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Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata hoitohenkilöstön työhyvinvointiin ja po-

tilasturvallisuuteen kehitettyä interventioita ja niiden vaikutuksia työhyvinvointiin ja po-

tilasturvallisuuteen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää 

terveydenhuollon organisaatioissa edistämään henkilöstön tietoisuutta työhyvinvoinnin 

ja potilasturvallisuuden välisestä yhteydestä. Hoitotyö on moniammatillista yhteistyötä, 

joten aihetta käsitellään koko hoitohenkilöstön näkökulmasta.  

Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku toteutettiin tietokannoissa Medic, CINAHL ja Scopus. 

Tutkimuskysymyksen ohjaamien hakusanojen avulla tietokannoista löytyi yhteensä 339 

artikkelia, joista sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla valikoitui 5 tutkimuskysymyk-

seen vastaavaa vertaisarvioitua alkuperäistutkimusta. Aineiston analyysi toteutettiin in-

duktiivisen sisällönanalyysin avulla.  

 

Työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta edistävien interventioiden vaikutukset moniam-

matilliseen yhteistyöhön ja työolosuhteisiin olivat seuraavanlaiset: työhyvinvointi edistyi 

koetun kohentuneen tiimistyön, parantuneen kommunikaation, ryhmän tehokkuuden ja 

kohentuneiden ammattitaitojen avulla. Yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen kehit-

täminen edisti myös kokemuksia kohentuneesta työhyvinvoinnista. Interventioiden vai-

kutus kohentuneeseen tietoisuuteen potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin välisestä 

suhteesta hoitotyössä sekä kommunikaation ja toimintatapojen parantumisen koettiin 

edistävän potilasturvallisuutta.   

 

Hoitohenkilöstön tietoisuutta potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin välisestä merki-

tyksestä hoitotyössä on edistettävä koko organisaation tasolla. Koko hoitohenkilöstö ja 

johto on valmennettava ja otettava mukaan muutokseen. Työhyvinvoinnin ja potilastur-

vallisuuden edistäminen on sidottava koko organisaation tavoitteeksi, yhteisten pelisään-

töjen ja toimintatapojen kehittämisen avulla. Tarvitaan kuitenkin kokonaisvaltaisempaa 

tietoa potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin välisestä yhteydestä organisaatiossa. Hoi-

tohenkilöstön kokemusten analysoinnin lisäksi tarvitaan potilaiden kokemusten analy-

sointia ja ilmiöiden seuranta erilaisten tietojärjestelmien avulla, joka luo paremmat edel-

lytykset kehittää konkreettisia räätälöityjä toimia organisaatiossa.  

 

Avainsanat: työhyvinvointi, potilasturvallisuus, interventioiden vaikuttavuus, hoitotyö, 

hoitohenkilöstö, työhyvinvoinnin kehittäminen, potilasturvallisuuden kehittäminen 
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1 JOHDANTO 

Terveydenhuoltolaki 1. luku 8.§ edellyttää terveydenhuollon toimijoilta, että potilaan hoi-

don ja koko terveydenhuollon toiminnan tulee perustua näyttöön ja, että toiminnassa so-

velletaan vain hyviä hoito- ja toimintakäytäntöjä. Toiminnan on oltava laadukasta, tur-

vallista ja asianmukaisesti toteutettua. (Terveydenhuoltolaki 2010/ 1326.) Laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista luku 1. 3.§ varmistaa, että potilaalla on oikeus laadukkaaseen ja 

hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785). 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1. luvun 1. § mukaan potilasturvallisuus ja ter-

veydenhuollon palvelun laatu edellyttää, että terveydenhuollossa toimivat vain koulutetut 

ja riittävällä pätevyydellä varustetut ammattihenkilöt (Laki terveydenhuollon ammatti-

henkilöistä 1994/559). Sosiaali- ja terveysministeriön (2017) Potilas- ja asiakasturvalli-

suusstrategia 2017- 2021 painottaa yhtenäisen turvallisuuskulttuurin kehittämistä ja täy-

täntöönpanoa kaikkien sosiaali- ja terveysalan toimijoiden keskuudessa. Myös terveyden-

huollon asiakas on aktiivinen potilasturvallisuuden toimija. Potilas- ja asiakasturvalli-

suutta käsitellään turvallisuuskulttuurin kehittämisen näkökulmasta, sekä lainsäädännön, 

johtamisen ja vastuun näkökulmasta. Resurssien riittävyys, yhteiset toimintatavat, toimi-

vat seurantajärjestelmät ja henkilöstön osaamisen varmistaminen sekä kattava ja säännöl-

linen kouluttaminen toimivat potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäjinä.  

Potilasturvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa ja organisaation johto sitoutuu po-

tilasturvallisuuden edistämiseen. Organisaation luottamusta herättävä ilmapiiri kannustaa 

haittatapahtumista oppimista syyllistämättä yksittäisiä työntekijöitä. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriön potilasturvallisuushanke. Potilasturvallisuuden työkalut - työvaliokunta 

2009.) Selonteot eivät käsittele potilasturvallisuuden kehittämistä henkilöstön työhyvin-

voinnin edistämisen näkökulmasta.      

Tutkijat ovat yhä enenevässä määrin viime vuosina ryhtyneet tutkimaan työhyvinvoinnin 

merkitystä potilasturvallisuudelle. Vain hyvin työssä jaksavalla ja turvallisuuteen sekä 

tehtäväänsä valtuutetulla hoitohenkilökunnalla on tehokkaat mahdollisuudet hallita hoi-

totyön riskejä ja kehittää potilasturvallisuutta yhteistyössä koko organisaation kanssa. 

(Loeppke ym. 2016.)  

Räisänen & Meretoja (2014) toteavat, että henkilöstön työhyvinvoinnilla on vaikutusta 

hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen. Suomessa on kuitenkin hyvin vähän terveyden-

huollon koko henkilöstöä koskevaa tutkimusta työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden 
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välisestä yhteydestä. Vanhustenhuollossa työssä jaksamisen on todettu olevan hankalaa. 

On todettu, että potilasturvallisuuden ”läheltä piti” tilanteet ja virheet usein yksilöityvät. 

Potilasturvallisuusilmoituksen tekeminen tulee olla yhteistä hyvää palveleva, ilman tur-

haa syyllistämistä. Potilastuvallisuutta vaarantaneita tilanteita pitäisi tutkia koko hoito-

henkilöstön ja organisaation tasolla, jotta potilasturvallisuustapauksista voitaisiin oppia 

ja organisaatiota käytäntöjä voitaisiin kehittää.  

Hoitohenkilöstön työhyvinvointi on suorassa yhteydessä hoidon laatuun, tuloksiin ja hoi-

tovirheiden määrään. Työorganisaation kulttuuri, huonot työskentelyolosuhteet ja ongel-

mat yksityiselämässä voivat aiheuttaa työntekijöille motivaation puutetta, epävarmuutta 

omasta osaamisesta, stressiä, työuupumusta ja sairauspoissaoloja, joka taas vaikuttaa hoi-

don laatuun ja potilasturvallisuuteen. Oikeudenmukainen johtaminen, rakentava palaute, 

mahdollisuus vaikuttaa työolosuhteisiin, hallinnan ja sosiaalisen tuen kokemukset työpai-

kalla edistävät työhyvinvointia. (Aaltonen & Rosenberg 2013.)   

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden vä-

listä yhteyttä hoitotyössä. Tarkoituksena on kuvata hoitohenkilöstön työhyvinvointiin ja 

potilasturvallisuuteen kehitettyjä interventioita. Lisäksi tarkoituksena on kuvata, miten 

interventioilla voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin ja potilasturvallisuuteen. Kirjallisuus-

katsauksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää terveydenhuollon organi-

saatioissa edistämään henkilöstön tietoisuutta työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden 

välisestä yhteydestä. Tutkielman tietoa voidaan käyttää myös työhyvinvointia ja potilas-

turvallisuutta edistävien kehittämishankkeiden innoittamiseen.  
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2 POTILASTURVALLISUUS, TYÖHYVINVOINTI JA 

ORGANISAATION TOIMINTAA EDISTÄVÄT INTERVENTIOIT 

TERVEYDENHUOLLOSSA 

Hoitajien työhyvinvointi koostuu monesta eri osatekijästä. Vahvimpia osatekijöinä ovat 

hoitajien yhteisöllisyyden tunne ja aikaansaatu laadukas potilashoito. Myös työn organi-

sointiin liittyvät tekijät edistävät työhyvinvointia. Hoitajat arvostavat hyvää moniamma-

tillista tiimityötä ja kommunikaatioita, sekä avointa ilmapiiriä, joka luo edellytykset kes-

kustelulle, myös keskinäinen luottamus on tärkeä työhyvinvointia edistävä osatekijä. Po-

tilaiden auttaminen, parantaminen ja potilailta saatu palaute tuottaa työhyvinvointia. 

