
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Grönqvist Walter 

Moisio Emma 

 

Esitietojen kulku rintasyöpäpotilaan hoi-
topolussa Kymenlaakson sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen kuntayhtymässä 
 
 
 

Opinnäytetyö 
Sairaanhoitaja 

 

 
2019 

 



 

 

Tekijä/Tekijät 
 

Tutkinto 
 

Aika 
 

Grönqvist Walter 
Moisio Emma 

Sairaanhoitaja 
(AMK) 

Joulukuu 2019 

Opinnäytetyön nimi 
 
Esitietojen kulku rintasyöpäpotilaan hoitopolussa Kymenlaak-
son sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä 

28 sivua  
16 liitesivua 

Toimeksiantaja 
 
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 

Ohjaaja 
 
Anne Kylmälä 

Tiivistelmä 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata esitietojen kulkua rintasyöpäpotilaan hoito-
polussa. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kuntayhtymälle prosessikuvaus esitietojen sähköisestä kulusta rintasyöpäpotilaan hoitopo-
lussa. Prosessikuvaus liitettiin osaksi IMS järjestelmässä jo olemassa olevaa rintasyöpäpo-
tilaan hoitopolkua. Kymsoten eri toimijat voivat hyödyntää IMS järjestelmään tehtyä proses-
sikuvausta ja kehittää sen avulla toimintamallejaan potilaiden hoidossa. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, ja aineiston analysointiin käytettiin tee-
moittelua. Kirjallisuuskatsauksen avulla etsittiin vastausta tutkimuskysymykseen, joka oli 
”Mikä merkitys esitiedoilla on rintasyöpäpotilaan hoitopolussa?” Aineiston analysoinnin pe-
rusteella esitiedot vaikuttavat rintasyöpäpotilaan hoitopolussa potilasturvallisuuteen, poti-
lastyytyväisyyteen ja kustannustehokkuuteen. 
 
Asiallisesti kerätyt esitiedot rintasyöpäpotilaan hoitopolussa parantavat hoidon laatua ja 
mahdollistavat paremman ja laadukkaamman hoidonsuunnittelun. Tämä näkyy potilaan 
tyytyväisyydessä saamaansa hoitoon ja mahdollisesti myös hoidon kustannuksissa. 
 
Jatkotutkimusaiheina ehdottaisimme huomioimaan sekä potilaiden että ammattilaisten nä-
kökulmat esitietolomakkeen hyödyntämisessä potilaan hoidossa, koska ne todennäköisesti 
eroavat toisistaan. Olisi myös hyvä tutkia esitietolomakkeen sisältöä ja arvioida, onko IMS 
järjestelmään rakennettu hoitoprosessi yhtenäinen. 
 

Asiasanat 
 
esitiedot, hoitopolku, rintasyöpäpotilas, prosessikuvaus  



 
 

 

Author (authors) 
 

Degree 
 

Time 
 

Grönqvist Walter 
Moisio Emma 
 

Bachelor of Health 
Care 

December 2019 
 

Thesis title 
 
Transfer of preliminary information in breast cancer patients 
care pathway in Kymenlaakso joint municipal board of social 
and health services  

28 pages  
16 pages of appendices 

Commissioned by 
 
Kymenlaakso joint municipal board of social and health services 

Supervisor  
 
Anne Kylmälä 

Abstract 
 
The purpose of this thesis was to describe the progress of pre-information in the care path-
way of a breast cancer patient. The aim of this thesis was to create a process description 
for the Kymenlaakso joint municipal board of social and health services on the electronic 
flow of pre-information in the treatment of breast cancer patients. The process description 
was integrated as part of the existing breast cancer patient care pathway in the IMS sys-
tem. As a result, various actors can utilize the process description in the IMS system and 
use it to develop their operational models for patient care. 
 

The thesis was carried out as a literature review and thematic analysis was used to analyze 
the material. The literature review sought an answer to the research question of the im-
portance of pre-information in the care pathway of a breast cancer patient. Based on the 
analysis of the data, preliminary information has an impact on patient safety and cost-effec-
tiveness in the care of a breast cancer patient. Well-collected preliminary information on the 
breast cancer patient care pathway will improve the quality of care and allow better quality 
care planning. This is reflected in the patient's satisfaction with received treatment and pos-
sibly also the cost of the treatment. 
 

As future research subjects we would suggest investigating into both patients' and 
healthcare professionals' views on how to use the medical presumptions in patient care as 
they are most likely to differ. Another subject could be investigating the contents of medical 
presumptions and evaluate the regularity of the management process of the IMS system. 
 

Keywords 
 
Medical prerequisites, Treatment pathway, Breast cancer patient, Process description 



 

 

SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO ..................................................................................................................... 6 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS ...................................................................................... 7 

2.1 Työn tilaaja ................................................................................................................. 7 

2.2 Rintasyöpäpotilaan hoitopolku .................................................................................. 8 

2.2.1 Rintasyöpä ........................................................................................................... 8 

2.2.2 Rintasyövän toteaminen ...................................................................................... 8 

2.2.3 Perioperatiivinen vaihe ........................................................................................ 9 

2.2.4 Intraoperatiivinen vaihe ....................................................................................... 9 

2.2.5 Postoperatiivinen vaihe ..................................................................................... 10 

2.3 Esitietojen merkitys hoitoprosessissa ..................................................................... 10 

2.3.1 Esitietojen kerääminen ja dokumentointi .......................................................... 10 

3 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTUS ................................................................ 11 

3.1 Tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys ..................................................................... 11 

3.2 Kirjallisuuskatsaus ................................................................................................... 12 

3.3 Tiedonhakuprosessi ja aineiston analysointi .......................................................... 14 

4 TULOSTEN TARKASTELU ........................................................................................... 18 

5 KUVAUS ESITIETOJEN KULKEMISESTA RINTASYÖPÄPOTILAAN 

HOITOPOLUSSA KYMSOTESSA ....................................................................................... 20 

5.1 Opinnäytetyön tausta ja suunnittelu ........................................................................ 20 

5.2 Toteutusvaihe .......................................................................................................... 21 

5.3 Valmis prosessikuvaus ............................................................................................ 22 

6 POHDINTA ..................................................................................................................... 22 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys .................................................................... 23 

6.2 Jatkotutkimusaiheet ................................................................................................. 24 

LÄHTEET .............................................................................................................................. 26 

LIITTEET 

 Liite 1. Tutkimustaulukko 

bookmark://_Toc25520855/#_Toc25520855
bookmark://_Toc25520856/#_Toc25520856
bookmark://_Toc25520857/#_Toc25520857
bookmark://_Toc25520858/#_Toc25520858
bookmark://_Toc25520859/#_Toc25520859
bookmark://_Toc25520860/#_Toc25520860
bookmark://_Toc25520861/#_Toc25520861
bookmark://_Toc25520862/#_Toc25520862
bookmark://_Toc25520863/#_Toc25520863
bookmark://_Toc25520864/#_Toc25520864
bookmark://_Toc25520865/#_Toc25520865
bookmark://_Toc25520866/#_Toc25520866
bookmark://_Toc25520867/#_Toc25520867
bookmark://_Toc25520868/#_Toc25520868
bookmark://_Toc25520869/#_Toc25520869
bookmark://_Toc25520870/#_Toc25520870
bookmark://_Toc25520871/#_Toc25520871
bookmark://_Toc25520871/#_Toc25520871
bookmark://_Toc25520872/#_Toc25520872
bookmark://_Toc25520873/#_Toc25520873
bookmark://_Toc25520874/#_Toc25520874
bookmark://_Toc25520875/#_Toc25520875
bookmark://_Toc25520876/#_Toc25520876
bookmark://_Toc25520877/#_Toc25520877
bookmark://_Toc25520878/#_Toc25520878


 

 

Liite 2. Aineiston analyysin taulukkoesimerkki 

Liite 3. Kuvaus esitietolomakkeen kulusta rintasyöpäpotilaan hoitopolussa 

Liite 4. Kirurgian tulotietojen yhteenveto 

 



6 

 

1 JOHDANTO 

 

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, ja se on myös yleistynyt viime vuosien 

aikana. Yleistymisestä huolimatta taudin ennuste on parantunut huomatta-

vasti, koska tauti todetaan aikaisemmin ja hoidot ovat kehittyneet. Rintasyö-

vän hoito voidaan jakaa perioperatiiviseen, intraoperatiiviseen ja postoperatii-

viseen hoitoon. (Joensuu & Rosenburg-Ryhänen 2015, 5.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tavoitteena on kuvata rintasyöpäpotilaan esitietojen 

kulku hoitoprosessissa ja tuottaa hoitoprosessikuvaus. Esitietojen merkitystä 

selvitetään kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella etsien vastausta tutkimuskysy-

mykseen. Hoitoprosessikuvaus tehdään Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspal-

veluiden kuntayhtymälle (Kymsote) IMS toimintajärjestelmällä, jossa kuvataan 

esitietojen kulku rintasyöpäpotilaan koko hoitoprosessin läpi. Tämän tarkoituk-

sena on kuvata esitietojen kulkua ammattilaisten näkökulmasta ja tavoitteena 

on tehdä heille tämä prosessi näkyväksi.  

