raporttia ja keskustelee potilaista, on keskittyminen tiedonhakuun ja kehittämistyöhön 

haastavaa. Tilaresursseihin vaikuttamiseen osastonhoitajat eivät osanneet kertoa keinoa, vaan kat-

sottiin, että organisaation on järjestettävä riittävät tilaresurssit työn tekemiseen. 

 

”ois kiva, jos sulla ois semmonen hoitajilla semmonen rauhallinen tila, että siellä on 

kone millä pääsee nettiin.” 

 

”fyysiset tilathan, me ollaan ihan originaaleissa tiloissa… niiku eihä siellä ole sitä rau-

hallista tilaa…Että siinä iltapäivällä, kun ei ole niiku kaikista kiirein aika niin siinä on 12 



         

          

ihmistä -14 jos sihteerit otetaan mukaan ni siinä samassa tilassa, ni ei siinä niiku kes-

kity mihinkään ” 

 

Tieteellisen kirjaston sijainti konkreettisesti samassa talossa koettiin positiivisena resurssina sekä 

henkilöstölle että osastonhoitajille. Mahdollisuus ohjata henkilöstö käyttämään kirjaston tuottamia 

palveluita mainittiin usein. Samoin mahdollisuus pyytää kirjaston henkilöstöä pitämään tiedonhakuun 

ja kehittämistyöhön tietoiskuja koettiin hyväksi keinoksi näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttami-

sessa.  

 

”sitten tuo tieteellinen kirjasto on kanssa yks hyvä resurssi et sieltä voi pyytää niitä 

infoja tai sinne voi mennä jonku aiheen kanssa” 

 

”kirjastostakin on tultu kertomaan, että, että me on pyydetty kirjastoo kertomaa sitte 

näistä tiedonhausta” 

 

8.2.4 Osastonhoitajan keinot motivoinnissa  

 

Osastonhoitajat kokivat itse saavansa esimiehiltään ja organisaatiolta hyvin tukea näyttöön perustu-

van toiminnan jalkauttamisessa. Useimmat kuvailivat saavansa yhteisissä palavereissa ja foorumeilta 

kollegoilta tukea npt:n jalkauttamiseen. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, etteivät tarvitse tukea 

enempää. He kokivat nykyisen systeemin riittäväksi. Toiset eivät olleet aivan varmoja tarvitsisiko 

tukea enemmän.  

 

”kyllähän meiän niiku esimiehet tukee” 

 

”kyllähän kuitenkin organisaatio tukee siihen ja näyttöönhän pitäs perustua se toi-

minta mitä tässä organisaatiossa harjoitetaan” 

 

”meillä on todella loistava loistava esimiestiimi, että me kyllä tuota jaetaan paljon asi-

oita ja sit viedään niiku yhdessä niitä asioita ja kerralla joka osastolle, ja meillä on 

tällä hetkelläkkii, ni meiän ylihoitaja on kyllä seisoo meiän takana, ja on niikun vaatii 

myös sitä näyttöön perustuvaa toimintaa ja sen jalkauttamista.” 

 

”että tuota en varmaankaan niikun lissää… että varmasti niikun jollaki tavalla kyllä, 

mutta en mitenkään niiku valtavasti koe tarvitsevani” 

 

Osastonhoitajan henkilökunnan motivointi keinot näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa 

olivat hyvin monipuoliset. Luokat (kuvio 10) jaettiin viiteen: yleiseen motivointiin, koulutukseen kan-

nustamiseen, tiedottamiseen, seurantaan ja tukemiseen. Yksi osastonhoitaja oli sitä mieltä, että mo-

tivointia ei tarvita koska näyttöön perustuva toiminta on oleellinen, työhön kuuluva osa. 

 



         

          

”en tiedä tarviiks siinä erikseen motivoida, ku se kuuluu ja se on osa meidän työtä ja 

se on niin oleellinen osa” 

 

 

KUVIO 10. Motivointi keinot. 

 

Osastonhoitajien käyttämät yleiset motivointi keinot olivat hyvin laajat. Henkilökuntaa kannustettiin 

ja haluttiin kiittää näyttöön perustuvan toiminnan edistämisestä, heidän tekemiään töitä esiteltiin 

muille ja tiedotettiin koko henkilökuntaa missä kaikissa projekteissa ollaan mukana. Yksi haastatel-

tava sanoi yllyttävänsä henkilöstön välille pientä kilpailuhenkeä asian ympärille. Henkilökunnan ideoi-

den ja ajatusten kuunteleminen koettiin tärkeänä motivaation luojana. Näyttöön perustuvan toimin-

nan jalkauttamisesta piti muistuttaakin henkilöstöä, vaikka toimimalla itse roolimallina ja esimerk-

kinä. Palkitseminen mainittiin keinona, mutta palkitsemistapoja ei oikein ollut. 

 

”meillä oli yhessä viikkopalaverissa et näytettiin läpi, et missä kaikissa tutkimusprojek-

tissa ja minkälaisissa tehtävissä me on oltu oltu mukana, ni tuota sillä tavalla ehkä 

sitte se kiittäminen” 

 

”sitte tietysti esiin tuominen, ku ihmiset on kirjottanu artikkeleita tai tämmösiä ni sit-

ten niin kun tuodaan esille” 

 

”sitte voi antaa niiku palautetta niiku kiitosta hyvin tehdystä niiku työstä niikun nostaa 

sitä esille.” 
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”semmosta niiku yllyttämistä vähäsen siinä hyväksi, että kyllä mä käytän sitä sellasta 

kilpailuhenkistä” 

 

Osastonhoitajat käyttivät keinona henkilökunnan kannustamista osallistumaan näyttöön perustuviin 

koulutuksiin. Tärkeänä pidettiin, että tunnistetaan oikeat henkilöt, joita oikeasti kiinnostaa näyttöön 

perustuva toiminta ja juuri heidän kannustaminensa koulutukseen sekä motivointi kehitystyöhön. 

Osastonhoitajat pyrkivät tukemaan myös koko henkilökuntaa käymään näyttöön perustuvissa koulu-

tuksissa ja tekemään yksikköön näyttöön perustuvia kehittämistöitä. Eräs osastonhoitajista oli sitä 

mieltä, että hyvä kun edes osa henkilöstöstä osallistuu näyttöön perustuviin koulutuksiin ja vie asiaa 

eteenpäin. Yksi haastateltavista mietti, onko KYSin tarjoama näyttöön perustuva koulutus liian vaa-

tiva, koska kiinnostus sitä kohtaan on matalaa ja koulutus oli jätetty kesken. 

 

”vahvistetaan koulutuksen kautta niitä henkilöitä, joilla on sitä tietoo ja taitoo, joka 

pystyy sitten konkreettisesti ehkä siinä työyhteisössä vahvistamaan sitä.” 

 

”kannustaa henkilökuntaa osallistumaan semmosiin koulutuksiin näyttöön perustuviin 

tämmösiin pidempiin koulutuksiin ja tehhä niitä töitä siellä, jotka auttaa sitä käytän-

nön työtä siinä omassa yksikössä.” 

 

”yhet ja samat osallistuu ehkä sinne, mutta että seki on hyvä että ees joku osallistuu 

ja lähtee viemään sitä asiaa eteenpäin” 

 

”sillo kannustin just sitä työntekijää et hän lähtis siihe näyttöön perustuvaan koulu-

tukseen ja tekis meille siellä jonkun työn, ettis sitä tutkittua tietoo mite me saatas sitä 

käytäntöö vielä muutettua ni hän lähti mut hän jätti sen kesken sitten.” 

 

”mä en tiedä onko siinä koulutuksessa sitte vähän ehkä liian korkee niiku taso.” 

 

Tiedottamista pidettiin tehokkaana motivointi keinona. Tiedottamista käytettiin monin eri keinoin 

hyväksi. Useimmiten mainittiin erilaisten tulosten näkyvillä pitämistä muistutuksena henkilöstölle ja 

itsellekkin. Tulosten näkyvillä pitäminen koettiin myös motivointi keinona siten, että näytetään asiaa 

seurattavan. Tuloksia käytiin yhdessä henkilöstön kanssa läpi ja mietittiin niiden perusteella paran-

nuskeinoja. Osastonhoitajat myös tiedottivat uusista tutkimuksista henkilöstölle ja toivat tietoa luet-

tavaksi henkilöstölle joko sähköpostilla, viikkotiedotteissa tai sykkeessä. 

 

”meillä on kahvihuoneessa ihan laitettu ne tulokset näkysälle, että tämä on meiän 

osaston tämänhetkinen tilanne ja seuraava otanta otetaan tuolla, et sillee et se herät-

telis vähä henkilökuntaa sitten lähtemään siihen mukaan.” 

 

”niitä prevalenssipäiviä ku on ollu nytte meilläkin tuolla osastoilla… ja kyllähän se tu-

los oli semmonen, et että minuaki harmitti ihan suunnattomasti niin, se oli kyllä aika 



         

          

keino, ku mä sanoin, että tämä on meidän tämänhetkinen tilanne et näin vähän me 

näitä mittareita käytetään, että seuraavassa otoksessa katotaan, että mitenkä, meil ei 

oo muuta vaihtoehtoo ku ylöspäin” 

 

”tuua niitä artikkeleita sinne luettavaks, että hei tämä koskee meitä tai tästä vois olla 

meille” 

 

”ku näitä viikkopalavereja oli viikoittain, ni nyt on yhä vahvemmin laitettu, että tiedot-

taminen laitetaan asioiden tiedottaminen sykkeeseen” 

 

Seurantaa pidettiin hyvänä keinona motivaation lisäämiseksi. Seurannan katsottiin motivoivan henki-

löstöä käyttämään paremmin mittareita. Kun henkilökunta tiedostaa, että toimintaa seurataan, niin 

he käyttävät enemmän näyttöön perustuvia toimintatapoja. Osastonhoitajat käyttivät kehityskeskus-

teluja seuraamisen välineenä, jolloin he kyselivät henkilöstöltä mittareiden käyttämisestä. Osaston-

hoitajat myös kävivät katsomassa säännöllisesti henkilöstön kirjaamisia.  

 

” sit se seuranta pitää olla sen jälkeen hyvin tiukkaa ja systemaattista.” 

 

”kyllä mun mielestä se, että sä näytät, että sitä asiaa seurataan,” 

 

”ja kyllä mä niiku kysyn ihmisiltä mm. kehityskeskusteluissa mä kysyn aina, et käytät 

sä niitä mittareita ja mä niiku sanon et käynkin kattomassa ihmisten kirjauksia ja sitä 

että mitä sinne on tehty” 

 

Henkilöstön tukemiseksi osastonhoitajat antoivat työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa omaan työ-

hönsä. Kehittämisehdotusten kuunteleminen ja käsitteleminen tietyn protokollan mukaan nähtiin 

vaikuttamiskeinona henkilöstön tukemisessa npt:n edistämisessä. Tukemiskeinoina pidettiin myös 

yhdessä tekemistä ja opettamista. Tukemisen keinoksi katsottiin myös yhteisöllisyyden luomista ja 

me-hengen ylläpitoa. 

 

”ihmisillä on vaikuttamismahdollisuus omaan työhönsä, niin kyllä semmosta toteute-

taan… työhyvinvointiin vaikuttaa olennaisesti, jos pystyy niiku vaikuttamaan omaan 

työhönsä.” 

 

”jokanen työntekijä saa tuottaa kehittämisehdotuksia. ja kaikki käsitellään tietyn pro-

tokollan mukaan. ja seki tavallaan et sitä työntekijöitten vaikuttamismahollisuutta nii-

kun on” 

 

”varmaan se yhteisöllisyys, että sen työyksikön tämmösten niikun tietynlainen sen 

työyksikön me-hengenluominen… ja yhteistä tekemistä muutenkin, kun sitte sen työ-

ajalla” 

 



         

          

8.2.5 Osastonhoitajan keinot yhteistyön edistämisessä 

 

Moniammatillisuuden ja yhteistyön muiden asiantuntijoiden kanssa katsottiin toimivan vaihtelevasti. 

Yhteistyön lisäämiseksi olevat keinot luokiteltiin asiantuntijoihin käyttämiseen, ammatillisten tapaa-

misten järjestämiseen, yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen sekä valmiiden mallien käyttämiseen (ku-

vio 11).  

 

KUVIO 11. Yhteistyön edistäminen. 

 

Osastonhoitajat käyttivät näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisen edistämisen keinona eri 

asiantuntijoiden apua. Osastonhoitajat olivat pyytäneet kliinisiä hoitotyön asiantuntijoita pitämään 

luentoja osastotunneilla. Heidän toivottiin kuitenkin vierailevan useammin osastoilla seuraamassa 

hoitajien tekemää työtä, saadakseen todellisemman kuvan työn tekemisestä ja arjen haasteista. 

Eräässä yksikössä kliinisiä hoitotyön asiantuntijoita oli käynyt vierailemassa säännöllisesti, jotta mah-

dollisimman moni henkilöstöstä tapaisi heidät. Osastonhoitajat saivat myös itse asiantuntijoiden vie-

railuista intoa asian eteenpäin viemiseen. Haastateltavat myös kertoivat saaneensa hoitotyön kliini-

sen asiantuntijan omaan klinikkaansa äskettäin, mutta eivät vielä osanneet kertoa kokemuksia, mi-

ten kliinisen hoitotyön asiantuntijan saaminen olisi vaikuttanut näyttöön perustuvan toiminnan jal-

kauttamiseen. Toiset eivät olleet käyttäneet lainkaan kliinisten asiantuntijoiden apua tässä asiassa. 

Kokemusasiantuntijoiden käyttäminen oli yleistä. Kehittämisosastonhoitajien panosta toivottiin jal-

kauttamisen apuna. 
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”heidän pitäs käydä vierailemassa kans enemmän ehkä siellä niitten itse hoitotyönte-

kijöiden luona, se että prevalenssipäivä lähestyy, ni se ei ehkä riitä ja se sähköpos-

titse vaan jalkautua sinne, tulla niiku sinne arkeen kattomaan sitä tilannetta”  

 

”on käynyt meillä säännöllisesti puhumassa, ja ollaan sovittu osastotunteja ja tuot 

sinne niitä asiantuntijoita” 

 

”mun täytyy kehua näitä kliinisen hoitotyön asiantuntijoita et hyö on niin sitoutuneita 

ja niin ammattilaisia siinä, että et siitä saa niiku iteki sitä innostusta aina niiku ja 

uutta, et jes nyt myö taas paneudutaan tähän paremmin” 

 

”Asiantuntijat on pitäny tosi hyviä luentoja pitkin tota siis useampana vuoden ajan 

näitä. Että meillähän ei ois näinkään hyvin nää asiat jos ne asiantuntijat ei ois täälä 

ollu edesauttamassa tätä toimintaa.” 

 

Osastonhoitajat käyttivät asiantuntijoiden osaamista keinona jalkauttamisessa. Haastateltavat mai-

nitsivat usein, että tutkitun tiedon tulee olla valmista käyttöön otettavaksi, kun se esitellään henki-

löstölle. Kliinisiltä hoitotyön asiantuntijoilta ja kehittämisosastonhoitajilta toivottiin enemmän osallis-

tumista näyttöön perustuvan tiedon tuomisessa yksiköihin valmiina käyttöön otettavassa muodossa. 

 

” ku koitetaan tarjota se valmiina, vaikka että tämmösiä on, et asiantuntijat tulee 

tänne meidän yhteisille ajoille kertomaan jostain, sitä kautta yritetään sitte saaha. 

että tekemällä mahdollisimman helpoksi ja vähän niiku et käypähoitosuositukset on 

minusta hyvä esimerkki, et sielä on valmiiks pureskeltua se” 

 

”niille esitetään ne asiat hyvin sillee käytännönläheisesti ja perustellaan mitä hyötyä 

siitä on potilaalle” 

 

”musta tuntuu et minä haluaisin et joku tuottas niiku meille sitä tietoa et niiku et nyt 

on in.” 

 

Yksi haastateltavista oli todella tyytyväinen moniammatillisen yhteistyön käyttämiseen, muut toivoi-

vat erityisesti lääkäreiden kanssa tehtävään yhteistyöhön suurta parannusta.  

 

”me ollaan varmaan siinä moniammatillisuuden, miten käytetään moniammatillista 

työryhmää, miten hyödynnetään sitä moniammatillisuutta, siinä potilastyössä me ol-

laan varmaan edelläkävijöitä.” 

 

”me ei niiku hoito, se vaatii moniammatillista lähtökohtaa jo heti siihen, että ei niiku 

pelkät hoitajat, vaan niiku hoitajat ja lääkärit tai mitä niiku moniammatillisesti vietäs 

niitä asioita ettenpäi. Et ollaan vähä liian eriytyneitä, et lääketieteessä se on paljon 



         

          

iha erilaista. Se o suoraviivasempaa, ja siellä ne aina otetaan ne uusin tieto. et he 

niiku eri tavalla seuraa niitä ja kattoo että.” 

 

”mun mielestä lääkäreitten puolella ja lääketieteen puolella ni toki he niiku varmaan 

niiku liputtavat sen käypähoitosuosituksen puolesta, ja myös heille pitää enemmän 

viedä sitä ymmärrystä ja yhteistyötä heiän kanssaan. mun mielestä se ois enssijasen 

tärkee” 

 

Osastonhoitajat olivat yhtenä keinona nimittäneet vastuuhoitajia yksikköönsä näyttöön perustuvaa 

toimintaa ja sen jalkauttamista varten sekä ohjaamaan muuta henkilöstöä. Osastonhoitajat ovat vel-

voittaneet näyttöön perustuvan toiminnan vastuuhenkilöt opastamaan aktiivisesti muuta henkilöstöä 

esimerkiksi mittareiden käytössä. He kokivat erityisesti nuorten vastuuhoitajien osaavan täyttää mit-

tareita näppärästi, ja heidän esimerkkinsä edistävän muiden työntekijöiden mittareiden täyttämistä. 

Yksi osastonhoitaja ei ollut kuitenkaan tyytyväinen vastuuhoitajiensa asioiden hoitamiseen. Eräs 

haastateltavista kertoi, että heidän yksikössään on tapana, että henkilöstö itse etsii tutkimukset. Hä-

nen mielestään esimiehen ei kuulu etsiä tietoa valmiiksi henkilöstölle. 

 

”mää käytän ite henkilökohtasesti vastuuhenkilöitä… että mää jaan sitä vastuuta 

heille, ja heidän pitää sitten viedä aktiivisesti sitä vastuualuettaan muille tiedoksi in-

formoida siitä ja huolehdittava siitä, että siihen liittyvät asiat on meillä osastolla kun-

nossa” 

 

”et se vastuuhenkilöitte, mikä on niiku mun mielestä ollu niiku ongelma… he ei kui-

tenkaan hoida niitä asioita sillee, ku niitten kuulus” 

 

”pyritään niitä vastuuhenkilöitä sitten siinä vaiheessa aktivoimaan, jos heiltä on taas 

jotenkin unohtunut tää asia. että en minä” 

 

”meillä tarkotus, että enemmän niiku ne ammattilaiset niikun etsii sitä tietoo. et ei 

niikun et esimies etsii tarjottimella vaan että ne ammattilaiset ite tsekkaa ne tutki-

mukset.” 

 

Osastonhoitajat olivat sitä mieltä, että osa henkilökunnasta hakee tietoa ja uudistaa työtä sen perus-

teella. Erityisesti vastuuhoitajien mainittiin hakeneen tietoa näyttöön perustuvaa toimintaan liittyen. 

