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1 JOHDANTO 

 

Oikeanlainen ja laadukas hoitotyön kirjaaminen edistää potilaslähtöistä hoitotyötä, sen suunnitelmal-

lisuutta ja tavoitteellisuutta sekä juridista oikeellisuutta. (Niemi, Nietosvuori ja Virikko 2006, 314.) 

Hoitohenkilökunta kirjaa jokaisesta potilaasta jatkuvaan muotoon laadittua, aikajärjestyksessä ete-

nevää potilaskertomusta, joka tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten keskinäistä tiedon-

vaihtoa ja päätöksentekoa. Sähköinen kirjaaminen takaa sen, että kirjattu tieto on ajantasaisesti 

hyödynnettävissä siellä, missä sitä tarvitaan. (Nykänen ja Junttila 2012, 3.) 

 

Kuvantamistutkimukset ovat usein osana potilaan terveydenhuollon asiakasprosessia. Kuvantamis-

tutkimuksiin liittyvä kirjaaminen eroaa tavanomaisesta hoitotyön kirjaamisesta, siten ettei se vastaa 

hoitotyön rakenteista kirjaamista, vaan siinä keskitytään yksityiskohtaisemmin itse tutkimuksiin liitty-

viin asioihin. Kuvantamisen potilastietojärjestelmät ovat yleensä integroituja muihin potilastietojär-

jestelmiin, mikä takaa hyvän tiedon liikkuvuuden kuvantamisen yksikön ja potilaan hoitavan yksikön 

välillä.  

 

Valitsin opinnäytetyöni muodoksi työelämälähtöisen kehittämistyön, sen käytännöllisyyden ja hyö-

dynnettävyyden vuoksi. Kehittämistyössä oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen toteutuvat opinnäy-

tetyön tekijän ja työyhteisön yhteistyönä, jolloin hyötynä nähdään sekä ammatillinen oppiminen että 

asiantuntijan kokema hyöty. Kehittämistyön tavoitteena on nimensä mukaisesti tarkoitus kehittää 

työyksikön toimintatapoja ja käytäntöjä. (Rissanen 2003, 240 – 242.) Kehittämispohjaisen opinnäy-

tetyön keskeisiä piirteitä ovat autenttisuus, kumppanuus, kokemuksellisuus, tutkimuksellisuus ja luo-

vuus. Autenttisuus tarkoittaa, että kehittämiskohteena on jokin työelämään liittyvä aihe. Kumppa-

nuus korostuu kehittämistyön yhdessä tekemisessä, osaamisen jakamisessa ja yhdessä oppimisessa. 

Kokemuksellisuus näkyy kehittämistyön tekijän ja kehittämistyöhön osallistuvien aktiivisessa ja vas-

tuullisessa osallistumisessa yhdessä tekemiseen, kehittämiseen ja omaan oppimiseen. Tutkimukselli-

suus tulee kehittämistyössä esiin sen tutkivan ja kriittisen otteen ja työssä hyödynnetyn tutkimuk-

seen perustuvan tiedon myötä. Luovuuden avulla kehittämistyössä saadaan tuloksia: yhdessä havai-

tulle muutoksen tarpeelle saadaan kehittämisen avulla tavoiteltu lopputulos. (Ojasalo ym. 2015, 15 – 

16.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Ylä-Savon SOTE ky:n kuvantamisen yksikköön kirjaa-

misen opas. Kuvantamisen yksikköön kuuluvat Iisalmen sekä Kiuruveden röntgenosastot. Opas sisäl-

tää kuvantamisen yksikön kirjaamisen vaiheet ja osa-alueet käytössä olevien potilastietojärjestel-

mien osalta. Kehittämistyön tavoitteena on yhtenäistää yksikön kirjaamiskäytäntöjä ja parantaa kir-

jaamisen laatua sekä tuoda työntekijöille näkemystä siitä, miten kirjattu tieto liikkuu eri järjestel-

missä ja kenet tieto saavuttaa. Lisäksi tavoitteena on eri tietojärjestelmien avulla osoittaa henkilös-

tölle kirjaamisen mahdollisuudet ja näin ollen kehittää kirjaamista entistä tarkemmaksi ja yksityis-

kohtaisemmaksi. Opasta voidaan hyödyntää sekä perehdytyksessä että muistin tukena jokapäiväi-

sessä työssä. Kirjaamiseen liittyy tiivisti myös tietosuoja, jota nykypäivänä entistä enemmän painote-

taan, joten kirjaamisen opas sisältää myös tietojärjestelmiin kohdennettua tietosuoja-asiaa. Hyvä ja 

oikeanlainen kirjaaminen on aina oikeusturva sekä potilaalle että työntekijälle. 
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2 HOITOTYÖN KIRJAAMINEN 

 

Potilasasiakirjojen avulla suunnitellaan ja toteutetaan potilaan hoitoa sekä edistetään hoidon jatku-

vuutta. Jokaisesta potilaasta on pidettävä jatkuvaan muotoon laadittua ja aikajärjestyksessä etene-

vää potilaskertomusta. Potilaskertomus on moniammatillinen työväline, johon hoitohenkilökunta ja 

muut ammattiryhmien edustajat kirjaavat hoidon kokonaissuunnitelman, toteutuksen ja arvioinnin. 

Terveydenhuollon henkilökunta toteuttaa hoitotyön kirjaamista jatkuvasti, sillä kirjaaminen tukee 

keskinäistä tiedonvaihtoa sekä päätöksentekoa ja kirjattu tieto on hyödynnettävissä aina siellä missä 

sitä tarvitaan. (Nykänen ja Junttila 2012, 3.) 

 

Potilaan tullessa terveydenhuollon palvelujen piiriin, eri ammattiryhmät keräävät ja kirjaavat oman 

alansa tiedot potilaan potilaskertomukseen. Hoitotyön kirjaamisessa systemaattisuus tarkoittaa sitä, 

että on sovittu mitä kirjataan (sisältö) ja miten kirjataan (rakenne). Kirjaamisessa käytetään valta-

kunnallisesti määriteltyjä keskeisiä hoitotietoja eli ydintietoja, jotka kirjataan rakenteisesti. Ydintie-

toja kuvataan termistöillä kuten sanastoilla, luokituksilla ja nimikkeistöillä ja niistä tiedot tallentuvat 

määriteltyjen koodien avulla sähköiseen tietokantaan. (Saranto, Ensio, Tanttu ja Sonninen 2007, 12–

13.) Kirjaamisen tavoitteena on, että kirjatut tiedot ovat hoitotyössä helposti saatavilla ja käytettä-

vissä ja että ne ovat laadultaan asianmukaisia, täsmällisiä, selkeitä ja yksiselitteisiä. (Niemi ym. 

2006, 314.) 

 

Kirjaamisen hallinnollisia ydintietoja ovat: 

- potilaan tunnistetiedot 

- hoidon antajan tunnistetiedot 

- palvelutapahtuman tunnistetiedot 

- ongelmat ja diagnoosit (riskitiedot, hoidon syy, diagnoosi) 

- terveyteen vaikuttavat tekijät 

- fysiologiset mittaukset 

- hoitotyö 

- toimenpiteet 

- tutkimukset 

- lääkitys 

- preventio (ennalta ehkäisevä hoito ja neuvonta) 

- lausunnot 

- toimintakyky 

- apuvälineet 

- elinluovutuskortti 

- hoitotahto 

- yhteenveto (hoitojaksokohtainen tiivistelmä) 

- jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot 

- suostumus (potilaan antama lupa tietojen luovuttamiseen) 

(Saranto ym. 2007, 105 – 109.) 
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Kirjaaminen vaatii hoitohenkilökunnalta tietoa hoitotyön päämääristä sekä näkemystä perustehtä-

västä, omista arvoista ja näyttöön perustuvasta hoitotyöstä. Hoitotyön kirjaamista ohjaa eettisyyden 

periaate ja säädösperusta. Kirjaamisen tarkoitus on kuvata potilaan hoidon ja jatkohoidon kannalta 

oleelliset tiedot. Tarkoituksena on myös luoda edellytykset hoidon etenemiselle ja jatkuvuudelle sekä 

turvata hoidon suunnittelua, toteutusta sekä onnistumisen arviointia. Kirjaaminen edellyttää hoito-

työn perustehtävän ymmärtämistä eli kirjataan potilaan saama hoito ja kokemus hoidosta, ei vain 

hoitohenkilökunnan tekemistä. Yksikön hoitotyön filosofia heijastuu hyvin pitkälti yksikön kirjaamisen 

laadusta. (Huttunen, Kostiainen, Kärkkäinen, Lång ja Munter 2017.) 

 

Potilasasiakirjat koostuvat moniammatillisesta kirjaamisesta ja ne sisältävät: 

- potilaskertomuksen ja siihen liittyvät potilastiedot 

- lähetteet, laboratorio-, röntgen- ja muut tutkimusasiakirjat ja lausunnot 

- konsultaatiovastaukset 

- tutkimuksen tai hoidon perusteella annetut todistukset ja lausunnot 

- lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat 

- muut hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä syntyneet tai muualta saadut asiakirjat 

(Nykänen ja Junttila 2012, 15.) 

 

Laadukas ja kattava kirjaaminen on tärkeä työkalu terveydenhuollon toiminnassa ja sen kehittämi-

sessä. Kirjaamisen myötä hoidon jatkuvuus parantuu, sillä se tukee sekä potilaan hoitoa että potilas-

keskeistä viestintää. Moniammatillisessa työyhteisössä laadukas kirjaaminen edistää viestinnän ja 

tiedonkulun toimintaa, jolloin myös toiminnan vastuullisuus paranee. Kirjaamisen on todettu edes-

auttavan kliinistä harkintaa, jolloin sen avulla voidaan jo varhaisessa vaiheessa tunnistaa erilaisia 

riskejä sekä havaita mahdollisia komplikaatioita. Kirjattuja dokumentteja voidaan tarvittaessa käyt-

tää todistusaineistona valitusten käsittelyssä tai oikeudellisissa prosesseissa, sillä ne kertovat koko-

naisuudessaan, miten potilaan hoitoprosessi on edennyt. (Nabwami 2018.) 

 

Lohiniva-Kerkelä tuo kirjassaan Terveydenhuollon juridiikka (2004) esiin kirjaamisen merkityksen 

sekä potilaan, että hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Kattava ja oikea kirjaaminen edistää potilaan 

laadukasta hoitoa ja potilasturvallisuutta, mutta se toimii myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

oikeusturvana. Potilasasiakirjojen avulla voidaan arvioida ammattihenkilöiden toimintaa ja toiminnan 

asianmukaisuutta. Lähtökohtana on hoitotyön päätöksenteko, joka ohjaa kirjaamista sen suhteen, 

miten potilaan tilasta, hoidosta ja seurannasta kirjataan. Kirjaamisella ja potilasasiakirjoilla on merki-

tystä myös terveydenhuollon tutkimuksessa, hallinnossa, suunnittelussa ja opetuksessa. (Nykänen ja 

Junttila 2012, 15.) 
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2.1 Rakenteinen kirjaaminen 

 

Rakenteisessa kirjaamisessa hyödynnetään hoitotyön prosessimallia, joka on systemaattinen tapa 

kuvata hoitotyötä (kuva 1). Prosessissa hoidon tarve, hoidon tavoitteet, hoitotoimet sekä hoidon tu-

lokset muodostavat yhdessä hoitoisuuden ja joista kirjataan potilaan hoitojaksojen aikainen hoito-

työn yhteenveto. Prosessi on rakenne, joka tekee ajattelusta ja hoitotyön suunnittelusta loogista. 

Hoitotyön prosessimenetelmä perustuu päätöksentekoon ja pyrkii jäsentämään hoitotyön toimintaa. 

(Huttunen ym. 2017.)  

 

 

KUVA 1. Hoitotyön prosessiajattelu kirjaamisessa (Huttunen ym. 2017.) 

 

Hoitotyön rakenteisessa kirjaamisessa kirjaaminen koostuu rakenteisista ydintiedoista, joita kuva-

taan luokituksilla sekä niitä täydentävistä kertovista teksteistä. Finnish Care Classification eli suoma-

lainen hoitotyön luokituskokonaisuus kuvaa hoitotyön keskeisistä rakenteisista tiedoista hoidon tar-

vetta, hoitotoimia ja hoidon tulosta. Rakenteinen kirjaaminen palvelee potilaan kokonaishoidon to-

teuttamista ja olennainen tieto on helposti löydettävissä runsaasta tietomassasta. Vakioitu kirjaamis-

käytäntö tehostaa hoitotyön kirjaamista sillä se yhtenäistää sitä ja parantaa kirjaamisen laatua. 

(Huttunen ym. 2017.) 

 

Hoidon tarpeen määrittely on hoitotyön henkilöstön laatima kuvaus potilaan terveydentilaan liitty-

vistä ongelmista, joita voidaan lievittää hoitotoimien avulla. Siihen kirjataan hoidon kannalta pohdit-

tuna merkittävät hoidon tarpeet, joille määritetään hoidon tavoitteet. Mitattavissa olevat tavoitteet 

asetetaan suhteessa hoidon tarpeisiin, jolloin hoidon vaikuttavuuden arviointi on mahdollista. (Hut-

tunen ym. 2017.) 

 

Hoitotoimet kuvaavat potilaan hoidon toteutusta ja kokemusta. Sisko Kostiainen (2018-09-11.) ko-

rosti kirjaamisen koulutuksessa kuinka hoitokertomukseen on kirjattava hoidon kannalta merkittävät 

hoitotoimet, ei itsestään selvyyksiä eikä samoja fraaseja toistaen. Suunniteltujen hoitotoimien tulisi 
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kuvata hoitotyön toteutuksen suunnittelua tavoitteiden saavuttamiseksi. Kirjaamisessa on myös aika 

ajoin syytä pohtia, onko hoitotoimien kirjaaminen toteutettu nimenomaan potilaan näkökulmasta 

katsottuna. Tarkoituksen mukaista ei ole kirjata hoitajan tai vaikkapa omaisten kokemia asioita. 

