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Abstract
The aim of this study is to describe the development of nursing students´ decision-making as a part
of their professional skills during their nursing education. The population consisted of 32 college
nursing students who had started their education in January 1987 or 1988 and 23 polytechnic nursing students who had started their education in 1996. The college students´ process of learning decision - making was studied during 1988-1991 by taping clinical lessons about planning patient care
(terms IV-VI) and by collecting essays prodeced by the students during the clinical periods (terms
III, V and VII). Essays produced by the polytechnic students (terms III and IV) during 1997-1998
were also collected. The data were analyzed by using both quantitatively and qualitatively content
analysis (deductive and inductive analysis).
The results show that rational decision-making was emphasized both in college and in polytechnic. The care plans made by the students were consistent with the phases of the nursing process. Of
the different phases of the nursing process the implementation and the evaluation of nursing care
were most important. At the beginning of their practical training college students emphazised nursing methods, while polytechnic students focused on medical methods. In all data sets, most
uttrances pertained to the physical aspects in the implementation of nursing, in the definition of
nursing problems and in the evaluation of nursing. As learning proceeded from one term to the next
no changes were seen. The only exception were the clinical lessons at the beginning of the education and the essays and clinical lessons during the last phases of education in which psychic support and the need to evaluate the patient´s psychic condition were emphazised. At the beginning of
practical training polytechnic students gave more attention to physic support of the patient than college students. Plenty of knowledge was collected about a patient for purposes of decision-making,
but it was only partly utilized as the planning of care proceeded. All data sets clearly reflected the
mechanical decision-making model. At the beginning of practical training the next largest category
in the college students´data was the patient-centered model which was only rarely seen in the polytechnic data. In all data sets the objectives of nursing were defined in a patient-centered manner.
The college data included a small number of features of the model-oriented and creative decisionmaking model which were not found in the polytechnic data at the beginning of practical training at
all. The following features of the creative decision-making model were found setting priorities,
giving reasons for choosing the nursing model, nursing problems and methods and producing alternative nursing solutions. In both data sets the students´ learning level appeared to be quite low. The
findings reflected superficial mechanical learning without reflection and critical thinking.

Keywords: critical thinking, decision-making in nursing, nursing competence, reflective
nursing practice
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Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sairaanhoidon opiskelijoiden päätöksenteon kehittymistä osana ammattitaitoa heidän koulutuksensa aikana. Kohderyhmän muodostavat 32 opistotasoisen koulutuksen opiskelijaa, jotka aloittivat opiskelunsa joko tammikuussa 1987 tai 1988 sekä 23
vuonna 1996 ammattikorkeakoulussa opiskelunsa aloittanutta opiskelijaa. Opistotasoisessa koulutuksessa aineisto kerättiin vuosina 1988-1991 nauhoittamalla potilaan hoidon suunnittelua koskevat
osastotuntikeskustelut (lukukaudet IV-VI) ja kokoamalla opiskelijoiden käytännön opiskelujaksoilla
(lukukaudet III, V ja VII) laatimat kirjalliset tehtävät. Lisäksi koottiin ammattikorkeakouluopiskelijoiden laatimat kirjalliset tehtävät (lukukaudet III ja IV) vuosina 1997-1998. Aineisto analysoitiin
sisällön erittelyllä kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti ( deduktiivinen ja induktiivinen analyysi).
Tulokset osoittavat, että rationaalinen päätöksenteko korostui sekä opistoasteella että ammattikorkeakoulussa. Opiskelijoiden laatimat hoitosuunnitelmat rakentuivat hoitotyön prosessin vaiheiden mukaisesti. Prosessin vaiheista esiintyi eniten hoitotyön toteuttamista ja arviointia kuvaavia
lausumia. Käytännön opiskelun alkuvaiheessa opistoasteen opiskelijat korostivat hoitotyön keinoja,
kun taas ammattikorkeakouluopiskelijat painottivat lääketieteellisiä hoitokeinoja. Kaikissa aineistoissa esiintyi eniten hoitotyön fyysistä osa-aluetta kuvaavia lausumia hoitotyön toteuttamisessa,
ongelmien määrittelemisessä ja hoitotyön arvioinnissa. Opiskelun edetessä lukukaudelta toiselle ei
ollut havaittavissa muutoksia. Poikkeuksen muodostivat ainoastaan opistoasteen alkuvaiheen osastotunnit ja kirjalliset tehtävät sekä opiskelun loppuvaiheen osastotunnit, joissa painottuivat potilaan
psyykkinen tukeminen ja psyykkisen tilan arviointi. Käytännön opiskelun alkuvaiheessa ammattikorkeakouluopiskelijat kiinnittivät opistoasteen opiskelijoita enemmän huomiota potilaan fyysiseen
tukemiseen. Päätöksenteon perustaksi potilaasta koottiin paljon tietoja, joita ei kuitenkaan hyödynnetty kaikilta osin hoidon suunnittelun edetessä. Kaikissa aineistoissa korostui mekaanisen päätöksenteon malli. Käytännön opiskelun alkuvaiheessa opistoasteella esiintyi toiseksi eniten potilaskeskeisen päätöksenteon mallin piirteitä, joita ammattikorkeakoulussa oli vain vähäisessä määrin. Kaikissa aineistoissa hoitotyön tavoitteet määriteltiin potilaskeskeisesti. Opistoasteen aineistossa oli
jonkin verran malliorientoituneen ja luovan päätöksenteon mallin piirteitä, joita ei havaittu ammattikorkeakouluaineistossa käytännön opiskelun alkuvaiheessa lainkaan. Luovan päätöksenteon mallin
ominaisuudet ilmenivät hoitotyön ongelmien priorisointina, hoitotyön mallin valinnan, ongelmien
ja keinojen perusteluina sekä vaihtoehtoisen hoitoratkaisun esittämisenä. Opiskelijoiden oppimisen
taso oli suhteellisen matala molemmissa aineistoissa. Se edusti pintasuuntautunutta, mekaanista
oppimista, josta puuttui reflektointi ja kriittinen ajattelu.

Asiasanat: hoitokompetenssi, hoitotyön päätöksenteko, kriittinen ajattelu, reflektiivinen
ammattikäytäntö
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1 Johdanto
Maassamme sairaanhoitajakoulutusta on 1990-luvulla uudistettu voimakkaasti osana
ammatillisen koulutuksen kehittämistä siirryttäessä opistotasoisesta koulutuksesta
ammattikorkeakoulujärjestelmään (laki 391/1991). Opistoasteen koulutus on päättymässä, sillä suurin osa siitä on siirtynyt vuoteen 1998 mennessä ammattikorkeakouluihin.
(Opetusministeriö 1996.) Uudistuksen keskeisinä tavoitteina ovat olleet terveydenhuollon työntekijöiden ammatillisen koulutustason nostaminen ja työelämän tarpeisiin vastaaminen. Ammattikorkeakoulututkinto on käytäntöpainotteinen korkeakoulututkinto, jonka
lähtökohtana ovat työelämän asettamat vaatimukset ja kehittämistarpeet. Ammattikorkeakouluopintoja koskevan lain (255/1995) mukaan opintojen tarkoituksena on työelämän ja
sen asettamien vaatimusten pohjalta antaa tarpeelliset tiedolliset ja taidolliset valmiudet
ammatillisen asiantuntijan tehtävissä toimimista varten. Opetusministeriön (1999) koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosiksi 1999-2004 todetaan ammattikorkeakoulujen tehtäväksi vahvistaa työelämäyhteyksiä ja ammatillista osaamista. Tämä
tapahtuu tekemällä tutkimus- ja kehittämistyötä yhdessä työelämän kanssa. Vastaaminen
opetusministeriön asettamiin haasteisiin edellyttää ensisijaisesti tutkivan työotteen kehittämistä sairaanhoitajakoulutuksessa.
Työelämän haasteisiin vastaaminen edellyttää tulevalta sairaanhoitajalta vankkaa
ammattitaitoa, jossa keskeisiä valmiuksia ovat ongelmanratkaisukyky ja taito valita potilaan hoidon tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisia päättelyn ja ajattelun strategioita.
Hän tarvitsee vankkaa kriittistä ajattelukykyä kyetäkseen valitsemaan pätevää ja tarkoituksenmukaista tietoa oman työnsä kehittämiseen (Ropo 1993, Glen 1995, Baker 1996,
Walton 1996). Työn kehittämisen kannalta myös teorian ja käytännön tiedon integrointi
on tärkeää ammattikorkeakoulutasoisessa koulutuksessa (Glen 1995, Barker 1996, Hakkarainen 1997). Lisäksi potilaan hoidollisiin tarpeisiin vastaaminen edellyttää sairaanhoitajalta päätöksentekotaitoja.
Huolimatta jatkuvasta koulutuksen kehittämistyöstä tutkimusten mukaan sairaanhoitajakoulutuksesssa on esiintynyt toistuvasti ongelmia ammattitaitoon liittyvissä valmiuksissa. Päätöksenteon hallinta on ollut vaikeaa sekä opiskelijoilla että valmiilla sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla. Erityisesti ongelmina ovat esiintyneet 1) päätöksenteon epäjohdonmukaisuus (esim. Lauri & Hietaranta 1990, Hupli 1991, Kuokkanen 1991, Talsi
1993), 2) priorisointi kaikissa päätöksentekoprosessin vaiheissa sekä 3) perustelujen puut-
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tuminen (esim. Lauri 1985, 1992, Lauri & Hietaranta 1990, Eriksson 1991, 1993, Hupli
1991, 1996, Kuokkanen 1991, 1992, 1993, Hupli & Saranto 1993, Talsi 1993). Tutkimustulosten mukaan kriittinen ajattelu ei kehittynyt merkittävästi koulutuksen aikana (Miller
1992, Behrens 1996, Maynard 1996, Pepa ym. 1997). Myös kokonaisvaltainen tarkastelu
puuttui opiskelijoiden päätöksenteosta. Esimerkiksi Tschikotan (1993) tutkimuksen
mukaan valmistumisvaiheessa olevat sairaanhoitajaopiskelijat pitivät kaikkea tietoa yhtä
merkittävänä ja heidän päätöksentekonsa eteni serialistisesti pala palalta.
Tässä tutkimuksessa sairaanhoidon opiskelijoiden päätöksenteon kehittymistä selvitetään heidän oppimistulostensa kautta analysoimalla opiskelijoiden osastotuntikeskusteluja
ja käytännön opiskeluun liittyviä potilaan hoidon suunnittelua käsitteleviä kirjallisia tehtäviä. Analyysi alkaa kolmannelta ja neljänneltä lukukaudelta ja kestää koulutuksen loppuun saakka. Tutkimuksen pääaineisto on koottu vuosina 1987-1991 ammattikorkeakoulu-uudistuksen kynnyksellä, joten se muodostaa merkittävän vertailukohteen terveydenhuollon ammattikorkeakouluissa tehdyille ja tulevaisuudessa tehtäville opiskelijoiden
oppimista ja opetuksen kehittämistä selvittäville tutkimuksille. Aineistoa on täydennetty
vuosina 1997-1998 ammattikorkeakoulussa opiskelevien opiskelijoiden kolmannen ja
neljännen lukukauden käytännön opiskelun aikana laatimilla potilaan kirjallisilla hoitosuunnitelmilla.

2 Kirjallisuuskatsaus
2.1 Käsitteiden määrittelyä
2.1.1 Ammattitaito, kvalifikaatio ja kompetenssi
Käsitteiden ammattitaito, kvalifikaatio ja kompetenssi määrittely on ongelmallista. Tämä
johtuu siitä, että niitä on määritelty monin eri tavoin ja erilaisista näkökulmista käsin.
Määrittelyn lähtökohtina ovat olleet työ (esim. Taalas 1993), työntekijän ominaisuudet
(esim. Attewell 1990, Lampinen & Numminen 1990, Nurminen 1993, Pelkonen 1994) ja
työelämän vaatimukset (esim. Ellström 1994, Opetushallitus 1994).
Ammattitaito. Ammattitaito-käsite on tietyllä tavalla kaksijakoinen. Sen nähdään viittaavan joko työntekijän ominaisuuksiin tai työn vaatimuksiin (Haltia 1995, Pelttari 1997).
Kivinen ym. (1993) ovat anglosaksisen ammattitaito-käsitteen (skills) perustalta todenneet sen viittaavan joko työntekijän ammattitaitoon tai työn kvalifikaatiovaatimuksiin.
Kasvatustieteilijät määrittelevät ammattitaidon useimmiten työntekijän ominaisuudeksi.
Sosiologit taas ovat enemmän kiinnostuneita työelämän rakenteista ja näkevät siten
ammattitaidon työn ominaisuudeksi (Vallas 1990). Vastaavasti hoitotieteellisessä kirjallisuudessa Lauri ja Elomaa (1999) painottavat tietotaitoa eli hoitamiseen liittyvän tiedon ja
taidon käyttöä käytännössä. Janhonen (1992) käyttää käsitettä hoitotaito, joka sisältää sairaanhoitajan henkilökohtaiset ominaisuudet, pätevyyden ja hoitotyön arvot.
Käyttäen työtä määritelmänsä ytimenä Taalas (1993) on määritellyt käsitettä ammattitaito seuraavasti: “Ammattitaito on jotakin, jota ammatti vaatii, jolloin ammattitaidon laajuus vaihtelee sen mukaan miten ammatti ymmärretään”. Attewell (1990), Lampinen &
Numminen (1990) ja Pelkonen (1994) korostavat työntekijän kykyä tehdä jotakin. Attewellin (1990) mukaan ammattitaito sisältää lisäksi kyvyn lisääntymisen ulottuvuuden.
Hänen mukaansa ammattitaito, joka perustuu Dreyfus & Dreyfusin (1986) esittämään
osaamisen viiteen tasoon (noviisi, edistynyt aloittelija, pätevä ongelmanratkaisija, taitava
ja ekspertti) voidaan nähdä jatkumoksi. Lampinen & Numminen (1990) ja Pelkonen
(1994) puhuvat puolestaan ammattitaidon yhteydessä kyvystä hallita koko työprosessi
ajattelun ja toiminnan tasoilla vaihtelevissa tilanteissa. Nurminen (1993) taas kuvaa
ammattitaitoa työntekijän etenemisenä näkyvästä tekemisestä näkymättömään tekemiseen
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ja arvolähtökohdista käytännön valintoihin ja toimintaan. Edellä esitettyihin määrittelyihin perustuen tässä työssä ammattitaito muodostuu tiedollisista, taidollisista ja asenteellisista vaatimuksista, joita yhteiskunta ja työelämä edellyttävät sairaanhoitajan työssä toimivalta henkilöltä.
Kvalifikaatio. Helakorpi ym. (1988) ovat määritelleet käsitteen kvalifikaatio henkilön
valmiutena toimia tietyn ammatin tehtävissä. Myöhemmissä kvalifikaation määritelmissä
korostetaan enemmän työelämän vaatimuksia (Ollus ym. 1990, Opetushallitus 1994) ja
yksilön ja työelämän suhdetta (esim. Väärälä 1995a,b, Andersen ym. 1994) sekä koulutuksen ja työn yhteyttä (esim. Heikkinen 1993, Kivinen ym. 1993, Rauhala 1993, Streumer 1993). Työelämän vaatimukset painottuvat esimerkiksi Olluksen ym. (1990) ja Opetushallituksen (1994) kvalifikaatiokäsitteiden määrittelyissä. Olluksen ym. (1990)
mukaan kvalifikaatiot ovat työntekijälle asetettuja, jäsentyneitä, tuotannollisia, normatiivisia ja innovatiivisia työhön liittyviä vaatimuksia. Puolestaan Opetushallitus (1994) määrittelee kvalifikaatiot yksinkertaisesti vaatimuksiksi, joita työelämä asettaa ammatissa toimivalle. Helakorpi (1995) ja Väärälä (1995a,b) ja Lohiniva (1999) taas korostavat työn
tekemiseen ja työhön mukautumiseen sekä työn kehittämiseen liittyviä kvalifikaatiovaatimuksia, joissa on keskeistä työntekijän, yhteiskunnan ja työelämän välinen vuorovaikutussuhde. Kvalifikaatiot eivät ole pelkästään työntekijälle ulkoapäin määrättyjä vaatimuksia ja ehtoja eivätkä ainoastaan yksilön ominaisuuksia, vaan kyseessä on yksilön ja työn
yhteiskunnallisesti määräytyvien ehtojen välisestä suhteesta (Väärälä 1995a,b).
Työn ja koulutuksen välistä yhteyttä kuvaavat kvalifikaatiot nähdään ammatista johdettuina suoritusvaatimuksina, jolloin kvalifikaatioilla tarkoitetaan niitä ominaisuuksia,
tietoja, valmiuksia, taipumuksia ja toimintatapoja, joita hankitaan koulutuksessa ja käytetään sen jälkeen työelämässä (Kivinen ym. 1993, Heikkinen 1993, Rauhala 1993). Tässä
työssä kvalifikaatioilla tarkoitetaan tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia, joita
sairaanhoidon opiskelija hankkii koulutuksessa ja käyttää valmistuttuaan käytännön hoitotyössä.
Kompetenssi. Kompetenssilla tarkoitetaan koulutuksen suomaa oikeutusta tiettyyn
ammattiin (Heikkinen 1993). Sen määrittelyissä on lähdetty yksilön kyvyistä (Fletcher
1991, Jessup 1991, Ellis 1992, Handley 1993) tai riittävistä edellytyksistä (Haltia 1995,
Haltia & Kivinen 1995) suoriutua työtehtävistä työelämän vaatimusten mukaan. Lisäksi
kompetenssi sisältää kyvyn soveltaa ammattitaitoa uusiin työtilanteisiin sekä organisoida
ja suunnitella työtä, kykyä innovatiivisuuteen ja ruutiineista poikkeamiseen. Pätevyyteen
kuuluvat myös sosiaaliset taidot (Fletcher 1991, Jessup 1991, Ellis 1992, Handley 1993).
Kompetenssin käsite ymmärretään laajemmaksi kuin tiedot, taidot ja asenteet, jotka
muodostavat sen ytimen. Lisäksi kompetenssi on dynaaminen, usein prosessimerkityksinen käsite, jota voidaan käyttää, kehittää ja muuttaa ajan myötä. Käsite saa merkityksensä
ainoastaan, jos se voidaan liittää tavoitteeseen, strategiaan tai työtehtävään. Kysymys on
aina pätevyydestä johonkin, eivätkä yksilön ominaisuudet sinänsä muodosta kompetenssia, ellei määritellä minkä tehtävän tai laajemman tehtäväkokonaisuuden ne mahdollistavat. Kyseessä on myös kvalitatiivinen käsite, jota ei voida mitata tai arvioida kvantitatiivisin menetelmin (Söderström 1990.) Koulutuksessa hankitut kvalifikaatiot muodostavat
kompetenssin perustan. Ne laaditaan yhteistyössä työelämän kanssa. Tällöin koulutuksessa pystytään vastaamaan työelämän kvalifikaatiovaatimuksiin.
Kvalifikaation ja kompetenssin käsitteet ammattitaidon määrittelyssä. Kvalifikaation
ja kompetenssin käsitteitä ammattitaidon määrittelyssä ovat käyttäneet esimerkiksi Kivi-
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nen ym. (1993), Ellström (1994), Leppänen (1994) Opetushallitus (1994), Taalas & Venäläinen (1994), Pelttari (1997, 1998) ja Lohiniva (1999). Taalaksen ja Venäläisen (1994)
mukaan ammattitaito-käsitettä voidaan tarkastella sekä työelämän ammattitaitovaatimuksina (qualifications) että työntekijän ammatillisena pätevyytenä (competence). Myös Ellström (1994) määrittelee ammattitaidon työn tai työtehtävien vaatimaksi kompetenssiksi
tai työnantajan edellyttämäksi pätevyydeksi. Pelttari (1997, 45 ja 1998, 93) on jäsentänyt
soveltamalla Taalaksen kompetenssimallia kuvion 1 mukaisesti käsitteitä kvalifikaatiovaatimus, kvalifikaatio, kompetenssi ja ammattitaito työelämän ja työntekijän näkökulmasta.

TYÖELÄMÄ

kvalifikaatiovaatimus

AMMATTI
TAITO

kompetenssi
kvalifikaatio

TYÖN
TEKIJÄ

Kuvio 1. Käsitteiden kvalifikaatiovaatimus, kvalifikaatio, kompetenssi ja ammattitaito välinen
suhde Pelttarin (1997, 1998) mukaan.

Pelttarin (1997) mukaan työelämä tuottaa kvalifikaatiovaatimukset, joita ammattitaitoiselta työntekijältä edellytetään. Kvalifikaatiovaatimukset muodostuvat työn tekemiseen
ja kehittämiseen liittyvästä osaamisesta. Osaamistarpeista ja vaadittavasta osaamisesta
muodostuvat kvalifikaatiovaatimukset. Vastaavasti kompetenssi liittyy ammattitaitoon
työntekijän näkökulmasta. Kompetenssillaan työntekijä vastaa työelämästä nouseviin
kvalifikaatiovaatimuksiin.
Ammattitaito nähdään myös kompetenssin ja kvalifikaatioiden yläkäsitteenä, jonka
alle esimerkiksi Heikkisen (1993) mukaan voidaan sijoittaa niin kykyjä, suorituksia kuin
kvalifikaatioitakin. Erilaista näkemystä edustaa Söderström (1990). Hänen mukaansa
kompetenssi on ammattitaitoa laajempi käsite, koska osaamista ei voida pitää sen ainoana kriteerinä. Haltia (1995) määrittelee ammattitaidon kompetenssia suppeammaksi. Se
muodostuu normatiivisista mukautumis- ja motivaatiokvalifikaatioista ja kapasiteettikvalifikaatioista.
Mukautumiskvalifikaatiot ovat valmiuksia, joita tarvitaan työn ulkoisiin ehtoihin
sopeutumisessa. Näitä vaatimuksia ovat esimerkiksi stressinsietokyky tai kyky sopeutua
työhön, jossa joudutaan kantamaan vastuuta toisista ihmisistä. Kapasiteettikvalifikaatioilla tarkoitetaan työn tekijältään vaatimia fyysisiä ja psyykkisiä perusominaisuuksia.
Lisäksi kompetenssiin kuuluvat tuottavat kvalifikaatiot (tietojen ja taitojen mahdollistama osaaminen), joista puolestaan ammattitaito eli kompetenssin ydin koostuu.
Haltian (1995) ja Haltian & Kivisen (1995) mukaan ammattitaidolla tarkoitetaan tuotannollisten kvalifikaatioiden (tiedot, taidot) mahdollistamaa osaamista tietyssä teknisessä
tai organisatorisessa kontekstissa. Ammatillisella kompetenssilla taas tarkoitetaan koko
kvalifikaatiokentän sisältävää kykyä ja tahtoa toimia määritetyt kriteerit täyttävällä tavalla
jossakin ammatissa. Kompetenssin käsite katsotaan siis laajemmaksi kuin ammattitaidon
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käsite. Tämä näkemys sopii hyvin hoitotyöhön, koska sairaanhoitajan tehtävien jatkuvasti laajetessa ja muuttuessa kompetenssi on mielekästä nähdä kokonaisvaltaisesti. Tällöin se sisältää ammattitaidon käsitteen (hoitotyössä tarvittavat tiedot, taidot, asenteet
sekä suorituskyvyn (vrt. Alison 1994, Ashworth & Morrison 1994, Dimond 1994). Pätevyyden hankkiminen edellyttää sairaanhoitajalta kokemuksen hankkimista erilaisisista
käytännön hoitotilanteista. Näillä perusteilla tässä tutkimuksessa kompetenssin käsite hoitotyössä ymmärretään ammattitaidon yläkäsitteeksi ja ammattitaito puolestaan muodostaa kompetenssin ytimen (kuvio 2). Kompetenssista hoitotyössä käytetään tässä käsitettä
hoitotyön ammatillinen pätevyys, jolla tarkoitetaan työntekijän valmiutta toimia hoitotyön ammatin edellyttämissä tehtävissä muuttuvissa hoitotilanteissa.
HOITOTYÖN AMMATILLINEN PÄTEVYYS
valmius toimia hoitotyön
ammatin tehtävissä muuttuvissa hoitotilanteissa
K
o
k
e
m
u
s
AMMATTITAITO
Koulutuksen
ja työelämän
yhteistyö
TYÖELÄMÄKVALIFIKAATIOT
hoitotyön työelämän
asettamat vaatimukset

KOULUTUKSEN
KVALIFIKAATIOT
sairaanhoitajakoulutuksen antamat
valmiudet

Kuvio 2. Hoitotyön ammatillisen pätevyyden, ammattitaidon ja koulutuksen sekä työelämän
välinen suhde.

Hoitotyön ammatillisen pätevyyden määrittelyksi soveltuu hyvin Laurin ja Elomaan
(1999) kuvaama ammatillinen tieto- ja toimintarakenne, joka kehittyy koulutuksen, käytännön kokemuksen ja yhteiskunnan asettamien vaatimusten pohjalta. Se ohjaa sairaanhoitajan toimintaa käytännön hoitotilanteissa antamalla hänelle valmiudet tulkita ja
ymmärtää toimintaan liittyviä erilaisia tilanteita sekä hankkia tilanteeseen liittyvää tietoa.
Lisäksi ammatillinen tieto- ja toimintarekenne auttaa sairaanhoitajaa käyttämään tilanteen kannalta relevantteja menetelmiä ongelman ratkaisemiseksi ja ennakoimaan tilanteen
todennäköistä etenemistä.
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2.1.2 Hoitotyön ammattitaito
Järvisen (1994) mukaan koulutuksen ja työelämän koulutusta koskevissa tavoitteissa
ammattitaito määritellään kokonaisvaltaiseksi osaamiseksi, johon kuuluvat teoreettisen ja
käytännöllisen tiedon ymmärtäminen ja soveltava hallinta sekä sisäistetty ammattietiikka. Tämä ammattitaidon määritelmä soveltuu yleistasoisena määrittelynä hoitotyöhön,
koska hoitotyön ammattitaidon määrittelyssä tulee erityisesti ottaa huomioon työelämän
ammattitaidolle asettamat vaatimukset. Kuitenkaan käytännön hoitotyön kannalta tällainen hoitotyön määrittely ei ole riittävää, vaan se edellyttää täsmällisempää käsitteiden
määrittelyä, jossa keskeistä on ammattitaidon ja hoitokompetenssin käsitteiden suhteen
pohdinta.
Sisällöltään lähinnä ammattitaitoa vastaavana käsitteenä Swendsen Boss (1985) ja
Gerrish (1992) ovat määritelleet hoitokompetenssin käsitettä. Sillä he tarkoittavat sekä
hoitotyötä koskevaa teoreettista ja kliinistä tietoa ja taitoa että asennetta työhön. Hoitokompetenssiin sisältyvät tietojen ja taitojen lisäksi arvot, kriittinen ajattelu ja päätöksenteko, asenteiden muotoutuminen sekä teorian integrointi hoitotyöhön (vrt. Alison 1994,
Ashworth & Morrison 1994, Dimond 1994). Kuitenkin hoitokompetenssi on lähempänä
Bennerin (1984) esittämää asiantuntijuutta, joka kehittyy työkokemuksen myötä. Vastavalmistunut sairaanhoitaja etenee aloittelijasta asiantuntijaksi kokemustensa kautta, kun
hän hankkii jatkuvasti ja aktiivisesti uutta tietoa, kokeilee sitä käytännön työssään sekä
tietoisesti kehittää itseään ja työyhteisöään.
Sairaanhoitajan ammattitaitoon liittyviä keskeisiä kvalifikaatioita on hoitotyön käytännön toiminnan ja siihen liittyvän tietoperustan sekä vuorovaikutustaitojen ja ammattietiikan hallinta (vrt. Lohiniva 1999). Käytännön hoitotyön hallinnan ohella esimerkiksi Pelttari (1990) pitää työn teoreettista hallintaa osana sairaanhoitajan ammattitaitoa ja toteaa,
että sairaanhoitajalla tulee olla laaja tietoperusta tekemästään työstä. Lisäksi ihmisen
hyvän edistämiseen sitoutuminen nähdään hoitotyön filosofian ydinajatukseksi (esim.
Lindqvist 1990, Husted & Husted 1991, Kalkas & Sarvimäki 1995, Sandelin 1995).
Ammattitaidon käsitteeseen liittyy läheisesti toimintavalmiuden käsite (Eriksson 1986,
Hentinen 1989). Toimintavalmiudella tarkoitetaan sairaanhoitajan kykyä omalla vastuualueellaan soveltaa tietojaan vaihtelevissa hoitotilanteissa ja osata käyttää valmiuksiaan,
tietoperustaansa, kokemustaan sekä saatavilla olevaa informaatiota terveyden saavuttamiseksi. Teknisten taitojen lisäksi toimintavalmiuteen olennaisesti kuuluvat vuorovaikutus-,
ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot (Eriksson 1986, Hentinen 1988, Leino-Kilpi
1991a,b, Janhonen 1992). Edellä esitettyjen määrittelyjen perusteella tässä tutkimuksessa
nähdään ammattitaidon ja toimintavalmiuden käsitteiden hoitotyössä vastaavan toisiaan.
Työelämä edellyttää sairaanhoitajilta laaja-alaista ammattitaitoa, jossa on havaittavissa kaksi ulottuvuutta laajuus ja syvyys. Ammattitaidon laajuus- ja syvyysulottuvuuksia Nurminen (1993) on kuvannut kehämalliksi, joka perustuu osaamisen mielekkään työtoiminnan osa-alueisiin ja työvaiheisiin. Tämä kehämalli soveltuu hyvin sairaanhoitajan
ammattitaidon tarkasteluun. Kehämallin vaiheet ympyrän ytimestä sen ulkokehälle edetessä ovat: 1) ydintoimintojen hallinta, 2) toiminnan operatiivinen suunnitteluvalmius, 3)
toiminnan strateginen kehittämisvalmius, 4) toimintaa ohjaava tietoperusta ja 5) ammatillisen toiminnan arvoperusta ja eettiset lähtökohdat.
Ammatillisen osaamisen laajuudessa on kysymys siitä, miten monipuolista ja kattavaa
osaaminen on eri osa-alueillaan (ympyrän kehillä). Osaamisen syvyys merkitsee ydinteh-
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tävien osaamisen (sisemmät kehät: ydintoimintojen hallinta, operatiivinen suunnitteluvalmius ja strateginen kehittämisvalmius) ja perusteiden hallinnan (uloimmat kehät: toimintaa ohjaava tietoperusta ja ammatillisen toiminnan arvoperusta ja eettiset lähtökohdat)
välistä kytkentää ja vuorovaikutusta. Syvyydellä viitataan käytännölliseltä toteuttamiseltaan ja etenemiseltään järkevään, tietoperustaltaan riittävän monipuoliseen sekä päämäärältään ja idealtaan tiedostettuun kokonaiseen työhön tai työprosessiin. Syvyyssuunnassa
liikkumista voidaan Nurmisen (1993) mukaan luonnehtia monella tavalla, esimerkiksi
perustietämisestä soveltamiseen, konkreettisista toiminnoista ajatuksellisiin prosesseihin,
konkreettisesta abstraktiin ja arvoista käytännön tekoihin ja valintoihin.
Sairaanhoitajan työssä ydintoimintojen hallinnalla tarkoitetaan ammatissa tarvittavia
tiedollisia ja taidollisia perusvalmiuksia. Tiedollisiin perusvalmiuksiin kuuluvat hoitotyön teoreettisen tietoperustan perusteiden hallinta, esimerkiksi päätöksenteon perusteiden hallinta, joka syvenee edettäessä ammattitaidon eri osa-alueiden kautta kohti ammattitaidon saavuttamista. Taidolliset perusvalmiudet puolestaan muodostuvat taidoista käyttää teoreettista tietoperustaa käytännön eri hoitotilanteissa, esimerkiksi päätöksenteon tietoperustan käyttöä ratkaistaessa potilaan hoito-ongelmia erilaisissa käytännön hoitotilanteissa. Lisäksi taidollisiin perusvalmiuksiin kuuluvat sosiaaliset (esimerkiksi kommunikointitaidot ja vuorovaikutustaidot) ja psykomotoriset perustaidot sekä esimerkiksi eri
hoitotoimenpiteissä vaadittavien teknisten perustaitojen hallinta potilaan asentohoidon
järjestämisessä, verenpaineen mittauksessa ja lääkeinjektion antamisessa. Näin toiminnan tiedollisen ja taidollisen perustan hallinta perustuu hoitotyön toimintaa ohjaavaan
tieto- ja arvoperustaan. Syvällinen osaaminen sairaanhoitajan työssä merkitsee sitä, että
hänen käytännöllinen työskentelynsä konkreettisissa hoitotilanteissa on teoreettisesti hallittua ja eettisesti ohjautunutta toimintaa (vrt. Lauri 1985, 1986, Lohiniva 1999).
Edellä esitetyn perusteella tässä tutkimuksessa hoitotyön ammattitaito määritellään
yhteneväisesti Laurin ja Elomaan (1999) näkemyksen mukaan tietotaidoksi, joka muodostuu tieto- ja taitoalueista. Tietoalueisiin kuuluvat yleistieto ihmisestä ja ympäristöstä
sekä erityistieto terveydestä, sairaudesta ja niiden hoidosta. Ammatillinen tietorakenne
muodostuu empiirisestä (tutkittu tieto), eettisestä (hoitamisen arvoperusta), esteettisestä
(hoitamisen taito) ja henkilökohtaisesta, oman kehityksen ja elämänkokemuksen pohjalta
syntyneestä tiedosta (Carper 1978, Chinn & Kramer 1991). Taitoalueet muodostuvat
kommunikoinnista, havainnoinnista, auttamisesta, hoivaamisesta, ohjaamisesta, tukemisesta ja tilanteen hallinnasta. Tieto- ja taitoalueita yhdistävänä käsitteenä on potilaan hoitoon liittyvä jatkuva päätöksenteko, jonka mukaisesti hoito etenee (Lauri & Elomaa
1999).

2.1.3 Hoitotyön päätöksenteko
Sairaanhoitajan päätöksenteon hallinnalla on keskeinen rooli osana ammattitaitoa, joka
muodostaa hoitotyön ammatillisen pätevyyden perustan. Päätöksenteon hallinnalla sairaanhoitaja vastaa merkittävältä osin työelämän edellyttämiin vaatimuksiin, joten se auttaa häntä suoriutumaan ammattinsa edellyttämistä tehtävistä. Hoitotyön ammattitaidon
hallinta edellyttää sairaanhoitajalta päätöksenteon perusvalmiuksia, jotta hän pystyy ete-

19
nemään potilaan hoidossa strategiasta toimeenpanopäätöksiin ja ideoinnista mielekkäisiin toimintavaihtoehtoihin.
Sairaanhoitajan päätöksenteossa yhdistyvät sekä hänen teoreettinen tietonsa päätöksenteon vaiheista ja prosesseista että hänen kokemuksellinen tietonsa käytännön hoitotilanteiden ratkaisuista (Tanner 1989, Benner ym. 1992, Lauri ym. 1993, Lauri & Salanterä
1994). Sairaanhoitaja käyttää hoitotyön päätöksenteossa rationaalisia, informaation prosessointiin ja intuitioon perustuvia ajatteluprosesseja (Lauri ym. 1998).
Rationaalinen ajattelu ja informaation prosessointi ovat analyyttisiä ajatteluprosesseja.
Rationaalisesta ajatteluprosessista käytetään englanninkielistä käsitettä “rational decision
making”. Se sisältää tietojen kokoamisen, tavoitteen asettamisen, ratkaisuvaihtoehtojen
tuottamisen ja tavoitteen saavuttamisen kannalta parhaan vaihtoehdon valinnan sekä sen
toteuttamisen ja arvoinnin. Käsitettä informaation prosessointi käytetään myös ongelmanratkaisuprosessin synonyymina. Siitä käytetään englannin kielessä termejä “information
processing” ja “problem solving”. Prosessoidessaan informaatiota sairaanhoitaja etsii
potilaan hoidossa ratkaistavaan asiaan tai ongelmaan liittyviä erilaisia vihjeitä, joiden
perusteella hän muodostaa ongelman ratkaisuun liittyviä vaihtoehtoisia olettamuksia.
Hoitotyön päätöksenteon yhteydessä käytetään myös käsitettä “diagnostic reasoning”,
jolla tarkoitetaan systemaattista, harkitsevaan arviointiin perustuvaa diagnoosin määrittelyä. Käsite “diagnostic reasoning” (esim. Tanner 1989, Radwin 1990, Lauri ym. 1998)
tarkoittaa rationaalista ja analyyttistä päätöksentekoprosessia, jossa hoitaja tarkkailemalla
potilasta havaitsee merkkejä ja vihjeitä, joilla hän voi kehitellä vaihtoehtoisia diagnooseja. Hän hankkii jatkuvasti lisätietoja ja arvioi kutakin diagnoosia suhteessa saatuun tietoon kunnes päätyy potilaan todelliseen diagnoosiin.
Rationaaliseen ajatteluprosessiin perustuva päätöksenteko etenee vaiheittain päätökseen. Intuitiiviseen ajatteluprosessiin perustuvalle päätöksenteolle on puolestaan ominaista kokonaistilanteen nopea oivaltaminen ja siinä esiintyvien oleellisten ongelmien
havaitseminen. Analyyttinen ja intuitiivinen ajatteluprosessi toimivat päätöksenteossa
usein yhdessä ja täydentävät toisiaan. Englanninkielinen käsite “clinical judgement”
kuvaa käytännön hoitotilanteissa tapahtuvaa päätöksentekoa. Se sisältää kaikkia edellä
mainittuja ajatteluprosesseja sekä tiedon käyttöä ja soveltamista (Lauri ym. 1998).
Päätöksenteko on prosessi, jota sairaanhoitaja käyttää kerätessään tietoa potilaasta
arvioidakseen ja tehdäkseen päätelmiä, jonka tuloksena potilaan hoito etenee (White ym.
1992). Hoitotyön päätöksenteko perustuu asiakkaan, yksilön, perheen ja/tai yhteisön tarpeille. Päätöksenteon vaiheet sisältävät tiedon keruuta ja käsittelyä, tilanteen määrittelyä,
ongelmien tunnistamista, toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä tilanteen seurantaa ja
arviointia (esim. Lauri 1982, 1986, 1990a,b, 1993, Lauri & Hietaranta 1990, VehviläinenJulkunen 1990, Benner ym. 1992). Päätöksenteon vaiheet eivät etene systemaattisesti,
vaan toteutuvat osittain päällekkäisinä ja eri järjestyksessä. Akuuteissa hoitotilanteissa,
esimerkiksi tehohoidossa, pääosa päätöksistä toteutuu nopeasti, kun taas esimerkiksi pitkäaikaispotilaiden hoidossa päätöksenteossa voidaan edetä suunnitelmallisemmin pidempänä aikana (mm. Grobe ym. 1991, Hupli 1991, Hurst ym. 1991, Lauri 1991, 1993,
1994).
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2.2 Hoitotyön päätöksenteon lähestymistavat
Hoitotyön päätöksenteon lähestymistavat, jotka perustuvat päätöksentekoteorioihin voidaan jakaa kahteen ryhmään: päätöksentekoon rationaalisesta ja fenomenologisesta näkökulmasta (Tanner 1987a). Rationaalista päätöksentekoa edustavat analyyttiseen ajatteluprosessiin pohjautuvat rationaalinen päätöksentekoteoria ja informaation prosessoinnin
teoria.
Rationaalisessa päätöksenteossa päätöstä edeltää tilanteen analyysi, jonka kautta päätös voidaan saavuttaa. Tämä edellyttää sairaanhoitajalta analyyttistä ajatteluprosessia.
Kaikki päätöksentekoon oleellisesti vaikuttava tieto voidaan ilmaista sanallisessa muodossa (Harbison 1991, Lauri ym. 1998).
Päätöksentekoa koskeva tutkimus on aikaisemmin perustunut olettamukseen, että päätöksenteko hoitotyössä etenee systemaattisen tiedon keruun pohjalta potilaan ongelmien
määrittelyyn, tavoitteiden asettamiseen sekä edelleen toiminnan toteuttamiseen ja arviointiin (Yura & Walsh 1973, Riehl & Roy 1980, Fawcett 1984). Päätöksenteko on tällöin
analyyttistä, jossa potilaasta kerättyjä tietoja analysoidaan hoidon tarpeen ja hoito-ongelmien määrittelemiseksi. Näin saatujen tietojen perusteella laaditaan hoidon tavoitteet, joihin pääsemiseksi valitaan hoitokeinot. Lopuksi toteutetaan hoito ja arvioidaan tavoitteisiin pääsemiseksi käytettyjä hoitokeinoja. Tätä päätöksentekomallia alettiin 1960-luvulla
nimittää hoitotyön prosessiksi ja oletettiin, että se toimii samalla tavalla kaikilla hoitotyön
osa-alueilla. (Yura & Walsh 1973, Riehl & Roy 1980, Fawcett 1984.)
Informaation prosessointi perustuu ongelmanratkaisuun. Se on systemaattista ongelman etsimistä ja ratkaisemista. Siinä sairaanhoitaja hankkii tietoa ja vihjeitä potilaan hoidoissa esiintyvistä ja ratkaistavista ongelmista, joita hän vertaa aikaisempaan tietoon
samanlaisista ongelmista eli omassa ammatillisessa tietorakenteessaan olevaan tietoon.
Tältä pohjalta hän tekee olettamuksia ratkaisuvaihtoehdoista ongelmaan sekä tarkentaa,
varmistaa ja tulkitsee tekemiään olettamuksia. Seuraavaksi hän hyväksyy tai hylkää niitä
ja tekee päätöksensä ja suunnittelee toiminnot päätöksensä toteuttamiseksi (Carnevali ym.
1984, Carnevali & Thomas 1993, Lauri ym. 1998). Päätöksenteon tehokkuus riippuu sairaanhoitajan kyvyistä erottaa saamastaan tilanteeseen liittyvästä uudesta tiedosta ongelman ratkaisun kannalta oleelliset asiat sekä hänen kyvyistään kehittää olettamuksia, joiden kautta hänen päätöksentekonsa etenee (Lauri ym. 1998).
Fenomenologiseen lähetysmistapaan kuuluu intuitiiviseen ajatteluprosessiin perustuva
intuitiivinen päätöksentekoteoria. Päätöksenteossa käytettävä tieto on johdettu kokemuksesta samanlaisista ja erilaisista tilanteista. Lisäksi toiminta pikemminkin edeltää rationaalista, analyyttistä ajattelua, kuin syntyy sen tuloksena. Muodollisten strategioiden
käyttö päätöksenteossa on hyödyltään rajallista. Hoidossa asiantuntijan päätökset perustuvat kokonaistilanteeseen, ei irrallisiin osatekijöihin (Benner & Wrubel 1982, Benner
1984, Benner & Tanner 1987, Tanner 1987b, Tanner 1989, Benner ym. 1992). Intuitiivinen päätöksenteko perustuu potilaan kokonaistilanteen nopeaan hahmottamiseen ja sen
perusteella tapahtuvaan päätöksentekoon (Lauri ym. 1998, 18). Fenomenologista lähestymistapaa on käytetty erityisesti hoitajien päätöksentekoa valvonta- ja teho-osastoilla
käsittelevissä tutkimuksissa (esim. Benner & Wrubel 1982, Benner 1984, Benner & Tanner 1987, McCormack 1992, Benner ym. 1992, 1999).
Tutkimustulosten mukaan hoitotyön päätöksenteossa käytetään teoreettisia lähestymistapoja, jotka vaihtelevat rationaalisanalyyttisestä päätöksentekomallista fenomenologi-
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sista lähtökohdista nousevaan intuitiiviseen päätöksentekomalliin (Lauri 1985, 1990a,b,
Lauri & Hietaranta 1990, Lauri ym. 1991, 1993, 1997, 1998, Thiele ym. 1991, Benner
ym. 1992, Lauri & Salanterä 1994, 1995a,b, Hupli 1996). Päätöksenteon lähestymistavoissa on havaittavissa eroja eri maiden sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien keskuudessa. Tutkimustulokset useissa maissa osoittavat, että sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat
käyttävät useita päätöksentekomalleja samanaikaisesti (Lauri ym. 1997, 1998, 1999).
Lähestymistapojen käyttö vaihtelee myös päätöksentekoprosessin eri vaiheissa (Lauri
1985, Benner ym. 1992, Lauri & Salanterä 1994, Lauri ym. 1997, 1998, 1999).
Suomalaisten sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien päätöksentekoa selvittävien tutkimusten (Lauri & Salanterä 1995a,b, 1998) mukaan eri erikoisaloja edustavien hoitajien
käyttämissä päätöksentekomalleissa on havaittavissa jonkin verran eroja. Terveydenhoitajien päätöksenteko on kyseenalaistavaa ja potilaskeskeistä, kun taas sairaanhoitajat eivät
käyttäneet kyseenalaistavaa lähestymistapaa ja olivat hoitajakeskeisiä. Nämä erot selittyvät erilaisilla tehtävillä ja sisällöillä sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien työssä. Lauri
tutkimusryhmineen (Lauri ym. 1997, 1998, 1999) on selvittänyt terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien päätöksentekomalleja eri maissa (Kanada, Suomi, Norja, Pohjois-Irlanti,
Sveitsi, USA) ja päätynyt tuloksiin, että päätöksenteon mallit vaihtelevat eri maissa. Suomalaiset terveydenhoitajat käyttävät hoitajakeskeisiä ja sääntöorientoituneita päätöksentekomalleja, jotka perustuvat rationaaliseen päätöksentekoon ja informaation prosessointiin. Kun taas norjalaiset terveydenhoitajat käyttävät päätöksenteossaan joustavasti eri
päätöksentekomalleja. Kanadalaisten terveydenhoitajien päätöksenteko on pääasiassa tulkinnallista, hoitajakeskeistä ja tilanneorientoitunutta. Sitä vastoin amerikkalaisten terveydenhoitajien päätöksentekomalli on asiakaskeskeinen, jonka teoreettinen perusta on informaation prosessoinnissa.
Eurooppalaiset teho-osastolla työskentelevät sairaanhoitajat käyttävät enemmän systemaattista lähestymistapaa, kun taas kanadalaiset ja amerikkalaiset sairaanhoitajat käyttävät enemmän tulkitsevaa lähestymistapaa. Yhteistä eurooppalaisille ja muiden maiden
sairaanhoitajien päätöksenteolle on, että hoitotyön toteuttamisessa ja arvioinnissa kaikki
käyttävät intuitiota ja luovaa päätöksentekoa (Lauri ym. 1997, 1998, 1999.) Nämä tulokset ovat samansuuntaisia Rewin (1988) tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan sairaanhoitajat käyttivät intuitiota potilaan hoidon toteuttamisen ja arvioinnin vaiheissa.
Erilaisten lähestymistapojen pohjalta Lauri ym. (1993) ovat hoitotyön kirjaamisen laadullista arviointia koskevassa tutkimuksessan määritelleet kolme erilaista päätöksentekomallia hoitotyön suunnittelun ja kirjaamisen pohjaksi. Nämä päätöksentekomallit ovat: 1)
rationaaliseen ajatteluun perustuva päätöksentekomalli, jota edustaa esimerkiksi hoitotyön prosessi, 2) ihmisen ongelmanratkaisuun ja informaation prosessointiin pohjautuva
päätöksentekomalli, jonka mukaan ammatillinen viitekehys ohjaa työntekijää potilaan
ongelmien määrittelyssä. Potilaan tilanteesta nousevat erilaiset vihjeet aktivoivat työntekijää tekemään olettamuksia potilaan ongelmista ja hankkimaan lisätietoja olettamustensa tueksi. Ihmisen ongelmanratkaisuun ja informaation prosessointiin pohjautuvaa päätöksentekomallia edustaa induktiivis-deduktiivinen päätöksentekoajattelu ja hoitotyön
diagnoosi ja 3) kokonaisvaltaiseen oivaltamiseen ja intuitioon pohjautuva päätöksentekomalli.
Myöhemmin Lauri & Salanterä (1994, 1995a,b) esittivät suomalaisten sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien päätöksentekomalleja selvittävässä tutkimuksessaan viisi erilaista päätöksentekomallia, joissa tulee selkeästi esille piirteitä rationaalisesta päätöksen-
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tekoteoriasta, informaation prosessoinnin sekä kokonaistilanteen huomioon ottavasta
intuitiivisesta päätöksentekoteoriasta. Heidän tutkimuksessaan kehittämät päätöksentekomallit ovat:
1. Sääntöorientoitunut päätöksentekomalli, joka edustaa lähinnä rationaalista päätöksentekomallia. Siinä hoitotyön päätöksenteko nähdään pääosin ulkoapäin ohjautuvana.
Hoitajat toteuttavat melko mekaanisesti potilaan ongelmaan tai tautiin liittyviä hoitoohjeita ja laadittuja hoitosuunnitelmia. Hoitotyön suunnittelu ja toteutus kohdistuu potilaan senhetkiseen tilanteeseen ja siitä nouseviin hoidon ja ohjauksen tarpeisiin.
2. Prosessi-ja malliorientoitunut päätöksentekomalli. Tämä malli on lähestymistavaltaan lähellä rationaalista. Hoitotyön tietoperusta ja erilaiset hoitotyön mallit ohjaavat siinä
kuitenkin enemmän päätöksentekoa.
3. Potilasorientoitunut päätöksentekomalli edustaa informaation prosessointiin liittyvää päätöksentekoa. Tässä päätöksentekomallissa käytetään sekä systemaattista että tulkitsevaa lähestymistapaa. Potilas ja omainen osallistuvat päätöksentekoprosessin kaikkiin vaiheisiin ja hoitotyössä painottuu terveyskeskeisyys.
4. Hoitajaorientoitunut päätöksentekomalli edustaa samoin kuin potilasorientoitunutkin informaation prosessointiin liittyvää päätöksentekoa, jossa käytetään myös sekä systemaattista että tulkitsevaa lähestymistapaa. Tässä mallissa hoitaja toimii potilaskeskeisesti
esimerkiksi hankkimalla runsaasti tietoa potilaasta, mutta tekee päätökset omista lähtökohdistaan käsin kuitenkin varmistamalla potilaalta, onko hän tehnyt oikeita tulkintoja.
5. Luova- ja monipuolisesti orientoitunut päätöksentekomalli perustuu kokonaistilantteesta lähtevään osittain intuitioon perustuvaan päätöksentekoteoriaan.
Useiden tutkimustulosten mukaan hoitotyön päätöksentekotavasta voidaan todeta, että
päätöksenteon lähestymistapaan vaikuttaa merkittävästi hoidollinen tilanne (mm. Grobe
ym. 1991, Hurst ym. 1991, Hupli 1991, Lauri 1991, 1993, Lauri ym. 1997, 1998, Lehti
ym. 2000) eikä päätöksenteko näin ollen välttämättä etene systemaattisesti vaiheesta toiseen (mm. Lauri 1990a,b, 1991, Benner ym. 1992, Lauri & Salanterä 1994, Lauri ym.
1997, 1998). Hoitotyön päätöksenteko ei myöskään välttämättä etene systemaattisen päätöksentekomallin mukaan (esim. Benner ym. 1992, Lauri ym. 1993, Lauri & Salanterä
1994, Lauri ym. 1997, 1998). Näillä perusteilla voidaan todeta, että hoitotyön päätöksentekoon kuuluu elementtejä sekä rationaalisesta että intuitiivisesta päätöksenteosta.

