
Hoitotyön kansallisen 
kirjaamismallin osaamisen 

edistäminen eNNI -hankkeessa

Terveydenhuollon atk-päivät 2009, Jyväskylä

Helena Ikonen
Projektipäällikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu



Valtakunnallinen hanke terveydenhuollon ja 

ammattikorkeakoulujen hoitotyön kirjaamista 

opettavan ja toteuttavan henkilöstön osaamisen 

kehittämiseksi Learning by Developing –

toimintamallilla vuosille 2008 – 2012

Electronic Documentation of Nursing Care – the R&D 

Project for Creation of Nursing Informatics Competence
in cooperation between education and working life

• 2008 – 2009 OPM on rahoittanut Valtakunnallinen 

hanke lakisääteisen sähköisen potilaskirjaamisen

opetuksen kehittämiseksi

• www.enni.fi



Kansallinen yhtenäisen kirjaamisen mallin 

käyttöönotto Suomen terveydenhuollossa

• Muutos työprosesseissa

• Muutos kirjaamisen sisällöissä

• Muutos työyhteisön tavassa toimia

• Muutos hoitotyön kulttuurissa

• Sairaanhoitajat, hoitotyön opettajat ja 

hoitotyön opiskelijat (noin 90.000 henkeä)

• Uhkana manuaalisen kirjaamisen siirto 

sähköiseen potilaskertomukseen ja edelleen 

toteutuksen kirjaaminen



eNNI-hanke 2008-2012
• Tavoitteina uudenlaisen kehittämisyhteistyön 
muodostaminen työelämän ja 
ammattikorkeakoulutuksen välillä

• sekä lakisääteisen potilastietojen kirjaamisen 
yhtenäistäminen suomalaisessa 
terveydenhuollossa

• Toimijoina 2008 - 2009 14 ammattikorkeakoulua, 
uudessa hakemuksessa mukana 19  
ammattikorkeakoulua

• Hankkeen toimintamallina Learning by
Developing (Laurean pedagoginen strategia 2007; 
Laurean t & k-strategia luonnos 2008)



eNNI-hankkeen lähtökohdat

• Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmän tuottavuuden edistäminen:

• 1. ammattihenkilöiden toiminnan kehittämisen 
kautta
a. ammattihenkilöiden työnjako
b. asiakas-/potilastietojärjestelmien käyttö
c. sähköisessä muodossa olevan tiedon käyttö

• 2. kansalaisen sähköisen asioinnin kautta
a. kansalaisen asioinnin ja ammattihenkilöiden 
työprosessin yhdistäminen

(Itkonen 2007)



eNNI-hankkeen lähtökohdat
• Kansallisen terveyshankkeen osana on ollut 2005-2007 

valtakunnallinen hoitotyön sähköisen dokumentoinnin hanke 
(HoiDok), kansallisen hoitotyön sähköisen kirjaamisen mallin 
muodostaminen.

• Laki sähköisistä potilasasiakirjoista tuli voimaan 1.7.2007, 
velvoittaa terveydenhuollon organisaatioita siirtymään vuoteen 
2011 mennessä valtakunnallisen tietojärjestelmäpalvelun 
käyttäjäksi 

• Valtakunnallisen tietojärjestelmäpalvelun käyttö edellyttää
yhtenäistä rakennetta ja yhtenäistä termistöä jo 
kirjausvaiheessa 

• Valtakunnallinen hoitotyön sähköisen dokumentoinnin hanke sai 
jatkoa vuosille 2007-2009 (HoiData), tavoitteena kansallisen 
hoitotyön sähköisen kirjaamisen mallin käyttöönotto 

• Rakenteisen potilaskertomuksen käyttöönotto koskee lääkäreitä, 
sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä, fysioterapeutteja, 
lähihoitajia (kaikkia ammattihenkilöitä, joita laki 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä velvoittaa 
henkilökohtaisesti dokumentoimaan)



