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Hoitoisuusluokitusmittareiden hyödyntämistä on tutkittu vähän, vaikka hoitotyön tehos-
tamiseen on suuri tarve. Terveydenhuollossa resurssit eli voimavarat ovat rajalliset, mutta 
potilaiden tarpeet rajattomat, joten potilaiden tarpeeseen vastaamiseen tulisi olla luotet-
tava optimaalisen resursoinnin keino. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on ku-
vailla Tehohoitotyön Luokitusjärjestelmän (THLJ) ja Therapeutic Intervention Scoring 
System (TISS-76) hoitoisuusluokitusmittareiden hyödyntämistä sekä kuvailla näiden 
mittareiden hyödyntämisen mahdollisuuksia tehohoitotyön tehokkuuden (efficiency) ar-
vioinnissa. 
 
Tutkielma toteutettiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksen ai-
neistona käytettiin kansaisvälisiä tieteellisiä artikkeleita/tutkimuksia. Aineistoa haettiin 
Scopus-, Cinahl-, ja Medic-tietokannoista, vapaasanahaulla ja manuaalisella haulla. Haut 
tehtiin kesällä ja syksyllä 2017. Aineisto analysointiin induktiivisella sisällönanalyysillä. 
 
THLJ-pisteytysjärjestelmää hyödynnetään tulosten mukaan tehohoitotyön tarpeen arvi-
oinnissa ja tarpeeseen vastaamisen määrittämisessä sekä sairaanhoitajien työn kuormi-
tuksen allokoinnissa, jolla vaikutetaan työssä jaksamiseen. TISS-76-pisteytysjärjestelmää 
hyödynnetään tulosten mukaan tehohoitotyön suunnittelun apuvälineenä ja tehohoidon 
potilasaineistojen keräämiseen. Molempia voisi käyttää myös tehohoitopotilaan sairaala-
kuolleisuuden ennustamiseen. Tuloksissa löytyi myös ristiriitaa, joista merkittävin oli 
TISS-76-pisteytysjärjestelmän sisällön luotettavuusongelmat. Tehohoitotyön tehokkuu-
den arviointiin tarvitaan tietoa hoitotyössä käytetyistä henkilöstöresursseista ja resurssien 
avulla saavutetuista hoidon vaikuttavuuksista. THLJ:n hyödyntäminen tehohoitotyön te-
hokkuuden arvioinnissa voisi tulosten mukaan onnistua. TISS-76:n hyödyntäminen teho-
hoitotyön tehokkuuden arvioinnissa on tulosten mukaan haastavampaa sen sisällön luo-
tettavuusongelmien vuoksi. 
 
Hoitoisuusluokituksen luotettavuus on avainasemassa, jotta sen hyödyntäminen on kan-
nattavaa. Tulosten mukaan TISS-76:ssä on sisällön luotettavuusongelmia samoin 
THLJ:ssä, mutta pienempiä. Molempia hyödynnetään käytännön hoitotyössä, mutta hyö-
tyjen suhdetta mittarista aiheutuvaan työn ja kustannusten määrään ei ole tutkittu. Tutki-
muksia hoitoisuusluokitusmittareiden hyödyntämisestä on yleisestikin vähän, joten lisää 
tutkimuksia tarvittaisiin. 
 
Avainsanat: hoitoisuusluokitus, hoitoisuus, tehohoitotyön resursointi, tehohoitotyön 
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1 JOHDANTO 
 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan kahden hoitoisuusluokitusmittarin Tehohoito-

työn Luokitusjärjestelmän (THLJ) ja Therapeutic Intervention Scoring Systemin (TISS-

76) hyödyntämistä aikuisten tehohoidossa. Näiden hoitoisuusluokitusten hyödyntämistä 

käytännön tehohoitotyössä tutkitaan tieteellisistä tutkimuksista ja artikkeleista. Aihe saa-

tiin Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) operatiivisen tulosalueen ylihoitaja Merja Me-

riläiseltä. Tutkija on töissä operatiivisen tulosalueen teho-osastolla sairaanhoitajana, joten 

mielenkiinto aiheeseen tulee kokemuksesta hoitoisuusluokitusmittareiden käyttämisestä. 

Aihe on myös ajankohtainen, sillä hyvän hoitoisuusluokitusmittarin käytön ja hyödyntä-

misen merkitys tehohoitotyössä tulee kasvamaan entisestään. Hoitoisuusluokitusmittarin 

avulla tulisi voida vaikuttaa tehohoitotyön tehokkuuteen hoitotyön laatua unohtamatta, 

jolloin optimaalinen hoitoisuuden taso suhteessa hoidon vaikuttavuuteen tulisi pystyä 

määrittämään (Kaarlola 2008, Pusa 2007, Rauhala 2008). 

 

Tehohoitotyön Luokitusjärjestelmä (THLJ) on tehohoitoon suunniteltu hoitoisuusluoki-

tusmittari, joka muodostuu hoitotyön diagnooseista, jotka kuvaavat potilaan elintoimin-

tojen muutoksia, sairauden ja sen hoidon tuomia rajoituksia ja kokemuksia sekä läheisten 

hätää (Pyykkö 2004). Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-76) on myös teho-

hoitoon suunniteltu hoitoisuusluokitusmittari, jolla kuvataan potilaan elintoimintojen hoi-

tamisen intensiteettiä. TISS mittaa potilaan elintoimintojen tarkkailun, seurannan ja hoi-

don määrää. (Cullen ym. 1974.) 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvailla Tehohoitotyön Luokitusjärjes-

telmän (THLJ) ja Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-76) hoitoisuusluoki-

tusmittareiden hyödyntämisestä ja kuvailla näiden mittareiden hyödyntämisen mahdolli-

suuksia tehohoitotyön tehokkuuden (efficiency) arvioinnissa. Tavoitteena on tuottaa tie-

toa näiden hoitoisuusmittareiden hyödyntämisestä aikuisten teho-osastoilla sekä hyödyn-

tämisen mahdollisuudesta tehohoitotyön tehokkuuden arvioinnissa. THLJ- ja TISS-76-

mittarit ovat hoitoisuusluokitusmittareita, mutta molemmista käytetään nimitystä pistey-

tysjärjestelmä, jonka vuoksi myös tässä kirjallisuuskatsauksessa käytetään kyseistä nimi-

tystä.  
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA 
 

Hoitoisuus on abstrakti käsite, jonka mittaaminen käytännössä on vaikeaa. Hoitoisuudella 

tarkoitetaan kuitenkin yleisesti potilaan yksilöllistä hoidon tarvetta suhteessa henkilökun-

taresursseihin. Hoitoisuusluokitus ei käsitteenä vastaa hoitoisuus käsitettä vaan se voi-

daan määritellä potilaiden lajitteluksi, jossa tarkastellaan potilaan hoidon tarvetta tietyllä 

ajanjaksolla sekä potilaan hoidon tarvetta suhteessa henkilökuntaresursseihin. (Rauhala 

2008.) Hoitoisuusluokitus on työväline henkilöstösuunnitteluun, hoitotyön laadunvarmis-

tukseen, potilasrakenteen analysointiin, henkilöstötarpeen perustelemiseen ja hoitotyön 

budjetin suunnitteluun sekä hoitotyön kustannusten ja hinnoittelun pohjaksi (Fagerström 

ja Rauhala 2001, Frilund & Fagerström 2009, Levenstam &Bergbom 2011). Hoitoisuus-

mittarin tavoitteena on pystyä määrittää optimaalinen hoitoisuuden taso (Pusa 2007). 

 

Hoitoisuusluokituksien hyötyjen lisäksi niillä on myös rajoituksia, luotettavuusongelmia 

ja puutteita luokitusten kehittämisessä, käytössä ja hyödyntämisessä (Malloch & Cono-

valoff 1999). Hoitoisuusmittarin toiminnan luotettavuutta tulisi seurata ja kehittää jatku-

vasti mittaria käyttävän organisaation ja/tai tutkijoiden toimesta (Fagerström & Rauhala 

2003). Tutkimustietoa hoitoisuusluokitusten käytöstä päätöksenteossa on vähän (Botter 

2000). 

 

Tehohoitotyö on hoitotyön erikoisala, joka tarkoittaa kriittisesti sairaan potilaan ja hänen 

läheistensä hoitamista. Hoitotyö teho-osastolla on kokonaisvaltaista, potilaan elintoimin-

tojen jatkuvaa tarkkailua ja keinotekoista ylläpitoa. (Pyykkö 2004, Lakanmaa 2012.) 

Teho-osastolla työskentelevien sairaanhoitajien tuleekin olla perehtyneitä tehohoitoon 

(Lakanmaa 2012). Tehohoitotyön pätevyys tarkoittaa tehohoitotyön tietojen, taitojen ja 

oikean asenteen hallitsemista sekä kokemusta. (Lakanmaa 2012.) 