 

Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä on käytetty kuvailevaa kirjallisuuskat-

sausta. Sen avulla pyritään tarkastelemaan mahdollisimman monipuolisesti ai-

heeseen liittyvien tutkimusten laajuutta ja määrää. Analyysimenetelmänä käy-

tettiin teemoittelua, yhtä laadullisen analyysin perusmenetelmistä. Tällä mene-

telmällä pyritään hahmottamaan tutkimusaineistosta keskeisiä teemoja. Tee-

moittelussa painoarvo on tutkimusaineiston lukumäärän sijaan sen teeman si-

sällössä. 

 

Sähköisen asioinnin kehittyessä jatkuvasti, ja yhä useamman sairaanhoitopii-

rin tavoitellessa paperivapaita sairaaloita korostuu sähköisten esitietojen tar-

peellisuus. Rintasyöpäpotilaan esitiedot Kymsotessa kerätään pääosin sähköi-

sellä lomakkeella, mikä tuo esiin työn ajankohtaisuuden. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Työn tilaaja 

Kymsote eli Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, on 

aloittanut toimintansa 1.1.2019. Kymsote työllistää yli 5000 eri alojen ammatti-

laista. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, 

Pyhtää ja Vironlahti. (Kymsoten strategia ja visio s.a.) 

 

Kymsote on tulevaisuuden toimija, joka kehittää toimintaansa jatkuvasti. 

Kymsoten tarkoitus on tuottaa laadukkaita, kustannustehokkaita, hyvinvointia 

edistäviä ja asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja kaikille kymenlaaksolai-

sille. Kymsoten strategisissa linjauksissa painotetaan toimintaa ohjaavia asia-

kaskokemuksia, helposti saavutettavia ja yhdenvertaisia palveluita ja osaavaa 

sekä hyvinvoivaa henkilökuntaa. (Kymsoten strategia ja visio s.a.) 

 

Kymsotella on käytössä IMS-järjestelmä, jota käytetään koko organisaatiossa 

erilaisten prosessien kuvaamiseen. IMS (Integradet Management System) on 

Arter Oy:n, entiseltä nimeltään IMS busines solutions oy, kehittämä selainpoh-

jainen laadunhallinta-, toiminta- ja johtamisjärjestelmän kehitysalusta. Toimin-

tajärjestelmän pyrkimyksenä on organisaation toimintojen parantaminen ja yh-

tenäistäminen tuomalla ne havainnolliseen muotoon helposti organisaation toi-

mijoiden saataville. (Arter Oy.) 

 

Prosessikuvaukset, dokumenttien hallinta, palautteiden ja arviointien käsittely, 

tulosten mittaaminen, riskien arviointi sekä käsikirjojen koostaminen on kaikki 

nidottu yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi IMS-toimintajärjestelmässä (Arter 

Oy). 

 

IMS-toimintajärjestelmä mahdollistaa organisaatiolle kyvyn kuvantaa yhteiset 

toimintatavat. Toimintamallin avulla yritetään tavoitteiden mukaisesti kehittää 

organisaation toimintaa niin, että myös sidosryhmät ja asiakkaat huomioidaan. 

(Arter Oy.) 

 

Työssämme on kuvattu rintasyöpäpotilaan sähköisten esitietojen kulku tässä 

Kymsoten IMS-järjestelmässä. 
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2.2 Rintasyöpäpotilaan hoitopolku 

Tässä luvussa kerrotaan yleisesti rintasyövästä ja sen hoitomenetelmistä, ku-

vataan yleisimmät hoitomuodot sekä se, missä järjestyksessä hoito potilailla 

yleensä toteutuu.   

 

2.2.1 Rintasyöpä 

Rintasyöpä on suomalaisnaisten yleisin syöpä ja siihen sairastuu vuosittain 

noin 5000 naista. Noin joka seitsemäs nainen siis sairastuu rintasyöpään elä-

mänsä aikana, ja tauti yleistyy ikääntyessä. Syöpä syntyy, kun rintakudoksen 

terveet ja hyvälaatuiset solut alkavat muuttua pahanlaatuisiksi. (Joensuu & 

Rosenburg-Ryhänen 2015, 5.) 

 

Rintasyöpä on monitekijäinen sairaus, ja sairastumisvaaraa lisääviä tekijöitä 

on monia. Syövän syntyyn voivat vaikuttaa esim. hormonihoidot vaihdevuo-

sien aikana, myöhään alkaneet vaihdevuodet tai varhaiset kuukautiset. Vaih-

devuosien jälkeinen ylipaino ja runsas alkoholin käyttö ovat myös riskitekijöitä 

rintasyövän synnyssä. Nämä tekijät voivat lisätä sairastumisriskiä nuoremmil-

lakin ihmisillä. Rintasyöpään voi olla myös perinnöllinen alttius, jos usealla lä-

hisukulaisella on todettu rintasyöpä tai munasarjasyöpä nuorella iällä. (Veh-

manen 2017.) 

 

2.2.2 Rintasyövän toteaminen 

Tavallisimmin rintasyöpä havaitaan, kun nainen itse huomaa muutoksen rin-

nassaan ja hakeutuu lääkäriin jatkoselvittelyihin tai muutos huomataan joukko-

seulonnassa (Vehmanen 2017). 

 

Edellä mainittuihin jatkoselvityksiin kuuluu lääkärin suorittamana rintojen tun-

nustelu, mammografia ja ultraäänitutkimus. Näiden lisäksi otetaan paksuneu-

lanäyte patologin arvioitavaksi, jos aiemmin mainittujen tutkimusten perus-

teella muutos vaikuttaa pahanlaatuiselta. Lääkärin suorittama rintojen tunnus-
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telu, mammografia sekä ultraäänitutkimus yhdistettynä paksuneulanäyttee-

seen yleensä riittävät rintalöydöksen luonteen selvittämiseen. (Vehmanen 

2017.) 

 

2.2.3 Perioperatiivinen vaihe 

Rintasyövän hoitopolun valinta ja potilaan ennuste riippuvat kasvaimen levin-

neisyydestä ja potilaan terveydentilasta. Syöpä luokitellaan numeroin ja kirjai-

min, jotka kertovat kasvaimen koon, kasvainkudoksen tyypin ja mahdollisen 

levinneisyyden elimistössä. Näiden tietojen avulla lääkäri määrittelee potilaalle 

tarkoituksenmukaisen hoitopolun. (Joensuu, Roberts, Kellokumpu-Lehtinen, 

Jyrkkiö, Kuori & Teppo 2013, 595-620.) 

 

Rintasyövän hoito koostuu yleensä leikkauksesta, sädehoidosta, ja lääkehoi-

dosta. Lääkehoito voidaan vielä jakaa solunsalpaajahoitoon eli sytostaatteihin, 

vasta-ainehoitoihin ja hormonaalisiin hoitoihin. Hoitomuotojen järjestys ja se, 

mitä hoitomuotoja käytetään, määrittyy syövän tyypin ja sen levinneisyyden 

mukaan. (Joensuu & Rosenburg-Ryhänen 2015, 11.) 

 

Rintasyövän hoito aloitetaan tavallisimmin leikkauksella, jos kasvain ei ole lä-

hettänyt etäpesäkkeitä muualle kehoon. Leikkauksen tarkoituksena on poistaa 

rinnan kasvain ja mahdolliset kainalon imusolmukemetastaasit eli etäpesäk-

keet. Leikkausmenetelmiä on erilaisia, joita emme avaa tässä työssä, koska 

se ei suoranaisesti liity tutkimukseemme. Leikkausmenetelmä valitaan sen pe-

rusteella, minkä kokoinen kasvain on, missä se sijaitsee ja tarvitseeko esimer-

kiksi poistaa imusolmukkeita, jos syöpä on ehtinyt jo levitä niihin. Kirurgin, ra-

diologin, patologin ja onkologin pitää tehdä yhteistyötä, kun suunnitellaan ja 

toteutetaan potilaan leikkaus. (Joensuu ym. 2013, 595-620.) 

 

2.2.4 Intraoperatiivinen vaihe 

Intraoperatiivinen vaihe alkaa siitä, kun potilas vastaanotetaan leikkausyksik-

köön. Leikkaussalissa toimivat sairaanhoitajat saavat raportin potilaasta hä-

nen siirtovaiheessaan. Raportti on lyhyt ja selkeä selvitys potilaasta, hänen 

yleistilastaan ja sairaudestaan. (Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, 

Sulosaari & Uski-Tallqvist 2016, 108.) 
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Intraoperatiiviselle hoitotyölle on olennaista määrätietoinen ja moniammatilli-

nen tiimityö. Olennainen osa intraoperatiivista vaihetta on potilaan tukeminen 

ja potilasturvallisuudesta huolehtiminen sekä hänen vointinsa ja elintoiminto-

jensa tarkkailu ja tajunnan tason arvioiminen. (Ahonen ym. 2016, 108.)  

 

2.2.5 Postoperatiivinen vaihe 

Leikkauksen jälkeen potilaalle voidaan aloittaa sädehoito tai lääkehoidot tai 

jossain tapauksissa molemmat. Rinnan poistossa sädehoito voidaan yleensä 

jättää pois, ellei imusolmukkeissa ole ollut kasvainkudosta. Tällöin sädehoito 

toteutetaan syövän suuremman uusiutumisriskin takia. Lääkehoidon tarve ar-

vioidaan yksilöllisesti potilaan terveydentilan ja syöpäkasvaimeen liittyvien te-

kijöiden perusteella. (Joensuu ym. 2013, 595-620.) 

