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1 Johdanto 
 

Useiden Sosiaali- ja terveysministeriön tuottamien hoitotyön tavoite- ja toimintaohjel-

mien tavoitteena on vahvistaa hoitotyöntekijöiden asiantuntemusta ja hoitotyön vaikut-

tavuutta sekä aloittaa näyttöön perustuvan hoitotyön toiminnan kehittäminen (STM 

2003: 3; Perälä – Toljamo –Vallimies-Patomäki – Pelkonen 2008: 5; STM 2009: 33).  

Tulevaisuudessa kansallisen hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman (2004–2007) pai-

nopisteinä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä ovat hoitotyön toimintamalli-

en ja hyvien käytäntöjen kehittäminen ja toteuttaminen, vaikuttavuuden arviointi ja 

vaikuttavuustutkimusten hyödyntäminen sekä toiminta- ja koulutusyksiköiden yhteistyö 

(Perälä – Toljamo –Vallimies-Patomäki – Pelkonen 2008: 52). Lisäksi terveydenhuolto-

laki edellyttää toiminnan perustumista näyttöön sekä hyviin hoito- ja toimintakäytän-

töihin (2011: § 8). 

 

Kumppanuuksia syventämässä – A-klinikkasäätiö vuoteen 2015 strategian (2011) mu-

kaan hoito- kuntoutuspalvelujen lisäksi A-klinikkasäätiö tarjoaa tulevaisuudessa myös 

kehittämis- ja tutkimusosaamista. Tavoitteena on, että hoito ja kuntoutus nivoutuvat 

kehittämishankkeisiin ja soveltavaan tutkimukseen. Tiedonkeruukäytännöt ja tutkimus-

tiedon hyödyntäminen tulevat olemaan entistä enemmän osana hoitotyötä.  

 

A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala on riippuvuusongelmien hoitoon erikoistu-

nut sairaala. A-klinikkasäätiön strategian mukaisesti Järvenpään sosiaalisairaalan osalta 

toteutettiin vuonna 2012 Kumppanuksiin perustuva palvelukulttuuri kehityshanketta. 

Vuonna 2013 tämä hanke jatkui Järvenpään sosiaalisairaalan asiakas- ja henkilöstöläh-

töisten palveluketjujen kehityshankkeena. Opinnäytetyö toteutettiin kehitystyönä, joka 

oli osa Kumppanuksiin perustuva palvelukulttuuri kehityshanketta. Kehitystyön tarkoi-

tuksena oli kuvata hoitohenkilökunnan valmiuksia näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. 

Toisena tarkoituksena oli kehittää hoitotyöntekijöiden valmiuksia näyttöön perustuvaan 

tutkimus- ja kehitystoimintaan.  

 

Näyttöön perustuva toiminta (Evidence-Based Practice) ja näyttöön perustuva hoitotyö 

(Evidence-Based Nursing) ovat käsitteinä vakiintuneet terveydenhuollon terminologiaan 
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1990- luvulta lähtien (Elomaa – Mikkola 2008: 6; Perälä ym. 2008: 13–14; Sarajärvi – 

Markkanen 2009: 1).  Näyttöön perustuvan hoitotyön tavoitteena on hyvätasoinen ja 

tasalaatuinen osaaminen ja toiminta (STM 2009: 33). Terveydenhoitoalalla vaaditaan 

hoitotyön laatua ja tuloksellisuutta. Näihin vaatimuksiin voidaan vastata näyttöön pe-

rustuvalla hoitotyöllä. (Lahtonen – Hupli – Johansson 2010: 115.) Yhtenäiset hoitotyön 

käytännöt auttavat parantamaan potilaan hoidon laatua, vapauttavat hoitotyöntekijöiltä 

resursseja potilaan hoitoon sekä edistävät hoitotyön vaikuttavuutta (Sarajärvi 2009: 

10; Sarajärvi – Markkanen 2009: 1; Sarajärvi 2010: 12; Holopainen – Korhonen – Miet-

tinen – Pelkonen – Perälä 2010: 38). 

 

Kehitystyö toteutettiin toimintatutkimuksen periaatteita noudattaen. Kehitystyön perus-

tana oli Järvenpään sosiaalisairaalan hoitotyöntekijöille suunnattu Näyttöön perustuva 

osaamisen vahvistaminen kysely. Hoitotyöntekijöillä tässä opinnäytetyössä tarkoitetaan 

lähihoitajia, sairaanhoitajia ja sosiaaliterapeutteja. Kyselyn pohjalta suoritettiin alkukar-

toitus vuonna 2012 ja loppukartoituskysely samalla kyselylomakkeella vuonna 2013. 

Alkukartoituksen jälkeen perustettiin Järvenpään sosiaalisairaalan strategiahankkee-

seen liittyen tiedonkeruu kehitystyöryhmä. Kehitystyöryhmän kokoontumiset kirjattiin 

sekä niistä laadittiin muistiot. Ryhmä kokoontui noin neljän kuukauden ajan. Tavoittee-

na oli, että tämän kehitystyön tuloksista saatua tietoa voidaan hyödyntää Järvenpään 

sosiaalisairaalan strategiatyössä, uudessa palveluketjuhankkeessa ja hoitotyön toimin-

nallisten rakenteiden uudistamisessa sekä hoitohenkilökunnalle suunnattujen koulutus-

ten suunnittelussa.  

 

2 Näyttöön perustuva hoitotyö 
 

2.1 Käsitteen määrittelyä 
 

Näyttöön perustuvalla toiminnalla (Evidence-Based Practice, EBP), näyttöön perustuval-

la hoitotyöllä (Evidence-Based Nursing, EBN), tutkimukseen perustuvalla toiminnalla 

(Research-Based Practice, RBP) ja näyttöön perustuvalla johtamisella (Evidence-Based 

Management, EBM) sekä näyttöön perustuvalla lääketieteellä (Evidence-Based Medici-

ne, EBM) tarkoitetaan parhaan ajantasaisen tutkimustiedon käyttöä hoitotyön päätök-



3 

 

 

 

 

 

senteossa (Sackett – Rosenberg – Gray – Haynes - Richardson 1996: 71, Rycroft-

Malone – Seers – Titchen – Harvey – Kitson – Mc-Cormack 2004: 82; Banning 2005: 

411; Sarajärvi 2009: 10, Sarajärvi – Mattila – Rekola 2011: 11). 

 

Näyttöön perustuva hoitotyö tarkoittaa parhaan ajan tasalla olevan tiedon arviointia ja 

harkittua käyttöä yksittäisen potilaan, potilasryhmien tai väestön terveyttä koskevassa 

päätöksenteossa ja hoitotyössä (Sackett ym. 1996: 71; French 1999: 73; Rycroft-

Malone ym. 2004: 82; Banning 2005: 412; Sarajärvi 2009: 10; Sarajärvi 2010: 12). 

Harkittu tiedon käyttö tarkoittaa eri hoitovaihtoehtojen hyötyjen ja haittojen vertaile-

mista, hoitotyöntekijän kliiniseen asiantuntijuuteen sekä potilaan tilanteeseen ja toivo-

muksiin perustuvaa arviointia.  Tiedon käyttökelpoisuuden arvioimisen kriteereitä voivat 

olla toteutettavuus, merkittävyys, tarkoituksenmukaisuus ja vaikuttavuus potilaan hoi-

toon. Näyttöön perustuva toiminta ei ole kritiikitöntä viimeisimmän tutkimustiedon 

noudattamista, vaan yksilöllisesti tilanteen mukaan sovellettua toimintaa. (Sackett ym. 

1996: 72; Elomaa – Mikkola 2008: 10; Korhonen – Korhonen – Holopainen 2010: 38.)  

 

Näyttöön perustuvasta hoitotyöstä on olemassa useita määritelmiä. Tässä opinnäyte-

työssä näyttöön perustuva hoitotyön asiakkaan hoidossa tarkoittaa sitä, että hoitopää-

tökset perustuvat tutkimustietoon, asiantuntijan kokemustietoon, asiakkaan kokemus-

tietoon sekä organisaation resursseihin. (Rycroft – Malone 2003: 81; Perälä 2008: 11; 

Sarajärvi 2009: 10–14; STM 2009: 55; Sarajärvi 2011: 12)  

 

Käytännön hoitotyön tarpeisiin tutkimustieto on käytännöllisimmässä muodossa Käypä 

hoito-suosituksissa ja Hoitotyön suosituksissa, jotka perustuvat systemaattisesti kerät-

tyyn, kriittisesti arvioituun ja parhaaseen mahdolliseen tutkimusnäyttöön (STM 2009: 

55–56).  Käypä hoito- ja Hoitotyön suositusten tutkimustietoa käytetään harkiten huo-

mioiden olemassa olevat resurssit, tiedon sopivuus organisaation käytännön tarpeisiin, 

asiakkaan toiveet ja kyky toimia suositusten mukaan (Lehtomäki 2009: 134). Tietoa 

asiakkaan tilanteesta saadaan häneltä itseltään ja hänen lähiverkostoltaan. Hoitopalve-

luiden käyttäjillä on arvokasta tietoa palveluiden toimivuudesta. Tätä tietoa tulisi hyö-

dyntää hoitopalveluiden kehittämisessä sekä asiakkaiden osallisuuden lisäämisessä 

omaan hoitoonsa ja kuntoutukseensa. (Rycroft – Malone 2003: 87–88; Laitila – Nikko-

nen – Pietilä 2012: 264–267.)  Potilaan osallisuus muodostuu osallistumisen, toiminnan 



4 

 

 

 

 

 

ja vaikuttamisen kautta. Osallisuuden toimintakulttuurissa potilas on hoitotyön ammat-

tilaisen rinnalla jo hoidon sisällön ja toteutustavan suunnitteluvaiheessa. Osallisuuden 

myötä potilaan oma vastuu hoidosta kasvaa. (Kettunen – Kivinen 2012: 40–41.) Hoito-

työn asiantuntijan tieto on käytännön työn kautta saatua tietoa, joka ilmenee taitona 

soveltaa eri lähteistä saatua tietoa potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa poti-

laan yksilöllinen tilanne huomioiden (STM 2009: 55).  

 

Näyttöön perustuvan hoitotyön tavoitteena on potilaan mahdollisimman hyvä hoito. 

Näyttöön perustuvan toiminnan edellytyksenä on eettisesti hyväksyttävien, parhaan 

ajantasaisen tutkimustiedon ja muun mahdollisimman luotettavan tiedon käyttö hoito-

työn päätöksenteon tukena. Taustalla on ajatus siitä, että mitä luotettavampaan tie-

toon päätöksenteko potilaan hoidosta perustuu, sitä paremmin voidaan potilaan hoidon 

tarpeisiin vastata. Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisen taustalla on myös pyr-

kimys hallita terveydenhuollon kustannuksia, kustannuksiin voidaan vaikuttaa hoidon 

oikealla valinnalla.  (Elomaa – Mikkola 2008: 6; Sarajärvi 2009: 10.) 

 

Näyttöön perustuvan hoitotyön tavoitteena on vastata asiakkaan ja potilaan hoidon 

tarpeeseen tarjoamalla parhaita mahdollisia, vaikuttaviksi tunnistettuja menetelmiä ja 

hoitokäytäntöjä. Näyttöön perustuvan hoitotyön tarkoituksena on yhtenäistää asiakkai-

den ja potilaiden hoitokäytäntöjä, lisätä hoitotyön toimintojen tehokkuutta sekä henki-

löstön osaamista. Yhtenäisillä hoitokäytännöillä varmistetaan, että potilaan hoito on 

oikeudenmukaista ja laadukasta hoitopaikasta riippumatta. Hoitotyön tutkimus, johta-

minen sekä koulutukset luovat edellytykset näyttöön perustuvalle hoitotyölle.  Näyttöön 

perustuvan hoitotyön edellytyksenä on, että tutkimus- ja seurantatietoa hoitotyöstä on 

saatavilla ja tieto on käyttökelpoista. (STM 2009: 53–54.)  Tieteellisten tutkimustulos-

ten lisäksi näyttö tarkoittaa hyväksi havaittua toimintaa sekä kokemukseen perustuvaa 

näyttöä (Mattila – Koivisto – Häggman-Laitila 2004: 30; Sarajärvi – Mattila – Rekola 

2011: 12). Näyttöön perustuvalla toiminnalla on vaikuttavuutta potilaiden hoitoon kui-

tenkin vasta sitten, kun tutkimustieto saa aikaan muutoksia hoitotyöntekijän asenteis-

sa, tiedoissa ja taidoissa (Perälä – Toljamo – Vallimies-Patomäki – Pelkonen 2008: 18). 
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2.2 Hoitotyöntekijöiden valmiudet näyttöön perustuvaan hoitotyöhön 
 

2.2.1 Hoitotyöntekijöiden tiedot  
 

Tiedolliset valmiudet syntyvät oppimalla tapahtuneiden asioiden omaksumisen seura-

uksena. Työhön liittyvät tiedolliset valmiudet muodostuvat periaatteiden, teorioiden ja 

käytäntöjen kokonaisuudesta. (OPM 2009: 17.) Kokemukseen perustuva tiedon käyttö 

on omakohtaista kokemuksen kautta omaksuttua tietoa, joka näkyy hoitotyön toimin-

nassa. Kokemukseen perustuva tieto on osoittautunut käyttökelpoiseksi useissa tilan-

teissa ja se on kehittynyt pitkän kokemuksen myötä. Tätä tietoa kutsutaan hiljaiseksi 

tiedoksi. Kokemukseen pohjautuvan tietoperustan kasvu hoitotyön asiantuntijuudeksi 

näyttöön perustuvassa hoitotyössä edellyttää oman osaamisen jatkuvaa päivittämistä 

ja arviointia, itsensä kehittämistä näyttöön perustuen, verkosto-osaamista, työyhteisön 

kriittistä arviointia ja uusien näkökulmien etsimistä.  (Sarajärvi 2011: 80–81, 85; Sara-

järvi – Mattila – Rekola 2011: 40–43) Hoitokulttuurin muutos näyttöön perustuvaksi 

edellyttää, että hoitotyöntekijöillä on tarpeeksi tietoa siitä, miten näyttöön perustuva 

hoitotyö vaikuttaa potilaan hoidon tuloksiin, hoitohenkilökunnan työhön sekä koko or-

ganisaatioon (Sarajärvi- Mattila – Rekola 2011: 37).   

 

Tutkimustietoa on nykyään runsaasti saatavilla, mutta ongelmana on tiedon määrän 

hallinta ja käytäntöön soveltaminen (Elomaa – Mikkola 2008: 9).   Hoitotyöntekijät tu-

keutuvat useimmiten omaan kokemukseen tai työtoveriin, tutkimustietoa hoitotyönteki-

jät käyttävät huomattavasti vähemmän (Brown ym. 2010: 1945; Sarajärvi – Rehn 

2010: 50). Ammattilehtiä hoitotyöntekijät seuraavat aktiivisesti, mutta tieteellisiä ja 

erityisesti vieraskielisten julkaisujen seuraaminen on vähäistä. Vieraskielisyys tutkimus-

artikkeleissa on tutkimustiedon käytön edistäviä ja estäviä tekijöitä kartoittavissa tut-

kimuksissa todettu suurimmaksi tutkimustiedon käytön esteeksi. Terveydenhuollon 

tietokantoja hoitotyöntekijät tuntevat vähän, vaikka tiedonhakutaitoja pidetään tarpeel-

lisena.  (Elomaa 2003: 8; Sarajärvi – Markkanen 2009: 44–45; Lahtonen – Hupli – Jo-

hansson 2010: 115.) Yleisimmin hoitotyöntekijät kokevat saavansa tutkimustietoa eri-

laisten koulutustilaisuuksien ja ammattikirjallisuuden kautta (Tuomi 2008: 136; Lehto-

mäki 2009: 131).  

 



6 

 

 

 

 

 

Hoitotyön tutkimusklubit ovat näyttöön perustuvan hoitotyön menetelmä, jossa pää-

paino on keskustelussa. Tutkimusklubien tarkoituksena on kokoontua keskustelemaan 

jostakin tietystä tieteellisessä lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, johon on etukäteen 

perehdytty. (Sarajärvi – Mattila – Rekola 2011: 135–136.) Tutkimusklubitoiminta edis-

tää tietoisuutta omana alan tutkimuksista sekä auttaa hoitotyöntekijöitä käyttämään ja 

arvioimaan tutkimustietoa.  Tutkimusklubien tutkimusaiheeksi valitaan organisaation 

käytännön tarpeista nouseva teema. Tavoitteena on vahvistaa näyttöön perustuvaa 

hoitotyötä auttamalla esimiehiä ja hoitotyöntekijöitä etsimään ja käyttämään tutkimus-

tietoa, tavoitteena on myös vahvistaa kriittistä tutkimusten lukutaitoa. Tutkimusklubien 

avulla voidaan kehittää työyhteisön näyttöön perustuvaa hoitotyötä. (Luby – Riley – 

Towne 2006: 102; Hughes 2010: 66; Sarajärvi – Mattila – Rekola 2011: 135–136.) 

 

2.2.2 Hoitotyöntekijöiden taidot  

 
Taidolliset valmiudet tarkoittavat kykyä soveltaa tietoa, ratkaista ongelmia ja suorittaa 

annettuja tehtäviä (OPM 2009: 17). Tutkimustiedon käyttö hoitotyöntekijän toimintana 

vaikuttaa hoitotyöntekijän oman ammattitaidon ja hoitotyön kehittämisen lisäksi myös 

potilaan saaman hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen. Oman ammattitaidon ylläpitämi-

nen ja kehittäminen edellyttävät oman ammattialan tiedon aktiivista seuraamista.  

Oman tietoperustan aktiivinen päivittäminen muuttaa käsityksiä asioista sekä kehittää 

ymmärrystä ja kykyä havaita ongelmia. Hoitotyöntekijän ajattelussa tapahtuva muutos 

muuttaa todennäköisesti hänen suhtautumistaan ja toimintaansa myös hoitotyön käy-

tännön toiminnassa. (Elomaa – Mikkola 2008: 10–11; Sarajärvi – Mattila – Rekola 

2011: 34–35.) 

 

Asiantuntijuuden kasvu edellyttää erityyppisten tiedonlähteiden ja oman alan seuraa-

mista, jatkuvaa tietojen päivittämistä sekä kriittistä arviointia omaa toimintaa ja toi-

minnasta syntyvään kokemustietoa kohtaan (Elomaa – Mikkola 2008: 11–13; Sarajärvi 

2011: 89). Tämä edellyttää subjektiivista halua ja motivaatiota opiskella. Asiantuntijuu-

den kasvu on jatkuva prosessi, jossa ammatillinen osaaminen laajenee. (Liimatainen 

2009: 68.) Asiantuntijuuteen kuuluu ajantasaiset tiedot, kyky suunnitelmallisuuteen ja 

kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä. Asiantuntijuus ilmenee oman työn jatkuvana kehittä-

misenä ja arvioimisena. Asiantuntija pyrkii uudistumaan ja haluaa löytää uusia tapoja 
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tehdä työtä. Eettisten näkökantojen pohtiminen ja ongelmien esille tuominen ovat osa 

ammatillista kehittymistä. (Kuokkanen – Leino-Kilpi – Katajisto 2012: 84–89.) 

 

Osaaminen tarkoittaa tietojen, taitojen ja pätevyyden yhdistelmää. Osaaminen ilmenee 

laaja-alaisena kykynä hyödyntää tietoja, taitoja ja pätevyyttä työssä sekä yhteiskunnan 

jäsenenä. (OPM 2009 17; Sarajärvi – Mattila – Rekola 2011: 46.) Näyttöön perustuvan 

hoitotyön osaaminen ilmenee esimerkiksi pohdittaessa, onko jokin tieto sovellettavissa 

hoidettaviin potilaisiin ja miten tietoa voidaan soveltaa yksittäisen potilaan tilanteeseen 

(Korhonen – Jylhä – Holopainen 2012: 41). Hoitotyöntekijöiden osaamistarpeiden tie-

dostamista edistää oman työn kriittinen arviointi ja tutkimuksiin perehtyminen (Sara-

järvi – Erkkilä 2012: 30). Osaamisen kehittämisen perustuessa työntekijöiden koulutuk-

siin on tärkeää tiedostaa, että yksilöiden oppiminen ei ole sama asia kuin työyhteisön 

oppiminen. Tämän vuoksi organisaatiossa on tärkeää suunnitella, miten osaamisen 

jakaminen työyhteisössä varmistetaan. (Kivinen 2008: 200.)   

 

Korkeammin koulutetuilla ja säännöllisesti tutkimustietoa käyttävillä hoitotyöntekijöillä 

on paremmat edellytykset käyttää ja soveltaa tutkimustietoa kuin muilla hoitotyönteki-

jöillä. Ammattikorkea- tai yliopistokoulutus näyttäisi lisäävän valmiuksia tutkitun tiedon 

käyttöön. Näyttöön perustuvan hoitotyön esteenä hoitotyöntekijöiden kokemusten mu-

kaan on se, että heillä ei ole riittävästi aikaa tutkimusten lukemiseen eikä myöskään 

riittävää tutkimusmenetelmien tuntemusta. (Koehn – Lehman 2007: 209; Sarajärvi – 

Markkanen 2009: 6; Lahtonen – Hupli – Johansson 2010: 115; Määttä – Wallmyr 2010: 

3432.)   

 

Sähköisten tietokantojen käyttö ja hoitotieteellisten julkaisujen lukeminen mahdollistaa 

tutkimustiedon käytön hoitotyön päätöksenteon tueksi (Lahtonen – Hupli - Johansson 

2010: 115). Haasteena näyttöön perustuvassa hoitotyössä on hoitotyöntekijöiden tie-

donhallintataitojen kehittäminen. Hoitotyöntekijät kokevat tiedon hakemisen tietokan-

noista usein vaikeaksi. (Rajalahti – Saranto 2011: 249.) Suurimpana esteenä sähköi-

sessä tiedonhaussa on usein riittämätön tiedonhaun osaaminen ja riittämättömät ajalli-

set resurssit käytön opettelulle (Lehtomäki 2009: 132). Hoitotyöntekijöillä on myös 

vaikeuksia tutkitun tiedon soveltamisessa käytännön hoitotyöhön (Määttä – Wallmyr 

2010: 3432). Organisaatiosta peräisin olevia esteitä voivat olla kiihtyvä työtahti sekä 
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puutteelliset resurssit. Lisäksi uusien käytäntöjen käyttöönotto koetaan usein vaikeana. 

(Pakkonen – Salminen – Hupli 2010: 35).  

 

Tutkimukseen perustuvan toiminnan kehittämisessä hoitotyöntekijöiden tulee saada 

tukea koulutuksen ja tutkimuksen edustajilta. Hoitotyössä tulee olla edellytyksiä hakea 

sekä lukea tutkimuksia, keskustella tutkimuksista, mahdollisuuksia kokeilla uusia toi-

mintatapoja, hyödyntää niistä saatuja tuloksia sekä osallistua tutkimukseen. Tutkitun 

tiedon käyttöä hoitotyössä edistävät tiedon helppo saatavuus sekä käytännönläheisyys. 

(Sarajärvi 2009: 12–13, Pakkonen – Salminen – Hupli 2010: 35.) Hoitotyön perus- ja 

toimipaikkakoulutuksessa tutkimustiedon käytön opetukselle olisi tarvetta (Melender – 

Häggman – Laitila 2010: 52).  Näyttöön perustuvan tiedon soveltamisosaamista voi-

daan vahvistaa organisaation ja koulutustahojen yhteisillä tutkimusten käytäntöön so-

veltamisen ja työelämän kehittämisen hankkeilla (Tuomi 2008: 136). 

 

2.2.3 Hoitotyöntekijöiden asenteet   
 

Tieteellisen tiedon käytön edellytyksenä on hoitotyöntekijöiden positiivinen asenne tut-

kimustietoa kohtaan. Hoitotyöntekijöiden asenteisiin tutkimusten käyttöönotossa vai-

kuttavat kokemukset, ennakkoluulot ja käsitykset. Hoitotyöntekijöiden myönteinen 

asenne tutkimus- ja kehitystyötä kohtaan lisääntyy koulutuksiin sekä tutkimus- ja kehit-

tämisprojekteihin osallistumisen myötä. Työyhteisössä myönteinen ilmapiiri näkyy myös 

kehitysmyönteisyytenä. (Sarajärvi 2009: 11–13; Pakkonen – Salminen – Hupli 2010: 

31; Sarajärvi 2010: 12–14; Sarajärvi – Mattila – Rekola 2011: 36.)  

  

Hoitotyöntekijät kokevat vaikutusmahdollisuutensa muutoksiin usein vähäisiksi, vaikka 

asenteet olisivatkin myönteisiä. Riittävät resurssit sekä ajallinen tuki organisaation ta-

holta ovat osaamisen ja myönteisen asenteen ohella välttämättömiä edellytyksiä tutki-

mustiedon käytölle. Näyttöön perustuvan toiminnan seurauksena organisaation toimin-

takulttuurissa tapahtuviin muutoksia tarvitaan yhteisiä sopimuksia siitä, miten näyttöön 

perustuvaa toimintaa voidaan organisaatiossa toteuttaa. (Elomaa 2003: 8; Scott – Mc-

Sherry 2008: 1093; Pakkonen – Salminen – Hupli 2010: 31–35.)  
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Näyttöön perustuvan hoitotyön ja sen kehittämisen edellytyksenä on, että hoitotyönte-

kijät seuraavat alan kehitystä sekä osaavat käyttää tietoa hoitotyön päätöksenteon 

tukena. Hoitotyöntekijöillä tulee olla valmiuksia totuttujen toimintatapojen kriittiseen 

arviointiin sekä uuden tiedon etsimiseen toiminnan kehittämiseksi. (STM 2009: 54.)  

 

Hoitotyöntekijät soveltavat tutkimustuloksia ensisijaisesti potilaiden hoitoon. Ammatti-

taidon ylläpitämiseen kohdentuva toiminta on sen sijaan vähäistä. (Lahtonen – Hupli – 

Johansson 2010, 115.)  Hoitotyöntekijät näkevät usein kliinisen tutkimuksen irrallisena 

käytännön hoitotyön toteutuksesta (Munroe – Duffy – Fisher 2008: 56).  

Hoitotyön esimiehellä on keskeinen asema tutkitun tiedon käytön edistäjänä. Hoitotyön 

esimiehen asenne tutkittua tietoa kohtaan voi olla merkittävä, kun kysymyksessä on 

tutkitun tiedon käyttöönotto. Esimiehen mukanaolo, kyky ja halu näyttöön perustuvan 

toiminnan luomiseen, resurssien järjestäminen, tiedon välittäminen ja palautteen an-

taminen ovat toiminnan onnistumisen edellytyksiä. Näyttöön perustuvan toiminnan 

käyttöönotto osaksi hoitotyötä ei kuitenkaan onnistu, ellei hoitotyöntekijät sisäistä vas-

tuutaan näyttöön perustuvan hoitotyön edistämisessä. Näyttöön perustuva hoitotyötä 

tulisikin pitää yhtenä ammattiarvona. (Hudson ym. 2008: 413; Perälä ym. 2008: 15; 

Sarajärvi 2009: 12; Pakkonen – Salminen – Hupli 2010: 36; Sarajärvi – Mattila – Rekola 

2011: 37.) 

 

2.3 Hoitotyön johtaminen näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä 
 

Näyttöön perustuva toiminta edellyttää työyhteisössä toimintakulttuurin muutosta. Hoi-

totyön johtajat ovat vastuussa työyhteisön hoitotyön kehittämisestä. Hoitotyön johta-

misen haasteena on tunnistaa ne näyttöön perustuvan toiminnan tiedolliset, taidolliset 

ja asenteelliset esteet, joihin on mahdollista työyhteisössä vaikuttaa esimerkiksi koulu-

tuksen ja ohjauksen avulla. Hoitotyön johdon tulee myös tunnistaa hoitotyöntekijöiden 

muutosvastarinta sekä kehittää ja tukea muutosvalmiuksia. (Sarajärvi 2009: 13; Sara-

järvi 2011: 91; STM 2009: 55–58.) 

 

Näyttöön perustuva toiminta tukee tiedolla johtamista. Tämän edellytyksenä on, että 

käytettävissä on hoitotyöstä kerättyä tutkimus- ja seurantatietoa, kerätty tieto on käyt-

tökelpoista ja se on toimintayksikössä saatavilla. Keräämällä seurantatietoa hoidon vai-
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kutuksista ja käyttämällä sitä päätöksenteon tukena, hoitotyön johto vahvistaa näyt-

töön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen toteutumista hoito- ja palveluprosessien eri 

vaiheissa. Näyttöön perustuvaa toimintaa tukeva toimintapolitiikka, toimintakulttuuri ja 

muut näyttöön perustuvan toiminnan edellytykset, kuten tiedon saaminen, käytön tu-

keminen työyksikössä ja yhtenäiset hoitokäytännöt, luodaan hoitotyön johtamisen avul-

la. (Stetler 2003: 101; Sarajärvi 2009 12–13; STM 2009: 33, 54–55.)  

 

Hoitotyön johtajien vastuulla on näyttöön perustuvan toiminnan toteuttaminen ja kehit-

täminen. Tämä edellyttää hoitotyön johdon sitoutumista näyttöön perustuvaan toimin-

taan. Hoitotyön johdon esimerkki ja asennoituminen näyttöön perustuvaa toimintaa 

kohtaan on merkittävää. Mikäli johto ei pidä näyttöön perustuvaa toimintaa tärkeänä, 

eivät siihen myöskään hoitotyöntekijät sitoudu. Hoitotyön johtajien tehtävänä on kan-

nustaa ja olla esimerkkinä hoitohenkilökunnalle tutkitun tiedon käyttämisessä työn ke-

hittämisen välineenä.  Hoitotyön johto toiminnallaan mahdollistaa ajantasaisen tiedon 

saatavuuden hoitotyöntekijöiden käyttöön. (Stetler 2003: 99–101; Sarajärvi 2009: 12; 

STM 2009: 58; Lehtomäki 2009: 192; Pakkonen – Salminen – Hupli 2010: 31; Sarajärvi 

2011: 89–91.)     

 

Hoitotyön johto on näyttöön perustuvan toiminnan mahdollistaja. Hoitotyön johdon 

esimerkki ja positiivinen asenne, resurssien järjestäminen, tutkimuksista keskustelemi-

nen työyhteisössä sekä työryhmän tuki edistävät näyttöön perustuvaa toimintaa. Hoito-

työntekijöiden ajantasaisen tiedon saatavuutta ja käyttöä edistävät mahdollisuus tieto-

järjestelmien, internet-yhteyksien sekä oman alan julkaisujen käyttö työaikana. Tutki-

tun tiedon käyttöä edistävät tiedon helppo saatavuus ja käytännön läheisyys. Näyttöön 

perustuva toiminta edellyttää riittäviä aikaresursseja tutkimustiedon hakemiseen ja 

tiedonhankintataitoja. Monet hoitajat ovat kiinnostuneita etsimään ajantasaista tietoa 

potilaan hoito-ongelmien ratkaisemiseksi, mutta usein ei ole riittävästi aikaa tiedon 

hankkimiseen tai soveltamiseen hoitotyöhön. Hoitotyöntekijät kaipaavat koulutusta 

tietokantojen käyttämiseen ja lisää vaikutusmahdollisuuksia muuttaa nykyisiä hoitokäy-

täntöjä. Organisaatioon liittyviä muita tutkitun tiedon käytön esteitä ovat työmäärän 

lisääntyminen ja organisaation ylisuuret odotukset suhteessa käytettävissä oleviin re-

sursseihin. (Stetler 2003: 101; STM 2009: 55; Lahtonen – Hupli – Johansson 2010: 

116; Mashiach Eizenberg 2010: 33; Pakkonen- Salminen – Hupli 2010: 31.)   
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Hoitotyöntekijöiden asiantuntijuuden kasvu on yhteydessä organisaation olosuhteisiin 

(Kuokkanen – Leino-Kilpi – Katajisto 2012: 89). Näyttöön perustuva toiminta edellyttää 

hoitotyön johdolta ja hoitotyöntekijöiltä alan kehityksen seuraamista, tiedon soveltami-

sen osaamista sekä valmiuksia kyseenalaistaa totutut toimintakäytänteet ja etsiä uutta 

tietoa toiminnan kehittämiseksi. Hoitotyön johdon tulee haastaa hoitohenkilökuntaa 

löytämään uusia työskentelytapoja, joiden avulla monet vanhat rutiinit ja huonommin 

vaikuttavat menetelmät voitaisiin jättää pois käytöstä. Hoitotyöntekijän on tärkeää 

saada myös palautetta johdolta tutkimus- ja kehittämismyönteisyydestä sekä onnistu-

misista. Mikäli tässä onnistutaan, hoitotyöntekijöiden kokema työn mielekkyys lisääntyy 

ja työilmapiiri koetaan kannustavaksi ja voimia säästäväksi.  (Stetler 2003: 101; STM 

2009: 54; Sarajärvi 2009: 10; Holopainen – Korhonen – Miettinen – Pelkonen – Perälä 

2010 44; Sarajärvi 2010: 14.) 

 

Hoitotyön johtajan tehtävänä on varmistaa hoitotyötekijöiden riittävä osaaminen ja 

toimintakäytäntöjen yhtenäisyys sekä vastata vaikuttavien toimintatapojen käytöstä. 

Hoitokäytännöt perustuvat nykyisin valtaosin kokemukseen. Terveydenhuollon ja hoito-

työn käytännön tavoitteita ovat hoitotyön toimintatapoja ja hoitomenetelmiä kehittämi-

nen näyttöön perustuvaksi. Hoitotyön päätöksenteossa otetaan tutkimustiedon lisäksi 

huomioon potilaan tilanne ja toiveet, hoitotyöntekijän käytännön asiantuntemus sekä 

toimintaympäristön resurssit. (Stetler 2001: 274; Sarajärvi 2009: 12; STM 2009: 54; 

Määttä – Wallmyr 2010: 3432; Sarajärvi – Mattila – Rekola: 2011: 12.)  

 

2.4 Tutkimus- ja kehitystoiminta näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä 

 
Tutkimus- ja kehitystoiminnalla eli T&K- toiminnalla (engl. research and development, 

R&D) tarkoitetaan Tilastokeskuksen (2008) määritelmän mukaan systemaattista toi-

mintaa tiedon lisäämiseksi sekä tiedon käyttämistä uusien sovellutusten löytämiseksi. 

Kriteerinä on, että toiminnalla tavoitellaan jotain uutta. Tutkimus- ja kehitystoimintaan 

sisältyy perustutkimus, soveltava tutkimus ja kehitystyö. Perustutkimus ei ensisijaisesti 

tähtää käytännön sovellukseen, vaan tavoitteena on uusien hypoteesien ja teorioiden 

muodostaminen ja testaaminen. Soveltavan tutkimuksen tavoitteena on etsiä sovellu-

tuksia perustutkimuksen tuloksille sekä luoda keinoja ja menetelmiä jonkin ongelman 
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ratkaisemiseksi. Kehitystyö on systemaattista toimintaa, jossa tutkimuksen ja käytän-

nön kokemuksen kautta saatua tietoa käytetään uusien palvelujen, tuotantoprosessien 

ja menetelmien aikaansaamiseen ja olemassa olevien parantamiseen. (SVT 2008; Sara-

järvi – Mattila - Rekola 2011: 35–37.)  

 

Kehitystyöllä tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on tutkimustulosten avulla luoda 

uusia tai entistä parempia palveluja ja toimintatapoja. Kehittäminen on mahdollista 

myös ilman tutkimusta, mutta tutkimus ja kehittäminen toimivat parhaimmillaan yh-

dessä, koska tutkimus voi tarjota toiminnan perusteet jolloin onnistumisen mahdolli-

suudet paranevat. (Heikkilä – Jokinen – Nurmela 2008: 21; Sarajärvi – Mattila – Rekola 

2011: 35–37.) Kehitystyöllä pyritään luomaan käytännöllisiä interventioita (Toikko – 

Rantanen 2009: 20). Kehitystyöhön liittyy näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen, 

tämä edistää tutkimustiedon käytäntöön soveltamista (Tuomi 2008: 3).  