Osastonhoitajat kuvailivat henkilöstön tiedonhakua monipuolisesti. Heidän mielestään tietokantoihin 

oli helppo päästä, ja se edesauttaa näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamista. Yleisimpinä haku-

kohteina olivat Terveysportti ja Duodecim. Käypähoitosuosituksia henkilöstö hakee usein. Osaston-

hoitajat sanoivat myös itse tekevänsä tiedonhakuja tietokannoista. Yksi haastateltavista sanoi teke-

vänsä systemaattisen tiedonhaun, jos tarvitsee etsiä uuteen asiaan lisätietoa 

 

”osa työntekijöistä niiku etsii niiku aktiivisesti tätä näyttöö ja uudistaa sitä työtä sen 

mukasesti” 



         

          

 

” aika hyvin meillä niikun nuoret käyttää sitä tiedon etsintää niiku tästä läheltä täällä-

hän on, niiku meillä on käypähoitosuositukset, meillä on terveysportit, kaikki niiku 

täälä sykkeessä ni iha sitä hyö käyttää tosi paljon. varsinkin nuoret ja semmoset uu-

det vasta uransa alkutaipaleella olevat, jotka ihan niikun, sitte sen jälkeen, ku he ovat 

siitä alku järkytyksestä päässy ja olleet sen 3 kuukautta - puol vuotta töissä ja hyö 

lähtee iha niiku oikeesti hakemaan ja imemään sitä tietoo, vaikka siitä erikoisalasta, ni 

tosi paljon käyttävät niiku nettiä siinä, et jos on niiku hiljanen hetki ni oon huomannu 

sen, että siellä surffaillaan ihan niiku oikeillaki sivuilla” 

 

”mitä organisaatiokin meille antaa ja meillä on pääsy intrassa tämmösiin erilaisiin tie-

toportaaleihin ja tuota sitä kautta saadaan sitä tutkittua tietoa tai se on meille luotet-

tavasta lähteestä” 

 

Yleisenä keinona näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä ja jalkauttamisessa oli erilaisten am-

matillisten tapaamisten järjestäminen, ja niissä näyttöön perustuvasta toiminnasta muistuttaminen. 

Näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamiseksi useissa yksiköissä oli pidetty ammatillisia kokoontu-

misia eri nimillä, joissa käsiteltiin tutkimusartikkeita ja mietittiin, miten niiden tuomaa tietoa voitaisiin 

soveltaa omaan työhön. Erilaisilla yhteisillä tapaamisilla tarkoitettiin kehittämispäiviä, työpajoja, tut-

kimusclubeja, learning cafeja, osastotunteja, palavereja, tietoiskujen pitämistä ja meetingeja. Uu-

tena toimintamuotona ovat yksikköneuvostot liittyen magneettisairaalastatuksen saamiseen. Yksik-

köneuvostot ovat keskeisessä asemassa näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä ja jalkautta-

misessa. Eräs osastonhoitaja toivoi, että organisaatiotasolla voitaisiin päättää osastotuntien osittai-

sesta yhteisestä sisällöstä, jolloin varmistettaisiin esimerkiksi näyttöön perustuvan toiminnan jalkaut-

tamisen edistäminen sitä kautta. 

 

”oli yks ihminen joka oli irrotettuna, joka tutkimuksia toi aina säännönmukasesti mei-

dän maanantaiaamujen tämmöseen palaveriin ja sitten me hän niiku esitteli sen ja se 

käsiteltiin ja mietittiin, ja sehän nyt oli, jos mikä kans aina niiku tutkimus oikeista 

niiku tieteellisistä lehdistä vertaisarvioituja artikkeleita ja tämmösiä tutkimuksia.” 

 

”näyttöön perustuvan toiminnan työpajat niiku kerran kuussa tiimipalavereissa joku 

etsii sinne jonku tutkimuksen tai jonku artikkelin tai raportin ja sitte referoi sen muille 

ja siihen on semmonen koko työyksikköä koskeva taulukko, että tuota mitenkä niiku 

että mikä artikkeli tai mikä tutkimus tai raportti ja oliko hyötyä omalle työlle ja tuota 

niinku että niiku keskustelu siitä” 

 

”meillä on yksikköneuvostot perustettu ja me lähetään viemään yksikköneuvostojen 

avulla kehittämistä eteenpäin.” 

 

”on aloitettu learning cafe -toiminta ja sehän on niin kun yhdessä sovittu sovittu, että 

siihen annetaan aikaa.” 



         

          

 

”voitas periaatteessa tässä talon tasollakin, nii meidän osastotunnitkii tietyllä tavalla 

sopii vuosikellon mukasesti mitä millonki käsitellään” 

 

Haastateltavat mainitsivat tiedon jakamisen ja yhteistyön yhtenä keinona jalkauttamisessa. Samoin 

benchmarking voisi olla hyvä keino, jota kylläkin heidän mielestään käytetään aivan liian vähän. Hoi-

totyön kliinisten asiantuntijoiden toivottiin tuovan valmiissa muodossa tutkittua tietoa yksikköön, 

jossa sitten asiaa voitaisiin viedä käytäntöön. Yksi osastonhoitajista toivoi lisää yhteistyötä yliopiston 

kanssa.  

 

”Toinen on sitte mitä ehkä aattelen, että mikä ei toteudu, mikä vois olla hyvä keino, 

ois kokemusten jakaminen esimerkiks työryhmien välillä, et meillä tehdään näin ja tää 

perustuu tämmöseen tietoon ja, että onko teillä tämä käytäntö olemassa et me o ha-

vaittu et tämä on hyvä” 

 

”ni se moniammatillisuus. et yks tuo yhtä ja toinen tuo toista, et hei meillä on täällä 

tämmöstä nyt, et tämä on semmonen semmonen uus juttu täällä et miten me tätä 

käytetään.” 

 

”sitä yhteistyötähä vaan pitäs lisätä.” 

 

Osastonhoitajat eivät olleet käyttäneet valmiita malleja näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttami-

sessa. Valmiina mallina ajateltiin lähinnä käypähoitosuosituksia ja magneettisairaalaan liittyviä näyt-

töön perustuvia hoitotyö sensitiivisia mittareita. Varsinaisia näyttöön perustuvan toiminnan jalkautta-

mismalleja ei tunnettu. 

 

”käytetään näitä talon valmiita mittareita” 

 

”tämä muuttuu siihe magneettisairaalamallin mukaseks, mikä on sitte näyttöön perus-

tuvaa” 

 

”kun on vaikka käypähoitosuositus ja se pitäs niiku lukea ja miettiä mitä se niiku 

omalle kohalle tarkottaa, mut et se olis jotenki standardisoitu se prosessi niin minusta 

semmosta niiku ei oo” 

 

 

 

  



         

          

 

8.3 Yhteenveto keskeisistä tutkimustuloksista 

 

Tutkimustulosten yhteenveto on kuvattu alla olevalla kuviolla (kuvio 12) ja selostettu tarkemmin 

seuraavissa kappaleissa. 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

     

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 KUVIO 12. Keskeiset tutkimustulokset. 
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8.3.1  Haasteet näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa 

 

Osastonhoitajat kokivat haasteena näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa henkilöstönsä 

jakautumisen eri osastoille ympäri taloa. Sen lisäksi osa osastonhoitajista tapasi henkilökuntaansa 

vain harvoin, eivätkä he siten olleet mukana osaston toiminnan arjessa. Yhtenä haasteena nähtiin 

osastonhoitajien laajat työnkuvat. Laajat työnkuvat ja lukuisat työtehtävät katsottiin olevan haaste 

näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamistyölle. Työn priorisoiminen tärkeimpiin tehtäviin oli olen-

naista, ja se tehtiin usein kehittämistyön kustannuksella. Sekä osastonhoitajien että henkilöstön laa-

jat toimenkuvat aiheuttivat myös ajan puutteen kehittämistyötä kohtaan. Haasteena koettiin myös 

yhteistyön puute lääketieteen edustajien kanssa. Yhteisten näkemysten puutteen takia jotkin näyt-

töön perustuvat hoitokäytännöt olivat jääneet ottamatta käyttöön. Osastonhoitajat miettivät myös, 

osaavatko lääkärit hyödyntää näyttöön perustuvien mittareiden tuottamaa tietoa parhaalla mahdolli-

sella tavalla.  

 

Näyttöön perustuvaa toimintaa kohdistuva henkilöstön osaamisen puute nähtiin haasteena. Osaston-

hoitajat olivat sitä mieltä, että henkilökunnalla ei riitä taidot tieteelliseen tiedonhakuun eikä tiedon 

arviointiin. Lisäksi nähtiin ihmisten kapasiteetin rajallisuus haasteena. Haasteena nähtiin myös rajalli-

set resurssit. Henkilöstömitoituksen suunnitteluun tulisi käyttää runsaasti aikaa. Sijaisten saaminen 

oli vaikeaa tai lähes mahdotonta. Potilaiden määrä ei ollut oikeassa suhteessa henkilöstön määrään. 

Aikaan liittyvät haasteet katsottiin kaikista vaikeimmaksi osa-alueeksi. Usein näyttöön perustuvan 

toiminnan jalkauttamista varten tarvittavaa tiedonhakua tehtiin omalla ajalla työn ulkopuolella. Kou-

lutuksiin pääsystä jouduttiin tinkimään ja u-päivien käyttämistä rajoitettiin. Sekä henkilöstö että 

osastonhoitajat katsoivat, että oli liian kiire keskittyä kehittämistyöhön. Yksi haastateltavista katsoi, 

ettei hänellä edes ole lupaa antaa kehittämistyöhön henkilöstölle aikaa. Toinen taas sanoi, että kyllä 

lupa ajan antamiseen on annettu ylemmältä johdolta. Yksi osastonhoitaja oli sitä mieltä, että kehit-

tämistyötä ja tiedonhakua varten olisi varattava omasta kalenterista aikaa säännöllisesti. Myös tilare-

surssit olivat haastavat. Yksi haastateltavista moitti työskentelytiloja rauhattomiksi tehden siten ke-

hittämistyön mahdottomaksi. 

 

Haasteena nähtiin useita organisaation ja osaston toimintakulttuuriin liittyviä asioita. Yhtenä haas-

teena nähtiin se, että organisaatiotasolta tulee niin paljon uutta tehtävää sekä osastonhoitajille että 

henkilöstölle, että kehittämistyöhön ei pysty keskittymään. Organisaatiolta toivottiin päätöksiä ajan 

antamiseen näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamiseen ja kehittämiseen. Toimintakulttuuriin 

vaikuttamisen keinona osastonhoitajilla oli pyrkimys organisaatiotasoisten yhteisten toimintatapojen 

kehittämiseen vaikuttaminen. Yhteisillä ohjeilla he toivoivat hoitotoimenpiteiden tasalaatuistamista ja 

jalkauttamisen edistämistä. Organisaatiolta odotettiin myös selkeitä ohjeita kenen vastuulla näyttöön 

perustuvan toiminnan kehittäminen ja jalkauttaminen on. Lisäksi organisaatiolta toivottiin tukea 

koko henkilöstön kouluttamiseen siihen, että kaikki ymmärtävät näyttöön perustuvan toiminnan kä-

sitteet samalla tavalla yhtenäisesti. Selkeyttä toivottiin myös siihen, kenen kuuluu hakea tutkimustie-

toa ja minkälaisessa muodossa se saatetaan yksiköihin mietittäväksi ja käyttöönotettavaksi. Parhail-

laan käynnissä oleva toimenkuvien tarkistaminen nähtiin edistysaskeleena kohti jalkauttamisen mah-



         

          

dollistamista. Vanha toimintakulttuuri ja vanhat toimintatavat olivat myös haasteena. Vanhojen käsi-

tysten muuttaminen nähtiin hankalana. Haasteena olivat myös henkilöstön asenteet näyttöön perus-

tuvaa toimintaa kohtaan, henkilöstön ikärakenne ja muutosvastarinta. Asennetta kuvailtiin yleisesti 

ottaen positiiviseksi, mutta kuitenkin osalla henkilökunnasta katsottiin olevan negatiivinen asenne 

näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan. Osan vanhemmasta henkilökunnasta ajateltiin tekevän töitä 

eläkeikään asti entisillä toimintatavoilla, ja toisaalta osan nuorista hoitajista katsottiin tekevän töitä 

vain pintapuolisesti suorittaen. Muutosvastarintaa oli koettu uuden tiedon tuomisessa yksikköön.  

 

Yhtenä haasteena nähtiin itse potilaat. Nykyajan potilaat osaavat vaatia parasta mahdollista hoitoa 

mutta toisaalta potilaat saattavat vaatia hoitomenetelmäkseen jonkin vanhan hoitomenetelmän. Täl-

löin perustelemisen taidon katsottiin olevan ensiarvoisen tärkeää, jotta potilas saadaan suostumaan 

näyttöön perustuvaan hoitomenetelmään. 

 

8.3.2 Osastonhoitajien kuvailemat keinot jalkauttamisessa 

 

Organisaatiotasolla osastonhoitajat pyrkivät vaikuttamaan toimintakulttuuriin toimintatapojen ja oh-

jeiden kehittämisellä sekä vaikuttamalla päätösten tekemiseen. He pyrkivät saamaan päätöksiä ja 

toimintaohjeita organisaatiolta siihen, kenen vastuulla näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttami-

nen on. Lisäksi he toivoivat organisaatiolta yhteistä tavoitetta sekä tukea siihen, että koko henkilöstö 

ymmärtäisi näyttöön perustuvan toiminnan samalla tavalla. Henkilöstön asenteisiin vaikuttamiseksi 

osastonhoitajat käyttivät keinona näyttöön perustuvan toiminnan ja näyttöön perustuvien hoitome-

netelmien käyttämisen arvostamista, velvoittamista näyttöön perustuvaan toimintaan, keskustele-

mista henkilöstön kanssa, koulutuksiin pääsyn mahdollistamista, esimerkkinä olemista, oikein suori-

tettua rekrytointia, opettamista, kannustamista, palkitsemista, motivointia, valvomista ja seurantaa. 

Viimeisenä keinona toimintakulttuuriin vaikuttamiseksi osastonhoitajat käyttivät omien päätösten 

tekonsa taustalla tutkittua tietoa, nojautuen lakeihin ja asetuksiin. 

 

Keinoina oman osaamisen varmistamisessa osastonhoitajat käyttivät kouluttautumista, taitojen yllä-

pitoa sekä ajan tasalla pysymistä. Osastonhoitajat seurasivat uusia julkaisuja, sekä ajattelivat, että 

he tiedostamattaan käyttävät näyttöön perustuvaa tietoa työssään. Taustalla olevan tiedekorkeakou-

lututkinnon vuoksi ajateltiin, että heillä on valmiudet tutkitun tiedon hakemiseen ja sen arviointiin. 

He olivat tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa päästä näyttöön perustuviin koulutuksiin. Kaikki haastatelta-

vista ei ollut kuitenkaan osallistunut näyttöön perustuviin koulutuksiin.  

 

Henkilöstön osaamisen tukemista näyttöön perustuvan toiminnan suhteen osastonhoitajat edistivät 

mahdollistamalla henkilöstön pääsyn näyttöön perustuviin koulutuksiin, opettamalla ja viemällä tutki-

mustietoa yksikköön, käyttämällä perehdytysvaiheessa aikaa näyttöön perustuvan toiminnan osaa-

misen varmistamiseen sekä tukemalla henkilöstön taitoja liittyen tiedonhakuun ja näyttöön perustu-

vien käsitteiden ymmärtämiseen. Haastateltavat olivat kannustaneet ja mahdollistaneet henkilöstölle 

osallistumisen KYSin sisäiseen näyttöön perustuvaan hoitotyön koulutukseen. Toisena keinona mai-

nittiin henkilöstön suorittamat ylemmät korkeakoulututkinnot sekä hoitotyöntutkimusneuvoston jär-



         

          

jestämät koulutukset, ja niihin pääsemisen mahdollistaminen. Koulutuspalautteiden antaminen osas-

totunneilla katsottiin keinoksi näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa. Opettaakseen henki-

löstöä käyttämään näyttöön perustuvia mittareita hoitotoimenpiteitä, osastonhoitajat olivat neuvo-

neet henkilöstöä kädestä pitäen, yhdessä tekemällä asioita. Toisekseen he olivat käyttäneet keinona 

ohjaamista, näyttämistä sekä tuomalla näyttöön perustuvaa kirjallisuutta yksikköön. Osaamisen var-

mistaminen keinona mainittiin perehdyttäminen. Osastonhoitajat käyvät alkutulohaastattelussa läpi 

näyttöön perustuvia asioita, ja näyttöön perustuva toiminta on sisällytetty perehdytyssuunnitelmaan. 

Lisäksi he seurasivat näyttöön perustuvaa osaamista perehdytyksen jälkeen. Henkilöstön tukeminen 

tulisi osastonhoitajien mielestä aloittaa siitä, että henkilöstö ymmärtää näyttöön perustuvan hoito-

työn käsitteen oikein ja samalla tavalla. Toiseksi he tukivat henkilöstön tiedonhakutaitojen päivittä-

mistä, sekä yksikön kirjallisia ohjeita päivitettiin henkilöstön tueksi perustumaan näyttöön. 

 

Resursseihin osastonhoitajat pyrkivät vaikuttamaan ajankäyttöön, henkilöstömitoitukseen, laitekan-

taan sekä tilaratkaisuihin liittyvillä keinoilla. Osastonhoitajat kokivat tärkeäksi, että henkilöstölle jär-

jestetään aikaa hoitotyön kehittämiseen ja näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamiseen. Keinona 

siihen käytettiin työn organisointia, u-päivien antamista, sijaisten käyttämistä sekä työn priorisointia. 

Myös tarkkaa työvuorosuunnittelua pidettiin keinona edistää kehittämistyöhön annettua aikaa henki-

löstölle. Henkilöstöresursseihin vaikuttamiseen osastonhoitajat käyttivät keinona oikein suunniteltua 

henkilöstömitoitusta yksikköön, työntekijöiden hetkittäistä irrottamista kehittämistyöhön sekä kehit-

tämistyön huomioimista henkilöstömitoitusta suunniteltaessa. Laitekanta yksiköissä katsottiin hy-

väksi, ja niiden suomana keinona osastonhoitajat käyttivät tutkimustiedon säilyttämistä asiakirjakan-

sioissa sekä Intran mahdollistamia kanavia tiedonlähteille. Keinona näyttöön perustuvan toiminnan 

edistämisessä osastonhoitajat pyrkivät järjestämään henkilöstölle rauhallisen työtilan internet val-

miuksilla. Hyvänä resurssilisänä pidettiin kirjaston sijaitsemista lähellä.  

