
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

SÄHKÖISEEN LÄÄKEKORTTIIN  
KIRJAAMINEN  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hanna Hokkanen  

Opinnäytetyö 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Hoitotyön koulutusohjelma 

Sairaanhoitaja (AMK) 
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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ja esitellä lainsäädäntö, joka ohjaa hoitotyön 
sähköistä kirjaamista etenkin lääkehoidon osalta. Työn tarkoituksena oli myös esittää, 
miten potilaan lääkitystietojen kirjaaminen potilastietojärjestelmän sähköiseen lääke-
korttiin toteutuu Pieksämäen sairaalan akuutilla ja kirurgisella osastolla sekä Varkauden 
sairaalan kirurgisella jatkohoito-osastolla. 
 
Työn teoriaosuudessa esitellään keskeiset lait ja asetukset, jotka ohjaavat lääkehoitoa ja 
sen sähköistä kirjaamista hoitotyön näkökulmasta. Teoriaosuudessa käsitellään myös 
potilasturvallisuutta ja lääkitysturvallisuutta sekä sairaanhoitajan ammattitoiminnan 
kehittämistä. 
 
Tämä opinnäytetyö oli tutkimuspainotteinen ja työelämälähtöinen. Yhteistyötä tehtiin 
Pieksämäen sairaalan akuuttiosaston ja kirurgisen osaston osastonhoitajien sekä Var-
kauden sairaalan kirurgisen jatkohoito-osaston osastonhoitajan kanssa.   
 
Pieksämäellä ja Varkaudessa kirurgisilla osastoilla tutkimukseen osallistuneet sairaan-
hoitajat kirjasivat sähköiseen lääkekorttiin ja Pieksämäen akuuttiosastolla eivät. Säh-
köistä lääkekorttia käyttäneet hoitajat pitivät sitä kätevänä, selkeänä ja helppona tapana 
pitää potilaan lääkitystiedot ajan tasalla. Sähköinen lääkekortti oikein käytettynä lisäsi 
lääkitys- ja potilasturvallisuutta. 
 
Asiasanat: lääkehoito, sähköinen kirjaaminen, potilasturvallisuus, lääkitys-
turvallisuus. 
  



 
 

ASTRACT 
 
 
 
Hokkanen, Hanna. Filing in electronical medication form. 42p. Language: Finnish. 
Pieksämäki, Spring 2013. Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme 
in Nursing, Option in Nursing. Degree: Bachelor of Nursing. 
 
The purpose of this study was to introduce legislation that guides filing in electronical 
medication form in the nursing field. The aim was also to present how filing in patient’s 
electronical medication form takes place at Pieksämäki hospital’s surgical and acute 
wards and at Varkaus hospital’s surgical follow-up ward. 
 
The laws and regulations that are essential in medical treatment and filing in electroni-
cal medication form were presented in the theoretical part of this study. The aspects of 
patient safety and medication assurity were also introduced in the theoretical part of this 
study. Nurse’s professional abilities and developing them were also performed. 
 
The emphasis of this study was explorative and it was based on working life. Collabora-
tion took place with the nurse managers at the Pieksämäki hospital’s surgical and acute 
wards and with the nurse manager at the Varkaus hospital’s surgical follow-up ward. 
 
The nurses that took part in the study at the surgical wards in Pieksämäki and Varkaus 
filled out the patient’s electronical medication form and the nurses at the acute ward in 
Pieksämäki didn’t. The nurses who used the form thought of it as an easy, practical and 
explicit way to keep the patient’s medication data up-date. Accurate filing in electroni-
cal medication form increased patient safety and medication assurity. 
 
Key words: medical treatment, filing in electronical medication form, patient safety, 
medication assurity. 
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1 LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUS ETUSIJALLE 

 

 

Suomalaisessa terveydenhuollossa on viime vuosina korostettu lääkehoidon turvallisuu-

den edistämistä. World Health Organisationin vuonna 2004 lanseeraaman potilasturval-

lisuusohjelman – World Alliance for Patient Safety johdosta myös Suomessa julkaistiin 

lääkehoidon toteuttamista ohjaava Turvallinen lääkehoito –opas. Oppaassa luotiin pe-

rusta sille, millaista lääkehoitoa eri terveydenhuollon ammattilaiset saavat toteuttaa ja 

miten heidän osaamisensa tulee varmistaa. (Saano & Taam-Ukkonen 2013, 29.) 

 

Oppaan laatimisen taustalla olevat kehittämistarpeet liittyivät lääkehoidon vastuukysy-

mysten määrittämiseen eri toimialoilla, lupakäytäntöjen yhtenäistämiseen, työntekijöi-

den perehdyttämiseen sekä lääkehoidon osaamisen varmistamiseen ja ylläpitämi-

seen. Yhtenä keskeisenä osa-alueena vastuukysymyksissä olivat dokumentointi ja tie-

donkulku, joihin tulee kiinnittää huomiota potilasta ohjattaessa niin lääkemääräyksen 

yhteydessä kuin lääkkeitä potilaalle annettaessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005.)  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ja esitellä lainsäädäntö, joka ohjaa hoi-

totyön sähköistä kirjaamista erityisesti lääkehoidon osalta. Työn tarkoituksena on selvit-

tää, miten potilaan lääkitystietojen kirjaaminen sähköiseen lääkekorttiin toteutuu Piek-

sämäen sairaalan akuutilla ja kirurgisella osastolla sekä Varkauden sairaalan kirurgisella 

jatkohoito-osastolla. Pyrin myös selvittämään, onko osastojen välillä eroja ja mahdolli-

sia ongelmakohtia ja miten lääketietojen kirjaamista sähköiseen lääkekorttiin voidaan 

jatkossa kehittää. Työn tavoitteena on tietoa tuottamalla tukea Pieksämäen perusturva-

organisaation toimintakäytäntöjen yhdenmukaistamista lääkehoidon sähköisen kirjaami-

sen osalta. Opinnäytetyön tavoitteena on myös syventää omaa ammatillista osaamistani 

tästä aihepiiristä sekä jatkossa lisätä kollegoiden tietotaitoa aiheeseen liittyen esimerkik-

si osastotunteja pitämällä. 

 

Aihe on ajankohtainen ja tärkeä potilasturvallisuuden, lääkitysturvallisuuden sekä sai-

raanhoitajien lääkehoidollisen osaamisen kannalta. Opinnäytetyön aihe on saatu Piek-

sämäen sairaalan kirurgiselta osastolta. Potilaan lääkitystiedot eivät välttämättä päivity 

sähköiselle lääkekortille ja tällöin potilasturvallisuus saattaa vaarantua. Koljonen & Ko-

valeva (2011, 61-62) tutkivat opinnäytetyössään Pieksämäen sairaalan kirurgisen osas-
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ton ja ensiapupoliklinikan välistä tarkkailupotilaan siirtovaiheen lääkitysturvallisuutta ja 

totesivat tutkimustuloksissaan, että kyseisissä työyksiköissä tarkkailupotilaiden lääkitys-

tietojen kirjaaminen sähköiseen lääkekorttiin ei välttämättä sujunut hyvin. Yhtenä kehit-

tämisehdotuksena heidän työssään nousi esille sähköisen lääkitysosion hyödyntäminen 

ja sen käyttäminen potilaan ajankohtaisen lääkityksen varmistamiseksi ja sähköisen 

lääkekortin tietojen ajantasaistamiseksi.  
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2 LÄÄKEHOIDON SÄHKÖISEN KIRJAAMISEN PERUSTEET 

 

 

2.1 Lääkehoidon perusteet ja asiakastietojen sähköinen käsittely 

 

Terveydenhuollon ammattihenkilölain mukaan laillistettu lääkäri päättää potilaan lääke-

tieteellisestä tutkimuksesta ja taudinmäärityksestä sekä määrää siihen liittyvästä hoidos-

ta ja lääkkeistä. Lääkäri vastaa potilaalle annettavasta lääkehoidosta kirjallisesti tai suul-

lisesti antamansa määräyksen perusteella. Lääkemääräyksen tulee pääsääntöisesti olla 

kirjallinen (käsinkirjoitettuna, sähköisessä muodossa tai siitä tulostettuna). (Laki ter-

veydenhuollon ammattihenkilöistä 1994.) 

 

Lääkehoitoa koskeva kirjallinen määräys tulee olla kirjattu selvällä käsialalla ja selkeäs-

ti sekä tavalla, joka ei voi aiheuttaa vääriä tulkintoja. Lääkemääräys ja siihen tehtävät 

korjaukset vahvistetaan nimikirjoituksella, nimen selvennyksellä, leimalla ja päivämää-

rällä. Lääkkeitä määrättäessä lääkärin tulee noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön 

antamaa asetusta lääkkeiden määräämisestä ja lääkkeiden myyntilupaan liittyvistä eh-

doista. Lääkemääräyksen antajan tulee lääkemääräystä antaessaan huomioida lääkkeen 

mahdolliset käyttösuositukset ja -rajoitukset. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöis-

tä 1994.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskeva laki on tullut 

voimaan heinäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2007. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimintayksiköiden velvollisuus liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyt-

täjäksi alkaa 1. päivänä syyskuuta 2014. Jos terveydenhuollon palvelujen tuottaja on 

kuitenkin liittynyt laissa tarkoitettujen tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi ennen lain 

15 §:n voimaantuloa, koskevat tämän lain säännökset luonnollisesti jo aiemmin niitä 

terveydenhuollon palvelujen tuottajan asiakirjoja, jotka on liitetty mainittuihin tietojär-

jestelmäpalveluihin. Joka tapauksessa terveydenhuollon palvelujen tuottajien on nouda-

tettava potilastietojen sähköistä käsittelyä koskevia säännöksiä 1. päivästä syyskuuta 

2014 lukien. Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut voidaan toki ottaa käyttöön vai-

heittain jo ennen liittymisvelvollisuuden alkamisajankohtaa. Tällöin näiden palvelujen 

avulla tapahtuvaan potilastietojen käsittelyyn sovelletaan tämän lain säännöksiä. (Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 2007.) 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain tarkoi-

tuksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvallista sähköistä 

käsittelyä. Lailla toteutetaan yhtenäinen sähköinen potilastietojen käsittely- ja arkistoin-

tijärjestelmä terveydenhuollon palvelujen tuottamiseksi potilasturvallisesti ja tehokkaas-

ti sekä potilaan tiedonsaantimahdollisuuksien edistämiseksi. (Laki sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 2007.) 

