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ABSTRACT 

 

Franssi, Petteri; Pekkarinen, Maarit. Project: A Guide for the Documentation of Nursing 
Summaries. Examples of the Nursing of Internal Medicine Patients. Oulu. Autumn 
2010, 36 pages + 3 appendices. Language: Finnish. 

Diaconia University of Applied Sciences (DIAK), North, Oulu, Degree Programme in 
Nursing, Registered Nurse.  

In the health sector, a high-quality nursing summary provides documentation of the 
diagnostic criteria and options for patient care, thus, enabling the safe continuation of 
treatment. As a patient document, it serves the patient care planning, implementation 
and follow-up as well as functions as a part of the health professionals´ legal protection. 
A coherent nursing summary is enabled by the Finnish Care Classification (FinCC), 
which provides nurses with a tool for professional nursing documentation. 

The purpose of this thesis was to build up a guide for the documentation of nursing 
summaries by nursing professionals. The guide includes examples of nursing summaries 
from situations where patients are being transferred from general medical treatment into 
special health care or being discharged from the hospital.  The example nursing 
summaries have been created in accordance with the Current Care Guidelines that are 
based on high levels of research evidence and have been published by the Finnish 
Medical Society Duodecim since 1994. The goal of this thesis was to enhance the 
quality of nursing summaries as well as to provide information and guidance on the 
systematic and uniform documentation of nursing. Writing high quality nursing 
summaries is a challenge for the professional development of nurses and helps in 
clarifying their professional know-how.  

This guide for the documentation of nursing summaries was created according to a 
productization process. In every phase of the process information for the guide was 
collected from practising nurses as well as from research literature. On several 
occasions, the guide was evaluated by nurses and other experts. The future needs and 
challenges were borne in mind when developing this guide and, hence, it can either be 
used as a paper version today or as an electric patient document in the future. This thesis 
was written at the request of the medical ward of the joint municipal welfare-board in 
the Raahe-area in Finland. The next challenge in the near future will be converting the 
guide into an electric form.  

 

 

 

 

Keywords: project, product, nursing, documentation, continuity of care, patient 
document. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Terveydenhuollon tavoitteena on tarjota potilaalle laadukasta hoitoa hoitoketjun kaikis-

sa vaiheissa kuten myös terveydenhuollon eri sektoreilla. Laadukkaaseen hoitoon lue-

taan näyttöön perustuvien hoitomenetelmien, hoidon dokumentoinnin ja ammatillisuu-

den lisäksi myös hoidon jatkuvuus ja potilasturvallisuus. Hoitotyön yhteenvedon tär-

keimmät tavoitteet ovat hoidon jatkuvuuden turvaaminen sekä potilasturvallisuus. Val-

tioneuvosto on tehnyt vuonna 2002 periaatepäätöksen valtakunnallisen sähköisen saira-

uskertomuksen käyttöönotosta. Tavoitteena on, että hoidon toteuttamisen ja seurannan 

kannalta oleellisin potilastieto kirjataan sähköisesti valtakunnallisesti yhdenmukaisella 

rakenteella. (STM 2002.) Toisena tärkeänä tavoitteena on, että nämä tiedot ovat potilaan 

suostumuksella käytettävissä yli rekisterinpitäjärajojen (STM 2004).  

 

Moniammatillinen yhteistyö onnistuu vain, jos tiedonkulku on katkeamaton. Hoitotyön 

yhteenvedon tekeminen on haaste sairaanhoitajan ammatilliselle kehittymiselle ja auttaa 

selkiyttämään ammatillista osaamista. Lisäksi se palvelee potilaan hoidon suunnittelua, 

toteutusta ja seurantaa sekä on osa terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvaa. 

Potilasasiakirjojen perusteella on voitava selvittää myös jälkikäteen hoidon ja toiminnan 

asianmukaisuutta.(TEO 2007.) 

 

Tämän opinnäytetyön tehtävänä on tuottaa opas sisätautipotilaan hoitotyön yhteenve-

dosta. Oppaassa käsitellään esimerkein yleisimpiä Raahen seudun hyvinvointikuntayh-

tymän sisätautien osastolla hoidettavia sairauksia. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää 

hoitotyön yhteenvedon laatimista. Oppaaseen on otettu esimerkit hoitotyön yhteenve-

doista kotiutuvalle potilaalle sekä toiseen laitokseen (terveyskeskuksen osastolle, yli-

opistollinen sairaalaan) siirtyvälle potilaalle. 
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2 HOITOTYÖN YHTEENVEDON DOKUMENTOINNIN TEOREETTISET LÄH-

TÖKOHDAT 

 

 

2.1 Potilasasiakirjojen dokumentointi 

 

Terveydenhuollossa potilasasiakirjojen laatiminen on tarkoin säädelty laeilla ja asetuk-

silla. Lakien ja asetusten mukaan laaditut potilasasiakirjat palvelevat potilaan hoidon 

suunnittelua, toteutusta ja seurantaa sekä edistävät hoidon jatkuvuutta. Lisäksi ne palve-

levat potilaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa sekä takaavat terveydenhuollon am-

mattihenkilöille oikeusturvan. Potilasasiakirjojen perusteella on voitava selvittää myös 

jälkikäteen hoidon ja toiminnan asianmukaisuutta. (TEO 2007.) 

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrittää potilaan oikeudet, potilaan tiedonsaanti-

oikeuden sekä pitää sisällään lait potilasasiakirjoista. Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan 

potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita 

asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia 

tai muita henkilökohtaisia tietoja. (L785/1992.) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

potilasasiakirjoista tarkentaa laissa potilaan asemasta ja oikeuksista mainittuja sähköi-

siin potilasasiakirjoihin liittyviä määräyksiä. Asetuksessa määritellään potilasasiakirjoi-

hin kuuluvaksi potilaskertomuksen ja siihen liittyvät potilastiedot tai asiakirjat samoin 

kuin muut potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä syntyneet tai muu-

alta saadut tiedot ja asiakirjat. (STM 2009.) 

 

Henkilötietolaki puolustaa yksityiselämän suojaa, turvaa henkilön yksityisyyttä ja pe-

rusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä. Laki edistää hyvän tietojenkäsittelytavan ke-

hittämistä ja noudattamista. Lisäksi laissa on määritelty virheettömyysvaatimus, jonka 

mukaan rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, ettei virheellisiä tai vanhentuneita hen-

kilötietoja käsitellä (virheettömyysvaatimus). (L523/1999.)  

 

Terveydenhuollon valtakunnalliset henkilörekisterit sisältävät henkilön terveydentilaa, 

sairautta tai vammaisuutta, häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia 
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toimia koskevia tietoja (L556/1989). Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 

sähköisestä käsittelystä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturval-

lista sähköistä käsittelyä. Terveydenhuollon potilastietojärjestelmien ja potilasasiakirjo-

jen tietorakenteiden tulee mahdollistaa sähköisten potilasasiakirjojen käyttö, luovutta-

minen, säilyttäminen ja suojaaminen. Käytettävät tiedot tulee voida rajata potilasasiakir-

jojen tietorakenteiden avulla vain kyseisen palvelutapahtuman kannalta tarpeellisiin 

tietoihin. Sähköisestä potilaskertomuksesta tulee tuottaa terveydenhuollon palvelujen 

antajan oman suunnittelun, johtamisen ja tilastoinnin sekä valtakunnallisen tutkimus- ja 

tilastotoiminnan kannalta tarpeelliset tiedot sekä hoidon tarpeen arviointia ja hoitoon 

pääsyn ajankohtaa koskevat tiedot. Lisäksi lain tarkoituksena on mm. tehostaa tervey-

denhuollon palvelujen tuottamista ja edistää potilaan tiedonsaantimahdollisuuksia. Tä-

mä laki velvoittaa kaikkia terveydenhuollon organisaatioita liittymään vuoteen 2011 

mennessä valtakunnallisten terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. 

(L159/2007.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö määrää asetuksella, että jokaisesta osasto- tai laitoshoito-

jaksosta tulee laatia loppulausunto. Hoidon loppulausunto on vastaavasti laadittava sel-

laisesta polikliinisesta hoitojaksosta, jonka loputtua hoito päättyy tai hoitovastuu siirtyy 

toiseen terveydenhuollon toimintayksikköön, jollei tästä poikkeamiseen ole erityisiä 

syitä. Loppulausuntoon tulee annettua hoitoa koskevan tiivistelmän lisäksi sisällyttää 

selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet potilaan seurannan ja jatkohoidon toteuttamiseksi. 

Loppulausunnossa tulee lisäksi kuvata mahdolliset poikkeavuudet potilaan toimenpiteen 

jälkeisessä toipumisessa ja potilaan tila hänen poistuessaan hoitoyksiköstä. (STM 2001.) 

Yhteenveto potilaalle annetusta hoidosta sekä jatkohoito-ohjeet pitää toimittaa potilaalle 

ja jatkohoitopaikkaan potilaan suostumuksen mukaisesti ja viipymättä. Yhteenveto tulee 

myös kiireettömässä tapauksessa lähettää viiden vuorokauden kuluessa hoidon päätty-

misestä. (STM 2009.) 