 

Osastonhoitajat kokivat itse saavansa organisaatiolta, esimiehiltään sekä kollegoiltaan hyvin tukea ja 

motivaatiota näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa. Osastonhoitajien käyttämät keinot 

henkilöstön motivoinnissa olivat hyvin monipuoliset. Keinoina oli yleiset motivointitavat, koulutuksiin 

kannustaminen, tiedottaminen ja näyttöön perustuvan toiminnan seuranta. Yleistä motivointia oli 

kannustaminen näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, kiittäminen, näyttöön perustuvien toimien esille 

tuominen muulle henkilöstölle, yllyttäminen ja kilpailuhengen luominen, henkilöstön ajatusten ja ide-

oiden kuunteleminen, muistattaminen näyttöön perustuvasta toiminnasta, palkitseminen ja roolimal-

lina toimiminen. Erityisenä hyvänä keinona pidettiin henkilöstön kannustamista osallistumaan näyt-

töön perustuviin koulutuksiin. Koulutuksiin kannustamisessa katsottiin tärkeäksi tunnistaa juuri ne 

oikeat henkilöt, joita näyttöön perustuva toiminta kiinnostaa. Keinona jalkauttamisessa käytettiin 

koulutuksissa tehtyjä kehitystöitä yksikköä varten. Tiedottamiskeinoina käytettiin erilaisten tulosten 

näkyvillä pitämistä, prevanssipäivien tulosten yhdessä läpikäymistä ja tulosten julkistamista sekä tie-

dottamista uusista tutkimuksista. Osastonhoitajat käyttivät näyttöön perustuvan toiminnan jalkautta-

misessa keinona hoitotyön systemaattista seurantaa, kehityskeskustelujen käyttämistä seurannan 

välineenä sekä seuraamalla henkilöstön kirjaamisia. Tukeakseen henkilöstöä näyttöön perustuvassa 



         

          

hoitotyössä osastonhoitajat antoivat henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä. Tuke-

miskeinoina käytettiin myös yhdessä tekemistä, opettamista, me-hengen ylläpitoa sekä yhteisöllisyy-

den luomista.  

 

Osastonhoitajien keinot toimintakulttuuriin vaikuttamisessa olivat eri ammattinimikkeillä toimivien 

henkilöstön jäsenten käyttäminen apuna, yhteisten ammatillisten tapaamisten järjestäminen, organi-

saatiotasoisten yhteisten toimintatapojen kehittäminen, henkilöstön tukeminen ja asenteisiin vaikut-

taminen sekä oma päätöksenteko nojautuen näyttöön perustuvaan tietoon. Yhteistyön lisäämiseksi 

osastonhoitajat olivat pyytäneet muita hoitotyön asiantuntijoita pitämään luentoja yksikössä. Kehit-

tämisosastonhoitajilta ja kliinisiltä hoitotyön asiantuntijoilta odotettiin tutkimustiedon tuomista yksik-

köön valmiina käyttöönotettavassa muodossa ja toivottiin apua jalkauttamistyössä. Yhteistyötä yksi-

kön sisäisesti osastonhoitajat olivat edistäneet yhteisten ammatillisten tapaamisten järjestämisellä. 

Palavereissa käytiin läpi artikkeleita, oli aloitettu näyttöön perustuvan toiminnan työpajatoiminta 

sekä pyydetty asiantuntijoita luennoimaan osastotunneille. Toiseksi he olivat nimittäneet yksikköön 

näyttöön perustuvan toiminnan vastuuhoitajia. Osastonhoitajat katsoivat, että henkilöstön tulee ke-

hittää hoitotyötä ja osastonhoitaja toimii sen mahdollistajana. Uusin keino liittyen magneettisairaala-

malliin, oli yksikköneuvostojen perustaminen näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamiseksi. Tie-

don jakaminen muiden kanssa sekä benchmarking -toiminnan katsottiin olevan hyvä keino edistää 

näyttöön perustuvaa toimintaa. valmiita malleja näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamiseksi ei 

ollut kenelläkään käytössä.  

 

  



         

          

9 POHDINTA 

 

9.1 Tutkimustulosten tarkastelua aikaisempien tutkimusten valossa 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaisia asioita osastonhoitajat kokivat haasteina 

näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa ja minkälaisin keinoin he olivat pyrkineet jalkautta-

maan näyttöön perustuvaa toimintaa. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää näyttöön perustuvan toi-

minnan jalkauttamista ja edistää siten hoitotyön tasalaatuistamista sekä laadukkuutta. 

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli minkälaisia haasteita osastonhoitajat olivat kokeneet näyt-

töön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa. Osastonhoitajat kokivat haasteena näyttöön perustu-

van toiminnan jalkauttamisessa henkilöstönsä jakautumisen eri osastoille ympäri taloa. Aikaisem-

missa tutkimuksissa ei mainittu vastaavia haasteita näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa. 

Holopainen ym. (2009) kuitenkin kirjoittavat artikkelissaan, että hoitotyön johtajan haasteena on 

mahdollistaa henkilöstöä tarjoamaan asiakkaalle paras mahdollinen hoito. Tämän tutkimuksen tulos-

ten mukaan osa osastonhoitajista tapaa henkilökuntaansa vain harvoin, eikä ole mukana osaston 

toiminnan arjessa. Kun henkilöstöä tapaa vain harvoin, on henkilöstön tukeminen parhaan mahdolli-

sen hoitotyön tekemisessä haastavaa.  

 

Yhtenä haasteena nähtiin osastonhoitajien laajat työnkuvat. Myös lukuisat työtehtävät katsottiin ole-

van haaste näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamistyölle. Työn priorisoiminen tärkeimpiin tehtä-

viin oli olennaista, ja se tehtiin usein kehittämistyön kustannuksella. Sekä osastonhoitajien että hen-

kilöstön laajat toimenkuvat aiheuttivat myös ajan puutteen kehittämistyötä kohtaan. Myös Aromaan 

(2016) tekemässä tutkimuksessa muutosagentit kokivat esteinä raskaan työkuormituksen sekä ajan 

ja resurssien puutteen. Gallagher-Fordin (2014) tutkimuksen mukaan hoitotyön johtajien onkin käy-

tettävä vaikutusvaltaansa edistääkseen ja tukeakseen näyttöön perustuvaa toimintaa organisaa-

tiossa. Perinteisiä organisaatiorakenteita ja työnkuvia voidaan muuttaa tukemaan tehokkaammin 

näyttöön perustuvaa toimintaa.  

 

Tässä tutkimuksessa haasteeksi koettiin yhteistyön puute lääketieteen edustajien kanssa. Yhteisten 

näkemysten puutteen takia jotkin näyttöön perustuvat hoitokäytännöt olivat jääneet ottamatta käyt-

töön. Osastonhoitajat miettivät myös, osaavatko lääkärit hyödyntää näyttöön perustuvien mittarei-

den tuottamaa tietoa parhaalla mahdollisella tavalla. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei mainittu tämän 

tyyppisiä haasteita. 

 

Tutkimustulosten mukaan näyttöön perustuvaa toimintaan kohdistuva henkilöstön osaamisen puute 

nähtiin jalkauttamisen haasteena. Osastonhoitajat olivat sitä mieltä, että henkilökunnalla ei riitä tai-

dot tieteellisen tiedonhakuun eikä tiedon arviointiin. Myös Timminsin ym. (2012) tutkimuksessa kos-

kien irlantilaisia hoitajia huomattiin tiedon ja taidon puutteet haasteena. Samoin Melnyk ym. (2012) 

tutkimuksessa sekä Malikin ym.  (2016) näyttöön perustuvan toiminnan käyttämisen esteenä mainit-

tiin puuttuvat tiedot ja taidot. Saundersin (2016) mukaan sairaanhoitajilla ei ollut tarpeellista taitoa 



         

          

jalkauttaa näyttöön perustuvaa toimintaa eivätkä sairaanhoitajat siten käyttäneet näyttöön perustu-

via hoitomenetelmiä hoitotyössään. Solomons & Sprossin (2011) kirjallisuuskatsauksen mukaan ylei-

simmät esteet näytön käyttöön ottamisessa olivat mm. vaikeus ymmärtää tilastoja ja tutkimuskieltä 

sekä kyvyttömyys muuttaa näyttöön perustuvaa toimintaa. Halm (2010) mukaan edistämällä sai-

raanhoitajien npt:n osaamista, johtajat tekevät merkittäviä harppauksia eteenpäin rakentaessaan 

näyttöön perustuvaa hoitoa potilaiden parhaaksi.  

 

Tämän tutkimuksen haastateltujen osastonhoitajien mukaan huonosti suunniteltu ja järjestetty re-

surssien allokointi oli suuri haaste. Henkilöstömitoituksen suunnitteluun tulisi käyttää runsaasti aikaa. 

Sijaisten saaminen oli vaikeaa tai lähes mahdotonta. Potilaiden määrä ei ollut oikeassa suhteessa 

henkilöstön määrään. Myös Malikin ym. (2016) tutkimuksen mukaan npt:n käyttämisen esteenä oli 

se, että hoitajilta puuttui resursseja muuttaa käytäntöä. Junin ym. (2016) tutkimuksessa yhtenä es-

teenä hoitosuositusten käyttämiseen oli henkilöstösuunnittelu. Heidänkin mukaansa henkilöstömäärä 

pitäisi olla järjestettynä hyvin johdetun ja suositusten käyttöön sitoutuneen organisaation puolesta. 

 

Tämän tutkimuksen resursseihin liittyvistä haasteista aikaresursseihin kohdistuvat katsottiin kaikista 

vaikeimmaksi osa-alueeksi. Usein näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamista varten tarvittavaa 

tiedonhakua tehtiin omalla ajalla työajan ulkopuolella. Sekä henkilöstö että osastonhoitajat katsoi-

vat, että oli liian kiire keskittyä kehittämistyöhön. Samalla tavalla lukuisissa muissa aikaisemmissa 

tutkimuksissa osastonhoitajat näkivät haasteina ajan puutteen ja ajankäytön hallinnan (Ahrens & 

Johnson 2013; Camargo ym. 2016; Johansson ym. 2010; Jun ym. 2016; Kehus 2013; Malik ym. 

2016; Melnyk ym. 2012; Norrbacka 2012; Solomons & Spross 2011; Timmins ym. 2012). Yksi osas-

tonhoitaja oli sitä mieltä, että kehittämistyötä ja tiedonhakua varten olisi varattava omasta kalente-

rista aikaa säännöllisesti. Samoin Johanssonin ym. (2010) tutkimuksessa osastonhoitajat raportoivat, 

että heillä ei ole aikaa etsiä ja lukea tieteellisiä julkaisuja sekä ohjata tutkimusta työaikana, eikä ke-

hitysprojekteihin ja raporttien kirjoittamiseen ole mahdollisuutta. Tässä tutkimuksessa yksi haasta-

teltavista sanoi, että hänellä ei edes ole lupaa antaa kehittämistyöhön henkilöstölle aikaa. Toinen 

taas sanoi, että kyllä lupa ajan antamiseen on annettu ylemmältä johdolta.  

 

Yksi tämän tutkimuksen haastateltavista koki tilaresurssit haasteena. Hän moitti työskentelytiloja 

rauhattomiksi tehden siten kehittämistyön mahdottomaksi. Osastonhoitajien mielestä laitekanta on 

hyvä, ja niitä on useimmiten riittävästi. Jun ym. (2016) saivat tutkimuksessaan päinvastaisen tulok-

sen, jossa yhtenä esteenä hoitosuositusten käyttämiseen oli puutteelliset tarvikkeet ja laitteet. Kun-

nolliset tarvikkeet, laitteet pitäisikin olla järjestettynä hyvin johdetun organisaation puolesta. Tämän 

tutkimuksen mukaan osastonhoitajat olivat sitä mieltä, että tietokantoihin on helppo päästä. Aikai-

semmissa tutkimuksissa saatiin päinvastainen tulos. Ervastin (2017) tutkimustulosten perusteella 

esimiehet kokivat haasteena artikkelitietokantoihin hankalan pääsyn ja siten kirjallisuushakujen teke-

minen. Melnykin ym. (2012) tutkimuksessa näyttöön perustuvan toiminnan käyttämisen esteinä mai-

nittiin vaikeus päästä tietokantoihin. Samoin Aromaan (2016) tutkimuksessa esimiehet toivoivat tie-

tokantoihin pääsemisen helpottumista. Samansuuntaisen tuloksen saivat Solomons & Spross (2011) 



         

          

kirjallisuuskatsauksessaan, jossa yksi este näytön käyttöön ottamisessa oli kyvyttömyys päästä tutki-

muksiin käsiksi. Myös Malikin ym. (2016) tutkimuksessa vastaajat halusivat parantaa pääsyään tieto-

kantoihin.  

 

Tässä tutkimuksessa haasteena nähtiin useita organisaation ja osaston toimintakulttuuriin liittyviä 

asioita. Myös Melnyk ym. (2012) tutkimuksessa näyttöön perustuvan toiminnan käyttämisen esteinä 

mainittiin organisaatiokulttuuri. Junin ym. (2016) tutkimuksessa haasteita, jotka vaikuttivat hoito-

suositusten käyttämiseen, olivat johtaminen ja organisaatiokulttuuri. Yhtenä haasteena nähtiin se, 

että organisaatiotasolta tulee niin paljon uutta tehtävää sekä osastonhoitajille että henkilöstölle, että 

kehittämistyöhön ei pysty keskittymään. Norrbackan (2012) pro gradussa osastonhoitajat sanoivat, 

että organisaation taholta oli heitä kohti odotuksia näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen ja 

jalkauttamiseen. Organisaatiolta osastonhoitajat toivoivat päätöksiä ajan antamiseen näyttöön pe-

rustuvan toiminnan jalkauttamiseen ja kehittämiseen. Malikin ym. (2016) mukaan organisaatio voisi 

tukea hoitajia npt:n käyttämisessä sallimalla siihen riittävästi aikaa.  

    

Tässä tutkimuksessa osastonhoitajien asenne näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan oli hyvä. Myös 

Clement-O'brienin ym. (2011) mukaan osastonhoitajat haluavat kehittää toimintaa, tehdä toiminnan 

turvallisemmaksi, tehokkaammaksi ja tyydyttävämmäksi hoitajille. Aromaan (2016) mukaan näyt-

töön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa haasteina olivat esimiehen ja työyhteisön asenteet. Sa-

moin Johanssonin ym. (2010) tutkimuksessa osastonhoitajat raportoivat omaavansa positiivisen 

asenteen näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan. Melnykin ym. (2012) tutkimuksessa saatiin vas-

takkainen tulos, hoitotyön johtajien koettiin vastustavan näyttöön perustuvan toiminnan jalkautta-

mista. 

 

Tässä tutkimuksessa henkilöstön asennetta kuvailtiin yleisesti ottaen positiiviseksi, mutta kuitenkin 

osalla henkilökunnasta katsottiin olevan negatiivinen asenne näyttöön perustuvaa toimintaa koh-

taan. Samansuuntaisen tuloksen saivat Jun ym. (2016) joiden tutkimuksen mukaan asenteet, tieto 

ja käsitykset olivat useimmiten tunnistetut sisäiset tekijät haasteista mutta ne mainittiin myös edis-

tävinä asioina liittyen sairaanhoitajien hoitosuositusten käyttämiseen. Useissa muissakin aikaisem-

missa tutkimuksissa sairaanhoitajat tunsivat näyttöön perustuvan toiminnan käsitteen, pitivät sitä 

positiivisena asiana ja uskoivat sen mahdollisuuksiin parantaa ja edistää hoitotyötä (Heikkurinen 

2017; Melnyk ym. 2012; Saunders 2016; Shafiei ym. 2014; Timmins ym. 2012). Osan vanhemmasta 

henkilökunnasta ajateltiin tekevän töitä eläkeikään asti entisillä toimintatavoilla, ja toisaalta osan 

nuorista hoitajista katsottiin tekevän töitä vain pintapuolisesti suorittaen. Siitä huolimatta, että näyt-

töön perustuvan toiminnan on todettu olevan laadukkaampaa ja taloudellisempaa, hoitajat eivät 

käytä näyttöön perustuvia toimintatapoja (Melnyk ym. 2012). 

 

 

 

 

 



         

          

9.2 Osastonhoitajan keinot näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa 

 

9.2.1 Toimintakulttuuriin vaikuttavat keinot 

 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli minkälaisia keinoja osastonhoitaja käyttää näyttöön perustuvan 

toiminnan jalkauttamisessa. Toimintakulttuuriin vaikuttamiseksi osastonhoitajat kertoivat keinonaan 

osallistuvansa organisaatiotasoisten yhteisten toimintatapojen ja ohjeiden kehittämiseen sekä pää-

tösten tekemiseen jalkauttamisen keinona. Yhteisillä ohjeilla he toivoivat hoitotoimenpiteiden tasa-

laatuistamista ja jalkauttamisen edistämistä. Esimiehen tehtäviä näyttöön perustuvan toiminnan ke-

hittämisessä ovat rakenteiden ja prosessien kehittäminen (Kanste 2016). Mckenna & Plummerin 

(2016) tutkimuksen mukaan organisaatioiden on kehitettävä koulutusohjelmia edistääkseen näyt-

töön perustuvaa toimintaa ja suunniteltava strategioita, joilla kaadetaan npt:n jalkauttamisen esteet. 

Toimintakulttuuri on syytä luoda sellaiseksi, että se motivoi jokaista henkilöstön jäsentä ylläpitämään 

ja kehittämään taitojaan npt:n osaamisessa (Korhonen ym. 2015, 49). Haastateltavat toivoivat orga-

nisaatiolta yhteistä tavoitetta sekä tukea siihen, että koko henkilöstö ymmärtäisi näyttöön perustu-

van toiminnan samalla tavalla. Koko henkilöstöllä onkin oltava yhteneväinen käsitys näyttöön perus-

tuvasta toiminnasta ja sen tavoitteista (Korhonen ym. 2015, 49). Osastonhoitajat pyrkivät saamaan 

päätöksiä ja toimintaohjeita organisaatiolta siihen, kenen vastuulla näyttöön perustuvan toiminnan 

jalkauttaminen on. Parhaillaan käynnissä oleva toimenkuvien tarkistaminen nähtiin edistysaskeleena 

kohti jalkauttamisen mahdollistamista. Gallagher-Fordin (2014) tutkimuksen mukaan hoitotyön joh-

tajien on käytettävä vaikutusvaltaansa edistääkseen ja tukeakseen näyttöön perustuvaa toimintaa 

organisaatiossa. Perinteisiä työnkuvia voidaan muuttaa tukemaan tehokkaammin näyttöön perustu-

vaa toimintaa.  

 

Tutkimustulosten mukaan osastonhoitajat kokivat itse saavansa esimiehiltään hyvin tukea näyttöön 

perustuvan toiminnan jalkauttamisessa. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, etteivät tarvitse tukea 

enempää. Johanssonin ym. (2010) tutkimuksen mukaan näytti siltä, että osastonhoitajan on saatava 

lähiesimieheltään tukea näyttöön perustuvan toiminnan käytössä ja henkilöstön on saatava tukea 

osastonhoitajalta sen käyttämiseen. Myös Malik ym. (2016) tutkimuksessa npt:aa edistävinä teki-

jöinä mainittiin sairaanhoitajakollegoiden, johdon ja organisaation tuki. Heidän tutkimuksensa mu-

kaan 42% vastanneista kuitenkin oli sitä mieltä, että organisaatio ei antanut heille mahdollisuutta 

parantaa npt:n käyttämistä.  