Hoitotyön rakenteisen kirjaamisen 

käyttöönoton vaikutus
• Kansallinen, yhtenäinen hoitotyön rakenteisen kirjaamisen 

malli

• Kirjaamisen tavan muutos; työn suunnittelun, toteutuksen 
ja arvioinnin kirjaaminen toimintaprosessien rinnalla

• Kirjaamisen sisällön muutos; hoitajan toiminnan kuvaukses-
ta potilaan hoidon tarpeiden määrittelyyn, tavoitteiden 
asettamiseen, potilaan tilan muutosten kuvaukseen, 
seurantaan ja hoidon tuloksellisuuden arviointiin

• Kirjaamisen käyttöönotto edellyttää myös työ- ja toiminta-
prosessien kehittämistä; esim. ammattiryhmien sisäinen ja 
välinen työnjako, raportointi (Hoffren & Hassinen 2008; 
Kaakinen, Mäkilä, Jarmas & Väätäinen 2008; Pykälämäki, 
Ala-Hiiro & Kettunen 2008)

• Kehittämisosaamista tarvitaan; ammattikorkeakoulujen 
lakisääteiset tehtävät ovat opetuksen järjestäminen, t&k-
työ ja alueen työelämän kehittämisen edistäminen



Osaamisen kehittämisen tarve
• Uhkana manuaalisen kirjaamisen siirto sähköiseen 

potilaskertomukseen ja edelleen toteutuksen kirjaaminen

• Hoitotyön kirjaamisen hankkeessa koulutettu n. 8000 
käyttäjää

• Työelämässä n. 78.000 hoitajaa erikoissairaanhoidossa, 
perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja yksityisellä
sektorilla

• Siirtymäkauden aikana valmistuu n. 15.000 hoitajaa, 
terveydenhoitajaa , kätilöä, fysioterapeuttia jne.

• Sairaanhoitajat, hoitotyön opettajat ja hoitotyön 
opiskelijat (noin 90.000 henkeä)

• Ammattikorkeakouluilla (n = 23) ja niiden  opettajilla 
(noin 2.500) ei ole kaikkia valmiuksia eikä välineitä
opettaa uuteen toimintaan



Pitkäjänteisen muutoksen tuottaminen

• Motivaatio? Halu, tahto, innostus oman työn ja 

työyhteisön työn kehittämiseen

• Terveydenhuollossa perinteisesti ohjeistuksena, 

määräyksenä, ylhäältä alas

• Synnyttää vain ulkoisen motivaation, mutta ei 

sisäistä

• Sisäinen motivaatio syntyy mahdollisuudesta 

itse vaikuttaa omaan työhönsä



Haasteet terveydenhuollon organisaatioille 

ja ammattikorkeakoulutukselle

• Osaamisvaatimukset muuttuvat hoitohenkilöstön osalta

• Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden 
hoitohenkilöstön osaamisen kehittämisen tarve 

• Ammattikorkeakoulujen hoitotyön opettajien osaamisen 
kehittämisen tarve (täydennyskoulutus)

• Sairaanhoitajan/terveydenhoitajaopiskelijan pitää
koulutuksensa aikana saada perusvalmiudet 
tietojärjestelmien käyttöön, hallita hoidon prosessin 
luokitukset, tunnistaa kirjatun tiedon käytön 
mahdollisuudet sekä tietosuojan ja -turvan tärkeys sekä
osata käyttää tietoverkkoja 

Opetussuunnitelmien uudistamisen tarve

• Osaamisen päivittämistä tullaan tarvitsemaan nopeassa 
tahdissa koko ajan (siis myös jatkuvan kehittämisen 
osaaminen osaksi asiantuntijuutta)



5.3.2009

Hyödyt työelämän organisaatioiden ja 

ammattikorkeakoulun yhteistyössä

tehtävästä hoitotyön kehittämisestä:
�Työelämän organisaatio hyötyy;

