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Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää, esitestata ja pilotoida asiakkaan osallisuuden 

mittari. Rakennetun mittarin avulla voidaan arvioida potilaiden osallistumista omaan 

hoitoonsa päiväsairaalassa tai vastaavaa hoitoa tuottavassa hoitoyksikössä sekä hoi-

don toteutuksen, vuorovaikutuksen, saadun informaation, yksilöllisyyden ja potilaan 

oman osallistumisen yhteyttä hoitoon osallistumiseen. Mittarin esitestauksen tavoit-

teena oli tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttöön mittari. Mittarin 

avulla voidaan jatkossa tuottaa tietoa, jolla voidaan edistää potilaiden osallistumista 

omaan hoitoonsa sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

 

Mittarin rakentaminen noudatti mittarin kehittämisen vaiheita, jotka olivat operatio-

nalisoiminen, käsitteellistäminen ja esitestaus. Tutkimuksen operationalisointi vai-

heessa mittariin valittiin teemat. Osallistuva asiakas hankkeen laadullisen osahank-

keen tulosten mukaan potilaan osallistumiseen voi vaikuttaa hoidon toteutus, potilaan 

ja hoitohenkilökunnan välinen vuorovaikutus, riittävä hoitoa koskeva informaatio, 

hoidon yksilöllisyys ja potilaan oma osallistuminen. Nämä teemat nostettiin mittarin 

rakenteeksi mittarin kehittämisvaiheessa, sillä aikaisemmat tutkimustulokset tukivat 

rakenteeseen nostettuja teemoja. 

 

Esitestestausvaiheessa asiantuntijapaneeli (n=20) arvioi mittarin sisällönvaliditeetin 

ja tuloksen mukaan mittarin luotettavuusindeksi S-CVI/Ave oli 0,94. Mittarin pilot-

aineisto (n=300) kerättiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 2.11.2017‒

5.12.2017 välisenä aikana. Aineisto analysoitiin käyttäen eksploratiivista faktoriana-

lyysiä. Eksploratiivisen faktorianalyysin mukaan muodostui 6 faktoria, jotka selittivät 

69% muuttujien variansseista. Varimax rotatoitujen faktoreiden korrelaatiot olivat 

0,40‒0,89 välillä. Aineiston analysoinnin tuloksena muodostettiin hoidon toteutuksen, 

vuorovaikutuksen, informaation, yksilöllisyyden sekä potilaan oman osallistumisen 

summamuuttujat ja löydettiin summamuuttujien avulla yhteys osallisuuden käsittee-

seen pilot-testaus aineistosta. Pilot-aineiston tulosten mukaan potilaiden ilmoittama 

käyntikerta oli yhteydessä hoitoon osallistumiseen hoidon toteutuksen, informaation 

ja vuorovaikutuksen käsitteiden osalta. Käyntisyyllä oli yhteys potilaan osallistumi-

seen informaation käsitteen osalta. 
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The aim of this research was to develop and pilot-test patients participation instru-

ment. Patients participation instrument can be used to evaluate patient’s own partici-

pation in care in medical day care unit or similar units and care implementation, inter-

action, received information and patient individuality connection to patient participa-

tion. Pilot-test goal was to develop an instrument which can be used to generate infor-

mation that can be used to further patient participation in their own care in social- and 

healthcare services. 

 

Instrument development followed instrument development phases, which were oper-

ationalizing the concept, conceptualization, and pilot testing. In the first phase of op-

erationalization instrument dimensions were decided. In a project of patient participa-

tion was a qualitative study which results indicate that care implementation, interac-

tion, received information, patient individuality and patient’s own participation in care 

could be factors that influence patient’s participation. These dimensions made instru-

ments structure in development phase of the instrument, because earlier research re-

sults support these factors.   

 

Instrument content validity was evaluated by clinical and patient judges (n=20). In 

result this instrument S-CVI/Ave was 0,94. Pilot sample (n=300) was collected in 

Northern Ostrobothnia university hospital in medical day care center 2.11.2017-

5.12.2017. Pilot sample was analyzed by using exploratory factor analysis. Explora-

tory factor analysis resulted 6 factors which explained 69% of the total variances. 

Varimax rotated factors correlations were between 0,40‒0,89. Analysis continued by 

constructing care implementation, interaction, received information, patient individu-

ality and patient’s own participation sum variables.  After that it was possible to find 

connection between sum variable and patient participation in pilot sample. Pilot sam-

ple results that patient’s number of hospital visits was connected to the patient partic-

ipation in care implementation, interaction and received information. The reason of 

hospital visit was connected to received information. 
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1. JOHDANTO 

 

Tämän tutkimuksen taustalla on sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaslähtöisyyden yhteis-

kunnallinen kehittämisen tarve (Sote- ja maakuntauudistus 2018) sekä Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin strategian mukainen asiakaslähtöisyyden sekä potilaiden omahoidon ke-

hittämisen näkökulma (PPSHP 2018a). Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen edellyttää 

yhteiskunnallisen väestörakenteen, elinympäristön, kansainvälistymisen ja monikulttuurilli-

suuden huomioimista ja uudenlaisten toimintamallien etsimistä (Valkama 2012, Kaseva 

2011). Potilaiden hoitoon osallistumisen edistäminen voi vaikuttaa esimerkiksi tuotettavien 

palveluiden kustannuksiin ja vastata paremmin käyttäjien palvelun tarpeeseen (Leeman ja 

Hämäläinen 2016). Lisäksi palveluiden käyttäjillä on ensiarvoisen tärkeää kokemuksen pe-

rustuvaa tietoa palveluiden toimivuudesta ja kehittämisen kohteista (Cotterell ym. 2011, Ka-

seva 2011). Castro ym. (2016) mukaan potilaslähtöinen hoito voi vaikuttaa potilaan voimaan-

tumiseen. Potilaan hoitoon osallistumisen huomioiminen hoidon strategian lähtökohtana, so-

siaali- ja terveydenhuolto voi tulla potilaslähtöisemmäksi, mikä lisää potilaan voimaatumista.  

 

Aikaisemmat potilaan osallisuuteen ja osallistumiseen kohdistuneet tutkimukset ovat tuoneet 

esille, että potilaiden omahoitoon osallistuminen voi tukea potilaan autonomiaa (Routasalo 

ym. 2009, Lyttle ja Assumpta 2010) ja auttaa potilasta tuomaan esille arvojaan, toiveitaan, 

kokemuksiaan ja hoitoon liittyviä mahdollisuuksiaan (Routasalo ym. 2009). Potilaiden hoi-

toon osallistuminen voi nostaa esille niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat heidän sairauteensa tai 

terveyteensä. Potilaan hoitoon osallistuminen voi parantaa sekä opastaa potilasta oman sai-

rautensa hoitoon ja hallintaan. (Coulter ym. 2008.) Tässä tutkimuksessa mittarin esitestauk-

sen tavoitteena oli tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttöön validoitu mittari. 

Mittarin avulla voidaan jatkossa tuottaa tietoa, jolla voidaan edistää potilaiden osallistumista 

omaan hoitoonsa sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
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2. TUTKIMUKSEN TAUSTA 

 

Tämän tutkimuksen potilaan hoitoon osallistumiseen liittyvät teemat liittyvät Oulun yliopis-

ton sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osallistuva asiakas hankkeen osatyön tulok-

siin. Osallistuva asiakas hankkeen laadullisen osatyön tulosten mukaan potilaan osallistu-

mista tukevat hoidon toteutus, potilaan ja hoitohenkilökunnan välinen vuorovaikutus, riittävä 

hoitoa koskeva informaatio, hoidon yksilöllisyys ja potilaan oma osallistuminen. (Mikkonen 

ym. 2017.) Osahankkeen pohjalta nousi esille tarve potilaiden osallisuuden validoidun mit-

tarin kehittämiseksi. 

 

 

2.1 Osallisuuden ja osallistumisen käsitteet 

 

Osallisuuden käsite on abstrakti ja monitieteinen, sen määrittely on vaikeaa, eikä sille ole 

pystytty muodostamaan yhtenäistä teoriaa (Vuorenmaa 2016). Tieteen teoreettisesta näkö-

kulmasta osallisuuden ja asiakkuuden käsitteet ovat moniulotteisia (Leeman ja Hämäläinen 

2016). Sosiaalinen osallisuus on jatkuvasti muuttuva prosessi, jonka yhtenä päämääränä on 

mahdollistaa ihmisen yhteiskuntaan osallistuminen (Leeman ja Hämäläinen 2016). Potilaan 

osallisuutta voidaan siis tarkastella oikeutena ja madollisuutena vaikuttaa (Pitkälä ja Savikko 

2007, Helminen 2015) tai potilaan osallistumisen näkökulma voi painottua osallisuutta tai 

konkreettista osallistumista palveluun (Kitson ym. 2013, Leeman ja Hämäläinen 2016). 

Tässä tutkimuksessa osallistumista tarkastellaan potilaan konkreettisena hoitoon osallistumi-

sena ja hoitotieteellisestä näkökulmasta, koska Sahlsten ym. (2008) käsiteanalyysin mukaan 

potilaan hoitoon osallistuminen voidaan määritellä hoitajan ja potilaan väliseksi hoitosuh-

teeksi, jossa hoitajalla on jonkin verran hoitoa koskevaa valtaa ja hallintaa, jaettua tietoa ja 

taitoa sekä yhteistä aktiivista sitoutumista yhdessä potilaan terveyden tai sairauden hoitami-

seen. Tämä tutkimus yhdistyy hoitotieteeseen, sillä hoitotieteen tutkimuksen lähtökohtana 

ovat ihmiset, terveys, hoitaminen, hoitotyö ja ympäristö (Eriksson ym. 2012, Kankkunen ja 

Vehviläinen-Julkunen 2013). 
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2.2 Hoidon toteutuksen yhteys potilaan hoitoon osallistumiseen 

 

Potilaan osallistuminen hoitoon edellyttää hoitohenkilökunnan ja potilaan välistä yhteistyötä 

(Swenne ja Skytt 2014) ja potilaslähtöistä toimintaa (Laitila 2010). Potilaan oma osallistu-

minen oman terveyden tai sairauden hoitamiseen edellyttää potilailta aktiivisuutta ja vastuul-

lista sitoutumista (Kyngäs ja Hentinen 1997), sekä potilaan omaa motivaatiota oman tervey-

den hoitamiseen (Routasalo 2009, Kääriäinen ym.2013). Sosiaali- ja terveydenhuoltoa mää-

rittävät lait ja normit voivat vaikuttaa potilaiden osallistumiseen ja valinnan mahdollisuuksiin 

heikentävästi (Hughes ja Goldie 2009, Valkama 2012), vaikka potilaat voivat pitää hoitoon 

osallistumista itsestään selvänä ja tärkeänä asiana (Larsson ym. 2011). Potilaita pitäisi roh-

kaista osallistumaan ja käyttämään omaa hoitoa koskevaa päätöksentekovaltaansa, sillä hoi-

toa koskeva päätöksenteko vaikuttaa heidän elämäänsä (Angel ja Frederiksen 2015) ja auttaa 

potilasta sitoutumaan omaan hoitoonsa, tukee potilaan toimintakykyä ja voi parantaa potilaan 

hoidon turvallisuutta (Tobiano ym. 2015). Potilaan hoitoon osallistuminen ei ole siis vain 

potilaan hoidossa läsnäoloa tai mukana olemista. Potilaslähtöisen hoidon toteuttaminen edel-

lyttää potilaan hoitoon liittyvien oikeuksien ja kokemuksellisuuden ymmärtämistä, sekä luot-

tamuksellista yhteistyötä potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä. (Pitkälä ja Savikko 2007). 

Potilas tulisi myös huomioida mukaan hoitoprosessiin ja potilaan näkemyksen tulisi olla osa 

hoitoprosessia (Swenne ja Skytt 2014). 

 

Potilaan hoitoon osallistumiseen voi vaikuttaa se, kunnioittaako hoitohenkilökunta potilasta 

ja potilas hoitohenkilökuntaa hoitopäätöksiä tehtäessä. Osallistumisen edellytyksenä voi olla 

molemminpuolinen kyky tunnistaa yhteistyöhön ja hoitosuhteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä 

vastuita. (Bastemeijer ym. 2016.) Yleisesti hoitoilmapiirin tulisi kannustaa potilasta osallis-

tumaan yhteistyöhön (Swenne ja Skytt 2014). Potilaan hoidon toteutus voi vaikuttaa yksilön 

terveyteen, perheisiin, ryhmiin ja yhteiskuntaan. Koska ihminen on ainutkertainen, voi hoi-

don toteutus tai toteutumatta jääminen vaikuttaa ihmisen kokemukseen fyysisten, psyykkis-

ten tai hengellisten tarpeiden täyttymisestä. (Jarrin 2012.) Hoidon toteutuksen lähtökohtana 

tulisikin olla potilaan omien hoidon tavoitteiden huomioiminen, sillä ne voivat vaikuttaa hoi-

don toteutumiseen (Britten ym. 2016). 
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Osallistuva asiakas - hankkeen osatyössä hoidon toteuttamiseen liittyviä osallistumiseen liit-

tyvinä tekijöinä koettiin mahdollisuus osallistua oman hoitonsa suunnitteluun, hoidon sään-

nöllisyys ja kontrollikäynnit, nopea hoidon aloitus, sähköisten palveluiden kehittäminen ja 

teknologian hyödyntäminen hoidon toteuttamisessa. Potilaat toivoivat potilaan tarpeiden yk-

silöllistä huomioimista perussairauksien, hoidon ja tehtävän toimenpiteen osalta. (Mikkonen 

ym. 2017.) Potilaan osallistuminen hoitoon ja hoidon kokemus voi vaikuttaa siihen, millai-

sena potilas kokee hoidon laadun ja miten hoitoa tuottava organisaatio voi toiminnallaan tu-

kea potilaan osallistumista omaan hoitoonsa (Weingart ym. 2011). Sosiaali- ja terveyden-

huollossa potilaiden kokemus hoidosta voi liittyä esimerkiksi vuorovaikutukseen, saavutet-

tavuuteen, yhteiseen päätöksentekoon, henkilökunnan tietoihin ja taitoihin, hoitoympäris-

töön, ohjaukseen ja kotiuttamisprosessiin (Mohammed ym. 2016). 

 

2.3 Vuorovaikutus osallistumisen mahdollistajana 

 

Potilaan hoitoon osallistumista voidaan tukea keskustelemalla avoimesti potilaan kanssa 

(Aasa ym. 2013, Bastemeijer ym. 2016). Ihmisten välinen vuorovaikutus on aina tietoa tuot-

tava moniulotteinen kokemus. Vuorovaikutuksen voidaan ajatella olevan ihmisten välillä ta-

pahtuvaa tulkinnallista ja tulkittavaa tietoa, jonka tuottamiseen vaikuttavat teot, ajatukset, 

tunteet, sekä sosiaaliset ja kulttuurilliset ulottuvuudet. Vuorovaikutus on moniulotteista, si-

sällöllistä, yhteyksiä sisältävää ja reflektoivaa. (Hughes 2014.) Vuorovaikutus voidaan jakaa 

verbaaliseen eli sanalliseen tai nonverbaaliseen, esimerkiksi eleitä tai ilmeitä kuvastavaan 

vuorovaikutukseen (Suoninen ym. 2014).  

 

Potilaan hoitoon osallistuminen edellyttää hoitohenkilökunnan ja potilaan välistä vuorovai-

kutusta (Mohammed ym. 2016). Potilaan ja hoitohenkilökunnan välisessä vuorovaikutuk-

sessa tulisi huomioida miten potilas tulkitsee asian (Sieger ym. 2012). Potilasta tulisi kuun-

nella, kannustaa (Mira ym. 2012) ja huomioida vuorovaikutuksen tehokkuus, sekä potilaan 

kokemus vuorovaikutustilanteesta (Aasa ym. 2013). Tasaveroinen vuorovaikutus hoitohen-

kilökunnan kanssa mahdollistaa potilaan itsenäisen hoitoa koskevan päätöksenteon ja tukee 

potilaan osallistumista (Bastemeijer ym. 2016). Sosiaali- ja terveydenhuollossa vuorovaiku-
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tusta voidaan kuvata hoitohenkilökunnan ja potilaan välisenä sosiaalisena toimintana (Hen-

selmans ym. 2014), jossa lyhyelläkin vuorovaikutustilanteella voi olla vaikutusta potilaan 

hoitosuhteeseen osallistumiseen (Shattell 2004).  

 

Potilaan osallistumista vuorovaikutussuhteessa voivat heikentää esimerkiksi potilaan koulut-

tautumattomuus, itseluottamuksen puute, voimattomuuden tunteet, sekä asian ja kysymysten 

ymmärtämisen haastavuudet. Potilaan passiivisuus ja sitoutumattomuus voi johtua myös po-

tilaan omasta epävarmuudesta potilaan ja hoitohenkilökunnan välisestä vuorovaikutussuh-

teesta. Potilaan vuorovaikutussuhteeseen osallistuminen ei tulisi koskaan olla pakotettua, 

mutta sen tulisi tukea riittävästi sellaisia potilaita, jotka kokevat epävarmuutta tarpeellisen 

tuen saamisessa (Henselmans ym. 2014). Hoitohenkilökunnan antama riittävä ja yksilöllinen 

tuki voi auttaa potilaita arvostamaan omaa henkilökohtaista tietouttaan ja osaamistaan (Jo-

seph-Williams ym. 2014). Aikaisempien tutkimusten mukaan potilaan ja hoitohenkilökun-

nan välinen vuorovaikutussuhde voi olla myös sidoksissa sosiaali‒ ja terveydenhuollon or-

ganisaatiomalliin. Hoitoon varatulla ajalla (Joseph-Williams ym. 2014, Swenne ja Skytt 

2014) ja käytettävissä olevilla resursseilla, hoitoympäristöllä, potilaan ja hoitohenkilöstön 

voimatasapainolla (Joseph-Williams ym. 2014) sekä henkilökunnan koulutuksella voi olla 

merkitystä vuorovaikutussuhteen toteutumiseen (Henselmans ym. 2014.) 

 

Vuorovaikutussuhteessa potilaan osallistuminen, vastuu, luottamus, turvallisuuden tunne ja 

kokemus nähdyksi tulemista vaikuttavat potilaan hoitokokemukseen (Aasa ym. 2013). Poti-

laat haluavat hoitohenkilökunnan olevan rehellisiä, kiireettömiä, saavutettavissa olevia sekä 

halukkaita keskustelemaan heidän kanssaan, tulla arvostetuiksi ja kunnioitetuiksi yksilöinä 

(Shattell 2004). Potilaan ja hoitohenkilökunnan välinen vuorovaikutus on tärkeä osa osallis-

tumista ja asiakaslähtöistä hoitoa, sillä se voi vaikuttaa kokemukseen hoidon laadusta ja vai-

kuttaa toteutettavan hoidon lopputulokseen (Mohammed ym. 2016). Osallistuva asiakas 

hankkeen osatyössä potilaiden osallistumista tuki avoin keskustelu, mahdollisuus kysyä hoi-

toon liittyvistä asioista, sekä empatian ja tuen saaminen hoitohenkilökunnalta (Mikkonen ym. 

2017). 
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2.4 Potilaan hoitoon osallistumista voi tukea hoitoa koskeva tieto 

 

Potilaan hoitoon osallistumista voi tukea hoitoa koskeva tieto, joka vastaa potilaan tarpeisiin 

ja odotuksiin (Fredericks ym. 2010, Germeni ja Schulz 2014), tuo esille hoitoa koskevat edut 

(McCarthy ym. 2011), on potilaan saavutettavissa (Sieger ym. 2012, Joseph-Williams ym. 

2014) ja lisää potilaan tietoa sairaudesta (Kurikkala ym. 2015). Larsson ym. (2007) mukaan 

sairautta ja sen hoitoa koskeva tieto muodostavat potilaan osallistumisen perustan. Suomessa 

laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrittää potilaan oikeuden saada tietoa omasta sai-

raudestaan ja sen hoitamisesta. Hoitoa koskevan tiedon saaminen koskee potilaan terveyden-

tilaa, hoidon merkitystä, hoitovaihtoehtoja ja vaikuttavuutta. (Laki potilaan asemasta ja oi-

keuksista 2004/857.) Osallistuva asiakas hankkeen osatyössä potilaat nostivat tärkeäksi osa-

alueeksi hoitohenkilökunnan antaman riittävän, ymmärrettävän, ajantasaisen ja yhdenmukai-

sen tiedon saamisen toimenpidepäivästä, toimenpiteestä, jatkohoidosta sekä lääkityksestä. 

Informaation merkitystä tuotiin esille myös potilasturvallisuutta parantavana näkökulmana 

hoitoon. (Mikkonen ym. 2017.) 

 

Potilaan osallistumisen kannalta on tärkeää, että potilas saa hoitoa koskevaa tietoa hoitoa 

edeltävästi, hoidon aikana ja hoidon jälkeen (Aasa ym. 2013, Renholm ym. 2014). Sairaala-

hoitoa edeltävällä toimenpiteeseen liittyvällä tiedolla voi olla merkitystä siihen, miten hyvin 

potilas on fyysisesti ja psyykkisesti valmistautunut sairaalaan tuloon ja toimenpiteeseen. Sai-

raalahoitoa edeltävä tieto voi vaikuttaa potilaan kokemukseen sairaalahoidosta ja vähentää 

potilaan toimenpiteeseen liittyvää jännitystä. (Germeni ja Schulz 2014.) Sairaalahoidon ai-

kana hoitoa koskevan tiedon tulisi vastata sekä potilaan, että terveydenhuollon vaatimuksiin 

(Moore ym. 2016). Potilaan hoitoa koskevaan tiedon tarjoamiseen, saamiseen ja omaksumi-

seen (Germeni ja Schulz 2014) sekä hoitoon sitoutumiseen (Taylor ym. 2011) voivat vaikut-

taa diagnoosin saamisesta kulunut aika, potilaan ikä, sukupuoli, hoitohistoria tai sen hetkinen 

elämäntilanne (Taylor ym. 2011, Germeni ja Schulz 2014).  Jatkohoitoon liittyvän tiedon 

saaminen puolestaan voi vaikuttaa siihen, miten hyvin potilas sitoutuu suunniteltuihin jatko-

hoitoihin (Norlyk ja Harder 2010), etenkin jos tietoa tarjotaan yksilöllisesti, teknologiaa hyö-

dyntäen ja potilas saa jatkohoitoa koskevaa tietoa useissa erissä (Fredericks ym.2010). Riit-

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785#a17.9.2004-857
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785#a17.9.2004-857
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tävä tiedonsaanti hoitohenkilökunnalta sairaudesta ja sen hoidosta voi vaikuttaa hoidon lop-

putulokseen, sillä se vaikuttaa potilaan omaan osallistumiseen, hoito motivaatioon ja hoitoon 

sitoutumiseen (Germeni ja Schulz 2014, Larsson ym. 2007). 