 

Lääkehoidot aloitetaan silloin, kun rintasyövällä on kohtalaisen suuri riski uusi-

tua. Vaikka leikkauksessa saataisiin poistettua koko kasvain, on elimistöön 

voinut levitä syöpäsoluja imuteitä tai verisuonia pitkin. Lääkehoidolla on tarkoi-

tus tuhota nämä muualle elimistöön mahdollisesti matkustaneet mikroskooppi-

set syöpäpesäkkeet. Lääkehoito voidaan myös aloittaa ennen leikkausta, jos 

tarkoituksena on ensin pienentää kasvainta ennen sen poistoa. (Joensuu & 

Rosenberg-Ryhänen 2015, 20.) 

 

2.3 Esitietojen merkitys hoitoprosessissa 

Esitiedot ovat yksi potilaan hoidon suunnittelun kulmakivistä. Ilman laadukasta 

ja perusteellistä tulotilanteen kartoitusta ei potilaan hoidosta tule individuaa-

lista potilaan tarpeisiin pohjautuvaa hoitoa. Potilaiden tilanteiden tehokas ana-

lysointi auttaa moniammatillista henkilökuntaa keskittämän voimavaransa poti-

laan hoidon keskeisiin tarpeisin. (Ahonen, Ikonen & Koivukoski 2014.) 

 

2.3.1 Esitietojen kerääminen ja dokumentointi 

Esitietojen kerääminen on avainasemassa potilaan arvioinnissa, ja sitä käyte-

tään hoitoprioriteettien tunnistamiseen sekä hoidon suunnitteluun (Fawcett & 

Rhynas 2012, 41-46). 
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Luontevin tapa selvittää ja kerätä potilaan esitietoja on kysyä tiedot potilaalta 

itseltään tai hänen ollessa epäkykenevä vastaamaan, hänen omaisiltaan. Esi-

tietoja voidaan kerätä joko haastattelemalla potilasta suullisesti tai sähköisellä 

taikka paperisella lomakkeella. Hoitohenkilökunnan ja potilaan välinen vuoro-

vaikutus on ydinasemassa esitietojen keräämisessä. (Fawcett & Rhynas 

2012, 41-46.) 

 

Potilaan tullessa hoitoon kerätään häneltä esitietoina hoidon syyhyn liittyviä 

tietoja. Näihin kuuluvat subjektiiviset oireet, sairauden/vaivan mahdolliset ai-

kaisemmat vaiheet sekä tietoja muista potilaan sairauksista tai suvussa kulke-

vista sairauksista. Myös muut sairaudet ja lääkehoidot, jotka olisivat suotavaa 

huomioida ongelman kannalta, tulee kirjata ylös. Sairaanhoitajan tehtävänä on 

kirjata potilaan tai hänen saattajansa antamat tiedot sairauden alkamisesta ja 

kulusta sekä kuntoutuksen kannalta tiedot elinympäristöstä ja elämäntilan-

teesta. Riskitietojen ja mahdollisten apuvälineiden tarpeen kirjaaminen on 

myös tärkeässä osassa esitietojen kirjaamista. (Ahonen ym. 2016, 51; Jokinen 

& Virkkunen 2018, 40.) 

 

3 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTUS 

3.1 Tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata esitietojen kulkua rintasyöpäpoti-

laan hoitopolussa. Ennen prosessikuvauksen tekemistä opinnäytetyössä selvi-

tetään kirjallisuuskatsauksen avulla esitietojen merkitystä rintasyöpäpotilaan 

hoitopolussa, ja haetaan vastausta esitettyyn tutkimuskysymykseen. 

 

Työmme tavoite on luoda Kymsotelle prosessikuvaus rintasyöpäpotilaan esi-

tietojen sähköisestä kulusta hoitopolussa. Näin pystytään kehittämään poti-

laan hoidon laatua. 

 

Tutkimuskysymys on;  

 

1. Mikä on esitietojen merkitys rintasyöpäpotilaan hoitopolussa? 
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3.2 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsaukset ovat ryhmä erityyppisiä tutkimusmenetelmiä, joilla tutki-

taan jo tehtyjä tutkimuksia ja kerätään niiden tuloksia (Kangasniemi, Pietilä, 

Utriainen, Jääskeläinen, Ahonen & Liikanen 2013, 293). Kerätyistä tuloksista 

voidaan tehdä johtopäätöksiä, jotka toimivat uusien tutkimusten perustana. 

Kirjallisuuskatsauksen tekemiselle on useita hyviä perusteita. Se luo kokonais-

kuvaa tietyistä asiakokonaisuuksista ja rakentaa uutta teoreettista tietoa. Sen 

avulla pystytään arvioimaan teoriaa ja tunnistamaan mahdollisia ongelmia. 

Kaiken kaikkiaan kirjallisuuskatsaus on luotettava keino kokonaiskuvan saa-

miseksi. Kirjallisuuskatsaus tutkimustekniikkana ja metodina sisältyy kvalitatii-

visen ja kvantitatiivisen menetelmän yhdistelmään. (Salminen 2011, 1-4.) 

 

Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella tarkoitetaan eri lähteiden välisiin yh-

teyksiin ja tekniikkaan keskittymistä. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on 

eksplisiittinen ja toistettavissa oleva menetelmä, jolla käsitellään valmiina ole-

vaa ja julkaistua tutkimusaineistoa. Katsauksen perustana on korkealaatuisten 

tutkimustöiden pohjalta tehdyt johtopäätökset. (Salminen 2011, 4-5.) 

 

Kirjallisuuskatsaus suomenkielisenä terminä on jossain määrin harhaanjoh-

tava ja tarvitsee tarkempaa määrittelyä. Suomenkielessä sana katsaus tarkoit-

taa lyhyehköä yleistystä jostakin (Kielitoimiston sanakirja 2018). Kirjallisuus-

katsauksella viitataan kuitenkin itse katsauksen lisäksi kriittiseen tai uudelleen 

tehtävään arviointiin. Kirjallisuuskatsauksella voidaan myös tarkoittaa muun 

muassa selontekoa, arvostelua tai tarkistusta. Tärkeää on myös mainita, mitä 

kirjallisuuskatsaus ei ole. Se ei ole luettelo, joka sisältää pieniä tiivistelmiä jon-

kin tietyn aiheen kirjallisuudesta niiden kriittisen tarkastelun puutteen vuoksi. 

Kirja-arvostelut eivät myöskään ole kirjallisuuskatsauksia, vaikka ne sisältävät 

kriittisiä arvioita, koska ne käsittelevät yleensä vain yhden teoksen. (Salminen 

2011, 5.) 

 

Kirjallisuuskatsauksen eri päätyypeistä kuvaileva kirjallisuuskatsaus on ylei-

simmin käytetty, ja se voidaan jakaa kahteen toisistaan hieman poikkeavaan 

suuntautumiseen, narratiiviseen ja integroituun (Salminen 2011, 6). 
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Kuvailevassa katsauksessa ei ole niin tarkkoja sääntöjä ja rajoja kuin syste-

maattisessa katsauksessa tai meta-analyysissa (Salminen 2011, 6). Kuvaile-

van katsauksen tarkoituksena voi olla vallitsevien keskusteluilmiöiden tutkimi-

nen tai sen selvittäminen, minkälaisia teorioita ja kehitysideoita tiedoista on 

(Kangasniemi ym. 2013, 294). Kuvaileva katsaus antaa usein uusia ja erilaisia 

tutkittavia tapauksia systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen (Salminen 2011, 

6). 

 

Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla pyritään luomaan kuva jostain ai-

heesta tai sen historiasta ja kehityksestä. Sillä tavoitellaan epäyhtenäisen tie-

don järjestämistä toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämän seurauksena narratiivi-

sen katsauksen tuloksena on helppolukuinen ja selkeä lopputulos. (Salminen 

2011, 7.) 

 

Kirjallisuuskatsauksen tarkastelumuotona narratiivinen katsaus tarjoaa joh-

donmukaisen ja kompaktin yhteenvedon. Vaikka narratiivisella katsauksella 

hankittua ja tutkittua aineistoa ei ole eritelty, siitä huolimatta on mahdollista 

päätyä kirjallisuuskatsauksen mukaiseen yhteenvetoon. Tutkimustekniikkana 

narratiivinen katsaus ei tuota varsinaisesti määriteltävää tulosta, mutta auttaa 

päivittämään ja ajankohtaistamaan tutkimustietoa. (Salminen 2011, 7.) 

 

Integroivalla kirjallisuuskatsauksella puolestaan pyritään tutkimaan jotakin 

asiaa mahdollisimman laaja-alaisesti, ja se on oiva tapa tuottaa tuoretta tietoa 

jo tutkitusta aiheesta. Integroiva katsaus eroaa narratiivisestä siten, että integ-

roivaan katsauksen vaatimuksena on kerätyn aineiston kriittinen tarkastelu. 

(Salminen 2011, 7.) 