2.3 Reflektiivinen ammattikäytäntö hoitotyön
päätöksenteossa ja hoitotyön kehittämisessä
Hoitotyön päätöksenteko ja kehittäminen perustuu reflektiiviseen ammattikäytäntöön. Se
edellyttää sairaanhoitajalta ammattitaitoa, jossa keskeisiä ovat sekä teoreettiset että kokemukselliset tiedot ja taidot. Hoitotyön päätöksenteon kehittäminen tapahtuu käytännön
hoitotilanteissa saatujen kokemusten jatkuvana reflektointina tavoitteena potilaan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisten ratkaisujen löytäminen hänen hyvinvointinsa
takaamiseksi (Benner 1984, Lauri & Hietaranta 1990, Eriksson 1991, Benner ym. 1992).
Reflektiolla Mezirowin (1995) mukaan ymmärretään omien uskomusten oikeutuksen
tutkimista ennen kaikkea toiminnan suuntaamiseksi ja ongelmanratkaisussa käytettävien
strategioiden ja menettelytapojen uudelleen arvioimiseksi. Boud ym. (1985) puolestaan
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määrittelevät sen oppimisen yhteydessä yleiskäsitteeksi niille älyllisille ja affektiivisille
toiminnoille, joissa yksilö tutkii kokemuksiaan saavuttaakseen uuden ymmärtämisen
tason. Reflektiivisyys merkitsee siis uusien kokemusten liittämistä aikaisemmin muodostuneeseen tietoperustaan ja sitä kautta uuden tiedon luomista. (Kolb 1984, Boud ym.
1985, Eleläpelto 1992, Kauppi 1993). Se edellyttää teoreettisen tietoperustan ja kriittisten
taitojen omaksumista sekä kykyä käsitteellistää omaa oppimista, mutta myös käytännön
perusasioiden osaamista ja itseluottamusta (Järvinen 1989, 1990).
Reflektiivisessä ajattelussa korostuvat pohdinnat sekä jatkuva kysymysten esittäminen
ja hoitotyön toimintojen evaluointi (Miller & Malcolm 1990, Aavarinne 1993, Case 1994,
Maynard 1996). Käytännön hoitotoiminnan yhteydessä reflektiivinen ajattelu on hoitamisen teoreettisen tiedon, abstraktien käsitteiden ja käytännön hoitotilanteiden integrointia
ajattelun avulla. Reflektoivan ajattelun avulla pyritään ymmärtämään hoitotoimintoja ja
hoitoon vaikuttavien tekijöiden välisiä yhteyksiä ja merkityksiä sekä arvioimaan hoitotilanteita (esim. Halme 1995).
Reflektiivinen ammattikäytäntö edellyttää sairaanhoitajalta erityisesti kykyä ajatella
kriittisesti (Paul 1995). Kriittinen ajattelu korostuu hoitotyön päätöksenteossa. Sitä on
usein määritelty ongelmanratkaisuksi, joka perustuu informaation prosessoinnin teoriaan
(mm. Walters 1989, White ym. 1990). Walters (1989) esimerkiksi toteaa, että kriittinen
ajattelu on analyyttinen ongelmanratkaisutekniikka, jonka avulla voidaan tunnistaa, selkeyttää, arvioida ja ratkaista ongelmatilanteita. Ongelmatilanteita tunnistetaan, selkiytetään, arvioidaan ja ratkaistaan loogisesti päättelemällä.
Kriittisen ajattelun katsomista pelkäksi deduktiiviseksi ongelmanratkaisutekniikaksi
on kritisoitu liian kapea-alaiseksi (esim. Meyers 1986, Kurfiss 1988, Jones & Brown
1993). Deduktiivista ongelmanratkaisutekniikkaa käytettäessä tarkoituksena on löytää
vain yksi ainoa ratkaisu tai totuus, joka ehkäisee helposti potilaan hoidon kehittämistä.
Päinvastoin esimerkiksi Waltersin (1989) esittämällä empiiris-analyyttisellä ongelmanratkaisutekniikalla tarkoitetaan informaation prosessointiin perustuvaa ajattelumallia, jota
voidaan soveltaa erilaisiin tilanteisiin. Ideaalina pidetään sellaisten ratkaisujen löytymistä,
jotka voidaan soveltaa kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin.
Kriittinen ajattelu on staattisen ajattelun vastakohta (Hentinen 1992). Sillä tarkoitetaan kykyä löytää vaihtoehtoja, kykyä erotella ja löytää uusia ideoita sekä olla luova
(esim.Burnard 1990, Brigham 1993). Kriittinen ajattelu on reflektioon pohjautuva kognitiivinen ajatteluprosessi (esim. Beyer 1984, Jones & Brown 1993, Pless & Clayton 1993),
joka edellyttää sekä analyyttistä että intuitiivista ajattelua. Kriittisesti ajatteleva sairaanhoitaja valitsee jonkin tietyn hoidollisen ongelman ratkaisemiseksi potilaan kannalta parhaan mahdollisen keinon useiden vaihtoehtojen joukosta. Ongelman määrittäminen ei tällöin ole luonteeltaan teknistä, vaan sairaanhoitaja nimeää ongelmat, asettaa tavoitteet, joiden kautta ongelmat ratkaistaan, sekä rajaa tilanteen, jossa näihin ratkaisuihin pyritään.
Hänen asintuntijuuteensa liittyvät nimenomaan ongelman asettamisen vaatimukset. Hän
ei välttämättä tiedä työnsä lopputulosta, vaikka hän on pyrkinyt potilaasta keräämiensä
tietojen perusteella määrittelemään hoito-ongelmat mahdollisimman hyvin. Sen sijaan
hän on valmistautunut määrittelemään ja rajaamaan ongelmat, etsimään niihin vaihtoehtoisia ratkaisuja useista eri mahdollisuuksista sekä sietämään työtilanteeseen liittyvää epävarmuutta ja jopa ahdistavuutta (Hentinen 1992). Tällöin sairaanhoitajan työssä korostuu
luovuus, ja hän käyttää sekä analyyttistä että intuitiivista ajattelua potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa.
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Kriittiseen ajatteluun sisältyvä informaation prosessointi noudattaa luovan ongelmanratkaisun periaatteita, jolle Heikkilän (1995) mukaan on tyypillistä ongelmanratkaisuprosessin yhteydessä avoimuus ja ristiriidan sieto uusien tosiasioiden etsimisessä ja uusien
mahdollisuuksien löytämisessä. Informaation prosessointiin liittyvä ajattelu taas on systemaattista ongelman etsimistä ja ratkaisua (Lauri ym. 1998, 16). Hoitotyössä kriittinen
ajattelu sisältää sekä analyyttisiä että intuitiivisia ajatteluprosesseja, jotka korostuvat reflektiivisessä ammattikäytännössä. Reflektio ja päätöksenteko liittyvät toisiinsa kriittisen
ajattelun kautta (Ennis 1985, 1987, Jones & Brown 1993, Pless & Clayton 1993), sillä
päätöksenteko potilaan hoitotilanteessa edellyttää sairaanhoitajalta jatkuvaa kokemusten
reflektointia, joka mahdollistuu kriittisen ajattelun avulla. Koska käytännön hoitotyö ei
ole pelkästään tiedon käyttöä vaan myös uuden tiedon tuottamista, se edellyttää kriittisen
ja reflektiivisen ajattelumetodin käyttämistä ja kehittämistä.
Kriittinen ajattelu voidaan rinnastaa kriittiseen reflektioon, joka edellyttää tiedostamista ja paljastamista. Kriittisen reflektion avulla opitaan kyseenalaistamaan ennakkooletuksia, tarkastelemaan vaihtoehtoisia näkökulmia sekä muuttamaan aikaisempia käsitystapoja ja toimimaan uusien näkökulmien varassa (Hentinen 1992, Niemi 1992, Kivinen 1994, Mezirow 1995.) Kimin (1999) mukaan kriittinen reflektio muodostaa perustan
hoitotyön käytännön kehittämiselle. Se auttaa ymmärtämään hoitotyön käytännön luonnetta ja merkitystä sekä korjaa ja parantaa käytäntöä itsereflektoinnin ja kritiikin avulla.
Tuloksena tästä syntyy hyviä käytännön malleja ja sovellettavia teorioita. Lisäksi löydetään käytännön prosesseja, jotka toimivat kliinisissä tilanteissa.
Teoria ja käytäntö integroituu sairaanhoitajan käyttämässä analyyttis-intuitiivisessa
ajatteluprosessissa, kun hän soveltaa koulutuksensa ja käytännön kokemuksensa pohjalta
saamiaan tietoja hoitotyön käytäntöön liittyvään päätöksentekoon ja päätöksenteon kirjaamiseen (Lauri & Elomaa 1999, Lehti ym. 2000). Sairaanhoitaja pyrkii työssään tulkitsemaan ja ymmärtämään potilaan tilannetta sekä etsimään siihen liittyvää tietoa. Keräämänsä tiedon arvioinnin tuloksena hän määrittelee potilaan hoitotyön ongelmat vastaamalla mitä-kysymyksiin. Määrittelemiensä ongelmien pohjalta sairaanhoitaja päättää hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaamalla miten-kysymyksiin. Seuraavaksi hän
arvioi hoidon vaikutuksia potilaaseen sekä vertaa saavutettuja hoitotuloksia potilaalle
annettuihin hoitoihin ja ennakoi tilanteen todennäköistä etenemistä vastaamalla miksikysymyksiin.
Yhteiskunnan ja sitä kautta työelämän muutokset vaativat hoitotyön jatkuvaa kehittämistä. Tämä vuorostaan edellyttää sairaanhoitajalta reflektiivistä ammattikäytäntöä sekä
intuition käyttöä hoitotyön päätöksenteossa uusien, luovien ratkaisujen löytämiseksi,
joilla vastataan sekä yhteiskunnan että yksilön asettamiin vaatimuksiin.

2.4 Päätöksenteko osana hoitotyön ammattitaitoa
Sairaanhoitajan ammattitaidon perustan muodostavat hoitotyön työelämän asettamat vaatimukset ja sairaanhoitajakoulutuksen antamat valmiudet. Niistä sovitaan koulutuksen ja
työelämän edustajien välisessä yhteistyössä (kuvio 2). Tältä pohjalta laaditaan opetussuunnitelmia ja -ohjelmia. Päätöksenteko muodostaa hoitotyön ammattitaidon olennaisen
osan, joten sen hallinta luo perustan kaikelle hoitotyön toiminnalle. Se yhdistää sairaan-
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hoitajan tieto- ja taitoalueita ja mahdollistaa potilaan hoidon etenemisen (Lauri & Elomaa 1999, 67).
Sekä hoitotyön koulutuksessa että käytännössä hoitosuunnitelmien laadinnassa ja hoitotyön kirjaamisessa on päätöksenteon perustana käytetty paljon lähinnä rationaalista päätöksentekoa edustavaa hoitotyön prosessimallia. Tällöin päätöksenteon vaiheita on määritelty hoitotyön prosessin neljän vaiheen mukaisesti, jotka ovat: hoidon tarpeen määrittely, hoidon suunnittelu, hoidon toteutus ja arviointi (esim. La Monica 1979, Yura &
Walsh 1983, 1988, 1990, Kratz 1984). Olennainen osa hoitotyön prosessista sisältää tietojen keräämistä ja analysointia sekä kahdesta tai useammasta vaihtoehdosta parhaan mahdollisen vaihtoehdon valitsemista ohjaamaan hoidon toteutukseen liittyvää toimintaa
(esim. Ford ym. 1979, Chinn & Jacobs 1987, Käppeli 1987). Se muodostaa viitekehyksen tiedon keruulle, löydösten tulkinnoille (hoitotyön ongelma/diagnoosi) ja toimintasuunnitelman kehittämiselle potilaan ongelmien ratkaisemiseksi (esim. White ym. 1990),
koska ajatuksena on, että laadukas prosessi tuottaa tulokset automaattisesti.
Hoitotyön prosessin käyttö päätöksentekoprosessina on saanut osakseen paljon kritiikkiä. Voimakkaimman sen käyttöä on kritisoitu tehohoidossa työskentelevien sairaanhoitajien päätöksentekoa koskevissa tutkimuksissa (esim. Benner 1984, Benner & Tanner
1987, Grobe ym. 1991, Benner ym. 1992). Näiden tutkimustulosten mukaan kokeneet
hoitajat eivät todennäköisesti käytä analyyttistä prosessia ongelmanratkaisun aikana, vaan
kehittävät ongelmanratkaisumenetelmän, joka antaa heille kokonaisnäkemyksen tilanteesta (Benner 1984, Benner & Tanner 1987, Benner ym. 1992). Päätöksentekoprosessin
aikana he pohtivat ongelmia ja interventioita mielummin samanaikaisesti kuin erillisinä
ongelmanratkaisuvaiheina prosessissa (Grobe ym. 1991). Grobe ym. (1991) kysyvätkin:”Miksi edelleen painottaa opiskelijoille opetuksessa näitä vaiheita irrallisina ja erillisinä?”. Fonteynin ja Cooperin (1994) tutkimustulosten mukaan myös sairaanhoidon opiskelijat kyseenalaistavat hoitotyön prosessin painottamista koulutuksessa. Heidän mielestään koulutuksessa tulisi enemmän keskittyä hoitotyön käytännön toimintaan kuin harjoitella kirjallisen hoitosuunnitelman laadintaa hoitotyön prosessin vaiheiden mukaisesti.
Myöskään hoitotyön kirjaamista koskevat tutkimukset eivät tue näkemystä, että rationaaliseen päätöksentekoteoriaan perustuva systemaattinen hoitotyön prosessi toimisi käytännön työssä (esim. Lauri ym. 1991, Lauri ym. 1993, Lauri ym. 1997). Yksinomaan hoitotyön prosessin käyttö johtaa helposti suhtautumaan asioihin mustavalkoisesti joko-taiasenteella, jolloin etsitään yhtä ainoata vastausta kuhunkin potilaan ongelmaan. Tällöin
hoitotyön prosessi perustuu yksipuolisesti ongelmanratkaisutekniikalle, ja saavutetusta
ratkaisusta tulee absoluuttinen, ja realiteetti, että ongelmaan olisi voinut olla useita ratkaisuvaihtoehtoja, hylätään (Leino-Kilpi, Hupli & Räisänen 1995).
Rationaalinen päätöksenteko, jota hoitotyön prosessi edustaa, ei ole riittävä hoitotyön
päätöksenteossa, koska siihen liittyvässä analysointiprosessissa tietty tilanne jaetaan eri
osiin ja siten menetetään herkkyys tilanteen ymmärtämisessä. Samalla päätöksenteon
perusta heikkenee, koska kaikkea asiantuntijuuteen liittyvää tietoa ei voida saada kiinni
analyyttisillä strategioilla (Benner 1984). Rationaalista päätöksentekoa hoitotyössä voidaan täydentää intuitiolla. Benner ja Tanner (1987) ovat käyttäneet käsitettä intuitio
kuvaamaan päätöksentekoa “ilman rationaalisuutta”. Hoitotyössä on tilanteita, jolloin hoitaja tunnistaa potilaan ongelmia ja löytää tarkoituksenmukaiset hoitokeinot käymättä läpi
systemaattista, analyyttistä prosessia (Benner & Wrubel 1982, 1989, Benner 1984, Benner & Tanner 1987). Benner & Tanner (1987) painottavat, ettei päätöksenteko ole tällöin
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kuitenkaan mieletöntä tai järjetöntä. Käyttäessään intuitiota päätöksenteossa hoitaja tekee
päätöksen kuvaamatta päätöksentekoa (Benner 1984, Benner & Tanner 1987, Lauri &
Salanterä 1994). Intuitiivinen tieto ja analyyttinen päätöksenteko eivät ole toistensa vastakohtia, vaan ne toimivat usein yhdessä ja samanaikaisesti (Benner & Tanner 1987, Hammond 1996). Sairaanhoitaja käyttää intuitiivisessa päätöksenteossa kriittiseen ajatteluun
perustuvaa informaation prosessointia ja kriittistä reflektiota. Intuitiivinen päätöksenteko
edellyttää häneltä aina myös rationaalisen päätöksenteon hallintaa (Johnson 1980, Rew
1988). Heikkilän (1995) mukaan parhaaseen tulokseen päästään, kun hankitaan informaatiota intuition avulla, mutta päätöksentekoprosessi suoritetaan käyttämällä rationaalista
logiikkaa.
Intuitiivisuus hoitajan työssä merkitsee hänen tiedostamatonta käsitystään niistä toimenpiteistä, joita kulloinenkin hoidollinen tilanne edellyttää. Se perustuu siis kyseisen
tilanteen taustan ymmärtämiseen ja käytännön havannointiin (Eriksson 1993). Tällöin
hoitajan toiminta on joustavaa ja tilanteeseen sopivaa, joka osoittaa tilanteen syvällistä
hallintaa. Intuitioon liittyviä toimintoja Erikssonin ja Laurin (1995) mukaan ovat toimintakaavan ja sisällön samanlaisuuden nopea tunnistaminen uudessa tilanteessa, edellisen
pohjalta tapahtuva päättely ja tulkinta tilanteesta, oleellisten asioiden oivaltaminen ja
esiin tuominen sekä eri osatekijöiden yhteen sovittaminen ja ongelmien hahmottaminen
suhteessa potilaan kokonaistilanteeseen.
Intuitiivinen päätöksenteko edellyttää sairaanhoitajalta kykyä avoimeen, luovaan
ongelmanratkaisuun. Heikkilän (1995) mukaan moniselitteiset ja ristiriitaiset tilanteet
edellyttävät luovaa ongelmanratkaisuprosessia. Tällainen tilanne syntyy silloin, kun
ongelmanratkaisija ei havaitse tilanteessa mitään selvää viitekehystä, joka viestittäisi tai
ohjaisi häntä selkeään päätöksentekoon tai selkeään päämäärähakuiseen toimintaan. Myös
muutostilanteet vaativat luovan ongelmanratkaisuprosessin käyttöä, jolloin perinteinen
ongelmanratkaisuvalmius on rajoittunutta, koska aikaisemmat ratkaisut eivät sovellu kohdattuihin ongelmiin. Luova ongelmanratkaisu edellyttää sairaanhoitajalta analyyttiseen
ajatteluprosessiin perustuvan ongelmanratkaisun yhteydessä potilaan ongelmien syvällisempää tarkastelua ja sen tunnistamista, ettei analyyttinen ajatteluprosessi sovi kaikkiin
tapauksiin ja tilanteisiin (Lauri ym. 1998, 42). Reflektiivisen ajattelun kehittyminen
perustuu sairaanhoitajan luovaan ongelmanratkaisutaitooon.
Sairaanhoitajan reflektointikyky korostuu intuitiivisessa päätöksenteossa. Reflektiivinen ajattelu on hoitamisen teoreettisen tiedon, kokemustiedon ja käytännön hoitotilanteiden integrointia ajattelun avulla (esim. Halme 1995, 1998). Hoitotyön päätöksenteon
kehittäminen reflektiivisen ammattikäytännön keskeisenä osana edellyttää sairaanhoitajalta kriittistä ajattelukykyä.
Sairaanhoitajan päätöksenteon hallinta kehittyy vaiheittain koulutuksen ja kokemuksen
kautta. Bennerin ja Tannerin tehosairaanhoitajien päätöksentekoa selvittävien tutkimusten (Benner 1984, 1989, Benner & Tanner 1987, Benner Tanner & Chesla 1992) mukaan
vähäisen käytännön työkokemuksen omaavat vasta-alkaja-sairaanhoitajat pitäytyivät päätöksissään tiettyihin sääntöihin ja ohjeisiin. He analysoivat potilaan hoidossa yksittäisiä
ongelmia ja yrittivät ratkaista niitä. Pidemmälle edenneet sairaanhoitajat pyrkivät päätöksenteossaan potilaan kokonaistilanteen laajempaan ymmärtämiseen. Asiantuntijahoitajat,
joilla oli yli viiden vuoden käytännön kokemus hoitotyössä, käyttivät tilanteen nopeaa ja
syvällistä analyysiä ja siihen perustuvaa intuitiivista päätöksentekoa.
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Tässä tutkimuksessa hoitotyön ammatillisen pätevyyden saavuttaneen hoitajan nähdään vastaavan Bennerin kuvaamaa asiantuntijahoitajaa, jonka päätöksenteko perustuu
sekä analyyttiseen että intuitiiviseen päätöksentekoon, potilaan tilanteen tunnistamiseen
sekä siihen reagointiin (Benner ym. 1999.) Intuition osuus päätöksenteossa korostuu taitavan, kokemusta omaavan hoitajan työskentelyssä (esim. Benner 1984, Benner & Tanner
1987, Käppeli 1987), sillä asiantuntijahoitajan toimintaa eivät niinkään ohjaa analyyttinen
prosessi ja tiukat säännöt kuin intuitio ja aikaisemmat kokemukset (Benner 1989).
Ammatillisen pätevyyden saavuttanut sairaanhoitaja käyttää työssään kliinistä päättelykykyään. Hän ymmärtää potilaan ongelmat, kysymykset ja huolenaiheet ja reagoi niihin vastaamalla potilaan tarpeisiin huolehtivasti ja osallistuvasti. Sairaanhoitajan toiminnalle on ominaista harkittu, tietoinen päätöksenteko, kokonaisvaltainen erottelukyky ja
intuitiivinen reagointi. Hänen toimintansa perustuu laajaan käytännön tietoon, johon sisältyy sanaton tietäminen ja taitava tietotaito. Tämä mahdollistaa sairaanhoitajalle kyseisen
potilaan ja hänen tilanteensa tunnistamisen ja siihen reagoinnin tarkoituksenmukaisella
tavalla (Benner ym. 1999.)
Valmistumisvaiheessa sairaanhoidon opiskelija saavuttaa hoitotyön perusammattitaidon, joka vastaa Bennerin (Benner ym. 1999) kuvaamaa edistyneen vasta-alkajan tasoa.
Hänen päätöksentekonsa on edelleen sääntöorientoitunutta, mutta hän alkaa tunnistaa
potilaan hoitotilanteesta intuitiivisesti tilannekohtaisia osatekijöitä. Kuitenkin hän pitäytyy opituissa toimintasäännöissä. Vasta usean vuoden työkemuksen myötä vastavalmistuneen sairaanhoitajan ammattitaito kehittyy hoitotyön ammatilliseksi pätevyydeksi.

2.5 Hoitotyön päätöksenteon oppiminen sairaanhoitajakoulutuksessa
2.5.1 Reflektion ja kriittisen ajattelun oppiminen hoitotyössä
Reflektiivisyys tulee parhaiten esille teorian ja käytännön integroinnissa hoitotodellisuudessa eli kuinka sairaanhoitajat ja opiskelijat pystyvät käyttämään omaksumaansa tietoa
hoitotilanteissa. Terveydenhuollon koulutusta koskevien tutkimusten tulosten mukaan
koulutuksessa on ilmennyt jatkuvasti teorian ja käytännön integrointiin liittyviä ongelmia
(esim. Kivinen ym. 1985, Kurki 1985, Ashworth & Morrison 1989, Hentinen 1989, Leino-Kilpi 1991b, Rajala 1991, Hyttinen 1992, Sutcliffe 1993, Blomster 1995). Viime
aikoina edistystä kuitenkin on ollut havaittavissa. Halme (1998) toteaa hoitotyöhön liittyvän kriittisen ajattelun kehittämismahdollisuuksia selvittävässä tutkimuksessaan, että terveydenhuollon opettajien käsitysten mukaan hoitotyön päätöksenteko vuonna 1992
perustui hoitajien kokemuksiin ja potilaan elämäntilanteessa vaikuttaviin tietoihin. Tieteellisen tiedon käyttöä päätösten perusteluina esiintyi heikosti. Vuonna 1996 taas potilaan elämäntilanne ja tieteellinen tieto yhdistyivät hoitotyön päätöksenteossa aikaisempaa paremmin.
Opettajien käsitysten mukaan traditionaalinen tieto hoitotyön perustana heidän työssään oli vähentynyt ja hoitotieteen tuottama tieto lisääntynyt. Kuitenkin terveydenhuollon opettajien mukaan opiskelijat oppivat havainnoimaan hoitotyötä teoreettisesti, mutta
eivät opiskelunsa aikana oppineet integroimaan teoreettista tietoa hoitotyön käytännössä.
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Halmeen (1998) mukaan teorian ja käytännön integrointi eivät vielä näytä toteutuvan hoitotyön koulutuksessa. Halmeen (1998) tutkimus kohdistui yhteen ammattikorkeakouluun.
Opiskelijoita koskevien tutkimusten mukaan opiskelu on ollut pirstaleista ja irrallisten
asioiden mekaanista ulkoaoppimista, joka ei ole mahdollistanut reflektion ja sen edellytyksenä olevan kriittisen ajattelun käyttöä sovellettaessa teoriatietoja käytännön hoitotilanteisiin. Opiskelijoiden kokemusten mukaan sekä meillä Suomessa että muualla on vaikeuksia koulussa opitun teoriatiedon käyttämisessä käytännössä (esim. Kivinen ym. 1985,
Kurki 1985, Ashworth & Morrison 1989, Hentinen 1989, Leino-Kilpi 1991b, Rajala
1991, Hyttinen 1992, Sutcliffe 1993, Blomster 1995). Opetuksessa on käytetty pääosin
sellaisia opetusmenetelmiä, jotka eivät ole mahdollistaneet useiden eri näkökulmien ottamista huomioon opiskeltavan aineksen käsittelyssä. Myös keskustelu on jäänyt puutteelliseksi käytännön opiskeluun liittyvissä oppimistilanteissa (Hentinen 1992, Mölsä 1992,
Taylor 1993). Esimerkiksi Sandelinin (1995) hoitamaan oppimista koskevassa tutkimuksessa opiskelijoilla oli kokemuksia opettajan “puhkipuhuvasta opetustavasta”. Tällöin
opetettavista asioista ei keskusteltu, vaan opettaja odotti opiskelijoiden omaksuvan opetettavan asian sellaisenaan. Opettajan ja opiskelijoiden tiedon ja kokemuksen väliltä puuttui myös dialogi (Burnard 1987, Diekelmann 1993). Opettaja keskittyi lähinnä tiedon
jakamiseen (esim. Niinistö 1987, Kuokkanen 1991, 1992).
Pelkosen ym. (1998) mukaan hoitotyöhön liittyvä kriittinen ajattelu takaa laadun potilaskeskeisessä ja teoreettisessa hoitotyön prosessissa. Kriittisen ajattelun oppiminen on
keskeinen edellytys hoitotyön päätöksenteon hallinnan kannalta. Tämä perustuu näkemykseen, että kriittiseen ajatteluprosessiin hoitotyössä kuuluu potilaan ongelmien tunnistaminen sekä potilaan ongelmiin ja kriittiseen päätöksentekoon vaikuttavien tekijöiden
kriittinen arviointi (Jones & Brown 1991, Kuokkanen 1991, Case 1994, Howell ym.
1996, Martin 1996).
Myös kriittisen ajattelun omaksumisessa opiskelijoilla on havaittu jatkuvasti ilmenevän ongelmia. Tutkimustulosten mukaan (esim. Leino 1985, Kintgen-Andrews 1988,
1991, Leino-Kilpi 1989, 1991a,b, Kuokkanen 1991, 1992 Säämänen ja Leino-Kilpi 1992,
Säämänen 1995, Maynard 1996) heidän kriittisen ajattelunsa kehittyminen koulutuksen
aikana on jäänyt vähäiseksi. Tieteellisen ja kriittisen ajattelun kehitystä hoitotyön koulutuksessa selvittävässä tutkimuksessa Stenfors (1999) havaitsi kehitystä opiskelijan yleisessä kriittisessä ajattelukyvyssä. Opiskelijat kyllä tunsivat tieteellisen ongelmanratkaisuprosessin päävaiheet muodollisesti, mutta suurimmalta osalta heistä puuttui syvällinen ja
pohtiva ote. Myös Säämänen ja Leino-Kilpi (1992) saivat samanlaisia tuloksia. Kuitenkin Sedlakin (1997) käytännön harjoittelun merkitystä opiskelijan kriittiselle ajattelulle
selvittävä tutkimus osoitti, että opiskelijat pystyvät pohtimaan kokemuksiaan kriittisesti ja
analyyttisesti.
Kriittisen ajattelun puutetta ilmenee sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja opiskelijoiden päätöksenteossa. He tuottavat vaihtoehtoja ja perustelevat valitsemiaan vaihtoehtoja
sekä toimintaansa vähäisessä määrin kaikissa hoitotyön päätöksentekoprosessin vaiheissa
(Lauri 1985, Kuokkanen 1991, 1992, 1993, Eriksson 1993, Hupli & Saranto 1993, Talsi
1993, Hupli 1996). Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että hoitotyön käytännössä kriittisen ajattelukyvyn ja päätöksenteon väliltä puuttuu yhteys (esim. Pardue 1987, Pless &
Clayton 1993). Kuitenkin hoitotyön päätöksenteko, joka Laurin ja Elomaan (1999)
mukaan yhdistää tieto- ja taitolaueita hoitotyön käytännössä, edellyttää sairaanhoitajalta
kriittistä ajattelukykyä.
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Ongelmat opiskelijoiden kriittisen ja reflektiivisen ajattelun kehittymisessä koulutuksen aikana herättävät kysymyksiä. Halmeen (1998) tutkimustulosten mukaan opiskelijoiden kriittinen ajattelu hoitotyössä ilmenee opiskelun alussa reflektiivisenä ajatteluna.
Opiskelijat reflektoivat hoitotyön arvoja ja etiikkaa, hyvän hoidon laatua ja ammattietiikkaa. He olivat kiinnostuneita taustatekijöistä, jotka vaikuttivat hoitotyön päätöksentekoon, mutta eivät ehdottaneet mitään erilaisia toimintamalleja tai harkinneet, kuinka hoitotyön toiminta vaikutti potilaan elämään. Lisäksi opiskelijat kritisoivat vanhoja hoitokäytäntöjä ja reflektoivat potilaan ongelmia, mutta eivät tehneet päätöksiä, joten asia potilaan hyvästä hoidosta jäi avoimeksi. Opiskelijoiden kriittinen ajattelu perustui potilaskeskeiseen hoitotyön tietoon erityisesti potilaiden elämäntilanteissa sekä opiskelijoiden
omiin kokemuksiin. Halmeen (1998) tutkimustulosten mukaan opiskelijat osoittivat reflektiivisessä ja kriittisessä ajattelussaan vähäistä hoitotyön teoreettisen tietoperustan käyttöä.
Opettajan osuus opiskelijoiden reflektiivisyyden ja kriittisen ajattelun oppimisessa on
merkittävä. Halmeen (1998) mukaan tietoperustan käytön vähäisyyteen vaikutti oleellisesti se, että opettajat eivät painottaneet tieteellistä tietoa, sillä opettajien pätevyys perustui hoitotyön tilanteista saatavaan tietoon, eikä hoitotyön tietoperusta noussut keskeiseksi
tekijäksi hoitotyön päätöksenteossa. Kuitenkin hoitotyön kokemukset ja traditionaalinen
ja potilaskeskeinen hoitotyön tieto luovat mahdollisuuksia reflektion ja kriittisen ajattelun kehittämiseksi hoitotyön opiskelussa. Useat tutkimustulokset (esim. Kuokkanen 1991,
Halme 1995, 1998, Sedlak 1997) osoittavat, että myös opettajan normatiivinen asennoituminen osaltaan ehkäisee opiskelijoiden kriittistä ajattelua.

