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Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää hyviä käytäntöjä kuntou-
tuksessa sisätautien osastolla. Tavoitteena oli potilaan toimintakyvyn edistäminen. Tutki-
muksen toimintaympäristönä toimi HUSin sisätautien vuodeosasto.  
 
Tutkimuksessa käytettiin toimintatutkimuksellista lähestymistapaa ja siinä toteutui suunnit-
telun vaihe. Aineisto kerättiin kahden aineistonkeruu menetelmällä. Tiedontuottajina toimivat 
osastolla työskentelevät ammattilaiset. Aineistot analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönana-
lyysillä.  
 
Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tuotoksena syntyi kuvaus hyvistä käytännöistä kun-
toutuksessa potilaan toimintakyvyn edistämiseksi. Tuloksissa ilmeni moniammatillisen tiimin 
yhteistyön merkitys potilaan toimintakyvyn edistämisessä. Moniammatillisen tiimin palaverit 
ja osastotunnit edesauttavat potilaan toimintakyvyn edistämisessä. Tarvitaan kuntoutustie-
don jakamista ja kirjallisia ohjeita eri potilasryhmien kuntoutukseen sekä kirjaamiseen poti-
laan kuntoutumisesta. Lisäksi toimintakyvyn edistämisessä on hyvä huomioida apuvälinei-
den riittävyys sekä aktiivinen toimintaympäristö. Tulosten mukaan potilaita rohkaistaan ja 
kannustetaan liikkumiseen sekä ohjataan toimintakyvyn tukemisessa. Hyväksi käytännöksi 
osoittautui myös vastuuhoitajan rooli kuntoutuksesta sekä apuvälineistä.  
 
Tarkoituksena on viedä tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tulokset käytäntöön osastolle 
ja tuloksia voidaan hyödyntää myös samanlaisissa toimintaympäristöissä eli vuodeosas-
toilla.  
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The purpose of this Thesis was to develop best practices in rehabilitation on a ward spe-
cialized in internal medicine. The aim was to improve the functional capacity of the patient. 
The study was conducted on Helsinki University Hospital internal medicine ward. 
  
An action research approach was used in the study and the planning phase was carried 
out during the study. The data was collected using two data collection methods. Partici-
pants were professionals working on the ward. Data was analyzed using data driven con-
tent analysis.  
  
As a result of this Thesis, a description of best practices in rehabilitation to improve patient 
functional capacity was created. The results highlight the importance of multidisciplinary 
cooperation to improve patient functional capacity. Meetings of the multidisciplinary team 
and regular ward staff meetings help to improve patient functional capacity. Sharing infor-
mation about rehabilitation is essential. Also, written instructions about rehabilitation of dif-
ferent patient groups and how to document this information are needed.  Additionally, to 
improve the functional capacity of the patient, it is suggested to consider the sufficiency of 
aids and assistive devices and an active environment. According to the results, patients 
are encouraged to move, and they are guided to support their own functional capacity.  
The study suggests that the role of the nurse in charge, regarding rehabilitation and aids 
and assistive devices, is part of the best practices. 
 

The intension is to bring the results of this Thesis into practice at the ward. The results 
of this Thesis can be applied to similar operational environments, hence other wards.  
 
 

Keywords best practices, to improve functional capacity, action research 
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1 Johdanto  

Kuntoutus koskee koko yhteiskuntaa. Kuntoutuksen menot ja kuntoutujien määrä kasvaa 

jatkuvasti (STM 2016:2). Kuntoutus on tärkeä osa väestön toimintakykyä ja sen edistä-

mistä, myös jatkuvan kustannuksen nousun kannalta. Kuntoutuksen tuloksellisuuteen 

tulisi kiinnittää huomiota ja kuntoutusta tulisi kehittää erilaisissa toimintaympäristöissä 

kuten sairaalassa. (STM 2003:14.)  

Lain mukaan potilaalla on oikeus saada laadukasta sairaanhoitoa sekä ihmisarvoa kun-

nioittavaa hoitoa (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). Myös lääkinnällistä 

kuntoutusta on tarjottava potilaalle, jonka tarkoitus on ylläpitää ja edistää potilaan fyy-

sistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä (Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 

1015/1991). Nykyhallitus haluaakin kehittää kuntoutusta vuosina 2020–2022 ja kuntou-

tuksen tulisi olla selkeä osa sairaanhoitoa ja hoitoprosessia (STM 2020: 18).  

Erityisesti ongelmia on ilmennyt lääkinnällisessä kuntoutuksessa, missä resurssit ovat 

riittämättömät ja kuntoutus ei toteudu riittävän hyvin sairaalahoidossa (STM 2020:15). 

Sosiaali- ja terveysministeriön (2020) mukaan hyvä kuntoutuskäytäntö on yksilöllistä, oi-

kea aikaista, tuloksellista ja merkityksellistä. Myös vahvuuksia tulisi tunnistaa ja edistää 

(STM 2020: 23) ja erityisesti ikääntyneiden kohdalla tulisi sairastumisen jälkeen ylläpitää 

toimintakykyä (STM 2020:64).   

Kuntoutuksen kehittämiskohteeksi on määritelty muun muassa ikääntyneiden kuntoutuk-

sen tavoitteellisuus, seuranta ja arviointi (STM 2017:2).  Kuntoutuksella tarkoitetaan toi-

minta- ja työkyvyn edistämistä sekä sosiaalista selviytymistä omassa toimintaympäris-

tössään. Se nähdään toimintakokonaisuutena, johon liittyy monia tekijöitä (Järvikoski & 

Härkäpää 2011: 8).  

Tutkimusten mukaan kuntoutujien mielipiteet ovat olleet ristiriitaisia laitoskuntoutuksesta. 

Hyvänä asiana on pidetty kotiympäristöstä irrottautuminen sekä sosiaaliset suhteet. Lai-

toskuntoutuksessa korostui kuitenkin passivoiva toimintamalli (Koukkari 2010: 144), jol-

loin vuodelevossa lihasvoima voi vähentyä jopa viisi prosenttia päivässä (Karjalainen & 

Vilkkumaa 2004: 154). Tämän vuoksi sairaalassa ollessa ei saisi tapahtua suurta not-



 

 

 

kahdusta toimintakyvyssä ja varsinkaan potilaiden passivoimisessa riittämättömien toi-

mintamallien vuoksi. Yhteiset toimintatavat kuntoutuksessa sekä kuntouttavassa työot-

teessa ovat suuressa roolissa osastohoidossakin. (Autti-Rämö & Komulainen 2013.)  

Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä tarkoituksena oli kehittää hyviä käytäntöjä 

kuntoutuksessa sisätautien osastolla toimintakyvyn edistämiseksi. Työn toimintaympä-

ristönä toimii HUSin sisätautien osasto. Tutkimus on toteutettu toimintatutkimuksena, 

jossa yhteiskehittäminen ammattilaisten kanssa toteutui. Osaston oma henkilökunta 

osallistui mukaan tutkimukseen sekä kehittämiseen. Tässä tutkimuksellisessa kehittä-

mistyössä kuvataan ammattilaisten näkökulmasta kuntoutuksen hyvät käytännöt ja mitä 

hyvät käytännöt tulisi olla sisätautien osastolla. Tuotoksena on syntynyt kuvaus hyvistä 

käytännöistä kuntoutuksessa potilaan toimintakyvyn edistämiseksi.  

2 Kuntoutus sairaalassa toimintakyvyn edistämiseksi  

2.1 Kuntoutus sairaalassa  

Kuntoutuksella tarkoitetaan toimintakyvyn edistämistä ja sosiaalista selviytymistä 

omassa toimintaympäristössään. Kuntoutuminen on toimintaa, jossa potilas määrittelee 

itselleen tavoitteet, mutta myös prosessi, jossa toimitaan moniammatillisesti potilaan toi-

mintakyvyn edistämiseksi myös sairaala olosuhteissa. (Autti-Rämö & Salminen & Raja-

vaara & Ylinen 2016:15). Potilaan kuntoutuminen tulee aloittaa sairaalassa ajoissa ja 

varmistaa sen jatkuvuus kotiutuessa (Kerminen & Jäppinen & Tikkanen & Havulinna 

2019).  

Kuntoutuksessa tulisi huomioida yhteistyö omaisten ja moniammatillinen työryhmän 

kanssa. Kuntoutuminen on tavoitteellinen muutosprosessi, jonka alussa on tärkeää sy-

ventyä toimintakykyyn ja yhdessä potilaan kanssa määritellä tavoitteet kuntoutukselle. 

(Kettunen & Kähäri-Wiik & Vuori-Kemilä & Ihalainen 2009: 21–22.) Myös kuntoutuksen 

toteutuminen ja sen arviointi on osana muutosprosessia. Arvioinnin tarkoituksena on tar-

kastella tavoitteita ja niiden keinoja toimintakyvyn edistämiseksi. (Kettunen & Kähäri-Wiik 

& Vuori-Kemilä & Ihalainen 2009: 24.)  



 

 

 

2.2 Toimintakyvyn arviointi sairaalassa  

Toimintakyky voidaan määritellä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kautta, mutta koko-

naisuudessaan nämä vaikuttavat keskenään toimintakykyyn (Kettunen & Kähäri-Wiik & 

Vuori-Kemilä & Ihalainen 2009: 9). Kansainvälisen teoreettisen viitekehyksen mukaan 

toimintakyky muodostuu yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa (WHO 2018). Toimin-

takyvyn arvioinnissa on huomioitava sairaalaympäristö, jossa potilas on vuorovaikutuk-

sessa ammattilaisten ja omaisten kanssa. Myös esteettömyyden huomioiminen sairaa-

lahoidossa on tärkeää toimintakyvyn edistämisen kannalta. (Kettunen ym. 2009: 11.) Ta-

voitteena sairaalassa on löytää paras mahdollinen toimintakyky muuttuneen tilanteen 

esimerkiksi infektion vuoksi (Kettunen ym. 2009: 16).  

Potilaiden esitietojen selvittäminen on osana toimintakyvyn arviointia (Karjalainen & Vilk-

kumaa 2004: 97). Sairaalaympäristössä toimintakyvyn arvioinnissa mietitään arjen toi-

mintaympäristöä, kuten kotona asumista, liikkumista ja sosiaalisia verkostoja. Toiminta-

kyvyn arviointi on moniammatillista työtä, jossa voidaan hyödyntää lääkärin, hoitajien ja 

fysioterapeuttien ammattitaitoa (Kettunen ym. 2009: 18).  