 

Timminsin ym. (2012) tutkimuksen mukaan irlantilaisilla hoitajilla npt:n käyttämisessä on esteenä oli 

tuen puute. Esimies kannustaa työntekijöitä käyttämään tutkittua tietoa hoitotyössä, mutta usein 

työntekijät tarvitsevat kuitenkin tukea tutkitun tiedon käytössä esimieheltään ja kollegoiltaan (Sara-

järvi ym. 2012, 21-23). Muissakin aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että näyttöön perustuvan 

toiminnan käytäntöön tuominen vaatii erityistä tukea johdolta. Hoitotyön johtajat toimivatkin näyt-

töön perustuvan tiedon käytön mahdollistajina ja tukijoina (Eriksson ym. 2012, 95; Ruotsalainen 

2011, 48.) Ahrens & Johnsonin (2013) tutkimuksessa hoitajat eivät saaneet tukea osastonhoitajalta 



         

          

npt:n käyttämiseen. Välitön lähiesimiehen tuki tai liian vähäinen tuki näytti olevan haasteena näyt-

töön perustuvassa toiminnassa osastonhoitajien ja henkilöstön kesken (Aromaa 2016, 38; Johansson 

ym. ; Kehus 2013).  

 

Henkilöstön tukemiseksi ja asenteisiin vaikuttamiseksi osastonhoitajat käyttivät keinoinaan näyttöön 

perustuvan toiminnan ja näyttöön perustuvien hoitomenetelmien käyttämisen arvostamista. Osas-

tonhoitaja voi esimerkillään näyttää arvostuksensa näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan sekä ha-

lukkuutensa sen kehittämiseen (Holopainen ym. 2013). Muita keinoja oli velvoittaminen näyttöön 

perustuvaan toimintaan, keskusteleminen henkilöstön kanssa, koulutuksiin pääsyn mahdollistaminen 

sekä esimerkkinä oleminen. Surakan (2008) mukaan osastonhoitajan roolimallina toimiminen tukee 

henkilöstön ammatillisesta kasvua. Näyttöön perustuvien toimintamallien käyttämisen seuraaminen 

ja toiminnan valvominen mainittiin jalkauttamisen keinona. Myös Holopainen ym. (2009) artikkelin 

mukaan osastonhoitaja voi tukea näyttöön perustuvaa toimintaa seuraamalla ja arvioimalla suositus-

ten käyttämistä hoitotyössä.  

 

Yhtenä osastonhoitajien keinona henkilöstön tukemisessa näyttöön perustuvan toiminnan jalkautta-

misessa oli tiedottaminen. Osastonhoitaja voi tukea näyttöön perustuvaa toimintaa tiedottamalla 

tutkimuksista (Holopainen ym. 2009). Esimiehellä on tärkeä rooli ajan tasaisen tutkimustiedon käyt-

tämisessä sekä levittämisessä henkilöstön keskuudessa (Melnyk ym. 2012; Timmins ym. 2012). 

Myös Surakka (2013) sai samansuuntaisen tuloksen tutkimuksessaan, jossa henkilöstö oli tyytyväisiä 

esimiehensä tiedottamiseen. Muita keinoja oli näyttöön perustuvan toiminnan arvostaminen, syvära-

kenteisen rutiinin ja normien luominen ja koulutuksen käyttäminen, sitouttaminen ja yhteisen pää-

määrän tavoitteleminen. Laaksosen ym. (2012) artikkelissa todettiin samansuuntaisesti, että npt:n 

jalkauttaminen vaatii koko organisaation sitoutumista, jota voidaan tukea järjestämällä koulutusta 

henkilöstölle. Yksittäisiä keinoja olivat palkitseminen, motivointi, opettaminen ja kannustaminen. Hil-

tusen ym. (2012) artikkelissa todettiin samansuuntaisesti esimiehen toimivan henkilöstön kannusta-

jana tieteellisen tiedon etsimisessä sekä näyttöön perustuvan toiminnan opettajana ja valmentajana. 

Yhtenä keinona toimintakulttuuriin vaikuttamiseksi osastonhoitajat käyttivät omien päätösten te-

konsa taustalla tutkittua tietoa, nojautuen lakeihin ja asetuksiin. Hoitohenkilöstö odottaa esimiehel-

tään hyviä perusteluja, miksi jokin näyttöön perustuva toimintatapa otettaisiin käyttöön (Vanhatalo, 

2011). Surakan (2013) tutkimuksessa henkilöstö oli tyytyväinen esimiehensä tapaan perustella pää-

töksiään ajan tasalla olevaan tietoon perustuen.  

 

9.2.2 Osaamisen varmistamisen keinot 

 

Keinoina oman osaamisensa varmistamisessa osastonhoitajat käyttivät kouluttautumista. He olivat 

tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa päästä näyttöön perustuviin koulutuksiin. Joissakin aikaisemmissa tut-

kimuksissa todettiin päinvastaisesti haasteena koulutuksen puute (Ahrens & Johnsonin 2013; Ca-

margo ym. 2016; Kehus 2013). Myös Malikin ym. (2016) tutkimuksessa vastaajat kaipasivat koulu-

tusmahdollisuuksia ja organisaatiota tarjoamaan koulutusta parantaakseen tutkimus- ja arviointitai-

toja. Haasteena on, että hoitotyön johtajilla on kliinistä asiantuntemusta, tutkimustiedon koulutusta, 

ymmärrystä edistää tutkimuspohjaista käytäntöä, yritystä toimia roolimallina sekä halua suojella ja 



         

          

tukea tutkimusyrityksiä (Timmins ym. 2012). Hoitotyön johtajat tarvitsevat oman osaamisensa päi-

vittämistä pystyäkseen vastaamaan uudistuneisiin tiukkoihin hoitotyön johtamisen ja näyttöön pe-

rustuvan toiminnan johtamisen vaatimuksiin. Täydennyskoulutus tulee olla eksaktisti suunniteltua 

juuri hoitotyön johtajille. (Bjerregård & Kaila 2016, 23.) Boström ym. (2013) tutkimuksessa kehotet-

tiin kehittämään strategioita hoitotyön johtajien osaamisen parantamiseen sairaanhoitajien tukemi-

sessa näyttöön perustuvassa hoitotyössä. Hoitotyön johtajalla tulee olla riittävät taidot luodakseen 

osastolleen näyttöön perustuvaa toimintaa kehittävä ympäristö (Korhonen ym. 2015, 49). Tähkä 

(2011) totesi tutkimuksessaan, että näyttöön perustuvaan koulutukseen osallistuminen vahvisti esi-

miehien käsitystä vastuustaan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisestä. Myös Ervastin (2017) 

pro gradu -tutkielman mukaan npt:n koulutusinterventioon osallistuneet esimiehet arvioivat tiedollis-

ten ja taidollisen osaamisensa parantuneen merkittävästi erittäin hyväksi. Esimiehille olisikin tarjot-

tava koulutusta näyttöön perustuvasta toiminnasta ja sen jalkauttamisesta (Hiltunen ym. 2012, 38; 

Näsman & Pyyny 2014, 12).  

 

Toisena keinonaan oman osaamisensa varmistamisessa tämän tutkimuksen haastateltavat käyttivät 

taitojen ylläpitoa sekä ajan tasalla pysymistä. Osastonhoitajat seurasivat uusia julkaisuja. Useissa 

aikaisemmissa tutkimuksissakin osastonhoitajat näkivät haasteina tiedonhaun puutteellisen osaami-

sen (Ahrens & Johnsonin 2013; Camargo ym. 2016; Kehus 2013). Myös Malikin ym. (2016) tutki-

muksessa vastaajat halusivat parantaa tietojaan ja taitojaan npt:n ymmärtämisessä ja käyttämi-

sessä. Osastonhoitajat ajattelivat, että he tiedostamattaan käyttävät näyttöön perustuvaa tietoa 

työssään ja toimivat siten roolimallina henkilöstölle. Ahrens & Johnsonin (2013) mukaan osastonhoi-

tajien on parannettava omaa osaamistaan npt:n käyttämisessä ollakseen roolimallina hoitajille. 

Taustalla olevan tiedekorkeakoulututkinnon vuoksi osastonhoitajat ajattelivat, että heillä on valmiu-

det tutkitun tiedon hakemiseen ja sen arviointiin. Koulutus tasolla on tärkeä merkitys osastonhoita-

jien palkkaamisessa. Kokeneemmat osastonhoitajat ymmärtävät paremmin tutkimustiedon käyttö-

mahdollisuudet kuin vähemmän kokeneet. (Johansson ym. 2010.) Clement-O'brienin ym. (2011) tut-

kimuksessa todettiin, että jatkotutkinnon suorittaminen, vuosien kokemus johtamisesta ja johtamis-

kurssien käyminen vaikuttivat merkittävästi hoitotyön johtajien innovatiivisuuteen. Nämä hoitotyön 

johtajan piirteet voivat tukea organisaatiota ja hoitotyötä suuresti parannettaessa npt:n jalkautta-

mista. 

 

Henkilöstön osaamisen tukemista näyttöön perustuvan toiminnan suhteen osastonhoitajat edistivät 

mahdollistamalla henkilöstön pääsyn näyttöön perustuviin koulutuksiin. Haastateltavat olivat kannus-

taneet ja mahdollistaneet henkilöstölle osallistumisen KYSin sisäiseen näyttöön perustuvaan hoito-

työn koulutukseen. Yleisin jalkauttamisen menetelmä on ollut henkilöstön kouluttaminen, vaikka sen 

vaikuttavuus on todettu heikoksi (Ahtiluoto ym. 2017). Aromaan (2016) tutkimuksessa esimiehet 

toivoivat koko henkilökunnan mahdollisuuksia osallistua näyttöön perustuvan toiminnan koulutuksiin. 

Useiden tutkimusten mukaan henkilöstö toivoo enemmän koulutusta näyttöön perustuvaan hoitotyö-

hön, aikaa tiedonhakemiseen sekä sen lukemiseen (Hiltunen ym. 2012, 38; Heikkurinen 2017; Hirvo-

nen 2014; Näsman & Pyyny 2014, 12; Shafiei ym. 2014; Taavitsainen 2013). Näyttöön perustuvan 

käytännön jalkauttaminen vaatii henkilöstön koulutuksen lisäämistä, opiskelun mahdollistamista, 

opetusmenetelmien tarkistamista sairaanhoitajien peruskoulutuksessa sekä moniammatillisuuden 



         

          

vakiinnuttamista hoitotyöhön (Shafiei ym. 2014). Toisena keinona osastonhoitajat mainitsivat henki-

löstön suorittamat ylemmät korkeakoulututkinnot sekä hoitotyöntutkimusneuvoston järjestämät kou-

lutukset, ja niihin pääsemisen mahdollistaminen.  

 

Henkilöstön osaamisen tukemiseksi osastonhoitajat käyttivät keinonaan opettamista ja he olivat vie-

neet tutkimustietoa yksikköön. Opettaakseen henkilöstöä käyttämään näyttöön perustuvia mittareita 

hoitotoimenpiteitä, osastonhoitajat olivat neuvoneet henkilöstöä kädestä pitäen, yhdessä tekemällä 

asioita. Toisekseen he olivat käyttäneet keinona ohjaamista, näyttämistä sekä tuomalla näyttöön 

perustuvaa kirjallisuutta yksikköön. Tutkitun tiedon etsimiseen tarvitaan esimiehen kannustusta. Esi-

miehen on osattava konkretisoida tutkittua tietoa ja sen avulla kehittää osastonsa näyttöön perustu-

van toiminnan osaamista. Tähän esimies voi käyttää opetus- ja valmennustaitojansa. (Hiltunen ym. 

2012, 38.)   

 

Osastonhoitajat olivat käyttäneet perehdytysvaiheessa aikaa näyttöön perustuvan toiminnan osaami-

sen varmistamiseen. Osastonhoitajat olivat käyneet alkutulohaastattelussa läpi näyttöön perustuvia 

asioita, ja näyttöön perustuva toiminta oli sisällytetty perehdytyssuunnitelmaan. Lisäksi he seurasi-

vat näyttöön perustuvaa osaamista perehdytyksen jälkeen. Henkilöstön tukeminen tulisi osastonhoi-

tajien mielestä aloittaa siitä, että henkilöstö ymmärtää näyttöön perustuvan hoitotyön käsitteen oi-

kein ja samalla tavalla. Yhtenä keinona käytettiinkin näyttöön perustuvien käsitteiden ymmärtämisen 

opettamista. Saunders (2016) suositteli, että jo sairaanhoitajakoulutuksessa olisi otettava tarkemmin 

huomioon näyttöön perustuvan toiminnan periaatteet ja opetettava, miten sitä käytetään tavalli-

sessa hoitotyössä. 

 

Tutkimustulosten mukaan osastonhoitajat käyttivät npt:n jalkauttamisen keinona henkilöstön taito-

jen tukemista liittyen tiedonhakuun. Newmanin ym. (2014) tutkimuksen mukaan ne hoitajat, jotka 

saivat koulutusta tiedon hakemiseen ja oppivat pitkäjänteisyyttä ongelmanratkaisuun, myös käytti-

vät uutta taitoaan kohdatessaan ei-rutiininomaisen tehtävän. Haastateltavien mukaan henkilöstön 

osaamisen tukemiseksi yksikön kirjallisia ohjeita päivitettiin perustumaan näyttöön. 

 

9.2.3 Resursseihin vaikuttamisen keinot 

 

Resursseihin osastonhoitajat pyrkivät vaikuttamaan ajankäyttöön, henkilöstömitoitukseen, laitekan-

taan sekä tilaratkaisuihin liittyvillä keinoilla. Osastonhoitajat kokivat tärkeäksi, että henkilöstölle jär-

jestetään aikaa hoitotyön kehittämiseen ja näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamiseen. Keinona 

siihen käytettiin työn organisointia, u-päivien antamista, sijaisten käyttämistä sekä työn priorisointia. 

Myös tarkkaa työvuorosuunnittelua pidettiin keinona edistää kehittämistyöhön annettua aikaa henki-

löstölle. Junin ym. (2016) tutkimuksessa usein esteenä hoitosuositusten käyttämiseen oli mm. aika. 

Samoin Solomons & Sprossin (2011) kirjallisuuskatsauksen mukaan yhtenä yleisimpänä esteenä näy-

tön jalkauttamisessa oli ajan puute. Myös Heikkurisen (2017) ja Ruotsalaisen (2011) tutkimusten 

mukaan ajanpuute ja työmäärän suuruus mainittiin esteinä uusimman näytön etsimiselle. Hoitotyön 



         

          

johtajien tulisi pyrkiä järjestämään henkilökunnalle mahdollisuus näyttöön perustuvaa toimintaa kos-

kevan tiedon hakemiseen (Holopainen ym. 2013, 49). Myös Malik ym. (2016) tutkimuksen mukaan 

npt:n käyttämisen esteenä oli ajanpuute. 

 

Henkilöstöresursseihin vaikuttamiseen osastonhoitajat käyttivät keinona oikein suunniteltua henki-

löstömitoitusta yksikköön, työntekijöiden hetkittäistä irrottamista kehittämistyöhön sekä kehittämis-

työn huomioimista henkilöstömitoitusta suunniteltaessa. Junin ym. (2016) tutkimuksen mukaan hoi-

tosuositusten käyttämisen esteenä oli mm. henkilöstösuunnittelu. Laitekanta yksiköissä katsottiin 

hyväksi. Junin ym. (2016) tutkimuksessa saatiin päinvastainen tulos. Heidän mukaansa hoitosuosi-

tusten käyttämisen esteenä oli usein mm. tarvikkeet ja laitteet. Hyvän laitekannan suomana keinona 

osastonhoitajat käyttivät tutkimustiedon säilyttämistä asiakirjakansioissa sekä Intran mahdollistamia 

kanavia tiedonlähteille. Keinona näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä osastonhoitajat pyrki-

vät järjestämään henkilöstölle rauhallisen työtilan internet -valmiuksilla. Hyvänä resurssi lisänä pidet-

tiin kirjaston sijaitsemista lähellä.  

 

9.2.4 Motivoinnissa käytetyt keinot 

 

Osastonhoitajat kokivat itse saavansa organisaatiolta, esimiehiltään sekä kollegoiltaan hyvin tukea ja 

motivaatiota näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisessa. Osastonhoitajien käyttämät keinot 

henkilöstön motivoinnissa olivat hyvin monipuoliset. Keinoina olivat yleiset motivointitavat, koulutuk-

siin kannustaminen, tiedottaminen ja näyttöön perustuvan toiminnan seuranta. Yleistä motivointia 

oli kannustaminen näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, kiittäminen, näyttöön perustuvien toimien 

esille tuominen muulle henkilöstölle, yllyttäminen ja kilpailuhengen luominen, henkilöstön ajatusten 

ja ideoiden kuunteleminen ja muistuttaminen näyttöön perustuvasta toiminnasta. Saman suuntaisen 

tuloksen saivat Stetlerin ym. (2014) tutkimuksessaan, jossa henkilöstön motivointi keinoina mainit-

tiin henkilöstön huomioiminen ja voimaannuttaminen. Keinoja olivat myös palkitseminen ja roolimal-

lina toimiminen. Varsinaisia palkitsemiskeinoja osastonhoitajat eivät osanneet kuitenkaan kuvailla. 

Hoitotyön johtajat voivatkin muokata osastoaan npt:aa varten olemalla hyvä roolimalli päätöksen-

teon yhteydessä (Halm 2010). Saman suuntaisen tuloksen saivat Stetler ym. (2014) tutkimukses-

saan, jossa henkilöstön motivointi keinoina mainittiin koulutuksen ja näyttöön perustuvan toiminnan 

kehittämisen varmistaminen toimimalla opettajana, valmentajana ja roolimallina. Myös Malikin ym. 

(2016) tutkimuksen mukaan npt:n käyttämisen esteitä olivat se, että hoitajilla ei ollut kannustimia 

kehittääkseen tutkimustaitoja. Erityisenä hyvänä keinona pidettiin henkilöstön kannustamista osallis-

tumaan näyttöön perustuviin koulutuksiin. Koulutuksiin kannustamisessa katsottiin tärkeäksi tunnis-

taa juuri ne oikeat henkilöt, joita näyttöön perustuva toiminta kiinnostaa. Keinona jalkauttamisessa 

käytettiin koulutuksissa tehtyjä kehitystöitä yksikköä varten.  

 

Stetler ym. (2014) tutkimuksessaan, jossa henkilöstön motivointi keinoina mainittiin koulutuksen ja 

näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisen varmistaminen toimimalla opettajana, valmentajana ja 

roolimallina. Myös Malikin ym. (2016) tutkimuksen mukaan npt:n käyttämisen esteitä olivat se, että 

hoitajilla ei ollut kannustimia kehittääkseen tutkimustaitoja. Hoitotyönsuositusten jalkauttaminen 



         

          

onkin haaste suositusten laatijoille ja niistä tiedottaville tahoille (Holopainen ym. 2009, 18-19). Esi-

mies voi tukea näyttöön perustuvaa toimintaa tiedottamalla suosituksista ja järjestämällä koulutusta 

niihin perustuen, sekä seuraamalla ja arvioimalla niiden käyttämistä hoitotyön kehittämisessä (Holo-

painen ym. 2009, 19). Lisäksi osastonhoitajat käyttivät näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttami-

sessa keinona hoitotyön systemaattista seurantaa, kehityskeskustelujen käyttämistä seurannan väli-

neenä sekä seuraamalla henkilöstön kirjaamisia.  