2.5.2 Päätöksenteon oppiminen hoitotyössä
Sairaanhoidon opiskelijoilta odotetaan itsenäisen ajattelukyvyn ja kriittisen työskentelyotteen kehittymistä, koska hoitotyö edellyttää tulevalta työntekijältä valmiuksia tehdä yksilöllisiä päätöksiä potilaan hoitoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (Kuokkanen 1991,
1992, 1993, Leino-Kilpi 1991a,b, Janhonen 1992). Tähän haasteeseen pyritään vastaamaan koulutuksella. Nykyisin sairaanhoitajakoulutuksessa oppiminen perustuu kognitiiviseen ja kokemukselliseen sekä konstruktiiviseen oppimisnäkemykseen, johon kuuluu
havaintojen tekeminen, tiedon jäsentäminen ja peilaaminen aikaisemmin omaksuttuun
tietorakenteeseen sekä kokemusten reflektointi. Koulutuksessa tällainen oppimiskäsitys
mahdollistaa sekä uusien ratkaisujen kehittämisen käytännön hoitotilanteissa että uuden
tiedon luomisen.
Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on käsitteellistä oppimista, joka
muodostuu sisäisistä ymmärtämis-, muisti- ja ajattelutoiminnoista. Toisin kuin behaviorismissa opiskelija on aktiivinen tiedon hankkija ja opettaja on opiskelijan oppimisprosessin tukija ja ohjaaja. Keskeistä kognitiivisessa oppimissuuntauksessa on tietoisuutta ja
tavoitteellisuutta edellyttävä toiminta.
Yksilön omat tulkinnat ovat myös merkittäviä. Von Wrightin (1984, 1986) mukaan
kognitiivisen oppimiskäsityksen painopiste on yksilön taitojen ja maailmaa koskevien
käsitysten jatkuvassa jäsentymisessä ja uudelleen hahmottumisessa. Tiedon hakua ohjaavat yksilön odotukset, jotka vuorostaan perustuvat kulloinkin aktivoituneina oleviin muis-
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tin kognitiivisiin rakenteisiin, skeemoihin. Skeemateorioiden puitteissa oppiminen hahmotetaan toisaalta uuden tiedon assimiloitumisena olemassa oleviin skeemoihin, toisaalta
skeemojen akkomodoitumisena, muuttumisena (Ausubel 1978, von Wright 1984, 1986).
Rauste-von Wright & von Wright (1994) luonnehtivat oppimisprosessin intentionaalista
säätelyä metakognitiiviseksi. Toiminnan tavoitteellisen ohjauksen taidot, esimerkiksi taito
valita tavoitteellisesti tehokkaita päättelyn ja ajattelun strategioita, ovat metakognitiivisia
taitoja. Metakognitiiviset tiedot puolestaan ovat yksilön omia kognitiivis-emotionaalisia
prosesseja koskevaa tietoa.
Metakognitiivisten tietojen pohjalta yksilö voi reflektoida ja oppia säätelemään omaa
toimintaansa. Oleellisia asioita hoitotyön kuten muussakin kognitiivisessa oppimisessa
ovat havaintojen tekeminen ja erottelevan ajattelukyvyn omaaminen. Havaintojentekotaito auttaa sairaanhoidon opiskelijaa erottamaan oleelliset asiat potilaan hoidossa vallitsevassa ongelmatilanteessa. Erotteleva ajattelukyky edellyttää, että hän kykenee erottamaan yhtäläisyydet ja erilaisuudet tarkasteltavasta asiasta tai tilanteesta. Näin hän pystyy
tuottamaan useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja potilaan hoidossa esiintyvän ongelman
ratkaisemiseksi eikä pitäydy yhdessä ainoassa oikeaksi kokemassaan ratkaisussa.
Kokemuksellinen oppiminen perustuu Kolbin (1984) kehittämään kokemuksellisen
oppimisen malliin, jossa korostetaan opiskelijan omien kokemusten reflektointia sekä
itseohjautuvuuden saavuttamista. Keskeistä kokemuksellisessa oppimisessa on abstrakti
käsitteellistäminen, refelektiivinen havainnointi ja aktiivi kokeilu. Käsitteellistämiselle on
ominaista systemaattinen ajattelu ja ongelmanratkaisu. Reflektiivisessä havainnoinnissa
keskitytään kokemusten ja tilanteiden monipuoliseen reflektointiin. Aktiivissa kokeilussa
korostuu käytännön toiminta ja ihmisiin/tilanteisiin vaikuttaminen. Oppiminen voi alkaa
opiskelijan kokemuksesta tai aktiivista kokeilusta. Toisinaan se voi taas käynnistyä teoreettisesta pohdiskelusta. Reflektiivisyys korostuu myös hoitotyön oppimisessa, koska
hoitamiseen ei ole olemassa yhtä toimintatapaa.
Konstruktiivinen oppimiskäsitys liittyy opiskelijan tiedon peilaamiseen hänen aikaisemmin omaksumaansa tietoon. Hän muodostaa oman näkemyksensä hoitotyöstä valitsemalla ja tulkitsemalla käytännön hoitotilanteesta saamaansa tietoa aikaisemmin oppimansa perusteella. Tällöin oppiminen on tulosta hänen omasta toiminnastaan, joten hän
oppii ja sisäistää potilaan hoitoon liittyviä asioita omalla yksilöllisellä tavallaan (Helakorpi & Olkinuora 1997, Rauste-von Wright 1997).
Hoitotyön opiskelussa sairaanhoidon opiskelijan käytännön opiskelussa saamilla kokemuksilla ja elämyksillä on keskeinen merkitys, joita reflektoimalla hän voi kehittää päätöksentekotaitoaan. Omien kokemusten reflektointi auttaa häntä myös tulkitsemaan ja
ymmärtämään koulutuksessa opiskeltua tietoa sekä tiedon soveltamista potilaan hoitoon
käytännön hoitotilanteissa (ks. Rauste-von Wright & von Wright 1994, 1996). Oppimisprosessissa korostuu tilannesidonnaisuus. Rauste-von Wright ja von Wright (1994, 1996)
toteavatkin, että oppiminen on aina sidoksissa siihen toimintaan, kontekstiin ja kulttuuriin, jossa tietoa opitaan ja käytetään.
Tutkimusten mukaan hoitotyön päätöksenteon oppiminen tapahtuu hitaasti eri vaiheiden kautta ja kokonaisuutena se on monimutkainen kognitiivinen ja intuitiivinen prosessi
(Lauri & Salanterä 1994, Eriksson & Lauri 1995, Lauri ym. 1998). Hoitotyön päätöksenteon hallinnassa on ilmennyt vaikeuksia sekä opiskelijoilla että valmiilla sairaanhoitajilla
ja terveydenhoitajilla. Erityisesti ovat ongelmina esiintyneet päätöksenteon epäjohdonmukaisuus (esim. Lauri ja Hietaranta 1990, Hupli 1991, Kuokkanen 1991, Lauri 1992, Talsi
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1993), priorisointi kaikissa hoitotyön päätöksentekoprosessin vaiheissa sekä perustelujen
puuttuminen (esim. Lauri & Hietaranta 1990, Eriksson 1991, Hupli 1991, 1996, Kuokkanen 1991, 1992, Lauri 1992, Eriksson & Lauri 1995). Laurin ja hänen tutkimusryhmänsä
(esim. Lauri & Hietaranta 1990, Eriksson 1993, Hupli 1996, Junnola 1999) päätyivät terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien päätöksentekoa koskevissa tutkmuksissaan tulokseen,
että sekä terveyden- että sairaanhoitajat keräävät runsaasti tietoja asiakkaasta/potilaasta,
mutta tietojen priorisointi muodostuu heille ongelmaksi.
Suomalaisissa hoitotyön päätöksentekoa koskevissa tutkimuksissa on käytetty sekä
rationaalista ja analyyttistä lähestymistapaa (Hupli 1991, 1996) että systemaattista ja
kokonaisvaltaista päätöksentekomallia (Lauri & Haapa 1994, Lauri & Salanterä 1994).
Tutkimustulosten mukaan terveydenhoitajien toiminta painottui tässä ja nyt -tilanteesta
nousevien ongelmien ratkaisemiseen. Heidän toiminnassaan esiityi hyvin vähän kokonaisvaltaisempaa suunnittelua, perheeseen tai työyhteisöön kohdistuvaa ohjausta ja toiminnan tulosten arviointia eri osapuolten näkökulmasta käsin (Vehviläinen-Julkunen
1990, Lauri 1990a, 1994, Laaksonen 1991, Lepola 1992, Rantanen 1993).

2.5.3 Tiedon hallinta ja käyttö
Opiskelijoiden tiedon hallintaa ja käyttöä selvittävissä tutkimuksissa (esim. Himanen
1990, Leino-Kilpi 1991a,b, Nikkola 1991, Mölsä 1992, Eriksson 1993, Mäkitalo 1996)
painottui lääketieteellinen orientaatio, sillä hoidon lähtökohtana pidettiin lääketieteellistä
diagnoosia ja sairautta. Terveys kuvattiin usein vain sairauden puuttumisena, vaikka opiskelijat saivat koulutuksessa tietoa laajemmista terveyskäsityksistä. Ihmistä koskevat tiedot painottuivat fyysiselle tarvealueelle. Opiskelijat eivät pitäneet hoitoympäristöä ja siihen liittyviä tietoja merkityksellisinä hoidon kannalta. Vaikka Mannisen (1994) tutkimuksen mukaan opiskelijat pitivät hoitotieteellistä tietoa merkittävänä käytännön hoitotyössä, muuttui heidän näkemyksensä koulutuksen edetessä siten, että lääketieteellisen ja
luonnontieteellisen tiedon merkitys nousi ensisijaiseksi. Koulutuksessa hankittua teoreettista tietoa merkittävämpänä opiskelijat pitivät kokemuksesta saatua tietoa sekä erityisesti kollegoilta saatua tietoa (esim. Himanen 1990, Nikkola 1991, Mölsä 1992, Eriksson
1993). Erikssonin (1993) mukaan käytännön tieto ohjaa opiskelijoiden toimintaa teoreettista tietoa enemmän.
Laurin ja Hietarannan (1990) terveydenhoitajan tietoperustaa ja päätöksentekoa lasten
terveydenhoidossa selvittävässä tutkimuksessa päädyttiin tulokseen, että terveydenhoitajien kotikäynneillä korostuivat lapsen fyysiseen hyvinvointiin ja perushoitoon liittyvät
asiat, kun taas neuvolatilanteessa terveydenhoitajat painottivat lapsen sosioemotionaalista kehitystä ja käyttäytymistä sekä niihin liittyviä tietoja. Käsitteen “terveys” yli puolet
haastatelluista terveydenhoitajista määritteli fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi
kokonaisuudeksi, tasapainotilaksi tai hyvinvoinniksi.
Tutkimustuloksista voidaan todeta, että sekä valmiit sairaan- ja terveydenhoitajat että
opiskelijat käyttivät hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa eniten asiakkaaseen/potilaaseen liittyvää tietoa ja painottivat asiakkaan/potilaan fyysistä puolta psyykkistä enemmän.
Opiskelijoiden tiedon hallinnassa ja käytössä painottui lääketieteellinen orientaatio, sillä
he pitivät hoidon lähtökohtana lääketieteellistä diagnoosia ja sairautta. Opiskelijat arvosti-
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vat kokemuksesta ja kollegoilta saatua tietoa enemmän kuin koulutuksessa hankittua teoreettista tietoa.

2.6 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat
Hoitotyön ammatillisen pätevyyden saavuttaminen edellyttää yksilöltä kykyjä tai riittäviä
edellytyksiä suoriutua ammatin tehtävistä muuttuvissa hoitotilanteissa. Sen saavuttaminen on mahdollista vasta hoitotyössä hankitun usean vuoden työkokemuksen jälkeen.
Hoitotyön ammattitaito, joka perustuu koulutuksessa hankittuihin valmiuksiin ja työelämän asettamiin vaatimuksiin hankitaan koulutuksen aikana yhteistyössä työelämän kanssa. Hoitotyön ammatillisen pätevyyden ja ammattitaidon kehittymisen kannalta keskeistä
opiskelijoiden käytännön opiskelujaksoilla on erilaisista hoitotilanteista hankittujen kokemusten reflektointi, joka edellyttää kriittisen ajattelun kehittämistä jo koulutuksen alusta
alkaen (kuvio 3).
HOITOTYÖN AMMATILLINEN
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TYÖELÄMÄKVALIFIKAATIOT
hoitotyön työelämän
asettamat vaatimukset

HOITOTYÖN
AMMATTITAITO

hoitotyön päätöksenteko
Koulutuksen ja työelämän yhteistyö

KOULUTUKSEN
KVALIFIKAATIOT

sairaanhoitajakoulutuksen antamat valmiudet

Kuvio 3. Hoitotyön ammattitaito osana hoitotyön ammatillisen pätevyyden muodostumista.

Ammattitaito nähdään tässä ammatillista pätevyyttä suppeammaksi käsitteeksi. Siihen
kuuluvat hoitotyön tietoperusta, kliiniset tiedot ja taidot ja hoitotyön päätöksenteko kliinisiä tietoja ja taitoja yhdistävänä tekijänä. Ammattitaito muodostaa hoitotyön ammatillisen pätevyyden ytimen. Ammatillisen pätevyyden saavuttaminen edellyttää riittävässä
määrin kokemusta erilaisista hoitotilanteista sekä kokemusten reflektointia.
Hoitotyön päätöksenteko edellyttää sairaanhoitajalta reflektiivistä ammattikäytäntöä.
Hänen on kyettävä jatkuvasti reflektoimaan käytännön hoitotilanteissa saamiaan koke-
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muksia sekä kriittisesti pohtimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä omaa toimintaansa ja
arvioimaan niitä suhteessa omaksumaansa tietoperustaan tehdessään potilaan hoitoa koskevia päätöksiä. Reflektiivinen ajattelu korostuu käytännön hoitotoiminnassa hoitamisen
teoreettisen tiedon ja käytännön hoitotilanteiden integrointina ajattelun avulla. Se vaatii
sairaanhoitajalta kriittistä ajattelukykyä. Opiskelijoilla ilmenee jatkuvasti kriittisen ajattelun puutetta. He tuottavat vaihtoehtoja ja perustelevat valitsemiaan vaihtoehtoja ja toimintaansa vähäisessä määrin kaikissa hoitotyön prosessin vaiheissa. Myös kriittisen ajattelukyvyn ja päätöksenteon väliltä puuttuu yhteys käytännön hoitotilanteissa. Lisäksi reflektiivisyyttä edellyttävässä teorian ja käytännön integroinnissa hoitotodellisuudessa esiintyy yhä jatkuvasti ongelmia.
Sairaanhoitajakoulutuksessa on siirrytty yhä selkeämmin behavioristisesta oppimisnäkemyksestä kognitiiviseen, kokemukselliseen ja konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen,
jossa oppiminen nähdään kokemusten muuntumisprosessina. Oppiminen on yleensä tilannesidonnaista ja siihen kuuluu havaintojen tekeminen, tiedon jäsentäminen ja peilaaminen
aikaisemmin opittuun tietorakenteeseen sekä kokemusten reflektointi. Tällainen oppiminen mahdollistaa sekä uusien ratkaisujen kehittämisen käytännön hoitotilanteissa että
uuden tiedon luomisen.

3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat
3.1 Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sairaanhoidon opiskelijoiden päätöksenteon kehittymistä käytännön opiskelujaksojen aikana opistoasteella. Opiskelijoiden päätöksenteon
kehittymistä seurataan kolmannelta ja neljänneltä lukukaudelta koulutuksen loppuun
saakka. Lisäksi tutkitaan ammattikorkeakoulussa opiskelevien opiskelijoiden päätöksentekoa sisätautien sairaanhoidon käytännön opiskelujaksoilla kolmannella ja neljännellä
lukukaudella. Tutkimuksessa selvitetään myös opistoasteen ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden oppimisen tasoa ja eroavuuksia päätöksenteossa koulutuksen alkuvaiheessa.
Opiskelijoiden oppimistulosten pohjalta tehdään johtopäätöksiä opetuksen kehittämiseksi
(tutkimusasetelma kuvio 4).
JOHTOPÄÄTÖKSET
OPETUKSEN KEHITTÄMISEKSI

PÄÄTÖKSENTEON
KEHITTYMINEN

OPISKELIJOIDEN OPPIMISPROSESSI

Opiskelojoiden
päätöksentekoprosessi

Opiskelijoiden
oppimisen taso

Sairaanhoitajakoulutus:
Opistoaste: Sisätautien ja kirurgisen sairaanhoidon
käytännön opiskelu
Lukukaudet: III-VII
Ammattikorkeakoulu: Sisätautien
sairaanhoidon käytännön opiskelu
Lukukaudet: III ja IV

Sairaanhoitajakoulutus:
Opistoaste: Sisätautien ja kirurgisen sairaanhoidon
käytännön opiskelu
Lukukausi: III
Ammattikorkeakoulu: Sisätautien
sairaanhoidon käytännön opiskelu
Lukukaudet: III ja IV

Kuvio 4. Tutkimusasetelma.

Opiskelijoiden
päätöksenteon
mallit
Sairaanhoitajakoulutus:
Opistoaste: Sisätautien ja kirurgisen sairaanhoidon
käytännön opiskelu
Lukukaudet: III-VII
Ammattikorkeakoulu: Sisätautien
sairaanhoidon käytännön opiskelu
Lukukaudet: III ja IV
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3.2 Tutkimusongelmat
1. Miten opistoasteen opiskelijoiden päätöksenteko kehittyy sairaanhoitajakoulutuksen
aikana?
2. Millaista oppimisen tasoa opistoasteen ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden päätöksenteko edustaa käytännön opiskelun alkuvaiheessa?
3. Miten opistoasteen ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden päätöksenteko eroaa toisistaan kolmannen ja neljännen lukukauden käytännön opiskelun aikana?

4 Tutkimusaineisto, aineiston keruu ja analysointi
4.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusaineisto
4.1.1 Tutkimuksen kohderyhmä
Tutkimuksen kohderyhmä koostuu 32:sta sairaanhoidon opiskelijasta, jotka aloittivat
opiskelunsa opistoasteella erään suuren (yli 500 opiskelijaa) terveydenhuolto-oppilaitoksen peruslinjalla (sisätauti-kirurgisen sairaanhoidon ylioppilaspohjaisella opintolinjalla)
joko tammikuussa 1987 tai 1988 sekä 23:sta ammattikorkeakoulussa opiskelunsa vuonna
1996 aloittaneesta hoitotyön opiskelijasta (10 mielenterveyshoitaja- ja 13 terveydenhoitajaopiskelijaa). Opistoasteen opiskelijoiden päätöksenteon kehittymistä koulutuksen eri
vaiheissa tutkitaan seuraamalla heidän potilaan hoitoa koskevaa keskusteluaan osastotuntien aikana sekä analysoimalla opiskelijoiden käytännön opiskeluun liittyviä potilaan hoitoa koskevia kirjallisia tehtäviä.
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden päätöksentekoa selvitetään heidän käytännön opiskelun aikana laatimistaan kirjallisista hoitosuunnitelmista. Sekä osastotunnit että kirjalliset tehtävät kuuluivat opiskelijoiden käytännön opiskelun suoritusvaatimuksiin.

4.1.2 Osastotunnit
Jokaiselle osastotunnille osallistui kahdeksan opiskelijaa, opettaja ja osastolta yhdestä
kahteen hoitajaa. Kahdella osastolla opiskelevien opiskelijoiden osastotunnit pidettiin
yhdessä, jolloin opiskelijamäärä oli 16. Poikkeuksen tästä muodostivat vuonna 1987 alkaneen ryhmän viidennen lukukauden osastotunnit, jotka toteutettiin käytännön opiskelujakson jälkeen luokassa. Näille osastotunneille osallistui 16 opiskelijaa ja opettaja. Osastotunneilla käsiteltiin sisätautia tai kirurgista sairautta sairastavan potilaan hoitosuunnitelmia. Ne toteutettiin opiskelijakeskeisesti siten, että vuorollaan kaksi opiskelijaa vastasi
tunnin kulusta. Opettaja puuttui keskusteluun ainoastaan tarvittaessa. Osastotunnit alkoivat vastuuvuorossa olevien opiskelijoiden alustuksella. Alustuksessaan he esittelivät osastotuntipotilaan ja kävivät läpi potilaan taustatiedot. Sen jälkeen opiskelijat yhdessä vas-
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tuuvuorossa olevien opiskelijoiden johdolla suunnittelivat kyseisen potilaan hoitoa. Osastotuntiaineisto on koottu taulukossa 1.
Taulukko 1. Tutkimusaineisto: Opistoasteen osastotunnit (N=10), osastotunneille
osallistuneet opiskelijat (osastotuntia kohti N=8 IV ja VI-lukukausi, N=16 V-lukukausi).
Litteroitujen sivujen määrä

Opiskelijoiden lausumien määrä

22

184

Lukukausi

Osastotunnit

IV

Sisätaudit

IV

Keuhkosairaudet

20

169

IV

Sisätaudit

24

239

V

Lastentaudit

21

237

V

Lastentaudit

20

219

VI

Hematologia

35

400

VI

Kirurgia

41

423

VI

Kirurgia

28

272

VI

Kirurgia

30

323

VI

Kirurgia

33

368

274

2834

Yhteensä 10

4.1.3 Kirjalliset tehtävät
Käytännön opiskelussaan opiskelijoilla oli kutakin kliinisen opiskelun jaksoa kohti yksi
kirjallinen tehtävä (taulukko 2).
Taulukko 2. Opiskelijoiden (opistoaste: N=32 III-lukukausi, N=15 V ja 16 VII lukukausi
ammattikorkeakoulu: N=23) kliinisten opiskelujaksojen aikana suorittamat kirjalliset
tehtävät (N=4).
Lukukausi

Kirjallinen tehtävä

Litteroitujen
sivujen määrä

Opiskelijoiden lausumien
määrä

Opistoaste
III

Kliinisen hoito-opin perusteet:
Hoitoprosessi, liite 1

324

4414

V

Sairaan lapsen hoito-oppi, liite 2

102

1606

VII

Sisätauti-kirurgisen hoito-opin
syventävät opinnot:
Hoitosuunnitelma, liite 3

208

3130

Ammattikorkeakoulu
III ja IV

Yhteensä

Sisätautien sairaanhoito:
Hoitosuunnitelma

320

954

4691

13841
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Kliinisen hoito-opin perusteet. Opistoasteella kliinisen hoito-opin perusteiden käytännön opiskelussa molemmat opiskelijaryhmät (16 vuonna 1987 ja 16 vuonna 1988 opiskelunsa aloittanutta opiskelijaa) tekivät kolmannella lukukaudella hoitoprosessia käsittelevän kirjallisen tehtävän (liite 1). Tehtävän neljä ensimmäistä osatehtävää koski hoitosuunnitelman laadintaa: hoidon tarpeen määrittelyä, hoidon suunnittelua, toteutusta ja arviointia “omalle hoitopotilaalle”. Viidennessä osatehtävässä kysyttiin opiskelijoiden oppimiskokemuksia. Näitä olivat havaintojen teko nonverbaalisesta viestinnästä, potilashaastattelusta saadun tiedon riittävyyden arviointi hoidon tarpeen määrittämiseksi sekä muut tiedonsaantitavat potilaasta. Edelleen tässä osatehtävässä opiskelijaa pyydettiin arvioimaan
oman ihmiskäsityksensä näkymistä hoitotyössä, omaa työsuoritustaan sekä kokemuksiaan
osallistumisesta hoitotapahtumaan. Lopuksi osatehtävässä kysyttiin, millaisia teoriaineita
opiskelija oli voinut soveltaa hoitotapahtumaan ja mitä lähdekirjallisuutta hän oli käyttänyt.
Sairaan lapsen hoito-oppi. Opistoasteen viidennellä lukukaudella opiskelijat opiskelivat sairaan lapsen hoito-opin tavoitteiden mukaisesti hoitotyötä käytännössä. Kyseinen
opiskelujakso kesti yhdeksän päivää. Opiskelijoilla oli kullakin oma tarkkailtava lapsi,
jonka hoidosta vuonna 1988 opiskelunsa aloittaneet opiskelijat tekivät osastotunnin
sijasta kirjallisen tehtävän (liite 2). Tehtävän suoritti 15 opiskelijaa. Yksi opiskelija ei
osallistunut kyseiseen käytännön opiskeluun. Tehtävä muodostui seuraavista osatehtävistä:
1. Hoitolapsen esittely
2. Lasten sairaanhoidon periaatteiden ilmeneminen ja toteutuminen “oman lapsipotilaan“ hoidossa
3. Lapsipotilaalla tarkkailujakson aikana ilmenevät ongelmat (fyysiset, psyykkiset ja
sosiaaliset)
4. Lapsipotilaan ja hänen perheensä saama ohjaus ja sen onnistumisen arviointi
5. Perheen hoitoonosallistumismahdollisuuksien arviointi lapsen sairaalahoidon aikana
ja hoitoon osallistumiseen vaikuttavat tekijät
Sisätautikirurgisen hoito-opin syventävät opinnot. Opistoasteella opiskelunsa vuonna
1987 aloittaneet opiskelijat (16) laativat syventävissä opinnoissaan omalle hoitopotilaalle
kirjallisen hoitosuunnitelman itse valitsemansa hoitotyön mallin mukaan (liite 3).
Sisätautien sairaanhoito. Ammattikorkeakoulussa opiskelevat opiskelijat laativat sisätautien sairaanhoidon käytännön opiskelujaksolla kirjallisena opiskelutehtävänään potilaan hoitosuunnitelman. Erityistä ohjeistusta opiskelijat eivät saaneet kyseisen tehtävän
tekemiseen. Ammattikorkeakouluopiskelijoista terveydenhoitajaopiskelijat (13) tekivät
kyseisen tehtävän kolmannella lukukaudella ja mielenterveyshoitajiksi opiskelevat opiskelijat (10) neljännellä lukukaudella. Kyseessä molempien ryhmien osalta oli sama käytännön opiskelujakso (sisätautien sairaanhoito), joka sijoittui käytännön syistä eri lukukausille. Opiskelijaryhmiä käsitellään tässä tutkimuksessa yhtenä ammattikorkeakouluopiskelijoiden ryhmänä, koska kysymyksessä on kaksi pientä, samaa opiskelujaksoa suorittavaa opiskelijaryhmää.

39

4.2 Tutkimusmenetelmä
Kysymyksessä on laadullinen evaluaatiotutkimus, jossa määriä käytetään vain viitteellisinä. Tähän tutkimukseen valittiin kvalitatiivinen tutkimusote, koska se soveltuu ilmiöiden
tutkimiseen, joiden perusta on tajunnassa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja sitä
jäsentävässä kielessä (Perttula 1995, 98). Ratkaisu perustuu myös tutkittavaan ongelmaalueeseen, joka määrittelee, millainen tutkimusote valitaan (Burns & Grove 1995, Beaye
& Nicoll 1997). Tämän tutkimuksen lähtökohtana ovat opiskelijoiden käytännön opiskeluun liittyvät oppimiskokemukset, jotka välittyvät heidän osastotuntikeskustelujensa ja
potilaan hoidon suunnitteluun liittyvien kirjallisten tehtävien kautta. Tutkimus toteutetaan pääasiallisesti kvalitatiivisena, koska tällöin saadaan opiskelijoiden päätöksenteon
kehittymisestä todenmukaisempaa ja syvällisempää tietoa kuin käyttämällä kvantitatiivista tutkimusotetta.
Tässä tutkimuksessa on yhdistetty kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen lähestymistapa.
Niiden yhdistäminen on mahdollista samassa tutkimuksessa ( esim. Field & Morse 1995,
Beyea & Nicoll 1997) ongelman tutkimiseen joko vuorotellen tai samanaikaisesti (Field
& Morse 1995). Kvantitatiivista ja kvalitatiivista analyysiä voidaan pitää jatkumona, ei
vastakohtina tai toisensa pois sulkevina analyysimalleina (Alasuutari 1995, 23). Tässä tutkimuksessa kvalitatiivisen analyysin rinnalla käytetään kvantitatiivista analyysiä, koska
ne täydentävät toisiaan (Burns & Grove 1995, 1997, Field & Morse 1995). Lisäksi evaluaatio edellyttää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa tutkittavasta ilmiöstä (esim.
Mitchell & Cody 1991). Kvaltatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi tuottavat erilaista tietoa, joka on hyödyllistä hoitotyön käytännön ja koulutuksen kehittämisen kannalta (vrt.
Burns & Grove 1995, 1997). Usean analyysimenetelmän yhdistäminen lisää myös tutkimuksen luotettavuutta (Perttula 1995, 103). Tässä tutkimuksessa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen analyysimenetelmän yhdistäminen lisää tutkimuksen luotettavuutta, koska niiden käyttäminen antaa monipuolisemman ja syvällisemmän kuvan opiskelijoiden päätöksentekoprosessin oppimisesta kuin yhden analyysimenetelmän käyttäminen.
Laadullisessa tutkimuksessa, kuten tutkimuksessa yleensäkin, tutkimuksen tarkoitus
ohjaa aineiston analyysiä. Myös tutkimuksen lähtökohdat muodostavat perustan sen
menetelmälliselle etenemiselle. Tämä tutkimus on todellisuuteen kohdistuvaa empiiristä
tutkimusta, jonka kohteena ovat osastotunneilla tapahtuvat keskustelut ja opiskelijoiden
käytännön opiskeluun liittyvät kirjalliset tehtävät. Analyysimenetelmänä käytetään sisällönerittelyä. Todellisuutta eli osastotunneilla tapahtuvaa keskustelua ja opiskelijoiden kirjallisten tehtävien sisältöä kuvataan ensisijaisesti laadullisten (sisällöllisten) ominaisuuksien avulla.
Laadullinen tutkimus korostaakin ilmiöiden ymmärtämistä niistä itsestään ja niiden
laadullisista ominaisuuksista käsin. Tämä ymmärtäminen edellyttää tutkimuskohteen tulkitsemista, jossa keskeistä on huomion kiinnittäminen asioiden ja niitä kuvaavien sanojen merkityksiin. Siinä pyritään luomaan kokonaisnäkemys tarkasteltavaan ilmiöön tulkitsemalla sen yksityiskohtien merkityksiä suhteessa sen kokonaisuuteen (Hämäläinen 1987,
Field & Morse 1995, Burns & Grove 1995, 1997.) Myös sisällönerittelyssä tulkinnan nähdään tavallisesti liittyvän tekstin piilevään sisältöön. Sisällönerittelyssä tekstin analyysi
on täysin riippuvainen yksittäisestä tulkitsijasta, sillä tekstin merkitys on sen tulkitsijan
antama merkitys (esim. Field & Morse 1995, Burns & Grove 1997, Kyngäs & Vanhanen
1999).
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Perinteisesti evaluaatio on rajoittunut esimerkiksi oppivaan yksilöön tai tietyn sisältöalueen omaksumiseen (Aavarinne 1993). Klassinen evaluaatiotutkimus vastaa kysymykseen, miten tavoitteet saavutetaan (Polit & Hungler 1995). Opetusta ja opiskelua koskevassa evaluaatiotutkimuksessa yleensä on kysymys opinto-ohjelman kehittämisestä, jonka
tuloksena esitetään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja josta seuraa muutos vallitsevaan tilanteeseen (Aavarinne 1993). Evaluaatio voidaan nähdä yhtä oppimistilannetta laajempana
prosessina (Cohen & Manion 1991, Bond 1991, Polit Hungler 1995). Se kohdistuu tässä
tutkimuksessa sairaanhoidon opiskelijoiden päätöksentekoprosessin oppimiseen opiskelun eri vaiheissa.
Pääasiallisesti laadullisena evaluaatiotutkimuksena tässä tutkimuksessa arvioidaan
opiskelijoiden oppimistuloksia ja pyritään tulosten pohjalta tekemään ehdotuksia opetuksen kehittämiseksi. Päätelmät tehdään aineiston sisällön pohjalta. Tutkimuksessa ei noudata suoranaisesti klassisen evaluaatiotutkimuksen ideaa, jonka mukaan tutkimus vastaa
kysymykseen, miten tavoitteet saavutettiin (esim. Polit & Hungler 1995). Tässä tutkimuksessa opetussuunnitelman tavoitteita ei käytetä klassisen evaluaatiotutkimuksen peraatteiden mukaisesti arviointikriteereinä, koska tavoitteet saattavat olla jo vanhentuneita tai
ideaaleja, joten niillä ei ole juurikaan yhteyttä todellisuuden kanssa. Toiseksi opetussuunnitelmat ovat oppilaitoskohtaisia, joten ne eivät ole vertailukelpoisia ja siitä syystä niiden
käyttö arviointikriteereinä saattaa muodostua ongelmalliseksi. Kolmanneksi opetussuunnitelmissa hoitotieteellinen ajattelu on vielä kehittymässä, joten opetussuunnitelmien
tavoitteiden käyttö arviointikriteereinä tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista. Evaluaatio perustuu tässä tutkimuksessa tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen ja päätöksentekoa selvittäviin tutkimuksiin. Kuitenkin samoin kuin evaluaatiotutkimuksessa tämänkin tutkimuksen tavoitteena on opetuksen kehittäminen tutkimuksesta saadun tiedon
avulla. Lisäksi teoreettinen viitekehys ohjaa tutkimuksen kulkua, vaikka perinteisessä
evaluaatiotutkimuksessa lähtökohtana ei olekaan suoranaista teoriaa.
Evaluaatiotutkimuksessa voidaan seurata samaa prosessia ja kerätä aineistoa prosessin
eri vaiheissa. Tällaisen tutkimuksen tyypillinen piirre on prosessin menestymisen arviointi ja kehittämishaasteiden tuottaminen (Cormack & Benton 1991). Tässä tutkimuksessa seurataan sairaanhoidon opiskelijoiden päätöksenteon kehittymistä opistotasoisessa
koulutuksessa kolmannelta lukukaudelta koulutuksen loppuun sekä ammatikorkeakoulun
alkuvaiheessa kolmannella ja neljännellä lukukaudella. Osastotuntiaineistoa ja opiskelijoiden kirjallisten tehtävien tuottamaa aineistoa kerätään eri lukukausilta. Tutkimuksen
tavoitteena on tuottaa kehittämishaasteita koulutukselle.
Evaluaatiota voidaan suorittaa retrospektiivisesti, ohjelman suunnitteluvaiheessa tai
toiminnan ollessa käynnissä (Duffy 1985). Tässä tutkimuksessa evaluaatiota suoritettiin
pääasiallisesti retrospektiivisesti osastotunneilta ja opiskelijoiden kirjallisista tehtävistä
kerättyjen aineistojen analysoinnin yhteydessä. Lisäksi tutkimuksen tekijä suoritti alustavaa evaluaatiota myös toiminnan aikana nauhoittaessaan osastotuntikeskusteluja.

4.3 Tutkimusaineiston keruu
Opiskelijoiden hoitotyön päätöksenteon oppimisen selvittämiseksi aineisto kerättiin opistotasoisesta koulutuksesta vuosina 1988-1991 nauhoittamalla potilaan hoidon suunnitte-
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lua koskevat osastotuntikeskustelut (lukukaudet IV-VI) ja kokoamalla opiskelijoiden käytännön opiskelujaksoilla laatimat kirjalliset tehtävät: Kliinisen hoito-opin perusteet (IIIlukukausi, liite 1), sairaan lapsen hoito-oppi (V-lukukausi, liite 2) ja sisätauti-kirurgisen
hoito-opin syventävät opinnot (VII-lukukausi, liite 3) sekä ammattikorkeakoulutasoisesta
koulutuksesta opiskelijoiden laatimat kirjalliset hoitosuunnitelmat vuosina 1997-1998
kolmannelta ja neljänneltä lukukaudelta.
Opistotasoisen koulutuksen tutkimusaineiston keruu alkoi keväällä 1988 ja päättyi
keväällä 1991. Aineisto kerättiin nauhoittamalla terveyskeskusten vuodeosastoilla kaikki
opiskelijoiden ensimmäisen kliinisen opiskelujakson osastotunnit (11), jotka analysoitiin
tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa 1991 (lisensiaatin tutkimus). Jatkossa neljänneltä
lukukaudelta alkaen nauhoitettiin kunkin käytännön opiskelujakson osastotunnit jakson
alussa ja lopussa (10) aina koulutuksen loppuun saakka. Opiskelijoiden kliinistä opiskelua
koskevat potilaan hoidon suunnittelua käsittelevät kirjalliset tehtävät (liitteet 1-3) koottiin kultakin lukukaudelta. Vastaavat ammattikorkeakouluopiskelijoiden kirjalliset hoitosuunnitelmat kerättiin syksyllä 1997 ja keväällä 1998. Ammattikorkeakoulusta kerättiin
vain yksi aineisto käytännön opiskelun alkuvaiheesta, koska opiskelijat olivat aineiston
keruuvaiheessa edenneet vasta kolmannelle ja neljännelle lukukaudelle ja olivat kyseisenä
ajankohtana ainoat ammattikorkeakouluopiskelijat tutkimukseen osallistuneessa oppilaitoksessa.
Tutkimukseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä huolehdittiin koko tutkimusprosessin
ajan. Tutkimuksen tekijä informoi opistoasteen opiskelijoita tapaamalla heidät ennen
aineiston keruun aloittamista. Käytännön syistä ammattikorkeakouluopiskelijat saivat
vastaavan informaation ryhmänsä opettajan välityksellä. Opiskelijoita informoitiin ennen
aineiston keruun aloittamista tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta. Tutkimukseen osallistuville on taattava anonymiteetti eli mahdollisuus osallistua nimettöminä (Burns & Grove
1995). Lisäksi heillä on oikeus tietää, mitä heille tutkimuksessa tehdään, jos he osallistuvat siihen (Burns & Grove 1995, Vehviläinen-Julkunen 1997, 29). Opiskelijoille kerrottiin
tutkimuksen tarkoitus ja luottamuksellisuus, ettei heidän henkilöllisyytensä tule esille tutkimuksen missään vaiheessa. Heidän nimensä peitettiin kirjallisista tehtävistä ja aineiston
käsittelyssä käytettiin numerokoodia. Osastotuntinauhoissa käytettiin heidän etunimiään.
Tutkimuksen tekijä kertoi heille aineiston luottamuksellisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. Heille kerrottiin, että tutkimusaineistoa analysoi ja käsittelee ainoastaan tutkimuksen tekijä. Opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua vapaaehtoisesti tutkimukseen. Heille
kerrottiin, että he voivat keskeyttää osallistumisensa missä tahansa tutkimuksen vaiheessa.
Luvat tutkimusaineiston keräämiseen anottiin sekä oppilaitokselta että terveyskeskuksilta ja sairaalalta, joissa kyseisten opiskelijoiden käytännön opiskelu toteutettiin. Luvat
anottiin kunkin laitoksen käytännön mukaisesti ja saatiin kaikilta osapuolilta. Kirjallisessa
tutkimuslupa-anomuksessa kerrottiin tutkimuksen tarkoitus. Lisäksi korostettiin tutkimuksessa kerättävän tiedon luottamuksellista käsittelyä ja säilyttämistä. Myös hoitosuunnitelmapotilaiden anonymiteetistä huolehdittiin. Hoitosuunnitelmissa heidän nimensä oli
vaihdettu ja tutkimusraportissa käytetyistä suorista lainoista poistettiin potilaan nimen
lisäksi hänen kotipaikkakuntansa nimi. Myöskään tutkimuksessa mukana olleiden oppilaitoksen, terveyskeskusten ja sairaalan nimeä ei käytetä tutkimusraportissa.
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4.4 Aineiston analysointi
Aineiston analyysissä käytettiin sisällönerittelyä induktiivisesti ja deduktiivisesti (vrt.
Kyngäs & Vanhanen 1999). Aineiston analysointi suoritettiin manuaalisesti. Aineiston
rikkaudesta ja tutkimuksen tarkoituksesta johtuu, että valmiiden tietokoneohjelmien käytön ei katsottu soveltuvan tämäntyyppisen aineiston analysointiin. Lisäksi niiden käyttö
tuottaisi melko pinnallista tietoa opiskelijoiden päätöksenteon oppimisesta. Aineiston
analysointia varten muodostettiin sisältöluokat. Ne voidaan laatia joko tutkittavan sisällön pohjalta tai sisältöluokkien muodostamisessa voidaan käyttää jotain ulkopuolista käsitejärjestelmää, viitekehystä tai teoriaa (esim. Pietilä 1976, Tesch 1992, Miles & Huberman 1994). Tässä tutkimuksessa käytettiin sekä tutkittavan sisällön mukaan muodostettua että ulkopuoliseen käsitejärjestelmään pohjautuvaa luokitusta, joka muodostetiin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen perusteella.
Tutkimuksessa analysoitiin nauhoitetuista osastotunneista osallistujien verbaaliset
ilmaukset ja opiskelijoiden kirjallisista tehtävistä kirjalliset ilmaisut (esim. Pietilä 1976,
Polit & Hungler 1995). Analyysin aluksi osastotuntinauhoitukset litteroitiin sana sanalta
tekstiksi ja opiskelijoiden kirjalliset tehtävät kirjoitettiin puhtaaksi jatkotyöskentelyn helpottamiseksi, koska osa opiskelijoista oli kirjoittanut tehtävät käsin ja osa niistä oli melko
vaikealukuisia. Samalla aineistosta muodostettiin kokonaiskuva (esim. Forrest 1989,
Burns & Grove 1995, 1997, Field & Morse 1995). Kokonaiskuvan muodostamisen jälkeen aineistosta pyrittiin nostamaan induktiivisesti esiin opiskelijoiden päätöksentekoprosessia kuvaavia ilmauksia.
Opiskelijoiden päätöksenteon selville saamiseksi heidän osastutunneilla esittämänsä
puheenvuorot ja kirjallisissa tehtävissä kirjoittamansa teksti jaettiin lausumiin siten, että
samansisältöiset asiat muodostivat analyysiyksikön. Yksi lausuma voi tällöin muodostua
joko yhdestä tai useammasta virkkeestä (esim. Polit & Hungler 1995, Burns & Grove
1997). Lisäksi opiskelijoiden päätöksentekomallien selvittämiseksi käytettiin deduktiivista luokitusta, joka perustui tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Tämä luokitus
muodostettiin Belenskyn ym. (1986) ja Laurin & Salanterän (1994,1995) kehittämien
päätöksentekomallien pohjalta (kuvio 5).
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L U O VA N P Ä Ä T Ö K S E N T E O N M A L L I

Priorisointi

Kyseenalaistaminen

Vaihtoehtojen
esittäminen

Perusteleminen

Potilaan
kokonaistilanteen
hahmottaminen

POTILASKESKEISEN PÄÄTÖKSENTEON MALLI
Potilaslähtöinen hoitotyö
Potilaalta saadun tiedon
hyödyntäminen

Potilas hoidon subjektina

MALLIORIENTOITUNUT PÄÄTÖKSENTEON MALLI
Hoitotyön tietoperusta ja teoriamallit päätöksentekoa ohjaavina tekijöinä
H O I TA J A K E S K E I S E N P Ä Ä T Ö K S E N T E O N M A L L I
Hoitajan työstä ohjautuva päätöksenteko
Tiedon keruu potilaasta ja kerätyn tiedon vamistaminen
MEKAANISEN PÄÄTÖKSENTEON MALLI
Tiedon kirjaimellinen tulkinta

Lääkärin
määräykset ja/tai
valmiit hoitoohjelmat

Potilas hoidon objektina

Kuvio 5. Hoitotyön päätöksenteon mallien sisältöluokat (mukaeltu Belensky ym. 1986 ja Lauri
& Salanterä 1994, 1995 a ja b).

