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Tekijät
” Hoitotyöntekijöillä on keskeinen rooli
potilaan hoitoa koskevassa näyttöön
perustuvassa päätöksenteossa.”

” Hoitotyöhön tarvitaan hoitosuosituksia,
jotka voidaan yhdistää potilastietojärjestelmään tukemaan vaativissa
hoitotilanteissa tehtäviä päätöksiä.”
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tutkija (TtT opiskelija)
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hannele.siltanen(at)hotus.fi

” Raportti on läpileikkaus hoitotyön
päätöksenteossa käytetystä
tiedosta. Se ohjaa tarkastelemaan,
millaiseen tietoon perustuen hoidon
lopputulokseen vaikuttavat
päätökset tehdään.”

” Vaativat hoitotilanteet edellyttävät,
että päätöksenteko perustuu näyttöön.
Siksi tutkimusnäytön tulee olla helposti
saatavilla.”
Arja Holopainen
Hoitotyön tutkimussäätiö
tutkimusjohtaja (TtT)
arja.holopainen(at)hotus.fi
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laadintaan ja aineiston keruuseen osallistumisesta.
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Esipuhe
Hoitotyön päätöksenteossa hyödynnetään erilaisia
tiedonlähteitä. Kun puhutaan näyttöön perustuvasta
toiminnasta hoitotyössä, tulee päätöksenteossa hyödyntää luotettavaksi arvioitua tutkimusnäyttöä. Ellei
tutkimusnäyttöä ole aiheesta saatavilla, voidaan hyödyntää asiantuntijoiden konsensukseen eli yhtenevään
näkemykseen perustuvaa näyttöä. Kun edellä mainittuja
tiedonlähteitä hyödynnetään asiakkaan tai potilaan hoitoa (mukaan lukien terveyden edistäminen) koskevassa
päätöksenteossa, tulee siinä huomioida myös potilaan
odotukset ja toiveet sekä hoitoympäristöön ja käytettävissä oleviin resursseihin liittyvä tieto. Hoitotyöntekijä
hyödyntää omaa ja kollegoidensa kokemusta siinä, miten
kaikki tämä päätöksentekoon vaikuttava tieto ohjaa
hoitovaihtoehtojen valintaa potilaan kanssa tehtävässä
päätöksenteossa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä
hoitotulos tai potilaan elämäntilanteen kannalta muutoin merkityksellinen ratkaisu esimerkiksi silloin, kun
päätetään palliatiivisesta tai saattohoidosta.

Tutkimuksissa on todettu, että hoitotyöntekijät arvostavat ja pitävät tärkeänä
tutkimusnäyttöä. Tämä ei kuitenkaan
näy heidän päätöksenteossaan, sillä
hoitotyöntekijät käyttävät edelleen
keskeisimpinä tiedonlähteinään kollegoitaan.

Kansalaisten, eli
meidän kaikkien
näkökulmasta
katsottuna, laadukkaat
ja yhtenäiset hoito- ja
palveluketjut ovat
tärkeitä.

Tämän tutkimuksen aihe liittyy edellä mainittuihin tutkimustuloksiin eli millaisiin tiedonlähteisiin sairaanhoitajat
tunnistavat perustavansa oman päätöksentekonsa. Suomessa
on käynnissä laajamittainen sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistus, jonka toteutuksessa korostuvat sekä rakenteelliset että sisällölliset uudistukset. Hoito- ja palveluketjujen
tulee toteutua niin, etteivät yhdessä hoidon vaiheessa
saavutetut hyvät hoitotulokset romutu, kun potilas siirtyy
palveluketjussa toisen palveluntarjoajan hoitoon. Näyttöön
perustuvien yhtenäisten hoitokäytäntöjen varmistaminen
on potilaan kannalta ensisijaista.

Helsingissä 15.2.2018

Arja Holopainen
tutkimusjohtaja

Hotus
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Tiivistelmä
Näyttöön perustuva toiminta todentuu terveyden edistämistä ja potilaan hoitoa koskevassa
päätöksenteossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä. Näyttöön
perustuva päätöksenteko on tärkeä osa laadukasta hoitotyötä, koska sillä on yhteys siihen,
millaista hoitoa potilas saa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä tehdään
harvemmin yksittäisiä päätöksiä rajatusta määrästä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Useimmiten
päätöksiin vaikuttavat monet erilaiset tekijät, ja
päätöksiä tehdään yhteistyössä eri ammattilaisten, asiakkaan tai potilaan sekä hänen omaistensa kanssa. Tämän tutkimuksen tavoitteena
oli tuottaa tietoa hoitotyöntekijöiden päätöksenteon tietoperustasta. Tutkimuksen aineisto
koottiin vuoden 2017 Sairaanhoitajapäiville
osallistuneilta työssä olevilta hoitotyöntekijöiltä
(n=134) ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.
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Keskeiset tulokset

1

2

3

Kuvaukset potilaan
hoitoa koskevista
vaativista päätöksentekotilanteista

Hoitotyöntekijöiden
käyttämät tiedonlähteet
päätöksentekotilanteessa

Kollegan
konsultoiminen
päätöksentekotilanteissa

Hoitotyöntekijät kohtasivat
haasteita potilaan hoitoa
koskevan päätöksenteon eri
vaiheissa. Vaativat potilaan
hoitoa koskevat päätöksentekotilanteet liittyivät esimerkiksi
itsenäistä päätöksentekoa
vaativiin tilanteisiin, kiireelliseen
hoitoon, elämän loppuvaiheen
hyvään hoitoon ja potilaan
itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen.

Hoitotyöntekijät kertoivat
käyttäneensä päätöksenteossa näyttöön perustuvaa
tietoa. Toimintaa ohjasivat
myös internetistä saatu tieto
sekä ohjeet, lait ja asetukset.
Lisäksi kollegalta tai moniammatillisesta verkostosta
saatiin tietoa vaativan päätöksenteon tueksi. Potilailta
ja hänen omaiseltaan saatiin
tietoa esimerkiksi potilaan
toiveista ja taustoista, joka
täydensi potilastietojärjestelmistä saatua tietoa.

Kollegaa konsultoitiin päätöksentekotilanteissa, jotka
liittyivät esimerkiksi potilaan
turvallisen ja eettisesti hyvän
hoidon toteuttamiseen. Kollegaa konsultoitiin myös silloin,
kun omassa osaamisessa tunnistettiin puutteita ja haluttiin
saada omalle arviolle tai päätöksenteolle varmistusta.

4
Kollegan
tunnistaminen
luotettavaksi
tiedonlähteeksi
Kollegan pitkä ja vankka työkokemus sekä hänen koulutustaustansa mainittiin usein
syyksi sille, miksi kollegaa
pidettiin luotettavana tiedonlähteenä. Kollegan tapa vastata
kysymyksiin ja tehdä päätöksiä
sekä kollegan henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttivat
siihen, pidettiinkö kollegaa
luotettavana vai ei.
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1
Johtopäätökset

2
3

Potilaan hoitoa koskevan päätöksenteon
perustaksi tarvitaan luotettavaksi arvioitua
tietoa, joka on myös helposti työntekijoiden
saatavilla.

Hoitotyöntekijät tekevät potilaan hoidon kannalta merkittäviä päätöksiä usein
kiireen ja siitä johtuvan paineen alla, eikä
aikaa luotettavan tiedon etsimiseen välttämättä järjesty.

Hoitotyöntekijöistä moni haki tietoa internetistä
asiantuntijaorganisaatioiden tai yhdistysten internetsivustoilta tai esimerkiksi Google-hakukoneen
avulla. Ongelmana tällaisessa tiedonhaussa on,
ettei tieto aina ole luotettavaa.
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1
Kehittämisehdotukset

2
3

Luotettavaksi arvioidun tutkimusnäytön,
kuten hoitosuositusten ja näyttöön perustuvien
ohjeistusten, tulee olla mahdollisimman helposti
hoitotyöntekijöiden saatavilla vaativissa päätöksentekotilanteissa.
Työyhteisöjen tulee laatia näytön perusteella
toimintaohjeet ja yhtenäiset käytännöt, jotka
tukevat myös uusien työntekijöiden päätöksentekoa heille entuudestaan vieraissa päätöksentekotilanteissa.
Potilasturvallisuuden edistämiseksi työyhteisöissä tulee tunnistaa, tukea ja varmistaa
kaikkien hoitotyöntekijöiden osaaminen tiedon
etsimisessä ja sen luotettavuuden arvioinnissa.
Työyhteisöissä tulee hyödyntää erityistä
asiantuntijuutta omaavien työntekijöiden osaamista siten, että he toimivat mentoreina esimerkiksi luotettavan tiedon tunnistamisessa.

Potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa
on otettava huomioon tieto potilaan toiveista,
näkemyksistä ja mahdollisuuksista. Tämän
huomioimatta jättäminen voi johtaa potilaalle
toimimattomien tai muuten sopimattomien
menetelmien valintaan.
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Tausta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaston (2015)1
mukaan, vuonna 2014 sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisista oli hoitotyöntekijöitä 78 %1a. Tällä
ammattiryhmällä on siten keskeinen rooli sosiaali- ja
terveydenhuollossa, kun he tekevät kliinisiä, hallinnollisia, eettisiä ja moraalisia asiakkaan ja potilaan
(jatkossa potilas) hoitoa koskevia päätöksiä.2,3
Laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
edellyttävät hoitotyöntekijöiltä näyttöön perustuvaa
päätöksentekoa, jossa huomioidaan hoitomenetelmien tai erilaisten hoitovaihtoehtojen vaikuttavuus,
käyttökelpoisuus, tarkoituksenmukaisuus ja merkityksellisyys.4-6 Näyttöön perustuva päätöksenteko
perustuu ajantasaiseen ja parhaaseen saatavilla
olevaan tutkimustietoon, ammattilaisen asiantuntijuuteen ja kokemustietoon, resursseihin tai hoidon
olosuhteisiin ja ympäristöön liittyvään tietoon, sekä
kerättyyn tietoon potilaan odotuksista, mieltymyksistä ja arvoista.6-9 Terveydenhuollon ammattilaisen
kokemustieto ilmenee siten, että hän kriittisessä
päätöksenteossaan yhdistää näitä edellä mainittuja
tiedonlähteitä pohtiessaan yhdessä potilaan kanssa
sopivinta hoitovaihtoehtoa kyseiselle potilaalle.5, 10
1a)

Potilaat luottavat
siihen, että
terveydenhuollon
ammattilaisten
tekemät päätökset
perustuvat
tietoon parhaasta
mahdollisesta
hoitovaihtoehdosta.

