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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 ja 2009 – 2010  OPM on rahoittanut 

Valtakunnallinen hanke lakisääteisen sähköisen 

potilaskirjaamisen opetuksen kehittämiseksi

• www.enni.fi
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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)
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eNNI-hankkeen lähtökohdat
• Kansallisen hoitotyön sähköisen kirjaamisen malli

• Laki sähköisistä potilasasiakirjoista 1.7.2007 
velvoittaa terveydenhuollon organisaatioita 
siirtymään vaiheittain valtakunnallisen tieto-
järjestelmäpalvelun käyttäjäksi 

• Valtakunnallisen tietojärjestelmäpalvelun käyttö 
edellyttää yhtenäistä rakennetta ja termistöä jo 
kirjausvaiheessa 

• Rakenteisen potilaskertomuksen käyttöönotto 
koskee lääkäreitä, sairaanhoitajia, terveyden-
hoitajia, kätilöitä, fysioterapeutteja, lähihoitajia 
(kaikkia ammattihenkilöitä, joita laki terveyden-
huollon ammattihenkilöistä velvoittaa henkilö-
kohtaisesti dokumentoimaan)
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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
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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)
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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
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eNNI-hanke 2008-2012
• Tavoitteina lakisääteisen potilastietojen 

kirjaamisen yhtenäistäminen suomalaisessa 
terveydenhuollossa

• sekä uudenlaisen kehittämisyhteistyön 
muodostaminen työelämän ja 
ammattikorkeakoulutuksen välillä 

• Toimijoina 2008 - 2009 14 ammattikorkeakoulua, 
2009-2010 19 ammattikorkeakoulua

• Hankkeen toimintamallina Learning by 
Developing (Laurean pedagoginen strategia 2007; 
Laurean t & k-strategia luonnos 2008)
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Kokonaistavoitteet 2008-2012 
1. Tiedon levittäminen 

sähköisiä asiakirjoja, tietoturvaa ja yksilön tietosuojaa 
säätelevistä normeista, Kansallisesti yhtenäiset hoitotyön 
tiedot (Hoidata)- hankkeessa laadittujen kirjaamisen 
linjausten käyttöönotosta, merkityksestä ja hyödystä.

2. Yksilön ja työyhteisön osaamisen kehittäminen
hoitotyön rakenteisen kirjaamisen toteuttamiseksi 
kansallisten linjausten mukaisena sähköisessä 
potilaskertomuksessa turvallisesti ja yksilön suojaa 
kunnioittaen.

3. Tiedon ja osaamisen systemaattinen muuntaminen 
toimintatavoiksi
työyhteisöjen ja ammattikorkeakoulujen välisessä 
kehittämistoiminnassa.

4. Systemaattisen kehittämisen osaamisen 
muodostaminen hoitotyön työprosessien ja kirjaamisen 
sisällön suunnitelmalliseksi uudistamiseksi työelämän ja 
ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.
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Tavoitteet 2008-2009
1. Uudenlaisen kehittämisyhteistyön muodostaminen ammatti-

korkeakoulujen ja terveydenhuollon työyksiköiden kesken

2. Pedagogisen toimintamallin käyttöönotto 
2.1 uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseksi yhteisessä 
hoitotyön kirjaamisen kehittämistoiminnassa hoitajien, 
hoitotyön opiskelijoiden sekä opettajien kesken
2.2 sekä osaamisen käyttöönottamiseksi hoitotyön 
kirjaamisen käytännön uudistamiseksi työyksiköissä
2.3 kehittämistoiminnan ohjauksen osaamiseksi

3. Hankkeen vaikuttavuuden arviointi

Edellisten lisäksi 2009-2010

4. Ammattikorkeakoulukirjastojen toiminnan selkeyttäminen 

osana pedagogista toimintamallia

5. Alueellisen vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen 

tuottamaan kumulatiivista näyttöä
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eNNIssä mukana olevat amkit 2009-2010
• Arcada yrkeshögskolan

• Diakonia – ammattikorkeakoulu 

• Hämeen ammattikorkeakoulu 

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu

• Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

• Keski – Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 

• Lahden ammattikorkeakoulu 

• Laurea-ammattikorkeakoulu

• Mikkelin ammattikorkeakoulu 

• Yrkeshögskolan Novia

• Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

• Pohjois – Karjalan ammattikorkeakoulu 

• Saimaan ammttikorkeakoulu

• Satakunnan ammattikorkeakoulu 

• Savonia-ammattikorkeakoulu

• Turun ammattikorkeakoulu 

• Oulun ammattikorkeakoulu

• Rovaniemen ammattikorkeakoulu

• Vaasan ammattikorkeakoulu
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Osapuolet
• Käynnistyi 16.5.2008, Laurea koordinaattorina

• 1. vaiheessa 14 ja tällä hetkellä 19 hoitotyön 
koulutusohjelmaa tarjoavaa ammattikorkeakoulua

• OPM rahoittajana

• Yhteistyökumppanit/tukijat: 

• STM/HoiData-hankkeessa mukana olleita organisaatioita

• Virtuaaliammattikorkeakoulu 

• Kuntaliitto

• Itä-Suomen yliopisto

• Kuopion yliopiston täydennyskoulutuskeskus

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

• Sairaanhoitajaliitto
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eNNI-hanke 2008-2010 
• Kansallinen projektiryhmä ja alueelliset työryhmät

• Työvälineinä virtuaalinen työskentely-ympäristö, www-
sivut ja ACP-webkokoustyökalu (kokoukset, työpajat, 
seminaarit, koulutus-materiaalin tuotanto) 

