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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää strukturoitu kyselylomake toimeksiantajana 
toimivalle Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin (VSSHP) Turun yliopistollisen keskussairaalan 
(Tyks) Sydänkeskukselle vuoronvaihtoraportointimenetelmän vaihtumisen vaikutusten arviointiin. 
Opinnäytetyö toteutettiin narratiivista kirjallisuuskatsausta (n=22) mukaillen. Tavoitteena oli 
kehittää VSSHP:n yhden osaston vuoronvaihtoraportoinnin sujuvuutta ja toimivuutta. 

Työssä kartoitettiin aineistoissa esiintyneisiin vuoronvaihtoraportointimenetelmiin. Suullisessa 
raportoinnissa yksi tai useampi hoitaja kertoo suullisen yhteenvedon vuorossa tapahtuneista 
asioista ja potilaiden tilanteesta. Tämän raportoinnin tyylin vahvuuksia ovat mahdollisuus kysyä 
tarkentavia kysymyksiä raportin aikana ja sen positiivinen vaikutus työyhteisön ilmapiiriin. Sen 
heikkouksia on raportointiin kuluvan ajan määrä ja lisääntynyt raporttiin liittymätön keskustelu. 
Hiljaisessa raportoinnissa hoitajat lukevat omatoimisesti hoitokertomuksesta edellisen vuoron 
tapahtumat ja potilaiden tilanteet. Sen vahvuuksia ovat raportointitilanteen riippumattomuus 
edellisen vuoron työntekijöiden käytettävyydestä ja raportointiajan lyheneminen. Sen heikkoudet 
ovat tarkentavien kysymysten kysymisen vaikeus ja raportin laadun riippuvuus kirjaamisen 
laadusta. Vuoteenvierusraportoinnissa raportointi tapahtuu potilaiden vuoteiden vieressä, jossa 
potilaiden tilanteet käydään läpi kunkin potilaan läsnä ollessa. Tämän vahvuutena on 
mahdollisuus ottaa potilas osaksi tämän hoitotyön suunnittelua ja toteutusta, sekä tutkia potilaan 
tilaa fyysisesti samalla, kun kuuntelee raporttia ja sen heikkouksia ovat yksityisyyden turvaamisen 
vaikeus ja häiriöt tilanteessa. 

Aineiston analyysin perusteella kehitettiin strukturoitu kyselylomake, jolla voidaan arvioida 
vuoronvaihtoraportointimenetelmän vaihtamisen vaikutusta raportoinnin laatuun ja sen  
vaikutuksiin potilasturvallisuuteen, hoitotyön kirjaamisen laatuun ja työyhteisön ilmapiiriin. 
Kyselylomakkeessa taustamuuttujina ovat ikä, työkokemus (hoitoalalla ja nykyisellä osastolla) ja 
ammattinimike. Kysymyksiä on 15, joista 13 on likert-asteikolla ja 2 on avoimia kysymyksiä. 
Toimeksiantaja toteuttaa kyselyn myöhemmin. 
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The purpose of this thesis was to develop a structured questionnaire for the commissioner Heart 
Centre of Turku University Hospital of the Hospital District of Southwest Finland to evaluate the 
effects of changing change of shift report methods. This thesis was produced using a narrative 
literature review (n=22). The goal of this project was to further develop the fluency and efficacy of 
change of shift reporting for said ward. 

In the thesis the importance of documentation regarding the flow of information in a hospital 
organisation was examined along with it's importance in change of shift reporting. It's especially 
important as a part of reading handovers. In the thesis all of the reporting methods used by the 
Hospital District of Southwest Finland were examined. In verbal reports one or more nurses tell a 
verbal summary of the events of the previous shift and the conditions of the patients. The 
strengths of this style of reporting are the possibility of asking for more details and the positive 
effect it has on the atmosphere of the work environment. The weaknesses are the amount of time 
spent on the reporting and increased talk unrelated to the report. In silent reporting nurses of the 
on-coming shift read the events and conditions of the patients from the electronic documentations 
written by the previous shifts nursing staff. Its strengths are the ability to conduct reporting 
independent of the availability of the nursing staff of the previous shift and shortening of the time 
spent during the report. The weaknesses of it are difficulty of asking for more details and the 
quality of the report being so tied to the quality of documentation. With bedside reporting the 
report happens at the patients bedside where the condition of each patient is reviewed in their 
presence. The strengths of this type of reporting are the ability to involve the patient in planning 
and conducting their care and examining the physical condition of the patient while listening to 
the report. The weaknesses are the difficulty of maintaining privacy for the patient and the 
increased interruptions in the reporting situation.  

Based on the analysis of the material a structured questionnaire was developed for evaluating 
the effects of changing the method of change of shift reporting and its effects on patient safety, 
quality of documentation and the atmosphere of the work enviroment. The background variables 
are: age, work experience (in healthcare and in the current ward) and occupational title. The 
questionnaire has 15 questions of which 13 are on the likert-scale and 2 are open questions.The 
commissioner will conduct the questionnaire at a later date. 
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1 JOHDANTO 

Raportointi on tiedonvälityksen keino hoitotyön työntekijöiden ammatissa työvuorojen 

vaihtuessa. Vuoronvaihtoraportoinnista puhutaan, kun raportti tapahtuu vuorojen vaihtu-

essa, jolloin vastuu potilaista siirtyy kotiin lähtevältä hoitajalta vuoroon tulevalle hoitajalle. 

Raportointitilanteessa hyödynnytetään potilasasiakirjoihin kirjoitettua tietoa ja hoitajien 

kesken puhuttua tietoa. Raportti on yleisimmin pidetty erillään potilaista, jolloin raportin 

mahdollinen pitkittyminen vähentää vietettävää aikaa potilaan vierellä. Mahdollinen ra-

portin pitkittyminen saa aikaan kiireisen ja levottoman ilmapiirin, kun työt ruuhkautuvat. 

Muita ongelmia voi esiintyä mm. raportin sisällön asiallisuuden ja ammatillisuuden vähe-

neminen ja potilaan ohjaus ja opetus voivat jäädä vähemmälle huomiolle. (Telaranta 

1997, 224–225; Lukkari ym. 2013, 124–125.)  Tunnettuja raportointimenetelmiä ovat pe-

rinteinen suullinen raportointi, hiljainen eli kirjallinen raportointi ja vuoteenvierusrapor-

tointi. Raportointimenetelmissä tarkoituksena on potilaskertomuksen avulla varmistaa 

potilaan hoidon jatkuvuus työvuorojen vaihtuessa. (Perry ym. 2014, 50.)  