Pois lukien johtajat ja erityisasiantuntijat (koulutustausta osittain epäselvä), toimisto- ja palvelutyöntekijät, muut avustavat työntekijät
sekä työntekijät, joiden koulutustaustaa ei kerrottu ja se sisälsi sekä hoitotyönkoulutuksen saaneita että kouluttamattomia.
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Hoitotyön päätöksenteossa tarvittava tieto riippuu
ratkaistavasta asiasta ja sen luonteesta. Moniin
käytännön kysymyksiin saadaan vastaus käyttäen
sekä ammatillista tietoperustaa (mm. fysiologia,
anatomia, farmakologia) että työkokemusta.2 Aina
tämä ei riitä, sillä etenkin vanhentuneiden tai perusteettomasti vaihtelevien käytäntöjen uudistamiseen
tarvitaan luotettavaksi arvioitua tutkimusnäyttöä
tai asiantuntijoiden konsensukseen perustuvaa
tietoa sekä näiden pohjalta laadittuja työyksikkö- tai
organisaatiokohtaisia toimintaa ohjaavia työohjeita.10
Näyttöön perustuvassa toiminnassa lähtökohtana
on, että toiminnan taustalla oleva tutkimusnäyttö tai
siihen perustuvat suositukset ovat hoitotyöntekijöiden
tiedossa. Tätä tietoa sovelletaan potilaan yksilölliseen
tilanteeseen yhteistyössä hänen kanssaan.11
Hoitotyön ammattilainen kohtaa työssään myös
vaativia päätöksentekotilanteita, joiden vaativuus
johtuu usein siitä, että niihin liittyy erityisiä eettisiä
tai emotionaalisia ulottuvuuksia. Vaativa päätök-

sentekotilanne voi olla ammat- Vaativiin
tilaiselle ristiriitainen, ennestään päätöksentekotuntematon, se voi aiheuttaa tilanteisiin liittyy
epävarmuutta tai sisältää riskejä erityisiä eettisiä
ja monia muuttuvia tilanneteki- ja emotionaalisia
jöitä.12 Tilanne voi olla esimerkiksi ulottuvuuksia.
sellainen, jossa päätös on tehtävä
nopeasti, eikä tarvittava tieto ole saatavilla12 tai
saatavilla on ainoastaan puutteellista ja epäselvää
tietoa.3 Jos päätöksentekotilanne on ammattilaiselle
hyvin stressaava, se voi vaikuttaa ammattilaisen
päätöksentekoprosessiin niin, että hän päättää toimia
yksinkertaistetun ratkaisumallin mukaisesti.2 Käyttäessään kriittistä ajattelukykyään hoitotyöntekijät
voivat kyetä epävarmoissakin päätöksentekotilanteissa
vastaamaan potilaan tarpeisiin.13 Kirjallisuudessa
on niukasti tarkasteltu sitä, millaisia tiedonlähteitä
hoitotyöntekijät pääasiassa käyttävät vaativissa
päätöksentekotilanteissa. Tämä tutkimus auttaa
osaltaan ymmärtämään, millaista tietoa hoitotyöntekijät hyödyntävät päätöksiä tehdessään.
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Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, millaista tietoa työssä olevat hoitotyöntekijät käyttävät
tehdessään potilaan hoitoa koskevia vaativia päätöksiä.

Tavoite
Tavoitteena oli tuottaa tietoa päätöksenteon tietoperustasta ja hyödyntää sitä suunniteltaessa
näyttöön perustuvan toiminnan vahvistamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tutkimuskysymykset

1
Millaisissa tilanteissa
hoitotyöntekijät tekevät
potilaan hoitoa koskevia
vaativia päätöksiä?

2
Millaista tietoa
hoitotyöntekijät
käyttävät potilasta
ja hänen hoitoaan
koskevassa päätöksenteossa?

3
Millaisissa tilanteissa
hoitotyöntekijät
konsultoivat kollegaa?

4
Miten hoitotyöntekijät tunnistavat
kollegan olevan
luotettava tiedonlähde
päätöksenteossa?
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Tarkoitus

Tutkimusaineisto ja -menetelmät
Kohderyhmä ja aineiston keruu
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat vuoden 2017
Sairaanhoitajapäiville osallistuneet, työssä olevat
hoitotyöntekijät, jotka toimivat erilaisissa sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Tutkimuksesta
suljettiin pois hoitotyön opiskelijat ja eläkeläiset sekä
ne, jotka eivät toimineet kyselyn aikana sosiaali- ja
terveydenhuollossa.
Aineiston keruu toteutettiin jakamalla kyselylomakkeita
(Liite 1) Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) esittelypisteessä käyneille hoitotyöntekijöille. Kyselylomakkeen taustakysymyksinä olivat vastaajien ikäryhmä,
koulutustausta, työkokemuksen pituus sosiaali- ja
terveydenhuollossa ja nykyinen työpaikka. Lomake
sisälsi yhteensä viisi avointa kysymystä vastaajien
kokemista potilaan hoitoa koskevista vaativista päätöksistä, sekä tiedonlähteiden käytöstä ja kollegan
konsultoinnista näissä päätöksentekotilanteissa.
Kyselylomake laadittiin tutkimusryhmässä ja sen

esitestaus tehtiin yliopistollisen sairaalan operatiivisen osaston hoitohenkilökunnalla (n=8) kysymysten
ymmärrettävyyden selvittämiseksi. Esitestauksessa
saatuja vastauksia ei käytetty tutkimusaineistona.
Esitestauksen jälkeen kaikkia kyselylomakkeen
kysymyksiä tarkennettiin ja lomakkeen ulkonäköä
selkiytettiin. Kyselylomakkeita jaettiin yhteensä 174,
joista palautui 134. Vastausprosentti oli 77 %.
Tutkimuksen osallistujien (n=134) taustatiedot on
kuvattu taulukossa 1. Yli puolet (57 %) osallistujista
oli iältään yli 40-vuotiaita. Puolet tutkimukseen osallistuneista hoitotyöntekijöistä (52%) oli suorittanut
hoitoalan ammattikorkeakoulututkinnon. Osallistujista
66 prosentilla työkokemus oli yli 10 vuotta. Vastanneet
työskentelivät erikoissairaanhoidossa (56 %), perusterveydenhuollossa (22 %), yksityisellä sektorilla (11
%), muussa sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristössä
(8 %) tai sosiaalihuollossa (2 %).
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Aineiston
analyysi
Laadullinen tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä14-16 yhdistämällä samansisältöiset
lausumat (sanat, sanayhdistelmät,
lauseet, ajatuskokonaisuudet) samaan
alaluokkaan. Aineiston abstrahointi jatkui siten, että saman sisältöiset alaluokat yhdistetiin ensin yläluokiksi ja sen
jälkeen yläluokat yhdistäviksi luokiksi.
Taustakysymysten analyysissä käytettiin suoria jakaumia (n, %).

TAULUKKO 1.

Vastaajien (n=134) taustatiedot
Vastaajat

Taustatiedot

n

%

24
34
38
28
10

18
25
28
21
8

8
35
70
14
6
1

6
26
52
10
5
1

21
25
44
28
16

15
19
33
21
12

75
30
3
15
11

56
23
2
11
8

Ikä

alle 30 vuotta
30–39 vuotta
40–49 vuotta
50–59 vuotta
60 vuotta tai yli
Koulutus

Toisen asteen tutkinto, esim. lähi- tai perushoitaja
Opistoasteen tutkinto, esim. sairaanhoitaja
Ammattikorkeakoulututkinto, esim. sairaanhoitaja, amk
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, esim. sairaanhoitaja, yamk
Ylempi korkeakoulututkinto, esim. terveystieteiden maisteri
Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, esim. terveystieteiden tohtori
Työkokemus

alle 5 vuotta
5–10 vuotta
11–20 vuotta
21–30 vuotta
Yli 30 vuotta
Nykyinen työpaikka

erikoissairaanhoito
perusterveydenhuolto
sosiaalihuolto
yksityinen sektori
muu
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Tulokset
Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivat
hoitotyöntekijät kuvasivat tilanteita,
joissa he tekivät vaativia päätöksiä ja
kertoivat, mitä tiedonlähteitä he käyttivät
kuvaamissaan päätöksentekotilanteissa.
Hoitotyöntekijät kuvasivat myös tilanteita, joissa he konsultoivat kollegaa ja
kertoivat, mistä he tunnistavat kollegansa
olevan luotettava tiedonlähde.

”Potilaan lähettäminen
päivystykseen ja tässä
tilanteessa hyvin vaativien
omaisten kanssa yhteistyö.”
”Jätänkö esimerkiksi
jonkun haavahoidon
tänään tekemättä kun
potilas ei sitä halua.”

”Kotihoidossa tilanteita tulee usein ja
itsenäisiä päätöksiä on tehtävä monesti.
Lähetys sairaalaan, käyntien lisääminen,
lääkehoidon toteutus.”
”Päätän triagehoitajana
päivittäin potilaan tutkimisen
kiireellisyydestä, koen tämän
vaativaksi.”
POIMINTOJA TULOKSISTA

1
Millaisissa tilanteissa
hoitotyöntekijät tekevät
potilaan hoitoa koskevia
vaativia päätöksiä?

Potilaan hoitoa koskevat vaativat
päätöksentekotilanteet
Hoitotyöntekijät kuvasivat potilaan hoitoa koskevia
päätöksentekotilanteita, jotka he olivat kokeneet
vaativiksi. Tilanteet liittyivät potilaan vaativan hoidon
suunnitteluun ja toteutukseen TAULUKKO 2. .
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TAULUKKO 2.

Yhdistävä luokka

Yläluokka

Alaluokka

Vaativan hoidon
suunnittelu
ja toteutus

Itsenäistä päätöksentekoa
vaativat tilanteet

Potilaan hoidon tarpeen ja hoidon kiireellisyyden arviointi
Potilaan hoitopaikkaan tai jatkohoitoon liittyvä suunnittelu
Potilaan kotona selviytymisen arviointi
Ohjaustarpeen tunnistaminen ja yksilöllisen ohjauksen toteuttaminen
Lääkehoidon suunnittelu ja toteuttaminen
Haavahoidon suunnittelu ja toteuttaminen
Hoitovaihtoehtojen suunnittelu ja toteuttaminen

Kiireellinen hoito

Potilaan voinnin muutoksen tunnistaminen ja tilanteessa toimiminen
Nopeiden päätösten tekeminen päivystys ja ensihoitotilanteissa

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito

Aktiivisen hoidon lopettamiseen liittyvä päätös
Kuolevan potilaan asiakaslähtöinen hoito

Potilaan itsemääräämisoikeuden
kunnioittaminen

Potilaan tahdon kunnioittaminen hänen hoitoansa koskevassa päätöksenteossa
Haavoittuvassa asemassa olevan potilaan hoitaminen
Potilaan tahdosta riippumaton hoito
Potilaan rajoittamiseen liittyvä päätös

Ristiriitaiset ja haastavat
päätöksentekotilanteet

Potilaan edun mukaisen ja potilasturvallisen hoidon edistäminen
Päätös pyytää tai olla pyytämättä apua muilta ammattilaisilta
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Potilaan hoitoa koskevat vaativat päätöksentekotilanteet.

