
SUOMEN KUNTALIITTO 
Sosiaali - ja terveysyksikkö 

Stakesin selvitys: Strukturoidun 
tiedon tarve hoitotyössä, 
terveydenhuollon tarkastaja 
Ansa Sonninen, 
Itä-Suomen lääninhallitus 



Stakesin selvitys: Strukturoidun tiedon tarve hoitotyössa 
Ansa Sonninen, terveydenhuollon tarkastaja, Itä-Suomen lääninhallitus 
ansa.sonninen@islh.intermin. fi 

Tietotekniikan yleistyminen sosiaali- ja terveydenhuollossa on kiirehtinyt sanastojen ja luokitusten 
kehittämisen tarvetta. Sähköiset tietojärjestelmät vaativat yhtenäisiä sanastoja ja luokituksia 
potilaista lähtevän tiedon hyödyntämiselle eri tasoilla (Zielsdorff ym. 1993, Henry 1995) ja eri 
tarkoituksiin kuten vertailukelpoisen tiedon tuottamiseen potilaan hoitoon, kirjaamisen ja 
yleisemminkin hoitotyön kehittämiseen, organisaation toimintaan sekä tieteenalan ja 
ammattikunnan kehittymiseen. Toisaalta sanastot ja luokitukset ovat parhaiten hyödynnettävissä 
juuri sähköisessä tiedonhallinnassa. 

Käsitteiden, sanastojen ja luokitusten kehittämistyötä on tehty Suomessa jo vuosikymmenten ajan 
(esim. Leminen 1975, Mölsä ym. 1985, Halttunen 1992, Sonninen y. 1998, Turtiainen 1999, 
Pulkkinen 2000, Pyykkö 2000, Wilskman 2000, Ala-Haavisto 2001, Ensio 2001). Kuitenkaan 
sanastojen ja luokitusten käyttö maassamme ei ole yltänyt siihen, miten niitä käytetään 
kansainvälisesti (esim. NANDA 2000, HHCC (Saba 1995), OMAHA (Martin & Sheet 1992). 
Hoitotyön luokitusten kehittämisen edellytyksenä on ammattikunnan näkemys siitä, mitä tietoa 
kerätään ja miksi. 

Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata strukturoidun tiedon (sanastojen, luokitusten ja 
mittareiden) tarvetta hoitotyössa maassamme. Tulokset ovat osa Stakesin tekemästä selvityksestä 
hoitotyön luokitustoiminnan jatkamiseksi Suomessa (Sonninen ym. 2001). 

Selvityksen tarkoitus ja aineistot 

Stakesissa toteutetun selvityksen tarkoituksena on selvittää sanastojen ja luokitusten tarvetta, 
kehittämistilannetta, käyttöä ja kokemuksia sekä kehittämistoiveita ja -ehdotuksia hoitotyössa. 
Tässä artikkelissa esitetään sanastojen ja luokitusten tarvetta sekä niiden kehittämistoiveita ja ehdo- 
tuksia koskevia keskeisiä tuloksia. 

Aineisto kerättiin kahtena ajankohtana: Marraskuussa 1998 puhelinhaastatteluna hoitotyön, 
tietotekniikan, luokitus- ja sanastotyön asiantuntijoille (N=21) sekä kyselynä yliopistojen laitoksille, 
joilla koulutetaan pääasiassa hoitotyöntekijöitä, ja hoitotyöntekijöiden järjestöille. Kesä-syyskuussa 
1999 suoritettiin laajempi postikysely hoitotyön johtajille (N=265) ja opettajille (N=129). 
Ensimmäisessä haastattelussa ja kyselyssa vastausprosentti oli 100. Toisessa kyselyssa hoitotyön 
johtajista vastasi 68 % ja opettajista 62 %. Arnmattikorkeakouluista vastaukset saatiin kaikista. 
Niiden koulutusyksiköistä vastasivat lähes kaikki. 

Tulokset 

Olennaisin tieto hoitotyössa 

Hoitotyön tiedon välittymisessä päätöksentekoon oli ongelmia. Systemaattinen tiedonkeruu 
asiakkaidedpotilaiden näkökulmasta tai hoitotyöstä oli vähäistä Sen sijaan tietoa taloushallinnon ja 
henkilöstöhallinnon tarpeisiin kerätään lähes jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä. 
Myöskin tieto yhteistyöstä ja palvelujen yhteen sovittamisesta oli vähäisempää. Tämä tarkoittaa, 
että niistä ei ole käytettävissä tietoa millään muulla päätöksenteon tasolla kuin ehkä potilaan 
vuoteen vierellä. Erityisesti tietoa asiakkaidedpotilaiden tarpeista, ongelmista ja hoitotyön 
diagnooseista (pth 30 %, esh 20%), uusista hoitotyön käytännöistä (pth 25 %, esh 41 %), hoitotyön 