Hiljaiseen raportointiin siirtyminen voi tuoda ongelmia, kuten esimerkiksi kirjaamisen 

puutteellisuus, jolloin tärkeää tietoa potilaasta jää kirjoittamatta. Tämä voi johtaa potilas-

turvallisuuden vaarantumiseen. Potilasturvallisuus on lailla turvattu ja sen vaarantumi-

seen ei ole yhtään varaa. (Laukkanen ym. 2012.) Kyseisistä syistä tämä opinnäytetyö on 

tärkeä tehdä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää strukturoitu kyselylomake 

vuoronvaihtoraportoinnin arviointiin. Toimeksiantajan toivomuksesta työssä käsiteltiin ai-

noastaan vuoronvaihtoraportointia, eikä muita raportointitilanteita. Varsinais-Suomen 

Sairaanhoitopiirin yhden osaston aamuraportointimenetelmä muuttuu suullisesta hiljai-

seen raportointiin. Tavoitteena on kehittää vuoronvaihtoraportoinnin sujuvuutta ja toimi-

vuutta yksikössä. Toteuttamismenetelmänä toimii narratiivinen kirjallisuuskatsaus, jonka 

perusteella kehitetään strukturoitu kyselylomake. Toimeksiantajana toimii Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Sydän-

keskus. 
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2 VUORONVAIHTORAPORTOINTI HOITOTYÖSSÄ 

2.1 Hoitotyön kirjaaminen 

Käytössä olevien mallien mukaan hoitotyön kirjaaminen edesauttaa hoitotyön suunnitte-

lua ja toteutusta, sekä parantaa tiedonkulkua eri toimijoiden välillä. Potilaskertomuksen 

ajantasaisena pitäminen on hoitohenkilökunnan päivittäinen tehtävä. Potilaskertomuk-

sesta löytyy hoidon suunnittelu, toteutettu hoito ja sen arviointi kronologisessa järjestyk-

sessä. (American Nurses Association 2010, 3; Nykänen & Junttila 2012, 3.) ”Potilasker-

tomukseen tulee tehdä merkinnät jokaisesta potilaan palvelutapahtumasta. Palveluta-

pahtumia koskevista tiedoista tulee tarpeellisessa laajuudessa käydä ilmi tulosyy, esitie-

dot, nykytila, havainnot, tutkimustulokset, ongelmat, taudinmääritys tai terveysriski, joh-

topäätökset, hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta, sairauden kulku sekä loppulau-

sunto.” (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 2009/298 § 11.) Hoito-

työn dokumentointia voidaan pitää kirjallisena näyttönä toteutuneesta hoidosta, tällä luo-

daan edellytykset potilaan hoidon jatkuvuudelle ja joustavalle etenemiselle (Saranto ym. 

2007). Hoitotyötä kirjattaessa on tärkeää soveltaa ennalta sovittuja malleja kuten SBAR 

mallia. SBAR malli standardisoi verbaalisen ja kirjoitetun kommunikaation ja täten tehos-

taa informaatiota. (Dunsford 2009, 385.) Suomessa käytössä oleva ISBAR-viestintätapa 

perustuu SBAR-malliin, joka toimii muistisääntönä terveydenhuollon viestinnässä. IS-

BAR-mallissa jokainen kirjain merkkaa muistettavaa asiaa viestintätilanteessa. I=Identi-

fication, tunnistautuminen, S=situation, tilanne, B=background, taustatiedot, A=assess-

ment, arvio, R=recommendation, toimintaehdotus. (Tamminen & Metsävainio 2015, 340-

341.) 

Näyttöön perustuvalla kliinisellä käytännöllä tarkoitetaan ajan tasalla olevaa tarkkaa, ar-

vioitua, punnittua ja systemaattista käytäntöä. Hoitotyön perustuessa näyttöön tulisi 

myös kirjaamisenkin siihen perustua. Näyttöön perustuvan kirjaamisen toteutuessa po-

tilaiden on mahdollista saada asiakirjoistaan luotettavaa tietoa hoitoa ja terveyttä koske-

vista vaihtoehdoista. Tehottomat ja tieteellistä varmuutta vailla olevat auttamiskeinot kar-

siutuvat hoitotyöstä. Voimavarat kohdistetaan oikealla tavalla, huomioidaan tiedonkulun 

hyödyt. Kirjaaminen näyttöön perustuen poistaa myös suullisen, muistivaraisen ja epä-

tarkan tiedon välittämisen hoitotyöstä. (Hallila 2005, 13.) 

Rakenteisella kirjaamisella tarkoitetaan potilastiedon kirjaamista etukäteen sovittujen yh-

teisten rakenteiden avulla. Rakenteinen kirjaaminen sähköiseen järjestelmään mahdol-

listaa tiedon käytön hyödyntämisen riippumatta missä potilasta hoidetaan. Potilastietojen 

rakenteistamisella pyritään tekemään helpommaksi potilastietojen kirjaamista, sekä kir-

jatun tiedon uusiokäyttöä. Laajojen toimintaympäristöjen vuoksi rakenteinen kirjaaminen 

on hyvin erilaista riippuen osastosta. Käytännössä kirjaaminen tapahtuu hoitotyön pro-

sessimallin mukaan, tulotilanne, hoidon suunnittelu, hoidon toteutus ja hoidon arviointi. 

(Jokinen 2018, 14-21.) Sähköisten kirjaamisjärjestelmien hyödystä on vaihtelevia tutki-

mustuloksia (DeNisco & Barker 2012, 321). Mahdollisia metodeja elektronisten potilas-

tietojärjestelmien hyödyn arvioimiseen ovat muun muassa logiikkamallien tekeminen 

näiden hyödyistä, valmistajien tarjoaman datan tutkiminen ja paikan päällä tehtyjen 

käyntien aikana kerätyn tiedon analysointi. (Thompson ym. 2007, 62-68).  
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Potilaan hoidon kirjaaminen on keskeinen osa sujuvaa tiedonkulkua sairaalaorganisaa-

tiossa. Kirjaamisella on osoitettu olevan suora yhteys potilasturvallisuuteen. Taulukossa 

1 on lueteltu keinoja turvalliseen kirjaamiseen. Kun tiedonkulkua henkilöstön välillä pys-

tytään parantamaan, parannetaan myös potilasturvallisuutta. Potilasasiakirjoihin tulisi 

merkitä tarpeelliset ja laajuudeltaan riittävät tiedot, jotta pystytään varmistamaan potilaan 

hyvä hoito, sen järjestäminen, suunnittelu, toteutuminen ja seuranta. (Mykkänen ym. 