 

Opinnäytetyössä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta tutkimusmenetel-

mänä, sillä sen uskottiin täyttävän opinnäytetyön tarpeet. Kuvailevalla kirjalli-

suuskatsauksella pyritään löytämään vastauksia kysymyksiin miettien, mitä ai-

heesta jo tiedetään tai mitkä ovat sen keskeiset käsitteet ja niiden väliset suh-

teet (Kangasniemi ym. 2013, 294). 
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3.3 Tiedonhakuprosessi ja aineiston analysointi 

Onnistuneen systemaattisen katsauksen tai menetelmäarvioinnin edellytyk-

senä ja perustana on hyvin suunniteltu ja toteutettu kirjallisuushaku. Aineistoa 

kerätessä on pyrkimyksenä mahdollisimman kattava ja laadukas haku käy-

tössä olevilla resursseilla. Tärkeää on selvittää, paljonko aikaa hakuun on käy-

tettävissä ja mitä tietokantoja on mahdollisuus hyödyntää. Kirjallisuushaun 

laajuus voi vaihdella tarkkojen ja nopeiden hakujen ja laajojen ja kattavien ha-

kujen välillä. (Isojärvi Versio 1.1.) Tiedonhakuprosessissa hakutermien valinta 

on merkittävässä roolissa, ja hyvillä hakusanoilla tietokantahausta tulee jouhe-

vampaa. Asiasanastoja hyödyntämällä löytyy käsitteitä ja termejä, jotka voivat 

tarjota laadukkaamman haun tietokantojen koulukonetta käytettäessä. (Elo-

maa & Mikkola 2008, 35.) 

 

Tiedonhakuprosessissa on muistettava tarkastella saatuja hakuja huolellisesti 

ja kriittisesti. Internetin hakuselainta käyttäessä kriittinen tarkastelu korostuu 

huomattavasti, koska kuka hyvänsä voi julkaista sivustoilla melkein mitä ta-

hansa ilman ennakkoarviointia toisin kuin tietokantahaussa tai lehdissä, jossa 

julkaisusta vastaa vähintään lehden toimitus. Joka tapauksessa on selvitet-

tävä sivun ylläpitäjä sekä milloin sivustoa on päivitetty ja kenelle se on kohdis-

tettu. (Elomaa & Mikkola 2008, 61.) 

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa aineistoa on kerätty kansainvälisesti ilman 

pääpainon asetusta millekään tietylle kielelle. Aineisto opinnäytetyöhön on ke-

rätty PubMed, ja EBSCOhost tietokannoista (Taulukko 1.) 

 

Taulukko 1. Kirjallisuuskatsauksessa käytetyt digitaaliset tietokannat 

 

PubMed PubMed on viitetietokanta, jonka on kehittänyt kansallinen 

bioteknologiakeskus yhteistyössä Biomedical literature –jul-

kaisijoiden kanssa. (Xamk-Kaakkuri 2019) 

EBSCOhost EBSCOhostin Academic Search Elite -tietokanta sisältää 

elektronisen lehden. Monitieteinen, aihealueina mm. taloustie-

teet, kasvatustieteet, yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet. 

(Xamk-Kaakkuri 2019) 
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Kirjallisuuskatsauksen tietokantahaussa käytetyt hakusanat ovat muodostu-

neet ja kertyneet harjoitehakujen yhteydessä edellä mainituista tietokannoista. 

Muutamia hakusanoja jätettiin pois, koska ne eivät tarjonneet toivottua hakutu-

losta tai eivät vastanneet tutkimuskysymykseen. Hakua suorittaessa hakusa-

noja yhdisteltiin toistensa kanssa, ja katsauksen aineisto valikoitui jäljelle jää-

neiden hakusanojen ja niiden yhdistelmien tuottamista tuloksista (Taulukko 2.; 

Taulukko 3.). Tietokantahaku on suoritettu 11.11.2019. 

 

Taulukko 2. PubMed - hakukoneella suoritetut haut ja niiden tulokset 

Hakuja Hakusanat Si-

sään 

otet-

tuja 

Tiivis-

telmän 

perus-

teella 

poissul-

jetut 

Otsi-

kon pe-

rus-

teella 

pois-

suljetut 

Tuloksia 

yhteensä, 

Kun rajattu 

ilmaiseen 

kokoteks-

tiin ja 10 

vuoden si-

sään 

1. Haku “Pre-operative assess-

ment”, “Anamnesis”, 

“Medical history taking”, 

“Breast cancer” 

1 6 53 60 

2.Haku “Pre-operative assess-

ment”, “Anamnesis”, 

“Medical history taking”, 

“Surgery”, Surgical 

3 31 542 576 

3.Haku  “Pre-operative assess-

ment”, “Anamnesis”, 

“Medical history taking”, 

“Breast cancer”, “Sur-

gery”, “Surgical” 

1 5 12 19 

4.Haku Anamnesis, “Breast can-

cer” 

0 0 0 32 

5.Haku “Patient history taking” 0 0 0 12 

6.Haku “Medical history taking” 4 52 1121 1177 

7.Haku “Anamnesis taking” 2 1 60 63 
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Taulukko 3. EBSCOhost- hakukoneella suoritetut haut ja niiden tulokset 

Hakuja Hakusanat Si-

sään 

otet-

tuja 

Tiivis-

telmän 

perus-

teella 

pois-

suljetut 

Otsikon 

perus-

teella 

pois-

suljetut 

Tuloksia 

yhteensä, 

Kun ra-

jattu ilmai-

seen ko-

kotekstiin 

ja 10 vuo-

den si-

sään 

1.Haku “Pre-operative assessment”, “An-

amnesis”, “Medical history tak-

ing”, “Breast cancer” 

0 3 14 17 

2.Haku “Pre-operative assessment”, “An-

amnesis”, “Medical history tak-

ing”, “Surgery”, Surgical 

3  9 170 182 

3.Haku “Pre-operative assessment”, An-

amnesis, “Medical history taking”, 

“Breast cancer”, Surgery, Surgical 

0 2 3 5 

4.Haku Anamnesis, “Breast cancer” 0 0 0 0 

5.Haku “Patient history taking”  3  31 812 846 

6.Haku “Medical history taking” 1 18 637 656 

7.Haku “Anamnesis taking” 0 0 1 1 

 

Tietokantahaulla saadut tulokset on käyty läpi aluksi otsikon perusteella ja tä-

män jälkeen tiivistelmän perusteella poissulkien ne, jotka eivät vastanneet si-

säänottokriteerejä (Taulukko 4.). Tämän jälkeen jäljelle jäänyt aineisto käytiin 

tarkasti läpi poissulkien vielä aineisto, joka ei täyttänyt sisäänottokriteerejä. 

Tietokantahaussa ei poissuljettu yhtäkään tutkimusta tai artikkelia niiden alku-

peräisen kielen takia, näin tietokantahaun tulokset olivat kattavampia. 

 

Taulukko 4. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänotto kriteerit Poissulku kriteerit 
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Vuonna 2009 ja sen jäl-

keen julkaistut 

Ennen vuotta 2009 julkaistut 

tutkimukset 

YAMK tai korkeamman 

tason opinnäytetyö tai 

tutkielma 

AMK-Opinnäytetyöt 

Tutkimus vastaa tutki-

muskysymykseen 

Tutkimus ei vastaa tutkimus-

kysymykseen 

Vain ilmaiset ja kokonai-

set tutkimukset 

Tutkimus on maksullinen tai 

saatavissa on vain abstrakti 

Tutkimukset kohdistuvat 

ihmisiin 

Tutkimukset kohdistuvat. joi-

hinkin muihin kuin ihmisiin 

 

Opinnäytetyössä on hyödynnetty tutkimustaulukkoa (Liite 1) kuvaamaan työn 

sisältöä. Tutkimustaulukossa on kuvattuna aineiston tekijät, julkaisuvuosi ja 

tutkimuksen nimi. Taulukosta ilmenee myös tutkimusten tarkoitus ja tavoite, 

tutkimusmenetelmä sekä tulokset. 

 

Aineiston analysointi koostuu sen pelkistämisestä, ryhmittelystä ja niitä yhdis-

tävien tekijöiden luomisesta. Aineistoa pelkistettäessä tulee sille esittää kysy-

myksenä tutkimusongelma tai muu sen tehtävän mukainen kysymys pyrkimyk-

senä löytää käsitteitä ja ilmaisuja. Tämän jälkeen pelkistetyt ilmaukset ryhmi-

tellään yhtäläisiksi ilmaisujen joukoiksi, ja annetaan kategorioille niiden sisäl-

töä kuvaavat nimet. Kategorioiden luominen on analyysin kriittisin vaihe, sillä 

tutkijan omalla objektiivisuudella voi olla vaikutus ilmaisujen kategorisoinnissa. 

Analysointia jatketaan yhdistämällä saman sisältöiset alakategoriat muodos-

taen yläkategoria. Lopuksi yhdistämällä yläkategoriat saadaan yksi kokonais-

valtainen tutkimuskysymykseen vastaava aineisto. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

101.) Aineistolähtöisessä analyysissä tavoitteena on tutkimusaineiston poh-

jalta luoda teoreettinen kokonaisuus, ja aineisto valitaan tutkimuksen tarkoi-

tuksen ja tehtäväasettelun mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009, 129). 

