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Optimaalinen resurssi 

Tila, jossa potilaiden hoidon/avun tarve ja tarpeen 
vastaamiseen käytössä oleva hoitohenkilöresurssi 
(määrä ja osaaminen) ovat tasapainossa 

 

  Potilaiden hoidon tarpeisiin kyetään 
  vastaamaan sille asetettujen   
  laatuvaatimusten mukaisesti.  

 

Arvolupaus asiakkaille ja potilaille 

Arvolupaus palveluiden ostajille 

Arvolupaus veronmaksajille  
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Miksi tarvitaan ratkaisu?? 
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Miksi tarvitaan ratkaisu? 
Tutkimusnäyttöä hoitotyön henkilöstövoimavarojen merkityksestä 
potilashoidon turvallisuuteen ja tuloksellisuuteen, henkilöstön 
työhyvinvointiin sekä organisaation perustehtävän toteutumiseen. 

Hoitotyön kuormituksella on tilastollisesti merkitsevä yhteys 
vaaratapahtumiin mm. potilaskuolleisuuteen (Junttila J.K. et al. 

(2016) Hospital mortality and optimality of nursing workload: A study on the 
predictive validity of the RAFAELA Nursing Intensity and Staffing system. Int 
J Nursing Studies 60 (2016) 46-53.) 

Osa nuorista sairaanhoitajista väsyy liialliseen 
työkuormitukseen ja kokee jopa sairauslomalle johtavaa 
työuupumusta, mikä johtaa alanvaihtoon. (Flinkman, M. 2014. 

Nuorten sairaanhoitajien aikomus lähteä ammatistaan Suomessa – 
monimenetelmällinen tutkimus.) 

Sairauslomien määrä lisääntyy jopa 45%, kun työmäärä oli 
>30% yli optimin. Jo 15-30 % optimin ylittävän työmäärän 
yhteydessä sairauslomat lisääntyvät selvästi. (Rauhala et al, 

Journal of Advanced Nursing 2007) 
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Riittävä, osaava ja työssään viihtyvä sosiaali- 
ja terveydenhuollon henkilöstö on 

palvelujärjestelmän toimivuuden kannalta 
keskeinen tekijä.  

(STM:n Kaste-hanke, VeTeHH) 

Hoitotyön henkilöstö muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
suurimman ammattiryhmän ja kuluerän ja siitä syystä sen 

optimaalinen käyttö luonnollisesti kiinnostaa organisaation johtoa. 
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Miksi tarvitaan ratkaisu? 
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Hoitotyön-
johtajat 

vastaavat 
hoitotyön 
osuudesta 

asiakastyössä ja 
palveluissa        

Henkilöstö-
suunnittelu ja 
resursointi on 
olennainen osa 
sekä asioiden 

että 
henkilöstön 
johtamista 

Hoitohenkilöstön 
määrän, rakenteen 
ja osaamisen tulee 
vastata työyksikön 
perustehtävää ja 
potilasturvalli-

suuden vaatimuksia         

Hoitotyö 
toteutuu sille 
asetettujen 

laatu-
vaatimusten 
mukaisesti ja 
turvallisesti. 

Edellä mainitun lisäksi on tarkasteltava myös yhtenäisten 
käytäntöjen merkitystä hoitotyössä sekä moniammatillista 
tehtäväjakoa, jotta oikeat ammattihenkilöt ovat oikeissa 
paikoissa tekemässä oikeita asioita perustehtävänsä 
mukaisesti. 
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Tilanne nyt… 
• Resurssien käytön suunnittelu ei perustu riittävällä tasolla 

asiakaskohtaiseen tarpeeseen, hoitoisuuteen eikä 
asiakaskohtainen tarve kohtaa toiminnan kokonaisvaltaista 
suunnittelua. 

• Resurssien käytön ennakointiin ja suunnitteluun käytettävät 
järjestelmät eivät myöskään kohtaa toimintatietojen kanssa. 

 

• RAFAELA®-hoitoisuusluokitus 

• Tuottaa tietoa mm. potilaiden hoitoisuudesta sekä optimaalisesta 
resursoinnista ja sopivasta työkuormasta (hoitoisuus/hoitaja) 

• Toimintakykymittarit (RAVA™, TUVA™, FIM®) 

• Tuottaa tietoa mm. asiakkaiden/potilaiden toimintakyvystä ja 
hoivan/hoidon/avun tarpeesta 

• HR-tiedot 

• Toiminnan ja talouden tunnusluvut 
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Miten ratkaisu löydetään? 

