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Hoitotyön
tulokset

Lait ja hoitotyösensitiivinen laatu
• Sote-uudistuksen lainsäädäntö velvoittaa hyvinvointialueen seuraamaan

ja valvomaan vastuullaan olevien sote-palveluiden laatua, vaikuttavuutta, 

turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta, vertaamaan tietoa kansallisesti sekä 

hyödyntämään tietoa palveluiden johtamisen ja päätöksenteon tukena.

• Hoitotyösensitiivinen laatu kuvataan useimmiten koostuvan rakenteesta, 

prosessista ja tuloksista tai siitä johdetuista viitekehyksistä (Olli & Tervo-

Heikkinen 2020)

• Hoitotyösensitiivinen tulos on

• jokin potilaan vointia, tilaa, käsitystä tai käyttäytymistä kuvaava 

muutos, joka liittyy hoitotyön toimintaan (Maas ym. 1996) 

• merkityksellinen tulos, joka perustuu hoitajan työpanokseen ja 

toiminta-alueeseen, ja josta saatu empiirinen näyttö yhdistää 

hoitotyön interventiot potilaan tuloksiin. (Doran ym. 2011)

• Hoitotyösensitiivisyys -> tila, tapahtuma tai tulos johon hoitotyö ja sen 

toiminta vaikuttaa
T.Tervo-Heikkinen 2022



Hoitotyön
tulokset

Laadun osatekijät
• Yhtenäiset toimintamallit ja ohjeet

• Näyttöön perustuvuus -> tieteellinen, mutta myös 
käytännöstä tuleva näyttö kuten

• Kliiniset tulokset (kaatumiset, painehaavat, 

infektiot, potilas- ja hoitajatyytyväisyys jne.)

• Jatkuva parantaminen / kehittäminen

• Resursointi (osaaminen, välineet, aika)

• Moniammatillinen yhteistyö

• Kollegiaalisuus ja arvot

• Johdon tuki (rakenteet)

• Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen

• Perehtyminen / perehdyttäminen

• Avoimuus (tiedon saanti, tuottaminen jne.)

Laatu koostuu 
• rakenteista, 
• prosesseista,  
• tuloksista

Joita
• mitataan,
• seurataan,
• arvioidaan,
• vertaillaan 

Ja saadun tiedon 
avulla kehitetään
• toimintaa ja
• johtamista 
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Hoitotyön
tulokset

Taustaa HoiVerKe -yhteistyölle
• Yliopistosairaaloiden hoitotyön kehittäjät käynnistivät työnsä syksyllä 

2016 yo-sairaaloiden hallintoylihoitajilta saadun tehtäväksi annon 
pohjalta
• Hoitotyösensitiivisten tulosten (”Nursing-sensitive outcomes”) 

kansallinen kokoaminen

• Tavoitteena aluksi oli seurata indikaattoreita, jotka ovat keskeisiä 
kansainvälisissä akkreditoinneissa (magneettisairaalastatus, JCI-
akkreditointi) → Yhteinen tietotuotanto kansainvälisten määrittelyjen 
mukaisesti → mahdollisuus jatkossa hoitotyön kansainväliseen 
vertailuun (Junttila ym. 2020)

• Tavoitteena on myös valita/seurata kansallisia hoitotyösensitiivisiä 
indikaattoreita, jotka nähdään tarpeellisiksi toiminnan kehittämiselle
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Hoitotyön
tulokset HoiVerKe -viitekehys

Laadukas 
potilaan 
hoitotyö

RAKENNE

Organisaation tehtävä 
ja resurssit, johdon 

kyky fasilitoida 
kehittämistä ja 

muutosta

PROSESSI

Tavoitteiden 
toteuttamiseksi 
luodut prosessit 

TULOS

Hoidon vaikuttavuus, 
potilaan kokemus ja 

turvallisuus, 
henkilökunnan 

kokemus ja 
oppiminen

Hoitotyön toteuttamisen 
rakenteet, kuten 

organisaation ominaispiirteet 
(esim. henkilöstörakenne, 

resurssit, potilaiden 
ominaispiireet)

Hoitotyön 
toteuttamisen 

prosessit 
(esim. 

lääkehoidon ja 
kivunhoidon 

toteuttaminen, 
käsihygienian 
toteutuminen)

• Potilaille haittaa 
aiheuttaneet kaatumiset/ 
putoamiset 

• Painehaavat kaikki ja >2 
asteen 

• Vajaaravitsemusriskin 
arviointi

• Virtsakatetriin liittyvät 
infektiot

• Keskuslaskimokanyyleihin 
liittyvät infektiot

• Hoitotyön potilaspalaute
• Hoitajien työtyytyväisyys
• Psykiatrian tunnusluvut 

määrittelyn alla
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Kansallinen 
vertailu

 Varsinaisen vertailun edellytyksenä
 Materiaalien luovutus- ja käyttöoikeussopimus (HoiVerKe-

sopimus)
 Yksikköjen tyyppiluokittelu → yksittäistä yksikköä ei voida 

tunnistaa
 Tietosuojatun verkkoalustan käyttö aineistojen toimittamiselle 

 Todetut haasteet
 Hoitotyön kirjaamiskäytäntöerojen johdosta aineistoja joudutaan 

keräämään manuaalisesti, otantoina – organisaatioiden 
sitoutuminen luotettavan, kattavan ja jatkuvan tiedon 
tuottamiseen!