Toimintakyvyn arvioinnin apuna voidaan käyttää monia menetelmiä. Painehaava- ja kaa-

tumisriskin kartoittaminen, sekavuustilan kehittyminen, kanyylien ja katetrien tarpeen ar-

viointi, mobilisoitumisen seuranta ja hoidon tavoitteiden selkeyttäminen helpottavat toi-

mintakyvyn arviointia. (Vuorela & Viikari 2019.) Potilaalta haastatellaan esitietoja osas-

tolle tullessa, kuten millainen toimintaympäristö kotona on, onko kotiapuja tai apuväli-

neitä kotona käytössä. Lisäksi arvioidaan kaatumisriskiä, jolla halutaan arvioida kaatu-

misalttiutta (THL 2019). Rajoittunut liikuntakyky altistaa myös painehaavoille (Painehaa-

vojen ehkäisy ja hoito: 14). Vuodepotilaiden liikkumista tulisi nopeasti edistää toiminta-

kyvyn heikkenemisen uhan vuoksi ja painehaavojen ehkäisyn vuoksi (Painehaavojen 

ehkäisy ja hoito: 26).  

2.3 Moniammatillinen työskentely kuntoutuksessa  

Kuntoutus on moniammatillista työskentelyä (Kettunen ym. 2009:21). Toimintakyvyn sel-

vittäminen ja tavoitteiden asettaminen kuntoutukselle onnistuu parhaiten moniammatilli-

sessa työskentelyssä, johon kuuluu vähintään sairaanhoitaja ja lääkäri (Kerminen & Jäp-

pinen & Kiviniemi & Tikkanen & Havulinna 2019: 2). Lisäksi sairaalassa toimintakyvyn 

edistämiseksi voidaan käyttää muita ammattialojen osaamista kuten sosiaalityönteki-

jöitä, ravitsemusterapeutteja, fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja.  Tärkeää on tehdä 



 

 

 

yhteistyötä myös koko kuntoutusketjun ajan esimerkiksi sairaalasta kotihoitoon. (Kermi-

nen ym. 2019: 11.)  

 

Tärkeää on vähentää toiminnanvajautta ja palvelun tarvetta sairaalassa tunnistamalla 

sairauksia, hoidolla sekä kuntoutuksella. Moniammatillinen yhteistyö voi ennaltaehkäistä 

sairauksien alidiagnosointia ja nopeuttaa kuntoutusta. Varhainen havaitseminen nopeut-

taa kuntoutumista. Yhteistyö tulisi nähdä osana toimintakyvyn arviointia ja edistämistä. 

(Finne-Soveri & Haimi-Liikkanen & Rehula & Tolonen & Vähäkangas & Äijö 2019.)  

 

Lisäksi sairaanhoitajien yhteinen arvo- ja tietoperusta on tärkeää kuntoutuksen kannalta. 

Sairaanhoitajien roolia pidettiin merkittävänä osana koko kuntoutusprosessia aivohal-

vauspotilaiden kuntoutuksessa sairaala olosuhteissa. Moniammatillisen tiimityöskente-

lyn merkitystä korostettiin, mutta lisäksi muutoksen kannalta merkityksellistä oli kaikkien 

osapuolien osallistuminen tavoitekeskusteluun, tiedonsaannin riittävyys kuntoutumi-

sesta, omatoimisuuteen kannustaminen päivittäisissä toiminnoissa ja riittävää ohjausta 

jatkohoidossa. (Mäntynen 2007:3.) 

2.4 Potilaan ohjaaminen toimintakyvyn edistämiseksi  

Potilaan toimintakyvyn muutos pakottaa potilasta muuttamaan toimintaansa. Toiminta-

kyvyn edistämiseksi potilas ja ammattilainen tekevät yhdessä tavoitteita, jotta toiminta-

kyky paranisi. Ammattilaisen näkökulmasta kuntoutuksen isona osana on potilaan oh-

jaaminen, jossa potilas oppii uusia asioita ja ammattilainen tukee potilasta prosessissa. 

(Kettunen ym. 2009: 32.)  

Kuntoutuksen ohjaamisessa ammattilainen jakaa tietoa potilaalle, jolloin potilas pystyy 

oppimaan ja omaksumaan uusia ajattelumalleja. Tuloksien saamiseksi kuntoutujan tulee 

itse olla motivoitunut edistämään toimintakykyä. Motivointia voi lisätä yhdessä ammatti-

laisten ja potilaan kanssa tehdyt tavoitteet sekä niissä saavutetut onnistumiset. Tärkeää 

olisi, että ammattilainen ei tee potilaan puolesta asioita vaan potilas saisi hyödyntää omia 

voimavarojaan mahdollisimman paljon kuntoutuksessa. Tämä toisi myös luottamusta 

omiin voimavaroihin ja motivaatiota kuntoutukseen. (Kettunen ym. 2009: 32–33.)  



 

 

 

3 Hyvät käytännöt kuntoutuksessa  

3.1 Hyvän käytännön tunnuspiirteitä kuntoutuksessa  

Kuntouksessa hyvä käytäntö on toimiva, jonka on arvioitu olevan hyväksi kuntoutujalle. 

(Autti-Rämö & Karhula & Paltamaa & Suomela-Markkanen 2011: 37–38.) Hyvät käytän-

nöt kuvaavat toimintatapoja, joissa esimerkiksi hoitaja ja potilas saavuttavat hyviä tulok-

sia. Potilas toimii toimintatavassa aktiivisesti mukana ja muutos syntyy vuorovaikutuk-

sessa. (Hyttinen & Teeri 2010: 7–8.)  

Hyvän käytännön tunnuspiirteitä on muun muassa toimivuus ja tuloksellisuus, hyödyn-

nettävyys, siirrettävyys, kehittäminen ja tarvelähtöisyys (Koivuneva 2004:17). Tarveläh-

töisyys tulisi olla sairaalassa potilaslähtöistä, jolloin siitä hyötyisi myös potilaan arki-

elämä. Siksi kuntoutuja tulisi huomioida yksilönä, joka on itse asiantuntija omassa elä-

mässään ja täten myös ottaa vastuuta omasta toiminnastaan. Kuntoutumisessa kuntou-

tujan tulee osallistua toimijana ammattilaisten tukemana. (Autti-Rämö & Jeglinsky & Kar-

hula 2013.)  

Hyvää käytäntöä voidaan arvioida muun muassa kuntoutujan näkökulmasta, ammattilai-

sen näkökulmasta tai organisaation näkökulmasta. (Hyttinen & Teeri 2010: 7–8) Hyvät 

käytännöt levittävät tietoa vuorovaikutuksessa ja lisäksi ne edistävät osaston tavoitteita, 

luo mahdollisuuksia ja parantaa tuloksia kuntoutumisessa (Korhonen & Julkunen & Kar-

jalainen & Muuri & Seppänen-Järvelä 2007:44).  

3.2 Toimintakyvyn luokitus hyvänä käytäntönä  

Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus (ICF-luokitus) on 

WHO:n julkaisema luokituskäytäntö, joka korostaa toiminnallista terveydentilaa. ICF-

mallissa toimintakyky ja sen rajoitteet erotetaan ja lisäksi ympäristötekijät. Toimintakyky 

muodostuu yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Toimintaympäristön huomioimi-

nen on tärkeää toimintakyvyn arvioinnissa. (Kettunen & Kähäri-Wiik & Vuori-Kemilä & 

Ihalainen 2009:9.) ICF- luokittelun käyttö auttoi iäkkäitä ihmisiä parantamaan päivittäistä 

toimintakykyään (Kwang-Hwa & Yen-Nung & Hua-Fang & Chia-Feng & Reuben & Tze-

Hsun & Tsan-Hon 2014). ICF- luokittelu on myös osoitettu hyväksi käytännöksi sairaa-

laympäristössä akuutissa sairaudessa käytännön arvioinnissa ja toiminnan seurannassa 

(Grill & Quittan & Fialka-Moser & Muller & Strobl & Kostanjsek & Stucki 2011). Lisäksi 

tiedetään, että eri ammattiryhmien välinen yhteistyö kuntoutuksessa on hyvä käytäntö 



 

 

 

useissa sairausryhmissä. ICF-luokittelun kautta voidaan parantaa moniammatillista työn-

jakoa ja parantaa kommunikaatiota. (Harra & Aralinna & Heikkilä & Korkiatupa & Löytö-

nen & Onkalo-Okkonen 2006.) Jo laki velvoittaa kuntoutuspalveluita, viranomaisia, lai-

toksia ja muita yhteisöjä tekemään asiakasyhteistyötä kuntoutuksen järjestämisessä. 

Kuntoutujan asemaa ja osallistumista kuntoutukseen halutaan edistää. (Laki kuntoutuk-

sen asiakasyhteistyöstä 2003/497.)  

3.3 Potilaan osallistuminen kuntoutukseen  

Kuntoutuksen tuloksellisuutta lisää potilaan osallistuminen omaan suunnitelmaan (Autti-

Rämö & Karhula & Paltamaa & Suomela-Markkanen 2011: 41). Potilaskeskeistä toimin-

tamallia suositaan, missä potilas pääsee vaikuttamaan jokaisessa vaiheessa ja heidän 

aktiivisuuttansa lisätään toimintakyvyn edistämiseksi. Hyvän käytännön toimintamallissa 

keskeistä on yksilöllisyyden kunnioittaminen, aktiivisuuden tukeminen, voimavaralähtöi-

syys, sosiaaliset verkostot sekä kuntoutuksen järjestelmällisyys. (Kettunen ym. 2009: 

28.)  

 

Potilaan itsemääräämisoikeus velvoittaa potilasta osallistumaan itseään koskevaan pää-

töksentekoon myös kuntoutuksessa (Valvira 2018). Kuntoutujan rooli korostuu tulevai-

suudessa hyvissä käytännöissä. Potilaskeskeinen toimintamalli suosii kuntoutujaa aktii-

viseksi osallistujaksi itseään koskevissa päätöksenteoissa. (Kettunen ym. 2009: 29.)  

 

Kuntouttava työote edistää potilasta osallistumaan omaan kuntoutukseen. Kuntouttavan 

työotteen tarkoituksena on potilaan toimintakyvyn edistäminen tai säilyttäminen sairaa-

laolosuhteissa. Kuntouttavalla työotteella hyödynnetään potilaan ja ympäristön voimava-

roja. Tarkoituksena on potilaan omatoimisuuden lisääminen ja omien voimavarojen hyö-

dyntäminen siten, että potilaan puolesta ei tehdä asioita. Työntekijän velvollisuus on 

mahdollistaa sairaalaympäristö siten, että potilas kykenee omatoimiseen kuntoutukseen 

esimerkiksi esteettömyyden huomioiminen potilashuoneissa. Lisäksi päämääränä on 

kuntoutujan voimaantuminen (empowerment), jolloin vuorovaikutuksessa potilas löytää 

omia voimavaroja. (Kettunen ym. 2009: 23.)  