 

Henkilöstömenot julkisessa terveydenhuollossa ovat mittavia, sillä hoitotyö vaatii paljon 

työvoimaa (Rauhala 2008). Tehohoidon kustannuksia nostaa suuren henkilökuntamäärän 

lisäksi laitteet ja kalliit lääkkeet. Tehohoidon kustannukset jäävät kuitenkin pieneksi ver-

rattuna muihin henkeä pelastaviin hoitomuotoihin, kun mittarina toimii potilaan laatupai-

notteiset elinvuodet. (Kaarola 2007.) 
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Tehohoidossa hoitoisuusluokitusmittareita tarvitaan toiminnan tehostamiseen. Tehohoi-

toon soveltuvien hoitoisuusluokitusmittareiden tulisi olla luotettavia ja kattavia, jotta 

niillä voidaan kuvata potilaan tehohoidon tarvetta ja toteutumista, hallita ja säännöstellä 

työn kuormittavuutta ja edistää sairaanhoitajien työmotivaatiota, jaksamista ja työsuhteen 

kestoa. (Kaarlola 2008.) Tehohoidon tarpeen uskotaan lisääntyvän Suomessa, sillä ikään-

tynyttä väestöä on määrällisesti enemmän ja lääketieteellisten hoitomuotojen kehittyessä 

mahdollisuudet hoitaa vaikeasti sairaita potilaita lisääntyy. Suomessa on tällä hetkellä 

noin 40 teho- tai tehovalvontaosastoa, joissa hoidetaan noin 28 000 potilasta vuosittain ja 

potilasmäärän arvioidaan lisääntyvän 25% vuoteen 2030 mennessä. (Ruokonen 2014.) 

Hoitohenkilökunnan määrä puolestaan vähenee entisestään (Pitkäaho 2011), joten tämä 

kombinaatio aiheuttaa väistämättä ristiriitaa hoitotyön tarpeen ja hoitotyön resurssien vä-

lille. Suomessa on hoitotasovaativuuden ja paikallisten olosuhteiden luonteen vuoksi eri-

laisia teho- ja tehovalvontaosastoja (Ruokonen 2014). Vaativimmilla teho-osastoilla sai-

raanhoitajien määrä potilaspaikkaa kohden tulisi olla 1:1 ja muilla teho-osastoilla 1:1,6 

(Tohmo ym. 2014). 

 

Terveyspalvelun tuottamisessa pätee taloustieteen lähtökohta, joka tarkoittaa, että voima-

varat ovat rajalliset ja potilaiden tarpeet rajattomat. Tämän vuoksi joudutaan ajattelemaan 

toiminnan tehokkuutta. Tehokkuus (efficiency) hoitotyössä voidaan määritellä toimin-

nassa käytettyjen voimavarojen ja niiden avulla saadun hoidon vaikuttavuuden suhteeksi. 

(Sintonen & Pekurinen 2006.) Tätä voidaan kutsua allokatiiviseksi tehokkuudeksi (teh-

däänkö oikeita asioita) (Aaltonen 2008). Taloudellisen toiminnan tavoitteena on muun 

muassa sisäisen tehokkuuden lisääminen. Sisäiseen tehokkuuteen kuuluvat prosessien su-

juvuus, nopeus, toimintavarmuus ja resurssien asianmukainen käyttö. Laadullisessa te-

hokkuudessa tiedon saaminen toiminnasta edellyttää muun muassa henkilöstön tyytyväi-

syyden ja motivaation arviointia. Hoidon tulosten suhde hoidon vaikutuksiin kuvaa pal-

velun eli tehohoidon vaikuttavuutta. (Salminen 2008.) Hoidon laatu, hoitopaikkojen 

kuormitusaste, tuotettujen hoitopäivien määrä, työvoiman kustannukset ja lukumäärä, 

osastotyyppi ja työajan käyttö vaikuttavat yksikön/osaston tehokkuuteen. Henkilöstövoi-

mavarojen oikeudenmukainen jakaminen, hoidon kohdistaminen tarpeen mukaan ja hen-

kilökunnan palkitseminen hoitotyön laadusta ovat avainasemassa hoitotyön kehittämi-

sessä. (Laine 2005.) Hoitotyön tehokkuus ja laatu eivät ole vastakkaisia käsitteitä oikein 

ohjatussa organisaatiossa, vaan laadukkaan organisaation toiminta on myös tehokkaam-

paa (Aaltonen 2008). 
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Teho-osastoilla päivittäistoimintaan liittyviä päätöksentekoja tekevät lähiesimiesten li-

säksi eri vuorojen vastaavat hoitajat eli yleensä sairaanhoitajat. Vastaavat hoitajat tekevät 

vuorokauden aikana satoja resursointiin ja potilashoidon organisointiin liittyviä ad hoc –

päätöksiä. Ad hoc –päätöksenteko ei ole helppoa vaan se on kompleksinen, moniamma-

tillinen prosessi, johon tarvitaan paljon välitöntä reaaliaikaista tietoa: potilaan tulotilan-

teesta, työn organisoinnista ja henkilöstöresursoinnista. Päätöksenteon tukena tulisi olla 

reaaliaikainen toiminnanohjausjärjestelmä, jota voisi hyödyntää tehohoidon päivittäisen 

toiminnan johtamisessa. (Lundgrén-Lainen 2013.) 

 

Hoitoisuusluokitusten tarkastelu niiden hyötyjen ja kustannusten valossa on saanut osak-

seen myös kritiikkiä, sillä huonosti hyödynnetty hoitoisuusluokitusjärjestelmä aiheuttaa 

kustannuksia ilman hyötyjä. Tutkimuksissa onkin ilmennyt, että hoitoisuusluokituksia 

hyödynnetään vähän, eikä tarkkaa syytä tähän tiedetä, sillä tutkimuksia aiheesta ei juuri-

kaan ole. (Botter 2000, Perroca 2007, Pusa 2008.) Hoitoisuusluokitusmittareiden yleisenä 

ongelma vaikuttaisi olevan se, ettei ne sovellu sellaisenaan käytettäväksi, mikäli mittari 

on kehitetty ja testattu eri maassa kuin missä se otetaan käyttöön. Tämä johtuu erilaisista 

järjestelmistä ja kulttuurillisista eroista. (Perroca 2007.) Yleistä onkin, että sairaalat tai 

yksiköt käyttävät hoitoisuusluokituksia, jotka on kehitetty omaan tarpeeseen, paikalliset 

olosuhteet huomioon ottaen (Partanen 2002). 

 

2.1 Tehohoidon Luokitusjärjestelmä (THLJ) 

 

Tehohoidon luokitusjärjestelmä (THLJ) on kehitetty tehohoitotyön käytännön tarpeeseen 

osoittamaan hoitotyön näkökulmaa potilaan ja hänen läheistensä hoitotyöstä. THLJ on 

alkujaan nimetty tehohoitotyön malliksi (THM). Tehohoitotyön malli kehiteltiin hoitoi-

suusluokitussovellukseksi tietojärjestelmään vuosina 1997-1999 Oulun yliopistollisen 

sairaalan (OYS) aikuisten teho-osastoilla, jolloin sen nimeksi muotoutui Tehohoitotyön 

Luokitusjärjestelmä. THLJ on ollut siitä lähtien käytössä OYS:ssa aikuisten teho-osas-

toilla ja myöhemmin tehovalvontayksikössä. Englanniksi THLJ on Intensive Care Nurs-

ing Scoring System (ICNSS). (Pyykkö 2004.) 

 

Pyykön (2004) tavoitteena hoitoisuusluokitusta kehittäessä on ollut hoitajien tekemän 

työn esiin nostaminen osoittamalla hoitajan tekemä hoitotyö potilaan ja hänen läheistensä 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi sekä havainnollistaa näiden osuus 
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potilaan kokonaishoidossa. Ilman hoitotyön näkyvyyttä, ei voida arvioida hoidon tulosta, 

kehittää hoitotyötä tai perustella hoitajien määrällistä tarvetta. (Pyykkö 2004.) 

 

2.2 Mitä tietoja THLJ-pisteytysjärjestelmällä pyritään tuottamaan 

 

Tehohoitotyön mallissa on 23 kansainvälistä hoitotyön diagnoosiluokitusta, jotka liittyvät 

muutoksiin potilaan elintoiminnoissa, sairauden ja sen hoidon tuomiin rajoituksiin ja ko-

kemuksiin, läheisten kokemuksiin sekä muihin avun ja tuen tarpeisiin. Hoitotyön diag-

noosit kuvastavat sairaanhoitajan kliinistä arviota potilaan mahdollisista ja todellisista 

terveysongelmista. THLJ:ssä tehohoitotyön diagnooseja on 16, sillä tietojärjestelmä ei 

mahdollistanut niitä enempää samaan sivunäyttöön. THLJ sisältää siis 16 hoitotyön diag-

noosia ja näihin kuuluvaa arviointia potilaan terveysongelmien vaikeusasteesta ja vastaa-

vasta hoitotyöstä. THLJ kuvaa kokonaisuudessaan potilaan terveysongelmaa vastaavaa 

hoitotyötä, hoitotyön toimintoja ja hoitotyön tuloksia sekä hoitoisuutta. THLJ:n avulla 

voidaan kuvata myös potilaan kuoleman riskiä. (Pyykkö 2004.) 