 

Hoidon tulokset kuvaavat potilaan tilassa tapahtuneita muutoksia, joita arvioidaan suhteessa tavoit-

teisiin. Tuloksia kuvataan suomalaisen hoitotyön tulosluokituksen (SHTul) avulla asteikolla: parantu-

nut, huonontunut tai ennallaan sekä täydennetään vapaalla tekstillä. Tulosten arviointi on tilanne-

kohtaista ja sitä tehdään tunneittain, päivittäin tai viikoittain. Arvioinnin avulla pyritään selvittämään 

onko hoitotyö ollut tavoitteiden mukaista, tuloksellista ja tehokasta. Arviointia voidaan tehdä vain, 

jos potilaalle on tehty riittävän käytännönläheinen ja tavoitteellinen hoitotyön suunnitelma ja suunni-

telman teko on perustunut hoitotyön tarpeen arviointiin. Jos huomataan, että tavoitteita ei ole saa-

vutettu, ne on asetettava uudelleen. (Huttunen ym. 2017.) 

 

Potilaan hoitojakson kannalta keskeisistä rakenteisista tiedoista koostetaan lopuksi hoitotyön yhteen-

veto. Tietoja täydennetään tarvittaessa hoitotyön luokitusten pää- tai alaluokkien avulla ilmaistuilla 

tiedoilla, vapaamuotoisella tekstillä ja hoitoisuustiedolla. Hoitotyön yhteenvetoa voidaan hyödyntää 

jatkohoitopaikassa ja seuraavilla hoitojaksoilla, sillä se tallentuu myös KanTa-arkistoon ja potilaan 

omaKantaan. (Huttunen ym. 2017.) 

 

 

2.2 Sähköinen kirjaaminen 

 

Sähköinen potilastietojärjestelmä on päivittäiseen käyttöön tarkoitettu työväline, jota käyttävät lähes 

kaikki potilaan hoitoon osallistuvat ammattiryhmät. Sen avulla voidaan tuottaa, hyödyntää ja säilyt-

tää hoitoon liittyviä dokumentteja. (Niemi ym. 2006, 313 – 314.) Suomessa sähköinen potilasasiakir-

jojen käsittely sekä organisaatioiden välinen sähköinen potilastietojen luovuttaminen ja vastaanotta-

minen ovat lisääntyneet nopeasti 2000-luvulla. Nykypäivänä ei paperisia potilasasiakirjoja juurikaan 

käytetä. Kansallinen terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuuri KanTa ohjaa sähköisten potilas-

kertomusten ja muiden terveydenhuollon järjestelmien kehitystä ja asettaa niille minimivaatimukset. 

Vaatimukset kohdistuvat tietojärjestelmien tiedon organisointiin, asiakirjojen jäsentämiseen sekä 

tietojen siirtämiseen ja hakuun KanTa-arkistosta. Pyrkimyksenä on, että eri tietojärjestelmät noudat-

tavat kansallisesti määriteltyjä, rakenteisia ydintietoja, jotka perustuvat yhteisesti hyväksyttyihin kä-

sitteisiin, termeihin, luokituksiin ja koodistoihin. (Nykänen ja Junttila 2012, 12.) 

 

Sähköiseen kirjaamiseen on kehitetty päivittäisille kirjaamisille rakenne, joissa otsikot noudattavat 

hoidon prosessia ja ovat ohjaamassa eri ammattiryhmiä hoidon kirjaamisessa. Rakenteen avulla voi-

daan dokumentoida kaikki potilaan hoitamiseen liittyvä tieto ja liittää siihen myös ammattiryhmäkoh-

taisia luokituksia. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kirjaava ammattihenkilö valitsee sähköisestä 

potilasasiakirjasta asiayhteyteen kuuluvan komponentin alta pääluokka- tai alaluokkatason termin, 

jota hän voi tarvittaessa täydentää vapaalla tekstillä. (Nykänen ja Junttila 2012, 17 - 18.) Toiminta-

tapa yhtenäistää kirjaamiskäytäntöjä ja mahdollistaa vertaiskeskustelut sekä tukee hoidon jatku-



10 

 

vuutta tiedon siirtymisen helppouden myötä. Sähköisen kirjaamisen komponentteja ja tietoja voi-

daan hyödyntää myös terveydenhuollon suunnittelussa, hallinnossa sekä opetus- ja tutkimustarkoi-

tuksissa. (Niemi ym. 2006, 314.) 

 

Sähköisen kirjaamisen ongelmana on edelleen useat erilaiset tietojärjestelmät, jotka eivät integroidu 

keskenään. Tällöin tieto ei liiku halutulla tavalla ja tietojärjestelmät tukevat ainoastaan dokumen-

tointa ja tiedon arkistointia. (Nykänen ja Junttila 2012, 21.) Johanna Kaipion väitöskirjan (2011) tu-

lokset osoittavat, että käytännössä sähköiset potilastietojärjestelmät koetaan usein hankalakäyttöi-

sinä ja aikaa vievinä. Ongelmana on, että järjestelmät eivät sovellu keskenään erilaisten yksiköiden 

käyttöön, joissa kirjataan hyvin erityyppisiä potilastietoja. Myös tiedon löytäminen sekä tiedon välit-

tyminen koettiin hankala, koska usein potilastietojärjestelmien osiot ovat hyvin erillään toisistaan. 

 

 

2.3 Kirjaaminen kansainvälisestä näkökulmasta 

 

Kansainvälisesti hoitotyön kirjaamista pyritään yhtenäistämään ja kehittämään jatkuvasti. Kööpenha-

minassa järjestettiin vuonna 1993 konferenssi, jonka pohjalta luotiin hoitotyön diagnooseille keskus-

telu- ja kehittämisfoorumi First European Conference on Nursing Diagnosis Creating a European 

Platform. Kaksi vuotta myöhemmin 1995 Brysselissä perustettiin yhdistys ACENDIO (The Association 

for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes), jonka tarkoitus on edistää 

ja kehittää käytännön hoitotyöhön soveltuvaa ammatillista kieltä. Acendion pyrkimyksenä on myös 

viedä hoitotyön tutkimusta eteenpäin ja kehittää yhteinen Eurooppalainen verkosto standardoidun 

hoitotyön kielen, luokitusten sekä tietokantojen ja - järjestelmien avulla. Acendio on käytössä koko 

Euroopan alueella, sen avulla esimerkiksi sairaanhoitajat voivat jakaa ja vertailla käytännön tietoa ja 

kokemuksia keskenään. (Acendio 2018.) 

 

Euroopan Unioni ohjeistaa ja antaa suosituksia jäsenvaltioidensa hoitotyön kirjaamiseen ja sen ke-

hittämiseen. Kehittämiskohteina ovat erityisesti terveydenhuollon toimijoiden väliset tietoverkot, 

kansalaisten verkkopalvelut, sähköiset potilastiedot, etäkonsultaatiot sekä sähköiset terveyskortit. 

Vuonna 2004 laaditun eurooppalaista sähköisen terveydenhuollon aluetta koskevan toimintasuunni-

telman (eHealth) mukaan EU:n on tavoitteena saada hyödynnettyä terveysalan tieto- ja viestintätek-

niikan täysi potentiaali eurooppalaisella sähköisen terveydenhuollon alueella. Tavoitteena on siis pa-

rantaa terveydenhuoltopalvelujen laatua sekä terveystietojen saatavuutta eri maiden välillä. (Euroo-

pan komissio 2018.) 

 

Maailmalla on tulosten kokoamista varten kehitetty jo useita tietokantoja ja yksi näistä on kansain-

välinen INMDS-järjestelmä (International Nursing Minumum Data Set). Tietokannan tarkoituksena 

on kuvata yhdenmukaisesti määritellyn ja luokitellun tiedon vähimmäismäärää. Saadut tiedot kerä-

tään eri tietokannoista terveydenhuollon erilaisiin tiedon tarpeisiin. Jotta tiedon hyödyntäminen 

mahdollistuu kansainvälisiin tietokantoihin, on kansallisella tasolla kirjattava selkeän yhtenäisen ra-

kenteen mukaisesti. Tietojen kirjaaminen onkin ymmärrettävä kansallisena yhteisenä tehtävänä, 

jonka edellytyksenä ovat vakioitu ja yhtenäinen kirjaamiskäytäntö sekä hoitotyön ydintietojen käytön 
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osaaminen. Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto International Councol of Nurses (ICN) on tehnyt mer-

kittävää työtä kainsainvälisen hoitotyön luokituksen (ICNP) kehittämisessä. Pohjoismaista Norjassa 

ICNP on käännetty oman maan kielelle jo useita vuosia sitten, mutta sitä ei ole otettu käyttöön. 

Ruotsissa käännös on tekeillä. Keski-Euroopassa käytetään jonkinverran NANDA-diagnoosiluokitusta. 

(Kinnunen 2018.) 

 

Kun kirjaaminen tapahtuu standardoitujen hoitotyön termistöjen ja luokitusten avulla, tietoja voi-

daan hyödyntää ja verrata myös kansainvälisesti. Maailmanlaajuisesti on käytössä monia eri luoki-

tuksia ja niiden versioita. Standardointijärjestö ISO:n kehittämän hoitotyön viitemallin avulla kirjat-

tuja tietoja voidaan määritellä termien ja luokkien mukaan, jolloin vertaaminen on mahdollista. (Sa-

ranto ym. 2007, 203.) Suomi on kansainvälisesti verrattuna edelläkävijä hoitotyön kirjaamisessa, 

meillä hoitotyön standardoitua kieltä on kehitetty jo yli 20 vuotta ja kehittämistyö on ollut pitkäjän-

teistä sekä moniammatillista. Suomi on myös esimerkkimaa terveydenhuollon tietojen sähköistämi-

sessä ja terveysteknologia on yksi Suomen suurimmista huipputeknologian vientialoista. Suomessa 

kansainvälistä, standardoitua hoitotyön kieltä edustaa FinCC – luokituskokonaisuus, jonka termistö 

on hyväksytty THL:n ylläpitämälle Koodistopalvelimelle. FinCC perustuu esimerkiksi Yhdysvalloissa 

laajasti käytössä olevaan Clinical Care Classification – luokitukseen (CCC). (Kinnunen 2018; Holopai-

nen 2015.) 

 

  

2.4 Tietosuoja 

 

Tietosuoja liittyy henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan. Se tarkoittaa kansalaisten yksityisyyden 

suojan ja oikeusturvan huomioon ottamista tietojen rekisteröinnissä sekä tiedostojen suojaamista lu-

vattomalta ulkopuoliselta käytöltä. Tietosuojaan kuuluu myös henkilön oikeus saada tietää itseään 

koskevista rekisteritiedoista. Rekisterinpitäjä on henkilötietoja keräävä taho, joka ylläpitää henkilötie-

torekisteriä. Tietosuojalla rajoitetaan ja tehdään luvanvaraiseksi kerättävien rekisterien ja tiedosto-

jen ylläpitäminen ja tietojen luovuttaminen. (Andreasson ja Koivisto 2013, 27.) 

 

Henkilötiedoiksi luetaan sellaiset tiedot, joista henkilö voidaan tunnistaa, esim. henkilön nimi, synty-

mäaika ja yhteystiedot. Tietosuoja koskee ihmisen henkilötietojen ja henkilökohtaiseen toimintaan 

liittyvien tietojen käsittelyn ja keräämisen rajoittamista niin, ettei henkilön yksityisyys vaarannu.  Ai-

heeton henkilötietojen kerääminen ja rekisteröinti voivat aiheuttaa henkilölle haittaa. Tietosuojan 

tarkoituksena on rekisterissä olevien henkilöiden oikeuksien kunnioittaminen ja toteuttaminen, tieto-

jen hyvän käsittelytavan luominen ja toteuttaminen kaikissa tietojen käsittelyn eri vaiheissa. Henki-

löä koskevat salassa pidettävät tiedot on erikseen määritelty henkilötietolaissa. (Pahlman 2010, 13.) 

 

Terveydenhuollossa hyvä hoito edellyttää luottamuksellista hoitosuhdetta ja toimintaan liittyy olen-

naisesti salassapito termi. Salassapitovelvollisuus on käytännön oikeutta ja seuraa terveydenhuollon 

ammattihenkilöä kaikkialle. Kaikki potilaisiin liittyvä tieto on salassa pidettävää. Hyvä henkilötietojen 

käsittelytapa tukee hyvää hoitokäytäntöä ja asiallisesti perusteltu ja toteutettu tietosuoja on tärkeä 
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osa terveydenhuollon palvelujen laatua. Vain potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistu-

villa terveydenhuollon ammattihenkilöillä on potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen käyttöoikeus ja 

he saavat käsitellä tietoja vain siinä laajuudessa kuin heidän tehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät. 

Käyttöoikeudet potilasasiakirjoihin on määriteltävä yksityiskohtaisesti hoitoyksiköittäin. (Lohiniva-

Kerkelä 2004, 131–133.) 

 

Potilasasiakirjojen tiedot ovat arkaluonteisia ja salassa pidettäviä. Asiakirjojen kaikissa käsittelyjen 

vaiheissa: laatimisessa, käytössä, säilyttämisessä, luovuttamisessa ja hävittämisessä, on noudatet-

tava erityistä huolellisuutta ja oikeaa tietojenkäsittelytapaa. Potilasasiakirjojen oikeellisuuden ja vir-

heettömyyden vaatimus tarkoittaa, että kirjaaminen on tehty oikein ja ymmärrettävällä tavalla ja 

tiedot on liitetty oikeaan potilaaseen. (Lehtonen, Lohiniva-Kerkelä ja Pahlman 2015, 214.) 