 

Tutkimuksellisessa kehitystoiminnassa käytännön ongelmat ohjaavat tiedontuotantoa. 

Tietoa tuotetaan aidoissa käytännön toimintaympäristöissä ja tutkimukselliset asetel-

mat toimivat tässä apuna. Pääpaino on kehitystoiminnassa, mutta tutkimuksellisia peri-

aatteita pyritään hyödyntämään toiminnassa. Tutkimuksellisten asetelmien ja tiedon 

tuotannon avulla kehitystoiminnan tulokset ja johtopäätökset on tarkoitus nostaa ylei-

semmälle tasolle, jolloin niitä voidaan arvioida myös yleisen merkityksen kannalta. Tut-

kimuksellisessa kehitystoiminnassa tavoitellaan konkreettista muutosta, mutta samalla 

on tarkoitus tuottaa perusteltua tietoa. (Toikko – Rantanen 2009: 22–23.)Tutkiva kehi-

tystoiminta sisältää ajatuksen kehitystoiminnan, kehitystavan, kehityskohteen sekä 

kehitystyötä tekevien ihmisten tutkivasta ja kriittisestä arvioinnista (Heikkilä – Jokinen 

– Nurmela 2008: 23).     

    

Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on kehittää työelämää. Hoitotyöntekijöiden myön-

teinen asenne tutkimus- ja kehitystyötä kohtaan lisääntyy koulutuksiin sekä tutkimus- 

ja kehitysprojekteihin osallistumisen myötä. Työyhteisön myönteinen ilmapiiri näkyy 

myös kehitysmyönteisyytenä. Kehitystoiminta on eräs keskeinen työelämän osaamis-

alue. Oman alansa asiantuntijat voidaan nähdä myös työn kehittäjinä. Hoitotyöntekijäl-

tä edellytetään kykyä toimia työelämän kehittäjänä ja uuden toiminnan suunnittelijana. 

Hoitotyön kehittäminen edellyttää tutkimus- ja kehitystyön osaamista. Tutkimus- ja 
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kehitystyön osaamisen avulla pystytään vastaamaan sekä asiakkaan että nopeasti 

muuttuvan työelämän tarpeisiin. Esimiehen tehtävänä on luoda myönteinen tutkimus- 

ja kehitystyön kulttuuri mahdollistamalla ja tukemalla hoitotyöntekijöiden osallistumista 

erilaisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin. (Sarajärvi 2009: 13; Sarajärvi – Mattila – Re-

kola 2011: 36–38.) Hoitotyöntekijöiden kehittämisosaamista voidaan edistää työelämän 

ja koulutuksen yhteisillä soveltavan tutkimuksen kehittämishankkeilla (Tuomi 2008: 

136). 

 

3 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitohenkilökunnan valmiuksia näyttöön perustu-

vaan hoitotyöhön. Tutkimuksen toisena tarkoituksena oli kuvata hoitotyöntekijöiden 

valmiuksia näyttöön perustuvaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tavoitteena oli, että 

tuloksista saatua tietoa voidaan hyödyntää Järvenpään sosiaalisairaalan strategiatyös-

sä, palveluketjujen ja hoitotyön toiminnallisten rakenteiden uudistamisessa sekä hoito-

henkilökunnalle suunnattujen koulutusten suunnittelussa. 

 

Kehitystyöllä haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Minkälaiset valmiudet hoitotyöntekijöillä on toteuttaa näyttöön perustuvaa hoi-

totyötä? 

2. Minkälaiset valmiudet hoitotyöntekijöillä on toteuttaa näyttöön perustuvaa tut-

kimus- ja kehitystoimintaa?  

 

4 Tutkimuksen toteutus 
 

4.1 Toimintatutkimus 
 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehitystyönä Järvenpään sosiaalisairaalassa toiminta-

tutkimuksen (action research) periaatteita noudattaen. Toimintatutkimus on tutkimus-

strategia, jossa tieteellisiä menetelmiä käyttämällä pyritään teoriatiedon ja käytännön 
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kokemuksellista tietoa yhdistämällä ratkaisemaan organisaatiossa ilmenneitä konkreet-

tisia kehitystarpeita ja saamaan aikaan muutosta. Toimintatutkimuksessa kehitystoi-

minta lähtee käytännön tarpeista ja johtaa uusiin toimintakäytäntöihin. Toimintatutki-

muksessa toteutuvat samanaikaisesti tutkimuksen ja toiminnan näkökulmat. Toiminta-

tutkimuksessa tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutussuhde on aktiivinen ja tasavertai-

nen. (Kananen 2009: 9–13; Sarajärvi ym. 2011: 114.) Toimintatutkimus on väljä tutki-

musstrateginen lähestymistapa, joka saa sisältönsä kohteena olevasta toiminnasta 

(Tuomi – Sarajärvi 2009: 39). Toimintatutkimuksen avulla pyritään tiedostamaan ja 

ratkaisemaan käytännön työelämässä ilmenneitä ongelmia. Toimintatutkimus soveltuu 

parhaiten tilanteisiin, joissa kohteena on esimerkiksi työryhmä ja sen toiminta. Yhteis-

työn tekeminen on oleellinen elementti työryhmässä toteutetun toimintatutkimuksen 

tekemisessä. Yhteistyön onnistuminen edellyttää yhteistä nimettyä tavoitetta.  (Kana-

nen 2009: 9.) 

 

Toimintatutkimuksen alussa kartoitetaan toimijoiden eli työntekijöiden näkemyksiä to-

dellisuudesta. Lähtökohtana ovat käytännön työssä ilmenneet kehityshaasteet. Toimin-

tatutkimus on prosessi, joka etenee kehitystarpeiden tunnistamisesta ja arvioinnista 

uusien toimintamallien suunnitteluun ja käyttöönottoon sekä tulosten arviointiin. Toi-

mintatutkimus on tarkoituksenmukainen menetelmä, kun tavoitteena on työyhteisön 

kehittäminen. Muutos- ja kehitystyö eivät toteudu ulkoapäin tuotuina valmiina malleina, 

vaan onnistumisen edellytyksenä on työntekijöiden aktiivinen osallistuminen muutos-

prosessiin ja omien työkäytänteiden arviointiin ja kehittämiseen. Toimintatutkimuksen 

voima piilee siinä, että työntekijät, joita ongelma koskee, ovat motivoituneita löytä-

mään ratkaisun yhdessä ja samalla valmiita sitoutumaan muutokseen.  Toimintatutki-

mus on luonteeltaan yhteistoiminnallinen, kuitenkin tutkimuksen alulle saattaminen ja 

prosessin ohjaaminen kuuluvat kehittämisvastuussa olevan henkilön vastuualueisiin. 

(Kananen 2009: 9-13; Sarajärvi ym. 2011: 114–115.) Kuvio 1 havainnollistaa toiminta-

tutkimusprosessin etenemistä. 
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1. Nykyisten 
toimintamallien 
selvittäminen

Uusien kehittämistarpeiden 
tunnistaminen

2. Nykyisten 
toimintamallien analyysi ja 

kriittinen arviointi

Osaamistarpeiden kartoitus

3.Uusien toimintamallien 
kehittäminen ja toteutus

4.Uusien toimintamallien 
suunnittelun ja 

käyttöönoton  arviointi ja 
muuttaminen

5. Uusien toimintamallien 
testaaminen ja kriittinen 

arviointi

6. Uusien toimintamallien 
kriittinen arviointi ja 
käytäntöön vieminen

Uuden 

toimintamallin 

suunnittelu ja 

käytäntöön 

soveltaminen 

Kuvio 1. Toimintatutkimusprosessi (Sarajärvi – Mattila - Rekola 2011: 115) 

 

Toimintatutkimuksen tavoitteena on kehittää tai muuttaa toimintaa tutkimuksen avulla, 

tällöin puhutaan interventiosta eli muutokseen suuntaavasta väliintulosta (Sarajärvi – 

Mattila – Rekola 2011: 114). Toimintatutkimuksen avulla pyritään toiminnan paranta-

miseen. Parhaimmillaan toimintatutkimuksesta muodostuu osallistujien yhteinen oppi-

misprosessi, jossa toiminnan pohtiminen, kehittäminen ja arvioiminen nähdään jatku-

vana, päättymättömänä prosessina. (Kananen 2009: 9.) 

 

Tämän opinnäytetyön toimintatutkimus oli luonteeltaan praktinen eli käytännöllinen 

toimintatutkimus. Praktisessa toimintatutkimuksessa tutkija toimii yhdessä hoitotyönte-

kijöiden kanssa. Tutkijan rooli oli osallistava. Tutkija auttaa kehittämisalueiden havait-

semisessa, kehitystyön suunnittelussa sekä saavutetun muutoksen arvioimisessa. (Sa-

rajärvi ym. 2011: 114.) Praktinen toimintatutkimus voidaan nähdä reflektiivisen am-

mattikäytännön edistäjänä, vailla laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita (Tuomi – Sara-

järvi 2009: 40).  
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4.2 Tutkimuksen kohderyhmä  

 

A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala on Suomen ainoa päihdehoitoon ja riippu-

vuussairauksiin erikoistunut sairaala. Järvenpään sosiaalisairaalalla on pitkät perinteet 

tutkimustyöstä, jo 1950-luvulta lähtien sosiaalisairaala on toiminut tutkimussairaalana. 

Sosiaalisairaalan siirryttyä valtion omistuksesta A-klinikkasäätiön alaiseksi yksiköksi 

vuonna 1994 A-klinikkasäätiön tavoitteena oli tehdä sairaalasta opetussairaala, jossa 

harjoitetaan käytännön päihdetyön lisäksi tutkimus- ja kehitystoimintaa. (Järvenpään 

sosiaalisairaala 2012.) Syksyllä 2011 A-klinikkasäätiön strategiassa sosiaalisairaalan 

perustehtävää uudelleen linjattiin niin, että ostaja-asiakkaiden kanssa tehty konsultoiva 

ja palveluprosesseja kehittävä toiminta lisääntyy.  Kumppanuuksia syventämässä – A-

klinikkasäätiö vuoteen 2015 (2011) strategian mukaisesti perinteisten hoito- ja kuntou-

tuspalveluiden lisäksi säätiö tarjoaa myös kehittämis- ja tutkimusosaamista. Tämän 

lisäksi A-klinikkasäätiö kehittää palveluiden vaikutusten ja vaikuttavuuden seurantaa ja 

arviointia. Tavoitteena on, että hoito ja kuntoutus nivoutuvat kehittämishankkeisiin ja 

soveltavaan tutkimukseen. Tämä merkitsee muutoksia myös hoitotyöntekijöiden työn-

kuvassa. Tiedonkeruukäytännöt ja tutkimustiedon hyödyntäminen tulevat olemaan 

entistä enemmän osana hoitotyötä.  

 

Järvenpään sosiaalisairaalan osalta A-klinikkasäätiön strategian mukaisesti toteutettiin 

vuonna 2012 Kumppanuksiin perustuva palvelukulttuuri kehittämishanketta, jonka ta-

voitteena oli tuottaa yhdessä koko henkilökunnan kanssa vastauksia kysymyksiin, mi-

ten uusi strategia, palvelujärjestelmän muutos ja uudet tuotteet muuttavat toimintata-

poja organisaatio- ja yksilötasolla.  Kehittämishankkeeseen liittyi seitsemän eri osa-

aluetta, joita olivat: Järvenpään sosiaalisairaalan palvelukulttuuri, arviointi- ja mene-

telmäkoulutukset, kehittävä työote, sisäinen yhteistyö, yhteistyö kuntien kanssa ja joh-

tamisrakenteen kehittäminen. Kehittämishankkeen tavoitteena oli hoitopalveluiden ke-

hittäminen ja Järvenpään sosiaalisairaalan aseman vahvistaminen hoitopalveluiden 

kehittämisyksikkönä. Jokainen Järvenpään sosiaalisairaalan henkilökuntaan kuuluva 

osallistui jollain tavalla kehittämishankkeeseen. (Weckroth 2013: 3-10). Tämä kehitys-

työ oli osa tätä kehittämishanketta.  
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4.3 Tutkimuksen vaiheet 
 

Tutkimusta voidaan tehdä ilman kehitystyötä, mutta kehitystyötä ei voida tehdä ilman 

tutkimusta (Sarajärvi 2012). Kehitystyön aineisto kerättiin Järvenpään sosiaalisairaalan 

hoitohenkilökunnalle suunnatun Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistaminen alku- 

ja loppukartoituskyselyn vastauksista sekä alkukartoituskyselyn jälkeen perustetun ke-

hitystyöryhmän kokoontumisten perusteella laadituista dokumenteista. Järvenpään 

sosiaalisairaalan hoitohenkilökuntaan kuuluu lääkäreitä, yksikönjohtajia, apulaisosas-

tonhoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja sosionomeja. Tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää hoitohenkilökunnan valmiuksia näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Valmiuksiin 

sisältyy hoitohenkilökunnan asenteet, tiedot ja taidot näyttöön perustuvaa hoitotyötä 

kohtaan. Näyttöön perustuvan hoitotyön menetelmiin kuuluu tutkimus- ja kehitystoi-

minta. Tutkimuksen toisena tarkoituksena oli kehittää hoitotyöntekijöiden valmiuksia 

näyttöön perustuvaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tavoitteena oli, että kehitystyön 

tuloksista saatua tietoa voidaan hyödyntää Järvenpään sosiaalisairaalan strategiatyös-

sä, palveluketjujen ja hoitotyön toiminnallisten rakenteiden uudistamisessa sekä hoito-

henkilökunnalle suunnattujen koulutusten suunnittelussa. Lupa tutkimuksen suorittami-

selle haettiin A-klinikkasäätiön hoito- ja tutkimuseettiseltä toimikunnalta. 

 

Hoitohenkilökunnalle suunnatun kyselyn jälkeen muodostettiin viiden hengen kehitys-

työryhmä, jonka tavoitteet määräytyivät Järvenpään sosiaalisairaalassa toteutettavan 

Kumppanuksiin perustuva palvelukulttuuri kehittämishankeen tarpeista. Kehitystyöryh-

mässä oli edustus Järvenpään sosiaalisairaalan eri yksikköjen henkilöstöstä. Yksiköt 

olivat katkaisu- ja vieroitusosasto, perheosasto, kuntouttava osasto, Hietalinna yhteisö 

ja tukipalvelut. Ryhmän kokoonpano oli moniammatillinen, mukana olleet ammat-

tinimikkeet olivat sairaanhoitaja, lähihoitaja, sosiaaliterapeutti, yksikköjohtaja, ATK-

tukihenkilö sekä kutsuttuna yhdessä kokouksessa kehittämispäällikkö. Kehitystyöryhmä 

kokoontui kerran kuukaudessa noin neljän kuukauden ajan. Kehitystyöryhmän jäsenet 

valittiin jäsenten oman kiinnostuksen perusteella. 

 

Kehitystyöryhmän tavoitteena oli määritellä Järvenpään sosiaalisairaalassa tehtyä poti-

lastiedonkeruuta sekä kehittää uusia tiedonkeruumenetelmiä.  Tavoitteena oli, että 

kerätyn tiedon tulee olla helposti ymmärrettävää, löydettävää ja hyödynnettävää. Ta-

voitteena oli myös kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen Järvenpään sosiaalisairaalas-
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sa. Kerätyn tiedon tulee palvella sekä hoito- että kehitys- ja tutkimustyötä. Saman tie-

don päällekkäistä ja useaan kertaan keräämistä tuli karsia.  Tavoitteena oli myös, että 

tiedonkeruuryhmäksi nimitetty tiimi määrittelee tiedonkeruun sisällön ja käytännöt sekä 

huolehtii uusien toimintamallien käyttöönotosta yhdessä esimiesten ja johtoryhmän 

kanssa. A-klinikkasäätiössä on tällä hetkellä käytössä erilliset potilastietojärjestelmät, 

mutta suunnitteilla on potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen. Myös tätä taustaa 

vasten oli tarpeellista määritellä Järvenpään sosiaalisairaalan nykytilanne sekä sopia 

yhtenäisistä kirjaamiskäytännöistä.  

 

Kehitystyöryhmän ensimmäisenä tehtävänä oli selvittää nykytilanne, eli mitä tietoja 

potilaista tällä hetkellä kerätään, mitä tietoja olisi tarpeen kerätä ja mitä tietoja kirja-

taan kahteen paikkaan. Nykyiset toimintamallit sekä tiedonkeruun tarpeet kartoitettiin 

Järvenpään sosiaalisairaalan eri hoitoyksikköjen työryhmäpalavereissa tehdyillä tilan-

neselvityksillä, selvityksien tulokset käsiteltiin kehitystyöryhmässä. Tulosten mukaan 

potilastiedonkeruuta Järvenpään sosiaalisairaalassa tehdään paljon. Tiedonkeruukäy-

tännöt vaihtelevat jonkin verran hoitoyksikköjen mukaan, mm. Hietalinna-yhteisössä 

potilastiedonkeruu tehtiin paperille muun talon käyttäessä sähköistä potilastietojärjes-

telmää. Yhtenäisiä käytäntöjä hoitoyksiköissä löytyi tehtyjen hoitosuunnitelmien ja päi-

vittäisen kirjaamisen suhteen. Tulosten mukaan Järvenpään sosiaalisairaalan tukipalve-

luihin kuuluvan valvonnan keräämää tietoa ei hyödynnetä potilaiden hoidossa, myös 

tiedotuskanava valvonnan ja hoitoyksiköiden välillä puuttui. Koulutustarpeita sähköi-

seen potilastiedonkeruun suhteen todettiin olevan Järvenpään sosiaalisairaalan tukipal-

veluilla eli keittiön ja valvonnan henkilökunnalla sekä Hietalinna-yhteisön henkilökun-

nalla, heille järjestettiin kohdennettua koulutusta tiedonkeruutiimin jäsenten toimesta.  

 

Saatujen tulosten sekä kirjaamisen tavoitetilan pohjalta laadittiin taulukko (Liite 11), 

jossa ensimmäiseen sarakkeeseen tuli mitä tietoja ja mihin tietoja kirjataan, toiseen 

sarakkeeseen tuli nykytilanteen tiedot sekä mahdolliset ongelmat, kolmanteen sarak-

keeseen tuli kehitystyöryhmässä tehdyt päätökset kirjaamisen suhteen. Kehitystyön 

seurauksena Hietalinna-yhteisössä siirryttiin paperilla tehdyistä kirjauksista sähköisen 

Mediatri potilastietojärjestelmän käyttöön. Järvenpään sosiaalisairaalan valvonnan tie-

donkeruun ja tiedonsiirron tarpeisiin luotiin oma tiedotuskanava. Lisäksi kehitystyöryh-

män tuotoksena syntyi Järvenpään sosiaalisairaalan Mediatri potilastietojärjestelmään 
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tehty kirjaamisen esimerkkipotilas Erkki Esimerkki, jonka potilastietolehdille kirjattiin 

ylös potilaasta kerättävä tieto sekä kirjaamisohjeet. Kirjaamisohjeet esimerkiksi hoito-

suunnitelman osalta noudattivat hoitotyön prosessimenetelmää: hoitoon tulon syy ja 

lähtökohdat, potilaan asettamat tavoitteet, käytettävät keinot ja arviointi (Hallila – 

Graeffe 2005: 92–95).  

 

Kehittämisen ja tutkimustyön näkökulmista kehitystyöryhmässä sovittiin hoidossa käy-

tettävistä mittareista, joilla kartoitetaan päihde- ja mielenterveysongelmien vakavuutta 

ja hoidon vaikuttavuutta. Kirjaamisohjeissa otettiin huomioon kehitystyöryhmän tavoit-

teina olleet kirjaamiskäytäntöjen laatukriteerit eli tiedon ymmärrettävyys, löydettävyys 

ja hyödynnettävyys. Lisäksi kerätyn tiedon tuli palvella sekä hoito- että kehittämis- ja 

tutkimustyötä.  Kehitystyöryhmän tuotokset eli Tiedonkeruukäytäntöjen määrittely ja 

uusien menetelmien käyttöönotto-taulukko ja esimerkkipotilas lehdille tehdyt kirjaa-

misohjeet esiteltiin Järvenpään sosiaalisairaalan johtoryhmässä sekä henkilökunnalle 

henkilöstön yhteisessä tilaisuudessa joulukuussa 2012.  Uusien kirjaamiskäytäntöjen 

toteutumista seurataan puolen vuoden ajan ja arvioidaan alkusyksystä 2013. Taulukko 

1 kuvaa kehitystyön vaiheita.  
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Taulukko 1. Kuvaus kehitystyön vaiheista (Sarajärvi – Markkanen 2009: 16) 

Vaihe 1 

Syksy 2011 

Vaihe 2  

Kevät 2012 

Vaihe 3 

Syksy 2012 ja Kevät 2013 

Kehitystyön  

suunnitteleminen ja  
suunnitelman 

laatiminen 

 

Tarkoituksen ja tavoitteiden 

määrittely 

 

 

 

 

 

Tutkimusluvan hakeminen  

A-klinikkasäätiön  
hoito- ja tutkimuseettiseltä  

toimikunnalta 

 

Näyttöön perustuvan  

hoitotyön osaamisen  
vahvistaminen  

alkukartoituskysely  

 

Kyselyn tulosten analysointi 

 

Kehitystyöryhmän  

kokoaminen 
Kehitystyöryhmän  

järjestäytyminen ja työnjako, 
resurssien ja tavoitteiden 

määrittely, toteutusaikataulun 

laatiminen 
Muistioiden ja  

muistiinpanojen laatiminen  
Loppukartoitus-kysely  

Kyselyn tulosten analysointi 
Arvio kehitystyöryhmän 

tuloksista 

Opinnäyteraportin  
kirjoittaminen 

 

 

Alustava valmistelu Nykytilanteen  

selvittäminen  

Uusien toimintamallien 

kehittäminen ja tulosten 
julkistaminen 

 

4.4 Menetelmälliset lähtökohdat 
 

Tässä kehitystyössä käytetty lähestymistapa oli sekä kvantitatiivinen eli määrällinen 

että kvalitatiivinen eli laadullinen. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat lähes-

tymistapoja, joita on vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan. Ne nähdään tutkimuk-

sessa toisiaan täydentäviksi lähestymistavoiksi ja niitä voidaan käyttää myös rinnak-

kain. (Kylmä – Juvakka 2007: 16–17.) Laadullisessa tutkimuksessa ilmiötä kuvataan 

sanoin ja lausein, kun taas määrällinen tutkimus pohjautuu lukuihin (Kananen 2008: 

18). Määrällisen tutkimuksen ominaispiirteet ovat karkeasti kuvaten tiedon strukturoin-

ti, mittaaminen, tiedon esittäminen numeroin, tutkimuksen objektiivisuus ja vastaajien 

suuri lukumäärä. Menetelmä antaa yleisen kuvan muuttujien välisistä suhteista ja erois-

ta. Se vastaa kysymyksiin, kuinka paljon tai miten usein. (Vilkka 2007: 13.) Määrällisen 

tutkimuksen tarkoitus voi olla kartoittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava. Määrälli-

nen tutkimusmenetelmä soveltuu esimerkiksi tutkimuksiin, joissa numeraalisesti halu-

taan kuvailla jotakin asiaa tai kuvailla, missä määrin jossakin asiassa on tapahtunut 

muutoksia (Vilkka 2005: 49).  Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on keskeistä muuttujien 
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mittaaminen, tilastollisten menetelmien käyttö sekä muuttujien välisten yhteyksien tar-

kastelu. Muuttujat voivat olla riippumattomia eli selittäviä, kuten vastaajien taustatiedot 

tai riippuvia eli selitettäviä, kuten vastaajien tyytyväisyys hoitoon. (Kankkunen – Vehvi-

läinen-Julkunen 2009: 41.)    

Laadullinen tutkimus soveltuu tutkimusmetodiksi silloin, kun halutaan kuvata ilmiötä, 

antaa sille mielekäs tulkinta ja ymmärtää sitä syvällisesti tai kun tutkittavasta ilmiöstä 

ei ole juurikaan aikaisempaa tietoa. Laadullista menetelmää käytetään, kun pyrkimyk-

senä on ymmärryksen lisääminen kyseisestä ilmiöstä. Laadullinen tutkimus sopii jo 

olemassa olevaan tutkimusalueeseen, mikäli aiheeseen halutaan saada uusi näkökulma 

tai epäillään aiemmin käytettyä metodia tai tutkimustuloksia. Kvalitatiivisen tutkimuk-

sen tavoitteena on löytää tutkimusaineistosta erilaisia toimintatapoja, samankaltaisuuk-

sia ja eroavaisuuksia. (Kananen 2008: 24–35; Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 

2009: 50.) Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on ihminen, hänen elinpiirinsä ja to-

dellisuutensa sekä näihin liittyvät merkitykset. Laadullisessa tutkimuksessa ollaan te-

kemisissä kertomuksien, tarinoiden ja merkityksien kanssa, joten sen avulla ei ole 

mahdollista saada tilastollisesti yleistettävää tietoa. (Kylmä – Juvakka 2007: 16–17.) 

Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu induktiivisuus, tutkimukseen osallistu-

jien näkökulman ymmärtäminen, tutkimustehtävien tarkentuminen tutkimusprosessin 

aikana ja aineiston keruu avoimin menetelmin. Osallistujat valitaan tarkoituksenmukai-

suuden perusteella ja heitä on yleensä vähän. Tutkijalla on läheinen kontakti tutkimuk-

sen osallistujiin ja hän on itse aktiivinen osallistuja. Laadullisessa tutkimuksessa paino-

tetaan luonnollisia olosuhteita. (Kananen 2008: 24–25; Kylmä – Juvakka 2007: 31.) 

Laadullisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on ymmärtää ja tulkita tutkimusaineistoa 

sekä viedä ilmiön ymmärrys alkuperäistä käsitteellisemmälle tasolle (Ronkainen - Peh-

konen – Lindblom-Ylänne – Paavilainen 2011: 83).  

Tässä opinnäytetyössä kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen osuus tapahtui Näyt-

töön perustuvan osaamisen vahvistaminen-kyselylomakkeen (Liite 3) avulla. Kyselyssä 

käytettiin Anneli Sarajärven kehittämää ja testaamaa mittaria (2009). Mittarin hyödyn-

täminen tässä tutkimuksessa tapahtui Sarajärven luvalla. Kysely suunnattiin Järven-

pään sosiaalisairaalan hoitohenkilökunnalle. Kyselyssä toteutettiin samansisältöinen 

alku- ja loppukartoituskysely vuosina 2012 ja 2013.  Opinnäytetyön kvalitatiivisen eli 

laadullisen tutkimuksen osuus muodostui hoitohenkilökunnalle suunnatun alkukartoi-
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tuskyselyn jälkeen perustetun kehitysryhmän kokoontumisten pohjalta laadituista muis-

tioista ja muistiinpanoista, jotka analysoitiin deduktiivisen sisällön analyysin avulla.  

4.5 Kyselylomake ja mittarin laadinta 
 

Kehitystyössä kvantitatiivisen eli määrällisen aineiston keruu tapahtui Sarajärven 

(2009) laatiman ja testaaman Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistaminen-

kyselylomakkeen avulla Järvenpään sosiaalisairaalan hoitotyöntekijöiltä.  Kyselylomak-

keen kehittämisen lähtökohtana oli Näyttöön perustuva hoitotytön toimintamalli (Sara-

järvi 2009: 10–14). Kyselylomake noudattaa näyttöön perustuvaa hoitotyön teoriamal-

lia tietojen, taitojen, asenteiden sekä näyttöön perustuvan hoitotyön edistävien ja es-

tävien tekijöiden selvittämisessä.  Näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen vahvista-

minen-kyselylomakkeen kysymykset on operationalisoitu eli muutettu havainnoitavaan 

muotoon tämän mallin mukaisesti. (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2009: 87; Sara-

järvi – Markkanen 2009)   

 

Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistaminen-kyselylomake on laadittu kehittämis-

projektia varten, jossa projektin lähtötilannetta kartoitettiin erään terveyskeskuksen 

hoitohenkilökunnalle suunnatulla kyselylomakkeella (Sarajärvi - Markkanen 2009). Jär-

venpään sosiaalisairaalassa kysely suunnattiin hoitotyöntekijöille. Alkuperäinen kysely-

lomake ei suoraan ollut sovellettavissa Järvenpään sosiaalisairaalan riippuvuus- ja 

päihdesairaalaympäristöön. Alkuperäisen kyselylomakkeen osioita muokattiin uuteen 

toimintaympäristöön paremmin sopiviksi. Järvenpään sosiaalisairaalan hoitotyönteki-

jöissä on vain muutama mies, joten taustatiedot osiossa vastaajien sukupuoli kysymys 

jätettiin kyselystä pois vastaajien tunnistettavuuden ehkäisemiseksi. Koulutusta koske-

vat taustatiedot muokattiin kohderyhmään sopivaksi. Koulutusta koskevat luokat muo-

dostuivat ammattinimikkeistä, joita olivat lähihoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, sosiaa-

lityöntekijä, lääkäri sekä THM/TtM. Työtä koskevat taustatiedot osiossa luokat muodos-

tuivat Järvenpään sosiaalisairaalan neljästä hoitoyksiköstä. Kyselylomaketta tiivistettiin 

alkuperäiseen verrattuna lyhentämällä näyttöön perustuva tietoperusta osiota poista-

malla tutkimusmenetelmien osaamista käsittelevät kysymykset sekä muokkaamalla 

erilaisten tiedonlähteiden hyväksikäyttö kysymystä (Liite 3 kysymys 6) Järvenpään so-

siaalisairaalaan paremmin soveltuvaksi. 
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Ennen kyselyn alkamista kyselylomake esitestattiin yhden sairaanhoitajan ja yhden 

sosiaaliterapeutin toimesta. Palautteen mukaan kysely koettiin vaikeaksi ja liian pitkäk-

si. Kyselylomaketta lyhennettiin vielä poistamalla alkuperäisessä kyselylomakkeessa 

olleet Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmaa koskevat kysymykset. 

Järjestysasteikollisissa vastaajien mielipidettä kuvaavissa kysymyksissä alkuperäisessä 

lomakkeessa käytettiin käsitettä hoitotyö ja hoitotyöntekijä. Esitestauksesta saadussa 

palautteessa Järvenpään sosiaalisairaalan sosiaaliterapeutit eivät koe olevansa hoito-

työntekijöitä, vaan päihdetyöntekijöitä. Tämän vuoksi, jotta myös sosiaaliterapeutit 

kokisivat kyselyn omakseen, järjestysasteikollisiin vastaajien mielipidettä kuvaaviin ky-

symyksiin käsitteet hoitotyöntekijä ja hoitotyö muutettiin käsitteiksi päihde- ja hoito-

työntekijä ja päihde- ja hoitotyö (Liite 3 kysymykset 7–59). Päihdetyöntekijä ja hoito-

työntekijä tarkoittavat tässä tutkimuksessa lähihoitajia, sairaanhoitajia ja sosiaalitera-

peutteja, tässä tutkimuksessa heistä käytetään käsitettä hoitotyöntekijä. Päihde- ja 

hoitotyö on hoitotyöntekijän tekemää työtä, tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä 

hoitotyö.  

 

Näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen vahvistaminen-kyselylomake sisälsi neljä 

osiota. Tutkittavien taustatietoja kuvaava osio sisälsi kuusi monivalintakysymystä (ky-

symykset 1–6). Näyttöön perustuvaa asennetta mittaava osio sisälsi 19 järjestysas-

teikollista kysymystä (kysymykset 7–25), näyttöön perustuvaa taitoperustaa mittaava 

osio sisälsi 22 järjestysasteikollista kysymystä (kysymykset 26–47) ja näyttöön perus-

tuvan hoitotyön edistäviä ja estäviä tekijöitä mittaava osio sisälsi 12 järjestysasteikollis-

ta kysymystä (kysymykset 48–59) (Sarajärvi 2009). 

 

Näyttöön perustuvaa asennetta, taitoperustaa ja näyttöön perustuvan hoitotyön edis-

täviä ja estäviä tekijöitä mitattiin 5-portaisella hoitotieteessä usein kyselytutkimuksissa 

käytetyllä Likert-asteikolla (kysymykset 7–59) (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 

2009: 102). Likert-asteikkoa käytetään usein asenne- ja motivaatiomittareissa, joissa 

kyselyyn vastaaja arvioi omaa käsitystään väitteen tai kysymyksen sisällöstä (Vilkka 

2007: 46).  
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4.6 Aineiston keruu 
  

Näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen vahvistaminen-kyselylomakkeen alkukartoi-

tuskysely suoritettiin toukokuussa 2012 ja loppukartoituskysely tammikuussa 2013.  

Kyselyyn osallistui Järvenpään sosiaalisairaalan kolme hoitoyksikköä sekä Hietalinna-

yhteisö, joka sijaitsee sairaalan alueella. Ennen kyselyn alkamista hoitotyöntekijöitä 

informoitiin kyselystä hoitoyksikköjen ja Hietalinnan työryhmäkokouksissa. Kyselyn al-

kaessa sekä viikko alun jälkeen hoitotyöntekijät ja lääkärit saivat esimiesten välityksellä 

saatekirjeen kyselystä. Lisäksi kyselystä informoitiin sairaalan sisäisen intranetin eli 

Sosis-sivujen välityksellä. Sosis-sivut ovat sairaalan sisäinen viestintäkanava, jotka au-

keavat ensimmäisenä tietokonetta avattaessa. Sosis-sivujen tiedotteet osiossa oli muis-

tutus kyselystä sekä ohjeet siitä, mistä kysely löytyy. Tammikuussa 2013 tehtiin loppu-

kartoituskysely, kysely suoritettiin samansisältöisenä hoitotyöntekijöille suunnatulla 

Näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen vahvistaminen-kyselylomakkeella. Kyselyt 

suoritettiin sähköisesti, vastaamisaikaa oli kaksi viikkoa. Alkukartoituskyselyyn vastasi 

19 ja loppukartoituskyselyyn vastasi 16 hoitotyöntekijää. 

 

Tässä opinnäytetyössä laadullinen aineisto koostui syksyllä 2012 perustetun tiedonke-

ruu kehitystyöryhmän kokoontumisista laadittujen muistoiden ja muistiinpanojen poh-

jalta. Aineisto hankittiin osallistuvan havainnoinnin menetelmällä, jolloin tutkija osallis-

tuu ryhmän toimintaan.  Kyselyn avulla oli tarkoitus selvittää, mitä henkilöt ajattelevat, 

tuntevat ja uskovat. Havainnoinnin (observation) avulla saadaan tietoa siitä, toimivatko 

hoitotyöntekijät niin kuin he sanovat toimivansa. Havainnoinnin etuna on, että sen 

avulla saadaan välitöntä tietoa yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toiminnasta. 

Havainnoinnin avulla päästään luonnollisiin ympäristöihin. (Grönfors 2007: 154–155; 

Kananen 2008: 69–70.) Jotta havainnointi olisi systemaattista, aineistokeruussa on 

keskeistä havaintojen tarkka kirjaaminen (Ronkainen ym. 2011: 115).  Osallistavan 

havainnoinnin tavoitteena on saada aikaan muutosta, joka jatkuisi vielä kehitystyön 

jälkeenkin. Osallistavassa havainnoinnissa on kyse muutoksen mahdollistavasta oppi-

misesta. (Kananen 2008: 70.) Tarkoituksena oli, että määrälliset ja laadulliset aineistot 

täydentäisivät toisiaan. Muistiinpanojen kirjaamisessa tavoitteena oli havaintojen tarkka 

kirjaaminen. 
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Kehitystyöryhmän tehtävä määräytyi sairaalan strategiahankkeen tarpeista. Työryhmä 

kokoontui noin neljän kuukauden ajan, tuona aikana kehitystyöryhmä kokoontui neljä 

kertaa, viidennellä kerralla kehitystyöryhmän tuotos esiteltiin henkilöstölle tarkoitetussa 

tilaisuudessa joulukuussa 2012. Pöytäkirjoja kertyi yhteensä yhdeksän sivua ja muis-

tiinpanoja kahdeksan sivua. Taulukossa 2 esitellään tiedonkeruutyöryhmän vaiheet 

sekä toiminnan keskeinen sisältö. 