 

Potilaan oma osallistuminen voi olla itsenäistä, aktiivista, hoitoa koskevaa tiedon hakua. Tie-

don hakeminen voi auttaa potilasta ymmärtämään ja käsittelemään sairauttaan. Omatoiminen 

tiedon hakeminen toissijaisesta lähteestä voi toimia työkaluna, jolla potilas täydentää, sel-

keyttää tai varmistaa tiedon, jota hoitohenkilökunta oli tarjonnut. Sairauteen ja sen hoitoon 

liittyvä tiedon hakeminen ja hoitoon liittyvään päätöksentekoon osallistuminen edellyttää po-

tilaalta valmiuksia, taitoja ja kykyä hakea ja omaksua hoitoon liittyvää relevanttia tietoa.  

(Germeni ja Schulz 2014.) Hoitohenkilökunnan tulisi olla riittävästi läsnä, että potilas voi 

halutessaan kerrata ja tarkentaa hoitoon liittyviä asioita, sillä potilaan sairautta ja sen hoitoa 

koskevan tiedon saaminen voi parantaa potilaan tunnetta tilanteen hallinnasta (Swenne ja 

Skytt 2014) ja tukea potilasta osallistumaan omaa hoitoa koskevaan päätöksentekoon (Fer-

reira de Campos ja do Nascimento Graveto 2009). 

 

Kaikki potilaat eivät halua osallistua omaan hoitoonsa ja saada hoitoa koskevaa tietoa (Ger-

meni ja Schulz 2014) tai potilas ei uskalla valittaa hoitoa koskevasta puutteellisesta tiedosta. 

Potilas voi omaksua passiivisen sairastavan potilaan roolin, eikä osallistu hoitoonsa, koska 

hoitohenkilökunnalla on sairauteen liittyvää tietoa, jota potilaalla ei ole (Shattell 2004).  Yk-

silöllisesti tarjottu tieto voi vastaa potilaan tarpeisiin ja parantaa potilaan mahdollisuutta osal-

listua omaan hoitoonsa (Larsson ym. 2011). Potilaalle pitäisikin pyrkiä tarjoamaan tietoa po-

tilaan tahdon mukaisesti, eikä potilasta saa jättää hoitoa koskevan tiedon ulkopuolelle 

(Swnne ja Skytt 2014). 
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2.5 Potilaan yksilöllisyys on osallistumisen lähtökohta 

 

Potilaan hoitoon osallistumisen edellytyksenä on, että hoitohenkilökunta tunnistaa potilaan 

yksilöllisyyden, ja hoitoon liittyvät päätökset tehdään yhteistyössä potilaan kanssa. Yksilöl-

lisyys on laaja käsite ja se voidaan yhdistää potilaslähtöiseen tai yksilölähtöiseen hoitoon. 

(Britten ym. 2016.) Potilaan hoitoon liittyvä yksilöllisyyden kokemus voi peilautua potilaan 

henkilökohtaisen elämän kautta, eikä niinkään hoitotoimenpiteeseen tai hoitoon liittyen. Yk-

silöllinen hoito voi merkitä siis erilaisia asioita potilaalle ja hoitohenkilökunnalle. (Suhonen 

ym. 2013.) Potilaan terveys ja sen hoitaminen on vain yksi osa potilaan yksilöllisen hoidon 

kokonaisuutta (Bastemeijer ym. 2016). Tämän vuoksi potilaan yksilölliset tarpeet, kuten tun-

teet, toiveet, resurssit, ympäristö ja yhteisö pitäisi huomioida potilaan hoitoon osallistumista 

tarkasteltaessa. Potilas on aina oman elämänsä asiantuntija ja jokainen potilas on oma yksi-

lönsä. (Kolovos ym. 2015, Britten ym. 2016.) 

 

Potilaan osallistumista omaan hoitoonsa ja sitä koskevaan päätöksentekoon voi tukea hoidon 

suunnittelu potilaan yksilöllisten fyysisten ja psyykkisten tarpeiden mukaisesti (Kitson ym. 

2012, Angel ja Frederiksen 2015). Hoidon suunnittelu yksilöllisesti, potilaan kokemuksiin ja 

omiin päämääriin perustuen on osa potilaslähtöistä hoitoa. Potilaslähtöinen hoito edellyttää 

potilaan osallistumista omaan hoitoonsa, sekä yhteistyötä potilaan ja hoitohenkilökunnan vä-

lillä siinä hoitoympäristössä, jossa hoito tuotetaan. (Kitson ym. 2012.) Vastuuntuntoinen hoi-

tohenkilökunta sitoutuu ja ottaa vastuun potilaan hoidosta, sekä hoidon toteuttamisesta yksi-

löllisesti, potilaan hoitoon liittyvää tahtoa kunnioittaen (Bastemeijer ym. 2016). Kun hoito-

henkilökunta välittää potilaasta ja osoittaa aitoa kiinnostusta potilasta kohtaan, potilas voi 

kokea tulevansa kohdelluksi ja hyväksytyksi ainutkertaisena yksilönä (Larsson ym. 2011). 

 

Aikaisempien systemaattisten katsauksien mukaan potilaiden osallistumisessa tulisi huomi-

oida potilaan yksilöllisyys, sillä yksilöllisyydellä on yhteys hoidon toteutumiseen (McCor-

mack ym. 2012, De Vries ym. 2014), potilaan ja henkilökunnan väliseen vuorovaikutukseen 

(Shattell 2004, Ferreira de Campos ja Nascimento Graveto 2009, De Vries ym. 2014), hoitoa 

koskevan tiedon saamiseen (Fredericks ym. 2010, McCarthy ym. 2011, De Vries ym. 2014, 

Germeni ym. 2014 sekä potilaan omaan hoitoon osallistumiseen (Lyttle ym. 2010). 
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3. TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TARKOITUS 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää, esitestata ja pilotoida asiakkaan osallisuuden mittari. 

Mittarin avulla voidaan jatkossa tuottaa tietoa, jolla voidaan edistää potilaiden osallistumista 

omaan hoitoonsa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tähän tutkimukseen liittyvät tutkimusky-

symykset liittyvät mittarin luotettavuuden arvioimiseen sekä hypoteesiin potilaan osallistu-

miseen vaikuttavista tekijöistä: 

 

1) Millainen on asiakkaiden osallisuutta mittaavan mittarin sisältövaliditeetti asiantun-

tijapaneelin perusteella?  

2) Millainen on asiakkaiden osallisuutta mittaavan mittarin luotettavuus ja rakenneva-

liditeetti eksploratiivisen faktorianalyysin mukaan? 

3) Miten hoidon toteutus, vuorovaikutus, informaatio, yksilöllisyys ja potilaan oma 

osallistuminen ovat yhteydessä osallisuuden käsitteeseen pilottestausaineistossa?  
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT JA MITTARIN TOTEUTUS 

 

Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri toteuttivat yhteistyössä osallistuva 

asiakashankkeen, johon tehtiin osatyönä laadullinen avoin kyselytutkimus 12.10‒27.12.2016 

välisenä aikana (n=175). Osatyön tuloksissa todettiin, että potilaan omaan hoitoon osallistu-

miseen voi vaikuttaa hoidon toteutuminen, potilaan ja hoitohenkilökunnan välinen vuorovai-

kutus, riittävän informaatio hoidosta, hoidon yksilöllisyys ja potilaan oma osallistuminen 

(Mikkonen ym. 2017). 

 

Potilaiden osallisuus mittarin kehittämisprosessissa voi parantaa mittarin toimivuutta ja 

tuoda esille mittarin toimivuuteen liittyviä ongelmia (Barr ja Elwyn 2015). Tämän mittarin 

kehittämisessä, rakentamisessa ja pilotoinnissa pyrittiin huomioimaan potilaslähtöisyys. Mit-

tarin teemat nousivat laadullisesta osatyöstä ja potilailla oli mahdollisuus osallistua mittarin 

rakentamiseen ja sen arviointiin asiantuntijapaneelissa. Mittarin kehittämisessä haluttiin nos-

taa esille potilaiden näkemys osallisuutta parantavista tekijöistä ja potilaiden osallisuus mit-

tarin kehittämisprosessissa. Aikaisemmat potilaan osallisuuteen liittyvät mittarit mittasivat 

potilaan osallistumista yksittäisen teeman tai käsitteen mukaan, mittarit olivat kohdennet-

tuina henkilökunnalle, tietylle ikäryhmälle tai potilasryhmälle tai mittarin validiteetista tai 

reliabiliteetista ei ollut varmuutta. Lisäksi haluttiin huomioida, että mittari on sovellettavissa 

suomalaiseen terveydenhuoltoon ja päiväsairaalan kaltaiseen toimintayksikköön. Tähän nä-

kemykseen sopivaa mittaria ei hakutulosten mukaan löytynyt. 

 

Mittarin kehittäminen on alkanut osallistuva asiakas hankkeen osatyöstä 12.10.2016 ja mit-

tarin pilotaineiston analysointi päättyi 28.2.2018. Tässä tutkimuksessa ja mittarin kehittämi-

sessä on ollut useita vaiheita, joita on kuvattu kaaviokuvassa 1. 
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Kaaviokuva 1. Tutkimuksen kulun ja mittarin kehittämisen vaiheet ajallisesti. 

 

  

Asintuntijapaneelin I-CVI ja S-CVI/Ave laskenta ja kirjallisten palautteiden arviointi.

Mittarin väittämien muutokset ja poistot.

Mittarin II lopullinen versio

7 taustamuuttujaa

45 väittämää, 1 avoin kysymys

Mittarin pilot-aineiston (n=300) keruu 

2.11 - 5.12.2017

Pilot aineiston tallenus ja analysointi

1.11.2017 - 28.2. 2018

Esitestaus: Mittarin asiantuntijapaneeli 1.10. - 31.10. 2017

Hoitotieteen asiantuntijat 10

Palautteet kirjallisena 7 kpl

Palautteet kirjallisena ja suullisesti 3 kpl

Potilas asiantuntijat 10

Palautteet suullisesti ja kirjallisesti

Mittarin tutkimusluvat 29.9.2017

Mittarin käsitteellistäminen ja operationalisointi, teemojen valinta

Mittarin tutkimussunnitelma, hyväksytty 13.6.2017

Mittarin I versio

Mittarin I versio

7 taustamuuttujaa

44 väittämää, 1 avoin kysymys 

Osallistuva asiakas hanke

Hankkeen osatyö 12.10.2016 - 27.12.2016
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4.1 Mittarin laatiminen ja väittämien operationalisointi 

 

Metsämuurosen (2011) mukaan mittarin kehittämisen vaiheet ovat tutkimuskysymyksen laa-

timinen ja asettelu, teoriaan perehtyminen, operationalisointi, asiantuntijapaneelin käyttämi-

nen, pilotaineiston keruu ja analysointi, sekä reliabiliteetin ja validiteetin arviointi. Määrälli-

sessä tutkimuksessa tulee tuntea tutkittava ilmiö ja siihen liittyvät käsitteet (Uhari ja Niemi-

nen 2012) sekä aikaisempi tutkimusta ohjaava teoria ja tutkimuskysymysten tunteminen. 

Mittarin kehittäminen voi alkaa tutkimuskysymyksen asettelusta, tutkimuksen teoriaan pe-

rehtymisestä (Metsämuuronen 2011) tai kirjallisuuskatsauksen laatimisesta, ja kohderyhmän 

tai ryhmien haastatteluista (Artino ym. 2014). Tämän mittarin rakentamisen lähtökohtana oli 

osallistuva asiakas hankkeen osatyö, josta nousivat mittariin valitut teemat.  

 

Määrällisen tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tehty taustatyö auttaa tarkentamaan millaisia 

mittaavia tekijöitä ilmiöön voisi kuulua (Uhari ja Nieminen 2012). Mittarin teoriaan pereh-

tyminen aloitettiin tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tutustumalla aikaisempiin tutkimuksiin 

ja mittareihin, jotka käsittelivät potilaiden hoitoon osallistumista. Aikaisemmat rakennetut 

mittarit, mittareista tehdyt systemaattiset katsaukset ja hakusanat on esitetty liitteessä 1. tau-

lukossa 1. Hakuihin liittyvät tulokset on kuvattu liitteessä 2. taulukossa 2. Tämän mittarin 

teemat muodostettiin osallistuva asiakas hankkeen osatyön tulosten mukaisesti, sillä aikai-

semmat tutkimukset tukivat mittarin rakenteeseen nostettuja teemoja. Mittarin suunnittelu ja 

kehittämisvaiheessa mietittiin, millaiset tekijät vaikuttavat mittarin mittaavien ominaisuuk-

sien muodostamiseen. Mittarin teoriaan perehtymisen aikana tutustuttiin 50 potilaan osallis-

tumista käsittelevään tutkimukseen ja tutkimuksista 24 oli systemaattisia katsauksia. Haku-

sanat, viitetietokanta ja löydetyt systemaattiset katsaukset taulukossa 3. Kirjallisuushaussa 

hakusanat mukailivat mittarin hakusanoja. Tutkimusprosessin aikana löydettiin vielä 20 po-

tilaan osallistumista koskevaa tutkimusta, joista 10 oli systemaattisia katsauksia. 
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Taulukko 3. Systemaattiset katsaukset tutkimuksen alussa 
Hakusanat Viitetietokanta Tutkimus kpl 

Patient or client or customer or ser-

vice user and participation or attend-

ance or involvement or implication or 

contribution or engagement and em-

powerment and information or com-

munication or interaction and individ-

uality or uniqueness or personality 

and care or nursing or medicine or 

remedy or conduct and activity and 

healthcare services and appointment 

or meeting or seeing or session and 

commitment or obligation and adher-

ence or compliance and pcc and per-

son centred care 

Chinal 6 

PubMed 8 

Medic 1 

Medline 9 

Yhteensä  24 

 

Potilaiden osallistumisesta ei taustatutkimusten mukaan ole valmista kokoavaa teoriaa. Poti-

laiden hoitoon osallistumisesta löydettiin kaksi käsiteanalyysiä (Sahlsten ym. 2008, Castro 

ym. 2016). Tässä tutkimuksessa pilot-testattu mittari perustuu käytännön hoitotyön toimin-

taympäristön tuntemukseen, aiheeseen liittyvän laadullisen osatyön tuloksiin ja aikaisem-

paan tutkimustietoon. Hoidon toteutumisen, vuorovaikutuksen, informaation, hoidon yksi-

löllisyyden ja potilaan oman osallistumisen teemojen pohjalta laadittiin mittarin väittämät, 

jotka muutettiin mittaavaan muotoon mittarin laadintavaiheessa. Aineiston kokonaistarkas-

telu voi tuottaa tietoa, jota määrällinen tutkimus ei yksinään voisi tuottaa (Polit ja Beck 

2010). Tämän vuoksi mittariin lisättiin avoin kysymys potilaan osallistumisesta. Mittarin en-

simmäisen version vastaukset sijoitettiin 5-portaiselle likert-asteikolle, sillä Metsämuurosen 

(2011) mukaan 5-portainen likert-asteikko on vastaajan kannalta hyvä vaihtoehto. Mittarin 

väittämät muodostivat osioita, joihin vastaajat vastasivat (Jones ja Rattary 2010). Ensimmäi-

sessä mittarissa oli 7 taustamuuttujaa, 44 väittämää sekä 1 avoin kysymys. Mittarin ensim-

mäisen version muuttujat, ennen asiantuntijapaneelia esitetty liitteessä 3. mittarissa 1. 
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4.2 Mittarin sisällönvaliditeetti ja kehittäminen asiantuntijapaneelin avulla 

 

Asiantuntijapaneelin tehtävänä oli arvioida rakennettavan mittarin väittämiä ja kokonai-

suutta.  Asiantuntijoilla tulee olla riittävää, tutkittavaan aiheeseen liittyvää asiantuntemusta, 

kokemusta ja pätevyyttä luotettavan arvioinnin tekemiseksi (Grant ja Davis 1997). Tässä tut-

kimuksessa asiantuntijapaneeliin valituilla henkilöillä oli koulutukseen, osaamiseen ja hen-

kilökohtaiseen kokemukseen liittyvää osaamista mittarin sisällönvaliditeetin arvioimiseksi. 

Asiantuntijapaneeli tarkastelee mittarin luotettavuutta sen osioiden, sisällön ja toimivuuden 

osalta (Grant ja Davis 1997). Barr ja Elwyn (2016) mukaan potilaiden näkemys tulisi huo-

mioida mittarin kehittämisprosessissa. Kehitetyn mittarin sisällöllistä toimivuutta arvoitiin 

asiantuntijapaneelia käyttäen. Tämän mittarin asiantuntijapaneeliin osallistuneet henkilöt oli-

vat terveystieteiden tohtoreita, maistereita tai maisterivaiheen opiskelijoita (n=10) ja medisii-

nisen päiväsairaalan sattumanvaraisesti valittuja toimenpide- ja lääkepotilaita (n=10). 

 

Asiantuntijapaneelin osallistuneet saivat informaatiokirjeen asiantuntijan tehtävästä, mittarin 

arvioimistavasta, sekä tutkimuksen tavoitteesta ja tarkoituksesta. 12 asiantuntijaa sai kirjal-

lisen tiedon lisäksi informaation suullisesti. Asiantuntijat tavoitettiin kysymällä suostumusta 

suullisesti tai sähköpostitse.  Asiantuntijat (n=20) arvioivat ensimmäisen mittari version väit-

tämien sisällön validiteettia. Arviointi tehtiin käyttäen arviointilomaketta, jossa mittarin jo-

kaiselle kysymykselle määritettiin neljä vastausvaihtoehtoa, erittäin oleellinen, oleellinen, ei 

oleellinen, ei lainkaan oleellinen. Saaduista arvioinneista muodostettiin Excel-ohjelmaan las-

kentataulukko. Asiantuntijapaneelin arvioista laskettiin kysymyskohtainen luotettavuusin-

deksi (I-CVI) ja koko lomakkeen luotettavuusindeksi (S-CVI/Ave) Polit ym. (2007) mukai-

sesti. Sisällönvaliditeetin lisäksi asiantuntijapaneeli arvioi väittämien teoriaan liittyvää kat-

tavuutta, selkeyttä ja käytettävyyttä. Väittämien selkeyttä tarkasteltiin asteikolla selkeä ‒ epä-

selvä. Asiantuntijoille mahdollistettiin väittämän kommentointi vapaasanan kenttiin ja suul-

lisesti niin, että mittarin käytettävyyttä ja selkeyttä voitiin arvioida. Asiantuntijoiden kirjalli-

set palautteet auki kirjoitettiin Word-ohjelmaan. Näin pystyttiin tarkastelemaan kaikkien asi-

antuntijoiden arvioita samanaikaisesti. 
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4.3 Mittarin pilotoinnin toteutuminen 

 

Pilotoinnin tarkoituksena on varmentaa mittarin sisäinen ja ulkoinen validiteetti ja reliabili-

teetti, sekä löytää mittarista korjattavat tai täydennettävät osa-alueet (Polit ja Beck 2004, 

Uhari ja Nieminen 2012). Eksploratiivisen faktorianalyysin käyttäminen pilotointiaineiston 

analysoinnissa edellyttää otoskoon arviointia ja riittävyyttä, että tulokset olisivat luotettavia 

(Gaskin ja Happell 2014). Tämän mittarin pilotointiaineiston määrä (n=300) perustuu me-

disiinisen päiväsairaalan keskimääräiseen viikoittaiseen potilasmäärään (Katiska-Riihiaho 

2017). Ensimmäisen aineistonkeruuviikon alussa aineistoa kerättiin suoralla aineistonke-

ruulla kaikilta päiväsairaalan potilailta. Päiväsairaalan potilaskahvihuoneeseen toimitettiin 

aineiston keruusta kertova posteri, saatekirjeet, kyselylomakkeet ja kyselylomakkeiden pa-

lautuslaatikko. Hoitohenkilökunta osallistui aineiston keruuseen mainitsemalla hoidon yh-

teydessä potilaskahvihuoneessa meneillään olevasta kyselystä.  Ensimmäisen viikon pilotai-

neiston kertymä oli määrältään vähäinen (n=4), joten puuttuva pilotaineisto (n=296) kerättiin 

kaikilta päiväsairaalan potilasryhmiltä suoralla aineistonkeruulla 2.11.2017‒5.12.2017 väli-

senä aikana. 

 

Lopullinen suora aineistokeruu toteutettiin tämän tutkimuksen tekijän ja hoitohenkilökunnan 

toimesta. Kyselylomakkeita jaettiin kaikille päiväsairaalan potilaille arkisin 8:00‒20:00 vä-

lisenä aikana. Tutkijan arvioima aineiston kertymä päivässä oli 10‒20 lomaketta. Tutkimuk-

sesta kieltäytyviä henkilöitä oli 3–5 päivässä. Vastaajista tai kieltäytyjistä ei pidetty kirjan-

pitoa. Tämän lisäksi oli potilaita, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voineet kyselylomaketta 

täyttää. Jokaiselta tutkimukseen osallistuneelta kysyttiin suullinen suostumus tutkimukseen 

osallistumisesta, jonka jälkeen potilas sai tutkimusta koskevan informaation saatekirjeessä ja 

suullisesti. Potilaat täyttivät kyselylomakkeen hoidon yhteydessä ja palauttivat täytetyn ky-

selylomakkeen taitettuna omalle hoitajalleen tai potilaskahvihuoneen palautus laatikkoon.  
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4.4 Pilotaineiston analyysin toteuttaminen  

 

Mittarin luotettavuuden arviointiin käytettiin eksploratiivista faktorianalyysiä. Analyysi ta-

paa voidaan käyttää asenteisiin perustuvissa mittauksissa, joissa muuttujat ovat vähintään 

järjestysasteikollisia eikä muuttujien tarvitse olla normaalisia jakaumaltaan. Eksploratiivi-

sessa faktorianalyysissä aineiston koko on oltava riittävä (n=300) pienempää aineisto kokoa 

voidaan käyttää ainoastaan, jos korrelaatiot muuttujien välillä ovat korkeita. (Metsä-

muuronen 2011.) Tässä tutkimuksessa mitattiin asenteita, muuttujat olivat järjestysasteikol-

lisia ja aineiston koko oli riittävä, jonka vuoksi pilotointivaiheen aikana kerätty aineisto ana-

lysoitiin eksploratiivisella faktorianalyysillä. Mittarin reliabiliteetin arvioinnin esittämiseksi 

tuloksissa esitettiin jakaumat, tunnusluvut ja korrelaatiot (Metsämuuronen 2011). 

 

Analysoinnin ensimmäisessä vaiheessa tämän tutkimuksen aineisto tallennettiin IBM SPSS 

25-ohjelmaan. Aineiston tallennusvaiheessa puuttuvat tai virheelliset vastaukset tallennettiin 

arvona 0. Kerätty aineisto tarkastettiin manuaalisesti tallennuksen yhteydessä ja käyttäen 

IBM SPSS 25-ohjelman aineiston määrittelyä. Aineiston tarkastuksen jälkeen tarkasteltiin 

aineiston muuttujien jakaumia ja muodostettiin tunnusluvut, sekä jakaumia koskevat kaa-

viokuvat. 