• Perustehtävä määritteleminen ja haltuunotto 

• Miksi tarvitaan hoitotyötä ja hoitajia? 

• Miksi tarvitaan hoitotyön johtajia? 

• Mikä on johtamisen kohde? 

 

• Nykytilan määritteleminen 

• Mikä ohjaa resursointia ja hoitohenkilöstövoimavarojen 
suunnittelua? 

• Onko nykyiset resurssit optimaalisesti käytössä? 

• Onko tarpeet määritelty potilas- ja hoitotyölähtöisesti? 

• Millä tiedolla (hoito)työtä johdetaan? 

 

• Tavoitteen ja tahtotilan asettaminen – miten toimintaa ja 
hoitotyötä halutaan johtaa? Mitä tietoa tarvitaan 
hoitotyönjohtamisessa ja resurssisuunnittelussa. 

Satu Pulkkinen 
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Ratkaisu on lähellä… 
• Kun tiedetään mitä halutaan! 

• Kun perustehtävät on otettu haltuun! 

• Kun päätökset tehdään potilas- ja perustehtävälähtöisesti ! 

• Kun johtajuus ja siihen liittyvä päätöksenteko päätetään 
perustaa mitattuun tietoon! 

• Kun toimintaa johdetaan tiedolla ja käytetään toimivia 
tietojärjestelmiä! 

 

• Hyvään johtajuuteen kuuluu mitata ja kuvata oikeita asioita 
oikeilla mittarilla sekä perustaa päätöksenteko mittareilla 
tuotettuun tietoon. 

 

• Henkilöstövoimavarojen suunnittelun ja arvioinnin perustana 
tulee olla näyttöön perustuvia tunnuslukuja, jotka kuvaavat 
hoitotyön toimintaa, sen intensiteettiä, toimintaympäristöä ja 
tuloksia. 
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Ratkaisu 

• Teknisesti ja sisällöllisesti asianmukainen ja järkevä 
sekä  ketterä ja nopeasti muutoksiin reagoiva 
resurssisuunnittelu ja sitä tukeva järjestelmä, joka 
huomioi 
• toimintaa kuvaavien tunnuslukujen ja muiden tekijöiden ohella 

myös hoitotyön tunnusluvut kuten potilaiden/asiakkaiden 
avun/hoivan tarve, toimintakyky ja hoitoisuus 

 

• Henkilöstösuunnittelua tehdään suhteessa palvelun 
strategisiin tavoitteisiin. 

 

• Käytetään järjestelmiä ja mittareita, jotka tukevat 
kokonaisvaltaista johtamista ja päätöksentekoa 
myös suhteessa resursointiin. 
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HJR - Hoitotyön johdon kokonaisratkaisu 

Satu Pulkkinen 

TARVE 
 

Avun tarve  ja 
toimintakyky 
Hoitoisuus 

T & T TIEDOT 
 

Toiminta 
Kustannukset 
Osaaminen  
Resurssit 

SUUNNNITTELU JA 
SEURANTA –  

 
Resurssien optimaalinen 

käyttö 
(työvuorosuunnittelu) 

 
Prosessien ja työn 
sisällön suunnittelu 
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Numeron - WFM 

• Ratkaisu mm. hoitohenkilöstön optimointiin 
työvuorosuunnittelussa 

• Työn tarpeesta lähtevä työvuorosuunnittelu - ’Työn 
tarpeen ja työn osaamisvaatimuksien perusteella 
suunnittelussa etsitään töille osaavat tekijät’ 

• Mahdollistaa kokonaisuudessaan hoitoisuustiedon aiempaa 
systemaattisemman, yhdenmukaisemman ja 
tehokkaamman hyödyntämisen. 

• Työvuorosuunnittelussa on mahdollista huomioida aiemmasta 
poiketen helposti ja suoraan esim. potilaiden hoitoisuus, 
optimaalinen hoitoisuus/työkuorma .  

• Potilasmäärän ja hoitoisuustiedon avulla saadaan 
tunnuslukuna mm. osastokohtainen ennustehoitajatarve, 
jota apuna käyttäen voidaan arvioida entistä tarkemmin 
henkilöiden optimaalista sijoittelua.  

Satu Pulkkinen 
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Yhteystiedot: 
 

satu.pulkkinen@fcg.fi 
puh. 044 771 8398 

 
www.soteluokitustuotteet.fi 

www.fcg.fi 
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