 

Taulukko 2. Tiedonkeruutyöryhmän vaiheet ja keskeinen sisältö. 

Vaiheet 
 

Sisältö Kokoukset 

Suunnittelu 

 

Tunnistettiin tiedonkeruukäytäntöjen  

yhtenäistämistarve sairaalan johtoryhmän 

kokouksessa. Päätettiin perustaa sairaalan  
strategiahankkeeseen liittyvä tiedonkeruu  

kehitystyöryhmä sekä valittiin työryhmän  
vastuuhenkilö.  

Johtoryhmä 

elokuu 2012 

Tiedottaminen  Tiedotettiin kokouspaikasta, aikatauluista ja 

osallistujista sähköpostitse. Tiedotteessa  
määriteltiin myös kehitystyöryhmän  

tavoitteet.  

Kokoonkutsuminen 

27.9.12 

Työryhmän 
järjestäytyminen 

 

Työryhmän järjestäytyminen. Kerrattiin  
työryhmän tavoitteet ja toteutusaikataulu. 

Sovittiin alkukartoituksen tekemisestä eri  
yksiköissä sekä työnjaosta alkukartoituksen 

suhteen. 

1. Kokous 
2.10.12 

Nykytilanteen  
kartoitus ja  

työnjako 
 

Käytiin läpi työryhmäkokouksissa tehtyjä  
nykytilanteen kartoituksia. Päätettiin luoda  

kirjaamisen esimerkkipotilas Mediatrille. 
Työnjako esimerkkipotilaan  

potilastietolehdille tehtävien  

kirjaamisohjeiden suhteen.  

2. Kokous 
25.10.12 

Kehitys- ja  

tutkimusnäkökulman 

huomiointi  
 

Kehittämispäällikkö osallistui kutsuttuna  

kokoukseen. Sovittiin tarpeellisesta  

tiedonkeruusta kehitys- ja tutkimustyön  
näkökulmasta    

3. Kokous 

14.11.12 

Yhteenvedon  

tekeminen 

Tehtiin yhteenvetoa tiedonkeruutyöryhmän 

tuotoksesta. Tehtiin työnjakoa tuotosten  
esittelystä henkilöstölle.  

4. Kokous 

10.12.12 

Toimintamallin  
arviointi 

Tiedonkeruutyöryhmän tuotos esiteltiin  
johtoryhmässä ja arvioitiin uuden kirjaami-

sen toimintamallin toimivuutta.   

Johtoryhmän  
kokous 11.12.12 

Tiedonkeruutyöryhmän 
tuotosten esittely  

henkilöstölle 

Tiedonkeruukäytäntöjen määrittely ja uusi-
en menetelmien käyttöönotto-taulukon sekä  

esimerkkipotilas lehdille  

tehtyjen kirjaamisohjeiden esittely 

Tuotoksen esittely 
13.12.12 
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4.7 Aineiston analysointi 
 

Kehitystyön määrällinen aineisto kerättiin sähköisesti täytettävän kyselylomakkeen 

avulla. Kyselystä suoritettiin hoitotyöntekijöille suunnattu samansisältöinen alku- ja 

loppukartoitus vuosina 2012 ja 2013. Kyselylomakkeena käytettiin Näyttöön perustuvan 

hoitotyön osaamisen vahvistaminen lomaketta (Sarajärvi 2009).  Kyselylomakkeen 

muuttujat tallennettiin havaintomatriisiin numeerisessa muodossa. Aineisto on tallen-

nettuna sekä SPSS- että Excel-ohjelmalla, joten tietojen oikeellisuus on mahdollista 

tarkistaa ja tutkimus on tarvittaessa toistettavissa. (Vilkka 2007: 111; Vehkalahti 2008: 

48–51.) 

 

Tutkimusaineiston tilastollinen analysointi suoritettiin SPSS tilasto-ohjelman avulla. Ai-

neiston kuvaamiseen käytettiin mm. frekvenssi ja prosentti-lukuja. Väittämistä laadittiin 

taulukoita, joissa aineiston kuvailuun käytettiin lukumääriä (fr), prosentteja (%) kes-

kiarvoja (ka) ja keskihajontaa (SD).  Koska tietoja haluttiin verrata ammattiryhmittäin, 

valittiin kyselyyn osallistuneet ammattiryhmät muuttujiksi (Vilkka 2007: 124–129; Veh-

kalahti 2008: 49–51; Nummenmaa 2009: 60, 68). Ammattinimikkeitä olivat lähihoitajat, 

sairaanhoitajat ja sosiaaliterapeutit. Sosiaaliterapeutti nimikkeen alle yhdistettiin myös 

sosiaalityöntekijät. Kyselyyn ei osallistunut muita ammattihenkilöitä.  

 

Tämän kehitystyön laadullinen aineisto analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyysilla 

(Tuomi - Sarajärvi 2013: 103,113–116 ). Laadullinen aineisto koostui muistioista ja 

muistiinpanoista. Sisällönanalyysi on kirjallisten lähteiden systemaattinen ja objektiivi-

nen analyysitapa, jota käytetään kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä. Tavoitteena on, että 

sisällön analyysin avulla tutkittavasta ilmiöstä muodostuu kuvaus tiivistetyssä ja ylei-

sessä muodossa. Sisällönanalyysin avulla aineisto järjestetään johtopäätösten tekoa 

varten. Deduktiivisessa sisällönanalyysissa päättelyn suunta on teoriasta aineistoon eli 

luokat muodostuvat aiemmasta teoriasta, käsitejärjestelmästä tai mallista. (Elo – Kyn-

gäs 2008: 111; Tuomi – Sarajärvi 2013: 103,113–115; Kyngäs – Elo – Pölkki – Kääriäi-

nen – Kanste 2011: 139.) Tässä tutkimuksessa päädyttiin teorialähtöiseen sisällönana-

lyysiin, koska tutkimuksen aiheeseen sopivia malleja ja käsitejärjestelmiä oli olemassa 

ja saatavilla. 
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Deduktiivisen sisällönanalyysin lähtökohtana on analyysirungon muodostaminen. Tässä 

opinnäytetyössä analyysirunko oli strukturoitu eli aineistoista kerättiin vain ne asiat, 

jotka sopivat sisällöllisesti analyysirunkoon. (Tuomi – Sarajärvi 2013: 113.) Laadullinen 

aineisto muodostui tässä kehitystyössä kahdesta osiosta. Osiot muodostuivat tutkimus-

kysymyksittäin. Ensimmäinen tutkimuskysymys koski hoitotyöntekijöiden valmiuksiin 

toteuttaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Tutkimuskysymykseen haettiin vastausta 

Näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen vahvistaminen kyselylomakkeen avulla. Ky-

selylomake sisälsi avoimen kysymyksen, jossa vastaajia pyydettiin määrittelemään ”Mi-

tä näyttöön perustuva päihdehoitotyö lyhyesti määriteltynä on tai mitä se voisi olla”. 

Analysoitavaa aineistoa kertyi kaksi sivua. Tässä osiossa analyysirungon muodostumi-

sen apuna käytettiin Sarajärven kehittämää Näyttöön perustuvaa hoitotyön toiminta-

mallia. Tässä opinnäytetyössä päädyttiin käyttämään mallin kolmea pääkäsitettä, joita 

olivat tutkimustietoon perustuva näyttö, asiantuntijan kokemustietoon perustuva näyttö 

ja asiakkaan kokemustietoon perustuva näyttö. Toimintaympäristön mahdollisuudet 

mallin neljäntenä pääkäsitteenä jouduttiin jättämään analyysivaiheessa pois, koska 

siihen liittyvää aineistoa ei ollut tarpeeksi käytettävissä. (Sarajärvi 2009: 12–13.)   

 

Toisella tutkimuskysymyksellä haettiin vastauksia hoitotyöntekijöiden valmiuksiin to-

teuttaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Valmiuksiin sisältyvät tiedolliset taidolliset ja 

asenteelliset valmiudet. Järvenpään sosiaalisairaalaan perustettiin sairaalan strate-

giahankkeeseen liittyen tiedonkeruu kehitystyöryhmä. Laadullinen aineisto muodostui 

kehitystyöryhmän tapaamisten pohjalta laadituista muistioista ja muistiinpanoista, jois-

ta aineistoa kertyi yhteensä 17 sivua. Tässä osioissa analyysirunko muodostui tiedolli-

sista valmiuksista, taidollisista valmiuksista ja asenteellisista valmiuksista. Nämä val-

miudet esitellään tämän tutkimuksen teoriaosassa.  

 

Tässä tutkimuksessa aineisto luettiin useaan kertaan läpi, jotta aineistosta muodostuisi 

kokonaiskuva. Analyysiyksiköksi valittiin lauseet ja ajatuskokonaisuudet. Aineiston re-

dusointi eli pelkistämisvaiheessa aineistosta etsittiin systemaattisesti analyysirungon 

mukaisia asioita, jotta tutkimuksen kannalta merkitykselliset lausumat löytyisivät. Tässä 

vaiheessa tutkimuksen kannalta epäolennaiset asiat karsittiin aineistosta pois. Merki-

tykselliset lausumat eroteltiin sisällön mukaisesti alleviivaamalla eri väreillä ja kirjattiin 

eri konseptille. Seuraavaksi aineisto ryhmiteltiin alustavasti analyysirungon mukaisiin 
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yläluokkiin alkuperäisilmausten perusteella. Pelkistämisvaiheeseen kuului lauseiden ja 

ajatuskokonaisuuksien pilkkominen osiin. Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä 

alkuperäisilmaukset käytiin vielä huolellisesti läpi ja aineistosta haettiin samankaltai-

suuksia ja eroavuuksia sisältäviä asioita.  Aineistosta etsittiin sisältöä muodostettuihin 

yläluokkiin pelkistämällä alkuperäisilmaisuja ja ryhmittelemällä samansisältöiset ilmaisut 

yhteisiin alaluokkiin. Deduktiivisessa sisällönanalyysissä aineiston ryhmittelyä voidaan 

jatkaa yhdistämällä alaluokat sisällön kannalta sopiviin pääluokkiin.  Aineiston kluste-

roinnin jälkeen seuraava vaihe sisällönanalyysiprosessissa on abstrahointi. Klusterointi 

liittyy abstrahointiprosessiin. Abstrahoinnissa eli käsitteellistämisessä sisällönanalyysi-

prosessi etenee johtopäätösten tekemiseen. (Elo – Kyngäs 2008: 111–112; Tuomi – 

Sarajärvi 2013:108–117.) Kuvio 2 kuvaa teorialähtöistä sisällönanalyysiprosessia.  
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Kuvio 2. Teorialähtöinen sisällönanalyysiprosessi. (Elo – Kyngäs 2008: 110–112; Tuomi – Sara-

järvi 2013: 103, 113–117) 

 

5 Tutkimustulokset 
 

5.1 Hoitotyöntekijöiden valmiudet näyttöön perustuvan hoitotyön toteutuksessa 
 

Hoitotyöntekijöiden valmiuksia näyttöön perustuvan hoitotyön toteutuksessa selvitettiin 

Järvenpään sosiaalisairaalan hoitotyöntekijöille suunnatun Näyttöön perustuvan päihde-

työn ja hoitotyön osaamisen vahvistaminen-kyselyn avulla. Alkukartoituskysely oli huh-

tikuussa 2012 ja samansisältöinen loppukartoituskysely tammikuussa 2013.  

                        Analyysirungon laatiminen teorian pohjalta 

              Muistioiden ja muistiinpanojen tekeminen kokoontumisista 

Kehitystyöryhmän tavoi 

A  Kerättyyn aineistoon perehtyminen ja kokonaiskuvan muodostaminen aineistosta 

 

 

A        Aineiston alustava ryhmitteleminen analyysirungon mukaisiin yläluokkiin  

                                  alkuperäisilmausten perusteella 

 

 

 

 

A            Aineiston alkuperäisilmaisujen pelkistäminen ”kysymällä” aineistolta  

                                           tutkimuskysymyksiä 

   kysymyksiä  

        

 

 

A Samansisältöiset pelkistetyt ilmaisut luokitellaan yhteen alaluokiksi ja yhdistetään    

p                               sisällön kannalta sopiviin pääluokkiin 

 

 

 

A         Samankaltaisuuksien ja eroavuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista 
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5.1.1 Vastaajien taustatiedot 
 

Vuonna 2012 suoritettuun alkukartoituskyselyyn vastasi 19 henkilöä, vastaajista neljä 

oli lähihoitajia, yhdeksän sairaanhoitajaa ja kuusi sosiaaliterapeuttia. Loppukartoitus-

kyselyyn vuonna 2013 vastasi 16 henkilöä, vastaajista kolme oli lähihoitajia, seitsemän 

sairaanhoitajaa ja kuusi sosiaaliterapeuttia. Kyselyyn ei vastannut yhtään lääketieteen 

tai THM/TtM tutkinnon suorittanutta. Vastaajien tunnistettavuuden ehkäisemiseksi ky-

selyssä ei kysytty vastaajien sukupuolta. Lisäksi sosionomin tai sosiaalityöntekijän kou-

lutuksen suorittaneet on tuloksissa yhdistetty yhteiseksi sosiaaliterapeutin tehtä-

vänimikkeeksi. Vastaajien taustatietoja kuvataan (taulukko 3) työyksikön, iän ja ter-

veydenhuolto- tai sosiaalialan tutkintoon johtavan viimeisen koulutuksen mukaan. Vas-

taajien taustatietoja koskevat tulokset esitetään frekvensseinä eli vastaajien määränä 

ja prosenttilukuina. 

 

Taulukko 3. Vastaajien taustatiedot 

            Alkukartoitus 2012 Loppukartoitus 2013 
Yksikkö/Osasto fr % fr % 

Katkaisu- ja  

vieroitus osasto 

8 42,1 9 56,3 

Kuntouttava  8 42,1 3 18,8 
Perheosasto 2 10,5 1 6,3 

Hietalinna 1 5,3 3 18,8 

Yhteensä 19 100 16 100 

     

Ikä fr % fr % 

alle 26 vuotta 0 0 1 6,3 

26–35 vuotta 2 10,5 6 37,5 
36–45 vuotta 11 57,9 5 31,3 

46–55 vuotta 5 26,3 4 25,0 
yli 55 vuotta 1 5,3 0 0 

Yhteensä 19 100 16 100 

     

Tutkinto fr % fr % 

lähihoitaja 4 21,1 3 18,8 
sairaanhoitaja 9 47,4 7 43,8 

sosiaaliterapeutti 6 31,6 6 37,5 

Yhteensä 19 100 16 100 

 

Alkukartoituskyselyyn osallistui yhtä paljon työntekijöitä sekä katkaisu- ja vieroitusosas-

tolta että kuntouttavalta osastolta. Loppukartoituskyselyssä suurin osa vastaajista oli 

katkaisu- ja vieroitusosastolta.  Lisäksi sekä alku- että loppukartoitukseen osallistui 
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työntekijöitä perheosastolta ja Hietalinnasta. Ammattiryhmittäin jaoteltuna kyselyyn 

osallistuneista suurin osa oli sairaanhoitajia, seuraavaksi eniten kyselyyn osallistui sosi-

aaliterapeutteja ja vähiten lähihoitajia. 

 

Alkukartoituksessa vastaajista suurin osa oli 36–45-vuotiaita, toiseksi eniten oli 46–55-

vuotiaita, kolmanneksi eniten oli 26–35-vuotiaita ja vähiten oli yli 55-vuotiaita. Loppu-

kartoituksessa vastaavasti eniten oli 26–35-vuotiaita, toiseksi eniten oli 36–45-

vuotiaita, seuraavaksi eniten oli 46–55-vuotiaita ja vähiten alle 26-vuotiaita. Alkukartoi-

tukseen ei osallistunut yhtään alle 26-vuotiasta ja loppukartoitukseen ei osallistunut yli 

55-vuotiaita. 

 

Vastanneiden työssäoloaika viimeisemmän tutkintoon johtaneen koulutuksen päättymi-

sestä sekä työkokemus omalta erikoisalalta vuosina on esitetty taulukossa 4. Työssä-

oloaika ja työkokemuksen pituus on taulukossa jaoteltu neljään ryhmään, joita ovat 

alle 5 vuotta, 5–10 vuotta, 11–16 vuotta ja yli 16 vuotta.  

 

Taulukko 4. Vastaajien työssäoloajan ja työkokemuksen pituudet 

            Alkukartoitus 2012 Loppukartoitus 2013 
Työssäoloaika fr % fr % 

alle 5 vuotta 7 39,1 6 37,5 

5–10 vuotta 5 27,5 7 43,8 

11–16 vuotta 3 16,7 3 18,8 
yli 16 vuotta 3 16,7 0 0 

Yhteensä 18 100 16 100 

     

Työkokemus fr %  fr  % 

alle 5 vuotta 4 22,3 4 25 
5–10 vuotta 5 27,7 9 56,3 

11–16 vuotta 5 27,7 2 12,5 
yli 16 vuotta 4 22,3 1 6,3 

Yhteensä 18 100 16 100 

 

Työssäoloajan ja työkokemuksen pituutta koskeviin kysymyksiin vastasi alkukartoituk-

sen yhteydessä 18 vastaajaa ja loppukartoituksessa kaikki 16 kyselyyn osallistunutta 

vastaajaa. Alkukartoituksessa suurin ryhmä muodostui vastaajien työssäoloaikaa vii-

meisimmän tutkintoon johtaneen koulutuksen päättymisestä kartoittavassa kysymyk-

sessä alle viisi vuotta työskennelleistä, toiseksi eniten oli 5–10 vuotta työskennelleitä ja 

kolmanneksi eniten oli 11–16 ja yli 16 vuotta työskennelleitä. Loppukartoituksessa suu-

rin ryhmä muodostui 5–10 vuotta työskennelleistä, toiseksi suurimman ryhmän muo-
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dostivat alle viisi vuotta työskennelleet ja kolmanneksi eniten oli 11–16 vuotta työsken-

nelleitä. Loppukartoitukseen osallistuneista kenelläkään ei ollut yli 16 vuotta työssäolo-

aikaa.   

 

Vastaajien työkokemusta omalla erikoisalalla kartoittavan kysymyksen kohdalla vastaa-

jien työkokemusten pituudet jakaantuivat alkukartoituksen osalta kahteen ryhmään.  

Alkukartoituksessa suurimmalla osalla vastaajista oli työkokemusta omalla erikoisalalla 

joko 5–10 vuotta tai 11–16 vuotta. Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat henkilöt, 

joilla oli työkokemusta omalla erikoisalalla joko alle viisi vuotta tai yli 16 vuotta. Loppu-

kartoituksessa puolella vastaajista oli työkokemusta omalla erikoisalalla 5–10 vuotta, 

toiseksi suurimmalla ryhmällä oli työkokemusta alle viisi vuotta, kolmanneksi suurim-

malla osalla oli työkokemusta 11–16 vuotta ja vähiten oli yli 16 vuotta työkokemusta 

omaavia työntekijöitä. 

5.1.2 Hoitotyöntekijöiden tietoperusta  
 

Hoitotyöntekijöiden tietoperustaa kuvaavat tulokset on jaettu kvantitatiiviseen ja kvali-

tatiiviseen osioon. Kvantitatiivinen osio sisälsi hoitotyöntekijöiden tietoperustaa kuvaa-

via väittämiä. Hoitotyöntekijöiden arvio omasta tietoperustasta potilaan hoitoon liitty-

vässä tutkitun tiedon käytössä on kuvattu sekä kouluarvosanojen että ammattinimik-

keiden mukaan. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin hoitotytöntekijöiden terveysalan 

tiedonlähteiden seuraamisen säännöllisyyttä. Kvalitatiivinen osio koostui alku- ja loppu-

kartoituskyselyyn sisältyneestä avoimesta kysymyksestä, jossa vastaajia pyydettiin ly-

hyesti määrittelemään näyttöön perustuva päihdehoitotyö. Vastaukset on analysoitu 

teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla.  

 

5.1.2.1 Hoitotyöntekijöiden tietoperustaa tutkitun tiedon käytöstä hoitotyössä 

 

Alkukartoituksen mukaan sairaanhoitajat ja sosionomit olivat opiskelleet tutkimusmene-

telmiä omassa peruskoulutuksessaan. Lähihoitajista tutkimusmenetelmiä oli opiskellut 

kaksi henkilöä. Loppukartoituskyselyssä kaikki kyselyyn vastanneet työntekijät olivat 

opiskelleet tutkimusmenetelmiä omassa peruskoulutuksessaan. Vastaajia pyydettiin 

lisäksi arvioimaan kouluarvosana-asteikolla 4-10 omaa tietoperustaansa koskien työyh-

teisön potilaiden hoitoon liittyvästä tutkitun tiedon käytöstä.  Alkukartoituskyselyssä 
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kolmas osa vastanneista ja loppukartoituskyselyssä vajaa puolet arvioi oman tietope-

rustansa potilaan hoitoon liittyvästä tutkitun tiedon käytöstä kouluarvosanalla 8 (tau-

lukko 5).  Taulukon tulokset on esitetty frekvenssien ja prosenttilukujen muodossa. 

 

Taulukko 5. Oma tietoperusta potilaan hoitoon liittyvästä tutkitun tiedon käytöstä 

 2012 2013 

Kouluarvosana fr % fr % 
En osaa sanoa 0 0 1 6,3 

4 2 10,5 0 0 
5 3 15,8 1 6,3 

6 1 5,3 3 18,8 
7 3 15,8 1 6,3 

8 6 31,5 7 43,8 

9 4 21,1 2 12,5 
10 0 0 1 6,3 

Yhteensä 18 100 16 100 

 

Taulukossa 6 on kuvattu hoitotyöntekijöiden omia arvioita tutkitun tiedon käytöstä 

ammattinimikkeen mukaan. Tulokset on esitetty frekvenssien, prosenttilukujen, kes-

kiarvojen ja keskihajonnan muodossa. 

 

Taulukko 6. Oma arvio tutkitun tiedon käytöstä ammattinimikkeen mukaan 

Ammattinimike 

2012 2013 

fr % ka SD fr % ka SD 

Lähihoitaja 4 21,1 6,25 4,19 3 18,8 9,00 1,00 

Sairaanhoitaja 9 47,4 6,56 2,88 7 43,8 7,00 1,41 

Sosiaaliterapeutti 6 31,6 7,00 1,41 6 37,5 6,33 3,20 

Yhteensä 19 100 6,63 2,69 16 100 7,13 2,31 

 

Lähihoitajien arviot omasta osaamisesta tutkitun tiedon käytössä vaihtelivat suuresti. 

Alkukartoituksessa keskiarvo oli 6,25 ja loppukartoituksessa yhdeksän.  Alkukartoituk-

sen tuloksissa keskihajonta oli korkein lähihoitajien osalta (SD 4,19). Sairaanhoitajat ja 

sosiaaliterapeutit arvioivat omaa osaamistaan tutkitun tiedon käytössä samansuuntai-

sesti. Sairaanhoitajien keskiarvo oli alkukartoituksessa 6,56 ja loppukartoituksessa seit-

semän. Sosiaaliterapeuttien keskiarvo oli alkukartoituksessa seitsemän ja loppukartoi-

tuksessa 6,33.  
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Hoitotytöntekijöiden terveysalan tiedonlähteiden seuraamisen säännöllisyyttä ammatti-

ryhmittäin kartoitettiin monivalintakysymysten avulla, joissa eri tiedonlähteiden käytön 

säännöllisyyttä kuvaavat vastausvaihtoehdot olivat seuraan säännöllisesti, melko sään-

nöllisesti, satunnaisesti ja en seuraa.  Erilaisten tiedonlähteiden hyväksikäyttö on esi-

tetty taulukossa 7. Tulosten mukaan hoitotyöntekijät seurasivat erilaisia tiedonlähteitä 

satunnaisesti. Vuonna 2012 väittämien yhteinen keskiarvo oli 2,35 ja vuonna 2013 

2,36. 

 

Tulokset oheisissa taulukoissa ovat väittämien yhteenlaskettuja tuloksia ja ne esitetään 

frekvensseinä eli vastaajien määränä, prosenttilukuina, keskiarvoina (ka) ja keskihajon-

tana (SD).  Tulokset ammattiryhmittäin eriteltynä löytyvät liitteistä (Taulukko 7a), niis-

sä tulokset esitetään frekvensseinä ja prosenttilukuina. Sarakkeisiin (fr ja %) on koottu 

kysymyksittäin alku- ja loppukartoituksen osalta joko korkeimmat frekvenssi- ja pro-

senttijakaumat tai alku- ja loppukartoituksen välillä tapahtuneet huomattavimmat muu-

tokset lähihoitajien, sairaanhoitajien ja sosiaaliterapeuttien yhteenlasketuista vastauk-

sista. Vaihtoehdot sarakkeessa numerot 1–4 kertovat erilaisten tiedonlähteiden hyväk-

sikäytön säännöllisyydestä. Tässä taulukossa 1= En seuraa, 2= Satunnaisesti, 3= Mel-

ko säännöllisesti ja 4= Säännöllisesti.  
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Taulukko 7. Erilaisten tiedonlähteiden hyväksikäyttö 

Tiedonlähteet 

V
a
ih

to
e
h
d
o
t 

Yhteensä Yhteensä 

 

2012 2013 

fr % ka SD fr % ka SD 

 
Oman alan ammattilehdet 

4 7 36,8 3,05 0,91 5 31,3 2,94 0,93 

3 7 36,8 6 37,5 

 
Käypä hoito suositukset 

3 3 15,8 2,11 0,74 5 31,3 2,38 0,72 

2 12 63,2 9 56,3 

 
Terveysportti 

3 6 31,6 2,47 0,96 7 43,8 2,75 0,86 

2 7 36,8 5 31,3 

 
Elektroniset verkkolehdet 

2 8 42,1 1,89 0,87 8 50,0 2,12 0,96 

1 7 36,8 4 25,0 

 
Internet sivustot 

3 7 36,8 2,32 0,82 7 43,8 2,50 0,73 

2 8 42,1 7 43,8 

 
Sosiaali- ja terveysalan tietokannat 

3 6 31,6 2,26 0,81 6 37,5 2,31 0,60 

2 9 47,4 9 56,3 

 
Jotakin muuta 

4 4 30,8 2,38 1,32 2 12,5 1,56 1,03 

1 5 38,5 11 68,8 

Yhteinen    2,35    2,36  

 

Alku- ja loppukartoituksen mukaan hoitotyöntekijät seurasivat eniten oman alan am-

mattilehtiä. Käypä hoito suosituksia suurin osa vastaajista kaikissa ammattiryhmissä 

seurasi satunnaisesti. Terveysportin tietokantoja suurin osa vastaajista seurasi melko 

säännöllisesti tai satunnaisesti. Terveysportin seuraaminen oli yleisempää hoitajien 

keskuudessa, kuitenkin alkukartoituksessa kolmas osa vastanneista sosiaaliterapeuteis-

ta ja loppukartoituksessa puolet sosiaaliterapeuteista seurasi terveysportin tietokantoja.  

Elektronisia verkkolehtiä suurin osa vastaajista seurasi satunnaisesti.  Internet sivustoja 

ja sosiaali- ja terveysalan tietokantoja suurin osa vastaajista kaikissa ammattiryhmissä 

seurasi melko säännöllisesti tai satunnaisesti. Alkukartoituksessa kolmas osa vastaajista 

seurasi säännöllisesti jotakin muuta tiedonlähdettä, jota ei kysymysvaihtoehdoissa ollut 

määritelty ja kolmas osa ei seurannut muita tiedonlähteitä. Loppukartoituksessa suurin 

osa ei seurannut muita tiedonlähteitä. Suurin keskiarvo sekä alku- että loppukartoituk-

sessa oli oman alan ammattilehtien seuraamisessa, pienin keskiarvo oli alkukartoituk-

sessa elektronisten verkkolehtien seuraamisessa ja loppukartoituksessa vaihtoehdossa 

jotakin muuta mitä. Vaihtoehdossa jotakin muuta mitä oli myös suurin keskihajonta 

sekä alku- että loppukartoituksessa. 
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Tiedonlähteiden säännöllisyyden käyttöä ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten erilai-

sia tiedonlähteitä seurasivat sairaanhoitajat. Käytetyimmät tiedonlähteet sairaanhoitaji-

en keskuudessa olivat Terveysportti ja oman alan ammattilehdet, joita he seurasivat 

melko säännöllisesti. Muita tiedonlähteitä sairaanhoitajat seurasivat satunnaisesti. Sosi-

aaliterapeutit seurasivat melko säännöllisesti oman alan ammattilehtiä ja muita tiedon-

lähteitä satunnaisesti. Lähihoitajien tiedonlähteiden seuraaminen oli vähäisempää kuin 

muissa ammattiryhmissä. Lähihoitajien käytetyimmät tiedonlähteet olivat oman alan 

ammattilehdet, Käypä hoito-suositukset ja Terveysportti, joita he seurasivat satunnai-

sesti. 

 

Tiedonlähdekohtaan Jotakin muuta, mitä vastasi alkukartoituskyselyssä 13 vastaajaa 

(kolme lähihoitajaa, kahdeksan sairaanhoitajaa ja kaksi sosiaaliterapeuttia), muihin 

kohtiin vastasivat sekä alku- että loppukartoituksessa kaikki kyselyissä mukana olleet 

vastaajat. Tiedonlähde kohtaan jotakin muuta mitä kuului avoin kysymys, johon vas-

taajilla oli mahdollisuus nimetä muita käyttämiään tiedonlähteitä. Avoimeen kysymyk-

seen vastasi alkukartoituskyselyssä kuusi vastaajaa. Vastaajat nimesivät käyttämikseen 

tiedonlähteiksi oman alansa kirjallisuuden ja erilaiset Internet tietokannat (Finlex, Sosi-

aaliportti ja Sosweb). Vastaajien käyttämiä tiedonlähteitä olivat lisäksi erilaiset tutki-

mukset, opinnäytetyöt ja gradut. Loppukartoituskyselyssä kukaan vastaajista ei nimen-

nyt muita käyttämiään tiedonlähteitä.  

 

5.1.2.2 Näyttöön perustuvan päihdehoitotyön määritelmä 

 

Hoitotyöntekijöiden käsityksiä näyttöön perustuvasta päihdehoitotyöstä kartoitettiin 

avoimella kysymyksellä, jossa vastaajia pyydettiin lyhyesti määrittelemään näyttöön 

perustuva päihdehoitotyö. Alkukartoituskyselyssä kysymykseen vastasi 15 vastaajaa, 

joista sairaanhoitajia oli yhdeksän, sosiaaliterapeutteja neljä ja lähihoitajia yksi. Loppu-

kartoituskyselyssä kysymykseen vastasi 14 vastaajaa, joista sairaanhoitajia oli kuusi, 

sosiaaliterapeutteja viisi ja lähihoitajia kolme. Alku- ja loppukartoituskyselyyn osallistu-

neiden vastauksista avoimeen kysymykseen ”Mitä näyttöön perustuva päihdehoitotyö 

lyhyesti määriteltynä on tai voisi mielestäsi olla?” analysoitavaa aineistoa kertyi kaksi 

sivua.  
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Alku- ja loppukartoituksen vastaukset yhdistettiin seuraaviin taulukoihin yhteisiksi tu-

loksiksi, koska vastaukset olivat samansuuntaisia ja aineisto oli pieni. Vastaukset analy-

soitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Analyysirungon lähtökohtana oli Näyt-

töön perustuvan hoitotyön toimintamallin neljä pääkäsitettä, joita olivat tutkimustietoon 

perustuva näyttö, asiantuntijan kokemustietoon perustuva näyttö, asiakkaan kokemus-

tietoon perustuva näyttö sekä toimintaympäristön mahdollisuudet. (Sarajärvi 2009: 12–

13.) Sisällönanalyysin perusteella päädyttiin käyttämään kolmea pääkäsitettä, joita oli-

vat tutkimustietoon perustuva näyttö, asiantuntijan kokemustietoon perustuva näyttö 

ja asiakkaan kokemustietoon perustuva näyttö. Toimintaympäristön mahdollisuudet 

pääkäsite jouduttiin jättämään tässä vaiheessa pois, koska siihen liittyvää aineistoa ei 

ollut tarpeeksi käytettävissä. Aineisto ryhmiteltiin alaluokkiin, aineiston pienuuden 

vuoksi pääluokkien muodostuminen ei onnistunut. 

 

Taulukoiden jälkeen tulokset esitellään sanallisesti, esimerkkeinä käytetään alkupe-

räisilmaisuja. Alkuperäisilmaisuja muutettiin hieman tunnistettavuuden ehkäisemiseksi 

sekä lyhentämällä pitkiä lauseita.    

 

Tulosten mukaan tutkimustietoon perustuva näyttö jakaantui neljään kategoriaan 

1) tiedon tuotantotapa 2) tiedon laatukriteerit 3) tiedon käyttötapa ja 4) tiedon hyö-

dyntäminen. Taulukossa 8 kuvataan tutkimustietoon perustuvaa näyttöä. 
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Taulukko 8. Tutkimustietoon perustuvan näyttö (Tuomi – Sarajärvi 2009, 2012) 

Alkuperäinen ilmaus 
 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

– Parhaan ajantasaisen, saatavilla 
olevan tiedon hankkimista sekä sen 

järjestelmällistä kriittistä ja  
harkittua käyttöä arjen  

menetelmien valinnassa ja  

työotteessa ja se on myös oman 
sekä yhteisön moniammatillisen 

työn arviointia päihdehoidon  
potilaan, potilasryhmän tai koko 

väestön terveyttä koskevassa  

päätöksenteossa ja hoitotyössä. 
– Hoitotyö perustuu viimeisimpään 

tutkimustietoon.  
– Hoito perustuu tietoon ja  

tutkimustuloksiin 
– …perustuu mahdollisimman  

monipuoliseen tietoon  

vaikuttavuudesta ja/tai  
toimivuudesta  esim. hyvät  

käytännöt /käypä hoito suositukset.  
– …teoreettiseen viitekehykseen 

integroituva… 

 

 
Tiedon hankkimista 

Tieto on saatavilla olevaa 
 

Tieto perustuu tutkimustietoon  

Tieto perustuu tutkimustuloksiin  
Tieto perustuu mahdollisimman  

monipuoliseen tietoon  
Tieto perustuu parhaaseen tietoon 

Tieto on vaikuttavaa  

Tieto on toimivaa  
Tieto on ajantasaista  

 
Tietoa käytetään  

järjestelmällisesti 
Tietoa käytetään kriittisesti  

Tietoa käytetään harkitusti 

 

 
Tiedon hyödyntäminen arjen  

menetelmien valinnoissa 
Tiedon hyödyntäminen  

työotteessa 

Tiedon hyödyntäminen  
päätöksenteossa 

Tiedon hyödyntäminen oman ja  
moniammatillisen työn  

arvioinnissa 
 

  
Tiedon  

tuotantotapa 
 

 

  
Tiedon  

laatukriteerit 

 

 

 

 
Tiedon  

käyttötapa 

 
 
 
 
 

 
 

Tiedon  

hyödyntäminen 

 

Useissa näyttöön perustuvan päihdehoitotyön määritelmissä mainittiin hoidon perustu-

minen tutkimustiedon avulla saatuun näyttöön, esimerkkinä käytettiin useissa vastauk-

sissa Käypä hoito-suosituksia. Tiedon tuotantotapa tarkoitti tarvittavan tiedon hankki-

mista ja tiedon saatavilla olemista. Tiedon laatukriteerit tarkoittivat tiedon perustumista 

mahdollisimman monipuoliseen tietoon vaikuttavuudesta ja toimivuudesta, tiedon tuli 

olla myös ajantasaista. Tutkimustiedon käyttötapa tarkoitti tiedon harkittua, kriittistä ja 

järjestelmällistä käyttöä. Tiedon hyödyntäminen tarkoitti tiedon hyödyntämistä muun 

muassa arjen menetelmien valinnoissa, hoitotyön päätöksenteossa ja arvioinnissa.  