 

Analysoinnin toisessa vaiheessa tehtiin eksploratiivinen faktorianalyysi. Mittarin reliabilitee-

tin varmistamiseksi tarkastettiin korrelaatiomatriisi, korrelaatiokertoimien yksisuuntaiset 

merkitsevyydet ja tarkastettiin korrelaatiomatriisin soveltuvuus faktorianalyysiin. Aineiston 

analyysistä suljettiin pois ne vastaukset, joiden tallennus arvo oli 0. Muuttujien lataukset et-

sittiin suurimman todennäköisyyden menetelmällä ja tehtiin Varimax-rotaatio ratkaisu, jonka 

tarkoituksena on löytää ne muuttujat, jotka ovat mahdollisimman suuria tai pieniä. Valinta-

ikkunaan asetettiin kertoimen rajaksi 0,40 mikä määritti, ettei ratkaisuun tullut alle 0,40 suu-

ruisia latausarvoja (Karhunen ym. 2010). Tässä tutkimuksessa latausarvojen määrittämisellä 

pyrittiin helpottamaan aineiston tulkintaa. Pilotaineiston sopivuutta eksploratiiviseen fakto-

rianalyysiin tarkasteltiin Kaiserin testillä ja Barlettin sväärisyys testillä. 
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Muuttujien hyvyyttä voidaan arvioida sen kommunaliteetin perusteella. Arvoa yksi lähellä 

olevat kommunaliteetit, kertovat muuttujan latautumisesta johonkin faktoriin. Suuri kommu-

naliteetti kertoo muuttujan sopivuudesta faktoriratkaisuun, liian pienen kommunaliteetin 

omaavat muuttujat tulisi jättää faktoroinnista pois. (Karhunen ym. 2010, Metsämuuronen 

2011.) Kommunaliteetin raja-arvon määrittämiseksi ei ole tarkkaa sääntöä, mutta metodiläh-

teen mukaan alle 0,30 muuttujat voidaan poistaa (Metsämuuronen 2011). Analysoinnin kol-

mannessa vaiheessa tarkasteltiin alkuperäisten muuttujien välisiä kommunaliteetteja. Tässä 

tutkimuksessa alkuperäismuuttujien vertailun jälkeen analysoinnista poistettiin ne väittämät, 

joiden kommunaliteetti jäi alle 0,40 ja väittämät, jotka eivät Varimax-rotaatio matriisin mu-

kaan korreloineet minkään muun faktorin kanssa. Eksploratiivista faktorianalyysiä jatkettiin, 

kunnes löydettiin lopulliset muuttujaryhmät, joiden kommunaliteetti oli riittävä. 

 

Faktorianalyysin tarkoituksena on löytää ja tarvittaessa vähentää muuttujia niin, että faktorit 

muodostavat yhtenäisiä ryhmiä.  Faktorin sopivuuden arviointiin voidaan käyttää sisällöllistä 

ja muuttujien lataukseen perustuvaa arviointia. (Metsämuuronen 2011.)  Analysoinnin nel-

jännessä vaiheessa, tarkasteltiin muuttujien sijoittumista eri faktoreihin. Ne muuttujat, jotka 

korreloivat kahdessa eri faktorissa sijoitettiin yhteen faktoriin korrelaation mukaisesti, suu-

rempi korrelaatio ohjasi muuttujan sijoittamista. Tämän lisäksi muuttujan sijoittamista tar-

kasteltiin muuttujan sisällön mukaisesti, jotta faktorin osa-alueista tulisi yhtenevät. Matriisin 

tuottaman tiedon mukaan samaan faktoriin korreloivista muuttujaryhmistä muodostettiin ni-

metyt faktorit.  

 

Faktorianalyysissä on mahdollista laskea reliabiliteetti muuttujille yksittäiseen faktoriin la-

tautuneista muuttujista (Metsämuuronen 2011). Eksploratiivisen faktorianalyysin jälkeen 

varmistettiin yksittäisten faktoreiden muuttujien reliabiliteetti käyttäen Cronbachin Alfa-ker-

rointa. Koska faktoreihin liittyvät riippuvat muuttujat olivat Cronbachin Alfa-kerrointoimen 

tuloksen mukaan vertailukelpoisia (>0.7), voitiin kunkin faktorin riippuvista muuttujista 

muodostaa uudet summamuuttujat. Cronbachin Alfa-kertoimen käyttämisellä haluttiin var-

mistaa, että summamuuttujien muodostaminen ei vaikuta mittarin sisäiseen reliabiliteettiin. 

Reliabiliteettikerroin kertoo, kuinka hyvin yksittäiseen faktoriin liittyvät riippuvat muuttujat 

mittaavat samaa asiaa (Heikkilä 2014). Potilaan osallisuuden käsitteiden osa-alueet saatiin 
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laskemalla yhteen faktoreiden muuttujat ja jakamalla ne kunkin faktorin osa-alueiden muut-

tujien määrällä.  Uudet summamuuttujat muodostivat viisi potilaan osallisuuteen liittyvää 

käsitettä: hoidon toteutus, vuorovaikutus, informaatio, yksilöllisyys ja potilaan oma osallis-

tuminen. Koska kaikkien summamuuttujien jakaumat olivat vinot, tehtiin Kruskal-Wallisin 

testi summamuuttujan ja riippumattoman muuttujien välillä. 

 

Rakennetussa mittarissa oli yksi avoin kysymys, jossa potilailla oli mahdollisuus tuoda esille, 

mitä heidän mielestään osallistuminen päiväsairaalassa on.  Mittarin avoimeen kysymykseen 

tulleet vastaukset kirjoitettiin auki sanasta-sanaan Word-tekstinkäsittelyohjelmaan. Palaut-

teiden määrä oli alhainen ja kirjalliset vastaukset olivat lyhyitä, eikä niiden luotettava analy-

sointi onnistunut sisällönanalyysillä. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineisto kooda-

taan, luokitellaan ja pelkistetään (Elo ja Kyngäs 2008), aineiston tulee olla sisällönanalyysiin 

riittävä, että sitä voidaan luotettavasti analysoida (Kyngäs ym. 2011).  Aineisto tarkastettiin 

ja tässä tutkimuksessa tuotiin esille niitä tekijöitä, jotka ovat yhteneviä rakennetun mittarin 

väittämien kanssa. 
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5. TULOKSET 

 

5.1 Mittarin sisällön validiteetti asiantuntijapaneelin mukaan 

 

Tässä tutkimuksessa laskettiin jokaiselle kysymykselle kysymyskohtainen I-CVI, joka saa-

tiin laskemalla olennaisten vastausten määrä ja jakamalla se asiantuntijoiden (n=20) mää-

rällä. Kysymysten I-CVI arvot vaihtelivat 0,70-1,00 välillä.  Kyselylomakkeen luotettavuus-

indeksin arviointiin tehtiin S-CVI/Ave. S-CVI/Ave saatiin jakamalla I-CVI arvioinnissa saa-

tujen arvojen summa väittämien määrällä. Tavoitteena oli saada suurempi luku kuin 0,90. 

(Polit ym. 2007.) Tämän mittarin S-CVI/Ave on 0,94. Asiantuntijapaneelin sisällönvalidi-

teetti laskelmien tulokset liitteessä 4. taulukossa 4. 

 

Saatuja arviointeja käytettiin mittarin väittämien kehittämiseen, yhdistämiseen, sekä mittarin 

ulkoasun asettelun muutoksiin. Kirjallisten palautteiden tuottamiin väittämiin tehdyt muu-

tokset, sekä alkuperäinen väittämä on esitetty liitteessä 5. taulukossa 5. Asiantuntijapaneelin 

arvioinnin ja palautteiden jälkeen, taustamuuttujien rakenteellista ulkoasua muokattiin.  Mit-

tarin rakenteesta pyrittiin saamaan toistuvuutta pois ja väittämien rakenteita yksinkertaistet-

tiin. Väittämiin lisättiin mahdollisia esimerkkejä asian hahmottamiseksi. Mittarin suunnitte-

luvaiheessa mittariin suunniteltiin 5-portaista Likert-asteikkoa, sen vastaajalähtöisyyden 

vuoksi. Asiantuntijapaneelin arvioinnin jälkeen mittarin Likert-asteikko päädyttiin muutta-

maan 4-portaiseksi, koska on mahdollista, että 5-portaisen Likert-asteikon käyttäminen voi 

lisätä ei samaa, eikä erimieltä vastausten määrää. Mittarin alkuperäisistä väittämistä poistet-

tiin 2 ja mittariin lisättiin 3 uutta väittämää. Lopullisessa mittarissa oli 7 riippumatonta muut-

tujaa, 45 riippuvaa muuttujaa ja 1 avoin kysymys. Potilaiden saatekirje ja tässä tutkimuksessa 

pilotoitu potilaiden osallistumista mittaava mittari on liitteessä 6. mittari 2.  
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5.2 Tutkimuksen osallistuneiden vastaajien taustatiedot 

 

Mittarin täyttämiseen osallistuneista (n=300) oli naisia 51,3 % (n=154) ja miehiä 47,3 %. 

(n=142). Omaa sukupuoltaan ei halunnut kertoa 0,7 % (n=2) vastaajaa ja sukupuolta koske-

vaan taustamuuttuja kohtaa ei täyttänyt 0,7 % (n=2) vastaajista. Vastaajien määrän jakautu-

minen esitetty kaaviokuvassa 2. 

 

Kaaviokuva 2. Vastaajien jakautuminen sukupuolen mukaan. 

 

Kysyttäessä etäisyyttä sairaalaan vastaajista 97,7 % (n=293) vastasi taustamuuttuja kohtaan, 

2,3 % (n=7) ei vastannut tähän taustamuuttuja kohtaan. Suurin osa vastanneista (68,7 % 

(n=206) tuli medisiiniseen päiväsairaalaan hoitoon etäisyydeltä 0 ‒ 50 kilometriä. Etäisyy-

deltä 51-100 km potilaista tuli 12 % (n=36) ja enemmän kuin 100 km etäisyydeltä 17 % 

(n=51) potilaista.  Asumista (yksin, puolison kanssa tai täysi-ikäisen läheisen kanssa) koske-

vaan taustamuuttuja kohtaan vastasi 94 % (n=282) vastaajista, tätä taustamuuttujaa kohtaa ei 

täyttänyt 6 % (n=18) vastaajista. Vastaajista yli puolet (67 % n=201) asui puolison kanssa. 

Yksin asuvia vastaajista oli 20,3 % (n=61) ja 6,7 % (n=20) asui täysi-ikäisen läheisen kanssa. 

Siviilisäätyä koskevan taustamuuttuja kohdan täytti vastaajista 97,7 % (n=293), siviilisäätyä 

koskevaan taustamuuttuja kohtaan ei vastannut 2,3 % (n=7) vastaajaa. Vastaajista (70,3 % 
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n=211) oli avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Vastaajista 16,3 % 

(n=49) ilmoitti siviilisäädykseen naimaton. Eronneita vastaajista oli 6,7 % (n=20) ja 4,3 % 

(n=13) oli leskiä. Vastaajien keski-ikä oli 55-vuotta, vaihteluväli 16-90 vuotta. Vastauslo-

makkeen täyttäneitä oli 98 % (n=294), vastaajista 2 % (n=6) ei vastannut tähän taustamuut-

tuja kohtaan mitään. Eniten vastanneita oli ikäryhmässä 56-65 vuotiaat 19,3 % (n=58) ja 

vähiten vastanneita oli ikäryhmässä 86-100 vuotiaat 2 % (n=6). Vastaaja jakaumien tarkas-

telu kuvattu ikäjakaumittain kaaviokuvassa 3. 

 

Kaaviokuva 3. Vastaajien määrät ikäjakaumittain 

 

Vastaajien jakaumia tarkasteltiin käyntikertojen mukaisesti 98,7 % (n=296), puuttuvia vas-

tauksia oli 1,3 % (n=4). Vastaajista ensimmäistä kertaa medisiinisessä päiväsairaalassa oli 

39,3 % (n=118), toisen kerran kävijöitä oli 15 % (n=45) ja enemmän kuin 3 kolmekertaa 

käyneitä oli 44,3 % (n=133). Vastaajien käyntisyytä koskevan taustamuuttuja kohdan täytti 

97,3 % (n=292), vastaajista 2,7 % (n=8) ei täyttänyt tätä kohtaa. Pilotaineiston mukaan päi-

väsairaalan kaksi suurinta potilasryhmää olivat toimenpidepotilaat 46,3 % (n=139) ja lääke-

hoitopotilaat 45 % (n=135). Vastaajista 4 % (n=12) ilmoitti tulosyyksi trombosyytti- tai ve-

ritiputuksen ja muun syyn vuoksi 2 %. (n=5). Riippuvissa muuttujissa eniten täyttämättömiä 

vastauksia 8,7 % (n=26) saatiin väittämästä, jossa kysyttiin potilaiden jatkohoitoon liittyvää 



25 

keskustelua päiväsairaalassa 91,3 % (n=274). Eniten vastauksia tuli väittämiin, joissa kysyt-

tiin, onko potilaan osallistuminen päiväsairaalassa potilaan ja hoitohenkilökunnan yhteis-

työtä, sain puhua vapaasti sairaudestani sekä sain ilmaista tunteitani. Näiden kolmen väittä-

män vastausmäärä oli sama 98,7 % (n=296). Tutkimuksen väittämä kohtaiset vastausmäärät 

on esitetty liitteessä 7. ja taulukossa 6. 

 

5.3 Reliabiliteetti ja validiteetti eksploratiivisen faktorianalyysin mukaan 

 

Eksploratiivisen faktorianalyysin alussa tarkastettiin korrelaatiomatriisista muuttujien arvot. 

Valtaosa muuttujien arvoista poikkesi nollasta tilastollisesti merkitsevästi. Taulukosta 7. 

huomioitiin, että Kaiserin testin tulos on (> 0,6) ja Barlettin sväärisyystestin (p= 0,001). Tu-

loksen perusteella korrelaatiomatriisi soveltui faktorianalyysiin. 

 

Taulukko 7. Kaiserin testi ja Barlettin sväärisyystestin tulos. 

Testi Tulos 

Kaiserin testi ,92 

Barlettin sväärisyystesti ,00 

 

Eksploratiivisessa faktorianalyysissä poistettiin 6 väittämää, joiden kommunaliteetti oli alle 

0,40. Taulukossa 8. on esitetty eksploratiivisessa faktorianalyysissä kommunaliteetin perus-

teella poistetut muuttujat. Kommunaliteetti arvojen mukaisten poistojen lisäksi poistettiin 4 

muuttujaa, jotka eivät rotatoidun korrelaatiomatriisin mukaan latautuneet minkään toisen 

muuttujan kanssa, nämä muuttujat on esitetty taulukossa 9.  

 

Taulukko 8. Faktorianalyysissä kommunaliteetin perusteella poistetut muuttujat. 

 

Väittämä Kommunaliteetti 

Sairauteni ja terveyteni hoitaminen kuuluu vain henkilökunnalle ,32 

Etäisyys sairaalaan vaikutti omaan osallistumiseeni ,10 

Osallistuin mielestäni riittävästi hoitoni suunnitteluun ennen päiväsairaalaan tuloa (esi-

merkiksi kerroin oireistani tai voinnistani). 

,36 

Asuminen (yksin, puolisoni tai omaisen kanssa) vaikutti osallistumiseeni. ,23 

Perheeni ja läheiseni huomioitiin hoidossani  ,38 

Perheelläni ja läheisilläni on merkitystä sairauteni hoidossa. ,37 
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Taulukko 9. Rotatoidun faktorimatriisin latautumattomat muuttujat. 
Väittämä 

Mielestäni potilaan osallistuminen päiväsairaalassa on potilaan sitoutumista hoitoon (esimerkiksi lääkehoito, 

elämäntavat). 

Mielestäni potilaan osallistuminen päiväsairaalassa on potilaan omaa sairauden hoitamista. 

Koen tämän hetkisen vointini riittävän hyväksi, että voin osallistua omaan hoitooni päiväsairaalassa. 

Päiväsairaalan hoitoympäristöllä oli merkitystä hoitoon osallistumiseeni. 

 

Aineistosta puuttuvat vastaukset sekä eksploratiivisessa faktorianalyysissä poistetut muuttu-

jat vaikuttivat tutkimuksen aineisto määrään, joka oli (n=233). Faktorianalyysin keskiarvot 

ja keskihajonnat on esitetty liitteessä 8. (taulukko 10.). Eksploratiivisen faktorianalyysin 

kommunaliteettitaulukko on esitetty liitteessä 9 (taulukko 11.). Kuuden pääkomponentti fak-

torin arvo oli suurempi kuin 1,0. Faktorit selittivät 69 % muuttujien variansseista (taulukko 

12.).  

 

Taulukko 12.Varianssit. 
Faktori Yhteensä % Varianssi Kumulatiivinen % 

1 16,31 46,62 46,62 

2 2,59 7,39 54,02 

3 1,54 4,40 58,42 

4 1,48 4,23 62,65 

5 1,27 3,65 66,30 

6 1,06 3,03 69,34 

 

Aineistoa tulkittiin rotatoidusta faktorimatriisista (liite 10 taulukko 13.). Eksploratiivisen 

faktorianalyysin mukaan muodostui 6 faktoria. Faktoreiden korrelaatiot vaihtelivat arvojen 

0,40–0,89 välillä. Väittämistä 11 latautui kahteen erilliseen faktoriin. Lopullisiin faktoreihin 

sijoittuneet muuttujat on esitetty taulukossa 14. Mittarin validiteetti ja reliabiliteetti eksplo-

ratiivisen faktorianalyysin mukaan on hyvä. Ensimmäiseen faktoriin latautui 13 väittämää, 

tämä muuttuja nimettiin informaation faktoriksi. Toiseen faktoriin latautui 7 väittämää, fak-

tori nimettiin merkitykseksi. Faktoriin 3 latautui 5 väittämää, faktori nimettiin yksilöllisyy-

deksi. Faktoriin 4 latautui 3 väittämää, faktori nimettiin aktiivisuudeksi. Faktori 5 sisälsi 3 

väittämää ja se nimitettiin osallistumiseksi. Faktori 6 sisälsi 6 väittämää ja se nimettiin vuo-

rovaikutukseksi. 
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Taulukko 14. Rotatoidut faktorit 

Lyhennetty väittämä Faktori 1. 

Informaatio  

Faktori 2. 

Merkitys 

Faktori 3. 

Yksilöllisyys 

Faktori 4. 

Aktiivisuus 

Faktori 5. 

Osallistuminen 

Faktori 6. 

Vuorovaikutus 

Osallistumista hoidon suunnitteluun hoidon 

kaikissa vaiheissa. 

    ,76  

Mahdollisuus vaikuttaa hoitoon.     ,75  

Osallistumista hoitoon.     ,51  

Potilaan ja hoitohenkilökunnan yhteistyötä.  ,40     

Hoidon tarpeiden huomiointia.  ,48     

Osallistuminen hoitoon on merkityksellistä.  ,43     

Keskustelu ennen sairaalaan tuloa. ,54      

Keskustelu sairaalassa.      ,43 

Keskustelu jatkohoidosta. ,70      

Saatu tuki.      ,41 

Riittävä kuuntelu.      ,53 

Sain puhua vapaasti sairaudestani.      ,48 

Sain ilmaista tunteita      ,42 

Vuorovaikutuksen merkitys itselle.  ,76     

Vuorovaikutuksen yleinen merkitys.  ,82     

Saatu tieto hoitoa edeltävästi. ,64      

Saatu tieto sairaalassa. ,61      

Saatu tieto jatkohoidosta. ,78      

Riittävä tieto. ,61      

Tiedon saaminen sopivassa hoitotilassa. ,62      

Yhdenmukainen tieto. ,53      

Tiedon saamisen yleinen merkitys.  ,67     

Yksilöllisyys hoidon suunnittelussa. ,64      

Yksilöllisyys sairaalassa.      ,56 

Yksilöllisyys jatkohoidon suunnittelussa. ,72      

Aikaisemmat hoitokokemukset.   ,57    

Hoitoympäristön tuki osallistumiseen.   ,59    

Perussairauksien huomiointi.   ,50    

Oikean hoidon saaminen.   ,55    

 Yleinen merkitys yksilöllisyys.  ,53     

Osallistuminen hoitoon sairaalassa.   ,43    

Osallistuminen jatkohoidon suunnitteluun. ,58      

Osallisuus hoitoa koskevissa päätöksissä    ,61   

Hoidon toteutuminen merkitys.     ,77   

Hoidon toteutumisen yleinen merkitys.    ,89   
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5.4 Kirjalliset ja suulliset potilaspalautteet  

 

Avoimeen kysymykseen vastasi 26 potilasta. Annetuista kirjallisista vastauksista yhdeksässä 

viitattiin potilaan ja hoitohenkilökunnan vuorovaikutukseen. Hoitoon liittyvään tiedonsaan-

tiin liittyviä kommentteja oli viisi kappaletta. Potilaan omaan aktiivisuuteen viitattiin kuu-

dessa kommentissa. Näiden kommenttien lisäksi potilaat toivat esille potilaan osallistumista 

parantavina tekijöinä hoitoilmapiirin, potilaiden ja hoitohenkilökunnan asennoitumisen, luot-

tamuksellisen hoitosuhteen ja itsemääräämisoikeuden. Yksi potilas koki, että päiväsairaa-

lassa tapahtuva hoito rohkaisi häntä itsenäisempään oman sairauden hoitamiseen. Lisäksi po-

tilaat antoivat palautetta toteutuneesta hoidostaan ja antoivat kehittämispalautteita. Avointen 

kirjallisten vastausten perusteella ei voitu muodostaa uusia väittämiä mittariin.  

 

5.5 Summamuuttujien reliabiliteetti 

 

Summamuuttujien Cronbachin Alfan kokonaistilastosta tarkastettiin osioiden riippuvuus, 

koska kaikilla summamuuttujilla oli riittävän korkea Cronbachin Alfa, ei muodostetuista 

summamuuttujista jätetty väittämiä pois. Väittämien erottelukyvyn sarakkeessa korrelaatio 

mittarin summaan, oli kaikkien summamuuttujien väittämissä (>0,20). Cronbachin Alfan 

summamuuttujiin liittyvät tilastot on esitetty taulukoissa liitteessä 11 (taulukot 16‒20). Sum-

mamuuttujien Cronbachin Alfan reliabiliteetti kertoimet, summamuuttajien (n=), keskiarvot 

ja keskihajonnat on esitetty taulukossa 15. 