 Toiminnalle ei erillisiä resursseja, tapahtuu OTO. 
 Tietojen analysointi ja vertailu in-house –periaatteella sovitun 

työnjaon mukaisesti
 Painehaavaprevalenssitiedot / KYS

 Potilaiden kaatumiset ja putoamiset / TYKS

 Hoitotyön potilaspalaute HoPP / HUS

 Hoitajien työtyytyväisyys NES+ / HUS

 Vajaaravitsemusriski / OYS (tulossa)

 Verkosto teki loppuvuodesta 2019 ilmoituksen THL:lle sosiaali- ja 
terveydenhuollon laaturekisteristä

 THL:n mukaan HoiVerKe-toimintaan ei liity 
tietosuojalainsäädännöllistä ongelmaa eikä tehdyn laaturekisteri-
ilmoituksen perusteella tarvita toimenpiteitä.
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Tiedon 
hyödyntämi-
nen toiminnan 
kehittämisessä

 Jatkuva seuranta tuottaa pitkittäistä tietoa

 Oman yksikön toiminnan seuraaminen esim. laatutaulujen tai 
päivittäisjohtamisen taulujen kautta

 Vertailu edellisiin tapahtumiin

 Vertailu koko organisaatioon

 Vertailu kansalliseen ja kansainväliseen tietoon

 Toiminnan kehittäminen saadun tiedon kautta

 Potilaan hoidon laadun kehittäminen

 Potilasturvallisuuden kehittäminen

 Henkilöstön tyytyväisyyden ja vetovoimaisuuden kehittäminen

 Tieto on yhtä luotettavaa kuin sen ensimmäinen kirjaaminen

 Kirjaajan tulee saada palautetta (tiedon avoimuus)

 Tieto tulee tuottaa samoilla määrittelyillä jokaisessa pisteessä (tiedon 
luotettavuus ja vertailtavuus)

 Tietoa tulee käyttää toiminnan arvioinnissa, kehittämisessä ja laadun 
osoittamisessa asiakkaalle sekä laadun tuottajalle
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Tuotetun 
tiedon 
tarkastelu 
työyksikössä

 Kuukausittain tuotettua / raportoitua tietoa tulee tarkastella omassa 
työyksikössä

 Vertailu koko ”talon” tasoon, vertailu oman yksikön aiempiin kuukausiin, 
kvartaaleittain kansallisiin / kansainvälisiin tietoihin, vuosia aina edeltäviin 
vuosiin

 Nosta esille muutokset -> + / - (esim. laatutaululle)
 Positiivinen muutos -> anna kiitosta, kannusta eteenpäin

 Negatiivinen muutos -> pohdi 

 Mistä muutos voi johtua? 

 Kuinka voimme vaikuttaa tulevaisuudessa? 

 Mieti kehittämistoimenpiteitä. 

 Kannusta jatkamaan laadun kehittämistä – muutosta tapahtuu aina. 

 Jos muutos on negatiivinen useamman kuukauden seurannassa tarkempi 
pohtiminen on tarpeellista potilashoidon laadun ja turvallisuuden 
varmistamiseksi.
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Vielä pari sanaa

Tiedolla 
johtamista ja 
kehittämistä

 Näyttöön perustuvaa tietoa ei ole ainoastaan se tieto, jota tuotetaan 
tieteellisestä näkökulmasta ja josta kirjoitetaan kansainvälisiä 
artikkeleita.

 Näyttöön perustuvaa tietoa tuotetaan myös tässä ja nyt, suoraan 
työyksiköistä, sen henkilöstöltä ja potilailta koottavana datana.

 Tietoa tuotetaan päivittäin huomaamattamme mm. hoitopäivistä, 
henkilöstön määristä, työtunneista, mutta myös kirjattuna tietona 
hoitokertomukseen, sekä kuukausittaisilla prevalensseilla tai 
kvartaaleittain toteutettavilla kyselyillä.

 Tiedon kokoamisen tarkoitus ei ole tiedon keruu sinänsä!

 Vaan tiedon avulla voimme
 Yhtenäistää käytäntöjä näyttöön perustuen

 Ehkäistä ongelmien syntyä ja puuttua jo ilmeneviin ongelmiin

 Edistää potilasturvallisuutta ja –tyytyväisyyttä

 Edistää työhyvinvointia, -turvallisuutta ja –tyytyväisyyttä

 Mutta saako tiedon tuottaja riittävästi palautetietoa?

 Ja ennen kaikkea osaako hän tulkita ja yhdistää tuotettua tietoa niin, 
että se hyödyttäisi häntä itseään sekä käytännön kehittämistä?
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