 

Asiantuntijan kokemukseen perustuva näyttö sisälsi kolme kategoriaa 1) tiedon 

käyttö toiminnassa 2) tiedon käyttötapa ja 3) tiedon soveltaminen. Taulukossa 9 kuva-

taan asiantuntijan kokemustietoon perustuvaa näyttöä.   
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Taulukko 9. Asiantuntijan kokemustietoon perustuva näyttö (Tuomi – Sarajärvi 2009, 2012) 

Alkuperäinen ilmaus 
 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

– Kokemustietoon ja hyväksi  
havaittuihin käytäntöihin  

perustuvaa hoitotyötä.  
– Empiiristä kokemusta  

hyödyntävää asiakastyötä päihde-

ongelmaisten potilaiden parissa.  
– Hoitotyötä, joka perustuu  

asiantuntijatietoon sekä  
organisaation resursseihin. 

– Käytetty hoitomenetelmä, on 

todettu tulokselliseksi, sen  
vaikuttavuutta on tutkittu  

 
– Näyttöön perustuva päihdehoito-

työ sisältää sosiaali- ja terveysalan 
käytäntöjä, jotka on koettu toimin-

taympäristössään toimivaksi ja ar-

vioitu asiakkaalle hyvää tuottavaksi.  
– Arvostavalla työotteella  

toteutettua hoitotyötä. 
 

– Saada tietoa ja kokemuksia, mis-

sä asioissa on kehittämisen varaa.  
– Keskustellen ja tehden voi näyt-

tää omia tietojaan ja osaamistaan 
päihdetyössä. 

– Opiskelua työn ohessa. Omalla 
työpaikalla opittujen asioiden 

soveltamista käytäntöön.  

Tieto perustuu asiantuntijatietoon 
Tieto perustuu empiiriseen  

kokemustietoon 
Tieto perustuu osaamiseen 

Tieto perustuu tuloksellisiksi ja  

vaikuttaviksi todettuihin  
käytäntöihin 

Tieto perustuu toimintaympäris-
tössään toimiviksi todettuihin 

käytäntöihin 

Tieto perustuu organisaation  
resursseihin 

 
 

Asiakkaalle hyvää tuottavasti  
Arvostavalla työotteella  

 

 
 

 
 

 

Kehittämistarpeiden  
tunnistaminen 

Keskustelua tiedoista ja  
osaamisesta 

Osaamisen näyttämistä 
Itsensä kehittämistä 

Opitun soveltamista käytäntöön 

 

 

 

Tiedon käyttö  
toiminnassa 

 

 

 

 

 

Tiedon  
käyttötapa 

 

 

 

 

 
Tiedon  

soveltaminen 

 

Tiedon käyttö toiminnassa tarkoitti käytännön hoitotyön päätöksenteossa käytettyä 

tietoa, joka perustui tulosten mukaan asiantuntijatietoon, kliiniseen kokemukseen, tu-

loksellisiksi ja vaikuttaviksi todettuihin käytäntöihin sekä toimintaympäristössään toimi-

viksi todettuihin käytäntöihin. Hyväksi havaituksi toimintakäytännöksi mainittiin useassa 

vastauksessa motivoiva haastattelu. Asiantuntijatietoon perustuva näyttö huomioi myös 

organisaation mahdollisuudet sekä resurssit.  

 

Tiedon käyttötapa tarkoitti asiantuntijan toimintaa, joka toteutettiin arvostavalla työot-

teella asiakkaalle hyvää tuottavasti. Tiedon soveltaminen tarkoitti asiantuntijan omien 

kehittymistarpeiden tunnistamista, kokemuksien ja tietojen jakamista ja vertailua sekä 

opittujen asioiden soveltamista käytäntöön.   
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Asiakkaan kokemustietoon perustuva näyttö sisälsi kaksi kategoriaa 1)tiedon 

muodostuminen ja 2) tiedon hyödyntäminen. Taulukko 10 kuvaa asiakkaan kokemus-

tietoon perustuvaa näyttöä. 

 

Taulukko 10. Asiakkaan kokemustietoon perustuva näyttö (Tuomi – Sarajärvi 2009, 2012) 

Alkuperäinen ilmaus 
 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

– Hoitotyötä, joka perustuu  

asiakkaalta saatuun tietoon. 
– Kokemusperäinen empiirisestä 

arjesta nouseva, arjen tarpeita 

palveleva ja tukeva työote, joka 
samalla tukee potilaan selviytymistä 

tilanteessaan. 
– Ajantasaisen tiedon harkittua 

käyttöä päihdeongelmaisen potilaan 

hoidossa sekä hänen verkostonsa 
huomioimisessa 

 

Tietoa saadaan asiakkaalta 

/potilaalta 
Tietoa saadaan  

asiakkaan/potilaan  

verkostolta  
 

Tieto palvelee ja tukee arjen 
tarpeita 

Tiedon hyödyntäminen potilaan 

hoidossa 
Tieto tukee potilaan selviytymistä 

tilanteessaan 
Tieto huomioi potilaan ja hänen  

verkostonsa 

 

Tiedon  
muodostuminen 

 

 

 

 
Tiedon  

hyödyntäminen 

 

Näyttöön perustuvan päihdehoitotyön määritelmissä nähtiin hoidon perustuvan myös 

asiakkaalta saatuun tietoon. Tiedon muodostuminen tarkoitti asiakkaalta ja hänen lähi-

verkostoltaan saadun tiedon syntymistä. Tiedon hyödyntäminen tarkoitti asiakkaalta 

saadun tiedon hyödyntämistä hoitotyön päätöksenteossa, arjen tilanteista selviytymi-

sessä sekä potilaan ja hänen verkostonsa tukemisessa. 

 

Tulosten mukaan tutkimustietoon perustuva näyttö ja asiantuntijan kokemustietoon 

perustuva näyttö olivat useissa vastauksissa yhteydessä toisiinsa ja ne nähtiin toisiaan 

täydentävinä näkökulmina.  

Tutkimuksen avulla saadun tiedon hyödyntämistä käytännön työssä. Tutkimustu-

losten perusteella hyödykkäiksi havaittujen menetelmien käyttöä. 

 
Parhaan ajantasaisen, saatavilla olevan tiedon hankkimista sekä sen järjestelmäl-

listä kriittistä ja harkittua käyttöä arjen menetelmien valinnassa ja työotteessa. 
 

Tutkimustietoon, kokemustietoon ja hyväksi havaittuihin käytäntöihin perustuvaa 
hoitotyötä. 

 

Kokemusperäinen, empiirisestä arjesta nouseva, teoreettiseen viitekehykseen in-
tegroituva.  
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Toisaalta näyttöön perustuvan päihdehoitotyön perustuminen myös asiakkaalta tai hä-

nen verkostoltaan saatuun tietoon ei näkynyt vastauksissa, asiakasnäkökulma mainit-

tiinkin vain muutamassa vastauksessa.  

Hoitotyötä, joka perustuu viimeisimpään tutkimustietoon, asiakkaalta saatuun tie-

toon, asiantuntijatietoon sekä organisaation resursseihin.  

 

Käsite näyttöön perustuva päihdehoitotyö oli joillakin kyselyyn vastanneille epäselvä ja 

se sekoitettiin näyttötutkinto käsitteeseen.  

Päihdetyössä oppimista ohjatusti sekä opitun osaamisen näyttämistä valvotusti. 

 
Sitä, että opiskelu ja koulun arviointi perustuu oikeassa potilas/asiakas työssä 

annettuihin näyttöihin, joissa tuodaan oma osaaminen esiin. 

 

Yhden vastauksen kohdalla koettiin, että näyttöön perustuva päihdehoitotyö vaati eri-

tyisosaamista, johon opiskelu ei anna valmiuksia.  

Jotain sellaista erityisosaamista, mitä perusopinnot tai erikoistumisopinnot, kuten 

mielenterveys ja päihteet esim. AMK sosiaalialalla eivät tarjoa.   
 

 

5.1.3 Hoitotyöntekijöiden taitoperusta  
 

Hoitotyöntekijöiden taitoperustaa kuvaavat väittämät on jaettu kahteen osioon, taitoon 

soveltaa tutkittu tieto käytäntöön sekä taitoon hankkia ja omaksua tietoa. Tulokset 

oheisissa taulukoissa ovat väittämien yhteenlaskettuja tuloksia ja ne esitetään frek-

vensseinä eli vastaajien määränä, prosenttilukuina, keskiarvoina (ka) ja keskihajontana 

(SD).  Tulokset ammattiryhmittäin eriteltynä löytyvät liitteistä, niissä tulokset esitetään 

frekvensseinä ja prosenttilukuina.  Sarakkeisiin (fr ja %) on koottu kysymyksittäin alku- 

ja loppukartoituksen osalta joko korkeimmat frekvenssi- ja prosenttijakaumat tai alku- 

ja loppukartoituksen välillä tapahtuneet huomattavimmat muutokset lähihoitajien, sai-

raanhoitajien ja sosiaaliterapeuttien yhteenlasketuista vastauksista. Hoitotyöntekijät 

arvioivat taitonsa tutkitun tiedon käytäntöön soveltamisessa hieman keskinkertaista 

paremmiksi. Vastanneiden arviot omista taidoista nousivat hieman alkukartoitukseen 

verrattuna. 

 

Taulukon 11 väittämät koskevat hoitotyöntekijöiden taitoja tutkitun tiedon käytäntöön 

soveltamisessa. Vuonna 2012 väittämien yhteinen keskiarvo oli 3,48 ja vuonna 2013 

3,62. Taulukon tulokset ovat väittämien yhteenlaskettuja tuloksia.  Kyselyssä käytetty-
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jen järjestysasteikollisten vastausten vaihtoehdot olivat: 1=Erittäin huonosti, 2=Melko 

huonosti, 3=Keskinkertaisesti, 4=Melko hyvin ja 5=Erittäin hyvin. Taulukon Vaihtoeh-

dot sarakkeessa olevat numerot vastaavat näitä järjestysasteikollisia vastausvaihtoeh-

toja. Kokonaisuudessaan tulokset ammattiryhmittäin löytyvät liitteistä (Taulukko 11a).  

 

Taulukko 11. Hoitotyöntekijöiden taidot tutkitun tiedon käytäntöön soveltamisessa 

Väittämät  
26–27, 36, 38–47 

V
a
ih

to
e
h
d
o
t 

Yhteensä Yhteensä 

 

2012 2013 

fr % ka SD fr % ka SD 

Tunnistan käytännön päihde- ja hoitotyössä  
ongelman, johon tarvitaan tutkittua tietoa 

4 12 63,2 3,47 0,84 7 43,8 3,19 0,91 

3 5 26,3 6 37,5 

Tunnistan päihde- ja hoitotyöhön liittyvän tutki-
tun tiedon tarpeen oman osaamisen kehittämi-
sessä 

4 13 68,4 3,84 0,69 8 50,0 3,75 0,93 

2 1 5,3 2 12,5 

Osaan arvioida tutkimustulosten käyttöarvoa 
käytännön päihde- ja hoitotyöhön 

4 7 36,8 3,32 0,88 9 56,3 3,81 0.98 

3 9 47,4 3 18,8 

Osaan soveltaa tutkimustuloksia potilaiden  
ongelmien ratkaisuun 

4 9 47,4 3,32 0,82 7 43,8 3,56 0,89 

3 8 42,1 5 31,3 

Osaan käyttää tutkittuun tietoon perustuvia  
arviointimenetelmiä potilaiden hoidossa 

4 9 47,4 3,42 0,90 9 56,3 3,62 1,02 

3 7 36,8 3 18,8 

Osaan perustella tekemiäni potilaan hoitoon 
liittyviä ratkaisuja tutkitun tiedon avulla 

4 8 42,1 3,37 0,89 5 31,3 3,81 1,11 

3 8 42,1 5 31,3 

Kyseenalaistan hoitokäytäntöjä tutkittuun 
tietoon perustuen 

4 6 31,6 3,32 1,00 5 31,3 3,44 0,89 

3 8 42,1 7 43,8 

Kykenen muuttamaan hoitokäytäntöjä 
tutkittuun tietoon perustuen 

4 9 47,4 3,37 0,95 5 31,3 3,38 0,72 

3 6 31,6 9 56,3 

Osaan hyödyntää tutkittua tietoa oman  
ammatillisen tietoperustan kehittämisessä 
 

4 8 42,1 3,63 0,95 8 50,0 3,94 0,85 

3 7 36,8 3 18,8 

Osaan yhdistää tutkitun tiedon 
aiempiin kokemuksiini 
 

4 9 47,4 3,79 0,71 8 50,0 3,94 0,85 

3 7 36,8 3 18,8 

Osaan yhdistää tutkitun tiedon potilaalta 
saatuun tietoon 
 

4 9 47,4 3,63 0,76 4 25,0 3,63 1,09 

3 7 36,8 7 43,8 

Osaan soveltaa tutkittua tietoa potilaan hoitoon 
huomioiden potilaan toiveet ja odotukset 
 

4 7 36,8 3,42 0,96 7 43,8 3,56 0,96 

3 8 42,1 6 37,5 

Osaan toteuttaa potilaan hoitoa tutkitun 
tiedon perusteella 
 

4 10 52,6 3,37 0,83 7 43,8 3,38 0,96 

3 7 36,8 6 37,5 

Yhteinen    3,48    3,62  

 

Kaikki vastaajat vastasivat sekä alku- että loppukartoituksessa väittämiin, jotka koski-

vat hoitotyöntekijöiden käytännön taitoja tutkitun tiedon soveltamisesta. Väittämissä, 
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jotka koskivat hoitotyöntekijöiden taitoja tutkitun tiedon käytäntöön soveltamisesta, 

suurin osa vastaajista koki taitonsa keskinkertaiseksi tai melko hyväksi. Korkeimmat 

keskiarvot hoitotyöntekijöiden taidoissa tutkitun tiedon käytäntöön soveltamisessa oli-

vat loppukartoituksen kysymyksissä 1) Osaan hyödyntää tutkittua tietoa oman amma-

tillisen tietoperustan kehittämisessä (3,94) ja 2) Osaan yhdistää tutkitun tiedon aiem-

piin kokemuksiini (3,94).   

 

Loppukartoituksessa väittämistä suurimman osan kohdalla tapahtui nousua keskihajon-

nassa alkukartoitukseen verrattuna. Suurimmat keskihajonnat olivat loppukartoituksen 

kysymyksissä: 1) osaan käyttää tutkittuun tietoon perustuvia arviointimenetelmiä poti-

laiden hoidossa (SD 1,02), 2) osaan perustella tekemiäni potilaan hoitoon liittyviä rat-

kaisuja tutkitun tiedon avulla (SD 1,11) ja 3) osaan yhdistää tutkitun tiedon potilaalta 

saatuun tietoon (SD 1,09). Väittämässä ”Osaan perustella tekemiäni potilaan hoitoon 

liittyviä ratkaisuja tutkitun tiedon avulla” keskihajonta kasvoi selvästi loppukartoituksen 

osalta, tämän väittämän kohdalla kolmas osa vastaajista koki taitonsa keskinkertaisek-

si, kolmas osa melko hyväksi ja kolmas osa erittäin hyväksi. Eniten keskiarvo laski väit-

tämän ”Tunnistan käytännön päihde- ja hoitotyössä ongelman, johon tarvitaan tutkit-

tua tietoa” kohdalla, keskiarvo laski alkukartoituksen lukemasta 3,47 loppukartoituksen 

lukemaan 3,19. Tämä oli myös yhteenlaskettujen väittämien pienin yhteinen keskiarvo.  

 

Taulukon 12 väittämät koskevat hoitotyöntekijöiden taitoja tiedon hankinnassa ja 

omaksumisessa. Hoitotyöntekijät arvioivat taitonsa tiedon hankinnassa ja omaksumi-

sessa hieman keskinkertaista paremmiksi. Vastanneiden arviot omista taidoista nousi-

vat hieman alkukartoitukseen verrattuna. Vuonna 2012 väittämien yhteinen keskiarvo 

oli 3,43 ja vuonna 2013 3,77. Taulukon tulokset ovat väittämien yhteenlaskettuja tu-

loksia. Kyselyssä käytettyjen järjestysasteikollisten vastausten vaihtoehdot olivat: 

1=Erittäin huonosti, 2=Melko huonosti, 3=Keskinkertaisesti, 4=Melko hyvin ja 

5=Erittäin hyvin. Taulukon Vaihtoehdot sarakkeessa olevat numerot vastaavat näitä 

järjestysasteikollisia vastausvaihtoehtoja. Kokonaisuudessaan tulokset ammattiryhmit-

täin löytyvät liitteistä (Taulukko 12a). 
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Taulukko 12. Hoitotyöntekijöiden taidot tiedonhankinnassa ja omaksumisessa 

Väittämät  
28–35, 37 
 

V
a
ih

to
e
h
d
o
t 

Yhteensä Yhteensä 

 

2012 2013 

fr % ka SD fr % ka SD 

Osaan hakea tutkittua tietoa elektronisista 
tietokannoista avainsanojen avulla  
 

4 8 42,1 3,47 1,31 8 50,0 4,13 0,72 

2 3 15,8 0 0 

Osaan rajata hakuni elektronisissa  
tietokannoissa rajaustoimintoja käyttämällä 

4 8 42,1 3,58 1,17 6 37,5 3,56 1,09 

2 3 15,8 1 6,3 

Ymmärrän tutkimuksista ja artikkeleista  
suomenkielisen tutkimussanaston 

5 5 26,3 3,89 0,87 6 37,5 4,13 0,88 

4 8 42,1 7 43,8 

Ymmärrän tutkimuksista ja artikkeleista  
englanninkielisen tutkimussanaston 

4 5 26,3 2,68 1,00 6 37,5 3,06 1,18 

2 7 36,8 3 18,8 

Löydän tutkimuksista ja artikkeleista  
tarvitsemani olennaisen tiedon 

4 8 42,1 3,74 0,99 6 37,5 3,81 0,91 

3 6 31,6 5 31,3 

Osaan tutkimusta ja artikkelia selailemalla 
selvittää, kuinka se soveltuu käyttötarkoituk-
seeni 

5 2 10,5 3,53 0,84 5 31,3 3,94 1,06 

4 8 42,1 7 43,8 

Osaan tulkita tutkimuksissa ja artikkeleissa 
olevia taulukoita 

5 2 10,5 3,37 0,95 5 31,3 4,00 0,89 

3 9 47,4 3 18,8 

Osaan arvioida tutkimuksen luotettavuutta 
ja eettisyyttä 

4 4 21,1 3,42 0,96 5 31,3 3,75 0,93 

3 11 57,9 6 37,5 

Osaan arvioida tutkimuslähteiden luotettavuutta 
(esim. ikä, tekijät,  julkaisijat jne.) 

4 6 31,6 3,21 0,92 5 31,3 3,56 1,03 

3 9 47,4 7 43,8 

Yhteinen    3,43    3,77  

 

Kaikki vastaajat vastasivat sekä alku- että loppukartoituksessa väittämiin, jotka koski-

vat hoitotyöntekijöiden taitoja tiedon hankinnassa ja omaksumisessa. Alkukartoitukses-

sa suurin keskiarvo oli väittämässä ”Ymmärrän tutkimuksista ja artikkeleista suomen-

kielisen tutkimussanaston” (ka 3,89). Loppukartoituksessa suurimmat keskiarvot olivat 

väittämissä ”Osaan hakea tutkittua tietoa elektronisista tietokannoista avainsanojen 

avulla” (ka 4,13), ”Ymmärrän tutkimuksista ja artikkeleista suomenkielisen tutkimus-

sanaston” (ka 4,13) ja ”Osaan tulkita tutkimuksissa ja artikkeleissa olevia taulukoita” 

(ka 4,00). Lähes kaikkien tiedonhankintaa ja omaksumista koskevien väittämien koh-

dalla keskiarvot nousivat loppukartoituksen osalta. Pienin keskiarvo oli alkukartoituk-

sessa väittämässä ”Ymmärrän tutkimuksista ja artikkeleista englanninkielisen tutkimus-

sanaston” (ka 2,68).  
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Useimpien taulukon väittämien kohdalla keskihajonta oli melko suuri. Vuonna 2012 

keskihajonta-arvot vaihtelivat välillä 0,84–1,31 ja vuonna 2013 keskihajonta-arvot si-

joittuivat välille 0,72–1,18. Sekä alku- että loppukartoituksessa useimpien väittämien 

kohdalla keskihajonta oli lähellä tai yli yhden. Suurimmat eroavaisuudet eri ammatti-

ryhmien vastauksissa olivat väittämissä ”Osaan hakea tutkittua tietoa elektronisista 

tietokannoista avainsanojen avulla”, ”Ymmärrän tutkimuksista ja artikkeleista englan-

ninkielisen tutkimussanaston” ja ”Osaan rajata hakuni elektronisissa tietokannoissa 

rajaustoimintoja käyttämällä” Tarkasteltaessa tuloksia ammattiryhmittäin voidaan 

huomata, että sairaanhoitajat suhtautuivat lähihoitajia kriittisemmin omiin taitoihinsa 

tiedonhankinnasta ja omaksumisesta näiden väittämien kohdalla.  

5.1.4 Hoitotyöntekijöiden asennoituminen   
 

Hoitotyöntekijöiden asennoitumista tutkittua tietoa kohtaan kartoitettiin väittämillä, 

jotka kuvasivat heidän asenteitaan sekä tutkitun tiedon käyttöön että tutkitun tiedon 

arvostamiseen hoitotyössä. Kyselyssä käytettyjen järjestysasteikollisten vastausten 

vaihtoehdot olivat: 1=Täysin eri mieltä, 2=Hiukan eri mieltä, 3=En samaa enkä eri 

mieltä, 4=Lähes samaa mieltä ja 5= Täysin samaa mieltä. Taulukoiden Vaihtoehdot 

sarakkeessa olevat numerot vastaavat näitä järjestysasteikollisia vastausvaihtoehtoja.  

 

Tulokset oheisissa taulukoissa ovat väittämien yhteenlaskettuja tuloksia ja ne esitetään 

frekvensseinä eli vastaajien määränä, prosenttilukuina, keskiarvoina (ka) ja keskihajon-

tana (SD).  Tulokset ammattiryhmittäin eriteltynä löytyvät liitteistä, niissä tulokset esi-

tetään frekvensseinä ja prosenttilukuina. Sarakkeisiin (fr ja %) on koottu kysymyksit-

täin alku- ja loppukartoituksen osalta joko korkeimmat frekvenssi- ja prosenttijakaumat 

tai alku- ja loppukartoituksen välillä tapahtuneet huomattavimmat muutokset lähihoita-

jien, sairaanhoitajien ja sosiaaliterapeuttien yhteenlasketuista vastauksista. 

 

5.1.4.1 Asennoituminen tutkitun tiedon hyväksikäyttöön hoitotyössä 

 

Taulukon 13 väittämät koskevat hoitotyöntekijöiden asennoitumisesta tutkitun tiedon 

käyttöön hoitotyössä. Hoitotyöntekijät asennoituivat tutkitun tiedon käyttöön hoitotyös-

sä myönteisesti. Vuonna 2012 väittämien yhteinen keskiarvo oli 4,05. Vuonna 2013 
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keskiarvossa oli tapahtunut hieman laskua keskiarvon ollessa 3,96. Kokonaisuudessaan 

tulokset ammattiryhmittäin löytyvät liitteistä (Taulukko 13a). 

 

Taulukko 13. Asennoituminen tutkitun tiedon hyväksikäyttöön hoitotyössä 

Väittämät  
7,16–20, 24–25 

V
a
ih

to
e
h
d
o
t 

Yhteensä Yhteensä 

 

2012 2013 

fr % ka SD fr % ka SD 

Päihde- ja hoitotyön tulisi säännöllisesti perustua 
tutkittuun tietoon 
 

5 4 21,1 3,95 0,78 5 31,3 4,13 0,72 

4 11 57,9 8 50,0 

Oman alasi tieteellisissä lehdissä julkaistut 
tutkimusartikkelit ovat luotettavia 
 

5 2 10,5 3,79 0,71 3 18,8 4,00 0,63 

4 12 63,2 10 62,5 

Työntekijöiden tulee olla innostuneita lukemaan  
työtään koskevia tutkimusartikkeleita 

4 8 42,1 3,84 0,76 7 46,7 3,87 1,06 

3 7 36,8 3 20,0 

Työntekijöiden tulee kannustaa kollegoitaan  
tutkitun tiedon käyttöön 
 

4 13 68,4 3,95 0,70 7 43,8 3,69 1,01 

3 2 10,5 5 31,3 

Työntekijöiden tulee keskustella tutkitun tiedon 
käytöstä moniammatillisissa työryhmissä 
 

5 10 52,6 4,53 0,51 4 25,0 3,94 1,00 

4 9 47,4 9 56,3 

Työntekijöiden tulee seurata säännöllisesti hoito-
tieteellistä tutkimustietoa 
 

4 8 42,1 3,84 0,96 5 31,3 3,56 0,73 

3 4 21,1 9 56,3 

Tutkitun tiedon käyttö on olennainen osa  
päihde- ja hoitotyön asiantuntijuutta 
 

5 9 47,4 4,37 0,68 8 50,0 4,25 0,93 

4 8 42,1 5 31,3 

Käyttäisin enemmän tutkittua tietoa päihde- ja 
hoitotyössä, jos olisi riittävästi aikaa 

5 8 42,1 4,16 0,90 8 50,0 4,25 0,93 

4 7 36,8 5 31,3 

Yhteinen    4,05    3,96  

 

Alkukartoituksessa kaikki vastaajat vastasivat väittämiin, jotka koskivat asennoitumista 

tutkitun tiedon hyväksikäyttöön hoitotyössä. Loppukartoituksessa yksi vastaajista ei 

vastannut väittämään ”Työntekijöiden tulee olla innostuneita lukemaan työtään koske-

via tutkimusartikkeleita”.  Alkukartoituksen osalta suurimmat keskihajonnat olivat väit-

tämissä 1) työntekijöiden tulee seurata säännöllisesti hoitotieteellistä tutkimustietoa 

(SD 0,96) 2) käyttäisin enemmän tutkittua tietoa päihde- ja hoitotyössä, jos olisi riittä-

västi aikaa (SD 0,90). Loppukartoituksessa suurimmat keskihajonnat olivat väittämissä 

1) työntekijöiden tulee olla innostuneita lukemaan työtään koskevia tutkimusartikkelei-

ta (SD 1,06), 2) työntekijöiden tulee kannustaa kollegoitaan tutkitun tiedon käyttöön 

(SD 1,01) ja 3) työntekijöiden tulee keskustella tutkitun tiedon käytöstä moniammatilli-

sissa työryhmissä (SD 1,00).  Näiden kysymysten kohdalla yksi lähihoitaja oli täysin eri 
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mieltä edellä mainituista väittämistä, muiden vastaajien mielipiteet sijoittuivat välille, 

en samaa enkä eri mieltä ja täysin samaa mieltä.  

 

Alku- ja loppukartoituksessa seuraavien väittämien kohdalla keskiarvot olivat korkeita 

(3,79–4,53). Väittämässä ”Työntekijöiden tulee keskustella tutkitun tiedon käytöstä 

moniammatillisissa työryhmissä” lähihoitajien ja sairaanhoitajien osalta vastausten ha-

jonta kasvoi loppukartoituksessa, kun taas sosiaaliterapeuttien vastaukset pysyivät 

lähes ennallaan. Loppukartoituksessa sairaanhoitajista 85,7 % oli täysin samaa mieltä 

seuraavista kahdesta väittämästä: 1) tutkitun tiedon käyttö on olennainen osa päihde- 

ja hoitotyön asiantuntijuutta ja 2) käyttäisin enemmän tutkittua tietoa päihde- ja hoito-

työssä, jos olisi riittävästi aikaa. Lähihoitajien ja sosiaaliterapeuttien osalta tuloksissa oli 

enemmän hajontaa. Lisäksi loppukartoituksessa suurin osa hoitotyöntekijöistä oli lähes 

samaa mieltä väittämistä ”Päihde- ja hoitotyön tulisi säännöllisesti perustua tutkittuun 

tietoon” (ka 4,13) ja ”Oman alasi tieteellisissä lehdissä julkaistut tutkimusartikkelit ovat 

luotettavia” (ka 4,00). 

 

5.1.4.2 Tutkitun tiedon käytön arvostaminen hoitotyössä 

 

Taulukon 14 väittämät koskevat tutkitun tiedon käytön arvostamista hoitotyössä. Tu-

losten mukaan hoitotyöntekijät arvostivat tutkitun tiedon käyttöä hoitotyössä.  Vuonna 

2012 väittämien yhteinen keskiarvo oli 4,15. Vuonna 2013 keskiarvo laski hieman, jol-

loin keskiarvo oli 3,96. Kokonaisuudessaan tulokset ammattiryhmittäin löytyvät liitteistä 

(Taulukko 14a). 

 

Tulokset oheisissa taulukoissa ovat väittämien yhteenlaskettuja tuloksia ja ne esitetään 

frekvensseinä eli vastaajien määränä, prosenttilukuina, keskiarvoina (ka) ja keskihajon-

tana (SD).  Tulokset ammattiryhmittäin eriteltynä löytyvät liitteistä, niissä tulokset esi-

tetään frekvensseinä ja prosenttilukuina. Sarakkeisiin (fr ja %) on koottu kysymyksit-

täin alku- ja loppukartoituksen osalta joko korkeimmat frekvenssi- ja prosenttijakaumat 

tai alku- ja loppukartoituksen välillä tapahtuneet huomattavimmat muutokset lähihoita-

jien, sairaanhoitajien ja sosiaaliterapeuttien yhteenlasketuista vastauksista. 
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Taulukko 14. Tutkitun tiedon käytön arvostaminen hoitotyössä 

Väittämät  
8–15, 21–23 
 

V
a
ih

to
e
h
d
o
t 

Yhteensä Yhteensä 

 

2012 2013 

fr % ka SD fr % ka SD 

Potilaiden hyvä hoito perustuu tutkittuun 
tietoon 

4 10 52,6 3,79 0,79 9 56,3 3,81 0,98 

3 5 26,3 3 18,8 

Tutkitun tiedon käyttö parantaa  
päihde- ja hoitotyön laatua 
 

5 8 42,1 4,37 0,60 7 43,8 4,38 0,62 

4 10 52,6 8 50,0 

Tutkitun tiedon käyttö on tärkeää  
päihde- ja hoitotyön kehittämisessä 

5 14 73,7 4,74 0,45 6 37,5 4,31 0,60 

4 5 26,3 9 56,3 

Tutkitun tiedon käyttö on luonnollinen osa 
jokapäiväistä työtä 
 

4 10 52,6 4,00 0,82 7 43,8 3,56 0,89 

3 3 15,8 5 31,3 

Tutkitun tiedon mukainen toiminta 
tuottaa hyötyä potilaalle 

5 7 36,8 4,21 0,71 3 18,8 4,00 0,63 

4 9 47,4 10 62,5 

Tutkitun tiedon perusteella on helppoa 
muuttaa hoitokäytäntöä 

4 7 36,8 3,37 0,95 5 31,3 3,25 0,86 

3 6 31,6 7 43,8 

Tutkitun tiedon avulla on mahdollista perustella  
päätöksiä päihde- ja hoitotyössä 
 

5 10 52,6 4,47 0,61 7 43,8 4,31 0,70 

4 8 42,1 7 43,8 

Päihde- ja hoitotyössä on tarpeen ottaa huomi-
oon potilaiden mielipiteitä täydentämään tutkit-
tua tietoa 

5 14 73,7 4,74 0,45 11 68,8 4,56 0,73 

4 5 26,3 3 18,8 

Työntekijän tulee perustaa päätöksensä  
viimeisimpään tutkittuun tietoon 

5 3 15,8 3,42 0,96 0 0 3,13 0,88 

3 8 42,1 7 43,8 

Päihde- ja hoitotyö on käytännön toimintaa ja 
sitä on tarpeellista tutkia 

5 13 68,4 4,58 0,69 10 62,5 4,63 0,50 

4 4 21,1 6 37,5 

Kokemusperäinen tieto ei riitä käytännön  
päihde- ja hoitotyössä 

5 7 38,9 4,00 1,03 5 31,3 3,63 1,31 

3 6 33,3 5 31,3 

Yhteinen    4,15    3,96  

 

Alkukartoituksessa yksi vastaajista ei vastannut väittämään ”Kokemusperäin tieto ei 

riitä käytännön päihde- ja hoitotyössä”, muutoin kaikki vastaajat vastasivat tutkitun 

tiedon arvostamista koskeviin väittämiin.  Keskiarvot tutkitun tiedon arvostamista kos-

kevissa väittämissä olivat kokonaisuudessaan korkeita, väittämistä suurimman osan 

keskiarvo oli sekä alku- että loppukartoituksessa yli neljä. Muiden väittämien kohdalla 

keskiarvo oli sekä alku- että loppukartoituksessa yli kolme. Korkeimmat keskiarvot 

(4,31–4,74) olivat sekä alku- että loppukartoituksessa seuraavan viiden väittämän koh-

dalla: 1) tutkitun tiedon käyttö parantaa päihde- ja hoitotyön laatua, 2) tutkitun tiedon 

käyttö on tärkeää päihde- ja hoitotyön kehittämisessä, 3) tutkitun tiedon avulla on 

mahdollista perustella päätöksiä päihde- ja hoitotyössä, 4) päihde- ja hoitotyössä on 
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tarpeen ottaa huomioon potilaiden mielipiteitä täydentämään tutkittua tietoa ja 5) 

päihde- ja hoitotyö on käytännön toimintaa ja sitä on tarpeellista tutkia.  

 

Suurin keskihajonta sekä alku- että loppukartoituksessa oli väittämässä ”Kokemuspe-

räinen tieto ei riitä käytännön päihde- ja hoitotyössä”.  Tämän väittämän kohdalla eri-

tyisesti sosiaaliterapeuttien vastausten kohdalla oli hajontaa vastausten vaihdellessa 

välillä täysin eri mieltä ja täysin samaa mieltä. Seuraavien väittämien kohdalla vähin-

tään kolmas osa kaikista ammattiryhmistä erityisesti loppukartoituksen osalta vastasi 

kohtaan, en samaa enkä eri mieltä: 1) tutkitun tiedon käyttö on luonnollinen osa joka-

päiväistä työtä, 2) tutkitun tiedon perusteella on helppoa muuttaa hoitokäytäntöä ja 3) 

työntekijän tulee perustaa päätöksensä viimeisimpään tutkittuun tietoon. Kukaan vas-

tanneista hoitotyöntekijöistä ei loppukartoituksessa ollut täysin samaa mieltä näistä 

väittämistä. Erityisesti sosiaaliterapeuttien vastauksissa oli hajontaa näiden vastausten 

kohdalla.  

 

5.1.5 Näyttöön perustuvan hoitotyön edistäviä tekijöitä  
 

Hoitotyöntekijöiden näyttöön perustuvaa hoitotyötä edistäviä tekijöitä kuvaavat väittä-

mät on jaettu kahteen osioon, joita ovat tutkitun tiedon käyttömahdollisuudet hoito-

työssä sekä tutkitun tiedon käyttömahdollisuuksia edistävät tekijät.  Vaihtoehdot sarak-

keessa olevat numerot 1–5 kuvaavat vastaajien mielipiteitä edistävistä ja estävistä teki-

jöistä. Taulukossa numerot vastaavat kyselyssä käytettyjä järjestysasteikollisia kysy-

myksiä. Kyselyssä käytettyjen järjestysasteikollisten vastausten vaihtoehdot olivat: 

1=Täysin eri mieltä, 2=Melko eri mieltä, 3=En samaa enkä eri mieltä, 4=Melko samaa 

mieltä ja 5= Täysin samaa mieltä.  