Vaativan hoidon suunnittelu
ja toteutus
Itsenäistä päätöksentekoa vaativat tilanteet
Potilaan hoidon tarpeen arviointia tehtiin puhelimitse,
vastaanotolla tai päivystyksessä. Puhelimitse tehdyn
hoidon tarpeen arvioinnin avulla hoitotyöntekijät arvioivat potilaan tarvetta tulla lääkärin vastaanotolle tai
hakeutua päivystykseen. Potilaan tilan selvittämiseksi
ja hoidon tarpeen arvioimiseksi hoitotyöntekijät tekivät
päivystyksessä ja vastaanotolla alustavia hoitotoimenpiteitä. He suunnittelivat potilaan jatkohoitoa ja varasivat kontrolliaikoja sekä verikokeita. Potilaan hoidon
kiireellisyyden arviointiin liittyi haasteita esimerkiksi
tilanteessa, jossa hoitotyöntekijä ei jostakin syystä
konsultoinut lääkäriä. Lääkärin vastaanottokäynnin
korvaaminen hoitotyöntekijän soitolla kuvattiin myös
vaativaksi päätöksentekotilanteeksi.
”Päätän triagehoitajana päivittäin potilaan tutkimisen kiireellisyydestä, koen tämän vaativaksi.”
”Puhelimessa hoidon tarpeen arvioinnissa, päätin
omaisen ja naapurin kertoman perusteella soittaa
112 ja lähettää apua päihteiden käyttöön ajautuneelle iäkkäälle miehelle, joka ehkä itsetuhoinen.”

Vaativaksi
päätöksentekotilanteeksi koettiin
muun muassa
puhelimitse
tapahtuva hoidon
tarpeen arviointi.
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Vastaajat kertoivat käsittelevänsä lähetteitä ja
suunnittelevansa asiakkaiden hoitopolkuja niiden
perusteella. Yksi vastaaja kuvasi tilanteen, jossa hän
joutui tekemään päätöksen asiakkaan kuntoutukseen
pääsystä. Potilaan jatkohoidon suunnittelu sekä
hänen jatkohoitoon lähettämiseen tai lähettämättä
jättämiseen liittyvän päätöksen tekeminen itsenäisesti
oli vastaajien mukaan haastavaa. Vastaajat kertoivat
tekevänsä myös kotihoidossa vaativia potilaan jatkohoidon suunnitteluun liittyviä päätöksiä.
”Potilaan lähettäminen päivystykseen ja tässä
tilanteessa hyvin vaativien omaisten kanssa
yhteistyö.”
”Kotihoidossa tilanteita tulee usein ja itsenäisiä
päätöksiä on tehtävä monesti. Lähetys sairaalaan,
käyntien lisääminen, lääkehoidon toteutus.”
Vaativina päätöksentekotilanteina koettiin tilanteet,
joissa tehtiin päätös potilaan oikeasta hoitopaikasta.
Esimerkiksi muistisairaan oikeasta hoitopaikasta
päättäminen ja sen järjestäminen olivat haasteellisia
tilanteita. Hoitotyöntekijät kohtasivat hoitotyön arjessa
myös tilanteita, joissa he joutuivat pohtimaan, onko
potilas siinä kunnossa, että hänet voidaan siirtää toiselle osastolle, toiseen hoitopaikkaan tai kotihoitoon.
”Muistisairaalle, kotona asuvalle potilaalle

lähdetään hakemaan hoivapaikkaa väsyneen
omaishoitajapuolison ja lasten vastustuksesta
huolimatta.”
”Potilaan kotiutuminen kun toipunut leikkauksesta. Monesti lääkäri antaa potilaalle ohjeeksi
lähteä kotiin kun vointi hyvä. Tällöin hoitajalle
jää melko suuri vastuu ”päästää” potilas kotiin
iltavuoron aikana.”
Yksi vastaaja kuvasi tilanteen, jossa potilas oli saanut
kotiutuksen yhteydessä riittämätöntä ohjausta, ja
hoitaja oli joutunut täydentämään ohjausta potilaan
kotiutumisen jälkeen. Potilasohjauksella pyrittiin
tarjoamaan potilaille tietoa heidän sairauksiensa
hoidosta ja hoidon eri vaihtoehdoista. Potilaan hoitoonohjaus ja ohjaaminen esimerkiksi keskusteluavun,
psykiatrisen hoidon tai erikoissairaanhoidon piiriin
koettiin vaativaksi.
”Ohjasin omaishoitajapuolisoa olemaan yhteydessä
erikoissairaanhoitoon. Pelkkä haavan paikallishoito
ei ollut mielestäni riittävän vaikuttavaa.”
Useat vastaajat ilmoittivat tekevänsä vaativia potilaan
lääkitsemiseen tai lääkitsemättä jättämiseen liittyviä
päätöksiä. Erityisesti kotisairaanhoidossa toimivat
joutuivat tekemään potilaiden lääkehoitoon liittyviä
itsenäisiä päätöksiä. Lääkehoidon toteutukseen saattoi
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liittyä esimerkiksi potilaan taholta sellaisia toiveita tai
vaatimuksia, että hoitotyöntekijä joutui arvioimaan,
miten lääkehoito on ylipäätään mahdollista toteuttaa. Kipulääkehoidon toteutusta saattoi esimerkiksi
vaikeuttaa, jos potilas ei itse osannut päättää kipulääkkeen tarpeestaan. Muita haastavia lääkehoitoon
liittyviä päätöksentekotilanteita olivat uuden lääkkeen
aloittaminen ja sen tarpeen perusteleminen potilaalle,
itsehoitolääkkeen määrääminen ja hoidon pituuden
määritteleminen, erikoislääkkeiden (esim. sytostaatti)
anto suonensisäisesti ja insuliini-infuusion vasteen
mukainen annostelu potilaan verikokeiden mukaan.
”Potilas ei ”osannut” päättää kipulääkkeen tarvetta,
vaikka selvästi fyysiset merkit ym. siitä kertoivat.”
”Huonokuntoiselle potilaalle piti tiputtaa erikoista/harvinaista lääkettä, jota kukaan osaston
henkilökunnasta ei ollut aiemmin potilaalle antanut. Kyseessä oli erityislupavalmiste, käyttö- ja
käsittelyohjeet saksan kielellä.”
Haasteellisia päätöksentekotilanteita olivat myös
potilaan haavahoidon suunnittelu ja toteutus. Vastaajat kuvasivat tilanteita, joissa haavan paranemisessa
oli ongelmia ja sen hoidossa jouduttiin arvioimaan
erilaisia vaihtoehtoja. Haasteellisena koettiin, jos
potilas oli haavahoitoa vastaan.

Lääkehoitoon liittyi vaativia
päätöksentekotilanteita
erityisesti kotisairaanhoidossa.
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”…potilas oli hoidossa kirurgisen toimenpiteen
vuoksi ja alkoi voida huonosti. Tein akuutit mittaukset ja niiden vastausten perusteella päätin
soittaa lääkärille sekä MET-ryhmän.”

”Jätänkö esimerkiksi jonkun haavahoidon tänään
tekemättä kun potilas ei sitä halua.”

Kriittisesti sairaan potilaan hoidon tarpeen arviointi ja
hoidon suunnittelu päivystys- tai ensihoitotilanteessa
koettiin haastavana, koska päätökset oli tehtävä
nopeasti. Yksi vastaajista kuvasi ristiriitaisen päätöksentekotilanteen, jossa potilaan vointi muuttui
huonommaksi, eivätkä kollegat tukeneet hänen
tekemäänsä päätöstä.

Vastaajat tekivät hoitotyössä päätöksiä eri hoitovaihtoehdoista ja arvioivat niiden vaikutuksia. Hoitotyöntekijät esimerkiksi suunnittelivat itsenäisesti
leikkauspotilaan parenteraalisen ravitsemuksen,
haastattelivat syöpää sairastavia ja suunnittelivat
syöpähoitojen toteutumista, pohtivat potilaan asentohoidon tarvetta tai tekivät vaativia dialyysihoitoon
liittyviä päätöksiä. Hoitotyöntekijät kertoivat arvioivansa
potilaiden suun terveydentilan ja suunnittelevansa
asianmukaista suunhoitoa sekä tekevänsä päätöksiä
esimerkiksi lisähapen antamisesta tai kestokatetrin
poistamisesta.

Kiireellinen hoito
Vastaajat kokivat vaativana kiireellisen hoidon
toteuttamisen tilanteissa, joissa potilaan vointi on
äkillisesti heikentynyt. Potilaan voinnin heikentyessä,
apua pyydettiin lääkäriltä tai MET-elvytysryhmältä
(Medical Emergency Team).
”Potilaalla verenpaineen laskua, bradykardinen,
kuumeileva, diureesi niukka, tärisevä, ja kylmänhikinen, hapetus myös huonoa. Miten lähdin
lääkitsemään ja hoitamaan tilanteen.”

”Lievin neurologisin oirein sisään kirjattu potilas,
jonka voinnissa huomasin, aavistin, muutoksen
huonompaan. Kollegat eivät tukeneet näkemystäni
tai päätöstäni. Päivystävä oli toisessa sairaalassa
ja jouduin itse tekemään päätöksen potilaan siirtymisestä päivystykseen. Lopulta hienovaraiset
oireet viittasivatkin vakavaan erittäin korkean
riskin aivoverenkiertohäiriöön.”