 

Henkilöstön tukemiseksi osastonhoitajat antoivat työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa omaan työ-

hönsä. Kehittämisehdotusten kuunteleminen ja käsitteleminen tietyn protokollan mukaan nähtiin 

vaikuttamiskeinona henkilöstön tukemisessa npt:n edistämisessä. Tukemiskeinoina pidettiin myös 

yhdessä tekemistä ja opettamista. Tukemiskeinoksi katsottiin myös yhteisöllisyyden luomista ja me-

hengen ylläpitoa. Samansuuntaisen tuloksen saivat Melnyk ym. (2012) tutkimuksessaan, jossa to-

dettiin, että hoitotyön johtajan tehtävä on mm. positiivisen kulttuurin luominen. 

 

9.2.5 Yhteistyön lisäämiseksi käytetyt keinot 

 

Yhteistyön lisäämiseksi osastonhoitajat olivat pyytäneet muita hoitotyön asiantuntijoita pitämään 

luentoja yksikössä, yhteisten ammatillisten tapaamisten järjestämistä, yhteistyö yksikössä ja tiedon 

jakaminen kaikille.  Uusin keino liittyen magneettisairaalamalliin, oli yksikköneuvostojen perustami-

nen näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamiseksi. Tiedon jakaminen muiden kanssa sekä 

benchmarking -toiminnan katsottiin olevan hyvä keino edistää näyttöön perustuvaa toimintaa. Val-

miita malleja näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamiseksi ei ollut kenelläkään käytössä.  

 

Kehittämisosastonhoitajilta ja kliinisiltä hoitotyön asiantuntijoilta odotettiin tutkimustiedon tuomista 

yksikköön valmiina käyttöönotettavassa muodossa ja toivottiin apua jalkauttamistyössä. Yhteistyö-

kumppaneina kliiniset hoitotyön asiantuntijat voivat edesauttaa näyttöön perustuvan toiminnan jal-

kauttamista (Hiltunen ym. 2012, 39). Fleiszer ym. (2015) tekivät Kanadassa pitkittäistutkimuksen 

hoitotyön suosituksen jalkauttamisesta ja sen käytössä pysyvyydestä. Pidettiin hyvänä, että suosi-

tuksen käyttöönottoa oli johtanut kahden osastonhoitajan työpari, koska toisella osastonhoitajalla oli 

enemmän kokemusta käytännön ja hallinnon tehtävistä, ja toisella enemmän kokemusta tutkimuk-

sesta ja näyttöön perustuvasta toiminnasta. Toisena hyvänä seikkana mainittiin useiden hoitotyön 

johtajien, yli osastorajojen, sitoutuminen suosituksen käyttämiseen. Kliinisten asiantuntijoiden käyt-

täminen mentoreina voisi auttaa osastonhoitajia saavuttamaan paremman itsetunnon npt:n käyttä-

misen taidoissa ja uskaltamaan olemaan itse mentorina hoitajille (Ahrens & Johnson 2013). Myös 

Stantonin ym. (2011) tutkimuksessa kliinisen hoitotyön asiantuntijat toimivat organisaatiossa johta-

jien tukena kehitettäessä näyttöön perustuvan toiminnan rakenteita, prosesseja ja jalkauttamista.  

 

Yhtenä osastonhoitajien keinona toimintakulttuuriin vaikuttamisessa olivat eri ammattinimikkeillä 

toimivien henkilöstön jäsenten käyttäminen apunaan. Suurin osa osastonhoitajista oli käyttänyt apu-

naan kliinisiä hoitotyön asiantuntijoita ja kehittämisosastonhoitajia luennoitsijoina ja tutkimustiedon 

tuojina. Aromaan (2016) mukaan, organisaatiossa tulisi olla riittävästi näyttöön perustuvan toimin-

nan asiantuntijoita. Hänen tutkimuksensa perusteella myös muutosagentit voivat toimia näyttöön 



         

          

perustuvan toiminnan jalkauttajina. Jalkauttamisessa muutosagentit toimivat kouluttajina, toiminnan 

koordinoijina, johtajina, kehittäjinä, arvioitsijoina, roolimalleina sekä näyttöön perustuvan toiminnan 

tiedon levittäjinä. Lisäksi he toimivat usein näyttöön perustuvan toiminnan mentoreina yksiköissään 

(Gallagher-Ford 2014; Melnyk ym. 2012; Saunders 2016). Melnykin ym. (2012) tutkimuksen mukaan 

hoitajat tarvitsivat mahdollisuutta mentorin ja asiantuntijoiden jatkuvaan käyttämiseen näyttöön pe-

rustuvassa toiminnassa. Muutosagenttien toiminta voisi kehittää näyttöön perustuvia toimintoja 

mutta sen vaikuttavuudesta ei ole vielä tutkimusnäyttöä (Aromaa 2016). Tutkimustulosten mukaan 

osastonhoitajat olivat nimittäneet yksikköön näyttöön perustuvan toiminnan vastuuhoitajia. Osaston-

hoitajat katsoivat, että henkilöstön tulee kehittää hoitotyötä ja osastonhoitaja toimii sen mahdollista-

jana. 

 

Tutkimustulosten mukaan osastonhoitajat käyttivät jalkauttamisen keinona yhteisten ammatillisten 

tapaamisten järjestämistä, joita olivat mm. näyttöön perustuvat työpajat, tutkimusklubit, palaverit, 

osastotunnit, tietoiskut, meetingit ja learning cafet, joissa näyttöön perustuvaa toimintaa pyrittiin 

yhdessä henkilöstön kanssa kehittämään. Myös Camargo ym. (2016) totesivat tutkimuksessaan, että 

työpajojen käyttö aiheutti positiivisen vaikutuksen osastonhoitajien asenteisiin näyttöön perustuvaa 

hoitotyötä kohtaan ja motivoi sen jalkauttamisen lisäämistä. Saman suuntaisen tuloksen saivat Kjer-

holtin & Hølge-Hazelton (2018) tutkimuksessaan, jossa todettiin, että tutkimusklubiin osallistuminen 

sai hoitotyön johtajat luottamaan paremmin omaan osaamiseensa tukiessaan hoitotyön tutkimus-

kulttuuria yksikössään.  

 

Malik ym. (2016) tutkimuksen mukaan henkilöstöä tulee motivoida osallistumaan konferensseihin, 

työpajoihin ja koulutustapahtumiin. Tutkimusklubien on kauan katsottu olevan yhteydessä tutkitun 

tiedon tehokkaaseen lukemaan oppimiseen ja kriittiseen arviointiin. Näytön mukaan tutkimusklubit 

opetustapana lisäävät tietoa ja luottamusta näyttöön perustuvaan toimintaan. Yksikön sisällä tehtä-

vänä yhteistyönä ja ammatillisen tapaamisen muotona tutkimusklubitoiminta voi siten edesauttaa 

näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä ja jalkauttamista (Solomons & Sprossin 2011; Virta 

2016). Samoin Gardnerin ym. (2016) tutkimuksen mukaan tutkimusklubin kehittäminen ja tuominen 

organisaation käyttöön, oli onnistunut keino auttaa sairaanhoitajia ymmärtämään paremmin näyt-

töön perustuvaa toimintaa, ja käyttää parasta mahdollista näyttöä käytännön työssä. Tutkimusklubit 

voivat olla myös kustannustehokkaita keinoja organisaatiolle kehittää henkilöstön osaamista (Honey 

& Baker 2011). Houkuttelevin syy perustaa tutkimusklubi, on pysyä ajan tasalla hoitotieteellisessä 

tutkimuksessa. Tutkimusklubitoiminnan palkkio näkyy henkilöstön innostumisesta tutkimustiedon 

käyttämisestä ja hoitotyön kehittämisestä. Hoitajat ovat oppineet kyseenalaistamaan käytäntöjä, 

hakemaan tutkimusartikkeita, tunnistamaan tieteellisiä metodeja, arvioimaan tietoa kriittisesti ja jal-

kauttamaan löytämänsä tiedon. (Luby ym. 2006.) Deenadayalanin ym. (2008) systemaattisen kirjal-

lisuuskatsauksen mukaan tutkimusklubi kannattaa perustaa jäsenille, jotka ovat samalta hoitotyön 

alueelta, tai joilla on yhteneväinen kiinnostuksen kohde. 

 

 

 



         

          

9.2.6 Näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisen edistyminen 

 

Tätä tutkimusta tehdessä saatiin tietoa varsinaisten tutkimuskysymysten lisäksi näyttöön perustuvan 

toiminnan jalkauttamisen edistymisestä. Suurin osa haastateltavista kuvaili edistystä tapahtuvan, 

mutta sen tapahtuvan kovin hitaasti. Usea haastateltavista sanoi, että muutosta ja edistystä tapah-

tuu, mutta ihan kaikkea ei osata mieltää liittyvän näyttöön perustuvaan toimintaan. Osa haastatelta-

vista oli kuitenkin tyytyväisiä siihen, että nyt ollaan saatu jalkautettua näyttöön perustuva toiminta 

siihen tilanteeseen, että ihmiset tietävät ja ymmärtävät asian, ja jopa tekevät mittareita. Näyttöön 

perustuvan toiminnan jalkauttamisen odotetaan kuitenkin kestävän vielä vuosia. Suoraan lainaten 

yhtä osastonhoitajaa, joka totesi, että ei pyörää keksitä yhessä yössä.  

 

9.3 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimuksen tekemisen tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvä tieteellinen käytäntö tar-

koittaa maalaisjärkeä, tervettä toisen ihmisen kunnioittamista ja huomioimista (Eriksson ym. 2012, 

29). Tässä tutkimuksessa noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) ohjeita, joiden 

mukaan tutkija oli tutkimusta tehdessä mm. rehellinen, huolellinen, ja tarkka koko tutkimustyön läpi. 

Tutkimusta tehdessä tutkija oli avoin, kunnioitti muita tutkijoita ja antoi heidän työlleen niille kuulu-

van arvon.  (Hirsjärvi ym. 2016, 24-26.)  

 

Tutkija käytti runsaasti aikaa tutkimussuunnitelman ja taustatutkimuksen tekemiseen, koska halusi 

saada selkeän näkemyksen aikaisempien tutkimustulosten sisältämistä tiedoista teema-alueiden laa-

timista varten. Tutkimuslupa laadittiin Savonian ohjeiden mukaan, ja sen avulla anottiin organisaa-

tiolupa eTutkijan avulla. Organisaatiolupaa varten laadittiin henkilötietolain mukaan tieteellisen tutki-

muksen rekisteriseloste, koska haastattelutallenteet ovat henkilötunnisteellista tietoa (Henkilötieto-

laki 523/1999). Organisaatiolupa hyväksyttiin toimialajohtajan päätöksellä 22.2.2018.  

 

Organisaatioluvan saatuaan tutkija lähetti ensimmäisen kerran 23.3.2018 haastattelukutsut (Liite 2) 

sähköpostitse osastonhoitajille. Teemahaastattelurunkoa testattiin yhdellä osastonhoitajan haastat-

telulla, ja se todettiin toimivaksi. Esihaastattelu päätettiin tutkimuksen edetessä ottaa mukaan tutki-

mukseen opinnäytetyön ohjaajan luvalla, koska se sisälsi tutkimuksen kannalta oleellista tietoa. Esi-

haastattelun tutkimukseen mukaan ottamiseen vaikutti osaltaan myös haastateltavien vähäinen 

määrä.  

 

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Haastateltaville annettiin riittävät tiedot kutsukir-

jeessä tutkimuksen kulusta ja aiheesta, jotta he voivat päättää osallistumisestaan. Tutkimus suunni-

teltiin siten, että haastateltavilta saatiin suostumus, heille voitiin taata luottamuksellisuus ja miettiä 

mahdollisia seurauksia tutkittaville. (Hirsjärvi ym. 2016, 20, 24-26.) Tähän tutkimukseen osallistu-

vien oletettiin olevan oikeustoimikelpoisia, ja osaavan päättää suostumuksestaan täydessä ymmär-

ryksessä. Osa haastateltavista halusi ennakkoon tiedon teemahaastattelurungosta ja se toimitettiin 

heille sähköpostitse. Tapaamiset sovittiin sähköpostitse, nämä viestit on poistetaan tutkijan sähkö-



         

          

postista tutkimuksen valmistuttua. Haastateltavilta pyydettiin kirjallinen suostumus osallistumises-

taan tutkimukseen. Kirjalliset suostumukset hävitetään tutkimuksen julkaisemisen jälkeen. Näillä kei-

noin pyrittiin turvaamaan haastateltavien koskemattomuus (Hirsjärvi & Hurme 2001, 20).  

 

Haastattelutilanteen arviointi on osa tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta. Tutkimusta tehdessä 

on raportoitava erityisen tarkasti kuvaus haastattelujen etenemisestä, sisältäen kuvaukset mm. 

haastattelutiloista, ajankohdista, käytetystä ajasta ja mahdollisista häiriötekijöistä. (Hirsjärvi ym. 

2016, 20, 24-26, 231-232.) Haastattelut suoritettiin osastonhoitajien omissa työhuoneissa yhtä poik-

keusta lukuun ottamatta, jolloin haastattelu tehtiin sitä varten erikseen varatussa ryhmätyöskentely-

tilassa. Haastattelut saatiin tehtyä rauhassa, kiireettä ja keskeytyksittä, vain yksi jouduttiin keskeyt-

tämään haastattelun loppuvaiheessa osastonhoitajalle tulleen puhelun aiheuttaman kiireellisen läh-

dön takia. Yhden haastattelutilanteen alussa osastonhoitajalla oli huoneessaan toinen henkilö ja si-

ten näki tutkijan saapumisen. Tämä johtui siitä, että osastonhoitaja oli järjestänyt samalle ajalle 

kaksi tapaamista. Osastonhoitaja itse päätti osallistua haastatteluun ja järjesti toisen henkilön 

kanssa uuden tapaamisen. Haastattelut nauhoitettiin kahdella eri laitteella tallenteiden turvaamiseksi 

ja haastateltavat olivat tietoisia tallentamisesta. Tallenteet on säilytetty salasanojen takana tutkijan 

henkilökohtaisissa laitteissa. Tallenteet poistetaan molemmista laitteista tutkimuksen julkaisemisen 

jälkeen. Haastattelujen kesto vaihteli 23 minuutista 37 minuuttiin. 

 

Tutkija kirjoitti tutkimuksen edetessä muistiinpanoja tutkimuksen vaiheista tutkimusraporttia varten. 

Haastattelut litteroitiin heti haastattelujen jälkeen, jotta niiden sisältämä tunnelma saatiin rehellisesti 

ja tarkasti taltioitua analyysia varten. Jos tallenteissa mainittiin yksikön nimi/numero tai muu tunnis-

tettava asia, se korvattiin litteroinnissa xxxxxx -merkinnällä. Litteroitu aineisto hävitetään tutkimuk-

sen valmistuttua organisaatiolupapäätöksen mukaisesti. Raportointi suoritettiin sepittelemättä tai 

kaunistelematta tuloksia. Raportoinnissa huomioitiin tarkasti muiden tutkijoiden tuottama tieto huo-

lellisilla viittausmerkinnöillä.  

 

Tutkimuksen tarkoitus tulee olla tutkittavaa tilannetta parantava (Hirsjärvi & Hurme 2001, 20). Tut-

kija valitsi tutkimusaiheen edistääkseen näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamista ja siten hoito-

työn tasalaatuistamista sekä vaikuttavuutta. Varsinaisesti näyttöön perustuvan hoitotyön jalkautta-

misen keinoista on vain vähän aikaisempaa tutkittua tietoa vaikka näyttöön perustuvaa toimintaa 

onkin tutkittu paljon. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää suuntaa antavina keinoina näyttöön pe-

rustuvan toiminnan kehittämisessä ja parantamisessa. 

 

9.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Kvalitatiivisissa tutkimuksissa käytetään arviointikriteereinä mm. uskottavuutta, siirrettävyyttä, sovel-

lettavuutta ja vahvistettavuutta (Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen 2013, 197-198). Tutkimuksen 

uskottavuuden parantamiseksi teemahaastattelurunko esitestattiin yhdellä osastonhoitajalla. Haas-

tattelurunko todettiin toimivaksi, eikä sitä muutettu. Haastateltava antoi tutkijalle palautetta haastat-

telun kulusta ja haastattelutekniikasta. Tutkija perehtyi ennen haastattelujen aloittamista haastatte-

lutekniikkaan menetelmäkirjallisuudesta. Tutkijan kokemattomuus on saattanut kuitenkin vaikuttaa 



         

          

haastattelujen kulkuun ja siten tutkimustuloksiin. Haastattelujen alussa tutkija kertoi tutkimuksen 

aiheen ja tutkimusongelmat, jotta haastateltavalla oli hyvä käsitys tutkimuksen tarkoituksesta ja ta-

voitteista. Alussa keskusteltiin laajemmin eri teema-alueista ja ilmapiirin salliessa syvennettiin vas-

tauksia ohjaavilla kysymyksillä. Vapautuneeseen keskusteluun päästiin jokaisessa haastattelutilan-

teessa. Tutkija salli keskustelun lomaan myös hiljaisia hetkiä, jolloin haastateltava sai vetää henkeä 

ja miettiä vastauksiaan.  

 

Luotettavuus syntyy siitä, miten hyvin tutkija osaa kuvailla tutkimustuloksensa vastaavan tutkimus-

kysymyksiä (Hirsjärvi ym. 2016, 231-232). Sisällönanalyysia laatiessa kuvailtiin tarkkaan, miten pää-

dyttiin tiettyihin luokitteluihin, ja siten saatuihin tuloksiin. Teemahaastatteluaineiston luokittelun kri-

teereinä toimi teema-alueet. Aineiston yhdistelyvaiheessa luokkien välille etsittiin yhdistäviä tekijöitä. 

Luokittelun jälkeen seurasi deduktiivinen vaihe, jolloin aineistoa tulkittiin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

147-149.) Reliaabelius koskee tutkijan toimintaa aineiston käsittelyssä. Koko aineisto litteroitiin tar-

kasti, ja kaikki tutkimukseen sopivat ilmoittautuneet osallistujat haastateltiin. (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 189.) Litteroinnissa noudatettiin erittäin suurta tarkkuutta, ja alkuperäisteksti tarkastettiin 

kuunnellen nauhoitteet samalla kaksi kertaa. Alkuperäisteksti segmentoitiin ja niitä kertyi 985 kappa-

letta. Segmenttien sisään merkittiin kursiivilla olennainen alkuperäisilmaisu, ja nämä pelkistettiin yk-

sinkertaisempaan muotoon. Pelkistetyt ilmaukset luokiteltiin ja yhdistettiin tietokoneella. Yhdistetyt 

luokat liitettiin teema-alueisiin. Jokaista teema-aluetta varten luotiin oma taulukkomuotoinen asiakir-

jansa. Näistä taulukoista kirjoitettiin teema-alueittain raportti niiden sisältämästä informaatiosta si-

sältäen sitaatteja alkuperäistekstiin. Pohdintaosuudessa tutkija pyrki tekemään analyysia osastonhoi-

tajien kuvailemien haasteiden ja keinojen yhdistymisestä. Tutkimustuloksia tulkitsemalla tehtiin joh-

topäätökset suurimmista haasteista ja käytetyimmistä keinoista näyttöön perustuvan toiminnan jal-

kauttamisessa. 