 

THLJ:ssä terveysongelmien vaikeusaste on määritelty neljään eri luokkaan: 1) mahdolli-

nen, todellinen, 2) lievä, 3) vaikea ja 4) erittäin vaikea. Terveysongelman vaikeusasteen 

perusteella määritellään tätä vastaava hoitotyö, jotka ovat myös neljässä eri luokassa: 1) 

ennaltaehkäisevä, 2) tukeva, 3) säilyttävä/lievittävä ja 4) korvaava/helpottava. Nämä luo-

kat sisältävät kaikki hoitotyön auttamismenetelmät, joita potilaalle ja hänen läheisilleen 

toteutetaan. Luokituksista muodostuu kokonaispistemäärä, joka voi vaihdella 16-64 pis-

teen välillä. Kokonaispistemäärä kuvaa potilaan hoitotyön ja auttamismenetelmien vaati-

vuutta, jonka mukaan arvioidaan hoitohenkilökunnan riittävyyttä. Potilaan selviytymistä 

yhdestä tai useammasta terveysongelmasta ja hänen läheisten selviytymistä hädästä, 

jonka potilaan terveysongelma aiheuttaa, arvioidaan terveysongelman muutoksen avulla. 

(Pyykkö 2004.) 

 

2.3 Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-76) 

 

TISS on kansainvälisesti käytetty, tehohoitoon suunniteltu tehohoitopotilaan elintoimin-

tojen hoitamisen intensiteettiä kuvaava pisteytysjärjestelmä, joka on julkistettu vuonna 

1974 (Cullen ym. 1974). TISS-luokitus suunniteltiin kuvaamaan sairauden vaikeusastetta 

ja hoidon intensiteettiä (Cullen ym. 1974), mutta spesifimpien luokitusten kehittyessä 
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(APACHE II, SAPS II JA SOFA) se menetti merkityksensä sairauden vaikeusasteen ku-

vaajana (Pyykkö 2004a). Modifioitu versio TISS-76 on ilmestynyt 1983. TISS-76 mittaa 

potilaan elintoimintojen tarkkailun, seurannan ja hoidon määrää. (Keene & Cullen 1983.) 

 

TISS-luokituksesta on kehitetty useampia versioita (TISS-10, TISS-28, NEMS ja NAS), 

joista TISS-76-luokitusta suositellaan käyttäväksi Suomen teho-osastoilla (Kairi & Ruo-

konen 1998). Suomen teho-osastoilla, kuten Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) 

käytetään TISS-76- mittaria, minkä vuoksi se on tutkimuksen kohteena tässä kirjallisuus-

katsauksessa. (Kairi & Ruokonen 1998.) 

 

2.4 Mitä tietoja TISS-76-pisteytysjärjestelmällä pyritään tuottamaan 

 

TISS-76 kuvaa ja erottelee hoidon intensiteettiä, potilaiden hoitoisuutta ja hoitajien mää-

rällistä tarvetta eri potilasryhmien ja teho-osastojen kesken. Näiden lisäksi sitä voidaan 

käyttää potilaiden hoidon hinnoittelun perustana (Keene & Cullen 1983). TISS-luokituk-

seen voi tarpeen mukaan lisätä TISS-pisteillä mitattavia hoitotoimenpiteitä, sillä TISS-

luokituksessa ei ole kaikkia toimintoja, joilla hoitajat vastaavat potilaan ja hänen läheis-

tensä hoidon tarpeisiin (Pyykkö 2004). 

 

Suomen teho-osastoilla käytettävässä TISS-luokituksessa on 76 standardoitua muuttujaa, 

joiden lisäksi on muuttujia, jotka on lisätty sairaaloittain. OYS:n teho-osastoilla ja teho-

valvonnassa on käytettävissä tällä hetkellä 86 muuttujaa. Keenen ja Cullenin (1983) mää-

rittämät muuttujat ovat potilaan terveysongelmaan annettavia hoitoja, joista jokaisen 

muuttujan kohdalla valitaan saako potilas kyseistä hoitoa vai ei. Muuttujat on pisteytetty 

hoidon intensiteetin mukaan 1-4, jolloin korkein hoidon intensiteetti on 4 pistettä. Yksi 

TISS-piste vastaa noin 11 minuuttia sairaanhoitajan työtä. Oletuksena on, että sairaanhoi-

taja pystyy hoitamaan yksin potilasta, jonka TISS-pisteet ovat 40-50. (Keene & Cullen 

1983.)  
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTAVOITE 
 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvailla Tehohoitotyön Luokitusjärjes-

telmän (THLJ) ja Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-76) hoitoisuusluoki-

tusmittareiden hyödyntämistä sekä kuvailla näiden mittareiden hyödyntämisen mahdolli-

suuksia tehohoitotyön tehokkuuden (efficiency) arvioinnissa. Tavoitteena on tuottaa tie-

toa näiden hoitoisuusmittareiden hyödyntämisestä aikuisten teho-osastoilla sekä hyödyn-

tämisen mahdollisuudesta tehohoitotyön tehokkuuden arvioinnissa. 

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Miten Tehohoidon luokitusjärjestelmän (THLJ) ja Therapeutic Intervention Scoring 

System (TISS-76) hoitoisuusluokitusmittareita hyödynnetään aikuisten tehohoidossa? 

2. Miten THLJ- ja TISS-76-pisteytysjärjestelmiä voisi hyödyntää tehohoitotyön tehok-

kuuden arvioinnissa? 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Kirjallisuuskatsaus perustuu prosessimaiseen tieteelliseen toimintaan, jota tässäkin tut-

kielmassa on noudatettu. Kirjallisuuskatsauksen aihe pohjautuu tutkijan THLJ- ja TISS-

76-pisteytysjärjestelmien kattavaan tuntemiseen ja näiden ilmiöiden viitekehyksen tunte-

miseen. Kirjallisuuskatsauksia on olemassa erityyppisiä eri tarkoituksiin. Tämä katsaus 

on kuvaileva eli narratiivinen kirjallisuuskatsaus, joten tarkastelun kohteena on julkaistut 

tieteelliset tutkimukset. (Suhonen ym. 2016.) 

 

Kirjallisuuskatsaus sisälsi prosessin, jonka aikana hankittiin materiaali ja tekstiaineistosta 

muodostettiin synteesi (taulukoidussa muodossa). Lisäksi se sisälsi analyysin, jossa aiem-

min tehtyjen tutkimusten arvo on osoitettu. (Suhonen ym. 2016.) Tässä katsauksessa on 

noudatettu narratiivisen kirjallisuuskatsauksen vaiheita. 

 

4.1 Aineiston hankinta 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen aineiston haku tehtiin systemaattisesti, jotta tunnistettiin ja 

löydettiin kaikki tutkimuskysymyksiin vastaavat materiaalit (Suhonen ym. 2016). Aineis-

toon valitut artikkelit/tutkimukset ovat alkuperäisiä. Aineiston haku suoritettiin Scopus-, 

CINAHL-, ja Medic-tietokannoista. Hakusanoina käytettiin THLJ-luokituksen osalta: 

”Intensive Care Nursing Scoring System” or ICNSS (Scopus ja CINAHL) ja ”Tehohoi-

totyön Luokitusjärjestelmä” or THLJ or ”Tehohoitotyön malli” (Medic). TISS-

luokituksen hakusanoina olivat: ”Therapeutic Intervention Scoring System” and 76 and 

English (Scopus, CINAHL ja Medic). THLJ-luokituksen haku tuotti Scopuksessa viisi 

artikkelia, CINAHL:ssa kaksi artikkelia ja Medic:ssa kaksi artikkelia. TISS-luokituksen 

haku tuotti Scopuksessa 21 artikkelia, CINAHL:ssa kolme artikkelia ja Medic:ssa kaksi 

artikkelia. Haut tuottivat molemmista luokituksista vähän tuloksia, vaikka hakusanoina 

toimivat vain hoitoisuusluokitusten nimet ja rajoituksena TISS- hauissa oli englannin 

kieli. 

 

Artikkeleiden haku tietokannoista on tehty kesän ja syksyn 2017 aikana. Valideja artik-

keleita tutkimusongelmiin nähden oli haasteellista löytää. Hakuja on tehty myös vapaa-

sanahakuna, mutta se ei tuottanut uusia tuloksia. Myös manuaalista hakua käytettiin 
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(Whittemore 2005), mutta senkään avulla ei löytynyt uusia valideja artikkeleita/tutkimuk-

sia. Tämä osoittaa, että tieteellisiä tutkimuksia THLJ- ja TISS-76-pisteytysjärjestelmistä 

on tehty erittäin vähän. 

 

Tietokannoista tehtyjen hakujen jälkeen artikkelit/tutkimukset arvioitiin mukaanotto- ja 

poissulkukriteerien avulla (taulukko 1). THLJ-luokituksen haut tuottivat yhteensä kuusi 

eri artikkelia, joista tieteellisiä artikkeleita oli viisi ja ne luettiin läpi. Kaksi artikkelia 

valikoitui mukaanottokriteerien jälkeen aineistoon. TISS-luokituksen haut tuottivat yh-

teensä 23 eri artikkelia, joista 21 olivat tieteellisiä. Näistä luettiin tiivistelmät, joista mu-

kaanotto- ja poissulkukriteerien jälkeen neljä artikkelia valikoitui aineistoon. Yhteensä 

artikkeleita valikoitui aineistoon kuusi, jotka olivat valideja haku- ja mukaanottokritee-

reihin nähden. Artikkeleita oli Suomesta kolme (Efendijev ym. 2014, Efendijev ym. 