Työn organisointiin liittyvät tekijät kuten henkilöstöä voimaannuttava johtaminen, osaa-

misen järkevä hyödyntäminen, mahdollisuus kehittää osaamistaan ja järkevä henkilöstö-

resursointi edistävät hyvinvointia työssä. (Ulrich ym. 2014, Utriainen & Kyngäs 2008.)   

Hoitohenkilöstön välinen kunnioittava kommunikaatio on elintärkeää hedelmälliselle yh-

teistyölle. Kommunikaation merkitys on keskeinen kaikelle yhteistyölle. Hoitajien auto-

nomia ja mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, turvallinen työympäristö ja osallistava 

johtaminen heijastuvat myös hyvään hoidon laatuun. (Ulrich ym. 2014.) 

Potilasturvallisuus on organisaation tehokkaalla, osallistavalla ja kokonaisvaltaisella yh-

teistyöllä saavutettu toimintamalli, jolla estetään ja ennakoidaan tapaturmia ja hoitovir-

heitä (Kim ym. 2015 & Stichler 2016). Potilaan suojaaminen hoitovirheiltä on terveyden-

huollon tarkoituksenmukaisen toiminnan edellytys ja ykkösprioriteetti. Hoitovirheet, ris-

kirajoilla käyminen ja potilastapaturmat vaikuttavat potilaaseen, tämän lähipiiriin ja hoi-

tohenkilöstöön. Potilasturvallisuus ei ole vain terveydenhuollon organisaation, työyhtei-

sön ja hallinnon toimintamalli. Tarvitaan potilaiden kokemusasiantuntijuutta kartoitta-

maan toiminnan edellytyksiä. Lisäksi tarvitaan tarkoituksenmukaisia tiloja ja laitteita hoi-

totyölle, joilla estetään ja ennakoidaan tapaturmia ja hoitovirheitä. (Stichler 2016.) 

Interventiot terveydenhuollossa ovat olennainen osa terveydenhuollon toimintaa. Inter-

ventioiden tarkoitus on saavuttaa muutosta potilaan terveydentilassa tekemällä toimenpi-

teistä, puuttumalla potilaan toimintatapoihin ja ohjaamalla potilasta terveyttä kokonais-

valtaisesti edistävään suuntaan. Interventioilla kehitetään myös terveydenhuollon toimin-

taa organisaation tasolla. Tavoitteena on kehittää terveydenhuollon organisaation toimin-

tatapoja terveyttä edistävään suuntaan. (Clark 2012.) Potilaan turvallinen ja laadukas 

hoito on terveydenhuollon toiminnan tavoite (Stichler 2016). Interventiot on 
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suunniteltava tarkasti organisaation tavoitteita, visioita ja arvoja noudattaen, jotta niillä 

olisi positiivisia vaikutuksia organisaation toimintaan (Joint Commission 2013). Inter-

ventiot ovat aina osiensa summa. Interventiot saavat voimansa tarkkaan harkituista ta-

voitteista ja toimintamalleista, joita jatkuvasti seurataan ja joiden vaikutusta tutkitaan 

koko organisaation kannalta. (Clark 2012.) 
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3 POTILASTURVALLISUUS JA TYÖHYVINVOINTI 

TUTKIMUKSEN KOHTEENA 

Joint Commissionin (2013) asiantuntijat toteavat, että potilasturvallisuutta ja työhyvin-

vointia integroivia toimintamalleja on kehitettävä ja toimeenpantava terveydenhuollon 

organisaatioissa jatkuvan tutkimuksen, toimintamallien käytännön kokemuksesta saadun 

tiedon avulla sekä aktiivisen tiedottamisen avulla.  Terveydenhuollon johtoa on kannus-

tettava työturvallisuuden ja potilasturvallisuuden organisaatiokohtaisten toimintamallien 

kehittämisessä. Konkreettiset toimintamallit, jotka tukevat organisaation visioita ja ta-

voitteita ovat avainasemassa henkilöstön sitouttamisessa.   Johdon näkyvä sitoutuminen 

työ- ja potilasturvallisuudelle on merkittävä tekijä turvallisuustoimintamallien toimeen-

panossa. Henkilökunnan turvallisuuskulttuuriin sitouttamisessa tärkeää on johdon sään-

nöllinen yhteydenpito hoitohenkilöstöön turvallisuusasioissa esimerkiksi teemakäyntien 

avulla eri yksiköissä ja todellisten vaaratapahtumien rakentava läpikäynti syyllistämättä 

osallisia.      

Työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuskulttuurin kehittämisessä ensiarvoisen tärkeää on 

myös synergiamahdollisuuksien tunnistaminen koko organisaatiossa aktivoimalla koko 

henkilökunta yhteisten tavoitteiden turvallisuuskulttuuriin. Tähän päästään muun muassa 

poistamalla organisaatiorajoja, tunnistamalla ja tiedottamalla riskeistä koko organisaation 

sisällä, perustamalla moniammatillisia turvallisuuskomiteoita ja analysoimalla organisaa-

tion linjausten ja käytäntöjen odottamattomia seurauksia. Terveydenhuollon turvallisuus-

kulttuurin tutkimuksen säännöllinen seuranta ja oman organisaation turvallisuusriskien 

seuranta auttaa tunnistamaan riskejä organisaatiossa ja kehittämään räätälöityjä ratkaisuja 

erilaisille terveydenhuollon organisaatiolle. Henkilöstön säännöllinen koulutus ja tiedot-

taminen, henkilöstöaktiivien rekrytointi, turvallisuusaloitteiden palkitseminen, turvalli-

suuskäytäntöjen onnistumisista tiedottaminen ja säännöllinen palaute auttavat organisaa-

tion aktiivisen turvallisuuskulttuurin ylläpitämisessä. (Riehle ym. 2013.)    

American College of Occupational and Environmental Medicine ja Underwriters Labo-

ratories Integrated Health and Safety Institute järjesti vuonna 2016 huippukokouksen, 

jonka pyrkimyksenä oli koota tietoa työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden välisestä 

yhteydestä, kehittää suosituksia ja toimintaohjelmia, kannustaa terveydenhuollon organi-

saatioita toteuttamaan toimintaohjelmia sekä etsiä toimivia ratkaisuja toimintaohjelmien 

tehokkuuden arvioimiseen.  Työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta integroivat 
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toimintamallit terveydenhuollon organisaatioiden toiminnassa on jäänyt vähälle huomi-

olle. Työterveyshuolto ja potilasturvallisuutta edistävä tutkimus ja toiminta ovat kehitty-

neet erillisinä tieteenaloina. Terveydenhuollon henkilöstön, johdon ja päätöksentekijöi-

den tietoisuutta ilmiöstä on nostettava.   Nykyinen tutkimus on havainnoivaa. Tarvitaan 

tutkimustietoa työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta edistävistä interventioista, jonka 

avulla voidaan ennaltaehkäistä hoitohenkilöstön hankalia työoloja ja potilasvahinkoja. 

Tarvitaan tietoa potilasturvallisuutta ja työhyvinvointia integroivista tiedonkeruujärjes-

telmistä. Lisäksi tarvitaan näyttöä, siitä miten ”ei syyllistävää” potilasturvallisuuskulttuu-

ria voidaan kehittää. (Loeppke ym. 2016.) 

Welp & Manser (2016) toteavat kirjallisuuskatsauksessaan, joka käsittelee tiimityötä, 

työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta, että valtaosa tutkimustuloksista osoittaa, että työn 

kuormittavuus aiheuttaa riskejä potilasturvallisuudelle. Terveydenhuollossa ryhmätyö on 

välttämätöntä. Työhyvinvointi ja potilasturvallisuus syntyvät ryhmätyössä. Tarvitaan tie-

toa interventioiden vaikuttavuudesta terveydenhuollon moniammatillisissa tiimeissä.    

 McComb ym. (2017) ovat selvittäneet hoitohenkilöstön ja lääkäreiden tiimityöskentelyä 

ja toimintatapoja sekä moniammatillisessa tiimissä vallitsevaa keskinäistä luottamusta. 

Molemmissa ammattiryhmissä luottamus omaan ammattikuntaan on suurempaa. Hoitajat 

luottavat enemmän lääkärikuntaan, kun taas lääkärit luottavat vähemmän hoitohenkilö-

kuntaan. Tutkijat kuuluttavat enemmän yhteistyötä potilastyössä ja yksikön toiminnan 

suunnittelussa. Tavoitteena on tehokkaampi yhteistyö, yhteiset toimintamallit, ammatti-

ryhmien keskinäinen luottamus ja kokonaisvaltaisempi potilasturvallisuus.   