2011, 62-65.)  

Taulukko 1. Vinkkejä turvalliseen kirjaamiseen. (Haatainen 2015, 11.) 

 

2.2 Vuoronvaihtoraportointi 

Raportointi on osa hoitotyön tiedonkulkua, joka on perustekijä turvallisen ja laadukkaan 

hoidon toteuttamisessa. Hoitotyön raportoinnin systemaattisuuteen sekä sisältöön tulee 

panostaa potilasturvallisuuden sekä hoidon jatkuvuuden kannalta. (Helovuo ym. 2012, 

72.) Raportoinnin tehtävänä hoitotyössä on kertoa tietoa potilaan tilasta ja varmistaa hoi-

don jatkuvuus potilaan siirtyessä toiseen hoitoyksikköön ja vuorojen vaihtuessa (Hoffren 

ym. 2011, 1). Hoitajat käyttävät apuna raportointitilanteissa erilaisia apu- tai potilaslistoja, 

jolloin raportilla ei käytetä hoitosuunnitelmia tai potilaspapereita. Apu- ja potilaslistoihin 

kirjoitetaan myös omia muistiinpanoja liittyen potilaan hoitoon. (Hoffren ym. 2011, 7.) 

2.2.1 Suullinen raportointi 

Tavanomaisimpana hoitotyön raportoinnin keinona käytetään suullista raportointia. Ra-

portti toteutetaan useimmiten vastuuhoitajan johdolla tai jokaisen hoitajan kertomana 

omista potilaistaan. Se pidetään joko yhdelle tai useammalle hoitajalle työvuoron vaihtu-

essa. Mikäli raportti pidetään useammalle kuin yhdelle henkilölle yhtä aikaa, voidaan sitä 

nimittää ryhmäraportiksi. Suullisen raportoinnin koetaan olevan erityisen tarpeellinen 

haastavien ja moniongelmaisten potilaiden kohdalla. Ongelmakohdiksi suullisessa ra-

portoinnissa pidetään viestin sisällön laatua ja vastaanottajan viestin ymmärtämisen ky-

kyä. (Hoffren ym. 2011, 8.)  

Vinkkejä turvalliseen kirjaamiseen 

• Oikea-aikainen kirjaaminen 

• Hoitotyön prosessin mukainen kirjaaminen 

• Hoitotyön vaikuttavuuden esille tulo (auttoiko lääke, helpottuiko olotila asen-

non muutoksen jälkeen, haavan tilanne) 

• Potilasohjauksen ja sen tulosten kirjaus (osaako potilas toimia ohjeiden mu-

kaisesti kotona) 

• Käytä yleisesti hyväksyttyjä, ymmärrettävissä olevia lyhenteitä 

• Hyödynnä myös muidenkin ammattiryhmien kirjaamisia 
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Suullinen raportointi on aikaa kuluttava tilaisuus, mutta se mahdollistaa työntekijöiden 

kollegiaalisen keskustelun potilaan hoidosta, hoitoprosessista, hoito-ongelmista, lääke-

hoidosta, potilaan ohjauksesta ja läheisten ja perheen tukemisesta. Työntekijöillä on 

mahdollisuus opettaa uusille työntekijöille osaston käytännöistä, ja ilmoittaa yleisistä asi-

oista ja tulevien opiskelijoiden ohjauksista. (Rautava-Nurmi ym. 2015, 52.)  

2.2.2 Hiljainen raportointi 

Yhtenä raportoinnin muotona käytetään kirjallista eli hiljaista raportointia. Tällöin työvuo-

roon tulija ei saa perinteistä suullista raporttia, vaan tutustuu itsenäisesti potilaan hoito-

kertomukseen, sähköisiin hoitotietoihin, hoitotyön suunnitelmaan, toteutuneisiin hoito-

työn toimintoihin ja hoitotyön arviointiin. Hiljaisen raportin lisäksi hoitaja voi tarvittaessa 

täydentää ja tarkentaa tietojaan kysymällä aikaisemman vuoron hoitajilta tarpeelliseksi 

kokemiaan tietoja potilaiden hoitoon liittyen. (Chiasson ym. 2011, 170-171; Hoffren ym. 

2011, 9-10.)  

Hyvää kirjaamista ja hyvää kirjallista hoitotyön suunnitelmaa pidetään hiljaisen raportoin-

nin perustana. Kirjallisella raportilla pystytään hyödyntämään hoitajien päällekkäinen työ-

aika, sillä tällöin vuoroon tullut hoitaja keskittyy tutustumaan potilaskertomuksiin, jolloin 

toinen voi tehdä varsinaisen hoitotyönsä loppuun. Suullisesta raportoinnista siirryttäessä 

hiljaiseen raportointiin, käytetty aika vähenee, kirjaaminen, sekä potilaan hoitoon käy-

tetty aika lisääntyy, hoidosta keskustellaan potilaan kanssa enemmän ja hoitajien itse-

näisten päätösten määrä kasvaa. Hoitajat ovat maininneet hiljaisen raportointitavan 

eduksi tiedon itsenäisen etsimisen, jolloin ei tarvitse olla toisten tiedon varassa, tällöin 

hoitajien oma rooli muuttuu aktiivisemmaksi. (Chiasson ym. 2011, 170-171; Hoffren ym. 

2011, 9-10.)  

2.2.3 Vuoteenvierusraportointi 

Edellä kuvailtujen raportointimenetelmien lisäksi käytetään joillakin osastoilla vuoteen-

vierusraportointia, missä potilaan tilasta annetaan raportti tämän vuoteen luona. Teori-

assa tämä mahdollistaa potilaan tilan tarkemman kuvaamisen ja potilaan mukaanotta-

misen hoidon suunnitteluun. Potilaan omaiset saavat olla mukana raportoinnin aikana, 

mutta vain potilaan luvalla. Vuoteenvierusraportointi  voi edistää potilasturvallisuutta ja 

potilaiden ja hoitajien tyytyväisyyttä. Kun hoitajat näkevät potilaan raportin aikana, heillä 

on mahdollisuus saada parempi kuva potilaasta, mikä edesauttaa heitä hoidon suunnit-

telussa (McMurray 2010; Maxson 2012; Ofori-Atta 2015). Vuoteenvierusraportoinnissa 

on tilaisuus tehokkaaseen kommunikaatioon potilaiden, heidän läheisten ja hoitajien vä-

lillä samassa tilassa samaan aikaan (Telaranta 1997; Ofori-Atta 2015).  