 

 

2.2 Potilasasiakirjoihin kirjaaminen 

 

Potilaslaissa säädetään, että terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilas-

asiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan 

turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjojen laa-

timisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä annetussa 

asetuksessa säädetään tarkemmin potilasasiakirjoihin tehtävistä, muun muassa lääke-

hoidon toteutukseen ja lääkeaineallergioihin liittyvistä merkinnöistä. Potilasasiakirjojen 

laatimiseen sekä palvelu- ja hoitosuunnitelmaan liittyvät säännökset ovat erityisen mer-

kittäviä lääkehoidon ja verensiirtojen toteuttamisen kokonaisuuden kannalta. Potilastur-

vallisuusoppaassa annetaan ohjeita rakenteisen tiedon dokumentointiin, joka puolestaan 

on keskeistä sähköisissä potilaskertomusjärjestelmissä. (Potilasturvallisuusopas 2011; 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 2009; Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2005.) 

 

Potilasasiakirjoihin tulee tehdä merkinnät lääkehoidon tarpeesta ja lääketieteellisistä 

perusteista, lääkemääräyksestä ja potilaalle annetusta lääkehoidosta. Lääkkeiden mää-

räämisen ja antamisen osalta näitä tietoja ovat lääkkeen nimi, määrä, lääkemuoto, kerta- 

ja vuorokausiannos (esimerkiksi yksi tabletti kolmesti vuorokaudessa) ja annostelutapa, 

antopäivä ja –aika sekä lääkkeen antajan nimi ja lääkkeen määrännyt lääkäri, jos kyse 

on muusta kuin osastopotilaan lääkelistan mukaisesta jatkuvasta lääkityksestä. (Sosiaali- 

ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 2009; Sosiaali- ja terveysministeriö 

2005.) 

 

Riittävät ja huolelliset potilasasiakirjamerkinnät ovat tärkeitä myös terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden oman oikeusturvan kannalta. Terveydenhuollon ammattilaisten 
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velvollisuus on tarvittaessa antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle 

(Valvira) tai lääninhallitukselle selvitys lääkkeen määräämisestä ja lääkehoidon toteut-

tamisesta. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 2009; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2005.) 

 

Lääkehoidon kirjaamisprosessin suunnittelu ja kirjaamisen toteutuminen sisältyvät kes-

keisesti lääkehoitosuunnitelmaan. Lääkehoitosuunnitelmassa tulee huomioida lääkehoi-

don jatkuvuus ja kiinnittää huomiota joustavaan tiedonsiirtoon toimintayksiköiden välil-

lä tietosuojakysymykset huomioiden. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota toimintata-

poihin, joilla turvataan potilaan lääkelistan ajantasaisuus päällekkäisen lääkityksen sekä 

mahdollisten haitallisten yhteisvaikutusten ja niistä aiheutuvien ongelmien välttämisek-

si. Lääkelistan oikeellisuus varmistetaan aina viimeistään potilaan kotiutuessa. (Laki 

potilaan asemasta ja oikeuksista 1992; Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasia-

kirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä 2001; Sosiaali- ja terveysministeriö 2005.) 

 

 

 

3 POTILASTURVALLISUUS JA LÄÄKITYSTURVALLISUUS 

 

 

3.1 Potilasturvallisuuden varmistaminen 

 
Potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta 

hänelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Laajemmin käsitettynä potilasturvalli-

suudella tarkoitetaan terveydenhuollossa toimivien ammattihenkilöiden, toimintayksi-

köiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintakäytäntöjä, joilla varmistetaan potilai-

den terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen turvallisuus. Tällöin potilaan hoidon turval-

lisuudella tarkoitetaan myös sairauksien ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuk-

sen turvallisuutta. (Potilasturvallisuusopas 2011.) 

 

Potilasturvallisuus on terveydenhuollon laadun perusta. Laadun muita ulottuvuuksia 

ovat hoidon vaikuttavuus, oikea-aikaisuus ja sujuvuus. Sekä laatu- että potilasturvalli-

suustyö perustuvat jäsentyneeseen tapaan tehdä työtä, ja niissä käytettävät menetelmät 

ovat paljolti samoja. Terveydenhuollon toimintayksikön on terveydenhuoltolain mukaan 
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laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. 

Toimintayksikön johto vastaa suunnitelmasta ja toimeenpanosta. Potilasturvallisuuden 

pitää olla osa organisaation toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Potilasturvallisuuden huo-

miointi osana toimintasuunnittelua vaatii organisaatiolta kykyä arvioida potilasturvalli-

suusriskejä osana kaikkea muuta päätöksentekoaan. (Potilasturvallisuusopas 2011; So-

siaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytän-

töönpanosta laadittavasta suunnitelmasta 2011.) 

 

Terveydenhuollon toimintayksiköissä tulee olla menetelmä lääkemääräysten seurantaa 

sekä lääkityspoikkeamien raportoimista ja käsittelyä varten. Sairaanhoitajalla, tervey-

denhoitajalla ja kätilöllä sekä lääketieteen opiskelijalla on oltava mahdollisuus konsul-

toida itsenäisesti toimimaan oikeutettua lääkäriä sekä hammaslääketieteen opiskelijalla 

itsenäisesti toimimaan oikeutettua hammaslääkäriä lääkkeen määräämiseen liittyvissä 

asioissa. Jos hoitajavastaanotolla oleva potilas tarvitsee lääkehoitoa, jota sairaanhoitaja, 

terveydenhoitaja tai kätilö ei voi määrätä tai jos potilaan hoito edellyttää lääkärin arvio-

ta, on potilaalle järjestettävä kohtuullisessa ajassa pääsy lääkärin vastaanotolle. Sairaan-

hoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskeli-

jan on lääkettä määrätessään noudatettava potilaan kirjallista hoitosuunnitelmaa ja ter-

veydenhuollon toimintayksikön kansallisiin hoitosuosituksiin perustuvia ohjeita. (Sosi-

aali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 2010.) 

 

Terveydenhuollossa ja sen toimintaympäristöissä tapahtuu jatkuvasti monia potilastur-

vallisuuteen vaikuttavia muutoksia. Lääketieteen kehitys tuo mukanaan uusia lääkkeitä 

ja teknologioita, jotka ovat entistä vaikuttavampia, mutta joiden hallittu ja oikea käyttö 

asettaa entistä korkeampia vaatimuksia. Hoitoprosessien ja palvelujärjestelmien pirsta-

leisuus vaikeuttaa potilaskeskeisen ja turvallisen hoidon toteutumista. Rajapintaongel-

mat etenkin tiedonkulussa lisäävät virhemahdollisuuksia. Lisäksi henkilöstövoimavarat 

ovat monesti niukat ja työntekijöiden vaihtuminen nopeaa, mikä voi vaikeuttaa turvalli-

sen hoidon toteutumista. Nykyiset sähköiset potilasasiakirjajärjestelmät eivät aina tarjoa 

tyydyttävää tukea potilasturvallisuuden seurantaan ja edistämiseen. (Potilasturvallisuus-

opas 2011; Potilasturvallisuutta taidolla –ohjelmasuunnitelma 7-8.) 
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Potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. On tärkeää, että potilaalle 

annetaan ymmärrettävällä tavalla tietoa hänen sairaudestaan ja sen hoidosta, erityisesti 

lääkehoidosta. Potilaan kanssa on keskusteltava hoitoon liittyvistä riskeistä ja odotetta-

vissa olevista tuloksista. Potilaan niin halutessa tietoa annetaan myös potilaan luotetulle 

henkilölle, omaiselle tai läheiselle. Potilasta kuunnellaan ja hänen annetaan osallistua 

hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen. Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että 

potilas kertoo hoitajalle tai lääkärille tarvittavat taustatiedot. Potilas ei välttämättä ole 

aina perillä siitä, millä tiedoilla on merkitystä hoidon onnistumisen kannalta. Potilasta 

tulee kannustaa kertomaan oireistaan, toiveistaan ja huolistaan sekä tekemään kysymyk-

siä hoitoonsa liittyvissä asioissa. (Potilasturvallisuusopas 2011.) 

 

 

3.2 Lääkitysturvallisuuden edistäminen ja sen haasteet 

 

Lääkepolitiikka 2020 -julkaisun linjausten mukaan lääkitysturvallisuuden kehittäminen 

edistää kansanterveyttä.  Lääkitysturvallisuudella tarkoitetaan lääkkeiden käyttöön liit-

tyvää turvallisuutta, joka kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden periaatteet ja 

toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa lääkehoidon turvallisuus sekä suojata poti-

lasta vahingoittumiselta. Lääkitysturvallisuutta voidaan edistää toimipaikkakohtaisilla 

lääkehoitosuunnitelmilla, lääkitykseen liittyvien vaara- ja haittatapahtumien raportoin-

nilla, sekä turvallisuutta parantavilla tietokannoilla. (Sosiaali- ja terveysministeriön ase-

tus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunni-

telmasta 2011.) 

 

Lääkitysturvallisuuden parantaminen on linjattu Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjassa Lää-

kealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtäväksi. Kun yhteistyö toimii kaik-

kien terveydenhuollon toimijoiden kanssa, potilaan hoitoketju varmistuu. Lääkitystur-

vallisuuden ylläpitämiseen tarvitaan myös lääketeollisuuden rakentavaa osallistumista. 