 

Taulukko 15. Summamuuttujien reliabiliteetti kertoimet ja tunnusluvut 
Summamuuttuja Väittämien 

määrä 

Cronbachin Alfa n Keskiarvo Keskihajonta 

Hoidon toteutus 10 0,92 273 1,36 0,53 

Vuorovaikutus 6 0,91 280 1,42 0,62 

Informaatio 11 0,93 252 1,65 0,69 

Yksilöllisyys 5 0,84 282 1,45 0,59 

Osallistuminen 3 0,81 287 1,90 0,76 
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5.6 Summamuuttujien muodostaminen faktoreista 

 

Hoidon toteutuksen summamuuttuja muodostettiin eksploratiivisen faktorianalyysin fakto-

rista 2 (Merkityksellisyys) ja faktorista 4 (Aktiivisuus). Hoidon toteutuksen väittämät ja kor-

relaatiot ovat kuvattuna taulukossa 21.  

 

Taulukko 21. Hoidon toteutus väittämät ja korrelaatiot 

Väittämä Korrelaatio 

Mielestäni potilaan osallistuminen päiväsairaalassa on potilaan ja hoitohenkilökunnan hoi-

toa koskevaa yhteistyötä. ,40 

Potilaan hoitoon osallistuminen päiväsairaalassa on potilaan hoidon tarpeiden huomioin-

tia. ,48 

Potilaan hoitoon osallistuminen on merkityksellistä. ,43 

Vuorovaikutuksella hoitohenkilökunnan kanssa on merkitystä hoitoon osallistumiseeni ,76 

Päiväsairaalan hoitohenkilökunnan ja potilaan välisellä vuorovaikutuksella on yleisesti 

merkitystä potilaan hoitoon osallistumiseen.  ,82 

Hoitohenkilökunnalta saadulla tiedolla on yleisesti merkitystä potilaan omaan hoitoon 

osallistumiseen.  ,67 

Potilaan henkilökohtaisten tarpeiden huomioinnilla on yleisesti merkitystä potilaan hoi-

toon osallistumisen. ,53 

Haluan olla osallisena sairauteni hoitoa koskevissa päätöksissä. ,61 

Potilaan omalla aktiivisella osallistumisella on merkitystä hoidon toteutumiselle ,77 

Potilaan omalla aktiivisella osallistumisella on yleisesti merkitystä hoidon toteutumiselle ,89 

 

Eksploratiivisen faktorianalyysin faktori 6 (vuorovaikutus). Vuorovaikutukseen liittyvät 

väittämät ja korrelaatiot esitetty taulukossa 22.  

 

Taulukko 22. Vuorovaikutus väittämät ja korrelaatiot 

Väittämä Korrelaatio 

Keskustelin päiväsairaalan hoitohenkilökunnan kanssa riittävästi päiväsairaalassa. ,43 

Koin saavani riittävästi sairauteni hoitoon liittyvää tukea hoitohenkilökunnalta päiväsai-

raalassa. ,41 

Hoitohenkilökunta kuunteli minua riittävästi päiväsairaalassa. ,53 

Sain puhua vapaasti sairauteeni ja sen hoitoon liittyvistä huolenaiheistani hoitohenkilö-

kunnalle päiväsairaalassa. ,48 
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Sain ilmaista riittävästi tunteitani hoitohenkilökunnalle päiväsairaalassa. ,42 

Päiväsairaalassa henkilökohtaiset hoidon tarpeeni (Esimerkiksi lääkitys tai ravitsemus) 

huomioitiin päiväsairaalakäynnin aikana. ,56 

 

Eksploratiivisen faktorianalyysin faktori 1 (informaatio). Informaatioon sisältyvät väittämät 

ja korrelaatiot esitetty taulukossa 23.  

 

Taulukko 23. Informaatio väittämät ja korrelaatiot 

Väittämä Korrelaatio 

Keskustelin riittävästi hoidostani päiväsairaalan hoitohenkilökunnan kanssa ennen sairaa-

laan tuloa. 

,54 

Keskustelin riittävästi hoidostani päiväsairaalan hoitohenkilökunnan kanssa jatkohoidon 

suunnittelussa. ,70 

Hoitohenkilökunnalta saamani tieto auttoi minua osallistumaan hoitooni ennen päiväsai-

raalaan tuloa (Osasin valmistautua hoitoon). ,64 

Hoitohenkilökunnalta saamani tieto auttoi minua osallistumaan hoitooni päiväsairaalassa 

(Millaisia oireita minun tulisi seurata). ,61 

Hoitohenkilökunnalta saamani tieto auttoi minua osallistumaan hoitooni jatkohoitoni 

suunnittelusta (Kontrollikäynnit, ohjaus, kotiutuminen jne.). ,78 

Sain päiväsairaalassa hoitohenkilökunnalta riittävästi tietoa hoidostani. ,61 

Osallistumistani tuki hoitoani koskevan tiedon saaminen siihen sopivassa tilassa. (Esimer-

kiksi hoitotilassa tai haastatteluhuoneessa). ,62 

Sain päiväsairaalassa hoitohenkilökunnalta samanlaista (yhdenmukaista) tietoa omasta 

hoidostani. ,53 

Päiväsairaalassa henkilökohtaiset hoidon tarpeeni (Esimerkiksi lääkitys tai ravitsemus) 

huomioitiin hoidon suunnittelussa. ,64 

Päiväsairaalassa henkilökohtaiset hoidon tarpeeni (Esimerkiksi lääkitys tai ravitsemus) 

huomioitiin jatkohoidon suunnittelussa. ,72 

Osallistuin mielestäni riittävästi jatkohoitoni suunnitteluun päiväsairaalassa (kontrolli-

käynnit, ohjaus, kotiutuminen). ,58 
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Eksploratiivisen faktorianalyysin faktori 3 (yksilöllisyys). Yksilöllisyyden väittämät ja kor-

relaatiot ovat esitettynä taulukossa 24. 

 

Taulukko 24. Yksilöllisyys väittämät ja korrelaatiot 

Väittämä Korrelaatio 

Päiväsairaalan hoitohenkilökunta huomioi aikaisemmat hoitokokemukseni. ,57 

Päiväsairaalan hoitoympäristö tuki hoitoon osallistumistani. ,59 

Hoitohenkilökunta huomioi perussairauteni päiväsairaalassa. ,50 

Sain päiväsairaalassa sitä hoitoa, mitä sairauteni tai oireeni mielestäni edellyttivät. ,55 

Osallistuin mielestäni riittävästi hoitooni päiväsairaalassa (esimerkiksi hoitoani koskeva yhteis-

työ hoitohenkilökunnan kanssa). 

,43 

 

Eksploratiivisen faktorianalyysin faktori 5 (osallistuminen). Osallistumiseen sisältyvät väit-

tämät ja korrelaatiot ovat esitettynä taulukossa 25.  

 

Taulukko 25. Osallistuminen väittämät ja korrelaatiot 

Väittämä Korrelaatio 

Osallistumista oman hoidon suunnitteluun kaikissa hoidon vaiheissa. ,76 

Mielestäni potilaan osallistuminen päiväsairaalassa on mahdollisuutta vaikuttaa omaa hoi-

toa koskevaan päätöksentekoon sairaalassa. ,75 

Mielestäni potilaan osallistuminen päiväsairaalassa on osallistumista päiväsairaalassa tapah-

tuvaan hoitoon. ,51 
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5.7 Tulokset pilot-aineiston sisällön mukaan 

 

Pilot-aineiston summamuuttujien vastausmäärät (=n), keskiarvot ja keskihajonnat on esitetty 

taulukossa 26. Kaikilla summamuuttujilla oli vino vastejakauma, joka johtui vastausten epä-

tasaisesta jakautumisesta väittämissä. Tämän vuoksi analysointiin käytettiin Kruskal-Walli-

sin testiä.  

 

Taulukko 26. Summamuuttujat 
Summamuuttuja n Keskiarvo Keskihajonta 

Informaatio 252 1,65 0,69 

Hoidon toteutus 252 1,36 0,53 

Vuorovaikutus 280 1,42 0,62 

Informaatio 252 1,65 0,69 

Käyntisyy 292 2,05 1,01 

Käyntikerta 296 2,05 0,92 

 

Informaatiolla ja potilaiden käyntikerralla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=0,014). Po-

tilaat, joilla oli päiväsairaala käyntejä 3 kertaa tai enemmän arvioivat informaation parem-

maksi keskiarvon perusteella. Tulokseen liittyvät luvut esitettynä taulukossa 27. 

 

Taulukko 27. Informaatio ja käyntikerta.  

 Käyntikerta n Järjestyslukujen keskiarvot 

Tieto  1 krt 92 111,43 

  2 krt 41 117,20 

  3 tai enemmän 117 139,47 

  Yhteensä 250  

 

Hoidon toteutuksella ja potilaiden käyntikerralla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys 

(p=0,001). Potilaat, jotka olivat käyneet päiväsairaalassa 3 kertaa tai enemmän arvioivat hoi-

don toteutuksen paremmaksi keskiarvon perusteella. Tulokseen liittyvät luvut esitettynä tau-

lukossa 28. 

 

Taulukko 28. Hoidon toteutus ja käyntikerta.  

 Käyntikerta n Järjestyslukujen keskiarvot 

Hoidon toteutus  1 krt 105 119,35 

  2 krt 43 118,38 

  3 tai enemmän 122 155,43 
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  Yhteensä 270  

 

Vuorovaikutuksella ja potilaiden käyntikerralla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys 

(p=0,006). Potilaat, joilla oli päiväsairaala käyntejä 3 kertaa tai enemmän arvioivat vuoro-

vaikutuksen paremmaksi keskiarvon perusteella. Tulokseen liittyvät luvut esitettynä taulu-

kossa 29. 

 

Taulukko 29. Vuorovaikutus ja käyntikerta.  

 Käyntikerta n Järjestyslukujen keskiarvot 

Vuorovaikutus  1 krt 106 122,72 

  2 krt 42 132,21 

  3 tai enemmän 129 154,59 

  Yhteensä 270  

 

Tiedolla ja potilaiden käyntisyyllä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=0,002). Potilaat, 

jotka tulivat päiväsairaalaan toimenpiteen vuoksi arvioivat tiedon merkityksen huonommaksi 

keskiarvon perusteella. Tulokseen liittyvät luvut esitettynä taulukossa 30. 

 

Taulukko 30. Informaatio ja käyntisyy. 

 Käyntisyy n Järjestyslukujen keskiarvot 

Tieto  Lääkehoito 117 139,19 

  Trombosyytti tai veritiputus 9 146,72 

  Toimenpide 115 104,90 

  Muu syy 5 142,30 

  Yhteensä 246  
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6. LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

 

Mittarin kehittämisessä tulisi huomioida mittarin toimivuuteen ja tuloksiin liittyvät tekijät, 

jotka vaikuttavat luotettavuuteen. Tutkimuksen luotettavuutta lisää oikean tutkimusteorian 

valinta, käsitteiden ja viitekehyksen yhteneväisyys ja oikein aseteltu tutkimuskysymys, jota 

viitekehys tukee. Tutkimusmenetelmissä tulisi huomioida tutkimusjoukko, hyvin laadittu tut-

kimussuunnitelma, tutkimusasetelma, rakennettavan mittarin validius ja reliabiliteetti, riit-

tävä aineisto, sekä oikea analysointitapa (Burns ja Grove 2011.) Tutkimuksen kokonais-

luotettavuus edellyttää tutkimuksen eettisyyden huomiointia ja tutkimuksen tuottamista hy-

viä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen. Hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattava tutkimuspro-

sessi on rehellistä, huolellista ja tarkkaa. Tutkimuksen suunnittelun, toteutuksen ja raportoin-

nin tulee olla läpinäkyvää, tieteen eettiset näkökulmat huomioivaa ja tieteellisiä kriteereitä 

noudattavaa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK 2012.) 

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella todetaan, että rakennettu mittari on validi ja reliaa-

beli arvioimaan potilaiden osallisuutta tai osallistumista omaan hoitoonsa päiväsairaalassa 

tai vastaavaa hoitoa tuottavassa hoitoyksikössä, sekä hoidon toteutuksen, vuorovaikutuksen, 

saadun informaation ja yksilöllisyyden yhteyttä omaan hoitoon osallistumiseen. Tutkimuk-

sessa pyrittiin huomioimaan mittarin sisäinen ja ulkoinen validiteetti, sekä mittarin reliabili-

teetti. Mittarin sisällönvaliditeetti on asiantuntijapaneelin kysymyskohtaisen luotettavuusin-

deksin mukaan (I-CVI) ja koko lomakkeen luotettavuusindeksin (S-VI/Ave) mukaan validi 

(Polit ym. 2007). Eksploratiivisen faktorianalyysin mukaan muodostui 6 faktoria, jotka selit-

tivät 69% muuttujien variansseista. Faktoreiden korrelaatiot olivat (0,40‒0,89) hyvät. Mitta-

rin sisäinen reliabiliteetti varmistettiin käyttäen Cronbachin Alfaa. Tulosten mukaan mittarin 

reliabiliteetti on hyvä.  

 

Sisäisen validiteetin tarkastelu edellyttää käsitteiden, teorian, mittarin muodostamisen ja toi-

mivuuden tarkastelua, sillä sisäisellä validiteetilla tarkastellaan tutkimuksen omaa luotetta-

vuutta (Metsämuuronen 2011). Sisällön validiteettia arvioitaessa on huomioitu aikaisempi 
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tutkimustieto ja potilaan osallistumiseen liittyvän kokonaisteorian puuttuminen. Mittarin ra-

kenteeseen valitut teemat potilaan hoitoon osallistuminen, vuorovaikutus, hoitoon liittyvä 

tieto, potilaan yksilöllisyys ja potilaan oma osallistuminen on nostettu osallistuva asiakas 

hankkeen osatyön tuloksista. Potilaan hoitoon osallistumisen käsite on kokonaisuudessaan 

paljon laajempi, kuin mittariin valitut teemat. Metsämuuronen (2011) on todennut, että tut-

kittavaa ilmiötä ei tarvitse tutkia kokonaan, mutta ilmiö tulisi kuitenkin kokonaisuudessaan 

tuntea. Koska potilaan osallistumisesta ei ole kokoavaa teoriaa, myöskään kaikkia ilmiöön 

liittyviä alueita ei voida tuntea. Tässä tutkimuksessa perehdyttiin niihin teemoihin, joiden 

tiedettiin vaikuttavan potilaan osallistumiseen ja haettiin sen jälkeen tutkimustietoa teemoi-

hin liittyen. Potilaan osallistumisen käsitteen tarkasteluun voi vaikuttaa se, mistä näkökul-

masta ja tieteenalasta osallistumista tarkastellaan (Leeman ja Hämäläinen 2016, Vuorenmaa 

2016).  

 

Sisällönvaliditeetti kertoo siitä, miten ilmiöön liittyvät käsitteet liittyvät ja kattavat sen, sekä 

ovatko ilmiöön liittyvä käsitteet oikein operationalisoituja (Metsämuuronen 2011). Pilo-

toidun mittarin asiantuntijoilla on oltava riittävä, tutkittavaan aiheeseen liittyvä koulutus tai 

kokemustausta (Grant ja Davis 1997). Mittarin sisäisen validiteetin arviointiin käytettiin asi-

antuntijapaneelia. Asiantuntijapaneeli arvioi mittarin sisällön käyttäen kysymyskohtaista 

luotettavuusindeksiä (I-CVI) ja koko lomakkeen luotettavuusindeksiä (S-VI/Ave) (Polit ym. 

2007). Kysymyskohtaisen luotettavuus indeksin ja koko lomakkeen luotettavuusindeksin li-

säksi asiantuntijat arvioivat kriittisesti mittariin valittuja teemoja, sekä niiden kattavuutta po-

tilaan hoitoon osallistumisen näkökulmasta. Lopullisen mittarin muodostamiseen käytettiin 

asiantuntijapaneelin antamia palautteita. Palautteita hyödynnettiin mittarin väittäminen sel-

keyttämiseen, ymmärrettävyyteen, yhdistämiseen, poistamiseen, täydentämiseen, sekä väit-

tämän oikeellisuuden tarkentamiseen. Lisäksi mittarin ulkoasu pyrittiin palautteiden mukaan 

muuttamaan selkeämmin hahmotettavaksi. Asiantuntijapaneelin arvioi mittarin sisällön vali-

diteetista oli hyvä. 

 

Ulkoisen validiteetin tarkoitus on tarkastella mittarin toimivuutta tutkimusasetelman ja otan-

nan yleistämisen näkökulmista, eli miten mittari on yleistettävissä ja mihin ryhmiin (Metsä-

muuronen 2011). Aineiston määrä päätettiin tutkimussuunnitelma vaiheessa ja, sillä haluttiin 
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huomioida riittävä otoskoko ja turvata riittävä aineistomäärä eksploratiivisen faktorianalyy-

sin toteuttamiseksi analysointi vaiheessa. Medisiinisessä päiväsairaalassa hoidetaan päivä-

toimintana sisätautipoliklinikkojen lääke-, veri- ja trombosyytti tiputus, sekä toimenpidepo-

tilaita. Vastaajien keski-ikä oli 55 vuotta. Rakennettua mittaria voidaan käyttää vastaavaa 

sairaanhoidollista toimintaa tuottavissa hoitoyksiköissä. Hoitoon liittyvä ammatillisuus on 

tuttu ja toimivat lähde tiedolle, mutta käytännön tietoon liittyvä osaaminen ei tarkoita, että 

tieto perustuu tutkittuun tieteelliseen näyttöön (Polit ja Beck 2010). Tässä tutkimuksessa py-

rittiin hyödyntämään käytännön hoitotyöhön liittyvää tietoa ja osaamista, tarkastelemalla 

osaamiseen ja tietoon liittyvää tietoa hoitotieteen tutkimusten, sekä tilastotieteen tuottamien 

tulosten mukaisesti. 

 

Aineistosta puuttuvat vastaukset voivat kertoa mittarin toimivuudesta (Heikkilä (2014). Po-

tilaat, jotka täyttivät lomakkeen itsenäisesti, ilman riittävää lomakkeen täyttämiseen liittyvää 

ohjausta, täyttivät lomakkeita epätäydellisesti ja jättivät lomakkeesta taustatietoja ja väittä-

miä täyttämättä. Mittarin rakentaminen useasta osallisuutta koskevasta teemasta teki mitta-

rista pitkän, mikä voi vaikuttaa mittarin käytettävyyteen. Likert-asteikkoon täyttämiseen liit-

tyvää ymmärrettävyyttä tuotiin esille pilot-aineistonkeruun yhteydessä. Likert-asteikon 

kääntäminen selkeyttäisi vastaajien mielestä vastaamista. Määrällisen tutkimuksen luotetta-

vuutta lisää huolellinen tutkimusprosessin noudattaminen (Polit ja Beck 2004). Tämän tutki-

muksen aineistonkeruu ja analyysin toteutus tehtiin alkuperäisen tutkimussuunnitelman mu-

kaisesti. Keskustelu jatkohoidosta. 

 

Mittarin validiteetin tarkoituksena on kertoa, mittaako mittari sitä, mitä sen on tarkoitus mi-

tata (Tavakol ja Dennick 2011, Metsämuuronen 2011). Käsitevalidiuden mukaan mittarin 

operationalisoinnin aikana muodostetut käsitteiden tulisi korreloida keskenään (Metsä-

muuronen 2011). Tämän mittarin operationalisoinnin aikana tuotetut käsitteet korreloivat 

toistensa kanssa eksploratiivisen faktorianalyysin mukaan. Mittarin käsitevalidius on tulos-

ten mukaan hyvä. Mittarin reliabiliteetin varmistamiseksi käytettiin Cronbachin Alfaa, saatu 

tulos tukee mittarin reliabiliteettia. Metsämuurosen (2011) mukaan mittarin tulisi olla sopi-

van pituinen ja mittarissa käytettävän likert-asteikon tulisi olla riittävän pitkä, etteivät ne vai-
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kuta mittarin reliabiliteetti tulokseen Cronbachin Alfaa laskettaessa. Pilotoidun mittarin pi-

tuus oli riittävä, koska saadut Cronbachin Alfan tulokset olivat korkeita, lisäksi mittarissa oli 

käytössä 4-portainen likert-asteikko. Tulosten mukaan mittarin reliabiliteetti oli hyvä. 

 

Määrällisessä tutkimuksessa tulokset tarjoavat tietoa kerätystä aineistosta sekä analyysistä ja 

sen tuloksista. Ilmoitetut tulokset voivat olla vaikeita tulkita ja johtaa väärinymmärrykseen, 

jos aineistoa ei ole raportoitu huolellisesti ja selkeästi. Tutkimukseen luotettavuuteen vaikut-

taa se, miten tarkasti aineisto on kuvattu, aineiston analysointiin käytettyjen analysointime-

netelmien sopivuus, sekä aineiston oikea tulkinta.  Aineiston analyysin tulisi olla sopiva tut-

kimuksen tavoitteelle ja tarkoitukselle, sekä vastata tutkimuskysymyksiin. (Hoe ja Hoare 

2012.) Aineston analysoinnin aikana hyödynnettiin tilastotieteilijän asiantuntemusta eksplo-

ratiivisen faktorianalyysin tulosten varmistamiseksi. Tässä tutkimuksessa aineisto analysoi-

tiin eksploratiivisella faktorianalyysillä. Analyysin toteutus pyrittiin kuvaamaan käyttämällä 

IBM SPSS 25-ohjelman analyysiin liittyviä taulukoita ja tunnuslukuja. Aineistoa tulkittiin 

saatujen tulosten perusteella. Saaduilla tuloksilla vastamaan tutkimuskysymyksiin mahdolli-

simman tarkoin ja perustellen. Luotettavuus on erottamaton osa mittaria. Luotettavuus voi 

olla kriittiseen arviointiin perustava näyttöketju, jossa on analyysi ja tulosten tulkintaa, sekä 

tutkimusprosessiin perustuvaa luotettavuuden arviointia. (St-Onge ym. 2017.) Tämän tutki-

muksen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät on pyritty tuomaan mahdollisimman tarkoin ja 

selkeästi esille mittarin rakentamisen erivaiheissa.  

 

6.2 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tieteellisen tutkimuksen eettinen toiminta edellyttää oikeellisia, selkeitä ja peruteltuja tutki-

muspäätöksiä, sekä tutkimuksen yleistä eettistä tarkastelua (Fouka ja Mantzorou 2011).  