 

Kuntouttava työote on hyväksi kuntoutujalle (Vähäkangas 2010) ja sen tulisi olla osana 

hoitotyötä osasosta riippumatta. Kuntoutumista edistävä hoitotyö edellyttää yhteisiä toi-

mintamalleja ja päämääriä. Vuodepaikkojen tarve väheni, kun kuntouttavaa hoitotyötä 



 

 

 

toteutettiin aktiivisesti ja koko hoitoketju sitoutui kuntouttavaan hoitotyöhön. (Timonen & 

West & Riusala 2014).  

4 Tutkimuksellisen kehittämistyön toimintaympäristönä sisätautien 
osasto  

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön toimintaympäristönä toimi HUSin sisätautien 

osasto Jorvin sairaalassa. HUSin sisätaudit erikoisalalla hoidetaan muun muassa infek-

tio-, gastroenterologisia, endokrinologisia, reumatologisia ja hematologisia potilaita. 

Osastolla hoidetaan vain aikuispotilaita. (HUS n.d..) Valtaosa potilasta on iäkkäitä infek-

tiopotilaita, joiden toimintakyky on laskenut ja tarvitsevat kuntoutusta osastolla.  

Osastolla on 16 potilaspaikkaa ja lisäksi 2 ylipaikkaa. Lisäksi osastolla toimii päiväsai-

raala, jossa annetaan suonensisäisiä lääkeinfuusioita. Osastolla työskentelee lähi- ja 

sairaanhoitajia, osastonlääkäri ja vaihtuva erikoistuva lääkäri. Hoitohenkilökunnan työn-

kuvaan kuuluu kuntoutuksessa muun muassa kuntouttava työote, asento -ja perus-

hoidon toteuttaminen, apuvälineiden vieminen ja ohjaaminen potilaalle, kotitilanteen kar-

kottaminen liikkumisessa ja erilaisten mittareiden arviointia esimerkiksi kaatumisriskin 

arviointi.  

5 Kehittämistyön tavoite, tarkoitus, kehittämiskysymykset ja tuotos  

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää hyviä käytäntöjä kun-

toutuksessa sisätautien osastolla. Tavoitteena oli potilaan toimintakyvyn edistäminen.  

Kehittämiskysymykset olivat:  

1. Kuvata, mitä kuntoutuksen hyviä käytäntöjä on toimintakyvyn edistämiseksi am-

matillisesta näkökulmasta 

2. Kuvata, mitä kuntoutuksen hyviä käytäntöjä tulisi olla toimintakyvyn edistä-

miseksi ammattilaisesta näkökulmasta 

Tuotoksena syntyy kuvaus kuntoutuksen hyvistä käytännöistä toimintakyvyn 

edistämiseksi sisätautien osastolla.  



 

 

 

6 Kehittämistyön menetelmälliset ratkaisut  

6.1 Tutkimuksellinen lähestymistapa 

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön lähestymistapana oli toimintatutkimus. Toiminta-

tutkimuksessa yhdistyy kehittämistyö sekä tutkimus. Toimintatutkimus mahdollisti kehit-

tämisen työyhteisössä. (Heikkinen 2015: 204.) Tässä tutkimuksellisessa kehittämis-

työssä tutkija toimi toimintatutkimuksessa aktiivisena toimijana ja työntekijänä osastolla, 

mikä mahdollistaa kehittämisen (Toikko & Rantanen 2009: 90–91). Työyhteisössä on 

paljon hiljaista tietoa, jota haluttiin saada esille. Toimintaa haluttiin saada tietoiseksi toi-

minnaksi ja näin näkyväksi kielellisesti (Heikkinen 2015: 205). Tutkimuksen tavoitteena 

oli toimintakyvyn edistäminen.  

Toiminnallinen tutkimus etenee spiraalimallisesti, koostuen suunnittelusta, toiminnasta, 

havainnosta ja reflektoinnista. Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä toteutui suun-

nittelun syklin vaihe. Tämä toimintatutkimus mahdollisti uusien ideoiden tulemisen esille 

hyvistä käytännöistä kuntoutuksessa tutkimusprosessin aikana. (Heikkinen 2015: 213.)  

Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä oli praktinen tiedon intressi, jossa tavoitteena 

oli hyvien käytäntöjen ymmärtäminen. Praktisen tiedon intressin kautta nostettiin tietoi-

suuteen, mitä hyviä käytäntöjä kuntoutuksessa on osastolla ja mitä tulisi tulevaisuudessa 

olla ammattilaisten näkökulmasta. (Tuomi & Sarajärvi 2013: 34–35.) 

6.2 Tiedontuottajien valinta 

Tähän tutkimukselliseen kehittämistyöhön valittiin harkinnanvaraisesti osallistujat, koska 

kehittämistoiminta vaatii aktiivista osallistumista ja vuorovaikutusta. (Toikko & Rantanen 

2009: 89–91.) Osallistujiksi valittiin kehittämismyönteisiä eri ammattiryhmän jäseniä, 

jotka työskentelevät päivittäin potilaiden kanssa. 

Kriteereiden perusteella tutkija valitsi henkilökunnasta kaksi sairaanhoitajaa ja lähihoita-

jaa vastaamaan ensimmäiseen tutkimustehtävään. Valituille hoitajille annettiin tutkimus-

henkilötiedote (Liite 1) ja suostumuslomake (Liite 2) kirjallisesti, jonka he allekirjoittivat ja 

palauttivat tutkijalle kasvotusten. Osallistuminen oli vapaaehtoista.  



 

 

 

Toiseen kehittämistehtävään tutkija ja osastonhoitaja kutsuivat sähköpostilla osaston 

asiantuntijaryhmän jäseniä, osaston lääkärin sekä fysioterapeutteja, jotta saatiin mo-

niammatillinen osallistujaryhmä.  Yhteiskehittely toteutui työntekijöiden työajalla, johon 

osallistuminen oli vapaaehtoista. Yhteiskehittelyyn osallistui osaston yksi sairaanhoitaja, 

yksi lähihoitaja, apulaisosastonhoitaja, kaksi fysioterapeuttia ja yksi fysioterapeutin opis-

kelija. Tutkimushenkilötiedote (Liite 3) ja suostumuslomake (Liite 4) lähetettiin osallistu-

jille sähköpostilla etukäteen. Yksi osallistuja ei saanut etukäteen sähköpostia, mutta 

osallistuja sai tilaisuudessa tutkimushenkilötiedotteen ja suostumuslomakkeen. Osallis-

tujat täyttivät suostumuslomakkeen (Liite 4) yhteiskehittely tilaisuudessa.  

6.2.1 Havainnointipäiväkirja ammattilaisille  

Ensimmäisen kehittämistehtävän kysymykseen kerättiin tietoa havainnointipäiväkirjan 

avulla. Havainnointipäiväkirja sopi menetelmäksi, koska sillä pystyttiin kirjata kokemuk-

sista, havaintoja ja tapahtumia. Havainnointipäiväkirjan avulla saatiin tietoa, mitä hyviä 

käytäntöjä kuntoutuksessa sisätautien osastolla on, jotta potilaan toimintakyky edistyy. 

(Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2004: 207.)  

Havaintopäiväkirjan lomake (Liite 5) on tehty teoreettisen viitekehyksen kautta. Tutkija 

esitestasi lomakkeen käyttämällä lomaketta parin työpäivän ajan.  Lomakkeen avulla 

osallistujat havainnoivat hyviä käytäntöjä kuntoutuksessa osastolla (Kananen 2014: 67–

69). Havainnointipäiväkirjan lomake oli paperinen versio, jolloin sitä pystyttiin heti täyttä-

mään potilastyön yhteydessä havaintojen myötä. Havainnointipäiväkirjan lomaketta täy-

tettiin viikon ajan. Havainnointipäiväkirja lomakkeen käyttö ohjattiin osallistujille suulli-

sesti ja kirjallisesti (Liite 6). Osallistujille kerrottiin tarkasti, mitä heidän on tehtävä, miksi 

ja milloin (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2004: 208).   

Havainnointipäiväkirjan lomake palautettiin tutkijalle kirjekuoreessa, jolloin ulkopuoliset 

eivät päässeet lomakkeeseen käsiksi ja lomakkeet sekoittuvat, jolloin tutkija ei tiennyt, 

mikä lomake on kenenkin täyttämä. Lomakkeita pidettiin aina lukitussa kaapissa ja osal-

listujille ohjeistettiin sama toimintatapa. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2004: 208.)  

6.2.2 Yhteiskehittely ammattilaisille  

Toisen kehittämistehtävän aineisto kerättiin ammattilaisille yhteiskehittely tuumatalkoot- 

mallilla. Yhteiskehittely sopii menetelmäksi, koska kehittämistoiminnassa on tärkeää 



 

 

 

luoda luottamuksellista, avointa ja tavoitteellista keskustelua, jossa ammattilaiset yh-

dessä kehittävät toimintaa. (Salonen & Eloranta & Hautala & Kino 2017.)   

Tuumatalkoot ryhmätyöskentelyssä pohdittiin ammattilaisten kesken, mitä hyviä käytän-

töjä kuntoutuksessa tulisi olla toimintakyvyn edistämiseksi osastolla (Innokylä 2012). 

Tutkija ei itse osallistunut työskentelyyn vaan ohjasi toimintaa. Työskentelyyn varattiin 

tunti aikaa. Osallistujille esiteltiin tulokset hyvistä käytännöistä kuntoutuksessa, jotka 

saatiin ensimmäisestä kehittämistehtävästä.  Tämän jälkeen osallistujille ohjattiin työs-

kentelyn vaiheet. Osallistujat kirjoittivat ideansa paperille mitä hyviä käytäntöjä tulisi olla 

kuntoutuksessa sisätautien osastolla. Tämän jälkeen osallistujat jaettiin moniammatilli-

siin pareihin. Osallistujat kiersivät pareittain huoneessa ideoiden luona, keskustelivat 

ideoista ja kirjoittivat papereihin lisäideoita, ajatuksia ja kokemuksia. Lopuksi pidettiin 

yhteenvetokeskustelu, joka nauhoitettiin. (Liite 7) Papereista otettiin valokuvat. (Kana-

nen 2014: 92–94.) 

