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MÄÄRITTELYÄ

HOITOISUUSTIEDOT
• Hoitoisuusluokituksen avulla kerättyä tietoa, joka ilmaisee 

potilaaseen kohdentuneen toteutuneen hoitotyön laadun ja määrän

PPCq –MITTARI 
• = psykiatrinen hoitoisuusluokitusmittri = Pitkäniemi / Psychiatric

Patient Classification

KIRJAAMINEN
• Vuorokohtainen, jatkuva, moniammatillinen potilaan tausta-, nyky- ja 

tavoitetietoja sisältävä hoitojaksokohtainen dokumentointi, jonka 
avulla turvataan potilaan vointiin ja hoitoon liittyvien suunnitelmien, 
sopimusten ja päätösten toteutumiset, seurannat ja arvioinnit sekä
varmistetaan tiedon siirtyminen hoitojakson aikana



PSYKIATRINEN HOITOTYÖ

• Psykiatria erikoisalana

– työn kohteena on ihminen ja työvälineenä on 
ihminen

– hoitamisessa kysymys on ihmisen 
kohtaamisesta

– hoitaminen/terveyden edistyminen on aina 
prosessi



PSYKIATRINEN HOITOTYÖ

Teoreettinen lähtökohta
• Yksilövastuinen hoitotyö: 1) filosofinen ja 2) 

työnjakoon perustuva lähestymistapa
Teoreettinen malli 
• potilaan ja omahoitajan yhteistyösuhde 

(Munnukka 1993) 
– potilaslähtöisyys/-keskeisyys
– hoitotyön käsitteet, sisältö ja toteuttaminen 

(ajattelu, toiminta, kirjaaminen ja mittaaminen)



PSYKIATRINEN HOITOTYÖ

• Hoitotyö on ensisijaisesti tietoista ja tavoitteellista 
toimintaa - ajattelemista (suunnittelu, toteutus, arviointi, 
johtopäätökset)

• Ajatteleminen konkretisoituu johdonmukaisessa 
kirjaamisessa



PSYKIATRINEN HOITOTYÖ

• Perustuu suunnitelmalliseen toimintaan ja on aina 
tavoitteellista toimintaa

• Sisältää tiedon vastaanottamista, tiedon antamista, 
ohjausta sekä opetukseen liittyviä elementtejä

• Edistää mielenterveyttä hoitamalla ja käsittelemällä
psykiatrisiin sairauksiin liittyvien oireiden, tunteiden ja 
käyttäytymisen ilmiöitä keskustelun, toiminnan, 
läsnäolon ja lääkehoidon keinoin potilaan sairauden eri 
vaiheissa

• Tukee ihmissuhteiden ja ympäristösuhteiden 
ylläpitämisessä ja rakentamisessa

• Tukee päivittäisistä toiminnoista selviytymistä
• Huomioi päivittäisen levon ja liikunnan merkityksen sekä

huomioi somaattisten sairauksien oireita ja toteuttaa 
somaattista hoitotyötä



HOITOISUUSLUOKITUSMITTARI –
SYSTEMAATTINEN HOITOISUUSTIETOJEN KERUU

PPCq:n idea: 
1. On OSA PÄIVITTÄISTÄ HOITOTYÖTÄ
2. MITATAAN HOITAJAN TEKEMÄÄ TYÖTÄ

– hoitotyön osa-alueet perustuvat hoitotyön toimintojen 
luettelointiin, analysointiin ja jäsentämiseen

– jokaisen osa-alueen sisältö on määritelty 
– potilaan ja omahoitajan yhteistyösuhteessa 

päivittäisen arvioinnin kohdealueet on kuvattu (= 
päivittäin vähintään arvioitavat tekijät) 

– neljä arviointitasoa on rakennettu kumulatiivisesti 
lisääntyviksi (ei yksittäisinä toimintoina), jolloin 
arvioinnin/mittaamisen kohteena on hoitotyön 
sisällöllinen kokonaisuus eikä yksittäiset tekemiset  



PSYKIATRINEN HOITOISUUSLUOKITUS

PPCq –mittarin osa-alueet
• Suunnitelmallisuus hoitotyössä
• Tieto ja ohjaus hoitotyössä
• Mielenterveyttä edistävä hoitotyö
• Ihmissuhteisiin ja ympäristösuhteisiin liittyvä

hoitotyö
• Päivittäisiin toimintoihin liittyvä hoitotyö
• Fyysistä hyvinvointia edistävä hoitotyö



PSYKIATRINEN HOITOISUUSLUOKITUS

• Hoitoisuusluokitus edellyttää ajattelemista – osa-
alueet määräytyvät ensisijaisesti tavoiteasettelun 
perusteella: mikä on toiminnan tavoite 
(suhteessa päämäärään)

• Tavoite ohjaa hoitotyötä ja mittaamisessa osa-
alueen valintaa

• Hoitoisuusluokitus jäsentää potilaaseen 
kohdentunutta hoitotyötä ja kirjaamista 
selkiyttämällä työn sisältöä