Vuoteenvierusraportoinnin aikana raportointi on muutakin kuin asiakirjojen vaihtoa. Inhi-

millisyys on otettava huomioon. Potilas sitoutuu hoitoonsa paremmin, jos hänet otetaan 

mukaan raportointitilanteeseen. Tarkan suullisen raportoinnin lisäksi tarvitaan kirjallisten 

merkintöjen laatuun ja lomakkeisiin perehtymistä. (Laine ym. 2002.) 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA 

KYSYMYKSET 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää strukturoitu kyselylomake vuoronvaihtorapor-

tointimenetelmän arviointiin. VSSHP: n yhden osaston aamuraportointimenetelmä muut-

tuu suullisesta hiljaiseen raportointiin. Tavoitteena on kehittää VSSHP: n yhden osaston 

vuoronvaihtoraportoinnin sujuvuutta ja toimivuutta yksikössä.  

Opinnäytetyötä ohjasivat seuraavat kysymykset: 

1. Millaisia vuoronvaihtoraportointimenetelmiä on käytössä? 

2. Mitä hyötyjä on eri raportointimenetelmissä? 

3. Mitä haittoja on eri raportointimenetelmissä? 

4. Minkälainen kyselylomake saadaan rakennettua vuoronvaihtoraportoinnin kehittä-

mistä varten? 

 



10 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iiro Prusila, Jesper Sorsakari & Patrick Suhonen 

4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Opinnäytetyön toteuttamismenetelmänä toimi narratiivinen kirjallisuuskatsaus, jonka pe-

rusteella kehitettiin strukturoitu kyselylomake vuoronvaihtoraportoinnin arviointiin. Sys-

temaattisessa kirjallisuuskatsauksessa pyritään löytämään monia tutkimusaiheen kan-

nalta olennaisia julkaisuja tietokannoista ja rekistereistä järjestelmällisesti ja tehokkaasti 

(Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019). Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on tekijän tai 

tekijöidensä koonta jo olemassa olevasta tutkimustiedosta. Tämän tyyppinen kirjallisuus-

katsaus antaa aiheesta kokonaiskuva, mutta lukijan tulee huomata, että työ on tehty te-

kijän tai tekijöiden näkökulmasta. Narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa artikkeleiden 

haku, käsittelyprosessi ja valinta ei välttämättä ole kuvattu tarkasti, eikä tällöin lukijalla 

ole mahdollisuutta näitä asioita työssä arvioida. Valinnoissa ja tutkimusten käsittelyssä 

on lukijan luotettava kirjallisuuskatsauksen tekijöiden asiantuntijuuteen. Tämä aiheuttaa 

ongelmia tutkimusten kriittisen tarkastelun osalta. (Johansson ym. 2007, 2-5.) 

Tiedonhakuun käytettiin eri terveysalan tietokantoja, sekä kotimaisia että ulkomaisia: 

Arto, Medic, Cinahl Complete, Cochrane Library, PubMed, Medline (Ovid) ja JBI (Ovid). 

Näiden tietokantojen lisäksi tiedonhakuun käytettiin manuaalista kirjallisuuden hakua, 

jolloin tietoa haettiin terveydenalan ammattilehdistä. Sanojen kääntämiseen käytettiin 

sanakirjoja ja verkossa toimivaa MOT Online sanakirjapalvelua.  

Opinnäytetyötä ohjaavien kysymysten perusteella muodostettiin hakusanoja. Hakusa-

noina käytettiin termejä niiden kaikissa muodoissa: raportti, raportointi, hiljainen raportti, 

suullinen raportti, vuoronvaihto, dokumentaatio, kirjaaminen. Englanniksi handoff, hand-

over, report, reporting, silent report, oral report, shift change, change of shifts, documen-

tation.  

Narratiiviseen kirjallisuuskatsaukseen muodostettiin mukaanotto- ja poissulkukriteerit 

ennen hakua. Jotta aineistoksi saataisiin mahdollisimman laaja otos, muodostettiin kri-

teereitä, joiden avulla saadaan asetettua rajoja (Taulukko 2). Silloin vastaukset opinnäy-

tetyötä ohjaaviin kysymyksiin voidaan muodostaa aineiston avulla. (Metsämuuronen 

2008, 37-39; Aveyard 2010, 14, 69–72.) 

Taulukko 2. Mukaanotto- ja poissulkukriteerit artikkelien valitsemiseen. 

Mukaanottokriteerit Poissulkukriteerit 

1. Suomen ja Englannin kieliset tutkimuk-

set, artikkelit, kirjat ja raportit 

2. Vain vuoronvaihtoraporttia käsittelevät 

julkaisut 

1. Muut kuin hoitoalan julkaisut 

2. Ennen vuotta 2009 julkaistut tutkimuk-

set, artikkelit, kirjat ja raportit 

 

 

Kyselylomakkeen avulla voidaan seurata raportoinnin sujuvuutta ja kehittää raportointia 

tarvittaessa. Strukturoidulla kyselylomakkeella tarkoitetaan tiedonkeruun menetelmää, 

missä kyselylomakkeessa on valmiit kysymykset ja vastausvaihtoehdot (Eskola & Suo-

ranta 1998, 87.) Kyselylomakkeen tuottamisessa on tärkeää huomioida kyselyn pituus 

ja ulkoasun selkeys vastaajien ja tiedon tallentajan vuoksi. Tämän lisäksi on 
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suositeltavaa tuottaa lomaketta niin, että kysymykset ovat loogisesti järjesteltyjä ja vas-

tauksissa on sopiva tarkkuusaste, jotta kyselyn tuloksien arviointi on mahdollisimman 

toimivaa. Lomakkeen vastausohjeen tulee olla helppo ymmärtää ja se voi olla lomakkeen 

alussa ja yksittäisten kysymysten lopussa. (KvantiMOTV 2010; Vehkalahti 2014; Valli 

2015).   

Hakusanojen muodostamisen jälkeen ne käännettiin englanniksi, jotta olisi mahdollista 

löytää myös kansainvälisiä artikkeleita. Tietokannat jaettiin opinnäytetyön tekijöiden kes-

ken, jolloin jokainen tekijä haki yhteisesti sovituilla hakusanoilla artikkeleita omista tieto-

kannoistaan. Aineiston analysoinnissa kriteereiden muodostamisen jälkeen hakutulok-

set analysoitiin otsikkotasolla, poissulkukriteereitä käyttäen. Sen jälkeen tulokset analy-

soitiin abstraktitasolla poissulkien kriteerien avulla sopimattomat julkaisut. Viimeiseksi 

valittiinn loput tulokset, jotka analysoitiin kokotekstiin perustuen. Lopulliset tulokset valit-

tiin katsauksen aineistoksi, jotka syntetisoitiin. Taulukko 3:ssa on aineistoksi valitut jul-

kaisut, niiden tekijät, julkaisuvuosi ja maa.  