2016, Pyykkö ym. 2004) Australiasta yksi (Pirret 2002) ja Kiinasta kaksi (Jie ym. 2013, 

Lee ym. 2017). 
 

Taulukko 1. Kirjallisuuskatsauksen aineiston mukaanotto- ja poissulkukriteerit. 
Mukaanottokriteerit Poissulkukriteerit 

1. Artikkeli on tieteellinen 

2. Kyseessä on TISS-76 -hoitoisuusluokitus tai 

THLJ-hoitoisuusluokitus 

3. Tutkimus on aikuisten tehohoidosta 

4. Julkaisukieli suomi tai englanti 

5. Julkaisuvuosi 2000 tai uudempi 

1. Artikkeli ei ole tieteellinen 

2. Kyseessä jokin muu kuin TISS 76- hoitoisuus-

luokitus tai THLJ-hoitoisuusluokitus 

3. Tutkimus on lasten tehohoidosta 

4. Julkaisukieli muu kuin suomi tai englanti 

5. Julkaisuvuosi 1999 tai vanhempi 

 

4.2 Aineiston kuvaus 

 

THLJ-luokitusta tarkastelevia tutkimuksia oli yksi (Jie ym. 2013) ja TISS-76-luokitusta 

tarkastelevia tutkimuksia oli neljä (Efendijev ym. 2014, Efendijev ym. 2016, Lee ym. 

2017, Pirret 2002) sekä yksi tutkimus (Pyykkö ym. 2004), jossa vertailtiin THLJ- ja TISS-

76-luokituksia keskenään. Aineiston artikkeleista/tutkimuksista neljä oli hoitotieteellisiä 

(Jie ym. 2013, Lee ym. 2017, Pirret 2002, Pyykkö ym. 2004) ja kaksi lääketieteellisiä 

(Efendijev ym. 2014, Efendijev ym. 2016). Artikkelit olivat englanninkielisiä. 

 

Kohdejoukot olivat kaikissa tutkimuksissa tehohoito- ja/tai tehovalvontapotilaat. Nel-

jässä tutkimuksessa kohteena oli myös tehosairaanhoitajat (Jie ym. 2013, Lee ym. 2017, 
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Pirret 2002, Pyykkö ym. 2004). Pienin otoskoko oli Jien ym. (2013) tutkimuksessa (N 

105) ja suurin Efendijevn ym. (2014) tutkimuksessa (N 4246). Tämä kertoo siitä, että 

kaikki tutkimukset olivat määrällisiä ja neljässä tutkimuksessa oli käytetty kohorttiaineis-

toja (Efendijev ym. 2014, Efendijev ym.2016, Lee ym. 2017, Pyykkö ym. 2004). Kohort-

tiaineistoista saadaan paljon tutkimusaineistoa, joka sopii hoitoisuusluokitusten arvioin-

nin määrällisiin tutkimustarpeisiin. Vanhin tutkimus oli vuodelta 2002 (Pirret 2002) ja 

uusin tältä vuodelta (Lee ym. 2017). 

 

Tutkimuksissa kuvattiin THLJ- ja TISS-76-pisteytysjärjestelmien hyödyntämistä tutki-

malla tehohoitotyön kuormittavuutta (Jie ym 2013, Lee ym. 2017, Pyykkö 2004 ym.), 

hoitotyön resursseja (Jie ym. 2013, Lee ym. 2017, Pyykkö 2004 ym.), sairaalakuollei-

suutta tai sairaalasta selviämistä (Efendijev ym. 2014, Efendijev ym. 2016, Lee ym. 

2017), hoitotyön laatua (Jie ym. 2013, Pirret 2002, Pyykkö 2004 ym.) ja sairaanhoitajien 

tyytyväisyyttä (Jie ym. 2013). 

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Kirjallisuuskatsauksen aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä, jota hoitotieteellisissä 

tutkimuksissa on usein tapana hyödyntää. Tutkittavaa aineisto voidaan lähestyä joko ai-

kaisemman tiedon perusteella laaditun analyysirungon mukaan tai aineiston ehdoilla. 

Näitä kutsutaan deduktiiviseksi ja induktiiviseksi sisällönanalyysiksi. (Kyngäs ym. 

2011.) Tässä kirjallisuuskatsauksessa hyödynnetään aineistolähtöistä sisällönanalyysiä 

eli induktiivista analyysiä. 

 

Aineistoon tutustumisen jälkeen THLJ- ja TISS-76-pisteytysjärjestelmiä koskevat ai-

neisot päätettiin analysoida erikseen. Analyysiyksiköiksi valikoitui tutkimuskysymysten 

mukaan tutkimusten tulokset sekä THLJ- ja TISS-76-pisteytysjärjestelmien käyttö teho-

hoidossa (Elo & Kyngäs 2008). Aineiston huolellisen lukemisen jälkeen aineisto koodat-

tiin. Koodaamisen avulla aineistosta poimittiin merkitykselliset asiasisällöt. Asiasisäl-

löistä muodostuneet pelkistetyt näkökulmat poimittiin erilleen muusta aineistosta ja ne 

klusteroitiin eli ryhmiteltiin samankaltaisuuksien mukaan. Tämän jälkeen aineisto abst-

rahoitiin eli muodostettiin pelkistetyistä ilmaisuista alakategorioita ja niitä yhdistäviä ylä-

kategorioita. Lopuksi yläkategoriat muodostivat yhdistävän kategorian. (Elo & Kyngäs 

2008.)  
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5 TULOKSET 
 

Kirjallisuuskatsauksen tulokset esitetään omissa kappaleissaan pääkategorioiden mu-

kaan. THLJ-pisteytysjärjestelmän hyödyntämisen yläkategorioiksi muodostui luokat: 

hoitotyön tarpeeseen vastaaminen ja sairaanhoitajien työssä jaksaminen. TISS-pisteytys-

järjestelmän hyödyntämisen yläkategorioiksi muodostui luokat: potilasaineistojen hyö-

dyntäminen, tehohoitotyön suunnittelu ja eettisyys tehohoidossa. THLJ-pisteytysjärjes-

telmän hyödyntäminen tehohoitotyön tehokkuuden arvioinnissa yläkategorioiksi muo-

dostui luokat: optimaalinen tehohoitotyön resursointi ja tehohoitotyön laatu. TISS-pistey-

tysjärjestelmän hyödyntäminen tehohoitotyön tehokkuuden arvioinnissa yläkategorioiksi 

muodostui luokat: optimaalinen tehohoidon resursointi ja tehohoidon laatu. 

 

5.1 THLJ-pisteytysjärjestelmän hyödyntäminen 

 

Tehohoitotyön tarpeeseen vastaaminen sisälsi alakategoriat: tehohoitotyön kuormitta-

vuus ja tehohoitotyön laatu. Hoitohenkilökunnan määrällinen tarve suhteessa potilaan 

hoitoisuuteen osoitettiin THLJ-pisteytysjärjestelmän avulla, kun tutkittiin tehohoitotyön 

kuormittavuutta ja resurssien allokointia (Jie ym. 2013, Pyykkö ym. 2004). Potilaan ter-

veysongelmien vaikeusaste pystyttiin määrittämään muun muassa arvioimalla kuoleman 

riskiä THLJ pisteistä (Pyykkö 2004 ym.). Tehohoitotyön laatu pystyttiin osoittamaan 

THLJ-pisteytysjärjestelmän avulla (Jie ym. 2013). 

 

Sairaanhoitajien työssä jaksaminen sisälsi alakategorian: työhyvinvointi. Työhyvin-

vointi pystyttiin osoittamaan käyttämällä THLJ-pisteytysjärjestelmää tehohoitotyön 

kuormittavuutta ja resurssien allokointia määriteltäessä. Sairaanhoitajat olivat tyytyväi-

siä, kun henkilökunnan resurssit allokoitiin THLJ:n avulla. (Jie ym. 2013.) 

 

5.2 TISS-pisteytysjärjestelmän hyödyntäminen 

 

Potilasaineistojen hyödyntäminen sisälsi alakategorian: pisteytysjärjestelmän tuotta-

mat tiedot kohorttiaineistossa. TISS-76-pisteytysjärjestelmän tuottamat tiedot kerätään 
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kansalliseen tehohoidon kohorttiaineistoon. Kohorttiaineistosta kerättiin TISS-76-pistey-

tysjärjestelmän tuottamat tiedot tehohoidon aikaisten sydänpysähdysten osalta ja tutkit-

tiin niiden esiintyvyys vuosien 2003-2013 välillä. (Efendijev ym. 2014.) 