Tulevaisuuden lääkekehityksestä on pidettävä huolta. Pitää varmistaa, että kaikille on 

tarjolla yksilöllisesti sopivia lääkevaihtoehtoja sekä selkokielistä tietoa lääkkeistä ja 

niiden käytöstä. (Lääketeollisuus i.a.) 
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Tärkeimmät lääkehoidon tietokanavat terveydenhuollon ammattilaisille ovat Käypä 

hoito -suositukset sekä Terveysportti-tietokanta ja sen erityistietokannat, muun muassa 

lääkkeiden interaktio- ja hintatietokannat. Lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen 

oikeutettujen henkilöiden on ilmoitettava Fimealle (Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-

miskeskus) toteamansa tai epäilemänsä lääkkeiden käyttöön liittyneet haittavaikutukset, 

erityisesti vakavat ja/tai odottamattomat sekä kaikki uusien lääkkeiden aiheuttamat hai-

tat. (Potilasturvallisuusopas 2011.) 

 

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus on avainasemassa, kun halutaan vahvistaa 

lääkehoidon onnistumista ja vähentää sen heikkoja kohtia. Perustutkinnot takaavat am-

mattitaidon lääkäreille, hoitajille, proviisoreille ja farmaseuteille. Henkilökunnan jatku-

va kouluttautuminen varmistaa työssä kehittymisen ja osaamisen myös muuttuvissa 

oloissa. Yhteistyö ja katkeamaton tiedonkulku eri ammattiryhmien välillä auttavat myös 

potilasta sitoutumaan hoitoonsa. Lääkehoito onnistuu vain, jos siihen osallistuu koko 

terveydenhuollon ketju. Lääkkeen käyttäjää ei pidä jättää yksin lääkitykseen liittyvien 

asioiden kanssa. Lääkkeiden käyttäjien opastaminen on osa terveydenhuoltoa. (Lääkete-

ollisuus i.a.) 

 

Asianmukainen lääkitystietojen dokumentointi ja tiedonkulku ovat suuria haasteita ter-

veydenhuollon organisaatioille. Luotettavien tietojen puuttuminen hidastaa hoidon su-

juvuutta ja vaarantaa potilasturvallisuuden. Esimerkiksi epäselvät ja ristiriitaiset lääke-

määräykset sekä lääkitystietojen puutteellinen kirjaaminen aiheuttavat virheitä. Potilas-

tietojärjestelmän lääkitysosion ajan tasalla pitäminen on hankalaa, sillä lääkitysmuutok-

sia tehdään useissa julkisissa ja yksityisissä terveydenhuollon organisaatioissa. Tulevai-

suudessa valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden tarkoitus on minimoida tätä on-

gelmaa. (Erkko & Johansson 2013, 145.) 

 

Lääkitystietojen luotettavaa kulkua hankaloittavat myös eri ammattiryhmien työnjakoon 

ja vastuuseen liittyvät epäselvyydet sekä erilaiset kirjaamiskäytännöt. Rakenteisen kir-

jaamisen käyttämättömyys vaikeuttaa tietojen siirtoa. Lääkitystietoja kirjataan useisiin 

paikkoihin, mikä vaikeuttaa tietojen päivittämistä. Eri paikkoihin kirjatut tiedot voivat 

myös olla keskenään ristiriidassa. Ongelmia syntyy etenkin silloin, kun lääkitystiedot 

eivät kirjaudu sähköiseen potilastietojärjestelmään lainkaan. Kirjavien kirjaamiskäytän-

töjen lisäksi ohjeiden vastaiset merkinnät sekä unohdukset kirjata lääkehoitoon liittyviä 
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merkityksellisiä asioita vaarantavat potilaan lääkitysturvallisuuden. (Erkko & Johansson 

2013, 146.) 

 

Suomessa ei vielä ole tietokantaa, jossa olisi ajankohtaiset tiedot potilaan lääkityksestä 

potilaan tullessa hoitoon. Potilaiden lääkitystiedot kerätään sairaalan tulovaiheessa heil-

tä itseltään ja organisaation potilastietojärjestelmästä. Virheitä sattuu, sillä potilaat eivät 

aina muista omia lääkkeitään. Oikeiden tietojen saaminen vie aikaa ja on ajoittain mah-

dotonta. Ristiriitainen tieto potilaan kertoman ja organisaation tietojen välillä asettaa 

omat haasteensa oikean ja ajantasaisen lääkehoidon selvittämiselle ja kirjaamiselle. 

(Kinnunen 2010, 46.) 

 

Sähköiset potilastietojärjestelmät toimivat ensisijaisesti potilastietojen kirjaamisalusta-

na, eikä niitä ole suunniteltu potilaan lääkehoidon kannalta juuri lainkaan. Potilastieto-

järjestelmien aiheuttamat vaaratilanteet potilasturvallisuuden kannalta liittyvät toiminta-

katkoksiin, järjestelmien yhteensopimattomuuteen, lääkesovellusten ominaisuuksiin 

sekä määräysten kirjautumiseen väärälle potilaalle. (Erkko & Johansson 2013, 146.) 

 

Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien 

ja kansalaisten käyttöön tuleville valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille, joita ovat 

sähköinen resepti (eResepti), kansallinen Lääketietokanta, sähköinen potilastiedon ar-

kisto ja tiedonhallintapalvelu (eArkisto) ja kansalaisten Omien tietojen katselu verkossa.  

Sähköistä lääkemääräystä koskevan lain mukaan apteekkien oli määrä ottaa eResepti 

käyttöön 1.4.2012 mennessä ja julkisen terveydenhuollon vuotta myöhemmin. Yksityi-

sen sektorin on tarkoitus ottaa eResepti käyttöön 1.4.2014 mennessä. Omien tietojen 

katselu kansalaisille etenee vastaavassa aikataulussa. Muut potilastiedot siirtyvät säh-

köiseen arkistoon vähitellen ja vaiheittain, kun palvelu otetaan valtakunnalliseen käyt-

töön 1.9.2016 mennessä. Tarkoituksena on luoda koko maan kattava sähköinen lääke-

määräys, potilasasiakirjojen sähköinen arkisto sekä kansalaisen katseluyhteys omiin 

potilas- ja lääkitystietoihinsa. (Hankonen 2013, 24; Kela 2011, 2.) 
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4 SÄHKÖINEN KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ 

 

 

4.1 Sähköinen kirjaaminen osana sairaanhoitajan ammattitaitoa ja työtä 

 

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen tarkoittaa potilaan hoidon kuvaamista sähköi-

sissä potilaskertomusjärjestelmissä hoidollisen päätöksenteon vaiheiden mukaan. Hoi-

dollisen päätöksenteon eli hoitotyön prosessin vaiheet ovat hoidon tarpeen määrittämi-

nen, hoidon suunnittelu, hoidon toteutus ja hoidon arviointi. Hoitotyön prosessi on tut-

tuudestaan huolimatta ollut kovin vähän käytetty kirjaamisen apukeino käytännön hoito-

työssä. Hoitotyön kirjaaminen koostuu rakenteisista ydintiedoista, termistöistä sekä niitä 

täydentävistä kertovista teksteistä. (Ensio, Kaakinen & Liljamo 2012, 10; Isotalo, Knuu-

tila, Koivukoski & Wilskman 2007, 12-15.) 

 

Lääkehoidon kirjaamisen tehtävä on edistää terveydenhuollon asiakkaan hoidon laatua 

ja turvallisuutta. Ajantasainen ja virheetön tieto on välttämätöntä, kun asiakkaan hoi-

toon liittyviä päätöksiä tehdään. Puutteelliset, monitulkintaiset tai väärinkirjatut lääki-

tystiedot ovat riski potilasturvallisuudelle. Lääkehoito ja sen kirjaaminen kuuluvat sai-

raanhoitajan päivittäiseen työhön, ja ne eivät ainoastaan palvele yksittäisen potilaan 

hoitoa, vaan ovat osa asianmukaista lääkehuoltoa tai haittatapahtumista oppimista. 

(Erkko & Johansson 2013, 144, 151.) 

 

Sähköinen potilaskertomus parantaa potilaan hoidon suunnittelua ja seurantaa. Hyvällä 

tiedonkululla voidaan varmistaa, että potilaan hoito ja ohjeistus ovat hoitopaikasta riip-

pumatta samansuuntaisia ja samaan tavoitteeseen pyrkiviä. Lääkehoidon kirjaukset ovat 

näyttöä toteutuneesta lääkehoidosta, sen perusteista ja vaikuttavuudesta ja ne toimivat 

myös hoitoon osallistuvien ammattihenkilöiden päätöksenteon perustana. Oikein käytet-

tynä sähköinen potilaskertomus toimii apuvälineenä, joka edistää potilaan hoitoon liit-

tyvää tiedonkulkua. (Erkko & Johansson 2013, 148.) 

 

Jylhän ja Sarannon (2008) mukaan potilastietojen sähköisen kirjaamisen tuomista eduis-

ta suurin on potilastietojen helppo saatavuus. Eri toimintayksiköiden sairaanhoitajat 

voivat sähköisesti välittää toisilleen olennaisimmat tiedot potilaista. Mikäli sähköistä 
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kirjaamista käytetään aktiivisesti, ovat potilastiedot myös tarkempia ja paremmin ajan 

tasalla kuin potilaan mukana kulkevat paperit. (Jylhä & Saranto 2008, 237-239.) 

 

Ongelmana sähköisessä kirjaamisessa turvallisen lääkehoidon kannalta voi olla käytet-

tävien ohjelmien pirstalemainen luonne. Sairaanhoitajat joutuvat kirjaamaan lääkehoi-

toon liittyviä tietoja useaan paikkaan, jotka lisäksi poikkeavat lääkärien käyttämistä. 