 

Taulukko 3. Yhteenveto aineistoksi valituista julkaisuista (n=22). 

Tekijä(t), vuosi ja maa: Julkaisun nimi: 

Bartolo ym. 2014. Australia Electronic handover – a useful tool or an 

additional burden 

Cheung ym. 2009. Yhdysvallat Improving handoffs in the emergency de-

partment 

Eggins & Slade, 2012. Englanti Clinical handover as an interactive event: 

informational and interactional communi-

cation strategies in effective shift-change 

handovers 

Estryn-Behar ym. 2014. Yhdysvallat Shift change handovers and subsequent 

interruptions: potential impacts on quality 

of care 

Foster-Hunt ym. 2015. Yhdysvallat Information structure and organisation in 

change of shift reports: an observational 

study of nursing hand-offs in a paediatric 

intensive care unit 

Gu ym. 2012. Yhdysvallat Nurses’ views of patient handoffs in Jap-

anese hospital 

Hill & Nyce, 2010. Kanada Human factors in clinical shift handover 

communication: review of reliability and 

resilience principles applied to change of 

shift report 

 Taulukko jatkuu 
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Taulukko jatkuu  

Itamaro Gonçalves ym. 2016. Brasilia Communication and patient safety in the 

change-of-shift nursing report in Neona-

tal intensive care units 

Jewell. 2016. Yhdysvallat Standardization of inpatient handoff com-

munication 

Laitila ym. 2016. Suomi Hiljaiseen raportointiin siirtymisen edelly-

tykset erikoissairaanhoidon vuodeosas-

toilla: hoitohenkilökunnan näkemyksiä 

Maxson ym. 2012. Yhdysvallat Bedside nurse-to-nurse handoff pro-

motes patient safety 

Mcmurray ym. 2010. Englanti Implementing bedside handover: strate-

gies for change management 

Meum & Ellingsen, 2011. Englanti ‘Sound of silence’ – changing from an 

oral to a computer-mediated handover 

Ofori-Atta, 2015. Yhdysvallat Bedside shift report: implications for pa-

tient safety and quality of care 

Przysucha ym. 2017. Alankomaat Cognitive performance of users is af-

fected by electronic handovers depend-

ing on role, task and human factors 

Sarvestani ym. 2015. Iran Handover: a qualitative reprints and per-

missions 

Scovell, 2010. Englanti Role of the nurse-to-nurse handover in 

patient care 

Smeulers ym. 2014. Englanti Effectiveness of different nursing hando-

ver styles for ensuring continuity of infor-

mation in hospitalised patients 

Tanaka ym. 2016. Alankomaat Shortening or abolishing shift report as 

the effect of ENR and EMR implementa-

tion, and its side effects 

Thomson ym. 2018. Englanti Factors affecting quality of nurse shift 

handover in the emergency department 

Tucker ym. 2009. England Improved record-keeping with reading 

handovers 

Wakeam ym. 2014. Yhdysvallat Barriers and strategies for effective pa-

tient rescue: a qualitative study of outli-

ers 
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5 TULOKSET 

Aineistossa tuli esille kolme eri vuoronvaihtoraportointimenetelmää: suullinen raportointi, 

hiljainen raportointi ja vuoteenvierusraportointi. Raportoinnissa potilasturvallisuus on 

yksi tärkeämmistä asioista, jossa ei ole varaa virheisiin, ja niissä tapahtuvat tiedonkulun 

katkokset olivat merkittäviä potilasturvallisuutta vaarantavia tekijöitä jokaisessa rapor-

tointimenetelmässä.  

Hiljaiseen raportointiin siirryttäessä ongelmia esiintyi muun muassa tietokoneiden käsit-

telyssä. Osalla hoitajista meni enemmän aikaa tietokoneiden käyttämiseen puutteellisen 

osaamisen vuoksi, jolloin tiedonkeruu potilaista pitkittyi ja päivälle aiheutui kiirettä. (Ta-

naka 2016, 5-8.) Pitkittyneeseen tiedonkeruuseen vaikutti myös osaltaan rauhaton ym-

päristö raportin aikana, jolloin keskittyminen raporttiin vaikeutui (Tucker 2009, 5-8; Est-

ryn-Behar 2014; Sarvestani 2015; Itamaro Gonçalves 2016; Laitila 2016). Hoitajilla voi 

olla vaikeuksia ymmärtää potilaan tarpeet pelkästään tekstistä, kun niistä ei ole pystytty 

keskustelemaan suullisesti (Tanaka ym. 2016). 

Raportoinnin laadun ja siitä johtuvan potilasturvallisuuden heikentymisen lisäksi aineis-

tossa tuli esille raportointitilanteen merkitys työyhteisön yhteishenkeä kasvattavana tilai-

suutena ja mahdollisuutena työntekijöille käydä läpi työvuoron aikana tapahtuneita mah-

dollisia traumaattisia tilanteita ja käsitellä niitä vertaistensa kanssa tukien työhyvinvointia 

ja vähentäen työntekijöiden stressiä ja parantaen työyhteisön ryhmähenkeä ja yhteen-

kuuluvuuden tunnetta. Suullisessa raportoinnissa tämä onnistuu, mutta hiljaisessa ra-

portoinnissa tämä ei ole mahdollista. (Scovell 2010; Meum 2011; Estryn-Behar 2014; 

Foster-Hunt ym. 2015, 2.) Vuoteenvierusraportoinnissa suurimpia haasteita ovat yksityi-

syyden suojaaminen ja raportin informaation köyhyys sen keskittyessä enemmän poti-

laan ympäristön tarkasteluun tai tekemättä jääneiden asioiden selittelyyn (Scovell 2010, 

2-3). Myös yhtenä haittatekijänä miellettiin potilaan ollessa vailla mahdollisuutta kommu-

nikoida (Maxson 2012; Ofori-Atta 2015). Taulukossa 4 on kuvailtu eri raportointimene-

telmien hyötyjä ja haittoja.  

 

Taulukko 4. Raportointimenetelmien hyödyt ja haitat. 

 Hyödyt Haitat 

Suullinen raportointi - vertaistuki (Scovell 2010; 

Meum 2011; Estryn-Behar 

2014.) 

- kysymysten esittäminen (Ita-

maro Gonçalves 2016.) 