 

Tehohoitotyön suunnittelu sisälsi alakategoriat: tehopotilaiden sairaalakuolleisuus, po-

tilaiden oikea hoitopaikka ja hoitotyön kompetenssit. Tiedot tehohoidon aikaisesta sydän-

pysähdyksestä saatiin TISS-76-pisteytysjärjestelmän tuottamista tiedoista, jotka on tal-

lennettu tehohoidon kohorttiaineistoon. Potilaiden tehohoidon aikaset sydämenpysäh-

dykset olivat vähentyneet vuosien 2003-2013 välillä. Ne potilaat, jotka olivat kärsineet 

tehohoidon aikana sydämenpysähdyksestä, oli heidän sairaalakuolleisuus kuitenkin vä-

hentynyt vuosien 2003-2013 välillä. (Efendijev ym. 2014.) Tehopotilaiden sairaalakuol-

leisuutta pystyttiin ennustamaan TISS-76-pisteiden avulla, sillä havaittiin, että TISS-pis-

teiden nousu alkuvaiheessa liittyi suurentuneeseen kuolemanriskiin, erityisesti niillä po-

tilailla, joilla oli tulovaiheessa alhainen sairauden vaikeusaste (Efendijev ym. 2016). 

 

Kriittisesti sairaan potilaan altistuminen suurelle hoitotyön kuormitukselle ilman, että sii-

hen vastataan henkilökunnan resurssien lisäämisellä, on yhteydessä suurentuneeseen sai-

raalakuolleisuuteen. TISS-76-pisteiden avulla saatiin selville hoitotyön kuormituksen 

määrä potilasta kohden. (Lee ym. 2017.) TISS-76-pisteytysjärjestelmää käytettiin triage-

työkaluna potilaiden oikean hoitopaikan tunnistamiseen, kun määriteltiin, tarvitseeko po-

tilas teho- vai tehovalvontapaikkaa. Sitä käytettiin myös teho- ja tehovalvontapotilaiden 

hoitotyön kompetenssien tunnistamiseen. (Pirret 2002.) 

 

Eettisyys tehohoidossa sisälsi alakategorian: tehohoidon vaikuttavuus. TISS-76-pistey-

tysjärjestelmä tuotti erittäin kompleksisille tai monisairaille potilaille sellaisia pisteitä, 

että heitä olisi mahdollista hoitaa vaikuttavasti. Todellisuudessa tällaisille potilaille ras-

kaan tehohoidon aloitus tai jatkaminen olisi eettisesti väärin. (Pyykkö 2004 ym.) 

 

5.3 THLJ:n hyödyntäminen tehohoitotyön tehokkuuden arvioinnissa 

 

Tehohoitotyön resursointi sisälsi alakategoriat: sairaanhoitajien määrä suhteessa poti-

laiden tarpeisiin, työhyvinvointi, potilaan terveysongelmien vaikeusaste ja sairaanhoita-

jien tarve eri mittareiden mukaan. THLJ-pisteytysjärjestelmän avulla pystytään määrit-

tämään, kuinka monta sairaanhoitajaa kunkin tehopotilaan hoitotyö edellyttää (Jie ym. 
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2013, Pyykkö 2004 ym.). THLJ:n käytön myötä sairaanhoitajat olivat tyytyväisiä resurs-

sien allokointiin, joka lisäsi työhyvinvointia (Jie ym. 2013). Sairaanhoitajien määrällinen 

tarve suhteessa potilaan hoidon tarpeisiin vaihtelee THLJ- ja TISS-76-pistetysjärjestel-

mien välillä. THLJ antaa samalle potilaalle suuremman sairaanhoitajan määrän kuin 

TISS-76. (Pyykkö ym. 2004.) 

 

Tehohoitotyön laatu sisälsi alakategoriat: tehohoidon komplikaatiot, tehohoidon kesto 

ja tehohoitotyön laadun osoittaminen. THLJ otettiin käyttöön resurssien allokointia ja 

tehohoitotyön kuormittavuuden arvioimista varten, jonka myötä saatiin monia positiivisia 

vaikutuksia tehohoitotyöhön. Tehohoidon aikaiset komplikaatiot vähenivät huomatta-

vasti ja tehohoidon kesto lyheni huomattavasti. Myös tehohoitotyön laatu pystyttiin osoit-

tamaan THLJ-pisteytysjärjestelmän avulla. (Jie ym. 2013.) 

 

5.4 TISS-76:n hyödyntäminen tehohoitotyön tehokkuuden arvioinnissa 

 

Tehohoidon resursointi sisälsi alakategoriat: tehopotilaiden oikea hoitopaikka ja teho-

hoitotyön kuormittavuus. TISS-pisteytysjärjestelmää käytettiin tehohoitopotilaiden ja te-

hovalvontapotilaiden erottelemiseen (Pirret 2002). TISS-pisteiden avulla osoitettiin, että 

tehohoitotyön suuri kuormittavuus potilaalle, ilman henkilökunnan määrän lisäämistä 

hoitotyöhön, lisää potilaan sairaalakuolleisuutta. Henkilöstövaje voi vaikuttaa jo lyhyessä 

ajassa haitalisesti potilaan tilan lopputulokseen, samoin tehohoidon kapasiteetin lisäämi-

nen ilman vastaavaa henkilöstön lisäämistä. (Lee ym. 2017.) 

 

Tehohoidon laatu sisälsi alakategorian: tehohoidon kehittyminen. TISS-76- pisteytysjär-

jestelmän tuottamat tiedot tehohoidon kohorttiaineistossa osoittivat, että tehohoidon ai-

kainen sydänpysähdysten määrä oli vähentynyt vuosien 2003-2013 välillä (Efendijev ym. 

2014). TISS-76-pisteiden avulla selvitettiin potilaan hoidon intensiteetti ensimmäisten 

päivien aikana, joka osoitti, että TISS-pisteiden nousu hoidon alkuvaiheessa liittyi suu-

rentuneeseen kuolemanriskiin, eteenkin potilailla, joilla oli hoidon alussa alhaisempi sai-

rauden vaikeusaste (Efendijev ym. 2016) 
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6 POHDINTA 
 

Hoitoisuusluokitusjärjestelmät on tarkoitettu apuvälineeksi hoitotyön laadunvarmistuk-

seen, henkilöstösuunnitteluun, potilasrakenteen analysoimiseen, hoitotyön budjetin suun-

nitteluun, henkilöstötarpeen perustelemiseen sekä hoitotyön kustannusten ja hinnoittelun 

pohjaksi. Hoitoisuusluokitusmittarin käytön tavoitteena on pystyä määrittämään optimaa-

linen hoitoisuuden taso. Henkilöstövoimavarojen oikeudenmukainen jakaminen, hoidon 

kohdistaminen tarpeen mukaan ja henkilökunnan palkitseminen hoitotyön laadusta ovat 

avainasemassa hoitotyön kehittämisessä. Hoidon laatu, hoitopaikkojen kuormitusaste, 

tuotettujen hoitopäivien määrä, työvoiman kustannukset ja lukumäärä, osastotyyppi ja 

työajan käyttö vaikuttavat yksikön/osaston tehokkuuteen. Tässä kirjallisuuskatsauksessa 

THLJ- ja TISS-76-pisteytysjärjestelmiä kuvaavat tutkimukset analysointiin erikseen, sillä 

nämä hoitoisuusluokitusjärjestelmät ovat erilaisia ja tuottavat erilaisia tietoja. Katsauksen 

tuloksia THLJ- ja TISS-76-pisteytysjärjestelmien hyödyntämisestä verrataan aiempaan 

tietoon näiden pisteytysjärjestelmien hyödyntämisestä ja hyödyntämisen mahdollisuu-

desta sekä tehohoidon tehokkuuden arvioinnin mahdollisuuteen THLJ- tai TISS-76-pis-

teytysjärjestelmän avulla. 

 

THLJ-pisteytysjärjestelmää hyödynnetään tulosten mukaan tehohoitotyön tarpeen mää-

rittämiseen ja potilaiden tarpeeseen vastaamiseen sekä sairaanhoitajien työssäjaksamisen 

osoittamiseen. Tutkimusten kohteena oli erityisesti tehohoitotyön kuormittavuus ja re-

surssien allokointi. Tulosten mukaan THLJ:n avulla pystytään määrittämään sairaanhoi-

tajien tarve suhteessa potilaiden tarpeisiin, jolloin allokointi voidaan suunnitella potilai-

den tarpeita vastaavaksi. Tehohoitolehden artikkelin mukaan Oulun yliopistollisen sai-

raalan operatiivisella teho-osastolla THLJ:n tuottamaa tietoa hyödynnetään käytännön 

hoitotyön suunnittelussa ja resurssien hallinnassa sekä toiminnan tilastollisessa seuran-

nassa (Karjula ym. 2016). Tämän perusteella tulos vastaa pitkälti THLJ:n hyödyntämistä 

käytännön hoitotyössä. Tehohoitotyön tarpeen määrittämisen osalta löytyy tulokseen 

nähden ristiriitaista tietoa, jonka mukaan THLJ:stä ei pystytä erottamaan erittäin haasta-

vaa hoitotyötä tarvitsevaa potilasta sellaisesta potilaasta, joka tarvitsee haastavaa hoito-

työtä, kuten ECMO-hoito. Ongelman selvittämiseksi Oys:ssa on alkamassa THLJ:n ke-

hittämishanke. (Karjula ym. 2016.) Toiminnan tilastollista hyödyntämistä ei löydy muista 

julkaisuista.  
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Tulosten mukaan sairaanhoitajien työssäjaksaminen parantui, kun hoitajien määrä ja po-

tilaan hoidon tarpeet kohtasivat. Allokoinnissa käytettiin THLJ-pisteytysjärjestelmää, 

jolloin työn kuorma oli sopiva. Sairaanhoitajien työssäjaksamisen yhteyttä THLJ:n käyt-

töön ei ole muissa tutkimuksissa tuotu esiin. Tuloksista mukaan THLJ-pisteytysjärjestel-

mää voidaan hyödyntää myös potilaan kuolemanriskin arvioimiseen tehohoitojakson 

ajan. Tehohoitolehden artikkelin mukaan THLJ-pisteytysjärjestelmää pidetään verran-

nollisena mittarina APACHE II ja SAPS II-mittareiden kanssa potilaan kuolemanriskiä 

arvioitaessa (Paalanen & Pikkupeura 2010). APACHE II JA SAPS II määrittävät potilaan 

sairauden vaikeutta, ennustetta ja hoidon tuloksia (Kairi & Ruokonen 1998). Mistään ei 

kuitenkaan ilmene hyödynnetäänkö THJL-pisteytysjärjestelmää potilaan sairaala-aikai-

sen kuolemanriskin arvioimiseen. 