 

Tietosuojan seurannassa käytetään keinoina käytönvalvontaa ja lokitietoja. Käytönvalvonnasta huo-

lehtii palveluntarjoaja, jonka tulee pitää rekisteriä omien potilastietojärjestelmiensä ja asiakasrekiste-

riensä käyttäjistä ja käyttöoikeuksista. (Andreasson ja Koivisto 2013, 122.) 

 

Potilastietojärjestelmistä voidaan kerätä monia erilaisia lokitietoja, kuten: 

- käyttöloki, johon kirjautuu tietojärjestelmän käyttö 

- muutosloki, josta voidaan selvittää tietojärjestelmän tietoihin tehdyt muutokset ja nii-

den tekijät 

- luovutusloki, johon kirjautuu organisaatiosta ulos tapahtunut tietojen luovutus 

- virheloki, johon kirjautuvat tietojärjestelmien virhetilanteet ja muut tekniset tapahtu-

mat 

(Andreasson ja Koivisto 2013, 127.) 

 

Kaikesta asiakastietojen käytöstä ja luovutuksesta kerätään seurantaa varten lokitiedot lokirekiste-

riin. Käyttölokitiedoista voidaan tarkistaa aikajärjestyksessä potilasasiakirjojen käsittelijät ja ajankoh-

dat sekä käsittelyn oikeudenmukaisuus. Lokitietojen tarkistus on osa tietosuojan laadunvalvontaa ja 

sen tarkoituksena on, että niistä voidaan jälkikäteen seurata ja valvoa tietojen käyttöä. Valvonnan 

tarkoituksena ei kuitenkaan ole hankaloittaa asiallista käyttöä, vaan lokivalvonnassa on kyse myös 

työntekijöiden omasta oikeusturvasta. (Andreasson js Koivisto 2013, 122, 128, 211.) 

 

 

2.4.1 Tietosuojaa ja kirjaamista koskevat säädökset 

 

Potilasasiakirjoja, kirjaamista ja tietosuojaa koskevia lakeja ovat mm.: 

- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 

- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

- Henkilötietolaki (523/1999) 

-  Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 

- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 

- Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 
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-  Hallintolaki (434/2003) 

-  Kielilaki (423/2003) 

- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

- Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 

(Andreasson ja Koivisto 2013, 229.) 

 

Lakien tarkoituksena on asettaa raamit, rajat ja vähimmäisvaatimukset sosiaali- ja terveydenhuolto-

alan asiakirjoille. Lain potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) mukaan potilasasiakirjojen tulee 

sisältää riittävät tiedot potilaan hoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Potilaalla on 

oikeus saada ymmärrettävää tietoa terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri vaihtoehdoista ja 

niiden vaikutuksesta terveyteen. Hallintolaki sekä kielilaki ohjeistavat, että viranomaisten on käytet-

tävä asiakirjoissa asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä sekä huolehdittava siitä, että potilaan 

kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. Potilasasiakirjojen on oltava kieleltään sellaisia, että asi-

anomainen itse ymmärtää niiden sisällön. (Niemi ym. 2016, 314 - 316.)  Laki sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) puolestaan pyrkii turvaamaan yhtenäi-

sen, kansallisen sähköisen potilastietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmän syntymisen. Lain mu-

kaan kaikkien julkisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien on liityttävä sähköiseen potilasarkisto-

järjestelmään.  

 

Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) mukaan salassapitovelvollisuuteen lukeutuu 

salaisiksi säädettyjen asiakirjojen salassa pitäminen eli asiakirjasalaisuus, vaiti oleminen salassa pi-

dettävistä seikoista eli vaitiolovelvollisuus sekä salassa pidettävien tietojen hyväksikäyttökielto. Ter-

veydenhuoltoalalla salassapitosäännöksiä tarkentavat myös laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

sekä laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä mukaan salas-

sapitovelvollisia ovat suoraan asemansa perusteella terveydenhuollon ammattihenkilöt. Vaikka am-

matinharjoittaminen päättyisi, salassapitovelvollisuus säilyy. Julkisuuslain salassapitosäännöksen sa-

lassapitovelvollisuus koskee kaikkia julkisessa terveydenhuollossa työskenteleviä henkilöitä. (Lohi-

niva-Kerkelä 2004, 146–148.) 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhullon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 20§:n mukaan 

jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan on nimettävä seuranta- ja valvontatehtäviin 

tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava vastaa asianmukaisista tietosuojaa koskevista ohjeista ja 

ylläpitää niitä yhdessä potilasrekisterin vastuuhenkilöiden kanssa. Lisäksi hän toimii asiantuntijana 

tietosuojaa ja potilasrekistereitä koskevissa asioissa sekä seuraa ja valvoo, että tietosuojaohjeita 

noudatetaan potilastyössä ja muussa toimintayksikön toiminnassa. (Lehtonen ym. 2015, 216.) 

 

Niemi, Nietosvuori & Virikko ovat koonneet kirjassaan Hyvinvointialan viestintä (2006) kirjaamisen 

juridisen merkityksen keskeisimmät näkökulmat (kuva 2). Ne koostuvat potilaan ja henkilöstön oi-

keusturvasta sekä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 
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  Oikeusturvanäkökulma      

  -          asiakkaan, potilaan oikeusturva    

  -          omaa hoitoa koskeva muistutuksen teko   

  -          kantelu       

  -          vakuutusasiat, etuusasiat     

  Henkilöstön näkökulma      

  -          potilaan tekemä kantelu     

  -          vahingonkorvauskysymykset     

  -          rikosoikeudelliset kysymykset    

  Yhteiskunnallinen näkökulma      

  -          sosiaalihuollon, terveydenhuollon suunnittelu   

  -          sosiaalihuollon, terveydenhuollon hallinto, resurssit 

  -          opetus (opetustilanteet)     

  -          tutkimus: sosiaalitieteet, hoitotiede, lääketiede   

                
 

 KUVA 2. Kirjaamisen juridinen merkitys (Niemi ym. 2006, 315.) 

 
 

 

 

3 KUVANTAMISEN KIRJAAMINEN OSANA ASIAKASPROSESSIA 

 

Kuvantaminen on yksi tärkeä osa terveydenhuoltoa ja sen monimuotoiset menetelmät ovat usein 

osana asiakasprosessia. Radiologisten tutkimusten merkitys perustuu kliinisen kysymyksenasettelun 

pohjalta oikein valittuun ja oikein ajoitettuun tutkimukseen. Sekä lähettävän että tutkimuksen suorit-

tavan tahon on puntaroitava ja tiedostettava tutkimuksesta saadun hyödyn suhde verrattuna tutki-

muksesta potilaalle mahdollisesti aiheutuvaan haittaan. Radiologiset tutkimukset ovat perusteltuja 

silloin, kun ne vaikuttavat potilaan hoitoon, jatkohoitoon tai ennusteeseen. Oikein valittujen ja ajoi-

tettujen kuvantamistutkimusten käyttö parantaa potilaan hoitoa ja parhaassa tapauksessa myös en-

nustetta. (Blanco Sequeiros 2017, 8-9.) 

 

Säteilylaki määrittää terveydenhuollossa käytettävän lääketieteellisen säteilynkäytön perusperiatteet, 

jotka ovat oikeutusperiaate, optimointiperiaate ja yksilönsuojaperiaate. Oikeutusperiaatteen mukaan 

ionisoivan säteilyn käyttöön perustuvasta radiologisesta tutkimuksesta saatavan hyödyn tulee olla 

suurempi kuin haitan. Optimointiperiaate tarkoittaa sitä, että tutkimukseen käytettävä säteilyannos 

tulee pitää mahdollisimman pienenä. Yksilönsuojaperiaatteen mukaan säteilyaltistusta aiheuttava 

toiminta on järjestettävä ja toteutettava siten, että säteilyaltistus ei ylitä asetuksella vahvistettavia 

enimmäisarvoja. (Säteilylaki 1991, 2§.) 

 

 

3.1 Kuvantamistutkimukset 

 

Kuvantamisen merkitys terveydenhuollolle on nykypäivänä entistä tärkeämpää, sen nopean teknisen 

kehityksen myötä. Kuvantamismenetelmiä on monia erilaisia ja ne poikkeavat toisistaan hyvinkin 
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paljon. Tutkimukset voivat olla röntgensäteilyyn perustuvia, kuten röntgenkuvaukset ja tietokoneto-

mografiat, sähkömagneettiseen säteilyyn perustuvia, kuten magneettitutkimukset tai ääniaaltoihin 

perustuvia, kuten ultraäänitutkimukset. Kuvantamistutkimuksia tehdään myös muuhun ionisoivaan 

säteilyyn perustuen, esimerkiksi isotooppitutkimuksilla ja yhdistelmätutkimuksilla (PET-TT, PET-

MRI). (Blanco Sequeiros 2017, 9.) 

 

Kaikista kuvantamistutkimuksista yleisin on röntgenkuvaus, sen osuus on 80 % kaikista radiologi-

sista tutkimuksista. Röntgenkuvauksessa röntgenputkella tuotettu röntgensäteily ohjautuu kuvatta-

van kohteen lävitse kuvalevylle, joka muuntaa kohteen läpi menneen säteilyn määrän ja paikan ku-

vaksi. Röntgenkuva on kaksiulotteinen kuva kolmiulotteisesta kohteesta. (Blanco Sequeiros 2017, 9 - 

10.) 

 

Myös tietokonetomografia tutkimuksessa (TT / CT) käytetään ionisoivaa säteilyä. Siinä kuvauslait-

teessa oleva röntgenputki pyörii kohteen ympäri samalla kun tutkimuspöytä liikkuu säteilylähteen 

lävitse. Tämä mahdollistaa kolmiulotteisen kuvatiedoston luomisen. TT-kuvia tarkastellaan ohuina 

leikkeinä, joten kuvantamismenetelmänä se on äärimmäisen tarkka, mutta potilaan saama sädean-

nos on TT-tutkimuksissa moninkertainen röntgenkuvauksiin verrattuna. Useissa TT-tutkimuksissa 

käytetään jodipitoista varjoainetta, joka ruiskutetaan tutkimuksen aikana potilaan verenkiertoon. 

Varjoaine tehostaa verisuonten ja eri elinten erotuskykyä.  (Blanco Sequeiros 2017, 11.) 

 

Magneettitutkimuksessa (MRI) kuvantaminen perustuu elimistön vety-ytimien eli protonien käyttäy-

tymiseen ulkoisessa magneettikentässä. Kuvantamisessa ei käytetä ionisoivaa säteilyä ja on siksi 

suosittu kuvantamismenetelmä erityisesti lasten ja nuorten tutkimuksissa. TT-tutkimusten tavoin 

magneettitutkimuksissa on mahdollista saada kolmiuloitteista kuvatiedostoa. (Blanco Sequeiros 

2017, 11 - 13.) 

 

Ultraäänitutkimuksessa potilaan kudosta tutkitaan suuritaajuisten ääniaaltojen avulla. Kuvantamista-

pana ultraääni on helppo ja turvallinen ja sen saatavuus on hyvä. Se ei kuitenkaan sovellu minkä 

tahansa anatomisen kohteen kuvantamiseen, eikä sen tarkkuus ole tietokonetomografia- tai mag-

neettitutkimusten tasoa. Ultraäänikuvantamista käytetään apuna myös erilaisissa radiologisissa toi-

menpiteissä. (Blanco Sequeiros 2017, 13.) 

 

Isotooppitutkimuksessa potilaalle annetaan kudokseen hakeutuvaa radioaktiivista merkkiainetta, 

joka jakautuu kehoon eri tavoin kudoksen ja tautiprosessin mukaan. Itse kuvantaminen tapahtuu 

gammakameran tai positroniemissiolaitteiden (SPET, PET) avulla, joilla merkkiaineen lähettämää sä-

teilyä mitataan. Isotooppitutkimuksissa voidaan käyttää myös yhdistelmä kuvantamista, jolloin ku-

vantaminen tehdään SPET-TT tai PET-TT laitteilla. Isotooppitutkimuksien etuna nähdään tautipro-

sessien aiheuttamista fysiologisista muutoksista saatu informaatio. (Blanco Sequeiros 2017, 13.) 
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3.2 Potilastietojärjestelmät ja kirjaaminen kuvantamistutkimuksissa 

 

Potilastietojärjestelmällä tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsitte-

lyä varten toteutettua ohjelmistoa tai järjestelmää. Sen avulla tallennetaan ja ylläpidetään asiakas- 

tai potilasasiakirjoja ja niissä olevia tietoja. Potilastietojärjestelmän tulee täyttää yhteen toimivuutta, 

tietoturvaa ja tietosuojaa sekä toiminnallisuutta koskevat vaatimukset, ennen kuin se voidaan ottaa 

käyttöön. Yksityiskohtaiset olennaiset vaatimukset tietojärjestelmille annetaan Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen määräyksissä. Tietojärjestelmän valmistaja on vastuussa vaatimustenmukaisuuden 

osoittamisesta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää rekisteriä vaatimus-

tenmukaisista tietojärjestelmistä. (Valvira 2015.) 