• Hoitotyö on ”ihmistyötä” – ihmisenä olemisen 
yhdenvertaisuus (potilas, hoitaja)
– menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden 

samanaikaisuus hoidollisessa kohtaamisessa
– kokemuksellisuus, kuulluksi tuleminen ja ymmärretyksi 

tuleminen
– ammatillisuus läsnäolossa, vuorovaikutuksessa ja 

konkreettisessa toiminnassa
• Haasteena kirjaamisen sisältö, jäsentyneisyys, 

johdonmukaisuus ja yksiselitteisyys (huom! käsitteet 
kirjaaminen/kirjoittaminen)

HOITOTYÖ JA  KIRJAAMINEN



HOITOTYÖ JA  KIRJAAMINEN

• Hoitotyön ja kirjaamisen apuna (ajattelun apuna) on 
käytetty mm. 

– hoitotyön prosessimalli -> kirjaamisohjeet -> hoitotyön 
teoriat -> PPCq -hoitoisuusluokitusmittari



HOITOTYÖ JA KIRJAAMINEN

PPCq –mittari kirjaamisen apuna
• Oleellisen tärkeää

– yhteinen kieli: esim. yhteistyösuhteen teoreettinen 
malli hoitotyössä ja PPCq –mittari 
hoitoisuusluokituksessa

– yhteinen ymmärrys/käsitys hoitotyön sisällöistä, 
käsitteistä, kirjaamisesta, mittarista ja mittaamisesta



HOITOTYÖ JA KIRJAAMINEN

PPCq -mittari kirjaamisen apuna
• Hoitoisuusluokitus

– mittarin osa-alueet sisältävät psykiatrisen hoitotyön 
kokonaisuuden

• edellyttää kirjaamista
• Kirjaaminen

– on luokiteltavaa hoitotyön toimintaa
• mahdollistaa luokituksen PPCq mittarilla



HOITOTYÖ JA KIRJAAMINEN

PPCq –mittari kirjaamisen apuna  
• Sisällöllinen jäsentäminen

– kirjaaminen osa-alueittain (vastaa kysymykseen mistä
aloittaisin?)

• Hoitotyön käsitteet
– osa-alueiden määritelmät ja toiminnan kuvaukset 

mittarissa auttavat keskeisten asioiden  
johdonmukaisessa kirjaamisessa (vastaa 
kysymykseen mistä kirjoittaisin?)

• Mittari päivittäisenä apuvälineenä (muistilista)
– mittari esillä kirjaamisen aikana (varmistaa, että

oleelliset asiat tuli kirjatuksi; muistinko kaiken)



Hoitotyön tavoite: potilaan hyvän voinnin ja
terveyden edistäminen = hyvä hoito

Kirjaamisen tavoitteet: 1) tiedon välittäminen
(hoitoon liittyvän tiedon) 2) hoitotyön

dokumentointi 3) näkymätön työ näkyväksi

HOITOTYÖ JA KIRJAAMINEN



HOITOTYÖ JA KIRJAAMINEN

KIRJAAMISESSA KESKEISTÄ
• Ajattelua ei tarvitse kääntää eri kielille hoitotyön eri 

vaiheissa (suunnittelu, toteutus, dokumentointi, arviointi, 
mittaaminen) 

• Ohjeissa huomioitu käytettävä teoria (esim. 
yhteistyösuhteen teoria)

• Otsikoinnissa hyödynnetty hoitoisuusluokitusta (osa-alueet 
jäsentäjinä: hoitotapahtumat ja –tilanteet, arvioinnit  ja 
hoitoyhteenvedot)



HOITOISUUSTIEDOT OSANA 
KIRJAAMISPROSESSIA

• Hoitoisuustiedot kirjataan ja hoitoisuusluokitus (toteutuneen 
hoitotyön laadun ja määrän arviointi) tehdään suoraan 
hoitokertomukseen, josta luokitus siirtyy tilasto-ohjelmaan 



HAASTEITA TIETOPALVELULLE
• Sähköiseen kirjaamiseen valtava panostus -> 

hyödyntämismahdollisuus 
• Eri organisaatioiden kehittämät omat atk-järjestelmät 

(esim. hoitoisuusluokitus)
– yhteyksien toimivuus ja yhteiskäytön mahdollisuus?

• Hoitoisuustietojen hyödyntäminen: vaatii laajaa, nopeaa ja 
helppokäyttöistä tilastopalvelua 

• osasto-, vastuualue- ja toimialuekohtaiset hoitoisuustiedot
• valikoidut hoitoisuustiedot (esim. yhdysosastot)
• potilaskohtaiset hoitoisuustiedot

– valinta-/poimintamahdollisuudet: 
• viikko-, kuukausi- ja vuosijaksot (luettavuus)
• arkipäivät (viikko-osastot) ja arkipyhät erikseen
• eri tietojen yhdistäminen: esim. dg- ja hoitoisuustiedot jne.



YHTEENVETOPOHDINTAA

• Lähtökohta-ajattelu
• Ajattelu vai rutiini - kokonaisuus vai osat - tavoite 

vai tarve
• Toiminta- vai järjestelmälähtöisyys