 

Siirrettävyydellä ja sovellettavuudella viitataan siihen, miten tutkimustulokset voitaisiin siirtää ole-

massa olevaan toimintaympäristöön (Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen 2013, 197-198). Tutkimuk-

sen tulokset eivät ole siirrettävissä suoraan toiseen erikoissairaanhoidon yksikköön johtuen haasta-

teltavien vähyydestä sekä heidän toimintayksikköjensä samankaltaisuudesta. Tutkimusta suunnitel-

taessa toivottiin haastateltavia saatavan eri palvelukeskuksissa ja taseyksiköissä, mutta vähäisen 

kiinnostuksen takia tutkimusta kohtaan jouduttiin ottamaan haastateltaviksi lähes kaikki ilmoittautu-

neet. Yksi vapaaehtoisista haastateltavista jätettiin haastattelematta, koska hän ei kuulunut erikois-

sairaanhoidon piiriin. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen tulosten toistettavuutta (Hirs-

järvi ym. 2016, 231). Tutkimusta olisi mahdoton toistaa uudelleen haastateltavien anonyymiyden 

takia, eikä samoista yksiköistä saataisi haastateltavia uudelleen toisessa yliopistollisessa sairaalassa 

kuin ihmeen kaupalla. Tutkimuksen tuloksia ei voida siis soveltaa suoraan toiseen yliopistolliseen 

sairaalaan. Tulokset ovat korkeintaan suuntaa antavia. Siirrettävyyteen ja sovellettavuuteen olisi voi-

nut vaikuttaa valitsemalla tutkimuskohteeksi vain yhden palvelukeskuksen tai taseyksikön osaston-

hoitajat. Tällöin tulokset olisi ollut suoraan siirrettävissä toiseen vastaavaan yksikköön valtakunnalli-

sesti tai kansainvälisesti.  

 



         

          

Haastattelukutsu tutkimukseen lähetettiin 57 :lle osastonhoitajalle, ja vastauksia saatiin lopulta kuusi 

(n=6) kappaletta. Tutkimukseen osallistui siten 10.5 % kutsutuista. Haastattelujen edetessä tutkija 

seurasi saturaatiotason kehittymistä. Viimeisen haastattelun jälkeen tutkija totesi, että saturaatio-

taso alkaa olla täysi. Haastateltavat alkoivat kuvailla samoja asioita, vaikka he työskentelivät erilai-

sissa yksiköissä. Teema-alueissa alkoivat toistumaan haasteisiin liittyvät vastaukset koskien 1) osas-

tonhoitajien laajoja työnkuvia ja lukuisia työtehtäviä, 2) organisaatiokulttuuriin liittyviä asioita koh-

taan. Samoin yhteneväisyyksiä alkoi näkyä jalkauttamisen keinoissa koskien 1) asiantuntijoiden käyt-

tämistä apuna, 2) ammatillisten tapaamisten järjestämistä, 3) koulutuksissa käymisen mahdollista-

misesta, 4) ajan antamista kehittämistä varten, 5) velvoittamista ja 6) motivoimista. 

 

Tutkimuksen reliaabeliutta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 186) ja vahvistettavuutta voidaan arvioida ver-

taamalla käytettyä kirjallisuutta ja lähdemateriaalia tutkimustuloksiin (Kankkunen ja Vehviläinen-

Julkunen 2013, 197-198). Jos saadut tulokset ovat samansuuntaisia, voidaan sanoa, että käsitykset 

ovat saaneet vahvistusta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 189). Tämän tutkimuksen tulokset ovat osittain 

hyvin samankaltaisia kuin tietokanta hakujen perusteella valituissa aikaisemmissa tutkimuksissa ja 

artikkeleissa on kuvattu. Samankaltaisuuksia aikaisempien tutkimusten kanssa oli mm. puutteelliset 

aikaresurssit, tietojen ja taitojen puute sekä asennekysymykset. Joissain yksittäisissä asioissa tulok-

set olivat päinvastaiset. Esimerkiksi aikaisemmat tutkimukset näyttivät, että osastonhoitajat haluaisi-

vat paremmat mahdollisuudet päästä tietokantoihin tekemään tiedonhakuja, kun taas tämän tutki-

muksen mukaan osastonhoitajat olivat tyytyväisiä asiaan. Tulokseen vaikuttanee se, että tämä tutki-

mus suoritettiin yliopistollisessa sairaalassa jossa on käytössä Intra, jonka kautta pääsee tietokantoi-

hin sekä oma tieteellinen kirjasto. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei käynyt ilmi, oliko niissä näitä mah-

dollisuuksia. Jos tämä tutkimus olisi tehty perusterveydenhuollon yksikössä, niin tutkimustulokset 

olisivat olleet luultavasti erilaiset. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella saatiin myös uutta tietoa, 

jota ei ole mainittu aikaisemmissa tutkimuksissa. Tutkimustulosten perusteella osastonhoitajat käyt-

tivät jalkauttamisen keinona vahvasti henkilöstön ja kollegoiden velvoittamista näyttöön perustuvan 

toiminnan kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Toiseksi osastonhoitajat pyrkivät aktiivisesti vaikutta-

maan organisaatiotason päätöksiin näyttöön perustuvan toiminnan edistämiksi mm. vaatimalla pää-

töksiä sen suhteen kenen vastuulla npt:n jalkauttaminen on, sekä työajan antamisen mahdollistami-

seen. Aikaisemmat tutkimukset eivät osoittaneet tämän tyyppisiä keinoja olleen käytössä. Laadulli-

sen tutkimusmenetelmän asetelma onkin sellainen, että kuka ajattelee minkäkin olevan keino tai 

tapa vaikuttaa, ja se vaikuttanee tutkimustuloksiin. 

 

9.5 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla osastonhoitajien kohtaamia haasteita näyttöön perustuvan 

toiminnan jalkauttamisessa sekä kuvailla heidän käyttämiään keinoja npt:n edistämiseksi. Tavoit-

teena oli tuottaa tietoa npt:n jalkauttamisen edistämiseksi osastonhoitajien käyttöön.  

 

Tutkimustulosten mukaan voidaan todeta, että osastonhoitajat kokivat haasteita npt:n jalkauttami-

sessa toimintakulttuuriin liittyvissä asioissa. Useimmiten mainittiin haasteena asenteet npt:aa koh-



         

          

taan, muutosvastarinta ja jatkuvasti taustalla oleva muutostila koko organisaatiossa sekä osaston-

hoitajan työnkuvassa.  Osastonhoitajien laajat työnkuvat koettiin isona haasteena, jolloin kehittämis-

työlle ei jää aikaa. Yhteistyön puutetta lääkäreiden kanssa npt:n kehittämisessä pidettiin haasteena. 

Moniammatillisen yhteistyön puute nähtiin myös haasteena. Henkilöstön tiedot ja taidot näyttöön 

perustuvan toiminnan jalkauttamisessa kuvailtiin puutteellisiksi. Resurssien allokoinnissa puutteita 

nähtiin eniten aikaresurssien suunnittelussa sekä henkilöstömitoituksen organisoinnissa.  

 

Toimintakulttuuriin parantamiseksi näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä osastonhoitajat 

olivat käyttäneet keinoinaan osallistumista organisaatiotasoisten päätösten tekemiseen, sekä vaati-

mista yhtenäisten strukturoitujen toimintaohjeiden laatimiseksi. Henkilöstön npt:n tukemisessa osas-

tonhoitajat korostivat velvoittamista, tiedottamista saaduista ajantasaisista tuloksista, yhteiseen pää-

määrään tavoittelemista sekä henkilöstön koulutuksiin pääsemisen mahdollistamista.  

 

Henkilöstön osaamisen varmistamisessa osastonhoitajat kertoivat käyttävänsä keinona erityisesti 

koulutuksiin pääsemisen mahdollistamista. Toisekseen he toimivat opettajina ja ohjaajina henkilös-

tölle sekä järjestivät kirjallisuutta näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan yksikköönsä. Usein mainit-

tiin perehdyttämisen tärkeys npt:n jalkauttamisen keinona. Henkilöstön taitojen tukemiseksi haasta-

teltavat pyrkivät vaikuttamaan siihen, että koko henkilökunta käsittää näyttöön perustuvan toimin-

nan käsitteen samalla lailla sekä tiedonhakutaitojen tukemista. 

 

Resursseihin liittyvät keinot painottuivat ajan järjestämiseen jalkauttamisen mahdollistamiseksi. Työ-

vuorojen tarkka suunnittelu ja organisointi, u-päivien antaminen, sijaisten käyttäminen ja työn prio-

risointi nähtiin tärkeimpinä keinoina. Henkilöstömitoituksen huolellinen suunnittelu nähtiin keinona 

edistää näyttöön perustuvaa toimintaa. Työtiloihin osastonhoitajat olivat pyrkineet järjestämään rau-

hallisen tilan tietokoneen kanssa, jossa kehittämistyötä voidaan tehdä keskittyneesti. Tieteellinen 

kirjasto nähtiin myös yhtenä hyvänä resurssina sekä itsensä että henkilöstön kannalta.  

 

Henkilöstön motivoinnissa käytettiin hyvin moninaisia keinoja, mm. roolimallina toimimista, kannus-

tamista, kiittämistä sekä tutkimustulosten esille tuomista. Erityisen hyvänä motivointi keinona nähtiin 

juuri oikeiden henkilöiden tunnistamista henkilöstöstä, joiden osallistumista npt:n koulutuksiin tuet-

tiin voimakkaasti. Hyvänä motivointi keinona koettiin myös erilaisten tulosten esillä pitämistä henki-

löstön nähtävillä arkipäivässä. Näyttöön perustuvan toiminnan seuranta ja valvonta koettiin myös 

motivointi keinona. Lisäksi motivaation nostamiseksi käytettiin keinona sitä, että henkilöstö saa vai-

kuttaa omaan työhönsä. 

 

Moniammatillisuuden ja yhteistyön edistämisen keinona npt:n jalkauttamisessa koettiin asiantuntijoi-

den ja kehittämisosastonhoitajien kanssa tehtävä yhteistyö tutkimustiedon tuomisessa yksikköön. 

Toiseksi osastonhoitajat olivat nimenneet vastuuhoitajia näyttöön perustuvan toiminnan kehittä-

miseksi, ja tukivat henkilöstöä hoitotyön kehittäjinä. Lääkäreiden kanssa tehtävää yhteistyötä toivot-

tiin erityisesti lisättävän. Erittäin usein mainittiin näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisen kei-

nona erilaisten ammatillisten tapaamisten järjestämistä tutkitun tiedon yhdessä läpikäymiseksi sekä 

erilaisten työpajojen käyttämistä.  



         

          

 

Tutkimustulosten perusteella ehdottaisin seuraavia keinoja näyttöön perustuvan toiminnan jalkautta-

misen edistämisessä:  

 

1. Osastonhoitajien työnkuvien tarkistamista organisaation taholta.  

2. Näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan olevia asenteita osastonhoitaja voi parantaa velvoitta-

malla jokainen henkilöstön jäsen työskentelemään näyttöön perustuvien toimintamallien mukai-

sesti.  

3. Osastonhoitajien tulee osallistua organisaatiotasoisten päätösten tekemiseen koskien näyttöön 

perustuvan toiminnan yhteisten toimintamallien luomiseksi. 

4. Näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan kiinnostuneiden henkilöiden kannustaminen ja moti-

vointi npt:n koulutuksiin sekä kehittämistyöhön. 

5. Tiedottaminen saaduista yksikköä koskevista tuloksista konkreettisesti näkyvällä paikalla, tulos-

ten yhdessä läpi käymistä sekä kehittämisajatuksia herätellen henkilöstön keskuudesta.  

6. Osastonhoitajan olisi järjestettävä henkilöstölle aikaa hoitotyön kehittämiseen oikein suunnitel-

lulla työn organisoinnilla sekä oikein mitoitetulla henkilöstön määrällä.  

7. Motivointi keinoina osastonhoitaja voi käyttää kannustamista, kiittämistä näyttöön perustuvan 

toiminnan edistämisestä sekä npt:n seurannan järjestämistä. 

8. Yhteistyön järjestäminen kliinisten hoitotyön asiantuntijoiden, kehittämisosastonhoitajien, lääkä-

reiden sekä nimitettyjen vastuuhoitajien kanssa. 

9. Näyttöön perustuvien työpajojen, tutkimusklubin tai vastaavanlaisen toiminnan aloittaminen yk-

sikössä. 

 

Jatkotutkimuksen aiheena näkisin vastaavan tutkimuksen tekemisen pienemmällä ja tarkemmalla 

otannalla palvelukeskusten tai taseyksiköiden sisällä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Toisena 

aiheena ehdottaisin pitkittäistutkimusta osastonhoitajien transformationaalisen osaamisen tasosta 

nyt ja magneettisairaalastatuksen myöntämisen jälkeen. Kolmanneksi näkisin hyvänä kehittämistyön 

aiheena tutkimusklubitoiminnan aloittamisen jokaiseen KYSin yksikköön. 

 

9.6 Tutkimustyöprosessin arviointi 

 

Opinnäytetyön aiheenvalinta ei ollut helppoa. Muutin mieltäni useita kertoja, mutta päädyin tähän 

aiheeseen, kun näin sitä tarjottavan Kuopion yliopistollisen sairaalan opinnäytetyöpankissa. Aihe on 

ajankohtainen sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Lisäksi tutkimustuloksilla on hoitotyötä 

kehittävä vaikutus edistäen näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamista, ja siten hoitotyön tasa-

laatuistamista ja laadukkuutta. Toiseksi tutkimustuloksilla voi olla merkitystä Kuopion yliopistolliselle 

sairaalalle magneettisairaalastatuksen hakemisprosessissa hoitotyön johtamisen kehittämisen näkö-

kulmasta. Aihetta valitessani tiesin tutkimuksen toteutuksen haasteelliseksi ja ohjaajan kanssa aja-

teltiin tutkimuksen tulosten jäävän vähäisiksi ja heppoisiksi.  

 

Ennen tutkimuksen aloittamista kävin tapaamassa kliinisiä hoitotyön asiantuntijoita, joiden kanssa 

keskustelimme tutkimuksen metodiikasta sekä otannasta. Päädyimme yhdessä teemahaastatteluun 



         

          

joko ryhmähaastatteluina tai yksilöhaastatteluina sulkien pois tiettyjen palveluyksiköiden osastonhoi-

tajat, koska heidän työnkuvansa poikkeaa muiden työstä. Samoin haastateltavat rajattiin erikoissai-

raanhoitoon, jättäen Kysterin pois. Itse päätin suorittaa haastattelut yksilöhaastatteluina ajatellen, 

että siten aikataulut olisi helpompi saada sopimaan yhteen ja saisin enemmän haastateltavia. Tässä 

saattoi olla yksi syy haastateltavien vähyyteen. Olisinko saanut ryhmähaastatteluilla enemmän haas-

tateltavia. Toisaalta, olisinko saanut lopulta yhtään ryhmää kasaan. Haastattelujen ajankohta saattoi 

vaikuttaa osallistumiseen (huhtikuu), koska useat osastonhoitajat olivat lomalla pääsiäisen tienoilla, 

ja moni toimi sijaisena toiselle osastonhoitajalle työmäärän siten lisäännyttyä.  

 

Jos tutkimuksen olisi suorittanut kvantitatiivisella metodilla kyselylomakkeella tai avoimilla kysymyk-

sillä olisinko saanut enemmän vastauksia, olisiko tulos ollut erilainen/totuudenmukaisempi? Kyselylo-

makkeella en olisi kuitenkaan saanut vastaavia tuloksia koetuista haasteista tai keinoista edes näin 

syvällisesti. Kysymykset olisivat olleet enemmän johdattelevia tai valmiiksi annettuja vastauksia. Nyt 

haastateltavat pystyivät itse kuvailemaan kokemiaan haasteita ja kuvailemaan mitä he ajattelivat 

keinona npt:n jalkauttamisessa.  

 

Tutkimussuunnitelman laatimiseen käytin runsaasti aikaa. Heti aluksi tein Savonian informaatikon 

kanssa yhdessä tietokanta haut useista tietokannoista, ja saimme hyvin rajattua hakutuloksia verra-

ten uusiin ja hyvin tutkimuskysymyksiä koskeviin tieteellisiin tutkimuksiin, kirjallisuuskatsauksiin ja 

artikkeleihin. Muu lähdemateriaali tutkimusta varten koostuu ammattikirjallisuudesta, artikkeleista 

ammattialan lehdistä, verkosta löytyvistä luotettavista ja tunnetuista organisaatioiden tarjoamista 

tiedoista sekä lainsäädännöstä. Lähdekritiikki on siis ollut hyvin tarkasti arvioitua. Tutkimuksen teo-

riaosuus valmistui lähes kokonaan jo tutkimussuunnitelmaa laatiessa. Teorian perusteella pystyin 

laatimaan teemahaastattelurungon, jota esitestattiin yhdellä osastonhoitajalla. 

 

Olen pohtinut osastonhoitajien vähäisen kiinnostuksen syitä tutkimusta kohtaan. Johtuiko vähäinen 

kiinnostus näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisesta aiheena, koettiinko se pelottavana tai 

vaikeana? Vai oliko juuri samaisella hetkellä paljon kutsuja eri tutkimushaastatteluihin, osastonhoita-

jilla ei ollut aikaa osallistumiseen tai kiinnostusta aihetta kohtaan? Vähäinen kiinnostus tutkimusta 

kohtaan korreloi epäsuorasti näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisen haasteita organisaa-

tiossa. Kun tutkimuksen tulosten mukaan osastonhoitajien asenne oli näyttöön perustuvaa toimintaa 

kohtaan positiivinen, niin osallistuivatko tutkimukseen vain ne osastonhoitajat, joita tämä kyseinen 

asia kiinnostaa ja koettiin omaksi. Haastateltavien saamiseksi tutkija lähetti kutsun haastatteluun 

kuusi kertaa ja kliinisen hoitotyön asiantuntija yhden kerran. Kehittämisosastonhoitaja oli myös hou-

kutellut osastonhoitajia osallistumaan tutkimukseen. Saman tyyppisesti tutkimustulosten mukaan 

yksi osastonhoitajista kertoi, miten hän oli joutunut painostamaan kollegoitaan osallistumaan näyt-

töön perustuvan toiminnan kehittämiseksi järjestettyyn ammatilliseen tapahtumaan. Lisäksi vielä 

kuten aiemmin pohdin, vaikuttiko tosiaan vuodenaika, kevätlomat ja tutkimusmetodi osallistumi-

seen? 

 



         

          

Teemahaastattelu menetelmänä oli minulle vieras, ja jouduin hakemaan sitä varten tietoa menetel-

mäkirjallisuudesta. Teemoitteluun ja varsinaisten haastattelujen tekemiseen on vaikuttanut koke-

mattomuuteni tutkijana. Haastatteluja varten luin menetelmäkirjallisuutta haastatteluihin valmistau-

tumisesta, niiden suorittamisesta ja arvioinnista. Esihaastattelu oli jännittävä tapahtuma ja haastat-

telija antoi haastattelun lopuksi palautetta haastattelun kulusta. Hän toivoi minun hieman enemmän 

johdattelevan keskustelua, vaikka teemahaastattelujen aikana pyritäänkin menetelmäkirjallisuuden 

perusteella olemaan mahdollisimman vähän johdatteleva. Seuraavissa haastatteluissa pyrin ohjaa-

maan keskustelua teema-alueiden sisällä teemasta toiseen, mutta annoin keskustelun soljua va-

paasti niiden ympärillä, jos se oli ilmapiirin ja keskustelun suhteen niin mahdollista. Jos jokin teema-

alue tuntui jäävän keskustelun ulkopuolelle, niin ohjasin lopuksi keskustelua sinnepäin. Aina haastat-

telun lopuksi kävimme haastateltavien kanssa yhteenvedon keskustelun keskeisimmistä aiheista. 