 

Aineiston analyysissä voidaan käyttää teemoittelua, jonka avulla laadullisen 

aineiston voi ryhmitellä ja pilkkoa erilaisten aihepiirien mukaan. Teemoittelu 

muistuttaa luokittelua, mutta lukumäärien sijasta se korostaa teeman sisältöä, 
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mitä siitä on sanottu ja mitä asioita teemaan sisältyy. Teemoittelua voi helpot-

taa tekemällä teemakortiston, johon aineisto pilkotaan eri aihealueittain. Ai-

neistosta etsitään tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä, jotka sitten viedään 

teemakortistoon niitä kuvaavan teeman alle. Näin voidaan luokitella teemojen 

sisällöllisiä näkemyseroja. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

 

4 TULOSTEN TARKASTELU 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen päättävä vaihe on tulosten tarkastelu. Tämä 

sisältää sisällöllisen ja menetelmällisen pohdinnan sekä tutkimuksen luotetta-

vuuden ja etiikan arvioinnin. Siitä huolimatta, että kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

kokonaisuutena perustuu kirjallisuuteen, on sille korvaamattoman tärkeää si-

sältää pohdinta toteutetuista tuloksista. (Kangasniemi ym. 2013, 297.) 

 

Valitusta aineistosta muodostui kolme yläluokkaa, jotka vastasivat tutkimusky-

symykseemme, jossa pohdittiin esitietojen merkitystä rintasyöpäpotilaan hoito-

polussa. Esitietojen merkityksessä on kiinnitetty huomioita potilasturvallisuu-

teen, potilastyytyväisyyteen ja taloudellisuuteen. Näistä kolmesta yläluokasta 

potilasturvallisuus oli vallitsevana teemana, ja nousi esiin useammin kuin poti-

lastyytyväisyys tai taloudellisuus. Esimerkiksi yhtenä alkuperäisenä ilmaisuna 

opinnäytetyössä oli ”Potilaan hyvä haastattelu ja tilanteen arvio voi estää leik-

kauksen aikana ja sen jälkeen tulevat mahdolliset komplikaatiot”. Kyseinen il-

maisu jakautui kahdeksi alaotsikoksi ”hoidon turvallisuus” ja ”hoidon suunnit-

telu” ja näiden yläluokaksi muodostui ”potilasturvallisuus” (Liite 2). 

 

Potilasturvallisuutta ja potilastyytyväisyyttä voidaan edistää hyvän haastatte-

lun avulla ja potilaan historian tuntemisella. Hyvä haastattelu ja tilanteen arvio 

pienentävät riskiä leikkauksen aikaisiin tai niiden jälkeisiin komplikaatioihin. 

(Huntington 2010, 202-211.) Puutteet dokumentoidun tiedon objektiivisessa 

keräämisessä ja jäsentämisessä potilaan sairaushistoriassa luovat negatiivi-

sen vaikutuksen terveydenhuollon eri näkökohtiin myöhemmässä vaiheessa 

(Zakim, Alscher, Schwab, Schwalm & Sundberg 2014, 1902-1905). 
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Sähköisten tietojärjestelmien hyödyntäminen lisäsi jäsennellyn anamneesin ja 

hoitotietojen saatavuutta, ja kynä- ja paperijärjestelmiin verrattuna tietokoneis-

taminen paransi luettavuutta ja mahdollisti samanaikaisen etäkäytön (Lucas, 

Schladitz, Schirrmeister, Pliske, Walcher, Kulla & Brammen 2019, 588). Poti-

laat ottivat hyvin vastaan tablettimuotoisen laitteen, jonka tarkoituksena oli ke-

rätä sähköisesti esitietoja päivystyksessä. Potilaat ilmaisivat olevansa kiinnos-

tuneita käyttämään laitetta tulevaisuudessa. (Arora, Goldberg & Menchine 

2014, 35-40.) 

 

Oikein otettu anamneesi ja siihen perustuva differentiaalidiagnoosi voi vaikut-

taa merkittävästi hoidon kustannuksiin ja terveydenhuoltojärjestelmän säästöi-

hin. Suuri määrä potilaita erikoislääkäreiden vastaanotolla ja erikoissairaa-

loissa voidaan vähentää hyvällä asianmukaisella seulonnalla. (Izet, Zijo, Nabil 

& Edin 2018, 1.) 

Tutkimusaineiston mukaan esitiedoilla on suuri merkitys rintasyöpäpotilaan 

hoitopolussa, ja niiden asiallisesta keräämisestä on hyötyä hoitopolun eri vai-

heissa. Hyvin kerätyillä esitiedoilla pystytään ehkäisemään mahdollisia leik-

kauksen aikaisia tai jälkeisiä komplikaatioita. (Huntington 2010, 202-211.) Ai-

neiston perusteella puutteelliset tulotiedot tai niiden heikko kerääminen johta-

vat heikkoon diagnoosiin (Sibbald & Cavalcanti 2011, 827-834 ; DeAngelis, 

Chambers & Hall 2010, 188-192).  

Oikein ja hyvin kerätyt esitiedot tuovat esiin myös taloudellista näkökulmaa 

rintasyövän hoitopolkuun. Goyal (2012, 287-291) mukaan kaikille rintaleik-

kauspotilaille tehdään kolminkertainen arviointi, eli kliininen, radiologinen ja 

patologinen arviointi pintavaurioiden diagnosoimiseksi. Huolellisesti tehdyllä 

anamneesilla ja kerätyillä esitiedoilla voidaan välttyä tarpeettomilta erikoistut-

kimuksilta tai hoidoilta (Izet ym. 2018, 1). 

Kerätystä tutkimusaineistosta nousi esiin potilaiden tyytyväisyys ja yleinen hy-

väksyntä sähköisiä palveluita ja esitietoja kohtaan, samoin sähköisten esitieto-

jen sisältöä ja tavoitetta kohtaan. Zakim ym. (2014, 1902-1905) uskoo, että on 

olemassa riittävästi näyttöä siitä, että joitain lääkärin perinteisesti tekemiä teh-
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täviä voidaan parantaa koneiden avulla. Siksi tietokoneohjelmat todennäköi-

sesti tulevat tekemään tietyt tehtävät, jotka voivat sekä parantaa hoidon laatua 

kustannustehokkaalla tavalla että parantaa kliinisen tutkimuksen laatua. 

Aineiston perusteella esitiedoilla on merkittävä rooli rintasyöpäpotilaan hoito-

polussa. Esitiedot ovat kulmakivi hoidon suunnittelussa, ja niiden asiallisella ja 

laadukkaalla keräämisellä voidaan edistää sujuvuutta koko hoitopolun eri vai-

heissa, sekä ehkäistä mahdollisia leikkauksen aikaisia ja sen jälkeisiä kompli-

kaatioita. Hyvällä hoidon suunnittelulla voidaan määritellä tehokkain, potilasys-

tävällisin ja kustannustehokkain ratkaisu. 

5 KUVAUS ESITIETOJEN KULKEMISESTA RINTASYÖPÄPOTILAAN 

HOITOPOLUSSA KYMSOTESSA 

Terveydenhuollossa prosessikuvantamisen tavoitteena on kasvattaa ymmär-

rystä terveydenhuollon palveluprosessin kulusta, siihen sisältyvien tehtävien 

kulusta, ja kuvata erivaiheissa syntyviä tai kulkevia potilastietoja (Vuokko, Mä-

kelä, Komulainen & Meriläinen 2011, 15). 

 

Prosessin kuvaaminen alkaa toiminnan kuvantamisella. Tämän tarkoituksena 

on kuvata toimintaa huolellisemmin kuin prosessikarttatasossa ja täsmentää 

prosessin omistaja sekä tavoitteet. Prosessin kulussa kuvataan toiminnan työ-

vaiheet ja niistä vastaavat toimijat. Prosessin kulussa on yleensä kuvattuna 

samanlaiset asiat kuin toimintamallikuvauksessa mutta perinpohjaisemmin il-

maistuna. Työn kulkua kuvataan tarkan kuvauksen tasolla, jossa kuvataan 

prosessin sisäiset ja ulkoiset dependenssit tietotyyppeinä. Tarkan kuvauksen 

tasolla nähdään tiedon liikkumisen muodot eri toimintojen välillä. (Vuokko ym. 

2011, 15-16.) 

 

5.1 Opinnäytetyön tausta ja suunnittelu 

Opinnäytetyö lähti käyntiin keväällä 2018. Aiheeksi valikoitui sähköinen asi-

ointi sen ajankohtaisuuden ja jatkuvan kehittymisen vuoksi. Työn toimeksian-

tajaksi tuli aiheen tiimoilta Kymsote, ja sieltä yhteishenkilönä toimiva Carita 

Vanhala, sähköisen asioinnin kehittämispäällikkö. Ensimmäinen tapaaminen 

hänen kanssaan oli syksyllä 2018, ja saimme häneltä ehdotuksia siitä, mikä 
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voisi olla opinnäytetyön tarkempi aihe ja näkökulma. Päädyimme tällöin mää-

rittelemään työn aiheeksi rintasyöpäpotilaan hoitopolun kuvauksen potilaan 

näkökulmasta. 

 

Opinnäytetyön määritelmä muuttui muutaman kerran yhteyshenkilömme en-

simmäisen tapaamisen jälkeen. Tähän syynä oli Kymsoten yhdistyminen ja 

se, että opinnäytetyön alkuperäinen määritelmä ei ollut enää ajankohtainen. 

Rintasyöpäpotilaan hoitopolku pysyi kuitenkin opinnäytetyössä aiheena muu-

toksista huolimatta. Aiheen määrittelyä koskevat muutokset liittyivät siihen, 

mistä näkökulmasta hoitopolkua tarkasteltiin tai kuvattiin. 