 

Kuvantamisen potilastietojärjestelmiä ovat RIS ja PACS. RIS on radiologinen tuotannonohjausjärjes-

telmä, jonka pääasiallisena tehtävänä on kuvantamistutkimusten lähetteiden käsittely, ajanvaraus, 

lausunnon luonti, laskutus ja muut toimet, kuten laadunvarmistus. RIS käyttää rajapinnoissa muihin 

potilastietojärjestelmiin HL7 – standardia. RIS vastaa lähetteen toimeenpanosta ja tutkimustietojen 

säilyttämisestä ja siihen tallennetaan kaikki tekstimuodossa oleva radiologinen tieto. RIS:iin kirjataan 

potilaan jokaisen kuvantamistutkimuksen käyntitiedot. (Haramati 2013.)  

 

PACS on digitaalisten kuvien arkistointi- ja jakelujärjestelmä, joka rakentuu useista eri komponen-

teista. Niihin kuuluvat mm. radiologiset työasemat, kliinikkotyöasemat, arkistointijärjestelmät sekä 

useat rajapinnat muihin terveydenhuollon järjestelmiin. Nykyään PACS-arkistoon tallennetaan paljon 

myös muita kuin kuvantamistutkimuksiin liittyviä kuvia, sillä sitä käyttävät esimerkiksi kardiologian, 

patologian, onkologian ja dermatologian yksiköt. (Charles, DelVecchio ja Sutner 2018.) Kuvantamis-

tutkimusten tallentamisessa käytetään Suomen kuntaliiton julkaisemaa radiologista tutkimus- ja toi-

menpideluokitusta, joka yhtenäistää radiologisten konsultaatioiden käyttöä, kansallista sähköisen 

potilaskertomuspalvelua, tilastointia, hinnoittelua ja laskutusta. (Kuntaliitto 2018.) 

 

Kuva 3 osoittaa kuvantamisen tiedonsiirtoprosessin eri potilastietojärjestelmien välillä. Prosessi alkaa 

HIS – järjestelmään (HIS = Hospital Information System eli potilastietojärjestelmä) tehtävällä rönt-

genlähetteellä, joka rajapinnan kautta siirtyy kuvantamisen RIS – järjestelmään. Sieltä potilas- ja 

kuvantamistiedot reitittyvät oikealle modaliteetille eli kuvauslaitteelle. Kuvantamistutkimuksen kuva-

data tallentuu PACS – arkistoon, josta se on kuvankatseluohjelman avulla käytettävissä ja katselta-

vissa eri työasemilla. (Järvinen 2018.)  
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KUVA 3. Tiedonsiirtoprosessi kuvantamistutkimuksissa (Järvinen 2018.) 

 

Kuvantamistutkimusten työnkulku ja sähköinen tiedon liikkuminen ovat monivaiheinen prosessi 

(kuva 4). Prosessi alkaa potilaan tietojen rekisteröimisellä HIS-järjestelmään ennen lääkärin vastaan-

otolla tapahtuvaa kliinistä tutkimusta. Lääkärin tehtyä kuvantamistutkimuksen oikeutuksen periaat-

teiden arviointia, hän kirjaa potilaalle sähköisen röntgenlähetteen. Kaikki radiologiset tutkimukset, 

paitsi seulontatutkimukset, vaativat lähetteen. Lähete on juridinen asiakirja, joka sisältää tutkimuk-

sen kannalta kaiken oleellisen tiedon, jotta tutkimus voidaan tehdä ja tulkita oikein. Sen tulee sisäl-

tää myös tiedot mahdollisista riskeistä sekä tutkimuksen kannalta haitallisista tai muuten huomioita-

vista seikoista. (Nieminen ja Oikarinen 2017, 476 - 479.)  

 

Potilastiedot sekä röntgenlähete siirtyvät HIS-järjestelmästä kuvantamispalvelujen RIS-järjestel-

mään. Lähetetietojen perusteella tutkimuksen suorittaja saa selville oleelliset kliiniset tiedot ja voi 

tehdä tutkimussuunnitelman. Kun röntgenlähete otetaan RIS-järjestelmässä käsittelyyn, sen sisältä-

mät potilaan henkilötiedot sekä tutkimukseen liitetty tutkimuskoodi ohjautuvat oikealle kuvantamis-

laitteelle eli modaliteetille. Kun tutkimus on tehty, siitä tehdään työnkirjaus RIS-järjestelmään. Työn-

kirjaus sisältää tutkimuksesta riippuen mm. seuraavat asiat: tutkimuskoodin, puolisuuden, raskaus-

tiedot, tutkimuksen suorittaneet henkilöt, exponoinnit, hukkakuvat, laskutuskertoimen, annetut var-

joaineet ja lääkkeet, käytetyt tarvikkeet sekä annostiedot. Tutkimuksen kuvamateriaali siirtyy moda-

liteetiltä sähköiseen kuva-arkistoon PACSiin, jossa ne yhdistyvät RIS:stä siirtyneisiin kuvantamistutki-

mukseen liittyviin tietoihin. (Järvinen 2018.) 

 

PACS- arkistosta kuvamateriaali on radiologien saneltavissa heidän työasemillaan. Röntgenlausunto-

jen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä, suositus on, että niissä käytetään vain yleisesti tunnettuja ja 
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hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä. Kuten kaikki potilasasiakirjat, myös röntgenlausunnot tulisi 

tehdä viivytyksettä, viimeistään viiden vuorokauden kuluessa siitä, kun potilas on käynyt tutkimuk-

sessa. (Nieminen ja Oikarinen 2017, 476 -479.) Röntgenlausunnot tallentuvat sekä PACS:iin että 

RIS:iin ja siirtyy kaksisuuntaisen rajapinnan kautta HIS-järjestelmään, osaksi potilaskertomusta. Ku-

vamateriaali on kliinikoiden sekä muun hoitohenkilökunnan saatavilla heidän omilla työasemillaan, 

kun he kirjautuvat käyttäjätunnuksillaan kuvankatseluohjelmaan. (Järvinen 2018.) 

 

 

 

KUVA 4. Radiologinen työnkulku (Järvinen 2015.) 

 

 

Eri järjestelmien välillä liikkuvat siis potilastiedot, kuvantamispyynnöt eli lähetteet, ajanvaraustiedot 

sekä kuvamateriaali ja lausunnot. Järjestelmät mahdollistavat myös erilaisten raportointiohjelmien 

käyttämisen, joita voidaan hyödyntää mm. laskutuksessa (kuva 5). Lisäksi kuvamateriaali lausuntoi-

neen on mahdollista tallentaa CD:lle tai siirtää sähköisenä kuvasiirtona toisen organisaation kuva-

arkistoon, jos potilaan jatkohoito tapahtuu jossakin muussa terveydenhuollon yksikössä. 
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KUVA 5. Kuvantamisen potilastietojärjestelmien välinen tietoliikenne (Järvinen 2018.) 

 

 

 

4 OPPAAN RAKENTAMINEN 

 

Sähköiseeen muotoon tuotetut oppaat ovat nykypäivää. Digijulkaisun etuna painotuotteeseen ver-

rattuna on se, että sisältöä on helpompi pitää ajan tasalla, koska se on julkaisemisen jälkeen korjat-

tavissa ja muokattavissa koska tahansa. Digitaaliseen julkaisuun on myös mahdollista lisätä aineis-

toa, joka olisi mahdotonta sisällyttää painotuotteeseen, kuten esimerkiksi videot ja linkit. (Paananen 

2018.) Jos opas tuotetaan painotuotteena, on otettava huomioon painotuotteen koko, typografia, 

tekstikoko ja paperilaatu. Tällöin tulee pohdittavaksi myös tuotteen kustannukset. Painotuotteiden 

kohdalla on yleensä myös tavoitteena, että tuote erottuu muista vastaavanlaisista tuotteista. (Vilkka 

ja Airaksinen 2004, 52 – 53.) Olipa opas tuotettu joko sähköisenä versiona tai painotuotteena, on 

molemmissa tapauksissa yhtä tärkeää huomioida oppaan sisältö, teksti sekä visuaalisuus, joista on 

seuraavissa kappaleissa kerrottu lisää. 

 

 

4.1 Sisältö 

 

Kirjallisen oppaan sisältöä suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon oppaan kohderyhmä ja selvit-

tää oppaan käyttötarkoitus. Kohderyhmän ominaisuudet, kuten ikä, asema ja tietämys aiheesta, 

määrittävät sen, mitä opas tulee sisältämään ja miten sisältö kirjoitetaan. Oppaan on sisällöltään 

oltava sellainen, että se palvelee sekä aiheeseen tutustuvaa että aiheesta jo ennestään tietävää luki-

jaa. Oppaan kielen tulee olla selkeää ja asianmukaista ja ammattikielen termit on hyvä selittää op-

paan alussa. (Metsäaho 2013, 52 – 55; Torppa 2014, 186.) 
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Oppaat sisältävät yleensä organisaation sisäisiä ohjeita. Näiden tarkoituksena on kuvata jotain tuo-

tetta tai palvelua. Oppaan sisällön tavoitteena on esittää käytännön työelämästä selkeitä toiminta-

malleja, joiden avulla voidaan varmistaa palvelunlaatu ja helpottaa työtä. Näin ollen se toimii käsikir-

jana tai oppimateriaalina siitä aihealueesta, jota se käsittelee. Hyvä opas on yksiselitteinen, kattava, 

motivoiva, ymmärrettävä ja sen sisältö on mahdollista toistaa ja oppia. (Alasilta 2000, 210 – 211.) 

 

Kohderyhmän edustajia kannattaa hyödyntää oppaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Jos kohde-

ryhmä on jokin tietty työyhteisö, on hyvä antaa opas heidän tarkasteltavakseen ennen varsinaista 

julkaisua. Kehitysehdotukset tulee ottaa huomioon ja arvioida niiden pohjalta tehtävät tarvittavat 

muutokset, huomioiden se, että opas pysyy selkeänä ja helppolukuisena, eikä se sisällä tarpeetto-

mia ja monimutkaisia tietoja. (Wizowski ym. 2014, 92.) 

 

Oppaan käyttöön oton jälkeen on muistettava myös sisällön päivittäminen. Päivittäminen on ajan-

kohtaista, kun käytäntö, laite, käyttö, tekniikka tai ympäristö muuttuvat. Sähköisessä muodossa ole-

van oppaan päivittäminen on nopeaa ja helppoa, eikä opasta tarvitse laatia kokonaan uusiksi. Sa-

malla kannattaa tarkistaa palveleeko sähköinen opas käyttäjiään tarpeeksi hyvin, löytävätkö käyttä-

jät sen helposti ja ovatko otsikot ja linkit toimivia. (Torppa 2014, 187.) 

 

 

4.2 Teksti 

 

Oppaan teksti on yleensä tyyliltään ohjailevaa tekstiä, jonka tavoitteena on lukijoiden toimintatapo-

jen muuttaminen tai toimien helpottaminen. Selkein oppaassa käytettävä verbimuoto on imperatiivi 

eli käskymuoto, jota käytetään siten, että tekstin sävy säilyy ystävällisenä, eikä se aliarvioi luki-

jaansa. Käskymuodon avulla lukija ymmärtää olevansa itse tekijä ja oppaan vaikuttavuus on na-

pakka. Ohjaileva teksti pyrkii suoraan ohjaamaan lukijoiden toimintaa, sillä se sisältää selviä toimin-

taohjeita, yleensä siinä järjestyksessä, kuin toimet suoritetaan. Hyvässä oppaassa aiheet kulkevat 

vaiheittain ja osat ovat eritelty väliotsikoin, numeroin tai kappalein. Monivaiheisessa oppaassa asian 

löytäminen helpottuu, kun osiot ovat otsikoitu. Asioiden esittämisjärjestys vaikuttaa keskeisesti op-

paan ymmärrettävyyteen. Mahdollisia esittämisjärjestyksiä on mm. tärkeysjärjestys, aikajärjestys tai 

aihepiireihin jaottelu. Tehokkaat lukijat aloittavat yleensä sisällysluetteloon tutustumisesta, jolloin 

kokonaisuus hahmottuu ja tietyt etsityt yksityiskohdat löytyvät nopeammin. (Torppa 2014, 183 – 

185; Niemi ym. 2006, 161; Torkkola, Heikkinen ja Tiainen 2002, 42 – 43.) 

 

Hyvä opas sisältää riittävästi informaatiota, mutta myös perustelee sisältönsä ja toivotun toiminta-

mallin. Tekstin määrää on kuitenkin syytä rajata, sillä jos opas sisältää paljon muutakin informaa-

tiota, kuin itse asian ytimen, se häiritsee lukijaa. Lauserakenteissa kannattaa suosia lyhyitä ja yti-

mekkäitä kokonaisuuksia, joissa tuodaan esiin yksi asia yhdessä lauseessa. Turhat sanat, joiden 

poistaminen ei muuta asiasisältöä, tulee poistaa. Samasta asiasta kerrottaessa, käytetään aina sa-

maa termiä. Luettelointi on hyvä ja tehokas tama tuoda asiat esiin, sillä se ilmaisee muita rakenteita 

paremmin sen, että teksti on tarkoitus lukea kokonaan. Luettelomainen ohjeistus kertoo lukijalle, 
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että asioiden on tarkoitus edetä tietyssä järjestyksessä. Luettelot on todettu myös parantavan op-

paan silmäiltävyyttä, luettavuutta ja käytettävyyttä. Oppaan materiaalin sisältö on hyvä valita siten, 

että oppaan tavoite toteutuu, tiedot näyttävät houkuttelevilta, yksinkertaisilta ja helppolukuisilta. 

(Torppa 2014, 184; Wizowski, Harper ja Hutchings 2014, 42., Alasilta 2000, 211.) 