 

Terveydenhuollon toimintaan osallistuvilla ammattihenkilöillä on terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain (L559/1994) mukaan velvollisuus laatia ja säilyttää 

potilasasiakirjat sekä pitää niihin sisältyvät tiedot salassa. Sähköistä potilaskertomusjär-

jestelmää käyttävillä potilaan hoitoon osallistuvilla terveydenhuollon ammattihenkilöil-

lä on lakisääteinen velvollisuus kirjata toimintansa potilasasiakirjoihin (STM 2003:38).  
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2.2 Hoitotyön yhteenveto 

 

Hoitotyön yhteenveto on osa hoitotyön rakenteista kirjaamista. Kun tässä opinnäyte-

työssä käytetään termiä ”hoitotyön yhteenveto”, tarkoitetaan sillä Suomalaisen hoito-

työn luokituksen eli FinCC:n (Finnish Care Classification) määrittelemän mukaista hoi-

totyön yhteenvetoa:  

Hoitotyön yhteenvedon koostaa terveydenhuollon ammattihenkilö erikois-

alalehdelle hoitojakson kannalta keskeisistä hoitotyön ydintiedoista, joita 

tarvittaessa täydennetään hoitotyön luokitusten pää- tai alaluokkien avulla 

ilmaistuilla tiedolla ja vapaamuotoisella tekstillä. Hoitotyön yhteenvetoon 

siirtyvät automaattisesti muualta potilaskertomuksesta tarvittavat mo-

niammatillisesti yhteiset tiedot kuten potilaan henkilötiedot, osas-

to/yksikkötiedot, hoidon aloitus, hoitojakso ja tulotilanne. (FinCC – luoki-

tuksen käyttöopas 2008, 11.) 

 

Hoitotyön yhteenvedon tärkeimmät tavoitteet ovat hoidon jatkuvuuden turvaaminen 

sekä potilasturvallisuus. Sillä annetaan nopeasti kattava kuva potilaalle annetusta hoi-

dosta ja hoidon suunnitelmista ja sen avulla päästään nopeasti hoidon alkuun uudessa 

hoitopaikassa. Kattavan hoitotyön yhteenvedon hyötyjä ovat ajan säästäminen ja se, että 

potilaan asiat ovat koottuna ja helposti käytettävissä. Se kertoo sekä sairaanhoitajan 

arvion että potilaan näkemyksen hoidon tarpeista, toteutuksista ja hoidon onnistumises-

ta. (Ensio & Saranto 2004, 43; STM 2007b; Eriksson, Koivukoski, Riukka 1999, 30–

32.)  

 

Hoitotyön yhteenvedon tekeminen on myös haaste sairaanhoitajan ammatilliselle kehit-

tymiselle ja auttaa selkiyttämään sairaanhoitajan ammatillista osaamista. Ammatillinen 

kehittyminen on jatkuva oppimisprosessi. Sen kautta sairaanhoitaja hankkii tietoja, tai-

toja ja kykyjä, joita hyödyntämällä hän voi vastata muuttuviin ammattitaitovaatimuksiin 

(Hilden 2002, 33). Tällaisesta työkokemuksesta lähtevästä oppimisesta sairaanhoitaja 

ottaa itse vastuun omasta uuden oppimisesta (Ruohotie 2002, 9). Eettisesti toimiva sai-

raanhoitaja huolehtii itse ammattitaitonsa ja -tietojensa ajantasaisuudesta (Kiikkala ym. 

1998, 20–26). 
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Valtakunnallinen rakenteinen kirjaaminen helpottaa tulevaisuudessa hoitotyön yhteen-

vedon laatimista. Tarkoituksena on, että hoitotyön yhteenvetoon siirtyy automaattisesti 

muualta potilaskertomuksesta moniammatillisesti yhteiset tiedot kuten henkilötiedot, 

hoitava osasto, päivämäärä, hoitojakso ja tulotilanne. (Hoidok-hanke 2008, 38.) Raken-

teisen hoitotyön yhteenvedon kirjaamisen tavoitteena on, että samaa tietoa ei tarvitse 

kirjata useaan kertaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kertaalleen kirjattu tieto voidaan valita 

siirtymään automaattisesti hoitotyön yhteenvetoon. Kirjaaja voi siis valita haluamansa 

tiedot kaikilta eri lomakkeilta (mm. lääkehoito, fysioterapia) ja ne siirtyvät yhteenve-

toon. Tällä voidaan välttää päällekkäistä kirjaamista ja vähennetään virheiden muodos-

tumista. Kattava ja luotettava hoitotyön yhteenveto sisältää potilaan henkilö- ja tausta-

tietojen lisäksi hoitoon tulon syyt ja voinnissa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat 

jatkohoidon suunnitteluun seuraavassa hoitopaikassa. Potilaalle annettu neuvonta, ohja-

us ja hoito-ohjeet ovat tärkeää tietoa jatkohoitopaikalle, samoin potilaan käytössä olevat 

apuvälineet. Potilaalla olevat katetrit, kanyylit ja dreenit pitää mainita hoitotyön yhteen-

vedossa. Potilaan voimassa oleva ja tarkistettu lääkelista, potilaan saamat lääkkeet ja 

kellonaika, on oltava joko yhteenvetoon kirjattuna tai erillisenä liitteenä. Sovitut kont-

rollit, mahdolliset kotihoidon palvelut ja yhteydet omaisiin tulee näkyä hoitotyön yh-

teenvedossa, jotta se on luotettava ja ajantasainen. Yhteenveto siis kokoaa potilaalle 

tehdyn hoidon ja potilaalle suunnitellut toimenpiteet johdonmukaiseksi kokonaisuudek-

si. (Ensio & Saranto 2004, 43; STM 2007b; Eriksson, Koivukoski, Riukka 1999, 30–

32.) 
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2.3 Hoitotyön yhteenveto osana systemaattista kirjaamista  

 

Kaikissa sähköisissä potilastietojärjestelmissä otetaan tulevaisuudessa käyttöön samat, 

määrätyt tietorakenteet. Osana sähköistä potilaskertomusta ovat hoitotyön ydintiedot, 

joita ovat hoidon tarve, hoitotyön toiminnot, hoidon tulokset, hoitoisuus ja hoitotyön 

yhteenveto. Hoitoprosessin systemaattinen kirjaaminen sähköiseen potilaskertomukseen 

tapahtuu käyttämällä Suomalaista hoitotyön luokitusta (FinCC), joka muodostuu Suo-

malaisesta hoidon tarveluokituksesta (SHTaL), Suomalaisesta hoitotyön toimintoluoki-

tuksesta (SHToL) ja hoidon tuloksen tilan luokituksesta (SHTuL). Tarpeen arvioinnissa 

kartoitetaan potilaan terveydentilaan liittyviä ongelmia, joita voidaan poistaa tai lievittää 

hoitotyön keinoilla. Hoitotyön toiminnoissa tehdään suunnitelma tavoitteiden saavutta-

miseksi eli mitä hoitotoimia tarvitaan ja millä aikataululla. Hoitotyön toiminnoissa kir-

jataan mitä on tehty, miten on tehty, kirjataan vointi ja sen muutokset yksityiskohtaises-

ti. Hoidon tulosten arvioinnissa katsotaan, onko tavoitteet saavutettu ja arvioidaan, onko 

potilaan tila parantunut. Potilaan tarpeista lähtevä kirjaaminen tuo sisällön hoitoisuuden 

määrittymiselle. Yhteenveto tehdään hoitojakson päättyessä. Yhteenveto annetaan poti-

laan mukana toiseen hoitopaikkaan, sairaalaan tai potilaalle itselle kotiutuessa. Siinä 

verrataan potilaan tulotilannetta nykyiseen tilanteeseen ja kootaan hoitojakson aikana 

tapahtuneet keskeiset asiat. Hoitotyön yhteenveto antaa kattavan käsityksen annetusta 

hoidosta ja potilaan tilanteesta. (FinCC –luokituksen käyttöopas 2008, 3, 8-11.) 

 

Potilaan hoitotietojen pitää olla viiveettä käytössä kaikilla tietoja tarvitsevilla. Jotta tieto 

siirtyy mahdollisimman tarkkana ja ymmärrettävänä, kirjaamiselta edellytetään yhden-

mukaisuutta ja rakenteisuutta. Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen tarkoittaa asi-

akkaan hoidon kuvaamista sähköisissä potilaskertomusjärjestelmissä hoidollisen pää-

töksenteon vaiheiden mukaan, mitä kirjataan (sisältö) ja miten kirjataan (rakenne). Näi-

den systemaattisten rakenteiden on tarkoitus standardoida kirjaamiskäytäntöjä niin, että 

hoitotietoja voidaan käyttää potilaan parhaaksi. (Saranto, Sonninen 2007, 12.)  
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2.4 Hoidon jatkuvuus ja potilasturvallisuus hoitotyön yhteenvedon kannalta 

 