Tämä päätöksenteon mallien luokittelu ei muodosta selkeää hierarkisiin tasoihin perustuvaa järjestelmää, sillä mikään näistä malleista ei voi esiintyä puhtaana hoitotyön päätöksenteossa käytännön hoitotilanteissa, vaan piirteitä eri malleista voi kyseisissä päätöksentekotilanteissa esiintyä yhdistyneenä. Kuitenkin periaatteessa kehittyneintä päätöksentekoa edustaa luovan päätöksenteon malli ja vähiten kehittynyttä mekaaninen päätöksenteon malli. On huomattava, että rationaalinen päätöksenteko, jota mekaanisen päätöksenteon malli lähinnä edustaa, on luovan päätöksenteon kehittymisen perusedellytys.
Mekaanisen päätöksenteon mallissa, joka edustaa rationaalista päätöksentekoa korostuu päätöksenteon ulkoaohjautuvuus. Hoitaja toteuttaa reseptinomaisesti potilaan ongelmaan tai sairauteen liittyviä hoito-ohjeita ja laadittuja hoitosuunnitelmia. Usko auktoriteetteihin on keskeistä ja tieto tulkitaan kirjaimellisesti. Potilas nähdään hoidon kohteena.
Hoitajakeskeisen päätöksenteon malli edustaa informaation prosessointiin liittyvää
päätöksentekoa. Hoitaja hankkii runsaasti tietoa potilaasta ja varmistaa hankkimiaan tietoja eri lähteistä ennen päätöksentekoa.
Malliorientoitunut päätöksenteon malli edustaa informaation prosessointiin perustuvaa päätöksentekoa, jossa hoitotyön tietoperusta ja erilaiset teoreettiset mallit ohjaavat
hoitajan päätöksentekoa.
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Potilaskeskeisessä päätöksenteon mallissa, joka edustaa myös informaation prosessointiin liittyvää päätöksentekoa, hoitaja käyttää päätöksenteossa omaa tietoperustaansa ja
potilaalta saamaansa tietoa. Potilas osallistuu aktiivisesti omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.
Luovan päätöksenteon malli. Luovan päätöksenteon mallissa, joka perustuu intuitiiviseen päätöksentekoteoriaan, hoitaja hahmottaa nopeasti potilaan kokonaistilanteen, oivaltaa oleelliset asiat nopeasti ja priorisoi ne (Lauri ym. 1998). Luovaan päätöksentekoon
sisältyy sekä analyyttisiä että intuitiivisia ajtteluprosesseja. Hoitaja kyseenalaistaa potilaan hoitoon liittyviä asioita, esittää vaihttoehtoisia ratkaisuja potilaan hoitotyön ongelmien ratkaisemiseksi ja perustelee valintojaan. Tässä tutkimuksessa luovan päätöksenteon
malli on haluttu säilyttää yhtenä sisältöluokkana. Sisällöltään se ei täysin vastaa Laurin ja
Salanterän (1995a,b) tutkimuksessaan tuottaman mallin sisältöä. Aikaisemmissa tutkimuksissa (Benner 1984, 1989, Benner & Tanner 1987, Benner ym. 1992, 1999) on
todettu, että luovan päätöksenteon malliin perustuvaa päätöksentekoa ei voida saavuttaa
opiskelun aikana, mutta intuitiota voidaan oppia jo koulutuksen aikana (Benner & Tanner
1987, Benner ym. 1999).
Opiskelijoiden oppimisen tason selvittämiseksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden
lausumat heidän kirjallisista hoitosuunnitelmistaan koodattiin käyttäen Leiwon ym.
(1987) luokan pienryhmäkeskusteluissa kehittämän ilmausten sisällöllisen luokituksen
tiedon esittämistä kuvaavia ilmauksia. Tiedon esittämistä koskevia ilmauksia täydennettiin vaihtoehdon kuvaavalla ilmauksella, joka kyseisen luokituksen mukaan kuuluu sisällöllisiin lisämääreisiin (liite 4). Luokituksen valinta perustuu siihen, että se soveltui hyvin
samasta aineistosta tehdyssä aikaisemmassa tutkimuksessa (Kuokkanen 1991) kuvaamaan sisällöllisesti oppimisen eri tasoja.
Opistoasteella opiskelevien opiskelijoiden osalta käytettiin aikaisemmassa tutkimuksessa (Kuokkanen 1991) samasta aineistosta kolmannen lukukauden osastotunneilta
samalla mittarilla saatuja tuloksia.
Tiedon esittämistä kuvaavat ilmaukset koskevat informoivia ilmauksia eli kirjasta tai
muusta taustamateriaalista otettuja faktoja tai tilanteessa tunnetuksi oletettavia asioita.
Niitä ovat ilmiöiden, asioiden, esineiden, henkilöiden ja/tai paikkojen nimien sekä tapahtumien ajankohtien nimeäminen sekä käsitteiden määrittely ja asioiden ja ilmiöiden
kuvaaminen. Tiedon esittämiseen kuuluu myös jostakin asiasta henkilökohtaisiin mieltymyksiin ja makuasioihin perustuvia mielipiteitä tai loogiseen päättelyyn perustuvia arviointeja. Selitysilmauksissa esitetään asioiden tai ilmiöiden keskinäisiä riippuvuussuhteita, syitä, seurauksia, ehtoja ja perusteluja. Kokemusilmauksissa esitetään menneisyydessä tapahtuneita henkilökohtaisia kokemuksia ja eläytymisilmauksissa asetutaan ennen
kokemattomaan tilanteeseen tai toisen henkilön asemaan tai eläydytään toisen tuntemuksiin. Vaihtoehdon esittämistä kuvaava ilmaus esittää vaihtoehtoisen kuvauksen, selityksen, tai ratkaisun esittämisen (liite 4).
Aineiston analysoinnissa käytettiin rinnan numeerista (kvantitatiivista) ja sanallista
(kvalitatiivista) kuvailua, koska ne täydentävät toisiaan (Alasuutari 1995, Field & Morse
1995). Tilastollisena menetelminä käytettiin frekvenssi- ja prosenttilukuja sekä ristiintaulukointia. Tilastomenetelmien valinnan perusteena on laadullisen analysointimenetelmän
käyttö tutkimuksessa. Tuloksissa kuvataan opiskelijoiden osastotunneilla ja kirjallisista
tehtävissä ilmaisemaa päätöksentekoprosessia ja päätöksenteon malleja, joiden pohjalta
tehdään päätelmiä opetuksen kehittämiseksi.

5 Tutkimuksen tulokset
Opistoasteen osastotunneilla sekä opistoasteen että ammattikorkeakoulun kirjallisissa tehtävissä opiskelijat laativat potilaiden hoitosuunnitelmat hoitotyön prosessin vaiheiden
mukaan. Heidän esittämissään lausumissa oli 52 hoitotyön prosessin vaiheita kuvaavaa
luokkaa, jotka ryhmitettiin hoitotyön päätöksentekoprosessin vaiheiden mukaisesti kuuteen pääluokkaan: 1) potilaan henkilö- ja taustatiedot, 2) hoitoon hakeutumisen syy, 3)
hoitotyön ongelmat 4) hoitotyön tavoitteet, 5) hoitotyön toteuttaminen, joka muodostui
hoitotyön keinoista ja lääketieteellisestä hoidosta ja 6) hoitotyön arviointi. Pääuokat
jakaantuivat 46 alaluokkaan (liite 5)

5.1 Opistoasteen opiskelijoiden päätöksenteon kehittyminen opiskelun
eri vaiheissa
5.1.1 Opiskelijoiden päätöksentekoprosessi
Osastotunnit. Osastotuntikeskusteluissa opiskelijat keskittyivät potilaan hoidon toteuttamiseen, hoidon arviointiin ja hoito-ongelmien määrittelyyn. Osastotuntia kohti tarkasteltuna hoitotyön päätöksentekoprosessin vaiheita kuvaavista lausumista esiintyi eniten potilaan hoidon toteuttamista koskevia lausumia, joita oli yli kolmasosa opiskelijoiden esittämistä lausumista. Toiseksi eniten aineistossa oli hoidon arviointia koskevia lausumia, joita oli yli viidesosa esitetyistä lausumista. Lähes yhtä paljon opiskelijat nimesivät potilaan
hoito-ongelmia. Niitä koskevia lausumia oli vajaa viidesosa heidän esittämistään lausumista. Vähiten esiintyi potilasta, potilaan hoitoon hakeutumisen syytä ja hoidon tavoitteita koskevia lausumia. Kaikilla lukukausilla hoitotyön prosessin vaiheiden määrällinen
esiintymisjärjestys oli sama (taulukko 3).
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Taulukko 3. Opistoasteen opiskelijoiden osastotunneilla esittämien hoitotyön päätöksentekoprosessin eri vaiheita kuvaavien lausumien (N=819) jakaantuminen lukukausittain
osastotuntia (N=10) kohti frekvensseinä ja prosentteina.
Hoitotyön
päätöksentekoprosessi
Hoitotyön toteuttaminen
Hoitotyön arviointi
Hoitotyön ongelmat
Hoitotyön tavoitteet
Potilaan henkilö- ja taustatiedot
Hoitoon hakeutumisen syy
Yhteensä

Lukukaudet
IV

V

Yhteensä

VI

f
72
52
48
19
23
28

%
9
6
6
2
3
3

f
84
39
38
33
36
29

%
10
5
5
4
4
4

f
132
84
45
27
17
13

%
16
10
6
3
2
2

f
288
175
131
79
76
70

%
35
21
17
9
9
9

242

29

259

32

318

39

819

100

Kirjalliset tehtävät. Samoin kuin osastotunneilla tarkastelivat opistoasteen opiskelijat
myös kirjallisissa tehtävissään useimmin potilaan hoitotyön toteuttamista ja arvioivat
potilaan hoitoa. Hoitotyön toteuttamista kuvaavia lausumia oli yli kolmasosa heidän esittämistään lausumista. Lähes yhtä paljon aineistossa oli hoitotyön arviointia koskevia lausumia (vajaa kolmasosa opiskelijoiden esittämistä lausumista). Huomattavasti harvemmin
opiskelijat nimesivät hoitotyön ongelmia (13 % opiskelijoiden esittämistä lausumista) ja
kuvasivat potilaan henkilö- ja taustatietoja (11 % opiskelijoiden esittämistä lausumista).
Vähiten opiskelijat kartoittivat potilaan hoitoon hakeutumisen syytä (7 %) sekä asettivat
hoidon tavoitteita (5 %) (taulukko 4).
Taulukko 4. Opistoasteen opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä esittämien hoitotyön päätöksentekoprosessin eri vaiheita kuvaavien lausumien (N=6943) jakaantuminen aineistosta nouseviin sisältöluokkiin opiskelijaryhmää (N=16) kohti frekvensseinä ja prosentteina.
Hoitotyön
päätöksentekoprosessi

Lukukaudet
III

V

Yhteensä

VII

Hoitotyön toteuttaminen
Hoitotyön arviointi
Hoitotyön ongelmat
Potilaan henkilö- ja taustatiedot
Hoitoon hakeutumisen syy
Hoitotyön tavoitteet

f
741
666
275
221
191
113

%
10
10
4
3
3
2

f
512
322
260
331
181
0

%
7
4
4
5
2
0

f
1189
1023
389
185
135
209

%
17
15
5
3
2
3

f
2442
2011
924
737
507
322

%
34
30
13
11
7
5

Yhteensä

2207

32

1606

23

3130

45

6943

100

Lukukausittain tarkasteltuna hoitotyön päätöksentekoprosessin vaiheiden määrällisessä esiintymisjärjestyksessä esiintyi jonkin verran vaihtelua (taulukko 5).
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Taulukko 5. Hoitotyön päätöksentekoprosessin eri vaiheiden määrällinen esiintymisjärjestys opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä eri lukukausilla.
III-lukukausi
1. Hoitotyön toteuttaminen
2. Hoitotyön arviointi
3. Hoitotyön ongelmat
4. Potilaan henkilö- ja taustatiedot
5. Hoitoon hakeutumisen syy
6. Hoitotyön tavoitteet

V-lukukausi
1. Hoitotyön toteuttaminen
2. Hoitotyön arviointi
3. Potilaan henkilö-ja taustatiedot
4. Hoitotyön ongelmat
5. Hoitoon hakeutumisen syy

VII-lukukausi
1. Hoitotyön toteuttaminen
2. Hoitotyön arviointi
3. Hoitotyön ongelmat
4. Hoitotyön tavoitteet
5. Potilaan henkilö- ja taustatiedot
6. Hoitoon hakeutumisen syy

Kaikilla lukukausilla korostuivat hoitotyön toteuttaminen ja arviointi. Sen sijaan eniten
vaihtelua esiintyi potilaan henkilö- ja taustatietojen ja hoitotyön tavoitteita koskevien lausumien esiintymisjärjestyksessä eri lukukausilla. Potilaan henkilö- ja taustatietoja tuotiin
esille useammin lastensairaanhoidon käytännön opiskelussa viidennellä lukukaudella.
Kun taas hoidon tavoitteet saivat potilaan henkilö- ja taustatietoja enemmän huomiota
seitsemännellä lukukaudella syventävien opintojen kirjallisissa tehtävissä. Niitä koskevia
lausumia sen sijaan ei esiintynyt lainkaan lasten sairaanhoidon opiskeluun liittyvässä tehtävässä viidennellä lukukaudella.

5.1.1.1 Potilaan henkilö- ja taustatiedot
Opistoasteen osastotunneilla potilaan henkilö- ja taustatiedoista keskustellessaan opiskelijat käsittelivät seuraavia asioita: 1) henkilötiedot, 2) aikaisemmat sairaudet, 3) asuinolot
ja 4) elintavat (liitetaulukko 1, liite 6). Kirjallisissa tehtävissä he tarkastelivat lisäksi potilaan ihmissuhteita ja hänen henkistä vireyttään (liitetaulukko 2, liite 6).
Sekä osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä opiskelijat kokosivat potilaasta hoitotyön prosessin mukaiset oleelliset henkilö- ja taustatiedot Kratzin (1984) esittämien hoitotyön prosessin vaiheiden mukaisesti. Useimmin he kartoittivat potilaan henkilötietoja ja
hänen aikaisempia sairauksiaan koskevia tietoja. Potilaan henkilötietoja kuvaavia lausumia osastotuntia kohti laskettuna oli lähes puolet ja kirjallisissa tehtävissä opiskelijaryhmää kohti laskettuna lähes kaksi viidesosaa opiskelijoiden potilasta käsittelevistä lausumista. Potilaan aikaisempia sairauksia kartoittavia lausumia esiintyi osastotunneilla yli
kolmasosa ja kirjallisissa tehtävissä lähes puolet opiskelijoiden potilasta kuvaamista lausumista. Osastotunneilla opiskelijat keskustelivat vähiten potilaan asuinoloista ja elintavoista ja kirjallisissa tehtävissä potilaan elintavoista (liitetaulukot 1 ja 2, liite 6).
Sekä osastotuntiaineistossa että kirjallisissa tehtävissä potilaan henkilötietoja kuvatessaan opiskelijat esittivät potilaan iän vuosina tai mainitsemalla syntymäajan, ammatin,
siviilisäädyn ja lähimmän omaisen/omaiset. Lisäksi he kertoivat tietoja perheestä mainitsemalla sisarusten tai lasten lukumäärän. Käsitellessään potilaan aikaisempia sairauksia
he luettelivat lääketieteellisiä diagnooseja esimerkiksi seuraavasti: “Anemia, melaena,
mahahaava, sairastanut vasemman puolen hemiplegian, lisäksi vuonna 1982 havaittu tuumori keuhkoissa” tai “Diabetes, dementia senilis ja sairastanut sydämen vajaatoimintaa”.
Potilaan asuinoloista mainittiin kotipaikka, asumismuoto ja asunnon varustustaso (mukavuudet, onko niitä vai puuttuvatko ne ja asuuko yksin vai perheen/lähiomaisen kanssa).
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Kirjalliset tehtävät erosivat osastotunneista siten, että niissä tuotiin esiin jonkin verran
myös potilaan ihmissuhteita ja tarkasteltiin hänen henkistä vireyttään. Opiskelijat mainitsivat ihmissuhteista esimerkiksi, että potilaalla on hyvät suhteet lähiomaisiin tai hänellä
on hyviä ystäviä. Potilaan henkisestä vireydestä he totesivat esimerkiksi, että hän on henkisesti vireä tai hänen henkinen vireystasonsa on laskenut. Opiskelijat kartoittivat potilaan
elintapoja koskevissa lausumissa nautintoaineiden käyttöä (esimerkiksi tupakka ja alkoholi) ja ruokailutottumuksia (esimerkiksi syö liian rasvaista ja yksipuolista ruokaa). Potilaan henkilötietojen, aikaisempien sairauksien ja asuinolojen käsittely ei muuttunut opiskelun edetessä eri lukukausien osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä.
Yhteenveto. Sekä opistoasteen osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä opiskelijat
käsittelivät potilasta koskevia taustatietoja pinnallisesti joko luettelemalla kyseisiä asioita
tai toteamalla ne faktoina. He eivät analysoineet kokoamaansa tietoa hoitotyön ongelmien tunnistamiseksi. Opiskelijat eivät tarkistaneet esimerkiksi, oliko potilaasta koottu
tieto oikeaa, olivatko taustatiedot kattavia ja oliko oleellisia tietoja jäänyt pois tai esiintyikö ristiriitaisia tietoja.

5.1.1.2 Hoitoon hakeutumisen syy
Opiskelijat mainitsivat opistoasteen osastotunneilla potilaan hoitoon hakeutumisen syiksi: 1) sairauden ja sen aiheuttamat oireet, 2) lääketieteellisen hoidon ja tutkimukset ja 3)
ohjauksen tarpeen (liitetaulukko 4, liite 6). Edellä mainittujen lisäksi he nimesivät kirjallisissa tehtävissä potilaan hoitoon hakeutumisen syyksi sosiaaliset ja taloudelliset syyt (liitetaulukko 5, liite 6).
Molemmissa aineistoissa opiskelijat mainitsivat useimmin potilaan hoitoon hakeutumisen syiksi sairauden ja sen aiheuttamat oireet sekä lääketieteellisen hoidon ja tutkimukset. Potilaan sairautta ja sen aiheuttamia oireita kuvaavia lausumia oli osastotunneilla yli
puolet ja opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä lähes puolet hoitoon hakeutumisen syitä
kartoittavista lausumista. Lääketieteellistä hoitoa ja tutkimuksia koskevia lausumia esiintyi osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä kolmasosa potilaan hoitoon hakeutumisen
syitä kartoittavista lausumista. Kaikkina lukukausina sekä osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä esiintymisjärjestys oli sama (liitetaulukot 4 ja 5, liite 6). Seuraavassa esimerkkejä hoitoon hakeutumisen syistä:
“Hoitoon tulon syynä oli insuffcientia cordis, hengenahdistusta, infektio-oireita:
yskää, limaa, kuumeilua, lisäksi dementia senilis, verenkiertohäiriöitä”.
“24.3. tyttö tuli osastolle hengenahdistuksen, yskän ja kuumekouristusten vuoksi”.
“Tuli osastolle kuumeen ja hengenahdistuksen vuoksi”.
Lääketieteellistä hoitoa ja tutkimuksia hoitoon hakeutumisen syynä opiskelijat selvittivät esimerkiksi seuraavasti: “Gastroskopiaa ym. tutkimuksia varten otettu osastolle” ja
“Potilas tullut lääkehoitoa ja sädehoitoa varten.”
Kirjallisissa tehtävissä opiskelijoiden lausumat, jotka koskivat sairautta ja sen aiheuttamia oireita sekä lääketieteellistä hoitoa ja tutkimuksia potilaan hoitoon hakeutumisen
syinä, olivat samankaltaisia kuin osastotuntiaineistossa. Sosiaaliset syyt potilaan hoitoon
hakeutumisen syinä liittyivät potilaan jatkohoitopaikan järjestelyihin esimerkiksi: “Ei selviä enää kotioloissa” tai “Jatkohoitopaikan järjestäminen”.
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Potilaan hoidon tarpeen määrittelyssä sekä osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä
esiintyi vähäisessä määrin ohjauksen tarvetta kuvaavia lausumia (liitetaulukot 4 ja 5, liite
6). Niissä todettiin esimerkiksi, että potilas on tullut osastolle diabeteksen hoidon ohjausta
varten joko vasta sairastuttuaan tai hoidossa todettujen ongelmien vuoksi. Opiskelijat
eivät yksilöineet ohjauksen tarvetta synnyttäneitä ongelmia. Lasten sairaanhoidon käytännön opiskelujaksolla (V-lukukausi) ohjaus kohdistui sekä lapseen että hänen vanhempiinsa (insuliini-injektion antaminen diabetesta sairastavalle lapselle).
Yhteenveto. Potilaan hoitoon hakeutumisen syyn tarkastelu jäi pinnalliseksi. Opiskelijat totesivat hoitoon hakeutumisen syyksi pelkästään lääketieteellisen hoidon ja tutkimukset sekä sairauden tai sen aiheuttamat oireet. He eivät tarkemmin pohtineet, mitkä syyt
aiheuttivat kunkin potilaan kohdalla hoitoon hakeutumisen. He eivät myöskään selvittäneet, mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttivat siihen, ettei potilas selviytynyt kotona, vaan
joutui hakeutumaan hoitoon. Myöskään ohjauksen tarpeeseen johtaneita syitä ja mahdollisia ongelmia ei pohdittu, vaan todettiin pelkästään olemassaoleva ohjauksen tarve:
“Potilas esimerkiksi tuli osastolle diabeteksen hoidon ohjausta varten”.

5.1.1.3 Hoitotyön ongelmat
Sekä opistoasteen osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä opiskelijat nimesivät potilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen tilaan liittyviä hoitotyön ongelmia (liitetaulukot 7 ja 8, liite 6). Molemmissa aineistoissa opiskelijat määrittelivät eniten potilaan fyysistä ja psyykkistä tilaa koskevia hoitotyön ongelmia. Opiskelijoiden esittämistä lausumista osastotunneilla oli lähes puolet ja kirjallisissa tehtävissä yli puolet potilaan fyysiseen tilaan liittyviä hoitotyön ongelmia kuvaavia lausumia. Hoitotyön ongelmia kartoittavia lausumia, jotka koskivat potilaan psyykkistä tilaa, esiintyi osastotunneilla kolmasosa
ja opistoasteen kirjallisissa tehtävissä yli viidesosa opiskelijoiden hoito-ongelmia käsittelevistä lausumista (liitetaulukot 7 ja 8, liite 6).
Opistoasteen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä opiskelijat nimesivät potilaan
psyykkiseen tilaan liittyviä hoitotyön ongelmia jonkin verran enemmän kuin hänen sosiaaliseen tilaansa liittyviä ongelmia. Potilaan psyykkistä tilaa kuvaavia lausumia osastotunneilla oli yli kolmasosa ja kirjallisissa tehtävissä yli viidesosa opiskelijoiden potilaan
hoitotyön ongelmia kartoittavista lausumista. Potilaan sosiaaliseen tilaan liittyviä lausumia osastotunneilla oli yli viidesosa ja kirjallisissa tehtävissä vajaa viidesosa opiskelijoiden potilaan hoitotyön ongelmia kartoittavista lausumista (liitetaulukot 7 ja 8, liite 6).
Opiskelun edetessä lukukaudelta toiselle potilaan ongelmien esiintymisjärjestys ei vaihdellut, vaan kaikissa opiskeluvaiheissa opiskelijat nimesivät eniten fyysisiä, toiseksi eniten psyykkisiä ja vähiten sosiaalisia hoitotyön ongelmia (liitetaulukot 7 ja 8, liite 6).
Potilaan fyysiseen tilaan liittyvät hoitotyön ongelmat.Molemmissa aineistoissa opiskelijat toivat esille potilaan fyysiseen tilaan liittyvinä ongelmina sairauden ja sen aiheuttamat ongelmat sekä potilaan päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen liittyvät ongelmat.
Opiskelijat luettelivat potilaan sairauteen liittyvien ongelmien yhteydessä lääketieteellisiä diagnooseja ja sairauden aiheuttamia oireita esimerkiksi: “ca, infarktus cordis, diabetes, hemiplegia l.dexter tai l. sin. ja rintakipu, hengenahdistus, ysköksiä, spastisuus”. He
nimesivät päivittäisten toimintojen osalta liikkumiseen, ruokailuun ja peseytymiseen liit-
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tyviä ongelmia. Esimerkkejä opiskelijoiden opistoasteen osastotunneilla ja kirjallisissa
tehtävissä esittämistä potilaan sairauteen ja hänen päivittäisistä toiminnoista selviytymiseensä liittyvistä ongelmista esitetään taulukossa 6.
Taulukko 6. Esimerkkejä opistoasteen opiskelijoiden osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä esittämistä potilaan sairauteen ja hänen päivittäisistä toiminnoista selviytymiseensä
liittyvistä hoitotyön ongelmista.
Tutkimusaineisto

Sairauden aiheuttamat hoitotyön ongelmat Päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen liittyvät hoitotyön ongelmat
Opistoaste:
“Halvaus on vaikuttanut tasapainoon”
“Liikuntakyky lähes olematon, joten selviytymiOsastotunnit
(IV-lukukausi).
nen päivittäisistä toiminnoista aiheuttaa rouva
Möttöselle paljon vaikeuksia ja avun tarvetta”
(IV-lukukausi).
“Kipu murtumakädessä sekä sormien
ajoittainen puutuminen + turvotus”
(V-lukukausi).
“Rintakivun rinnalla merkittävä ongelma “Potilas ei pääse itsenäisesti WC:hen”
oli potilaan virtsaamisvaikeudet”
(VII-lukukausi).
(VII-lukukausi).
Kirjalliset tehtävät “Reuman aiheuttama kipu”
“Liikkuminen, pukeutuminen ja peseytyminen
(III-lukukausi)
ongelmallista”
(III-lukukausi).
“Astaman paheneminen, lisääntynyt
“Liikkuminen vaikeaa, lapsi pestävä päivittäin
hengenahdistus ja lisääntynyt liman eritys” suihkussa”
(V-lukukausi).
(V-lukukausi).
“Infarktin aiheuttamien toimintojen vajaus “Kahden tukemana autettava seisomaan, autetja ajoittaiset rintakivut”
tava myös WC:ssä ja suihkussa”
(VII-lukuakausi).
(VII-lukukausi).

Opiskelijat priorisoivat potilaan fyysisiä hoitotyön ongelmia luettelemalla tärkeimmän,
toiseksi tärkeimmän ja seuraavaksi tärkeimmän ongelman. Laatimaansa tärkeysjärjestystä he perustelivat ainoastaan kolmannen lukukauden kirjallisissa tehtävissä esimerkiksi seuraavasti: “Tärkein ongelma tällä alueella on liikunta, koska kuntoutuminen on
siitä kiinni suuresti” ja “Fyysinen kunto on huono, joka vaikuttaa myös henkiseen eheyteen”.
Psyykkiseen tilaan liittyvät hoitotyön ongelmat.Opiskelijat nimesivät potilaan psyykkisiksi hoitotyön ongelmiksi sekä opistoasteen osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä
hänen sairauteen sopeutumiseensa ja mielialaansa liittyvät ongelmat. Lisäksi kirjallisissa
tehtävissä opiskelijat totesivat joillakin potilailla olevan hoitomotivaatioon liittyviä ongelmia, jotka ilmenivät haluttomuutena osallistua omaan hoitoonsa.Potilaan sairauteen
sopeutumisessa esiintyivät hänen sairautensa hyväksymiseen liittyvät ongelmat, joita
opiskelijat kuvasivat osastotunneilla esimerkiksi seuraavasti: “Sitten tuli semmonen hirveen välttelevä vastaus, että ei nyt oikeen, että ei koske ja jotenkin siinä tuli mieleen, että
oisko sellasta, että jotenkin ei halunnu puhua niistä tai tuua esille” tai “Sitten aateltiin
ongelmaksi tään sairauden hyväksyminen” ja “Saa nähä, mitenkä tää menee tää sopeutumisprosessi tässä sairaudessa”.
Kirjallisissa tehtävissä opiskelijat kuvasivat potilaan sairauteen sopeutumiseen liittyviä
ongelmia esimerkikisi seuraavasti: “Kallen fyysisen minäkuvan muutos aiheuttaa hänelle
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ongelmia, hän häpeää jalattomuuttaan” ja “Potilaan sopeutumisessa sairauteensa on
ongelmia”. Potilaan mielialaan liittyvinä ongelmina he kuvasivat potilaan masentuneisuuteen liittyviä oireita, mielialan laskua ja itkuisuutta ja pelkoja esimerkiksi: “En tiedä onko
vielä, mutta ainakin tässä pari päivää sitten oli hyvin itkuherkkä ihan melkein asiasta kuin
asiasta” ja “Välillä erittäin itkuinen ja masentunut” tai “Pelko kohonneen AFOS-arvon
takia”. Näiden ongelmien lisäksi opiskelijat totesivat joillakin potilailla olevan hoitomotivaatioon liittyviä ongelmia, jotka ilmeniväthänen haluttomuutenaan osallistua omaan hoitoonsa, esimerkiksi: “Tytti ei ole halukas osallistumaan hoitoonsa” tai “Tytöllä hoitomotivaatio on ihan ilmeisesti laskenut”.
Potilaan sosiaaliseen tilaan liittyvät hoitotyön ongelmat. Potilaan sosiaaliseen tilaan
liittyvinä ongelmina opistoasteen osastotunneilla opiskelijat pitivät potilaan elämäntilanteeseen ja hänen ihmissuhteisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa liittyviä ongelmia.
Ihmissuhteisiin liittyvinä ongelmina he toivat esille potilaan yksinäisyyden, kontaktien
vähyyden sekä ystävien puutteen. Potilaan riippuvuuteen ja roolitoimintoihin kuuluvia
ongelmia opiskelijat kartoittivat ainoastaan kahdessa ja potilaan jatkohoitoon liittyviä
ongelmia yhdessä lausumassa. Vastaavasti kirjallisissa tehtävissä opiskelijat toivat esille
potilaan roolitoimintoihin, riippuvuuteen, ihmissuhteisiin ja jatkohoitopaikan järjestelyyn
liittyviä ongelmia.
Osastotuntiaineistosta poiketen kirjallisissa tehtävissä opiskelijat korostivat potilaan
sosiaaliseen tilaan liittyvinä hoitotyön ongelmina roolitoimintoihin ja riippuvuuteen kuuluvia ongelmia. Roolitoimintoja kuvatessaan he tarkastelivat potilaan rooliin liittyviä
ongelmia perheen ja työyhteisön jäsenenä sekä potilaana sairaalassa. Potilaan riippuvuuteen liittyviä ongelmia opiskelijat kuvasivat riippuvuutena henkilökunnan tai omaisten
avusta.
Yhteenveto. Opiskelijat käsittelivät sekä opistoasteen osastotunneilla että kirjallisissa
tehtävissä potilaan fyysiseen ja psyykkiseen tilaan liittyviä hoitotyön ongelmia enemmän
kuin sosiaaliseen tilaan kuuluvia ongelmia. He eivät edenneet hoitotyön ongelmien määrittelyyn systemaattisesti taustatietojen ja nykytilaa koskevien tietojen tarkistamisen ja
niistä tehtyjen päätelmien kautta. Opiskelijoilla ilmeni myös vaikeuksia hoitotyön ongelmien ymmärtämisessä, sillä he käsittivät esimerkiksi potilaan fyysiseen tilaan liittyviksi
hoitotyön ongelmiksi sairauden aiheuttamat oireet kertomatta mitä vaikeuksia ne aiheuttivat potilaan hyvinvoinnille ja millaisen ongelman ne tuottivat hoitotyössä ratkaistavaksi.

5.1.1.4 Hoitotyön tavoitteet
Lukuunottamatta yhtä osastotuntia opiskelijat asettivat hoitotyön tavoitteita kaikilla opistoasteen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä. Molemmissa aineistoissa esiintyi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hoidon alueen tavoitteita kuten hoitotyössä on selviökin.
Opiskelijat asettivat eniten potilaan fyysisen hoidon alueen tavoitteita. Niitä kuvaavia lausumia esiintyi osastotunneilla 44 % ja kirjallisissa tehtävissä 64 % hoidon tavoiteita koskevista lausumista (liitetaulukot 10 ja 11, liite 6).
Sen sijaan osastotunneilla opiskelijat asettivat lähes yhtä usein psyykkisen (40 % hoitotyön tavoitteita kuvaavista lausumista) kuin fyysisen hoidon alueen tavoitteita (44 %
hoitotyön tavoitteita kuvaavista lausumista), mutta opistoasteen kirjallisissa tehtävissä
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psyykkisen hoidon alueen tavoitteita esiintyi vähemmän (30 % hoitotyön tavoitetta
kuvaavista lausumista) kuin osastotunneilla (liitetaulukot 10 ja 11, liite 6).
Molemmissa aineistoissa tavoitteet määriteltiin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta
potilaslähtöisesti. Opiskelijat nimesivät vähäisemmässä määrin sosiaalisen hoidon kuin
fyysisen ja psyykkisen hoidon alueen tavoitteita (liitetaulukot 10 ja 11, liite 6). Lukukausittain tarkasteltuna tavoitteiden esiintymisjärjestyksessä ei esiintynyt vaihtelua, vaan kaikissa opiskeluvaiheissa opiskelijat nimesivät eniten fyysisen, toiseksi eniten psyykkisen
ja vähiten sosiaalisen hoidon alueen tavoitteita. He eivät asettaneet sosiaalisen hoidon
alueen tavoitteita lainkaan neljännen lukukauden osastotunneilla ja viidennen lukukauden kirjallisissa tehtävissä (liitetaulukot 10 ja 11, liite6).
Osastotunneilla opiskelijat korostivat tavoitteissa sairauden aiheuttamien oireiden lievittämistä, potilaan kuntoutumista, elintoimintojen ylläpitämistä ja sairauden paranemista.
Kirjallisissa tehtävissä opiskelijat painottivat potilaan paranemista, kuntoutusta ja päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. Molemmissa aineistoissa psyykkisen hoidon alueen
tavoitteet liittyivät potilaan sairauteen sopeutumiseen, hoitoon motivoitumiseen ja mielialaan. Sosiaalisen hoidon alueella opiskelijat määrittelivät potilaan ihmissuhteisiin ja jatkohoitoon liittyviä asioita.
Kuudella osastotunnilla kymmenestä asetettiin sekä päätavoite että osatavoitteet. Myös
opiskelun loppuvaiheen kirjallisissa tehtävissä kolme opiskelijaa nimesi sekä päätavoitteita että osatavoitteita. Opiskelijat määrittelivät potilaan hoidon tavoitteita esimerkiksi
seuraavasti:
Osastotunnit (opistoaste)
“Osastotuntipotilaana 9-vuotias tyttö, joka asuu isänsä kanssa. Vanhemmat ovat
eronneet ennen tytön sairastumista. Äiti on ajoittain hoidossa psykiatrisessa sairaalassa ja isä käyttää ajoittain runsaasti alkoholia. Ja tytöllä itsellään on ollut suuri
vastuu tään diabeteksen hoidosta, koska isä on sitä mieltä, että tytön pitää itse pystyä hoitamaan sairautensa ja veli on lastenkodissa. Ja muutamana kesänä tämä
tyttö on ollut kesäkodissa, jossa olosta pitänyt. Ja kotona on ilmeisesti turvatonta
hänellä”.
Päätavoite:
Potilaalla on edellytykset normaaliin kasvuun ja kehitykseen.
Osatavoitteet:
1) potilaan verensokeriarvot tasapainottuvat ja pysyvät jatkossa normaaleina
2) potilas saa riittävästi tarvitsemaansa tukea sairauden hoitoon ja kasvuun ja
kehitykseen
3) potilaan perhe osallistuu hoitoon ja ohjaukseen ja valmiudet kotihoitoon sitä
kautta
4) potilas saa riittävästi virikkeitä sairaalahoidon aikana
Kirjalliset tehtävät (opistoaste)
“Rouva E. Ikä 71v, asuu omakotitalossa kaupungin keskustassa. Eläkeläinen. Asuu
kotona miehensä (75v) ja poikansa kanssa. Ystäviä ei ole, ainoastaan perhepiiri.
Mies hoitaa kodin ja poika on pienenä apuna. Aviomies huolehtii Elinasta ja vaatii
häneltä melkoista omatoimisuutta. Elinan itse selviydyttävä kävelystä, erityksestä,
syönnistä. Sairauksia: krooninen nivelreuma, koronaari-iskemia, aivoinfarktin jälkitilana epilepsia. Asenntteu oikeaan polveen keinonivel. Kipuja jäsenissä, eniten
raajoissa. Rouva E liikkuu autettuna kainalosauvoilla. Peseytyy ja pukeutuu autettuna. Kotona kunto huonontunut. Tullut intervallihoitoon”.
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Päätavoite:
Rouva E selviytyy avun turvin kotioloissa ja on onnellinen.
Osatavoitteet:
1) liikuntakyvyn säilyttäminen ennallaan, omatoimisuuden lisääntyminen
2) Reuman aiheuttaman kivun lievittyminen
3) psyykkisen ja sosiaalisen tilan paraneminen
Yhteenveto. Molemmissa aineistoissa esiintyi opiskelijoiden asettamia hoitotyön
tavoitteita. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ne oli määritelty potilaskeskeisesti.
Opiskelijat korostivat potilaan fyysisen hoidon alueen tavoitteita. Kuitenkin osastotunneilla he asettivat lähes yhtä usein psyykkisen hoidon alueen tavoitteita. Opiskelijat määrittelivät vähiten potilaan sosiaalisen hoidon alueen tavoitteita sekä osastotunneilla että
kirjallisissa tehtävissä. Lukukausittain tarkasteltuna tavoitteiden määrällinen esiintymisjärjestys pysyi samana.
Potilaan fyysisen hoidon alueen tavoitteissa opiskelijat käsittelivät sairauden aiheuttamisen oireiden lievittämistä, sairauden paranemista, potilaan kuntoutumista, elintoimintojen ylläpitämistä ja päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. Psyykkiset tavoitteet liittyivät sairauteen sopeutumiseen, hoitoon motivoitumiseen ja potilaan mielialaan. Sosiaalisen alueen tavoitteet koskivat potilaan ihmissuhteisiin ja jatkohoitoon liittyviä kysymyksiä.

5.1.1.5 Hoitotyön toteuttaminen
Molemmissa aineistoissa opiskelijat käsittelivät hoitotyön ja lääketieteellisen hoidon
toteuttamista. Opistoasteen osastotunneilla opiskelijat nimesivät seuraavia hoitotyön keinoja: 1) potilaan fyysinen tukeminen, 2) potilaan psyykkinen tukeminen, 3) potilaan sosiaalinen tukeminen ja 4) potilaan ohjaus (liitetaulukko 13, liite 6). Kirjallisista tehtävissä
hoitotyön keinoina potilaan hoitotyön ongelmien määrittämiseksi esiintyivät edellä mainittujen lisäksi tiedonhankintamenetelmät (liitetaulukko 14, liite 6). Tiedonhankintamenetelmät lasketaan tässä tutkimuksessa hoitotyön toteuttamisvaiheeseen kuuluviksi, koska
tiedon hankintaa potilaasta hoitotyön ongelmien selvittämiseksi tapahtuu jatkuvasti hoitotyön toteuttamisen yhteydessä.
Opistoasteen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä hoitotyön toteuttamisessa korostui hoitotyön osuus, jota koskevia lausumia oli kaksi kolmasosaa potilaan hoitoa kuvaavista lausumista. Lääketieteellistä hoitoa kuvaavia lausumia oli molemmissa aineistoissa
taas yksi kolmasosa opiskelijoiden esittämistä lausumista (liitetaulukot 13 ja 14, liite 6).
Hoitotyön keinojen määrällinen esiintymisjärjestys vaihteli jonkin verran eri aineistoissa
(taulukko 7).
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Taulukko 7. Opiskelijoiden hoitotyön keinoja kuvaavien lausumien määrällinen esiintymisjärjestys opistoasteen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä.
Osastotunnit opistoaste
1. Potilaan psyykkinen tukeminen
2. Potilaan fyysinen tukeminen
3. Potilaan ohjaus
4. Potilaan sosiaalinen tukeminen

Kirjalliset tehtävät opistoaste
1. Potilaan fyysinen tukeminen
2. Potilaan psyykkinen tukeminen
3. Tiedonhankintamenetelmät potilaan hoitotyön ongelmien
määrittämiseksi
4. Potilaan ohjaus
5. Potilaan sosiaalinen tukeminen

Opiskelijat korostivat hoitotyössä potilaan fyysistä ja psyykkistä tukemista. Osastotuntiaineisto ja kirjalliset tehtävät erosivat toisistaan siten, että osastotunneilla opiskelijat toivat esille useammin potilaan psyykkistä kuin fyysistä tukemista, kun taas kirjallisissa tehtävissä niiden järjestys oli päinvastainen. Harvemmin opiskelijoiden lausumissa esiintyi
potilaan sosiaalista tukemista kuvaavia lausumia (taulukko 7, liittetaulukot 13, ja 14, liite
6).
Opiskelun alkuvaiheessa osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä sekä opiskelun loppuvaiheessa osastotunneilla painottui hoitotyön keinona potilaan psyykkinen tukeminen.
Kun taas opiskelun keskivaiheen osastotunneilla ja loppuvaiheen kirjallisissa tehtävissä
esiintyi enemmän potilaan fyysistä kuin psyykkistä tukemista. Osastotunneilla kaikilla
lukukausilla opiskelijat kiinnittivät vähiten huomiota potilaan sosiaaliseen tukemiseen.
Lasten sairaanhoidon jakson osastotunneilla esiintyi eniten potilaan ohjausta ja kirjallisissa tehtävissä potilaan sosiaalista tukemista ilmaisevia lausumia (taulukot 8 ja 9, liitetaulukot 13 ja 14, liite 6).
Taulukko 8. Opiskelijoiden hoitotyön keinoja kuvaavien lausumien määrällinen esiintymisjärjestys opistoasteen eri lukukausien osastotunneilla.
IV-lukukausi
1. Potilaan fyysinen tukeminen
2. Potilaan psyykkinen tukeminen
3. Potilaan ohjaus
4. Potilaan sosiaalinen tukeminen

V-lukukausi
1. Potilaan ohjaus
2. Potilaan fyysinen tukeminen
3. Potilaan psyykkinen tukeminen
4. Potilaan sosiaalinen tukeminen

VI-lukukausi
1. Potilaan psyykkinen tukeminen
2. Potilaan ohjaus
3. Potilaan fyysinen tukeminen
4. Potilaan sosiaalinen tukeminen

Lukukausittain hoitotyön keinojen esiintymisjärjestys vaihteli opistoasteen kirjallisissa tehtävissä enemmän kuin osastotunneilla. Opiskelun alkuvaiheessa opiskelijat toivat esille tiedonhankintamenetelmiä potilaan hoitotyön ongelmien määrittämiseksi. Opiskelun keskivaiheessa lasten sairaanhoidon käytännön jaksolla he korostivat potilaan sosiaalista tukemista. Syventävien opintojen vaiheessa painottui potilaan fyysinen tukeminen. Vähiten opiskelijat kiinnittivät huomiota opiskelun alkuvaiheessa potilaan ohjaukseen, opiskelun keskivaiheessa lastensairaanhoidon käytännön opiskelussa potilaan
psyykkiseen tukemiseen ja syventävien opintojen vaiheessa potilaan sosiaaliseen tukemiseen (taulukko 9, liitetaulukko 14, liite 6).
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Taulukko 9. Opiskelijoiden hoitotyön keinoja kuvaavien lausumien määrällinen esiintymisjärjestys opistoasteen eri lukukausien kirjallisissa tehtävissä.
III-lukukausi
V-lukukausi
1. Tiedonkeruumenetelmät potilaan 1. Potilaan sosiaalinen tukeminen
hoitotyön ongelmien määrittämiseksi
2. Potilaan psyykkinen tukeminen 2. Potilaan fyysinen tukeminen
3. Potilaan fyysinen tukeminen
3. Potilaan ohjaus
4. Potilaan sosiaalinen tukeminen 4. Potilaan psyykkinen tukeminen

5. Potilaan ohjaus

VII-lukukausi
1. Potilaan fyysinen tukeminen

2. Potilaan ohjaus
3. Potilaan psyykkinen tukeminen
4. Tiedonhankintamenetelmät potilaan hoitotyön ongelmien määrittämiseksi
5. Potilaan sosiaalinen tukeminen