 

 

4.3 Visuaalisuus 

 

Lukija muodostaa usein ensivaikutelmansa oppaasta pelkän vilkaisun perusteella ja hyvä silmäiltä-

vyys sekä ensivaikutelma motivoivat lukijan varsinaisen lukemisen alkuun. Visuaalinen aineisto vetää 

aina lukijan huomiota ja se havainnollistaa oppaan informaatiota. Kuvat, piirrokset ja taulukot avaa-

vat ja konkretisoivat aihetta, värit ja typografiset elementit elävöittävät tekstiä ja tehostavat viestin 

sisältöä. Etenkin työelämään liittyvien oppaiden kuvat auttavat lukijaa hahmottamaan laajoja asiako-

konaisuuksia, kuten erilaisia prosesseja. Kuva ja teksti täydentävät toisiaan; kuva havainnollistaa ja 

teksti avaa kuvan tarkoituksen tai tapahtumat. Visuaaliset keinot eivät kuitenkaan saa olla irrallista 

täyttömateriaalia, vaan niiden on tuettava tekstiä ja autettava lukijaa ymmärtämään sisältöä. Op-

paan sisältämän visuaalisen aineiston on oltava selkeä ja tarkka, sillä yleensä oppaan lukija havait-

see ensin kuvan ja sen jälkeen vasta perehtyy tekstiin. (Torppa 2014, 183 – 184; Alasilta 2000, 59, 

124 – 125.) 

 

Työelämään liittyvien oppaiden ulkoasu määräytyy yleensä organisaation konseptin mukaan. Hyvä 

tapa on käyttää organisaation omaa graafista pohjaa, jos sellainen on olemassa sekä huomioida toi-

meksiantajan ohjeet painettujen tuotteiden käyttötarkoituksesta, kohderyhmästä ja ulkoasusta. Or-

ganisaatioiden visuaalinen identiteetti tarkoittaa silmin havaittavia visuaalisia tunnusmerkkejä, kuten 

organisaation tunnusvärejä, typografiaa tai organisaatiotunnusta. Visuaalisten elementtien avulla 

lukijat tunnistavat heti tuotteen eli tässä tapauksessa oppaan sisältämän informaation tuojan. (Poh-

jola 2003, 108, 159 – 160; Alasilta 2000, 129.) 

 

 

5 KEHITTÄMISTYÖN PROSESSIKUVAUS 

 

Kehittämistyön ideana on tuottaa tietoa käytännön kehittämiseksi. Sen tavoitteena on käytännön 

hyöty eli luoda käytäntöön toiminnan ohjeistusta, opastusta, toiminnan järjestämistä tai järkeistä-

mistä. Toteutustapa voi olla ammatilliseen käyttöön tarkoitettu opas, ohjeistus, portfolio, kotisivut tai 

vaikkapa tapahtuma. Kehittämistyönä toteutetussa opinnäytetyössä on kaksi osaa; käytännön toteu-

tus (konkreettinen tuote) ja kirjallinen raportti. (Heikkinen, Rovio ja Syrjälä 2008, 16–19; Vilkka ja 

Airaksinen 2004, 9.) 

 

Perinteisessä tutkimuksellisessa opinnäytetyössä huomio kiinnittyy siihen, miten asiat ovat, mutta 

kehittämistyössä mielenkiinto on siinä, miten asiat ovat olleet ja mihin suuntaan ne ovat menossa. 

Lähtökohtana on usein käytännössä havaittu ongelma, jota on syytä lähteä selvittämään ja kehittä-
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mään. Kehittämistyönä toteutetussa opinnäytetyössä ei välttämättä käytetä tutkimuksellisia mene-

telmiä eikä aseteta tutkimuskysymyksiä tai – ongelmaa, vaan siinä pyritään käyttämään valmiita tut-

kimuskäytäntöjä ja näin ollen turvaamaan saadun tiedon laatu. (Heikkinen ym. 2008, 36, 78; Vilkka 

ja Airaksinen 2004, 30, 56–57.) 

 

Kehittämistyönä toteutetussa opinnäytetyössä on suositeltavaa, että työ on jonkin organisaation toi-

meksiantama. Toimeksiannettu kehittämistyö tukee opinnäytetyön tekijän ammatillista kasvua. Ke-

hittämistyön prosessin avulla opinnäytetyön tekijällä on mahdollisuus osoittaa osaamistaan parem-

min, harjoitella työelämän kehittämisen taitoja ja mahdollisesti myös herätellä työnantajien kiinnos-

tusta itseään kohtaan. Toimeksiannettu kehittämistyö lisää vastuuntuntoa ja antaa valmiuksia pro-

jektinhallintaan, jossa ratkaistaan työelämälähtöistä ja käytännönläheistä ongelmaa. (Vilkka ja Airak-

sinen 2004, 16 – 17.) Kun kehittämistyö kohdistuu organisaation toimintaan, sillä voidaan saada 

kohtuullisen hyvin aikaan ensimmäisen asteen tuloksia, kuten esimerkiksi parannuksia työn tuotta-

vuudessa, tuotteiden, palvelujen tai toiminnan laadussa, asiakaspalvelussa, johtamisessa, henkilös-

tön tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksissa tai työympäristössä. Toisen asteen tuloksista voidaan 

puhua, jos kehittämistyöstä on välillisesti hyötyä myös muille organisaatioille tai sidosryhmille. Toi-

sen asteen tulokset näkyvät kehittyneenä osaamisena, uudenlaisina vuorovaikutussuhteina tai laa-

jemmin soveltavissa olevina malleina tai menetelminä. (Alasoini 2007, 42.) 

 

Kuva 6 osoittaa kehittämistyönä toteutetun opinnäytetyön prosessia. Seuraavissa kappaleissa on 

kerrottu tämän kehittämistyönä toteutetun opinnäytetyön vaiheista, mukaillen tätä prosessimallia. 

 

 

 

KUVA 6. Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 24).  

 

 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2-aT14oXfAhWRhqYKHX6EA_MQjRx6BAgBEAU&url=https://docplayer.fi/20658015-Marja-liisa-hanhisalo-ja-maria-isotalo.html&psig=AOvVaw0ktDocwIBU5IrFS_gjDHqI&ust=1543999014520945
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5.1 Kehittämistyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Ylä-Savon SOTE ky:n kuvantamisen yksikköön kirjaa-

misen opas. Kuvantamisen yksikön kirjaaminen poikkeaa hoitavien yksiköiden kirjaamisesta, sillä 

käytössä on kaksi eri potilastietojärjestelmää RIS (radiologinen tuotannonohjausjärjestelmä) ja Pe-

gasos (organisaatiossa käytössä oleva potilastietojärjestelmä), joihin kirjataan tutkimuksiin liittyviä 

asioita. Kirjaaminen ei siis ole tavanomaista rakenteellista kirjaamista, mitä yleensä hoitoyksiköissä 

toteutetaan, vaan kohdentuu kuvantamistutkimuksiin ja ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin. Kuvan-

tamisen yksikössä on joitakin kirjaamisesta laadittuja ohjeita, mutta on myös paljon kirjaamatonta 

tietoa, jotka ovat vain työntekijöiden toimintatavoissa ja tottumuksissa, eikä niistä ole tietoa esimer-

kiksi muiden yksiköiden työntekijöillä. Henkilökunnan kirjaamisosaamisessa on havaittu puutteita ja 

kirjaamiskäytäntöjä on huomattu olevan monia erilaisia. Kehittämistyön tarkoituksena on tuottaa 

kuvantamisen yksikköön kirjaamisen opas, johon on koottu kaikki kuvantamisen yksikön kirjaami-

seen liittyvät vaiheet. 

 

Kehittämistyön tavoitteena on yhtenäistää yksikön kirjaamiskäytäntöjä ja parantaa kirjaamisen laa-

tua sekä tuoda työntekijöille näkemystä siitä, miten kirjattu tieto liikkuu eri järjestelmissä ja kenet 

tieto saavuttaa. Lisäksi tavoitteena on eri tietojärjestelmien avulla osoittaa henkilöstölle kirjaamisen 

mahdollisuudet ja näin ollen kehittää kirjaamista entistä tarkemmaksi ja yksityiskohtaisemmaksi. 

Opasta voidaan hyödyntää sekä perehdytyksessä että muistin tukena päivittäisessä työssä. Kirjaami-

seen liittyy tiivisti myös tietosuoja, jota nykypäivänä painotetaan entistä enemmän, joten kirjaami-

sen opas sisältää myös tietojärjestelmiin kohdennettua tietosuoja-asiaa. Hyvä ja oikeanlainen kirjaa-

minen on aina oikeusturva sekä potilaalle että työntekijälle. 

 

Ylä-Savon SOTE ky:n kuvantamisen yksikön kirjaamisen oppaan tavoitteena on: 

- selkeyttää ja yhdenmukaistaa kirjaamiskäytäntöjä 

- vahvistaa kuvantamisen yksikön kirjaamisosaamista 

- saada kirjaamisen ohjeistukset koottua yhteen (ei enää monia irrallisia ohjeita) 

- selkeyttää henkilökunnan käsitystä siitä, miten tiedot liikkuvat eri potilastietojärjestel-

mien välillä 

- painottaa tietosuojan merkitystä potilastietojärjestelmien käytössä 

- oppaan hyödyntäminen esim. perehdytyksessä 

 

Kehittämistyön tarkoitus tulevaisuuden visiota ajatellen: 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän visio on: 

- palvelut ovat laadukkaita, nykyaikaisia ja vastaavat asiakkaiden tarpeita 

- kuntayhtymä on toiminnassan edelläkävijä ja ennakoi palveluiden muutostarpeet 

- kuntayhtymä on vetovoimainen ja arvostettu työnantaja 

(Ylä-Savon SOTE ky 2011.) 

 

Kuvantamisyksikön kirjaamiskäytäntöjen kehittämisen suunnitelman visiot peilautuvat edellä mainit-

tuihin raameihin: 
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- kirjaaminen on laadukasta  

- kirjaaminen on yhdenmukaista 

- kirjaamiseen on selkeät ohjeet 

- henkilökunta tietää mitä kirjataan mihinkin järjestelmään 

- kirjaaminen toteutetaan hyvää tietosuojakäytäntöä noudattaen 

 

 

5.2 Taustatiedot Ylä-Savon SOTE ky:n kuvantamisen yksiköstä 

 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymään kuuluvat Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Sonkajärven ja 

Vieremän kunnat. Kuntayhtymän strategiset toimintaperiaatteet ovat asiakaslähtöisyys, laadukkaat 

ja vaikuttavat palvelut, kustannustehokkuus ja taloudellisuus, innovatiivisuus, ammatillisuus sekä 

ympäristöystävällisyys. (Ylä-Savon SOTE ky 2011.) Kuvantamisen yksikkö tuottaa Ylä-Savon alueella 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tarvitsemat radiologiset palvelut. Sen toiminta-ajatuk-

sena on joustava, taloudellinen sekä laadukas diagnostiikka ja toimintaa ohjaavat ihmisarvon kunni-

oittaminen, inhimillisyys, vastuullisuus, rehellisyys, turvallisuus, luovuus ja oikeudenmukaisuus. Ku-

vantamisen yksikön toiminta pohjautuu Ylä-Savon SOTE ky:n voimassaolevaan toiminta- ja talous-

suunnitelmaan.  (Asikainen 2017, 5.) 

 

Kuvantamisen yksikössä tehdään vuosittain kuvantamistutkimuksia noin 20 000 – 21 000 kpl.  Yksik-

köön kuuluu kaksi röntgenosastoa, ne sijaitsevat Iisalmen sairaalassa ja Kiuruveden terveyskeskuk-

sessa. Iisalmen sairaalan röntgenosastolla tehdään natiivikuvauksia, tietokonetomografiatutkimuksia, 

mammografioita, ultraäänitutkimuksia sekä ultraääniohjattuja toimenpiteitä. Lisäksi magneettitutki-

muksia tuotetaan ostopalveluna. Kiuruveden röntgenosastolla tehdään natiivikuvauksia, hammasku-

vauksia, ultraäänitutkimuksia sekä ultraääniohjattuja toimenpiteitä. Yksikön henkilöstöresurssiin on 

määritetty: erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri, kuvantamispalveluiden esimies, 9,5 röntgenhoitajaa, 

60 %:n varahenkilö (röntgenhoitaja) ja 1,5 osastonsihteeriä. Kuvantamisen yksikön asiakkaat tule-

vat kuntayhtymän omista lähettävistä yksiköistä, Rautavaaran, Kaavin, Juankosken, Lapinlahden ja 

Siilinjärven terveyskeskuksista, Kuopion yliopistollisesta sairaalasta, Vetrea terveys OY:stä, Terveys-

palvelu Verso Oy:stä, Iisalmen työterveysasema Oy:stä, S-työterveydestä, Sukevan vankilalta, Kun-

nanlääkärit Oy:stä sekä yksityissektorilta. (Asikainen 2017, 5-6.) 

 

 

5.2.1 Käytössä olevat potilastietojärjestelmät 

 

Ylä-Savon SOTE ky:ssä käytössä oleva potilastietojärjestelmä on Pegasos. Pegasoksesta tehdyt rönt-

genlähetteet siirtyvät rajapinnan kautta kuvantamisen yksikön käyttämään Commit; RIS - järjestel-

mään. Organisaation ulkopuolelta tulevat röntgenlähetteet tulevat joko Order Entry – ajanvarauspor-

taalin kautta RIS:iin tai ne kirjoitetaan järjestelmään manuaalisesti. Röntgenkuvat ja lausunnot tal-

lennetaan digitaalisessa muodossa Sectran PACS – järjestelmään, josta ne ovat hoitavan yksikön 

nähtävillä ids7 – kuvankatselujärjestelmän kautta. Kuntayhtymän potilaiden tutkimuksissa PACS – 
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järjestelmään puheentunnistuksella laadittu radiologin lausunto siirtyy Pegasokseen, potilaan hoito-

kertomukseen sekä potilaan OmaKantaan. (Asikainen 2017, 22.)  