Haastattelujen jälkeen tallentamisen loputtua jäin lähes kaikkien kanssa keskustelemaan tutkimusai-

heesta hetkeksi. Näissä keskusteluissa sain palautetta haastattelijana olemisesta, ja tukea tutkimuk-

sen tekemiseen.  

 

Sisällönanalyysin tekeminen oli opinnäytetyön haastavin vaihe. Hain tähän tuekseni Kanasen (2014) 

teoksen laadullisen opinnäytetyön laatimisesta. Kokeilin Wordin lisäksi analyysin tekemistä Excelillä, 

mutta se tuntui vaikeammalta kuin Wordilla aineiston käsittely. Segmentoitiin, luokitteluun ja ryhmit-

telyyn käytin lähes kaksi kuukautta aikaa. Tänä aikana aineisto tuli todella tutuksi. Aineiston moneen 

kertaan käsitteleminen on kenties helpottanut raportin kirjoittamista ja tulosten tulkintaa. Analyysia 

ja tulkintaa tehdessäni olin ehdottoman tarkka sisällön kaunistelemattomuudesta. Samoin segmen-

toidessani aineistoa, jaottelin sen todella pieniin osiin, jolloin aineistosta löytyi yllättävän paljon yhtä-

läisyyksiä. Mielestäni näillä keinoilla olen saanut tuloksista irti kaiken sen, mitä aineistosta on mah-

dollista irti saada.  

 

Tutkimussuunnitelmaa laatiessa laadin opinnäytetyölle aikataulun. Aikataulussa on pysytty hyvin, 

ehkä jopa hieman sitä edellä. Aikataulua olisi ehkä voinut pidentää haastattelujen tekemisen suh-

teen, jolloin olisin kenties voinut saada enemmän haastateltavia. Toisaalta toukokuussa alkoi KYSillä 

osastonhoitajilla kesälomat pyöriä, joten tulos olisi saattanut olla sama.  

 

Tulosten merkityksellisyyttä voi pohtia mielestäni kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäisestä näkö-

kulmasta tutkimustulosten siirrettävyyden mahdottomuus tekee tutkimuksen tuloksista heikon. 

Vaikka tutkimus on suoritettu eettisesti ja luotettavasti muiden osa-alueiden suhteen, jää tulokset 

irralliseksi niiden sovellettavuuden heikkouden takia. Jää tutkimuksen lukijalle pohdittavaksi onko 

tutkimustulokset hänen kannaltaan merkittäviä ja sovellettavia omaan työhön tai yksikköön. Toisesta 

näkökulmasta katsottuna tutkimustulokset ovat hyvät, koska aikaisemmat tutkimukset vahvistavat 

näitä tuloksia. Osa tuloksista ei vastaa aikaisempia tutkimuksia, mutta siihen löytynee syy tutki-

musotannasta ja se on tiedostettu raportoinnissa. Tutkimustulokset ovat hyvät myös sen takia, että 

löytyi keinoja, jota aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole mainittu. Tulokset myös hyödyttävät Kuopion 

yliopistollista sairaalaa organisaatiotasolla, kun näyttöön perustuvan toiminnan jalkauttamisen haas-

teet on puettu sanoiksi. Suurin osa haasteista tutkimuksen tulosten mukaan kuitenkin koski organi-

saatio- ja toimintakulttuuria. 



         

          

 

Prosessina opinnäytetyön laatiminen on ollut miellyttävä. Aikaa on kulunut runsaasti, mutta ei mie-

lestäni liikaa. Ajatustyölle olen välillä jättänyt taukoja kirjoittamisesta, jolloin tutkimustyöhön paluu 

on ollut miellyttävää hetken päästä. Jonkin verran olisin kaivannut enemmän tukea sisällönanalyysin 

laatimisessa menetelmänä, menetelmäopinnot koulussa eivät antaneet mielestäni riittävää opastusta 

asiaan. Olen tyytyväinen saamiini tutkimustuloksiin, ja toivon, että niistä on hyötyä hoitotyön johta-

misen kehittämisessä. 
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LIITE 1: TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 

TAUSTATIEDOT 

 

Yrityksen nimi  Kuopion yliopistollinen sairaala____________________________________________ 

Toimiala  Hoitotyö______________________________________________________________ 

Tutkittavat  Osastonhoitajat________________________________________________________ 

 

TEEMAHAASTATTELUN TOTEUTUS 

 

Haastattelija  _____________________________________________________________________ 

Ajankohta  _____________________________________________________________________ 

Kesto   _____________________________________________________________________ 

Haastateltava henkilö _____________________________________________________________________ 

Työyksikkö  _____________________________________________________________________ 

 

TEEMAT: 

 

1. Toimintakulttuuri 

 

2. Osaamisen varmistaminen 

 

3. Aika ja muut resurssit 

 

4. Tukijärjestelmä ja motivointi 

 

5. Valmiit mallit ja moniammatillinen toiminta 

 

  

  



         

          

LIITE 2: SAATEKIRJE TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVILLE 

 

 

Hyvä osastonhoitaja, 

Tämä opinnäytetyö on Savonia ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkin-

non sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen -koulutusohjelman lopputyö. Ohjaa-

vana opettajana toimii yliopettaja Sinikka Tuomikorpi.  

Näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) käytäntöön tuominen on haaste jokaiselle terveyden-

huollon ammattilaiselle. Sen on kansainvälisesti huomattu olevan tehokas, laadukas ja vai-

kuttava tapa hoitaa asiakkaita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, millaisia keinoja 

osastonhoitajat käyttävät työssään näyttöön perustuvan toiminnan käytäntöön tuomisessa 

sekä millaisia haasteita osastonhoitajat ovat kokeneet näyttöön perustuvan toiminnan käy-

täntöön tuomisessa. Tavoitteena on edistää osastonhoitajan työtä näyttöön perustuvan toi-

minnan käytäntöön tuomisessa. 

Tutkimus toteutetaan yksilöhaastatteluina työajalla huhtikuun 2018 loppuun mennessä. 

Haastateltavia toivotaan taseyksiköistä, operatiivisesta keskuksesta, lääkinnällisten palvelujen 

keskuksesta, mielenterveys ja hyvinvointi palvelukeskuksesta sekä akuutti palvelukeskuk-

sista. Haastatteluun varataan aikaa noin tunti yhtä haastateltavaa kohti. Haastattelut nauhoi-

tetaan nimettöminä, ja niitä käsittelee vain haastattelija. Aineiston analysoinnin jälkeen ma-

teriaali hävitetään, ja tulokset esitetään ilman, että tutkittavien henkilöllisyys voi paljastua. 

Osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi halutessaan keskeyttää koska vain. Teemahaas-

tattelun teemoihin saatte halutessanne tutustua etukäteen. Tutkimuksen tulokset voi halu-

tessaan katsoa Theseus -tietokannasta tutkimuksen valmistuttua. 

Tule mukaan edistämään näyttöön perustuvaa toimintaa ja siten vaikuttamaan hoitotyön laa-

dukkuuteen! Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, otathan yhteyttä sähköpos-

titse tai puhelimitse 05.04.2018 mennessä, niin sovitaan sopiva haastatteluaika. Vastaan 

mielelläni myös kysymyksiin, jos sellaisia ilmenee. 

 

Ystävällisesti,  

 

Tiia Vehosalmi 

Sairaanhoitaja, YAMK-opiskelija, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 

sähköposti 

puh. 040XXXXXXX  



         

          

LIITE 3: SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 

 

SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN   

 

Osastonhoitaja näyttöön perustuvan toiminnan käytäntöön tuojana 

Kuopion yliopistollinen sairaala, tutkija Tiia Vehosalmi 

 

Minua ___________________________________on pyydetty osallistumaan yllämainittuun 

opinnäytetyön tutkimukseen, jonka tarkoituksena on tutkia miten osastonhoitaja voi edistää näyt-

töön perustuvan toiminnan käytäntöön tuomista. Olen lukenut ja ymmärtänyt saamani kirjallisen 

saatekirjeen. Saatekirjeestä olen saanut riittävän selvityksen tutkimuksesta ja sen yhteydessä suori-

tettavasta tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta. Tutkimuksen sisältö on kerrottu mi-

nulle myös suullisesti, minulla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja olen saanut riittävän vas-

tauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiini.  

Tiedot antoi ________________________      __ / __/ 20 ___. Minulla on ollut riittävästi aikaa har-

kita osallistumistani tutkimukseen. Olen saanut riittävät tiedot oikeuksistani, tutkimuksen tarkoituk-

sesta ja sen toteutuksesta. Minua ei ole painostettu eikä houkuteltu osallistumaan tutkimukseen. 

 

Ymmärrän, että osallistumiseni on vapaaehtoista. Olen selvillä siitä, että voin peruuttaa tämän suos-

tumukseni koska tahansa syytä ilmoittamatta. Tiedän, että tietojani käsitellään luottamuksellisesti 

eikä niitä luovuteta sivullisille. Olen tietoinen siitä, että mikäli keskeytän tutkimuksen tai peruutan 

suostumuksen, minusta keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tie-

toja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa.  

 

Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen ja suostun vapaaehtoi-

sesti tutkimushenkilöksi. 

 

____________________________________________________ 

Tutkittavan nimi         

 

 

______________ _______________________ 

Päivämäärä  Allekirjoitus 

 

     

Suostumus vastaanotettu 

 

 

_____________________  

Tiia Vehosalmi  

  



         

          

 

LIITE 4: MUKAAN OTETUT TUTKIMUKSET JA ARTIKKELIT 

 

Tekijä(t), Nimike, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Aineisto ja tutkimusmene-

telmät 

Keskeiset tulokset 

AHRENS, Susan & JOHNSON, 

Carol Susan 2013. Finding 

the way to evidence-based 

practice.  Nursing Manage-

ment, Vol 44(5), p. 23-56. 

USA 

Tarkoituksena oli tutkia NPT-

verkkokurssin vaikutusta osas-

tonhoitajien NPT-osaamiseen. 

Tapaustutkimus Osallistujista (=44) vain 3 suo-

ritti kurssin loppuun. Ajan puute 

mainittiin suurimpana esteenä. 

AROMAA, Virpi 2016. Muu-

tosagentit näyttöön perustu-

van toiminnan edistäjinä. 

Teemahaastattelu näyttöön 

perustuvan toiminnan täy-

dennyskoulutukseen osallis-

tuville. Itä-Suomen yliopisto. 

Terveystieteiden tiedekunta. 

Pro gradu -tutkielma. 

Tarkoituksena on kuvata täy-

dennyskoulutukseen osallistu-

vien työntekijöiden valmiuksia, 

haasteita ja tavoitteita näyttöön 

perustuvassa toiminnassa sekä 

kuvata heidän näkemyksiään 

näyttöön perustuvan toiminnan 

kehittämistarpeista työyksiköissä 

sekä omasta roolistaan muutos-

agentteina ennen koulutusta. 

Aineistonkeruumenetelmänä 

käytettiin teemahaastattelua. Ai-

neisto(n=19) analysoitiin induk-

tiivisella sisällönanalyysillä 

Suurin osa tutkimukseen osallis-

tuneista koki valmiutensa 

NPT:aan vähintään kohtalaisiksi. 

NPT:n haasteeksi todettiin tie-

don saatavuus ja ajan käyttö. 

NPT:aan kaivattiin aikaa ja re-

surssia kehittämistyölle 

BENDER, M. 2014. The Cur-

rent Evidence Base for the 

Clinical Nurse Leader: A Nar-

rative Review of the Litera-

ture. Journal of Professional 

Nursing, 30(2), 110-123. 

USA 

Tarkoituksena oli tiivistää kliinis-

ten hoitotyön asiantuntijoiden 

laaja metodologinen monipuoli-

suus 

Kirjallisuuskatsaus Kliinisten hoitotyön asiantuntijoi-

den (CNL) työskentelyn aloitta-

misen jälkeen oli hoitotyön laatu 

parantunut. CNL:t etsivät vielä 

rooliaan hoitotyön laajemmassa 

mittakaavassa. 

BOSTRÖM, Anne-Marie, RUD-

MAN, Ann, EHRENBERG, 

Anna, GUSTAVSSON, Jens 

Petter & WALLIN, Lars 2013. 

Factors associated with evi-

dence-based practice among 

registered nurses in Sweden: 

a national cross-sectional 

study. BMC Health Services 

Research, 13:165. Ruotsi 

Tarkoituksena oli tutkia kaksi 

vuotta valmistumisen jälkeen 

sairaanhoitajien yksilöllisiä ja or-

ganisationaalisia tekijöitä liittyen 

näyttöön perustuvaan toimin-

taan.  

Kvantitatiivinen poikittaistutki-

mus 

Yhdistäviä tekijöitä löytyi kai-

kista kuudesta näyttöön perus-

tuvan toiminnan implementoin-

nin alueesta. 

CAMARGO, Fernanda Caro-

lina, IWAMOTO, Helena He-

miko, MONTEIRO, Damiana 

Aparecida Trindade, LORENA, 

Lourraine Tavares, PEREIRA, 

Gilberto de Araújo. Assess-

ment of an intervention for 

the diffusion of evi-

dencebased nursing in a 

teaching hospital. Rev 

Gaúcha Enferm. 

2016;37(spe):e68962. Brasi-

lia 

Tarkoituksena arvioida tutkimus-

klubityöpajojen vaikutusta osas-

tonhoitajien käsityksiin näyttöön 

perustuvasta toiminnasta. 

Kvantitatiivinen kuvaileva tutki-

mus. 18 hoitotyön johtajaa. 

Analysoitiin työpajoja. 

Osastonhoitajilla olli positiivinen 

asenne tuoda näyttö käytän-

töön. Vaikeinta oli ymmärtää 

tutkimuksia. Työpaja toiminta 

rohkaisi osastonhoitajia tuo-

maan näyttöä käytännön työ-

hön. 



         

          

CLEMENT-O'BRIEN, Karen, 

POLIT, Denise F. & FITZPAT-

RICK, Joyce J. 2011. Innova-

tiveness of nurse leaders. 

Journal of Nursing Manage-

ment, 19(4): 431-438. USA 

Tutkimuksen tarkoitus oli ku-

vailla innovointia ja muutoksen 

hyväksymisen määrää osaston-

hoitajien kesken päivystyssairaa-

loissa ja tutkia innovatiivisuuden 

eroa magneettisairaaloiden ja ei-

magneettisairaaloiden kesken.  

Kvantitatiivinen kyselytutkimus Koulutuksen taso, esimiehenä 

toimimisvuosien määrä ja johta-

miskoulutuksen suorittaminen 

tunnistettiin erityisesti vaikutta-

van osastonhoitajien innovatiivi-

suuteen 

 

 

FLEISZE, Andrea R., SE-

MENIC, Sonia E., RITCHIE, 

Judith A., RICHER, Marie-

Claire & DENIS, Jean-Louis 

2015. An organizational per-

spective on the long-term 

sustainability of a nursing 

best practice guidelines pro-

gram: a case study. BMC 

Health Services Research, 

15:535. Kanada. 

Tarkoitus oli tutkia suosituksen 

käyttöönottamisen jälkeen sen 

pysyvyyttä käytössä.  

Tapaustutkimus 8 vuoden ajalta. Huomattin, että pelkästään suo-

situksen käyttöön tuominen ei 

riitä, vaan sen käyttöä tulee esi-

miesten taholta tukea. 

GAGLIARDI, Anna R., MAR-

SHALL, Catherine, HUCKSON, 

Sue, JAMES, Roberta and 

MOORE, Val 2015. Develop-

ing a checklist for guideline 

implementation planning: re-

view and synthesis of guide-

line development and imple-

mentation advice. Imple-

mentation Science, 10:19 

Kirjallisuuskatsaus tehtiin, jotta 

saatiin luotua yksilöllinen lista 

käyttöön ottamisen suunnittelun 

prosesseista ja näkökohdista.  

Kirjallisuuskatsaus ja oppaan ke-

hittäminen. 

Tiedot yhdistettiin ja muodostet-

tiin ”Guideline Implementation 

Planning Checklist”. Tarkistus-

lista sisältää pohdinnat imple-

mentoinnin suunnittelusta, im-

plementointi työkalujen kehittä-

misestä, käyttöön ottamisen 

työkaluja ja vaihtoehtoja levittä-

miseen sekä implementointiin. 

 

 

 

GALLAGHER-FORD, Lynn 

2014. Implementing and 

Sustaining EBP in Real World 

Healthcare Settings: Trans-

formational Evidence-Based 

Leadership: Redesigning Tra-

ditional Roles to Promote 

and Sustain a Culture of EBP. 

Worldviews on Evidence-Ba-

sed Nursing, 11:2, 140–142. 

Tarkoitus kuvailla parhaita kei-

noja strategioita ja innovatiivisia 

ideoita, kuinka implementoida 

näyttöön perustuvaa toimintaa 

hoitotyön kulttuuriin 

Tapaustutkimus Hoitotyön johtajien on käytet-

tävä vaikutusvaltaansa edistääk-

seen NPT:tä organisaatiossa. 

Perinteisiä työrooleja voidaan 

muuttaa. Kliinisiä hoitotyön asi-

antuntijoita voidaan käyttää 

mentoreina. Transformationaali-

nen johtamistyyli sopii hyvin 

NPT:n edistämiseen. 

HALM, Margo. 2010. 'Inside 

looking in' or 'inside looking 

out'? How leaders shape cul-

tures equipped for evidence-

based practice. American 

Journal of Critical Care, 

19(4): 375-378. USA 

Katsauksessa etsittiin olemassa 

olevaa näyttöä siitä, kuinka joh-

tajat muokkaavat osastoaan 

avoimeksi näyttöön perustuvaa 

toimintaa kohtaan saavuttaak-

seen parhaan tuloksen.  

 

Kirjallisuuskatsaus Roolimalli, odotukset tutkimus-

tiedon käyttämiseen, sitoutumi-

nen tutkittuun tietoon strategi-

oita laatiessa ja resursseja suun-

niteltaessa, rohkaiseminen kliini-

seen kyseenalaistamiseen, hen-

kilöstön kehittymismahdollisuu-

det, suoritusten arviointi, käy-

täntöjen pohjaaminen tutkimuk-

seen 



         

          

ja niiden tarkistaminen NPT:n 

standardien mukaisiksi. 

HEIKKURINEN, Salla 2017. 

Näyttöön perustuva toiminta 

Kuopion yliopistollisessa sai-

raalassa. Jyväskylän ammat-

tikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 

Sosiaali- ja terveysalan 

ylempi AMK tutkinto-oh-

jelma. 

Tarkoituksena oli kuvata Kuo-

pion  

yliopistollisen sairaalan (KYS) 

osastotyössä työskentelevien 

hoitotyöntekijöiden näkemyksiä 

näyttöön perustuvasta toimin-

nasta (NPT) käytännössä. 

Kvantitatiivinen tutkimus toteu-

tettiin Webropol 

-verkkokyselynä. Kokonaisotan-

nalla kyselyn saivat kaikki klii-

nistä hoitotyötä tekevät hoito-

työntekijät 34 :stä työyksiköstä. 

Aineisto  

kerättiin strukturoidulla kyselylo-

makkeella. 