Potilaan fyysisen tukemisen yhteydessä opiskelijat esittivät sekä opistoasteen osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä potilaan perushoitoon, kuntoutukseen ja potilaan tarkkailuun liittyviä hoitotyön keinoja. Potilaan perushoitoon liittyviä keinoja he luettelivat
esimerkiksi seuraavasti: “Hygieniasta huolehtiminen, usein toistuva alapesu, päivittäisissä
toiminnoissa auttaminen, kohoasento, talutustukea tarvittaessa”. Potilaan kuntoutukseen
liittyviä hoitotyön keinoja opiskelijat luettelivat esimerkiksi: “Fysioterapia, fysioterapeutti kävi, teki jumpparin neuvomaa vuodejumppaa”. Potilaan tarkkailu puolestaan kohdistui sairauden oireiden, lääkkeiden vaikutusten ja elintoimintojen seurantaan, esimerkiksi: “Turvotusten seuranta”, “Seurattiin mielialalääkkeen vaikutusta” ja “Tarkkailtiin
verenpainetta ja pulssia sekä yleistä tajunnan tasoa”.
Potilaan psyykkisessä tukemisessa opiskelijat käyttivät hoitotyön keinoina keskustelua potilaan kanssa, hänen tukemistaan ja motivoimistaan. Potilaan tukeminen koostui
pelkojen ja ahdistuksen käsittelystä, läsnäolosta ja potilaan kuuntelemisesta. Potilaan
motivoinnin opiskelijat ilmaisivat mainitsemalla “motivointi” tai “potilaan motivointi esimerkiksi liikkumaan omin voimin” tai “osallistumaan omaan hoitoonsa”. Potilaan sosiaalisena tukemisena opiskelijat toivat esille ihmissuhteiden ylläpitämisen, virikkeiden ja jatkohoidon järjestämisen.
Potilaan ohjaus koostui tiedon jakamisesta sekä ohjauksen antamisesta tai järjestämisestä. Ohjaus liittyi potilaan kuntoutukseen, perushoitoon, omaisten ohjaamiseen sekä
lääketieteelliseen hoitoon (tutkimukset, toimenpiteet). Opiskelijat kuvasivat potilaan
ohjausta pääasiassa toteamuksilla: “potilaan ohjaus, neuvonta, henkilökohtainen ohjaus”
tai “Potilaalle annettiin ohjausta suullisesti sekä kirjalliset ohjeet kotiin vietäviksi”. Ohjauksen sisällön he ilmaisivat esimerkiksi seuraavasti:“DM-ohjaus”, “Infarkti ohjaus”,
“Ravitsemusterapia keskustelu”. Opiskelijat eivät kuvanneet tarkemmin ohjauksen sisältöä. Lisäksi he käsittelivät potilaan kuntoutukseen liittyvää ohjausta esimerkiksi seuraavasti:
“Kunto-ohjaaja ohjaa jalan kuntoutuksessa ja näyttää jumppaliikkeitä, mitkä ovat
jalan kuntoutukselle tärkeitä sekä antaa kirjallisia ohjeita”.
“Ohjattu palleahengitys + yskimistekniikka”.
Tiedonhankintamenetelminä potilaan hoitotyön ongelmien määrittämiseksi opiskelijat
mainitsivat käyttäneensä potilaan tarkkailua, havainnointia, potilasasiakirjoja, potilaan ja
hänen läheistensä sekä hoitohenkilökunnan haastattelua.
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Lääketieteellisen hoidon toteutuksessa opistoasteen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä opiskelijat toivat esille lääkehoidon, tutkimukset ja toimenpiteet (liitetaulukot 13
ja 14, liite 6). Näiden esiintymisjärjestys kaikissa opiskeluvaiheissa oli edellä mainittu.
Lääketieteellisen hoidon toteutuksessa opiskelijat luettelivat potilaalle annettavien lääkkeiden nimiä ja annostuksia esimerkiksi: “Spesicor 47.5mg 1x1, Primaspan 100mgx1 ja
Peratzin 4 mgx2 .” Lisäksi he kuvasivat Pharmaca Fennican mukaisesti hoidon indikaatioita, vaikuttavia aineita, vaikutuksia, sivuvaikutuksia ja kontraindikaatioita yleisellä
tasolla, mutta eivät kohdistaneet kyseisiä asioita oman potilaansa hoitoon. Myös lääketieteellisiä tutkimuksia ja toimenpiteitä opiskelijat esittivät luettelonomaisesti esimerkiksi:
“EKG, Thorax, CRP, Astrup, Krea, PVK, Kolonoskopia ja Gastroskopia.” He eivät selvittäneet, mitä nämä tutkimukset tarkoittivat eivätkä perustelleet joitakin poikkeuksia
lukuunottamatta, miksi niitä tehtiin kyseiselle potilaalle.
Opiskelijat esittivät erittäin vähän perusteluja valinnoilleen. Harvoin he perustelivat
myös potilaan lääketieteellistä hoitoa. Potilaan lääkehoitoa perusteltiin yhdeksässä lausumassa esimerkiksi seuraavasti: “Seuraavan päivän alaraaja-angiografia tutkimusta varten
aloitettiin nesteytys perusliuoksella, tämä siksi, että tutkimuksessa käytetyt varjoaineet
poistuisivat nopeammin elimistöstä” tai “Ismox 40mgx2 rintakivun estoon” ja “Atenblock
25mg 1 tbl aamuin illoin, sepelvaltimolääke”.
Tutkimusten perusteluja esiintyi kymmenessä ja toimenpiteiden perusteluja kahdeksassa lausumassa. Potilaalle tehtäviä tutkimuksia opiskelijat perustelivat esimerkiksi seuraavasti:
“CRP:stä voidaan havaita mahdolliset tulehdukset”. “Mbm otettiin potilaalta diagnostisointi-mielessä, jolloin poissuljetaan mahdollinen sydäninfarkti”.
Vastaavasti potilaalle tehtyjä toimenpiteitä opiskelijat perustelivat esimerkiksi seuraavasti:
“Potilaani sairastaman munuaisten vajaatoiminnan vuoksi hänelle tehtiin dialyysi,
jotta varjoaineet saataisiin tehokkaasti pois elimistöstä”.
“Potilaalle tehtiin aikaisemmin keväällä koronaariohitusleikkaus epästabiilin
angina pectoriksen vuoksi”.
Opiskelijoiden esityksistä puuttui tarkempi kuvaus siitä, kuinka hoitotyötä toteutettiin
eri hoitotilanteissa ja miten potilas niihin reagoi. Esimerkiksi potilaan ohjauksen toteuttamisesta opiskelijat eivät tarkemmin selvittäneet, kuinka potilaan ohjausta toteutettiin
todellisissa ohjaustilanteissa. He eivät myöskään kuvanneet, miten potilas suhtautui
annettuun ohjaukseen eivätkä arvioineet ohjauksen perillemenoa esimerkiksi kysymällä
potilaalta, oliko hän ymmärtänyt saamansa ohjauksen oikein.
Hoitotyön arvoperusta. Opistotasoisessa koulutuksessa opiskelevat opiskelijat käsittelivät hoitotyön arvoperustaa viidennen ja kuudennen lukukauden osastotunneilla (48 lausumaa) sekä kirjallisissa hoitosuunnitelmissaan (12 lausumaa). Pääasiallisesti opiskelijat
käsittelivät hoitotyön periaatteita. He toivat harvoin esille periaatteiden taustalla vallitsevia ihmiskäsityksiä.
Opiskelijat tarkastelivat opistoasteen osastotunneilla ja kirjallisissa hoitosuunnitelmissa seuraavia hoitotyön periaatteita: 1) potilaan turvallisuus, 2) potilaan omatoimisuus,
3) potilaan yksilöllisyys, 4) potilaan kokonaishoito, 5) perhekeskeisyys, 6) hoidon jatkuvuus, 7) lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen, 8) potilaan kunnioittaminen ja 9) terveyskeskeisyys. Heidän hoitosuunnitelmissaan korostuivat potilaan turvallisuuden, oma-
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toimisuuden ja kokonaishoidon periaatteet. Turvallisuuden periaatteen osalta opiskelijat
käsittelivät potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. Potilaan fyysisestä
turvallisuudesta huolehtimisessa painottui potilaan avustamiseen, ympäristöön ja liikkumiseen liittyvä turvallisuus.
“Turvallisuus ilmenee potilasta käsiteltäessä esim. siirrettäessä sängystä tuoliin
kahden hoitajan avustamana”.
“Lapsen huone ja sänky on järjestetty sellaiseksi, ettei hän voi satuttaa itseään. Esimerkiksi ei teräviä esineitä, kulmia ”.
“Huolehditaan, että potilaalla on kävellessä kengät ettei liukastumista pääse tapahtumaan”.
Potilaan psyykkisen turvallisuuden yhteydessä opiskelijat korostivat luottamuksellisen
suhteen merkitystä potilaan ja hoitajan välisessä vuorovaikutuksessa toteamalla esimerkiksi, että turvallisuutta lisäsi myös potilaan mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti
hoitajansa kanssa. Myös vaitiolovelvollisuuden noudattaminen lisäsi potilaan psyykkisen
turvallisuuden tunnetta. Lisäksi opiskelijat totesivat avun saannin tiedostamisella olevan
potilaalle oleellinen merkitys psyykkisen turvallisuuden kokemisen kannalta.
Potilaan sosiaalinen turvallisuus esiintyi lasten sairaanhoidon käytännön opiskelussa.
Se muodostui yhteydenpidosta lapsen vanhempiin ja perheeseen tai ystäviin esimerkiksi:
“Hän pystyi pitämään yhteyttä vanhempiinsa ja tovereihinsa, joka lisäsi turvallisuuden
tunnetta”. Perhekeskeisyys korostui voimakkaasti lasten sairaanhoidon jaksolla. Opiskelijat korostivat turvallisuuden periaatteen ohella perhekeskeisyyden periaatetta lapsipotilaan hoidossa toteamalla, että “Vanhemmat osallistuivat voimakkaasti lapsensa hoitoon ja
olivat joka päivä lapsensa luona”. Perheyhteyden ja kiinteyden säilyttäminen pidettiin tärkeänä. Perhettä pyrittiin ohjaamaan ja tukemaan lapsensa hoidossa ja sopeutumaan uuteen
tilanteeseen. Omatoimisuuden periaatteen toteuttamisen yhteydessä opiskelijat korostivat
potilaan osallistumista hoitoonsa ja sitä koskevaan päätöksentekoon esimerkiksi:
“Omatoimisuus huomioidaan esimerkiksi siten, että potilas suorittaa ne toiminnot,
joihin pystyy mahdollisimman itsenäisesti esimerkiksi syö itse, liik kuu itse.”
“Potilas saa omatoimisesti itse määrätä päivän ohjelmansa ja päättää milloin käy
suihkussa, petataanko peti.”
Kokonaishoidon periaatetta opiskelijat käsitelivät yleisellä tasolla toteamalla, että potilasta hoidettiin kokonaisvaltaisesti tai toteutettiin kokonaisvaltaista hoitoa. Vaihtoehtoisesti opiskelijat esittivät fraasinomaisesti, että kokonaisvaltainen hoito muodostui potilaan fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden huomioonottamisesta sekä näkemyksestä, että potilas on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus. He eivät tarkemmin eritelleet, mitä he tarkoittivat näkemyksellään eivätkä kertoneet, kuinka kokonaishoidon periaatetta, ihminen on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus, toteutettiin
potilaan hoidossa.
Opiskelijoiden näkemyksen mukaan humanistinen ihmiskäsitys vastasi hoitotyön
ihmiskäsitystä. Se ilmeni hyvin yleisellä tasolla esimerkiksi “Useimmiten ajattelen humanistisesti” tai “Toteutan parhaani mukaan humanistista ihmiskäsitystä” ja “Osastolla
toteutui humanistinen ihmiskäsitys, se näkyi potilaan kohtelussa, se oli toisaalta ammatillista/empaattista”. Opiskelijoiden mukaan humanistiselle ihmiskäsitykselle on ominaista
hoidon kokonaisvaltaisuus, jonka mukaan potilas huomioidaan fyysisenä, psyykkisenä ja
sosiaalisena kokonaisuutena. Keskeistä humanistisessa ihmiskäsityksessä on potilaan
arvostaminen. Potilas kohdataan yksilönä, tuntevana ihmisenä, jonka itsemääräämisoike-
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utta kunnioitetaan. Humanistisesti ajattelevan hoitajan toiminnassa korostuu potilasta auttava ja tukeva toiminta. Lisäksi hoitaja huolehtii potilaan hyvinvoinnista ja kannustaa
häntä omatoimisuuteen. Hoitajan työskentely on luonteeltaan eettistä ja empaattista. Eettisyydessä korostuu potilaan ja hoitajan tasa-arvo ja empaattisuudessa toisen asemaan asettuminen. Hoitosuhteessa on olennaista subjekti-subjekti-suhde.
Yhteenveto. Potilaan hoitotyön toteuttamisessa sekä osastotunneilla että kirjallisissa
tehtävissä opiskelijat tarkastelivat hoitotyötä ja lääketieteellistä hoitoa. Molemmissa
aineistoissa korostui hoitotyö. Opiskelijat painottivat hoitotyössä potilaan fyysistä ja
psyykkistä tukemista. Osastotuntiaineisto ja kirjalliset tehtävät erosivat toisistaan siten,
että osastotunneilla opiskelijat toivat esille useammin potilaan psyykkistä kuin fyysistä
tukemista, kun taas kirjallisissa tehtävissä niiden järjestys oli päinvastainen.
Opiskelun alkuvaiheen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä painottui hoitotyön
keinona potilaan psyykkinen tukeminen. Kun taas opiskelun keskivaiheen osastotunneilla ja loppuvaiheen kirjallisissa tehtävissä esiintyi enemmän potilaan fyysistä kuin
psyykkistä tukemista koskevia lausumia. Lääketieteellisen hoidon toteutuksessa molemmissa aineistoissa opiskelijat esittivät luettelonomaisesti potilaan lääkehoitoa sekä hänelle
tehtäviä tutkimuksia ja toimenpiteitä. He perustelivat erittäin harvoin valintojaan. Opiskelijat eivät myöskään konkretisoineet hoidon toteuttamisessa esittämiään asioita. Esimerkiksi hoitotyön keinojen esittämisestä puuttui tarkempi kuvaus, kuinka niitä toteutettiin
eri hoitotilanteissa ja kuinka potilas niihin reagoi.
Hoitotyön arvoperustaa opiskelijat käsittelivät potilaan psyykkisen tukemisen yhteydessä opistotasoisen koulutuksen loppuvaiheen osastotunneilla sekä kirjallisissa hoitosuunnitelmissaan. Kaiken kaikkiaan he käsittelivät hoitotyön arvoperustaa melko pinnallisesti toteamalla asioita. Pääasiassa he tarkastelivat hoitotyön periaatteita. Opiskelijat
eivät selvittäneet tarkemmin, miten hoitotyön periaatteet ja niiden taustalla vallitseva
ihmiskäsitys toteutuivat todellisuudessa potilaan hoidossa.

5.1.1.6 Hoitotyön arviointi
Hoitotyön arviointi koostui potilaan tilan (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen), hoitotyön
toteuttamisen, lääketieteellisen hoidon, ja opiskelijan oman työsuorituksen ja arvioinneista. Potilaan psyykkisen tilan arviointi korostui sekä osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä (liitetaulukot 16 ja 17, liite 6). Potilaan psyykkisen tilan arviointia koskevia lausumia esiintyi enemmän osastotuntiaineistossa (49 % potilaan hoitotyön arviointia kuvaavista lausumista) kuin opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä (16 % potilaan hoitotyön
arviointia koskevista lausumista). Kirjallisissa tehtävissä opiskelijat arvioivat taas useammin hoitotyön toteuttamista (44 % potilaan hoidon arviointia kuvaavista lausumista) (liitetaulukot 16 ja 17, liite 6). Potilaan fyysisen tilan arviointi korostui myös osastotunneilla (27 % potilaan hoidon arviointia kuvaavista lausumista) ja opistoasteen opiskelijoiden
kirjallisissa tehtävissä (21 % potilaan hoidon arviointia kuvaavista lausumista). Potilaan
sosiaalista tilaa arvioitiin vähäisessä määrin opistoasteen kirjallisissa tehtävissä (liitetaulukot 16 ja 17, liite 6).
Potilaan tilassa tapahtuvaa muutosta opiskelijat arvioivat ainoastaan kolmannen lukukauden kirjallisissa tehtävissä (liitetaulukko 17, liite 6) painottaen muutosta potilaan
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yleistilassa ja liikkumiskyvyissä esimerkiksi: “Mielestäni potilaan tilassa tapahtui osaksi
odotettuja muutoksia, jakson loppuvaiheessa potilaan kunto huononi” ja “Potilaani liikuntakyky hoidon lopussa ei muuttunut”.
Potilaan fyysisen tilan arviointi. Potilaan fyysisen tilan arviointi kohdistui hoidon tarpeiden arviointiin. Molemmissa aineistoissa potilaan fyysistä tilaa arvioidessaan opiskelijat kiinnittivät huomiota sairauden aiheuttamiin oireisiin, potilaan fyysiseen yleiskuntoon, hänen elintoimintoihinsa sekä päivittäisistä toiminnoista selviytymiskykyynsä.
“Potilaalla esiintyi turvotuksia ja rintakipuja koko osastolla oloajan”.
“Lapsi oli erittäin väsynyt ja huonokuntoinen hoitojaksojen aikana”.
“Verenpaine hänellä oli normaali samoin pulssi”.
“Käy WC:ssä ja suihkussa autettuna”.
Potilaan psyykkisen tilan arviointi. Potilaan psyykkisen tilan arvioinnissa tuli esille
sekä osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä potilaan mielialan arviointi, hänen sopeutumisensa sairauteensa sekä potilaan henkinen vireys ja hoitomotivaatio.
“Masentuneisuus jonkin verran vähentynyt”.
“Potilas alkumasennuksesta huolimatta sopeutui traumaansa ja sen hoidon asettamiin rajoituksiin hyvin”.
“Mielenvireys säilyi ja jopa kohentui hoidon lopussa”.
“Kun potilas jaksoi jälleen liikkua, hän motivoitui kuntoutukseen”.
Hoitotyön toteuttamisen arviointi. Hoitotyön toteuttamisen arviointi muodostui hoidon vaikuttavuuden ja hoitosuunnitelman arvioinnista. Hoidon vaikuttavuutta arvioidessaan opiskelijat toivat esille käytettyjen hoitokeinojen kyvyn tuottaa toivottuja tuloksia.
Lisäksi vaikuttavuuden arviointiin kuului tavoitteiden saavuttamisen ja hoidon laadun
arviointia. Opiskelijat totesivat, että käytetyt hoitokeinot olivat tarkoituksenmukaisia. He
arvioivat niitä esimerkiksi seuraavasti: “Kävelyharjoitukset auttavat selvästi sekä mielialaan että muuhun liikkumiseen” ja “Jutustelutuokiot ovat myös piristäneet häntä tai
“Kuntoutus onnistui osittain”. Opiskelijat totesivat yksiselitteisesti, että käytetty hoitokeino auttoi tai edisti potilaan paranemista eivätkä tarkastelleet kriittisesti kyseisen keinon toimivuutta potilaan hoidossa tai esittäneet vaihtoehtoisia hoitotyön keinoja.
Opiskelijat eivät myöskään olleet kriittisiä arvioidessaan hoitotyön tavoitteita. Tavoitteista todettiin, että ne joko saavutettiin tai niitä ei saavutettu hoidon aikana. Tavoitteiden
realistisuutta opiskelijat arvioivat mainitsemalla, että tavoitteet olivat realistisesti asetettuja tai että ne oli mahdollista saavuttaa. Opiskelijat eivät kuitenkaan käyttäneet hoidon
tavoitteita arviointikriteereinä. Lisäksi he arvioivat myös hoidon laatua toteamalla, että
hoito oli hyvää, asianmukaista tai potilaan paranemista edistävää. Hoitosuunnitelmaa
arvioitiin toteamalla, että hoitosuunnitelma toteutui hyvin tai kaikki hoito-ohjeet ja suunnitelmat toteutettiin hyvin. Hoitosuunnitelman arvioinnin yhteydessä arvioitiin myös
resurssien vähäisyyttä, joka opiskelijoiden mielestä vaikutti potilaan hoidon puutteelliseen kirjaamiseen. Hoitosuunnitelmien arvioinneissa opiskelijat eivät kertoneet, millainen kirjallisen hoitosuunnitelman tulisi olla ja miten osastolla tehdyn suunnitelman kirjaamista pitäisi muuttaa.
Potilaan sosiaalisen tilan arviointi. Potilaan sosiaalista tilaa arvioitiin vähäisessä määrin ainoastaan kirjallisissa tehtävissä. Sen arviointia ei esiintynyt lainkaan osastotuntiaineistossa (liitetaulukot 16 ja 17, liite 6). Opiskelijat arvioivat potilaan roolitoimintoja,
potilaan riippuvuutta sekä läheisiä ihmissuhteita. Riippuvuussuhteiden arvioinnin yhtey-
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dessä he toivat esille potilaan riippuvuuden hoitohenkilökunnasta esimerkiksi toteamalla,
että potilas on jatkuvasti tai ajoittain hyvin riippuvainen hoitohenkilökunnasta ja henkilökunnan avusta päivittäisissä toiminnoissa. Opiskelijat eivät selvittäneet tarkemmin,
kuinka riippuvuus ilmeni potilaan toiminnassa eivätkä arvioineet millaisia haasteita se
tuotti hoitotyön toteuttamiselle esimerkiksi hoitokeinojen muuttamistarpeina. Roolitoiminnoista he totesivat, että potilas on omaksunut sairaan tai potilaan roolin, mutta eivät
kuvanneet, miten kyseinen rooli näkyi potilaan käyttäytymisessä. Läheisiä ihmissuhteita
kuvattiin esimerkiksi mainitsemalla, että hänellä on hyvät ja läheiset välit lapsiinsa, jotka
kävivät häntä usein tervehtimässä tai vaimo kävi usein katsomassa miestään sairaalassa.
Opiskelijan oman työsuorituksen arviointi. Molemmissa aineistoissa opiskelijat arvioivat omaa työsuoritustaan(liitetaulukot 16 ja 17, liite 6). He arvioivat sitä potilaan hoidossa
toteamalla suoriutuneensa käytännön opiskelusta hyvin tai onnistuneensa potilaan hoidossa. Kirjallisten tehtävien arvioinnista puuttui niiden merkityksen tarkastelu oman
oppimisen kannalta.
Hoitotyön arviointi opiskelun eri vaiheissa. Lukukausittain tarkasteltuna hoitotyön
arvioinnissa esiintyi jonkin verran vaihtelua. Opiskelijat korostivat kaikkien lukukausien
osastotunneilla potilaan psyykkisen tilan arviointia fyysisen tilan arviointia enemmän.
Lasten sairaanhoidon käytännön opiskelujaksolla viidennellä lukukaudella opiskelijat
arvioivat useammin omaa työsuoritustaan kuin potilaan fyysistä tilaa. Opiskelun loppuvaiheessa kuudennella lukukaudella järjestys oli päinvastainen eli potilaan fyysisen tilan
arviointia kuvaavia lausumia esiintyi enemmän kuin omaa työsuoritusta koskevia lausumia (liitetaulukko 16, liite 6).
Kirjallisissa tehtävissä opiskelijat arvioivat eniten hoidon toteutumista kaikilla lukukausilla. Kolmannella ja viidennellä lukukaudella esiintyi potilaan psyykkisen tilan arviointia kuvaavia lausumia enemmän kuin fyysisen tilan arviointia koskevia lausumia. Kun
taas opiskelun lopussa syventävien opintojen vaiheessa opiskelijat arvioivat potilaan fyysistä tilaa huomattavasti psyykkistä tilaa enemmän (liitetaulukko 17, liite 6).
Yhteenveto. Keskeistä hoitotyön arvioinnissa molemmissa aineistoissa oli potilaan fyysisen ja psyykkisen tilan sekä hoidon vaikutusten arviointi. Lisäksi kaikki opiskelijat arvioivat omaa työsuoritustaan. Hoitotyön arvioinnissa korostui potilaan psyykkisen tilan
arviointi. Psyykkisen tilan arviointi sisälsi potilaan mielialan, sairauteen sopeutumisen,
henkisen vireyden ja hoitomotivaation arviointia. Potilaan sosiaalista tilaa arvioitiin
vähäisessä määrin opistoasteen kirjallisissa tehtävissä. Se kohdistui potilaan roolitoimintojen ja riippuvuuden arviointiin. Potilaan fyysisen tilan arviointi koostui sairauden aiheuttamien oireiden, fyysisen yleiskunnon, elintoimintojen ja päivittäisistä toiminnoista selviytymiskyvyn arvioinneista.
Arvioidessaan hoidon vaikuttavuutta hoitotyön toteuttamisen yhteydessä opiskelijat
totesivat, että käytetyt hoitotyön keinot olivat tarkoituksenmukaisia, koska ne auttoivat tai
edistivät potilaan paranemista. Opiskelijat eivät tarkastelleet kriittisesti valitsemansa hoitotyön keinon toimivuutta potilaan hoidossa tai esittäneet vaihtoehtoisia ratkaisuja. He
eivät olleet myöskään kriittisiä arvioidessaan hoitotyön tavoitteita, vaan yksinkertaisesti
totesivat, että ne joko saavutettiin tai niitä ei saavutettu hoidon aikana. Opiskelijat eivät
käyttäneet tavoitteita arviointikriteereinä. Lisäksi he arvioivat hoidon laatua toteamalla,
että se oli hyvää, asianmukaista ja potilaan paranemista edistävää.
Molemmissa aineistoissa opiskelijat arvioivat omaa työsuoritustaan potilaan hoidossa.
He totesivat suoriuteensa käytännön opiskelusta hyvin. Kirjallisten tehtävien arvioinnista

61
puuttui niiden merkitysten tarkastelu oman oppimisen kannalta. Myöskään kokemusten
reflektointia ei ollut havaittavissa, joten opiskelijoiden oppimisen taso jäi matalaksi.
Lukukausittain tarkasteltuna hoitotyön arvioinneissa esiintyi jonkin verran vaihtelua.
Osastotuntiaineistossa opiskelijat korostivat kaikilla lukukausilla potilaan psyykkisen
tilan arviointia fyysien tilan arviointia enemmän. Kun taas kirjallisissa tehtävissä opiskelun alku- ja keskivaiheessa esiintyi potilaan psyykkisen tilan arviointia kuvaavia lausumia
enemmän kuin fyysien tilan arviointia koskevia lausumia. Sen sijaan opiskelun loppuvaiheessa opiskelijat arvioivat potilaan fyysistä tilaa huomattavasti psyykkistä tilaa enemmän.

5.1.2 Opistoasteen opiskelijoiden päätöksenteon mallit
Opiskelijoiden opistoasteen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä käyttämiä päätöksenteon malleja selvitettiin opiskelun eri vaiheissa. Tässä käytettiin Belenskyn ym.
(1986) ja Laurin & Salanterän (1994,1995 a ja b) kehittämien päätöksenteon mallien pohjalta muodostettua luokitusta (Kuvio 5).
Tutkimusta varten laaditussa luokituksessa mekaanisen päätöksenteon malli sisältää
tiedon sanatarkan esittämisen, lääkärin määräysten ja/tai valmiiden hoito-ohjelmien noudattamisen ja potilaan näkemisen hoidon objektina eli hoidon kohteena. Malliorientoituneessa päätöksenteon mallissa hoitotyön tietoperusta ja erilaiset mallit ohjaavat hoitajan
päätöksentekoa. Hoitajakeskeisen päätöksenteon mallissa päätöksenteko ohjautuu hoitajan työstä. Hän varmistaa potilaasta keräämiään tietoja eri lähteistä päätöksentekonsa
pohjaksi. Potilaskeskeisen päätöksenteon malli sisältää potilaslähtöisen näkökulman/potilaan huomioonottamisen ja potilaan hoidon subjektina/toimijana. Luovan päätöksenteon
mallin mukainen toiminta muodostuu potilaan tilanteen kokonaisvaltaisesta hahmottamisesta, potilaan hoitoon liittyvien asioiden priorisoinnista, hoitoratkaisujen kyseenalaistamisesta, vaihtoehtoisten hoitoratkaisujen esittämisestä ja valintojen perustelemisesta.
Opistoasteen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä opiskelijoiden lausumissa painottui
mekaanisen päätöksenteon malli, jota kuvaavia lausumia molemmissa aineistoissa oli yli
puolet lausumista (taulukot 10 ja 11).
Taulukko 10. Päätöksenteon mallien piirteitä kuvaavien opiskelijoiden lausumien esiintyminen osastotunneilla osastotuntia kohti frekvensseinä ja prosentteina (N=819).

Mekaanisen päätöksenteon malli
Potilaskeskeisen päätöksenteon malli
Luovan päätöksenteon malli
Hoitajakeskeisen päätöksenteon malli
Malliorientoituneen päätöksenteon malli

f
136
99
5
0
0

%
17
12
1
0
0

Lukukaudet
V
f
%
162
20
95
12
1
0
4
0
0
0

Yhteensä

240

30

262

IV
Päätöksenteon mallit

32

f
168
139
10
0
0

VI
%
20
17
1
0
0

Yhteensä
f
%
466
57
333
41
16
2
4
0
0
0

317

38

819

100
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Taulukko 11. Päätöksenteon mallien piirteitä kuvaavien opiskelijoiden lausumien esiintyminen opistosteen kirjallisissa tehtävissä opiskelijaryhmää (N=16) kohti frekvensseinä ja
prosentteina (N=6943).
Lukukaudet
Päätöksenteon mallit
Mekaanisen päätöksenteon malli
Potilaskeskeisen päätöksenteon malli
Luovan päätöksenteon malli
Malliorientoituneenpäätöksenteon malli
Hoitajakeskeisen päätöksenteon malli
Yhteensä

IV
f
1119
902
66
0
0
2087

V
%
16
13
1
0
0
30

f
855
520
3
0
0
1378

VI
%
12
8
0
0
0
20

f
2087
544
215
632
0
3478

%
30
8
3
9
0
50

Yhteensä
f
%
4061
58
1966
29
284
4
632
9
0
0
6943 100

Sekä opistoasteen osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä opiskelijoiden lausumissa esiintyi toiseksi eniten potilaskeskeisen päätöksenteon mallin piirteitä, joita kuvaavia lausumia osastotunneilla oli yli kolmasosa osastotuntia kohti lasketuista lausumista ja
kirjallisissa tehtävissä lähes kolmasosa opiskelijaryhmää kohti lasketusta lausumista.
Molemmissa aineistoissa esiintyi vähäisessä määrin (2-4%) luovan päätöksenteon mallin
piirteitä kuvaavia lausumia (taulukot 10 ja 11). Malliorientoituneen päätöksenteon mallin
piirteitä esiintyi jonkin verran (9 % opiskelijaryhmää kohti lasketusta päätöksenteon malleja kuvaavista lausumista) seitsemännellä lukukaudella opiskelijoiden syventävien opintojen vaiheessa laatimissa hoitosuunnitelmissa (taulukko 11). Osastotuntiaineistossa
esiintyi vähiten hoitajakeskeisen päätöksenteon mallin piirteitä (4 lausumaa viidennellä
lukukaudella osastotuntia kohti, taulukko 10). Opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä ei
ollut havaittavissa hoitajakeskeisen päätöksenteon mallin piirteitä lainkaan.
Opiskelun edetessä lukukaudelta toiselle osastotunneilla päätöksenteon mallien määrällisessä esiintymisjärjestyksessä ei juuri ollut havaittavissa muutoksia. Ainoastaan Vlukukauden aineistossa hoitajakeskeisen päätöksenteon malli sijoittui ennen luovan päätöksenteon mallia (taulukko 12).
Taulukko 12. Opiskelijoiden päätöksenteon mallien määrällinen esiintymisjärjestys eri
lukukausien osastotunneilla.
IV-lukukausi
1. Mekaanisen
päätöksenteon malli
2. Potilaskeskeisen
päätöksenteon malli
3. Luovan
päätöksenteon malli

V-lukukausi
1. Mekaanisen
päätöksenteon malli
2. Potilaskeskeisen
päätöksenteon malli
3. Hoitajakeskeisen
päätöksenteon malli
4. Luovan
päätöksenteon malli

VI-lukukausi
1. Mekaanisen
päätöksenteon malli
2. Potilaskeskeisen
päätöksenteon malli
3. Luovan
päätöksenteon malli

Myös kirjallisissa opiskelutehtävissä mallien esiintymisjärjestys eri lukukausilla oli
pääpiirteissään sama. Poikkeuksen muodosti ainoastaan opiskelun loppuvaihe, sillä opistoasteen seitsemännen lukukauden hoitosuunnitelmissa malliorientoituneen päätöksenteon malli sijoittui toiseksi ohittaen potilaskeskeisen päätöksenteon mallin (taulukko 13).
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Syynä todennäköisesti on se, että opiskelijat olivat saaneet tehtäväkseen laatia potilaan
hoitosuunnitelman valitsemansa teoreettisen mallin mukaisesti.
Taulukko 13. Opiskelijoiden päätöksenteon mallien määrällinen esiintymisjärjestys opistoasteen kirjallisissa tehtävissä eri lukukausilla.
III-lukukausi
1. Mekaanisen
päätöksenteon malli
2. Potilaskeskeisen
päätöksenteon malli
3. Luovan
päätöksenteon malli

V-lukukausi
1. Mekaanisen
päätöksenteon malli
2. Potilaskeskeisen
päätöksenteon malli
3. Luovan
päätöksenteon malli

VII-lukukausi
1. Mekaanisen
päätöksenteon malli
2. Malliorientoituneen
päätöksenteon malli
3. Potilaskeskeisen
päätöksenteon malli
4. Luovan päätöksenteon malli

5.1.2.1 Mekaanisen päätöksenteon malli
Molemmissa aineistoissa mekaanisen päätöksenteon malli näkyi siten, että opiskelijat laativat hoitosuunnitelmansa kaavamaisesti hoitotyön prosessin vaiheiden mukaan. Sekä
opistoasteen osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä esiintyi eniten mekaanisen päätöksenteon mallin piirteitä potilaan lääketieteellistä hoitoa kuvaavissa opiskelijoiden lausumissa (osastotunneilla 20 %, kirjallisissa tehtävissä 19 % mekaanisen päätöksenteon mallin piirteitä kuvaavista lausumista). Kirjallisissa tehtävissä mallin piirteitä esiintyi yhtä
paljon hoitotyön toteuttamisen arvioinnissa kuin potilaan lääketieteellistä hoitoa kuvaavissa opiskelijoiden lausumissa. Molemmissa aineistoissa seuraavaksi eniten mallin piirteitä oli havaittavissa potilaan henkilö- ja taustatietoja kuvaavissa opiskelijoiden lausumissa (osastotunneilla 17 % ja kirjallisissa tehtävissä 13 % mekaanisen päätöksenteon
mallin piirteitä kuvaavista lausumista) (liitetaulukot 19 ja 20, liite 6).
Mekaanisen päätöksenteon mallin piirteet näkyivät erityisesti potilaiden taustatietojen
kartoittamisessa, lääkärin määräysten sekä sääntöjen ja normien noudattamisena sekä
potilaan kohteluna hoidon objektina. Potilaiden taustatiedot oli kaikissa hoitosuunnitelmissa kopioitu kirjaimellisesti potilasasiakirjoista. Samoin lääkärin määräykset oli otettu
hoitosuunnitelmiin potilasasiakirjoista sellaisinaan, annettuina, selvittämättä ja perustelematta niitä tarkemmin.
Valmiiden hoito-ohjelmien noudattaminen korostui erityisesti potilaan hoidon toteutuksessa ja ohjauksessa. Opiskelijat eivät selvittäneet tarkemmin ohjeiden toteutumista
kyseisen potilaan hoidossa, vaan kuvasivat reseptinomaisesti etukäteen laadittuja ohjeita
ja ohjelmia. Sääntöjen ja normien noudattaminen näkyi myös sairaanhoidon periaatteiden
ja ihmiskäsitysten huomioonottamisessa hoitotyön toteuttamisessa. Opiskelijat ilmaisivat
periaatteita ja ihmiskäsityksiä normatiivisesti ja yleisellä tasolla. Potilaan kohtelu hoidon
objektina tuli esille etenkin tutkimusten ja hoitotoimenpiteiden sekä potilaan ohjauksen
yhteydessä. Potilas nähtiin erilaisten tutkimusten, hoitotoimenpiteiden ja ohjauksen kohteena.
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5.1.2.2 Potilaskeskeisen päätöksenteon malli
Potilaskeskeisen päätöksenteon malli painottui kuudennen lukukauden osastotunneilla ja
kolmannen lukukauden kirjallisissa tehtävissä (liitetaulukot 22 ja 23, liite 6). Näissä potilaan hoidon suunnittelun lähtökohtana oli potilas. Potilaalle annettiin mahdollisuus osallistua omaan hoitoonsa, häntä kannustettiin ja rohkaistiin sekä motivoitiin omatoimisuuteen. Lisäksi potilaan tarpeet ja mielipiteet sekä aikaisemmat kokemukset pyrittiin ottamaan huomioon. Potilaskeskeisyys näkyi myös siinä, että opiskelijoiden lausumissa hoitotyön periaatteista korostuivat omatoimisuuden ja yksilöllisyyden periaatteet.
“Potilaan annetaan osallistua omaan hoitoonsa ja sitä koskevaan päätöksentekoon”.
“Ja sit motivointi niinku yrittämään niitä pieniäkin hommia siellä, vaikka pesuilla
käyntiä, lappu kouraan niin itteensä hinkkailemaan, niin ei puolesta tehä”.
“Potilaan mielipide otettiin huomioon, samaten hänen toiveensa, esim. onko suihkussa käynti välttämätöntä, jos potilas ei halunnut”.
“Ja sitten toisena periaatteena yksilöllisyys, potilaan tarpeet huomiodaan ja lähdetään niistä”.
Potilaskeskeinen näkökulma jäi opiskelijoiden hoitosuunnitelmissa pinnalliseksi. Opiskelijat eivät esimerkiksi kertoneet, kuinka he käytännössä kannustivat, motivoivat ja rohkaisivat hoitamaansa potilasta tai kuinka kyseisen potilaan mielipiteet otettiin huomioon
ja miten hän todellisuudessa voi vaikuttaa omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.
Molemmissa aineistoissa potilaskeskeinen näkökulma oli havaittavissa hoito-ongelmien
ja hoidon tavoitteiden määrittelyssä sekä potilaan psyykkisessä tukemisessa (liite 7).
Vaikka opiskelijat määrittelivät potilaan hoitotyön ongelmat ja tavoitteet potilaskeskeisesti, niiden käsittely jäi pinnalliseksi. Hoidon tavoitteet ilmaistiin yleisellä tasolla eikä
niitä täsmennetty kyseiselle potilaalle soveltuviksi tavoitteiksi. Myös potilaan hoitotyön
ongelmia tarkasteltiin ulkokohtaisesti kertomatta, kuinka kyseiset ongelmat ilmenivät ja
vaikuttivat hänen päivittäisistä toiminnoista selviytymiseensä. Samoin potilaan psyykkistä tukemista käsiteltiin yleisellä tasolla kertomatta, miten potilasta tuettiin.

5.1.2.3 Malliorientoitunut päätöksenteon malli
Malliorientoituneen päätöksenteon mallin piirteitä esiintyi ainoastaan syventävien opintojen vaiheessa seitsemännen lukukauden kirjallisissa tehtävissä. Eniten malliorientoitunutta päätöksentekoa oli havaittavissa potilaan fyysistä tukemista, hoitotyön ongelmien määrittelyä ja hoidon tavoitteiden asettamista koskevissa ilmaisuissa (taulukko 14).
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Taulukko 14. Malliorientoituneen päätöksenteon piirteiden esiintyminen VII-lukukauden
kirjallisissa hoitosuunnitelmissa opiskelijaryhmää (N=16) kohti frekvensseinä ja prosentteina (N=632).
Malliorientoituneen päätöksenteon malli
Potilaan fyysinen tukeminen
Hoitotyön ongelmien määrittely
Hoitotyön tavoitteiden asettaminen
Potilaan psyykkinen tukeminen
Hoitotyön toteuttaminen
Hoitotyön arviointi
Potilaan sosiaalinen tukeminen

f
213
185
95
79
30
20
10

%
34
29
15
12
5
3
2

Yhteensä

632

100

Opiskelijoista kolmetoista käytti Royn adaptaatiomallia ja kolme Oremin itsehoitomallia potilaan hoitosuunnitelman laadinnassa. Aluksi opiskelijat kuvasivat käyttämänsä mallin teoreettisia ajatuksia ja keskeisiä käsitteitä esimerkiksi seuraavasti:
“Royn adaptaatiomallin keskeisimmän alueen muodostaa potilaan mukautumisprosessi muuttuneessa elämäntilanteessa. Uusi elämäntilanne, sairaalaan joutuminen luo potilaalle mukautumishaasteen neljällä eri mukautumisalueella. Mukautumisalueet ovat fysiologisten toimintojen alue, minäkuvan alue, roolitoimintojen
alue ja riippuvuussuhteiden alue”.
“Itsehoito on myönteistä toimintaa, joka on luonteeltaan sekä käytännöllistä että
terapeuttista. Itsehoitotoiminnot jaetaan kahteen ryhmään: yleiseen itsehoitoon
(universal selfcare) ja muuttuneen terveydentilan itsehoitoon (health deviation
self-care). Yleinen itsehoito on välttämätön perustarpeiden tyydyttämiseksi. Muuttuneen terveydentilan itsehoito on toimintaa, joka on tarpeen sairastumisen tai
loukkaantumisen vuoksi. Kun yksilö ei pysty tyydyttämään omia yleisen itsehoidon tarpeitaan, hän tarvitsee muuttuneen terveydentilan itsehoitoa. Oremin
mukaan hoitotyön perusmallit ovat: 1) itsehoidon kokonaan korvaava hoitotyön
malli, 2) itsehoidon osittain korvaava hoitotyön malli, 3) itsehoitoa tukeva ja opettava hoitotyön malli”.
Royn adptaatiomallin mukaisesti laadituissa hoitosuunnitelmissa malli ohjasi hoitoongelmien määrittelyä, hoidon tavoitteiden asettamista, hoitokeinojen valintaa ja hoidon
arviointia (liitetaulukko 24, liite 8). Vaikka Royn adaptaatiomalli ohjasi opiskelijoiden
hoitosuunnitelmien laadintaa, mallin hyödyntäminen niissä jäi varsin pinnalliseksi. Opiskelijat käsittelivät potilaansa hoitoa melko yleisellä tasolla eivätkä kuvanneet tarkemmin,
kuinka hänen mukatumisensa eri mukautumisalueilla tapahtui. Oremin itsehoitomallin
mukaan laadituissa hoitosuunnitelmissa teoreettinen malli ei ohjannut lainkaan hoidon
suunnittelua, sillä opiskelijat eivät käyttäneet mallin käsitteitä, vaan etenivät hoitosuunnitelmissaan hoitotyön prosessin vaiheiden mukaisesti. Syynä tähän saattaa olla, että opiskelijat eivät olleet sisäistäneet Oremin itsehoitomallin käsitteitä, joten he eivät osanneet
käyttää sitä omissa hoitosuunnitelmissaan.
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5.1.2.4 Luovan päätöksenteon malli
Luovan päätöksenteon mallin piirteet korostuivat opistoasteen kirjallisissa tehtävissä (taulukko 15). Lisäksi niitä oli havaittavissa opistoasteen osastotunneilla osastotuntia kohti
laskettuna 16:ssa opiskelijoiden esittämässä lausumassa (2 %). Luovan päätöksenteon
mallin ominaisuudet ilmenivät hoitotyön ongelmien priorisointina, hoitotyön mallin
valinnan, hoitotyön ongelmien ja keinojen perusteluina sekä vaihtoehtoisen hoitoratkaisun esittämisenä (taulukko 15). Sen sijaan piirteitä potilaan kokonaistilanteen hahmottamisesta ei esiintynyt kummassakaan aineistossa.
Potilaan hoitotyön ongelmien priorisointia esiintyi neljännen lukukauden osastotuntien viidessä ja kuudennen lukukauden seitsemässä opiskelijan ilmaisussa. Priorisoinneissaan opiskelijat yksinkertaisesti totesivat, että kyseinen ongelma oli tärkein, toiseksi tärkein tai kolmanneksi tärkein, eivätkä he perustelleet asettamaansa tärkeysjärjestystä tarkemmin. Ongelmien priorisointi korostui opiskelun alku- ja loppuvaiheessa. Keinojen ja
mallin valinnan perusteluja esiintyi eniten syventävien opintojen kirjallisissa tehtävissä
seitsemännellä lukukaudella (taulukko 15).
Taulukko 15. Luovan päätöksenteon mallin piirteitä kuvaavien opiskelijoiden lausumien
(N=284) esiintyminen opistoasteen kirjallisissa tehtävissä opiskelijaryhmää kohti (N=16)
frekvensseinä ja prosentteina.
Lukukaudet
III
Luovan päätöksenteon malli
Hoitotyön ongelmien priorisointi
Mallin valinnan perustelu
Hoitotyön keinon perustelu
Vaihtoehtoisen hoitoratkaisun
esittäminen
Hoitotyön ongelman perustelu
Yhteensä

V

Yhteensä

VII

f
64
0
0

%
23
0
0

f
0
0
3

%
0
0
1

f
80
61
70

%
28
21
24

f
144
61
73

%
51
21
25

2

1

0

0

2

1

4

2

0

0

0

0

2

1

2

1

66

24

3

1

215

75

284

100

Hoitotyön ongelmia opiskelijat asettivat tärkeysjärjestykseen numeroimalla ne siten,
että tärkein ongelma oli numero 1, toiseksi tärkein 2, kolmanneksi tärkein 3 tai ilmaisemalla ongelman merkityksen sanallisesti, esimerkiksi “merkittävin ongelma oli potilaan
rintakivut”. Laatimaansa tärkeysjärjestystä opiskelijat perustelivat ongelman aiheuttamilla seurauksilla: “Kivun rinnalla merkittävä ongelma oli potilaan virtsaamisvaikeudet,
sillä täysi virtsarakko voi nimittäin lisätä kivun tunnetta” ja “Ennen toista leikkausta merkittävin ongelma oli sisäinen verenvuoto, koska se aiheutti potilaalle paljon muita ongelmia: vatsakivut, rintakipu”. Valitsemiaan hoitokeinoja opiskelijat perustelivat kyseisen
keinon vaikutuksella potilaan tilaan esimerkiksi seuraavasti:
“Hoidon aloituksessa tärkeysjärjestyksessä nousi esille potilaan ravitsemustilanteen korjaaminen, mikä oli tärkeää tämän hetkisen huonon kunnon parantamiseksi
sekä mahdollisen leikkauksen vuoksi”.
“Nestelista on tärkeä siksi, että potilaalla on jatkuvaa lämpöilyä sekä ajoittaista
ripulointia, jotka lisäävät nesteytyksen tarvetta”.
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Käyttämänsä teoreettisen mallin valintaa syventävien opintojen vaiheessa opiskelijat
perustelivat yleisesti. Vain kahdessa hoitosuunnitelmassa opiskelija oli kohdentanut
perustelunsa kyseisen potilaan hoitoon.
“Tehtävääni toteuttaessani sovelsin adaptaatiomallia. Se on mielestäni erittäin
hyvä malli, sillä sen avulla pystyy hyvin potilaani ongelmia kartoittamaan. Se on
kattava”.
“Potilaani on mukauduttava uuteen, muuttuneeseen elämäntilanteeseen kaikilla
näillä neljällä alueella, joten potilaani kohdalla Royn adaptaatiomalli sopii mielestäni hyvin”.
Vaihtoehtoisen hoitoratkaisun esittäminen ilmeni ainoastaan yhdessä viidennen lukukauden osastotunnilla esitetyssä potilaan jatkohoitopaikan järjestämistä koskevassa opiskelijan ilmaisussa, jossa esitettiin vaihtoehto lapsen kotihoidolle:
“Lähinnä ei tullu kyseeseen se kotihoito enää, että suunniteltiin lastenkotia tai semmosta sijaiskotia”. Opiskelijat perustelivat potilaan lääkehoitoa kuudennella lukukaudella kahdessa ilmaisussa. Perusteluissa he kertoivat syyn, miksi lääkettä potilaalle oli
määrätty, esimerkiksi nitroa rintakipuun. Hoitoratkaisuja opiskelijat eivät kyseenalaistaneet osastotunneilla lainkaan.