6.3 Aineiston analysointi  

Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä kerättiin aineistoa kahteen kehittämiskysy-

mykseen. Molemmista aineistoista tehtiin erilliset analysoinnit. Ensimmäisessä kehittä-

miskysymyksessä tehtiin havainnointia ja aineisto kerättiin havainnointipäiväkirja lomak-

keista. Lomakkeet analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä (Liite 8). Toisessa 

tutkimuskysymyksessä aineisto saatiin yhteiskehittely tilaisuudesta. Yhteiskehittelyn tuo-

toksen paperit valokuvatiin ja yhteenvetokeskustelu nauhoitettiin, mitkä myös analysoi-

tiin.  

Molemmat aineistot analysoitiin aineistopohjaisella sisällönanalyysillä. Sisällönanalyy-

sin avulla saatiin kuvauksia mitä hyviä käytäntöjä kuntoutuksessa on sisätautien osas-

tolla ja mitä tulisi kehittää. Aineison analysoinnissa tutustuttiin ensin aineistoon ja ai-

neistosta karsittiin epäolennainen tieto. (Vilkka 2009: 140.) Tämän jälkeen pelkistetty 

aineisto ryhmiteltiin yhtäläisten kuvauksien mukaan, jolloin samaa tarkoittavat kuvauk-

set yhdistettiin samaan luokkaan ja annettiin luokille sisältöä kuvaava käsite. Analy-

sointia jatkettiin muodostamalla ala- ja yläluokkia. Alaluokkia yhdistettiin, jolloin muo-

dostui yläluokkia. Ala- ja yläluokkien käsitteet muodostivat lopulta kuvauksen. (Sara-

järvi & Tuomi 2013: 101.) Analyysikysymykset olivat, mitä kuntoutuksen hyviä käytän-

töjä on toimintakyvyn edistämiseksi ammatillisesta näkökulmasta ja mitä kuntoutuksen 

hyviä käytäntöjä tulisi olla toimintakyvyn edistämiseksi ammatillisesta näkökulmasta. 



 

 

 

Analyysiyksikkönä oli kuntoutuksen hyvät käytännöt. Analysoinnin jälkeen kirjoitettiin 

tulokset pääluku. Sen jälkeen pohdittiin tuloksien suhteita toisiinsa ja tulkinnasta muo-

dostui tuotos. Tuotoksena syntyi kuvaus kuntoutuksen hyvistä käytännöistä sisätautien 

osastolla.  

 

6.4 Kehittämistyön eteneminen  

Joulukuussa 2019 kehittämistyötä alettiin ideoimaan ja pohdittiin, mitä osasto tarvitsee 

kuntoutuksessa. Tammikuusta toukokuuhun työstettiin tutkimussuunnitelmaa. Tutkimus-

lupaa haettiin kesäkuussa HUSilta ja 11.6.2020 saatiin tutkimuslupa. Heti tutkimusluvan 

saatua, etsittiin osastolta osallistujia vastaamaan ensimmäisen kehittämiskysymykseen. 

Tulokset analysoitiin kesän aikana ja esiteltiin lokakuussa ryhmätyöskentelyssä. Ryhmä-

työskentely toteutui lokakuussa, jonka jälkeen aineistoa analysoitiin.  Alustavat tulokset 

esiteltiin kuntoutuksen Symposiumissa Metropolia Ammattikorkeakoulussa marras-

kuussa 2020. Tämän jälkeen työn kirjoittaminen jatkui ja työ saatiin valmiiksi maalis-

kuussa 2021.    

Taulukko 1. Kehittämistyön aikataulu 

Aika Toteutus ja osallistujat Paikka 

Joulukuu 2019 Kehittämistyön ideointia,  
tarve- ja aiheanalyysit. 

Metropolia, HUS 

Tammikuu-toukokuu 
2020 

Tutkimussuunnitelman  
työstäminen. 

Metropolia 

Kesäkuu 2020 
 

Tutkimusluvan hakeminen  HUS 

Heinä- Lokakuu 2020 Aineiston keruu  HUS, S4 

Lokakuu 2020- Hel-
mikuu 2021 

Aineiston analysointi ja raportin kir-
joittaminen  

Metropolia  

Helmikuu 2021 Kypsyysnäyte  Metropolia  

Maaliskuu 2021 Kehittämistyön julkaiseminen.  Vienti Theseukseen 

 



 

 

 

7 Tuloksena hyvät käytännöt kuntoutuksessa toimintakyvyn edistä-
miseksi  

7.1 Hyvät käytännöt kuntoutuksessa tällä hetkellä   

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksissa selvisi, mitä hyviä käytäntöjä on tällä 

hetkellä toimintakyvyn edistämiseksi sisätautien osastolla. Tulosten mukaan potilaan oh-

jaaminen oli yksi hyvä käytäntö kuntoutuksessa toimintakyvyn edistämiseksi. Potilasta 

ohjattiin tekemään mahdollisimman paljon itse ne asiat mitä pystyy tehdä. Ohjaamista 

tapahtui potilaan pesujen aikana ja pukeutumisessa. Lisäksi potilasta ohjattiin osallistu-

maan rasvaamiseen itse. Tulosten mukaan potilasta ohjattiin sanallisesti ja kosketta-

malla. Sanallista ohjaamista tapahtui sängystä ylös nousemisessa ja vuodepotilaan liik-

kumisen ohjaamisessa. Potilaita ohjattiin myös apuvälineiden käytössä.  

Tulosten mukaan hyväksi käytännöiksi osoittautui toimintaympäristöön liittyviä tekijöitä. 

Apuvälineitä siirrettiin lähelle potilasta ja tippatelineitä sekä muita apuvälineitä siirrettiin 

huoneiden kulkuväyliltä pois. Myös apuvälineiden turvallisuutta varmistettiin, jolloin poti-

las voi turvallisesti toimia itsenäisemmin esimerkiksi sängystä ylös nousemisessa. Sän-

gyn korkeutta säädettiin tarpeeksi korkealle, jotta potilas pystyisi helpommin nousemaan 

itse. Ympäristön huomioimisessa otettiin huomioon potilaan huoneessa sijoittelu eli onko 

potilas lähellä vessaa toimintakyvyn edistämiseksi. Tuloksissa ilmeni, että on tärkeää 

viedä potilaalle oikeanlaiset jalkineet ja apuväline. Lisäksi apuvälineen tarpeen arviota 

tehtiin ja pohdittiin, tarvitseeko potilas apuvälinettä osastolla tai kotona.   

Tulosten mukaan yksi hyvä käytäntö kuntoutuksessa oli fysioterapeutin arvioiden teke-

minen. Fysioterapeutille pyydettiin lääkäriltä lähetettä, jolloin fysioterapeutti tuli arvioi-

maan potilaan toimintakykyä ja kuntouttamaan potilasta. Fysioterapeutin ohjeita luettiin 

ja niitä noudatettiin potilaan kuntoutuksessa. Tulosten mukaan moniammatillinen tiimi 

edisti potilaan toimintakykyä, esimerkkinä kotiutustiimi. Kollegoiden kannustaminen kun-

toutukseen tuli esille toimintakyvyn edistämisessä.  

Tuloksista ilmeni, että potilaan voimavarojen arviointi oli hyvä käytäntö kuntoutuksessa.  

Potilaan jalkojen kantamista kokeiltiin ja liikkumista arvioitiin. Tuloksissa ilmeni, että voi-

mavaroja tuettiin antamalla potilaan tekevän mahdollisimman paljon itse.  Voimavarojen 

tukemiseen liittyi kannustamista, rohkaisua ja kehottamista liikkumiseen. Lisäksi poti-

lasta suostuteltiin kuntoutukseen toimintakyvyn edistämiseksi. Ammattilaiset muistuttivat 



 

 

 

liikkumisesta ja kertoivat potilaalle kuntoutuksen merkityksestä. Omatoimisuuteen kan-

nustettiin ja ruokailujen ajaksi potilas nostettiin vuoteen reunalle tai G-tuoliin istumaan. 

Myös päiväsalin käyttämiseen houkuteltiin. Toimintakyvyn ja kotiapujen tarpeen selvit-

tely oli tärkeä osa toimintakyvyn edistämisessä, jolloin saatiin olennaista tietoa toiminta-

kyvystä kotona tai hoivakodissa ja sitä hyödynnettiin liikkumisessa osastolla.  

Potilaan toimintakyvyn edistämistä vahvisti riittävä ravitsemus ja kipulääkitys. Tulosten 

mukaan potilaan ravitsemukseen kiinnitettiin huomiota ja tarvittaessa aterioiden annos-

kokoja muutettiin ja lisäravinteita tarjottiin. Tulosten mukaan hyvä käytäntö on myös kir-

jaaminen Apottiin, jolloin saatiin tietoa, millainen toimintakyky potilaalla on.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Hyvät käytännöt kuntoutuksessa tällä hetkellä toimintakyvyn edistämiseksi  
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7.2 Hyvät käytännöt kuntoutuksessa tulevaisuudessa   

Hyvät käytännöt kuntoutuksessa tulevaisuudessa toimintakyvyn edistämiseksi on ku-

vattu kuviossa 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Tulevaisuuden hyvät käytännöt kuntoutuksessa toimintakyvyn edistämiseksi. 

Moniammatillisen yhteistyön lisääminen tuli voimakkaasti esille tuloksista, mitä tulevai-

suudessa tarvittaisiin toimintakyvyn edistämiseksi. Fysioterapeutin kanssa yhteistyötä 

kaivattiin enemmän. Monta ehdotusta tuli, että fysioterapeutti osallistuisi arkipäivisin pi-

dettävään taulupalaveriin. Toisessa käytännössä ehdotettiin päivittäistä moniammatil-

lista kokousta potilaista ja lisäksi pitkään olleista potilaista kaivattiin kuntoutuskokousta.  

Myös moniammatillisen yhteistyön lisäämistä ehdotettiin esimerkiksi pitämällä yhteisiä 

osastotunteja fysioterapeuttien kanssa. Osastotunneille kaivattiin tietoa erilaisten potilas 
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ryhmien kuntoutuksesta. Myös kirjallisia ohjeita haluttiin kuntoutuksesta esimerkiksi lonk-

kaleikatuille potilaille. Tietoisuuden lisääminen Apottiin kirjaamisesta koettiin tärkeäksi. 

Lisäksi kaivattiin potilaista kirjallisia kuntoutusohjeita Apottiin hoitotiimin muistilapulle. 

Ohjeista toivottiin lyhyitä ja ytimekkäitä.  