Potilaan hoitoprosessiin kuuluva palvelujen sujuva eteneminen ilman katkoksia on laa-

dukkaan ja tehokkaan hoitotyön edellytys (Tanttu 2007, 147). Potilaat liikkuvat paljon 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, jolloin potilaan hoidon jatkuvuu-

den kannalta on oleellista varmistaa ehjä palvelukokonaisuus hänen siirtyessä palvelu-

järjestelmästä toiseen. Palvelu- tai hoitoketjun on toimittava sujuvasti sekä lähipalvelu-

jen että erikoissairaanhoidon välillä. (STM 2001; 2002.) Erikoissairaanhoitolaki määrää, 

että erikoissairaanhoidon pitää toimia yhteistyössä terveyskeskusten kanssa niin, että 

kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden 

(L1062/1989). Terveydenhuollon palveluketjun sujuvuuteen vaikuttavat sopimukset 

potilaan jatkohoidosta ja jatkohoidon organisointi. Huonosti suunniteltu jatkohoito ai-

heuttaa potilaille turhia odotuksia ja kyselyjä jatkohoitoon pääsyn suhteen. Jatkohoitoa 

järjestettäessä on tärkeää määritellä siirtyvän tiedon tarve, sovitut kirjaamiskäytännöt ja 

tiedon siirtyminen raportoitavaan ja seurattavaan muotoon (Tanttu 2007, 169). Mo-

niammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ja perus-

terveydenhuollon välillä luo edellytykset turvalliselle hoidon jatkuvuudelle (Porre 2001, 

58). Sujuva tiedonkulku lisää potilastyytyväisyyttä ja eri työyhteisöjen välistä työnteki-

jöiden työn sujuvuutta sekä parantaa palvelujen taloudellisuutta (Nyholm, Suominen 

1999, 74).  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-

järjestelmät voivat tietoteknologian avulla toimia yhdessä niin, että hoidon jatkuvuus on 

turvattu. Ongelmana on, että perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, yksityisen sektorin 

ja erikoissairaanhoidon erillisyys tuottaa päällekkäisiä tutkimuksia ja hoitoja sekä aihe-

uttaa viiveitä hoidoissa. Potilaan tiedot toisista organisaatioista eivät ole saatavilla ja 

palvelut ovat koordinoimattomia. Ratkaisuksi ongelmiin on pyritty kehittämään sauma-

ton palvelu- tai hoitoketju. Saumaton palveluketju on määritelty seuraavasti:  

Saumattomalla palveluketjulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa asiakkaan 

tarvitsema palvelu ja hoito yhdistyvät asiakaskeskeiseksi, saumattomaksi 

kokonaisuudeksi yli organisaatio- ja hallintorajojen. Saumattomassa pal-

veluketjussa on keskeistä tiedon jakaminen terveyden edistämisen, sosiaa-

lihuollon, perusterveydenhuollon, sairaalahoidon, kuntoutuksen ja sosiaa-
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livakuutuksen palveluiden kesken siten, että asiakkaan hoidon ja palvelun 

kulloinenkin kokonaisuus tulee parhaalla mahdollisella tavalla toteutetuk-

si. Tuloksena on voimavarojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö, 

laadun paraneminen ja asiakkaan kasvava osallistuminen häntä koskeviin 

palvelupäätöksiin ja palveluihin. (Nissilä 2002, 21.) 

  

Potilaan hoidon jatkuvuuden kannalta ehjä palvelu- tai hoitoketju mahdollistaa palvelu-

jen suunnittelun kokonaishallinnan. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite on, että mo-

lemmat tahot voisivat kirjata samaan tietojärjestelmään, jolloin potilaan hoitoon tarvit-

tava tieto on kaikkien tarvitsevien saatavilla. Näin voidaan potilaan hoitoa suunnitella ja 

järjestää moniammatillisesti. Tällaisen hoito- ja palvelusuunnitelman muutokset ovat 

reaaliaikaisesti kaikkien hoitavien tahojen nähtävissä. (Nissilä 2002, 34–35.)  

 

Palveluketjun katkeamisen syinä on useimmin henkilökunnan osaamattomuus, väärin 

organisoitu toiminta ja se, ettei asiakkaan yksilöllisyyttä ole otettu huomioon. Myös 

tiedon kulun katkeaminen, asiantuntijoiden välinen yhteistyön puute ja osaamisen väärä 

kohdentaminen lisäävät riskiä tiedon kulun katkeamiseen. Terveydenhuollon organisaa-

tioiden välisen tiedon kulun odotetaan helpottuvan kansallisen potilaskertomusarkiston 

ja aluetietojärjestelmien kehittämisen myötä. Aluetietojärjestelmän käyttöönoton tavoite 

on tukea kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelua ja ohjausta sekä 

mahdollistaa saumattomasti yli organisaatiorajojen ulottuvan asiakkaan palveluketjun 

toteuttaminen. (Tanttu 2007, 171; 190.) Perälän ym. tutkimuksessa on todettu, että hoi-

don jatkuvuuden ongelmana ovat nimenomaan puutteet tiedonkulussa, jotka koskevat 

potilaan hoitoa ja palvelua (Perälä ym. 2003, 58). Porren pro gradu-tutkimuksessa hoi-

don jatkuvuudesta kotihoidon yöpartiopalvelussa ilmeni, että hoidon jatkuvuudessa ja 

tiedonkulussa oli runsaasti ongelmia potilaiden kotiutuessa. Huono tiedonkulku aiheut-

taa ongelmia eri toimijoiden välillä ja moniammatillinen yhteistyö onnistuu vain, jos 

tiedonkulku on katkeamaton. (Porre 2001, 58–59.) Koposen tutkimuksessa tuli esille, 

että jo nyt on olemassa toimiva, joustava ja voimavaroja hyödyntävä toimintamalli poti-

laan selviytymisen edistämiseksi kotiutustilanteessa. Toimintamallin toteuttamisessa on 

kuitenkin vaikeuksia ja yhteistyössä kehittämisen tarpeita. Sairaalan ja kotihoidon toi-

minnan kehittämishaasteita ovat toimivan kontaktin luominen. (Koponen 2003, 116.) 
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Viime vuosina tehdyissä tutkimuksissa enemmän kuin puolet haitallisista hoitotapahtu-

mista on sattunut lääkehoidossa. Lähes 34 % virheistä johtui vajavaisesta kirjaamisesta, 

määrittelemättömästä hoitoprosessista, neuvonnan ja ohjauksen puutteesta. (Saranto, 

Ensio & Valtonen 2006, 132–133.) Hoitotyön yhteenvedon asiallinen ja ohjeiden mu-

kainen laadinta on yksi keino turvata hoidon jatkuvuus sekä lisätä potilasturvallisuutta. 

 

Suomalaisessa mallissa potilasturvallisuudella käsitetään kaikkia terveydenhuollossa 

toimivien yksilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena 

on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Käsite kattaa 

hoidon turvallisuuden, turvallisen lääkehoidon ja laiteturvallisuuden. Potilasturvallisuus 

on osa hoidon laatua, jonka osaltaan turvaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

(L785/1992) sekä laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (L554/1994). Potilaan nä-

kökulmasta potilasturvallisuus on sitä, ettei hoidosta aiheudu hänelle haittaa. (ROHTO 

2006, 6.) Cooperin ym. mukaan potilasturvallisuus sisältyy järjestelmän rakenteisiin, se 

on siis enemmän kuin puuttumista haitallisiin tapahtumiin tai tunnistettavien, estettävis-

sä olevien virhetapahtumien välttämistä. (Cooper ym. 2000.) Luxemburgin potilastur-

vallisuusjulistuksen mukaan terveydenhuoltojärjestelmä pitää suunnitella niin, että vir-

heet ja haittatapahtumat voidaan ennaltaehkäistä, tunnistaa tai hallita. Potilasturvallisuus 

paranee, kun potilasturvallisuutta vaaliva kulttuuri saadaan luotua koko terveydenhuol-

tojärjestelmään. (Luxembourg Declaration 2005.) 
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3 HOITOTYÖN YHTEENVETO -PROJEKTIN TOTEUTUS 

 

 

3.1 Kehittämistarpeiden tunnistaminen  

 

Projekti käynnistyi keväällä 2009 kehittämistarpeiden tunnistamisesta. Kehittämistar-

peiden määrittelyssä olennaisinta oli selvittää kehittämistarpeiden laajuus. Käytännössä 

määriteltiin, keitä asiakasryhmiä kehittämistarpeet koskettivat ja kuinka yleinen kehitys-

tarve oli, koska jokaisella asiakasryhmällä tarpeet ovat erilaisia (Jämsä & Manninen 

2000, 31). Projekti lähti liikkeelle Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sisätautien 

osaston aloitteesta, jossa he toivoivat meidän tekevän opinnäytetyön osaston tarpeisiin. 

Osastonhoitajan ja opinnäytetyötä ohjaavan opettajan avustuksella opinnäytetyön ai-

heeksi muotoutui hoitotyön yhteenvedon dokumentointi. Aiheen valintaan vaikutti se, 

että osastolla haluttiin lisää työkaluja dokumentoinnin kehittämiseksi. Opinnäytetyön 

aihe tukee myös tulevaisuuden tarpeita valtakunnallisen, yhtenäisen rakenteisen potilas-

tietojärjestelmän käyttöönoton helpottamiseksi.  