tuloksellisuudesta (pth 36 %, esh 3 1 %), hoitotyön auttamismenetelmistä (pth 37 %, esh 46 %) sekä 
asiakkaiden selviytymisestä kotihoidossa (pth 52 %, esh 25 %) kerattiin harvemmin kuin 
hoitoisuutta koskevaa tietoa (70 %). (N=246-26 1) Useimmissa kysytyissä tiedonkeruun osa-alueissa 
tietoa kerattiin suhteellisesti useammassa erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollon 
toiminta-yksikössä. 

Lähes kaikki hoitotyön johtajat käyttivät henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietoa. Näissä 
hoitotyön henkilöstöön liittyvää tietoa kaytettiin harvimmin (98 %). Hieman vähempää oli 
yhteistyöhön ja palvelujen integrointiin liittyvän tiedon kayttö (95-98 %). Asiakkaidedpotilaiden 
hoitoon ja omaisiin liittyvää tietoa kaytettiin harvirnrnin (69-99%). (N=260-264) 

Hoitotyön, tietoteknologian, luokitus- ja sanastotyön asiantuntijat ilmoittivat, että terveydenhuollon 
toimintayksiköissa tulisi kerätä systemaattisesti juuri asiakkaidedpotilaiden hoitoon ja omaisiin 
liittyvää tietoa. Tärkeimpänä pidettiin tietoa asiakkaidedpotilaiden tarpeista, ongelmista ja 
hoitotyön diagnooseista, hoitotyön toiminnoista/interventioista, hoitotyön tuloksista sekä erilaisesta 
asiakkaidedpotilaiden hoitoon liittyvistä asioista. Hoitotyön johtajien näkemys tuki tätä näkemystä. 
Heidän mielestään useimmin tulisi kerätä tietoa hoitoisuudesta. Tiedon keruu tulisi suorittaa 
päivittäisen hoitotyön kirjaamisen yhteydessä. - 
Hoitotyön, tietotekniikan, luokitus- ja sanastotyön asiantuntijat pitivät keskeisimpänä hoitotyön 
kirjaamisen sisällön yhtenäistumisen keinoina luokituksia, nimikkeitä, sanastoja, käsitteitä, 
määritelmiä, termejä ja hakusanoja. Näiden avulla nähtiin päästävän vertailuun, parempaan laatuun, 
parempaan kommunikaatioon. Lisäksi sähköiset tietojärjestelmät vaativat yhtenäistämistä. 

Hoitotyön, tietotekniikan, luokitus- ja sanastotyön sekä hoitotyön johtajien mielestä sanastoja ja 
luokituksia tulisi tuottaa hoitoisuutta (johtajista 93 %, asiantuntijoista 33 %), hoitotyön toimintoja 
(johtajista 80 %, asiantuntijoista 81 %), hoitotyön tuloksia (johtajista 90 %, asiantuntijoista 33 %) 
sekä asiakkaidedpotilaiden tarpeita, ongelmia tai hoitotyön diagnooseja (johtajista 82 %, 
asiantuntijoista 7 1 %) koskevalle tiedolle. 

Mittareiden, sanastojen ja luokitusten tunteminen ja kayttö hoitotyössa 

Terveydenhuollon toimintayksiköissa kysytyistä hoitotyön sanastoista, luokituksista ja mittareista 
tunnettiin hoitoisuusluokitusmittarit parhaiten. HILMO - hoidon tarve luokituksen tunsi 95 %, Oulu 
-hoitoisuusluokituksen 40 % j a  Monitorin 38 % hoitotyön johtajista (N=229-256). Perusterveyden- - 
huollossa HILMO-hoidon tarve luokitus tunnettiin tilastollisesti melkein merkitsevästi paremmin, 
erikoissairaanhoidossa taas Oulu- ja Monitor-luokitusmittarit. Kuitenkin muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta luokituksista kaytettiin vain HILMO-hoidon tarve luokitusta. Sitä ilmoitettiin 
kaytettavän 91 % toimintayksikössä (N=250). 

Toimitakykymittareista tunnettiin parhaiten RAVA (40 %), FIM (31 %), Joensuuluokitus (30 %), 
RUGIRAI (20 %) ja Barthel (17 %) (N=227-230). Niita tunnettiin paremmin perusterveyden- 
huollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Toimintakykymittareiden kayttö oli kuitenkin hoitotyössa 
vähäistä. Niita ilmoitettiin kaytettavän vain 5- 17 %:ssa toimintayksiköitä (N=169-185). 