 

Tulokset oheisissa taulukoissa ovat väittämien yhteenlaskettuja tuloksia ja ne esitetään 

frekvensseinä eli vastaajien määränä, prosenttilukuina, keskiarvoina (ka) ja keskihajon-

tana (SD).  Tulokset ammattiryhmittäin eriteltynä löytyvät liitteistä, niissä tulokset esi-

tetään frekvensseinä ja prosenttilukuina. Sarakkeisiin (fr ja %) on koottu kysymyksit-

täin alku- ja loppukartoituksen osalta joko korkeimmat frekvenssi- ja prosenttijakaumat 

tai alku- ja loppukartoituksen välillä tapahtuneet huomattavimmat muutokset lähihoita-

jien, sairaanhoitajien ja sosiaaliterapeuttien yhteenlasketuista vastauksista. 
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Taulukon 15 väittämät koskevat tutkitun tiedon käyttömahdollisuuksia hoitotyössä. 

Tulosten mukaan hoitotyöntekijät pitivät tutkitun tiedon käyttömahdollisuuksia hoito-

työssä hieman kohtalaista parempina. Vuonna 2012 väittämien yhteinen keskiarvo oli 

3,52. Vuonna 2013 keskiarvo nousi hieman, jolloin keskiarvo oli 3,61. Kokonaisuudes-

saan tulokset ammattiryhmittäin löytyvät liitteistä (Taulukko 15a). 

 

Taulukko 15. Tutkitun tiedon käyttömahdollisuudet hoitotyössä 

Väittämät  
48–50 
 

V
a
ih

to
e
h
d
o
t 

Yhteensä Yhteensä 

 

2012 2013 

fr % ka SD fr % ka SD 

Työyksikössäni on ATK-laitteet, joilla voin etsiä 
tutkittua tietoa päihde- ja hoitotyön tueksi 

5 13 68,4 4,58 0,69 12 75,0 4,69 0,60 

4 4 21,1 3 18,8 

Työyksikössäni on käytössä toimivat elektroniset  
tietokannat esim. Cinahl, Medline, tai Cochrane 
Libary-tietokannat 

3 6 33,3 2,39 1,24 5 31,3 2,75 1,29 

1 6 33,3 2 12,5 

Työyksikkööni tulee säännöllisesti hoitotieteen, 
sosiaalitieteen ja lääketieteen tieteellisiä sekä 
ammatillisia julkaisuja  

5 6 31,6 3,58 1,26 3 18,8 3,38 1,41 

1 1 5,3 3 18,8 

Yhteinen    3,52    3,61  

 

Alkukartoituksessa yksi vastaajista ei vastannut väittämään ”Työyksikössäni on käytös-

sä toimivat elektroniset tietokannat esim. Cinahl, Medline, tai Cochrane Libary-

tietokannat”, muutoin kaikki vastaajat vastasivat taulukon väittämiin. Suurin keskiarvo 

ja pienin keskihajonta oli väittämässä ”Työyksikössäni on ATK-laitteet, joilla voin etsiä 

tutkittua tietoa päihde- ja hoitotyön tueksi”. Pienin keskiarvo oli sekä alku- että loppu-

kartoituksessa väittämässä ”Työyksikössäni on käytössä toimivat elektroniset tietokan-

nat esim. Cinahl, Medline, tai Cochrane Libary-tietokannat”. Tämän väittämän kodalla 

kolmas osa vastaajista vastasi sekä alku- että loppukartoituksessa vaihtoehtoon ei sa-

maa eikä eri mieltä. ”Väittämän Työyksikkööni tulee säännöllisesti hoitotieteen, sosiaa-

litieteen ja lääketieteen tieteellisiä sekä ammatillisia julkaisuja” kohdalla oli sairaanhoi-

tajien ja sosiaaliterapeuttien vastauksissa hajontaa vaihtoehtojen täysin samaa mieltä 

ja täysin eri mieltä välillä. 
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5.1.5.1 Tutkitun tiedon käyttömahdollisuuksia edistäviä tekijöitä 

 

Taulukon 16 väittämät koskevat tutkitun tiedon käyttömahdollisuuksia edistäviä tekijöi-

tä. Hoitotyöntekijät kokivat tutkitun tiedon käyttömahdollisuudet kohtalaisiksi. Vuonna 

2012 väittämien yhteinen keskiarvo oli 3,09 ja vuonna 2013 keskiarvo oli 3,20. Koko-

naisuudessaan tulokset ammattiryhmittäin löytyvät liitteistä (Taulukko 16a). 

 

Taulukko 16. Tutkitun tiedon käyttömahdollisuuksia edistäviä tekijöitä 

Väittämät  
51–59 
 

V
a
ih

to
e
h
d
o
t 

Yhteensä Yhteensä 

 

2012 2013 

fr % ka SD fr % ka SD 

Osastoni päihdetyön ja hoitotyön toiminta-
ajatukseen on kirjattu toiminnan perustuminen 
tutkittuun tietoon 

4 4 21,1 3,58 1,07 1 6,3 3,31 1,19 

3 7 36,8 8 50,0 

Työyksikössäni on mahdollisuus osallistua  
säännöllisesti koulutukseen 

5 2 10,5 3,47 0,90 5 33,3 4,07 0,80 

4 8 42,1 6 40,0 

Työyksikössäni on mahdollisuus osallistua oman 
alani konferensseihin 

5 0 0 2,68 0,95 4 26,7 3,67 1,05 

2 6 31,6 2 13,3 

Työyksikössäni hyödynnetään alan viimeisimpiä 
tutkimustuloksia hoitokäytäntöjen kehittämisessä 

3 9 47,4 3,32 0,88 4 25,0 3,19 1,17 

2 3 15,8 4 25,0 

Työyksikössäni keskustelemme säännöllisesti  
päihde- ja hoitotyön tutkimustuloksista 

4 3 15,8 2,84 0,96 5 31,3 2,81 1,11 

1 1 5,3 3 18,8 

Työyhteisössäni tuetaan hoitohenkilökuntaa 
tutkitun tiedon käyttöön päihde- ja hoitotyössä 
 

3 6 31,6 3,42 0,84 8 50,0 3,06 1,24 

1 0 0 3 18,8 

Työyhteisössäni mahdollistetaan aikaa perehtyä  
tutkittuun tietoon 
  

3 7 36,8 2,26 1,05 8 50,0 2,44 1,09 

1 5 26,3 5 31,3 

Työyhteisössäni tuetaan hoitohenkilökuntaa 
tutkimusten ja kehittämishankkeiden tekemiseen 

4 8 42,1 3,26 0,99 5 31,3 3,12 1,26 

3 6 31,6 4 25,0 

Työyhteisössäni kannustetaan tutkitun tiedon  
käyttöön hoitokäytäntöjen toteutuksessa 

4 8 42,1 3,05 0,97 8 50,0 3,19 1,28 

1 1 5,3 3 18,8 

Yhteinen    3,09    3,20  

 

Loppukartoituskyselyssä yksi vastaaja ei vastannut väittämiin, jotka koskivat mahdolli-

suutta osallistua säännöllisesti koulutukseen sekä mahdollisuutta osallistua oman alan 

konferensseihin. Muutoin kaikki vastaajat vastasivat taulukon väittämiin. Pienimmät 

keskiarvot sekä alku- että loppukartoituskyselyssä oli väittämissä 1) työyksikössäni kes-

kustelemme säännöllisesti päihde- ja hoitotyön tutkimustuloksista ja 2) työyhteisössäni 

mahdollistetaan aikaa perehtyä tutkittuun tietoon. Alkukartoituksessa väittämän ”Työ-
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yksikössäni on mahdollisuus osallistua oman alani konferensseihin” keskiarvo (ka 2,68) 

nousi selvästi loppukartoitukseen verrattuna (ka 3,67).  Väittämän ”Työyksikössäni on 

mahdollisuus osallistua säännöllisesti koulutukseen” keskiarvo nousi myös alkukartoi-

tuskyselyn (3,47) keskiarvoon verrattuna, loppukartoituksessa keskiarvo oli (4,07). 

Vuonna 2012 keskihajonta-arvot asettuivat välille 0,84–1,07. Vuonna 2013 keskihajon-

ta-arvot olivat välillä 0,80–1,28. Loppukartoituksessa väittämien keskihajonta-arvot 

kasvoivat selvästi ja ainoastaan yhden väittämän keskihajonta-arvo oli alle yksi.  

 

Alkukartoituksessa yli kolmasosa ja loppukartoituksessa puolet vastanneista valitsi väit-

tämään ”Osastoni päihdetyön ja hoitotyön toiminta-ajatukseen on kirjattu toiminnan 

perustuminen tutkittuun tietoon” vaihtoehdon ei samaa eikä eri mieltä. Väittämässä 

”Työyksikössäni hyödynnetään alan viimeisimpiä tutkimustuloksia hoitokäytäntöjen 

kehittämisessä” alkukartoituksen osalta suurin osa ja loppukartoituksen osalta kolmas-

osa lähihoitajista ja sosiaaliterapeuteista valitsi vaihtoehdon, en samaa enkä eri mieltä. 

Sen sijaan alkukartoituksessa sairaanhoitajista yli puolet ja loppukartoituksessa neljän-

nes oli väittämästä melko samaa mieltä.  

 

Väittämän ”Työyhteisössäni tuetaan hoitohenkilökuntaa tutkitun tiedon käyttöön päih-

de- ja hoitotyössä” kohdalla alkukartoituksessa kolmasosa ja loppukartoituksessa puo-

let valitsi vaihtoehdon, ei samaa eikä eri mieltä, sairaanhoitajista neljäs osa oli väittä-

mästä täysin eri mieltä. Väittämien ”Työyhteisössäni tuetaan hoitohenkilökuntaa tutki-

musten ja kehittämishankkeiden tekemiseen” ja ”Työyhteisössäni kannustetaan tutki-

tun tiedon käyttöön hoitokäytäntöjen toteutuksessa” kriittisyyttä ja vaihtelevuutta oli 

erityisesti sairaanhoitajien ja sosiaaliterapeuttien vastauksissa, vastausvaihtoehdot 

vaihtelivat välillä täysin samaa mieltä ja täysin eri mieltä. Lähihoitajien vastaukset vaih-

telivat välillä täysin samaa mieltä ja ei samaa eikä eri mieltä.  

 

5.2 Hoitotyöntekijöiden valmiudet tutkimus- ja kehitystoiminnan toteutuksessa 
 

Järvenpään sosiaalisairaalan hoitotyöntekijöiden valmiuksia näyttöön perustuvaan tut-

kimus- ja kehitystoiminnan toteutukseen selvitettiin analysoimalla perustetun tiedonke-

ruu kehitystyöryhmän kokoontumisista laadittuja muistioita ja muistiinpanoja deduktii-

visen sisällönanalyysin avulla.  Yläluokkia olivat hoitotyöntekijöiden tiedolliset, taidolli-
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set ja asenteelliset valmiudet tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Sisällönanalyysin pohjal-

ta muodostui kolme pääluokkaa, joita olivat tiedon käytön tärkeyden tunnistaminen, 

muutosprosessin johtamisosaaminen ja kehitysmyönteisyys. Taulukoiden jälkeen tulok-

set esitellään sanallisesti, esimerkkeinä käytetään alkuperäisilmaisuja. Alkuperäisil-

maisuja muutettiin hieman tunnistettavuuden ehkäisemiseksi sekä lyhentämällä pitkiä 

lauseita.    

 

5.2.1 Hoitotyöntekijöiden tiedolliset valmiudet  
 

Tulosten mukaan hoitotyöntekijöiden tiedolliset valmiudet jakaantuivat kahteen 

kategoriaan 1) tiedon käytön osaaminen ja 2) tiedonhankinta osaaminen, nämä kaksi 

kategoriaa muodostivat yhteisen Tiedon käytön tärkeyden tunnistaminen kategorian. 

Taulukossa 17 kuvataan hoitotyöntekijöiden tiedollisia valmiuksia tutkimus- ja kehitys-

toiminnassa. 

 

Taulukko 17. Hoitotyöntekijöiden tiedolliset valmiudet tutkimus- ja kehitystoiminnassa 

(Tuomi – Sarajärvi 2009, 2012) 

Pelkistetty ilmaus 
 

Alaluokka Pääluokka 

Tiedon tulee olla ymmärrettävää 

Tiedon tulee olla löydettävissä 
Tiedon hyödynnettävyys päätöksenteossa 

Tiedon hyödynnettävyys kehittämis- ja  
tutkimustyössä 

Tilasto- ja seurantatietojen hyödynnettävyys hoidon  

vaikuttavuuden seuraamisessa 
Yhtenäisten kirjaamistarpeiden tunnistaminen 

 

Nykytilanteen kartoitus 
Kysely hoitotyöntekijöille 

Selvitys tukipalveluiden tilanteesta 
Tiedontarpeiden määrittely 

 

Tiedon käytön 

osaaminen 
 

 

 

 
 

Tiedonhankinta 

osaaminen  
 

 

 

 

 

 

Tiedon käytön  

tärkeyden  
tunnistaminen 

 

 
 

 

 

Tiedon käytön osaaminen tarkoitti, että kehitystyön lähtökohtana oli yhtenäisten kir-

jaamistarpeiden tunnistaminen ja saatavilla olevan tiedon parempi hyödyntäminen. 

Tiedon hyödyntämisen edellytyksenä oli, että kerätty tieto on yksiselitteistä, helposti 

ymmärrettävissä ja löydettävissä.  Potilastietojen lisäksi tarvittiin tilasto- ja seurantatie-

toja. Tavoitteena oli, että potilastiedoista löytyisivät oleelliset ydinasiat helposti ja ke-
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rättyä tietoa hyödynnettäisiin paremmin potilasta koskevan hoitotyön päätöksenteon, 

hoidon vaikuttavuuden seurannan ja kehitys- ja tutkimustyön tarpeisiin. Tarkoituksena 

oli, että tietoja hoidon vaikuttavuudesta hyödynnettäisiin lisäksi tilastoinnissa, tutki-

muksissa sekä kilpailutusten yhteydessä.  

Potilasta koskeva tieto tulee olla helposti ymmärrettävää, löydettävää ja hyödyn-

nettävää… 

 

Kerättävän tiedon tulee palvella myös kehitys- ja tutkimustyötä. 

 

…mikäli halutaan mitata muutosta, täytyy aina olla vähintään kaksi tulosta kirjat-
tuna esim. mittareita käytettäessä… 

 

Tiedonhankinta osaaminen tarkoitti nykytilanteen kartoituksen tärkeyden tunnistamis-

ta. Nykytilanteen määrittelyn lisäksi tarvittiin tietoa myös siitä, mikä on riittävä tiedon-

tarpeen taso potilastiedon kirjaamisessa. Nykytilanteen kartoitus suunnattiin sairaalaan 

hoitoyksiköille sekä tukipalveluihin, joita olivat valvonta- ja keittiöhenkilökunta. Tulos-

ten mukaan tietoa kerättiin paljon, mutta se oli niin monessa paikassa, että oleellisen 

tiedon löytäminen tuotti hankaluuksia. Tiedonvaihdossa hoitoyksiköiden, tukipalvelui-

den ja tutkimusyksikön välillä oli hankaluuksia. Tarvittiin valintoja ja sopimuksia yhte-

näisten toimintakäytänteiden luomiseksi. Kehitystyön tavoitteeksi määräytyi päällekkäi-

sen, epäoleellisen ja monisanaisen kirjaamisen karsiminen ja hoitotyöntekijöiden aika-

resurssien säästäminen kirjaamiskäytännöistä sopimalla. 

Nykyistä mittareiden täyttämistä kritisoitiin kovasti: hoitotyöstä liian suuri aika 
menee tiedonkeruuseen potilaalta, ja se on pois kuntoutuksesta.  

 
Toistaiseksi lopetetaan kaikki epäjärjestelmällinen mittarien kerääminen. 

 
Valvonnan tietoja ei hyödynnetä riittävästi potilaiden hoidossa. 

 

 

5.2.2 Hoitotyöntekijöiden taidolliset valmiudet  
 

Hoitotyöntekijöiden taidolliset valmiudet jakaantuivat kolmeen kategoriaan 1) 

verkoston hyödyntämisosaaminen, 2) muutoksen toteutus osaaminen ja 3) arviointi 

osaaminen, nämä kolme kategoriaa muodostivat yhteisen Muutosprosessin johta-

misosaaminen kategorian. Taulukossa 18 kuvataan hoitotyöntekijöiden taidollisia val-

miuksia tutkimus- ja kehitystoiminnassa.   
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Taulukko 18. Hoitotyöntekijöiden taidolliset valmiudet tutkimus- ja kehitystoiminnassa 

(Tuomi – Sarajärvi 2009, 2012) 

Pelkistetty ilmaus 
 

Alaluokka Pääluokka 

Moniammatillinen työote 
Ammattitaidon hyödyntäminen 

Asiantuntijoiden konsultaatio  
Keskustelu tutkimuksen tärkeydestä 

Keskustelu seurantatietojen tärkeydestä 
Yhteistyö esimiesten kanssa  

 

Muutostarpeen tunnistaminen 

Muutostarpeen perustelu 
Tavoitteiden määrittely 

Toteutusaikataulun määrittely  
Ryhmän tehtävien läpi käyminen 

Työnjaon ja roolien määrittely 

Tehtävien jalkauttaminen   
Kirjaamistapojen määrittely 

Kirjaamispaikkojen määrittely 
Mallikirjausten tekeminen  

Käytettävien mittareiden määrittely 
Mittareiden yhtenäinen hyödyntäminen 

Muutoksista tiedottaminen 

Uusien toimintamallien käyttöönotto 
 

Tiedonkeruukäytäntöjen vaihtelevuus  
Tiedonkeruukäytäntöjen yhtäläisyydet 

Päällekkäisen tiedon tunnistaminen  

Päällekkäisen tiedon karsiminen 
Tiedonkeruun sisältöjen määrittely 

Koulutustarpeiden tunnistaminen 
Kehitysprosessin arviointi 

 
Verkoston  

hyödyntämis- 
osaaminen 

 

 
 

 
 

 
 

Muutoksen  

toteutus  
osaaminen 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Arviointi 
osaaminen 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Muutos- 

prosessin 

johtamis-
osaaminen 

 

 

Verkoston hyödyntämisosaaminen sisälsi moniammatillisen yhteistyön ja olemassa ole-

van asiantuntijaverkoston hyödyntämisen kehitys- ja tutkimustyön toteutuksessa. Kehi-

tystyöryhmään osallistui jäseniä sairaalan kaikista hoitoyksiköistä sekä edustus tukipal-

veluista, tämä edisti sairaalan potilastiedonkeruun kokonaistilanteen hahmottamista, yli 

yksikkörajojen tapahtunutta yhteistyötä sekä toisten ammattitaitojen erilaisuuden hyö-

dyntämistä. Asiantuntijaa konsultoitiin tarvittavien seurantatietojen kirjaamisesta tut-

kimuksen kannalta. Kehitystyöryhmän ja esimiesten välinen yhteistyö tapahtui osallis-

tumalla esimiesten hoito- ja kuntoutuskokoukseen, jossa käytiin läpi kehitystyön ete-

nemistä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Kehitystiimissä käydyt keskustelut seu-

ranta- ja tutkimustietojen keräämisestä ja hyödyntämisestä hoitotyön päätöksenteossa 

lisäsivät ymmärrystä yhteisesti sovittujen kirjaamiskäytäntöjen tärkeydestä. Verkoston 
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hyödyntämisosaamiseen liittyi moniammatillisen yhteistyön lisäksi tiimityötaidot kehi-

tystyöryhmässä. Tiimityötaitoja olivat vastuunotto kehitystyön edistymisestä, toisten 

näkökantojen kuuntelu, avoin keskustelu, pohtiva ja kriittinen työote. 

Konsultoitiin asiantuntijaa kirjaamisen tutkimusnäkökulmista. Keskusteltiin tutki-

muskirjaamisen tärkeydestä seurannan kannalta, myös kilpailutusten yhteydessä 
tarvitaan tietoa hoidon tuloksellisuudesta. 

 
Sovittiin, että sosiaalityön mallikirjaukset tekee sosiaaliterapeutti ja fysioterapian 

mallikirjaukset fysioterapeutti…  

 

 

Muutoksen toteutusosaaminen sisälsi potilastiedonkeruuta koskevan muutosprosessin 

toteutuksen. Muutosprosessin lähtökohtana oli muutostarpeen tunnistaminen ja tavoit-

teiden määrittely. Muutostarve perusteltiin tiedonkeruukäytäntöjen ja päihdehoidon 

kehittämisellä. Kehitystyöryhmä oli päätäntävaltainen uusien kirjaamiskäytäntöjen suh-

teen. Muutosprosessin toteutusaikataulu ja työnjako olivat kaikkien työryhmän jäsenten 

tiedossa. Kehitystyöryhmälle nimetty vetäjä osaltaan lisäsi ryhmän sitoutumista annet-

tuun tehtävään tiedottamalla ja kannustamalla yhteisissä tavoitteissa pysymiseen. Muu-

tosprosessia ei suunniteltu etukäteen kirjallisesti, vaan muutosprosessin eteneminen 

suunniteltiin kehitystiimin kokouksissa annetun aikataulun puitteissa. Kokousten pohjal-

ta laadittiin muistiot. Uudet tiedonkeruukäytännöt jalkautettiin työntekijöiden keskuu-

teen työryhmän jäsenten toimesta sekä tekemällä esimerkkikirjaukset kirjaamisohjei-

neen potilastietojärjestelmään. Muutoksen toteutusosaamiseen sisältyi tiimin sisäinen 

tiedottaminen pääasiassa sähköpostin ja kokouksista tehtyjen pöytäkirjojen välityksellä, 

ulkoinen tiedottaminen tapahtui esimiesten hoito- ja kuntoutuskokoukseen osallistu-

malla sekä pitämällä tiedotustilaisuuden sairaalan henkilökunnalle. Lisäksi kehitystyö-

ryhmän tuotos oli nähtävillä sairaalan verkkosivuilla.  

Kehittämistiimi määrittelee aiemmin käydyn keskustelun/ työskentelyn pohjalta, 
mitä tietoa potilaista kerätään ja mihin ne kirjataan.  

 
Tiimi määrittelee tiedonkeruun sisällöt ja käytännöt sekä huolehtii uusien toimin-

tamallien käyttöönotosta yhdessä johtoryhmän ja yksikköjohtajien kanssa. 

 
 

Arviointiosaaminen sisälsi lähtötilanteen ja tavoitetilan määrittelyn. Lähtötilanteen mää-

rittely suoritettiin hoitoyksiköille suunnatun kyselyn muodossa, tiedonkeruun tavoitetila 

määriteltiin sairaalan johtoryhmän toimesta kehitystyöryhmälle asetetuissa tavoitteissa. 

Arviointiin sisältyi koulutustarpeiden tunnistaminen. Tilannekartoituksen perusteella 

tukipalvelut ja Hietalinna-yhteisö saivat kohdennettua koulutusta potilastietojärjestel-
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mästä tiedonkeruutyöryhmän jäsenten toimesta. Kehitystyöryhmän ohjausryhmänä 

toimi sairaalan johtoryhmä, jonka hyväksyi ja arvioi tehdyn kehitystyön. Johtoryhmän 

palautteen perusteella kehitystyö tehtiin asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Sovittu-

jen kirjaamiskäytäntöjen pysyvyyttä arvioidaan alkusyksystä 2013 johtoryhmän ja tie-

donkeruutyöryhmän toimesta. 

Hoitotyön tulohaastattelussa ja lääkärin tekemässä haastattelussa on osin samo-

ja tietoja.  

 

…selvitetään valvonnan, keittiön ja sivareiden koulutustarpeet 

 

 

5.2.3 Hoitotyöntekijöiden asenteelliset valmiudet  
 

Hoitotyöntekijöiden asenteelliset valmiudet sisälsivät kaksi kategoriaa 1) yhteis-

työn tahtotila ja 2) kehityksen tahtotila, nämä kaksi kategoriaa muodostivat yhteisen 

kehitysmyönteisyys kategorian.  

 

Taulukko 19. Hoitotyöntekijöiden asenteelliset valmiudet tutkimus- ja kehitystoiminnassa 

(Tuomi – Sarajärvi 2009, 2012) 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Pääluokka 

Osallistuminen kehittämiseen 

Osallistuminen päätöksentekoon 
Eri tahojen osallistuminen 

Yhteistyön tekeminen  
Sopimusten tekeminen 

Sovittujen tapaamisten toteutuminen 

Sovitun työnjaon toteutuminen 
Sovitun suunnitelman toteutuminen 

Sovitun aikataulun toteutuminen 
 

Myönteinen asennoituminen kehitystoimintaa  

kohtaan 
Työyhteisön tuki kehitystoimintaa kohtaan 

Resurssien järjestäminen 
Vastuunotto kehitystoiminnasta 

 

 
 

Yhteistyön 
tahtotila 

 

 
 

 

 

Kehittämisen 

tahtotila 

 

 

 
 

 

Kehitys- 
myönteisyys 

 

 

 

 

 

Yhteistyön tahtotila tarkoitti sopimusten tekemistä yhteisesti määritellyn tavoitteen 

suuntaisesti. Yhteisesti sovitut tavoitteet vahvistivat muutokseen sitoutumista. Kehitys-

prosessiin osallistui edustus organisaation eri tahoilta, kehitysprosessi toteutettiin mo-
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niammatillisena yhteistyönä. Kehitystyö antoi mahdollisuuden osallistua kirjaamiskäy-

täntöjä koskevaa päätöksentekoprosessiin.  

Kehitystiimin jäseneksi kaivataan asiasta kiinnostuneita henkilöitä organisaation 

eri tahoilta.  
 

…meillä on mahdollisuus vaikuttaa kirjaamiskäytäntöihin… 

 

 

Kehitystyöryhmän tavoitteet olivat kaikkien tiimin jäsenten tiedossa heti kehitystyöryh-

män perustamisen jälkeen ja tavoitteiden toteutumisesta otettiin yhteisvastuuta. Yh-

teistyö toteutui yhteisesti sovittujen tapaamisten, työnjaon, suunnitelmien ja aikataulu-

jen toteutumisen muodossa. Yhteisvastuun ottaminen kehitystyön etenemisestä oli yksi 

tiimityön onnistumisen edellytyksiä. Päätökset tiimissä tehtiin neuvottelujen ja keskus-

telujen kautta.  

Sovittiin yhteistuumin kehitystyöryhmän nimestä sekä tapaamisaikatauluista… 
Tapaamisten ja työnjaon toteutuminen tehdyn suunnitelman ja aikataulun mu-

kaisesti… 

 

Muun työnjaon osalta – käykää katsomassa vastuualueenne toisen tapaamisen 
muistiosta.  

 

Kehittämisen tahtotila tarkoitti myönteistä suhtautumista kehitystyötä kohtaan. Myön-

teinen suhtautuminen näkyi oman kiinnostuksen pohjalta syntyneenä päätöksenä osal-

listua kehitystyöprosessiin sekä vastuunottamisena kehitysprosessin etenemisestä. 

Työyhteisö- ja organisaatiotasolla kehittämisen tahtotila näkyi organisaation eri tahojen 

kiinnostuksena osallistua nykytilanteen kartoitukseen, samalla kaikilla oli mahdollisuus 

vaikuttaa yhteisiin kirjaamiskäytäntöihin. Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen nähtiin 

tärkeänä. Työyhteisöissä myös mahdollistettiin kehitystyön eteneminen varmistamalla 

tarvittavien henkilöstöresurssien järjestyminen mm. työaikajärjestelyjen avulla.  

…työajan järjestymisestä neuvotelkaa esimiesten kanssa, niin aika järjestyy. 

 

…kukin tiedustelee oman osaston osastotunnilla henkilökunnalta vastauksia ohei-

siin kysymyksiin… 

 

…onkin erittäin tärkeää tehdä valmiiksi koko talon yhteiset kirjaamiskäytännöt. 
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6 Pohdinta 
 

6.1 Tutkimustulosten tarkastelua 
 

Tutkimuksen toteutuksessa noudatettiin toimintatutkimuksen periaatteita. Tulokset 

esitellään tutkimustehtävittäin. Ensimmäisenä tutkimustehtävänä oli selvittää hoito-

työntekijöiden valmiuksia näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Tämän tutkimustehtävän 

kvantitatiivinen aineisto kerättiin hoitotyöntekijöiltä kyselylomakkeen avulla vuosina 

2012 ja 2013. Alkukartoitukseen osallistui 19 ja loppukartoitukseen 16 työntekijää. Ky-

selyyn osallistuneista suurin osa oli sairaanhoitajia, seuraavaksi eniten kyselyyn osallis-

tui sosiaaliterapeutteja ja vähiten lähihoitajia. Alkukartoituskyselyyn osallistui eniten 

henkilökuntaa kahdelta henkilöstömääriltään suurimmilta hoitoyksiköiltä eli katkaisu- ja 

vieroitusosastolta sekä kuntouttavalta osastolta. Loppukartoituskyselyyn osallistuneista 

suurin osa oli katkaisu- ja vieroitusosastolta. Lisäksi molempiin kyselyihin osallistui 

muutamia työntekijöitä henkilöstömäärältään pienemmiltä perheosastolta ja Hietalinna-

yhteisöltä. Alkukartoituksessa suurin osa työntekijöistä oli iältään 36–45-vuotiaita ja 

loppukartoituksessa 26–35-vuotiaita. Työssäoloaikaa viimeisimmän tutkintoon johta-

neen koulutuksen päättymisestä oli suurimmalla osalla alkukartoitukseen vastanneista 

alle 5 vuotta ja loppukartoituksen osalta 5–10 vuotta. Työkokemuksen pituus omalla 

erikoisalalla jakaantui alkukartoituksen osalta vastaajien kesken melko tasaisesti alle 5 

vuoden ja yli 16 vuoden välille.  Loppukartoituksen osalta yli puolet oli työskennellyt 

omalla erikoisalalla 5–10 vuotta.  Taustatietojen tuloksissa erot alku- ja loppukartoituk-

sen välillä johtuvat vastaajaprofiilin painottumisesta loppukartoituksen osalta katkaisu- 

ja vieroitusosaston henkilökuntaan.  Kvantitatiivisen osion tutkimustuloksia tarkastel-

laan tarkemmin hoitotyöntekijöiden valmiudet sekä edistäviä ja estäviä tekijöitä näyt-

töön perustuvassa hoitotyössä kappaleen kohdalla. 

 

Toisena tutkimustehtävänä oli selvittää hoitotyöntekijöiden valmiuksia näyttöön perus-

tuvaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tutkimustehtävän kvalitatiivinen aineisto kerät-

tiin tiedonkeruutyöryhmän kokouksista laadittujen muistioiden ja muistiinpanojen poh-

jalta. Laadullisen osion tutkimustuloksia tarkastellaan hoitotyöntekijöiden tiedot, taidot 

ja asenteet näyttöön perustuvassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa kappaleen kohdalla.  
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6.1.1 Hoitotyöntekijöiden valmiudet sekä edistäviä ja estäviä tekijöitä näyttöön perus-
tuvassa hoitotyössä  

 

6.1.1.1 Tietoperusta 

 

Hoitotyöntekijöiden tietoperustaa kuvaavat tulokset on jaettu kvantitatiiviseen ja kvali-

tatiiviseen osioon. Kvantitatiivinen osio sisälsi hoitotyöntekijöiden tietoperustaa kuvaa-

via väittämiä. Väittämät koskivat tutkimusmenetelmien opiskelua, hoitotyöntekijöiden 

arviota tiedoistaan potilaan hoitoon liittyvästä tutkitun tiedon käytöstä ja erilaisten tie-

donlähteiden hyväksikäyttöä. Kaikissa ammattiryhmissä oli omassa peruskoulutukses-

saan tutkimusmenetelmiä opiskelleita työntekijöitä. Sairaanhoitajat ja sosiaaliterapeutit 

arvioivat lähihoitajia kriittisemmin omia tietojaan potilaan hoitoon liittyvästä tutkitun 

tiedon käytöstä.  Kriittisimmin omaan osaamiseensa suhtautuivat sairaanhoitajat. Tie-

donlähteistä hoitotyöntekijät seurasivat eniten oman alan ammattilehtiä, seuraavaksi 

käytetyimpiä tiedonlähteitä olivat Terveysportti, internet sivustot ja sosiaali- ja terveys-

alan tietokannat. Vähiten käytettiin Käypä hoito suosituksia, elektronisia verkkolehtiä ja 

muita tiedonlähteitä joista vastaajat nimesivät Finlexin, Sosiaaliportin, Soswebin, erilai-

set tutkimukset, opinnäytetyöt ja gradut. Loppukartoituskyselyssä kukaan vastaajista ei 

nimennyt muita käyttämiään tiedonlähteitä.  Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten 

erilaisia tiedonlähteitä seurasivat sairaanhoitajat. Käytetyimmät tiedonlähteet sairaan-

hoitajien keskuudessa olivat Terveysportti ja oman alan ammattilehdet, joita he seura-

sivat melko säännöllisesti. Seuraavaksi eniten tiedonlähteitä seurasivat sosiaalitera-

peutit ja vähiten lähihoitajat. Tältä osin tutkimustulokset vastaavat aikaisempia tutki-

mustuloksia, joiden mukaan ammattikorkeakoulututkinto ja opiskelu lisäävät valmiuksia 

tutkimustiedon käytölle (Elomaa 2003: 8; Lahtonen – Johansson – Hupli 2010: 115; 

Pakkonen – Salminen – Hupli 2010: 35).  

 

Laadullisessa osiossa hoitotyöntekijöitä pyydettiin määrittelemään avoimen kysymyksen 

avulla näyttöön perustuva päihdehoitotyö käsite. Hoitotyöntekijöiden mukaan tutkimus-

tietoon perustuva näyttö ja asiantuntijan kokemustietoon perustuva näyttö ovat yhtey-

dessä toisiinsa ja ne nähtiin toisiaan täydentävinä näkökulmina. Toisaalta näyttöön 

perustuvan päihdehoitotyön perustuminen myös asiakkaalta ja hänen verkostoltaan 

saatuun tietoon sekä organisaation resursseihin ei näkynyt tuloksissa, asiakas- ja orga-
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nisaationäkökulmasta mainittiin vain muutamassa vastauksessa. Käsite näyttöön perus-

tuva päihdehoitotyö oli joillekin epäselvää ja se sekoitettiin näyttötutkintokäsitteeseen. 

Näyttöön perustuvan päihdehoitotyön koettiin myös vaativan erityisosaamista, johon 

koulutus ei anna valmiuksia. Seuraavissa kappaleissa esitellään sisällönanalyysin perus-

teella muodostuneet alaluokat ja niitä vahvistavat tutkimukset. 

 

Tutkimustietoon perustuva näyttö sisälsi alaluokat tiedon tuotantotapa, tiedon laatukri-

teerit, tiedon käyttötapa ja tiedon hyödyntäminen. Tiedon tuotantotapa liittyi tiedon 

hankkimiseen ja saatavilla olemiseen. Tutkimustulosten mukaan näyttöön perustuvan 

toiminnan edellytyksenä on, että käytettävissä on hoitotyöstä kerättyä tutkimus- ja 

seurantatietoa, kerätty tieto on käyttökelpoista ja se on toimintayksikössä saatavilla 

(Stetler 2003: 101; Sarajärvi 2009 12–13). Tiedon laatukriteerit liittyi tiedon luotetta-

vuuteen ja ajantasaisuuteen. Tutkimustulosten mukaan näyttöön perustuvan toiminnan 

edellytyksenä on parhaan ajantasaisen tutkimustiedon sekä muun mahdollisimman 

luotettavan tiedon käyttö hoitotyön päätöksenteon tukena (Sackett ym. 1996: 71; Ryc-

roft-Malone ym. 2004: 82; Banning 2005: 412; Sarajärvi 2009: 10; Sarajärvi 2010: 12). 