 

Kehittämistarpeita selvitettäessä perehdyttiin aiheeseen sekä siihen, onko aiheesta tehty 

muualla tutkimuksia tai oppaita. Tarve oppaalle korostui lukiessa tutkimuksia, joissa 

mainittiin tiedon siirtymisessä tapahtuvista ongelmista sekä potilasturvallisuuden vaa-

rantumisista tiedon kulun katkettua erityisesti, kun potilaita koskeva tärkeä tieto ei väli-

ty lainkaan. Hyvin herkkiä tiedon kulun katkeamiselle ovat potilaiden siirrot osastoilta 

toiselle, toiseen laitokseen tai kotiin. Huolimattomasti laaditut tai lukematta jääneet esi-

tietoja sisältävät sairauskertomusmerkinnät aiheuttanevat nekin paljon vahinkoa. Kirjal-

lisuudesta ei löydy tätä aihetta koskevaa systemaattista tutkimusta. (Pasternack 2006, 

2466.)  
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Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selvityksen ”Miten potilasturvallisuutta edis-

tetään?”. Siinä mainitaan dokumentointi omana kohtana potilasturvallisuuden kannalta 

seuraavalla tavalla: 

Yleiseen turvallisuussuunnitteluun sisältyvät potilasturvallisuusnäkökoh-

dat ja niihin liittyvät toimenpiteet sairaaloissa, terveyskeskuksissa, van-

hainkodeissa ja palvelutaloissa: 

 …Dokumentointi 

 Tiedonkulku 

 Tietoturvallisuus 

 Sähköinen potilasasiakirjajärjestelmä. (STM 2008, 15.) 

Tässä selvityksessä dokumentointi on otettu omana osiona esiin potilasturvallisuudesta 

puhuttaessa. Muissa tutkimuksissa ja julkaisuissa dokumentointi joko luetaan automaat-

tisesti kuuluvaksi potilasturvallisuuteen tai sitten sitä ei koeta tärkeäksi tekijäksi. Kai-

kessa muussa tutkivassa tekstissä dokumentoinnista ei puhuta omana osionaan vaan se 

on luettava rivien välistä. Potilasturvallisuus koetaan tutkimuksissa pääosin toiminto-

keskeisesti joko hoitotyön tai lääkehoidon kautta. 

 

Sähköinen potilaskertomusjärjestelmä antaa mahdollisuuden suunnitellusti muuttaa 

toimintaa eli työn tekemistä. Tämä edellyttää kuitenkin yhtenäistä kirjaamiskäytäntöä, 

tiedonhakujärjestelmää ja tietojärjestelmien toimivuutta. Toistaiseksi useimmat Suo-

messa käytössä olevat potilastietojärjestelmät eivät tue riittävästi prosessinmukaista, 

rakenteista hoitotyön kirjaamista. Hoitoisuuskooste, hoitotyön yhteenveto ja erilaiset 

hakutoiminnot tulevat vasta potilastietojärjestelmien seuraavissa versioissa. Tämä hoito-

työn dokumentointihankkeen loppulausuma osoittaa sen, että tilanne on edelleen kovin 

sekava kirjaamiskäytäntöjen osalta. (Hoidok-hanke 2008, 66–67.)  

 

Opinnäytetyön tehtävänä on tuottaa hoitotyön yhteenvedon dokumentointi −opas Raa-

hen seudun hyvinvointikuntayhtymän sisätautien osaston käyttöön. Opas sisältää malli-

esimerkkejä tyypillisimpien sisätautien osaston potilaiden hoitotyön yhteenvedoista. 

Oppaan tavoitteena on antaa tietoa ja ohjata hoitajia systemaattiseen hoitotyön yhteen-

vedon kirjaamiseen. Yhtenäinen käytäntö hoitoyhteenvedon periaatteista ja sisällöstä 

nopeuttaa sairaanhoitajan työtä, edesauttaa saumattomien hoitoketjujen syntymistä ja 

parantaa potilasturvallisuutta.  
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3.2 Projektisuunnitelma  

 

Jotta projektissa päästään eteenpäin, tarvitaan projektisuunnitelma (Ruuska 2007, 178). 

Projektisuunnitelman (Liite 1) työstäminen alkoi keväällä 2009 heti aiheen valinnan 

jälkeen, aikataulu suunnitelman valmiiksi saamiseksi oli tiukka. Projektisuunnitelman 

tekeminen kesti teoreettisen pohjan osalta useamman kuukauden, koska hoitotyön yh-

teenvedosta, sähköisestä kirjaamisesta ja sen liittymisestä laadukkaaseen hoitoon on 

vähän tutkimuksia. Osaltaan tehtävää helpotti FinCC:n luokitusjärjestelmän olemassa 

oleminen sekä STAKES:n (STAKES hoitosanastoa.) valmiit määritelmät kirjaamisen 

osalta.  

 

Jotta projekti voi toimia sille tarkoitetulla tavalla, perustettiin opinnäytetyön aloituksen 

yhteydessä projektiorganisaatio. Projektissa oli alusta alkaen mukana opinnäytetyön 

tekijöiden lisäksi opinnäytetyön ohjaaja ja työelämän edustajat Raahen seudun hyvin-

vointikuntayhtymän sisätautien osastolta. Tällaista projektiorganisaation koostumusta 

nimitetään kolmikantaperiaatteeksi (Vilkka, Airaksinen 2003, 49). Projektiorganisaatio 

koostui projektiryhmästä, projektin ohjausryhmästä, asiantuntijaryhmästä sekä opiskeli-

jaopponenteista. Projektiryhmän jäseniä olivat sairaanhoitajaopiskelijat. Projektiryhmän 

jäsenet suunnittelivat ja toteuttivat projektin sekä kirjoittivat loppuraportin. Ohjausryh-

mään kuuluivat Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajia sekä Raahen seudun 

hyvinvointikuntayhtymän sisätautien osaston osastonhoitaja sekä sisätautien osaston 

kirjaamisen kehittämisestä vastaava sairaanhoitaja. Projektin edetessä ohjausryhmä oh-

jasi projektiryhmää kiitettävästi ja tuki projektin etenemistä sen eri vaiheissa. Jotta pro-

jekti onnistuisi, projektiryhmän jäsenet valmistautuivat ohjauskeskusteluihin huolella, 

olihan vastuu ohjauksesta ja sen onnistumisesta loppujen lopuksi projektiryhmän jäse-

nillä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 50; Kuokkanen, Kivirinta, Määttänen & Oc-

kenström 2007, 40.) 
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3.3 Tuotteen kehittäminen 

 

Tuotteen kehittäminen alkaa ideointiprosessilla, jonka tarkoituksena on selvittää millai-

nen tuote vastaisi eri tahojen tarpeisiin ja tuotteen toteuttamismahdollisuuksia. Apuna 

voi käyttää esimerkiksi ideapankkimenetelmää, mikä tarkoittaa toiveiden ja ehdotusten 

keräämistä eri tahoilta. Tuotteen kehittäminen etenee ideavaiheessa valittujen ratkaisu-

vaihtoehtojen, periaatteiden, rajausten ja asiantuntijayhteistyön mukaisesti. (Jämsä & 

Manninen 2000, 35, 54.)  

 

Tuotteen kehittäminen alkoi luonnostelemalla sen muotoa ja rakennetta. Pian aloittami-

sen jälkeen työn malliksi valittiin opas. Tähän päädyttiin yhteistyössä työelämän edusta-

jien ja ohjaavan opettajan kanssa. Kun tuotteen muodoksi oli valittu opas, alettiin hioa 

sen ulkomuotoa eli kokoa, muotoa, sivumääriä, fonttimallia ja fontin kokoa. Oppaan 

asiasisältö määräytyi sisätautien osastolla diagnosoitujen tapausten mukaan sekä siitä, 

minne potilaat siirtyvät sisätautien osastolta. Nämä tiedot saatiin Raahen seudun hyvin-

vointikuntayhtymän sisätautien osaston toimittamista tilastoista. Oppaan on tarkoitus 

välittää informaatiota hoitotyön ammattilaisille, joten tämä määräsi kirjoitetun tekstin 

tyyliksi täsmällisen hoitoalan ammattikielen. Toisaalta pyrkimyksenä oli kirjoittaa teks-

tiä, jota lukija ei voi tulkita väärin. Oppaan asiasisältö pyrittiin tekemään mahdollisim-

man ajantasaiseksi käyttämällä uusimpia Käypä Hoito -suosituksia ja korkean näytön 

asteen tutkimuksia. Sosiaali- ja terveysalan tuotteiden suunnittelussa on syytä käyttää 

viimeisimpiä lääketieteellisiä tutkimustuloksia ja hoitokäytäntöjä. Oppaan ulkoasu 

muokattiin taulukoiden, värien ja fonttikokojen avulla helppolukuiseksi kokonaisuudek-

si. (Jämsä, Manninen 2000, 47, 57.) 

 

Kaikkien tuotteiden kehittelyn erivaiheissa tarvitaan palautetta ja arviointia (Jämsä & 

Manninen 2000, 80). Jotta tuotteen toteuttamiseen saatiin riittävän laaja näkökulma, 

käytettiin apuna eri ammattiryhmien näkökulmia luonnosteluvaiheesta lähtien. Mukana 

tässä vaiheessa oli Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajia sekä Raahen seudun 

hyvinvointikuntayhtymän sisätautien osaston sairaanhoitajia. Lisäksi sairaanhoitaja-

opiskelijat ja opiskelijaopponentit, jotka kaikki ovat opiskelunsa ohella myös työelä-

mässä mukana, toimivat luonnosvaiheessa opinnäytetyön tekijöiden tukena. He antoivat 

vinkkejä, huomauttivat epäkohdista projektin eri vaiheissa sekä toimivat tuotteen koe-
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käyttäjinä. Opponenttien tärkein tehtävä tässä projektissa oli tuoda esiin siinä ilmeneviä 

vahvuuksia ja vastaavasti myös heikkouksia, sekä saada aikaan keskustelua. Tämä yh-

teistyö on tärkeää, koska terveysalalla hoitotyön tuotteita kehitettäessä muiden ammatti-

ryhmien näkökulmat ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia (Jämsä & Manninen 2000, 48).  