Käsitepohjaiset asiakkaidedpotilaiden tarpeiden, ongelmien ja hoitotyön diagnoosien, hoitotyön 
toimintojen ja tulosten sanastot ja luokitukset tunnettiin huonoiten. Belgian NMDS:n tunsi vajaa 
neljäsosa ja VIPS-mallin viidesosa vastaajista. Nämä tunnettiin erikoissairaanhoidossa yleisemmin 
kuin perusterveydenhuollossa. Käytössä käsitepohjaisia sanastoja ja luokituksia oli vain 
kymmenessä paikassa. 



Oppilaitoksissa käytössä olevat hoitotyön elektroniset kirjaamisohjelmat sisältävät sanastoja jdtai 
luokituksia (esim. Florence sisaltaa VIPS-mallin hakusanat, Miranda-ohjelma sisaltaa hoitotyön 
toimintojen luokituksen) tai niitä on mahdollista niihin liittää. Sanastoja jdtai luokituksia sisältyi 
hoitotyön johtajien mukaan toimintayksiköissä käytettyihin ohjelmiin yli viidesosassa (22 %, n=36) 
sähköistä kirjaamista käytävistä toimintayksiköistä (N=126), 17 %:n (n=28) mukaan sanastojen 
jdtai luokitusten lisäämistä ohjelmiin suunniteltiin. 

Kolmasosa erikoissairaanhoidon ja kymmenesosa perusterveydenhuollon hoitotyön johtajista 
ilmoitti kayttävansä sanastoja ja luokituksia päivittäisessä työssään. Eniten käytettiin 
hoitoisuusluokituksia. Hoitotyön johtajat käyttivät myös toimintakykyluokituksia. Hoitotyön 
käsitepohjaisia sanastoja käytti vain kaksi vastaajaa. 

Kehittämisideat 

Hoitotyön opettajat, johtajat ja asiantuntijat antoivat ehdotuksia sanastojen ja luokitusen 
kehittamiseksi. Eniten toivottiin yhtenaisyytta, valtakunnallisuutta, yksinkertaisuutta ja 
potilaslähtöisyyttä. Johtajat pitivät tärkeänä kehittämistä lisäksi siksi, että ne mahdollistavat 

- vertailun. Osa johtajista toivoi perusterveydenhuollon erityispiirteiden huomiointia sanastoissa ja 
luokituksissa sekä niiden yhteyttä voimavaroihin ja henkilöstömitoitukseen. Myös työ- ja 
toimintayksiköiden vertailun tärkeyttä korostettiin. Tämä edellyttää sanastojen ja luokitusten 
ainakin jonkinasteista yhtenaisyytta. Kehittämisessä opettajien ja johtajienkin mielesta oli tärkeää, 
että sanastoista ja luokituksista järjestetään koulutusta ja jaetaan niistä tietoa. Niiden 
kehittämisenkin pitäisi monen opettajan ja johtajan mielesta tapahtua yhteistyössä. Osa toivoi 
valmiita suosituksia ja ohjeita. Hoitotyön, tietotekniikan, luokitus- ja sanastotyön asiantuntijat 
puolestaan painottivat valtakunnallisuutta ja esittivät täsmennettyjä kehittämisehdotuksia. 

Johtopäätökset 

Strukturoidun tiedon (sanastot, luokitukset ja erilaiset mittarit) kerääminen ja kayttö sekä 
sanastojen, luokitusten ja mittareiden kayttö on suomalaisessa hoitotyössa vähäistä. Niitä koetaan 
kuitenkin tarvittavan. Tulosten perusteella tarvitaan ensisijaisesti käsitepohjaisia hoitotyön prosessia 
kuvaavia (asiakkaiden/potilaiden tarpeita, ongelmia tai hoitotyön diagnoosia; hoitotyön toimintoja; 
hoitotyön tuloksia) sanastoja ja luokituksia sekä hoitoisuusluokitusmittareita. 

- Sanastot ja luokitukset ovat uusi asia suomalaisessa hoitotyössa Tulokset antavat haasteita niin 
hoitotyön perus- ja täydennyskoulutukselle, käytännölle, johtamiselle kuin myös tutkimuksellekin 
muun muassa sanastojen, luokitusten ja luokitusmittareiden kehittamiseksi, niiden käytöstä 
tiedottamiseksi, tietojärjestelmien ja sähköisen kirjaamisen kehittämiseksi. 
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