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

• 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

25.5.2010
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Käytännön toimet

• Ammattikorkeakoulut sitoutuneet hankkeen 
toteuttamiseen

• Amkit ovat valinneet hoitotyön tai fysioterapian 
kirjaamista opettavan opettajan yhdyshenkilöksi sekä 
informaatikon aluetyöryhmään

• Amkin nimeämä yhdysopettaja etsinyt yhteistyössä 
eNNIn kanssa itselleen yhteistyökumppanin alueen 
terveydenhuollon yksiköstä 

• Työelämän ja amkin yhdyshenkilöt muodostavat  
alueellisen työryhmän ja lähtevät suunnittelemaan 
alueellista koulutusta ja kehittämistyötä

• Työryhmät koulutetaan hankkeessa
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Aluetyöryhmien koulutuksen sisältö

I Hoitotyön tiedonhallinnan osaaminen   
• Uusiutuva lainsäädäntö ja asetukset 

• Hoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä näihin 
liittyvä päätöksenteko

• Rakenteinen hoitotyön kirjaaminen

II Tiedonhallinnan osaamisen kehittyminen

III Muutoksen edistäminen terveydenhuollossa
• Motivaatio

• Yhteisöllinen oppiminen

• Kumppanuudessa oppiminen ja kehittäminen - LbD 

• Juurruttaminen

• Työprosessien kehittäminen 

• Kehittämisprosessien arviointi

IV Virtuaalioppimisympäristö ja sen käyttö 

V Alueellinen viestintä
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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
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eNNI- hanke 2008-2009 
• 21 aluetyöryhmää

• Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita 30, joista 

mukana 59 työyhteisöä (osasto tai pkl)

• Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot (41 yhdyshenki-

löä) sekä ammattikorkeakoulut (30 yhdysopettajaa) yhdessä

oppivat ja kehittävät työyksiköiden kirjaamista

• Työpajoihin osallistui yhteensä 417 henkilöä 

• Mukana kehittämistyössä 1180 hoitajaa, 118 opiskelijaa 30 

opettajaa ja 72 hoitotyön johtajaa
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eNNI- hanke 2009-2010
• 4 tiedotustilaisuutta (Vaasa, Kemi, Hämeenlinna, Kuopio) 

• 5 työpajaa (Pori, Oulu, Jyväskylä, Helsinki x2) ja 1 etänä

• 2 seminaaria/vuosi, mahdollisuus osallistua etäyhteydellä

• Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita mukana 38,  

joista mukana 58 työyhteisöä (osasto tai pkl) 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot:

– 87 yhdyshenkilöä

• Ammattikorkeakoulut: 

– 43 yhdysopettajaa, 21 informaatikkoa, 86 opiskelijaa

• Tiedostustilaisuuksiin osallistui syksyn aikana 78 henkilöä

• Työpajoihin on osallistunut  268 henkilöä

• Seminaareihin n. 100 henkilöä/seminaari 
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Kokemuksia/tuloksia 2008-2010
• Uudenlaisen kehittämisyhteistyön muodostaminen 

ammattikorkeakoulun ja sen vaikutusalueen sosiaali- ja 
terveydenhuollon organisaatioiden välille on käynnistynyt

• Molempien osapuolten tarve ja yhteiset tavoitteet alueen ja sen 
väestön hyvinvoinnin edistämisessä

• Alueella olevien voimavarojen yhdistäminen

• Tarkoituksena sosiaali- terveydenhuollon organisaatioiden 
työyhteisöjen toimintaprosessien ja/tai sen osien perusteltu 
uudistaminen 

• Yhteinen kehittämistoiminta, joka raportoidaan opiskelijan 
opinnäytetyönä 

• Kehittämisyhteistyön muodostaminen oli osin haasteellista ilman 
ammattikorkeakoulun johdon tai opettajien esimiesten tai 
yliopettajien selkeää tukea 

• Kun organisaatioiden välille muodostetaan kehittämisyhteistyötä, 
niin siitä sopimassa tulisi olla molemmissa organisaatioissa 
johdon edustajia tai tuki, esim. ohjeistus ja kirjallinen sopiminen

25.5.2010
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Yhteistyön muodostamiseen 

vaikuttavia tekijöitä:

25.5.2010

Edistäviä tekijöitä Estäviä tekijöitä

- Johtajan sitoutuminen - Erilaiset oppimisnäkemykset

- Työyhteisön motivaatio - Jäykkä opetussuunnitelma

- Hankkeen innovatiivisuus - Kiinnostumattomuus e-oppimiseen

- Yhteinen kehittämistoiminnan 

malli

- Työelämän ja koulutuksen perinteet

- Lakisääteinen kirjaamisvelvoite - Muutosvastarinta

- Opiskelijoiden kiinnostus - Viestinnän heikkoudet

- Informaatikoiden innostuneisuus - Toiminnan  joustamattomuus

- Opettajan aktiivisuus - Resurssien puute 
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Aletyöryhmien kokemuksia:
• Hoitotyön kirjaamisen osaamiseen ja muutoksenhallintaan 

liittyvä osaaminen lisääntyi

• Uusin tieto välittyy kaikille samanlaisena

• Verkostoituminen

• Kehittämisyhteistyö koettiin hyvänä 

• Mahdollisuus kehittää käytännön hoitotyötä (opettajat ja 

opiskelijat mukaan hoitotyön arjessa tapahtuvaan 

kehittämisyhteistyöhön)

• Panostettiin runsaasti resursseja 

• Motivaatio näkyi osallistumisena valmennukseen, 

järjestettyjen tilaisuuksien määränä 

25.5.2010
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Kiitos !
Yhteydenotot:

Helena Ikonen

helena.ikonen@laurea.fi tai enni@laurea.fi

040-7788664
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