 

3.3.1 Opinnäytetyön toimintaympäristö 

 

Opinnäytetyön toimintaympäristö oli sisätautien osasto. Sisätautien osastolla on 27 poti-

laspaikkaa, joista 4 paikkaa on valvontayksikköpaikkoja tehostettua hoitoa varten. Poti-

lasrakenne koostuu sydän- ja hengityselinpotilaista, diabetespotilaista, infektiopotilaista, 

syöpä-, tutkimus- ja aivohalvauspotilaista. Osastolla annetaan myös terminaalivaiheen 

hoitoa ja katkaisuhoitoa alkoholin väärinkäyttäjille. Lisäksi hoidetaan infektoituneita 

kirurgisia potilaita, intensiivistä tarkkailua vaativia leikkauspotilaita sekä toisista sairaa-

loista jatkohoitoon tulevia potilaita. Osastolla on myös kaksi uniapnean ja hengityselin-

sairaan potilaan hoitotyöhön erikoistunutta sairaanhoitajaa, jotka pitävät unipoliklinik-

kaa ja toimivat hyvinvointikuntayhtymässä hengityselinsairaan potilaan hoitotyön asian-

tuntijoina. Osastolla on 12 sairaanhoitajaa, 6,5 perushoitajaa, osastonhoitaja. Osastolla 

on ylilääkäri, apulaisylilääkäri, 2 erikoislääkäriä ja 2 sairaalalääkäriä. (Raahen seudun 

hyvinvointikuntayhtymä, Sisätautien osasto 2010.) 

 

Sisätautien osaston hoitotyön tavoitteena on sisätautien osaston tuloksellisuuden ja hoi-

totyön laadun varmistaminen. Sisätautien osaston toimintasuunnitelmaan on kirjattu 

erikseen asiakaslähtöinen hoitotyö, itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja terveyden 

edistäminen. Yhteistyö omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien, niin terveydenhuollon 

kuin sosiaalihuollon kanssa on oltava sujuvaa ja saumatonta. Tavoitteeksi osasto on 

asettanut hyvän tiedonkulun ja palautekäytännöt osaston ja yhteistyötahojen välillä. Yh-

tenä pääasiana toimintasuunnitelmassa on nostettu esille hoitotyön prosessimenetelmän 

mukainen kirjaaminen. (Sisätautiosaston hoitotyön toimintasuunnitelma vuosille 2007–

2009.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön määritelmän mukaan hoitotyö on ammatillista toimintaa, 

jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä elämän eri vaiheissa edistämään terveyttään, tu-

lemaan toimeen sairautensa ja sen aiheuttamien rajoitusten kanssa (STAKES hoi-
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tosanastoa). Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on määritellyt hoitotyön tavoit-

teiksi hoitotyön osaamisen saamisen nykyistä paremmin käyttöön ja hoitotyön vaikutta-

vuuden parantamisen (STM 2003) sekä väestön terveydentilan parantaminen ja terveys-

erojen kaventaminen (STM 2007). Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii hoitotyön kir-

jaamisen kehittämistä. Kattava hoitotyön yhteenveto auttaa parantamaan hoitotyön vai-

kuttavuutta edistämällä hoidon jatkuvuutta. 

 

Hoitotyön toiminnot ovat näyttöön perustuvia, eli ne ovat perusteltavissa esimerkiksi 

Käypä Hoito-suosituksien avulla. Näyttöön perustuva hoitotyö on parhaan ajantasaisen 

tiedon huolellista arviointia ja harkittua käyttöä yksittäisen potilaan, potilasryhmien tai 

koko väestön terveyttä koskevassa päätöksenteossa ja hoitotoiminnassa (Häggman-

Laitila 2009, 20; Pekkala 2007, 48). Sisätautien osastolla sairaanhoitaja työskentelee 

osana moniammatillista työyhteisöä. Sairaanhoitaja on osaltaan vastuussa potilaan koko 

hoitoketjusta sairaalassa olosta kotihoitoon tai seuraavaan hoitopaikkaan. (Sairaanhoita-

jan, terveydenhoitajan ja kätilön osaamisvaatimukset terveydenhuollossa 2001, 14–15.)  

 

Sisätautien osastolla hoidettavista potilaista suurin osa sairastaa jotain kansanterveydel-

lisesti merkittävää sairautta (Taulukko 1), siksi terveyden edistäminen on tärkeä osa 

sisätautipotilaan hoitotyötä. Terveyden edistämiseen tähtäävät toimet ovat kansanterve-

ystyötä (Nissinen, Kauhanen & Myllykangas 1994, 19; L66/1972). Sairaanhoidossa 

hoidon preventiivisyys eli ennaltaehkäisevyys on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, 

jonka päätavoitteena on ohjata potilasta tekemään terveyttä edistäviä valintoja ja suojau-

tumaan sairauksia vastaan ennen oireiden tai ongelmien ilmaantumista. Lisäksi tavoit-

teena ovat potilaan ohjaaminen tunnistamaan sairauksien oireet mahdollisimman var-

haisessa vaiheessa, jo tapahtuneesta sairastumisesta kuntoutuminen ja terveysvoimava-

rojen vahvistaminen. (Pietilä ym. 2002, 81–83.) Hoitotyössä on osattava ohjata potilasta 

ja omaisia erilaisissa tilanteissa, työ on potilaan välitöntä hoitamista ja kokonaishoidon 

koordinointia. Hoitotyö vaatii sairaanhoitajalta hyvää vuorovaikutustaitoa. (Pelttari 

1997, 140.) Potilasohjauksen merkitys kasvaa koko ajan, koska yhä useampien sairauk-

sien hoitaminen, hoidon seuranta tai hoitoon valmistautuminen jää potilaalle tai asiak-

kaalle itsenäisesti tehtäväksi (Kääriäinen 2007, 119–120).  
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3.3.2 Tuotteeseen valitut sisältöteemat  

 

Monet terveys- ja sosiaalialan tuotteet on tarkoitettu informaation välitykseen organi-

saatioiden henkilökunnalle. Keskeisin sisältö muodostuu tosiasioista, jotka pyritään ker-

tomaan mahdollisimman täsmällisesti, ymmärrettävästi ja vastaanottajan tiedontarve 

huomioiden. (Jämsä & Manninen 2000, 54.) Opinnäytetyön oppaan materiaalin hankin-

nassa keskityttiin hoitotyön laatuun. Oppaassa käytetty teoreettiset tiedot valittiin sen 

perusteella, että ne ovat jo hyväksyttyjä ja toimivat pohjana rakenteisen kirjaamisen 

taustalla. Sosiaali- ja terveysministeriö on määrittänyt hoitotyön termejä ja STAKES on 

tehnyt määritelmät rakenteisen kirjaamisen termeistä ja nämä toimivat määritelminä. 

FinCC:n (Suomalaisen hoitotyön luokituksen) mukaiset hoitotyön tarpeet, toiminnot ja 

tulokset ovat koko rakenteisen kirjaamisen runko. Oppaassa olevien mallien asiasisältö 

rakentuu korkean näytön tasoon perustuvien Käypä hoito –suositusten mukaisesti. 

 

Valittaessa oppaassa käytettyjä diagnooseja käytettiin Raahen seudun hyvinvointikun-

tayhtymän sisätautien osastolta tehtyä tilastoa, johon oli listattu käynnit diagnoosiryh-

mittäin. Tämän tilaston perusteella oppaaseen valittiin neljä yleisintä sairautta, joita 

osastolla on hoidettu. Valitut sisältöteemat vastaavat siis käytäntöä ja kuvaavat kansan-

terveydellisesti merkittäviä sydän- ja verenkiertosairauksia. Tarkoituksena oli käsitellä 

osaston potilaskantaa mahdollisimman kattavasti ja yleisesti, jolloin myös hoitotyön 

jatkuvuus, laatu ja potilasturvallisuus saadaan linkitettyä saumattomasti mukaan.  

 

Oppaassa käytetyt sairaudet on valittu sen perusteella, millä diagnosoiduilla sairauksilla 

on ollut eniten hoitojaksoja vuonna 2009 (Taulukko 1).  

 

TAULUKKO 1. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän  

sisätautien osaston yleisimmät diagnoosit 2009. 

Diagnoosi Hoitojaksoja 

Eteisvärinäkohtaus 213 

Keuhkokuume 108 

Sydäninfarkti 59 

COPD 45 

   Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 2009 
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Oppaaseen valittujen potilaiden jatkohoitopaikat valittiin Raahen seudun hyvinvointi-

kuntayhtymän sisätautien osaston toimittaman tilaston pohjalta, joka käsitteli potilaiden 

osastolta poistumista (Taulukko 2). Tilastosta kävi ilmi potilasmäärät henkilöittäin sekä 

hoitojaksoittain sekä mihin potilaat olivat osastolta poistuneet. Tämä tilasto ohjasi koh-

dentamaan hoitotyön yhteenvetojen esimerkkitapaukset potilaisiin, jotka kotiutuvat, 

sekä potilaisiin, jotka siirtyvät jatkohoitoon joko terveyskeskuksen vuodeosastoille tai 

yliopistolliseen sairaalaan. Tämän perusteella oppaaseen tehtiin hoitotyön yhteenvedot 

kotiutuvista potilaista (2 kpl), potilaista, jotka siirtyvät jatkohoitoon perusterveyden-

huollon vuodeosastolle (1 kpl) ja erikoissairaanhoitoon Oulun yliopistolliseen sairaalaan 

(1 kpl). Näin pystyttiin nostamaan esille asioita, joita on tärkeä korostaa potilaan siirty-

essä eri paikkoihin. 