- palautteen antaminen (Gu 

2012.) 

- keskeytykset (Scovell 2010; 

Gu 2012; Estryn-behar 2014; 

Wakeam 2014; Sarvestani 

2015; Itamaro Gonçalves 2016.) 

- raportointiin liittymätön keskus-

telu (Eggins 2012; Itamaro 

2016.) 

- tiedonkulun katkosten myötä 

potilasturvallisuuden vaarantu-

minen (kaikissa aineistoksi vali-

tuissa artikkeleissa)  



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iiro Prusila, Jesper Sorsakari & Patrick Suhonen 

Hiljainen raportointi - raportoinnin aika lyhenee 

(Tucker 2009; Tanaka 2016.)  

- hoitotyölle jää enemmän aikaa, 

joka parantaa potilasturvalli-

suutta hoitajien ollessa potilaan 

lähellä (Tucker 2009.)  

- parantaa kirjaamisen laatua 

(Tucker 2009; Meum 2011.) 

- raportointitilanne riippuu täysin 

lukijasta (Tucker 2009; Tanaka 

2016.)  

- korostaa hoitajien vastuuta po-

tilastiedoista (Tucker 2009.) 

 

- tietokoneiden riittämättömyys 

(Tanaka 2016.)  

- puutteellinen osaaminen tieto-

koneiden käsittelyssä (Tanaka 

2016.) 

- täydentävien kysymysten esit-

tämisen edelliselle työvuorolle 

haasteellista (Itamaro Gonçal-

ves 2016.) 

- rauhaton ympäristö (Tucker 

2009; Estryn-Behar 2014; Sar-

vestani 2015; Itamaro Gonçal-

ves 2016; Laitila 2016.)  

- keskeytykset (Scovell 2010; 

Gu 2012; Estryn-behar 2014; 

Wakeam 2014; Sarvestani 

2015; Itamaro.) 

- kirjaamisen puute (Meum 

2011; Sarvestani 2015.) 

- tiedonkulun katkosten myötä 

potilasturvallisuuden vaarantu-

minen (kaikissa aineistoksi vali-

tuissa artikkeleissa) 

Vuoteenvierusrapor-

tointi 

- potilaalla mahdollisuus osallis-

tua hoitonsa suunnitteluun 

(Maxson 2012; Ofori-Atta 2015.) 

- hoitajalla mahdollisuus saada 

kokonaiskuva potilaasta (Max-

son 2012; Ofori-Atta 2015.)  

- parantaa potilasturvallisuutta 

(Maxson 2012.) 

- kommunikaation paraneminen 

(Maxson 2012.) 

- potilastyytyväisyys kasvaa 

(McMurray 2010; Maxson 2012; 

Ofori-Atta 2015.) 

- potilaan kommunikoimatto-

muus (Ofori-Atta 2015.)  

- potilaan yksityisyyden suojaa-

misen haasteet (Maxson 2012; 

Ofori-Atta 2015; Sarvestani 

2015.) 

- hoitajien keskittyminen muu-

hun kuin raporttiin, esim. poti-

laan ympäristön tarkkailuun 

(McMurray 2010; Scovell 2010.) 

- tiedonkulun katkosten myötä 

potilasturvallisuuden vaarantu-

minen (kaikissa aineistoksi vali-

tuissa artikkeleissa) 

 

Aineiston perusteella kehitettiin kyselylomake vuoronvaihtoraportoinnin arviointia varten, 

joka tuo vastauksia osaston vuoronvaihtoraportoinnin hyödyistä ja haitoista. Tämän lo-

makkeen pohjalta osaston on mahdollista miettiä sopivaa vuoronvaihtoraportointimene-

telmää, sekä kehittää raportoinnin toimivuutta. Kysymykset tuotettiin haun artikkeleiden 

pohjalta. Kyselylomake muodostuu taustamuuttujista (n=3), muutamasta avoimesta ky-

symyksestä (n=2) ja kysymyksistä Likert-asteikolla (n=13).  

Osasto vastaa tulevaisuudessa lomakkeen toteuttamisesta. Ohessa on kyselylomake, 

jonka kysymysten perässä on numerot yläindeksissä, jotka ovat lähdeviitteitä. Lähteet 

ovat kyselylomakkeen perässä.  
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KYSELY VUORONVAIHTORAPORTOINNIN 

ARVIOINTIIN 

 

1. Ikä   
 

18-25     26-35     36-45     46-55     56+ 
 
2. Ammattinimike 8, 18 

 
1. perus-/ lähihoitaja 

2. sairaanhoitaja 

3. terveydenhoitaja 

4. ensihoitaja 

5. kätilö 

6. jokin muu, mikä __________________ 
 

3. Työkokemus (vuosina) 6, 8, 18 

Hoitoalalla     

0-5     6-15     16-25     26-35     36+ 

Nykyisellä osastolla 

0-5     6-15     16-25     26-35     36+ 

Ympyröi jokaisen kysymyksen oikealta puolelta 
numero, joka vastaa parhaiten mielipidettäsi asiasta.  

Käytä taulukon ylärivillä olevaa asteikkoa. 

 

 

Täysin 
eri 

mieltä 

Lähes 
eri 

mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Lähes sa-
maa 

mieltä 

Täysin sa-
maa 

mieltä 

Nykyiseen raportointimenetelmään siirty-

minen on      

4. vähentänyt keskeytyksiä raportointitilanteessa 
4, 6, 8, 16, 17, 22 1 2 3 4 5 

5. vaikuttanut positiivisesti työryhmän yhteishen-

keen 4, 13, 17 1 2 3 4 5 

6. vaikuttanut positiivisesti potilaan psykososiaali-

sen tilanteen raportointiin 4, 17 1 2 3 4 5 

7. vähentänyt työntekijöiden kotiin lähtemisen ne-

gatiivista vaikutusta raporttiin 8 1 2 3 4 5 
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8. vähentänyt raporttiin liittymätöntä keskustelua 3, 

8 1 2 3 4 5 

9. parantanut kirjaamisen laatua 10, 13, 19, 21 

1 2 3 4 5 

10. lisännyt kirjaamiseen käytettävää aikaa 10, 19, 21 

1 2 3 4 5 

11. parantanut hoitajien välistä tiedonkulkua 1-22 

1 2 3 4 5 

12. lisännyt hoitotyöhön jäävää aikaa 1-22 

1 2 3 4 5 

13. vaikuttanut potilasturvallisuuteen negatiivisesti 
1-22 1 2 3 4 5 

14. vaikuttanut potilasturvallisuuteen positiivisesti   
1-22 1 2 3 4 5 

 