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito
Vastaajien mielestä potilaan saattohoitovaiheeseen
siirtyminen ja kyseisessä tilanteessa olevan potilaan
hoitaminen oli vaativaa. Päätöstä potilaan siirtymisestä
saattohoitovaiheeseen eivät hoitotyöntekijät tehneet
itsenäisesti, vaan sitä pohdittiin yhdessä vastuussa
olevan lääkärin kanssa. Vaativia tilanteita koettiin
potilaan kuoleman lähestyessä, kun tavoitteena oli
kuolevan potilaan hyvä hoito.
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”Haavan hoidossa oli kokeiltu monia eri vaihtoehtoja, joten etsin tutkittua tietoa infektoituneen
haavan hoidosta ja sen perusteella vaihdettiin
tapaa hoitaa haava.”

Potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
Vastaajat kertoivat pyrkivänsä kunnioittamaan potilaan
tahtoa hänen hoitoaan koskevassa päätöksenteossa.
Vaativia olivat tilanteet, joissa potilas ei kyennyt kertomaan omaa tahtoaan kommunikointi- tai muistiongelman vuoksi. Vaativia olivat myös tilanteet, joissa
potilas ei osannut arvioida omaa tilaansa, potilas ei
halunnut hoitoa tai potilaan tahto ja lääkärin määräys
olivat ristiriidassa keskenään.
”Muistisairaan potilaan hoitoon liittyvissä
tilanteissa, potilas ei voi tuoda itsemääräämisoikeuttaan esille.”
”Neurologinen osasto, jossa potilaat eivät akuuttivaiheessa aina pysty arvioimaan omaa tilaansa.
Nenämahaletkun laitto väkisin potilaalle tuntuu
pahalta potilaalle ja hoitajalle.”
Vastaajat kertoivat haastavista tilanteista, joissa he
pohtivat haavoittuvassa asemassa olevien potilaiden,
kuten psyykkisesti sairaiden tai muistisairaiden, lapsipotilaiden tai lastensuojeluasiakkaiden asiakaslähtöistä
hoitamista. Yksi vastaajista kertoi päätöksestä jättää
kivuliaan lapsipotilaan kipulääkehoito toteuttamatta
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Kuolevan potilaan
hyvä hoito ja omaisten
kohtaaminen koettiin
vaativana.
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”Vaativimpia tilanteita olla mukana on potilaan
kuoleman lähestyessä, olla yhdessä mukana
viemässä potilasta elinluovuttajaksi tai kohti
kuolemaa = irroitetaan hengityskoneesta ->
menehtyminen osastollamme tai raportointi
potilaan vuodeosastolle. Omaisten tukeminen.”

Potilaan tahdosta riippumattoman hoidon toteuttaminen koettiin haastavaksi erityisesti psyykkisesti
sairaiden potilaiden kohdalla. Hoitotyöntekijät kohtasivat tilanteita, joissa potilaat eivät kokeneet itseään
sairaiksi ja heitä jouduttiin siirtämään jatkohoitoon
vastoin heidän omaa tahtoaan. Vaativia potilaan
rajoittamiseen liittyviä päätöksentekotilanteita olivat
suljetulla osastolla olevan potilaan eristystilanne, päätös
aggressiivisen potilaan leposide-eristyksestä sekä
osastolla olevan potilaan liikkumisen rajoittaminen.
”Akuuttipsykiatrian osastolla potilaan tahdonvastaiseen toimenpiteeseen ryhtyminen. Toki lääkäri
vastaa, mutta on tilanteissa usein kovin kaukana.”

Ristiriitaiset ja haastavat päätöksentekotilanteet
Vaativia päätöksentekotilanteita olivat muun muassa
sellaiset, joissa ammattilaisten arviot potilaan tilanteesta
olivat ristiriidassa keskenään. Vastaajat kuvasivat
esimerkiksi hoitajan ja lääkärin välillä olevia erimielisyyksiä potilaan jatkohoidon tarpeesta tai potilaan
selviytymisestä kotihoidossa. Vastaajat kertoivat
tilanteista, joissa he kyseenalaistivat lääkäreiden
tekemiä määräyksiä ja jättivät näitä toteuttamatta
potilaan turvallisuuden edistämiseksi. Yksi hoitaja

kertoi suunnitelleensa hengitysvaikeutta kärsivän
potilaan jatkohoitoa tilanteessa, jossa potilaan vointi
oli heikentynyt ja lääkäri ei ottanut kantaa kaikkiin
potilaan oireisiin. Toinen hoitaja kuvasi tilanteen, jossa
hän joutui perustelemaan työyksikön käytännöistä
tietämättömälle keikkalääkärille, miksi hengitysvajausta kärsivää potilasta ei voitu hoitaa turvallisesti
kyseisellä osastolla.
”Lääkäri olisi kotiuttanut lonkkaleikatun potilaan, jolla hb 80 kotiutuspäivänä. En suostunut
kotiuttamaan potilasta, koska hän oli myös kipeä,
leikkauksen jälkeinen vointi oli ”huono”.
”Lääkärin määräämä Marevan annostus +
Konakion määrä olivat ”epäilyttävät”, ennen
Konakionin antoa pyysin päivystyksestä uuden
arvion jatkoista, jotka olivatkin samansuuntaiset
oman arvioni kanssa.”
Useat vastaajat kertoivat tekevänsä vaativia päätöksiä
ensisijaisesti yhdessä lääkäreiden kanssa. Lääkäriä
konsultoitiin herkästi potilaan voinnin heikentyessä
ensihoitotilanteissa ja myös sellaisissa tilanteissa,
joissa potilas ei ollut suostuvainen suunniteltuun hoitoon. Osa vastaajista kuvasi tilanteita, joissa päätöksentekoa hankaloitti kommunikointiin liittyvä ongelma
ammattilaisten välillä. Yksi hoitaja kertoi tilanteesta,
jossa hän joutui olemaan muistisairaan potilaan tulkkina tilanteessa, jossa lääkärin äidinkieli ei ollut suomi.
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tilanteessa, jossa hänen ja lapsen vanhempien arvio
lapsen kivusta olivat ristiriidassa. Toinen vastaaja
kertoi konsultoivansa sosiaalialan ammattilaista
lapsipotilaan kertomista asioista, vaikka hänen
kollegansa olivat asiasta eri mieltä.

2
Millaista tietoa
hoitotyöntekijät
käyttävät potilasta
ja hänen hoitoaan
koskevassa päätöksenteossa?

Hoitotyöntekijöiden
käyttämät tiedonlähteet
päätöksentekotilanteissa
Hoitotyöntekijät kertoivat, millaista tietoa he käyttivät
kuvaamissaan vaativissa päätöksentekotilanteissa
TAULUKKO 3. .
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Hoitotyöntekijöiden käyttämät tiedonlähteet päätöksentekotilanteessa

Yhdistävä luokka

Yläluokka

Alaluokka

Näyttöön perustuva
ja muu toiminnasta
saatu tieto

Näyttöön perustuva tieto

Tiivistetty tutkimusnäyttö/hoitosuositus
Tutkittu tieto ja alan kirjallisuus

Toimintaa ohjaavat ohjeet,
lait ja asetukset

Organisaation tai yksikön sisäiset hoito- tai toimintaohjeet
Yleiset ohjeistukset, prosessikaaviot ja tieto palveluverkosta
Ammattietiikka ja terveydenhuollon toimintaa ohjaavat lait ja asetukset

Internetistä saatu tieto

Asiantuntijaorganisaation, järjestöjen tai kunnan/kaupungin internetsivustot
Lääketietokannat ja -ohjeistukset
Internet- tai intranethaku

Ammattilaisen intuitioon tai
kliiniseen kokemukseen perustuva
tieto

Ammattilaisen hiljainen tieto ja arkikäsitykset
Ammattilaisen kokemuksesta syntyvä tieto

Ammattilaisen ammattitaitoon
liittyvä perustieto

Pohjakoulutuksen tai täydennyskoulutuksen antama tieto
Ammattitaitoon ja osaamiseen perustuva tieto

Yläluokka

Alaluokka

Kollegan tai moniammatillisen
verkoston kautta saatu tieto

Kollegan ammattitaitoon tai kokemukseen pohjautuva tieto
Lääkärin ammattitaitoon tai arviointiin perustuva tieto
Moniammatillisen verkoston kautta saatu tieto

Potilaan taustojen ja
toiveiden selvittäminen

Potilaan haastatteleminen ja hänen kanssaan keskusteleminen
Tieto potilaalta hänen perussairauksista, taustoista ja terveyskäyttäytymisestä
Potilaan oma kertomus tarpeistaan, toiveistaan ja tahdostaan
Tieto potilaan kotioloista ja kotona selviytymisestä

Potilaan kokonaisvaltainen tutkiminen

Potilaan oireiden ja tilan selvittäminen
Mittausten ja toimenpiteiden kautta saatu tieto
Potilaan voinnin seuranta havainnoinnin ja tarkkailun kautta

Potilastietojen kerääminen eri
tiedonlähteistä

Potilastietojärjestelmistä saatu tieto
Omaisten kanssa tehty yhteistyö ja heiltä saatu tieto

Ammattilaisten
asiantuntijuuteen
perustuva tieto

Yhdistävä luokka

Potilaan ja omaisten
tuottama tieto
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TAULUKKO 3.

Näyttöön perustuva ja
muu toiminnasta saatu tieto
Näyttöön perustuva ja muu toiminnasta saatu tieto
sisälsivät 1. näyttöön perustuvan tiedon, 2. toimintaa
ohjaavat ohjeet, lait ja asetukset sekä 3. internetistä
saadun tiedon.

Näyttöön perustuva tieto
Vaativissa päätöksentekotilanteissa oli hyödynnetty
näyttöön perustuvaa tietoa. Tällöin tietoa haettiin
PubMed:n (n=1) tai Terveysportin (n=19) tietokannoista sekä Duodecim sisältöpalvelun ohjeista.
Lisäksi päätöksenteossa hyödynnettiin tiivistettyä
tutkimusnäyttöä (katsaukset), hoitosuosituksia
tai yksittäisiä tutkimuksia. Vastaajista kuusi kertoi
hyödyntäneensä Käypä hoito -suosituksia päätöksenteossaan, esimerkkeinä olivat parodontiitin tai
syömishäiriöiden hoidon Käypä hoito -suositukset.
Yksi vastaajista ilmoitti hyödyntäneensä ’Painehaavan
tunnistaminen ja ehkäisy aikuispotilaalla’ -hoitosuositusta ja toinen vastaaja käytti päätöksenteon tukena
kansainvälistä (European Society of Cardiology)
hoitosuositusta. Viisi vastaajaa kertoi käyttäneensä
alan ammattikirjallisuutta. Myös Sairaanhoitajan
käsikirjaa käytettiin vaativan päätöksenteon tukena.