 

Pegasos on CGI Suomi Oy:n kehittämä ja ylläpitämä potilastietojärjestelmä. Järjestelmä sisältää 

useita eri toimintamahdollisuuksia, kuten ajanvarauksen, yhteydenoton, neuvonnan, tulospostin 

sekä sähköisen sairauskertomuksen. Järjestelmä saa potilaan henkilötiedot käyttöönsä suoraan vä-

estörekisterikeskuksesta. Hoitokertomustiedot tallentuvat myös potilaan Kanta-arkistoon. (CGI 

2013.) 

 

Pegasoksen tietosuoja koostuu lokitiedoista sekä suostumusten, informointien ja kieltojen hallin-

nasta. Palvelujen antaja kerää asiakasrekisterikohtaisesti kaikesta asiakastietojen käytöstä ja jokai-

sesta asiakastietojen luovutuksesta seurantaa varten lokitiedot lokirekisteriin. (CGI 2013.) 

 

Commit; RIS on terveydenhuollon radiologian osaston tarpeisiin kehitetty ohjelmistokokonaisuus, 

joka on suunniteltu ja kehitetty Suomessa. RIS integroituu eri valmistajien kuvauslaitteisiin, kuva-

arkistoihin, potilastietojärjestelmiin ja muihin sairaalan tietojärjestelmiin. RIS-järjestelmällä voidaan 

tehdä röntgenlähete ja ajanvaraus, hallita potilaan käyntitietoja, ohjata potilastiedot kuvantamislait-

teille ja tallentaa lausunto. Järjestelmä kattaa myös radiologian osaston tilastointitarpeet. Lisäksi se 

mahdollistaa tietojen joustavan siirtämisen eri yksiköiden välillä. (Commit; Oy A 2018.) 

 

RIS kattaa alueellisen järjestelmän vaatimukset, se tukee monen rekisterinpitäjän ympäristöä, joissa 

voi olla useitakin kuvantamisyksiköitä. RIS-järjestelmään rekisteröityneiden ja ohjelmaa käyttävien 

toimenpiteistä kirjataan tarvittavat lokitiedot talteen, jotta myöhemmin on mahdollista selvittää 

kuka, koska, miksi ja mistä on tarkastellut potilastietoja. Potilastietojen luottamuksellisuus ja pysy-

vyys on turvattu rajoittamalla eri ryhmien käyttäjäoikeuksia sekä toimivilla tiedon varmistusmenetel-

millä. Kunkin käyttäjän oikeudet tarkistetaan sisäänkirjautumisvaiheessa. (Commit; Oy A 2018.) 

 

Sectra PACS on tuotettujen röntgenkuvien ja - lausuntojen sähköinen arkisto. Se sisältää työvälineet 

kuvien muokkaamiseen erilaisine mittatyökaluineen sekä mahdollisuuden kuvien ja lausuntojen jaka-

miseen ja katselemiseen koko kliinisen hoitoketjun aikana. PACS- ja RIS-järjestelmien välillä on kak-

sisuuntainen rajapinta, jonka välityksellä lähete-, tutkimus- ja lausuntoinformaatiot kulkevat. Rönt-

gentutkimuksiin ja radiologisiin toimenpiteisiin liittyvät kuvat tallentuvat automaattisesti eri kuvaus-

modaliteeteilta PACS:iin ja radiologi voi suorittaa järjestelmässä kuvien käsittelyn sekä lausunnon 

kirjoittamisen tai digitaalisen sanelun. PACS:n käyttäjien käyttöoikeuksilla voidaan rajata kullekkin 

käyttäjälle näkyvän datan määrää. (Commit; Oy B 2018.) 

 

 

5.2.2 Kirjaamiskäytännöt 

 

Ylä-Savon SOTE ky:n kuvantamisen yksikössä käytetään siis kahta eri potilastietojärjestelmää (RIS 

ja Pegasos), joihin voidaan kirjata potilaan tutkimuksiin liittyviä asioita. Koko organisaation potilas-

tietojärjestelmä on Pegasos, jota hoitavat yksiköt käyttävät. Kuvantamisen yksikössä puolestaan 
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käytetään pääasiassa RIS-järjestelmää, josta on tietoliikennerajapinta Pegasokseen. Röntgenosasto-

jen toimintakäsikirjan mukaan potilaan käyntitietojen tallennuksen periaatteena on, että jokaisen, 

jonka kohdalla tietoa syntyy, tieto tallennetaan käytettäviin järjestelmiin. Tällä eliminoidaan tietojen 

häviämisen mahdollisuus. (Asikainen 2017, 24.) 

 

RIS-järjestelmään kirjataan potilaiden tutkimustiedot. Käyntitietoihin tallennetaan tehdyt tutkimuk-

set, puolisuus, tutkimuksen suorittaneet henkilöt, exponoinnit, hukkakuvat, laskutuskerroin, annetut 

varjoaineet ja lääkkeet sekä annostiedot. RIS-järjestelmään kirjataan myös röntgenkuvien luovutta-

miseen liittyvät tapahtumat. (Asikainen 2017,24.) 

 

Pegasos – potilastietojärjestelmää käytetään kuvantamisen yksikössä tutkimuksiin tulevan potilaan 

laboratoriotulosten, lääkityksen tai riskitietojen tarkastamiseen. Potilaan kertomuksesta joudutaan 

toisinaan selvittämään myös muita kuvantamistutkimuksiin tai jatkohoitoon liittyviä asioita. Aina kun 

potilaan sähköisessä kertomuksessa käydään, on sinne kirjattava syy miksi tietoja käsitellään sekä 

liitettävä käynti kuvantamistutkimukseen liittyvään aiempaan palvelutapahtumaan, joka on yleensä 

lähettävän yksikön palvelutapahtuma. Kuvantamisen yksikön henkilökunta kirjaa Pegasokseen myös 

eri kuvantamistutkimuksiin liittyen potilaan jatkohoito-ohjeita (esim. toimenpiteiden jälkeen) sekä 

mahdolliset komplikaatiot (kuten varjoainereaktiot). Myös kuvantamistutkimusten ajanvaraukset hoi-

detaan Pegasoksen kautta. 

 

 

5.2.3 Tietosuojakäytännöt 

 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän johto vastaa siitä, että organisaatiossa on toimiva järjestelmä, jossa 

merkittävät tietoturva- ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Viranomaistehtävät, kunta-

laisille tarjottavat palvelut, kuntalaisten oikeusturva ja säilytettävät tiedot edellyttävät tietojen ja tie-

tojärjestelmien suojausta ja häiriötöntä toimintaa sekä tietoaineistojen tietojen oikeellisuutta ja käy-

tettävyyttä. Vastuu tietoteknisistä toimintaohjeista ja jatkuvuussuunnitelmista on prosessin, ICT-

palvelun ja tietojärjestelmän omistajilla. Potilastietojen käsittelyssä noudatetaan organisaation oh-

jeita ja määräyksiä, jotka ovat laadittu tietosuojalain- ja asetuksen perusteella. (Ylä-Savon SOTE ky 

2017, 18.) 

 

Ylä-Savon SOTE ky:n EU:n tietosuoja-asetuksen nykytilaan sopeuttamisen projektisuunnitemassa 

kerrotaan organisaation vastuusta toimia rekisterinpitäjänä. Rekisterinpitäjä on juridisessa vastuussa 

henkilötietorekisteristä, määrää sen käytöstä ja toimii tahona, jonka käyttöä varten rekisteri on 

luotu. Rekisterinpitäjän on laadittava rekisteriseloste, josta käy ilmi sen käyttötarkoitus, kerättävät 

tiedot ja niiden tietolähteet, rekisterinsuojaus sekä rekisterinpitäjän yhteystiedot. (Hyvärinen & Toivo 

2017, 5.) 

 

Käyttöoikeudet tietojärjestelmiin ja verkkoon myöntää esimies. Käyttöoikeudet anotaan sähköisesti 

organisaation käyttöoikeuslomakkeella ja pyyntö välittyy tunnuksia hallinnoiville tahoille. Työntekijä 
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allekirjoittaa tietosuoja- ja tietoturvasitoumuksen hakiessaan tietojärjestelmien käyttöoikeutta. Tu-

losyksikön esimies huolehtii, että työsuhteen päättyessä käyttäjätunnukset poistetaan käytöstä. (Asi-

kainen 2007, 23.) Henkilöstön tietoturva osaamisen varmistamiseksi jokaisen työntekijän on suori-

tettava vuosittain Navisec-tietoturvakoulutus, josta on esitettävä todistus esimiehelle. Uusille henki-

löille koulutus järjestetään työsuhteen alkaessa. Organisaatiossa suoritetaan tietosuojatarkastuksia 

säännöllisin väliajoin. Myös ammattihenkilöiden ammattipätevyys tarkistetaan rekrytointivaiheessa.  

(Ylä-Savon SOTE ky 2017, 18.) 

 

Ylä-Savon SOTE ky:ssä on nimetty organisaation tietosuojavastaava, joka toimii henkilökunnan ja 

potilaiden tukena tietosuoja asioissa, antaa tietosuojaan liittyvää koulutusta sekä osallistuu tieto-

suoja- ja tietoturvaohjeiden valmisteluun. Tietosuojavastaava toimii organisaatiossa henkilötietojen 

käsittelyä valvovana tahona sekä yhdyshenkilönä valvontaviranomaisiin, kuten tietosuojavaltuutet-

tuun. (Ylä-Savon SOTE ky 2018.) 

 

 

5.3 Kehittämistyön kartoitus ja suunnittelu 

 

Kartoitusvaiheessa selvitetään kehittämiskohteen tilanne ja siinä ilmenneet keskeiset toiminnalliset 

ongelmat. Kartoitusmenetelminä voidaan käyttää havainnointia, kyselyjä tai haastatteluja. Lisäksi 

tehdään kirjallisuuskatsaus, jonka avulla perehdytään kehittämisen aiheena olevaan ilmiöön ja sen 

käsitteisiin. Kartoitusvaiheen jälkeen alkaa suunnitteluvaihe, jossa määritellään kehittämistyön osa- 

ja kokonaistavoitteet. Lisäksi määritellään keinot, joilla tavoitteisiin pyritään. Suunnitteluvaiheessa 

laaditaan kehittämistyön toteuttamisohjelma sekä seuranta- ja arviontimenetelmä. (Lauri 2006, 

116.) 

  

Kehittämistyönä toteutetussa opinnäytetyössä tehdään aluksi toimintasuunnitelma, joka kertoo mitä 

tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään. Sen myötä opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite jäsentyvät 

ja samalla tekijä sitoutuu siihen mitä on suunniteltu. Toimintasuunnitelman avulla tekijä osoittaa, 

että kehittämistyön idea ja tavoite ovat tiedostettuja, harkittuja ja perusteltuja. Myös kehittämistyön 

arvioitu aikataulu sekä budjetti esitetään toimintasuunnitelmassa. (Vilkka ja Airaksinen 2004, 26 – 

28.) 

 

Koko Ylä-Savon SOTE ky:n organisaatiossa laadukkaaseen kirjaamiseen sekä tietosuoja-asioihin tar-

tuttiin entistä tarkemmin vuoden 2018 alussa, siinä havaittujen puutteiden ja epäkohtien vuoksi. Or-

ganisaatiossa järjestettiin Pegasos kirjaamiskoulutusta, jossa kuvantamisen yksikön osalta huomat-

tiin, että potilasasiakirjojen käyntitietojen kirjaaminen on puutteellista. Uusi tarkempi kirjaamiskäy-

täntö otettiin heti käyttöön, Pegasos vastuuhenkilöt antoivat kuvantamisen yksikön henkilökunnalle 

koulutusta ja laativat kirjallisen toimintaohjeen. Tämä herätti kuvantamisen yksikössä paljon keskus-

telua siitä, onko yksikön kirjaaminen tarpeeksi tarkkaa ja tapauskohtaista sekä miten tietosuoja to-

teutuu työskentelyssämme. Myös aika ajoin yksiköiden välisissä yhteistyöpalavereissa oli noussut 

esille tiedon kulkuun liittyvät ongelmat, etenkin kun yksiköissä käytetään eri tietojärjestelmiä. 
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Kehittämistyöni kartoitusvaiheessa selvitin havainnoimalla ja kyselemällä kuvantamisen yksikön kir-

jaamisen nykytilaa; sen määrää ja laatua sekä henkilökunnan kirjaamisen osaamista. Tein havain-

non, että kirjaamisen määrä vaihteli eri työntekijöillä, erityisesti Pegasos-kirjaamisen osalta. Pegasos 

järjestelmä koettiin monimutkaisena ja hankalakäyttöisenä RIS-järjestelmän rinnalla. Jatkohoito-oh-

jeita Pegasokseen kirjasi tai osasi kirjata vain muutama työntekijä. Suurin osa henkilökunnasta antoi 

jatkohoito-ohjeet potilaan mukaan kirjallisena, jolloin tiedon välittyminen potilaan hoitavaan yksik-

köön ei ollut taattua. Tämä käytäntö ei myöskään takaa hoitohenkilökunnan oikeusturvaa, sillä jat-

kohoito-ohjeiden antamista ei pystytä jälkikäteen todistamaan, ellei niitä ole kirjattu potilaan sähköi-

seen hoitokertomukseen. Myös ajanvarauskirjaamisen osalta henkilökunnan osaaminen vaihteli, 

etenkin muu tutkimus – ajanvaraus ei kaikille ollut helppoa sen monivaiheisuuden vuoksi.   