Tutkimukseen osallistuneista 

(n=94) suurin osa arvioi toimin-

tansa perustuvan yli 60 % :sesti 

näyttöön. Asenteet NPT kohtaan 

ovat suurilta osin myönteisiä, 

kuitenkin työympäristössä  

tapahtuvat muutokset ja työkiire 

tuovat haasteita uuden tutki-

mustiedon käyttöön. Ajallisten 

resurssien lisäksi NPT tiedot ja 

taidot ovat puutteellisia. 

HIRVONEN, Päivi 2014. 

Näyttöön perustuvan hoito-

työn kehittäminen keuhko-

sairauksien ja neurologian 

yksiköissä. Opinnäytetyö. 

Ylempi ammattikorkeakoulu 

tutkinto. Sosiaali- ja terveys-

alan kehittäminen ja johta-

minen. MAMK. 

Kehittämistyön tavoitteena oli 

kehittää näyttöön perustuvaa 

hoitotyötä keuhkosairauksien ja 

neurologian yksiköissä Itä-Savon 

sairaanhoitopiirissä.   

Kehittämistyön lähestymista-

pana käytettiin toimintatutki-

musta ja menetelminä Learning 

cafe -menetelmää, teemoittelua 

ja yksilöhaastattelua. 

Haastateltavien mukaan sovi-

tuista hoitotyöntoiminnoista to-

teutuu parhaiten erilaiset mit-

taukset tai mittauksiin liittyvät 

asiat 

HONEY, Christopher P. & 

BAKER, John A. 2011. Explor-

ing the impact of journal 

clubs: A systematic review. 

Nurse Education Today 33:1, 

825-831 

Tarkoituksena oli tunnistaa ja 

yhdistää näyttöä tutkimusklu-

bien tehokkaista elementeistä. 

Kirjallisuuskatsaus Tutkimusklubi parantaa kliinistä 

hoitotyötä ja kriittistä sekä ana-

lyyttista tutkimusten lukutaitoa 

JOHANSSON, Birgitta, FO-

GELBERG-DAHM, Marie & 

WADENSTEN, Barbro 2010. 

Evidence-based practice: the 

importance of education and 

leadership. Journal of Nurs-

ing Management 18, 70–77. 

Ruotsi 

Tarkoitus kuvailla näyttöön pe-

rustuvaa toimintaa osastonhoita-

jien keskuudessa ja tutkia onko 

työssäolo vuosien määrällä vai-

kutusta NPT:n käyttöön.  

 

Kyselytutkimus Suurin osa raportoi omaavansa 

positiivisen asenteen NPT :aa 

kohtaan, mutta myös ajan puut-

teen sen käyttöön Suuremman 

työssäolo vuosien määrä korre-

loi tutkimusten käyttämiseen 

työssä. Koulutus tutkimusmene-

telmissä ja saatu tuki lähiesimie-

hiltä oli tilastollisesti tärkeää liit-

tyen lisääntyneeseen NPT:n 

käyttämiseen.  

JUN, Jin, KOVNER, Christine, 

STIMPFEL, T. & Amy WITKO-

SKI, Amy 2016. Barriers and 

facilitators of nurses’ use of 

clinical practice guidelines: 

An integrative review. Inter-

national Journal of Nursing 

Studies, 60, 54-68. 

Katsauksen tarkoituksena oli 

tunnistaa ja syntetisoida kirjalli-

suutta liittyen sairaanhoitajien 

hoitosuositusten käyttämisen es-

teiseen ja edistäviin tekijöihin  

Systemaattinen kirjallisuuskat-

saus, metasynteesi  

Sisäiset tekijät olivat asenteet, 

käsitykset ja tieto, kun ulkoisia 

tekijöitä olivat suositusten 

muoto ja käytettävyys, resurssit, 

johtaminen ja organisaation 

kulttuuri. 

KEHUS, Eija 2013. Näyttöön 

perustuvan hoitotyön toteut-

taminen osastonhoitajien nä-

kökulmasta. Opinnäytetyö. 

Tarkoituksena oli kuvata osas-

tonhoitajien (n=7) käsityksiä 

näyttöön perustuvan hoitotyön 

Tutkimusaineisto kerättiin syys-

kuussa 2012 fokusryhmähaas-

tattelulla Länsi-Pohjan ja Lapin 

Osastonhoitajat kokivat oman 

roolinsa tärkeänä hoitotyön ke-

hittämisessä, mutta koulutuksen 

ja ajan puute sekä hoitotyön 



         

          

Ylempi ammattikorkeakoulu-

tutkinto. Terveyden edistä-

misen koulutusohjelma. Ro-

vaniemen ammattikorkea-

koulu. 

toteuttamiseen ja hoitotyön käy-

täntöjen yhtenäistämiseen liitty-

vistä tekijöistä sairaalaorgani-

saatiossa. 

keskussairaaloissa. Aineisto ana-

lysoitiin sisällönanalyysillä. 

ylemmän johdon riittämätön tuki 

ja vähäinen yhteistyö lääkärei-

den kanssa olivat esteenä näyt-

töön perustuvan hoitotyön ke-

hittämisessä. 

KJERHOLT, Mette & HØLGE-

HAZELTON, Bibi 2018. Culti-

vating a culture of research 

in nursing through a journal. 

Club for leaders: A pilot 

study. Journal of Nursing 

Management 26, 42-49. 

Tanska 

Tarkoituksena oli selvittää, voiko 

osallistuminen tutkimusklubiin 

parantaa esimiehen osaamista 

positiivisen tutkimuskulttuurin 

luomisessa käytännön hoitotyö-

hön. 

Pilottitoimintatutkimus monime-

todisilla tutkimusmenetelmillä. 4 

osastonhoitajaa osallistui tutki-

musklubitoimintaan.  

Tulosten mukaan osastonhoita-

jat kokivat, että heidän osaami-

sensa parani positiivisen tutki-

muskulttuurin luomisessa yksi-

kössään.  

LUNDEN, Anne 2012. Osas-

tonhoitajien työtehtävien ja-

kautuminen – Mihin osaston-

hoitajien aika kuluu? Tampe-

reen yliopisto. Hoitotiede. 

Pro gradu -tutkielma 

Tutkielman tavoitteena oli saada 

osastonhoitajien eri työtehtä-

vistä tietoa, jota voidaan hyö-

dyntää osastonhoitajien työn ke-

hittämisessä. 

Kerättiin postitse lähetetyillä ky-

selylomakkeilla alkuvuodesta 

2012. Tutkielman kohderyh-

mänä olivat kolmen eri tervey-

denhuollon organisaation osas-

tonhoitajat Etelä-Suomessa. 

Vastausprosentti oli 72 % 

(N=101). 

Tutkielman tulosten mukaan 

osastonhoitajat tekivät kaikista 

useimmin yhteistyötehtäviä, 

toiseksi useiten työnjohtotehtä-

viä, kolmanneksi useiten kehit-

tämistehtäviä ja neljänneksi 

henkilöstöhallinnon tehtäviä. Vä-

hiten he tekivät taloushallinnon 

tehtäviä. 

MALIK, Gulzar, MCKENNA, 

Lisa & PLUMMER, Virginia 

2016. Facilitators and barri-

ers to evidence-based prac-

tice: perceptions of nurse ed-

ucators, clinical coaches and 

nurse specialists from a de-

scriptive study.  Contempo-

rary Nurse: a Journal for the 

Australian Nursing Profes-

sion, 52:5, 544-554. Aus-

tralia & Uusi-Seelanti 

Artikkelissa raportoi kuvailevan 

tutkimuksen havaintoja sairaan-

hoitajien opettajien, kliinisten 

valmentajien ja asiantuntija sai-

raanhoitajine käsityksiä liittyen 

näyttöön perustuvan toiminnan 

käyttämiseen.  

Kvantitatiivinen kyselytutkimus 

n=135 

Organisaation tuki, riittävät re-

surssit ja esteetön pääsy katsot-

tiin edistävän näyttöön perustu-

van toiminnan hyväksymistä. 

jatkuvaan koulutukseen. Esteitä 

hyväksymiseen hoitotyössä oli-

vat tiedon ja taitojen puute, 

ajan puute, rajoittunut tuen 

saanti ja vajaat resurssit.  

NEWMAN, Kristine, DORAN, 

Diane & NAGLE, Lynn M. 

2014. The relation of critical 

care nurses' information-

seeking behaviour with per-

ception of personal control, 

training, and non-routine-

ness of the task. Dynamics 

(DYNAMICS), 25(1): 13-18. 

Kanada 

Tutkimuksen tarkoitus oli tutkia 

tehohoitajien 1) tiedon hakemi-

seen liittyvää käyttäytymistä ja 

ei-rutiininomaisia tehtäviä sekä 

2) hoitajien käsityksiä ongel-

manratkaisukyvyistään 

 

Poikittaistutkimus n=177 

 

Koulutuksella oli merkittävä vai-

kutus tiedon hakemisen käyttä-

miseen sekä ongelmanratkaisu-

kykyyn 

NORRBACKA, Jaana. Osas-

tonhoitajien lähijohtamiseen 

kohdistuvat odotukset osas-

tonhoitajien kokemana -Läs-

näolokin on työtä. Tampe-

reen yliopisto. Terveystietei-

den yksikkö, hoitotiede. Pro 

gradu -tutkielma. 

Tarkoituksena oli kuvata osas-

tonhoitajien lähijohtamiseen 

kohdistuvia odotuksia osaston-

hoitajien näkökulmasta. 

Tutkimuksen osallistujat olivat 

erään suomalaisen yliopistollisen 

sairaalan eri osastojen ja eri eri-

koisalojen osastonhoitajia (n = 

11). Aineisto kerättiin teema-

haastatteluin.  

Tutkimustulosten mukaan osas-

tonhoitajat kokivat henkilöstö-

hallinnon tehtävien kautta tul-

leet odotukset eniten aikaa vie-

viksi rutiinitehtäviksi. Heidän 

odotettiin kehittävän hoitotyötä 

organisaation taholta näyttöön 

perustuen ja henkilökuntansa 



         

          

taholta tekevän arjen työn pa-

rannusehdotuksia ja kehittävän 

käytännön hoitotyötä mm. etsi-

mällä tietoa ja jakamalla sitä ja 

huolehtimalla osaston ohjeista 

SAUNDERS, Hannele 2016. 

Nurses’ Readiness for Evi-

dence-Based Practice: Imple-

menting the Paradigm Shift 

of Transforming Evidence for 

Clinical Practice. Itä-Suomen 

yliopisto. Terveystieteiden 

tiedekunta. Väitöskirja. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää sairaanhoitajien NPT:n 

implementoinnin valmiuksia kan-

sallisesti ja kansainvälisesti. 

Tutkimuskokonaisuus koostui 

kolmesta osatutkimuksesta: in-

tegroivasta kirjallisuuskatsauk-

sesta (n=37), kansallisesta ky-

selytutkimuksesta Suomen yli-

opistollisissa sairaaloissa 

(n=943) ja randomoidusta kont-

rolloidusta kokeellisesta tutki-

muksesta yhdessä yliopistolli-

sessa sairaalassa (n=77). 

Kansainvälisesti sekä kansalli-

sesti tämä tutkimus osoitti, että 

vaikka sairaanhoitajat tunsivat 

NPT-käsitteen, suhtautuivat 

NPT:n positiivisesti, ja uskoivat 

sen hyödyllisyyteen hoidon laa-

dun ja potilaiden hoitotulosten 

parantamisessa, he katsoivat, 

että heidän oma NPT-osaami-

sensa ei ollut riittävää parhaan 

näytön käyttöönottoon kliini-

sessä päätöksenteossa, eikä 

NPT:tä käytetty hoitotyössä 

SHAFIEI, Ebrahim, BARATI-

MARNANI, Ahmad, GOHA-

RINEZHAD, Salime, KALHOR, 

Rohollah & AZMAL, Moham-

mad 2014. Nurses’ percep-

tions of evidence-based prac-

tice: a quantitative study at a 

teaching hospital in Iran. 

Medical Journal of the Isla-

mic Republic of Iran. Iran 

Tarkoitus oli tutkia hoitohenki-

löstön asenteita näyttöön perus-

tuvaa hoitotyötä kohtaan, ja tai-

toja sen käyttämisessä. 

Kvantitatiivinen poikittaistutki-

mus 

Hoitajien asenne oli positiivinen 

NPT:tä kohtaan, mutta tiedot ja 

taidot puutteelliset. 

SOLOMONS Nan M. & 

SPROSS Judith A. 2011. Evi-

dence-based practice barri-

ers and facilitators from a 

continuous quality improve-

ment perspective: an inte-

grative review. Journal of 

Nursing Management, 19, 

109–120 

Tarkoituksena oli tutkia näyttöön 

perustuvaa toimintaa estäviä ja 

edistäviä asioita käyttäen Shor-

tellin viitekehystä.  

 

Interagtiivinen kirjallisuuskat-

saus 

Yleisimmät esteet olivat ajan 

puute ja kyvyttömyys muuttaa 

toimintaa. 

 

STANTON, Marietta P., LAM-

MON, Carol Ann Barnett & 

WILLIAMS, Eric S. 2011. The 

Clinical Nurse Leader: A 

Comparative Study of the 

American Association of Col-

leges of Nursing Vision to 

Role Implementation. Jour-

nal of Professional Nursing, 

27:2 p. 78-83. USA 

Kliinisen hoitotyön asiantuntijan 

(The CNL) on tarkoitus vaikuttaa 

suoraan hoitotyön tuloksiin. Hei-

dät on otettu hyvin vastaan hoi-

toalan organisaatioihin, mutta 

on epäselvää, onko heidän työn-

kuvansa se, mitä AACN:n visio 

oli. Tämän tutkimuksen tarkoitus 

oli tutkia tätä kysymystä.  

Kvantitatiivinen kysely, muu-

tama avoin kysymys. 

Kliinisen hoitotyön asiantuntijan 

rooli muuttuu hyvin tarpeen mu-

kaan sopien useisiin kohteisiin. 

On selvää, että näyttöön perus-

tuva toiminta, hoidon lopputu-

losten parantaminen ja henkilös-

tön koulutus ovat keskeisimpiä 

CNL roolille. Roolin muuntautu-

miskyky ennustaa hyvää pidem-

mällä aikavälillä.  

SURAKKA, Tuula 2013. Hoi-

tohenkilökunnan arviointeja 

osastonhoitajan ja ylihoita-

jan johtamisesta. Itä-Suo-

Tarkoituksena oli kuvata erään 

sairaalan hoitohenkilöstön arvi-

ointeja osastonhoitajan ja ylihoi-

tajan johtamisesta omassa työ-

yhteisössään ja miten heidän 

Tutkimusaineisto kerättiin säh-

köisellä kyselyllä keväällä 2012 

Helsingin ja Uudenmaan sai-

raanhoitopiirin erään sairaalan 

Hoitotyön johtaminen on hyvä-

tasoista ja sisältää transforma-

tionaalisen johtajuuden piirteitä. 

Yleisesti voidaan sanoa, että 



         

          

men yliopisto. Terveystietei-

den tiedekunta. Pro gradu -

tutkielma. Suomi 

taustatekijänsä ovat yhteydessä 

näihin arviointeihin.  

medisiinisen ja operatiivisen tu-

losyksikön hoitohenkilökunnalta. 

Vastausprosentti oli 18,2 % 

(n=75). 

kolme neljästä hoitotyönteki-

jästä arvioi, että johtamisen 

etiikka, hoitotyön prosessin joh-

taminen ja kehittymistä tukeva 

johtaminen on hyvällä tasolla 

TIMMINS, Fiona, McCABE, 

Catharine & McSHERRY, Rob-

ert 2012. Research aware-

ness: managerial challenges 

for nurses in the Republic of 

Ireland. Journal of Nursing 

Management 20, 224–235. 

Irlanti 

Tutkimus pyrki osoittamaan ny-

kyaikaisen tutkimustietouden ta-

son hoitajien kesken Irlannissa.  

 

Kvantitatiivinen kyselytutkimus 

(n=234) 

Useimmat olivat sitä mieltä, että 

tutkimus voi parantaa potilaiden 

hoitoa ja, että tutkimus on keino 

muuttaa kliinistä käytäntöä.  

Kuitenkin 71% vastaajista il-

moitti saavansa puutteellista tu-

kea ja rohkaisua kollegoiltaan 

sekä esimieheltään. 

 

TÄHKÄ, Katja 2011. Näyttöön 

perustuva hoitotyön johtami-

nen -koulutuksen arviointi-

tutkimus. Itä-Suomen yli-

opisto. Terveystieteiden tie-

dekunta. Pro gradu -tut-

kielma 

Tarkoituksena oli selvittää, mi-

ten näyttöön perustuva johtami-

nen -koulutukseen osallistuneet 

hoitotyön johtajat ja asiantunti-

jat arvioivat koulutuksen kehittä-

neen heidän näyttöön perustu-

vaa johtamisosaamistaan. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin 

sähköisellä kyselylomakkeella 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

Näyttöön perustuvan johtamis-

koulutukseen osallistujilta 

(N=41). Määrällinen aineisto 

analysoitiin SPSS for Windows 

17.0 –ohjelmalla. 

Tutkimukseen osallistuneet ar-

vioivat käsityksensä näyttöön 

perustuvasta johtamisesta pa-

rantuneen sekä näyttöön perus-

tuvan johtamistaidon kehitty-

neen koulutuksen aikana.  

VANHATALO, Anne 2011. 

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN 

TOIMINNAN KÄYTTÖÖN-

OTTO – Case KYS: Kaatumis-

tapaturmien ehkäisyyn liit-

tyvä suositus. Itä-Suomen 

yliopisto. Sosiaali- ja ter-

veysjohtamisen laitos. Pro 

gradu -tutkielma 

Tutkimuksen tarkoituksena on 

arvioida näyttöön perustuvan 

toiminnan käyttöönoton edisty-

mistä Kaatumistapaturmien eh-

käisyyn liittyvän suosituksen 

käyttöönoton yhteydessä Kuo-

pion yliopistollisen sairaalan kol-

mella osastolla 

Aineisto koottiin Kuopion yliopis-

tollisen sairaalan kolmen valitun 

osaston pilotoinnin avainhenki-

löiltä Focus group- tyyppisellä 

teemahaastattelulla (n=5). Ai-

neisto käsiteltiin sisällönanalyy-

sillä. 

Tulokset osoittivat, että tutki-

tuilla osastoilla ei ollut ennen 

suosituksen pilotointia ollut käy-

tössä kaatumisen ehkäisyyn liit-

tyviä suosituksia. Henkilökun-

nalle ei myöskään ollut tarjolla 

aiheeseen liittyvää koulutusta. 

Vastuuhenkilöt olivat avainase-

massa suosituksen pilotoinnin 

tuomisessa käytäntöön muulle 

henkilökunnalle. 

WUCHNER, Staci S. 2014. In-

tegrative Review of Imple-

mentation Strategies for 

Translation of Research-

Based Evidence by Nurses. 

Clinical Nurse Specialist, Vo-

lume 28(4) pgs. 191-250. 

USA 

Tarkoituksena syntesoida ja kri-

tisoida näyttöön perustuvan toi-

minnan strategioita käyttöön ot-

tamisessa.  

Kirjallisuuskatsaus Vähäinen tutkimustieto ei riittä-

nyt synteesien tekemiseen.  

 

 

 

 

 