Moniammatillisuuden lisäksi kaivattiin asennemuutosta osastolle kuntoutukseen ja kun-

touttavan työotteeseen kannustamista kollegoiden kesken. Myös kuntouttavan työotteen 

merkityksen jalkauttamista tarvittaisiin. Kollegoiden kesken haluttiin, että apua tarjottai-

siin helpommin varsinkin kiireessä potilaiden toimintakyvyn edistämiseksi.  

Kuntoutusvastaavaa hoitajaa ehdotettiin monesti, joka toimisi fysioterapeuttien yhteys-

henkilönä, perehdyttää uusia työntekijöitä kuntoutuksessa ja jalkauttaa kuntouttavaa työ-

otetta osastolla. Lisäksi ehdotettiin apuvälinevastaavaa hoitajaa, joka huolehtisi, että 

apuvälineet ovat ehjiä, tekisi huoltopyyntöjä keskitetysti ja katsoisi, että niitä on riittävästi.  

Kuvauksista tuli esille, että osastosta tarvittaisiin aktivoivampi potilaalle. Kaivattiin akti-

voivampaa päiväsalia ja sinne kuntoutusnurkkausta, missä potilaat voisivat itsenäisem-

min tehdä harjoitteita ohjeiden mukaan. Lisäksi painotettiin, että osastolla olisi riittävästi 

ehjiä apuvälineitä ja liukumattomia jalkineita esimerkiksi jarrusukkia tai kenkiä. Ehdotuk-

sena tuli myös aktivoiva kuntoutushetki, joita ohjaisi fysioterapeutti opiskelijat.  

8 Kuvaus hyvistä käytännöistä kuntoutuksessa  

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli kehittä hyviä käytäntöjä kuntou-

tuksessa sisätautien osastolla potilaan toimintakyvyn edistämiseksi. Tämän tutkimuksel-

lisen kehittämistyön tulosten mukaan hyvät käytännöt kuntoutuksessa koostuu toiminta-

voista, toimijoista, ympäristöstä sekä niiden välisestä yhteistyöstä ja tiedon jakamisesta 

(Kuvio 3).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Hyvät käytännöt kuntoutuksessa sisätautien osastolla. 

Yksi hyvä käytäntö kuntoutuksessa on moniammatillisen yhteistyön toteuttaminen ja tie-

don jakaminen moniammatillisessa tiimissä. Tietoa jaetaan moniammatillisesti osasto-

tunneilla sekä lyhyissä palavereissa päivittäin. Lisäksi tietoa kuntoutuksesta jaetaan kir-

jallisien ohjeiden kautta ja Apottiin kirjataan yksilölliset kuntoutusohjeet. Kuntouttavaan 

työotteeseen kannustetaan kollegoita.  

Potilaan toimintakyky edistyy sanallisella ja koskettamalla ohjaamisella. Ohjaaminen po-

tilaan pesuissa, pukeutumisessa, rasvaamisessa ja sängystä ylös nousemisessa osoit-

tautui toimintakykyä edistäväksi. Apuvälineiden käytössä ohjataan. Lisäksi huomioidaan 

riittävä kipulääkitys ja ravitsemus.  

Hyvä kuntoutuksen käytäntö on myös potilaan voimavarojen arvioiminen. Potilaan tul-

lessa osastolle, arvioidaan heti toimintakyky. Potilas nostetaan G-tuoliin tai vuoteen reu-

nalle istumaan ruokailujen ajaksi. Omatoimisuutta tuetaan ja potilasta kannustetaan 

sekä rohkaistaan liikkumiseen. Kuntoutuksen merkityksestä kerrotaan potilaalle. Lisäksi 
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potilaan kotona olleesta toimintakyvystä tiedustellaan omaisilta, hoivakodista tai poti-

laalta itseltään.   

Kuntoutuksen ympäristön huomioimisessa on monia hyviä käytäntöjä. Hyvä käytäntö on 

huomioida ovatko apuvälineet lähellä potilasta ja lukittuna. Tippatelineet viedään kulku-

väyliltä pois ja huomioidaan esteetön ympäristö toimintakyvyn edistämisessä. Potilaan 

huonepaikan sijoittelua mietitään ennen osastolle tuloa. Toimintakyky edistyy, jos poti-

laalla on liukumattomat jalkineet ja osastolla on tarjota riittävästi apuvälineitä.  

Turvallisen ympäristön lisäksi hyvä käytäntö on aktivoiva osasto. Päiväsali tulisi olla ak-

tiivisessa käytössä ruokailujen aikana sekä tarjota potilaille kuntoutusnurkkausta.  Kun-

toutusnurkkauksessa potilaat voivat tehdä aktiivista harjoittelua joko itsenäisesti tai fy-

sioterapeutin ohjaamana. Hyvässä kuntoutus käytännössä hyödynnetään fysioterapeutti 

opiskelijoita, jotka toteuttavat potilaille kuntoutushetkiä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 Pohdinta  

9.1 Tulosten tarkastelu 

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksiin viitaten moniammatillinen yhteistyö 

muodostui tärkeäksi osaksi hyvää käytäntöä kuntoutuksessa. Moniammatillinen yhteis-

työ on hyvän kuntoutuskäytännön perustana (Paltamaa & Karhula & Suomela-Markka-

nen & Autti-Rämö 2011: 35). Fysioterapeuttien osallistuminen taulupalaveriin mahdollis-

taa moniammatillista yhteistyötä ja tiedon siirtymistä helposti ammattiryhmältä toiselle 

(Rissanen & Lammintakanen 2018: 140). Taulupalavereissa moniammatillisella yhteis-

työllä saadaan tasavertaista vuorovaikutusta ja näkemystä potilaan toimintakyvyn edis-

tämisestä (Paltamaa & Karhula & Suomela-Markkanen & Autti-Rämö 2011: 37). 

Ammattiryhmien yhteistyötä tulisi edistää paljon enemmän ja tehdä sitä matalalla kyn-

nyksellä (Rissanen & Lammintakanen 2018: 111). Yhteistyön onnistumiseksi tulisi jat-

kossakin edistää vuorovaikutusta, pohtia yhteisiä tavoitteita ja niiden saavuttamista. 

(Rissanen & Lammintakanen 2018: 119). Toimintaa tulisi säännöllisesti arvioida ja varata 

aikaa moniammatilliselle keskustelulle esimerkiksi yhteisillä pidettävillä osastotunneilla, 

kuten tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista ilmeni (Rissanen & Lammintaka-

nen 2018: 120). Hyvän käytännön toteutumisen onnistumiseksi vaatii se myös hyvää 

johtamista ja osaamista (Rissanen & Lammintakanen 2018: 128). Parhaimmillaan mo-

niammatillinen yhteistyö ja sen kehittäminen edistää potilaan samaa hoidon laatua kun-

toutuksessa (Rissanen & Lammintakanen 2018: 140). 

Moniammatillinen yhteistyö edistää myös potilaan kuntoutumista ja toimintakykyä. (Ket-

tunen & Kähäri-Wiik & Vuori-Kemilä & Ihalainen 2009: 21).  Tässä tutkimuksellisessa 

kehittämistyössä ilmeni, että hyvä käytäntö kuntoutuksessa potilaan toimintakyvyn edis-

tämisessä on myös kollegoiden tukeminen kuntouttavassa työotteessa ja avun tarjoami-

nen herkästi kollegoiden kesken. Työpaikka, jossa luotetaan toisiinsa ja autetaan kolle-

gaa, edistää työnteon sujuvuutta. Kuntoutumista edistävä työympäristö vaatii sujuvaa ja 

toimivaa työyhteisöä (Stenman & Vähäkangas & Salo & Kivimäki & Paasivaara 2015: 

34). Myös sote- uudistus tuo muutoksia sairaanhoitajien osaamisvaatimuksiin ja kuntout-

tavan hoitotyön merkitys korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän (Hahtela & Mere-

toja 2017:36).  



 

 

 

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksissa ilmeni hyvänä käytäntönä kuntoutus- 

ja apuvälineistä vastaavan hoitajan rooli, joka vastaa esimerkiksi siitä, että apuvälineet 

ovat ehjiä ja niitä on riittävästi osastolla. Tuloksista ilmeni, että moniammatillisen tiimin 

välille tarvitaan hoitaja yhteyshenkilöksi, johon fysioterapeutit voivat tukeutua ja helpot-

taisi moniammatillista yhteistyötä. Kuntoutuksen toteuttamisessa on tietyt resurssit ja 

kuntoutus ei saavuta tiettyä tulosta, jos eri ammattiryhmien välillä on ongelmia tiedon 

välityksessä (Autti-Rämö & Komulainen 2013). Yhteyshenkilöt edesauttavat tiedon ja 

osaamisen tuomista työskentelyyn (Salmelainen 2008: 5).  

Paltamaa & Karhula & Suomela-Markkanen & Autti-Rämö (2011) osoittaa tutkimuk-

sessa, että moniammatillista työskentelyä potilaslähtöisesti on kehitettävä. Kuntoutus-

prosessi tarvitsee hyvän kuntoutussuunnitelman, jota ICF- luokitus mahdollistaa. ICF – 

luokitus toimisi moniammatillisen työn pohjana osana kuntoutusta ja moniammatillisen 

työskentelyn yhteistyön lisäämiseksi. ICF-luokitusta suositellaan ammattilaisten käytet-

täväksi yhdenmukaisten käsitteiden vuoksi. (Paltamaa & Karhula & Suomela-Markkanen 

& Autti-Rämö 2011: 10–11.) Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista ilmeni, 

että kuntoutustietoa tulisi lisätä osastolla ja myös tutkimus puoltaa ammattilaisten kun-

toutus koulutuksen puolesta (Paltamaa & Karhula & Suomela-Markkanen & Autti-Rämö 

2011:11).  

Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä selvisi, että moniammatillista yhteistyötä tar-

vitaan, mutta enempi tiedon jakamisen ja palaverien kautta. Tavoitteellisesta potilasläh-

töisestä kuntoutuksesta esimerkiksi kuntoutusuunnitelmista ei tullut ammattilaisilta eh-

dotuksia. Salmisen ja Rintasen (2014) mukaan kuntoutusuunnitelmien tekemisessä on 

valtakunnallisia laiminlyöntejä ja hoitoketjuissa ongelmia. Tiedon jakamisen ja moniam-

matillisen yhteistyön parantamisen kautta voitaisiin jatkokehittää osaston kuntoutusta 

esimerkiksi tavoitteelliseen ja potilaslähtöisempään suuntaan asettamalla potilaan kun-

toutumiselle tavoitteet. Tuloksellinen kuntoutus vaatii moniammatillista yhteistyötä (Sal-

minen & Rantanen 2014: 12).  