 

Huomasin myös, että yksikössä oli joitakin kirjaamisen osa-aluieta, joihin oli perehtynyt vain muu-

tama henkilö. Tällaisia olivat mm. Pegasokseen kirjattava patologian lähete sekä RIS-järjestelmään 

kirjattavat röntgenlähetteet. RIS-kirjaamisen osalta osaamisen puutteita oli myös sähköisen kuvasiir-

ron kirjaamisessa sekä CD-kuvapolton kirjaamisessa, joita oli syytä kerrata. Yksikön RIS - kirjaami-

sesta ei ollut olemassa kirjallisia ohjeita, vaan käytännöt olivat henkilökunnalla ikään kuin hiljaisena 

tietona jokaisella itsellään. 

 

Kartoitusvaiheessa selvititin ja vertailin RIS-kirjaamis käytäntöjä Ylä-Savon SOTE ky:n kuvantamisen 

yksikössä sekä KYS:n kuvantamisen yksikössä. Totesin, että RIS-kirjaamis mahdollisuuksia ei hyö-

dynnetä yksikössämme tarpeeksi hyvin ja kehittämistä sen suhteen olisi syytä tehdä. Lisäksi näin 

tarpeelliseksi avata työntekijöille näkemystä siitä, miten ja missä eri paikkoihin kirjatut asiat näkyvät 

ja miten tieto saavuttaa parhaiten sen kohteen, johon se on tarkoitettu. Myös potilastietojärjestel-

miin liittyvä tietosuoja oli ajankohtainen ja puhuttava aihe yksikössä, jossa työskennellään usein pa-

reittain ja jolloin potilasasiakirjoihin voi päästä käsiksi myös työkaverin tunnuksilla avatuilla ohjel-

milla. 

 

Laadin kehittämistyöstäni suunnitelman, jonka hyväksytin sekä kuvantamisen yksikön esimiehellä, 

että opinnäytetyötäni ohjaavalla opettajalla. Suunnitelman pohjalta anoin organisaatiolta tutkimuslu-

van kehittämistyöni toteuttamista varten. Yhdessä esimieheni kanssa pohdimme oppaan sisältöä ja 

rajausta, sekä kehittämisen tavoitteita kuvantamisen yksikön kirjaamisen käytäntöön ja – osaami-

seen liittyen. Lähtökohtaisesti tavoite oli se, että RIS-kirjaamista laajennetaan, jolloin sen eri osa-

alueita voidaan hyödyntää tehokkaammin. Pegasos-kirjaamisen osalta tärkein kehitettävä asia oli 

Pegasos-kirjaamisen osaamisen kehittäminen ja kirjaamisen määrän lisääminen. Pegasos-kirjaamista 

toteutettiin kuvantamisen yksikössä suhteellisen vähän, joten sen vuoksi osaaminenkin oli heikom-

paa. 

 

Kartoitus ja suunnitteluvaiheessa tutustuin myös aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja kokosin opin-

näytetyön raportin teoriaosuutta. Kuvantamisen kirjaamisesta tehtyjä kehittämistehtäviä en onnistu-

nut löytämään, mutta kirjaamisen oppaita muihin terveydenhuollon yksiköihin oli toteutettu opinnäy-

tetöinä useita. Muutamista, jotka koin hyödyllisenä omaa työtäni ajatellen, kokosin kirjallisuuskat-

sauksen, johon taulukoin merkittävimmät tulokset (Liite 3.) 
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5.4 Kehittämistyön toteutus 

 

Kehittämistyön toteutusvaihe sisältää toteutuksen ja sen seurannan arvioinnin. Mukana kehittämis-

työssä ovat sekä vastuuhenkilö (kehittämistyön tekijä) että osallistujat (keitä kehittämistyö koskee). 

Tavoitteena on rohkaista osallistujia tarkkailemaan toimintaympäristöään kriittisesti, tiedostamaan 

muutoksen tarpeet ja toimimaan muutoksen aikaansaamiseksi. Vastavuoroisessa yhteistyössä osal-

listujat tuovat esiin omia ideoita ja antavat palautetta kehittämisprosessista. Vastuuhenkilön tavoit-

teena on luoda toteutukseen innostavaa ilmapiiriä tukemalla, motivoimalla ja korostamalla osallistu-

jien roolia itse kehittämistyössä. (Lauri 2006, 117.)  

 

Kehittämistyön toteutusvaiheessa yksi tärkeimmistä tiedonkeruumenetelmistä on havainnointi. Ha-

vainnointi voi olla suoraa havainnointia, jolloin tutkija seuraa kehittämistyöhön liittyviä asioita paikan 

päällä siten, että siihen osallistuvat henkilöt voivat sen huomata. Tai se voi olla osallistuvaa havain-

nointia, jolloin kehittämistyön tekijä osallistuu itse toimintaan. Havainnot kirjataan ylös, jotta niitä 

voidaan hyödyntää kehittämistyön arvioinnissa. (Kananen 2012, 95.) 

 

Teoriaosuuden rungon saatuani jo hyvälle mallille, aloin työstämään itse opasta. Kävin RIS-kirjaa-

mista läpi tutkimusryhmittäin ja listasin asiat, joiden kirjaamista kuvantamisen yksikössä tulisi kehit-

tää. Tässä vaiheessa olin myös yhteydessä KYS:n kuvantamisen yksikön tietojärjestelmäasiantunti-

jaan, jolta tiedustelin heidän kirjaamiskäytäntöjään sekä otin selvää mitä lisäyksiä voin pääkäyttä-

jänä tehdä RIS-pohjiin, jotta se hyödyntäisi nimenomaan YSSOTE:n kuvantamisen yksikön kirjaa-

mista. KYS:n ja YSSOTE:n kuvantamisen kirjaaminen tapahtuu saman PSSHP:n RIS-organisaatiotun-

nuksen alla eli molemmat organisaatiot käyttävät mm. samaa tutkimusrekisteriä ja muita oheistoi-

mintoja. 

  

Tämän pohjalta kävin YSSOTE:n kuvantamisen yksikön osastopalaverissa 7.11.2018 esittelemässä 

näkökulmia tekemistäni havainnoista ja samalla kyselin lisää henkilökunnan kirjaamiskäytännöistä ja 

mielipiteitä kirjaamisen kehittämisestä. Sovimme yhdessä asiat, joita lähdetään kehittämään ja muu-

toksen aikataulua. Yksi merkittävä kirjaamisen puute, joka havaittiin jo tässä vaiheessa, oli potilaan 

raskauden kysymisen kirjaaminen tutkimuksissa, joissa käytetään ionisoivaa säteilyä. Sovittiin, että 

tämä uusi kirjaamiskäytäntö otetaan välittömästi käyttöön. Lisäksi myös näissä keskusteluissa kävi 

ilmi, että henkilökunnan kirjaamiskäytännöt olivat erilaisia Pegasos-kirjaamisen osalta. Osa kirjasi 

potilaiden jatkohoito-ohjeet aina Pegasokseen toimenpiteiden jälkeen, osa antoi potilaalle kirjallisen 

ohjelapun mukaan. Pegasos kirjaaminen koettiin aikaa vieväksi ja työlääksi, joten sovittiin, että selvi-

tän millä keinoin jatkohoito-ohjeiden kirjaaminen olisi helpompaa ja sujuvampaa, mutta että kirjaa-

miskäytäntö tulisi olemaan kaikilla samanlainen. Lisäksi keskusteluissa nousi esiin lisää kirjaamiseen, 

tietosuojaan ja tiedon siirtymiseen liittyviä asioita, joita oli syytä selvittää vielä asiantuntijoilta.  

 

Asiantuntijaneuvoja kyselin sähköpostitse KYS:n röntgenhoitajilta, PACS-vastaavilta ja fyysikolta, 

YSSOTE:n Pegasos- ja KanTa – järjestelmien vastaavilta sekä Commit Oy:n tietosuojavastaavalta. 

22.11.2018 testasin tiedonsiirtymiseen liittyviä vaiheita siltä osin, miten kirjattu tieto liikkuu Pe-
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gasoksen, RIS:n ja PACS:n välillä. Pegasos kirjaamisen osalta sovimme organisaation Pegasos asian-

tuntijan kanssa, että yksikön keskeisimmät jatkohoito-ohjeet kirjataan Pegasoksen hoitokertomuk-

seen fraaseiksi, joista ne ovat helppo ja nopea ottaa kertomukseen ja tarvittaessa lisätä niihin poti-

laskohtaista tekstiä. Tämän myötä päätettiin samalla päivittää jatkohoito-ohjeiden sisällöt. Lisäksi 

yksikön RIS-pääkäyttäjänä lisäsin RIS-järjestelmän taustoihin YSSOTE:n kuvantamisen yksikössä 

käytössä olevat radiologisten toimenpiteiden tarvikkeet sekä käytössä olevat lääkeaineet. Tavoit-

teeksi asetettiin, että uudet kirjaamiskäytännöt otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Ennen käytän-

töjen aloitusta henkilökunnalle pidettäisiin koulutusta ja samalla esittelisin laatimani kirjaamisen op-

paan. 

 

Oppaan materiaalin kokosin RIS- ja Pegasos järjestelmistä otetuista kuvista, jotka havainnollistavat 

tekstin lisänä kirjaamisen kokonaisuutta. Lisäksi hyödynsin jo ennestään laadittuja kirjaamisohjeita 

ja yhdistin irrallisia ohjeita osaksi opasta. Oppaan sisältö rajattiin koskemaan nimenomaan kuvanta-

misen yksikössä tehtävää kirjaamista, eikä se sisällä ohjeita esimerkiksi lähettäville yksiköille. Op-

paan tarkoitus ei myöskään ole toimia tietojärjestelmien käyttöohjeena, vaan se ohjeistaa tietojär-

jestelmiin tehtäviä kirjaamiskäytäntöjä. 

 

 

5.5 Kehittämistyön arviointi  

 

Kehittämistyön arviointia toteutetaan jo sen suunnittelu ja toteutusvaiheessa. Hyväksi koettu keino 

on ollut osatavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamisen arviointi, sillä kehittämistyössä ei tulok-

sia voida arvioida pelkästään lopputulosten perusteella. (Lauri 2006, 117 - 122.) Kehittämistyössä 

tulokset ovat harvoin suoraan yleistettävissä tai toistettavissa samanlaisina missään olosuhteissa. 

Tuloksena saadaan aikaan muutos entiseen, joka koskee vain kehittämisen kohteena ollutta ilmiötä. 

(Kananen 2012, 43.) 

 

Kehittämistyön etuina on, että sen myötä tekijä oppii suunnitelmallisuutta, järjestelmällisyyttä, itse-

näistä ajattelua ja kriittisyyttä. Se antaa kehittää tiedonhankintaa ja tiedon arviointia sekä ongelma-

ratkaisu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Myös kehittämistyön oma itsenäisyys vahvistuu, sillä 

kehittämistyö vaatii itsenäistä tiedonhakua, johtamista sekä tavoitteellista ja arvioivaa työskentelyta-

paa. (Ojasalo ym. 2015, 14 – 15.) 

 

Kehittämistyössäni yhteistyö kuvantamisen yksikön henkilökunnan kanssa toteutui hyvin. Työsken-

tely oli vastavuoroista ja koin, että henkilökunnalta tulleet ideat ja kysymykset ohjasivat hyvin opin-

näytetyöni etenemistä. Henkilökunta sisäisti yksikön kirjaamisen kehittämisen merkityksen sekä poti-

laan näkökulmasta, että oman terveydenhuollon ammattilaisen oikeusturvan näkökulmasta. Kirjaa-

misen kehitys alkoi jo prosessin aikana, henkilökunta alkoi kirjata tarkemmin ja useammin tiettyjä 

asioita, kuten kuvantamistutkimukseen tulevan potilaan raskauden tilaa sekä toimenpiteisiin liittyviä 

jatkohoito-ohjeita. 
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Esitin laatimani kirjaamisen oppaan ja pidin kirjaamiskoulutusta kuvantamisen yksikön henkilökun-

nalle 3.1.2019. Esityksessä kävin läpi myös opinnäytetyöni tarkoitusta ja tavoitetta sekä kerroin ylei-

siä asioita hoitotyön kirjaamisesta ja sen merkityksestä sekä potilaan että hoitohenkilökunnan näkö-

kulmasta. RIS-kirjaamista kävin läpi tutkimusryhmittäin, painottaen niitä kirjaamisosioita, jotka tule-

vat tämän kehittämistyön myötä uusina asioina käytäntöön. Pegasos-kirjaamista kävin läpi kokonai-

suudessaan, mitä kaikkea kuvantamistutkimuksiin liittyen Pegasokseen on kirjattava. Lopuksi kerroin 

vielä kuvantamistutkimuksissa kirjatun tiedon liikkumisesta eri tietojärjestelmien välillä ja toin esille 

tietosuoja näkökulmat sekä yleisellä tasolla, että RIS- ja Pegasos-kirjaamisen osalta. Koulutuksen 

edetessä henkilökunta esitti hyviä kysymyksiä ja toi esille kohtaamiaan ongelmatilanteita. Näiden 

osalta tein vielä tiedonhakua tietojärjestelmäasiantuntijoilta ja heidän ohjeistuksen mukaan päivitin 

muutamia oppaan kohtia uudelleen. 

 

Uudet kirjaamiskäytännöt otettiin koulutuksen jälkeen käytäntöön. Käytännön työn helpottamiseksi 

ultraääni- ja tietokonetomografiahuoneisiin lisättiin hoitajien tietokoneille yhdet näytöt lisää. Näin 

kirjaaminen on helpompaa silloin kun sitä tehdään kahteen eri potilastietojärjestelmään. Yhteistyö 

Pegasos-tietojärjestelmäasiantuntijoiden kanssa jatkuu, sillä jatkohoito-ohjeiden kirjaaminen fraasi-

muodossa on vielä kehittelyn alla, tällä hetkellä jatkohoito-ohjeet kirjataan vielä potilaskohtaisesti 

vapaalla tekstillä. Myös Ylä-Savon SOTE ky:n ulkopuolisista yksiköistä tulevien potilaiden jatkohoito-

ohjeiden kirjaamistapa on vielä selvitteillä. 