Steege & Rainbow (2017) puhuvat hoitohenkilöstön ”supersankari” työidentiteetistä, 

joka asettaa esteitä työhyvinvointia edistäville interventioille, eteenkin työn ylikuormit-

tavuuden hallinnassa ja optimaalisen työ- ja potilasturvallisuuskulttuurin saavuttamiselle. 

Tutkimuksessa haastatellut sairaanhoitajat kuvailevat muun muassa kiireen ja optimaali-

sen hygienian olevan hyve työyksikössään. Sairaanhoitajat kuvasivat myös täydellistä 

vastuuta potilaistaan ja yksiköstään. Sairaanhoitajilla oli huono omatunto ja he pelkäsivät 

kollegoiden tuomitsevan heidät, elleivät he suorittaneet työvuoron työtehtäviä optimaali-

sesti loppuun saakka. Ylityön tekeminen ja uhrautuminen yksikön ja potilaiden hyväksi 

koettiin velvollisuudeksi. Ylikuormittava työ aiheuttaa työuupumusta ja tyytymättö-

myyttä työhön. Hoitohenkilöstön työkulttuuri on huomioitava ja hoitohenkilöstö on teh-

tävä tietoiseksi työkulttuurinsa piirteistä. Muuten riskinä on, että työhyvinvointia 
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edistävät interventiot eivät toimi. Sheridan & Agim (2014) kuvaavat samantyyppistä ris-

tiriitaa hoitohenkilöstön työidentiteetissä ja hoitoalan työturvallisuuskulttuurissa. Haas-

tatelluista hoitajista puolet myönsi joskus ohittavansa yksikön työ- ja potilasturvallisuus-

ohjelman vedoten henkilöstön alimitoitukseen, kiireeseen ja potilaiden toiveeseen hoidon 

laadusta. Hoitohenkilöstön työidentiteetissä vallitseva uhrautumisen kulttuuri on vaaraksi 

hoitajille itselleen ja potilasturvallisuudelle.  

Hoitohenkilöstön ja koko organisaation välttämätön sitouttaminen työhyvinvointiin ja 

potilasturvallisuuteen tähtäävillä tavoitteilla ja toimintatavoilla on haasteellista (Riehle 

ym. 2013, Joint Commissionin 2013)   osittain hoitohenkilöstön perinteisen työjaon ja 

työidentiteetin vuoksi (Steege & Rainbow 2017, Sheridan & Agim 2014, McComb ym. 

2017) sekä ilmiöiden välisen yhteyden vähäisen tutkimuksen vuoksi (Loeppke ym. 2016). 

On kehitettävä, löydettävä ja arvioitava käytännössä hyviä toimintatapoja, jotka palvele-

vat hoitohenkilöstön jaksamista työssä ja samalla edistävät potilaan hyvää ja turvallista 

hoitoa (Riehle ym. 2013, Joint Commissionin 2013). Hyvä ja turvallinen hoito syntyy 

toimivassa moniammatillisessa tiimityössä (Welp & Manser 2016).   
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITE 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata hoitohenkilöstön työhyvinvointiin 

ja potilasturvallisuuteen kehitettyjä interventioita ja niiden vaikutuksia työhyvinvointiin 

ja potilasturvallisuuteen. Hoitotyö on moniammatillista yhteistyötä ja siksi aihetta käsi-

tellään koko hoitohenkilöstön näkökulmasta. Myös opiskelijat tulevina hoitoalan työnte-

kijöinä on otettu mukaan tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota 

voidaan hyödyntää terveydenhuollon organisaatioissa edistämään henkilöstön tietoi-

suutta työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden välisestä yhteydestä. Tutkielman tietoa 

voidaan käyttää myös työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta edistävien kehittämishank-

keiden innoittamiseen.  

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa haetaan vastausta seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

1. Minkälaisilla interventioilla voidaan vaikuttaa hoitohenkilöstön työhyvinvointiin 

ja potilasturvallisuuteen?  

2. Miten interventiot vaikuttavat hoitohenkilöstön työhyvinvointiin ja potilasturval-

lisuuteen? 
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5 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Kandidaattitutkielman tutkimusmenetelmäksi valittiin tutkimusaiheeseen ja tutkimusky-

symykseen soveltuva tutkimusmenetelmä. Kirjallisuuskatsauksen tehtävä on luoda koko-

naiskuva tietystä aihealueesta, sekä tunnistaa ongelmia ja tiedon aukkoja aihealueesta. 

Kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan kuvata tiettyyn aihealueeseen erilaisin tutkimus-

menetelmin kohdistunutta tutkimusta. Katsauksessa tarkastellaan vertaisarvioituja tieteel-

lisiä artikkeleita objektiivisesti ennakoimatta lopputulosta ja niiden arvoa hoitotieteelli-

selle tutkimukselle kysymyksenasettelun mukaisesta aihealueesta.  (Stolt, Axelin & Su-

honen 2016.) Kirjallisuuskatsaukseen analyysimenetelmäksi valittiin induktiivinen sisäl-

lönanalyysi. Induktiivisen sisällönanalyysin avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä tutkitta-

vasta ilmiöstä tutkimusaineiston perusteella systemaattisesti ja ilman ennakkokäsityksiä 

tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysin avulla voidaan kuvata tutkimuksessa esitettyjen 

käsitteiden välistä riippuvuussuhdetta. (Kyngäs ym. 2011.) Tutkielman aihealueeseen on 

tutustuttava hyvin ja monipuolisesti, samoin tutkimuskysymystä on rajattava riittävästi, 

sillä kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on osoittaa tutkimusalueen yhtenäiset tulokset, 

mutta myös ristiriitaisuudet ja tiedon aukot. (Polit & Beck 2017.)  

Hyvä tutkimuskysymys on aihealueeseen tiukasti kiinnittynyt, fokusoitu ja ajankohtai-

nen. Ongelmallista liian laajassa kysymyksenasettelussa on runsaan tutkimusaineiston 

kattava läpikäynti. Tutkimuskysymys täytyy asetella niin, että tutkijalla on mahdollisuus 

vastata kysymykseen jo olemassa olevan tieteellisen tutkimuksen avulla. Tutkimuskysy-

mykseen fokusoituneet hakusanat tuottavat kuitenkin runsaasti kirjallisuuskatsaukseen 

soveltumatonta aineistoa. Hakuprosessi ei ole koskaan täydellinen, mutta aineiston si-

säänotto- ja poissulkukriteerit ohjaavat tutkijaa koko valintaprosessin ajan sekä otsikon, 

abstraktin että koko tekstin valinnan vaiheessa.  (Stolt, Axelin & Suhonen 2016.) 

Hakuprosessi täytyy suunnitella järjestelmällisesti, sillä kirjallisuuskatsaukseen sisällyte-

tään vain tutkimuskysymykselle relevantit tieteelliset alkuperäistutkimukset. Tutkielman 

pohdinnassa arvioidaan tutkimustulosten luotettavuutta ja painoarvoa tutkimusaiheelle ja 

kirjallisuuskatsauksen tuoreet tutkimustulokset punotaan aihealueen aikaisempaan tutki-

mukseen. (Polit & Beck 2017.)  
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5.1 Aineiston hankinta 

Kirjallisuuskatsauksen aineistoksi valitaan vertaisarvioituja alkuperäistutkimuksia, sillä 

tiedeyhteisön vertaisarviointi tuo luotettavuutta tutkimustuloksiin (Niela-Vilén & Hamari 

2016). Alkuperäistutkimukset antavat kirjallisuuskatsauksen tekijälle mahdollisuuden it-

senäisempään arviointiin aihealueen tutkimustuloksia.  

Hakusanojen tarkka suunnittelu, kuten synonyymien tutkiminen yhdistettynä sinnikkää-

seen luovuuteen antaa hyvät eväät haun onnistumiselle (Lehtiö & Johansson 2016). Usei-

den koehakujen jälkeen suomenkielisiksi hakusanoiksi valikoituivat työhyvinvointi ja po-

tilasturvallisuus, englanninkielisiksi hakusanoiksi valikoituivat: occupational health, oc-

cupational well-being, occupational satisfaction, well-being at wok ja patient safety. Tau-

lukossa 1. on kuvattu tietokannoissa käytetyt hakusanat, sanoja yhdistävät Boolen ope-

raattorit ja käytetyt hakusanojen katkaisut tietokannoittain. Koehauissa esiintynyt haku-

sana interventio (englanniksi intervention) poistettiin, sillä sen avulla hakutulokset olivat 

puutteelliset. 