Asiantuntijoilla kuten fysioterapeuteilla on paljon osaamista kuntoutuksesta. Nykyään 

asiantuntijuudessa tärkeää on kehittää omaa asiantuntijuutta, mutta samalla tiedon 

suuntaaminen kohti työyhteisöä on yhä tärkeämpää (Salmelainen 2008: 19). Asiantunti-

juuden jakamisella kuntoutuksesta osastotunneilla moniammatillisesti saadaan voima-

varoja ongelmanratkaisuihin ja voidaan luoda toimintatapoja yhdessä. (Salmelainen 



 

 

 

2008:20). Sote-uudistuksessa tiedolla johtaminen tulee näkymään vahvemmin ja osaa-

misen lisääminen kuntoutuksessa on osittain toimintakyvyn edistämistä (Niiniviita 2019: 

30–31).  

Kuntoutustiedon lisääminen tuo moniammatillista osaamista käytäntöön ja tämän tutki-

muksellisen kehittämistyön tuloksien mukaan fysioterapeuttien kirjaamisen paikkaa 

Apottiin tulisi saada hoitohenkilökunnalle tietoisuuteen, jotta hoitohenkilökunta pystyisi 

paremmin lukemaan fysioterapeuttien kirjauksia Apotista ja näin edistämään potilaan toi-

mintakykyä. Innovaatioiden käyttäminen ja tutkittu tieto voi parantaa vaikuttavuutta ter-

veyden edistämisessä (Turpeinen & Syrjänen & Saarinen & Klemettilä 2019: 14).  

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksiin perustuen ammattilaiset kuvailivat osas-

ton ympäristötekijöitä tärkeäksi osaksi potilaan toimintakyvyn edistämisessä. Apuväli-

neitä pidetään potilaan lähettyvillä ja huoneiden esteettömyydestä huolehditaan. Oike-

anlaiset ja riittävä määrä apuvälineitä tuli kuvailuissa ilmi. Myös liukumattomat jalkineet 

ja tulevaisuudessa niiden riittävyys olivat edistämässä potilaan toimintakykyä. Stolt & 

Suhonen & Viitanen & Voutilainen & Leino-Kilpi (2014) osoittavat, että hyvät jalkineet 

ovat yksi keino tukea turvallista liikkumista ja hoitohenkilökunnan tietämystä kenkien 

ominaisuuksien merkityksestä liikkumisessa tulisi lisätä. Olisi hyvä varmistaa, että tur-

vallisia liukumattomia jalkineita on osastolla riittävästi. (Stolt & Suhonen & Viitanen & 

Voutilainen & Leino-Kilpi 2014: 38–39.)  

Ruokailut G-tuolissa tai päiväsalissa kuvailtiin hyväksi käytännöksi. Koivusen & Suomi-

sen & Asikaisen (2017) mukaan potilaat toivoisivat mieluusti ruokailua muualla kuin vuo-

teen laidalla istuen (Koivunen & Suominen & Asikainen 2017: 17–19). Ruokailukäytän-

töjä päiväsalissa tai G-tuolissa istuen hyödynnetään osastolla potilaan toimintakyvyn 

edistämisessä.  

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksissa kuvailtiin tulevana hyvänä käytäntönä 

osaston ympäristön aktiivisuuden lisääminen esimerkiksi päiväsalissa ja kuntonurkkauk-

sena, jossa ohjeita potilaille. Säännöllinen liikunta pitää ikäihmiset pidempään toiminta-

kykyisinä kuin liikkumattomat ikäihmiset (Kettunen & Kähäri-Wiik, & Vuori-Kemilä & Iha-

lainen 2009:88). Tuloksien mukaan hyvään käytäntöön kuuluu myös kuntoutushetki, joita 

fysioterapeutin opiskelijat voisivat ohjata. Sosiaalinen aktiivisuus on tärkeää toimintaky-

vyn kannalta ja olisikin tärkeää tarjota virikkeitä myös sairaalassa (Kettunen & Kähäri-



 

 

 

Wiik, & Vuori-Kemilä & Ihalainen 2009:88). Tulevaisuudessa voitaisiin hyödyntää hoiva-

robotiikkaa apuna liikuntatuokioiden pitäjänä ja motivoijana potilaille päiväsalissa. Ro-

botti olisi ikääntyvien seurana ja lisäisi potilaiden aktiivisuutta. (Lehto & Rantanen 2018: 

7.)  

Kuntoutuminen on tavoitteellinen muutosprosessi, jossa potilas määrittää itselleen ta-

voitteet ammattilaisten kanssa (Kettunen & Kähäri-Wiik & Vuori-Kemilä & Ihalainen 

2009: 21–22). Tulevaisuudessa potilaslähtöinen toimintamalli edellyttää potilasta osallis-

tumaan aktiivisesti omaan hoitoon ja kuntoutukseen (Kettunen ym. 2009: 29). Tämän 

tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksissa selvisi, että potilas osallistuu kuntoutukseen 

tekemällä mahdollisimman paljon itse ammattilaisten ohjaamisen kautta eikä potilas ole 

itse aktiivinen toimija kuntoutuksessa tai kuntoutuksen kehittämisessä.  

Vähäkankaan (2010) mukaan kuntoutumista edistävä hoitotyö on yhteydessä hoidon 

laatuun vähentämällä vuodepotilaiden määrää sekä lisäämällä potilaiden sosiaalista ak-

tivointia. Myös hoitoajat lyhenivät ja käytäntö oli yhteydessä vetovoimatekijöihin mag-

neettisairaala mallissa. (Vähäkangas 2010: 79–80.) Tässä tutkimuksellisessa kehittä-

mistyössä ilmeni, että kuntouttavaa työotetta on käytetty toimintakyvyn edistämisessä 

voimavarojen arvioinnilla ja muistuttelemalla liikkumisesta esimerkiksi vuodelevossa. 

Vuodepotilasta on muistuteltu liikuttelemaan raajoja vuodelevossa ja kehotettu osallistu-

maan vuodekääntöihin sekä kehotettu tekemään mahdollisimman paljon itse. Mäntysen 

(2007) mukaan kuntoutuksessa tulisi panostaa potilaan olemassa olevia voimavaroja ja 

vahvistaa niitä. Täten myös kokonaistilanteen huomiointi ja yksilöllisyys nousivat esille. 

(Mäntynen 2007: 66–67.) Tässä tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksissa vahvistui 

myös toimintakyvyn selvittäminen ennen sairaalantuloa esimerkiksi hoivakodista tai 

omaisilta.  

Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä ohjaaminen oli yksi hyvä käytäntö kuntoutuk-

sessa toimintakyvyn edistämisessä. Potilasta ohjattiin pukeutumisessa, pesuissa, ras-

vaamisessa ja sängystä nousemisessa. Lisäksi apuvälineiden käytössä ohjattiin poti-

lasta. Ohjauksen tulisi olla potilaslähtöistä ja huomioida potilaan yksilölliset tarpeet (Lip-

ponen & Kanste & Kyngäs & Ukkola 2008: 3).  Ammattilaiset ovat kokeneet ohjauksessa 

ongelmalliseksi ajan puutteen, huonot välineet ja toimimattomat tilat (Lipponen & Kanste 

& Kyngäs & Ukkola 2008: 10). Potilaslähtöinen ohjaaminen voi kuitenkin edesauttaa po-

tilaan voimavarojen löytämisessä (Vänskä 2012: 62).  Myös etäohjausta aktiivisuuden 



 

 

 

lisäämiseen on käytetty, mitä voisi hyödyntää sairaalassakin ja siitä on tullut yhtä hyviä 

tuloksia verrattuna kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen (STM 2020:34).  

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista ilmeni myös, että kipulääkityksen tulisi 

olla riittävä toimintakyvyn edistämisessä. Kivut saattavat aiheuttaa välttämiskäyttäyty-

mistä ja johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen. (Jalonen 2018: 49) Toki myös potilaan 

kivun hyväksyminen osana sairautta, voi auttaa minäpystyvyyden tunteen lisäämisessä 

ja näin ollen toimintakyvyssä. Oikeanlainen tieto kivusta ja itsehoitokeinojen harjoittelu 

auttaa myös toimintakyvyn edistämisessä ja riittävä kipulääkitys osastolla on tärkeä osa 

sitä. (Jalonen 2018: 49–50.)  

9.2 Tutkimuksellisten menetelmien tarkastelu  

Tämä tutkimuksellinen kehittämistyö toteutui toimintatutkimuksena. Toimintatutkimus 

sopi tähän kehittämistyöhön, sillä osaston työntekijät haluttiin ottaa mukaan aktiivisiksi 

osallistujiksi tutkimukseen. Toimintatutkimus etenee spiraalimaisesti ja tässä tutkimuk-

sessa toteutui toiminnan suunnittelu vaihe. Toimintatutkimus mahdollisti kehittämisen 

työyhteisössä ja samalla saatiin tutkimuksellista tietoa, vaikka tulevat hyvät käytännöt 

kuntoutuksessa eivät toteutuisikaan. (Kuula n.d..)  

Ensimmäisen kehittämiskysymyksen aineisto kerättiin ammattilaisten havainnoimalla 

kuntoutuksen hyviä käytäntöjä. Havainnoimalla saatiin osaston kuntoutuksen hyvistä 

käytännöistä monipuolista tietoa omassa toimintaympäristössään (Kananen 2014: 66). 

Tutkija työskentelee kyseisellä osastolla, joten havainnoinnin toteuttaminen oli helppoa 

(Kananen 2014: 67). Tutkija ei osallistunut kuitenkaan havainnointiin.  Havainnointi oli 

tieteellistä, sillä se kirjattiin ylös havainnointipäiväkirjan lomakkeisiin. Osallistujilla oli tie-

toa ja ohjeet, mitä havainnoidaan ja mitä he saivat kirjoittaa lomakkeelle. (Kananen 2014: 

67.)  