 

TAULUKKO 2. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä  

sisätautien osastolta poistuneet potilaat 2009. 

Poistumissyy Poistunut 

kotiin 

Osasto/ea-

siirto 

Laitossiir-

to 

Yhteen-

sä 

Potilaita  

lkm 

1084  

(72,8 %) 

142 

(9,5 %) 

217 

(14,6 %) 

1488 

Hoitojaksoja 

lkm 

1580 

(77,7 %) 

163 

(8,0 %) 

245 

(12,1 %) 

2033 

   Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 2009 

 

Kaikki oppaassa mainitut hoitotyön toiminnot perustuvat Käypä hoito -suosituksiin ja 

ovat näin ollen kaikkialla toimivia esimerkkejä. Diagnoosit ovat malliesimerkeissä tau-

lukossa 1 mainitut. Tapaukset ovat keksittyjä, mutta täysin mahdollisia toteutua.  

 

 

3.3.3 Tuotteen viimeistely ja ulkoasu 

 

Tuotteen kehittelyn kaikissa vaiheissa tarvitaan palautetta ja arviointia. Luotettavimmat 

palautteet saadaan koekäyttäjiltä jo tuotteen valmisteluvaiheessa, koska he eivät vielä 

tunne kehitettävää tuotetta. (Jämsä & Manninen 2000, 80.) Opasta tehdessä käytettiin 

apuna aktiivisesti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sisätautien osaston sairaan-
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hoitajien mielipiteitä, toiveita ja vinkkejä. Lisäksi opasta käytettiin arvioitavana erilai-

sissa työpisteissä: osastolla, terveyskeskuksen päivystyksessä sekä sairaankuljetuksessa. 

Myös kurssilla olevat opiskelijat osallistuivat oppaan ulkoasun muokkaamiseen arvioi-

malla sen käytettävyyttä ja malliesimerkkien selkeyttä. Sisällön valinta oli helppo tehdä, 

koska asia on kaikille jo osittain tuttua ja sitä käytetään eri muodoissa päivittäisessä 

hoitotyössä.  

 

Tuotteen valmistumisvaiheessa viimeisenä on tuotteen viimeistely saadun palautteen tai 

koekäytöstä saatujen tietojen pohjalta. Viimeistelyyn kuuluu yksityiskohtien hiomista ja 

käytettävyyden parantamista. (Jämsä & Manninen 2000, 80.) Oppaan viimeistelyvai-

heessa mietittiin sen kokoa ja käytettävyyden kannalta parhaaksi valittiin A5 koko. A5 

kokoisen oppaan saa halutessaan taitettua työpuvun taskuun ilman ongelmia. Lisäksi 

pidettiin tärkeänä sitä, että oppaan pienellä koolla saadaan luotua mielikuva siitä, ettei 

opas ole liian tekstipitoinen ja lukeminen ei vie aikaa liian kauaa. Ensisilmäyksen oli 

tarkoitus antaa vaikutelma, että oppaan ehtii lukea läpi yhdellä istumalla. Oppaan help-

poa käytettävyyttä painotettiin sitä suunnitellessa (Jämsä, Manninen 2000, 56). Siksi 

valittiin malli, jossa malliesimerkit ovat aukeamittain esillä. Tällöin lukija pystyy yhdel-

lä silmäyksellä katsomaan koko hoitotyön yhteenvedon kyseisestä sairaudesta. Jokaises-

sa malliesimerkissä on myös otsikko, jolloin lukija pääsee heti selvyyteen siitä, mitä 

tautia hän on juuri sillä hetkellä lukemassa. Takakanteen laitettiin perusmalli hoitotyön 

yhteenvedosta. Siinä on eritelty lyhyesti kaikki ne tiedot, mitä kuhunkin kohtaan tulee 

sisällyttää. Takakansi valittiin sijoituspaikaksi sen takia, että opasta voi tuolloin käyttää 

kiinni olevana pöydällä muistilistana laadittaessa hoitotyön yhteenvetoa. 

 

Tekstityyliksi valittiin Times New Roman sen selkeyden takia. Fonttikokona on malli-

esimerkeissä 8, jotta kaikki tieto saatiin mahtumaan käytettävissä oleviin sivuihin. 

Muualla tekstissä kokona on 10 ja otsikot ovat lihavoitu, jotta ne erottuvat pienestä teks-

tistä paremmin. Tekstin kielellinen ulkoasu on asiatyylinen, lyhyesti kerrottuja hoito-

työssä käytettäviä sanoja ja lauseita. Tekstin on auettava lukijalle ensilukemalta, ja teks-

tin ydinajatuksen tulee olla selkeä. Hyvä jäsentely ja otsikoiden muotoilu selkeyttävät 

ydinajatusta (Jämsä, Manninen 2000, 56). Tässä prosessissa ymmärtämistä helpottaa se, 

että asia on jo ennalta tuttua.  
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3.4 Opinnäytetyön raportti  

 

Projekti on aina määräaikainen. Jo projektisuunnitelmaa tehdessä sille määritetään aika-

taulu, jonka puitteissa projekti loppuu ja sen tuotoksen on valmistuttava. Aikataulussa 

pysytteleminen pitää koko ajan projektityön tekijöiden mielessä sen tosiasian, että pro-

jekti myös päättyy ajallaan. Projekti on luonnollista lopettaa, kun sille asetetut tavoitteet 

on saavutettu ja tuote on esitetty tilaajalle. (Virtanen 2000, 126–127; Ruuska 2007, 40.) 

 

Projekti päätetään ohjausryhmän kokouksessa. Päättämisvaiheeseen kuuluu, että projek-

tin tulokset, eli tässä tapauksessa projektin tuote, otetaan käyttöön. Projektin päätösvai-

heessa voidaan myös visioida tuotteen tulevaisuutta, mm. sen laajempaa käyttöönottoa. 

Päätöskokouksessa käydään läpi projektin toiminta ja tulokset sekä käydään arvioivaa 

keskustelua. (Paasivaara, Suhonen, Nikkilä 2008, 137-138.) 

 

Loppuraportin kirjoittaminen kuuluu projektin päättämiseen. Loppuraportin tekee pro-

jektiryhmä. Loppuraportissa kuvataan projektin tavoitteet, toiminta ja tulokset. Toteutu-

nutta toimintaa verrataan aiemmin tehtyyn projektisuunnitelmaan. Jos toteutus eroaa 

projektisuunnitelmasta, pohditaan, mikä tähän on johtanut. Loppuraporttiin kuuluu ku-

vaus projektiorganisaatiosta, projektin yhteistyötahoista ja siinä pohditaan tulosten hyö-

dynnettävyyttä. Projektityön loppuraporttiin kuuluu projektin arvioinnin. (Paasivaara, 

Suhonen, Nikkilä 2008, 138.)  

 

Diakonia Ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön periaatteita ovat mm. että opinnäyte-

työ on työelämälähtöinen, työ on integroitu kehittämishankkeisiin ja työ on olennainen 

osa ammatillisen tiedon ja taidon muodostumista. Opinnäytetyöprosessin tavoitteena on 

tukea tutkivan työotteen kehittymistä ja perehdyttää opiskelija tutkimukselliseen ajatte-

luun sekä vahvistaa tutkimus- ja kehittämistaitoja ja produktioiden hallintaa. Opinnäyte-

työhön kuuluu kirjallinen raportti, joka on kirjoitettava hyvällä suomen kielellä. (Kuok-

kanen, Kivirinta, Määttänen, Ockenström 2007, 23-50.) 
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4 PROJEKTIN ARVIOINTI 

 

 

4.1 Tuotteen arviointi 

 

Opinnäytetyön tuloksena syntyvän tuotteen arvioinnin osalta ei ole käytettävissä selkei-

tä, prosessin arviointiin liittyviä kriteereitä. Arviointi riippuu siitä, mitkä ovat opinnäy-

tetyön tavoitteet, millainen tuote on kyseessä, mihin tarkoitukseen tuote on kehitetty ja 

miten tuote on valmistettu. (Kajaanin AMK, opinnäytetyöpakki.) Arviointi voidaan suo-

rittaa loppukäyttäjillä siten, että verrataan nykyisen tuotteen tuomia hyötyjä tilantee-

seen, jossa tuotetta ei olisi lainkaan. Vertailussa tuotteen edut ja puutteet korostuvat, ja 

uuden tuotteen korjaamis- ja kehittämistarve konkretisoituu. (Jämsä & Manninen 2000, 

80.) Tuotetta voidaan arvioida esimerkiksi käytettävyyden mukaan. Käytettävyydellä 

tarkoitetaan tuotteen sopivuutta, sille tarkoitettuihin tehtäviin sekä tarkoitetulle käyttäjä-

ryhmälle. Tuote on käyttökelpoinen, jos se auttaa käyttäjää pääsemään tehokkaasti, tuot-

tavasti ja miellyttävästi tavoitteeseensa.  (Kajaanin AMK, opinnäytetyöpakki.) 