5.1.3 Yhteenveto opistoasteen opiskelijoiden päätöksenteon
kehittymisestä
5.1.3.1 Opiskelijoiden päätöksentekoprosessi
Sekä opistoasteen osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä opiskelijoiden päätöksenteko noudatti hoitotyön prosessin vaiheita. Prosessin vaiheiden kuvaus oli pinnallista. Opiskelijat eivät esimerkiksi selvittäneet, kuinka he analysoivat potilaasta kokoamaansa tietoa hoito-ongelmien tunnistamiseksi eivätkä selvittäneet, mitkä syyt aiheuttivat potilaan
hoitoon hakeutumisen.
Potilaan henkilö- ja taustatiedot. Molemmissa aineistoissa opiskelijat käsittelivät potilasta koskevia henkilö- ja taustatietoja joko luettelemalla kyseisiä asioita tai toteamalla ne
faktoina. He eivät analysoineet kokoamaansa tietoa hoitotyön ongelmien tunnistamiseksi.
Opiskelijat eivät myöskään tarkistaneet, oliko potilaasta koottu tietoa oikeaa, olivatko
taustatiedot kattavia ja oliko oleellisia tietoja jäänyt pois tai esiintyikö ristiriitaisia tietoja.
Potilaan hoitoon hakeutumisen syy. Opiskelijat kiinnittivät harvoin huomiota potilaan
hoitoon hakeutumisen syyn selvittämiseen. Sen tarkastelu jäi molemmissa aineistoissa
pinnalliseksi. Hoitoon hakeutumisen syyksi mainittiin lääketieteellinen diagnoosi, sairaus
ja sen aiheuttamat oireet. Opiskelijoiden tarkastelusta puuttui analyyttisyys, sillä he eivät
tarkemmin eritelleet, mitkä syyt kunkin potilaan kohdalla aiheuttivat hoitoon hakeutumisen. He eivät myöskään selvittäneet, mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttivat siihen, ettei
potilas selviytynyt kotona, vaan joutui hakeutumaan hoitoon.
Hoitotyön ongelmat. Opistoasteen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä opiskelijat
kartoittivat potilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen tilaan liittyviä hoitotyön ongelmia. He käsittelivät fyysiseen tilaan liittyviä ongelmia enemmän kuin psyykkiseen ja
sosiaaliseen tilaan kuuluvia ongelmia. Opiskelijat eivät edenneet hoitotyön ongelmien
määrittelyyn systemaattisesti potilaan taustatietojen ja nykytilaa koskevien tietojen tarkis-
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tamisen ja niistä tehtyjen päätelmien kautta. Käsitteen hoitotyön ongelmat ymmärtämisessä ilmeni myös vaikeuksia, koska he määrittelivät esimerkiksi potilaan fyysiseen tilaan
liittyviksi hoitotyön ongelmiksi sairauksia ja niiden aiheuttamia oireita, kertomatta mitä
vaikeuksia kyseiset oireet aiheuttivat potilaan hyvinvoinnille ja millaisen ongelman ne
tuottivat hoitotyössä ratkaistavaksi. Myös hoito-ongelmien priorisointi ja tärkeysjärjestyksen perusteleminen oli niukkaa, sillä opiskelijat perustelivat asettamaansa tärkeysjärjestystä ainoastaan muutamassa kolmannen lukukauden kirjallisen tehtävän lausumassa.
Hoitotyön tavoitteet. Molemmissa aineistoissa esiintyi potilaan fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen hoidon alueen tavoitteita. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ne oli määritelty potilaslähtöisesti. Opiskelijat korostivat fyysisen hoidon alueen tavoitteita. Osastotunneilla opiskelijat asettivat lähes yhtä usein psyykkisen kuin fyysisen hoidon alueen
tavoitteita.
Hoitotyön toteuttaminen. Sekä osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä opiskelijat
tarkastelivat hoitotyötä ja lääketieteellistä hoitoa. Molemmissa aineistoissa korostui hoitotyö. Opiskelijoiden hoitosuunnitelmissa sekä osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä
esiintyi useammin potilaan fyysinen ja psyykkinen kuin sosiaalinen tukeminen. Potilaan
psyykkinen tukeminen korostui opistoasteella opiskelun alkuvaiheen osastotunneilla ja
kirjallisissa tehtävissä. Kun taas opiskelun keskivaiheen osastotunneilla ja loppuvaiheen
kirjallisissa tehtävissä esiintyi enemmän potilaan fyysistä kuin psyykkistä tukemista koskevia lausumia.
Opiskelijat esittivät hoitotyön keinoja luettelonomaisesti, perustelematta joitakin poikkeuksia lukuunottamatta valintojaan millään tavalla. Lisäksi hoitotyön keinoista puuttui
tarkempi kuvaus, miten niitä toteutettiin todellisissa hoitotilanteissa ja kuinka potilas niihin reagoi. Koulutuksen loppuvaiheen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä opiskelijat käsittelivät jonkin verran hoitotyön arvoperustaa. He tarkastelivat pääasiassa hoitotyön
periaatteita, mutta eivät selvittäneet tarkemmin miten hoitotyön periaatteet ja niiden taustalla vallitseva ihmiskäsitys toteutuivat potilaan hoidossa.
Hoitotyön arviointi. Keskeistä hoitotyön arvioinnissa oli potilaan fyysisen ja psyykkisen tilan sekä hoidon vaikuttavuuden arviointi. Lisäksi kaikki opiskelijat arvioivat omaa
työsuoritustaan. Potilaan psyykkisen tilan arviointi korostui sekä osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä. Potilaan sosiaalista tilaa arvioitiin jonkin verran vain kirjallisissa tehtävissä. Se kohdistui potilaan roolitoimintoihin ja riippuvuussuhteisiin.
Lukukausittain tarkasteltuna hoitotyön arvioinnissa esiintyi jonkin verran vaihtelua.
Opiskelun alkuvaiheen osastotunneilla korostui potilaan psyykkisen tilan arviointi, kun
taas opiskelun lopussa esiintyi enemmän potilaan fyysisen tilan arviointia kuvaavia lausumia. Kaikina lukukausina opiskelijat arvioivat kirjallisissa tehtävissä potilaan hoidon
toteuttamisessa useimmin hoidon vaikuttavuutta. Samoin kuin osastotunneillakin myös
kirjallisissa tehtävissä potilaan psyykkisen tilan arviointi korostui opiskelun alkuvaiheessa. Sen sijaan opiskelun loppuvaiheessa arviointi painottui potilaan fyysiseen tilaan.
Opiskelijoiden hoitotyön arvioinneista puuttui kriittisyys, sillä esimerkiksi hoidon vaikuttavuutta arvioidessaan he eivät arvoineet kriittisesti valitsemiensa hoitotyön keinojen
toimivuutta potilaaan hoidossa tai esittäneet vaihtoehtoisia ratkaisuja. Hoitotyön tavoitteita arvioidessaan opiskelijat totesivat yksinkertaisesti, että tavoitteet saavutettiin tai niitä
ei saavutettu hoidon aikana. Opiskelijat eivät myöskään käyttäneet tavoitteita arviointikriteereinä. Samoin opiskelijoiden työsuoritusten/opiskelun arvioinnista puuttui kriittisyys.
He totesivat suoriutuneensa käytännön opiskelusta hyvin. Opiskelijat eivät kuvanneet
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kokemuksiaan tarkemmin eivätkä analysoineet oppimistaan kriittisesti tuomalla esille
mahdollisia kehittämistarpeita opiskelussaan. Myöskään kokemusten reflektointia ei ollut
havaittavissa, joten opiskelijoiden oppimisen taso jäi ilmeisen matalaksi.

5.1.3.2 Opiskelijoiden päätöksenteon mallit
Molemmissa aineistoissa esiintyi eniten mekaanisen päätöksenteon mallin piirteitä. Opiskelijoiden laatimat hoitosuunnitelmat noudattivat hoitotyön prosessin vaiheita sellaisenaan. Mekaanisen päätöksenteon mallin piirteet nousivat selkeimmin esille potilaiden
taustatietojen kartoituksessa, lääkärin määräysten sekä sääntöjen ja normien noudattamisena ja potilaan näkemisenä hoidon objektina. Potilaiden henkilö- ja taustatiedot oli otettu suoraan potilasasiakirjoista, jolloin ne jäivät hoitosuunnitelmissa irrallisiksi. Opiskelijat eivät analysoineet eivätkä hyödyntäneet niitä hoitotyön ongelmien määrittämisessä.
Lääkärin määräykset esitettiin annettuina selvittämättä niitä tarkemmin tai pohtimatta,
mitä ne vaikuttivat hoitotyöhön. Valmiiden hoito-ohjelmien mekaaninen noudattaminen
tuli esille potilaan hoitotyön toteuttamisessa ja potilaan ohjauksessa. Opiskelijat eivät selvittäneet, kuinka hoito-ohjelmia toteutettiin kyseisen potilaan hoidossa, vaan kuvasivat
niitä yleisellä tasolla.
Sääntöjen ja normien noudattaminen näkyi sairaanhoidon periaatteiden ja niiden taustalla olevien ihmiskäsitysten toteuttamisessa hoitotyössä. Opiskelijat käsittelivät periaatteita yleisellä tasolla kertomatta tarkemmin, kuinka niiden mukaan toimittiin potilaan hoidossa. Potilasta ei huomioitu tutkimusten, hoitotoimenpiteiden ja potilaan ohjauksen yhteydessä. Hänelle suoritettiin erilaisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä sekä annettiin
ohjausta.
Mekaanisen päätöksenteon mallin lisäksi potilaskeskeisen päätöksenteon mallin piirteitä tuli esille erityisesti opiskelun alku- ja loppuvaiheessa laadituissa hoitosuunnitelmissa ja loppuvaiheen osastotunneilla. Potilaalle luotiin mahdollisuus osallistua omaan
hoitoonsa ja häntä kannustettiin ja motivoitiin omatoimisuuteen. Lisäksi potilaan tarpeet,
mielipiteet ja aikaisemmat kokemukset pyrittiin ottamaan huomioon. Hoitotyön periaatteista korostettiin omatoimisuuden ja yksilöllisyyden periaatteita. Kuitenkin potilaskeskeisen näkökulman tarkastelu jäi pinnalliseksi, sillä opiskelijat eivät esimerkiksi kertoneet, kuinka he kannustivat ja motivoivat potilasta ja ottivat hänen mielipiteensä huomioon sekä huolehtivat siitä, että potilas voi vaikuttaa omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.
Syventävien opintojen aikana laadituissa kirjallisissa hoitosuunnitelmissa opiskelun
loppuvaiheessa oli havaittavissa jonkin verran malliorientoituneen päätöksenteon mallin
piirteitä. Eniten tämän mallin piirteitä esiintyi hoitotyön ongelmien määrittelyssä, tavoitteiden asettamisessa ja potilaan fyysisessä tukemisessa. Royn adaptaatiomallin mukaisesti
laadituissa hoitosuunnitelmissa malli ohjasi hoitotyön ongelmien määrittelyä, tavoitteiden asettamista, keinojen valintaa, hoitotyön toteuttamista ja arviointia. Mallin hyödyntäminen jäi kuitenkin pinnalliseksi. Opiskelijat käsittelivät potilaan hoitoa yleisellä tasolla
eivätkä kuvanneet, millaista potilaan mukautuminen oli. Oremin itsehoitomallin mukaan
laadituissa hoitosuunnitelmissa opiskelijat eivät käyttäneet mallia hoidon suunnittelussa,
vaan laativat hoitosuunnitelmansa hoitotyön prosessin vaiheiden mukaisesti.
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Potilaskeskeinen näkökulma korostui erityisesti opiskelun alku- ja loppuvaiheessa kolmannella ja seitsemännellä lukukaudella (syventävät opinnot) laadituissa hoitosuunnitelmissa. Sen sijaan se ei juuri näkynyt opiskelun keskivaiheessa viidennen lukukauden lapsipotilaan hoitosuunnitelmissa. Myöskin perhekeskeisyyttä opiskelijat käsittelivät varsin
pinnallisesti toteamuksilla, että vanhemmilla oli mahdollisuus osallistua lapsensa hoitoon
ja yöpyä tarvittaessa sairaalassa tai että vanhemmat kävivät usein katsomassa lastaan.
Luovan päätöksenteon malli tuli parhaiten esille opistoasteen eri lukukausien kirjallisissa tehtävissä. Se ilmeni hoitotyön ongelmien priorisointina sekä hoitotyön keinojen ja
mallin valinnan perusteluina. Perusteluja esiintyi eniten syventävien opintojen vaiheessa
laadituissa hoitosuunnitelmissa seitsemännellä lukukaudella. Ongelmien tärkeysjärjestystä perusteltiin sen aiheuttamilla seurauksilla potilaalle. Hoitokeinojen valintaa opiskelijat perustelivat kyseisen keinon vaikutuksella potilaan tilaan tai tilanteeseen. Hoitosuunnitelmassa käyttämänsä teoreettisen mallin valintaa he perustelivat yleisesti toteamalla
esimerkiksi, että malli soveltuu hyvin kirurgisen potilaan hoitoon tai se on kattava.
Luovan päätöksenteon mallin piirteitä oli myös havaittavissa jonkin verran osastotuntiaineistossa (16 lausumaa). Opiskelijat priorisoivat hoitotyön ongelmia, mutta eivät perustelleet millään tavalla asettamaansa tärkeysjärjestystä. Vaihtoehtoisen hoitoratkaisun esittäminen ilmeni ainoastaan yhdessä opiskelijan esittämässä lausumassa. Opiskelijat eivät
myöskään kyseenalaistaneet tekemiään hoitoratkaisuja.
Potilaan kokonaistilanteen hahmottamiseen liittyviä piirteitä ei esiintynyt opistoasteen
osastotunneilla eikä opiskelijoiden kirjallisissa hoitosuunnitelmissa. Opiskelun edetessä
päätöksenteon mallien esiintymisessä oli havaittavissa vain vähäisiä muutoksia.Potilaskeskeinen päätöksenteon malli korostui opiskelun alkuvaiheessa kolmannen lukukauden
kirjallisissa hoitosuunnitelmissa. Kun taas mekaanisen päätöksenteon malli painottui
opistoasteen opiskelijoiden viidennen lukukauden (lasten sairaanhoito) kirjallisissa hoitosuunnitelmissa. Näistä poiketen malliorientoitunut päätöksenteon malli korostui syventävien opintojen vaiheessa seitsemännellä lukukaudella. Luovan päätöksenteon mallin piirteitä esiintyi vähäisessä määrin opistoasteen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä opiskelun loppuvaiheessa.

5.2 Opistoasteen ja ammattikorkeakoulukelijoiden oppimisen taso
käytännön opiskelun alkuvaiheessa
Tutkimuksessa käytetyssä oppimisen tasoa kuvaavassa hierarkisessa luokituksessa (Leiwo ym. 1987) korkeinta oppimisen tasoa edustavat eläytymistä kuvaavat ilmaukset. Vastaavasti matalin oppimisen taso muodostuu informointia koskevista ilmauksista (taulukko 16 ja liite 4). Opistoasteen kolmannen lukukauden opiskelijoiden oppimisen tasoa koskevat tulokset on otettu aikaisemmin tehdystä tutkimuksesta (Kuokkanen 1991), jossa
analysoitiin käytännön opiskeluun liittyvä osastotuntiaineisto.
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Taulukko 16. Tiedon esittämistä kuvaavien ilmausten jakaantuminen eri sisältöluokkiin
ammattikorkeakouluopiskelijoiden kolmannen ja neljännen lukukauden kirjallisissa hoitosuunnitelmissa (N=4691) ja opistoasteen opiskelijoiden (N=1788) kolmannen lukukauden
osastotunneilla frekvensseinä ja prosentteina.
Ammattikorkeakouluopiskelijat
Tiedon esittäminen
Eläytyminen
Kokemus
Arvioiminen ja/tai mielipide
Selitys
Vertailu
Vaihtoehdon esittäminen
Määrittely ja kuvaus
Nimeäminen ja luokittelu
Informointi
Yhteensä

f

Opistoasteen opiskelijat

0
27
1448
0
9
0
12
1889
1306

%
0
1
31
0
0
0
0
40
28

f
0
0
615
244
31
10
202
625
61

%
0
0
34
14
2
1
11
35
3

4691

100

1788

100

Sekä ammattikorkeakoulun että opistoasteen opiskelijoiden lausumissa painottuivat
määrällisesti nimeäminen ja luokittelu sekä arviointien ja mielipiteiden esittäminen (taulukko 16). Molemmissa aineistoissa nimettiin ja luokiteltiin lähinnä potilaan hoitotyön
ongelmia, tavoitteita ja keinoja. Suurin osa opiskelijoiden esittämistä arvioinneista ja mielipiteistä koski potilaan fyysisen tilan arviointia.
“Kahden tukemana kävelee”.
“Liikkuminen epävarmaa, muutoin omatoimisesti ruokailee, pukeutuu ja peseytyy”.
Sekä opistoasteella että ammattikorkeakoulussa opiskelijat arvioivat myös potilaan
psyykkistä ja sosiaalista tilaa. Ammattikorkeakouluaineisto erosi opistoasteen aineistosta
siten, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden kirjallisissa hoitosuunnitelmissa oli kolmanneksi eniten informoivia ilmauksia, kun taas opistoasteen opiskelijoiden osastotunneilla
vastaavasti esiintyi selitysilmauksia. Opistoasteen aineistossa oli vähän informoivia ilmauksia. Selitysilmaukset puuttuivat ammattikorkeakouluaineistosta. Määrittelyä ja kuvausta esiintyi ainoastaan kahden ammattikorkeakouluopiskelijan hoitosuunnitelmassa.
Opistoasteen opiskelijat esittivät osastotunneilla jonkin verran vaihtoehtoja, joita ei esiintynyt ammattikorkeakouluopiskelijoiden hoitosuunnitelmissa. Opistoasteen aineistossa oli
myös vertailuilmauksia enemmän kuin ammattikorkeakouluaineistossa. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hoitosuunnitelmissa esiintyi jonkin verran kokemusilmauksia, jotka
puuttuivat opistoasteen aineistosta (taulukko 16). Opistoasteen opiskelijoiden oppimisen
taso näytti olevan jonkin verran korkeampi kuin ammattikorkeakouluopiskelijoiden,
mutta jäi molemmissa aineistoissa suhteellisen matalaksi.
Opiskelijoiden informoivat ilmaukset käsittivät potilaan henkilö- ja taustatietojen,
aikaisempien sairauksien ja diagnoosien luettelemista, jotka opiskelijat olivat ottaneet sellaisinaan potilasasiakirjoista. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden informoivat ilmaukset
sisälsivät hoidossa käytettyjen lääkkeiden vaikuttavien aineiden, antotapojen, käyttöohjeiden, indikaatioiden, kontraindikaatioiden ja sivuvaikutusten luettemista Farmaca Fennican mukaisesti soveltamatta niitä kyseisen potilaan hoitoon.
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Opistoasteen opiskelijoiden esittämistä selitysilmauksista suurin osa oli potilaan lääkehoidon perusteluja, esimerkiksi: “Tähän vapinaan ja pakkoliikkeisiin” (opiskelijan selitys
lääkkeen antamiselle). Selityksissä esitettiin myös syy-seuraussuhteita esimerkiksi: “Ja
tää potilaan yksinäisyys (syy) on syy potilaan masennukseen (seuraus)”.
Kokemuksia koskevissa ilmauksissa ammattikorkeakouluopiskelijat kuvasivat potilaan
kokemuksia saamastaan hoidosta, voinnistaan ja sairauden aiheuttamista oireista. Potilaan
kokemuksia opiskelijat käsittelivät yleisellä tasolla eivätkä kuvanneet niitä tarkemmin.
“Kokee laihdutuksen hyvänä, tuntee jo nyt liikkuvansa kevyemmin.”
“Potilas kokee vointinsa kohentuneen.”
“Kokee sairautensa oireet ikävinä ja haitallisina.”
Vertailuissa vertailtiin pääasiassa potilaan nykyistä tilaa ja kuntoa hänen aikaisempaan
tilanteeseensa, esimerkiksi: “Aamulla rintaan pisti jonkin verran, ei yhtä kovasti kuin
ennen.” tai “Ne jalat on nyt ruvennu vähän paremmin kannattamaan kuin aikaisemmin.”
Yhteenveto. Suurin osa ammattikorkeakouluopiskelijoiden kolmannen ja neljännen
lukukauden kirjallisissa hoitosuunnitelmissa sekä opistoasteen kolmannen lukukauden
osastotunneilla esittämistä lausumista oli asioiden nimeämistä, luokittelua ja arviointien
ja mielipiteiden ilmaisemista. Opiskelijat nimesivät ja luokittelivat lähinnä potilaan hoitotyön ongelmia, tavoitteita ja keinoja.
Heidän esittämissään arvioinneissa ja mielipiteissä korostui potilaan fyysisen tilan
arviointi. Ammattikorkeakouluaineisto erosi opistoasteesta siten, että se sisälsi enemmän
informoivia ilmauksia eikä ollenkaan selitysilmauksia, joita oli havaittavissa opistoasteen
osastotunneilla. Vastaavasti informoivia ilmauksia ei esiintynyt osastotuntiaineistossa.
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden oppimisen taso jäi käytännön opiskelun alkuvaiheessa jonkin verran opistoasteen opiskelijoiden oppimisen tasoa matalammaksi, sillä
korkeampaa oppimisen tasoa kuvaavia kokemus- ja vertailuilmauksia esiintyi niukasti ja
vaihtoehtoja esittävät ja perusteluja kuvaavat ilmaukset puuttuivat kokonaan. Sen sijaan
opistoasteen opiskelijoiden osastotunneilla esiintyi jonkin verran selitys-, vertailu- ja
vaihtoehdon esittäviä ilmauksia, joka kuvaa korkeampaa oppimisen tasoa. Tosin opistoasteen opiskelijat käsittelivät näitä asioita samoin kuin ammattikorkeakouluopiskelijat: varsin pinnallisesti ja yleisellä tasolla pohtimatta niitä tarkemmin kyseisen potilaan hoidon
suunnittelussa.

5.3 Opistoasteen ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden erot hoitotyön
päätöksenteossa käytännön opiskelun alkuvaiheessa
5.3.1 Opiskelijoiden päätöksentekoprosessi
Opiskelun alkuvaiheessa sekä opistoasteen että ammattikorkeakoulun kolmannella ja neljännellä lukukaudella samoin kuin myöhemmissä opistoasteen käytännön opiskelun vaiheissa päätöksentekoprosessin vaiheista korostuivat opiskelijoiden laatimissa hoitosuunnitelmissa hoitotyön toteuttaminen ja arviointi (taulukot 3, 4, 5 ja 17).
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Taulukko 17. Hoitotyön päätöksentekoprosessin eri vaiheita kuvaavien opiskelijoiden lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviin sisältöluokkiin IV-lukukauden osastotunneilla (N=242) osastotuntia (N=3) kohti, opistoasteen III-lukukauden (N=2207) ja
ammattikorkeakoulun III ja IV-lukukauden (N=4691) kirjallisissa tehtävissä opiskelijaryhmää (opistoaste: N=16, ammattikorkeakoulu: N=23) kohti frekvensseinä ja prosentteina.
Hoitotyön
päätöksentekoprosessi
Hoitotyön toteuttaminen
Hoitotyön arviointi
Hoitotyön ongelmat
Hoitoon hakeutumisen syy
Potilaan henkilö- ja tautatiedot
Hoitotyön tavoitteet
Yhteensä

Opistoaste:
osastotunnit
IV-lukukausi
f
%
72
30
52
21
48
20
28
12
23
9
19
8
242

100

Opistoaste:
kirjalliset tehtävät
III-lukukausi
f
%
741
34
666
30
275
12
191
9
221
10
113
5
2207

100

Ammattikorkeakoulu:
kirjalliset tehtävät
III ja IV lukukausi
f
%
2282
49
1136
24
209
5
151
3
754
16
159
3
4691

100

Kuitenkin päätöksentekoprosessin vaiheiden määrällisessä esiintymisjärjestyksessä oli
havaittavissa eroja. Ammattikorkeakouluaineisto erosi opistotason aineistosta siten, että
opiskelijat korostivat potilaan henkilö- ja taustatietoja sekä hoitotyön tavoitteita enemmän
kuin opistotason opiskelijat. Kun taas opistotason aineistossa esiintyi enemmän hoitotyön
ongelmia kuvaavia lausumia (taulukko 18).
Taulukko 18. Hoitotyön päätöksentekoprosessin eri vaiheiden määrällinen esiintymisjärjestys opistoasteen IV-lukukauden osastotunneilla ja III-lukukauden kirjallisissa tehtävissä sekä ammattikorkeakoulun kirjallisissa tehtävissä kolmannella ja neljännellä lukukaudella.
Opistoaste: osastotunnit
IV-lukukausi
1. Hoitotyön toteuttaminen
2. Hoitotyön arviointi
3. Hoitotyön ongelmat
4. Hoitoon hakeutumisen syy
5. Potilaan henkilö- ja taustatiedot
6. Hoitotyön tavoitteet

Opistoaste: kirjalliset tehtävät
III-lukukausi
1. Hoitotyön toteuttaminen
2. Hoitotyön arviointi
3. Hoitotyön ongelmat
4. Potilaan henkilö- ja taustatiedot
5. Hoitoon hakeutumisen syy
6. Hoitotyön tavoitteet

Ammattikorkeakoulu: kirjalliset
tehtävät III ja IV-lukukausi
1. Hoitotyön toteuttaminen
2. Hoitotyön arviointi
3. Potilaan henkilö- ja taustatiedot
4. Hoitotyön ongelmat
5. Hoitotyön tavoitteet
6. Hoitoon hakeutumisen syy

Potilaan henkilö- ja taustatiedot. Potilaan saapuessa osastolle ammattikorkeakouluopiskelijat arvioivat henkilö- ja taustatietojen kartoittamisen yhteydessä hänen fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista tilaansa esimerkiksi:
“Liikkuu suurimmaksi osaksi itsenäisesti
“Potilas on mieleltään virkeä ja aikaan ja paikkaan orientoitunut”.
“Omaiset asuvat melkein naapurissa ja käyvät usein potilaan luona”.
Vastaavanlainen arviointi puuttui opistoasteen opiskelijoilta (liitetaulukot 1, 2 ja 3, liite
6). Käytännön opiskelun alkuvaiheessa sekä opistoasteen että ammattikorkeakoulun opis-
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kelijat keräsivät potilaiden henkilö- ja taustatietoja luettelonomaisesti analysoimatta
kokoamaansa tietoa hoitotyön ongelmien tunnistamiseksi.
Hoitotyön toteuttaminen. Hoitotyön toteuttamista kuvaavia lausumia oli kolmasosa
sekä opistoasteen neljännen lukukauden osastotunneilla että kolmannen lukukauden kirjallisissa tehtävissä opiskelijoiden esittämistä lausumista. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä niitä oli lähes puolet opiskelijoiden esittämistä lausumista
Hoitotyön arviointia käsitteleviä lausumia esiintyi opistoasteen kolmannen lukukauden
kirjallisissa tehtävissä kolmasosa ja neljännen lukukauden osastotunneilla ja ammattikorkeakoulun kirjallisissa hoitosuunnitelmissa viidesosa hoitotyön prosessin vaiheita kuvaavista lausumista (taulukko 17).
Opiskelijat tarkastelivat molemmissa aineistoissa hoitotyötä ja lääketieteellistä hoitoa.
Ammattikorkeakouluopiskelijat erosivat opistoasteen opiskelijoista jo käytännön opiskelun alkuvaiheessa siten, että he olivat huomattavasti lääketieteellisemmin orientoituneita
kuin opistoasteen opiskelijat vastaavassa opiskeluvaiheessa. Heidän kirjallisissa tehtävissään esiintyi 73 % lääketieteellistä hoitoja 27 % hoitotyötä kuvaavia lausumia. Vastaavasti opistoasteen neljännen lukukauden osastotunneilla hoitotyön osuus oli 58 % ja lääketieteellisen hoidon 42 % opiskelijoiden hoitotyön toteuttamista kuvaavista lausumista.
Hoitotyö painottui eniten opistoasteen kolmannen lukukauden kirjallisissa tehtävissä,
joissa hoitotyön osuus oli 75 % ja lääketieteellisen hoidon osuus 25 % opiskelijoiden hoitotyön toteuttamista kuvaavista lausumista (liitetaulukot 13, 14 ja 15, liite 6).
Hoitotyössä ammattikorkeakouluopiskelijat painottivat opistoasteen opiskelijoita
enemmän potilaan fyysistä tukemista ja sen sijaan potilaan psyykkinen tukeminen jäi
vähäisemmälle huomiolle. Potilaan psyykkinen tukeminen korostui taas opistoasteella
käytännön opiskelun alkuvaiheen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä. Ammattikorkeakouluopiskelijat kiinnittivät enemmän huomiota potilaan ohjaukseen ja tiedonhankintamenetelmiin hoitotyön ongelmien selville saamiseksi (liitetaulukot 13, 14 ja 15, liite 6).
Molemmista käytännön opiskelun alkuvaiheen aineistoista puuttui hoitotyön arvoperustan
tarkastelu, jota koskevia lausumia ilmeni opistotasoisen koulutuksen loppuvaiheen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä.
Samoin kuin opiskelun edetessä myös käytännön opiskelun alkuvaiheessa kolmannella ja neljännellä lukukaudella opiskelijat esittivät hoitotyön toteutuksessa hoitotyön
keinoja luettelonomaisesti, perustelematta valintojaan millään tavalla. He eivät myöskään
kuvanneet tarkemmin, miten he toteuttivat valitsemiaan hoitotyön keinoja potilaan hoidossa ja kuinka potilas reagoi niihin.
Hoitotyön ongelmat. Kaikissa aineistoissa opiskelijat nimesivät useimmin potilaan
fyysiseen tilaan liittyviä hoitotyön ongelmia. Ne korostuivat huomattavasti enemmän
ammattikorkeakouluaineistossa kuin opistoasteen aineistoissa (liitetaulukot 7, 8 ja 9, liite
6). Lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijat toivat hoitosuunnitelmissaan jonkin verran (12
lausumaa) esille potentiaalisia hoitotyön ongelmia. Ongelmien priorisoinnissa ja tärkeysjärjestyksen perustelussa ei ollut havaittavissa eroja opistoasteen ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä käytännön opiskelun alussa. Opiskelijat priorisoivat ongelmia asteikolla “tärkein”, “toiseksi tärkein” ja “seuraavaksi tärkein”. He eivät perustelleet asettamaansa tärkeysjärjestystä. Opiskelijoiden hoitotyön ongelmien määrittely tapahtui
samalla tavalla käytännön opiskelun alkuvaiheessa sekä opistoasteella että ammattikorkeakoulussa kuin opistoasteen opiskelijoiden opiskelun myöhemmissä vaiheissa.
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Hoitotyön tavoitteet. Kaikki opiskelijat määrittelivät hoitotyön tavoitteet potilaslähtöisesti. Sekä opistoasteen että ammattikorkeakoulun opiskelijat korostivat fyysisen hoidon
alueen tavoitteita (liitetaulukot 10, 11 ja 12, liite 6). Niitä kuvaavia lausumia oli opistoasteen neljännen lukukauden osastotuntiaineistossa 58 % ja 70 % kolmannen lukukauden
kirjallisissa tehtävissä opiskelijoiden esittämistä hoitotyön tavoitteita kuvaavista lausumista. Ammattikorkeakouluopiskelijat esittivät eniten fyysisen hoidon alueen tavoitelausumia, joita oli 76 % heidän kirjallisissa tehtävissä esittämistään fyysisen hoidon alueen
tavoitteita kuvaavista lausumista. Psyykkisen hoidon alueen tavoitelausumia esiintyi eniten neljännen lukukauden osastotuntiaineistossa (42 % opiskelijoiden psyykkisen hoidon
tavoitteita kuvaavista lausumista). Huomattavasti vähemmän, mutta lähes yhtä paljon,
niitä oli opiskelijoiden kolmannen lukukauden kirjallisissa tehtävissä (20 % opiskelijoiden psyykkisen hoidon alueen tavoitelausumista) ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden
kirjallisissa hoitosuunnitelmissa (22 % opiskelijoiden psyykkisen hoidon alueen tavoitelausumista) (liitetaulukot 10,11 ja 12, liite 6).
Hoitotyön arviointi. Hoitotyön arvioinnissa sekä osastotunneilla että opiskelijoiden
kirjallisissa tehtävissä niin opistoasteella kuin ammattikorkeakoulussakin korostui potilaan fyysisen ja psyykkisen tilan arviointi (liitetaulukot 16, 17 ja 18, liite 6). Opistoasteen
opiskelijat arvioivat useimmin potilaan psyykkistä tilaa käytännön opiskelun alkuvaiheen
osastotunneilla. Sen sijaan ammattikorkeakouluopiskelijat kiinnittivät kolmannen ja neljännen lukukauden kirjallisissa hoitosuunnitelmissa useammin huomiota potilaan fyysisen tilan arviointiin. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hoitotyön arviointi oli monipuolisempaa kuin opistoasteen opiskelijoiden. Potilaan fyysisen, psyykkisen, ja sosiaalisen
sekä oman työskentelyn arvioinnin lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden arviointi
sisälsi potilaan fyysisen ja psyykkisen tukemisen, lääketieteellisen hoidon, hoitohenkilökunnan työskentelyn, hoitosuunnitelmalomakkeen arviointia sekä potilaan arviointia saamastaan hoidosta (liitetaulukko 18, liite 6).
Ammattikorkeakouluopiskelijat arvioivat oman työsuorituksensa arvioinnin lisäksi
oppimiskokemuksiaan (liitetaulukko 18, liite 6). Vastaava arviointi puuttui opistoasteen
opiskelijoilta. Ammattikorkeakouluopiskelijat arvioivat omaa työsuoritustaan toteamalla
suoriutuneensa käytännön opiskelusta hyvin. Omia oppimiskokemuksiaan arvioidessaan
he totesivat olevansa tyytyväisiä käytännön opiskelujaksoon sekä saaneensa paljon oppimiskokemuksia esimerkiksi toteamalla: “Kokonaisuudessaan olen tyytyväinen tähän harjoittelujaksooni”. Oppimiskokemusten yhteydessä ammattikorkeakouluopiskelijat arvioivat kirjallista tehtävää todeten sen vaikeaksi, koska tehtävän tekemiseen ei heidän mielestään ollut riittävästi aikaa ja käytännön opiskelujaksot olivat liian lyhyitä, jolloin heidän
osallistumisensa hoitosuunnitelmapotilaan hoitoon jäi vähäiseksi.
Opiskelijat eivät kuvanneet tarkemmin oppimiskokemuksiaan käytännön hoitotilanteissa. He eivät analysoineet niitä eivätkä tarkastelleet oppimistaan kriittisesti tuomalla
esille mahdollisia kehittämistarpeita opiskelussaan. Kirjallisten tehtävien arvioinnista
puuttui niiden merkitysten tarkastelu oman oppimisen kannalta. Myöskään kokemusten
reflektointia ei ollut havaittavissa, joten heidän oppimisen tasonsa jäi matalaksi.
Lääketieteellisen hoidon arviointia esiintyi ainoastaan ammattikorkeakouluaineistossa
(liitetaulukko 18, liite 6) ja se oli yhtä pinnallista kuin hoitotyön toteuttamisen arviointi.
Ammattikorkeakouluopiskelijat arvioivat pääasiassa lääkehoidon vaikutuksia toteamalla
oliko lääke auttanut siihen vaivaan, johon se oli potilaalle määrätty: “Kivut helpottivat
Dinitillä” tai “Lääkkeet auttavat vain vähän” ja “Päänsärky lakkasi Buranalla”. Opiskeli-
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jat arvioivat myös potilaalle tehtyjä tutkimuksia, oliko niiden avulla pystytty diagnostisoimaan sairaus vai ei. Lisäksi he totesivat, että hoito toteutettiin ihan suunniteltujen ohjeiden mukaan.
Myöskin potilasohjausta arvioivat ainoastaan ammattikorkeakouluopiskelijat (liitetaulukko 18, liite 6). Heidän arviointinsa ei poikennut muusta hoitotyön toteuttamisen arvioinnista, vaan oli yhtä pinnallista. Ammattikorkeakouluopiskelijat arvioivat potilaan tiedon omaksumista esimerkiksi: “On vaikea sanoa, menikö ohjauksessa mitään perille, kun
välillä potilas mukailee juttuja ja välillä on niissä syömäjutuissaan (kotiin kun pääsen niin
syön sitä sun tätä...)” tai “Potilaalle tuntui jäävän kuva siitä, mitä diabetes oikein on”.
Lisäksi opiskelijat arvioivat potilaan suoriutumista hoitoon liittyvistä teknisistä toimenpiteistä esimerkiksi seuraavasti: “Infarktiohjauksessa aktiivisesti mukana, ohjattuna pistänyt
insuliinin, jännitti, mutta suoriutui tehtävästä hyvin” tai “Pistäminen ontuvaa, mutta tekniikka teoriasta hallinnassa, onnistuu pian konkreettisestikin”. Ohjauksen arvioinnissa
opiskelijat kiinnittivät lisäksi huomiota potilaan antamaan arviointiin saamastaan ohjauksesta esimerkiksi: “Potilas sai paljon tietoa omasta sairaudestaan ja hoidosta” tai “Ja oli
itse tyytyväinen saamaansa ohjaukseen ja neuvontaan”.