Kirjaaminen vie paljon aikaa ja mikäli kaikki eivät tee sitä samalla tavalla, saattaa olen-

naista tietoa potilaan lääkehoidosta jäädä siirtymättä hoitajien välillä. (Jylhä & Saranto 

2008; Weir, Hoffman, Nebeker & Hurdle 2005, 29, 39-44.) 

 

Suomessa sähköisen kirjaamisen hyödyntäminen hoitotyössä on jäänyt vajaaksi. Tämän 

ongelman korjaamiseksi on tarkoitus luoda kansallinen rakenne, jota kaikki ohjelmistot 

sitoutuvat käyttämään. Tämä helpottaa tietojen hyödyntämistä. Hoitotyön osalta tämä 

rakenne muodostuu Suomalaisesta hoidon tarveluokituksesta ja Suomalaisesta hoitotyön 

toimintoluokituksesta sekä hoidon tuloksen tilan luokituksesta. (Ensio ym. 2012, 10; 

Ensio & Saranto 2007, 16-17.)  

 

Pieksämäen sairaalan lääkehoitotyöryhmä osallistui Etelä-Savon sairaanhoitopiirin e-

reseptin koulutus- ja toimintamallityöryhmän toimintaan. Työryhmän laatimissa ohjeis-

sa todetaan, että Pieksämäen sairaalassa sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu potilaan lääke-

listan päivittäminen. Hoitaja poistaa käyttämättömät lääkkeet potilaan sähköisestä lää-

kekortista, toisin sanoen lopettaa potilaan lääkelistalta käyttämättömät lääkkeet. Lääkä-

rin tehtävä on tarkistaa potilaan lääkitys ja merkitä tekemänsä tarkistus potilaan sähköi-

seen lääkekorttiin. (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 2012, 8; Merja Kuusinen, henkilökoh-

tainen tiedonanto 1.3.2013.) 

 

 

4.2 Sairaanhoitajan ammattitoiminnan kehittäminen 

 

Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnan päämääränä on terveyden ylläpi-

täminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja hei-

dän kärsimystensä lievittäminen. Terveydenhuollon ammattihenkilön on ammattitoi-

minnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menette-
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lytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. 

Ammattitoiminnassaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tasapuolisesti ottaa 

huomioon ammattitoiminnasta potilaalle koituva hyöty ja sen mahdolliset haitat. Sai-

raanhoitaja myös vastaa tekemästään hoitotyöstä henkilökohtaisesti. Ammatissa toimi-

van sairaanhoitajan velvollisuutena on jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan. Samassa 

hoitoyhteisössä työskentelevät sairaanhoitajat vastaavat yhdessä siitä, että hoitotyön 

laatu on mahdollisimman hyvä ja että sitä parannetaan jatkuvasti. (Sairaanhoitajaliitto 

i.a; Vallimies-Patomäki 2013, 40, 44; Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994.) 

 

Lääkehoidon turvallinen, taloudellinen ja tehokas toteuttaminen on tärkeä osa sairaan-

hoitajan työtehtäviä. Lääkehoidon osaamisessa keskeistä on hyvä teoreettinen ja käy-

tännöllinen lääkehoidon perusta, joita yhdistää kyky tehdä päätöksiä monimuotoisissa ja 

vaihtelevissa hoitotyön toimintaympäristöissä potilaiden tarpeiden pohjalta. Lääkehoi-

don osaaminen edellyttää sairaanhoitajalta jatkuvaa oman osaamisensa päivittämistä ja 

edistämistä, jotta hän voi vastata työelämän haasteisiin ja edistää toteuttamansa hoidon 

turvallisuutta ja laatua. Ammatillisen osaamisen ylläpitämistä velvoittaa myös laki ter-

veydenhuollon ammattihenkilöistä. (Leino-Kilpi & Sulosaari 2013, 12; Saano & Taam-

Ukkonen 2013, 29.) 

 

Potilasturvallisuuden edellyttämä kliininen asiantuntijuus ja toisaalta sairaanhoitajan 

oman ammatillisen vastuualueen rajojen tunnistaminen korostuvat sairaanhoitajan uu-

distuvassa tehtäväkuvassa. Viime vuosina sairaanhoitajan ammatillista vastuualuetta on 

laajennettu säädösmuutoksin ja kehittämällä terveydenhuollon työnjakoa ja yhteistyötä. 

Sairaanhoitajat ovat merkityksellisessä roolissa lääkehoidon turvallisten käytäntöjen 

kehittämisessä etenkin sosiaalihuollon palveluissa. (Vallimies-Patomäki 2013, 39, 51.) 

 

Sairaanhoitajan roolia ikääntyvän väestön palveluissa voitaisiin kehittää sosiaali- ja ter-

veydenhuollon yhteistyönä niin, että sairaanhoitaja toimisi alueellisissa yksiköissä lähi-

palveluja tukien. Kliinisen hoitotyön asiantuntijana toimiva sairaanhoitaja voisi kehittää 

lääkehoidon käytäntöjä ja potilasturvallisuustyötä, tukea näyttöön perustuvien turvallis-

ten työtapojen käyttöönottoa ja yhtenäistää käytäntöjä alueellisesti. Sairaanhoitaja voisi 

järjestää koulutusta sekä seurata ja arvioida alueen palveluja potilasturvallisuusnäkö-

kulmasta käsin. (Vallimies-Patomäki 2013, 52.)  
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Sairaanhoitajan rajattua lääkemääräämisoikeutta voitaisiin kokeilla sosiaalihuollon toi-

mintayksiköissä. Näin ikääntyneiden lääkehoidon säännöllisiä arviointikäytäntöjä ja 

terveyspalveluita voitaisiin paremmin tuoda ikääntyneiden koteihin ja palveluasuntohin. 

Tällainen toimintamalli mahdollistaisi sairaanhoitajan urakehityksen uudenlaisessa ulot-

tuvuudessa ikääntyneiden kliinisen hoitotyön asiantuntijana. Tämä voisi osaltaan lisätä 

terveydenhuoltoalan vetovoimaisuutta. (Vallimies-Patomäki 2013, 52.) 

 

 

 

5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää lainsäädäntö, joka ohjaa sähköistä kir-

jaamista erityisesti lääkehoidon osalta. Työn tarkoituksena on myös selvittää, mi-

ten potilaan lääkitystietojen kirjaaminen sähköiseen lääkekorttiin toteutuu Pieksämäen 

sairaalan akuutilla ja kirurgisella osastolla sekä Varkauden sairaalan kirurgisella jatko-

hoito-osastolla ja miten sähköiseen lääkekorttiin kirjaamista voidaan kehittää. Työn 

tavoitteena on tietoa tuottamalla tukea Pieksämäen perusturvaorganisaation toiminta-

käytäntöjen yhdenmukaistamista lääkehoidon sähköisen kirjaamisen osalta. Opinnäyte-

työn tavoitteena on myös syventää omaa ammatillista osaamistani tästä aihepiiristä sekä 

jatkossa lisätä kollegoiden tietotaitoa aihepiiriin liittyen esimerkiksi osastotunteja pitä-

mällä. 

 

Tutkimuksella selvitetään kirjaavatko tutkimukseen osallistuneet sairaanhoitajat sähköi-

sen potilastietojärjestelmän lääkekorttiin vai eivät ja miksi. Tutkimuksella halutaan saa-

da tietoa siitä, miten tutkimukseen osallistuneet sairaanhoitajat selvittävät osastolle tu-

levan potilaan ajankohtaisen lääkityksen ja minkälaisia haasteita lääkityksen selvittämi-

sessä saattaa olla. Tutkimuksella selvitetään myös miten sähköiseen lääkekorttiin kir-

jaamista voidaan jatkossa kehittää Pieksämäen sairaalan akuutilla ja kirurgisella osastol-

la sekä Varkauden aluesairaalan kirurgisella jatkohoito-osastolla. Tutkimuskysymykset 

ovat: 
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1. Kirjaavatko tutkimukseen osallistuneet sairaanhoitajat sähköisen potilastietojärjes-

telmän lääkekorttiin? 

 

2. Miten tutkimukseen osallistuneet sairaanhoitajat selvittävät osastolle tulevan potilaan 

ajankohtaisen lääkityksen ja minkälaisia haasteita potilaan lääkityksen selvittämisessä 

mahdollisesti on? 

 

3. Miten sähköisen potilastietojärjestelmän lääkekorttiin kirjaamista voidaan kehittää? 

 

 

 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

6.1 Opinnäytetyön lähtökohdat 

 

Ammattikorkeakoulun tarkoituksena on kouluttaa ammattilaisia, joiden toiminnassa 

näkyy itsenäinen ajattelu ja harkinta, erilaisten tilanteiden ja asioiden analysoimisen 

taito, tehtyjen päätösten rationaalinen ja eettinen perustelu ja kriittisyys. Opinnäytetyös-

sä opiskelija voi vahvistaa ja osoittaa näitä taitoja ja valmiuksia. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2010, 23.) 