• opiskelijoiden työstä (nykyisen toiminnan kuvaus, 
tiedonhaku, raportointi, arviointi)

• ohjatusta kehittämistyöstä, työprosessien uudistumisessa

• henkilöstö oppii hoitotyön tiedonhallintaa ja oman työn 
jatkuvaa kehittämistä

• Opiskelijoiden rekrytointi työyhteisöön 

�Ammattikorkeakoulu hyötyy;

• opiskelijoiden mahdollisuudesta aitoon kehittämistyöhön 
osana sairaanhoitajan työtä

• opettajien mahdollisuudesta olla mukana ohjaamassa 
aitoa työelämän kehittämistyötä

• organisaatioiden välisestä alueellisesta yhteistyöstä

• osallistujien tiedonhallinta osaamisen laajenemisesta



Johtoajatukset

• Hoitotyön tiedonhallinta: luokitteleva 

kirjaaminen, yhtenäisen terminologian 

käyttö, tiedon hallinta, tietosuoja ja 

tietoturva sekä säädösten tuntemus 

• Osaamisen muodostaminen ja 

käyttöönotto: Kehittämistoiminnassa 

oppiminen ja kirjaamisen kehittäminen 

juurruttamismenetelmää käyttäen



Johtoajatukset

• Yhteistyö, kumppanuus: Työelämässä
toimivien sairaanhoitajien, hoitotyön 
opettajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden 
yhteinen oppimis- ja kehittämisprosessi 

• Toimintamalli: Kehittämistoiminnassa 
oppiminen (LbD) sovellettuna 
juurruttamiseen 

• Arviointi: Realistinen vaikuttavuuden 
arviointi
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ALUETYÖRYHMÄT

Vuorovaikutus ja yhteistyö
virtuaaliympäristössä

ASIANTUNTIJAT

ARVIOINTI ja
MUUTOKSET

UUDEN OSAAMISEN
TUOTTAMINEN

UUDEN OSAAMISEN
JA UUSIEN TYÖSKENTELY-
TAPOJEN KÄYTTÖÖNOTTO
hoitotyössä, opetuksessa ja 
kehittämisessä

eNNIn alueellisen
työskentelyn vaiheet

KUMPPANUUDEN
MUODOSTAMINEN



Tulokset ja vaikutukset

• Tuloksina tiedonhallinnan osaamisen kasvu hoitajilla, 
hoitotyön opettajilla ja opiskelijoilla

• Osaamisen käyttöönotto pakottaa muuttamaan 
työprosesseja, aiemmin kirjaaminen työprosessin 
lopussa, nyt rinnalla alusta asti

• Osaamisen käyttöönotto muuttaa kirjaamisen sisältöä, 
aiemmin hoitajan tekemisiä, nyt enemmän potilaassa 
tapahtuvaa

• Muutos on yhteisöllinen, työyhteisön tapa tehdä työtä
muuttuu

• Muutos on myös moniammatillinen, työprosessiin 
osallistuu monta ammattiryhmää



eNNI-hanke 2008-2012
• Kansallinen projektiryhmä ja alueelliset työryhmät

• Työvälineinä virtuaalinen työskentely-ympäristö, www-
sivut ja webkokoustyökalu

• Sosiaali- ja terveydenhuollon julkisia ja yksityisiä
sitoutuneita organisaatioita, joista mukana osastoja, 
vastaanottoja sekä kotihoidon yksiköitä

• Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot sekä
ammattikorkeakoulut  yhdessä oppivat ja kehittävät 
työyksiköiden kirjaamista 

• Kehittämisprosessin vaiheet: Nykyisen toiminnan 
kuvaus, osaamisen muodostaminen, nykyisen toiminnan 
arviointi, uuden toimintatavan muodostaminen, 
kontekstiin sovittaminen, juurruttaminen

• Yhteisestä kehittämistyöstä syntyy raportti 
opiskelijoiden opinnäytetyönä

• eNNI-hankkeessa toimintamallia kehitetään 
siirrettäväksi ja hyödynnettäväksi kansainvälisesti 