Tämän kirjallisuuskatsauksen aineistohaut suoritettiin helmikuussa 2018. Suomalaisesta 

tietokannasta Medic ei löytynyt kirjallisuuskatsaukseen valituilla hakusanoilla yhtään al-

kuperäistutkimusta aihealueesta. Tiedetään, että työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden 

välistä yhteyttä on tutkittu Suomessa hyvin vähän hoitohenkilöstön parissa (Räisänen & 

Meretoja, 2014). Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin kansainvälisiin tietokantoihin 

CINAHL ja Scopus, jonka yhtenä osana on tietokanta Medline, Edellä mainitut tietokan-

nat valikoituivat tutkimuksen aiheeseen sopiviksi tietokannoiksi (Polit & Beck 2017). 

Haku suoritettiin vertaisarvioituihin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiin tieteellisiin 

alkuperäistutkimuksiin vuosivälillä 2013- 2018. Kirjallisuuskatsaukseen sisällytettävien 

tutkimusten valinta oli erittäin haastavaa. Työhyvinvointia hoitohenkilöstön parissa on 

tutkittu erittäin paljon ja valtaosassa tutkimuksista vain todetaan, että hoitohenkilöstön 

työhyvinvointi vaikuttaa hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen. Työhyvinvointia ja po-

tilasturvallisuutta rinnakkain käsitteleviä tutkimuksia oli erittäin vaikea löytää, joten pää-

dyin Loeppke ym. (2016) ja Welp & Manserin (2016) suosituksista analysoimaan työhy-

vinvointia ja potilasturvallisuutta edistävien interventioiden vaikuttavuutta.  
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Taulukko 1. Kirjallisuuskatsauksessa käytetyt tietokannat ja hakusanat 

Tieto-

kanta 

Hakusanat 

Medic työhyvintointi  AND potilasturvallisuus 

 työhyvinvoi* AND potilasturva* 

“ occupational health”  “occupational well-being” “occupational satisfaction” “well-being 

at work” AND patientsafe* 

“occupational health” AND patientsafe* 

“occupational well-being” AND patientsafe* 

“occupational satisfaction” AND patientsafe* 

“well-being at work” AND patientsafe*   

CINAHL “occupational health” OR “occupational well-be* OR “occupational satisfac*” OR “occu-

pational well-be* at work” AND “patient safety” 

 occupant* healt* AND patient safe* 

 occupat* well-be* AND patient safe* 

 occupat* satisfac* AND patient safe* 

 well-be* at work AND patient safe* 

 occupat* healt* OR occupat* well-be* OR occupat* satisfac* OR occupat* well-be* at 

work AND patient safe* 

Scopus 

 

occupat* AND healt* AND patient* AND safe* 

occupat* AND well-be* AND patient* AND safe* 

 occupat* AND satisfac* AND patient* AND safe* 

 well-be* AND at AND work AND patient* AND safe* 

 “occupational health” OR “occupational well-be* OR “occupational satisfac*” OR “occu-

pational well-be* at work” AND “patient safety”  

 

Kirjallisuuskatsauksen aihealueeseen liittyviä tutkimustuloksia etsittäessä on tärkeää 

muodostaa tutkimuskysymystä palvelevat aineiston poissulku- ja sisäänottokriteerit. Kri-

teerit auttavat tutkijaa poimimaan tutkimuskysymykselle relevantin tutkimusaineiston. 

Kriteerit ovat työkalu, joka estää tutkimusaineiston vinoutumisen tutkimuskysymyksen 

ulkopuolelle. Ne toimivat myös käytännöllisenä apuna tutkijalle. Tutkija voi sisäänotto- 

ja poissulkukriteerien avulla keskittyä alkuperäistutkimuksiin, jotka ovat tutkimuskysy-

myksen ja hoitotieteellisen tutkimuksen kannalta ajankohtaisia.  (Niela-Vilén & Hamari 

2016.) Tämän kirjallisuuskatsauksen sisäänotto- ja poissulkukriteerit on kuvattu taulu-

kossa 2.  
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Taulukko 2. Aineiston sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Julkaisukieli englanti, suomi tai ruotsi 
Julkaisukieli jokin muu kuin englanti, ruotsi tai 

suomi 

Artikkeli on tieteellinen alkuperäistutkimus Artikkeli ei ole tieteellinen alkuperäistutkimus 