 

5.2 Toteutusvaihe 

Opinnäytetyön idea- ja suunnitelmaseminaari pidettiin 4.9.2019. Tämä tarjosi 

hyviä ideoita opinnäytetyön eteenpäin viemisessä. Opinnäytetyön aiheen lo-

pullinen määrittely tapahtui sopivasti seuraavana päivänä vieden meidät takai-

sin lähtöruutuun. Lopulliseksi aiheeksi muodostui prosessikuvauksen luomi-

nen esitietojen kulusta rintasyöpäpotilaan hoitopolussa IMS- järjestelmään. 

Prosessikuvauksen työstäminen tapahtui tiiviissä yhteistyössä yhteyshenki-

lömme kanssa. 

 

Opinnäytetyön aiheen lopullisen määrittelyn yhteydessä 5.9.2019 aloimme ra-

kentaa rintasyöpäpotilaan esitietojen kulun prosessia. Tapasimme aiheen tii-

moilta työelämän yhteyshenkilön kanssa neljä kertaa syksyn aikana, ja 

teimme hoitoprosessin IMS- järjestelmään. 

 

Varsinaista aikataulua opinnäytetyössä ei ole ollut, mutta tavoite on ollut 

saada opinnäytetyö valmiiksi joulukuuhun 2019 mennessä. Viimeisen harjoit-

telujakson jälkeen kummallakin oli runsaasti vapaata-aikaa käsillä, minkä 

vuoksi työstimme opinnäytetyötä paljon yhdessä. Opinnäytetyössä keskityttiin 

esitietojen merkitykseen rintasyöpäpotilaan hoitopolussa, koska aiheesta olisi 

muuten tullut liian laaja. 
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5.3 Valmis prosessikuvaus 

Opinnäytetyössä tuotettiin prosessikuvaus esitietojen kulusta rintasyöpäpoti-

laan hoitopolussa yhteistyössä opinnäytetyön yhteyshenkilön kanssa. Tuotettu 

prosessikuvaus on rakennettu IMS-toimintajärjestelmää hyödyntäen Kymso-

ten käyttöön. 

 

Opinnäytetyössä tuotetussa prosessikuvauksessa (Liite 3) on kuvattu esitiedot 

ja niiden kulku rintasyöpäpotilaan hoitopolussa. (Liite 3/1) kertoo, miksi pro-

sessikuvaus tehtiin. Prosessin lähtötilanteessa rintasyöpäpotilaan esitietoja 

kerättiin prosessin erivaiheissa sekä sähköisesti että paperilla. Prosessin lop-

putilanteena halutaan yhdet yhtenäiset esitiedot, joita hyödynnetään läpi poti-

laan koko hoitoprosessin. 

 

Prosessikuvauksen yksi osa on uimaratamalli, joka on osa terveydenhuollon 

prosessien kuvantamista. Uimaratamalilla voidaan kuvata eri toimijoita ja toi-

mintarooleja. (Vuokko ym. 2011, 13.) Yhteyshenkilön kanssa työstetty uimara-

tamalli (Liite 3/2) esittelee esitietojen kulkua yleisellä tasolla, esimerkkinä laa-

tikko ”lähettää tiedon esitietolomakkeen täyttämisestä”. Liite 3/3 kuvaa tarkem-

min uimaradan toiminto laatikkoja, ja antaa selitykset ja toimintaohjeet siitä, 

mitä kussakin kohdassa pitää tehdä. Liite 3/3 kertoo, että vastuu lomakkeen 

lähettämisestä on kirurgian poliklinikan sihteerillä, jonka tehtävänä on varmis-

taa, että potilas saa tiedon esitietolomakkeen täyttämisestä, sekä ohjaa poti-

laan täyttämään kirurgian sähköiset esitiedot. 

 

6 POHDINTA 

Tutkimustulosten perusteella saatiin tuloksia tutkimuskysymykseen. Esitie-

doilla on suuri merkitys rintasyöpäpotilaan hoitopolussa. Puutteelliset esitiedot 

voivat olla pahimmassa tapauksessa potilasturvallisuusriski ja mahdollisesti 

hoitohenkilökunnan työturvallisuusriski. Asiallisesti ja kattavasti kerätyt esitie-

dot parantavat selkeästi hoidon laatua mahdollistaen paremman ja laaduk-

kaamman hoidon suunnittelun, mikä näkyy potilaan tyytyväisyydessä saa-

maansa hoitoon ja mahdollisesti hoidon kustannuksissa.  
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Kymsotessa rintasyöpäpotilaan hoitopolussa käytetään kirurgisia tulotietoja 

sähköisessä muodossa (Liite 4). Kirurgisten tulotietojen yhteenveto antaa hy-

vän kuvan tulotietojen sisällöstä. Tärkeää on saada tietoon potilaan ikä, suku-

puoli, pituus, paino, perussairaudet, lääkitys, aiemmat toimenpiteet, mahdolli-

set proteesit, laboratorionäytteet, tahdistimet ja muut mahdolliset vieras mate-

riaalit kehossa, sekä riskitiedot kuten allergiat. Tulotietolomakkeessa kerättä-

vät tiedot ovat kaikki oleellisia kysymyksiä hoidon sujuvuuden, hoidon suunnit-

telun ja potilasturvallisuuden kannalta. Nämä teemat nousivat esiin myös kir-

jallisuuskatsauksen tulosten tarkastelussa. 

 

Sähköisesti esitietojen kerääminen on kerätyn aineiston perusteella varmempi 

ja tehokkaampi vaihtoehto kuin kynä- ja paperikirjaaminen. Sähköisesti kerätyt 

esitiedot ovat helpommin jäsenneltävissä ja tarkasteltavissa sekä edistävät 

tietoturvallisuutta ja ekologisuutta. Sähköisesti täytetyt esitiedot ovat myös no-

peammin hoitavan tahon käytössä ja edistävät potilaan hoitoon osallistumista. 

Tällä on positiivinen vaikutus hoidon sujuvuuteen ja taloudellisuuteen. Säh-

köisten esitietojen käytön kasvaessa voisi kuvitella paperin käytön laskevan 

edes hieman, mikä näkyy hoitavan tahon taloudessa. 

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Hyvä tieteellinen eheys rakentaa luotettavan pohjan hyvälle tieteelliselle tutki-

mukselle. Se on myös ilmaisua tieteellisestä itsekunnioittavasta vuorovaiku-

tuksesta tutkijoiden kesken, sekä muiden tutkimukseen osallistuvien ja siihen 

vaikuttavien tekijöiden kanssa. (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2019, 7.) 

 

Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävä ja luotettava ja sen tulok-

set uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön 

edellyttämällä tavalla. Tämä edellyttää tutkijoilta rehellisyyttä ja tunnontark-

kuutta tutkimustulosten analysoinnissa, käsittelyssä ja julkaisussa. Tähän si-

sältyy myös muiden tutkijoiden tekemien töiden ja saavutusten asiallinen huo-

miointi ja kunnioitus. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 
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Eettistä näkökulmaa ja opinnäytetyön luotettavuutta on tuotu esiin tutkijoiden 

rehellisyydellä, yleisellä huolellisuudella ja tarkkaavaisuudella sekä plagioimat-

tomuudella. Aineisto on hankittu asiallisesti, ja sitä on vertaisarvioitu ja tarkas-

teltu kriittisesti. Opinnäytetyössä käytetty aineisto on kerätty painottaen luotet-

tavuutta. Aineistoa on haettu pääasiassa vain verkosta, mikä tuo esiin kriitti-

sen tarkastelun merkitystä, koska aineiston tulkintaan voivat vaikuttaa myös 

tutkijoiden omat henkilökohtaiset näkemykset ja kokemukset aiheesta. 

 

Opinnäytetyössä on käytetty ainoastaan ilmaislähteitä, jonka seurauksena 

maksumuurien taakse on voinut jäädä paljon arvokasta tietoa. Opinnäyte-

työssä ei ole rajattu lähteitä pois niiden alkuperäisen kielen perusteella, joka 

vaikuttaa opinnäytetyön luotettavuuteen sekä positiivisesti että negatiivisesti. 

Tämä rajaus mahdollisti määrällisesti ja sisällöllisesti laajemman valikoiman 

lähteitä, mutta opinnäytetyön kummankin tutkijan kielitaito rajoittui suomeen, 

englantiin ja ruotsin alkeisiin. Opinnäytetyössä on ollut mukana useita kan-

sainvälisiä lähteitä useilla ulkomaan kielillä, jotka tutkijat ovat itse kääntäneet 

sanakirjoja hyödyntäen. Opinnäytetyön tehneet tutkijat eivät pysty täysin ta-

kaamaan käännöksiensä oikeellisuutta, joka vaikuttaa negatiivisesti työn luo-

tettavuuteen. 

 

6.2 Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimusaiheita tuli työn edetessä monenlaisia. Aiheet painottuivat esitie-

tolomakkeeseen, sen merkitykseen ja kulkuun hoitopolussa. Jatkotutkimusta 

olisi hyvä tehdä sekä potilaiden että ammattilaisten näkökulmasta, koska hei-

dän näkökulmansa ja mielipiteensä voivat erota toisistaan. Esitietolomakkeen 

täytön sujuvuutta ja helppoutta voisi tutkia tekemällä kyselyn potilaille itsel-

leen. Potilaat voisivat arvioida esitietolomakkeessa annettujen tietojen hyö-

dyntämistä ja arvioida omasta näkökulmastaan, sitä kuinka hyvin kertaalleen 

annetut esitiedot kulkevat koko hoitoprosessin läpi. Tulisi myös arvioida, suju-

voittaako sähköinen esitietolomake potilaan hoitoa ja parantaako se hoidon 

laatua. 