Tässä tutkimuksessa on pyritty huomioimaan tutkimuksen tekemiseen, aineiston keruuseen, 

aineiston säilytykseen, tallennukseen, analysointiin ja raportointiin liittyvät tekijät. Tutki-

musprosessissa on pyritty noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön mukaisia toimia sen 

kaikissa vaiheissa. 
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Tutkimukseen liittyvän aineiston hankinnan ja tarvittavien tutkimuslupien hakemisen tulee 

olla tutkimuseettisen toiminnan mukaista (TENK 2012).  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-

piirin tutkimustoiminta on aina luvanvaraista, tämän vuoksi tutkimukseen haettiin tutkimus-

lupa ennen tutkimuksen aloittamista (PPSHP 2017). Tutkimusluvan liitteeksi toimitettiin hy-

väksytty tutkimussuunnitelma, sekä pilotoitu potilaan osallisuuden mittari. Tälle tutkimuk-

selle myönnettiin tutkimuslupa tulosalueen johtajan toimesta 29.9.2017. Tässä tutkimuksessa 

tutkimus aineisto kerättiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin medisiinisen päiväsairaa-

lan potilailta suoralla aineistonkeruulla 2.11.2017 ‒ 5.12.2017 välisenä aikana. Tutkimuksen 

aihe ja pilotaineiston keruu voidaan katsoa sensitiiviseksi tutkimusalueeksi, koska se kohdis-

tuu potilaisiin, tämän vuoksi tutkimuksessa on noudatettava erityistä huolellisuutta tutkimus-

etiikassa koko tutkimusprosessin ajan (Aho ja Kylmä 2012). Tämän tutkimuksen toteuttami-

sessa ei puututtu potilaiden tai henkilökunnan fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen, 

eikä tutkimuksella ollut vaikuttavuutta tutkimukseen osallistuvien henkiseen hyvinvointiin 

(Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 1999/488). 

 

Tutkimuseettinen toiminta edellyttää tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta, tämän 

vuoksi jokaiselta mahdolliselta osallistujalta on ensin kysyttävä halukkuus osallistua tutki-

mukseen (Burns ja Grove 2011). Tämän lisäksi tutkijan tulisi päättää, kuinka paljon ja miten 

tutkimukseen liittyvää tietoa annetaan potilaalle, sillä tutkijan on toimittava tutkimuseetti-

sesti oikein, eikä hän saa vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen (Polit ja Beck 2004). Pilo-

taineiston keräämisen yhteydessä osa vastaajista olisi halunnut täyttää lomakkeen tutkijan 

avustuksella, mutta tutkimuksen luotettavuuden turvaamiseksi tästä kieltäydyttiin. Tutkijan 

läsnäolo olo aineistonkeruun aikana oli kuitenkin tärkeää, sillä osalla potilaista oli vaikeaa 

hahmottaa likert-asteikkoa ja kyselylomakkeen täyttämistä. Tämän vuoksi kyselylomakkeen 

täyttäminen käytiin suullisesti läpi sen jälkeen, kun potilas oli ilmaissut suostumuksensa ky-

selylomakkeen täyttämiseen. 

 

Tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä on oikeus tietää mihin tutkimus tehdään, mikä on tut-

kimuksen tavoite ja tarkoitus, miten ja mihin aineistoa käytetään, sekä miten aineisto arkis-

toidaan tai käytetään jatkossa (TENK 2017). Mittarin pilotointivaiheessa tutkimukseen osal-
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listuneita potilaita informoitiin asianmukaisesti tutkimuksen tavoitteesta ja tarkoituksesta, ai-

neiston arkistoinnista ja säilytyksestä. Tutkimukseen liittyvä kirjallinen aineisto on tallen-

nettu SPSS statistics-ohjelmaan. Pilotaineiston kirjallinen materiaali hävitetään asianmukai-

sesti tämän tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Tutkimusaineistoa ei luovuteta eteenpäin. 

Kirjallisella tutkimusaineistolla ei ole suunniteltua jatkokäyttöä ja se voidaan tämän tutki-

muksen jälkeen asianmukaisesti hävittää. 

 

Määrällisessä tutkimuksessa on mahdollista huomioida tutkijan läheisyys aineiston kanssa, 

jos tutkija osallistuu itse aineiston keruuseen ja analysointiin. Paikka ja ympäristö, jossa ai-

neisto kerätään tulisi valita niin, ettei sillä ole vaikutusta tutkimuksen aineiston laatuun tai 

luotettavuuteen. (Polit ja Beck 2010.) Tämän tutkimuksen pilotaineiston keräämisessä huo-

mioitiin aineiston keräämisen ympäristö, potilaan hoidon tilanne, sekä potilaan yleinen ter-

veydentila, jonka edellytettiin olevan riittävän hyvä tutkimukseen osallistumiseen. Potilaalle 

tarjottiin kyselylomakkeita hoitotyön ympäristössä tilanteessa, jossa lomakkeen täyttäminen 

olisi mahdollisimman häiriötöntä. Lomakkeen antamista pyrittiin välttämään sellaisessa ti-

lanteessa, jossa potilaalle oli juuri annettu potilasohjausta tai tilanne oli muutoin rauhaton. 

Potilaiden anonymiteettiä kunnioitettiin ja tutkimuksen vapaaehtoisuutta korostettiin aineis-

ton keruun kaikissa vaiheissa. Potilailla oli mahdollisuus palauttaa kyselylomakkeet nimet-

tömänä palautuslaatikkoon. 

 

Tutkimuseettinen toiminta edellyttää tutkimusaineiston tallentamista ja raportointia hyvien 

tieteellisten tapojen mukaisesti. Tutkimuksessa käytettyjen muiden tutkijoiden tutkimustu-

loksiin viitataan selkeästi ja asianmukaisella tieteellisellä tavalla. (TENK 2012.) Tässä tutki-

muksessa tutkimusaineisto on tallennettu asianmukaisella tavalla ja tutkimukseen liittyvät 

täytetyt kirjalliset kyselylomakkeet ovat tutkimuksentekijän hallussa. Tilastolliset analyysit 

on tallennettu ja raportoitu tutkimuksen yhteydessä. Aineistoon on mahdollista palata tutki-

muksen oikeellisuuden tarkastamiseksi.  

 

Tutkimuksessa on viitattu muiden tutkijoiden tutkimuksiin sekä lähdekirjallisuuteen. Viit-

taukset on tuotu tekstissä selkeästi esille ja lähteistä on laadittu lähdeluettelo. Lähdeluettelon 

avulla on mahdollista tarkastaa viittauksen oikeellisuus ja plagioimattomuus. Kansainvälisiä 
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lähteitä käytettäessä on pyritty huomioimaan alkuperäislähteen tekstin ja suomennoksen oi-

keellisuus. Tutkimus on tehty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin medisiinisessä päivä-

sairaalassa ja sen alkuperäinen lähde on Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-

topiirin osallistuva-asiakas hankkeessa. Tämän tutkimuksen tekemiseen ei käytetty ulkopuo-

lisia rahoituslähteitä, eikä sillä ole sidonnaisuuksia kaupallisiin lähteisiin. 
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7. POHDINTA JA JATKOTUTKIMUS HAASTEET 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää, esitestata ja pilotoida asiakkaan osallisuuden 

mittari. Mittarin esitestauksen tavoitteena oli tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

käyttöön validoitu mittari, jonka avulla voidaan jatkossa tuottaa tietoa, jolla voidaan edistää 

potilaiden osallistumista omaan hoitoonsa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tutkimukseen liit-

tyvät tutkimuskysymykset liittyivät mittarin luotettavuuden arvioimiseen, sekä hypoteesiin 

potilaan osallistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Mittarin teemat nousivat osallistuva asiakas-

hankkeen laadullisesta osatyöstä. Mittarin teemat olivat hoidon toteutuminen, potilaan ja hoi-

tohenkilökunnan välinen vuorovaikutus, riittävän informaatio hoidosta, hoidon yksilöllisyys 

ja potilaan oma osallistuminen. (Mikkonen ym. 2017.) 

 

7.1 Tulosten tarkastelu 

 

Potilaiden osallistuminen mittarin kehittämisprosessiin voi parantaa mittarin toimivuutta ja 

tuoda ennalta esille mittarin toimivuuteen liittyviä ongelmia (Barr ja Elwyn 2015). Aikai-

sempien tutkimusten mukaan potilaan ja hoitohenkilökunnan kokemukset hoidon toteutumi-

sesta (Larsson ym. 2010), hoitoon liittyvästä tiedon saamisesta ja antamisesta (Behrendt ym. 

2011), vuorovaikutus tilanteesta (Sieger ym.2011), yksilöllisyydestä (Suhonen ym. 2013) 

sekä potilaan hoitoon osallistumisesta (Naukkarinen 2008) voivat erota toisistaan. Koska po-

tilaiden ja hoitohenkilökunnan kokemukset voivat erota toisistaan haluttiin, tässä tutkimuk-

sessa haluttiin huomioida potilaiden näkemys potilaan hoitoon osallistumisesta mittarin ke-

hittämisen kaikissa vaiheissa. Potilaat osallistuivat mittarin kehittämiseen osallistuessaan 

osallistuva asiakas hankkeen tutkimukseen, mittarin teemojen valinnoissa, asiantuntijapanee-

lissa arvioidessaan kysymysten validiteettia ja antaessaan palautetta mittarin väittämistä, 

sekä osallistuessaan pilotaineiston kyselylomakkeen täyttämiseen. Tässä tutkimuksessa asi-

antuntijapaneeliin osallistuneilla potilailla oli sairauden hoitamiseen, sekä päiväsairaalaan 

toimintaan liittyvää tietoutta. Kaikkien asiantuntijapaneeliin osallistuneiden asiantuntijoiden 

pisteytykset ja palautteet olivat samankaltaisia.  
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Tarkastelemalla aikaisemmin tehtyjä systemaattisia katsauksia potilaan osallistumiseen liit-

tyvistä teemoista (Shattell 2004, Ferreira de Campos ja Nascimento Graveto 2009, Angood 

ym. 2010, Fredericks ym. 2010, Lyttle ym. 2010, McCormack ym. 2012, De Vries ym. 2014, 

Germeni ym. 2014, Joseph-Williams ym. 2014, Bastemeijer ym. 2016) voitiin todeta, että 

potilaan osallistumiseen liittyvät teemat hoidon toteutuminen, potilaan ja hoitohenkilökun-

nan välinen vuorovaikutus, riittävä informaatio hoidosta, hoidon yksilöllisyys ja potilaan 

oma osallistuminen olivat yhteydessä toisiinsa ja liittyivät toisiinsa risteävästi. Tämä voi se-

littää sitä, miksi pilotaineistossa kymmenen väittämää latautui kahteen eri faktoriin. Eksplo-

ratiivisessa faktorianalyysissä voitiin väittäminen pohjalta ja korrelaatioihin perustuen muo-

dostaa potilaan hoitoon osallistumiseen yhteydessä olevat hoidon toteutuksen, vuorovaiku-

tuksen, informaation, yksilöllisyyden ja potilaan oman osallistumisen faktorit. Faktoreista 

muodostettiin summamuuttujat, jotka yhdistyivät faktoreihin väittämien avulla. Pilotaineis-

ton mukaan mittarin teemat ovat yhteydessä potilaan osallistumiseen.  

 

Potilaan hoitoon osallistumiseen voivat vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavat lait 

ja normit (Hughes ja Goldie 2009, Valkama 2012). Potilaan hoitoon osallistuminen edellyttää 

sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden rakenteellisten tekijöiden huomiointia poti-

laan hoidossa (Joseph-Williams ym. 2014) ja organisaation toiminnan tulisi olla asenteelli-

sesti potilaslähtöisyyteen perustuva (Castro ym. 2016). Potilaslähtöisyys edellyttää potilaan 

yksilöllisyyden huomioimista (Britten ym. 2016) ja yhteistyöhön perustuvaa vuorovaikutus-

suhdetta hoitohenkilökunnan kanssa (Sieger ym. 2012). Hoitohenkilökunnan ja potilaan vä-

linen vuorovaikutus vaikuttaa potilaan hoidon kokemukseen ja hoitoa koskevaan tiedonsaa-

miseen (Mira ym. 2012).  

 

Hoitoon liittyvä tiedon saanti vaikuttaa potilaan hoitoon osallistumiseen (Germeni ja Schulz 

2014, Larsson ym. 2007) ja potilaan hoitoon osallistumisella voi olla yhteys esimerkiksi hoi-

don laatuun (Mohammed ym. 2016), hoidon toteutumiseen (Britten ym. 2016), hoitoon si-

toutumiseen (Norlyk ja Harder 2010) ja hoidon lopputulokseen (Mohammed ym. 2016). Po-

tilaiden tuottamalla tiedolla on mahdollista vaikuttaa hoidon laatuun ja nostaa esille sosiaali- 

ja terveydenhuollon palveluiden epäkohtia (Cotterell ym. 2011, Kaseva 2011, Braun ja Barn-

hardt 2014, Leeman ja Hämäläinen 2016). Näin ollen voidaan ajatella, että potilas on omalla 
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hoitoon osallistumisellaan jatkuvassa toiminnallisessa ja vuorovaikutuksellisessa suhteessa 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaa-

tioiden toiminta ja palveluiden tuottaminen vaikuttaa potilaan hoitoon osallistumiseen ja ko-

kemukseen hoidosta. Omalla kokemuksellaan potilas pystyy vaikuttamaan terveydenhuollon 

potilaslähtöisyyden kehittämiseen ja parantamaan potilaiden hoitoon osallistumisen mahdol-

lisuuksia. Näihin tarpeisiin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tulisi vastata ke-

hittämällä palvelua potilaslähtöisemmäksi. Engström (2014) on todennut, että sosiaali- ja ter-

veydenhuollon organisaatioiden ja palveluiden tuottajien tulisi ymmärtää potilaan osallistu-

misen lisäksi se, miten potilas osallistuttaa terveydenhuollon omaan elämäänsä.    

 

Medisiinisen päiväsairaalan lääkepotilaista suurin osa on pitkäaikaissairaita potilaita. Lääke-

potilaat tässä tutkimuksessa muodostivat ryhmän, jolla oli eniten 3 tai enemmän käyntikertaa 

medisiinisessä päiväsairaalassa. Tämä johtuu säännöllisistä lääkehoidoista. Tulosten mukaan 

käyntikerta ja hoitoon liittyvä tieto, käyntikerta ja hoidon toteutus sekä hoitohenkilökunnan 

ja potilaan vuorovaikutus tuottivat tilastollisesti merkittävän yhteyden. Tämän tutkimuksen 

tulos voi kertoa vakiintuneesta hoitosuhteesta ja potilaiden arvostuksesta omaa hoitoa kos-

kevaa tietoa, hoitohenkilökunnan ja potilaan välistä vuorovaikutusta, sekä hoidon toteutusta 

kohtaan. Hoitosuhteen kestolla voi olla positiivinen vaikutus potilaan ja hoitohenkilökunnan 

ja potilaan väliseen yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja potilaan hoidon kokemukseen 

(Coughlin 2013).  Osallistuva asiakashankkeen laadullisen osatyön tuloksissa päiväsairaalan 

lääkehoito potilaat ilmoittivat osallisuutta tukeviksi tekijöiksi joustavan, sujuvan ja hyvän 

hoidon. Hoitoa koskevan informaation koettiin olevan riittävää ja henkilökunnan ja asiak-

kaan välinen keskustelu ja ohjaus koettiin tärkeäksi potilaiden osallistumista tukevaksi teki-

jäksi. (Mikkonen ym. 2017.) Coughlin (2013) on myös tuonut esille, että potilaan kokemuk-

seen hoidosta ja osallistumista hoitoon voidaan tukea hoitohenkilökunnan taidollinen osaa-

minen, vastavuoroisuus ja saavutettavuus, sekä tiedon saaminen. Tämän tutkimuksen tulos 

tukee aikaisempien tutkimusten tulosta.  

 

Päiväsairaalassa hoidetaan sisätautien eri erikoisalan poliklinikkojen toimenpidepotilaita.   

Päiväsairaalan toimenpidepotilas ryhmään kuuluvat tyypillisesti kardiologiset ja gastroente-
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rologiset potilaat. (PPSHP 2018b.) Tässä tutkimuksessa käyntisyyn ja hoitoon liittyvän tie-

don välillä todettiin tilastollisesti merkitsevä yhteys. Toimenpidepotilaat kokivat tiedon mer-

kityksen huonommaksi, kuin muiden käyntikertojen potilaat. Aikaisempien tutkimusten mu-

kaan on tärkeää, että potilaat saavat riittävästi tietoa hoidon kaikissa vaiheissa (Aasa ym. 

2013, Renholm ym. 2014). Hoitoa edeltävä tiedon saaminen valmistaa potilasta sairaalaan 

tuloon ja toimenpiteeseen (Germeni ja Schulz 2014). Kardiologian potilaille soitetaan toi-

menpiteestä riippuen pre-soitto ennen heidän sairaalaan tuloa ja he saavat toimenpiteeseen 

liittyvää ohjausta hoitohenkilökunnalta. Ohjaus suoritetaan kirjallisesti, suullisesti sekä me-

diavälineitä käyttäen. Gastroenterologisten toimenpidepotilaiden toimenpiteeseen liittyvät 

valmistelut ja ohjaus tehdään hoitavan poliklinikan kautta. Aikaisempien tutkimusten mu-

kaan jatkohoitoon liittyvä tiedon saaminen voi vaikuttaa hoidon lopputulokseen (Germeni ja 

Schulz 2014, Larsson ym. 2007). Ohjaukseen liittyvän tiedon tarjoaminen yksilöllisesti, tek-

nologiaa hyödyntäen sekä tiedon tarjoaminen useissa erissä voi lisätä potilaan sitoutumista 

hoitoon (Fredericks ym. 2010). Aikaisemman tutkimuksen mukaan pitkäaikaissairaiden tie-

don tarve voi vähentyä koska tieto kyllääntyy ja potilas voimaantuu suhteessa sairauteen 

(Henselmans ym. 2014).  

 

Tämän tutkimuksen tulos voi kertoa myös siitä, että potilaat ovat saaneet riittävästi toimen-

pidettä koskevaa tietoa. Tarkemman tuloksen saamiseksi tulisi analysoida yksittäisiä väittä-

miä. On myös huomioitava se, että tämän tutkimuksen aineisto on kerätty toimenpidepäi-

vänä. Toimenpidepäivä voi olla potilaille raskas (Norlyk ja Harder 2011, Swenne ja Skytt 

2013), jonka vuoksi tiedon merkitys voi toimenpidepäivänä laskea ja potilaan keskittyminen 

kohdistuu toimenpidepäivästä selviytymiseen (Norlyk ja Harder 2011). Tätä voisi puoltaa 

myös se, että tässä tutkimuksessa eksploratiivisessa faktorianalyysissa poistui väittämä, jossa 

potilailta kysyttiin, kokevatko he sen hetkisen vointinsa riittävän hyväksi osallistuakseen hoi-

toonsa. Aikaisemmin tehdyssä osallistuva asiakas hankkeen osatyössä potilaat kokivat tar-

vitsevansa selkeää ja ymmärrettävää informaatiota toimenpiteestä, oireiden hoidosta ja jat-

kohoitosuunnitelmista. (Mikkonen ym. 2017.) Nämä tulokset tukevat osaltaan tämän tutki-

muksen tulosta. 
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Tässä mittarissa eksploratiivisessa faktorianalyysissä poistuneet väittämät ovat selitettävissä 

päiväsairaalan toiminnallisuuden sekä potilaiden hoitoon liittyvien tekijöiden avulla. Pitkälä 

ja Savikko (2007) ovat todenneet, että osallistuminen edellyttää potilaan oikeuksien ymmär-

tämistä ja Routasalo (2009 mukaan potilaan hoitoon osallistuminen voi tukea potilaan auto-

nomiaa. Sahlsten ym. (2008) käsiteanalyysissä potilaan osallistuminen on joiltain osin hoi-

tohenkilökunnan hoitoa koskevaa päätöksentekovaltaa, aktiivista yhteistyötä, sekä hoitoa 

koskevan tiedon ja kokemuksen jakamista. Potilaan hoitoon osallistuminen, autonomian to-

teutuminen hoidossa ja päätöksenteossa, sekä hoitoa koskeva vallantasapaino eivät ehkä voi 

toteutua, jos potilas ja hoitohenkilökunta eivät toimi yhteistyössä tai perustele hoitoon liitty-

viä päätöksiään. Tässä tutkimuksessa faktorianalyysissä poistettiin väittämät sairauteni ja ter-

veyteni hoitaminen kuuluu vain hoitohenkilökunnalle, potilaan osallistuminen päiväsairaa-

lassa on potilaan omaa sairauden hoitamista, sekä potilaan osallistuminen päiväsairaalassa 

on potilaan sitoutumista hoitoon. Potilaan osallistumista tukevaksi tekijäksi voisi siis ajatella 

sen, että potilaat kokevat vastuuta oman sairautensa hoitamisesta, mutta eivät koe sitä vas-

tuuta vain omaksi tai hoitohenkilökunnan vastuuksi, vaan sairautta hoidetaan yhteistyössä 

hoitohenkilökunnan kanssa. Aikaisemmissa tutkimuksissa onkin todettu, että potilaiden ja 

sosiaali- ja terveydenhuollon tulisi kantaa yhteistyössä vastuu potilaan hoidosta (Ohrankäm-

men 2015). Huomioitavaa on kuitenkin, että hoitohenkilökunnalla on vastuu siitä, miten po-

tilas ymmärtää yhteisessä päätöksenteossa tehdyt päätökset ja millaiset yksilölliset taustate-

kijät voivat vaikuttaa hoitoa koskevaan päätöksentekoon ja potilaan hoitoon sitoutumiseen 

(Behrendt ym. 2011).  

 

Eksploratiivisessa faktorianalyysissä poistettiin väittämä, jossa kysyttiin, vaikuttiko etäisyys 

sairaalaan ja väittämä vaikuttiko asuminen (yksin, puolisoni tai omaisen kanssa) osallistumi-

seen. Näiden väittämien matalaan korrelaatioon eksploratiivisessa faktorianalyysissä voi vai-

kuttaa se, että tähän tutkimukseen osallistuneista potilaista suurin osa tuli päiväsairaalaan 

lähietäisyydeltä. Vastaajien keski-ikä (55) oli suhteellisen matala, jonka vuoksi perheen ja 

omaisten merkitys omassa sairauden hoidossa ei ehkä ole merkityksellinen. On huomioita-

vaa, ettei kaikilla potilailla ole omaisia päiväsairaalassa mukana, mikä voi vaikuttaa väittä-

mien vastauksiin.  
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Tässä tutkimuksessa väittämä, jossa potilailta kysyttiin, oliko hoitoympäristöllä merkitystä 

heidän omaan osallistumiseensa ei tuottanut korrelaatiota. Salmela (2015) on omassa opin-

näytteessään tutkinut medisiinisen päiväsairaalan hoitoympäristön merkitystä potilaille. Po-

tilaat ovat tuoneet esille, että hoitoympäristö on viihtyisä. Päiväsairaalaan potilaiden käynti-

aika päiväsairaalassa vaihtelee käyntisyyn mukaan ja osa potilaista viettää suurimman osan 

hoitoajasta toimenpidesalissa.  Näin ollen hoitoympäristön viihtyvyydellä voi olla suurempi 

merkitys potilaalle, kuin hoitoympäristön merkityksellä potilaan osallistumisen kannalta.  

 

Medisiinisen päiväsairaalan potilaiden hoitosuunnitelmat tehdään hoitavalla poliklinikalla. 