Tiedon käyttötapa liittyi tiedon harkittuun ja kriittiseen käyttöön. Näyttöön perustuva 

toiminta ei ole kritiikitöntä viimeisimmän tutkimustiedon noudattamista, vaan yksilölli-

sesti tilanteen mukaan sovellettua toimintaa (Sackett ym. 1996: 72; Elomaa – Mikkola 

2008: 10). Tiedon hyödyntäminen liittyi tutkimustiedon käytäntöön soveltamiseen poti-

lasta koskevassa päätöksenteossa ja hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa. Tutkimusten 

mukaan yhtenäiset hoitotyön käytännöt auttavat parantamaan potilaan hoidon laatua, 

vapauttavat hoitotyöntekijöiltä resursseja potilaan hoitoon sekä edistävät hoitotyön 

vaikuttavuutta. (Sarajärvi 2009: 10; Sarajärvi – Markkanen 2009: 1; Sarajärvi 2010: 

12; Holopainen – Korhonen – Miettinen – Pelkonen – Perälä 2010: 38.) 

 

Asiantuntijan kokemustietoon perustuva näyttö sisälsi alaluokat tiedon käyttö toimin-

nassa, tiedon käyttötapa ja tiedon soveltaminen. Tiedon käyttö toiminnassa liittyi asi-

antuntijan käyttämän tiedon perusteisiin hoitotyön päätöksenteossa.  Tulosten mukaan 

hoitotyöntekijöiden käyttämä tieto perustui vahvasti hiljaiseen tietoon, kokemukselli-

seen tietoon ja osaamiseen, ei niinkään tutkimustietoon. Aikaisemmat tutkimukset vah-

vistavat tätä väitettä (Brown ym. 2010: 1945; Kivinen 2008: 197; Sarajärvi – Markka-

nen 2009: 49). Tiedon käyttötapa on asiakkaalle hyvää tuottava ja arvostava. Hoito-
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työn asiantuntijuuteen liittyy yhteistyön tekeminen asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa 

kanssa (Sarajärvi 2009: 10–14). Tiedon soveltaminen sisälsi omien kehittämistarpeiden 

tunnistamisen ja oman osaamisen vahvistamisen. Tiedon soveltamiseen liittyy kehitty-

misosaaminen. Tuomen (2008: 135) tutkimuksen mukaan kehittymisosaaminen sisäl-

tää oman osaamisen tunnistamista ja urasuunnitelmia. Henkilökohtaisen kehittymisen 

ja organisaation osaamisen kehittämisen edellytyksenä on laaja-alainen näkökulma 

osaamistarpeista.  

 

Asiakkaan kokemustietoon perustuva näyttö sisälsi alaluokat tiedon muodostuminen ja 

tiedon hyödyntäminen. Asiakkaan kokemustietoon perustuvan näytön lähtökohtana on 

tiedon muodostuminen asiakkaalta ja hänen lähiverkostoltaan saatujen tarpeiden ja 

toiveiden pohjalta. Asiakaslähtöisen ajattelu- ja toimintatavan mukaan asiakas osallis-

tuu aktiivisesti yhtenä osapuolena omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon ja ilmai-

see hoidon tarpeensa (Sarajärvi 2009: 10–14; Laitila – Nikkonen – Pietilä 2012: 264–

267). Tietoa hyödynnetään hoitotyön suunnittelussa, arvioinnissa ja toteutuksessa (Sa-

rajärvi 2009: 10–14; Laitila – Nikkonen – Pietilä 2012: 264–267). 

 

6.1.1.2 Taitoperusta 

 

Hoitotyöntekijöiden taitoperusta tutkittua tietoa kohtaan koostui tutkitun tiedon käytän-

töön soveltamistaidoista sekä tutkitun tiedon tiedonhankinta ja omaksumistaitoista. 

Hoitotyöntekijät kokivat omat taitonsa tutkitun tiedon käytäntöön soveltamisessa sekä 

tiedonhankinnassa ja omaksumisessa keskinkertaisiksi. Loppukartoituksessa hoitotyön-

tekijät kokivat taitonsa hieman paremmiksi alkukartoitukseen verrattuna. Vaikeutena 

koettiin englanninkielisen tutkimussanaston ymmärtämisen. Tämä tukee aikaisempia 

tutkimustuloksia, joiden mukaan tutkimusten vieraskielisyys on yksi suurimpia tutki-

mustiedon käytön esteitä. (Elomaa 2003: 8; Sarajärvi – Markkanen 2009: 44; Lahtonen 

– Johansson – Hupli 2010: 115). Tarkasteltaessa tuloksia ammattiryhmittäin voidaan 

huomata, että sairaanhoitaja suhtautuivat ammattiryhmistä kriittisimmin omiin tai-

toihinsa tiedonhankinnassa ja omaksumisessa, seuraavaksi kriittisimmin suhtautuivat 

sosiaaliterapeutit ja vähiten kriittisimmin lähihoitajat. Koulutustaustalla on merkitystä 

valmiuksissa käyttää ja arvioida tutkittua tietoa. Tutkimusten mukaan ammattikorkea-

koulututkinnon suorittaneet ja pidemmälle opiskelleet käyttävät tutkimustietoa run-
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saammin kuin vähemmän opiskelleet. (Elomaa 2003: 8; Mattila – Koivisto – Hägman-

Laitila 2004: 31; Brown – Wickline – Ecoff – Glaser 2008: 379; Lahtonen – Johansson – 

Hupli 2010: 115; Pakkonen – Salminen – Hupli 2010: 35.)  

6.1.1.3 Asennoituminen 

 

Hoitotyöntekijöiden asennoituminen tutkittua tietoa kohtaan sisälsi asennoitumisen 

tutkitun tiedon hyväksikäyttöön hoitotyössä sekä tutkitun tiedon käytön arvostamisen 

hoitotyössä.  Loppukartoituksessa asennoitumista kuvaavien väittämien keskiarvot las-

kivat hieman alkukartoitukseen verrattuna, mutta tulokset hoitotyöntekijöiden asennoi-

tumista kuvaavissa väittämissä olivat kokonaisuudessaan positiiviset. Hoitotyöntekijät 

asennoituivat tutkitun tiedon hyväksikäyttöön hoitotyössä myönteisesti (ka alkukartoi-

tuksessa 4,05 ja loppukartoituksessa 3,96) ja arvostivat tutkitun tiedon käyttöä hoito-

työssä (ka alkukartoituksessa 4,15 ja loppukartoituksessa 3,96). Hoitotyöntekijät koki-

vat, että tutkitun tiedon käyttö on olennainen osa päihde- ja hoitotyön asiantuntijuutta 

ja he haluaisivat käyttää enemmän tutkittua tietoa päihde- ja hoitotyössä, mikäli siihen 

olisi ajallisesti mahdollisuuksia. Hoitotyöntekijöiden mielestä tutkitun tiedon käyttö pa-

rantaa päihde- ja hoitotyön laatua ja on tärkeää hoitotyön kehittämisessä. Hoitotyönte-

kijöiden mukaan päihde- ja hoitotyö on käytännön toimintaa ja sitä on tarpeellista tut-

kia, tutkitun tiedon avulla mahdollistetaan myös päihde- ja hoitotyöhön liittyvien pää-

tösten perustelu. Potilaiden mielipiteiden huomioon ottaminen nähtiin tärkeänä. Potilai-

den näkökulman huomiointi onkin näyttöön perustuvan hoitotyön toimintamallin kes-

keisistä lähtökohdista. (Sarajärvi 2009: 10–14).  

 

Tutkimusten mukaan myönteinen asenne edistää tutkimustiedon käyttöä. Omien asen-

teiden lisäksi ympäristön tuki riittävien resurssien ja ajan muodossa ovat omien asen-

teiden ja osaamisen lisäksi kuitenkin välttämättömiä lähtökohtia tutkimustiedon käytöl-

le.  (Elomaa 2003:8; Koehn – Lehman 2007: 214; Kivinen 2008: 196; Pakkonen – Sal-

minen – Hupli 2010: 31.)  

6.1.1.4 Edistäviä ja estäviä tekijöitä 

 

Näyttöön perustuvan hoitotyön edistävät ja estävät tekijät sisälsivät tutkitun tiedon 

käyttömahdollisuudet ja käyttömahdollisuuksien tukemisen hoitotyössä. Tulosten mu-
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kaan työyksiköissä oli riittävästi ATK-laitteita, joilla voi etsiä tutkittua tietoa hoitotyön 

päätöksenteon tueksi. Työyhteisössä oli käytettävissä oman alan tieteellisiä julkaisuja 

(ka 3,58 ja 3,38). Elektronisten tietokantojen (Cinahl, Medline tai Cochrane Library) 

käyttö oli tulosten mukaan vähäistä. Edellä mainituista tietokannoista Järvenpään sosi-

aalisairaalassa on mahdollisuus ainoastaan Cochrane Library tietokannan käyttöön ter-

veysportin kautta. Tulosten mukaan englanninkielisten tietokantojen käyttö oli hoito-

työntekijöiden keskuudessa vähäistä. Tältä osin tulokset vastaavat aikaisempia tutki-

mustuloksia, joiden mukaan hoitotyöntekijät seuraavat vähän vieraskielisiä julkaisuja 

(Elomaa 2003: 8; Sarajärvi - Markkanen 2009: 44; Lahtonen – Johansson – Hupli 

2010: 115). Ammattiryhmistä lähihoitajat kokivat saaneensa eniten tukea tutkitun tie-

don käyttöön hoitotyössä, kriittisimmin väittämään suhtautuivat sairaanhoitajat. 

 

Työntekijöiden mahdollisuudet osallistua säännöllisesti koulutukseen ja oman alan kon-

ferensseihin olivat alkukartoitukseen verrattuna lisääntyneet selvästi. Koulutus on tut-

kimusten mukaan merkittävimpiä oman ammattitaidon kehittämisen menetelmiä ja se 

tukee näyttöön perustuvaa hoitotyön kehittämistä. (Tuomi 2008: 136; Lehtomäki 2009: 

192; Sarajärvi - Markkanen 2009: 45.)  Tulosten mukaan työyksiköissä ei keskusteltu 

säännöllisesti päihde- ja hoitotyön tutkimustuloksista eikä mahdollistettu ajan saamista 

tutkimustuloksiin perehtymiseen työaikana. Suurin osa työntekijöistä käyttäisi päätök-

sentekoon monipuolisempaa tietoa, mikäli siihen olisi ajan puitteissa mahdollisuuksia 

(Koehn – Lehman 2007: 214; Kivinen 2008: 196). Tutkimusten mukaan organisaatioon 

liittyvät tekijät ovat suurimpia esteitä tutkitun tiedon käytössä (Brown ym. 2010: 1947; 

Lahtonen – Johansson – Hupli 2010: 109; Mashiach Eizenberg 2010: 33; Pakkonen – 

Salminen – Hupli 2010: 35).  Työyhteisön tuki tutkimusten ja kehittämishankkeiden 

tekemiseen koettiin suurimman osan mielestä melko hyväksi. Hoitotyöntekijät myös 

kokivat saavansa melko hyvin kannustusta tutkitun tiedon käyttöön hoitokäytäntöjen 

toteutuksessa.  Esimiehen tuki ja esimerkki näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämi-

sessä, ylläpitämisessä, seurannassa ja arvioimisessa on merkittävää. Toiminnallaan 

esimies mahdollistaa ja vahvistaa käytäntöjen yhtenäistämisen. (Lehtomäki 2009: 192; 

Sarajärvi – Markkanen 2009: 45; Holopainen ym. 2010: 44; Pakkonen – Salminen – 

Hupli 2010: 35; Nurminen 2011: 89–91.)  
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6.1.2 Hoitotyöntekijöiden valmiudet näyttöön perustuvassa tutkimus- ja kehitystoi-
minnassa 

 

Kehitystyö toteutettiin toimintatutkimuksen periaatteita noudattaen ja soveltaen aikai-

semmin esiteltyä toimintatutkimusprosessia (ks. sivu 15). Kehitystyön tavoitteena oli 

kehittää ja yhtenäistää potilastiedon kirjaamista vaikuttamalla kirjaamisen sisällölliseen 

laatuun ja tiedon parempaan hyödyntämiseen.  Kehitystyöhön osallistui jäseniä sairaa-

lan kaikista hoitoyksiköistä, mukana oli myös edustus tukipalveluista. Tämä edisti sai-

raalan potilastiedonkeruun kokonaistilanteen hahmottamista, eri tahojen välistä yhteis-

työtä sekä toisten ammattitaidon hyödyntämistä. Kaikilla kehitystyöhön osallistuneilla 

on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin sekä vaikuttaa sairaalan kirjaamiskäytäntöjen 

kehittämiseen. Kehitystyöryhmä oli saanut sairaalan johtoryhmältä päätäntävallan uu-

sien kirjaamiskäytänteiden suhteen, tämä lisäsi motivaatiota ja sitoutumista omien toi-

mintakäytänteiden arvioimiseen ja muuttamiseen.  

 

Tiedolliset valmiudet tutkimus- ja kehitystyön osalta pääluokaksi muodostui Tiedon 

käytön tärkeyden tunnistaminen, joka sisälsi alaluokat 1)Tiedon käytön osaaminen ja 

2)Tiedonhankinta osaaminen. Tiedon käytön tärkeyden tunnistaminen kuvataan tässä 

tutkimuksessa yhtenäisten kirjaamistarpeiden tunnistamisena ja nykytilanteen kartoi-

tuksen tärkeyden tunnistamisena. Nykytilanteen määrittelyn lisäksi tarvittiin tietoa 

myös riittävästä tiedontarpeen tasosta potilastiedon kirjaamisessa. Tulokset saivat vah-

vistusta muista tutkimuksista, joiden tulokset olivat samansuuntaisia. Tutkimuksen mu-

kaan kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen edistää näyttöön perustuvaa hoitotyö-

tä parantamalla hoidon jatkuvuutta, potilasturvallisuutta ja vastuukysymyksien seu-

raamista. Yhdenmukainen kirjaaminen palvelee myös toiminnan seurantaa ja arviointia.  

Kirjaaminen on olennainen osa laadunkehittämistä ja hoitokäytäntöjen yhtenäistämistä. 

(Lehtomäki 2009: 157.) Tiedon hallinnan suunnittelu ja toimivien käytäntöjen luominen 

on tärkeää keskellä informaatiotulvaa, jossa olennaisen tiedon löytäminen vie suhteet-

toman paljon aikaa (Kivinen 2008: 196).  Kehitystyössä ei hyödynnetty tutkimustietoa, 

joten tutkimustiedon soveltamisosaaminen ei kehitystyössä tullut esiin.  Näyttöön pe-

rustuvan tiedon soveltamisosaaminen liittyy kehitystyön osaamisalueisiin (Tuomi 2008: 

136). 
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Taidolliset valmiudet tutkimus- ja kehitystyön osalta pääluokaksi muodostui Muutospro-

sessin johtamisosaaminen, joka sisälsi alaluokat 1) Verkoston hyödyntämisosaaminen, 

2) Muutoksen toteutus osaaminen ja 3) Arviointi osaaminen. Muutosprosessin johta-

misosaaminen kuvataan tässä tutkimuksessa lähtötilanteen ja tavoitetilan määrittelynä, 

moniammatillisen yhteistyön ja olemassa olevan asiantuntijaverkoston hyödyntämise-

nä, tiimityötaitoina, muutosprosessin toteutuksena, muutoksesta tiedottamisena ja 

uuden toimintamallin jalkauttamisena. Tulokset saivat vahvistusta samansuuntaisista 

tutkimuksista. Tutkimuksen mukaan hoitotyöntekijöiden näyttöön perustuvan toimin-

nan kehittäminen edellyttää oman toiminnan kautta tapahtuvaa moniammatillista yh-

teistyötä, jossa toimitaan yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti (Sarajärvi – Mark-

kanen 2009: 50). Muutoksen toteutuksessa on muutoksen lisäksi johdettava myös ih-

misiä muutoksessa (Fernandez – Rainey 2006: 169). Kehitystyön edellytyksenä on 

oman työn kriittinen tarkastelu, kehittämistarpeiden tunnistaminen ja halu uuden op-

pimiseen (Liimatainen 2009: 54). 

 

Asenteelliset valmiudet tutkimus- ja kehitystyön osalta pääluokaksi muodostui Kehitys-

myönteisyys, joka sisälsi alaluokat 1) Yhteistyön tahtotila ja 2) Kehittämisen tahtotila.  

Kehitysmyönteisyys kuvataan tässä tutkimuksessa yhteisesti määriteltyihin tavoitteisiin 

ja sopimuksiin sitoutumisena, yhteisvastuun ottamisena kehitystyöstä sekä yksilön ja 

organisaation myönteisenä suhtautumisena kehitystyötä kohtaan. Tulokset saivat tukea 

muista tutkimuksista. Tutkimuksen mukaan yhteisesti sovitut tavoitteet ja toimintakäy-

tännöt vahvistavat muutokseen sitoutumista sekä edistävät yksilöiden välistä yhteistyö-

tä (Kivinen 2008: 198). Useiden tutkimusten mukaan hoitotyöntekijöiden myönteinen 

asenne, motivaatio ja halu kehittyä ovat keskeisiä tekijöitä tutkimustiedon käytön edis-

tämisessä. Kuitenkin organisaation ja hoitotyön esimiesten tuki on merkittävin tekijä 

tutkitun tiedon käytön edistämisessä ja soveltamisessa. (Brown ym. 2010: 1947; Lah-

tonen – Hupli – Johansson 2010: 116; Mashiach Eizenberg 2010: 33; Pakkonen – Sal-

minen – Hupli 2010: 31.) 
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6.2  Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua  

 

Tutkimukseen liittyi sekä määrällinen että laadullinen osio. Tämän vuoksi tutkimuksen 

luotettavuuden tarkastelu on pohdinnassa jaettu määrällisen tutkimuksen luotettavuu-

teen ja laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen.  

 

6.2.1 Määrällisen tutkimuksen luotettavuus 

 

Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen metodikirjallisuudessa painotetaan mittauk-

sen luotettavuuden tarkastelua. Mittauksen hyvyyttä tai luotettavuutta kuvataan käsit-

teillä validiteetti ja reliabiliteetti.  Nämä käsitteet muodostavat yhdessä mittarin koko-

naisluotettavuuden. Tutkimuksen kokonaisluotettavuuteen liittyvät myös käsittelyvir-

heet. (Tuomi 2007: 149; Tuomi – Sarajärvi 2009: 136.) Validiteetti on mittauksen luo-

tettavuuden kannalta olennainen lähtökohta, sillä mikäli ei mitata oikeaa asiaa, ei re-

liabiliteetilla ole merkitystä (Vehkalahti 2008: 41).   

 

Validius eli pätevyys pohjautuu aina tutkimuksen teoriaan ja käsitteisiin. Kyselytutki-

muksessa tämä tarkoittaa sitä, miten onnistuneita kysymykset ovat ja voidaanko niiden 

avulla saada vastaus tutkimusongelmaan. Validiteetti viittaa siihen, tutkitaanko sitä 

mitä on tarkoituskin tutkia. Validiteetti jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. 

Ulkoinen validius tarkoittaa, kuinka yleistettävä tutkimus on ja ovatko tutkimustulokset 

siirrettävissä. Sisällön validiteetin tarkastelussa tutkitaan, ovatko mittarissa ja tutkimuk-

sessa käytetyt käsitteet teorian mukaiset ja oikein operationalisoitu sekä kattavatko 

käsitteet riittävän laajasti tutkittavan ilmiön. Käsitteiden operationalisointi muuttaa tut-

kittavat ilmiöt ymmärrettävään ja mitattavaan muotoon. Sisällön validiteetti viittaa tut-

kimuksen johdonmukaisuuteen ja loogisuuteen. (Tuomi 2007: 150; Vilkka 2007: 150–

152; Vehkalahti 2008: 18; Ronkainen ym. 2011: 129–132.) Lomaketutkimuksen kriitti-

nen piste on lomakkeen kysymysten tai väitteiden suunnittelussa. Tutkimuksen onnis-

tuminen riippuu paljolti lomakkeesta. Jos kysymykset eivät ole vastaajille ymmärrettä-

viä eivätkä tutkittava ilmiö ja kyselylomakkeen kysymykset vastaa toisiaan, kerätty ai-

neisto ei anna oikeaa kuvaa tutkimuskohteesta. Merkittävää on, kysytäänkö tutkimus-

tehtävän kannalta oikeita kysymyksiä tilastollisesti mielekkäällä tavalla. (Vehkalahti 

2008: 20; Ronkainen ym. 2011: 138.) 
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Tässä kehitystyössä mittarina käytettiin Sarajärven (2009) kehittämää ja testaamaa 

Näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen vahvistaminen mittaria. Mittarin laadinnassa 

on osin hyödynnetty Heikkilän (2005) väitöskirjan kyselylomaketta tieto- ja taitoperus-

taa sekä asenteita mittaavien väittämien osalta.  Kyselylomake noudattaa näyttöön 

perustuvaa hoitotyön teoriamallia tietojen, taitojen asenteiden sekä näyttöön perustu-

vaa hoitotyötä edistävien ja estävien tekijöiden selvittämisessä (Sarajärvi 2009: 10–

14). Mittari on validoitu eli varmistettu, että mittarin muuttujat mittaavat juuri sitä, 

mitä niiden on tarkoitus mitata (Ronkainen ym. 2011: 131). Kyselytutkimuksessa tut-

kimuksen onnistuminen riippuu suurelta osin lomakkeesta, joten lomakkeen suunnitte-

luun panostettiin. Alkuperäinen kyselylomake ei suoraan ollut sovellettavissa riippu-

vuus- ja päihdesairaalaympäristöön Järvenpään sosiaalisairaalaan, joten kyselylomak-

keen osioita muokattiin uuteen toimintaympäristöön paremmin sopiviksi. Mittari esites-

tattiin yhden sairaanhoitajan ja yhden sosiaaliterapeutin toimesta. Tutkimuksen tutki-

mustulokset ovat siirrettävissä toisen tutkimuksen yhteyteen.  

Kyselytutkimuksen vastausprosentti jää monesti alle 50 % suuruiseksi (Vehkalahti 

2008: 44). Tässä tutkimuksessa kyselyyn osallistujien vastausprosentti oli alkukartoi-

tuksen osalta 42 % ja loppukartoituksen yhteydessä 35 % Järvenpään sosiaalisairaalan 

hoitotyöntekijöistä. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna kyselyyn osallistui sairaanhoitajia 

alkukartoituksessa 53 % ja loppukartoituksessa 42 %, sosiaaliterapeutteja sekä alku- 

että loppukartoituksessa 42 % ja lähihoitajia alkukartoituksessa 27 % ja loppukartoi-

tuksessa 20 % Järvenpään sosiaalisairaalan hoitotyöntekijöistä.  Kyselytutkimuksen 

tulokset olivat suuntaa antavia, eikä tuloksia voi yleistää vastaajajoukon ulkopuolelle.  

Otos oli niin pieni, että yksittäisenkin vastaajan vastaukset vaikuttivat keskiarvoihin ja 

keskihajontaan. Toinen tuloksiin vaikuttava asia oli, että alkukartoituksessa kyselyyn 

osallistui eniten työntekijöitä Järvenpään sosiaalisairaalan kahdelta suurimmalta hoito-

yksiköltä eli kuntouttavalta osastolta ja katkaisu- ja vieroitusosastolta ja vähiten pie-

nemmiltä yksiköiltä eli perheosastolta ja Hietalinnasta.  Loppukartoituksessa yli puolet 

vastaajista oli katkaisu- ja vieroitusosastolta. Loppukartoituksen osalta tulokset kerto-

vat enemmän katkaisu- ja vieroitusosaston tilanteesta kuin koko Järvenpään sosiaali-

sairaalan tilanteesta.  
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Reliabiliteetti eli tarkkuus tarkoittaa mittauksen kykyä tuottaa ei-sattumanvaraisia tu-

loksia. Sisäinen reliabiliteetti tarkoittaa tulosten pysyvyyttä, vaikka mittaus toistettaisiin 

monta kertaa. Ulkoinen reliabiliteetti tarkoittaa mittauksen toistamista muissa tilanteis-

sa ja tutkimuksissa. (Tuomi 2007: 150; Vilkka 2007: 149–150; Vehkalahti 2008: 18; 

Ronkainen ym. 2011: 129–132.) Mittauksen reliabiliteetti paranee, mitä vähemmän 

siihen sisältyy mittausvirheitä (Vehkalahti 2008: 41). Kehitystyön määrällinen aineisto 

kerättiin sähköisesti täytettävän kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeen muuttujat 

tallennettiin havaintomatriisiin numeerisessa muodossa (Vehkalahti 2008: 48–51.). 

Aineisto on tallennettuna sekä SPSS- että Excel-ohjelmalla, joten tietojen oikeellisuus 

on mahdollista tarkistaa ja tutkimus on tarvittaessa toistettavissa muiden tutkimusten 

yhteydessä.  

 

Tutkijan tulee toteuttaa tutkimuksensa tieteelliselle tutkimukselle asetettujen vaatimus-

ten mukaisesti. Hänen tulee arvioida tutkimuksensa suunnittelu ja toteutus sekä tulos-

ten pätevyys. Määrällisessä tutkimuksessa ei voida välttyä käsittely-, mittaus-, kato- ja 

otantavirheiltä. Tutkijan on rehellisesti paljastettava tutkimuksensa virheet sekä arvioi-

tava virheiden vaikutuksia tuloksiin. (Vilkka 2007: 154.) Kyselyn toteutus suunniteltiin 

ja aikataulutettiin huolellisesti kirjallisen tutkimussuunnitelman avulla. Hoitotyöntekijöi-

tä informoitiin kyselystä monipuolisesti. Informointi tapahtui sekä hoitoyksiköiden työ-

ryhmäkokouksissa että jokaiselle työntekijälle sähköpostin välityksellä lähetetyllä saate-

kirjeellä, viikon kuluttua kyselyn alkamisesta työntekijät saivat sähköpostiin muistutus-

viestin kyselystä. Saatekirje löytyi myös hoitoyksiköiden ilmoitustauluilta. Lisäksi kyse-

lystä informoitiin sairaalan sisäisen intranetin tiedotteissa. Kyselyn suoritettiin sähköi-

sesti ja vastaukset tallentuivat suoraan sähköiseen muotoon, tämän jälkeen vastaukset 

siirrettiin SPSS tilasto-ohjelmaan. Käyttämällä sähköistä kyselyä vältyttiin vastausten 

tallentamisvaiheessa paperilomakkeiden kohdalla helposti syntyviltä virheiltä. Tulosten 

siirtämisessä taulukoihin pyrittiin noudattamaan huolellisuutta, tulokset on tarkistetta-

vissa taulukoista vertailemalla ammattiryhmien tuloksia yhteenveto tuloksiin.     

 

Kyselytutkimus soveltui hyvin lähestymistavaksi, kun tarkoituksena oli kartoittaa Jär-

venpää sosiaalisairaalan hoitotyöntekijöiden valmiuksia näyttöön perustuvaan hoitotyö-

hön. Kyselyn toteutuminen sähköisesti soveltui hyvin toimintaympäristöön, sillä jokai-
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sessa työpisteessä oli tietokoneet käytettävissä ja tietokoneiden käyttö oli jokaiselle 

hoitotyöntekijälle tuttua sähköisen potilastietojärjestelmän myötä.   

6.2.2 Laadullisen tutkimuksen luotettavuus 

 

Kvalitatiivien eli laadullinen tutkimus on kokonaisuus, jossa sisällön johdonmukaisuus 

on arvioinnin kohteena.  Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden edellytyksenä on tut-

kijan tarkka kuvaus tutkimuksen kaikista toteutusvaiheista.  Aineiston tuottamisen vai-

heet tulee kuvata tarkasti ja totuudenmukaisesti kaikissa vaiheissa. (Tuomi – Sarajärvi 

2009: 140–141). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereitä ovat uskottavuus, 

siirrettävyys, riippuvuus ja vahvistettavuus (Lincoln – Guba 1985: 300). Uskottavuus 

edellyttää tulosten selkeää kuvausta niin, että lukija ymmärtää, miten analyysiprosessi 

on edennyt sekä mitkä ovat tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset. Tämä sisältää sekä 

analyysiprosessin että tulosten validiteetin tarkastelun. (Lincoln – Guba 1985: 301–

316;  Tuomi – Sarajärvi 2009: 138–141; Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2009: 

160.)  

 

Kehitystyön vaiheet eli kehitystyön lähtökohdat, kehitystyöryhmän kokoonpano, ko-

koontumisten keskeinen sisältö, aineistonkeruu ja analyysiprosessi on pyritty kuvaa-

maan tarkasti. Analyysiprosessin etenemisen kuvauksessa on pyritty perustelemaan 

tehtyjä valintoja deduktiiviseen sisällönanalyysiin päätymisestä, analyysirungon muo-

dostumisesta ja analysoitavan aineiston valinnasta.  Analyysiprosessin etenemistä on 

kuvattu taulukoiden (taulukot 8–10 ja 17–19) avulla. Työn luotettavuuden kannalta 

rajoituksia asettaa analysoidun aineiston pienuus. Tulokset toivat uutta tietoa hoito-

työntekijöiden valmiuksista toteuttaa tutkimus ja kehitystoimintaa Järvenpään sosiaali-

sairaalassa. Kehitystyön toteutus oli ainutlaatuinen ja tilannesidonnainen tapahtuma 

mukana olleiden työntekijöiden ja toimintaympäristön kannalta. Näin ollen tutkimus ei 

ole täysin toistettavissa.  

 

Laadullisen aineiston analyysissä keskeistä on luokittelujen tekeminen. Kategorioiden 

tai käsitteiden sisältöjä kuvataan alakategorioilla. Lukijalle tulee kertoa, mitkä ovat luo-

kittelun syntymisen alkujuuret sekä luokittelujen perusteet. Tulosten uskottavuus syn-

tyy myös siitä, miten hyvin tutkijan muodostamat luokitukset tai kategoriat sisältävät 

kerätyn aineistoon. Tulosten tulkinnassa pätee sama tarkkuuden vaatimus. Tutkijan on 
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kerrottava, millä perusteella tulkintoja esitetään ja mihin hän päätelmänsä perustaa. 

Tässä lukijaa auttaa tutkimusselosteen rikastuttaminen suorilla lainauksilla haastatte-

luista tai autenttisilla dokumenteilla. (Lincoln & Guba 1985: 340–344, Tuomi – Sarajärvi 

2009: 92–103; Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2009: 160.) Tämän työn ana-

lyysirunkojen lähtökohtina olivat osin Näyttöön perustuva hoitotyön toimintamalli ja 

osin hoitotyöntekijöiden valmiudet näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Analyysirunko-

jen valintojen lähtökohdat on työssä perusteltu. Analyysirungon mukaiset luokittelut 

perustellaan laadullisen aineiston tulosten yhteydessä, perustelujen tukena käytetään 

suoria lainauksia kyselylomakkeen avoimen kysymyksien vastauksista sekä kehitystyö-

ryhmän tapaamisten pohjalta laadituista dokumenteista.  

 

Laadullisen tutkimuksen siirrettävyyteen liittyy rajoituksia, eikä se ole suoraan sovellet-

tavissa toiseen ympäristöön. Tulosten siirrettävyys toiseen kontekstiin riippuu tutki-

musympäristön ja sovelletun ympäristön samankaltaisuudesta. Siirrettävyyden varmis-

taminen edellyttää huolellista tutkimuskontekstin kuvausta.  (Lincoln – Guba 1985: 

316; Sarajärvi – Tuomi 2009: 138).  Kehitystyön toimintaympäristön ja siihen liittyvien 

ihmisten kuvauksissa on pyritty tarkkuuteen, jotta tulosten siirrettävyys olisi arvioitavis-

sa. Tulokset ovat siirrettävissä samankaltaisiin yhteyksiin esimerkkinä toimintatutki-

musprosessin toteutuksesta.  

 

Määriteltäessä tutkimuksen luotettavuutta ja riippuvuutta tarkastellaan, miten tutkija 

on noudattanut hyvää tieteellistä käytäntöä. Myös ulkopuolisen henkilön tekemä tar-

kastus tutkimusprosessista sekä arviointi tuloksista lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin sisältyy, se miten tutkija on onnistunut otta-

maan huomioon erilaiset ulkoista vaihtelua aiheuttavat tekijät ja tutkittavasta ilmiöstä 

johtuvat tekijät.  (Lincoln – Guba 1985: 316–318; Sarajärvi- Tuomi 2009: 138–139.) 

Tutkimuksen ohjaaja on arvioinut ja antanut palautetta tutkimuksen joka vaiheessa. 

Kehitystyö toteutuksessa sovellettiin toimintatutkimuksen periaatteita, joihin kuului 

osallistava havainnointi. Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa tutkijan kokemattomuus 

havainnoijana ja toimintatutkimuksen tekijänä. Toisaalta kehitystyön tuloksia voidaan 

arvioida kehitystyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.  
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Tutkimustulokset tulee voida vahvistaa. Tutkimuksen vahvistettavuus varmistetaan 

erilaisia tekniikoita käyttämällä, tarkoituksena vahvistaa tutkimuksen tulosten oikeelli-

suus ja sovellettavuus.  Vertailemalla saatuja tuloksia aikaisempiin vastaaviin tutkimuk-

siin voidaan varmistua tulosten luotettavuudesta. (Lincoln – Guba 1985: 318–323; Sa-

rajärvi – Tuomi 2009: 138–139.) Laadullisessa tutkimuksessa tulkinnat voivat vaihdella 

tekijän näkemyksistä riippuen (Kananen 2008: 127). Tutkimustulokset vahvistettiin 

vertailemalla tutkimustuloksia aikaisempiin samankaltaisiin tutkimustuloksiin tutkimus-

tulosten tarkastelun yhteydessä.  

 

6.3 Tutkimuksen eettisyyden tarkastelua 
 

Eettiset periaatteet ohjaavat tutkimusprosessia tutkimusongelmien määrittelystä aina 

tulosten julkaisemiseen asti. Eettisten periaatteiden tunteminen ja niiden mukaan toi-

miminen kuluu tutkijan vastuulle. (Sarajärvi – Tuomi 2009: 126–127; Kananen 2008: 

133) Määrällisessä tutkimuksessa noudatetaan samoja eettisiä periaatteita kuin laadul-

lisessa tutkimuksessa.  Tutkimuksenteossa tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytän-

töä. Tutkijan tulee noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta koko tutkimus-

prosessin ajan. Tutkijan tulee myös soveltaa tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukai-

sia eettisiä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä sekä toteuttaa avoimuu-

den periaatteita tulosten julkaisun yhteydessä.  Lisäksi tutkijan tulee kunnioittaa mui-

den tutkijoiden työtä ja saavutuksia antamalla niille asiaankuuluvan arvon omassa tut-

kimuksessaan ja tulosten julkaisun yhteydessä. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu 

lisäksi tutkimuksen yksityiskohtainen suunnittelu, toteutus ja raportointi tieteellisen 

tiedon vaatimusten edellyttämällä tavalla. (Vilkka 2007: 90–92; Tuomi – Sarajärvi 

2009: 132–133.) 