Osapuolet
• Käynnistyi 16.5.2008, Laurea koordinaattorina

• 14 hoitotyön koulutusohjelmaa tarjoavaa 
ammattikorkeakoulua (vuoden 2008 rahoitushakemus)

• OPM rahoittajana

• Yhteistyökumppanit/tukijat: 

• STM/HoiData-hankkeessa mukana olleita organisaatioita

• Virtuaaliammattikorkeakoulu 

• Kuntaliitto

• Kuopion yliopisto

• Kuopion yliopiston täydennyskoulutuskeskus

• Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 

• Sairaanhoitajaliitto



eNNIssä mukana olevat amkit vuonna 2008
• Diakonia – ammattikorkeakoulu 

• Etelä- Karjalan ammattikorkeakoulu 

• Hämeen ammattikorkeakoulu 

• Kajaanin ammattikorkeakoulu

• Keski – Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 

• Lahden ammattikorkeakoulu 

• Mikkelin ammattikorkeakoulu 

• Yrkeshögskolan Novia

• Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

• Pohjois – Karjalan ammattikorkeakoulu 

• Satakunnan ammattikorkeakoulu 

• Savonia-ammattikorkeakoulu

• Turun ammattikorkeakoulu 

• Laurea-ammattikorkeakoulu koordinaattorina



eNNIssä mukana olevat työelämän 

organisaatiot vuonna 2008-2009

• Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

• Joensuun kaupungin terveyskeskus, Kotilahden sairaala, 

osasto Ylärinne, Siilaisen sairaala os 2A 

• Kaarina-Piikkiö terveydenhuollon kuntayhtymä, osastot 1 ja 2 

• Kajaanin terveyskeskus, kansanterveyshoitajat

• Espoon kaupunki 7 yksikköä

• Etelä-Savon shp, Moision sairaala, Neurologinen 

kuntoutusosasto, os.11 

• Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, 

terveyskeskussairaala, vuodeosasto 4

• HUS, Meilahden sairaala os 71



eNNIssä mukana olevat työelämän 

organisaatiot vuonna 2008-2009

• KPKSH, Kokkolan keskussairaala, kirurginen vuodeosasto

• Kokkolan terveyskeskuksen vuodeosasto

• Lahden kaupunki, kotihoito

• Lahden kaupunginsairaala, ortopedinen kuntoutusosasto

• Lappeenrannan kaupunki, Kotihoitokeskus (keskusta-

pohjoinen), Vanhusten päivätoiminta, Lappeenrannan 

terveyskeskuksen Armilan sairaala, osasto 1 ja osasto 5

• Pieksämäen kaupungin terveystoimi, Pieksämäen 

sairaalan kir.osasto

• Servicehuset Hemmet

• Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon ky, 

vuodeosasto



eNNIssä mukana olevat työelämän 

organisaatiot vuonna 2008-2009

• SOSTERI, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 

Vanhusten palvelut Rantasalmen vuodeosasto, 

aikuisten palvelu

• Tampereen kaupungin erikoissairaanhoito, 

kotisairaala

• Tunkkarin terveyskeskuksen vuodeosasto

• Vantaan kaupunki, Katriinan sairaala

• Valkeakosken kaupunki, Terveyskeskussairaala 

Kuntoutusosastot



eNNIn tavoitteiden

toteutuminen käytännössä
• Uudenlainen kehittämisyhteistyö on käynnistynyt 

ammattikorkeakoulujen (n = 14) vaikutusalueilla, 
jokaisella yhdysopettajalla (n = 30) on alueen sosiaali-
ja terveydenhuollon organisaatioissa (n = 30) kumppani 
(n =  59)

• Kaikki ovat saaneet ainakin kaksipäiväisen 
työpajavalmennuksen ja laatineet alueelleen 
ensimmäisen suunnitelman kehittämisyhteistyön 
toteuttamiseksi pedagogisella toimintamallilla