Toimenpidepotilaiden osalta laadullisessa osatyössä päiväsairaalan potilaat toivat esille, ettei 

heillä ole riittävästi hoitoa koskevaa tietoa ennen sairaalan tuloa, nämä osallistumista estävät 

tekijät nimettiin henkilökunnan saavutettavuuteen, lähetteen kulkuun, ajanvaraukseen ja toi-

menpideaikatauluihin liittyviksi. (Mikkonen ym. 2017) Nämä tekijät voivat osaltaan selittää 

sitä, miksi väittämä, sain osallistua riittävästi hoidon suunnitteluun ennen päiväsairaalaan 

tuloa, sai matalan korrelaation eksploratiivisessa faktorianalyysissä.  

 

Tässä tutkimuksessa analysoinnilla haluttiin löytää yhteys osallistumisen ja mittarin teemo-

jen välillä. Aineiston analysointi lopetettiin summamuuttujien ja riippumattomien muuttujien 

vertailuun. Yksittäisiin väittämiin kohdistuvia analyysejä ei tehty. Aineiston analysointi tulisi 

jatkossa kohdistaa myös yksittäisiin väittämiin. Yksittäisten riippuvien ja riippumattomien 

muuttujien analysointi tuo esille yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mitkä tekijät tukisivat po-

tilaan osallistumista tai mitä tekijöitä pitäisi kehittää potilaan osallistumisen tukemiseksi. 

 

7.2 Jatkotutkimushaasteet 

 

Potilaan osallistumista koskeva aikaisemmat tutkimukset liittyvät usein näkökulmaan, jossa 

pyrittiin löytämään osallistumista edistäviä tekijöitä tai osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Näiden lisäksi tulisi tutkia sitä, millaista hyötyä tuottavana potilaat ajattelevat omaan hoitoon 

osallistumisensa. Potilaiden osallistumista hoitoonsa ei myöskään ole tutkittu sen motivoi-

vasta näkökulmasta, eli millaiset tekijät potilaan oman sairauden hoidossa motivoivat poti-

lasta osallistumaan omaan hoitoonsa. Koska potilaiden osallistuminen käsitteenä eroaa eri 
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tieteenaloilla, tulisi monitieteellistä yhteistyötä kehittää potilaan osallistumiseen liittyvien 

tärkeimpien osa-alueiden selvittämiseksi.  

 

Potilaan hoitoon osallistumiseen liittyvien käsitteiden yhteen liittymistä voitaisiin jatkotutkia 

vielä käsiteanalyysillä. Tähän tutkimukseen löytyi kaksi käsiteanalyysiä. (Sahlsten ym. 2008, 

Castro ym. 2016). Sahlsten ym. (2008) ovatkin todenneet, että käsiteanalyysin kehittämin on 

jatkuvaa työtä. Tämän tutkimuksen suunnittelu vaiheessa havaittiin, että aiheesta löytyy run-

saasti ja monitieteisesti yksittäistutkimuksia, mutta aiheeseen liittyvien systemaattisten kat-

sausten määrä oli niihin suhteutettuna vähäinen. Tämän vuoksi olisikin suotavaa tutkia poti-

laiden osallistumista systemaattisilla katsauksilla. Meta-analyysejä ei aiheesta ei löytynyt yh-

tään, koska systemaattisia katsauksia on jo olemassa, ei meta-analyysin muodostamiselle-

kaan liene estettä.  

 

Jatkossa potilaan osallisuuden mittaria voisi käyttää päiväsairaalan toimintaa vastaavassa 

hoitoympäristössä, poliklinikoilla tai vertailun vuoksi vuodeosastoilla, erilaisten potilaan 

osallistumiseen vaikuttavien tekijöiden tutkimiseksi. Mittarilla kerättävää aineistoa voitaisiin 

kerätä kahdella otannalla, mikä mahdollistaisi parivertailun, jolla voitaisiin vielä varmistaa 

mittarin reliabiliteettia. Tässä tutkimuksessa todettiin, että potilaiden käyntikerralla ja hoi-

toon liittyvällä tiedolla, vuorovaikutuksella ja hoidon toteutuksella on yhteys. Tämän vuoksi 

voitaisiin tutkia sitä, mitkä tekijät vaikuttavat potilaan osallistumiseen näiden teemojen 

osalta. Käyntisyyllä ja tiedolla havaittua yhteyttä voitaisiin tarkastella esimerkiksi tutkimalla 

sitä, miten käyntisyy vaikuttaa potilaan osallistumiseen.  
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Johtopäätöksenä todetaan, että rakennettu mittari on validi ja reliaabeli arvioimaan potilaiden 

osallisuutta tai osallistumista omaan hoitoonsa päiväsairaalassa tai vastaavaa hoitoa tuotta-

vassa hoitoyksikössä, sekä hoidon toteutuksen, vuorovaikutuksen, saadun informaation, yk-

silöllisyyden ja potilaan oman osallistumisen yhteyttä hoitoon osallistumiseen. Tutkimuksen 

tarkoituksena on kehittää, esitestata ja pilotoida asiakkaan osallisuuden mittari. Mittarin ke-

hittäminen noudatti mittarin kehittämisen vaiheita, jotka olivat käsitteellistäminen, operatio-

nalisoiminen ja esitestaus (Metsämuuronen 2011). Tutkimuksen operationalisointi vaiheessa 

mittariin valittiin teemat. Mittarin teemat nousivat osallistuva asiakas hankkeesta, valittuja 

teemoja tukivat aikaisempien tutkimusten tulokset. Mittarin sisällönvaliditeetti on asiantun-

tijapaneelin kysymyskohtaisen luotettavuusindeksin mukaan (I-CVI) ja koko lomakkeen luo-

tettavuusindeksin (S-VI/Ave) mukaan hyvä.  

 

Pilot-aineiston tulosten mukaan potilaiden ilmoittama käyntikerta oli yhteydessä hoitoon 

osallistumiseen hoidon toteutuksen, informaation ja vuorovaikutuksen osalta. Käyntisyyllä 

oli yhteys potilaan osallistumiseen informaation osalta. Medisiinisessä päiväsairaalassa hoi-

detaan päivätoimintana sisätautipoliklinikkojen potilaita, mittaria voidaan käyttää vastaavan-

laisissa hoitoyksiköissä. Mittaria käytettäessä on huomioitava, että potilaiden hoitoon osal-

listuminen on yksilöllinen kokemus, jonka vuoksi samankaltaisen kyselyn teettäminen uu-

delleen samalla mittarilla, voi tuottaa erilaiset tulokset. Jatkossa rakennettua mittaria voitai-

siin kehittää huomioimalla muuttujissa sosioekonomisten tekijöiden vaikutus potilaiden osal-

listumiseen. Mittarin väittämissä on edelleen toistoa, joten mittarin väittämiä voisi edelleen 

kehittää. Mittarin esitestauksen tavoitteena oli tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

käyttöön mittari. Mittarin avulla voidaan jatkossa tuottaa tietoa, jolla voidaan edistää potilai-

den osallistumista omaan hoitoonsa sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
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LIITE 1 

 

 

Taulukko 1. Systemaattiset kirjallisuuskatsaukset 
Hakusanat  Viitetietokanta Tulos Valitut Mittarit Rajaukset 

 

Patient or client or cus-

tomer or service user and 

participation or attend-

ance or involvement or 

implication or contribu-

tion or engagement and 

empowerment and infor-

mation or communication 

or interaction and individ-

uality or uniqueness or 

personality and care or 

nursing or medicine or 

remedy or conduct and ac-

tivity and healthcare ser-

vices and appointment or 

meeting or seeing or ses-

sion and meter or indica-

tor or instrument or meas-

urement tool and commit-

ment or obligation and ad-

herence or compliance 

and pcc and person cen-

tred care 

 

     

Chinal 124 6 1 koko teksti, englanti, 

kaikki potilaat, kat-

saus, 2007-2017, ihmi-

set, kaksoistarkastettu 

     

Medline 702 11 2 ihmiset, koko teksti, 

katsaukset, 2007-2017, 

tärkeimmät hoitotie-

teen lehdet, englanti 

     

PubMed 884 9 1 Rajaukset: Ihmiset, 

koko teksti, englanti, 

katsaus, yleisimmät 

hoitotieteen lehdet, 

2007 – 2017 

     

Google Scholar  699 1  Rajaukset: 2007-2017 

     

Medic 0 0   

     

Satunnaislöydöksen löyty-

neet systemaattiset kat-

saukset  

 19 18  

Yhteensä  1710 46 22  
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Taulukko 2. Potilaan osallisuuden mittarit 
Julkaisutiedot Tutkimus Tulos 

Dekker R (2011) Measurement of Negative Thinking in Patients with 

Heart Failure a Critical Review and Analysis. Journal of Cardiovascular 

Nursing 26(1) 9-20. 

Katsaus Crandell Congnitions Inventory (CCI) Automatic Thougts 

Questionare ja Cognition Cheklist-Depression. Potilaan 

negatiivista asennetta mittaavia mittareita. Mittareita tulisi 

kehittää lyhyemmiksi kliinistä tutkimustyötä varten ja mit-

tareiden validetti ja reliabiliteetti tulisi varmistaa. 
   

Durand M-A, Newcombe R, Legare F & Elwyn G (2011) Dyadic OP-

TION: Measuring perceptions of shared decision-making in practice. Pa-

tient Education and Counseling. 82(1)55-57. 

Valiuden ja relabili-

tieetin arviointi 

Dyadic-Option. Yhteinen päätöksenteko – mittarin luotet-

tavuus ja toimivuus? Pilotointi vaiheen jälkeen ei uusia jul-

kaisuja löytynyt. 

   

Foss C & Askautrund M (2010) Measuring the participation of elderly pa-

tients in the discharge process from hospital: a critical review of exsting in-

struments. Caring Sciences. 24()46-55 

Systemaattinen kat-

saus. 

47 erilaista osallistumista koskevaa mittaria. Yksikään tar-

kasteltava mittari ei mitannut potilaan kokonaisosallistu-

mista omaan hoitoonsa 

   

Frank C, Fridlund B, Baigi A & Asp M (2010) Patient participation in the 

emergency department: an evaluation using a specific instrument to meas-

ure patient participation. Journal of Advanced Nursing. 67(4):728-735. 

Arviointi PPED. Potilaan osallistuminen hoitoon ensiavussa. 

   

Granda-Cameron C, Viola S, Lynch M & Polomano R (2008) Measuring 

Patient-Oriented Outcomes in Palliative Care: Functionality and Quality of 

Life. Clinical Journal of Oncology Nursing. 12(1):65-77. 

Erilaisen mittareiden 

toimivuuden arvio-

intia 

Tutkimuksessa esitelty 16 erilaista mittaria, joilla arvioi-

daan esimerkiksi palliatiivisen potilaan vointia, fyysistä ja 

psyykkistä kuntoa, hoitoa. Palliatiivisessa hoidossa olevan 

potilaan voinnista ja kokemuksista tulisi mitata sopivalla 

mittarilla. Sopivan mittarin valitan voi tuottaa tärkeää tie-

toa hoidosta.  

   

Hirsch O, Keller H, Muller-Engelmann M, Gutenbrunner M, Krones T & 

Donner-Banzhoff N (2011) Reliability and validity of the German version 

of the OPTION scale. Health Expectations. 15(4): 379-388. 

Valiuden ja relabili-

tieetin arviointi 

OPTION Scale on luotettava. Jotkin osiot tarvitsevat edel-

leen kehittämistä. Tutkimuksessa tehtiin vain osittainen 

mittarin validiuden arviointi. Lisätutkimusta validiudesta 

tarvitaan. 

   

Hudon C, Fortin M, Haggerty J, Lambert M, Poitras M-E (2011) Measur-

ing patients´ perceptions of patient-centred care: A systematic Review of 

tools for family Medicine. Annals of Family Medicine. 9(2):155-164. 

Systemaattinen kat-

saus,  

13 erilaista osallistumista mittaavaa mittaria. 2-mittaria ke-

hitetty poliklinikka käytiin, 11 mittaria ei kattanut osallis-

tumiskäsitettä kokonaisuudessaan. 
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Kasper J, Heesen C, Köpke S, Fulcher G & Geiger F (2011) Patients’ and 

Observers’ Perceptions of Involvement Differ. Validation Study on Inter-

Relating Measures for Shared Decision Making. PLoS one 6(10) PDF-jul-

kaisu. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-

cles/PMC3197148/pdf/pone.0026255.pdf 

Valiuden ja relabili-

tieetin arviointi 

OPION mittari. Shared Decision-Making Questionnaire, 

Control Preference Scale & Decisional Conflict Scale. 

Hoitoon liittyvän yhteisen päätöksenteon mittareiden käyt-

töä ei puolla yksittäisen instrumentin käyttäminen. Keskei-

nen standardi puuttuu, joka vuoksi ei voida päättää, onko 

yksikään instrumenteista sopiva osoittamaan potilaan osal-

listumista. 

   

Kääriäinen M (2007) Potilasohjauksen laatu: Hypoteettisen mallin kehittä-

minen. Oulun yliopisto. Hoitotieteen ja terveyshallinon laitos. Oulu 

Väitöskirja Tutkimukseen kehitetty mittari, kuivailee ja selittää oh-

jauksen laatua potilaiden ja hoitohenkilökunnan arvioi-

mana.  

   

Köberich S & Farin E (2014) A systematic review of instruments measur-

ing patients0 perceptions of patient-centred nursing care. Nursing Inquiry 

22(2):106-120. 

Systemaattinen kat-

saus 

4 erilaista osallistumista mittaavaa mittaria. Mittarit katta-

vat parhaiten potilaan osallistumista kuvaavia teemoja sekä 

lääkärin ja potilaan välistä suhdetta. Kaikkia mittareita ei 

oltu arvioitu asianmukaisesti. Lisää tutkimusta tarvitaan 

mittareiden reliabiliteetista ja validiteetista. 

   

Laanterä S, Pietilä A-M & Pölkki T (2012) Mittarin kehittäminen hoitotie-

teellisessä tutkimuksessa-esimerkkinä Breastfeeding, Knowledge, Attitude 

and Confidence (BKAC)-mittari. Hoitotiede 24(4) 325-334. 

Mittarin kehittämi-

nen 

Mittari mittaa lasta odottavien perheiden odotuksista, asen-

teista ja luottamuksesta annettavaan imetystietoon. 

   

Lindberg J, Kreuter M, Person L-O & Taft C (2013) patient Participation 

in Rehabilitation Questionnaire (PPRQ)—development and psychometric 

evaluation. Spinal Cord. 51(11) 838-842. 

Tutkimusartikkeli PPRQ. Mittari mittaa keskeisiä potilaan osallistumisen kä-

sitteitä hoidosta ja kuntoutumisesta selkäydin vammanhoi-

dossa. 

   

Melbourne E, Roberts S, Durand M-A, Newcombe R, Legare F & Glyn E 

(2011) Dyadic OPTION: Measuring perceptions of shared decision-mak-

ing in practice. Patient education & counseling. 83(1):55-57. 

Tutkimusartikkeli Option Scale, mittaa potilaan ja lääkärin välistä yhteistä 

päätöksentekoa. Mittarin testaus toteutettu simuloidussa 

vastaanotto tilanteessa. 

   

Naukkarinen E-L (2008) Potilaan itsemääräämisen ja sen edellytysten to-

teutuminen terveydenhuollossa. Kuopion yliopisto. Hoitotieteen laitos. 

Kuopio.  

Väitöskirja Tutkimuksessa käytetty Välimäen (1998) psykiatrian poti-

laille kehitettyä itsemääräämisen mittaria.  

   

Noest S, Ludt S, Klingenberg A, Glassen K, Heiss F, Rochon D, Bozorg-

mehd K, Wensing M & Szecsenyi J (2014) Involving patients indetecting 

Mittarin kehit-

täminen, tutkimusar-

tikkeli 

PEACS 1,0.Mittari mittaa potilaiden kokemuksia tervey-

denhuollon palvelujärjestelmässä, tavoitteena on laadun 

parantaminen. 
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quality gaps in a fragmented healthcare system: development of a ques-

tionnaire for Patients’ Experiences Across Health Care Sectors (PEACS) 

International Journal for Quality in Health Care.26(3):240-249. 

   

Palonen M, Koivisto A-M, Aho A L & Kaunonen M (2012) Hoitoisuuden 

yhteys potilaiden arvioihin ohjauksesta erikoissairaanhoidon aikuispolikli-

nikoilla. Hoitotiede 24(2):114-124. 

Tutkimusartikkeli Valmis mittari (POLIHOIg-hoitoisuusluokitusmittari) ja 

poliklinikan palvelumittari. Tutkimuksessa tarkasteltu po-

tilaan hoitoisuutta suhteessa annettavaan ohjaukseen.  

   

Phillips N, Street M & Haesler E (2015) A systematic review of reliable 

and valid tools for the measurement of patient participation in healthcare. 

BMJ Quality & Safety 25(2):110-117. 

Systemaattinen kat-

saus 

24 erilaista potilaan osallistumista mittaavaa mittaria arvi-

oitiin. Dyadic Observing Patient Involvement in Decision 

Making (dyadic-OPTION) voi olla lupaavin mittari mittaa-

maan potilaan osallistumista. Tarve validin, luotettavan ja 

joustavan mittarin rakentamiselle on edelleen.  

   

Rettke H, Geschwindner H & Heuvel W (2015) Assessment of Patient Par-

ticipation in Physical Rehabilitation Activities: An Integrative Review. Re-

habilitation Nursing 40()209-223. 

Systemaattinen kat-

saus 

40 erilaista potilaan osallistumista mittaavaa mittaria arvi-

oitiin ja testattiin käytännössä. Kaikki instrumentit vaikut-

taisivat olevan hyödyllisiä arvioimaan jotakin tiettyä näkö-

kulmaan potilaan osallisuudessa kuntoutukseen. Instru-

mentit eivät olleet vielä valmiita kliiniseen käyttöön. 

   

Scholl I, Kriston L, Dirmaier J & Härter M (2015) Comparing the nine-

item Shared Decision-Making Questionnaire to the OPTION Scale – an at-

tempt to establish convergent validity. Health Expectations. 18(1):137-150. 

Valiuden ja relabili-

tieetin arviointi 

Shared Decision-Making Questionnaire (SDM-Q-9) OP-

TION Scale. Tutkimuksessa vertailtu kahden potilaan pää-

töksen tekoon osallistumista mittaavaa instrumenttia. Poti-

laan osallistuminen omaa hoitoaan koskevan yhteiseen 

päätöksentekoon jää haasteeksi. 

   

Suhonen R, Tsangari H, Leino-Kilpi H, Papastavrou E & Gustafsson M-L 

(2013) Yksilöllinen hoito potilaiden ja hoitajien näkemysten vertailu. Hoi-

totiede 25(2):80-91. 

Tutkimusartikkeli Mittari mittaa potilaiden ja hoitajien näkemyksiä yksilölli-

sestä hoidosta.  

   

Terävä K (2011) Asiakas, idea ja organisaatio: Tapaustutkimus Lempäälän 

terveyskeskus 

Pro Gradu-tutkielma Tutkimukseen kehitetty oma mittari, mittaa asiakkaiden in-

novaatioiden hyödyntämistä terveydenhuollossa. 

Trujols J, Portella M, Iraurgi I, Campins J, Sinol N & Perez de Los Com-

bos J (2013) Patient-reported outcome measures: Are they patient-gener-

ated, patient-centred or patient-valued?  

Artikkeli PROMs (Patient-reported outcome measures) Todettu, että 

uuden mittarin kehittämisessä tulisi huomioida potilaan nä-

kökulma laadullisen tutkimuksen ja potilaan osallistumisen 

avulla. Osallistumista mittaavat mittarit eivät eroa perintei-

sistä mittareista, jos niissä ei näy potilaan näkökulmaa. 
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Mittari 1. Mittarin väittämät ennen asiantuntijapaneelin arviointia. 

 

Tutkimusta varten tarvitsemme tietoja taustastasi. Ole hyvä ja täytä jokaisesta kohdasta sinua parhaiten kuvaava 

vastaus. 

 

1. Taustatiedot  
A. Sukupuoli: 
 
1. Nainen 
2. Mies 
3. En halua kertoa/ muu 
 

B. Ikä:  
 
 ________ vuotta 

 
C. Siviilisääty: 
 
1. Naimaton 
2. Avio‒ / avoliitossa/ rekisteröity parisuhde 
3. Eronnut 
4. Leski 
 
 

 
D. Asuminen: 
 
1. Asun yksin 
2. Jonkun kanssa 
 
E. Etäisyys päiväsairaalaan: 
 
1. 0 ‒ 50 km 
2. 50 ‒ 100 km 
3. Enemmän kuin 100 km 
 

 
F. Käyntikerta: 
 
1. Ensimmäinen käyntikerta 
2. Useita käyntikertoja 
 
 

 
G. Käyntini syy: 
 
1. Tulin lääkehoitoon / trombosyyttien tai veren-

siirtoon 
2. Tulin toimenpiteeseen 
 
3. Muu syy, mikä _______________________ 
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2. Osallistuminen 
A. Potilaan osallistuminen tarkoittaa potilaan 

mahdollisuutta osallistua omaa hoitoa koske-
viin suunnitelmiin. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
B. Potilaan osallistuminen tarkoittaa potilaan 

mahdollisuutta osallistua omaa hoitoa koske-
viin päätöksiin. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
C. Potilaan osallistuminen tarkoittaa potilaan 

osallistumista hoidon toteutukseen. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
D. Potilaan osallistumisella tarkoitetaan potilaan 

ja hoitohenkilökunnan välistä yhteistyötä. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
E. Potilaan osallistumisella tarkoitetaan potilaan 

ja hoitohenkilökunnan välistä vuorovaiku-
tusta. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
F. Potilaan osallistumisella tarkoitetaan potilaan 

ja hoitohenkilökunnan välistä tiedon jaka-
mista. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
G. Potilaan osallistumisella tarkoitetaan potilaan 

henkilökohtaisten hoidon tarpeiden huomioin-
tia. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
H. Potilaan osallistuminen on potilaan omaa sai-

rauden hoitamista. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
I. Potilaan omaan hoitoon osallistuminen 

on mielestäni merkityksellistä. 
Ei lainkaan merkitystä    1    2    3    4    5    Paljon merkitystä 

 

J. Potilaan hoitoon osallistuminen on jotain muuta, kuin yllä mainitut, mitä: 
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3. Vuorovaikutus 

A. Keskustelin toimenpiteestä tai lääkehoidosta 
päiväsairaalan hoitohenkilökunnan kanssa en-
nen sairaalaan tuloa.   

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
B. Keskustelin toimenpiteestä tai lääkehoidosta 

hoitohenkilökunnan kanssa päiväsairaalassa. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
C. Keskustelin toimenpidettäni tai lääkehoitoani 

koskevista jatkohoito suunnitelmista päiväsai-
raalassa.  