 

Opinnäytetyöt ovat tärkeä osa Diakonia-ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä vuo-

rovaikutusta. Parhaimmillaan tässä vuorovaikutuksessa kumpikin osapuoli saa uusia 

ajatuksia ja konkreettista hyötyä omalle toiminnalleen. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 

2010, 20.) Tämä opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja luonteeltaan tutkimuspainottei-

nen. Pieksämäen sairaalan johtoryhmä ilmoitti minulle antamassaan koulutuspäätökses-

sään odottavansa, että tekemäni opinnäytetyö on työyksikön ja perusturvan kehittämistä 

edistävä. Minulla on sairaanhoitajan toimi Pieksämäen sairaalan kirurgisella osastolla ja 

näin ollen oli luonnollista, että aihe opinnäytetyöhön nousi juuri omalta osastoltani. 
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Laadullisella tutkimusmenetelmällä toteutetussa tutkimuksessa aineiston kokoa ei sääte-

le määrä, vaan sen laatu. Aineiston tarkoituksena on lisätä tutkittavan asian ymmärtä-

mistä, eikä tavoitteena ole esimerkiksi yleistettävyys samassa merkityksessä kuin mää-

rällisessä tutkimuksessa. Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän 

kuvaaminen ja tutkimuskohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltai-

sesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 161; Vilkka 2005, 126; Varto 1992, 14.) Tämän opinnäyte-

työn tutkimusosiossa halusin saada lisätietoa sähköiseen lääkekorttiin kirjaamisesta sai-

raanhoitajien näkökulmasta tarkasteltuna. Laadullinen tutkimus oli mielestäni otollinen 

tapa toteuttaa tutkimus. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää korostaa tutkimusasetelmia koskevan rajaami-

sen välttämättömyyttä. Rajaamisessa on kyse mielekkään ja selkeästi rajatun ongel-

manasettelun löytymisestä, mutta myös tulkinnallisesta rajauksesta. Tutkimuksen teki-

jän omat mielenkiinnon kohteet vaikuttavat aineiston keruuseen ja aineiston luontee-

seen. Laadullinen aineisto ei siis sellaisenaan kuvaa todellisuutta, vaan todellisuus välit-

tyy lukijalle tutkijan tulkintojen välityksellä. (Kiviniemi 2010, 73.)  

 

 

6.2 Tutkimusympäristö ja -aineiston hankinta 

 

Opinnäytetyön tutkimusaineiston hankin Pieksämäen sairaalan akuutin ja kirurgisen 

osaston sairaanhoitajilta. Vertailun vuoksi toteutin kyselyn myös Varkauden sairaalan 

kirurgisen jatkohoito-osaston sairaanhoitajille. Tutkimusluvan Pieksämäen osalta myön-

si johtava hoitaja Soili Vauhkonen ja Varkauden osalta koti- ja laitoshoidon johtaja Kir-

si Laitinen. Tutkimusaineiston hankin kyselyllä, jossa oli taustamuuttujien lisäksi avoi-

mia kysymyksiä. Kysymykset pohjautuivat työn teoreettiseen viitekehykseen. Kysely-

menetelmä on tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2009, 195). Kun halutaan tietää, mitä ihminen ajattelee tai miksi hän toimii 

niin kuin toimii, on tarkoituksenmukaista kysyä häneltä asiasta (Tuomi & Sarajärvi 

2003, 74). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan tarkoitus on pyrkiä 

kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan 

teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. On siis tärkeää, että henkilöt, joilta tie-
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toa kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai että heillä on ko-

kemusperäistä tietoa asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 87-88.) Työnantajani toivoi saa-

vansa lisää tietoa sähköiseen lääkekorttiin kirjaamisesta Pieksämäen sairaalan akuutilla 

ja kirurgisella osastolla ja tästä syystä tutkimus toteutettiin juuri näillä osastoilla. Vertai-

lun ja oman mielenkiintoni vuoksi Varkauden kirurginen jatkohoito-osasto otettiin mu-

kaan kyselyyn.  

 

Kyselylomaketta suunnitellessani tein yhteistyötä Pieksämäen sairaalan kirurgisen osas-

ton osastonhoitajan kanssa sekä opinnäytetyötä ohjanneen opettajan kanssa. Lomake 

esitestattiin ulkopuolisella kollegalla ja hänen näkemystään hyödynnettiin kysymysten 

tarkentamisessa. Kunkin osaston osastonhoitaja jakoi kyselylomakkeet henkilökunnal-

leen. Palautuslaatikko tai –kuori sijaitsi kullakin osastolla erikseen sovitussa, helposti 

löydettävässä paikassa. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa, tosin akuuttiosaston henkilö-

kunnan vastausaikaa pidennettiin viikolla vastausten vähäisen määrän vuoksi. Kysely-

lomake löytyy opinnäytetyön liitteistä.  

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 24 sairaanhoitajaa. Varkauden sairaalan kirurgiselta jatkohoi-

to-osastolta kyselyyn vastasi 11 sairaanhoitajaa 13 mahdollisesta vastaajasta, Pieksämä-

en kirurgiselta osastolta 9 sairaanhoitajaa 14 mahdollisesta vastaajasta sekä Pieksämäen 

akuutilta osastolta 6 sairaanhoitajaa 16 mahdollisesta vastaajasta. Vastaajien ikä ja työ-

kokemus on esitetty seuraavaksi taulukoituina.  
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KUVIO 1. Pieksämäen sairaalan kirurginen osasto, ikä (n=9) 

 

 
KUVIO 2. Pieksämäen sairaalan kirurginen osasto, työkokemus (n=9) 
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KUVIO 3. Varkauden sairaalan kirurginen jatkohoito-osasto, ikä (n=11) 

 

 
KUVIO 4. Varkauden sairaalan kirurginen jatkohoito-osasto, työkokemus (n=11)  
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KUVIO 5. Pieksämäen sairaalan akuuttiosasto, ikä (n=6) 

 

 
KUVIO 6. Pieksämäen sairaalan akuuttiosasto, työkokemus (n=6) 
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6.3 Aineiston analyysimenetelmä 

 

Kun tiedot tutkimusta varten on kerätty, seuraa niiden käsittely ja järjestely – niin sanot-

tu analyysivaihe. Tämä tarkoittaa kerätyn tietoaineiston tiivistämistä, niin että tutkittavia 

ilmiöitä voidaan lyhyesti, yleistävästi ja perusteellisesti kuvailla tai niin, että tutkittavien 

ilmiöiden väliset suhteet saadaan selkeästi esille. Näitä tietojen järjestelyn ja käsittelyn 

tuloksena saatavia tiivistettyjä tietoja kutsutaan tuloksiksi. (Pietilä 1973,  61.)  

 

Tutkimusaineistoni luin analyysivaiheessa useaan otteeseen muodostaakseni siitä ensin 

itselleni kokonaiskuvan. Seuraavaksi erottelin vastaukset osastoittain ja kysymysryhmit-

täin, luin niitä ja tämän jälkeen otin aineistoon etäisyyttä. Aineiston lukemiseen käytin 

kaiken kaikkiaan paljon aikaa, jotta aineiston tiivistäminen olisi ylipäätään mahdollista. 

Kokosin sairaanhoitajien vastauksista nousseet ajatukset omiin ryhmiinsä kysymyskoh-

taisesti erillisille papereille, jotta pystyin hahmottamaan ja selvittämään vastaukset tut-

kimuskysymyksiini.  

 

Vastaukset ryhmittelin osastoittain, jotta niiden lukeminen olisi sujuvaa ja selkeää. Sai-

raanhoitajien vastausten ja eri osastojen välistä vertailua ja eroavaisuuksia tuon esille 

opinnäytetyöni pohdintaosuudessa. Kvalitatiivisen aineiston analyysin arvioitavuutta 

parantaa aineiston luettelointi, tulkintaoperaatioiden pilkkominen vaiheisiin sekä ratkai-

su- ja tulkintasääntöjen nimenomaistaminen (Eskola & Suoranta 1998, 167). Tässä 

työssä olen ajanpuutteen vuoksi päätynyt ainoastaan luokittelemaan aineiston kysymys-

ryhmittäin. Sairaanhoitajien vastauksista olen nostanut esiin keskeisimmät ja tutkimuk-

sen kannalta oleellisimmat.  
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7 TULOKSET 

 

 

7.1 Sähköiseen lääkekorttiin kirjaaminen  

 

Pieksämäen sairaalan kirurgisen osaston kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista kaikki 

kirjaavat sähköiseen lääkekorttiin, akuuttiosaston kyselyyn vastanneista sairaanhoitajis-

ta taas ei yksikään. Varkauden sairaalan kirurgisen jatkohoito-osaston kyselyyn vastan-

neista sairaanhoitajista kaikki kirjaavat sähköiseen lääkekorttiin. 

 

Pieksämäen sairaalan kirurgisen osaston sairaanhoitajat pitävät sähköiseen lääkekorttiin 

kirjaamista kätevänä, selkeänä ja helppona tapana pitää potilaan lääkitystiedot ajan ta-

salla. Päivitetyn lääkelistan tulostaminen koneelta on helppoa, eikä välttämättä tarvita 

enää käsin kirjoitettuja lääkelistoja. Sähköiseen lääkekorttiin kirjaamisen kerrotaan ole-

van osastolla yhdessä sovittu käytäntö ja sen koetaan kuuluvan sairaanhoitajan työhön. 

Vastaajien mielestä hoitotyön laatu paranee ja potilasturvallisuus lisääntyy sähköiseen 

lääkekorttiin kirjaamalla. Lääkitysvirheet vähenevät, ja myös hoidon jatkuvuuden tur-

vaaminen varmistuu. Potilaan lääkityshistorian todentaminen, dokumentointi on myös 

yksi perustelu sähköiseen lääkekorttiin kirjaamiselle. 

 

Varkauden kirurgisen jatkohoito-osaston sairaanhoitajien vastauksista nousi niin ikään 

esille se, että sähköiseen lääkekorttiin kirjaaminen on osastolla yhteisesti sovittu käytän-

tö ja että se kuuluu sairaanhoitajan työhön. Potilasturvallisuus ja asiakirjojen dokumen-

taation tärkeys nousivat myös esille vastauksissa. Potilaan ajankohtaisen lääkityksen 

turvaamiseksi sairaanhoitajat kirjaavat sähköiseen lääkekorttiin. Effica-

potilastietojärjestelmässä ovat käytössä osaston lääkitys ”lääkeo” sekä kotilääkitys ”lää-

kel”. 