Saadakseen vastauksen ensimmäiseen kehittämiskysymykseen, haettiin osastolta ke-

hittämismyönteisiä hoitajia, joita haluttiin kaksi lähihoitajaa ja kaksi sairaanhoitajaa. Rek-

rytointi tapahtui tutkijan kautta, joka tiedusteli vapaaehtoisia ja kehittämismyönteisiä 

osallistujia. Tutkimus perustui osallistujien vapaaehtoisuuteen ja vapaaehtoiset löytyivät 

kesäloma kaudesta huolimatta nopeasti. Vapaaehtoisten hoitajien löydyttyä, ohjeistettiin 

yksitellen jokaiselle havainnointipäiväkirjan lomakkeen käyttö, tutkimushenkilötiedote 

sekä suostumuslomakkeet allekirjoitettiin ennen havainnoin alkamista. Lomakkeiden 



 

 

 

täyttämisessä painotettiin, ettei potilastietoja saa ilmetä ja näkökulma tulisi olla ammatti-

laisen puolelta. Havainnointipäiväkirjan lomakkeissa ei ilmennyt potilastietoja. Jälkikä-

teen huomattuna havainnointipäiväkirjan lomakkeeseen oli vaikea saada mahtumaan 

tarpeeksi tekstiä ja havainnoinnin kestosta olisi pitänyt paremmin ottaa huomioon kolmi-

vuorotyö.  

Toiseen kehittämistehtävään aineisto kerättiin yhteiskehittely tilaisuudessa tuumatal-

koot-menetelmällä. Rekrytointi yhteiskehittelyyn oli haastavaa osaston resurssitilanteen 

vuoksi. Osastonhoitaja tiedusteli fysioterapeuttien esimiehen kautta vapaaehtoisia fy-

sioterapeutteja sähköpostilla osallistumaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön. Osas-

tonhoitaja ja tutkija tiedusteli suullisesti osaston hoitohenkilökunnasta kehittämismyön-

teisiä osallistumaan yhteiskehittelyyn. Osallistuja saatiin lopulta kuusi, mikä mahdollisti 

sen, että vuorovaikutus oli helpompaa ja loi nopeammin turvallisen ilmapiirin (Kupias & 

Koski 2012). Yhteiskehittelyssä kehitettiin tulevaisuuden hyviä käytäntöjä kuntoutuk-

sessa sisätautien osastolla. Moniammatillisessa ryhmässä oli paljon osaamista, minkä 

tarkoituksena oli saada osallistujat mukaan ideoimaan ja tuottamaan uusia käytäntöjä 

kuntoutuksessa (Kupias & Koski 2012).  Yhteiskehittely tilaisuudessa tutkija jakoi osal-

listujat moniammatillisiin pareihin, jolloin ideoiden ehdottaminen oli helpompaa kuin ryh-

mässä. Lisäksi osallistujilla oli hyviä käytäntöjä mietittynä etukäteen, joita he toivat tilai-

suudessa esille. Tutkijan rooli oli luoda turvallinen ilmapiiri ja aktiivinen työskentely am-

mattilaisille, mikä onnistui hyvin kannustamalla ja tukemalla ehdotuksia hyvistä käytän-

nöistä kuntoutuksessa (Kupias & Koski 2012). 

Yhteiskehittely tilaisuus meni hyvin aikataulussa ja toteutui hyvin, vaikka yhteiskehittelyn 

työskentelyn rakennetta muutettiin alkuperäisestä suunnitelmasta. Työskentelyyn lisät-

tiin parityöskentely osio. Osallistujat saivat kuitenkin ennen tilaisuutta sähköpostilla tietoa 

yhteiskehittelyn aiheesta ja tutkimuskysymyksestä. Osallistujiin tuli viime hetkellä muu-

toksia, minkä vuoksi yksi osallistujista ei saanut sähköpostia. Se ei kuitenkaan vaikeut-

tanut työskentelyä, sillä aihe esiteltiin aluksi tilaisuudessa. Suurin osa osallistujista ehti 

perehtyä aiheeseen ennalta, mikä toimi pohjana yhteiskehittelylle (Kupias & Koski 2012).   

Tilaisuudessa osallistujille kerrottiin tämän kehittämistyön tavoite ja tarkoitus sekä en-

simmäisen kehittämistyön tulokset. Tämän jälkeen osallistujat saivat yksin pohtia, mitä 

käytäntöjä haluisivat kehittää osastolla kuntoutuksessa ja ideat kirjoitettiin paperille. 

Osallistujia pyydettiin ympyröimään jokainen idea erikseen, jotta paperilla olisi selkeät 

ideat. Sitten tutkija jakoi osallistujat moniammatillisesti pareittain muodostaen hoitaja-



 

 

 

fysioterapeutti parit ja parit saivat kiertää ideoiden luona keskustellen, kehitellen ja kan-

nustaen muiden ideoita. Pareja neuvottiin kirjamaan kommentteja ideoiden ympärille ja 

pohtimaan, miten ideoita voitaisiin kehittää ja kuinka tärkeää olisi tuoda idea osastolle. 

Paperit valokuvattiin aineiston analysointia varten. Parityöskentely sujui hyvin ja loi hel-

pon ja turvallisen menetelmän ajatuksien ja kokemuksien vaihtamiseen (Kupias & Koski 

2012).  

Lopuksi ideoista keskusteltiin yhdessä ja se nauhoitettiin. Osallistujille painotettiin, ettei 

lopullisesta raportista voida tunnistaa kenenkään sanomisia vaan nauhoituksen asiasi-

sältö viedään raporttiin. Näin osallistujilla oli turvallisempi olo keskustella nimettömästi 

asioista ja helpompi keskustella kehittämisideoista (Kupias & Koski 2012). Keskustelulla 

oli suuri merkitys kuntoutuksen kehittämiseen, sillä keskustelulla oli helpompi luoda yh-

teinen merkitys kuntoutukseen ja sitouttaa henkilökuntaa. (Kupias & Koski 2012.) Yh-

teiskehittelemällä moniammatillisesti saatiin monipuolisempaa aineistoa ja erilaisia nä-

kökulmia kehittämisideoihin. Osalle osallistujista muut osallistujat eivät olleet entuudes-

taan tuttuja, mutta parityöskentely sujui kuitenkin hyvin. Yhteiskehittelyssä vallitsi luotta-

muksellinen ilmapiiri, jolla saatiin hyvä aineisto ja sujuva työskentely. Nauhoitus litteroi-

tiin ja analysoitiin. Analysoinnin valmistuttua nauhoitus hävitettiin eli poistettiin nauhu-

rista.  

9.3 Eettisyys ja luotettavuuden arviointi  

Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä käytettiin tutkimuksellisia eettisiä periaatteita. 

Luotettavuutta arvioitiin menetelmissä, analyysissa kuin resurssien käyttämisessä (AL-

LEA 2020: 6). Tutkimuksellisessa kehittämistyössä on kerrottu rehellisesti toteutuksesta, 

raportoinnista ja arvioinnista. (ALLEA 2020:6.)  

Aineistot hävitettiin sairaalan tietosuojajätteeseen kehittämistyön päätyttyä. Aineistossa 

käytetyt valokuvat on poistettu työn valmistuttua ja paperiset aineistot on hävitetty tieto-

suojajätteeseen. Yhteenveto keskustelu nauhoitettiin ja litteroinnin jälkeen nauhoitus hä-

vitettiin.  Myös tietokoneelta on poistettu aineistot. Aineistojen analyysin käsitteli tutkija. 

Aineistosta ei pystytty tunnistamaan osallistujien henkilöllisyyttä yhdistettynä tuloksiin. 

Tutkimusaineisto säilytettiin lukitussa tilassa koko tutkimuksen ajan. Myös aineiston ke-

ruuseen osallistuneille ohjeistettiin säilyttämään tutkimusaineistoja lukitussa kaapissa.  



 

 

 

9.4 Kehittämistyön hyödynnettävyys ja jatkokehittäminen   

Tämä tutkimuksellinen kehittämistyö on toteutettu HUSin sisätautien osastolla, joten tä-

män tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä erityisesti tutkimuksen toimintaympä-

ristöön.  

HUSin arvoihin (2020) kuuluu edelläkävijyys. HUSin arvon ”edelläkävijyys” mukaan toi-

mintaa pyritään tutkimaan ja kehittämään, jolla halutaan turvata korkea hoidon laatu. 

(HUS 2020.) Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä on tutkittu ja kehitetty sisätau-

tien osaston kuntoutuksen hyviä käytäntöjä.  Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyn-

tää osana osaston kehittämistä ja sitä jatketaan osaston kehittämisryhmän toimesta.  

Tulevaisuudessa tutkimuksen näkökulmaa voisi laajentaa potilaisiin ja omaisiin. Potilai-

den näkökulmaa kuntoutukseen ei ole kuultu ja jatkossa potilaat voisivat olla kehittäjä-

kumppaneita. HUSissa on tehty kyselytutkimus, mikä vahvisti, että kuntoutuja tulisi ottaa 

paremmin huomioon kehittämiseen sekä suunnitteluun.  HUSissa on käytetty kokemus-

asiantuntijoita kehittämisessä, mutta myös vuodeosastoilla kehittäjäkumppanuutta tulisi 

hyödyntää enemmän. (Salminen 2014: 54–55.) 
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Tutkimushenkilötiedote ammattilaiselle  

Tutkimushenkilötiedote ammattilaiselle  
 
 
Tervetuloa mukaan kehittämään hyviä käytäntöjä kuntoutuksessa sisätautien osastolla 
S4. Tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena on kehittää hyviä käytäntöjä kuntou-
tuksessa toimintakyvyn edistämiseksi.  
 
Kehittämistyön toteuttamiseksi kutsun sinut havainnointipäiväkirjan pitämiseen viikon 
ajan työaikana.  
 
Kehittämistyö on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun Kuntoutuksen ylemmän amk-
tutkinnon opintoja. Kehittämistyön tutkimussuunnitelman ovat hyväksyneet Pekka Paa-
lasmaa ja Salla Sipari. HUS on myöntänyt kehittämistyölle tutkimusluvan 11.6.2020. 
 
Kehittämistyöhön osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja sinulla on oikeus kes-
keyttää osallistumisensa milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Kaikki kerättävä tieto käsi-
tellään luottamuksellisesti eikä ketään yksittäistä henkilöä voida tunnistaa lopullisesta 
raportista. Tutkimusaineiston analysointiin ei osallistu ulkopuolisia henkilöitä ja aineisto 
hävitetään kehittämistyön valmistuttua. Valmis työ on saatavissa elektronisena ver-
siona Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjaston Theseus -tietokannasta ja se löytyy 
myös kansitettuna koulun kirjastosta. 
 
Saat havainnointipäiväkirja lomakkeen tutkijalta ja siihen suullisen ja kirjallisen ohjeis-
tuksen.  Annan mielelläni lisätietoa kehittämistyöstä. Yhteystietoni ovat tämän tiedot-
teen alalaidassa.  
 