15. Perustele vastauksesi kysymyksiin 13. ja 14.  

 

 
Täysin 

eri 
mieltä 

Lähes 
eri 

mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Lähes 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

16. Kirjaamiselle vaadittava ympäristö on tarpeeksi 

rauhallinen 4, 8, 10, 21 1 2 3 4 5 

17. Tietokoneita on riittävästi kirjaamiseen ja poti-

laskertomusten lukemiseen 10 1 2 3 4 5 

 

18. Onko sinulla kehittämisideoita nykyiselle raportointimenetelmälle, jos on millaisia? 

 

Kyselylomakkeen lähteet 

1. Bartolo, C.; Ho, J.;   Toh, J., Chisholm, P. & Anpalahan, M. 2017, "POSTER AB-

STRACTS", Internal Medicine Journal, vol. 47, no. S3. 17. 
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6 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Tämä opinnäytetyö on luotettava ja eettisesti toteutettu. Luotettavuuden ja eettisyyden 

varmistamiseksi pyrittiin käyttämään mahdollisimman uusia, laadukkaita ja luotettavia 

lähteitä aineiston tiedonhaussa ja noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tieteelli-

nen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia 

vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. (Tut-

kimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Lähdekritiikki on väline tutkijalle, jolla arvioidaan 

tiedon luotettavuutta. Lähdekritiikissä kiinnitetään huomiota lähteen aitouteen, riippumat-

tomuuteen, alkuperäisyyteen ja puolueettomuuteen. (Mäkinen 2006, 128.)  

Opinnäytetyötä kirjoitettiin sekä yhdessä että erikseen. Yhdessä kirjoittamalla voitiin var-

mistaa tekstin laadun yhteneväisyys ja sen, että erilaiset ajatukset tulivat ilmi helpommin 

toisten seurassa. Yksinäinen työskentely on puolestaan välillä tehokkaampaa ja aikatau-

lullisesti joustavampaa.  

Koska opinnäytetyössä rakennettiin kyselylomake, tuli sen reliabiliteettia ja validiteettia 

arvioida. Reliabiliteetillä tarkoitetaan mittarin tuottaman datan luotettavuutta ja toistetta-

vuutta ja validiteetilla tarkoitetaan kuinka hyvin mittarin kysymykset mittaavat juuri sitä 

ilmiön ominaisuutta, mitä oli tarkoitus mitata. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1998, 

206-207.) Kyselylomake testattiin tuttavapiirissä, jossa oli eri alojen työntekijöitä (n=6). 

Vastaajat jättivät kehittämiskohteita, joiden avulla muokattiin kyselylomaketta parem-

maksi. Muun muassa kysymyksiä korjattiin kieliopillisesti ja muutamat kysymykset olivat 

vaikeita ymmärtää, joten ne muokattiin helpommiksi ymmärtää. Kokonaisuudessaan ul-

koasua pyrittiin muokkaamaan selkeämmäksi ja luettavammaksi. Kyselylomakkeen luo-

tettavuutta ei voida arvioida ennen kuin se on toteutettu ja vasta sen jälkeen voidaan 

myös arvioida reliabiliteettia (Vehkalahti 2014).  
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7 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kyselylomake arvioimaan vuoronvaihto-

raportointimenetelmän muutoksen tuomia hyötyjä ja haittoja. Opinnäytetyön tavoitteena 

oli kehittää VSSHP:n yhden osaston vuoronvaihtoraportoinnin toimivuutta ja sujuvuutta. 

Opinnäytetyössä kartoitettiin olemassa olevia vuoronvaihtoraportointimenetelmiä ja nii-

den hyötyjä ja haittoja. Menetelmänä käytettiin narratiivista kirjallisuuskatsausta, jonka 

perusteella kehitettiin strukturoitu kyselylomake.  

Aineiston perusteella tuli ilmi kolme raportointimenetelmää, jotka ovat suullinen -, hiljai-

nen - ja vuoteenvierusraportointi. Suullisen raportoinnin tärkeimpinä hyötyinä ovat mah-

dollisuus vertaistukeen työntekijöille (Scovell 2010; Meum 2011; Estryn-Behar 2014.), 

edelliselle vuorolle tarkentavien kysymysten esittämisen helppous (Itamaro Gonçalves 

2016.), sekä mahdollisuus palautteen antamiselle (Gu 2012). Vertaistuella hoitajat pys-

tyvät muun muassa käymään läpi työvuorossa tapahtuneet mahdolliset traumaattiset ti-

lanteet, kun taas kysymysten esittäminen muille työntekijöille voi tarkentaa potilaasta 

saatavaa kokonaiskuvaa. Merkittävimpinä haittoina suullisessa raportoinnissa koettiin 

keskeytyksien suuri vaikutus raportin laatuun (Scovell 2010; Gu 2012; Estryn-behar 

2014; Wakeam 2014; Sarvestani 2015; Itamaro Gonçalves 2016.) ja raportointiin liitty-

mättömän keskustelun lisääntyminen (Itamaro Gonçalves 2016). Keskeytyksien myötä 

potilaista siirtyvää tietoa voi jäädä sanomatta, jolloin potilasturvallisuuden vaarantuminen 

voi lisääntyä.  

Hiljaisen raportoinnin suurimmat hyödyt ovat raportointiin kuluvan ajan vähentyminen 

(Tucker 2009; Tanaka 2016.), hoitotyölle jäävän ajan lisääntyminen (Tucker 2009.), 

raportoinnin riippuvuus ainoastaan lukijasta (Tucker 2009; Tanaka 2016). Raportointiin 

kuluvan ajan vähentyminen suosii potilastyytyväisyyttä, sillä sillon potilaan vierellä 

vietetty aika pitenee. Raportoinnin riippuvuus lukijasta koettiin hyvänä asiana, jolloin 

raportti tapahtuu itsenäisesti ja niin sanotusti omalla ajallaan. Sen haittoina ovat 

täydentävien kysymysten esittämisen haasteellisuus edeltävälle työvuorolle (Itamaro 

Gonçalves 2016.), rauhattoman ympäristön vaikutus raportin laatuun (Tucker 2009; 

Estryn-Behar 2014; Sarvestani 2015; Itamaro Gonçalves 2016; Laitila 2016.) ja 

kirjaamisen puute (Meum 2011; Sarvestani 2015). Kirjaamisen puute hiljaisessa 

raporotinnissa on kriittistä. Potilastietojen puutteellisuus voi johtaa potilasturvallisuuden 

vaarantumiseen ja jopa mahdollisesti potilaan hengen menetykseen.  