5.3.2 Opiskelijoiden päätöksenteon mallit
Käytännön opiskelun alkuvaiheessa kolmannella ja neljännellä lukukaudella ammattikorkeakoulun opiskelijat erosivat opistoasteen opiskelijoista päätöksenteon mallien osalta
siten, että opistoasteen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä oli huomattavasti enemmän potilaskeskeisen mallin piirteitä (taulukot 10 ja 11) kuin ammattikorkeakouluopiskelijoiden hoitosuunnitelmissa. Opistoasteen neljännen lukukauden osastotunneilla kyseisen mallin piirteitä esiintyi 41 % :ssa ja kolmannen lukukauden kirjallisissa tehtävissä 43
%:ssa päätöksenteon malleja käsittelevistä lausumista. Vastaavasti mallin piirteitä esiintyi 16 %: ssa ammattikorkeakouluopiskelijoiden päätöksenteon malleja kuvaavista lausumista kolmannen ja neljännen lukukauden kirjallisissa tehtävissä. Mekaanisen päätöksenteon malli painottui molemmissa aineistoissa. Se korostui ammattikorkeakouluaineistossa opistoastetta huomattavasti voimakkaammin opiskelijoiden lausumissa, joissa kuvattiin potilaan lääketieteellistä hoitoa (liitetaulukot 19, 20, 21, liite 6).
Mekaanisen päätöksenteon mallin piirteet ilmenivät opiskelijoiden käytännön opiskelun alkuvaiheessa laatimissa hoitosuunnitelmissa samankaltaisina kuin opistoasteen opiskelijoiden myöhemmissä käytännön opiskeluvaiheissa. Niitä esiintyi erityisesti lääketieteellisessä hoidossa, potilaan henkilö- ja taustatietojen sekä hoitoon hakeutumisen syiden
kartoittamisessa ja potilaan fyysisen tilan arvioinnissa ja fyysisessä tukemisessa (liitetaulukot 19, 20 ja 21, liite 6). Myös potilaskeskeisen päätöksenteon mallin piirteet esiintyivät
opiskelijoiden lausumissa samankaltaisina kuin opistoasteen käytännön opiskelun myöhemmissä vaiheissa laadituissa hoitosuunnitelmissa. Potilaskeskeisyys näkyi potilaan hoitotyön ongelmien ja tavoitteiden määrittelemisessä sekä potilaan psyykkisessä tukemisessa. Potilaskeskeinen näkökulma jäi opiskelijoiden hoitosuunnitelmissa varsin pinnalliseksi. Opiskelijat eivät esimerkiksi kertoneet, kuinka he käytännössä kannustivat, motivoivat ja rohkaisivat hoitamaansa potilasta tai kuinka potilas voi vaikuttaa omaa hoitoaan
koskevaan päätöksentekoon.
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Malliorientoituneen päätöksenteon mallin piirteitä ei esiintynyt lainkaan opistoasteen
käytännön opiskelun alkuvaiheen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä eikä ammattikorkeakouluopiskelijoiden laatimissa kirjallisissa hoitosuunnitelmissa. Sen sijaan luovan
päätöksenten mallin piirteitä esiintyi vähäisessä määrin opistoasteen kolmannen lukukauden kirjallisissa tehtävissä (taulukko 11), mutta ne puuttuivat kokonaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden kolmannen ja neljännen lukukauden kirjallisista tehtävistä. Opistoasteen kolmannen lukukauden kirjallisissa tehtävissä luovan päätöksenteon mallin piirteet
ilmenivät hoitotyön ongelmien priorisointina. Opiskelijat asettivat hoitotyön ongelmia
tärkeysjärjestykseen luettelemalla niitä numerojärjestyksessä siten, että tärkein oli numero
1, toiseksi tärkein 2 ja kolmanneksi tärkein 3. He eivät perustelleet laatimaansa tärkeysjärjestystä eivätkä kyseenlaistaneet tekemiään hoitoratkaisuja tai esittäneet vaihtoehtoja
potilaan hoidon toteuttamisessa. Myöskään potilaan kokonaistilenteen hahmottamista ei
ollut havittavissa heidän hoitosuunnitelmissaan.

6 Pohdinta
6.1 Tutkimuksen luotettavuudesta
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on tarkasteltava reliabilitettia ja validiteettia.
Sekä kvantitatiivisessa että kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteettiin ja validitettiin
liittyvä keskeinen kysymys on, edustaako tutkijan keräämä aineisto todellisuutta (Polit &
Hungler 1995). Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin nauhoittamalla opiskelijoiden osastotunneilla esittämät puheenvuorot sellaisina kuin he ne esittivät. Lisäksi aineistoksi
kerättiin opiskelijoiden itse kirjoittamat hoitosuunnitelmatekstit. Näillä perusteilla voidaan todeta, että aineisto edustaa todellisuutta.
Tutkimustulosten sekä reliabiliteettiin (pysyvyyteen) että ulkoiseen validiteettiin vaikuttaa tässä tutkimuksessa toteuttamistapa eli tutkimusaineiston keruu ja käsittelytapa.
Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa oleellisesti se, että tutkimuksessa koottiin ja analysoitiin laaja aineisto, jossa osastotuntiaineistoa täydensivät opiskelijoiden kirjalliset hoitosuunnitelmat. Tutkimuksen tekijä oli läsnä kaikilla opistoasteen osastotunneilla ja tallensi
aineiston sellaisenaan nauhalle, joten tallennettu aineisto vastaa empiiristä todellisuutta.
Kuitenkin tutkijan läsnäololla on voinut olla jonkin verran vaikutusta tulosten luotettavuuteen, sillä ensimmäisillä osastotunneilla osallistujien käyttäytymisessä oli havaittavissa lievää jännittyneisyyttä, joka hävisi myöhemmillä osastotunneilla, kun nauhoittamiseen totuttiin. Ääninauhat olivat laadultaan hyviä ja selkeitä, joten niiden aukikirjoittamisessa ei syntynyt tulkintaongelmia. Suurin osa kirjallisista tehtävistä oli kirjoitettu tietokonetta käyttäen, joten ne olivat selkeälukuisia. Myös käsin kirjoitetut suunnitelmat,
vaikka osa niistä oli melko vaikealukuisia, oli kirjoitettu riittävän selkeästi, eikä niistä
syntynyt tulkintaongelmia. Tutkimuksen sisäistä validiteettia lisäsi se, että aineiston luokittelijana toimi koko ajan sama terveydenhuollon opettaja, joten luokittelun johdonmukaisuus toteutui paremmin kuin käytettäessä useampaa luokittelijaa.
Tämän tutkimuksen ulkoista luotettavuutta tarkasteltaessa voidaan todeta, että tutkimuksen tulokset eivät ole sellaisenaan yleistettävissä kaikkiin maamme terveydenhuoltooppilaitoksiin eikä nykyiseen sairaanhoitajakoulutukseen. Tämä johtuu siitä, että tutkimuksen kohteena olivat tiettynä ajankohtana yhden oppilaitoksen opistoasteen kahden
opiskelijaryhmän opiskelun eri vaiheissa pidetyt osastotunnit (10) ja kirjalliset hoitosuunnitelmat sekä samasta oppilaitoksesta myöhemmin kerätyt kahden ammattikorkeakou-

79
lussa opiskelleen ryhmän (ryhmiä käsiteltiin tutkimuksessa yhtenä ryhmänä) kirjalliset
hoitosuunnitelmat. Osaltaan tuloksiin saattaa vaikuttaa se, että ammattikorkeakouluaineisto muodostui pelkästään opiskelijoiden kirjallisista tehtävistä, kun taas opistoasteen
aineistossa oli sekä osastotunteja että opiskelijoiden kirjallisia tehtäviä. Näitä aineistoja ei
voida pitää suoraan vertailukelpoisina, koska osastotunneilla opiskelijat laativat yhdessä
potilaan hoitosuunnitelmia, kun taas kirjallisissa tehtävissä opiskelija laatii potilaan hoitosuunnitelman yksilötehtävänä.
Vaikka laadullisessa tutkimuksessa otoksen koko yleensä on pieni, aineisto voi muodostua laajaksi (Sandelowski 1995). Tässä tutkimuksessa opiskelijiden osastotuntiaineistot ja kirjalliset hoitosuunnitelmat sisälsivät runsaasti analysoitavaa tekstiä, josta johtuen
analyysi jäi osittain liian yleiselle tasolle. Yleistettävyyden kannalta ongelmallinen on
myös suppea ammattikorkeakouluaineisto. Tähän ovat syynä tutkimuksen toteutusaikataulusta johtuvat käytännön ongelmat. Osastotuntien ja kirjallisten tehtävien käyttö opetusmenetelminä saattaa vaihdella oppilaitoksittain ja opettajittain. Tässä tutkimuksessa ei
pyrittykään tulosten laajaan yleistettävyyteen, vaan tarkoituksena oli saada tietoa opiskelijoiden päätöksenteon kehittymisestä koulutuksen aikana.
Opiskelijoiden päätöksentekoprosessin selville saamiseksi tutkimuksen tekijä luokitteli
aineiston induktiivisesti aineistosta esiin nouseviin sisältöluokkiin. Opiskelijoiden päätöksentekomallien selvittämiseksi käytettiin tutkimusta varten kehitettyä luokitusta, joka
kehitettiin Belenskyn ym. (1986) ja Laurin ja Salanterän (1994, 1995a,b) laatimien päätöksentekomallien pohjalta. Vastaavasti opiskelijoiden oppimisen tason selville saamiseksi käytettiin Leiwon ym. (1987) kehittämästä ilmausten sisällöllisestä luokitusjärjestelmästä tiedon esittämistä kuvaavia osioita (liite 4).
Tutkimuksessa laadittua mittaria, jota käytettiin opiskelijoiden päätöksentekomallien
selvittämiseen, voidaan pitää validina, koska se perustuu Belenskyn ym. (1986) ja Laurin
& Salanterän (1994, 1995a,b) tutkimuksiin. Opiskelijoiden oppimisen tason selvittämisessä käytetyn mittarin validiteettia tarkasteltaessa voidaan todeta, että Leiwon ym.
(1987) kehittämä ilmausten sisällöllinen luokitusjärjestelmä, joka perustuu Leiwon ym.
(1981) kehittämään kuvausjärjestelmään, on todettu näissä tutkimuksissa toimivaksi,
samoin kuin tämän aineiston aikaisemmassa analyysissa.
Tutkimuksen reliabiliteetin (luokittelujen vastaavuuden selvittämiseksi) käytettiin
aineiston uudelleenluokittelua ja yksimielisyyskertoimen laskemista (esim. Morse 1991,
Robson 1991, Silverman 1993, Polit & Hungler 1995). Biggsin ja Collisin (1982) mukaan
tarkoituksenmukaisin reliabiliteetin laskemismenetelmä on yksimielisyyskertoimen laskeminen käyttämällä rinnakkaisluokittelua. Tutkimuksen luonteesta johtuen rinnakkaisluokittelusta luovuttiin, koska aineistoon sisälle pääseminen olisi työlästä ja aikaa vievää ja
olisi kohtuuttoman suuri tehtävä rinnakkaisluokittelijana toimivalle henkilölle (vrt. Polit
& Hungler 1995, Burns & Grove 1997). Myös Sandelowski (1998) toteaa, että kukaan
ulkopuolinen, ei edes asiantuntija, tunne aineistoa yhtä hyvin eikä ole yhtä syvällisesti
paneutunut tutkimukseen kuin tutkija.
Tutkimuksen aineiston uudelleen luokitteleminen tapahtui siten, että tutkimuksen
tekijä luokitteli uudelleen yhden opistoasteen osastotunnin opiskelijoiden opiskelun alkuja loppuvaiheesta sekä samoin yhden opistoasteen kirjallisen hoitosuunnitelman opiskelun alku- ja loppuvaiheesta ja puolet ammattikorkeakouluopiskelijoiden hoitosuunnitelmista. Yksimielisyyskerroin laskettiin jakamalla yksimielisten lausumien määrä yksimielisten lausumien ja erimielisten lausuminen summalla (Polit & Hungler 1995). Yksimieli-
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syyskertoimeksi saatiin osastotuntiaineiston osalta .93, opistoasteen kirjallisten tehtävien
osalta .90, ammattikorkeakouluopiskelijoiden hoitosuunnitelmien osalta .92 ja ilmaisujen
sisällöllisen luokittelun (Leiwo ym.1981, 1987) osalta (ammattikorkeakouluaineisto) .93.
Polit & Hunglerin (1995) mukaan tämän tyyppisen tutkimuksen reliabiliteettikertoimen
tulisi olla .90 tai sen yli, joten saatuja yksimielisyyskertoimia voidaan katsoa reliabiliteetin kannalta riittäviksi.
Laadullisen tutkimuksen ollessa kysessä tutkimuksen tekijä joutui sekä aineiston analysoinnissa että johtopäätösten tekemisessä käyttämään tulkintaa (esim. Miles & Huberman 1994, Hämäläinen 1987). Tämä on saattanut vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Tutkimuksen tuloksia voidaan kuitenkin pitää melko luotettavina, koska tutkimuksen tekijä
on koulutukseltaan teveydenhuollon opettaja ja hänellä on vuosien kokemus sairaanhoidon opiskelijoiden opettajana ja ohjaajana toimimisesta hoitotyön käytännön opiskelussa.
Subjektiivisuutta tulkinnoissa pyrittiin minimoimaan siten, että tutkimukseen osallistuneet opiskelijat valittiin sellaisista opiskelijaryhmistä, joita tutkimuksen tekijä ei opettanut eikä ohjannut missään opiskeluvaiheessa. Tulosten luotettavuutta osaltaan osoittaa
myös se, että muissa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu
samansuuntaisia tuloksia.

6.2 Tulosten tarkastelua
Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa sairaanhoitajakoulutuksen kehittämistä varten selvittämällä sairaanhoidon opiskelijoiden päätöksenteon kehittymistä käytännön
opiskelujaksojen aikana opistoasteella ja ammattikorkeakouluopiskelun alkuvaiheessa ja
opiskelijoiden oppimisen tasoa opistoasteen ja ammattikorkeakoulun käytännön opiskelun alkuvaiheessa kolmannella ja neljännellä lukukaudella.
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan mekaaninen päätöksenteko korostui sekä opistoasteen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä että ammattikorkeakouluopiskelijoiden
laatimissa kirjallisissa hoitosuunnitelmissa. Kaikki opiskelijoiden opiskelun eri vaiheissa
laatimat potilaan hoitosuunnitelmat rakentuivat hoitotyön päätöksentekoprosessin vaiheiden mukaisesti. Tämä voi olla seurausta siitä, että opetuksessa on keskitytty varsin paljon
hoitotyön päätöksentekoprosessin mekaaniseen opiskeluun. Kuitenkin tutkimuksissa on
todettu, ettei tämä malli toimi kaavamaisesti toteutettuna kovin hyvin kliinisessä hoitotyössä (esim. Benner 1989, Lauri 1993, Lauri ym. 1993, Lauri & Salanterä 1994,
1995a,b). Lisäksi hoitotyön päätöksenteko käytännön hoitotyössä ei perustu yksinomaan
rationaalista päätöksentekoa edustavaan hoitotyön päätöksentekoprosessiin, vaan eri toiminta-alueilla käytetään erilaisia päätöksentekomalleja (Lauri & Salanterä 1994, 1995a,b,
1998, Lauri ym. 1997, 1998, 1999).

6.2.1 Opistoasteen opiskelijoiden päätöksenteon kehittyminen.
Opiskelijoiden päätöksentekoprosessi. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opiskelijat
hallitsivat hoitotyön prosessimallin suhteellisen hyvin kaikissa opiskeluvaiheissa. Hoitotyön päätöksentekoprosessia opiskellaan paljon opiskelun alkuvaiheessa. Sen perusteelli-
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nen opiskelu opiskelun alussa on tarkoituksenmukaista, koska rationaalisen päätöksentekoprosessin hallinta muodostaa pohjan informaation prosessoinnin ja intuitiivisen ajatteluprosessin oppimiselle. Laurin ym. (1998) mukaan koulutuksessa kuitenkin edelleen
puhutaan hoitotyön prosessista toimintatapana, jonka avulla jäsennetään ja systematisoidaan hoitamista. Sitä ei välttämättä yhdistetä päätöksentekoon.
Tästä saattaa johtua, että tämän tutkimuksen tulosten mukaan ongelmaksi osoittautui,
että opiskelijat kiinnittivät enemmän huomiota hoitosuunnitelmiensa rakenteeseen kuin
sisältöön. Lisäksi heidän ajattelussaan korostui rationaalisuus, eivätkä he pystyneet
havaitsemaan oleellisia vihjeitä potilaan tilanteessa päätöksentekonsa perustaksi. Opiskelijoilla oli ilmeisiä vaikeuksia siirtyä rationaalisesta päätöksenteosta informaation prosessointia ja intuitiivista ajattelua edellyttäviin päätöksentekomalleihin.
Hoitotyön päätöksentekoprosessin vaiheita kuvaavissa opiskelijoiden lausumissa esiintyi eniten potilaan hoitotyön toteuttamista ja arviointia kuvaavia lausumia. Tämä tulos
poikkeaa aikaisempien tutkimusten tuloksista, joiden mukaan hoitotyön päätöksenteko
painottui potilaan hoidon tarpeen määrittämiseen (esim. Aspinall 1979, Hentinen 1984,
Krause 1983, Kuokkanen 1991). Kuitenkin tämän tutkimuksen kanssa samankaltaisiin
tuloksiin ovat päätyneet esimerkiksi USA:ssa Hurst ym. (1991) ja Hurst (1993), joiden
mukaan hoitotyön päätöksenteko painottui hoidon toteutukseen. Myös hoitajien hoitotyön kirjaamista selvittävien tutkimustulosten mukaan hoitajat kirjaavat hoidon toteutusta
ja hoitokeinoja melko paljon (esim. Krause 1983, Hentinen 1984, Lauri 1990b, Holzemer
& Henry 1992, Ehnfors & Smedby 1993, Lauri ym. 1993, Davis ym. 1994, Lehti ym.
2000).
Opiskelijat olivat keskittyneet käytännön opiskelussa hoitotyön keinojen ja lääketieteellisen hoidon opiskeluun. He korostivat sekä osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä hoitotyön keinoja. Potilaan hoitoa käsiteltiin luettelemalla hoitotyön keinoja perustelematta tarkemmin valintoja, joten potilaan hoidon tarkastelu jäi varsin pinnalliseksi.
Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu samankaltaisia tuloksia (esim. Lauri & Hietaranta 1990, Eriksson 1991, Hupli 1991, 1996, Lauri 1992). Opiskelijoilta puuttui syvällisempi paneutuminen potilaan hoitoon.
Sekä osastotunneilla että kirjallisissa tehtävissä opiskelijat korostivat potilaan ja hoitotyön fyysistä osa-aluetta. Tämä tuli esille hoitotyön päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa. Tulos on samansuuntainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan
potilaiden hoito-ongelmista keskusteltaessa painottuivat fyysiset ongelmat (esim. Krause
1983, Lauri 1984, 1985, Kurki 1985, Elomaa 1989, Leino-Kilpi 1989). Myös Kivelän &
Janhosen (1995) hoitajana kasvamista sairaanhoitajakoulutuksessa selvittävän tutkimuksen mukaan opiskelijoiden potilaan selviytymisen tukeminen päivittäisissä toiminnoissa
kohdistui pääosin fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tutkimustulosten samankaltaisuus tässä tutkimuksessa on ymmärrettävää, koska kyseessä olevilla käytännön jaksoilla
opiskelijat opiskelivat somaattisesti sairaiden potilaiden hoitoa. Kuitenkaan ei ole riittävää, että he korostivat yksin potilaan fyysistä osa-aluetta hoitosuunnitelmissaan, koska
ihminen on kokonaisuus, jonka hoitaminen edellyttää holistista tarkastelutapaa.
Tässä aineistossa poikkeuksen muodostivat ainoastaan opistoasteen opiskelun alkuvaiheen neljännen lukukukauden osastotunnit ja kolmannen lukukauden kirjalliset tehtävät,
joissa korostuivat potilaan psyykkinen tukeminen ja potilaan psyykkisen tilan arviointi,
vaikka opiskelun alkuvaiheessa opiskelijat olivat opiskelleet ihmistä kokonaisuutena. He
olivat oppineet, että yksilön psyykkinen tila vaikuttaa hänen fyysiseen ja sosiaaliseen
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tilaansa. Tulokseen saattaa osaltaan vaikuttaa se, etteivät opiskelijat opiskelunsa alkuvaiheessa vielä olleet opiskelleet sairauksia koskevia asioita. Opiskelun edetessä painotus
siirtyi sairauksien, niiden aiheuttamien ongelmien ja lääketieteen opiskeluun, joka luonnollisesti näkyi hoitosuunnitemissa potilaan fyysisen puolen korostumisena. Myös Manninen (1994, 1998) on saanut tutkimuksissaan samansuuntaisia tuloksia. Hänen mukaansa
opiskelijat katsoivat hoitotyön fyysisen terveyden edistämiseksi, potilaan tarpeisiin vastaamiseksi sekä ammatilliseksi toiminnaksi. Opiskelun edetessä vahvistuivat opiskelijoiden käsitykset hoitotyön lääketieteellis-teknisestä luonteesta ja lääketieteellisen tiedon
merkityksestä hoitotyön tietoperustana. Opiskelijat eivät sitoutuneet oman alansa tietoperustaan.
Merkittävää tuloksissa on, että opiskelijoiden hoitosuunnitelmissa hoitotyön arvojen
tarkastelu jäi vähälle huomiolle. Esimerkiksi lasten sairaanhoidon jaksolla opiskelijat
käsittelivät perhekeskeisyyden periaatetta, mutta tarkastelivat sitä hyvin pinnallisesti toteamalla esimerkiksi, että vanhemmilla on mahdollisuus yöpyä sairaalassa tai että vanhemmat kävivät katsomassa lastaan. He eivät tarkemmin kuvanneet, kuinka vanhemmat osallistuivat lapsensa hoitoon ja hänen hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Yhtenä syynä
potilaan ja hoitotyön arvojen vähäiselle tarkastelulle saattaa olla, että opiskelun edetessä
opiskelijat perehtyivät yhä enemmän lääketieteelliseen tietoperustaan ja siihen liittyviin
potilaalle tehtäviin tutkimuksiin, toimenpiteisiin sekä lääkehoitoon. Nämä asiat todennäköisesti valtasivat opiskelijoiden mielenkiinnon, jolloin potilasta ja hoitotyön arvoja koskeva pohdiskelu jäi vähäisemmälle huomiolle. Lisäksi nykyinen käytäntö hoitotyössä
ohjaa osaltaan opiskelijoita entistä enemmän kiinnittämään huomiota toimenpidekeskeisyyteen ja lääketieteellisen hoidon toteuttamiseen. Tätä tukee terveydenhoidon opettajien
käsitys, jonka mukaan hoitotyön päätöksenteon perusteluissa käytettiin hoitotieteellistä
tietoa heikosti (Halme 1998). Käytännön hoitotyössä vallitseva malli heijastuu opiskelijoiden oppimiseen. Heidän oppimisensa on tällöin tilannesidonnaista ja perustuu osaston
toimintamalliin (esim. Kivelä & Janhonen 1995, Karttunen 1999).
Opiskelijoiden päätöksenteon mallit. Päätöksenteon mallit korreloivat opiskelijoiden
päätöksentekoprosessin kanssa. Samalla kun opiskelijat opiskelun alkuvaiheessa korostivat potilasta ja potilaan ja hoitotyön psyykkisiä osa-alueita, heidän kirjallisissa tehtävissään painottui potilaskeskeisen päätöksenteon malli. Opiskelun edetessä potilaskeskeisyys kuitenkin väheni ja opiskelijoiden lähestymistapa muuttui teknisemmäksi. Samankaltaisiin tutkimustuloksiin päädyttiin myös Smithin (1991) ja Karttusen (1999) tutkimustuloksissa. Vaikka potilaskeskeisyys ei korostunut opiskelijoiden hoitosuunnitelmissa
tässä tutkimuksessa huomionarvoista tuloksissa on, että hoitajakeskeisen päätöksenteon
mallin piirteitä esiintyi vain muutamassa opiskelijan lausumassa. Opiskelijat pitivät kuitenkin potilasta lähtökohtana hoitosuunnitelmia laatiessaan.
Opiskelun keskivaiheessa vallitsevana mallina oli mekaanisen päätöksenteon malli,
jolloin opiskelijoiden mielenkiinto kohdistui potilaan ja hoitotyön fyysisiin osa-alueisiin
ja lääketieteelliseen hoitoon. Malliorientoituneen päätöksenteon malli puolestaan korostui opiskelun loppuvaiheessa syventävien opintojen käytännön opiskelussa. Tähän on
osaltaan voinut vaikuttaa opettajan osastotunteja ja kirjallisia tehtäviä koskeva ohjeistus.
Opiskelun alkuvaiheessa opiskelijoita orientoitiin laatimaan hoitosuunnitelma hoitotyön
prosessin vaiheiden mukaisesti. Opiskelun loppuvaiheessa heitä taas kehotettiin käyttämään jotakin opiskelluista hoitotyön teoreettisista malleista hoitosuunnitelmansa laadinnassa. Päätöksenteon mallit eivät esiintyneet puhtaina kuten eivät yleensäkään, vaan opis-
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kelijoiden hoitosuunnitelmissa, joissa potilaskeskeisen päätöksenteon malli oli vallitsevana, esiintyi myös piirteitä mekaanisen ja malliorientoituneen päätöksenteon malleista.
Hoitosuunnitelmissa, joiden laadinnassa opiskelijat käyttivät Royn adaptaatiomallia ja
Oremin itsehoitomallia, he eivät edenneeet johdonmukaisesti kyseisten teoreettisten mallien mukaan. Sen sijaan he käyttivät hoitotyön prosessin vaiheita mekaanisesti suunnitelmansa runkona, joten mallien käsitteiltä puuttui sisältö, eivätkä ne todellisesti ohjanneet
suunnitelman etenemistä. Opiskelijoilla oli ilmeisesti vaikeuksia ymmärtää ja sisäistää
malleja siten, että he olisivat osanneet käyttää niitä hoitosuunnitelmissaan. Tämä saattaa
johtua siitä, että opetusta koulussa on ohjannut Bennerin (1984) ajattelu, jonka mukaan
vasta koulutuksesta valmistunut sairaanhoitaja on vasta-alkajan tasolla, joten opiskelijoilta ei edellytetty kykyä prosessoida ja käyttää koulussa hankkimiaan teoriatietoja käytännön hoitotilanteissa. Lisäksi opetuksen suunnitteluun ja aikataulutukseen liittyvät
ongelmat ovat osaltaan voineet vaikuttaa opiskelijoiden oppimistuloksiin.
Luovan päätöksenteon mallin piirteitä tuli niukasti esille eri opiskeluvaiheiden hoitosuunnitelmissa lukuunottamatta opiskelun loppuvaiheessa (syventävien opintojen käytännön opiskelu) laadittuja hoitosuunnitelmia. Niissä opiskelijat perustelivat teoreettisen
mallin valintaansa, priorisoivat hoito-ongelmia sekä perustelivat laatimaansa tärkeysjärjestystä sekä valitsemiaan auttamismenetelmiä. Kuitenkaan opiskelijat eivät esittäneet
vaihtoehtoisia hoitoratkaisuja eivätkä kyseenalaistaneet tehtyjä ratkaisuja. Myöskään
potilaan kokonaistilanteen hahmottamiseen liittyviä piirteitä ei ollut havaittavissa opiskelijoiden laatimissa hoitosuunnitelmissa. Tätä tulosta tukee esimerkiksi Erikssonin (1991)
tiedon valintaa ja käyttöä terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan työssä selvittävä tutkimus,
jonka tulosten mukaan sairaanhoitajilla oli vaikeuksia priorisoida asiakkaaseen liittyvää
tietoa. Myös Laurin ja hänen työryhmänsä tutkimustulokset osoittavat, että terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat keräävät runsaasti tietoa asiakkaasta, mutta heidän tietojen priorisointinsa on puutteellista (Lauri & Hietaranta 1990, Eriksson 1993, Hupli 1996). Samoin
kuin tässäkin tutkimuksessa myös perustelut vaihtoehtojen valinnoille jäivät vähäisiksi.
Syynä luovan päätöksenteon mallin piirteiden niukkaan esiintymiseen todennäköisesti on
vielä opettajien liika pidättäytyminen traditionaalisessa opetustavassa. Tämä tulee esille
esimerkiksi ns. “puhkipuhuvana” opetuksena, jolloin opettaja on edelleen tiedonjakaja,
joka täyttää hiljaiset hetket oppitunneilla omalla puheellaan. Tällöin opiskelijoiden reflektoinnille ei jää tilaa. Opiskelijat ovat tiedostaneet tämän ongelman. Heidän mielestään
opetuksessa tulisi olla luovuutta, ajattelun taitoja ja vaihtoehtoja enemmän (Karttunen
1999).
Opettajien ja opiskelijoita ohjaavien sairaanhoitajien ohjausresurssien jatkuva vähentäminen on osaltaan saattanut heikentää tilannetta ja johtaa hoitotyön mallien pinnalliseen
käsittelyyn. Ongelmia saattaa olla myös opettajien ja opiskelijoiden ohjaajien eritasoisesta päätöksenteon mallien teoreettisten perusteiden hallinnassa, joka voi johtua heidän
omasta koulutus- ja kokemustaustastaan. Nykyisen ohjauskäytännön mukaan opiskelijoiden ohjaus on siirtynyt yhä enemmän käytännön ohjaajien tehtäväksi. Jos opiskelijoita
ohjaavat sairaanhoitajat eivät hallitse päätöksenteon teoreettisia perusteita riittävästi, he
ohjaavat opiskelijoita toimimaan tehtäväkeskeisesti käytännön työn näkökulmasta.
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6.2.2 Opistoasteen ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden
oppimisen taso käytännön opiskelun alkuvaiheessa
Opiskelijoiden oppimisen taso opistoasteen ja ammattikorkeakoulun käytännön opiskelun alkuvaiheessa kolmannella ja neljännellä lukukaudella jäi tässä tutkimuksessa suhteellisen matalaksi, sillä suurin osa heidän hoitosuunnitelmissaan esittämistä lausumista
oli Leiwon ym. (1987) luokituksen mukaan asioiden luettelonomaista nimeämistä, luokittelua, arvioimista ja mielipiteiden esittämistä sekä informointia. Ne kuvaavat kyseisen
luokituksen mukaan matalaa oppimisen tasoa.
Molemmissa aineistoissa opiskelijoiden lausumissa painottui nimeäminen ja luokittelu sekä arviointien ja mielipiteiden esittäminen. Ammattikorkeakouluaineistossa esiintyi
lisäksi enemmän informoivia ilmauksia kuin opistoasteen aineistossa. Vastaavasti opistoasteen aineistossa oli korkeampaa oppimisen tasoa kuvaavia selitysilmauksia sekä vaihtoehtoja ja vertailuja kuvaavia ilmauksia. Sen sijaan selitysilmaukset ja vaihtoehtojen esittäminen puuttuivat ammattikorkeakouluopiskelijoiden hoitosuunnitelmista. Myös vertailuilmauksia oli heidän hoitosuunnitelmissaan vähemmän kuin opistoasteen vastaavassa
aineistossa. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hoitosuunnitelmissa taas esiintyi jonkin
verran korkeampaa oppimisen tasoa kuvaavia kokemusilmauksia, jotka puuttuivat opistoasteen aineistosta.
Todennäköisesti syynä opiskelijoiden suhteellisen matalaan oppimisen tasoon ovat
osaltaan opettajien ja käytännön ohjaajien oppimisnäkemykset. Heidän perinteinen oppimiskäsityksensä saattaa vielä vaikuttaa siihen, että he suuntautuvat enemmän määrällisen
tiedon hankintaan kuin laadulliseen oppimiseen. Vaikka koulutuksessa on pyritty siirtymään behavioristisesta näkemyksestä kokemukselliseen ja reflektiiviseen oppimiskäsitykseen, vaikuttaa kuitenkin siltä, että opettajat eivät kuitenkaan ole vieläkään täysin uskaltaneet siirtyä pois aikaisemmasta määrällisyyden vaatimuksesta. Kuokkasen (1991) ja Säämäsen & Leino-Kilven (1992) mukaan tämä johtaa oppimisessa irrallisten asioiden opiskeluun ja pintasuuntautununeeseen oppimiseen.
Pintasuuntautunut lähestymistapa oppimisessa heijastuu myös Elomaan (1990), Aavarinteen (1994), Tschikotan (1993) ja Hatakan (1995) tutkimustuloksista. Elomaan (1990)
ja Hatakan (1995) mukaan opiskelijoiden hoitotieteen keskeisten käsitteiden kuvaus jää
pinnalliseksi. Aavarinne (1994) puolestaan totesi tutkimuksensa tuloksissa, että opiskelijoilla on kyllä tietoa potilaan opetuksen ja ohjauksen eri vaiheista, mutta ne eivät integroidu toisiinsa. Heiltä puuttuu myös potilaan opetuksen ja ohjauksen kokonaisuuden hallinnan tiedostaminen. Tschikota (1993) päätyi valmistumisvaiheessaolevien sairaanhoitajaopiskelijoiden päätöksentekoprosessia selvittävässä tutkimuksessaan tulokseen, että
kaikki tieto on opiskelijoille yhtä merkittävää ja heidän päätöksentekonsa etenee serialistisesti holistisen tarkastelun puuttuessa. Syynä tähän mahdollisesti on staattinen tiedon
opetustapa, jonka mukaan tiedon oletetaan olevan valmista ja pysyvää. Opiskelijan tiedon ja kokemuksen väliltä puuttuu dialogi (Burnard 1987, Hentinen 1992, Diekelman
1993). Opiskeltavista asioista ei keskustella, vaan opettaja odottaa opiskelijoiden omaksuvan opettamansa asian sellaisenaan (Sandelin 1995). Todennäköisesti tämä johtaa siihen,
että opiskelijat pyrkivät yleensä täyttämään opettajan odotuksia ja opiskelevat sen vuoksi
määrällisesti paljon irrallisia asioita ja pyrkivät oppimaan ne ulkoa.
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Opettajien näkemyksissä on kuitenkin tapahtumassa muutosta. Halmeen (1998) tutkimuksen mukaan opettamisessa korostetaan reflektiivistä ajattelua yhdessä rationaalisen
ajattelun kanssa. Tosin tämä käsitys perustui vain muutaman opettajan näkemykseen,
mutta on osoitus siitä, että ainakin nämä opettajat ovat tiedostamassa reflektiivisen ajattelun kehittämisen merkityksen hoitotyön opetuksessa. Halmeen (1998) mukaan kriittisen
ajattelun kehittymistä estää kuitenkin vielä terveydenhuollon opettajien tieteellisen tiedon heikko hyödyntäminen ja normatiiviset sairaanhoidon ja koulutuksen perinteet.
Syynä tähän saattaa olla, että opettajien ajatteluun ja toimintaan on edelleen vaikuttamassa tosiasia, että sairaanhoitajilta on perinteisesti odotettu kuuliaisuutta ja ohjeiden kritiikitöntä noudattamista.
Itsenäisen opiskelun määrän huomattava lisääminen erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opetusohjelmiin on osaltaan saattanut vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin.
Vaikka tämä muutos oppimisnäkemysten kehittyessä on positiivinen, saattaa sen liian
nopea vieminen käytännön tasolle aiheuttaa ongelmia, koska opiskelijoiden ohjauksen
kehittämiseen ei ehkä samanaikaisesti ole pystytty kiinnittämään riittävästi huomiota.
Käytännön ongelmia aiheuttaa myös opiskelijoiden ohjauksen määrän jatkuva väheneminen, koska henkilökuntaa sekä käytännön opetusta toteuttavissa sairaaloissa ja laitoksissa
että oppilaitoksissa on jatkuvasti vähennetty. Kuitenkin opiskelijoiden oppiminen itsenäisen opiskelun menetelmää käyttäen edellyttää käytännön opiskelua ohjaavilta opettajilta
ja sairaanhoitajilta vankkaa ohjauksellista otetta.
Opiskelijoiden käytännön kokemuksen ja hoitotyön teoreettisen tietämyksen vähäisyys
tässä opiskeluvaiheessa saattaa myös vaikuttaa heidän oppimistuloksiinsa. Koska opiskelijoilla opiskelunsa alkuvaiheessa on vähän käytännön kokemusta ja teoreettista tietoa he
arvostavat käytännön työelämässä saatuja kokemuksia eivätkä vielä pysty näkemään hoitotyön teoreettisen tietoperustan merkitystä oman toimintansa ja työnsä kehittämisen
perusteluna. He omaksuvat tehokkaasti käytännön työelämässä vallitsevan toimintamallin, joka heijastuu tehtäväkeskeisenä, rutiininomaisena työskentelynä. Heidän oppimisensa pohjautuu enemmän mallioppimiseen kuin reflektiiviseen ja kriittiseen ajatteluun,
joka on välttämätön edellytys reflektiivisen ammattikäytännön harjoittamisessa. Osasyynä saattaa olla myös liian vähäinen yhteistyö koulun ja työelämän edustajien välillä
koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Simoilan (1994) tutkimus osoitti, että terveydenhoitajaopiskelijoiden kokemukset koulutuksesta puutteellisen ammatin käytännön hallinnan antajana ovat johtaneet siihen, että
työ opittiin ensisijaisesti tekemällä eli käytännön kautta. Tutkimusten mukaan käytännön
tieto ohjaa teoreettista tietoa enemmän myös valmiiden sairaanhoitajien tiedon valintaa ja
käyttöä (esim. Eriksson 1991, Manninen 1994). On luonnollista, että opiskelijoiden
ollessa käytännön opiskelun alkuvaiheessa vasta-alkajan (noviisi) ja edistyneen aloittelijan tasolla (Benner 1984), heillä on hoitotyöstä vähän omia kokemuksia ja teoreettista tietoa, joten he turvautuvat käytännön ohjaajan antamiin ohjeisiin ja sääntöihin ja omaksuvat käytännön toimintamalleja pohtimatta niiden teoreettisia perusteita. Tutkiessaan hoitotyön tieto- ja taitoperustaa Eriksson (1993) päätyi opiskelijoiden osalta toisenlaiseen
tulokseen. Tutkituista 30:stä sairaanhoidon opiskelijasta 86 % koki koulussa saadun teoreettisen tiedon ohjanneen valintoja käytännön hoitotyössä. Opiskelijat ovat myös korostaneet käytännön opiskelun tärkeyttä. Heillä on teoreettista tietoa, mutta he eivät osaa
käyttää sitä käytännön hoitotilanteissa (Hentinen 1988, 1989, Karttunen 1999).
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6.2.3 Opistoasteen ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden erot hoitotyön
päätöksenteossa käytännön opiskelun alkuvaiheessa
Sekä opistoasteen osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä että ammattikorkeakoulun kirjallisissa hoitosuunnitelmissa hoitotyön päätöksentekoprosessin vaiheista korostuivat hoitotyön toteuttaminen ja arviointi. Ammattikorkeakouluopiskelijat korostivat potilaan henkilö- ja taustatietoja sekä hoitotyön tavoitteita opistoasteen opiskelijoita enemmän. He
kiinnittivät opistoasteen opiskelijoita enemmän huomiota potilaaseen hänen tullessaan
hoitoon, sillä he arvioivat potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tilaa kartoittaessaan
hänen henkilö- ja taustatietojansa. Tällainen arviointi puuttui opistoasteen opiskelijoilta.
Syynä tähän saattaa olla, että opiskelun alkuvaiheessa on kiinnitetty entistä enemmän
huomiota potilaslähtöisyyteen yksilövastuisen hoitotyön kehittymisen myötä.
Ammattikorkeakouluopiskelijat olivat huomattavasti opistoasteen opiskelijoita lääketiedeorientoituneempia. Tähän vaikutti mitä ilmeisemmin, että he olivat opiskelleet juuri
ennen käytännön opiskelun alkua lääketieteen opintoja, jotka suuntasivat heidän mielenkiintoaan. Toisaalta opiskelijoiksi on voinut valikoitua enemmän teknisesti orientoituneita
henkilöitä kuin opistoasteelle. Nopea tekninen kehitys hoitotyön käytännössä on myös
osaltaan saattanut suunnata hoitotyön opetusta teknisempään suuntaan. Ammattikorkeakouluopiskelijat painottivat myös potilaan fyysistä tukemista ja fyysisiä hoitotyön ongelmia huomattavasti enemmän kuin opistoasteen opiskelijat. Potilaan fyysisen osa-alueen
korostumista tukevat myös aikaisemmat tutkimustulokset (esim. Krause 1983, Lauri
1984, 1985, Kurki 1985, Elomaa 1989, Leino-Kilpi 1989, Kivelä & Janhonen 1995).
Opiskelijoiden lääketiedeorientoituneisuuden johdosta on luonnollista, että he suuntasivat huomionsa potilaan fyysisiin puoliin, esimerkiksi sairauden aiheuttamiin oireisiin ja
muutoksiin potilaan fyysisessä tilassa. Sairaanhoitajan työn kannalta lääketieteen opinnot
ovat keskeisiä, mutta niiden voimakas painottuminen saattaa aiheuttaa hoitotyön opintojen jäämisen liian vähäiselle huomiolle opiskelijan opiskelussa.
Opiskelijat eivät edenneet koulutuksen aikana luovan päätöksenteon tasolle. Tämä on
luonnollista, koska heille ei vielä kartu riittävästi käytännön kokemusta koulutuksen
aikana (vrt. Benner 1984). Opistoasteella tapahtui kuitenkin opiskelijoiden päätöksenteossa kehittymistä, sillä opistoasteen aineistossa esiintyi jonkin verran luovan päätöksenteon mallin piirteitä. Vaikka molemmissa aineistoissa korostui mekaanisen päätöksenteon
malli on luonnollista, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden hoitosuunnitelmissa esiintyi huomattavasti enemmän kyseisen mallin piirteitä kuin opistoasteen aineistossa, koska
ammattikorkeakouluopiskelijat kiinnittivät erittäin paljon huomiota potilaan lääketieteelliseen hoitoon ja fyysiseen puoleen. Tämä ohjasi opiskelijoita käsittelemään mekaanisesti
ja pinnallisesti potilaan hoitoon liittyviä asioita, esimerkiksi luettelemaan potilaan sairauden oireita, lääkkeitä, lääketieteellisiä tutkimuksia ja fyysisiä hoitotyön ongelmia.