 

Pieksämäen sairaalan akuuttiosaston sairaanhoitajien vastauksissa todettiin yksimieli-

sesti, että osastolla on yhteisesti sovittu käytäntö, että sairaanhoitajat eivät kirjaa potilas-

tietojärjestelmän sähköiseen lääkekorttiin. Sähköiseen lääkekorttiin kirjaamiseen ei ole 

perehdytty, eikä siihen tähän kyselyyn vastanneiden mukaan ole saatu koulutusta. 
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7.2 Potilaan ajankohtaisen lääkityksen selvittäminen ja siihen liittyvät haasteet 

 

Pieksämäen sairaalan kirurgisen osaston sairaanhoitajat selvittävät osastolle tulevan 

potilaan lääkityksen useimmiten potilaalta itseltään tai hänen omaiseltaan. Lääkärin 

teksti, epikriisi tai kirjallinen lääkelista voi myös toimia tiedonlähteenä. Jos potilaalla on 

kotihoidon palvelut käytössään, sitäkin kautta voi saada ajan tasalla olevaa tietoa. Palve-

lutalon tai vanhainkodin henkilökunnalta voi myös pyytää apua potilaan nykylääkityk-

sen selvittämisessä. Reseptit ja anestesiakaavake voivat myös toimia tiedonlähteinä.  

Kuitenkin kuvaavaa on erään sairaanhoitajan kommentti sähköisestä lääkekortista: 

 

”Yleensä sähköiseen lääkekorttiin ei voi luottaa, koska sitä ei juuri koskaan ole päivitet-
ty ajan tasalle.” 
 

Varkauden sairaalan kirurgisen jatkohoito-osaston sairaanhoitajat saavat ajantasaisen 

lääkityksen usein selvitettyä potilaalta itseltään tai sitten suoraan potilaan sähköisestä 

lääkekortista potilastietojärjestelmässä. Lääkärin tekstiä ja omaiselta saatua informaatio-

ta hyödynnetään myös. Kunnallinen tai yksityinen kotipalvelu, apteekki, reseptit ja 

anestesiakaavake mainitaan myös tiedonlähteinä. 

 

Pieksämäen sairaalan akuuttiosaston sairaanhoitajat käyttävät lääkärintekstiä ja potilaal-

la mahdollisesti mukana olevaa lääkelistaa apuna potilaan ajankohtaisen lääkityksen 

selvittämisessä. Potilas itse, omainen tai potilaan reseptit voivat myös toimia informaa-

tion lähteenä. Kotihoito, palvelutalo tai vanhainkoti ovat paikkoja, jonne tarvittaessa 

ollaan yhteydessä. Tarvittaessa voidaan pyytää lääkäriä tarkastamaan, että potilaan lää-

kelista on ajan tasalla. 

 

Pieksämäen sairaalan kirurgisen osaston sairaanhoitajat tuovat haasteina esille sen, että 

lääkäri ei välttämättä ole kirjoittanut tekstiin potilaan lääkitystä tai sitten lääkäri on ko-

pioinut tekstiinsä vanhoja lääketietoja vanhoista potilaskertomusteksteistä. Usein lääkäri 

jättää lääkityksen selvittämisen sairaanhoitajan tehtäväksi (”kotilääkitys selvitettävä”). 

Sähköisessä lääkekortissa näkyy paljon jo loppuneita lääkityksiä, esimerkiksi määräai-

kaisia lääkekuureja. Potilas ei välttämättä muista omaa lääkitystään, eikä hänellä aina 

ole omaista jolta kysyä tai sitten omainen ei ole lainkaan perillä potilaan lääkityksestä. 

Iltaisin ja viikonloppuisin ei saada yhteyttä potilaan omalääkäriin tai –hoitajaan. Mare-
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van-lääkkeen annostusohjeissa on toistuvasti epäselvyyksiä, eikä Marevan-lääkkeen 

seurantakorttia päivitetä sähköisessä potilastietojärjestelmässä. On myös huomioitava, 

että potilas ei välttämättä kerro sairaanhoitajalle kaikkea lääkityksestään, esimerkiksi 

tarvittaessa ottamiaan uni- ja kipulääkkeitä.  

 

Varkauden aluesairaalan kirurgisen jatkohoito-osaston sairaanhoitajat toteavat vastauk-

sissaan, että sähköisessä lääkekortissa saattaa olla vanhoja, ei käytössä olevia lääkkeitä 

eivätkä tiedot ole selkeitä tai ajan tasalla. Lääkelistoja voi olla useampia, eivätkä niiden 

tiedot vastaa toisiaan (”lääkeo” ja ”lääkel”). Potilas ei muista lääkitystään tai käyttää 

lääkkeitä ohjeiden vastaisesti eikä omainen tiedä, mitä lääkkeitä potilas tosiasiassa käyt-

tää. Lääkäri kirjaa kertomukseen ”kotilääkitys”, mutta kyseisiä tietoja ei löydy mistään. 

Yksityissektorilla määrätyt lääkkeet eivät näy potilastietojärjestelmässä.  

 

Pieksämäen sairaalan akuuttiosaston kyselyyn vastanneet sairaanhoitajat toteavat, että 

Mikkelin keskussairaalassa tai Kuopion yliopistollisessa sairaalassa aloitetut lääkkeet 

eivät päivity sähköiseen potilastietojärjestelmään Pieksämäellä. Lopetettuja lääkkeitä 

voi olla käytössä olevien lääkkeiden listalla. Tiedot voivat poiketa toisistaan tai olla 

vanhentuneita tai sitten potilas ei ole käyttänyt hänelle määrättyjä lääkkeitä tai potilas ei 

muista lääkitystään. Osastolle tullessa lääkäri ei tarkasta potilaan lääkitystä tai kirjaa 

potilaan tietoihin ”kotilääkitys”, jota ei löydy mistään. Lääkitystiedot saattavat myös 

puuttua kokonaan. Marevan-lääkkeen ohjeistuksissa on usein epäselvyyksiä, samoin on 

insuliinien laita: verensokeriseurantatiedot voivat puuttua ja annostelutiedot ja -ohjeet 

voivat olla epätarkkoja.  

 

 

7.3 Sähköiseen lääkekorttiin kirjaamisen kehittäminen 

 

Pieksämäen sairaalan kirurgisen osaston kyselyyn vastanneet sairaanhoitajat näkevät, 

että jokaisen sairaanhoitajan tulee päivittää potilaan lääkelista heti potilaan osastolle 

tullessa. Toisaalta esitetään, että päivystävän lääkärin tehtäviin kuuluu päivittää potilaan 

lääkelista ennen päätöstä siirtää potilas vuodeosastolle. Jokaisen sairaanhoitajan tulee 

kuitenkin opetella sähköisen lääkekortin päivittäminen. Koulutusta esimerkiksi sähköi-

sen lääkekortin ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista toivotaan. Kirjaamista voi-
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daan kehittää myös sitoutumalla lääkehoidon johdonmukaiseen kirjaamiseen ja vastuun 

ottamisella kirjaamisesta. 

  

Varkauden aluesairaalan kirurgisella jatkohoito-osastolla sähköiseen lääkekorttiin kir-

jaaminen on käytössä oleva menetelmä. Kehittämiskeinoina sairaanhoitajat tuovat esille 

tarkkuuden ja huolellisuuden lisäämisen potilasasiakirjamerkinnöissä. Yhtenäinen oh-

jeistus, tarvittaessa ongelmakohtien kartoitus ja niiden selvittäminen nähdään myös kei-

noina kehittää sähköiseen lääkekorttiin kirjaamista. Koulutus ja kaikkien sairaanhoitaji-

en osallistuminen ja sitoutuminen kirjaamiseen ovat myös kehittämiskeinoja. 

 

Pieksämäen sairaalan akuuttiosaston sairaanhoitajat toivovat sähköiseen lääkekorttiin 

kirjaamisen käyttöönottoa sairaanhoitajien osalta osastollaan. Lääkäriltä toivotaan saa-

tavan tähän tukea ja osastonhoitajalta selkeää kannanottoa asiaan. Tietojen päivittämi-

nen aina kun potilas tulee poliklinikalle tai vuodeosastolle, koulutus ja informaatio sekä 

yhteneväiset kirjaamiskäytännöt Pieksämäen sairaalassa nähdään myös kehittämiskei-

noina tässä asiassa.    
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8 POHDINTA JA JATKOTUTKIMUSAIHEET  

 

 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Opinnäytetyössä tulee huomioida eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvät näkökohdat, 

jotka koskevat aiheen valintaa, tiedonhankintaa, prosessin kuvaamista, tulosten julkis-

tamista ja niiden soveltamista. Tutkimustyöltä edellytetään myös rehellisyyttä ja lä-

pinäkyvyyttä. Yleiset rehellisyyden periaatteet soveltuvat aineiston kokoamiseen ja 

työstämiseen sekä menetelmiin ja lähteiden käyttöön. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 

2010, 11-12.) Tässä opinnäytetyössä edellä mainitut eettiset näkökohdat on huomioitu. 

Opinnäytetyön tekijän aikataulujen noudattamisessa olisi ollut parantamisen varaa, mut-

ta työelämän kanssa tehtyä yhteistyösopimusta tekijä on noudattanut. Synteesin aikaan-

saaminen lainsäädännöllisistä teksteistä olisi voinut onnistua paremmin. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen toteuttaminen ja tutkimuksen luotettavuus 

toteutuvat rinnakkain. Luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja hänen rehellisyytensä. 