 

TISS-76-pisteytysjärjestelmää hyödynnetään tulosten mukaan potilasaineistojen kerää-

misen hyödyntämiseen ja tehohoitotyön suunnitteluun. Esille tuli myös tehohoidon eetti-

syys, joka tulisi huomioida mittarin luotettavuutta arvioitaessa. TISS-76-pisteytysjärjes-

telmän tuottamat tiedot tallantuvat kansalliseen tehohoidon kohorttiaineistoon, joka hel-

pottaa tiedon saatavuutta ja hyödyntämistä esimerkiksi tutkimuksia varten. Kirjallisuus-

katsauksen tieto vahvistaa aiempaa tutkimustietoa, sillä TISS-76-pisteytysjärjestelmän 

tiedoista kerätään Suomen tehohoitokonsortioon tehohoitoa, sen kestoa ja intensiteettiä 

kuvaavia tietoja (Reinikainen ym. 2012). 

 

Tulos tehohoidon suunnittelusta on osittain ristiriidassa aiempien tutkimusten kanssa. 

TISS-76-pisteytysjärjestelmän ongelmana pidetään sitä, ettei se kuvaa nykypäivän hoito-

käytäntöjä ja -mahdollisuuksia, jotka ovat muuttuneet paljonkin pisteytysjärjestelmän ke-

hittämisen jälkeen, joka taasen vaikeuttaa sen hyödyntämistä käytännön hoitotyössä (Paa-

lanen & Pikkupeura 2010, Pyykkö 2004). TISS-76:ssä hoitoisuus, hoitajien tarve ja kus-

tannukset määrittyvät pitkälti potilaan elintoimintojen hoitojen sekä käytetyn hoitoväli-

neistön ja laitteisto mukaan (Kari 2003). Tällöin ei voida puhua potilaan hoidon tarpeen 

mukaisesta tehohoitoyöstä, sillä potilaan hoidon tarvetta ei kuvaa riittävästi elintoiminto-

jen hoitokeinot, hoitovälineistä ja laitteisto. Ballin (2001) mukaan TISS-pisteytysjärjes-

telmästä puuttuu välillinen hoitotyö, kuten hoitajan toteuttamat hallinnolliset tehtävät, 

joka vaikuttaa hoitajien määrälliseen tarpeen arviointiin. TISS-28-pisteytysjärjestelmä, 

joka vastaa pitkälti TISS-76-pisteytysjärjestelmää, selittää vain 43% sairaanhoitajan työ-
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ajasta (Reis Miranda ym. 2003). Tällöin resurssien allokoinnissa jää yli puolet sairaan-

hoitajan työajasta eli hoitotyöstä huomioimatta. TISS-76-pisteytysjärjestelmän sisällöl-

listen ongelmien vuoksi TISS-mittreihin lisätään expandereita eli muuttujia, jotta mitta-

rista saataisiin niitä tuloksia mitä tarvitaan. TISS-pisteytysjärjestelmää tutkittaessa expan-

dereita ei kuitenkaan oteta huomioon, joten tulos expandereiden vaikutuksesta mittarin 

sisällölliseen validiteettiin jää arvailujen varaan. Sisällöllisistä ongelmista huolimatta 

TISS-76-pisteytysjärjestelmää hyödynnetään käytännön hoitoyössä tehohoitotyön suun-

nittelun. 

 

Tulosten mukaan TISS-76-pisteiden avulla pystyttiin tutkimaan teholla olleiden potilai-

den sairaalakuolleisuutta ja ennustaa sairaalakuolleisuuden riskiä. Myös aiemman tutki-

muksen mukaan TISS-76-pisteytysjärjestelmää voidaan käyttää kuoleman riskin ennus-

tamiseen (Reinikainen ym. 2012). Kriittisesti sairaan tehohoitopotilaan altistuminen suu-

relle hoitotyön kuormitukselle suhteessa henkilökunnan määrän on yhteydessä suurentu-

neeseen sairaalakuolleisuuteen. Aiemman tutkimustiedon mukaan tehohoitotyön ylikuor-

mituksella on vaikutusta haittatapahtumien esiintyvyyteen, kuten infektioiden, painehaa-

vaumien ja lääkitysvirheiden esiintyvyyteen. Osassa näissä tutkimuksissa käytettiin 

TISS-pisteytysjärjestelmää hoitotyön kuormituksen arvioinnissa. (Oliveiran ym. 2014.) 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa TISS-76-pisteytysjärjestelmän avulla tutkittu tehohoito-

työn kuormittavuus tuli esiin vain potilaan kuolemanriskiä arvioitaessa. Syynä voi olla 

se, ettei tässä kirjallisuuskatsauksessa tutkittu muita TISS-pisteytysjärjestelmiä kuin 

TISS-76. 

 

Tiedot tehosairaanhoitajien määrällisestä tarpeesta potilasta kohden vaihtele lähteen ja 

mittarin mukaan. Tässä katsauksessa käytetyn lähteen mukaan (Tohmo ym.2014) vaati-

vimmilla teho-osastoilla sairaanhoitajien määrä potilaspaikkaa kohden tulisi olla 1:1 ja 

muilla teho-osastoilla 1:1,6. TISS-76 pisteet antavat saman tuloksen. Työvuoroa kohden 

tämä tarkoittaa, että yhden sairaanhoitajan työkuorma saisi olla korkeintaan 40-50 TISS-

pistettä (taulukko 2). Tässä kirjallisuuskatsauksessa käytetyssä tutkimuksessa (Lee ym. 

2017) todettiin, että korkeat TISS-pisteet (>52) ennustivat potilaan sairaalakuolleisuuden 

olevan 95% luokkaa. Mikäli yksi sairaanhoitaja hoitaa potilasta, jonka TISS-pisteet ovat 

lähempänä 50, kun 95%:n todennäköisyys sairaala-aikaiseen kuolemaan on jo pisteillä 



  17 

52, voidaanko ajatella, että potilaan hoidon tarpeeseen riittää yksi sairaanhoitaja? Tiede-

tään kuitenkin, että potilaan tehohoidon aikaisen kuolemanriskin kasvaessa myös potilaan 

hoitoisuus lisääntyy (Pyykkö 2004). 

 
Taulukko 2. THLJ- ja TISS-76-pisteytysjärjestelmien hoitoisuuspisteiden vaihteluvälit eri hoitoisuus-

luokissa ja potilas-hoitaja-suhde (Pyykkö 2004). 

Hoitoisuusluokat Pisteet Hoitajien tarve välittömässä 

hoitotyössä 
P/H-suhde välittömässä hoi-

totyössä 
THLJ 

Luokka I 

Luokka II 

Luokka III 

Luokka IV 

TISS-76 

Luokka I 

Luokka II 

Luokka III 

Luokka IV 

* 

16-20 

23-32 

33-40 

yli 40 

* 

alle 10 

10-19 

20-39 

40-50 

* 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

* 

0.25 

0.5 

0.5 

1.0 

* 

2:1 

1:1 

1:2 

1:2 

* 

4:1 

2:1 

2:1 

1:1 

 

Tulosten mukaan TISS-76-pisteytysjärjestelmää pystyttiin hyödyntämään potilaiden oi-

kean hoitopaikan valinnassa teho-osaston ja tehovalvontaosaston välillä, jolloin myös te-

hohoitotyön kompetenssit teho-osaston potilaiden ja tehovalvontaosaston potilaiden hoi-

tamiseen pystyttiin määrittämään. Tuloksissa oli kuitenkin ristiriitaa, sillä TISS-pisteet 

antoivat myös tuloksia, joiden mukaan kompleksisia tai monisairaita potilaita voitiin hoi-

taa, joka nostaa esiin eettiset kysymykset tehohoidossa. Tehohoidon eettisistä ohjeista 

tämä koskee kohtia: lisähaittojen välttäminen, kuoleva potilas tehohoidossa ja turha hoito 

(Tehohoidon eettiset ohjeet 1997). Näitä kirjallisuuskatsauksen tuottamia tuloksi ei löydy 

muista tutkimuksista.  