Näyttöön perustuvaa
tietoa haettiin
lähinnä lääketieteen
tietokannoista.
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Toimintaa ohjaavat
ohjeet, lait ja asetukset
Toimintaa ohjaavaan tietoon kuuluivat organisaation
tai yksikön sisäiset hoito- tai toimintaohjeet, yleiset
ohjeistukset, prosessikaaviot ja tieto palveluverkostosta sekä ammattieettiset ohjeet ja terveydenhuollon
toimintaa ohjaavat lait ja asetukset. Vastaajat hyödynsivät päätöksenteon tueksi organisaation tai yksikön
sisäisiä ohjeita. Näitä olivat Triage-ohjeet, kirurgisen
potilaan haavahoito-ohje tai kuolevan potilaan hoitoa
koskeva toimintaohje. Tämän lisäksi hyödynnettiin
työyksikön lääkärin laatimaa ohjeistusta, hoito-ohjetta
tai tarkistuslistaa. Yksi vastaaja kertoi noudattaneensa
ravitsemusterapeutin laatimaa ohjetta.
Päätöksenteossa käytettiin työantajan yleisiä ohjeistuksia ja tietoa asuinkunnan palveluverkostosta. Yksi
vastaajista käytti päätöksenteossa organisaation
prosessikaaviota. Useat vastaajat kertoivat lakien ja
asetusten ohjaavan omaa toimintaansa esimerkiksi,
kun tarvittiin tietoa potilaan itsemääräämisoikeudesta.
Yksi vastaajista kertoi noudattaneensa yhteisesti
sovittuja käytäntöjä ja toinen sairaanhoitajan eettisiä ohjeita.

Internetistä saatu tieto
Päätöksenteon tueksi etsittiin tietoa myös internetistä tai intranetistä. Internetissä käytettiin Google
tai Google Scholar -hakukoneita. Päätöksenteossa
hyödynnettiin myös kunnan tai kaupungin internetsivustoja. Kolme vastaajista ilmoitti käyttäneensä
organisaation intranettiä hakiessaan tietoa päätöksenteon tueksi.
Edellisten lisäksi tietoa haettiin asiantuntijaorganisaatioiden tai järjestöjen internetsivuilta, esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL),
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen
(Fimea), Muistiliiton sekä Ravitsemusterapeuttien
yhdistyksen internetsivuilta. Yksi vastaajista käytti
päätöksenteossaan ruotsinkielistä internetsivustoa
(Farmacevtiska specialiteter i Sverige, FASS). Lisäksi
vastaajat käyttivät lääketietokantoja (Pharmaca
Fennica, Duodecimin lääkeopas) tai internetistä
saatuja lääkkeen käyttöohjeita. Kaksi vastaajaa oli
hyödyntänyt laboratoriotutkimusten tilausjärjestelmää
(WebLab) koskien laboratoriotulosten valmistumista
ja raja-arvoja.
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Ammattilaisten
asiantuntijuuteen
perustuva tieto
Vastaajat hyödynsivät päätöksenteossaan omaa
asiantuntijuuttaan ja osaamistaan tai toisten ammattilaisten asiantuntijuutta. Tällöin tiedonlähteitä olivat
1. ammattilaisen intuitioon tai kliiniseen kokemukseen
perustuva tieto, 2. ammattilaisen ammattitaitoon
liittyvä perustieto ja 3. kollegan tai moniammatillisen
verkoston kautta saatu tieto.

Ammattilaisen intuitioon tai
kliiniseen kokemukseen perustuva tieto
Päätöksenteossa hyödynnettiin hiljaista tietoa,
arkikäsityksiä, tunteita, parviälyä, maalaisjärkeä,
tilannetajua ja hyväksi todettua tietoa. Kysymykseen
vastanneista (n=125) 33 prosenttia (n=41) ilmoitti
käyttävänsä päätöksenteossaan työkokemuksensa
antamaa tietopohjaa. Aikaisempi kokemus vastaavanlaisesta tilanteesta tai samankaltaisten potilaiden
hoidosta auttoi päätöksentekotilanteissa.
Ammattilaisen ammattitaitoon
liittyvä perustieto
Ammattilaisen ammattitaitoon liittyvään perustietoon sisältyivät perus- tai täydennyskoulutuksen
aikana hankittu tieto sekä omaan ammattitaitoon ja
osaamiseen perustuva tieto. Koulutuksesta saatua
tietämystä esimerkiksi ihmisen anatomiasta sekä

Kollegan
ammattitaitoon
ja kokemukseen
pohjautuvaa
tietoa arvostettiin
päätöksenteossa.
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koulutuksista saatua materiaalia hyödynnettiin päätöksentekotilanteissa. Yksi hoitotyöntekijöistä koki,
että peruskoulutuksen aikana tehty seminaarityö
aivoverenkiertopotilaan hoidosta antoi tietopohjaa
toimia tilanteessa, jossa hän tunnisti potilaalla olevan
alkavia aivoverenkiertohäiriön oireita.

Kollegan tai moniammatillisen
verkoston kautta saatu tieto
Useat kyselyyn vastanneet kertoivat konsultoineensa
kollegaa, lääkäriä tai muita moniammatillisessa
verkostossa toimivia ammattilaisia tehdessään
potilaan hoitoa koskevia vaativia päätöksiä. Kysymykseen vastanneista (n=125) 21 prosenttia (n=26)
hyödynsi kollegan ammattitaitoon tai kokemukseen
pohjautuvaa tietoa päätöksenteossa. Vastaajista 14
prosenttia (n=18) konsultoi lääkäriä, jolloin päätöksenteon tukena olivat lääkärin ammattitaito ja hänen
arviointinsa potilaan tilanteesta. Moniammatillisen
verkoston kautta haettiin päätöksenteossa tarvittavaa
tietoa esimerkiksi puhe- ja ravitsemusterapeutilta tai
sosiaalityöntekijältä. Kliinisesti erikoistuneita hoitajia,
kuten haavahoitajaa, avannehoitajaa ja psykiatrista
hoitajaa, konsultoitiin vaativissa tilanteissa. Sen lisäksi
konsultoitiin hätäkeskusta, lähialueen päivystystä,
syöpäklinikkaa, lääkeyritystä ja apteekkia.
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Potilaan tai omaisten
tuottama tieto
Hoitotyöntekijät hakivat tietoa potilailta 1. selvittämällä
potilaan taustoja ja toiveita ja 2. kokonaisvaltaisesti
potilasta tutkimalla. Potilastietoja kerättiin eri tietolähteistä kuten potilasasiakirjoista tai potilaan
omaisilta.

Potilaan taustojen ja toiveiden selvittäminen
Potilaan taustoja ja toiveita selvitettiin haastattelemalla ja keskustelemalla potilaan kanssa. Näin
saatiin tärkeää tietoa, joka täydensi potilasasiakirjoista saatua tietoa. Vastaajat kuuntelivat potilasta
sekä esittivät potilaille kysymyksiä heidän tiedon
tarpeidensa selvittämiseksi. Yksi vastaajista kertoi
hyödyntävänsä näissä tilanteissa motivoivaa haastattelua, ja toinen vastaaja kertoi seuraavansa potilaan
sanatonta viestintää, kuten potilaan ilmeitä ja eleitä.
Yhteisymmärryksen varmistamiseksi potilasta
pyydettiin toistamaan hänelle kerrottuja asioita.
Potilaalta itseltään kysyttiin hänen aikaisemmista
hoidoistaan, perussairauksista, käyttämistään
lääkkeistä, elämäntavoista ja päihdehistoriasta.
Potilailta kysyttiin myös hänen kokemuksistaan perussairautensa hoitotasapainosta. Vastaajat selvittivät
esimerkiksi, miten potilas hoitaa haavansa kotona,
mitä ohjeita potilas on saanut omahoitonsa tueksi
tai miten potilas ottaa omat lääkkeensä. Potilaalta

Potilaan omaiset
tiedonlähteinä
korostuvat etenkin
silloin, kun potilas
ei itse ole kykenevä
ilmaisemaan tahotaan
ja mielipidettään.
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kysyttiin myös hänen lääkehoidostaan sekä liikunnan
ja ravitsemuksen merkityksestä potilaan vointiin.
Hoitotyöntekijät saivat potilailta tietoa muun muassa
heidän voinnistaan, taustoistaan, toiveistaan, tuntemuksistaan ja sairauden oireistaan sekä niiden kestosta
ja vakavuudesta. Vastaajat kertoivat selvittävänsä
potilaalta hänen kotiolojaan ja arvioivansa heidän
selviytymistään kotona ja päivittäisissä toiminnoissa.

Potilaan kokonaisvaltainen tutkiminen
Tietoa potilaan oireista ja terveydentilasta kerättiin
tutkimalla potilasta. Potilaan vointia ja mahdollisia
muutoksia seurattiin havainnoimalla, tarkkailemalla
ja ympäristöä tutkimalla. Potilaan oireiden tunnistamiseksi ja tilanteen selvittämiseksi käytettiin erilaisia
kriteereitä ja menetelmiä. Esimerkiksi MET-kriteereitä
hyödynnettiin potilaan tilan heikentyessä, ABCDEmenetelmää potilaan tutkimisessa, VAS-asteikkoa
potilaan kokeman kivun arvioinnissa ja GCA-arviointia
kokonaisvaltaista geriatrista arviointia tehdessä.

Päätöksenteon tueksi kerättiin tietoa muun muassa
potilaan laboratoriotutkimuksilla ja mittaamalla
vitaalielintoimintoja.

Potilastietojen kerääminen eri tietolähteistä
Potilasasiakirjoista saatiin päätöksenteon tueksi
tietoa potilaan taustasta, aiemmista hoitojaksoista,
sairauksista, hoitohistoriasta ja hoitotahdosta. Päätöksenteossa potilaan hoitoyhteenvedot, riskitiedot
ja lääkelistat olivat tärkeitä. Potilaan tilanteeseen
tutustuttiin aiempien hoitotyön kirjausten perusteella
ja näiden tietojen avulla tunnistettiin mahdollisia
muutoksia potilaan voinnissa.
Hoitotyöntekijät tekivät omaisten kanssa yhteistyötä
ja hyödynsivät myös heiltä saatua tietoa. Omaisilta
saatiin tietoa esimerkiksi heidän toiveistaan ja
mielipiteistään potilaan hoitoon liittyen sekä tietoa
potilaan läheisverkostosta. Omaisten kuuleminen
koettiin tärkeäksi erityisesti tilanteissa, joissa potilas
itse ei kyennyt ilmaisemaan tahtoaan.
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3
Millaisissa tilanteissa
hoitotyöntekijät
konsultoivat
kollegaa?