 

Hoitoalan ammattilaisilta voisi kysyä myös heidän mielipidettään esitietolo-

makkeen kulkemisesta hoitoprosessin läpi ja arvioida, miten hyvin potilaiden 
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ja ammattilaisten käsitykset vastasivat toisiaan ja mistä mahdolliset erot johtu-

vat. Tulisi myös tutkia sitä, miten luotettavia potilaan antamat tiedot ovat ja 

onko potilas ymmärtänyt oikein sen, mitä lomakkeessa kysytään. 

 

Mielenkiintoista olisi myös tutkia, huomioidaanko ja hyödynnetäänkö esitieto-

lomakkeessa käytössä olevaa “liikennevalo”-koodausta tarkoituksenmukai-

sesti ja riittävästi potilaan hoidossa. Tulisi niin ikään arvioida, mitkä kysymyk-

set ovat olennaisia ja mitä olisi vielä tärkeä lisätä esitietolomakkeen kysymyk-

siin. 

Jatkon kannalta olisi tärkeä arvioida, onko IMS-järjestelmään rakennettu rinta-

syöpäpotilaan hoitoprosessi yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. 

 

Tulevaisuudessa sähköiset palvelut tulevat varmasti lisääntymään, joten olisi 

hyvä pohtia ja tutkia sitä, mitä palveluita on edes mahdollista digitalisoida, ja 

voidaanko potilaita ohjata enemmän esimerkiksi etänä. Olisi myös hyvä pohtia 

ja tutkia, miten nämä muutokset vaikuttavat potilaiden hoitoon, koska esitieto-

jen sähköinen kerääminen on todennäköisesti vain pieni osa tulevaisuuden 

isoja muutoksia. 
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Tutkimustaulukko 
 

Tekijä, nimi, vuosi  Tarkoitus   

ja   

tavoite  

Tutkimusmenetelmä  Tulokset/  

 pohdinta  

Sanjay Arora,  

Andrew D. Goldberg & 

Michael Menchine. 

2014 

 

Patient Impression and Sat-

isfaction of a Self-adminis-

tered, Automated Medical 

History-taking Device in the 

Emergency Department 

Arvioida potilaiden 

vaikutelmia ja tyyty-

väisyyttä itsekäytettä-

västä esitietojen ke-

räystabletista. 

 Poikkileikkaustutkimus Potilaat olivat erittäin tyy-

tyväisiä kaikkiin Patient-

Touch -kosketusnäyttö-

tablettien ominaisuuksiin. 

Tärkeää on, että koe hen-

kilöt kokivat sen auttavan 

paremmin kommunikoi-

maan lääkärinsä kanssa, 

parantavan hoidon yleistä 

laatua ja ilmaisivat ylivoi-

maisesti halua käyttää sitä 

tulevaisuudessa. 

Amit Goyal 

2012 

 

Current Trends in Breast 

Surgery 

Artikkelissa käsitel-

lään rintaleikkausten 

eri suuntauksia, sekä 

ennen leikkausta ta-

pahtuvaa anamnee-

sia. 

Tieteellinen artikkeli Rintaleikkaus on kehitty-

nyt huomattavasti viimei-

sen vuosikymmenen ai-

kana. Tähän sisältyy poti-

laiden operatiivisen arvi-

oinnin kehitys ja potilaille 

tarjottavat kirurgiset vaih-

toehdot. 

Ahsan Ahktar, Robert J 

McFarlene, Mohammed 

Waseem. 2013 

 

Pre-operative assessment 

and post-operative care in 

elective shoulder surgery  
 

Artikkelissa tarkastel-

laan leikkauksen ja 

leikkauksen jälkeisen 

hoidon olennaisia 

osia, sekä arvioidaan 

tarvetta tunnistaa 

leikkauksen jälkeiset 

komplikaatiot varhai-

sessa vaiheessa ja 

nopeasti.  

 Tieteellinen artikkeli Leikkauksen jälkeinen 

seuranta ja järjestelmä-

pohjainen lähestymistapa 

mahdollistavat komplikaa-

tioiden tunnistamisen ja 

niihin puuttumisen tar-

peeksi aikaisin.  
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Ahmadian L, Cornet R, de 

Keizer NF. 

2010 

 

Facilitating pre-operative as-

sessment guidelines repre-

sentation using SNOMED 

CT. 

Selvittää että kat-

taako SNOMED CT 

operatiivisen arvioin-

nin ohessa käytetyt 

termit ja tarvittaessa 

kuinka mitatun sisäl-

lön kattavuutta voi-

daan parantaa.  

Tieteellinen artikkeli  Ohjeisiin sisältyy epämää-

räisiä termejä, joita termi-

nologiset järjestelmät ei-

vät pysty tukemaan hyvin, 

mikä haittaa ohjauspohjai-

sia päätöksenteon tukijär-

jestelmiä. Tämä epämää-

räisyys vähentää SNO-

MED CT: n sisällön katta-

vuutta edustaessaan kä-

sitteitä, joita käytettiin en-

nen leikkausta tehtävissä 

arviointiohjeissa. Ohjeiden 

muokkaaminen SNOMED 

CT:llä on mahdollista, 

mutta tämän optimoi-

miseksi ensin on ratkais-

tava joidenkin ohjekäsittei-

den epämääräisyys ja li-

sättävä muutama tällä 

hetkellä puuttuva, mutta 

merkityksellinen käsite 

SNOMED CT:hen 

Schwitzguebel AJP, Jeckel-
mann C, Gavinio R, Leval-
lois C, Benaïm C, Spech-
bach H 
2019 
 
Differential Diagnosis As-
sessment in Ambulatory 
Care With an Automated 
Medical History–Taking De-
vice: Pilot Randomized Con-
trolled Trial  

Tutkimuksen tarkoi-

tuksena on arvioida 

AMHTD: n tehok-

kuutta tarkan diffe-

rentiaalidiagnoosin 

saamiseksi avohoi-

dossa 

Satunnaistettu kontrol-

loitu pilottitutkimus, jo-

hon osallistui 59 poti-

lasta. 

Interventioryhmään kuului 

yhteensä 29 potilasta ja 

kontrolliryhmään 30 poti-

lasta. differentiaalisen 

diagnoosin tarkkuus oli 

korkeampi interventioryh-

mässä kuin kontrolliryh-

mässä. interventioryh-

mään kuului yhteensä 29 

potilasta ja kontrolliryh-
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mään 30 potilasta. ero-

diagnoosin tarkkuudessa 

oli korkeampi interven-

tioryhmässä (keskiarvo 

75%, sd 26%) kuin kont-

rolliryhmässä 

    
    

Izet Masic, Zijo Begic, Nam-
bil Naser, Edin Begic. 
2018 
 
Pediatric Cardiac Anamne-
sis: Prevention of Additional 
Diagnostic Tests 

Artikkelin tavoitteena 

on Antaa katsaus las-

ten sydämen anam-

neesin merkityksestä 

ja ominaispiirteistä ja 

tuoda esiin anamnee-

sin merkitys patolo-

gisten tilojen differen-

tiaalidiagnostiikassa, 

sekä vähentää tar-

peettomien erikois-

lääkäreiden ja ala-eri-

koispalvelujen mää-

rää. 

Tieteellinen artikkeli Riippumatta diagnostisten 

menetelmien kehittämi-

sestä, jotka ovat kunkin 

lääkärin työkaluja, anam-

neesin sairaushistoria on 

edelleen kunkin kliinisen 

tutkimuksen ydin ja edus-

taa itse lääketieteellistä 

toimintaa. Laadukas, kat-

tava sairaushistoria voi pi-

tää potilaan yhdellä ter-

veydenhuollon tasolla 

keskittyen tiukasti ensisi-

jaisesti diagnostiikkapro-

sesseihin, vähentää väki-

joukkoja erikoislaitoksissa 

ja ala-erikoislaitoksissa ja 

säästää taloudellisesti. 

    

Justin G.R. Laube, Martin F. 
Shapiro.  

2017 

 

Comparison of Patient 
Health History Question-
naires Used in General In-
ternal and Family Medicine, 
Integrative Medicine, and 

Tutkimuksen tavoit-

teena on arvioida si-

sälääketieteen ja per-

helääketieteen ter-

veyshistorian kysely-

lomakkeiden sisältöä 

Tieteellinen artikkeli Terveyshistorian kyselylo-

makkeissa oli eroja eri kli-

nikkojen ja lääketieteiden 

välillä,  

eikä yhtenäistä kyselylo-

maketta ole löydetty.  



 
Liite 1/4 

 

 

Complementary and Alter-
native Medicine Clinics 

intergroivan lääketie-

teen kyselylomakkei-

den sisältöön.  

    

Zakim D, Alscher MD, 
Schwab M, Schwalm B, 
Sundberg CJ. 

2014 

Anamnesupptagning via da-
tor kan ge bättre vård och 
forskning 

Artikkelissa tarkastel-

laan kuinka suoraan 

potilaan kanssa vuo-

rovaikutuksessa 

oleva ohjelmisto voi 

koota kattavan ja 

standardisoidun sai-

raushistorian, jotta 

tiedonkeruu-ongelma 

voidaan ratkaista 

hyödyksi päivittäi-

sessä lääketieteelli-

sessä käytännössä, 

lääketieteellisessä 

perustutkimuksessa 

ja kliinisessä tutki-

muksessa. 