• Pedagogisen toimintamallin käyttöönotto on onnistunut 
osassa ammattikorkeakouluja, ei kaikissa vielä

• Hankkeen vaikuttavuuden arviointi on käynnissä, 
aineistoa kerätty osaamisen kehittymisestä kaikilta 
osapuolilta, kehittämisyhteistyön muodostamisesta ja 
pedagogisen kehittämisen kokemuksista 
aluetyöryhmiltä



eNNIn toiminnot

• Hallinto, johtoryhmä kokoontunut 2 kertaa, 
ohjausryhmä kerran kuukaudessa ja projektiryhmä joka 
viikko, pääasiassa webbipohjaisina e-kokouksina 
(WebEx)

• Viestintä, www-sivut, flayer ja roll-up, esityksiä (n = 8) 
erilaisilla alojen teemapäivillä yms., abstrakteja kv. 
konferensseihin (n = 3), artikkeleita alojen lehtiin (n = 
3) ja valmisteilla alan kv.kirjaan, alueellisia 
tiedotustilaisuuksia (n = 4), valtakunnalliset seminaarit 
(n = 2), lehdistötiedotteina (n = 2)

• Koulutus ja ohjaus, alueellisia kahden päivän 
työpajakokonaisuuksia (n = 6), ohjaus Optima-työtilassa
ja pääasiassa webbipohjaisina kokouksina (WebEx) 



eNNIn alustavia tuloksia
• Tyytyväisyyttä uusimman tiedon välittämiseen kaikille 

samanlaisena, verkostoitumiseen, kehittämisyhteistyön 
innostavuuteen, osaamisen muodostumiseen

• Työpajoihin on osallistunut yhteensä 417 henkilöä

• Mukana kehittämistyössä 1180 hoitajaa, 118 opiskelijaa ja 
72 hoitotyön johtajaa

• Aluetyöryhmien toteuttamina on järjestetty 100 
tiedotustilaisuutta ja 109 koulutustilaisuutta

• Aluetyöryhmien toteuttamiin tilaisuuksiin on osallistunut 
yhteensä 3056 henkilöä

Kokemuksia/haasteita seuraavaan vaiheeseen:
• Moniammatillinen ote vahvemmaksi

• Työelämän organisaatioille resursseja

• Muutoksen johtamisen ulottuvuus vahvemmin esille  



eNNIn 2.osahanke 16.5.2009-

16.5.2010

• 19 ammattikorkeakoulua mukana, 

yhdysopettajat, yhdysinformaatikot ja 

pedagogiset yhdysjohtajat omina ja risteävinä

verkostoinaan

• Kehittämistyön ohjauksen osaaminen

• Kirjastojen ja opettajien yhteisohjauksen 

toimintatavan käyttöönotto ja kehittäminen

• Ammattikorkeakoulujen yksiköiden pedagogisen 

johdon tuki LbD-oppimiselle



Osapuolet 2009-2010
• Laurea-ammattikorkeakoulu koordinaattorina

• Oulun ammattikorkeakoulu

• Turun ammattikorkeakoulu

• Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

• Rovaniemen ammattikorkeakoulu

• Savonia ammattikorkeakoulu

• Arcada yrkeshögskolan

• Diakonia-ammattikorkeakoulu

• Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

• Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu

• Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

• Mikkelin ammattikorkeakoulu

• Satakunnan ammattikorkeakoulu

• Saimaan ammattikorkeakoulu 

• Lahden ammattikorkeakoulu

• Hämeen ammattikorkeakoulu

• Novia yrkeshögskolan

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu

• Vaasan ammattikorkeakoulu



Kiitos !
Yhteydenotot:

Elina Ora-Hyytiäinen

elina.ora-hyytiainen@laurea.fi

040-7019459

Helena Ikonen

helena.ikonen@laurea.fi

enni@laurea.fi

040-7788664