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
D. Päiväsairaalan henkilökunta tuki minua. Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 
   
E. Päiväsairaalan henkilökunta kuunteli minua. Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 
   
F. Päiväsairaalan hoitohenkilökunta osoitti myö-

tätuntoa minulle. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
G. Sain puhua vapaasti sairauteeni ja sen hoitoon 

liittyvistä henkilökohtaisista huolenaiheistani. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
H. Vuorovaikutuksella oli merkitystä 

omaan hoitoon osallistumiseeni päivä-
sairaalassa.  

Ei lainkaan merkitystä    1    2    3    4    5    Paljon merkitystä 

   
I. Hoitohenkilökunnan ja potilaan väli-

sellä vuorovaikutuksella on merkitystä 
potilaan hoitoon osallistumiseen. 

Ei lainkaan merkitystä    1    2    3    4    5    Paljon merkitystä 

 

4. Tieto 

A. Saamani tieto toimenpiteestä tai lääkehoi-
dosta auttoi minua osallistumaan hoitooni en-
nen päiväsairaalaan tuloa. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
B. Saamani tieto toimenpiteestä tai lääkehoi-

dosta auttoi minua osallistumaan hoitooni 
päiväsairaalassa. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
C. Saamani tieto toimenpiteestä tai lääkehoi-

dosta auttoi minua osallistumaan jatkohoitoni 
suunnitteluun päiväsairaalassa. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
D. Sain päiväsairaalassa riittävästi tietoa omasta 

toimenpiteestä tai lääkehoidostani. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
E. Sain päiväsairaalassa yhdenmukaista tietoa 

omasta toimenpiteestä tai lääkehoidostani. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
F. Sain päiväsairaalassa ajantasaista tietoa 

omasta toimenpiteestä tai lääkehoidostani. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

G. Sain päiväsairaalassa yksilöllistä tietoa 
omasta toimenpiteestä tai lääkehoidostani. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   



LIITE 3 (4) 

 
H. Toimenpiteestä tai lääkehoidosta saa-

dulla tiedolla on merkitystä siihen, 
kuinka paljon potilas voi osallistua 
omaan hoitoonsa. 

Ei lainkaan merkitystä    1    2    3    4    5    Paljon merkitystä 

 

5. Yksilöllisyys 

A. Henkilökohtaiset tarpeeni huomioitiin toimen-
piteen tai lääkehoidon suunnittelussa. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
B. Henkilökohtaiset toimenpiteeseen tai lääke-

hoitoon vaikuttavat tarpeeni huomioitiin päi-
väsairaala käynnin aikana. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
C. Henkilökohtaiset toimenpiteeseen tai lääke-

hoitoon vaikuttavat tarpeeni huomioitiin päi-
väsairaalassa jatkohoidon suunnittelussa. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
D. Aikaisemmat hoitokokemukseni huomioitiin 

päiväsairaala käynnin aikana. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
E. Yksityiselämäni huomioitiin päiväsairaala 

käynnin aikana. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
F. Muut, kuin tulosyyhyn liittyvät sairauteni huo-

mioitiin päiväsairaala käynnin aikana. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
G. Sain päiväsairaalassa sitä hoitoa mitä sairau-

teni tai oireeni mielestäni edellyttivät. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
H. Potilaan henkilökohtaisten tarpeiden 

huomioinnilla on merkitystä potilaan 
omaan hoitoon osallistumiseen. 

Ei lainkaan merkitystä    1    2    3    4    5   Paljon merkitystä 

 

6. Oma aktiivisuus ja ympäristö 
A. Osallistuin päiväsairaalassa oman toi-

menpiteeni tai lääkehoitoni suunnitte-
luun. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
B. Osallistuin päiväsairaalassa omaan hoi-

tooni sairaalapäivän aikana. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
C. Osallistuin päiväsairaalassa oman jatko-

hoitoni suunnitteluun. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   
D. Haluan olla osallisena oman sairauteni 

hoitoa koskevissa päätöksissä. 
Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

   

E. Oma aktiivisuuteni sairauteni hoidossa 
on minulle merkityksellistä. 

Ei lainkaan merkitystä    1    2    3    4    5    Paljon merkitystä 
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F. Potilaan omalla osallistumisella toimen-
piteeseen tai lääkehoitoon on merkitystä 
hoidon toteutumiseen. 

Ei lainkaan merkitystä    1    2    3    4    5    Paljon merkitystä 

   

G. Asuinympäristöni vaikutti omaan hoitoon 
osallistumiseeni päiväsairaalassa. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

H. Etäisyys sairaalaan vaikutti omaan toi-
menpiteeseen tai lääkehoitoon osallistu-
miseen. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

I. Perheeni ja läheiseni huomioitiin sairau-
teni hoidossa. 

Täysin erimieltä    1    2    3    4    5    Täysin samaa mieltä 

J. Perheellä ja läheisillä on suuri 
merkitys oman sairauteni hoi-
dossa. 

Ei lainkaan merkitystä    1    2    3    4    5    Paljon merkitystä 

 

 

Kiitos osallistumisestasi! 
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Taulukko 4. Mittarin sisällönvaliditeetti asiantuntijapaneelin mukaan. 
Alkuperäinen väittämä Oleellisten vastausten määrä CVI-I S-CVI/Ave 

Potilaan osallistuminen tarkoittaa potilaan mahdollisuutta 

osallistua omaa hoitoa koskeviin suunnitelmiin. 

20 1,00 0,94 

Potilaan osallistuminen tarkoittaa potilaan mahdollisuutta 

osallistua omaa hoitoa koskeviin päätöksiin. 

20 1,00  

Potilaan osallistuminen tarkoittaa potilaan osallistumista hoi-

don toteutukseen 
19 

 

0,95  

Potilaan osallistumisella tarkoitetaan potilaan ja hoitohenki-

lökunnan välistä yhteistyötä. 

19 0,95  

Potilaan osallistumisella tarkoitetaan potilaan ja hoitohenki-

lökunnan välistä vuorovaikutusta. 

19 0,95  

Potilaan osallistumisella tarkoitetaan potilaan ja hoitohenki-

lökunnan välistä tiedon jakamista. 

19 0,95  

Potilaan osallistumisella tarkoitetaan potilaan henkilökohtais-

ten hoidon tarpeiden huomiointia. 

18 0,90  

Potilaan osallistuminen on potilaan omaa sairauden hoita-

mista. 

18 0,90  

Potilaan omaan hoitoon osallistuminen on mielestäni merki-

tyksellistä. 

18 0,90  

Potilaan hoitoon osallistuminen on jotain muuta, kuin yllä 

mainitut, mitä: 

18 0,90  

 Yhteensä 9,40  

Keskustelin toimenpiteestä tai lääkehoidosta päiväsairaalan 

hoitohenkilökunnan kanssa ennen sairaalaan tuloa.   

17 0,90  

Keskustelin toimenpiteestä tai lääkehoidosta hoitohenkilö-

kunnan kanssa päiväsairaalassa. 

19 1,00  

Keskustelin toimenpidettäni tai lääkehoitoani koskevista 

jatkohoito suunnitelmista päiväsairaalassa. 

18 0,95  

Päiväsairaalan henkilökunta tuki minua. 18 0,95  

Päiväsairaalan henkilökunta kuunteli minua 18 0,95  

Päiväsairaalan hoitohenkilökunta osoitti myötätuntoa mi-

nulle. 

18 0,95  

Sain puhua vapaasti sairauteeni ja sen hoitoon liittyvistä 

henkilökohtaisista huolenaiheistani. 

18 0,95  

Vuorovaikutuksella oli merkitystä omaan hoitoon osallistu-

miseeni päiväsairaalassa. 

18 0,95  

Hoitohenkilökunnan ja potilaan välisellä vuorovaikutuk-

sella on merkitystä potilaan hoitoon osallistumiseen. 

17 0,95  

 Yhteensä 8,45  

Saamani tieto toimenpiteestä tai lääkehoidosta auttoi minua 

osallistumaan hoitooni ennen päiväsairaalaan tuloa. 

20 1,00  

Saamani tieto toimenpiteestä tai lääkehoidosta auttoi minua 

osallistumaan hoitooni päiväsairaalassa. 

19 0,95  

Saamani tieto toimenpiteestä tai lääkehoidosta auttoi minua 

osallistumaan jatkohoitoni suunnitteluun päiväsairaalassa 

19 0,95  

Sain päiväsairaalassa riittävästi tietoa omasta toimenpi-

teestä tai lääkehoidostani. 

20 1,00  

Sain päiväsairaalassa yhdenmukaista tietoa omasta toimen-

piteestä tai lääkehoidostani 

17 0,90  

Sain päiväsairaalassa ajantasaista tietoa omasta toimenpi-

teestä tai lääkehoidostani. 

18 0,95  

Sain päiväsairaalassa yksilöllistä tietoa omasta toimenpi-

teestä tai lääkehoidostani. 

18 0,95  
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Toimenpiteestä tai lääkehoidosta saadulla tiedolla on mer-

kitystä siihen, kuinka paljon potilas voi osallistua omaan 

hoitoonsa. 

18 1,00  

 Yhteensä 7,70  

 

    

Henkilökohtaiset tarpeeni huomioitiin toimenpiteen tai lää-

kehoidon suunnittelussa. 

20 1,00  

Henkilökohtaiset toimenpiteeseen tai lääkehoitoon vaikut-

tavat tarpeeni huomioitiin päiväsairaala käynnin aikana. 

20 1,00  

Henkilökohtaiset toimenpiteeseen tai lääkehoitoon vaikut-

tavat tarpeeni huomioitiin päiväsairaalassa jatkohoidon 

suunnittelussa. 

19 0,95  

Aikaisemmat hoitokokemukseni huomioitiin päiväsairaala 

käynnin aikana. 

19 0,95  

Yksityiselämäni huomioitiin päiväsairaala käynnin aikana. 14 0,70  

Muut, kuin tulosyyhyn liittyvät sairauteni huomioitiin päi-

väsairaala käynnin aikana. 

19 1,00  

Sain päiväsairaalassa sitä hoitoa mitä sairauteni tai oireeni 

mielestäni edellyttivät. 

20 1,00  

Potilaan henkilökohtaisten tarpeiden huomioinnilla on mer-

kitystä potilaan omaan hoitoon osallistumiseen 

20 1,00  

 Yhteensä 7,55  

Osallistuin päiväsairaalassa oman toimenpiteeni tai lääke-

hoitoni suunnitteluun. 

18 0,90  

Osallistuin päiväsairaalassa omaan hoitooni sairaalapäivän 

aikana. 

17 0,85  

Osallistuin päiväsairaalassa oman jatkohoitoni suunnitte-

luun. 

19 0,95  

Haluan olla osallisena oman sairauteni hoitoa koskevissa 

päätöksissä. 

20 1,00  

Oma aktiivisuuteni sairauteni hoidossa on minulle merki-

tyksellistä. 

20 1,00  

Potilaan omalla osallistumisella toimenpiteeseen tai lääke-

hoitoon on merkitystä hoidon toteutumiseen 

20 1,00  

Asuinympäristöni vaikutti omaan hoitoon osallistumiseeni 

päiväsairaalassa. 

17 0,85  

Etäisyys sairaalaan vaikutti omaan toimenpiteeseen tai lää-

kehoitoon osallistumiseen. 

17 0,85  

Perheeni ja läheiseni huomioitiin sairauteni hoidossa 18 0,90  

Perheellä ja läheisillä on suuri merkitys oman sairauteni 

hoidossa. 

19 0,95  

 Yhteensä 9,25  
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Taulukko 5. Väittämien muutokset  
Alkuperäinen väittämä Muokattu väittämä 

Potilaan osallistuminen tarkoittaa potilaan mahdollisuutta osal-

listua omaa hoitoa koskeviin suunnitelmiin. 

Osallistumista oman hoidon suunnitteluun kaikissa hoidon 

vaiheissa. 

Potilaan osallistuminen tarkoittaa potilaan mahdollisuutta osal-

listua omaa hoitoa koskeviin päätöksiin. 

Mahdollisuutta vaikuttaa omaa hoitoa koskevaan päätök-

sentekoon sairaalassa. 

Potilaan osallistuminen tarkoittaa potilaan osallistumista hoidon 

toteutukseen 

Osallistumista päiväsairaalassa tapahtuvaan hoitoon. 

Potilaan osallistumisella tarkoitetaan potilaan ja hoitohenkilö-

kunnan välistä yhteistyötä. 

Potilaan ja hoitohenkilökunnan hoitoa koskevaa yhteis-

työtä. 

Potilaan osallistumisella tarkoitetaan potilaan ja hoitohenkilö-

kunnan välistä vuorovaikutusta. 

Tämä osio poistettu, yhteistyö sisältää myös vuorovaikutuk-

sen. 

Potilaan osallistumisella tarkoitetaan potilaan ja hoitohenkilö-

kunnan välistä tiedon jakamista. 

Tämä osio poistettu, yhteistyö sisältää myös tiedon jakami-

sen. 

Potilaan osallistumisella tarkoitetaan potilaan henkilökohtaisten 

hoidon tarpeiden huomiointia. 

Potilaan hoidon tarpeiden huomiointia. 

Potilaan osallistuminen on potilaan omaa sairauden hoitamista. Potilaan omaa sairauden hoitamista. 

Potilaan omaan hoitoon osallistuminen on mielestäni merkityk-

sellistä. 

Potilaan osallistuminen hoitoon on mielestäni merkityksel-

listä. 

Potilaan hoitoon osallistuminen on jotain muuta, kuin yllä maini-

tut, mitä: 

Mielestäni päiväsairaalassa potilaan osallistuminen hoitoon 

on myös: 

 

Lisätty väittämä: 

 Potilaan sitoutumista hoitoon (esimerkiksi lääkehoito, elä-

mäntavat). 

Keskustelin toimenpiteestä tai lääkehoidosta päiväsairaalan hoi-

tohenkilökunnan kanssa ennen sairaalaan tuloa.   

Keskustelin toimenpiteestä tai lääkehoidosta päiväsairaalan 

hoitohenkilökunnan kanssa:  

Ennen sairaalaan tuloa 

Keskustelin toimenpiteestä tai lääkehoidosta hoitohenkilökunnan 

kanssa päiväsairaalassa. 

Päiväsairaalassa 

Jatkohoidon suunnitellussa 

Keskustelin toimenpidettäni tai lääkehoitoani koskevista jatko-

hoito suunnitelmista päiväsairaalassa. 

 

Päiväsairaalan henkilökunta tuki minua. Koin saavani riittävästi sairauteni hoitoon liittyvää tukea 

hoitohenkilökunnalta päiväsairaalassa. 

Päiväsairaalan henkilökunta kuunteli minua. Hoitohenkilökunta kuunteli minua riittävästi päiväsairaa-

lassa. 

Päiväsairaalan hoitohenkilökunta osoitti myötätuntoa minulle. Tämä väittämä poistettu, väittämä 4 kattaa myös myötätun-

non. 

Sain puhua vapaasti sairauteeni ja sen hoitoon liittyvistä henkilö-

kohtaisista huolenaiheistani. 

Sain puhua vapaasti sairauteeni ja sen hoitoon liittyvistä 

huolenaiheistani hoitohenkilökunnalle päiväsairaalassa. 

 Sain ilmaista riittävästi tunteitani hoitohenkilökunnalle päi-

väsairaalassa. 

Vuorovaikutuksella oli merkitystä omaan hoitoon osallistumi-

seeni päiväsairaalassa. 

Vuorovaikutuksella hoitohenkilökunnan kanssa on merki-

tystä hoitoon osallistumiseeni päiväsairaalassa. 

Hoitohenkilökunnan ja potilaan välisellä vuorovaikutuksella on 

merkitystä potilaan hoitoon osallistumiseen. 

Päiväsairaalan hoitohenkilökunnan ja potilaan välisellä 

vuorovaikutuksella on yleisesti merkitystä potilaan hoitoon 

osallistumiseen. 

Saamani tieto toimenpiteestä tai lääkehoidosta auttoi minua osal-

listumaan hoitooni ennen päiväsairaalaan tuloa. 

Saamani tieto toimenpiteestä tai lääkehoidosta auttoi minua 

osallistumaan hoitooni: 

Ennen päiväsairaalaan tuloa (Esimerkiksi osasin valmistau-

tua hoitoon). 

Saamani tieto toimenpiteestä tai lääkehoidosta auttoi minua osal-

listumaan hoitooni päiväsairaalassa. 

Päiväsairaalassa (Esimerkiksi millaisia oireita minun tulisi 

seurata) 

Saamani tieto toimenpiteestä tai lääkehoidosta auttoi minua osal-

listumaan jatkohoitoni suunnitteluun päiväsairaalassa. 

Jatkohoitoni suunnittelusta (Esimerkiksi kontrollikäynnit, 

ohjaus, kotiutuminen jne.) 

Sain päiväsairaalassa riittävästi tietoa omasta toimenpiteestä tai 

lääkehoidostani. 

Sain päiväsairaalassa hoitohenkilökunnalta riittävästi tietoa 

hoidostani. 
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Sain päiväsairaalassa yhdenmukaista tietoa omasta toimenpi-

teestä tai lääkehoidostani. 

Sain päiväsairaalassa hoitohenkilökunnalta samanlaista 

(yhdenmukaista) tietoa omasta hoidostani. 

Sain päiväsairaalassa ajantasaista tietoa omasta toimenpiteestä tai 

lääkehoidostani. 

Väittämä 4. kattaa tämän kohdan 

Sain päiväsairaalassa yksilöllistä tietoa omasta toimenpiteestä tai 

lääkehoidostani. 

Väittämä 4. kattaa tämän kohdan 

Toimenpiteestä tai lääkehoidosta saadulla tiedolla on merkitystä 

siihen, kuinka paljon potilas voi osallistua omaan hoitoonsa. 

Hoitohenkilökunnalta saadulla tiedolla on yleisesti merki-

tystä potilaan omaan hoitoon osallistumiseen. 

Lisätty väittämä: 

 Osallistumistani tuki hoitoani koskevan tiedon saaminen 

siihen sopivassa tilassa. (Esimerkiksi hoitotilassa tai haas-

tatteluhuoneessa). 

Henkilökohtaiset tarpeeni huomioitiin toimenpiteen tai lääkehoi-

don suunnittelussa. 

Henkilökohtaiset tarpeeni huomioitiin päiväsairaalassa: 

Hoidon suunnittelussa. 

Henkilökohtaiset toimenpiteeseen tai lääkehoitoon vaikuttavat 

tarpeeni huomioitiin päiväsairaala käynnin aikana. 

Päiväsairaalakäynnin aikana. 

Jatkohoidon suunnittelussa. 

Henkilökohtaiset toimenpiteeseen tai lääkehoitoon vaikuttavat 

tarpeeni huomioitiin päiväsairaalassa jatkohoidon suunnittelussa. 

 

Aikaisemmat hoitokokemukseni huomioitiin päiväsairaala käyn-

nin aikana. 

Päiväsairaalan hoitohenkilökunta huomioi aikaisemmat 

hoitokokemukseni. 

Yksityiselämäni huomioitiin päiväsairaala käynnin aikana. Tämä väittämä poistettu sisällönvaliditeetin arvioinnin mu-

kaisesti tarpeettomana. 

Muut, kuin tulosyyhyn liittyvät sairauteni huomioitiin päiväsai-

raala käynnin aikana. 

Hoitohenkilökunta huomioi perussairauteni päiväsairaa-

lassa. 

Sain päiväsairaalassa sitä hoitoa mitä sairauteni tai oireeni mie-

lestäni edellyttivät. 

Sain päiväsairaalassa sitä hoitoa mitä sairauteni tai oireeni 

mielestäni edellyttivät. 

Potilaan henkilökohtaisten tarpeiden huomioinnilla on merki-

tystä potilaan omaan hoitoon osallistumiseen. 

Potilaan henkilökohtaisten tarpeiden huomioinnilla on ylei-

sesti merkitystä potilaan hoitoon osallistumiseen. 

 Lisätty väittämät: 

Päiväsairaalan hoitoympäristö tuki hoitoon osallistumistani. 

Koen vointini riittävän hyväksi, että voin osallistua omaan 

hoitooni 

Osallistuin päiväsairaalassa oman toimenpiteeni tai lääkehoitoni 

suunnitteluun. 

Osallistuin mielestäni riittävästi: 

Hoitoni suunnitteluun ennen päiväsairaalaan tuloa (esimer-

kiksi kerroin oireistani tai voinnistani). 

Osallistuin päiväsairaalassa omaan hoitooni sairaalapäivän ai-

kana. 

Hoitooni päiväsairaalassa (esimerkiksi hoitoani koskeva 

yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa). 

Osallistuin päiväsairaalassa oman jatkohoitoni suunnitteluun. Jatkohoitoni suunnitteluun päiväsairaalassa (kontrollikäyn-

nit, ohjaus, kotiutuminen). 

Haluan olla osallisena oman sairauteni hoitoa koskevissa päätök-

sissä. 

Haluan olla osallisena sairauteni hoitoa koskevissa päätök-

sissä. 

Oma aktiivisuuteni sairauteni hoidossa on minulle merkityksel-

listä. 

Oma aktiivinen osallistumiseni voi vaikuttaa hoidon toteu-

tumiseen. 

Potilaan omalla osallistumisella toimenpiteeseen tai lääkehoitoon 

on merkitystä hoidon toteutumiseen. 

Potilaan omalla aktiivisuudella on yleisesti merkitystä hoi-

don toteutumiselle. 

Asuinympäristöni vaikutti omaan hoitoon osallistumiseeni päivä-

sairaalassa. 

Asuminen (yksin, puolison tai omaisen kanssa) vaikutti hoi-

toon osallistumiseeni. 

Etäisyys sairaalaan vaikutti omaan toimenpiteeseen tai lääkehoi-

toon osallistumiseen. 

Etäisyys sairaalaan vaikutti omaan osallistumiseeni. 

Perheeni ja läheiseni huomioitiin sairauteni hoidossa. Perheeni ja läheiseni huomioitiin hoidossani. 

Perheellä ja läheisillä on suuri merkitys oman sairauteni hoi-

dossa. 

Perheelläni ja läheisilläni on merkitystä oman sairauteni 

hoidossa. 

Lisätty väittämät:  

 Sairauteni ja terveyteni hoitaminen kuuluu vain hoitohenki-

lökunnalle. 

Päiväsairaalan hoitoympäristöllä oli merkitystä hoitoon 

osallistumiseeni. 
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Mittari 2.  Saatekirja ja lopullinen mittari asiantuntijapaneelin arvioinnin jälkeen 

 

 

Hyvä päiväsairaalan asiakas! 

 

Pyydämme teitä osallistumaan potilaslähtöiseen tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida asiakkaan 

osallisuutta / osallistumista omaan hoitoonsa päiväsairaalassa tai vastaavaa hoitoa tuottavassa hoitoyksikössä. 