Vuoteenvierusraportoinnissa etuina on saada parempi kokonaiskuva potilaasta (Max-

son 2012; Ofori-Atta 2015.), mahdollisuus potilaalle olla osallisena hoitonsa 

suunnittelussa (Max-son 2012; Ofori-Atta 2015.) ja potilasturvallisuuden lisääntyminen 

(Maxson 2012). Kokonaiskuvan saaminen auttaa ymmärtämään potilaan tilaa paremmin 

ja se helpottaa myös hyödyntämään raportissa saatuja tietoja, kun näkee potilaan 

samassa tilassa, jolloin pystyy yhdistämään saadut tiedot potilaaseen. Potilaan 

osallistuminen hoitonsa suunnitteluun koettiin positiivisena sekä potilaan että hoitajien 

puolesta. Silloin myös potilasturvallisuus paranee, koska potilas on hoitajien lisäksi 

toteamassa hoitoon liittyvissä asioissa. Haittoina vuoteenvierusraportoinnissa ovat 

potilaan yksityisyyden suojaamisen vaikeudet (Maxson 2012; Ofori-Atta 2015; 

Sarvestani 2015.) ja hoitajien keskittyminen muihin asioihin kuin raportointiin (McMurray 

2010; Scovell 2010). Potilashuoneissa voi olla useampi kuin yksi potilas, jolloin 

potilastiedot voivat mahdollisesti kantautua toisen potilaan korviin. Silloin 
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potilasturvallisuutta voidaan parantaa erilaisilla menetelmillä, esimerkiksi verhoilla 

potilaspaikan ympärillä ja liikkuvilla seinämillä.  

Aineiston perusteella kehitettiin strukturoitu kyselylomake. Kyselylomakkeen kehittämi-

seen käytettiin aluksi Webropol-ohjelmaa, mutta teknisistä syistä sen käyttöä ei jatkettu. 

Kyselyyn valittiin likert-asteikollisia kysymyksiä, koska niihin on helppo vastata ja vas-

tausten analysointi on verrattaen helppoa. Kyselyssä on myös muutama avoin kysymys 

ja taustamuuttujina ikä, ammattinimike ja työkokemus (hoitoalalla ja nykyisellä osastolla). 

Kyselylomaketta ei toteutettu tämän opinnäytetyön aikana. Vasta toteuttamisen jälkeen 

voidaan arvioida kyselylomakkeen luotettavuutta ja toimivuutta, joten kehittämisehdotuk-

sia ei vielä pysty määrittämään tarkoin. Kyselyyn vastaajien mahdollisesti jättämät kehit-

tämisehdotukset voitaisiin hyödyntää ja niiden perusteella pyrkiä parantamaan kyselylo-

maketta.  
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Saatekirje ja kyselylomake 

 

Saatekirje 

 

Hyvä vastaanottaja! 

Toivomme sinun osallistuvan tähän kyselytutkimukseen. Kyselyn tarkoituksena on arvi-

oida ja tuoda esiin mahdollisia kehityskohteita osastomme vuoronvaihtoraportointiin. 

Osallistuminen merkitsee oheisen kyselylomakkeen täyttämistä ja palauttamista. Osal-

listuminen on täysin vapaaehtoista ja luottamuksellista. Vastaukset kerätään anonyy-

meinä. Kyselyyn vastaamisen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa.  

Kyselylomaketta täyttäessä ympyröi vastausvaihtoehto, joka parhaiten vastaa mielestäsi 

kysymykseen. Kyselylomakkeessa on muutama avoin kysymys, johon toivomme sinulta 

perusteltua vastausta. 

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 15 minuuttia. 

Kyselyn on tehnyt sairaanhoitajaopiskelijat  Iiro Prusila, Jesper Sorsakari ja Patrick Su-

honen Turun ammattikorkeakoulusta. 
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KYSELY VUORONVAIHTORAPORTOINNIN 

ARVIOINTIIN 

 

1. Ikä   
 

18-25     26-35     36-45     46-55     56+ 
 
2. Ammattinimike 
 
1. perus-/ lähihoitaja 

2. sairaanhoitaja 

3. terveydenhoitaja 

4. ensihoitaja 

5. kätilö 

6. jokin muu, mikä __________________ 
 

3. Työkokemus (vuosina) 

Hoitoalalla     

0-5     6-15     16-25     26-35     36+ 

Nykyisellä osastolla 

0-5     6-15     16-25     26-35     36+ 

Ympyröi jokaisen kysymyksen oikealta puolelta 
numero, joka vastaa parhaiten mielipidettäsi asiasta.  

Käytä taulukon ylärivillä olevaa asteikkoa. 

 

 

Täysin 
eri 

mieltä 

Lähes 
eri 

mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Lähes sa-
maa 

mieltä 

Täysin sa-
maa 

mieltä 

Nykyiseen raportointimenetelmään siirty-

minen on      

4. vähentänyt keskeytyksiä raportointitilan-

teessa 1 2 3 4 5 

5. vaikuttanut positiivisesti työryhmän 

yhteishenkeen 1 2 3 4 5 

6. vaikuttanut positiivisesti potilaan psyko-

sosiaalisen tilanteen raportointiin 1 2 3 4 5 
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7. vähentänyt työntekijöiden kotiin lähtemisen 

negatiivista vaikutusta raporttiin 1 2 3 4 5 

8. vähentänyt raporttiin liittymätöntä 

keskustelua 1 2 3 4 5 

9. parantanut kirjaamisen laatua 1 2 3 4 5 

10. lisännyt kirjaamiseen käytettävää aikaa 1 2 3 4 5 

11. parantanut hoitajien välistä tiedonkulkua 1 2 3 4 5 

12. lisännyt hoitotyöhön jäävää aikaa 1 2 3 4 5 

13. vaikuttanut potilasturvallisuuteen 

negatiivisesti 1 2 3 4 5 

14. vaikuttanut potilasturvallisuuteen 

positiivisesti 1 2 3 4 5 

 

15. Perustele vastauksesi kysymyksiin 13. ja 14.  

 

 
Täysin 

eri 
mieltä 

Lähes 
eri 

mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Lähes 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

16. Kirjaamiselle vaadittava ympäristö on tar-

peeksi rauhallinen 1 2 3 4 5 

17. Tietokoneita on riittävästi kirjaamiseen ja 

potilaskertomusten lukemiseen 1 2 3 4 5 

 

18. Onko sinulla kehittämisideoita nykyiselle raportointimenetelmälle, jos on millaisia?
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