 

Oppaan sisällön luotettavuuden lisäämiseksi käytettiin face-validointia. Face-validiteetti 

on kyseessä silloin, kun tuotetta esitellään niille, jotka ovat kyseisen asian kanssa teke-

misissä, eli asia on heille entuudestaan tuttu. (Kyngäs, Vanhanen 1999, 10-11.) Tässä 

tapauksessa siis oppaan sisältöä esiteltiin eri asiantuntijaryhmille, joilta saatiin arvok-

kaita kommentteja työn sisällön parantamiseksi. Asiantuntijoina oppaan kehittämisessä 

on ollut mukana sisätautiosaston osastonhoitaja, sairaanhoitajia, opinnäytetyötä ohjaavat 

opettajat sekä opiskelijaopponentit. Vaikka oppaan sisällön rakentamisessa käytettiin 

apuna Käypä hoito -suosituksia, pidettiin kuitenkin tärkeänä asiantuntijoiden kokemuk-

sien huomioimista. Tämä osaltaan vähentää opinnäytetyön tekijöiden kokemattomuu-

desta johtuvia asiavirheitä. Opasta on näytetty useaan kertaan osaston sairaanhoitajille. 

Opas esitettiin virallisesti osastotunnilla. Samalla jaettiin sairaanhoitajille kyselykaava-

ke (Liite 2), jossa muutamalla kysymyksellä kartoitettiin henkilökunnan mielipidettä 

oppaan tarpeellisuudesta ja toimivuudesta. Kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että hy-

vä hoitotyön yhteenveto turvaa tiedonkulkua ja hoidon jatkuvuutta, lisää potilasturvalli-

suutta ja parantaa sekä osastojen että muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Kaikki 
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vastaajat olivat myös sitä mieltä, että voisivat ottaa hoitotyön yhteenvedon dokumen-

tointi −oppaan käyttöön työssään.  

 

Opas on suunniteltu ajatuksella, että se voi auttaa jokaisessa ammatillisen kehittymisen 

eri vaiheessa olevia sairaanhoitajia. Bennerin (1989) mukaan sairaanhoitaja kehittyy 

koko ammattiuransa ajan. Benner on jakanut ammatillisen kehittymisen viiteen katego-

riaan: noviisi, edistynyt aloittelija, pätevä, taitava ja asiantuntija. Bennerin mukaan jo-

kainen hoitaja käy nämä kehittymisen vaiheet läpi ollen pätevän sairaanhoitajan tasolla 

n. kahden tai kolmen vuoden kuluttua samaa työtehtävää tehtyään. Sairaanhoitaja käy 

siis läpi myös noviisin ja edistyneen aloittelijan vaiheet, koska vain näiden tasojen kaut-

ta hän saavuttaa riittävän tieto- ja taitotason päästäkseen pätevän hoitajan tasolle. Pätevä 

hoitaja osaa jo toimia suunnitelman mukaan ja hän osaa suunnitella ja organisoida toi-

mintaansa tehokkaasti. Taitava sairaanhoitaja osaa havainnoida tilannetta aikaisempien 

kokemusten pohjalta ja on oppinut kokemuksesta, miten hän voi muuttaa suunnitelmia 

tarpeen mukaan. Asiantuntija ei enää tarvitse sääntöjä tai suuntaviivoja, jotta voi muut-

taa toimintansa oman näkemyksensä mukaiseksi. (Benner 1989, 33–44.) Kaikissa näissä 

kehittymisen vaiheissa olevat sairaanhoitajat voivat käyttää apuvälineenä hoitotyön yh-

teenvedon malliesimerkkiopasta, kukin oman kehittymistasonsa mukaan: noviisi tarvit-

see muistin tukemiseksi vielä paljon käytännön apuvälineitä, asiantuntija osaa käyttää 

annettua sapluunaa kriittisesti ja tapauskohtaisesti.  

 

Opasta tehdessä jouduttiin olettamaan, minkälainen näkymä rakenteisen kirjaamisen 

kautta tehty hoitotyön yhteenveto tulee olemaan, koska tekniikkaa, johon tämä tuote 

perustuu, ei ole vielä olemassa. Sisätautiosastolta saatu kritiikki oppaan sekavuudesta 

onkin perusteltua. Opasta esiteltäessä sisätautiosastolla sairaanhoitajille selitettiin, että 

tässä nyt näkyvät rakenteisen kirjaamisen komponentit, eli pää- ja alaluokat, eivät tule 

näkymään lopullisessa hoitotyön yhteenvedossa. Oppaaseen ne on otettu mukaan siksi, 

että sen käyttäjät oppivat hahmottamaan, mistä komponenteista hoitotyön yhteenveto 

rakentuu. Kritiikistä johtuen opasta kehitettiin edelleen. Tekstin värejä muutettiin niin, 

että siitä on helpompi erottaa, mikä on varsinainen hoitotyön yhteenvedossa näkyvä 

teksti. 
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4.2 Projektityöskentelyn arviointi 

 

Projektin käynnistäminen oli helppoa, koska olimme kiinnostuneita tuotteen suunnitte-

lusta ja valmistamisesta. Halusimme myös olla mukana kehittämässä dokumentointia ja 

sitä kautta vaikuttaa hoitotyön laadun, potilasturvallisuuden, hoidon jatkuvuuden sekä 

tiedonkulun parantamiseen. Olimme motivoituneita projektin aiheesta, koska se liittyy 

kiinteästi ammattimme tulevaisuuteen. Laki sähköisistä potilasasiakirjoista (Laki 

159/2007) velvoittaa kaikki terveydenhuollon organisaatiot liittymään vuoteen 2011 

mennessä valtakunnallisten terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. 

Toisin sanoen rakenteinen kirjaaminen tulee olemaan käytössä jokaisessa työpisteessä, 

jossa tulemme työskentelemään. Projektin onnistumisen kannalta kiinnostus aiheeseen 

on välttämätöntä, myös aiheen kuuluminen jokapäiväiseen hoitotyöhön lisäsi käsittele-

mämme aiheen mielenkiintoisuutta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 71–74). 

 

Projekti käynnistyi keväällä 2009 toimeksiannolla. Olimme päättäneet jo aiemmin tehdä 

projektiluontoisen opinnäytetyön, koska se olisi lähempänä kiinnostuksen kohteena ole-

vaa käytännön työtä. Tiedonkulku hoitotyössä on ollut molempien opinnäytetyön teki-

jöiden kiinnostuksen kohteena jo pitempään ja valittu aihe löytyi tästä aihepiiristä. 

Koimme, että laadukas kirjaaminen ja katkeamaton tiedonkulku eri yksiköiden välillä 

ovat osa laadukasta hoitoa ja halusimme olla mukana kehittämässä tätä osa-aluetta. Tä-

män lisäksi saimme valtavasti lisää tietoa kirjaamisesta tulevaa sairaanhoitajan työtä 

ajatellen. Projektin läpiviemistä auttoi projektiryhmän tuki sekä eritoten ohjaavan opet-

tajan tuki ja ohjaus.  

 

Projektisuunnitelma antoi selkeän rungon, jonka mukaan edetä työssä. Projektin tilaajan 

kanssa pidetyssä projektiryhmän kokouksessa sovimme aikataulusta ja tuotteesta. Jo 

suunnitelman tekovaiheessa törmäsimme siihen, ettei kyseisestä aiheesta ole paljoa tut-

kittua tietoa, johon olisimme voineet teoriaosiossa tukeutua. Lisäksi hankaluutta tuotti 

se, ettei hoitotyön yhteenvetoa tietääksemme ollut käytössä missään sairaalassa siinä 

muodossa, missä se tulee olemaan rakenteisessa kirjaamisessa. Aikataulutus ei onnistu-

nut mielestämme täysin, koska työ eteni sykäyksittäin eteenpäin. Odotteluun meni mie-

lestämme liikaa aikaa. Muutoin projekti toteutui suunnitellusti ja asetetut tavoitteet saa-

vutettiin aikataulun puitteissa. 
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Teoriatietoa kerätessä koimme jatkuvasti ongelmaksi sen, ettei hoitotyön yhteenvedosta 

tai kirjaamisesta yleensä ole tutkittua tietoa saatavilla. Keskityimme kotimaiseen tutki-

mukseen, koska aiheemme koskettaa suomalaista kirjaamista. Dokumentoinnin osuus 

potilasturvallisuudessa ja hoidon jatkuvuudessa jäi tutkimusten osalta kovin vähälle. 

Tämän lisäksi tutkimuksissa ei ollut keskitytty dokumentointiin osana laadukasta hoitoa 

vaan tuo asia piti lukea joko rivien välistä tai sitten se oli ollut tutkijoille päivän selvä 

asia. Ammatillisesti kehityimme seulomaan aineistoa kriittisesti sekä laaja-alaisesti. 

Lisäksi eri tietokantojen käyttötaito kehittyi ja tiedonhakutaito parani projektin edetessä. 