Kollegan konsultoiminen
päätöksentekotilanteissa
Hoitotyöntekijät kuvasivat päätöksentekotilanteita,
joissa he konsultoivat kollegaa TAULUKKO 4. .
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Päätöksentekotilanteet, joissa kollegaa konsultoidaan

Yhdistävä luokka

Yläluokka

Alaluokka

Potilaan hoitoa
koskeva päätöksentekotilanne

Eettisesti hyvän
hoidon toteutuminen

Päätöksenteon eettisyyden varmistaminen
Potilaan rajoittamiseen liittyvä pohdinta
Haastavan potilaan eettinen kohtaaminen

Potilaan turvallisen ja
hyvän hoidon pohtiminen

Potilaan oireiden tai tilan arvioiminen
Hoidon suunnitteleminen ja toteuttaminen
Potilaan hoitotoimenpiteen toteuttaminen tai niihin valmistautuminen

Kollegan tukea
vaativa uusi ja haastava
hoitotyön tilanne

Epävarmoissa, mieltä askarruttavissa tilanteissa
Tilanteissa, joissa halutaan laajentaa omaa näkemystä tai pohtia
erilaisia hoitovaihtoehtoja
Uusissa, haastavissa tai epäselvissä kliinisen hoitotyön tilanteissa

Oman arvion
tai päätöksenteon
vahvistaminen

Moniammatillinen yhteistyö ja kollegan konsultointi herkästi erilaisissa tilanteissa
Kollegan konsultoiminen oman toiminnan tai arvioinnin vahvistamiseksi

Tiedon tai oman
osaamisen puute

Tiedon tai osaamisen puuttuminen asiasta tai käytännöstä
Omakohtaisen kokemuksen puuttuminen vastaavanlaisesta tilanteesta

Vaativien ja vastuullisten
päätösten tekeminen

Saadakseen tukea ja apua
Päätöksenteon tueksi ristiriita- tai ongelmatilanteissa
Vastuullisissa tehtävissä, joissa tehdään itsenäisiä päätöksiä
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TAULUKKO 4.

Potilaan hoitoa koskeva
päätöksentekotilanne
Eettisesti hyvän hoidon toteutuminen
Vastaajat konsultoivat kollegaa, kun he halusivat
varmistaa päätöksen eettisyyden ja erityisesti, jos he
havaitsivat työyhteisössään epäeettistä toimintaa.
Hoitotyöntekijät konsultoivat toisiaan tehdessään
päätöksen potilaan rajoittamisesta, eristämisen
tarpeesta tai pakkotoimiin ryhtymisestä. Kollegaa
konsultoitiin myös tilanteessa, jossa potilaan kohtaaminen koettiin jostakin syystä haastavaksi.
Potilaan turvallisen ja hyvän hoidon pohtiminen
Vastaajat konsultoivat kollegaa, kun päätöksellä
oli merkitystä potilaan turvallisen ja hyvän hoidon
toteutumisen kannalta ja kun haluttiin saada toisen
ammattilaisen arvio potilaan oireista tai tilasta.
Muutokset potilaan tilassa tai jos hoitotyöntekijällä ei
ollut aikaisempaa kokemusta kyseisestä tilanteesta,
lisäsivät tarvetta konsultoida kollegaa. Samoin hoitotyöntekijät konsultoivat toisiaan potilaan sairaudesta, haavan tai avanteen hoidosta sekä potilaan
jatkohoidon ohjauksesta. Lääkehoitoon liittyen
kollegaa konsultoitiin esimerkiksi lääkelaimennuksiin
ja lääkkeen annosteluun liittyvissä kysymyksissä tai
kun potilaalle annettiin lisää lääkettä tai lääkettä, jota
potilas ei ollut aiemmin saanut.

Potilaan
rajoittamiseen,
eristämiseen tai
pakkotoimiin johtavia
päätöksiä pohdittiin
yhdessä kollegoiden
kanssa.
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Hoitotyöntekijöiden mukaan hoitotyössä tulee usein
vastaan haastavia kysymyksiä ja uusia tai epäselviä
tilanteita. Kolme vastaajaa kertoi konsultoivansa
toisia ammattilaisia lähes kaikissa tilanteissa ja yksi
vastaaja kaikissa vaikealta tuntuvissa päätöksissä.
Kollegaa konsultoitiin myös sellaisissa tilanteissa,
joissa haluttiin saada syvällisempää tietoa tai laajentaa omaa näkemystä. Kollegan kanssa pohdittiin
esimerkiksi hoidon eri vaihtoehtoja.

Oman arvion tai päätöksenteon vahvistaminen
Vastaajat kertoivat tekevänsä työyksikössään jatkuvaa tiimityötä ja keskustelevansa herkästi toistensa
kanssa. He kuvailivat työyksikkönsä keskustelukulttuuria avoimeksi ja joku mainitsikin tekevänsä
moniammatillista yhteistyötä päivittäin. Kollegaa
konsultoitiin, kun haluttiin saada vahvistusta omalle
toiminnalle, ratkaisuille, arvioille tai tietämykselle.
Kollegaa konsultoitiin, kun tiedettiin hänen perehty-

neen kyseiseen aiheeseen tai hänellä tiedettiin olevan
kokemusta vastaavanlaisesta tilanteesta. Kollegaa
konsultoitiin myös, kun epäiltiin päätöksellä olevan
vaikutusta kollegan työhön.

Tiedon tai oman osaamisen puute
Hoitotyöntekijät konsultoivat kollegaa tilanteissa,
joissa heillä ei itsellään ollut varmaa tietoa asiasta
tai käytännöstä. Kollegan puoleen käännyttiin, kun
oma tieto tai osaaminen ei riittänyt ratkaisemaan,
miten potilaan hoitoa toteutetaan. Yksi vastaajista
kertoi konsultoivansa kollegaa tilanteessa, jossa hän
ei löytänyt tarvittavaa tietoa sitä etsiessään. Toinen
hoitaja kertoi, ettei hänellä ole aikaa hakea tietoa, jos
sitä ei ole helposti saatavilla.
Vaativien ja vastuullisten
päätösten tekeminen
Vastaajat kertoivat konsultoivansa kollegaa saadakseen tukea ja apua vaativassa potilasta koskevassa
päätöksenteossa. Keskustelu auttoi huomaamaan
erilaisia näkökulmia kyseiseen asiaan. Kollegaa konsultoitiin haastavissa ongelma- tai ristiriitatilanteissa
ja tilanteissa, joiden taustalla oli ristiriitaista tietoa.
Hoitotyöntekijät kokivat kollegan konsultoinnin tärkeäksi
tilanteissa, joissa he joutuivat tekemään vastuullisia,
itsenäisiä päätöksiä. Tällaisia päätöksentekotilanteita
ilmeni esimerkiksi potilaan hoidon kiireellisyyttä
arvioitaessa. Puhelinneuvonnassa työskentelevät ja
potilaan hoidon tarpeen arviointia tekevät kertoivat
toimivansa erityisen vastuullisissa tehtävissä.
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Kollegan tukea vaativa uusi
ja haastava hoitotyön tilanne
Kysymykseen vastanneista (n=125) 27 prosenttia
(n=34) kertoi konsultoineensa kollegaa epävarmoissa,
mieltä askarruttavissa tilanteissa, joissa koettiin
tarve toisen ammattilaisen tuelle. Hoitotyöntekijät
kertoivat tällaisissa tilanteissa olevansa epävarmoja
omasta osaamisestaan ja eivät siksi tienneet, miten
toimia ja auttaa potilasta. Epävarmuus korostui, jos
toimintaohjeet olivat epäselvät tai kyseessä oli uusi
käytäntö ja toimintatapa.

4
Miten hoitotyöntekijät
tunnistavat kollegan olevan
luotettava tiedonlähde
päätöksenteossa?

Kollega luotettavana
tiedonlähteenä
Hoitotyöntekijöitä pyydettiin kertomaan, miten he
tunnistavat kollegan luotettavaksi tiedonlähteeksi
TAULUKKO 5. .
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Kollegan tunnistaminen luotettavaksi tiedonlähteeksi

Yhdistävä luokka

Yläluokka

Alaluokka

Kollegan
ammatilliset
vahvuudet
ja osaaminen

Kollegan ja hänen
kokemustaustansa
tunteminen

Kokeneen kollegan pitkä ja vankka työkokemus
Kollegan kokemus vastaavanlaisesta päätöksentekotilanteesta
Luottamus kollegaan muodostunut kokemusten ja ajan myötä
Iän mukanaan tuoma kokemus
Tutun kollegan tunteminen

Kollegan ammatillinen
pätevyys ja osaaminen

Kollegan koulutustausta ja jatkokouluttautuminen
Osaavan kollegan ammattitaito
Asiaan perehtyneen kollegan tietotausta
Kollegan rehellisyys oman osaamisen rajojen suhteen

Kollegan taidot ja
henkilökohtaiset
ominaisuudet

Kollegan käytännön hoitotyön taidot ja kyky toimia tiimissä
Vakuuttavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Aito kiinnostus ja kyky tarkastella asioita monipuolisesti
Halu kehittyä ja kehittää
Kollegan suhtautuminen, asenne ja henkilökohtaiset ominaisuudet
Kollegan asema asiantuntijana tai muussa tehtävässä

Kollegan tyyli vastata
ja tehdä päätöksiä

Varmaotteisen kollegan rohkeus tekemisissään ja päätöksissään
Kollegan vastaustyyli on epäröimätön, johdonmukainen ja selkeä
Kollegan vastaus on yhdenmukainen omaan näkemykseen ja vastaa
omaa ammatillista ymmärrystä
Kollega osaa perustella toimintansa tai kantansa luotettavalla tiedolla
tai esimerkin kautta
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TAULUKKO 5.