 

Eettiset näkökulmat on otettu huomioon tutkimustyön jokaisessa vaiheessa.  Tässä 

tutkimustyössä on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä toimimalla rehellisesti, huo-

lellisesti ja tarkasti tutkimustyön joka vaiheessa. Kehitystyön suunnittelun, toteutuksen 

ja tulosten kuvaamisessa on pyritty tarkkuuteen. Tutkimustulosten osalta on pyritty 

avoimuuteen raportoimalla myös kehitystyön puutteet. Muiden tutkijoiden töitä kunni-

oitettiin noudattamalla lähteiden merkitsemisessä huolellisuutta ja esittämällä lähteiden 

sisältö niiden alkuperäisen merkityksen mukaisesti.  
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Tutkimuksen näkökulman tulee olla selkeästi rajattu ja kuvattu tutkimusraportissa. Hoi-

totieteellisen tutkimukseen tarvitaan lupa tutkimusorganisaation johdolta tutkimuksen 

tekemistä varten. Tutkija ja hoitotyön johto sopivat keskenään, millaista tietoa voidaan 

käyttää ja mitä ei. (Vilkka 2007: 97–98; Tuomi – Sarajärvi 2009: 131, 156.)  Kehitys-

työn tarkoitus ja tavoitteet on tässä työssä selkeästi rajattu ja kehitystyön toteutuksen 

kuvauksessa on pyritty tarkkuuteen. Kehitystyön toteutusta varten anottiin tutkimuslu-

pa A-klinikkasäätiön hoito- ja tutkimuseettiseltä toimikunnalta. Tutkimusluvan anomi-

sen yhteydessä tutkimussuunnitelma toimitettiin A-klinikkasäätiön kehitys- ja tutkimus-

toiminnan tutkimustietokanta Tietopuuhun. A-klinikkasäätiön johdolta saadun luvan 

mukaisesti tutkimusraportti on julkaistavissa sekä A-klinikkasäätiön tutkimustietokanta 

Tietopuussa että ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto Thesseuksessa.   

 

Tutkimukseen osallistuvien on tärkeää saada riittävästi tietoa tutkimuksesta. Tutkimuk-

seen osallistujilla on oikeus tietää, mitä tapahtuu, jos he osallistuvat tutkimukseen. 

Tutkimukseen suostumisen yhteydessä korostetaan vastaajien anonymiteettiä, vapaa-

ehtoisuutta, mahdollisuutta keskeyttää tutkimus niin halutessaan sekä luottamukselli-

suutta vastausten käsittelyssä. Periaatteena tutkimuksen julkaisemisessa on tutkimuk-

sen avoin ja rehellinen raportointi. Tutkimuksen raportointi hyvää tieteellistä käytäntöä 

noudattaen on tutkijan vastuulla. Tutkittavien tietosuojan turvaaminen aineiston ke-

ruusta aina tutkimuksen raportointiin asti on välttämätöntä. Rehellisyys ja avoimuus 

tutkimuksen raportoinnissa edellyttävät tutkijalta mahdollisimman suurta objektiivisuut-

ta. Hoitotieteellisissä tutkimuksissa tutkija joutuu tutkimuksessa raportoimaan, miten 

eettiset kysymykset on tutkimuksessa otettu huomioon.  (Vilkka 2007: 90–92; Tuomi - 

Sarajärvi 2009: 131)   

 

Hoitotyöntekijöitä informoitiin kyselystä monipuolisesti. Tutkimuksen tarkoituksesta, 

aikataulusta ja toteutuksesta tiedotettiin ensin hoitotyön esimiehiä esimiesten hoito- ja 

kuntoutuskokouksessa (HOKU). Seuraavaksi tutkimuksesta tiedotettiin hoitoyksikköjä 

työryhmäkokouksissa. Hoitotyöntekijät saivat kyselylomakkeen yhteydessä saatekir-

jeen, jossa kerrottiin tutkimuksen luottamuksellisuudesta sekä siitä, että yksittäisiä vas-

taajia ei tutkimuksesta voida tunnistaa. Näiden tietojen perusteella hoitotyöntekijät 

päättivät itsenäisesti osallistuivatko tutkimukseen vai eivät. Vastausaikaa oli kaksi viik-



74 

 

 

 

 

 

koa. Vastaajilla oli mahdollisuus kieltäytyä kyselystä tai keskeyttää kyselyyn vastaami-

nen. 

 

Kyselyyn vastattiin nimettömästi, eikä yksittäinen vastaaja ole tulosten perusteella tun-

nistettavissa.  Osallistujien anonymiteetin säilyttämiseksi tutkimuksessa ei käytetty vas-

taajien sukupuolta selittävänä taustamuuttujana, koska miesvastaajien määrä oli pieni 

ja yksittäinen vastaaja olisi tunnistettavissa. Lisäksi ammattinimikkeen ja osaston yhte-

yttä saatuihin tuloksiin ei raportoitu havaintojen vähäisen määrän takia. Tämän vuoksi 

tulokset raportoitiin Järvenpään sosiaalisairaalan yhteisinä tuloksina. Samoin sosiono-

min ja sosiaalityöntekijän koulutuksen suorittaneet ovat tuloksissa yhdistetty yhteiseksi 

sosiaaliterapeutin tehtävänimikkeeksi.  

 

Tutkimuslupa edellyttää tehtyä vaitiolositoumusta tutkimuksen toteuttamiseen osallis-

tuvilta. Tutkimustulosten säilyttämisessä on pyritty tarkkuuteen, joten määrällisen osi-

on tulokset on tallennettu ainoastaan tutkijan käytettävissä oleviin Excel-ohjelmaan ja 

SPSS tilasto-ohjelmaan. Kehitystyöryhmässä tutkijan rooli oli osallistava havainnoija eli 

tutkija oli mukana kehitystyön jokaisessa vaiheessa havainnoiden ja osallistuen kehitys-

työn suunnitteluun ja arviointiin. Tietojenkeruu kehitystyöryhmässä mukana olleita in-

formoitiin tutkimuksen tarkoituksesta, tavoitteista ja tutkijan roolista ryhmässä kehitys-

työryhmän ensimmäisen kokouksen yhteydessä. Kehitystyöryhmää informoitiin samalla 

myös siitä, mihin ja miten havainnoituja tietoja tullaan käyttämään. Laadullisen osion 

muistiinpanot ovat olleet ainoastaan tutkijan käytettävissä. Kehitystyöryhmään osallis-

tuneiden anonymiteetin suojaamiseksi yksittäinen toimija ei ole tutkimusraportista tun-

nistettavissa.  

 

6.4 Johtopäätökset ja kehittämishaasteet 
 

Tutkimuksessa selvitettiin hoitotyöntekijöiden valmiuksia näyttöön perustuvaan hoito-

työhön ja näyttöön perustuvaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tutkimuksessa saatiin 

vastaukset näihin tutkimuskysymyksiin. Kyselytutkimuksen tulokset olivat suuntaa an-

tavia, eikä tuloksia voida yleistää vastaajajoukon ulkopuolelle otoksen pienuuden vuok-

si. Kyselytutkimuksen tuloksia voidaan käyttää aineiston kuvailemiseen. Tästä huoli-

matta tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia, kuin aiemmin tehdyt tutkimukset 
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hoitotyöntekijöiden valmiuksista näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Toimintatutkimuk-

sen periaatteiden noudattaminen kehitystyön toteutuksessa soveltui hyvin lähestymis-

tavaksi, kun tavoitteena oli hoitotyöntekijöiden näyttöön perustuvan hoitotyön valmiuk-

sien selvittäminen ja toiminnan kehittäminen ja muuttaminen tutkimuksen avulla.  

 

Hoitotyöntekijöiden tietoperustaa tarkasteltaessa ammattiryhmistä eniten erilaisia tie-

donlähteitä seurasivat sairaanhoitajat. Käytetyimmät tiedonlähteet sairaanhoitajien 

keskuudessa olivat Terveysportti ja oman alan ammattilehdet, joita he seurasivat mel-

ko säännöllisesti. Haasteena näyttöön perustuvan hoitotyön näkökulmasta oli tutkimus-

tiedon vähäinen käyttö. Sairaanhoitajat myös arvioivat kriittisimmin omaa osaamistaan 

tutkitun tiedon hankinnassa ja omaksumisessa. Voidaan olettaa, että erilaisten tiedon-

lähteiden seuraaminen sekä ammattikorkeakoulupohjainen koulutus lisää näkökulmaa 

oman tieto- ja taitoperustan arviointiin.  Tutkitun tiedon käytäntöön soveltamisessa, 

tiedonhankinnassa ja omaksumisessa hoitotyöntekijät kokivat taitonsa keskinkertaisiksi.  

Hoitotyöntekijöiden ja opiskelijoiden tiedonhankinta ja tutkimusten soveltamisosaamis-

ta sekä kehittämisosaamista voitaisiin edistää työelämän ja oppilaitosten yhteisillä, työ-

elämän tarpeista nousevilla soveltavan tutkimuksen kehityshankkeilla.  

 

Näyttöön perustuvaa toimintaa ja tutkimusten soveltamisosaamista Järvenpään sosiaa-

lisairaalassa voitaisiin kehittää esimerkiksi hoitotyön ja sosiaalialan opiskelijoiden orga-

nisoimien tutkimusklubien avulla. Järvenpään sosiaalisairaala ja eri oppilaitokset ovat 

aloittaneet yhteistyön Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus (POKE) hankkeena, 

jossa tavoitteena on kehittää Järvenpään sosiaalisairaalan ja koulujen välistä yhteistyö-

tä sekä alueellista päihde- ja mielenterveystyön osaamista ja palveluja. Hoitotyöntekijät 

asennoituivat myönteisesti ja arvostivat tutkitun tiedon käyttöä hoitotyössä. Järven-

pään sosiaalisairaalalla on pitkät perinteet tutkimustyöstä Järvenpään sosiaalisairaalas-

sa sijaitsevan A-klinikkasäätiön tutkimusyksikön myötä. Tämä osaltaan mahdollisesti 

vaikutti hoitotyöntekijöiden myönteisenä asennoitumisena tutkitun tiedon käyttöön 

hoitotyössä.  Jatkossa voitaisiin kehittää oppilaitosten ja sairaalan yhteistyötä esimer-

kiksi soveltavan koulutuksen merkeissä kehitettäessä hoitotyöntekijöiden tiedonhankin-

tataitoja.  
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Näyttöön perustuvan hoitotyön edistävien ja estävien tekijöiden osalta tutkitun tiedon 

käyttömahdollisuudet ja organisaation tuki näyttöön perustuvan hoitotyön edistämisek-

si koettiin lisääntyneen erityisesti koulutusmahdollisuuksien osalta.  Työyksiköissä oli 

riittävästi ATK-laitteita, joilla voi hakea tutkittua tietoa hoitotyön päätöksenteon tueksi. 

Elektronisia tietokantoja käytettiin kuitenkin vähän, erityisesti vieraskielisiä julkaisuja. 

Jatkossa tulisi panostaa terveydenhuollon tietokantojen tuntemukseen ja tiedonhankin-

tataitojen kehittämiseen sekä tutkimusten hyödyntämiseen käytännön hoitotyössä, 

nämä toimenpiteet lisäävät tutkimusten käyttöä hoitotyön arjessa.  

 

Toiminta-ajatuksensa mukaan ”Järvenpään sosiaalisairaala tuottaa päihdeongelmaisille 

ja heidän läheisilleen hoitopalveluja, joilla tuetaan päihteettömien selviytymiskeinojen 

löytymistä. Monitieteellisellä tutkimus- ja kehittämistyöllä parannetaan päihdehoidon 

tuloksellisuutta ja koulutuksella päihdealalla tarvittavia hoidollisia taitoja”. Järvenpään 

sosiaalisairaalan toiminta-ajatukseen on kirjattu toiminnan perustuminen tutkittuun 

tietoon, hoitoyksikköjen toimintasuunnitelmissa tämä ei kuitenkaan näy. Näyttöön pe-

rustuva toimintakulttuuri edellyttää muutoksia työyhteisön arjessa. Lähtökohtana on, 

että näyttöön perustuva toiminta näkyisi hoitoyksikköjen toimintasuunnitelmissa ja ar-

jen hoitotyön päätöksenteossa. Tämä edellyttää yhteisistä toimintalinjoista sopimista ja 

sairaalan tarpeisiin räätälöityjä suosituksia, tämän toteuttamisessa, kehittämisessä ja 

seurannassa esimiehillä ja lääkäreillä on suuri rooli. 

 

Kehitystyössä muutoksen lähtökohtana oli Järvenpään sosiaalisairaalan toiminnassa 

havaitut muutostarpeet. Kehitystyö toteutettiin käytännönläheisesti toimintatutkimuk-

sen periaatteita noudattaen. Muutosprosessin suunnitteluun ja toteutukseen varattu 

aika oli lyhyt. Muutoksiin sopeutuminen ja uuden toimintatavan omaksuminen vaatii 

usein aikaa. Ajan myötä selviää, miten pysyvää kirjaamiskäytäntöjen muutos on ollut.  

”Kumppanuksiin perustuva palvelukulttuuri” kehittämishankkeen loppuraportin (Weck-

roth 2013: 26), mukaan sairaalan toiminnallisissa rakenteissa on tapahtunut kehitystii-

mien työn tuloksena muutosta asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Kehitystyötä teh-

tiin jossain määrin sairaalan kaikissa työryhmissä. Kehitystyössä merkittävää oli työssä 

tapahtuva oppiminen, joka konkretisoitui kehitystiimeissä tehtyyn kehitystyöhön. 
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Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista tutkia näyttöön perustuvan toiminnan integ-

rointia Järvenpään sosiaalisairaalan hoitotyöntekijöiden työnkuvaan edellä mainittujen 

toimenpiteiden avulla. 
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Saatekirje 

 

Näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen vahvistaminen-kysely                                    

Kumppanuksiin perustuva palvelukulttuuri kehittämishanke 

Hyvä päihdetyön ja hoitotyön ammattilainen! 

A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala tulee tarjoamaan tulevaisuudessa kehit-

tämis- ja tutkimusosaamista. Tavoitteena on, että hoito ja kuntoutus nivoutuvat kehit-

tämishankkeisiin ja soveltavaan tutkimukseen. Tiedonkeruukäytännöt ja tutkimustiedon 

hyödyntäminen tulevat olemaan entistä enemmän osana hoitotyötä.  

 

Opiskelen Metropolia ammattikorkeakoulussa kehittämisen ja johtamisen ylempää am-

mattikorkeakoulututkintoa. Opintoihini liittyvä opinnäytetyö toteutetaan Järvenpään 

sosiaalisairaalassa kehitystyönä, joka liittyy sosiaalisairaalan Kumppanuksiin perustuva 

palvelukulttuuri kehittämishankkeeseen. Opinnäytetyöni viitekehyksenä on näyttöön 

perustuva hoitotyö. Näyttöön perustuvan hoitotyön tavoitteena on hoitotyön hyvä-

tasoinen ja tasalaatuinen osaaminen ja toiminta sekä hoitotyön vaikuttavuuden paran-

taminen.  

Tämän kyselyn tuloksia käytetään Järvenpään sosiaalisairaalan strategiatyössä ja päih-

detyön toiminnallisten rakenteiden uudistamisessa sekä työntekijöille suunnattujen 

koulutusten suunnittelussa. Pyydän Sinua vastaamaan kyselyyn.  Tulosten luo-

tettavuuden kannalta on tärkeää, että vastaat kaikkiin kysymyksiin. Kyse-

lyyn vastaamisaikaa on kaksi viikkoa. 

 

Kysely sisältää taustatietojen lisäksi osiot, joissa kysytään suhtautumistasi tutkittuun 

tietoon sekä tutkitun tiedon käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja sekä työyhteisön tuki 

tutkitun tiedon käytön mahdollistajana.  Kyselyn tuloksia käsitellään luottamuksellisesti. 

Vastaukset käsitellään siten, että kyselyyn vastaajien henkilöllisyys ei kyselyn rapor-

toinnissa tule esille. Lämpimät kiitokset vastauksistasi!
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Kyselylomake 

                    

JSS strategiahanke / Näyttöön perustuvan päihdetyön ja hoitotyön osaamisen vahvista-

minen  

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin rastittamalla valitsemaasi vaihtoehtoa osoittava kohta, 

tai kirjoita vastaus sille varattuun paikkaan (rastita vain yksi vaihtoehto) 

 

1.  Ikä  

 alle 26 vuotta 

 26 – 35 vuotta 

 36 – 45 vuotta 

 46 – 55 vuotta 

 yli 55 vuotta  

 

2. Koulutusta koskevat taustatiedot 

 

2a Terveydenhuoltoalan, sosiaalialan tai lääketieteen tutkintoon johtava viimeisin tut-

kinto 

 

 lähihoitaja 

 sairaanhoitaja   

 sosionomi    

 sosiaalityöntekijä 

 lääkäri  

 THM / TtM  

 muu, mikä ______________________  

 

2b Työssäoloaika viimeisimmän tutkintoon johtaneen koulutuksen päättymisestä 

_____________ 

 

2c Oletko opiskellut tutkimusmenetelmiä omassa peruskoulutuksessasi?  

     (voit rastittaa useamman kohdan) 

 

 Lähihoitajakoulutuksessa 

 Sairaanhoitajakoulutuksessa 

 Sosiaalialan koulutuksessa 

 Lääketieteen koulutuksessa   

 Jotenkin muuten, miten 

_________________________________________________ 

 

copyright©Anneli.Sarajärvi 2008 

 

 



Liite 3 

  2 (6) 

 

 

 

 

 

 

3.  Työtä koskevat taustatiedot 

 

3a Työkokemus erikoisalallasi vuosina ______________________vuotta 

 

3b Osasto / Yksikkö: 

 

 Katkaisu- ja vieroitus 

 Kuntouttava 

 Perheosasto 

 Hietalinna 

 

4.  Mitä ”näyttöön perustuva päihdehoitotyö” lyhyesti määriteltynä on tai voisi 

mielestäsi olla: 

 

________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

5.  Millaiseksi arvioit tietosi työyhteisösi potilaan hoitoon liittyvästä tutkitun tiedon 

käytöstä kouluarvosana-asteikolla 4 - 10? (ympyröi / rastita oikea vaihtoehto) 

 

Tietoni ovat heikot    4    5    6    7    8    9   10    Tietoni ovat kiitettävät   

 

 En osaa sanoa 

 

6.  Miten säännöllisesti luet seuraavia tiedonlähteitä: 

     Säännöl- Melko sään-     Satunnai-           En seuraa  

                                                                                         lisesti nöllisesti           sesti 

 

6a  Oman alan ammattilehdet 4 3 2 1 

6b  Käypä hoito-suositukset 4 3 2 1 

6c  Terveysportti  4 3 2 1 

6d  Elektroniset verkkolehdet 4 3 2 1 

6e  Internet -sivustot (esim, STAKES) 4 3 2 1 

6f Sosiaali- ja terveysalan tietokannat 4 3 2 1 

6g Jotakin muuta, mitä________________________________________________ 
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Väittämät: 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Lähes 

samaa 

mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Hiukan 

eri  

mieltä 

Täysin  

eri  

mieltä 

7. Päihde- ja hoitotyön tulisi säännöllisesti pe-

rustua tutkittuun tietoon 

5 4 3 2 1 

8. Potilaiden hyvä hoito perustuu tutkittuun 

tietoon 

5 4 3 2 1 

9. Tutkitun tiedon käyttö parantaa päihde- ja 

hoitotyön laatua 

5 4 3 2 1 

10. Tutkitun tiedon käyttö on tärkeää päihde- ja 

hoitotyön kehittämisessä 

5 4 3 2 1 

11. Tutkitun tiedon käyttö on luonnollinen osa 

jokapäiväistä työtä  

5 4 3 2 1 

12. Tutkitun tiedon mukainen toiminta tuottaa 

hyötyä potilaalle 

5 4 3 2 1 

13. Tutkitun tiedon perusteella on helppoa  

muuttaa hoitokäytäntöä 

5 4 3 2 1 

 

14. Tutkitun tiedon avulla on mahdollista  

perustella päätöksiä päihde- ja hoitotyössä 

5 4 3 2 1 

15. Päihde- ja hoitotyössä on tarpeen ottaa 

huomioon potilaiden mielipiteitä täydentämään 

tutkittua tietoa 

5 4 3 2 1 

16. Oman alasi tieteellisissä lehdissä julkaistut 

tutkimusartikkelit ovat luotettavia 

5 4 3 2 1 

17. Työntekijöiden tulee olla innostuneita 

lukemaan työtään koskevia tutkimusartikkeleita 

5 4 3 2 1 

18. Työntekijöiden tulee kannustaa 

kollegoitaan tutkitun tiedon käyttöön 

5 4 3 2 1 

19. Työntekijöiden tulee keskustella  

tutkitun tiedon käytöstä moniammatillisissa 

työryhmissä 

5 4 3 2 1 

20. Työntekijöiden tulee seurata säännölli- 

sesti tieteellistä tutkimustietoa 

5 4 3 2 1 

21. Työntekijän tulee perustaa päätöksensä vii-

meisimpään tutkittuun tietoon 

5 4 3 2 1 

22. Päihde- ja hoitotyö on käytännön toimintaa 

ja sitä on tarpeellista tutkia 

5 4 3 2 1 

23. Kokemusperäinen tieto ei riitä käytännön  

päihde- ja hoitotyössä 

5 4 3 2 1 

24. Tutkitun tiedon käyttö on olennainen  

osa päihde- ja hoitotyön asiantuntijuutta 

5 4 3 2 1 

25. Käyttäisin enemmän tutkittua tietoa  

päihde- ja hoitotyössä, jos olisi riittävästi aikaa 

5 4 3 2 1 
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Valitse seuraavasta osioista (7-25) omaa mielipidettäsi kuvaava vastaus  

väittämistä rastittamalla sopiva vaihtoehto kunkin vastauksen kohdalta.   
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Väittämät: 

Erittäin 

hyvin 

Melko 

hyvin 

Keskin-

kertaisesti 

Melko 

huonosti 

Erittäin 

huonosti 

26. Tunnistan käytännön päihde- ja hoitotyössä       

      ongelman, johon tarvitaan tutkittua tietoa 
5 4 3 2 1 

27. Tunnistan päihde- ja hoitotyöhön liittyvän 

tutkitun tiedon tarpeen oman osaamisen  kehit-

tämisessä 

5 4 3 2 1 

28.  Osaan hakea tutkittua tietoa elektronisista 

       tietokannoista avainsanojen avulla 
5 4 3 2 1 

29. Osaan rajata  hakuni elektronisissa     

      tietokannoissa rajaustoimintoja käyttämällä 
5 4 3 2 1 

30. Ymmärrän tutkimuksista ja artikkeleista  

      suomenkielisen tutkimussanaston 
5 4 3 2 1 

31. Ymmärrän tutkimuksista ja artikkeleista  

      englanninkielisen tutkimussanaston 
5 4 3 2 1 

32. Löydän tutkimuksista ja artikkeleista  

      tarvitsemani olennaisen tiedon 
5 4 3 2 1 

33. Osaan tutkimusta ja artikkelia selailemalla      

      selvittää, kuinka se soveltuu  käyttötarkoi-   

      tukseeni 

5 4 3 2 1 

34. Osaan tulkita tutkimuksissa ja artikkeleissa 

      olevia taulukoita 
5 4 3 2 1 

35. Osaan arvioida tutkimuksen luotettavuutta  

      ja eettisyyttä 
5 4 3 2 1 

36. Osaan arvioida tutkimustulosten      

      käyttöarvoa käytännön päihde- ja  hoitotyö-

hön 

5 4 3 2 1 

37. Osaan arvioida tutkimuslähteiden  luotet-      

      tavuutta (esim. ikä, tekijät, julkaisijat jne.) 
5 4 3 2 1 

38. Osaan soveltaa tutkimustuloksia potilaiden   

      ongelmien ratkaisuun 
5 4 3 2 1 

39. Osaan käyttää tutkittuun tietoon  perustuvia  

      arviointimenetelmiä potilaiden hoidossa. 
5 4 3 2 1 

40. Osaan perustella tekemiäni potilaan hoitoon      

      liittyviä ratkaisuja  tutkitun tiedon avulla 
5 4 3 2 1 

41. Kyseenalaistan hoitokäytäntöjä tutkittuun  

      tietoon perustuen 
5 4 3 2 1 

42. Kykenen muuttamaan hoitokäytäntöjä  

      tutkittuun tietoon perustuen 
5 4 3 2 1 

 43. Osaan hyödyntää tutkittua tietoa oman  

      ammatillisen tietoperustan kehittämisessä 
5 4 3 2 1 

44. Osaan yhdistää tutkitun tiedon aiempiin  

       kokemuksiini 
5 4 3 2 1 
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Seuraavat väittämät (26-47) koskevat taitojasi käyttää tutkittua tietoa. Arvioi 
oma taitosi kunkin väittämän kohdalla rastittamalla sopiva vastausvaihtoehto. 
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45. Osaan yhdistää tutkitun tiedon potilaalta     

        saatuun tietoon 
5 4 3 2 1 

46. Osaan soveltaa tutkittua tietoa potilaan  

      hoitoon huomioiden potilaan toiveet ja    

      odotukset 

5 4 3 2 1 

47. Osaan toteuttaa potilaan hoitoa tutkitun   

      tiedon perusteella 
5 4 3 2 1 

 
      

      

      

 

 

 

     

 

 

Väittämät:  

Täysin 

samaa 

mieltä 

Melko 

samaa 

mieltä 

Ei       Ei samaa 

        enkä eri 

          mieltä 

 

Melko 

eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

48. Työyksikössäni on atk-laitteet, joilla voin  

       etsiä tutkittua tietoa päihde- ja hoitotyön tu-

eksi        

5 4 3 2 1 

49.Työyksikössäni on käytössä toimivat   

      elektroniset   tietokannat esim. Cinahl-,     

       Medline- tai Cochrane Library -tietokannat       

5 4 3 2 1 

50. Työyksikkööni tulee säännöllisesti  

       hoitotieteen, sosiaalitieteen ja lääketieteen   

       tieteellisiä sekä ammatillisia julkaisuja 

5 4 3 2 1 

51. Osastoni päihdetyön ja hoitotyön toiminta-

ajatukseen on kirjattu toiminnan perustuminen 

tutkittuun tietoon 

5 4 3 2 1 

52. Työyksikössäni on  mahdollisuus osallistua   

        säännöllisesti koulutukseen 

5 4 3 2 1 

53. Työyksikössäni on mahdollisuus osallistua  

       oman alani konferensseihin 

5 4 3 2 1 

54. Työyksikössäni  hyödynnetään alan  viimei-  

sempiä tutkimustuloksia hoitokäytäntöjen ke-

hittämisessä 

5 4 3 2 1 

55. Työyhteisössäni keskustelemme säännölli- 

      sesti päihde- ja hoitotyön  tutkimustuloksista 

5 4 3 2 1 

56. Työyhteisössäni tuetaan hoitohenkilökuntaa  

       tutkitun tiedon käyttöön päihde- ja hoitotyössä 

5 4 3 2 1 

57. Työyhteisössäni mahdollistetaan aikaa     

perehtyä tutkittuun tietoon   

5 4 3 2 1 

58. Työyhteisössäni tuetaan hoitohenkilökuntaa  

      tutkimusten ja kehittämishankkeiden  

      tekemiseen  

5 4 3 2 1 

59. Työyhteisössäni kannustetaan tutkitun tiedon  

      käyttöön hoitokäytäntöjen toteutuksessa 

5 4 3 2 1 

  

 

copyright©Anneli.Sarajärvi 2008 

Seuraavat väittämät (48-59) koskevat tutkitun tiedon edistävä ja estäviä teki-

jöitä. Valitse omaa mielipidettäsi kuvaava vastaus kunkin väittämän kohdalla 

rastittamalla sopiva vaihtoehto.   
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60. Mitä muuta haluat sanoa 

 

 ________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

                                                

 

Lämpimät kiitokset vastauksistasi! 
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Erilaisten tiedonlähteiden hyväksikäyttö 

 

Taulukon 7a väittämät kuvaavat erilaisten tiedonlähteiden seuraamisen säännöllisyyttä 

ammattiryhmittäin. Vaihtoehdot sarakkeessa numerot 1–4 kertovat erilaisten tiedonläh-

teiden hyväksikäytön säännöllisyydestä. Tässä taulukossa 1= En seuraa, 2= Satunnai-

sesti, 3= Melko säännöllisesti ja 4= Säännöllisesti. Positiivinen suuntaus tuloksissa on 

taulukkoon merkitty punaisella, negatiivinen sinisellä. 

 

Taulukko 7a.  Erilaisten tiedonlähteiden hyväksikäyttö 

Tiedon- 
lähteet 

 

 V
a
ih

to
e
h
d
o
t 

Lähihoitaja 

 
Sairaanhoitaja Sosiaaliterapeutti Yhteensä 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % 

Oman alan  
ammatti- 
lehdet 

4 1 25,0 1 33,3 3 33,3 3 42,9 3 50,0 1 16,7 7 36,8 5 31,3 

3 1 25,0 0 0 4 44,4 2 28,6 2 33,3 4 66,7 7 36,8 6 37,5 

2 2 50,0 1 33,3 2 22,2 2 28,6 0 0 1 16,7 4 21,1 4 25,0 

1 0 0 1 33,3 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 5,3 1 6,3 

Käypä hoito 
suositukset 

4 0 0 1 33,3 1 11,1 0 0 0 0 0 0 1 5,3 1 6,3 

3 0 0 0 0 2 22,2 3 42,9 1 16,7 2 33,3 3 15,8 5 31,3 

2 3 75,0 2 66,7 6 66,7 4 57,1 3 50,0 3 50,0 12 63,2 9 56,3 

1 1 25,0 0 0 0 0 0 0 2 33,3 1 16,7 3 15,8 1 6,3 

Terveys- 
portti 

4 0 0 0 0 2 22,2 2 28,6 1 16,7 1 16,7 3 15,8 3 18,8 

3 3 75,0 2 66,7 2 22,2 4 57,1 1 16,7 1 16,7 6 31,6 7 43,8 

2 0 0 1 33,3 5 55,6 1 14,3 2 33,3 3 50,0 7 36,8 5 31,3 

1 1 25,0 0 0 0 0 0 0 2 33,3 1 16,7 3 15,8 1 6,3 

Elektroniset 
verkkolehdet 

4 0 0 0 0 1 11,1 1 14,3 0 0 1 16,7 1 5,3 2 12,5 

3 1 25,0 0 0 2 22,2 1 14,3 0 0 1 16,7 3 15,8 2 12,5 

2 2 50,0 2 66,7 2 22,2 4 57,1 4 66,7 2 33,3 8 42,1 8 50,0 

1 1 25,0 1 33,3 4 44,4 1 14,3 2 33,3 2 33,3 7 36,8 4 25,0 

Internet  
sivustot 

4 0 0 0 0 1 11,1 0 0 0 0 1 16,7 1 5,3 1 6,3 

3 1 25,0 2 66,7 4 44,4 4 57,1 2 33,3 1 16,7 7 36,8 7 43,8 

2 2 50,0 1 33,3 2 22,2 3 42,9 4 66,7 3 50,0 8 42,1 7 43,8 

1 1 25,0 0 0 2 22,2 0 0 0 0 1 16,7 3 15,8 1 6,3 
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Sosiaali- ja 
terveysalan 
tietokannat 

4 1 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,3 0 0 

3 1 25,0 1 33,3 4 44,4 3 42,9 1 16,7 2 33,3 6 31,6 6 37,5 

2 1 25,0 2 66,7 3 33,3 3 42,9 5 83,3 4 66,7 9 47,4 9 56,3 

1 1 25,0 0 0 2 22,2 1 14,3 0 0 0 0 3 15,8 1 6,3 

Jotakin 
muuta 

4 1 33,3 0 0 2 25,0 1 14,3 1 50,0 1 16,7 4 30,8 2 12,5 

3 0 0 0 0 2 25,0 0 0 0 0 0 0 2 15,4 0 0 

2 1 33,3 0 0 1 12,5 2 28,6 0 0 1 16,7 2 15,4 3 18,8 

1 1 33,3 3 100 3 37,5 4 57,1 1 50,0 4 66,7 5 38,5 11 68,8 
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Hoitotyöntekijöiden taidot tutkitun tiedon käytäntöön soveltamisessa          

 

Taulukon 11a väittämät kuvaavat hoitotyöntekijöiden taitoja tutkitun tiedon käytäntöön 

soveltamisessa. Kyselyssä käytettyjen järjestysasteikollisten vastausten vaihtoehdot 

olivat: 1=Erittäin huonosti, 2=Melko huonosti, 3=Keskinkertaisesti, 4=Melko hyvin ja 

5=Erittäin hyvin. Taulukon väittämät jälkeisessä sarakkeessa olevat numerot (1–5) vas-

taavat näitä järjestysasteikollisia vastausvaihtoehtoja. Positiivinen suuntaus tuloksissa 

on taulukkoon merkitty punaisella, negatiivinen sinisellä. 