 

Oppaan sisältö valikoitui yhteistyössä tuotteen tilaajan kanssa nykyiseen muotoonsa jo 

varhaisessa vaiheessa projektia. Oppaan koko ja ulkoasu olivat selkeänä visiona jo pro-

jektin aloitusvaiheessa, nykyinen opas vastaa tuota visiota valtaosin. Toisaalta tuotteen 

sisällön ja ulkoasun kehittäminen olivat mielenkiintoinen työvaihe projektissa, koska 

mitään vastaavaa ei ollut aikaisemmin tehty. Jouduimme suhteuttamaan omat vaatimuk-

semme työn sisällön ja ulkoasun laadusta realistisesti, koska vertailupohja puuttui. 

Koimme, että olemme luomassa jotain uutta, jota seuraavat pääsevät kehittämään eteen-

päin.  

 

Yhteistyö tuotteen tilaajan sekä projektiryhmän kesken sujui ilman ongelmia koko pro-

jektin ajan. Saimme tarvittaessa ohjausta ja tukea sekä ideoita lopullisen malliesimerk-

kioppaan suhteen. Tuotteen tilaaja toi aktiivisesti esiin niitä seikkoja, joita he halusivat 

oppaan sisältävän. Myös opinnäytetyön tekijöiden keskinäinen yhteistyö onnistui mal-

likkaasti koko projektin ajan. Olemme tehneet tiimityötä koko kouluajan ja tunnemme 

jo toistemme vahvuudet tämän kaltaisen työn tekijöinä ja osaamme hyödyntää näitä 

taitoja. Työnjako ei ole tuottanut ongelmia ja olemme pystyneet tukemaan toisiamme 

projektin tavoitteisiin pääsemisessä. Projektiryhmän on pystyttävä toimimaan tiiminä te-

hokkaasti, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. (Ruuska 2007, 43.) Opiskelijaopponenttien 

kanssa yhteistyötä olisi voitu tehdä enemmän. Vasta loppupuolella projektia huomasimme, 

että myös he painivat samojen ongelmien kanssa ja ratkaisut niihin olisi ollut varmasti hel-

pompi saavuttaa paremmalla ja tiiviimmällä yhteistyöllä. Toisaalta niinä hetkinä, kun oma 

työ teetti runsaasti töitä, ei välttämättä jäänyt voimavaroja samanaikaisesti keskittyä täysi-

painoisesti toisten työhön. 
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Olimme projektin eri vaiheissa yhteydessä tuotteen tilaajaan sekä muihin terveyden-

huollon ammattilaisiin, joilla uskoimme olevan työllemme hyödyllisiä näkemyksiä do-

kumentoinnista, potilasturvallisuudesta sekä hoidon jatkuvuudesta vankan ammattitai-

don kautta. Mitä pitempään tuotetta työstimme kahdestaan, sitä sokeammaksi omalle 

tekstille tulimme ja monet virheet jäivät näin ollen huomaamatta. Ulkopuolisten tahojen 

avustuksella pääsimme tavoitteisiimme lopullisen tuotteen suhteen, pienet kirjoitusvir-

heet ja asiavirheet saatiin karsittua pois.  Osaston henkilökunnalle pidetty osastotunti 

vahvisti ajatusta siitä, että malliesimerkkiopas palvelee sille tarkoitettua tehtävää. Osas-

ton henkilökunta oli tyytyväinen esittelyymme tuotteesta ja heille suoritetun kyselyn 

perusteella he olivat valmiita ottamaan sen avuksi työhönsä. Myös työhömme valitut 

teemat, hoidon laatu, potilasturvallisuus ja hoidon jatkuvuus, näkyivät tuotteessa siten, 

että myös henkilökunta näki ne. Projektin lähestyessä loppuaan totesimme sen onnistu-

neeksi. Olimme täyttäneet projektille muodostuneet odotukset ja saavuttaneet asetetut 

tavoitteet.  

 

 

5 TEKIJÄNOIKEUDET 

 

 

Olipa tuote mikä tahansa, sen kehittäminen maksaa, vaatii asiantuntijuutta ja runsaasti 

aikaa. Näin ollen myös sosiaali- ja terveysalan tuotteistamisessa tulee kiinnittää huo-

miota osaamisen suojaamiseen (Jämsä & Manninen 2000, 99). Tekijänoikeuslain mu-

kaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen 

(L404/1961). Projektiryhmänä pidämme oikeuden tulla mainituksi alkuperäisen hoito-

työn yhteenvedon dokumentointi -opas/-tuotteen tekijöinä ja meillä on lupa esitellä sitä 

opinnäytetyönämme.  
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6 POHDINTA 

 

 

Dokumentointi hoitotyössä jää usein liian vähälle huomiolle ja sitä ei mielletä riittävän 

tärkeäksi tekijäksi potilaan tai terveydenhuollon ammattihenkilön kannalta. Dokumen-

tointi saatetaan kokea pakolliseksi tehtäväksi, joka vie aikaa varsinaiselta hoitotyöltä. 

Tämän opinnäytetyön aikana olemme ymmärtäneet laadukkaiden potilasasiakirjojen 

merkityksen, joihin myös hoitotyön yhteenveto kuuluu. Ne vaikuttavat potilaan hoidon 

suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa, turvaavat hoidon jatkuvuutta ja ovat osa 

potilas oikeusturvaa. Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön kannalta ne ovat olen-

nainen osa hänen oikeusturvaa ja palvelevat terveydenhuollon laadunvalvontaa. Vir-

heelliseesti potilasasiakirjat saatetaan mieltää vain potilaan etuihin liittyviksi dokumen-

teiksi. 

 

Tämä opinnäytetyö on tehty tulevaisuuden haasteita ja tarpeita silmälläpitäen, mutta sitä 

voi käyttää myös ilman rakenteista kirjaamista. Tavoitteena on, että tästä opinnäytetyös-

tä saatava tieto lisää sairaanhoitajan ammattitaitoa sekä toimii tukena laadukasta hoito-

työn yhteenvetoa laadittaessa. Hoitotyön tutkimusta tarvitaan, jotta hoitotyö kehittyy 

näyttöön perustuvaksi ja yhä turvallisemmaksi. Tämä tieto antoi lisäpontta projektimme 

tärkeyden ymmärtämiseksi, voimme näin osaltamme olla vaikuttamassa kirjaamisen 

laadun parantumiseen.  

 

Ajatuksemme oppaan suhteen oli alusta lähtien se, että sitä pitää pystyä hyödyntämään 

myös ilman varsinaista rakenteista kirjaamista. Tarkoituksemme oli luoda malliesi-

merkkejä siltä pohjalta, että hoitajat pystyvät hyödyntämään malleja päivittäisessä työs-

sään ja opas toimii muistin tukena. Kuten hoitotyön yhteenvedon tavoitteisiin on kirjat-

tu, tukee se hoitajan ammatillista kehitystä kirjaamisen osalta. Halusimme vahvistaa tätä 

osa-aluetta, koska olemme kokeneet sen olevan heikommassa asemassa hoitotyöhön 

verrattuna. Eettisesti ajateltuna laadukas hoitotyön yhteenveto tasapuolistaa potilaiden 

hoitoa ja turvaa osaltaan sen, ettei mitään potilaan hoidon kannalta oleellista jää kirjaa-

matta. 
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Esittelimme tuotteen osastotunnilla ja saamamme palaute oli rohkaisevaa. Hoitohenki-

lökunta piti aihetta erittäin tärkeänä ja he kokivat, että siitä on hyötyä heidän työssään. 

Kaikki helpotus kirjaamiseen on tervetullutta, koska päivittäinen hoitotyö kuormittaa 

henkilökuntaa yhä enemmän. Potilaat ovat vaativampia hoitaa, kiire on jatkuvasti läsnä 

potilastyössä ja tätä kautta virheiden ja vahinkojen mahdollisuus kasvaa. Tämän oppaan 

avulla pyrimme tarjoamaan keinoja parantaa potilasturvallisuutta, hoidon jatkuvuutta ja 

ennen kaikkea lisäämään hoitotyön laatua. 

 

Työn tärkeys korostui myös omien kokemustemme kautta työelämästä. Olemme oma-

kohtaisesti huomanneet, miten helppoa on jatkaa aloitettua hoitoa, kun potilaan mukana 

seuraa asianmukaisesti laadittu hoitotyön yhteenveto. Yhteen dokumenttiin voidaan 

sisällyttää kaikki se oleellinen tieto, mitä toinen hoitaja tarvitsee laadukkaan ja turvalli-

sen hoidon jatkamiseksi. Työn mielekkyyttä lisää asianmukaisen hoidon nopea jatkumi-

nen ja huomattava ajansäästö tietojen hankinnassa. Tällöin potilas saa täyden hyödyn 

hoidostaan.  

 

Projektimme on ollut opettavainen kokemus koko sen kestoajan. Kynnys käyttää tieto-

kantoja on madaltunut ja kriittinen silmä tiedon hankinnassa on kehittynyt huomattavas-

ti siitä, mitä se oli koulun alkaessa. Olemme kehittyneet tieteellisen tekstin tuottamises-

sa sekä toimineet ammattieettisten ohjeiden mukaan tätä työtä tehdessä. Ammatillisesti 

olemme molemmat saaneet rautaisannokset tietämystä laadukkaasta kirjaamisesta ja sen 

tärkeydestä. Uskomme, että pystymme valmistututtamme välittämään tätä tärkeää tietoa 

työyhteisöön, toimipa se millä terveydenhuollon sektorilla hyvänsä.  
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