Tavoitteena on tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttöön mittari, jonka avulla voidaan jatkossa 

tuottaa tietoa, jolla voidaan edistää potilaiden osallistumista omaan hoitoonsa sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä siitä kieltäytyminen vaikuta teidän hoitoonne millään tavoin. 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä henkilötietojasi tuoda missään vaiheessa esille.  

 

Täyttäkää oheinen lomake huolellisesti ja vastatkaa jokaiseen kohtaan. Kyselylomakkeen voi palauttaa nimettö-

mänä potilaskahvihuoneessa sijaitsevaan palautuslaatikkoon.  

 

Ystävällisin terveisin 

 

TtK Satu Mikkonen 

TtM opiskelija, Oulun yliopisto 

Oulun yliopistollinensairaala, päiväsairaala, sairaanhoitaja 

satu.mikkonen@student.oulu.fi 
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1. Tutkimusta varten tarvitsemme tietoja taustastasi. Ole hyvä ja täytä jokaisesta kohdasta sinua parhai-

ten kuvaava vastaus. 
1. Sukupuoli: 

 

1. Nainen 

2. Mies 

3. En halua kertoa 

2. Ikä:  

 

 ________ vuotta 

3. Siviilisääty: 

 

1. Naimaton 

2. Avio‒ / avoliitossa/ rekisteröity parisuhde 

3. Eronnut 

4. Leski 

 

5. Etäisyys päiväsairaalaan: 

 

1. 0 ‒ 50 km 

2. 51 ‒ 100 km 

3. Enemmän kuin 100 km 

4. Asuminen: 

 

1. Asun yksin 

2. Asun puolisoni kanssa 

3. Asun täysi-ikäisen läheisen kanssa 

 

 

6. Käyntikerta: 

 

1. Ensimmäinen käyntikerta päiväsairaalassa 

2. Toinen käyntikerta päiväsairaalassa 

3. Kolmas tai useampi käyntikerta päiväsairaalassa 

 

 

7. Käyntini syy: 

 

1. Tulin lääkehoitoon  

2. Tulin trombosyytti- tai veritiputukseen 

3. Tulin toimenpiteeseen 

4. Muu syy (esimerkiksi hoitooni liittyvä seuranta) mikä: 

__________________________ 

 

2. Mielestäni potilaan osallistuminen päiväsairaalassa on: 
1. Osallistumista oman hoidon suunnitteluun kaikissa 

hoidon vaiheissa. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

2. Mahdollisuutta vaikuttaa omaa hoitoa koskevaan 

päätöksentekoon sairaalassa. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

3. Osallistumista päiväsairaalassa tapahtuvaan hoi-

toon.  
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

4. Potilaan ja hoitohenkilökunnan hoitoa koskevaa yh-

teistyötä. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

5. Potilaan sitoutumista hoitoon (esimerkiksi lääke-

hoito, elämäntavat). 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

6. Potilaan hoidon tarpeiden huomiointia.  Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

7. Potilaan omaa sairauden hoitamista. Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

8. Potilaan osallistuminen hoitoon on merkityksellistä. Paljon merkitystä        1    2    3    4    Ei lainkaan merkitystä 

 

9. Mielestäni päiväsairaalassa potilaan osallistuminen hoitoon on myös: 
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3. Keskustelin päiväsairaalan hoitohenkilökunnan kanssa riittävästi: 
1. Ennen sairaalaan tuloa. Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

2. Päiväsairaalassa. Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

3. Jatkohoitoni suunnitellussa. Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

4. Koin saavani riittävästi sairauteni hoitoon liittyvää 

tukea hoitohenkilökunnalta päiväsairaalassa.  
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

5. Hoitohenkilökunta kuunteli minua riittävästi päivä-

sairaalassa. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

6. Sain puhua vapaasti sairauteeni ja sen hoitoon liit-

tyvistä huolenaiheistani hoitohenkilökunnalle päi-

väsairaalassa. 

Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

7. Sain ilmaista riittävästi tunteitani hoitohenkilökun-

nalle päiväsairaalassa. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

8. Vuorovaikutuksella hoitohenkilökunnan kanssa on 

merkitystä hoitoon osallistumiseeni päiväsairaa-

lassa. 

Paljon merkitystä     1    2    3    4    Ei lainkaan merkitystä 

   

9. Päiväsairaalan hoitohenkilökunnan ja potilaan väli-

sellä vuorovaikutuksella on yleisesti merkitystä po-

tilaan hoitoon osallistumiseen. 

   Paljon merkitystä    1    2    3    4    Ei lainkaan merkitystä 

 

4. Hoitohenkilökunnalta saamani tieto auttoi minua osallistumaan hoitooni: 
1. Ennen päiväsairaalaan tuloa (Esimerkiksi osasin 

valmistautua hoitoon). 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

2. Päiväsairaalassa (Esimerkiksi millaisia oireita mi-

nun tulisi seurata) 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

3. Jatkohoitoni suunnittelusta (Esimerkiksi kontrolli-

käynnit, ohjaus, kotiutuminen jne.) 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

4. Sain päiväsairaalassa hoitohenkilökunnalta riittä-

västi tietoa hoidostani. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

5. Osallistumistani tuki hoitoani koskevan tiedon saa-

minen siihen sopivassa tilassa. (Esimerkiksi hoitoti-

lassa tai haastatteluhuoneessa). 

Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

6. Sain päiväsairaalassa hoitohenkilökunnalta saman-

laista (yhdenmukaista) tietoa omasta hoidostani. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

7. Hoitohenkilökunnalta saadulla tiedolla on yleisesti 

merkitystä potilaan omaan hoitoon osallistumiseen. 
Paljon merkitystä   1    2    3    4    Ei lainkaan merkitystä 

 

5. Päiväsairaalassa henkilökohtaiset hoidon tarpeeni (Esimerkiksi lääkitys tai ravitsemus) huomioitiin: 
1. Hoidon suunnittelussa. Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

2. Päiväsairaalakäynnin aikana. Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

3. Jatkohoidon suunnittelussa. Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 
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4. Päiväsairaalan hoitohenkilökunta huomioi aikai-

semmat hoitokokemukseni. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

5. Päiväsairaalan hoitoympäristö tuki hoitoon osallis-

tumistani. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

6. Hoitohenkilökunta huomioi perussairauteni päivä-

sairaalassa. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

7. Sain päiväsairaalassa sitä hoitoa, mitä sairauteni tai 

oireeni mielestäni edellyttivät. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

8. Koen tämänhetkisen vointini riittävän hyväksi, että 

voin osallistua omaan hoitooni päiväsairaalassa. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

9. Potilaan henkilökohtaisten tarpeiden huomioinnilla 

on yleisesti merkitystä potilaan hoitoon osallistumi-

seen. 

Paljon merkitystä        1    2    3    4    Ei lainkaan merkitystä 

 

6. Osallistuin mielestäni riittävästi: 
1. Hoitoni suunnitteluun ennen päiväsairaalaan tuloa 

(esimerkiksi kerroin oireistani tai voinnistani). 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

2. Hoitooni päiväsairaalassa (esimerkiksi hoitoani 

koskeva yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa). 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

3. Jatkohoitoni suunnitteluun päiväsairaalassa (kont-

rollikäynnit, ohjaus, kotiutuminen). 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

4. Haluan olla osallisena sairauteni hoitoa koskevissa 

päätöksissä. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

5. Sairauteni ja terveyteni hoitaminen kuuluu vain 

hoitohenkilökunnalle. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

6. Oma aktiivinen osallistumiseni sairauteni hoitoon 

voi vaikuttaa hoidon toteutumiseen. 
Paljon merkitystä   1    2    3    4   Ei lainkaan merkitystä 

   

7. Potilaan omalla aktiivisella osallistumisella on 

yleisesti merkitystä hoidon toteutumiselle. 
Paljon merkitystä   1    2    3    4   Ei lainkaan merkitystä 

   

8. Päiväsairaalan hoitoympäristöllä oli merkitystä 

hoitoon osallistumiseeni. 
Paljon merkitystä   1    2    3    4   Ei lainkaan merkitystä 

   

9. Asuminen (yksin, puolison tai omaisen kanssa) 

vaikutti hoitoon osallistumiseeni. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

10. Etäisyys sairaalaan vaikutti omaan osallistumi-

seeni. 
Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

11. Perheeni ja läheiseni huomioitiin hoidossani. Täysin samaa mieltä    1    2    3    4    Täysin erimieltä 

   

12. Perheelläni ja läheisilläni on merkitystä sairauteni 

hoidossa.  
Paljon merkitystä   1    2    3    4   Ei lainkaan merkitystä 

Kiitos osallistumisestasi!
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Taulukko 6. Väittämäkohtaiset vastausmäärät 
Lyhennetty väittämä n keskiarvo keskihajonta 

Osallistumista hoidon suunnitteluun hoidon kaikissa vaiheissa. 293 1,99 ,89 

Mahdollisuus vaikuttaa hoitoon. 292 1,88 ,86 

Osallistumista hoitoon. 291 1,80 ,91 

Potilaan ja hoitohenkilökunnan yhteistyötä. 296 1,45 ,74 

Osallistuminen on sitoutumista. 293 1,46 ,77 

Hoidon tarpeiden huomiointia. 295 1,49 ,75 

Osallistuminen on omaa hoitamista. 293 1,49 ,77 

Osallistuminen hoitoon on merkityksellistä. 294 1,37 ,70 

Keskustelu ennen sairaalaan tuloa. 289 1,90 1,08 

Keskustelu sairaalassa. 291 1,40 ,73 

Keskustelu jatkohoidosta. 274 1,79 ,94 

Saatu tuki. 290 1,49 ,80 

Riittävä kuuntelu. 294 1,31 ,68 

Sain puhua vapaasti sairaudestani. 296 1,42 ,75 

Sain ilmaista tunteita 296 1,49 ,78 

Vuorovaikutuksen merkitys itselle. 293 1,41 ,79 

Vuorovaikutuksen yleinen merkitys. 294 1,37 ,75 

Saatu tieto hoitoa edeltävästi. 292 1,70 ,94 

Saatu tieto sairaalassa. 292 1,64 ,82 

Saatu tieto jatkohoidosta. 285 1,72 ,92 

Riittävä tieto. 291 1,48 ,77 

Tiedon saaminen sopivassa hoitotilassa. 291 1,75 ,91 

Yhdenmukainen tieto. 291 1,52 ,80 

Tiedon saamisen yleinen merkitys. 290 1,34 ,71 

Yksilöllisyys hoidon suunnittelussa. 286 1,57 ,87 

Yksilöllisyys sairaalassa. 291 1,46 ,77 

Yksilöllisyys jatkohoidon suunnittelussa. 281 1,63 ,88 

Aikaisemmat hoitokokemukset. 289 1,56 ,85 

Hoitoympäristön tuki osallistumiseen. 292 1,58 ,78 

Perussairauksien huomiointi. 287 1,49 ,78 

Oikean hoidon saaminen. 290 1,21 ,64 

Omavointi on riittävän hyvä osallistumiseen. 290 1,25 ,63 

Yksilöllisyys yleinen merkitys hoitoon osallistumiseen. 290 1,28 ,69 

Osallistuminen hoidon suunnitteluun. 288 1,55 ,84 

Osallistuminen hoitoon sairaalassa. 294 1,39 ,71 

Osallistuminen jatkohoidon suunnitteluun. 284 1,60 ,83 

Osallistuminen hoitoa koskeviin päätöksiin. 295 1,30 ,72 

Sairauden ja terveyden hoitaminen kuuluu vain henkilökunnalle. 293 2,83 1,19 

Hoidon toteutuminen merkitys.  294 1,33 ,69 

Hoidon toteutumisen yleinen merkitys. 293 1,32 ,69 

Hoitoympäristön merkitys omaan osallistumiseen. 292 1,78 ,93 

Asuminen vaikutti osallistumiseeni. 288 2,47 1,23 

Etäisyys vaikutti osallistumiseeni. 287 2,63 1,25 

Perheeni ja omaisen huomioitiin hoidossani. 285 2,29 1,11 

Perheellä ja omaisilla on merkitystä sairauteni hoidossa. 292 1,66 ,95 
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Taulukko 10. Lopullisen faktorianalyysin tunnusluvut. 
Lyhennetty väittämä Keskiarvo Keskihajonta n 

Osallistumista hoidon suunnitteluun hoidon kaikissa vaiheissa. 2,00 ,89 233 

Mahdollisuus vaikuttaa hoitoon. 1,90 ,87  

Osallistumista hoitoon. 1,80 ,89  

Potilaan ja hoitohenkilökunnan yhteistyötä. 1,45 ,74  

Hoidon tarpeiden huomiointia. 1,48 ,74  

Osallistuminen hoitoon on merkityksellistä. 1,36 ,68  

Keskustelu ennen sairaalaan tuloa. 1,87 1,05  

Keskustelu sairaalassa. 1,38 ,71  

Keskustelu jatkohoidosta. 1,80 ,95  

Saatu tuki. 1,48 ,78  

Riittävä kuuntelu. 1,29 ,65  

Sain puhua vapaasti sairaudestani. 1,40 ,73  

Sain ilmaista tunteita 1,48 ,75  

Vuorovaikutuksen merkitys itselle. 1,39 ,77  

Vuorovaikutuksen yleinen merkitys. 1,36 ,71  

Saatu tieto hoitoa edeltävästi. 1,68 ,92  

Saatu tieto sairaalassa. 1,59 ,81  

Saatu tieto jatkohoidosta. 1,70 ,89  

Riittävä tieto. 1,50 ,78  

Tiedon saaminen sopivassa hoitotilassa. 1,77 ,90  

Yhdenmukainen tieto. 1,51 ,79  

Tiedon saamisen yleinen merkitys. 1,33 ,68  

Yksilöllisyys hoidon suunnittelussa. 1,59 ,87  

Yksilöllisyys sairaalassa. 1,44 ,74  

Yksilöllisyys jatkohoidon suunnittelussa. 1,61 ,88  

Aikaisemmat hoitokokemukset. 1,55 ,84  

Hoitoympäristön tuki osallistumiseen. 1,56 ,76  

Perussairauksien huomiointi. 1,47 ,76  

Oikean hoidon saaminen. 1,19 ,59  

Yleinen merkitys yksilöllisyys. 1,26 ,65  

Osallistuminen hoitoon sairaalassa. 1,38 ,69  

Osallistuminen jatkohoidon suunnitteluun. 1,57 ,80  

Osallisuus hoitoa koskevissa päätöksissä 1,30 ,71  

Hoidon toteutuminen merkitys.  1,33 ,67  

Hoidon toteutumisen yleinen merkitys. 1,31 ,65  
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Taulukko 11. Eksploratiivisen faktorianalyysin kommunaliteetit  
Lyhennetty väittämä  Kommunaliteetti 

Osallistumista hoidon suunnitteluun hoidon kaikissa vaiheissa.  ,70 

Mahdollisuus vaikuttaa hoitoon.  ,71 

Osallistumista hoitoon.  ,41 

Potilaan ja hoitohenkilökunnan yhteistyötä.  ,50 

Hoidon tarpeiden huomiointia.  ,52 

Osallistuminen hoitoon on merkityksellistä.  ,41 

Keskustelu ennen sairaalaan tuloa.  ,41 

Keskustelu sairaalassa.  ,57 

Keskustelu jatkohoidosta.  ,66 

Saatu tuki.  ,63 

Riittävä kuuntelu.  ,77 

Sain puhua vapaasti sairaudestani.  ,75 

Sain ilmaista tunteita  ,69 

Vuorovaikutuksen merkitys itselle.  ,72 

Vuorovaikutuksen yleinen merkitys.  ,84 

Saatu tieto hoitoa edeltävästi.  ,53 

Saatu tieto sairaalassa.  ,54 

Saatu tieto jatkohoidosta.  ,73 

Riittävä tieto.  ,72 

Tiedon saaminen sopivassa hoitotilassa.  ,60 

Yhdenmukainen tieto.  ,65 

Tiedon saamisen yleinen merkitys.  ,68 

Yksilöllisyys hoidon suunnittelussa.  ,74 

Yksilöllisyys sairaalassa.  ,67 

Yksilöllisyys jatkohoidon suunnittelussa.  ,78 

Aikaisemmat hoitokokemukset.  ,54 

Hoitoympäristön tuki osallistumiseen.  ,55 

Perussairauksien huomiointi.  ,52 

Oikean hoidon saaminen.  ,64 

Yleinen merkitys yksilöllisyys.  ,65 

Osallistuminen hoitoon sairaalassa.  ,50 

Osallistuminen jatkohoidon suunnitteluun.  ,51 

Osallisuus hoitoa koskevissa päätöksissä  ,50 

Hoidon toteutuminen merkitys.   ,74 

Hoidon toteutumisen yleinen merkitys.  ,91 
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Taulukko 13. Rotatoidut faktorit 

Lyhennetty väittämä Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 Faktori 4 Faktori 5 Faktori 6 

Osallistumista hoidon suunnitteluun hoidon 

kaikissa vaiheissa. 

    ,76  

Mahdollisuus vaikuttaa hoitoon.     ,75  

Osallistumista hoitoon.     ,51  

Potilaan ja hoitohenkilökunnan yhteistyötä.  ,40     

Hoidon tarpeiden huomiointia.  ,48     

Osallistuminen hoitoon on merkityksellistä.  ,43     

Keskustelu ennen sairaalaan tuloa. ,54      

Keskustelu sairaalassa.   ,40   ,43 

Keskustelu jatkohoidosta. ,70      

Saatu tuki. ,49     ,41 

Riittävä kuuntelu.   ,46   ,53 

Sain puhua vapaasti sairaudestani.   ,48   ,48 

Sain ilmaista tunteita   ,53   ,42 

Vuorovaikutuksen merkitys itselle.  ,76     

Vuorovaikutuksen yleinen merkitys.  ,82     

Saatu tieto hoitoa edeltävästi. ,64      

Saatu tieto sairaalassa. ,61      

Saatu tieto jatkohoidosta. ,78      

Riittävä tieto. ,61  ,48    

Tiedon saaminen sopivassa hoitotilassa. ,62      

Yhdenmukainen tieto. ,53  ,48    

Tiedon saamisen yleinen merkitys.  ,67     

Yksilöllisyys hoidon suunnittelussa. ,64     ,48 

Yksilöllisyys sairaalassa. ,48     ,56 

Yksilöllisyys jatkohoidon suunnittelussa. ,72     ,42 

Aikaisemmat hoitokokemukset.   ,57    

Hoitoympäristön tuki osallistumiseen.   ,59    

Perussairauksien huomiointi.   ,50    

Oikean hoidon saaminen.   ,55    

Yleinen merkitys yksilöllisyys.  ,53 ,41    

Osallistuminen hoitoon sairaalassa.   ,43    

Osallistuminen jatkohoidon suunnitteluun. ,58      

Osallisuus hoitoa koskevissa päätöksissä    ,61   

Hoidon toteutuminen merkitys.     ,77   

Hoidon toteutumisen yleinen merkitys.    ,89   
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Taulukko 16. Cronbachin alfa, hoidon toteutuksen kokonaistilasto. 
 Lyhennetty väittämä Keskiarvo Varianssi Osioiden erottelu kyky Cronbachin Alfa 

Potilaan ja hoitohenkilökunnan yhteistyötä. 12,16 25,13 ,65 ,92 

Hoidon tarpeiden huomiointia. 12,13 24,68 ,71 ,91 

Osallistuminen hoitoon on merkityksellistä. 12,24 25,33 ,65 ,92 

Vuorovaikutuksen merkitys itselle. 12,23 24,42 ,73 ,91 

Vuorovaikutuksen yleinen merkitys. 12,27 24,63 ,77 ,91 

Tiedon saamisen yleinen merkitys. 12,29 24,77 ,76 ,91 

Yleinen merkitys yksilöllisyys. 12,35 24,87 ,78 ,91 

Osallisuus hoitoa koskevissa päätöksissä 12,32 25,39 ,64 ,92 

Hoidon toteutuminen merkitys. 12,30 25,36 ,69 ,91 

Hoidon toteutumisen yleinen merkitys. 12,32 25,37 ,73 ,91 

 

Taulukko 17. Cronbachin alfa, vuorovaikutuksen kokonaistilasto. 

Lyhennetty väittämä Keskiarvo Varianssi Osioiden erottelu kyky Cronbachin Alfa 

Keskustelu sairaalassa. 7,13 10,03 ,73 ,89 

Saatu tuki. 7,03 9,67 ,73 ,90 

Riittävä kuuntelu. 7,23 10,04 ,82 ,88 

Sain puhua vapaasti sairaudestani. 7,11 9,64 ,81 ,88 

Sain ilmaista tunteita 7,03 9,65 ,77 ,89 

Yksilöllisyys sairaalassa. 7,06 10,064 ,667 ,90 

 

  Taulukko 18. Cronbachin alfa, osallistumisen kokonaistilasto. 

Lyhennetty väittämä Keskiarvo Varianssi Osioiden erottelu kyky Cronbachin Alfa 

Osallistumista hoidon suunnitteluun hoidon kai-

kissa vaiheissa. 

3,70 2,42 ,72 ,69 

Mahdollisuus vaikuttaa hoitoon. 3,82 2,57 ,70 ,71 

Osallistumista hoitoon. 3,89 2,69 ,58 ,83 

 

Taulukko 19. Cronbachin alfa, informaation kokonaistilasto. 

Lyhennetty väittämä Keskiarvo Varianssi Osioiden erottelu kyky Cronbachin Alfa 

Keskustelu ennen sairaalaan tuloa. 16,27 48,11 ,64 ,93 

Keskustelu jatkohoidosta. 16,36 48,16 ,73 ,92 

Saatu tieto hoitoa edeltävästi. 16,54 49,97 ,70 ,93 

Saatu tieto sairaalassa. 16,47 48,10 ,79 ,92 

Saatu tieto jatkohoidosta. 16,48 48,66 ,71 ,93 

Riittävä tieto. 16,65 49,48 ,77 ,92 

Tiedon saaminen sopivassa hoitotilassa. 16,40 48,52 ,73 ,92 

Yhdenmukainen tieto. 16,64 49,94 ,72 ,93 

Yksilöllisyys hoidon suunnittelussa. 16,56 48,82 ,74 ,92 

Yksilöllisyys jatkohoidon suunnittelussa. 16,54 48,15 ,79 ,92 

Osallistuminen jatkohoidon suunnitteluun. 16,56 50,21 ,67 ,93 

 

Taulukko 20. Cronbachin alfa, yksilöllisyyden kokonaistilasto. 

 Lyhennetty väittämä Keskiarvo Varianssi Osioinen erottelu kyky Cronbachin Alfa 

Aikaisemmat hoitokokemukset. 5,67 5,382 ,682 ,812 

Hoitoympäristön tuki osallistumiseen. 5,66 5,750 ,664 ,816 

Perussairauksien huomiointi. 5,73 5,555 ,706 ,804 

Oikean hoidon saaminen. 6,02 6,402 ,633 ,826 

Osallistuminen hoitoon sairaalassa. 5,84 6,130 ,623 ,826 

 