Kollegan ammatilliset
vahvuudet ja osaaminen
Kollegan ja hänen
kokemustaustansa tunteminen
Kysymykseen vastanneista (n=114) puolet (51 %,
n=58) kertoi tunnistavansa kollegan kokemustaustan
perusteella kollegan olevan luotettava tiedonlähde.
Pitkä työura, työhistoria ja -suhde mainittiin luotettavuutta lisäävinä tekijöinä. Luotettavana pidettiin
sellaista kollegaa, jolla oli pidempi työkokemus kuin
vastaajalla itsellään.
”Kollegalla on kattava työkokemus, mistä huokuu
asiantuntijuus.”
Kollegaa pidettiin luotettavana tiedonlähteenä, kun
tiedettiin hänellä olevan kokemusta vastaavanlaisesta päätöksentekotilanteesta. Vastaajat kertoivat
arvostavansa myös kollegan iän mukana tullutta
kokemusta. Kollegan tunteminen vaikutti siihen, että
kyseistä kollegaa pidettiin luotettavana tiedonlähteenä.
Vastaajien oma kokemus kollegan kanssa tehdystä
yhteistyöstä lisäsi luottamusta kollegan osaamiseen.
Aiempi yhteistyösuhde ja alan tuntemus pitkältä ajalta
mainittiin syyksi kollegan luotettavuuteen.
”Mitä vanhempi ja kokeneempi kollega sen luotettavampi.”
”Konsultoin mielelläni kokeneempaa hoitajaa ja
jotka tunnen henkilökohtaisesti…”

Kollegan kokemusta
arvostetaan, kun
arvoidaan kollegan
luotettavuutta
tiedonlähteenä.

RAPORTTI 2018 | Tiedonlähteet | Hoitotyön tutkimussäätiö

38

”…Minulle on tärkeää myös tietää, että kollega
päivittää tietojaan säännöllisesti.”
Kollegan ammatillinen ote työssä, hänen ammattitaitonsa ja ammatillinen pätevyytensä olivat luotettavuutta lisääviä tekijöitä. Nämä kollegat olivat hyviä
työssään ja heidän työtavassaan oli tunnistettavissa
ammattitaito. Osalla heistä oli jokin erikois- tai erityisosaaminen, esimerkiksi haavahoito. Kollegaa
pidettiin luotettavana tiedonlähteenä myös hänen
asiaan perehtyneisyytensä, hiljaisen tietonsa tai
asiatietonsa perusteella. Lisäksi arvostettiin, että
hän etsi tietoa silloin, kun hän ei osaa jotain. Kollegan
rehellisyys oman osaamisensa rajojen suhteen lisäsi
kollegan luotettavuutta.
” Luotan kollegaan kun tiedän että hän on ollut
monta vuotta samalla erikoisalalla tai kun olen
nähnyt että hän tekee työnsä ammattilaisesti.”
”Osaa perustella miksi ja toisaalta rehellisesti
kertoo mielipiteensä, jos ei tiedä tai on ’mutu’.”

Kollegan taidot ja henkilökohtaiset ominaisuudet
Kollegan tapa toimia hoitotyössä oli tärkeä hänen
luotettavuutensa tunnistamisessa. Se näkyi kollegan

tavassa välittää potilaasta ja olla läsnä potilaan luona
sekä siitä, että kollega tunsi potilaansa. Kollegan
tiimityöskentelytaidot mainittiin myös tärkeiksi.
Niillä tarkoitettiin kollegan kykyä huomioida muiden
osaamista ja mielipiteitä sekä valmiutta jakaa tietoa
ja tukea muille. Kollegan vakuuttavat viestintä- ja
vuorovaikutustaidot olivat tärkeitä luotettavuutta
lisääviä tekijöitä. Tähän kuuluivat sanaton viestintä,
luotettava ulosanti, vakuuttava esiintyminen ja
kyky kuunnella.
”Sanaton viestintä kertoo paljon, esim. ilmeet,
eleet. Sanallinen viestintä – luotettava ulosanti.”
Luotettavalla kollegalla oli aito kiinnostus vastuualuettaan ja omaa työtään kohtaan. Hänellä oli
kyky tarkastella asioita monipuolisesti sekä kyky
kyseenalaistaa ja kysyä. Kollegan halua kehittyä
ammatillisesti pidettiin tärkeänä. Luotettavana
tiedonlähteenä pidettiin sellaista kollegaa, joka
osaa havaita työyksikössään kehitystarpeita. Kollegan asema asiantuntijana tai muussa tehtävässä
mainittiin syyksi, miksi häntä pidettiin luotettavana.
Luotettavuutta lisäsi kollegan hankkima asiantuntijuus, hänen asemansa palvelujärjestelmässä tai
hänen edistymisensä urallaan.
Kysymykseen vastanneet mainitsivat useita erilaisia
henkilökohtaisia ominaisuuksia, joiden avulla he
tunnistivat kollegan luotettavaksi tiedonlähteeksi.
Näitä olivat esimerkiksi kollegan rehellisyys,
empaattisuus, helppo lähestyttävyys, rauhalli-
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Kollegan ammatillinen pätevyys ja osaaminen
Kollegan ajantasainen koulutus ja jatkokouluttautuminen olivat usein syy siihen, miksi häntä pidettiin
luotettavana tiedonlähteenä. Kollegan aktiivisuus
lisäkoulutuksiin lisäsi hänen luotettavuuttaan.

Kollegan tyyli vastata ja tehdä päätöksiä
Kollegaa pidettiin luotettavana tiedonlähteenä, jos hän
oli varma päätöksissään ja työssään. Varmaotteisen
kollegan rohkeutta arvostettiin. Vastaajat kertoivat,
että epämääräinen vastaus kollegalta ei herätä luottamusta, vaan kollegan johdonmukaista ja selkeää
vastaustyyliä arvostettiin. Kollegan luotettavuutta
lisäsi, että kollega vastaa ammattikielellä ja myös
arvioi tekemänsä päätöksen vaikutusta. Kollegan
kyky perustella toimintansa tai kantansa luotettavalla
tiedolla tai esimerkin avulla lisäsi kollegan luotettavuutta. Vastaajista osa kertoi arvostavansa sellaista
kollegaa, joka käyttää päätöksenteon perusteena
näyttöön perustuvaa tietoa, esimerkiksi Käypä hoito
-suosituksia. Kollegan vastauksen yhdenmukaisuutta
omaan näkemykseen pidettiin tärkeänä.
”Arvioin kollegan kokemusta kyseisessä työpaikassa ja peilaan kollegan vastausta siihen mitä
itse asiasta ajattelen.”

Kollegan
asiantuntemus
ilmenee käytännössä
monin eri tavoin.
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suus, asiallinen suhtautuminen asioihin, analysoiva
luonne, innovatiivisuus, ammattitaidon mukana tullut
ammattiylpeys sekä oikeanlainen asenne näyttöä ja
uudistuksia kohtaan. Vastaajat arvostivat kollegaa,
joka pohtii ääneen ja tekee tarvittaessa tarkentavia
kysymyksiä.

Pohdinta ja tulosten
tarkastelu
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaali- ja
terveydenhuollossa toimivien hoitotyötekijöiden
kuvauksia vaativista päätöksentekotilanteista
ja päätöksenteossa käytetyistä tiedonlähteistä.
Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisissa tilanteissa hoitotyöntekijät konsultoivat toisiaan ja
mistä hoitotyöntekijät tunnistavat kollegan olevan
luotettava tiedonlähde.
Hoitotyöntekijät toimivat erilaisissa vastuullisissa
työtehtävissä, joissa vaativien potilaan hoitoa
koskevien päätösten tekeminen on keskeinen osa
heidän työtään. Hoitajat pyrkivät päätöksillään
edistämään potilaan edun mukaisen ja potilasturvallisen
hoidon toteutumista. Päätöksiä joudutaan tekemään
kiireessä ja paineen alla, esimerkiksi päivystystai ensihoitotilanteessa. Potilaan terveydentilan
selvittäminen sekä potilaan hoidon kiireellisyyden
ja tarpeen arviointi koetaan erityisen haastavana.
Hoitotyön päätöksentekoa vaikeuttaa se, että käytössä
saattaa olla useita vaihtoehtoisia hoitomuotoja,
ja hoitaja joutuu perustelemaan potilaalle niistä
parhaimman vaihtoehdon. Erityisen haastavana
koetaan sellaiset tilanteet, joissa eri ammattilaisten
arviot potilaan tilasta tai hoidosta ovat ristiriidassa
keskenään.

Hoitajat pyrkivät
päätöksillään
edistämään potilaan
edun mukaisen ja
potilasturvallisen
hoidon toteutumista.
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Potilaan hoitoa koskevissa vaativissa päätöksissä
tarvitaan tietoa useista eri lähteistä. Näyttöön perustuva
tieto tuotetaan tieteellisiä tutkimusmenetelmiä
käyttäen, jolloin tiedon luotettavuus on arvioitavissa.
Muun tyyppisen tiedon luotettavuuden arviointi on
vaikeaa, koska tieto perustuu ammattilaisten tai potilaiden
kokemuksiin, elämänhistoriaan ja –tilanteeseen.10
Tässä tutkimuksessa hoitotyöntekijät hakivat näyttöön
perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi esimerkiksi
hoitosuosituksista, organisaation ja yksikön sisäisistä
ohjeista tai yksittäisistä tutkimuksista. Terveysportti
oli päätöksenteon tukena useimmin mainittu
tietokanta ja vain yksi hoitaja kertoi käyttävänsä
kuvaamassaan vaativassa päätöksentekotilanteessa
esimerkiksi PubMed tietokantaa. Useat hoitotyöntekijät
kertoivat etsivänsä tietoa internetistä esimerkiksi
asiantuntijaorganisaatioiden tai järjestöjen internetsivuilta
tai Google hakukonetta käyttäen. Saman suuntaisia
tuloksia saatiin kansallisessa tutkimuksessa, jossa
kysyttiin sairaanhoitajien sekä hoitotyön johtajien ja
asiantuntijoiden näkemyksiä näyttöön perustuvan
toiminnan toteutumisesta.17 Myös kansainvälisesti
tarkasteltuna kyseinen ilmiö on hoitotyöntekijöiden
keskuudessa yleistä. Alving kumppaneineen18
toteaa, että hoitotyöntekijöiden päätöksenteko
perustuu useammin Google-haun tuottamaan tietoon ja harvemmin tieteellisistä tietokannoista
saatuun tietoon. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, ettei
hoitotyöntekijöille ole riittävästi aikaa tai osaamista
etsiä tietoa.18

Joka kolmas kyselyyn vastanneista hoitotyöntekijöistä
kertoi perustavansa päätöksiään intuitioon tai
kliiniseen työkokemukseen. Intuitio on ammattilaisen
osaamiseen ja kliiniseen kokemukseen perustuva
prosessi, jolla on merkittävä rooli kaikissa hoitotyön
prosessin vaiheissa. Hoitotyöntekijät yhdistävät
päätöksenteossaan intuition, potilaan tilan arvioinnin
kautta saadun tiedon ja objektiivisen tiedon (esimerkiksi
tutkittu tieto, tieto potilaan vitaalitoiminnoista tai
laboratoriotutkimuksista) keskenään.19 Hoitajan pitkä
työkokemus ei takaa laadukasta päätöksentekoa,
vaikkakin työkokemuksen pituudella on todettu
olevan positiivisia vaikutuksia päätöksentekoon.20
Työkokemuksella ei myöskään voida korvata muiden
tiedonlähteiden hyödyntämisen tarpeellisuutta
päätöksenteossa.10
Tutkimukseen vastanneet kertoivat hyödyntävänsä
potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa potilaan
tai hänen omaistensa näkemyksiä. Potilaan taustoja ja
toiveita selvitettiin haastattelemalla ja keskustelemalla
potilaan kanssa. Potilaan osallisuuden varmistaminen
omaan hoitoonsa liittyvässä päätöksenteossa on
merkittävä tekijä sille, miten hän kokee terveytensä
ja mitkä ovat hänen hoitonsa lopputulokset.21
Hoitotyöntekijät kertoivat hyödyntävänsä päätöksenteon
perustana lakeja ja asetuksia erityisesti tilanteissa,
joissa pohdittiin potilaan itsemääräämisoikeutta.
Omaisten merkitys korostui erityisesti tilanteissa,
joissa potilas ei kyennyt itse osallistumaan hoitoonsa
liittyvään päätöksentekoon.

