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Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa kehitettiin vuosina 1991-1993 potilaan hoidon 
tarpeisiin perustuva ATK-pohjainen hoitoisuusluokitus (OHL) vuodeosastojen käyttöön. 
OHL-mittarin luotettavuus on arvioitu luokituksen sisällön kattavuutena (validius) ja 
luokittelijoiden välisenä vastaavuutena (reliaabelius). Oulun yliopistollisen sairaalan 
hoitoisuusprojektin (1995-1997) tarkoituksena oli ensinnäkin vakiinnuttaa OHL
mittarin käyttö jokapäiväiseksi työvälineeksi sairaalassa ja toiseksi testata mittarin reli
abiliteetti, selvittää hoitohenkilökunnan ajankäyttöä välittömässä ja välillisessä hoidossa 
sekä eri hoitoisuusluokkiin kuuluvien potilaiden hoidossa, kehittää henkilöstömitoitus
malli ja määritellä hoitotyön kustannukset. Tutkimus toteutettiin neljällä pilottiosastolla. 

OHL-mittarin reliabiliteetti testattiin luokittelijoiden välisenä vastaavuutena (n=2239). 
Yksimielisyysprosentti vaihteli osastoilla 54-86. Syksyllä 1997 kaikilla osastoilla yk
simielisyysprosentti oli yli 60, mitä pidetään hyvänä tasona. Painotettu yksimielisyys
prosentti (=kahden luokittelijan arvio sama tai yhden luokan ero) oli 95-99. Tutkimus
osastoilla tehtiin ajanhavainnointitutkimukset itsekirjaamismenetelmällä vuosina 1996 
ja 1997. Hoitohenkilökunnan havainnot (n= 14691) jakaantuivat välittömään hoitoon 43 
%, välilliseen hoitoon 50 % ja taukoihin 7 %. Havainnoista 3 % kohdistui hoitoisuus
luokkaan 1, 23 % hoitoisuusluokkaan II, 36 % hoitoisuusluokkaan 111 ja 38 % hoitoi
suusluokkaan IV. Hoitajat käyttivät keskimäärin 13 minuuttia aikaa hoitoisuusluokka 
I:n, 26 minuuttia hoitoisuusluokka II:n, 48 minuuttia hoitoisuusluokka III:n ja 79 mi
nuuttia hoitoisuusluokka IV:n potilaan välittömään hoitoon kahdeksan tunnin työvuoron 
aikana. Välillisen hoidon osuus (50 %) ei lisääntynyt kun hoitoisuusluokka nousi. Tu
losten perusteella laskennallinen hoitohenkilöstötarve aamuvuorossa on 5.7 henkilöä ja 
hoitohenkilöstön työpanoskustannukset vuodessa 1.184.603 mk. Hoitohenkilöstön työ
panoskustannukset aamuvuoroa kohti vaihtelivat 15.12-91.97 mk hoitoisuusluokissa l
IV. 

OHL-mittarin käyttö on laajentunut koko sairaalaan. Sen on havaittu jäsentävän ja sy
ventävän hoitotyön toiminnan sisältöä sekä yhtenäistävän hoitofilosofista ajattelua. 
Hoitoisuusluokkakohtaisesta ajasta kehitettyä laskentamenetelmää voidaan käyttää hoi
toisuuden seurantaan suhteessa henkilöstömäärään ja kustannuksiin sekä henkilöstö
voimavarojen laskemiseen. Tietoja voidaan hyödyntää hoitotyön toiminnan suunnitte
lussa ja johtamisessa. 
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