Tieteellinen artikkeli Artikkelin mukaan ole-

massa on riittävästi näyt-

töä siitä, että von Neu-

mannin ajatteluc "Paras 

mitä voimme tehdä, on ja-

kaa kaikki prosessit niihin 

asioihin, jotka koneet voi-

vat tehdä paremmin, ja 

prosesseihin, jotka ihmiset 

voivat tehdä paremmin." 

sisältää myös lääketieteel-

lisen käytännön. Joitain 

lääkärin perinteisesti suo-

rittamia osia voidaan pa-

rantaa ja korvata konei-

den avulla. 

 

 

 

 

Lucas Benjamin, Schladitz 
Peter, Schirrmeister 
Wiebke, Pliske Gerald, Wal-
cher Felix, Kulla Martin, 
Brammen Dominik. 2019 

 

The way from pen and pa-
per to electronic documen-
tation in a German emer-
gency department. 

Artikkeli tuo esiin 

elektronisen tietojär-

jestelmän käyttöön-

oton hyötyjä.  

Vertailee sähköisten 

ja paperisten tietojen 

eroja.   

Tieteellinen artikkeli  Elektronisen tietojärjestel-

män käyttöönotto vähen-

tää lääketieteellisiä vir-

heitä ja parantaa hoidon 

laatua.  

Hidenori Arai 

2013 

Artikkeli tuo ilmi iäk-

käiden sairauksia 

Tieteellinen artikkeli Tärkeää on selvittää poti-

laan sairaushistoria, suku-
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How to examine the elderly sekä menetelmiä nii-

den tutkimiseen ja 

diagnoosiseen. 

historia, elintapojen histo-

ria ja lääkehsitoria. Lisäksi 

ikääntyneillä kognitiivisen 

heikkenemisen sel-

vittäminen. 

 

 

AF DeAngelis, IG Cham-
bers, GM Hall. 

2010 

The accuracy of medical 
history information in refer-
ral letters 

Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena oli sel-

vittää subjektiivista 

mielipidettä, jonka 

mukaan useissa lä-

hetteissä olevat lää-

ketieteelliset tiedot 

ovat epätarkkoja tai 

puuttuvia. 

Tieteellinen artikkeli Tämän tutkimuksen tulok-

set viittaavat siihen, että 

lähetyskirjeiden tasoa on 

parannettava, koska vas-

taanotetut lähetteet olivat 

yleensä puutteellisia ja si-

sälsivät epätarkkoja tie-

toja. Tämä korostaa, että 

jokaisen lääkärin on otet-

tava oma yksityiskohtai-

nen sairaushistoriaan luot-

tamatta lähetteessä an-

nettuihin tietoihin. 

Huntington, Mark K. 2010 

 

Before surgery: Have you 
done enough to mitigate 
risk? 

Artikkeli tuo ilmi, 

kuinka lääketieteen 

ammattilaiset voivat 

tehdä mahdollisim-

man hyvän arvion po-

tilaasta ennen kuin 

hän tulee leikkauk-

seen.  

Tieteellinen artikkeli  Potilaan hyvä haastattelu 

ja tilanteen arvio voi estää 

leikkauksen aikana ja sen 

jälkeen tulevat mahdolliset 

komplikaatiot.  

Sibbald Matthew, Cavalcanti 
Rodrigo. 2011 

 

The Biasing effect of clinical 
history on physical examina-
tion diagnostic accuracy   

On näyttöä, että poti-

laan kliininen histo-

rian tunteminen voi 

sekä parantaa diag-

noosia tai lisätä diag-

noosi virheitä. Ei 

Tieteellinen artikkeli  Ristiriitaiset fyysiset ha-

vainnot johtivat huonoon 

diagnoosiin.  
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kumminkaan tiedetä 

ottavatko lääkärit 

aina huomioon poti-

laan historian.  
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Aineiston analyysin taulukkoesimerkki 
 

Alkuperäinen  

ilmaisu 

Pelkistetty  

ilmaisu 

Alaluokka Yläluokka 

Potilaan hyvä haastattelu 

ja tilanteen arvio voi es-

tää leikkauksen aikana ja 

sen jälkeen tulevat mah-

dolliset komplikaatiot. 

Estää komplikaati-

oita ja virheitä 

 

Edesauttaa hoidon 

laatua 

Hoidon turvallisuus 

 

Hoidon suunnittelu 

Potilasturvallisuus 

 

Elektronisen tietojärjes-

telmän käyttöönotto vä-

hentää lääketieteellisiä 

virheitä ja parantaa hoi-

don laatua. 

   

Lähetteissä olevat lääke-

tieteelliset tiedot ovat 

epätarkkoja tai puuttuvia. 

Johtaa virheelli-

seen tai heikkoon 

diagnosointiin 

 

 

 

Ristiriitaiset havainnot 

johtivat huonoon diag-

noosiin. 

   

Puutteet kliinisen tiedon 

keräämisessä potilas-

haastattelujen kautta vai-

kuttavat haitallisesti 

kaikkiin terveydenhuolto-

järjestelmien puoliin 

   

Elektronisen tietojärjes-

telmän käyttöönotto vä-

hentää lääketieteellisiä 

virheitä ja parantaa hoi-

don laatua. 

Sähköinen asiointi 

edistää hoidon laa-

tua 

  

Potilaat kokivat itse käy-

tettävien esitietojen ke-

räämiseen tarkoitettujen 

tablettien kasvattavan 
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hoitonsa laatua ja osoitti-

vat halua käyttää sitä jat-

kossa. 

Ristiriitaiset havainnot 

johtivat huonoon diag-

noosiin. 

Johtaa virheelli-

seen tai heikkoon 

diagnoosiin 

Resurssit Kustannustehokkuus 

Lähetteissä olevat lääke-

tieteelliset tiedot ovat 

epätarkkoja tai puuttuvia. 

   

Puutteet kliinisen tiedon 

keräämisessä potilas-

haastattelujen kautta vai-

kuttavat haitallisesti 

kaikkiin terveydenhuolto-

järjestelmien puoliin 

   

Oikein otetut esitiedot ja 

laatupohjaiset differenti-

aalidiagnoosit voivat vai-

kuttaa merkittävästi hoi-

don kustannuksiin ja ter-

veydenhuoltojärjestel-

män kokonaisvaltaisiin 

säästöihin 

Alhaisemmat hoi-

don kustannukset. 

 

Yleinen terveyden-

huoltojärjestelmä 

säästää 

Resurssit 

 

Hoidon suunnittelu 

 

Elektronisen tietojärjes-

telmän käyttöönotto vä-

hentää lääketieteellisiä 

virheitä ja parantaa hoi-

don laatua. 

Sähköinen asiointi 

edistää hoidon la-

tua 

Hoidon suunnittelu 

 

Potilas turvallisuus 

Potilas tyytyväisyys 

Potilaat kokivat itse käy-

tettävien esitietojen ke-

räämiseen tarkoitettujen 

tablettien kasvattavan 
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hoitonsa laatua ja osoitti-

vat halua käyttää sitä jat-

kossa. 

Potilaan hyvä haastattelu 

ja tilanteen arvio voi es-

tää leikkauksen aikana ja 

sen jälkeen tulevat mah-

dolliset komplikaatiot. 

Hyvä haastattelu 

vähentää mahdolli-

sia komplikaatioita 

 

Hyvä tilanteen ar-

vio vähentää 

komplikaatioita 

  



 
Liite 3/1 

 

 

Kuvaus esitietolomakkeen kulusta rintasyöpäpotilaan hoitopolussa 
 

Luokka Tukiprosessit 

Prosessin tarkoitus Kuvata esitietolomakkeen kulku rintasyöpäpotilaan hoitopolussa 

Prosessin omistaja Kymsote tietohallinto 

Prosessin omistajan tehtä-

vät 

Päivittää olemassa olevaa prosessikuvausta 

Prosessin lähtötilanne Rintasyöpäpotilaan prosessin erivaiheissa kerätään päällekkäisiä 

esitietoja sähköisesti ja paperilla 

Prosessin lopputilanne Yhtenäiset esitiedot ja niiden hyödynnettävyys läpi potilaan hoitopro-

sessin 

Prosessin asiakkaat ja si-

dosryhmät 

Rintasyöpäpotilaat ja heitä hoitavat tahot 

Asiakkaiden tarpeet ja vaati-

mukset 

Esitietojen sujuva kulku ja niiden turha toistuva täyttäminen 

Prosessin keskeiset resurs-

sit 

Kirurgian pkl, puolesta täyttäjä, leiko hoitaja, syöpä pkl, potilas itse 

Prosessin tavoitteet ja me-

nestystekijät 

Saada yksi esitietolomake kulkemaan koko hoitoprossin läpi ja täyt-

tää kaikkien hoitavien tahojen tiedon tarpeet. 

Saada esitietolomaketta käyttävät tahot koulutettua. 

Prosessin mittarit Pidetyt koulutukset 

Esitietolomakkeen määrän seuranta Saadut palautteet 

Prosessin ohjaus- ja kehittä-

mismenettely 

Säännölliset seurantapalaverit 

Prosessin rajapinnat Potilasta hoitavat yksiköt ja tietohallinto/sähköinen asiointi 

Kommentit Rinta ca esitietolomakkeen prosessi on generoitavissa muihin pro-

sesseihin 
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