Ystävällisin terveisin Miia Vänttilä  
Allekirjoitus 
 
 
 
 
 
 
 
Miia Vänttilä 
Sairaanhoitaja (AMK) 
miia.vanttila@hus.fi 

 

 

mailto:miia.vanttila@hus.fi
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Suostumusasiakirja 
 
 
 
Suostumus tutkimukseen osallistumiseen 
 
Olen saanut, lukenut ja ymmärtänyt ”hyvät käytännöt kuntoutuksessa sisätautien osas-
tolla S4” koskevan tutkimushenkilö-tiedotteen. Tiedotteesta olen saanut riittävän selvi-
tyksen tutkimuksen tarkoituksesta, tietojen keräämisestä ja säilytyksestä, ja minulla on 
ollut mahdollisuus saada lisätietoja suullisesti tai kirjallisesti.  
 
Ymmärrän, että osallistumiseni tutkimukseen on vapaaehtoista ja voin perustelematta 
keskeyttää osallistumiseni tutkimukseen milloin tahansa. Keskeytyksen ilmoitan tutki-
muksellisen tekijälle Miia Vänttilälle joko suullisesti tai kirjallisesti. Tutkimuksen tekijän 
yhteystiedot löytyvät tämän suostumuslomakkeen alalaidasta. 
 
Suostun osallistumaan tutkimukseen vapaaehtoisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ____________________________________ 
Paikka ja aika               Suostumuksen antajan allekirjoitus 
___ ____________________________________ 

Paikka ja aika                                Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus 
 
 
Miia Vänttilä 
miia.vanttila@hus.fi 
 
 
Suostumus allekirjoitetaan kahtena kappaleena, yksi suostumuksen antajalle ja yksi 
suostumuksen vastaanottajalle. 
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Tutkimushenkilötiedote ammattilaiselle   

Tutkimushenkilötiedote ammattilaiselle  
 
 
Tervetuloa mukaan kehittämään hyviä käytäntöjä kuntoutuksessa sisätautien osastolla 
S4. Tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena on kehittää hyviä käytäntöjä kuntou-
tuksessa toimintakyvyn edistämiseksi.  
 
Kehittämistyön toteuttamiseksi kutsun sinut ryhmätyöskentelyyn. Ryhmätyöskentelyyn 
on varattu tunti aikaa ja se tapahtuu Jorvin sairaalassa 2.10.2020 klo 14–15 kokousti-
lassa 2079.  
 
Kehittämistyö on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun Kuntoutuksen ylemmän amk-
tutkinnon opintoja. Kehittämistyön tutkimussuunnitelman ovat hyväksyneet Pekka Paa-
lasmaa ja Salla Sipari. HUS on myöntänyt kehittämistyölle tutkimusluvan 11.6.2020. 
 
Kehittämistyöhön osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja sinulla on oikeus kes-
keyttää osallistumisensa milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Kaikki kerättävä tieto käsi-
tellään luottamuksellisesti eikä ketään yksittäistä henkilöä voida tunnistaa lopullisesta 
raportista. Tutkimusaineiston analysointiin ei osallistu ulkopuolisia henkilöitä ja aineisto 
hävitetään kehittämistyön valmistuttua. Valmis työ on saatavissa elektronisena ver-
siona Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjaston Theseus -tietokannasta ja se löytyy 
myös kansitettuna koulun kirjastosta. 
 
 
Ryhmätyöskentely toteutuu 2.10.2020 klo 14–15. Annan mielelläni lisätietoa kehittämis-
työstä. Yhteystietoni ovat tämän tiedotteen alalaidassa. 
 
 
 
Ystävällisin terveisin  
 
 
 
 
Miia Vänttilä 
Sairaanhoitaja (AMK) 
miia.vanttila@hus.fi 
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     Liite 4.  

Suostumusasiakirja  

Suostumus tutkimukseen osallistumiseen 
 
 
 
Olen saanut, lukenut ja ymmärtänyt ”hyvät käytännöt kuntoutuksessa sisätautien osas-
tolla S4” koskevan tutkimushenkilö-tiedotteen. Tiedotteesta olen saanut riittävän selvi-
tyksen tutkimuksen tarkoituksesta, tietojen keräämisestä ja säilytyksestä, ja minulla on 
ollut mahdollisuus saada lisätietoja suullisesti tai kirjallisesti.  
 
Ymmärrän, että osallistumiseni tutkimukseen on vapaaehtoista ja voin perustelematta 
keskeyttää osallistumiseni tutkimukseen milloin tahansa. Keskeytyksen ilmoitan tutki-
muksellisen tekijälle Miia Vänttilälle joko suullisesti tai kirjallisesti. Tutkimuksen tekijän 
yhteystiedot löytyvät tämän suostumuslomakkeen alalaidasta. 
 
Suostun osallistumaan tutkimukseen vapaaehtoisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ____________________________________ 
Paikka ja aika               Suostumuksen antajan allekirjoitus 
___ ____________________________________ 

Paikka ja aika                                Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus 
 
 
Miia Vänttilä 
miia.vanttila@hus.fi 
 
 
 
 
 
Suostumus allekirjoitetaan kahtena kappaleena, yksi suostumuksen antajalle ja yksi 
suostumuksen vastaanottajalle. 
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     Liite 5.  

Havainnointipäiväkirja  
 
Havainnoi toimintatapoja työssäsi, jotka edistävät potilaan toimintakykyä:  
 

PVM      

Potilaan ohjaaminen     

Potilaan osallistumi-
nen (miten pot osal-
listuu toimintakyvyn 
edistämiseen)  

    

Toimintaympäristö 
(sairaala, huone, 
vuodepaikka, käytä-
vät, koti)  

    

Moniammatillinen 
työskentely 

    

Toimintakyvyn arvi-
ointi 
 

    

Muut      

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

     Liite 6.  

Ohjeistus havainnointipäiväkirjan käyttöön  

 
Havainnoi toimintatapoja osastolla, jotka edistävät potilaan toimintakykyä. Lo-

makkeeseen voi kirjata ajatuksia, kokemuksia, huomioita ja tapahtumia. Täytä 

havainnointipäiväkirjaa viikon ajan. Havainnoin voi lopettaa, kun samat asiat tois-

tuvat.  

 

Havainnoi ainakin seuraavia asioita:  

 

Miten toimit…, jotta potilaan toimintakyky edistyy?  

 

a) ohjaamisessa 

b) jotta potilas osallistuu omaan kuntoutukseen 

c) toimintakyvyn arvioimisessa  

d) ympäristötekijöiden huomioimisessa sairaalassa: huone, vuodepaikka, 

osasto, apuvälineet, esteettömyys  

e) moniammatillisessa tiimissä  

 

Palauta havainnointipäiväkirja suljetussa kirjekuoressa suoraan tutkijalle.  

 
Jos on jotain kysyttävää, ota yhteyttä 
 
Miia Vänttilä 
miia.vanttila@hus.fi 
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     Liite 7.  

Yhteiskehittely ammattilaisille  

1. Esitellään havainnointipäiväkirjan lomakkeiden tulokset: mitä hyviä käytäntöjä 

kuntoutuksessa on tällä hetkellä osastolla  

 

2. Esitellään yhteiskehittelyn aihe: Mitä hyviä käytäntöjä tarvitsemme osastolle kun-

toutuksessa, jotta potilaan toiminta kyky edistyy?  

 

3. Yksin työskentely: Kirjaa ideat paperille. Jos ideoita on monia, ympyröi jokainen 

idea erikseen.  

 

4. Parityöskentely: Jaetaan hoitaja-fysioterapeutti parit. Kierretään huoneessa pa-

pereiden luona ja pareittain keskustellaan ideoista. Kehitetään ja sparrataan ide-

oita. Ajatukset, kokemukset ja lisäideat kirjataan paperille.  

 

5. Yhteenveto keskustelu hyvistä käytännöistä. Keskustelu nauhoitetaan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Liite 8.  

Esimerkki toisen aineiston sisällönanalyysistä.  

Fysioterapeutin arvio→ 
kehittää yhteistyötä jous-
tavammaksi. Saada apu 
ja tuki paikalle. Lää-
käri+lähete välillä kan-
keaa.  

Fysioterapeutin arvi-
ossa yhteistyötä tulisi 
kehittää. Saada apua ja 
tukea paikalle.  

  

Fysioterapeutti mukaan 
ohjaamaan siirroissa  

Fysioterapeutti mukaan 
ohjaamaan siirroissa  

Enemmän yhteis-
työtä fysiotera-
peutin kanssa 

 

kollegan kannustaminen 
ja ohjaaminen sitä pitäisi 
enemmän tehdä  

Kollegan kannustami-
nen ja ohjaamista tulisi 
tehdä enemmän 

  

Kollegan kannustaminen 
ja ohjaus→ kehittää toi-
mintaa niin että olisi it-
sestäänselvyys (pt ei 
jäisi viikonlopuksi ma-
kaamaan)  

Kannustetaan ja ohja-
taan kollegaa kuntout-
tavaan työotteeseen  

kannustaminen 
kuntouttavaan työ-
otteeseen  

 

Tarjotaan apua her-
kästi→ edistää kuntou-
tusta  

Tarjotaan apua herkästi    

Sekin et jos huomaa et 
toisel on tosi kiire ja sil 
on paljon pot joita pitäs 
saada ylös sängystä mut 
kiire on ni ei keretä niitä 
nostaa. sitten kaikki oma 
alotteisesti tarjoisi et mä 
tuun tänne nostamaan 
näitä ettei sen yhen tarvii 
koko ajan pyytää tai 
mennä pyytään et ehkä 
se pitäisi olla meillä kai-
killa paremmin kaikilla 
aloitteellisuus siinä avun 
tarjoomisessa. ku ne ei 
vaan välil jakaudu tasa-
puolisesti ne potilaat joil-
lain kiire joillain ei, kun 
omatoimiset potilaat. 

Jos toisella hoitajalla 
on enemmän kiire, tar-
jotaan apua oma-aloit-
teisesti.  

Avun tarjoaminen   



 

 

 

Yhteinen kuntoutushetki 
potilaille esim. viikoittain 
päiväsalissa: potilaita 
aktivoidaan liikkeelle ja 
samalla sosiaalista 
kanssakäymistä. Voisiko 
hyödyntää esim. fysiote-
rapeutti opiskelijoita? 

Kuntoutushetki potilaille 
esimerkiksi viikoittain. 
Hyödynnettäisiin fy-
sioterapeutti opiskeli-
joita.  

Aktivoiva kuntou-
tushetki fysiotera-
peutti opiskelijoi-
den ohjaamana  

 

 

 

 