 

THLJ-pisteytysjärjestelmää voitaisiin tulosten mukaan hyödyntää tehohoitotyön tehok-

kuuden arvioinnin apuvälineenä, sillä sen avulla pyritään määrittämään optimaalinen te-

hohoitotyön resursointi ja osoittamaan tehohoitotyön laatu. Sairaanhoitajien määrä on oi-

kea silloin, kun hoitotyö vastaa potilaiden tarpeisiin ja oikea sairaanhoitaja/potilas suhde 

vaikuttaa työhyvinvointiin, sillä työn kuormittavuus on silloin sopiva. Sairaanhoitajien 

määrä suhteessa potilaan tarpeisiin vaihtelee sen mukaan mitä mittaria käytetään. THLJ 

antaa suuremman sairaanhoitajamäärän saman potilaan kohdalla kuin TISS-76 (taulukko 
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2). Tulosten mukaan tehohoitotyön laatu voidaan osoittaa THLJ-pisteytysjärjestelmän 

avulla, kun seurataan komplikaatioiden esiintyvyyttä ja tehohoidon kestoa verrattuna yk-

sikköön tai ryhmään, jossa THLJ ei ole käytössä. THLJ siis ohjaa sairaanhoitajia kiinnit-

tämään huomiota potilaan terveysongelmiin kokonaisvaltaisesti ja erityisesti niihin joista 

potilas on saanut pisteitä 2-4. Tulokset vastaavat sisäisen ja laadullisen tehokkuuden ar-

viointia. 

 

TISS-76-pisteytysjärjestelmän hyödyntäminen tehohoitotyön tehokkuuden arvioinnissa 

on tulosten mukaan haastavampaa, sillä tulokset perustuivat enemmän lääketieteellisiin 

tutkimuksiin, jolloin hoitotieteellinen näkökulma tehohoitotyön vaikutuksesta tehokkuu-

teen jäi vähäiseksi. Lisäksi aiempien tutkimustulosten mukaan TISS-76-pisteytysjärjes-

telmän muuttujat kuvaavat elintoimintojen hoitoja sekä käytettyjä hoitovälineistöjä ja 

laitteistoja, jolloin potilaan kokonaisvaltainen hoitotyö ei tule esille, eikä hoitotyön resur-

sointi perustu potilaan tarpeisiin. Tehohoitotyön resursoinnin tärkeys näkyi kuitenkin 

TISS-76-pisteytysjärjestelmällä. Kriittisesti sairaan potilaan altistuminen suurelle hoito-

työn kuormitukselle suhteessa henkilöstömäärään on yhteydessä suurentuneeseen sairaa-

lakuolleisuuteen. Henkilöstövaje voi siis jo lyhyessä ajassa vaikuttaa haitallisesti potilaan 

lopputulokseen. Potilaan hoitaminen oikeassa hoitopaikassa on tärkeää tehohoidon laa-

dun kannalta, sillä teho-osasto ja tehovalvontaosasto ovat hoidon tasoltaan erilaiset ja 

mahdollisuudet hoitamiseen ovat erilaiset. Tulosten mukaan TISS-76-pisteiden avulla 

pystytään erottelemaan tehohoitopotilaat ja tehovalvontapotilaat oikeaan hoitopaikkaan. 

Tämä vaikuttaa myös hoidon laatuun, sillä teho-osastolla tai tehovalvontaosastolla työs-

kentelevillä sairaanhoitajilla voi olla erilaiset valmiudet hoitotyön kompetenssien osalta, 

sillä hoitotyön vaatimukset ovat erilaisia. Tosin mikäli TISS-76-pisteet eivät anna luotet-

tavaa kuvaa potilaan terveysongelmista ja niiden vaikeusasteesta, voidaanko TISS-pistei-

den avulla jakaa potilaat oikeisiin hoitopaikkoihin? 

 

6.1 Keskeiset tulokset 

 

THLJ-pisteytysjärjestelmää hyödynnetään tulosten mukaan tehohoitotyön tarpeeseen 

vastaamisen apuvälineenä ja sairaanhoitajien työn kuormituksen allokointiin, jolla vaiku-

tetaan työssä jaksamiseen. TISS-76-pisteytysjärjestelmää hyödynnetään tulosten mukaan 

tehohoitotyön suunnittelun apuvälineenä ja tehohoidon potilasaineistojen keräämiseen, 
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jolloin aineistoa voidaan hyödyntää muun muassa tutkimuksissa. Tämän katsauksen tu-

loksissa oli kuitenkin ristiriitaa, sillä tutkimuksissa oli erilaisia tuloksia TISS-76:n hyö-

dynnettävyydestä. Vastakkaisten tulosten mukaan TISS-76-pisteytysjärjestelmässä on si-

sällöllisiä luotettavuusongelmia, sillä TISS-76-pisteiden perusteella olisi voitu hoitaa po-

tilaita, joiden hoitaminen raskaan tehohoidon keinoin olisi eettisesti väärin. Näiden poti-

laiden toipumisennuste oli siis todellisuudessa erittäin huono. 

 

THLJ:n hyödyntäminen tehohoitotyön tehokkuuden arvioinnin apuvälineenä voisi tulos-

ten mukaan onnistua. Tehohoitotyön tehokkuuden arviointiin tarvitaan tietoa hoitotyössä 

käytetyistä henkilöstöresursseista ja resurssien avulla saavutetuista hoidon vaikuttavuuk-

sista. Tätä kutsutaan allokatiiviseksi tehokkuudeksi. THLJ antaa tulosten mukaan tietoa 

tehohoitotyön resursoinnista, joka perustuu potilaiden tarpeisiin ja tehohoitotyön laa-

dusta, joka kuvaa potilaan saamaa terveyshyötyä tehohoidon aikana. 

 

TISS-76:n hyödyntäminen tehohoitotyön tehokkuuden arvioinnin apuvälineenä on tulos-

ten mukaan haastavampaa. TISS-pisteet antavat kyllä tietoa tehohoitotyön resursoinnista, 

mutta se ei perustu potilaiden tarpeisiin vaan sairaanhoitajien määrälliseen tarpeeseen te-

hohoitotyön kuormittavuuden ja hoitopaikan mukaan. TISS-pisteet kuvaavat myös teho-

hoidon laatua, mutta tehohoitotyön laadun kuvaaminen perustuu hoitotyön kompetens-

seihin, ei hoitotyön vaikuttavuuden arviointiin. Tuloksissa tehohoidon laatuun sisältyi 

myös tehohoidon vaikuttavuus ja tehohoidon kehittyminen, mutta näistä ei ilmennyt 

mitkä asiat näihin vaikuttivat. Esimerkiksi hoitotyön vaikuttavuuden osuutta ei voida 

osoittaa, sillä sitä ei tutkittu näissä tutkimuksissa vaan tutkimuksen kohteena oli TISS-

pisteiden alkuvaiheen nousun suhde sairaalakuolleisuuteen ja tehohoidon aikaisten sy-

dänpysähdysten määrän vähentyminen TISS-pisteiden mukaan. 

 

6.2 Johtopäätökset 

 

Hoitoisuusluokituksen sisällön luotettavuus on avainasemassa, jotta sen tuottamiin tulok-

siin voidaan luottaa ja sitä voidaan hyödyntää. THLJ ja TISS-76 antavat erilaiset tulokset 

potilaan hoitoisuudesta ja sairaanhoitajien määrästä hoitoisuuteen nähden (taulukko 2), 

vaikka mittareiden pitäisi mitata samaa asiaa eli potilaan hoitoisuutta ja sitä vastaavaa 

hoitotyötä. Näiden perusteella pitäisi pystyä määrittelemään tarvittavat resurssit ja allo-
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koida toimintaa, jotta tehohoitotyön kuormittavuus olisi sopiva. Mikä on siis näiden pis-

teytysjärjestelmien todellinen hyödynnettävyys ja onko tieto luotettavaa? Tulosten mu-

kaan molempia hyödynnetään käytännön tehohoitotyössä, mutta onko niiden tuottama 

hyöty suurempi kuin niistä aiheutuva työmäärä ja kustannukset? Tulosten mukaan TISS-

76-pisteytysjärjestelmä ei välttämättä anna luotettavaa tietoa potilaan tilanteesta eli ter-

veysongelmien määrästä ja vaikeusasteesta eikä se kuvaa potilaan tarpeita kokonaisval-

taisesti. Myös hoitotyön osuus potilaan kokonaishoidosta jää näkymättömäksi. THLJ taa-

sen kuvaa hyvin potilaan hoidon tarvetta kokonaisvaltaisesti. Tosin myös THLJ:ssä on 

ongelmia saada useista vaikeista terveysongelmista kärsivien potilaiden vaativa hoitoi-

suus esiin, kuten ECMO-potilaan hoitoisuus. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen mukaan TISS-76-pisteytysjärjestelmää tulisi arvioida sisäl-

löltään tarkemmin, sillä tällä hetkellä siinä on liikaa sisällön luotettavuuteen vaikuttavia 

ongelmia. THLJ:n osalta huomattiin myös jonkin verran sisällön ongelmaa, mutta huo-

mattavasti vähemmän. THLJ:n etuna on, että se on kehitetty Suomessa ja se on uudempi 

mittari, jolloin se vastaa paremmin tehosairaanhoitajan työnkuvaan kuuluvia kompetens-

seja kliinisestä hoidosta kuin TISS-76. 