 

Kirjaamisen oppaan ja kirjaamisen koulutuksen hyötyinä voidaan nähdä myös osaamisen varmista-

misen ja jakamisen näkökulma. Opas sisältää kirjaamisen ohjeet mm. ensiapulääkityksen kirjaami-

sesta sekä patologian lähetteen kirjaamisesta, joita ei päivittäisessä työssä tarvita tai ne ovat olleet 

vain tiettyjen henkilöiden hallinnassa. Kattavan RIS-kirjaamisen hyötyinä voidaan puolestaan nähdä 

eri tilastojen tarkastelu mahdollisuuksissa. Kun on sovittu asiat, jotka jokainen työntekijä kirjaa, saa-

daan yksikön toiminnasta hyvinkin tarkkoja tilastoja, esimerkiksi koskien tutkimusmääriä, potilaiden 

annosmääriä, henkilökunnan kiinnipitäjänä toimiskertoja, hukkakuvamääriä, käytettyjen tarvikkei-

den, lääkeaineiden tai varjoaineiden määriä. RIS:n raportteja saadaan kuvantamisen yksikössä Click-

VieW-ohjelmiston avulla. 

 

Kehittämistyön myötä Ylä-Savon SOTE ky:n kuvantamisen yksikön kirjaaminen tulee olemaan tar-

kempaa ja kattavampaa. Kuvantamistutkimuksiin liittyvät asiat kirjataan yksityiskohtaisemmin, jolloin 

varmistetaan tiedon oikeanlainen välittyminen jatkohoidon kannalta. Henkilökunta on sitoutunut kir-

jaamiseen ja sen uudistuksiin sekä tiedostaa kirjaamisen merkityksen sekä potilaan että terveyden-

huollon ammattilaisen oikeusturvan näkökulmasta. Alla olevaan taulukkoon (Taulukko 1) on koottu 

kehittämistyön myötä kuvantamisen yksikön henkilökunnalle osoitetut kirjaamisen kehittämisen osa-

alueet sekä kirjaamisen kertaamisen osa-alueet. Kehittämisen osa-alueet pitävät sisällään uusia kir-

jaamiskäytäntöjä ja kertaamisen osa-alueet sisältävät kohtia, joiden kirjaamisosaaminen on havaittu 

olevan vaihtelevaa ja siksi niiden kertaaminen on paikallaan. 
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  KIRJAAMISEN KEHITTÄMISEN OSA-ALUE KIRJAAMISEN KERTAAMISEN OSA-ALUE 

RIS-KIRJAAMINEN Potilaan raskaustiedon kirjaaminen Peruskirjaaminen (työnkirjaus) 

  Kiinnipitäjän kirjaaminen Varjoainetietojen kirjaaminen 

  Opiskelijan kirjaaminen (potilaan lupa) RIS-lähetteen kirjaaminen 

  Tarvikkeiden kirjaaminen  Sähköisen kuvasiirron kirjaaminen 

  Lääkeaineiden kirjaaminen CD-kuvapolton kirjaaminen 

    RIS-ajanvarauskirjaaminen 

    Läheteinfo/Tutkimusinfo kirjaaminen 

      

PEGASOS-KIRJAA-
MINEN Jatkohoito-ohjeiden kirjaaminen Potilastiedoissa käynnin kirjaaminen 

  Ensiapulääkityksen kirjaaminen Pegasos ajanvarauskirjaaminen 

  Patologian lähetteen kirjaaminen   
 

TAULUKKO 1: Kuvantamisen yksikön kirjaamisen kehittäminen ja kertaaminen 

 

 

6 POHDINTA 

 

6.1 Kehittämistyön prosessin kulku 

 

Kehittämistyönä toteutettu opinnäytetyöni eteni prosessin mukaisesti, loogisessa järjestyksessä, jol-

loin se oli helppo toteuttaa. Kehittämistyön aiheen valittuani aloin tekemään kartoitusta ja suunnitte-

lua. Tutustuin mitä kehittämistyö tarkoittaa ja mitä se pitää sisällään, sekä laadin työstä toiminta-

suunnitelman. Opinnäytetyön raporttiin hankin kirjallisuudesta tietoa teoriaosuuteen, joka esittelee 

aiheen keskeisimmät käsitteet. 

 

Kehittämistyön toteutus sujui hyvin yhteistyössä kuvantamisen yksikön kanssa. Työn etenemistä hel-

potti se, että prosessin edetessä henkilökunnan kanssa käytiin vastavuoroista keskustelua kirjaami-

sesta, kirjaamiskäytännöistä ja - kokemuksista. Sain työhöni hyvin tukea myös esimieheltäni sekä eri 

tietojärjestelmien asiantuntijoilta, joka mahdollisti sen, että kehittämistyöni sisälsi arviointia jo to-

teuttamisprosessin aikana, ei vain lopussa. Kehittämistyön myötä esiin tuli muutamia kirjaamiseen 

liittyviä epäkohtia, joihin ei tähän mennessä ollut kiinnitetty huomiota ja näihin haasteisiin joutuivat 

myös tietojärjestelmäasiantuntijat, tietosuojavastaava sekä organisaation johto paneutumaan. Haas-

teet liittyvät Ylä-Savon SOTE ky:n ulkopuolisten yksiköiden lähetteillä kuvantamistutkimuksiin tule-

vien potilaiden jatkohoito-ohjeiden oikeaan kirjaamistapaan ja - paikkaan. Näiden osalta ohjeistus 

tullaan lisäämään oppaaseen organisaation annettua toimintaohjeet kirjaamisesta.  

 

 

6.2 Lopputuloksen arviointia 

 

Kehittämistyönä toteutettu opinnäytetyöni sisältää sekä raporttiosuuden että työyksikköön kohden-

netun tuotteen eli kirjaamisen oppaan. Laatimani kuvantamisen kirjaamisen opas on kohdennettu 



33 

 

nimenomaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuvantamisen yksikköön, sitä voidaan hyödyntää sekä 

Iisalmen että Kiuruveden röntgenosastoilla. Opas sisältää kuvantamistutkimusten osalta RIS- ja Pe-

gasos – kirjaamisen eli kirjaamiskäytännöt, joita yksikössä tulee noudattaa. Lisäksi opas sisältää tie-

don kulkuun ja tietosuojaan liittyvää tietoutta. Opas on laadittu Ylä-Savon SOTE ky:n viralliselle poh-

jalle ja se julkaistaan sähköisessä muodossa organisaation intranettiin. Näin ollen sitä on helppo tar-

vittaessa päivittää. Kuvantamisen yksikköön tulostetaan myös muutamia kirjallisia oppaita, joita voi-

daan helposti hyödyntää muistin tukena käytännön työssä. 

 

Kehittämistyön myötä kuvantamisen yksikön henkilökunta sisäistää kirjaamisen merkityksen osana 

potilaan hoitoprosessia sekä sen, että laadukkaasta ja asianmukaisesta kirjaamisesta on hyötyä sekä 

potilaalle että hoitohenkilökunnalle. Yksikön kirjaaminen tehostuu ja kirjaamiskäytännöt yhtenäisty-

vät. Useat irralliset ohjeet on koottu yhteen, joten myös niiden käytettävyys helpottuu. Yhteistyö 

lähettävien yksiköiden kanssa parantuu, tiedon paremman välittymisen myötä. Oppaan avulla jokai-

nen voi harjoitella ja ylläpitää kirjaamistaitojaan ja myös uuden työntekijän perehdytys kirjaamiseen 

on helpompaa sekä perehtyjälle että perehdytettävälle.  

 

 

6.3 Jatkokehityshankkeet 

 

Tämän kehittämistyön jatkokehityshankkeena näkisin kuvantamisen yksikön kirjaamiskäytäntöjen 

seuraamisen ja tutkimisen. Miten hyvin uudet kirjaamiskäytännöt toteutuvat ja miten kirjattu tieto 

saavuttaa jatkohoidosta vastaavan tahon. Tutkimusta voisi tehdä esimerkiksi ClickVieW-ohjelmistolla 

saatavilla tilastoilla tai tekemällä kyselyluontoisen tutkimuksen lähettäville yksiköille. Yhtenä hyvänä 

vaihtoehtona pitäisin myös kirjaamisen sisäisen auditoinnin pitämistä. Minna Tuomainen (2014) on 

opinnäytetyönään tehnyt sähköisen kirjaamisen auditointia Ylä-Savon SOTE ky:n kahdelle terveys-

keskuksen vuodeosastolle. Auditoinnissa käytettiin apuna valmista kirjaamisen arviointilomaketta ja 

tulokset analysoitiin käyttämällä sisällön analyysiä. Kuvantamistutkimusten kirjaamisen arviointilo-

make olisi sinänsä helppo toteuttaa, sillä kirjaaminen ei toteuta rakenteisen kirjaamisen mallia, vaan 

on yksinkertaisempaa. Tulosten perusteella mahdolliset kirjaamisen kehittämiskohteet tulisivat hel-

posti esille. 

 

RIS-järjestelmään kirjatuista tiedoista voi ClickVieW-ohjelman avulla tutkia tilastoja lähes kaikista 

kirjatuista asioista. Toiminnan kannalta hyviä seurattavia tilastoja ovat mm. hukkakuvien määrät ja 

syyt, varjoaineiden, lääkeaiden ja tarvikkeiden kulutusmäärät tai tutkimuksissa toimineiden kiinnipi-

täjien määrä sekä kiinnipitäjinä toimineet henkilöt. Kuvantamisen yksikössä voitaisiin pohtia, mitkä 

eri tilastot hyödyttäisivät ja kehittäisivät käytännön työtä, jos niitä alettaisiin systemaattisesti tarkas-

tatelemaan. 
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LIITE 1: YLÄ-SAVON SOTE KY:N KUVANTAMISEN YKSIKÖN KIRJAAMISEN OPAS 
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LIITE 2: TUTKIMUSLUPA 
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LIITE 3: TAULUKKO AIKAISEMMISTA KEHITTÄMISTÖISTÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekijät / vuosi Kehittämistyön nimi Kehittämistyön tarkoitus Kehittämistyön keskeiset tulokset

Heikkilä Merja & 

Leskelä Katri 2011

Hoitotyön 

rakenteinen kirjaaminen - 

opas 

siirtymävaiheen 

tueksi

Kirjaamisen opas Kuusamon tk:n 

henkilökunnalle (potilaan 

osastolle tulovaiheen 

kirjaamiseen)

Opas otettiin käyttöön Kuusamon 

terveyskeskuksen kirurgisen ja 

sisätautien osastoilla. Tavoite oli, että henkilökunta 

omaksuu FinCC:n mukaisen rakenteisen kirjaamisen 

uudeksi välineeksi omaan käytännön työhön.

Perätalo Jenni & 

Siltakoski Meeri 2016.

Hoitotyön 

kirjaaminen - opas 

kotihoitoon

Opas hoitotyön 

kirjaamisesta 

sähköiselle Effica-

asiakastietojärjestel

mälle Ylikiimingin kotihoitoon

Oppaan avulla 

hoitohenkilökunnan kirjaamisen tietotaito 

päivittyi, opas koettiin hyödylliseksi käytännön 

työssä. Kirjaamiskäytännöt selkiintyi ja asiakirjojen 

tiedonhaku helpottui.

Ruotsalainen Kirsi 2013.

Hoitotyön 

rakenteisen 

sähköisen kirjaamisen 

kehittäminen 

Domacare-

asiakastietojär

Kehittämistehtävä 

kognitiivisen 

oppimisnäkemyksen 

kautta. Rakenteisen kirjaamisen 

oppitunnit 

henkilöstölle.

Kirjaamisen päällekkäisyydet vähenivät. 

Kirjaamiskäytännöt yhtenäistyivät, 

raporttikäytäntöihin saatiin muutoksia, 

hoidon jatkuvuus ja potilasturvallisuus parantuivat 

sekä hoitotyön tiedon vertailtavuus mahdollistui. 

Flander Sanna, 

Järvinen Mia & Vesa 

Suvi 2014.

Hyvän oppaan jäljillä

Kehittää kirjallista opasta 

terveydenhoitajan 

työvälineenä 

raskausdiabetekseen liittyen.

Toimivan kirjallisen ohjausmateriaalin tulee olla 

asiakasryhmälle kohdennettua, 

oikeakielistä ja asioiden 

esittämisjärjestyksen suhteen harkittua. Oppaan 

on oltava selkeä, visuaalisesti silmää 

miellyttävä ja asiasisällöltään konkreettinen ja 

Tuomainen Minna 2014.

Hoitotyön 

rakenteisen, 

sähköisen kirjaamisen 

sisäinen auditointi ja 

kehit-

tämissuositusten 

Arvioida auditoinnin avulla 

hoitotyön kirjaamiselle 

asetet-tujen 

kansallistenminikriteerien 

toteutumista hoitajien 

päivittäisessä kirjaamisessa 

Kirjaamisen auditoinnin kokonaistulokseksi saatiin 

11,19 eli kirjaaminen oli arviointilomakkeen 

perusteella laadultaan 

kiitettävällä tasolla. Hoitotyön arvioinnissa 

havaittiin kuitenkin puutteita, jotka ovat korjattavissa 

yhtenäistämällä kirjaamis- ja arviointitapoja 