 

Taulukko 11a.  Hoitotyöntekijöiden taidot tutkitun tiedon käytäntöön soveltamisessa 

Väittämät  

26–27, 36,  

38–47 

 Lähihoitaja Sairaanhoitaja Sosiaaliterapeutti Yhteensä 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % 

Tunnistan käy-
tännön päihde- 
ja hoitotyössä  
ongelman,  
johon 
tarvitaan 
tutkittua tietoa 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 2 50,0 1 33,3 6 66,7 4 57,1 4 66,7 2 33,3 12 63,2 7 43,8 

3 1 25,0 1 33,3 3 33,3 2 28,6 1 16,7 3 50,0 5 26,3 6 37,5 

2 0 0 1 33,3 0 0 0 0 0 0 1 16,7 1 5,3 2 12,5 

1 1 25,0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 1 5,3 1 6,3 

Tunnistan päih-
de- ja hoitotyö-
hön liittyvän 
tutkitun tiedon  
tarpeen oman 
osaamisen  
kehittämisessä 

5 0 0 0 0 2 22,2 3 42,9 0 0 0 0 2 10,5 3 18,8 

4 3 75,0 2 66,7 5 55,6 3 42,9 5 83,3 3 50,0 13 68,4 8 50,0 

3 1 25,0 0 0 2 22,2 0 0 0 0 3 50,0 3 15,8 3 18,8 

2 0 0 1 33,3 0 0 1 14,3 1 16,7 0 0 1 5,3 2 12,5 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osaan  
arvioida 
tutkimus-
tulosten 
käyttöarvoa 
käytännön 
päihde- ja 
hoitotyöhön 

5 0 0 0 0 1 11,1 2 28,6 0 0 1 16,7 1 5,3 3 18,8 

4 1 25,0 2 66,7 3 33,3 4 57,1 3 50,0 3 50,0 7 36,8 9 56,3 

3 2 50,0 1 33,3 5 55,6 0 0 2 33,3 2 33,3 9 47,4 3 18,8 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 5,3 0 0 

1 1 25,0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 1 5,3 1 6,3 

Osaan  
soveltaa 
tutkimustuloksia 
potilaiden  
ongelmien 
ratkaisuun  

5 0 0 1 33,3 0 0 1 14,3 0 0 0 0 0 0 2 12,5 

4 2 50,0 0 0 5 55,6 5 71,4 2 33,3 2 33,3 9 47,4 7 43,8 

3 1 25,0 2 66,7 4 44,4 0 0 3 50,0 3 50,0 8 42,1 5 31,3 

2 0 0 0 0 0 0 1 14,3 1 16,7 1 16,7 1 5,3 2 12,5 

1 1 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,3 0 0 
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Osaan käyttää 
tutkittuun tie-
toon perustuvia 
arviointi- 
menetelmiä 
potilaiden  
hoidossa 

5 0 0 0 0 1 11,1 2 28,6 0 0 0 0 1 5,3 2 12,5 

4 2 50,0 2 66,7 4 44,4 4 57,1 3 50,0 3 50,0 9 47,4 9 56,3 

3 1 25,0 1 33,3 4 44,4 0 0 2 33,3 2 33,3 7 36,8 3 18,8 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,7 1 16,7 1 5,3 1 6,3 

1 1 25,0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 1 5,3 1 6,3 

Osaan  
perustella 
tekemiäni 
potilaan hoitoon 
liittyviä ratkaisu-
ja 
tutkitun tiedon  
avulla 

5 0 0 0 0 1 11,1 4 57,1 0 0 1 16,7 1 5,3 5 31,3 

4 1 25,0 1 33,3 5 55,6 2 28,6 2 33,3 2 33,3 8 42,1 5 31,3 

3 2 50,0 2 66,7 3 33,3 0 0 3 50,0 3 50,0 8 42,1 5 31,3 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 5,3 0 0 

1 1 25,0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 1 5,3 1 6,3 

Kyseenalaistan 
hoitokäytäntöjä 
tutkittuun 
tietoon 
perustuen 

5 1 25,0 0 0 1 11,1 2 28,6 0 0 0 0 2 10,5 2 12,5 

4 0 0 1 33,3 5 55,6 1 14,3 1 16,7 3 50,0 6 31,6 5 31,3 

3 2 50,0 1 33,3 3 33,3 4 57,1 3 50,0 2 33,3 8 42,1 7 43,8 

2 0 0 1 33,3 0 0 0 0 2 33,3 1 16,7 2 10,5 2 12,5 

1 1 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,3 0 0 

Kykenen  
muuttamaan 
hoitokäytäntöjä 
tutkittuun 
tietoon 
perustuen 

5 0 0 0 0 1 11,1 1 14,3 0 0 0 0 1 5,3 1 6,3 

4 1 25,0 1 33,3 6 66,7 1 14,3 2 33,3 3 50,0 9 47,4 5 31,3 

3 1 25,0 1 33,3 2 22,2 5 71,4 3 50,0 3 50,0 6 31,6 9 56,3 

2 1 25,0 1 33,3 0 0 0 0 1 16,7 0 0 2 10,5 1 6,3 

1 1 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,3 0 0 

Osaan  
hyödyntää  
tutkittua 
tietoa oman 
ammatillisen 
tietoperustan 
kehittämisessä 

5 1 25,0 1 33,3 2 22,2 3 42,9 0 0 0 0 3 15,8 4 25,0 

4 1 25,0 1 33,3 5 55,6 2 28,6 2 33,3 5 83,3 8 42,1 8 50,0 

3 1 25,0 1 33,3 2 22,2 1 14,3 4 66,7 1 16,7 7 36,8 3 18,8 

2 0 0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 0 0 1 6,3 

1 1 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,3 0 0 

Osaan yhdistää 
tutkitun tiedon 
aiempiin 
kokemuksiini 

5 0 0 1 33,3 3 33,3 1 14,3 0 0 2 33,3 3 15,8 4 25,0 

4 4 100 1 33,3 3 33,3 5 71,4 2 33,3 2 33,3 9 47,4 8 50,0 

3 0 0 1 33,3 3 33,3 0 0 4 66,7 2 33,3 7 36,8 3 18,8 

2 0 0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 0 0 1 6,3 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osaan yhdistää 
tutkitun tiedon 
potilaalta 
saatuun tietoon 

5 0 0 1 33,3 2 22,2 1 14,3 0 0 2 33,3 2 10,5 4 25,0 

4 3 75,0 0 0 4 44,4 3 42,9 2 33,3 1 16,7 9 47,4 4 25,0 

3 1 25,0 2 66,7 2 22,2 2 28,6 4 66,7 3 50,0 7 36,8 7 43,8 

2 0 0 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 1 5,3 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 0 0 1 6,3 
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Osaan soveltaa 
tutkittua tietoa 
potilaan hoitoon  
huomioiden 
potilaan toiveet 
ja odotukset 

5 0 0 0 0 2 22,2 1 14,3 0 0 1 16,7 2 10,5 2 12,5 

4 2 50,0 1 33,3 3 33,3 4 57,1 2 33,3 2 33,3 7 36,8 7 43,8 

3 1 25,0 2 66,7 4 44,4 1 14,3 3 50,0 3 50,0 8 42,1 6 37,5 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 5,3 0 0 

1 1 25,0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 1 5,3 1 6,3 

Osaan toteuttaa 
potilaan hoitoa 
tutkitun tiedon 
perusteella 

5 0 0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 0 0 1 6,3 

4 2 50,0 0 0 6 66,7 3 42,9 2 33,3 4 66,7 10 52,6 7 43,8 

3 1 25,0 2 66,7 3 33,3 2 28,6 3 50,0 2 33,3 7 36,8 6 37,5 

2 0 0 1 33,3 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 5,3 1 6,3 

1 1 25,0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 1 5,3 1 6,3 



Liite 6 

  1 (2) 

 

 

 

 

 

Hoitotyöntekijöiden taidot tiedonhankinnassa ja omaksumisessa  

 

Taulukon 12a väittämät kuvaavat hoitotyöntekijöiden taitoja tiedon hankinnassa ja 

omaksumisessa. Kyselyssä käytettyjen järjestysasteikollisten vastausten vaihtoehdot 

olivat: 1=Erittäin huonosti, 2=Melko huonosti, 3=Keskinkertaisesti, 4=Melko hyvin ja 

5=Erittäin hyvin. Taulukon väittämät jälkeisessä sarakkeessa olevat numerot (1–5) vas-

taavat näitä järjestysasteikollisia vastausvaihtoehtoja. Positiivinen suuntaus tuloksissa 

on taulukkoon merkitty punaisella, negatiivinen sinisellä. 

 

Taulukko 12a. Hoitotyöntekijöiden taidot tiedonhankinnassa ja omaksumisessa  

Väittämät  

28–35, 37 

 

 Lähihoitaja Sairaanhoitaja Sosiaaliterapeutti Yhteensä 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % 

Osaan hakea 
tutkittua tietoa 
elektronisista 
tietokannoista  
avainsanojen 
avulla  
 

5 2 50,0 0 0 1 11,1 3 42,9 1 16,7 2 33,3 4 21,1 5 31,3 

4 1 25,0 3 100 4 44,4 3 42,9 3 50,0 2 33,3 8 42,1 8 50,0 

3 0 0 0 0 1 11,1 1 14,3 1 16,7 2 33,3 2 10,5 3 18,8 

2 0 0 0 0 2 22,2 0 0 1 16,7 0 0 3 15,8 0 0 

1 1 25,0 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 2 10,5 0 0 

Osaan rajata 
hakuni  
elektronisissa  
tietokannoissa 
rajaus- 
toimintoja  
käyttämällä 

5 2 50,0 0 0 1 11,1 3 42,9 1 16,7 0 0 4 21,1 3 18,8 

4 1 25,0 2 66,7 3 33,3 1 14,3 4 66,7 3 50,0 8 42,1 6 37,5 

3 1 25,0 1 33,3 1 11,1 1 14,3 1 16,7 3 50,0 3 15,8 5 31,3 

2 0 0 0 0 3 33,3 1 14,3 0 0 0 0 3 15,8 1 6,3 

1 0 0 0 0 1 11,1 1 14,3 0 0 0 0 1 5,3 1 6,3 

Ymmärrän  
tutkimuksista 
ja artikkeleista  
suomen- 
kielisen 
tutkimus-
sanaston 

5 1 25,0 1 33,3 3 33,3 5 71,4 1 16,7 0 0 5 26,3 6 37,5 

4 2 50,0 1 33,3 3 33,3 1 14,3 3 50,0 5 83,3 8 42,1 7 43,8 

3 1 25,0 1 33,3 2 22,2 0 0 2 33,3 1 16,7 5 26,3 2 12,5 

2 0 0 0 0 1 11,1 1 14,3 0 0 0 0 1 5,3 1 6,3 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ymmärrän  
tutkimuksista 
ja artikkeleista  
englannin-
kielisen  
tutkimus-
sanaston 

5 0 0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 0 0 1 6,3 

4 0 0 0 0 3 33,3 3 42,9 2 33,3 3 50,0 5 26,3 6 37,5 

3 2 50,0 1 33,3 3 33,3 2 28,6 0 0 1 16,7 5 26,3 4 25,0 

2 2 50,0 1 33,3 3 33,3 0 0 2 33,3 2 33,3 7 36,8 3 18,8 

1 0 0 1 33,3 0 0 1 14,3 2 33,3 0 0 2 10,5 2 12,5 

Löydän  
tutkimuksista  
ja artikkeleista  
tarvitsemani 
olennaisen 
tiedon 

5 0 0 0 0 3 33,3 4 57,1 1 16,7 0 0 4 21,1 4 25,0 

4 3 75,0 2 66,7 3 33,3 1 14,3 2 33,3 3 50,0 8 42,1 6 37,5 

3 0 0 1 33,3 3 33,3 1 14,3 3 50,0 3 50,0 6 31,6 5 31,3 

2 0 0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 0 0 1 6,3 

1 1 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,3 0 0 

Osaan tutki-
musta ja artik-
kelia selaile-
malla selvittää, 
kuinka se  
soveltuu 
käyttö-
tarkoitukseeni 

5 0 0 0 0 1 11,1 5 71,4 1 16,7 0 0 2 10,5 5 31,3 

4 3 75,0 1 33,3 4 44,4 1 14,3 1 16,7 5 83,3 8 42,1 7 43,8 

3 0 0 2 66,7 4 44,4 0 0 3 50,0 1 16,7 7 36,8 3 18,8 

2 1 25,0 0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 2 10,5 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 0 0 1 6,3 

Osaan 
tulkita 
tutkimuksissa  
ja artikkeleissa 
olevia 
taulukoita  

5 0 0 1 33,3 2 22,2 4 57,1 0 0 0 0 2 10,5 5 31,3 

4 2 50,0 1 33,3 2 22,2 1 14,3 2 33,3 5 83,3 6 31,6 7 43,8 

3 2 50,0 1 33,3 4 44,4 1 14,3 3 50,0 1 16,7 9 47,4 3 18,8 

2 0 0 0 0 1 11,1 1 14,3 0 0 0 0 1 5,3 1 6,3 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 5,3 0 0 

Osaan arvioida 
tutkimuksen 
luotettavuutta 
ja eettisyyttä 

5 1 25,0 0 0 2 22,2 3 42,9 0 0 1 16,7 3 15,8 4 25,0 

4 0 0 1 33,3 1 11,1 3 42,9 3 50,0 1 16,7 4 21,1 5 31,3 

3 2 50,0 2 66,7 6 66,7 0 0 3 50,0 4 66,7 11 57,9 6 37,5 

2 0 0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 0 0 1 6,3 

1 1 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,3 0 0 

Osaan arvioida 
tutkimus-
lähteiden  
luotettavuutta 
(esim. ikä,  
tekijät,  
julkaisijat jne.)  

5 0 0 1 33,3 1 11,1 2 28,6 0 0 0 0 1 5,3 3 18,8 

4 1 25,0 0 0 2 22,2 3 42,9 3 50,0 2 33,3 6 31,6 5 31,3 

3 1 25,0 2 66,7 6 66,7 1 14,3 2 33,3 4 66,7 9 47,4 7 43,8 

2 1 25,0 0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 2 10,5 0 0 

1 1 25,0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 1 5,3 1 6,3 
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Asennoituminen tutkitun tiedon hyväksikäyttöön hoitotyössä 

 

Taulukon 13a väittämät kuvaavat hoitotyöntekijöiden asennoitumista tutkitun tiedon 

hyväksikäyttöön hoitotyössä. Kyselyssä käytettyjen järjestysasteikollisten vastausten 

vaihtoehdot olivat: 1=Täysin eri mieltä, 2=Hiukan eri mieltä, 3=En samaa enkä eri 

mieltä, 4=Lähes samaa mieltä ja 5= Täysin samaa mieltä. Taulukon väittämät jälkei-

sessä sarakkeessa olevat numerot (1–5) vastaavat näitä järjestysasteikollisia vastaus-

vaihtoehtoja. Positiivinen suuntaus tuloksissa on taulukkoon merkitty punaisella, nega-

tiivinen sinisellä. 

 

Taulukko 13a. Asennoituminen tutkitun tiedon hyväksikäyttöön hoitotyössä 

Väittämät  

7,16–20,24-25 

 Lähihoitaja Sairaanhoitaja Sosiaaliterapeutti Yhteensä 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % 

Päihde- ja  
hoitotyön 
tulisi 
säännöllisesti 
perustua 
tutkittuun  
tietoon 

5 1 25,0 0 0 1 11,1 4 57,1 2 33,3 1 16,7 4 21,1 5 31,3 

4 1 25,0 2 66,7 7 77,8 2 28,6 3 50 4 66,7 11 57,9 8 50,0 

3 2 50,0 1 33,3 1 11,1 1 14,3 0 0 1 16,7 3 15,8 3 18,8 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 5,3 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oman alasi  
tieteellisissä  
lehdissä   
julkaistut 
tutkimus- 
artikkelit  
ovat luotettavia 

5 0 0 0 0 1 11,1 3 42,9 1 16,7 0 0 2 10,5 3 18,8 

4 3 75,0 2 66,7 5 55,6 2 28,6 4 66,7 6 100 12 63,2 10 62,5 

3 1 25,0 1 33,3 2 22,2 2 28,6 1 16,7 0 0 4 21,1 3 18,8 

2 0 0 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 1 5,3 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Työntekijöiden 
tulee olla 
innostuneita 
lukemaan  
työtään koske-
via tutkimus-
artikkeleita 

5 1 25,0 1 33,3 1 11,1 3 42,9 2 33,3 0 0 4 21,1 4 26,7 

4 1 25,0 0 0 5 55,6 4 57,1 2 33,3 3 60,0 8 42,1 7 46,7 

3 2 50,0 1 33,3 3 33,3 0 0 2 33,3 2 40,0 7 36,8 3 20,0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,7 



Liite 7 

  2 (2) 

 

 

 

 

 

Työntekijöiden 
tulee  
kannustaa 
kollegoitaan  
tutkitun tiedon 
käyttöön 
 

5 1 25,0 1 33,3 1 11,1 2 28,6 1 16,7 0 0 3 15,8 3 18,8 

4 2 50,0 1 33,3 7 77,8 3 42,9 4 66,7 3 50,0 13 68,4 7 43,8 

3 1 25,0 0 0 0 0 2 28,6 1 16,7 3 50,0 2 10,5 5 31,3 

2 0 0 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 1 5,3 0 0 

1 0 0 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,3 

Työntekijöiden 
tulee  
keskustella 
tutkitun tiedon 
käytöstä moni- 
ammatillisissa  
työryhmissä 

5 4 100 1 33,3 3 33,3 3 42,9 3 50,0 0 0 10 52,6 4 25,0 

4 0 0 1 33,3 6 66,7 2 28,6 3 50,0 6 100 9 47,4 9 56,3 

3 0 0 0 0 0 0 2 28,6 0 0 0 0 0 0 2 12,5 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,3 

Työntekijöiden 
tulee seurata 
säännöllisesti 
hoitotieteellistä 
tutkimustietoa 
 

5 1 25,0 0 0 1 11,1 2 28,6 3 50,0 0 0 5 26,3 2 12,5 

4 3 75,0 1 33,3 4 44,4 3 42,9 1 16,7 1 16,7 8 42,1 5 31,3 

3 0 0 2 66,7 3 33,3 2 28,6 1 16,7 5 83,3 4 21,1 9 56,3 

2 0 0 0 0 1 11,1 0 0 1 16,7 0 0 2 10,5 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tutkitun tiedon 
käyttö on 
olennainen osa 
päihde- ja 
hoitotyön 
asiantuntijuutta 

5 1 25,0 1 33,3 4 44,4 6 85,7 4 66,7 1 16,7 9 47,4 8 50,0 

4 1 50,0 1 33,3 5 55,6 0 0 1 16,7 4 66,7 8 42,1 5 31,3 

3 1 25,0 1 33,3 0 0 1 14,3 1 16,7 0 0 2 10,5 2 12,5 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 6,3 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Käyttäisin 
enemmän  
tutkittua  
tietoa päihde- 
ja hoitotyössä, 
jos olisi  
riittävästi aikaa  

5 1 25,0 0 0 5 55,6 6 85,7 2 33,3 2 33,3 8 42,1 8 50,0 

4 2 50,0 2 66,7 2 22,2 0 0 3 50,0 3 50,0 7 36,8 5 31,3 

3 1 25,0 0 0 2 22,2 1 14,3 0 0 1 16,7 3 15,8 2 12,5 

2 0 0 1 33,3 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 5,3 1 6,3 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 8 

  1 (2) 

 

 

 

 

 

Tutkitun tiedon käytön arvostaminen hoitotyössä  

 

Taulukon 14a väittämät kuvaavat hoitotyöntekijöiden suhtautumista tutkitun tiedon 

käyttöön hoitotyössä. Kyselyssä käytettyjen järjestysasteikollisten vastausten vaihtoeh-

dot olivat: 1=Täysin eri mieltä, 2=Hiukan eri mieltä, 3=En samaa enkä eri mieltä, 

4=Lähes samaa mieltä ja 5= Täysin samaa mieltä. Taulukon väittämät jälkeisessä sa-

rakkeessa olevat numerot (1–5) vastaavat näitä järjestysasteikollisia vastausvaihtoehto-

ja. Positiivinen suuntaus tuloksissa on taulukkoon merkitty punaisella, negatiivinen sini-

sellä. 

 

Taulukko 14a. Tutkitun tiedon käytön arvostaminen hoitotyössä          

Väittämät  

8-15, 21–23 

 

 Lähihoitaja Sairaanhoitaja Sosiaaliterapeutti Yhteensä 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % 

Potilaiden hyvä 
hoito perustuu 
tutkittuun 
tietoon 

 

5 1 25,0 0 0 1 11,1 2 28,6 1 16,7 1 16,7 3 15,8 3 18,8 

4 2 50,0 2 66,7 6 66,7 4 57,1 2 33,3 3 50,0 10 52,6 9 56,3 

3 1 25,0 0 0 2 22,2 1 14,3 2 33,3 2 33,3 5 26,3 3 18,8 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 5,3 0 0 

1 0 0 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,3 

Tutkitun tiedon 
käyttö parantaa  
päihde- ja  
hoitotyön 
laatua 
 

5 2 50,0 0 0 4 44,4 5 71,4 2 33,3 2 33,3 8 42,1 7 43,8 

4 1 25,0 2 66,7 5 55,6 2 28,6 4 66,7 4 66,7 10 52,6 8 50,0 

3 1 25,0 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,3 1 6,3 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tutkitun tiedon 
käyttö on  
tärkeää  
päihde- ja 
hoitotyön  
kehittämisessä 
 
 

5 4 100 0 0 7 77,8 4 57,1 3 50,0 2 33,3 14 73,7 6 37,5 

4 0 0 2 66,7 2 22,2 3 42,9 3 50,0 4 66,7 5 26,3 9 56,3 

3 0 0 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,3 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tutkitun tiedon 
käyttö on  
luonnollinen  
osa 
jokapäiväistä 
työtä 
 

5 1 25,0 0 0 2 22,2 2 28,6 2 33,3 0 0 5 26,3 2 12,5 

4 3 75,0 1 33,3 6 66,7 3 42,9 1 16,7 3 50,0 10 52,6 7 43,8 

3 0 0 1 33,3 1 11,1 2 28,6 2 33,3 2 33,3 3 15,8 5 31,3 

2 0 0 1 33,3 0 0 0 0 1 16,7 1 16,7 1 5,3 2 12,5 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tutkitun tiedon 
mukainen 
toiminta 
tuottaa hyötyä 
potilaalle 

5 1 25,0 0 0 4 44,4 3 42,9 2 33,3 0 0 7 36,8 3 18,8 

4 2 50,0 2 66,7 4 44,4 3 42,9 3 50,0 5 83,3 9 47,4 10 62,5 

3 1 25,0 1 33,3 1 11,1 1 14,3 1 16,7 1 16,7 3 15,8 3 18,8 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tutkitun tiedon 
perusteella on 
helppoa 
muuttaa  
hoitokäytäntöä 

5 0 0 1 33,3 1 11,1 0 0 1 16,7 0 0 2 10,5 1 6,3 

4 3 75,0 0 0 3 33,3 4 57,1 1 16,7 1 16,7 7 36,8 5 31,3 

3 1 25,0 2 66,7 4 44,4 2 28,6 1 16,7 3 50,0 6 31,6 7 43,8 

2 0 0 0 0 1 11,1 1 14,3 3 50,0 2 33,3 4 21,1 3 18,8 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tutkitun  
tiedon avulla 
on 
mahdollista 
perustella  
päätöksiä  
päihde- ja  
hoitotyössä 

5 3 75,0 1 33,3 5 55,6 5 71,4 2 33,3 1 16,7 10 52,6 7 43,8 

4 1 25,0 1 33,3 4 44,4 2 28,6 3 50,0 4 66,7 8 42,1 7 43,8 

3 0 0 1 33,3 0 0 0 0 1 16,7 1 16,7 1 5,3 2 12,5 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Päihde- ja  
hoitotyössä  
on tarpeen  
ottaa huomioon  
potilaiden  
mielipiteitä 
täydentämään 
tutkittua tietoa 

5 4 100 2 66,7 5 55,6 4 57,1 5 83,3 5 83,3 14 73,7 11 68,8 

4 0 0 1 33,3 4 44,4 2 28,6 1 16,7 0 0 5 26,3 3 18,8 

3 0 0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 1 16,7 0 0 2 12,5 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Työntekijän 
 tulee perustaa 
päätöksensä 
viimeisimpään 
tutkittuun  
tietoon 

5 1 25,0 0 0 1 11,1 0 0 1 16,7 0 0 3 15,8 0 0 

4 0 0 1 33,3 3 33,3 4 57,1 2 33,3 1 16,7 5 26,3 6 37,5 

3 3 75,0 1 33,3 4 44,4 3 42,9 1 16,7 3 50,0 8 42,1 7 43,8 

2 0 0 1 33,3 1 11,1 0 0 2 33,3 1 16,7 3 15,8 2 12,5 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 6,3 

Päihde- ja  
hoitotyö on 
käytännön  
toimintaa ja 
sitä on  
tarpeellista  
tutkia 

5 3 75,0 1 33,3 6 66,7 6 85,7 4 66,7 3 50,0 13 68,4 10 62,5 

4 0 0 2 66,7 2 22,2 1 14,3 2 33,3 3 50,0 4 21,1 6 37,5 

3 1 25,0 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0 2 10,5 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kokemus-
peräinen tieto 
ei riitä  
käytännön  
päihde- ja  
hoitotyössä 

5 1 25,0 0 0 5 55,6 5 71,4 1 20,0 0 0 7 38,9 5 31,3 

4 2 50,0 2 66,7 3 33,3 1 14,3 1 20,0 2 33,3 6 33,3 5 31,3 

3 1 25,0 0 0 1 11,1 1 14,3 1 20,0 1 16,7 3 16,7 2 12,5 

2 0 0 1 33,3 0 0 0 0 2 40,0 2 33,3 2 11,1 3 18,8 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1 6,3 
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Tutkitun tiedon käyttömahdollisuudet hoitotyössä 

 

Taulukon 15a väittämät kuvaavat tutkitun tiedon käyttömahdollisuuksia hoitotyössä. 

Kyselyssä käytettyjen järjestysasteikollisten vastausten vaihtoehdot olivat: 1=Täysin eri 

mieltä, 2=Melko eri mieltä, 3=En samaa enkä eri mieltä, 4=Melko samaa mieltä ja 5= 

Täysin samaa mieltä. Taulukon väittämät jälkeisessä sarakkeessa olevat numerot (1–5) 

vastaavat näitä järjestysasteikollisia vastausvaihtoehtoja. Positiivinen suuntaus tulok-

sissa on taulukkoon merkitty punaisella, negatiivinen sinisellä. 

 

Taulukko 15a.  Tutkitun tiedon käyttömahdollisuudet hoitotyössä 

Väittämät  

48–50 

 

 Lähihoitaja Sairaanhoitaja Sosiaaliterapeutti Yhteensä 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % 

Työyksikössäni 
on ATK-laitteet, 
joilla voin etsiä 
tutkittua tietoa 
päihde- ja 
hoitotyön tueksi 

5 4 100 3 25,0 6 66,7 5 71,4 3 50,0 4 66,7 13 68,4 12 75,0 

4 0 0 0 0 2 22,2 2 28,6 2 33,3 1 16,7 4 21,1 3 18,8 

3 0 0 0 0 1 11,1 0 0 1 16,7 1 16,7 2 10,5 1 6,3 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Työyksikössäni 
on käytössä 
toimivat elekt-
roniset  
tietokannat 
esim. Cinahl, 
Medline, tai 
Cochrane Liba-
ry-tietokannat 

5 0 0 1 33,3 1 12,5 2 28,6 0 0 0 0 1 5,6 3 18,8 

4 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11,1 0 0 

3 1 25,0 1 33,3 2 25,0 1 14,3 3 50,0 3 50,0 6 33,3 5 31,3 

2 1 25,0 1 33,3 2 25,0 2 28,6 0 0 3 50,0 3 16,7 6 37,5 

1 0 0 0 0 3 37,5 2 28,6 3 50,0 0 0 6 33,3 2 12,5 

Työyksikkööni 
tulee säännölli-
sesti hoitotie-
teen, sosiaali-
tieteen ja lääke-
tieteen tieteelli-
siä sekä amma-
tillisia julkaisuja  

5 1 25,0 0 0 3 33,3 2 28,6 2 33,3 1 16,7 6 31,6 3 18,8 

4 1 25,0 2 66,7 2 22,2 2 28,6 1 16,7 3 50,0 4 21,1 7 43,8 

3 2 50,0 1 33,3 2 22,2 0 0 1 16,7 1 16,7 5 26,3 2 12,5 

2 0 0 0 0 2 22,2 0 0 1 16,7 1 16,7 3 15,8 1 6,3 

1 0 0 0 0 0 0 3 42,9 1 16,7 0 0 1 5,3 3 18,8 
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Tutkitun tiedon käyttömahdollisuuksia edistäviä tekijöitä 

 

Taulukon 16a väittämät kuvaavat tutkitun tiedon käyttömahdollisuuksia edistäviä teki-

jöitä. Kyselyssä käytettyjen järjestysasteikollisten vastausten vaihtoehdot olivat: 

1=Täysin eri mieltä, 2=Melko eri mieltä, 3=En samaa enkä eri mieltä, 4=Melko samaa 

mieltä ja 5= Täysin samaa mieltä. Taulukon väittämät jälkeisessä sarakkeessa olevat 

numerot (1–5) vastaavat näitä järjestysasteikollisia vastausvaihtoehtoja. Positiivinen 

suuntaus tuloksissa on taulukkoon merkitty punaisella, negatiivinen sinisellä. 

 

Taulukko 16a.  Tutkitun tiedon käyttömahdollisuuksia edistäviä tekijöitä 

Väittämät  

51–59 

 

 Lähihoitaja Sairaanhoitaja Sosiaaliterapeutti Yhteensä 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % 

Osastoni päihde- 
työn ja hoitotyön 
toiminta-ajatuk-
seen on kirjattu 
toiminnan  
perustuminen 
tutkittuun tietoon 

5 2 50,0 1 33,3 1 11,1 2 28,6 2 33,3 1 16,7 5 26,3 4 25,0 

4 1 25,0 0 0 2 22,2 0 0 1 16,7 1 16,7 4 21,1 1 6,3 

3 1 25,0 2 66,7 5 55,6 2 28,6 1 16,7 4 66,7 7 36,8 8 50,0 

2 0 0 0 0 1 11,1 2 28,6 2 33,3 0 0 3 15,8 2 12,5 

1 0 0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 0 0 1 6,3 

Työyksikössäni  
on mahdollisuus  
osallistua  
säännöllisesti 
koulutukseen 

5 0 0 0 0 1 11,1 3 42,9 1 16,7 2 33,3 2 10,5 5 33,3 

4 3 75,0 0 0 5 55,6 2 28,6 0 0 2 33,3 8 42,1 6 40,0 

3 1 25,0 2 100 2 22,2 2 28,6 3 50,0 2 33,3 6 31,6 4 26,7 

2 0 0 0 0 1 11,1 0 0 2 33,3 0 0 3 15,8 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Työyksikössäni  
on mahdollisuus  
osallistua oman 
alani  
konferensseihin 

5 0 0 0 0 0 0 2 33,3 0 0 2 33,3 0 0 4 26,7 

4 1 25,0 2 66,7 2 22,2 0 0 1 16,7 2 33,3 4 21,1 4 26,7 

3 1 25,0 1 33,3 3 33,3 3 50,0 3 50,0 1 16,7 7 36,8 5 33,3 

2 2 50,0 0 0 3 33,3 1 16,7 1 16,7 1 16,7 6 31,6 2 13,3 

1 0 0 0 0 1 11,1 0 0 1 16,7 0 0 2 10,5 0 0 

Työyksikössäni  
hyödynnetään  
alan viimeisimpiä 
tutkimustuloksia 
hoitokäytäntöjen 
kehittämisessä 

5 1 25,0 1 33,3 0 0 1 14,3 1 16,7 0 0 2 10,5 2 12,5 

4 0 0 0 0 5 55,6 3 42,9 0 0 2 33,3 5 26,3 5 31,3 

3 3 75,0 1 33,3 2 22,2 1 14,3 4 66,7 2 33,3 9 47,4 4 25,0 

2 0 0 1 33,3 2 22,2 1 14,3 1 16,7 2 33,3 3 15,8 4 25,0 

1 0 0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 0 0 0 0 1 6,3 
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Työyksikössäni  
keskustelemme 
säännöllisesti  
päihde- ja  
hoitotyön  
tutkimus-
tuloksista  

5 1 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,3 0 0 

4 0 0 2 66,7 0 0 1 14,3 3 50,0 2 33,3 3 15,8 5 31,3 

3 3 75,0 1 33,3 4 44,4 2 28,6 1 16,7 3 50,0 8 42,1 6 37,5 

2 0 0 0 0 4 44,4 1 14,3 2 33,3 1 16,7 6 31,6 2 12,5 

1 0 0 0 0 1 11,1 3 42,9 0 0 0 0 1 5,3 3 18,8 

Työyhteisössäni 
tuetaan hoito- 
henkilökuntaa 
tutkitun tiedon  
käyttöön  
päihde- ja  
hoitotyössä 

5 1 25,0 1 33,3 0 0 0 0 0 0 1 16,7 1 5,3 2 12,5 

4 2 50,0 0 0 4 44,4 1 14,3 3 50,0 2 33,3 9 47,4 3 18,8 

3 1 25,0 2 66,7 3 33,3 3 42,9 2 33,3 3 50,0 6 31,6 8 50,0 

2 0 0 0 0 2 22,2 0 0 1 16,7 0 0 3 15,8 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 3 42,9 0 0 0 0 0 0 3 18,8 

Työyhteisössäni 
mahdollistetaan 
aikaa perehtyä  
tutkittuun 
tietoon 
 

5 1 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,3 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33,3 0 0 2 12,5 

3 2 50,0 2 66,7 4 44,4 4 57,1 1 16,7 2 33,3 7 36,8 8 50,0 

2 0 0 1 33,3 4 44,4 0 0 2 33,3 0 0 6 31,6 1 6,3 

1 1 25,0 0 0 1 11,1 3 42,9 3 50,0 2 33,3 5 26,3 5 31,3 

Työyhteisössäni 
tuetaan hoito-
henkilökuntaa 
tutkimusten 
ja kehittämis-
hankkeiden  
tekemiseen  

5 1 25,0 1 33,3 0 0 1 14,3 0 0 0 0 1 5,3 2 12,5 

4 3 75,0 1 33,3 4 44,4 1 14,3 1 16,7 3 50,0 8 42,1 5 31,3 

3 0 0 1 33,3 3 33,3 2 28,6 3 50,0 1 16,7 6 31,6 4 25,0 

2 0 0 0 0 1 11,1 1 14,3 2 33,3 2 33,3 3 15,8 3 18,8 

1 0 0 0 0 1 11,1 2 28,6 0 0 0 0 1 5,3 2 12,5 

Työyhteisössäni 
kannustetaan 
tutkitun tiedon  
käyttöön  
hoitokäytäntöjen 
toteutuksessa 

5 0 0 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 00  0 0 1 6,3 

4 2 50,0 1 33,3 4 44,4 3 42,9 2 33,3 4 66,7 8 42,1 8 50,0 

3 2 50,0 1 33,3 2 22,2 1 14,3 1 16,7 1 16,7 5 26,3 3 18,8 

2 0 0 0 0 2 22,2 0 0 3 50,0 1 16,7 5 26,3 1 6,3 

1 0 0 0 0 1 11,1 3 42,9 0 0 0 0 1 5,3 3 18,8 
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Tiedonkeruu käytäntöjen määrittely-taulukko 

NYKYTILA 

os 2+4+5  os 5  Hietsu 

PÄÄLEKKÄISYYTTÄ  

TAI MUUTA HANKA-
LUUTTA 

PÄÄTETTY 

Perustiedot/sisäänkirjoitustiedot 
(Hoitojaksot, Perustiedot) 

  

Tulohaastattelu (YTL) Ajoittain liian pitkiä  

Hoitosuunnitelma (Hoitosuunnitelma) Ajoittain liian pitkiä Os 2: kaksi tavoitetta hoito-

jaksolle 
Os 4: kolme meneillään ole-

vaa tavoitetta kerrallaan 

Aikuisen seuranta (YTL, Seuranta)   

Yleislääketieteen tuloh. (YLE) Hoitotyön tulohaastatte-

lu  

 

Yleislääketieteen seuranta (YLE) Päihdehistorian kartoi-
tus, sosiaalinen kartoi-

tus 

 

Verkostot (PHK, Tapahtuma)  Tapahtumasta mallikirjaus 

ja ohje PHK:lle 

Omahoitajakeskustelut (PHK) Ajoittain liian pitkiä  

Ryhmät (PHK)   

Ruokavalio (PHK, YTL)  YTL: tulohaastattelu 

Allergiat  YTL: tulohaastattelu 

Päihdehistorian kartoitus (PHK) Elämän. anam., sosiaa-
linen kartoitus,  Ajoittain 

liian pitkiä 

Mikäli kartoitus tehdään; 
tarkemmin vain vuoden ajal-

ta. 

 

Elämän anam. (PHK) sosiaalinen kartoitus, 

Päihdehistorian kartoi-
tus,  Ajoittain liian pitkiä 

Käytettävä otsikkoa, kun 

kirjataan anamnestisia tieto-
ja, vaikka kaikilta potilailta ei 

kerätä koko anamneesia 

Sosiaalinen kartoitus (SOS) Päihdehistorian kartoi-
tus, elämän.anam. ,  

Ajoittain liian pitkiä 

Käytettävä otsikkoa, kun 
kirjataan sosiaalisia kartoi-

tustietoja, vaikka kaikille 

potilaille ei tehdä koko sos. 
kartoitusta.  

Maksutiedot (SOS)   

Taloudellinen tilanne (SOS)   



Liite 11 

                                                                                                              2 (2) 

   

 

 

Lomat (Hoito-ohjeet ja määrykset, 
Valvonta) 

Valvonta-lehti Hoito-ohjeet ja –määräykset 

vai Valvonta-lehti!?! 

Mittarit: BDI, ADS, DAST, AUDIT, 
SDS (PHK, Hoitojaksotiedot) 

Kerääminen satunnaista Täytetään BDI toistaiseksi 
kaikilta kuntouttavilla tullessa 

ja lähtiessä. Kirjataan vain 
Hoitojaksotietoihin! 

Elämäni tarina (PHK) Elämän. anamneesi, 

sosiaalinen kartoitus,  
Päihdehistorian kartoi-

tus,  Ajoittain liian pitkiä 

 

Yhteystiedot (YTL, Yhteystiedot)  Yhteystiedot -lehteä on käy-
tettävä! (puh + fax) 

Lomakkeet mm. tavarat (Muut)   

Lapsen tulohaastattelu   

Lapsen seuranta (LAS + Seuranta)  Lapsista on tehtävä kirjauk-

set! 

Ennakkotiedot, yhteydenotot (Hoi-
donvaraus) 

YTL, nykytila Kaikki hoidon ulkopuoliset 
yhteydenotot Hoidonvarauk-

seen 

Tulohaastattelut (paperille)  PHK:lle 

Hoidon tavoitteet (paperille)  PHK:lle 

Lähtöhaastattelu (paperille)  PHK:lle 

Yrmyn asiakasvihko (paperinen) Perustiedot, hoitojakso-
tiedot 

Hoitojaksoraportti 

Uloskirjoitus (Hoitojaksot) virheitä, jotka vääristä-

vät tilastoja! 

Esimerkki-kirjaus PHK:lle 