 

Tehohoidon tarpeen arvioidaan lisääntyvän vuoteen 2030 mennessä 25%, joten tehohoi-

don ja hoitotyön tehostaminen erilaisin keinoin on välttämätöntä. Lisäksi hoitohenkilö-

kunnan määrän arvioidaan vähenevän. Yksi toiminnan tehostamisen keino, hoidon laatua 

unohtamatta, voisi olla luotettava hoitoisuusluokitusmittari. Tämän katsauksen tulosten 

mukaan THLJ-pisteytysjärjestelmää voitaisiin mahdollisesti hyödyntää tehokkuuden ar-

vioinnissa, sillä se vastaa sisällölliseen ja laadulliseen tehokkuuden arviointiin. Tutki-

musta aiheesta tarvittaisiin kuitenkin lisää. Hoitoisuusluokitusmittareiden käyttäminen 

tehohoitotyön tehokkuuden arviointiin vaatii, että mittarin tuottamat tulokset sairaanhoi-

tajien määrällisestä tarpeesta ovat luotettavia ja perustuvat potilaiden tarpeisiin. Tämän 

lisäksi hoidon vaikuttavuus tulisi näkyä pisteissä, mutta esimerkiksi hoidosta/hoidoista 

luopuminen tai pidättäytyminen ei saisi näyttäytyä pisteissä niin, että tehohoitotyöllä olisi 

vaikutettu potilaan terveysongelman, kun pisteet vähenevät ja hoidon tarve vähenee. 

 

Tehohoidossa päätöksenteon tukena tulisi olla reaaliaikainen toiminnanohjausjärjes-

telmä, jota voisi hyödyntää tehohoidon päivittäisen toiminnan johtamisessa. Esimiehillä 
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ja organisoinnista vastaavalla sairaanhoitajalla tulisi olla välitöntä reaaliaikaista tietoa po-

tilaan tulotilanteesta, työn organisoinnista ja henkilöstöresursoinnista. THLJ-pisteytys-

järjestelmää voitaisiin tulosten mukaan hyödyntää organisoinnin ja henkilöstöresursoin-

nin määrittämisen ja jakamisen apuvälineenä. TISS-pisteytysjärjestelmän käyttäminen on 

haasteellisempaa sen resursointiin perustuvan luotettavuusongelman vuoksi. 

 

THLJ-pisteytysjärjestelmää voitaisiin mahdollisesti hyödyntää tehohoitotyön osaamisen 

ja tuloksien tunnistamiseen ja sen myötä hoitotyön laadun kehittäminen sekä tehokkuu-

den arviointiin. Varsinkin sen jälkeen, mikäli THLJ-pisteytysjärjestelmään saadaan myös 

erittäin vaativaa hoitotyötä tarvitsevien potilaiden hoitoisuus esille. Sairaanhoitajien 

osaamisen tunnistamisen myötä, myös resursointi helpottuisi ja potilaan hoidon tarpee-

seen pystyttäisiin vastaamaan hoitotyöllä, jonka kompetenssit sairaanhoitaja hallitsee. 

Hoidon tuloksien tunnistamisen myötä pystytään kiinnittämään huomiota mahdollisiin 

kehittämistarpeisiin. TISS-76-pisteytysjärjestelmän avulla on tulosten mukaan pystytty 

jo arvioimaan sairaanhoitajien kompetensseja, kuten myös tuloksia. Tosin TISS-76:n si-

sällön luotettavuusongelmat tulisi ensin korjata, jotta kompetenssien määrittelemistä ja 

tuloksia pystytään pitämään luotettavina. 

 

6.3 Kirjallisuuskatsauksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa on noudatettu tutkimuseettisen toimikunnan (TENK) oh-

jeita hyvän tieteellisen toiminnan periaatteista. Kirjallisuuskatsaus on tehty tutkimuspro-

sessia noudattaen, joten tässä kirjallisuuskatsauksessa näkyy kaikki vaiheet: katsauksen 

tarkoituksen ja tutkimusongelman määrittäminen, kirjallisuushaku ja aineiston valinta, 

tutkimusten arviointi, aineiston analyysi ja synteesi ja tulosten raportointi (Niela-Vilen & 

Hamari 2016). Kirjallisuuskatsauksessa on raportoitu työvaiheet ja tulokset sellaisenaan 

vääristelemättä. Tässä kirjallisuuskatsauksessa aineiston otoskooksi tuli kuusi, sillä 

enempää tutkimusongelmaan vastaavia tieteellisiä artikkeleita/tutkimuksia ei ollut. Tämä 

kertoo jo paljon siitä, kuinka vähän hoitoisuusluokitusmittareiden hyödynnettävyyttä on 

tutkittu. 

 

Kirjallisuuskatsauksista voi jäädä relevantteja lähteitä löytymättä, joka voi vaikuttaa tut-

kimustulokseen. Tulokset taasen voivat myötäillä tutkijan näkökulmaa tutkittavasta ai-

heesta liikaa. (Grant & Booth 2009.) Toisaalta hyvänä tutkimuseettisenä lähtökohtana 
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voidaan pitää tutkijan omaa mielenkiintoa aihetta kohtaan (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2013). Tämän kirjallisuuskatsauksen tulokset on esitetty rehellisesti ja tutkija 

on pyrkinyt välttämään tulosten ylitulkintaa omien näkemysten, motivaatioiden ja aihee-

seen liittyvien odotusten suhteen. Aineiston analyysi on toteutettu induktiivisen sisäl-

lönanalyysin mukaisesti ja aineiston konstruoinnista on esitetty kuvio (liite 1), josta tu-

lokset voi nähdä. Näiden myötä tämä kirjallisuuskatsaus on toistettavissa, joka lisää luo-

tettavuutta. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen heikkoutena pidetään sitä, ettei se ota 

kantaa valitun materiaalin luotettavuuteen tai valikoitumiseen. (Suhonen ym. 2016.) Tä-

män kirjallisuuskatsauksen artikkelit/tutkimukset olivat kuitenkin tieteellisiä julkaisuja ja 

vastasivat tutkimuskysymyksiin. 

 

Manuaalinen haku tuotti tutkimuskysymyksiin vastaavia artikkeleita Tehohoito-lehdestä. 

Lehti ei ole tieteellinen, mutta sen artikkelit perustuvat yleensä eri tasoisiin tutkimuksiin, 

kuten pro graduihin. Tällaisia artikkeleita ei kuitenkaan hyväksytty tutkimusaineistoon, 

mutta niitä käytettiin antamaan lisätietoa THLJ- ja TISS-76-pisteytysjärjestelmien hyö-

dyntämisestä käytännön tehohoitotyössä. 

 

THLJ-pisteytysjärjestelmästä oli kaksi artikkelia/tutkimusta tarkastelun kohteena, jolloin 

näyttö tuloksista jää kapeaksi. Aiempia tieteellisiä tutkimuksia ei myöskään aiheesta ol-

lut, joten tulosten vertailu aiempaan tietoon jäi artikkeleiden varaan, jotka eivät olleet 

tieteellisiä. TISS-pisteytysjärjestelmästä kaksi artikkelia oli lääketieteellisiä, joka vaikutti 

hoitotieteellisen tiedon määrän vähyyteen, vaikka TISS-76-pisteytysjärjestelmää onkin 

enemmän tutkittu. 

 

6.4 Jatkotutkimushaasteet 

 

• Henkilöstövoimavarojen oikeudenmukainen jakaminen ja hoidon kohdistaminen tar-

peen mukaan on avainasemassa hoitotyössä ja sen kehittämisessä. Luotettavan hoi-

toisuusluokitusmittarin avulla tämä onnistuu. TISS-76-pisteytysjärjelmä ei ole tulos-

ten mukaan sisällöllisesti luotettava, joten sitä tulisi jatkossa tutkia, sillä TISS-76 on 

kuitenkin käytössä kaikilla Suomen teho-osastoilla. 
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• THLJ:n avulla voitaisiin tulosten mukaan kehittää tehohoitotyötä. Suomessa THLJ-

pisteytysjärjestelmää ei ole tiettävästi käytetty tehohoitotyön kompetenssien arvioi-

miseen ja määrittelemiseen, joten jatkossa aihetta voisi olla hyödyllistä tutkia. 

 

• THLJ:n kehittäminen sisällöltään, jotta saataisiin myös erittäin vaativaa hoitotyötä 

tarvitsevien potilaiden hoitoisuus näkyväksi. 

 

• Muiden tehohoidossa olevien hoitoisuusluokitusmittareiden hyödyntäminen olisi 

myös hyvä tutkia, jotta saataisiin laajempi kuva eri hoitoisuusmittareista ja niiden 

hyödynnettävyydestä. 
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