Luotettavuuden arviointia tulee tehdä koko työskentelyn ajan suhteessa teoriaan, ana-

lyysitapaan, aineiston ryhmittelyyn, luokitteluun, tutkimiseen, tulkintaan ja johtopäätök-

siin. Tutkimustekstistä tulee käydä ilmi, mistä valintojen joukosta tutkimuksen tekijä on 

valintansa tehnyt, mitä nämä valinnat ovat ja miksi hän on niihin päätynyt. Luotetta-

vuutta lisää myös se, että tutkimuksen tekijä arvioi ratkaisujaan tarkoituksenmukaisuu-

den tai tavoitteiden saavuttamisen näkökulmista. (Vilkka 2005, 158-159.) Tämän opin-

näytetyön luotettavuuteen heikentävästi ovat vaikuttaneet opinnäytetyön tekijän ajan-

käytön hallinnan ongelmat. Prosessin kuvaukseen olisi luotettavuuden näkökulmasta 

käsin voinut käyttää enemmän aikaa. Aineiston analyysi jäi myös luonteeltaan niukaksi. 

Syvällisempään aineiston käsittelyyn ja erittelyyn ei minulla tässä opinnäyteprosessissa 

vain ollut mahdollisuutta. 

 

Laadullisen tutkimuksen validiteetin arviointi on sen tarkastelua, miten onnistuneesti 

tutkittava ilmiö saadaan esiin ja perustuuko tutkimustulos tunnistettavalla tavalla tutki-

musaineistoon. Tarkastelun kohteena on myös, lisääkö tulos tutkittavan ilmiön ymmär-

tämistä ja antaako se lisäinformaatiota tutkittavasta aiheesta. (Krause & Kiikkala 1996, 

130.) Tässä opinnäytetyössä on esitelty lainsäädäntö, joka ohjaa hoitotyön sähköistä 
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kirjaamista etenkin lääkehoidon osalta. Tutkimusosiossa selvitetään sairaanhoitajien 

kirjaamista sähköisen potilastietojärjestelmän lääkekorttiin ja minkälaisia haasteita poti-

laan ajan tasalla olevan lääkityksen selvittämisessä on ja miten sähköiseen lääkekorttiin 

kirjaamista voidaan kehittää.  

 

Reliabiliteetin arvioinnissa puolestaan keskitytään tutkimuksen uskottavuuden ja luotet-

tavuuden arviointiin siinä mielessä, vastaako tulos sitä mitä tutkimusaineiston perusteel-

la voidaan saada esiin (Krause & Kiikkala 1996, 130). Tutkimuksen tulokset vastaavat 

tutkimusaineistoa, joten tämän opinnäytetyön tutkimuksellinen osa on reliaabeli. (Mä-

kelä 1990, 45-47; Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 220.)  

 

 

8.2 Tutkimustulosten tarkastelu ja jatkotutkimusaiheet 

 

Pieksämäen sairaalan kirurgisen osaston ja Varkauden sairaalan kirurgisen jatkohoito-

osaston sairaanhoitajat kirjaavat potilastietojärjestelmän sähköiseen lääkekorttiin, koska 

kummallakin osastolla on näin yhteisesti sovittu. Sähköisen potilastietojärjestelmän 

lääkekortti ja sen käyttäminen lisäävät näiden sairaanhoitajien mielestä potilasturvalli-

suutta ja hoitotyön laatua. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsit-

telyä koskevan lain yhtenä tavoitteena on toteuttaa yhtenäinen sähköinen potilastietojen 

käsittely- ja arkistointijärjestelmä nimenomaan potilasturvallisuutta ja tehokkuutta lisä-

ten (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 2007). 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden velvollisuus liittyä valtakunnallisten 

tietopalvelujärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi alkaa syyskuun 1. päivänä vuonna 2014. 

Tietojärjestelmäpalvelut voidaan ottaa ja on Suomessa osittain otettukin käyttöön jo 

aiemmin ja vaiheittain. Potilastietojen käsittelyyn sovelletaan tällöin lakia sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja tämän lain säännöksiä. (Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 2007.) Tutkimuk-

seen osallistuneet ja sähköistä lääkekorttia käyttäneet sairaanhoitajat toivat esille poti-

lastietojen dokumentaation ja potilaan lääkityshistoriatietojen tallentumisen tärkeyden. 

Sähköisen lääkekortin yhtenä etuna tuotiin esille sen tulostaminen niin sanotuksi tarjo-

tinkortiksi, jonka mukaisesti potilaan lääkkeet osastolla jaetaan. Käsin kirjoitetuista tar-
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jotinkorteista on syytä päästä eroon erilaisten käsialojen ja niiden virheellisen tulkinnan 

mahdollisuuksien takia.  

 

Pieksämäen sairaalan akuuttiosastolla sähköisen potilastietojärjestelmän lääkekortti ei 

ole sairaanhoitajien käytössä, koska näin on osastolla sovittu. Lääkäri kirjaa potilaan 

lääkitystiedot sähköiseen lääkekorttiin mahdollisesti vasta potilaan kotiutuessa. Tulos-

teni valossa on aiheellista kysyä, miten sähköiseen lääkekorttiin kirjaaminen osastolla 

toteutuu ja miksi on sovittu, etteivät sairaanhoitajat käsittele sähköistä lääkekorttia. 

Pieksämäen perusturvan Pegasos-pääkäyttäjä Merja Kuusisen henkilökohtaisesta tie-

donannosta selviää, että Pieksämäen sairaalassa on yhteisesti sovittu, että potilaan säh-

köisen lääkekortin päivittäminen kuuluu sairaanhoitajan tehtäviin. Sairaanhoitaja voi ja 

hänen kuuluukin poistaa käyttämättömät lääkkeet potilaan lääkityksestä, toisin sanoen 

lopettaa tarvittaessa potilaan lääkelistalta käyttämättömät lääkkeet. Lääkärin tehtävä on 

viime kädessä tarkistaa potilaan lääkitys ja merkitä tarkistuksensa sähköiseen lääkekort-

tiin. (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 2012, 8; Merja Kuusinen, henkilökohtainen tiedon-

anto 1.3.2013.) 

 

Sähköistä lääkekorttia käyttävät sairaanhoitajat toteavat, että potilaan tullessa osastolle 

lääkäri ei välttämättä ole kirjoittanut potilaan lääkitystä tekstiin lainkaan, tai sitten lää-

käri on kopioinut tekstiin vanhoja lääkitystietoja vanhoista potilaskertomusteksteistä. 

Sähköisessä lääkekortissa näkyy paljon jo loppuneita lääkityksiä esimerkiksi antibioot-

tikuureja. Kenen vastuulla potilaan lääkemääräysten seuranta onkaan? 

 

Suomessa ei vielä ole tietokantaa, josta löytyisivät ajankohtaiset tiedot potilaan lääki-

tyksestä potilaan tullessa hoitoon ja näiden tietojen puuttuminen saattaa vaarantaa lää-

kehoidon turvallisuuden (Kinnunen 2010, 46.) Ongelmana sähköisessä kirjaamisessa 

turvallisen lääkehoidon kannalta on käytettävien ohjelmien pirstalemainen luonne (Jyl-

hä & Saranto 2008; Weir ym. 2005). Potilaan tullessa osastolle tutkimukseen osallistu-

neet sairaanhoitajat toivat esille monia haasteita potilaan ajankohtaisen lääkityksen sel-

vittämisessä riippumatta siitä, kirjasivatko he itse sähköiseen lääkekorttiin vai eivät. 

Potilas ei välttämättä muista omaa lääkitystään, eikä hänellä useinkaan ole osastolle 

tullessaan mukanaan ajan tasalla olevaa lääkelistaa. Kotihoidon työntekijään, apteekkiin 

tai omalääkäriin ei saada yhteyttä iltaisin ja viikonloppuisin, eivätkä omaiset välttämättä 

ole perillä potilaan lääkityksestä tai sitten potilaalla ei edes ole omaista, jolta voisi asias-
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ta kysyä. Marevan-lääkkeen annostusohjeissa kerrotaan olevan toistuvasti epäselvyyk-

siä, eikä Marevan-lääkkeen seurantakorttia päivitetä sähköisessä potilastietojärjestel-

mässä. Välttämättä potilas ei myöskään kerro hoitajalle kaikkea tai sitten hän voi käyt-

tää lääkkeitä lääkärin ohjeiden vastaisesti.  

 

Varkauden sairaalassa Effica-potilastietojärjestelmän haasteena on kahden erillisen lää-

keosion käyttö: ”lääkeo” on osaston lääkitys ja ”lääkel” on potilaan kotilääkitys. Näiden 

kahden lääkekortin tiedot eivät välttämättä vastaa toisiaan. Efficassa Marevan-lääkkeen 

annostusten kirjaaminen toimii Pegasokseen verrattuna paremmin: käytössä on niin sa-

nottu antiko-lehti, johon Marevan-lääkkeen annostelu kirjataan aina sähköisesti. 

 

Pieksämäen kirurgisen osaston tutkimukseen osallistuneet sairaanhoitajat toivovat lisä-

koulutusta esimerkiksi sähköisen lääkekortin ominaisuuksista ja sen eri käyttömahdolli-

suuksista. Akuuttiosaston tutkimukseen osallistuneet sairaanhoitajat toivovat yksimieli-

sesti sähköiseen lääkekorttiin kirjaamisen käyttöönottoa osastollaan. Kummallakin osas-

tolla nähdään myös tärkeäksi luoda yhtenäiset ohjeistukset koko sairaalan henkilökun-

nalle sähköiseen lääkekorttiin kirjaamiseen liittyen. Varkauden sairaalan kirurgisen jat-

kohoito-osaston sairaanhoitajien mukaan ongelmakohtien kartoittaminen ja niiden sel-

vittäminen ovat tarvittaessa keinoja kehittää sähköiseen lääkekorttiin kirjaamista. Tark-

kuuden ja huolellisuuden lisääminen tulevat myös esille kehittämisehdotuksina.  