6.3 Päätelmät ja kehittämishaasteet
Päätelmät. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijoiden ammattitaidon
kehittymisessä kohti hoitotyön ammatillista pätevyyttä oli varsin paljon ongelmia. Heidän oppimisensa oli edelleen mekaanista ja pintasuuntautunutta. Opiskelijoiden reflektii-
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visen ja kriittisen ajattelun taito osoittautui puutteelliseksi, sillä opiskelijoiden osastotunneilla ja kirjallisissa tehtävissä oli havaittavissa vähän reflektiiviseen ajatteluun oleellisesti liittyvän kriittisen ajattelun piirteitä. Heillä esiintyi ilmeisiä ongelmia reflektiivisen
ammattikäytännön harjoittamisen kannalta oleellisissa taidoissa.
Opiskelijoiden ongelmanratkaisuvalmius oli hyvin rajoittunutta, sillä he eivät pohtineet potilaan hoidossa mahdollisesti syntyneitä ristiriitatilanteita ja erilaisia vaihtoehtoisia
ratkaisuja hänen hoito-ongelmiinsa, vaan pidättäytyivät päätöksenteossaan yhteen standardiratkaisuun. Tämä johtuu mahdollisesti puutteista heidän metakognitiivissa taidoissaan, sillä heidän päätöksentekonsa osoitti havainnointitaitojen ja erottelevan ajattelukyvyn puutetta.
Syynä näihin ongelmiin saattaa olla myös opettajan normatiivinen opetustapa ja puutteet hänen kriittisen ajattelun taidoissaan. Nämä väistämättä heijatuvat hänen opetukseensa. Opettajan staattinen tiedon opettaminen voi ehkäistä opiskelijan omaa ajattelua ja
vaihtoehtojen pohdintaa. Myös dialogin puuttuminen opettajan ja opiskelijan väliltä saattaa estää opiskelijaa pohtimasta ja kyseenalaistamasta oppitunnilla tarkasteltavaa asiaa.
Eri näkökulmien vertailu ja vaihtoehtoisten ratkaisujen esittäminen jää häneltä tällöin
tekemättä. Todennäköisesti oma vaikutuksensa edelleen on myös perinteisellä, behavioristisella oppimisnäkemyksellä, jonka mukaan opettaja nähdään pääsääntöisesti tiedon
jakajana ja opiskelija passiivisena tiedon vastaanottajana.
Kehittämishaasteet. Päätöksenteon oppimisen kannalta opiskelijoille on tärkeätä taata
riittävästi käytännön opiskeluun liittyviä mielekkäitä oppimiskokemuksia, sillä ne edistävät heidän opiskelumotivaatiotaan. Oppimiskokemuksia ei voida kuitenkaan pitää yksin
riittävinä, vaan tuloksellisen oppimisen edellytyksenä on jatkuva päätöksentekotilanteiden havainnointi ja niiden pohdinta yhdessä opettajan ja käytännön ohjaajien kanssa.
Opiskelija tarvitsee omien kokemustensa ymmärtämiseen ohjaajiltaan tukea, joka auttaa
häntä erittelemään ja arvioimaan omaa työskentelyänsä eli reflektoimaan käytännön opiskelussa saamiaan kokemuksia. Myös erilaiset harjoitustehtävät, joihin liittyy päätöksenteossa tarvittavia ajatteluprosesseja ovat hyödyllisiä. Nykysin nuorilla on koulutukseen tullessaan valmiuksia kriittiseen ajatteluun, jota kannattaa kehittää koulutuksen alusta asti
erilaisin testein ja tehtävin.
Oppimiskokemusten lisäksi vastuun antaminen opiskelijoille potilaan hoitoon liittyvissä tehtävissä opiskelun alusta asti kannustaa opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta
oppimisestaan, joka on yksi reflektion ydinkysymyksistä. Reflektointi rohkaisee opiskelijoita kyselemään ja kyseenalaistamaan potilaan hoitoon liittyviä asioita sekä itsenäisesti
esittämään tietoa käytännön työn kehittämiseksi. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollista
parantaa ongelmanratkaisutaitojaan kriittisessä ympäristössä. Myös metakognitiivisten
taitojen puutteita voidaan korjata harjaannuttamalla opiskelijoiden havainnointitaitoja ja
erottelevaa ajattelukykyä ongelmanratkaisutaitojen kehittämisen yhteydessä.
Koska sairaanhoidon opiskelijat ovat tulevia hoitajia, on hoitotyön käytännön kehittämisen kannalta suuri merkitys sillä, että he omaksuvat reflektiivisen ja kriittisen näkemyksen. Se lisää hoitajien käytännön työn ymmärtämistä, korjaa ja parantaa hoitotyön
käytännön toimintaa itsereflektoinnin ja kritiikin avulla sekä synnyttää hyviä käytännön
malleja ja käytäntöön sovellettavia teorioita. Davies (1995) suosittelee kahta reflektiivistä metodia, joita voidaan käyttää hoitotyön koulutuksessa sitouttamaan opiskelijat reflektiiviseen oppimiseen: keskustelutuokioita käytännön opiskekelussa suoritetuista tehtävistä ja päiväkirjaa käytännön opiskeluun liittyvistä kokemuksista. Molemmista menetel-
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mistä on tutkimusten mukaan saatu myönteisiä kokemuksia oppimisen edistäjinä, joten
niitä kannattaa edelleen käyttää ja kehittää hoitotyön koulutuksessa. Myös välittömän
palautteen antaminen opiskelijalle reflektointikeskustelujen yhteydessä edistää merkittävästi hänen oppimistaan Lisäksi reflektiolla voidaan vaikuttaa merkittävästi tutkimuksissa
todetun hoitotyön käytännön ja teorian välisen kuilun vähentämiseen. Luokkaopetusta
tulisikin siirtää yhä enemmän käytännön hoitotilanteisiin todellisessa hoitoympäristössä,
missä opiskelijat voivat reflektoida käytännön oppimiskokemuksiaan opettajien ja ohjaajiensa kanssa turvallisessa oppimisympäristössä. Koulutuksessa tulisi entistä enemmän
siirtyä oppimisen reflektoinnista aidossa hoitoympäristössä tapahtuvaan hoitamisen reflektointiin. Luottamuksellinen reflektointi opettajan ja käytännön ohjaajien kanssa edistää merkittävästi opiskelijoiden ammatillista kasvua.
Opiskelun alkutilanteessa on tärkeää selvittää opiskelijoiden reflektiivisen ja kriittisen
ajattelun taitotaso, jonka pohjalle opetusta voidaan mielekkäästi rakentaa. Ajattelemaan
oppiminen on keskeinen oppimisväline, jonka kunnosta tulee huolehtia koko opiskelun
ajan. Opiskelijoille tulee myös antaa tilaa ja aikaa pohtia käytännön hoitotyössä saamiaan
kokemuksia. On syytä ottaa huomioon, että hoitotyön päätöksenteon oppiminen tapahtuu
hitaasti eri vaiheiden kautta ja kokonaisuutena se on monimutkainen, rationaalista ja
intuitiivista ajattelua vaativa prosessi. Kriittisen ajattelun prosessin tulisi tarjota sisällöltään sopivia tutkimustaitoja yhtä hyvin kuin kiinnittää huomiota opetus/oppimisstrategioihin. Sairaanhoitajien ammattitaidon kehittämisen kannalta on myös tärkeätä edistää jatkuvasti koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. Tämän tutkimuksen pohjalta esitetään seuraavia haasteita opettajille ja opetukselle:
1. Opettajien ja opiskelijoiden käytännön opiskelun ohjaajien reflektiivisen ja kriittisen
ajattelun tason selvittäminen hoitotyön päätöksenteossa ja päätöksenteon opettamisessa.
2. Millaisia opetusmenetelmiä käytetään reflektiivisen ja kriittisen ajattelun opetuksessa
ammattikorkeakoulussa?
3. Hoitotyön tietoperustan hyödyntäminen päätöksenteon oppimisessa/opetuksessa.
4. Millaisia ammattitaidon kehittämishaasteita työelämä asettaa sairaanhoitajakoulutukselle ja miten koulutus vastaa näihin haasteisiin?
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Liitteet 1-8

LIITE 1
Kliinisen hoito-opin perusteet. Kirjallinen tehtävä III-lukukausi.
Hoitoprosessi
1
Hoidon tarpeen määrittely
1.1
Tietojen keruu vuodeosastolla
1.1.1 Henkilötiedot
1.1.2 Perhetekijät ja läheiset ihmissuhteet
1.1.3 Hoitotyön taustatietoja
1.1.4 Tiedot potilaan nykytilasta
1.1.5 Arvio potilashaastattelusta vuorovaikutustilanteena
1.2
Potilaan ongelmien määrittely
1.2.1 Hoito-ongelmien nimeäminen ja tärkeysjärjestys
Fysiologiset toiminnot
- lepo ja liikunta
- nestetasapaino
- ravinto
- eritys
- verenkierto
- hapensaanti
- lämpö
- aistit

minä-kuva
-fyysinen
-psyykkinen
-sosiaalinen

roolitoimintoiminnot
-potilaan rooli
-sairaan rooli
-kuntoutuvan rooli
-rooli perheessä
-työntekijän rooli

2
2.1
2.2

Hoidon suunnittelu
Tavoitteiden asettaminen vuodeosastolla (päätavoite, osatavoitteet)
Hoitomenetelmien määritteleminen vuodeosastolla

3
3.1

Hoidon toteutus
Potilaan tilan seuranta
- seuraa potilaan hoitoa koko osastollaolo ajan
- arvioi hoito-ongelmien muuttuvuutta

fysiologinen
3.2

minäkuva

roolitoiminnot

riippuvuussuhteet
-henkilökunta
-omaiset
-jatkohoito

riippuvuussuhteet

3.3
4

Mainitse esimerkki siitä, kuinka seuraavat hoitotyön periaatteet otetaan huomioon potilaan hoidossa:
- kunnioittaminen
- turvallisuus
- terveyskeskeisyys
- omatoimisuus/itsemääräämisoikeus
- kokonaishoidon periaate
Mainitse esimerkki siitä, kuinka humanistinen ja naturalistinen ihmiskäsitys ilmenevät hoitotyössä
Hoidon arviointi (vaikuttavuuden, toteuttamisen ja loppuarviointi)

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Oppimiskokemukset
Minkälaisia havaintoja teit nonverbaalisesta viestinnästä?
Arvioi potilashaastattelusta saadun tiedon riittävyyttä hoidon tarpeen määrittämiseksi
Millä muilla tavoilla saat tietoa potilaasta
Arvioi, miten oma ihmiskäsityksesi näkyy hoitotyössä
Oman työsuorituksen arviointi ja kokemukset osallistumisesta em. tapahtumaan
Mitä teoria-aineita olet voinut soveltaa tähän hoitotapahtumaan. Mitä lähdekirjallisuutta olet käyttänyt?

LIITE 2
Kirjallinen tehtävä. V-lukukausi.
Käytännön opiskelusi kestää 9 pv, jonka ajan työskentelet yhdellä osastolla (2403/2404/2206).
Tänä aikana opiskelet sairaan lapsen hoito-opin tavoitteiden mukaisesti hoitotyötä käytännössä.
Yhden ns. “oman lapsen” kohdalla pohdi vastaukset seuraaviin kysymyksiin ja palauta ne kirjallisena käytännön
opettajallesi harjoittelujakson päättyessä.
Hoitolapsen esittely:
1. Kuinka lasten sairaanhoidon periaatteet ilmenivät ja toteutuivat oman lapsipotilaasi hoidossa?
2. Kuinka lääketiede ja muut tieteet vaikuttivat “lapsesi” hoitoon?
3. Millaisia ongelmia (fyys. & psyyk. & sos.) ilmeni omalla lapsipotilaallasi tarkkailujaksosi aikana? Kuinka
niihin etsittiin ratkaisut ja millaisia menetelmiä käytettiin?
4. Millaista ohjausta/opetusta lapsipotilaasi ja hänen perheensä saivat? Arvioi ohjauksen/opetuksen
onnistumista!
5. Arvioi perheen hoitoonosallistumismahdollisuuksia sairaalahoidon aikana. Mieti mitkä tekijät vaikuttivat
hoitoon osallistumiseen tämän perheen kohdalla?

LIITE 3
Sisätautikirurgisen hoito-opin syventävät opinnot. VII-lukukausi.
Laadi sisätauti/kirurgisen potilaan hoitosuunnitelma soveltaen valitsemaasi hoitotyön teoriamallia.

LIITE 4
Oppimisen taso: pienryhmäkeskustelujen ilmausten luokitusjärjestelmä.
1. Eläytyminen
Eläytymisilmauksissa puhuja asettuu ennen kokemattomaan tilanteeseen tai toisen ihmisen asemaan tai eläytyy
toisen tuntemuksiin.
2. Kokemus
Kokemusilmauksissa puhuja esittää menneisyydessä tapahtuneita henkilökohtaisia kokemuksiaan tai kertoo
tavoistaan tai käyttäytymispiirteistään.
3. Arvioiminen ja mielipide
Tähän luokkaan kuuluvat ilmaukset, joissa esitetään jostakin asiasta henkilökohtaisiin kriteereihin,
mieltymyksiin ja makuasioihin perustuvia mielipiteitä tai loogiseen päättelyyn perustuvia arviointeja.
4. Selitys
Selitysilmauksissa esitetään asioiden ja ilmiöiden keskinäisiä riippuvuussuhteita, seurauksia, ehtoja ja
perusteluja.
5. Vertailu
Vertailuilmauksissa vertaillaan asioiden määrällisiä tai laadullisia eroja tai yhtäläisyyksiä.
6. Vaihtoehdon esittävä
Ilmaus esittää aiempiin ilmauksiin nähden vaihtoehtoisen kuvauksen, selityksen, ratkaisun tms.
7. Määrittely ja kuvaus
Käsitteiden määrittelyä ja asioiden ja ilmiöiden kuvaamista.
8. Nimeäminen ja luokittelu
Nimeämis- ja luokitteluilmaukset esittävät ilmiöiden, asioiden, esineiden, henkilöiden ja/tai paikkojen nimiä
sekä tapahtumien ajankohtia.
9. Informointi
Informoiva ilmaus esittää usein kirjasta tms. taustamateriaalista otettuja faktoja tai tilanteessa tunnetuksi
oletettavia asioita.

LIITE 5/1
Sisältöluokat.
Osastotunnit

Kirjalliset tehtävät

1. Potilaan henkilö - ja taustatiedot
2. Hoitoon hakeutumisen syy
3. Hoitotyön ongelmat
4. Hoitotyön tavoitteet
5. Hoitotyön toteuttaminen
6. Hoitotyön arviointi

1. Henkilötiedot
2. Aikaisemmat sairaudet
3. Asuinolot
4. Elintavat

Hoitotyön prosessi
1. Potilaan henkilö- ja taustatiedot
2. Hoitoon hakeutumisen syy
3. Hoitotyön ongelmat
4. Hoitotyön tavoitteet
5. Hoitotyön toteuttaminen
6. Hoitotyön arviointi

Potilaan henkilö- ja taustatiedot
1. Aikaisemmat sairaudet
2. Henkilötiedot
3. Asuinolot
4. Ihmissuhteet
5. Henkinen vireys
6. Elintavat

Hoitoon hakeutumisen syy
1. Sairaus ja sen aiheuttamat oireet
1. Sairaus ja sen aiheuttamat oireet
2. Lääketieteellinen hoito ja tutkimukset
2. Lääketieteellinen hoito ja tutkimukset
3. Ohjauksen tarve
3. Sosiaaliset syyt
4. Ohjauksen tarve

LIITE 5/2
Osastotunnit

Kirjalliset tehtävät

Hoitotyön ongelmat
1. Potilaan fyysiseen tilaan liittyvät ongelmat
1. Potilaan fyysiseen tilaan liittyvät ongelmat
2. Potilaan psyykkiseen tilaan liittyvät ongelmat
2. Potilaan psyykkiseen tilaan liittyvät ongelmat
3. Potilaan sosiaaliseen tilaan liittyvät ongelmat
3. Potilaan sosiaaliseen tilaan liittyvät ongelmat

1. Fyysisen hoidon alueen tavoitteet
2. Psyykkisen hoidon alueen tavoitteet
3. Sosiaalisen hoidon alueen tavoitteet

Hoitotyön tavoitteet
1. Fyysisen hoidon alueen tavoitteet
2. Psyykkisen hoidon alueen tavoitteet
3. Sosiaalisen hoidon alueen tavoitteet

Hoitotyön toteuttaminen
Hoitotyö
1. Potilaan fyysinen tukeminen
2. Potilaan psyykkinen tukeminen
3. Potilaan sosiaalinen tukeminen
4. Potilaan ohjaus

1. Lääkehoito
2. Tutkimukset
3. Toimenpiteet

1. Potilaan fyysinen tukeminen
2. Tiedonkeruumenetelmät potilaan hoitotyön
ongelmien määrittämiseksi
3. Potilaan psyykkinen tukeminen
4. Potilaan ohjaus
Lääketieteellinen hoito
1. Lääkehoito
2. Tutkimukset
3. Toimenpiteet

LIITE 5/3
Osastotunnit

Kirjalliset tehtävät

Hoitotyön arviointi
1. Potilaan psyykkisen tilan arviointi
1. Hoidon toteutumisen arviointi
2. Potilaan fyysisen tilan arviointi
2. Potilaan fyysisen tilan arviointi
3. Opiskelijan oman työsuorituksen arviointi
3. Potilaan psyykkisen tilan arviointi
4. Potilaan sosiaalisen tilan arviointi
5. Muutoksen arviointi potilaan tilassa
6. Opiskelijan oman työsuorituksen arviointi
Ammattikorkeakoulu
Kirjalliset tehtävät
Hoitotyön prosessi
Potilaan henkilö- ja tausta tiedot
1. Potilaan henkilö- ja taustatiedot
1. Potilaan fyysien tilan arviointi
2. Aikaisemmat sairaudet
2. Hoitoon hakeutumisen syy
3. Henkilötiedot
3. Hoitotyön ongelmat
4. Elintavat
4. Hoitotyön tavoitteet
5. Potilaan psyykkisen tilan arviointi
5. Hoitotyön toteuttaminen
6. Asuinolot
6. Hoitotyön arviointi
7. Potilaan sosiaalisen tilan arviointi
Hoitoon hakeutumisen syy
1. Sairaus ja sen aiheuttamat oireet
2. Lääketieteelliset tutkimukset
Hoitotyön tavoitteet
1. Fyysisen hoidon alueen tavoitteet

Hoitotyön ongelmat
1. Potilaan fyysiseen tilaan liittyvät ongelmat
2. Potilaan psyykkiseen tilaan liittyvät ongelmat
3. Potilaan ohjaukseen liittyvät ongelmat
4. Potilaan sosiaaliseen tilaan liittyvät ongelmat
5. Lääketieteelliset ongelmat

2. Psyykkisen hoidon alueen tavoitteet
3. Sosiaalisen hoidon alueen tavoitteet
4. Lääketieteelliset tavoitteet
Hoitotyön toteuttaminen
Lääketieteellinen hoito
1. Lääkehoito
2. Tutkimukset
3. Toimenpiteet

Hoitotyön keinot
1. Potilaan ohjaus
2. Potilaan fyysinen tukeminen
3. Potilaan psyykkinen tukeminen
4. Potilaan sosiaalinen tukeminen
5. Tiedonkeruumenetelmät potilaan hoitotyön
ongelmien määrittämiseksi

LIITE 5/4
Ammattikorkeakoulu. Kirjalliset tehtävät.
Hoitotyön arviointi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Potilaan fyysisen tilan arviointi
Potilaan psyykkisen tilan arviointi
Potilaan sosiaalisen tilan arviointi
Potilaan fyysisen tukemisen arviointi
Potilaan psyykkisen tukemisen arviointi
Potilaan ohjauksen arviointi
Hoidon vaikuttavuuden arviointi
Potilaan arviointi saamastaan hoidosta
Hoitosuunnitelmalomakkeen arviointi
Lääketieteellisen hoidon arviointi
Opiskelijan oman työsuorituksen arviointi
Opiskelijan oppimiskokemusten arviointi
Hoitohenkilökunnan työskentelyn arviointi

LIITE 6/1
Liitetaulukko 1. Opistoasteen opiskelijoiden osastotunneilla esittämien potilaan henkilöja taustatietoja kuvaavien lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviin sältöluokkiin
lukukausittain osastotuntia kohti frekvensseinä ja prosentteina (N=76).
Potilaan henkilöja taustatiedot
Henkilötiedot
Aikaisemmat sairaudet
Asuinolot
Elintavat
Yhteensä

IV
f
8
8
4
4
24

%
11
11
5
5
32

Lukukaudet
V
f
%
14
18
11
14
5
7
0
0
30
39

Yhteensä

VI
f
11
8
3
0
22

%
14
11
4
0
29

f
33
27
12
4
76

%
43
36
16
5
100

Liitetaulukko 2. Opistoasteen opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä ilmaisemien potilaan
henkilö- ja taustatietoja kuvaavien lausumien ja kaantuminen aineistosta nouseviin sisältöluokkiin opiskelija ryhmää kohti (N=16)lukukausittain frekvensseinä ja prosentteina
(N=737).
Potilaan henkilöja taustatiedot
Aikaisemmat sairaudet
Henkilötiedot
Ihmissuhteet
Asuinolot
Henkinen vireys
Elintavat
Yhteensä

III
f
60
103
35
16
7
0
221

%
8
14
5
2
1
0
30

Lukukaudet
V
f
%
204
28
92
13
11
1
17
2
7
1
0
0
331
45

Yhteensä

VII
f
90
60
4
9
13
9
185

%
12
8
1
1
2
1
25

f
354
255
50
42
27
9
737

%
48
35
7
5
4
1
100

Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulussa opiskelevien opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä esittämien potilaan henkilö- ja taustatietoja kuvaavien lausumien jakaantuminen
aineistosta nouseviin sisältöluokkiin frekvensseinä ja prosentteina (N=754).
Potilaan henkilö- jataustatiedot
Potilaan fyysisen tilan arviointi
Aikaisemmat sairaudet
Henkilötiedot
Elintavat
Potilaan psyykkisen tilan arviointi
Asuinolot
Potilaan sosiaalisen tilan arviointi
Yhteensä

f
267
134
131
93
71
33
25
754

%
36
18
17
12
10
4
3
100

LIITE 6/2
Liitetaulukko 4. Opistoasteen opiskelijoiden osastotunneilla esittämien potilaan hoitoon
hakeutumisen syytä kuvaavien lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviinviin sisältöluokkiin lukukausittain osastotuntia kohti frekvensseinä ja prosentteina (N=70).
Lukukaudet
V
f
%
14
20
7
10
6
9
27
39

IV
Hoitoon hakeutumisen syy
Sairaus ja sen aiheuttamat oireet
Lääketieteellinen hoito ja tutkimukset
Ohjauksen tarve
Yhteensä

f
19
7
0
26

%
27
10
0
37

Yhteensä

VI
f
10
7
0
17

%
14
10
0
24

f
43
21
6
70

%
61
30
9
100

Liitetaulukko 5. Opistoasteen opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä ilmaisemien potilaan
hoitoon hakeutumisen syytä kuvaavien lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviin
sisältöluokkiin opiskelijaryhmää (N=16) kohti lukukausittain frekvensseinä ja prosentteina (N=507).
Lukukaudet
V
f
%
79
15
49
10
53
10
0
0
181
35

III
Hoitoon hakeutumisen syy
Sairaus ja sen aiheuttamat oireet
Lääketieteellinen hoito ja tutkimukset
Sosiaaliset ja taloudelliset syyt
Ohjauksen tarve
Yhteensä

f
91
49
51
0
191

%
18
10
10
0
38

Yhteensä

VII
f
49
57
0
29
135

%
10
11
0
6
27

f
219
155
104
29
507

%
43
31
20
6
100

Liitetaulukko 6. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä esittämien potilaan hoidon tarvetta kuvaavien lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviin sisältöluokkiin frekvensseinä ja prosentteina (N=151).
Hoitoon hakeutumisen syy
Sairaus ja sen aiheuttamat oireet
Lääketieteelliset tutkimukset
Yhteensä

f
93
58
151

%
62
38
100

Liitetaulukko 7. Opistoasteen opiskelijoiden osastotunneilla esittämien potilaan hoitotyön
ongelmia kuvaavien lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviin sisältöluokkiin lukukausittain osastotuntia kohti frekvensseinä ja prosentteina (N=131).
IV
Hoitotyön ongelmat
Potilaan fyysiseen tilaan liittyvät ongelmat
Potilaan psyykkiseen tilaan liittyvät ongelmat
Potilaan sosiaaliseen tilaan liittyvät ongelmat
Yhteensä

f
26
12
10
48

%
20
9
8
37

Lukukaudet
V
f
%
13
10
15
11
10
8
38
29

Yhteensä

VI
f
18
17
10
45

%
13
13
8
34

f
57
44
30
131

%
43
33
24
100

LIITE 6/3
Liitetaulukko 8. Opistoasteen opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä ilmaisemien potilaan
hoitotyöno ngelmia kuvaavien lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviin sisältöluokkiin opiskeliryhmää (N=16) kohti lukukausittain frekvensseinä ja prosentteina (N=924).
III
Hoitotyön ongelmat

f
Potilaan fyysiseen tilaan liittyvät ongelmat
134
Potilaan psyykkiseen tilaan liittyvät ongelmat 62
Potilaan sosiaaliseen tilaan liittyvät ongelmat 79
Yhteensä
275

%
14
7
9
30

Lukukaudet
V
f
%
178
19
52
6
30
3
260
28

Yhteensä

VII
f
259
81
49
389

%
28
9
5
42

f
571
195
158
924

%
62
22
17
100

Liitetaulukko 9. Ammattikorkeakoulussa opiskelevien opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä esittämien potilaan hoitotyön ongelmia kuvaavien lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviin sisältöluokkiin frekvensseinä ja prosentteina (N=209).
Hoitotyön ongelmat
Potilaan fyysiseen tilaan liittyvät ongelmat
Potilaan psyykkiseen tilaan liittyvät ongelmat
Potilaan ohjaukseen liittyvät ongelmat
Potilaan sosiaaliseen tilaan liittyvät ongelmat
Lääketieteelliset ongelmat
Yhteensä

f
164
35
6
3
1
209

%
78
17
3
1
1
100

Liitetaulukko 10. Opistoasteen opiskelijoiden osastotunneilla esittämien potilaan hoitotyön tavoitteita kuvaavien lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviin sisältöluokkiin
lukukausittain osastotuntiakohti frekvensseinä ja prosentteina (N=79).
Lukukaudet
V
f
%
12
15
13
17
8
10
33
42

IV
Hoitotyön tavoitteet
Fyysisen hoidon alueen tavoitteet
Psyykkisen hoidon alueen tavoitteet
Sosiaalisen hoidon alueen tavoitteet
Yhteensä

f
11
8
0
19

%
14
10
0
24

Yhteensä

VI
f
12
10
5
27

%
15
13
6
34

f
35
31
13
79

%
44
40
16
100

Liitetaulukko 11. Opistoasteen opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä esittämien potilaan
hoitotyön tavoitteita kuvaavien lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviin sisältöluokkiin opiskelijaryhmää (N=16) kohti lukausittain frekvensseinä ja prosentteina
(N=322).
III
Hoitotyön tavoitteet
Fyysisen hoidon alueen tavoitteet
Psyykkisen hoidon alueen tavoitteet
Sosiaalisen alueen tavoitteet
Yhteensä

f
79
23
11
113

%
25
7
3
35

Lukukaudet
V
f
%
0
0
0
0
0
0
0
0

Yhteensä

VII
f
126
75
8
209

%
39
23
3
65

f
205
98
19
322

%
64
30
6
100

LIITE 6/4
Liitetaulukko 12. Ammattikorkeakoulussa opiskelevien opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä esittämien potilaan hoitotyön tavoitteita kuvaavien lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviin sisältöluokkiin (N=159).
Hoitotyön tavoitteet
Fyysisen hoidon alueen tavoitteet
Psyykkisen hoidon alueen tavoitteet
Sosiaalisen hoidon alueen tavoitteet
Yhteensä

f
121
35
3
159

%
73
22
2
100

Liitetaulukko 13. Opistoasteen opiskelijoiden osastotunneilla esittämien potilaan hoitotyön toteuttamista kuvaavien lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviin sisältöluokkiin osastotuntia kohti frekvensseinä ja prosentteina (N=288).
Hoitotyön toteuttaminen

f
12
16
5
9
42

%
4
6
2
3
15

Lukukaudet
V
f
%
21
7
10
4
6
2
24
8
61
21

16
11
3
30
72

6
4
1
11
26

10
13
0
23
84

IV
Hoitotyön keinot
Potilaan fyysinen tukeminen
Potilaan psyykkinen tukeminen
Potilaan sosiaalinen tukeminen
Potilaan ohjaus
Yhteensä
Lääketieteellinen hoito
Lääkehoito
Tutkimukset
Toimenpiteet
Yhteensä
Hoitotyön toteuttaminen yhteensä

3
4
0
7
28

Yhteensä

VI
f
22
28
15
24
89

%
8
10
5
8
31

f
55
54
26
57
192

%
19
20
9
19
67

22
13
8
43
132

8
4
3
15
46

48
37
11
96
288

17
12
5
33
100

LIITE 6/5
Liitetaulukko 14. Opistoasteen opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä esittämien potilaan
hoitotyön toteuttamista kuvaavien lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviin sisältöluokkiin opiskelijaryhmää (N=16) kohti lukukausittain frekvensseinä ja prosentteina
(N=2442).
Hoitotyön toteuttaminen
III
Hoitotyön keinot
Potilaan fyysinen tukeminen
Tiedonkeruumenetelmät potilaan hoitotyön
ongelmien määrittämiseksi
Potilaan psyykkinen tukeminen
Potilaan ohjaus
Potilaan sosiaalinen tukeminen
Yhteensä
Lääketieteellinen hoito
Lääkehoito
Tutkimukset
Toimenpiteet
Yhteensä
Hoitotyön toteuttaminen yhteensä

Lukukaudet
V
f
%
68
3

f
84

%
3

240

10

0

0

114
3
23
464

5
0
1
19

40
59
81
248

64
48
46
158
622

2
2
2
6
25

69
53
50
172
420

Yhteensä

VII
f
%
446 18

f
598

%
24

3

323

13

1
3
3
11

187 8
199 8
33
1
948 38

341
261
137
1660

14
11
6
68

3
2
2
7
18

193 8
143 6
116 5
452 19
1400 57

83

326 13
244 10
212
9
782 32
2442 100

Liitetaulukko 15. Ammattikorkeakoulussa opiskelevien opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä esittämien potilaan hoitotyön toteuttamista koskevien lausumien jakaantuminen
aineistosta nouseviin sisältöluokkiin frekvensseinä ja prosentteina (N=2282).
Hoitotyön toteuttaminen
Lääketieteellinen hoito
Lääkehoito
Tutkimukset
Toimenpiteet
Yhteensä
Hoitotyön keinot
Potilaan ohjaus
Potilaan fyysinen tukeminen
Tiedonkeruumenetelmät potilaan hoitotyön ongelmien määrittämiseksi
Potilaan psyykkinen tukeminen
Potilaan sosiaalinen tukeminen
Yhteensä
Hoitotyön toteuttaminen yhteensä

f
1101
471
82
1654
f
188
154
156
94
36
628
2282

%
48
21
4
73
%
8
7
6
4
2
27
100

LIITE 6/6
Liitetaulukko 16. Opistoasteen opiskelijoiden osastotunneilla esittämien poti laan hoitotyön arviointia kuvaavien lausumien jakaantuminen lukukausittain osastotuntia kohti frekvensseinä ja prosentteina (N=175).
Lukukaudet
V
f
%
15
8
10
5
14
8
39
21

IV
Hoitotyön arviointi
Potilaan psyykkisen tilan arviointi
Potilaan fyysisen tilan arviointi
Opiskelijan oman työsuorituksen arviointi
Yhteensä

f%
21
14
17
52

12
8
10
30

Yhteensä

VI
f
50
24
10
84

%
29
14
6
49

f
86
48
41
175

%
49
27
24
100

Liitetaulukko 17. Opistoasteen opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä esittämien potilaan
hoitotyön arviointia kuvaavien lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviin sisältöluokkiin opiskelijaryhmää (N=16) kohti lukukausittain frekvensseinä ja prosentteina
(N=2011).
III
Hoitotyön arviointi
Hoidon toteuttamisen arviointi
Potilaan fyysisen tilan arviointi
Potilaan psyykkisen tilan arviointi
Opiskelijan oman työsuorituksen arviointi
Muutoksen arviointi potilaan tilassa
Potilaan sosiaalisen tilan arviointi
Yhteensä

f
183
130
144
62
93
54
666

%
9
6
7
3
5
3
33

Lukukaudet
V
f
%
126
6
86
4
110
6
0
0
0
0
0
0
322
16

Yhteensä

VII
f
579
214
55
168
0
7
1023

%
29
11
3
8
0
0
51

f
888
430
309
230
93
61
2011

%
44
21
16
11
5
3
100

Liitetaulukko 18. Ammattikorkeakoulussa opiskelevien opiskelijoiden kirjallisissa tehtävissä esittämien hoitotyön arviointia koskevien lausumien jakaantuminen aineistosta nouseviin sisältöluokkiin frekvensseinä ja prosentteina (N=1136).
Hoitotyön arviointi
Potilaan fyysisen tilan arviointi
Potilaan psyykkisen tilan arviointi
Opiskelijan oman työsuorituksen arviointi
Opiskelijan oppimiskokemusten arviointi
Lääketieteellisen hoidon arviointi
Potilaan ohjauksen arviointi
Psyykkisen auttamismenetelmän arviointi
Potilaan sosiaalisen tilan arviointi
Hoitohenkilökunnan työskentelyn arviointi
Potilaan arviointi saamastaan hoidosta
Fyysisen auttamismenetelmän arviointi
Hoidon toteutumisen arvionti
Hoitosuunnitelmalomakkeen arviointi
Yhteensä

f
566
207
90
67
60
38
31
32
17
15
7
4
3
1136

%
50
18
8
6
5
4
3
3
1
1
1
0
0
100

LIITE 6/7
Liitetaulukko 19. Mekaanisen päätöksenteon mallin piirteitä kuvaavien opiskelijoiden lausumien esiintyminen potilaiden hoitosuunnitelmien eri vaiheissa osastotunneilla osastotuntia kohti frekvensseinä ja prosentteina (N= 466)
Mekaanisen päätöksenteon
mallin piirteet
Lääketieteellinen hoito
Potilaan henkilö- ja taustatiedot
Hoitoon hakeutumisen syy
Potilaan ohjaus
Potilaan fyysinen tukeminen
Potilaan fyysisen tilan arviointi
Opiskelijan oman työn arviointi
Potilaan sosiaalinen tukeminen
Yhteensä

Lukukaudet
V
f
%
23
5
36
8
29
6
24
5
21
4
10
2
14
3
5
1
162
34

IV
f
28
23
28
9
12
14
17
5
136

%
6
5
6
2
3
3
4
1
30

Yhteensä

VI
f
43
17
13
24
22
24
10
15
168

%
9
4
3
5
5
5
2
3
36

f
94
76
70
57
55
48
41
25
466

%
20
17
15
12
12
10
9
5
100

Liitetaulukko 20. Mekaanisen päätöksenteon mallin piirteitä kuvaavien opiskelijoiden lausumien esiintyminen opistoasteen kirjallisissa tehtävissä opiskelijaryhmää kohti (N=16)
frekvensseinä ja prosentteina (N=4061).
Mekaanisen
päätöksenteon malli

f
Hoitotyön toteuttamisen arviointi
170
Lääketieteellinen hoito
145
Potilaan henkilö- ja taustatiedot
166
Hoitoon hakeutumisen syy
178
Potilaan fyysisen tilan arviointi
120
Potilaan fyysinen tukeminen
71
Tiedonkeruumenetelmät potilaan hoitotyön
214
ongelmien määrittämiseksi
Potilaan ohjaus
3
Opiskelijan oman työn arviointi
52
Yhteensä
1119

III
%
4
4
4
5
3
2

Lukukaudet
V
f
%
116
3
162
4
213
5
161
4
86
2
58
1

Yhteensä

VII
f
505
442
158
135
204
213

%
12
11
4
3
5
5

f
791
749
537
474
410
342

%
19
19
13
12
10
8

5

0

0

83

2

297

7

0
1
28

59
0
855

2
0
21

189
158
2087

5
4
51

251
210
4061

7
5
100

LIITE 6/8
Liitetaulukko 21. Mekaanisen päätöksenteon mallin piirteitä kuvaavien opiskelijoiden
(N=23) lausumien esiintyminen ammattikorkeakoulun kirjallisissa tehtävissä frekvensseinä ja prosentteina (N=3918).
Mekaanisen päätöksenteon malli
Lääketieteellinen hoito
Potilaan henkilö- ja taustatiedot
Potilaan fyysisen tilan arviointi
Potilaan ohjaus
Potilaan fyysinen tukeminen
Opiskelijan oman työskentelyn arviointi
Tiedonkeruumenetelmät potilaan hoitotyön ongelmien määrittämiseksi
Hoitoon hakeutumisen syy
Potilaan sosiaalinen tukeminen
Hoitohenkilökunnan työskentelyn arviointi
Hoitotyön toteuttamisen arviointi
Yhteensä

f
1714
729
567
226
161
157
156
151
36
17
4
3918

%
44
19
14
6
4
4
4
4
1
0
0
100

Liitetaulukko 22. Potilaskeskeisen päätöksenteon mallin piirteitä kuvaavien opiskelijoiden
lausumien esiintyminen potilaiden hoitosuunnitelmien eri vaiheissa osastotunneilla osastotuntia kohti frekvensseinä ja prosentteina (N=333).
Potilaskeskeisen
päätöksenteon malli
Hoitotyön ongelmat
Potilaan psyykkisen tilan arviointi
Hoitotyön tavoitteet
Potilaan psyykkinen tukeminen
Yhteensä

Lukukaudet
V
f
%
38
11
15
5
32
10
10
3
95
29

IV
f
43
21
19
16
99

%
13
6
6
5
30

Yhteensä

VI
f
37
50
24
28
139

%
11
15
7
8
41

f
118
86
75
54
333

%
35
26
23
16
100

Liitetaulukko 23. Potilaskeskeisen päätöksenteon mallin piirteitä kuvaavien opiskelijoiden
lausumien esiintyminen opistoasteen kirjallisissa tehtävissä opiskelijaryhmää kohti
(N=16) frekvensseinä ja prosentteina (N=1966).
Potilaskeskeisen
päätöksenteon malli
Hoitotyön ongelmat
Potilaan psyykkisen tilan arviointi
Potilaan psyykkinen tukeminen
Hoitotyön tavoitteet
Potilaan sosiaalinen tukeminen
Muutoksen arviointi potilaan tilassa
Potilaan henkilöja taustatiedot
Potilaan sosiaalisen tilan arviointi
Yhteensä

III
f
281
150
116
119
29
99
48
60
902

%
14
8
6
6
2
5
2
3
46

Lukukaudet
V
f
%
266
14
116
6
46
2
0
0
87
4
0
0
5
0
0
0
520
26

Yhteensä

VII
f
200
64
99
110
20
0
40
11
544

%
10
3
5
6
1
0
2
1
28

f
747
330
261
229
136
99
93
71
1966

%
38
17
13
12
7
5
4
4
100

LIITE 7
Esimerkkejä potilaskeskeisen näkökulman esiintymisestä opistoasteen osastotenneilla ja
kirjallisissa tehtävissä
Osastotunnit
Hoitotyön ongelmat “Potilaan vaikeus hyväksyä sairaus osana
itseä ja tulevaa elämää”.
“Potilas valitti rintakipuja”.

Kirjalliset tehtävät
“Sitten ohjauksen tarvetta korostus tällä vasta
sairastuneella tytöllä”.
“Ja samaten nää jatkohoito-ongelmat. Se oli,
että hän ei enää kotona tuu oikein tai ei
onnistu se kotona oleminen, että hänelle täytys jo miettii muuta hoitopaikkaa”.
“Potilas on riippuvainen”.
“Toisena ongelmana oli potilaan hoitomyönteisyyden puuttuminen, joka ilmenee välinpitämättömyytenä hoidon suhteen”.
Hoitotyön tavoitteet “Potilas omaksuu ja oppii soveltamaan tietoa “Potilas ymmärtää rauhallisten hoito- ja
diabeteksesta ja sen hoidosta”.
ohjaustilanteiden merkityksen hoidon omaksumisen kannalta”.
“Potilaalla on rintakipua mahdollisimman “Potilas on selvillä jatkohoito-ongelmistaan”.
vähän/ ei lainkaan”.
“Potilas selviytyy itse ADL-toiminnoistaan, “Ja tavoitteena olis, että potilas ymmärtää
jolloin riippuvuus hoitajista vähenee”.
hoidon asteittaisuuden merkityksen, hyväksyy
sairautensa ja siihen kuuluvan hoidon”.
Potilaan psyykkinen “Keskustellaan potilaan kanssa”.
“Lapselle kerrotaan etukäteen eri hoitotoitukeminen
menpiteistä, selvitetään, mitä tehdään, koskeeko se jne”.
“Ja toteutuksessa huomioitavaa ois kärsiväl- “Oma hoitaja, tuttu ja turvallinen mukaan,
linen, ystävällinen suhtautuminen potilaa- oma peitto ja rätti mukana toimenpiteessä”.
seen ja keinoina voi käyttää ihan tavallista
keskustelua ja paljon aikaa potilaalle ja motivointia ja kärsivällistä ohjausta”.
“Potilasta rohkaistaan puhumaan peloista ja
“Sit rohkaistaan puhumaan omista tunpidetään toivoa yllä”.
teistaan, rohkaistaan puhumaan tästä
stoomasta ja syövästä, että ei tehä semmosta issoo asiaa, et hässätään sen stooman
ympärillä”.

LIITE 8
Liitetaulukko 24. Esimerkki Royn adaptaatiomallin käytöstä syventävien opintojen aikana
laadituissa hoitosuunnitelmisisa (ohitusleikkaus).
Hoitotyön
Hoitotyön
Hoitotyön
prosessi
ongelma
tavoite
Fysiologisten toi- Potilas valitti
Potilaalla rintakimintojen alue
myös rintakipua. pua mahdollisimman vähän/ei
lainkaan.

Hoitotyön
keinot
Annetaan tarvittaessa kipulääkettä ja happea,
potilas puoli-istuvaan asentoon,
seurataan RR ja
pulssia
Minäkuvan alue Fyysisen minä- Potilas hyväksyy Keskustellaan
kuvan alueella
leikkauksen jättä- potilaan kanssa,
pitkä leikkausmän arven.
kerrotaan potihaava, jonka seulaalle ennen leikrauksena
kausta, mihin
potilaalle jäi haahaava tulee,
van mittainen
kuinka pitkä se
arpi, joka on voion ja millaisen
nut aiheuttaa
arven se jättää.
potilaalle ulkonäköä häiritsevän
haitan.
Roolitoiminto- Työntekijän roo- Potilas saavuttaa Annetaan potijen alue
liin liittyvä
leikkausta edeltä- laalle kirjalliset ja
ongelma oli työ- neen työkyvyn
suulliset haavankyvyttömyys
hoito-ohjeet, jotta
hän hoitaa itseään
oikein myös
kotona.

Riippuvuussuhteiden alue

Riippuvuus hoitohenkilökunnasta

Hoitotyön
toteuttaminen
Rintakivun
vuoksi otettiin
potilaalta EKG ja
kipua seurattiin.
Rinta- ja vatsakipuihin annettiin
kipulääkettä.
Osastolle tulohaastattelun yhteydessä kerrottiin leikkaushaavasta, sen
sijainnista ja
koosta

Potilaalle annettiin kirjalliset ja
suulliset haavanhoito-ohjeet ja
ohjeet mitä saa
tehdä ja mitä ei
saa tehdä.

Hoitotyön
arviointi
Kipu helpottui
kipulääkkeellä ja
rintakipua ei ollut
kuin yhtenä
iltana.

Potilas hyväksyi
leikkauksen jättämän arven eikä
kokenut sitä enää
ongelmaksi.

Arviointia työkykyisyyden kohdalta on vaikea
suorittaa, koska
kuntoutumista
työkykyiseksi ei
tapahtunut vielä
osastoola. Potilas
sai kuitenkin riittävän pitkän sairasloman, jotta
kuntoutuminen
saattoi kotona
edistyä.
Ajan mittaan riipPotilas selviytyy Potilasta kannus- Potilasta autetitsenäisesti ADL- tetaan omatoimi- tiin vain tarvitta- puvuus hoitohenkilökunnasta
toiminnoistaan, suuteen. Potilas essa esim.
pesuissa.
väheni ja potilas
jolloin riippuvuus tekee ne asiat,
oli hyvin omatoihoitajista vähe- joista selviytyy
nee
ilman apua, potiminen.
lasta ei yliauteta.