Työkokemuksen
myötä tullut
tietämys ei yksin riitä
päätöksenteossa,
vaikka siitä onkin
paljon hyötyä.
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Kollegaa konsultoitiin vaativissa päätöksentekotilanteissa,
joissa tunnistettiin oman tiedon tai osaamisen puutetta
ja haluttiin saada varmistusta oman toiminnan tai
arvioinnin vahvistamiseksi. Hoitotyöntekijät arvostavat
kokeneelta kollegalta saatua tietoa,18 koska se on
heidän mielestään suosituksia ja ohjeistuksia paremmin
sovellettavissa yksittäisiin potilaan hoitoa koskevissa
tilanteissa.20 Tässä tutkimuksessa hoitotyöntekijät
kokivat tarvitsevansa kollegan tukea epävarmoissa,
mieltä askarruttavissa tilanteissa tai kun heillä ei
itsellään ollut kokemusta vastaavanlaisesta tilanteesta.
Hoitotyöntekijät kertoivat haluavansa konsultoida
kollegaa erityisesti tilanteissa, joissa potilaan vointi
heikkeni tai jos toiminta koettiin epäeettisenä. Joissakin
työyhteisöissä oli avoin ja keskusteleva työilmapiiri,
joka helpotti kollegan konsultointia.
Kollegaa pidettiin luotettavana tiedonlähteenä,
jos hänellä oli pitkä ja monipuolinen työkokemus
tai hänellä oli asiantuntijan asema työyhteisössä.
Kollegan ammatillinen työote, ammatillinen pätevyys
ja aiheeseen perehtyneisyys olivat luotettavuutta
lisääviä tekijöitä. Hoitotyöntekijöiden mielestä
luotettavalla kollegalla oli kyky tarkastella asioita
monipuolisesti ja hänen työskentelytavassaan näkyi
asiantuntijuus esimerkiksi silloin, kun hän kohtasi
työssään potilaita tai omaisia.

Päätöksenteossa
tarvitaan useita eri
tiedonlähteitä.
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Tutkimukseen liittyvät eettiset
kysymykset ja luotettavuus
Tutkimuksen kaikissa vaiheissa noudatettiin
tutkimuseettisiä periaatteita.22 Kyselylomakkeen
esitestaukseen saatiin lupa sairaanhoitopiirin
tutkimusylihoitajalta. Aineiston keruun yhteydessä
osallistujat saivat kyselylomakkeen ohella tiedotteen,
joka sisälsi tietoa osallistumisen vapaaehtoisuudesta,
nimettömyydestä ja luottamuksellisuudesta. Erillistä
suostumusta ei pyydetty, vaan vastaaminen kyselyyn
tulkittiin suostumukseksi. Vastaajia ei voida tunnistaa
vastausten perusteella, eikä aineistosta muodosteta
rekisteriä. Jaettavat kyselylomakkeet numeroitiin
analyysin helpottamiseksi, numeroinnin mukaan ei
ole mahdollista tunnistaa yksittäistä vastaajaa tai
työyksikköä. Kyselylomakkeita säilytetään Hoitotyön
tutkimussäätiön (Hotus) tutkijan hallussa lukitussa
paikassa, kunnes tutkimustulokset on raportoitu.
Sähköinen aineisto on suojattu käyttäjätunnuksella
ja salasanalla.
Laadullisen sisällönanalyysin uskottavuuteen liittyviä
kysymyksiä voidaan tarkastella analyysiprosessin
eri vaiheita arvioiden. Aineiston uskottavuus liittyy
aineiston keruuseen, tutkittavien valintastrategiaan
ja analyysiyksikön valintaan.16 Tässä tutkimuksessa

tutkittavat valittiin sopivuusotannalla jakamalla
tutkimuslomakkeet vuoden 2017 Sairaanhoitajapäiville
osallistuneille työssä oleville hoitotyöntekijöille, jotka
kävivät Hotuksen esittelypisteessä. Kyselylomakkeiden
jakaminen Sairaanhoitajapäivien yhteydessä ei
mahdollistanut muistutusten tekemistä. Katoon
kuuluvien tietojen puuttumista ei pidetä merkityksellisenä
suhteessa tämän tutkimuksen tarkoitukseen.
Uskottavuus aineiston organisointivaiheessa liittyy
luokkien määrittelyn perusteltavuuteen ja analyysin
toteuttamiseen sekä sen tulosten varmistamiseen.16 Yksi
tutkijoista analysoi aineiston, jonka jälkeen analyysiä ja
sen tuloksia tarkasteltiin tutkimusryhmässä. Tuloksia
havainnollistettiin taulukkomuotoon, joka mahdollistaa
tulosten ja aineiston yhteneväisyyden arvioinnin.16
Tulosten luotettavuuteen liittyvät kysymykset
kohdentuvat siihen, miten hyvin tulokset kuvaavat
tutkittavaa ilmiötä, ja miten ne ovat siirrettävissä
hoitotyöhön.14 Tämän tutkimuksen tuloksia ei
voida yleistää. Tutkimuksen avulla saadaan kuvaus
tutkittavasta ilmiöstä, ja tuloksia tulee harkiten siirtää
vastaaviin konteksteihin.
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Hyvä työssä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen
Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää millaista tietoa
hoitotyöntekijät käyttävät potilasta ja hänen hoitoon
koskevassa päätöksenteossa. Saatua tietoa hyödynnetään
suunniteltaessa hoitotyöntekijöiden näyttöön perustuvan
osaamisen vahvistamiseen liittyviä tukirakenteita.

Pyydämme Sinua ystävällisesti vastaamaan alla oleviin
kysymyksiin. Vastaamalla voit auttaa näyttöön perustuvan
toiminnan ja siinä tarvittavan osaamisen kehittämiseksi
tarvittavan koulutuksen suunnittelua.

Kysely on nimetön ja luottamuksellinen. Tulokset raportoidaan
siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa tutkimuksen
missään vaiheessa. Tulokset julkaistaan kuluvan vuoden
aikana Hoitotyön Tutkimussäätiön sivuilla (www.hotus.fi),
niistä julkaistaan myös tieteellinen artikkeli.

Pyydämme palauttamaan vastauksesi Sairaanhoitajapäivien
aikana Hoitotyön Tutkimussäätiön esittelypisteeseen
Messukeskuksessa. Jos haluat osallistua myös kyselyn
yhteyteen järjestettyyn arvontaan, pyydämme sinua
täyttämään yhteystietosi:

Yhteistyöstä kiittäen,
Hannele Siltanen

Anne Korhonen

Virpi Jylhä

Arja Holopainen

Hoitotyön tutkimussäätiö
tutkija (TtT opiskelija)
hannele.siltanen(at)hotus.fi

Hoitotyön tutkimussäätiö
tutkija (TtT)
anne.korhonen(at)hotus.fi

Hoitotyön tutkimussäätiö
tutkija (FT)

Hoitotyön tutkimussäätiö
tutkimusjohtaja (TtT)
arja.holopainen(at)hotus.fi

KYSYMYSLOMAKE
Valitse alla olevista vaihtoehdoista itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto.

Taustatiedot

Potilaan hoitoa koskeva päätöksenteko

1. Mihin alla olevista ikäryhmistä kuulut?
20 - 29 vuotta
40 - 49 vuotta
60 v tai yli

30 - 39 vuotta
50 - 59 vuotta

2. Koulutuksesi?
(Valitse ylin/korkein tutkinto)
Toisen asteen tutkinto
esim. lähi- tai perushoitaja
Opistoasteen tutkinto
esim. sairaanhoitaja
Ammattikorkeakoulututkinto
esim. sairaanhoitaja amk
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
esim. sairaanhoitaja yamk
Ylempi korkeakoulututkinto
esim. terveystieteiden maisteri
Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto
esim. terveystieteiden tohtori
3. Työkokemuksesi pituus
sosiaali- ja terveydenhuollossa?
alle 5 vuotta
11 - 20 vuotta
yli 30 vuotta

5 - 10 vuotta
21 - 30 vuotta

4. Nykyinen työpaikkasi?
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Yksityinen sektori
(esim. yksityinen hoitolaitos, säätiö)
Muu, mikä?
_____________________________________

5. Kuvaa tilanne, jossa teit mielestäsi potilaan
hoitoa koskevan vaativan päätöksen.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
6. Kerro, millaista tietoa käytit edellä
kuvaamassasi tilanteessa
(esim. mitä tiedonlähteitä käytit,
mistä löysit ja miten hyödynsit)?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
7. Millaista tietoa tarvitsit potilaalta
kuvaamassasi tilanteessa ja miten
sait tarvitsemasi tiedon?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

8. Kirjallisuudessa kuvataan hoitajien
konsultoivan mielellään kollegaa
päätöksenteossa.
a. Millaisessa tilanteessa konsultoit kollegaa?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
b. Kerro, mistä tunnistat, että kollega on
luotettava tiedonlähde tässä
päätöksenteossa?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Nimi:
_____________________________________________
Osoite:
_____________________________________________
_____________________________________________

Hotus
Kaikilla potilailla on oikeus saada
vaikuttavaa, turvallista ja laadukasta
hoitoa – siitä vastaa jokainen sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilainen!