 

Eri potilastietojärjestelmistä huolimatta samat haasteet potilaan ajankohtaisen lääkityk-

sen selvittämisessä nousivat esille tässä tutkimuksessa. Potilaan sähköinen lääkekortti ei 

ole ajan tasalla potilaan tullessa sairaalaan tai sitten potilaalla on monta eri sähköistä 

lääkekorttia, joiden tiedot eivät vastaa toisiaan. Sairaanhoitajan aika kuluu ajan tasalla 

olevaa lääkitystä selvittäessä ja tämä aika on pois potilaan hoidosta. Tutkimustuloksia 

lukiessani mietin monesti, miksi potilaan sähköistä lääkekorttia ei sitten päivitetä. Poti-

lasturvallisuus on terveydenhuollon laadun perusta ja sen turvaamiseen kaikkien tervey-

denhuollon ammattilaisten tulee pyrkiä. Asiaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ja 

työnantajan tulee järjestää lisäkoulutusta koko henkilökunnalle, niin lääkäreille kuin 

hoitajillekin, etenkin nyt kun sähköinen reseptikin on otettu käyttöön.  
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Kansallinen terveysarkisto eli KanTa on valtakunnallinen tietojärjestelmähanke, jota 

ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Kansaneläkelaitoksen ja Terveyden- ja hy-

vinvoinnin laitoksen kanssa. Hankkeen tarkoituksena on luoda Suomen kattava sähköi-

nen lääkemääräys, potilasasiakirjojen sähköinen arkisto sekä kansalaisen katseluyhteys 

omiin potilas- ja lääkitysasiakirjoihinsa. (Hankonen 2013, 24.) Toteutuessaan tällainen 

tietojärjestelmä helpottaa potilaan ajankohtaisen lääkityksen selvittämistä ja lisää poti-

las- ja lääkitysturvallisuutta. Kuntauudistuksen myötä terveydenhuollon toimintayksik-

köjä yhdistetään ja tietojärjestelmien yhteensovittamista tarvitaan aiempaa enemmän. 

Jatkotutkimusaiheina näkisin mielelläni, miksi sähköisen lääkekortin ajan tasalla pitä-

minen on niin haasteellista ja mitä mieltä lääkärit tästä asiasta ovat.  

 

 

8.3 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja työelämän välisessä vuorovaikutuksessa parhaimmil-

laan kumpikin osapuoli saa uusia ajatuksia ja konkreettista hyötyä omalle toiminnalleen. 

Hyödyt eivät kuitenkaan tule ilmaiseksi, ilman panostusta ja sitoutumista. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2010, 20.) Tähän opinnäytetyöhön sitoutuminen ja siihen panos-

taminen ovat koko prosessin ajan olleet minulle todella haasteellisia. Kolmivuorotyön, 

perhe-elämän ja opiskelun yhdistäminen muodostivat ajankäytönhallinnan ongelmia, 

jotka jossain määrin toki olivat jo ennen opiskelun aloittamista tiedossani, mutta joihin 

en kuitenkaan riittävästi osannut varautua. 

 

Opinnäytetyön aihe määräytyi työnantajaltani ja johtoryhmä asetti työskentelylleni omat 

odotuksensa. Jos olisin voinut valita opinnäytetyön aiheen itse, motivaationi ja sitoutu-

miseni opinnäytetyön tekemiseen olisivat todennäköisesti olleet parempia. Toki olen 

sitä mieltä, että opinnäytetyöni aihe on ajankohtainen ja potilasturvallisuuden kannalta 

keskeinen. Lähtökohtaisesti lainsäädännön selvittäminen ja sairaanhoitajan ammatilli-

suudessa kasvaminen eivät kovin helposti linkity yhteen. 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli esitellä lainsäädäntö, joka ohjaa hoitotyön sähköistä 

kirjaamista etenkin lääkehoidon osalta. Tässä tarkoituksessa työ on mielestäni onnistu-

nut. Työn tutkimuksellinen osuus puolestaan jää niukaksi. Kyselyyn vastanneiden mää-

rä jäi pieneksi kaikkien mahdollisten vastaajien määrään verrattuna. Toisaalta laadulli-
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sessa tutkimuksessa pienikin aineisto voi auttaa ymmärtämään tutkittavaa asiaa ja lisätä 

siitä saatavaa informaatiota. Tutkivan ammattikäytännön mukaan eri näkökulmien arvi-

ointi sekä pohtiva, erittelevä ja kyseenalaistava suhtautuminen käytäntöön ja löydettyyn 

informaatioon ovat ammattitoiminnan perusta. Hankitun informaation on oltava merki-

tyksellistä tehtävän kannalta. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 13.) Tätä opinnäyte-

työtä tehdessäni olen mielestäni kriittisesti tarkastellut löytämääni informaatiota. Lain-

säädäntöön tutustuminen tuntui aluksi vaikealta, mutta olen kuitenkin opinnäytetyöpro-

sessin aikana pystynyt laajentamaan lainsäädännöllistä tietämystäni. Sairaanhoitajan 

työssä lääkehoidolla ja sen toteuttamisella on iso merkitys. Lait ja asetukset ohjaavat 

työtä. Työpaikallani on sovittu minun olevan lääkehoidon sähköisen kirjaamisen vas-

tuuhenkilö tavallaan jatkumona tälle opinnäytetyölleni. Ohjeistan ja opastan lääkelisto-

jen ajan tasalla pitämisessä ja lääkitykseen liittyvässä kirjaamisessa tarvittaessa muu-

tenkin. 

 

Hoitotyön rakenteisesta kirjaamisesta ja sen merkityksestä avautui minulle kokonaan 

uusi ulottuvuus tätä opinnäytetyötä tehdessä. Sähköiseen kirjaamisen siirryttäessä eri 

terveydenhuollon toimintayksiköissä tulisi mielestäni käydä laajemminkin läpi rakentei-

sen kirjaamisen perusteita, jolloin sen täytäntöönpanolle olisi jokin muu tarkoitus kuin 

se, että työnantaja määrää näin toimimaan. Hoitotyön ammattilaisten tulee sisäistää kir-

jaamisen merkitys potilaan kokonaisvaltaiselle hoidolle ja sen onnistumiselle. Potilas-

turvallisuusnäkökulmasta käsin asiallisella ja potilaan vointia ja hoitoa arvioivalla kir-

jaamisella edistetään hoidon sujuvuutta ja parannetaan terveydenhuollon laatua.   

 

Nykyään terveydenhuollon toimintaympäristöt muuttuvat nopeasti. Tietoteknologia ja 

viestintätekniikka kehittyvät sekä palvelurakenteet ja terveydenhuollon organisaatiopro-

sessit muuttuvat. (Junttila, Meretoja, Salanterä & Silvennoinen 2012, 22.) Sairaanhoita-

jan ammatilliseen koulutukseen tarvitaan mielestäni lisää tietoteknologian hyväksikäyt-

tämisen mahdollistamiseen tähtäävää ohjeistusta ja koulutusta. Sähköinen kirjaaminen 

ja sen monipuolinen hyödyntäminen on mielestäni yksi esimerkki sairaanhoitajan tieto-

teknologisesta osaamisesta, jonka potentiaalia käyttämällä vapautuu voimavaroja konk-

reettiseen potilastyöhön. Tälle näkökulmalle on tulevaisuudessa mielestäni yhä enem-

män tarvetta, kun sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita yhdistetään. Kuntauudis-

tuksen myötä myös alueellisia yhdistymisiä on tiedossa ja tietojärjestelmien yhteenso-

vittamista tarvitaan.  
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Opinnäytetyölle annetaan suuri merkitys Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja ymmär-

ränkin sen hyvin ensimmäistä kertaa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattiin valmistu-

vien koulutuksessa. Opinnäytetyön tekeminen on osa ammatillista kasvua ja toki se sel-

laisena voidaan nähdä myös sairaanhoitajan muuntokoulutuksessa. Mielestäni on adek-

vaattia kuitenkin pohtia, miten sairaanhoitajan muuntokoulutuksessa voitaisiin parem-

min hyödyntää opiskelijalla jo olemassa olevia voimavaroja, koulutusta, työkokemusta 

ja tietotaitoa. Muuntokoulutuksessa pitäisi mielestäni paremmin huomioida yksilöllises-

ti opiskelijan lähtötilanne ja antaa muunto-opiskelijalle tilaisuus keskittyä häntä itseään 

kiinnostaviin opintokokonaisuuksiin sekä syventää ammatillista osaamista sitä kautta. 

Omissa intresseissäni ei ainakaan ollut pelkkä tutkinnon muuntaminen ammattikorkea-

koulututkinnoksi muuntokoulutukseen hakeutuessani.  
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LIITE 1. 

(Vallimies-Patomäki 2013, 39.) 



LIITE 2. SÄHKÖISEEN LÄÄKEKORTTIIN KIRJAAMINEN ‐KYSELY
Ympyröi sopivin vaihtoehto sekä kirjoita mielipiteesi avoimiin kysymyksiin.

1. Vastaajan ikä 20‐25v 26‐35v 36‐45v 46‐55v >56v

2. Vastaajan työkokemus <5v 5‐10v 11‐15v 16‐20v >21v

3. Mikä potilastietojärjestelmä työpaikallasi 

on käytössä? Effica Pegasos

Jokin muu, mikä:

4. Kirjaatko potilastietojärjestelmän sähköiseen 

lääkekorttiin? Kyllä Ei

4a. Jos kirjaat, miksi:

4b. Jos et, miksi:

5. Miten selvität osastolle tulevan potilaan nykylääkityksen?

KÄÄNNÄ!
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6. Minkälaisia haasteita potilaan lääkityksen selvittämisessä olet 

havainnut?

7. Miten sähköiseen lääkekorttiin kirjaamista voidaan työpaikallasi

kehittää?

8. Mitä olet itse valmis tekemään, että kirjaaminen sähköiseen 

lääkekorttiin toteutuu?

KIITOS OSALLISTUMISESTASI! 

Palauta lomake palautuslaatikkoon 4.3.2013 mennessä.

Hanna Hokkanen

E33 muunto sh‐opiskelija

Diakonia‐ammattikorkeakoulu
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