Artikkeli on julkaistu vuosivälillä 2013-2018 Artikkeli on julkaistu ennen vuotta 2013 

Artikkelin koko teksti on saatavilla Artikkelin koko teksti ei ole saatavilla 

Artikkeli käsittelee työhyvinvointia ja potilas-

turvallisuutta edistäviä interventioita 

Artikkelin kuvailee työhyvinvointia, jonka todetaan 

olevan yhteydessä potilasturvallisuuteen 

 

Sisäänottokriteerien mukaisesti tutkimusten koko teksti piti olla saatavilla kustannuk-

setta. Kirjallisuuskatsaukseen haluttiin tuoreita tutkimuksia aihealueesta, joten haku suo-

ritettiin vertaisarvioituihin alkuperäistutkimukseen vuosiväliltä 2013- 2018. Lisäksi ha-

kutulosten tuli käsitellä työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta edistäviä interventioita, 

eikä vain hoitohenkilöstön työhyvinvointia, jonka todetaan vaikuttavan potilasturvalli-

suuteen. Valtaosassa tutkimuksista ei kerrottu miten työhyvinvoinnin edistäminen on vai-

kuttanut potilasturvallisuuteen.  (Niela-Vilén & Hamari 2016, Stolt, Axelin & Suhonen 

2016.) Kuviossa 1. on kuvattu aineiston hakuprosessin etenemisen vaiheittain.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Kirjallisuuskatsauksen aineiston valintaprosessi 

Artikkelien yhteislukumäärä 

CINAHL 53 

SCOPUS 286 

Medic 0 

 

 

Otsikoiden perusteella valitut  

n= 45 

Tutkimus ei ole alkuperäistutkimus/ Tut-

kimus ei käsittele työhyvinvointia ja po-

tilasturvallisuutta edistäviä interventioita 

n= 7 

Abstraktin perusteella valitut  

n=12 

 

Koko tekstin perusteella valitut ar-

tikkelit 

n=5 

Julkaisukieli ei ole ruotsin-, suomen tai 

englanninkieli 

Artikkeli on julkaistu ennen vuotta2013 

Artikkelin kokoteksti ei ole saatavilla 

n= 339 
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5.2 Aineiston analyysi  

Induktiivisessa sisällönanalyysissä tutkimusaineiston analyysivaiheessa tutkimustulokset 

kategorisoidaan ja luokitellaan tutkimuskysymyksen avulla. Tutkimustuloksista tuodaan 

esiin samankaltaisuudet ja eroavaisuudet. Luokittelun jälkeen tuoreet tutkimustulokset 

abstrahoidaan laajemmiksi teoreettisiksi käsitteiksi ja punotaan yhteen aihealueen aiem-

man tiedon kanssa. (Elo & Kyngäs 2008, Niela-Vilén & Hamari 2016.) Analyysin avulla 

tutkimusaineisto kuvataan, mutta pohdinta ei saa jäädä vain kuvailevalle tasolle (Aira 

2005).  

Tiedonhausta valikoituneet tutkimukset luettiin huolella läpi ja tutkimuskysymyksiin 

vastaavat kohdat alleviivattiin. Tutkimuskysymykseen vastaavat kohdat ryhmiteltiin vä-

rikoodien avulla. Luokittelun jälkeen samankaltaiset ja eroavat tulokset yhdistettiin. Al-

leviivausten ja värikoodien avulla muodostettiin tutkimuskysymykseen vastaava tau-

lukko selkeyttämään tutkimustuloksia ja helpottamaan tutkimuskysymykseen vastaavan 

synteesin luomista. Liitteessä 2. kuvataan kirjallisuuskatsaukseen sisällytettyjen inter-

ventioiden vaikutukset potilasturvallisuuteen ja työhyvinvointiin, sekä molempiin edellä 

mainittuihin käsitteisiin. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Kirjallisuuskatsaukseen valikoituneet työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta edistävät 

interventiot keskittyivät kommunikaation ja tiimityön edistämiseen moniammatillisessa 

hoitotiimissä sekä työstä johtuvan väsymyksen vähentämiseen korostamalla edellä mai-

nittujen ilmiöiden merkitystä potilaan saamaan hyvään ja turvalliseen hoitoon. Kolmessa 

tutkimuksessa käytettiin kyselylomakkeita ja tulokset analysoitiin kvantitatiivisin mene-

telmin.  Analyysissa mitattiin osallistujien kokemuksia, asenteita, tietoja ja taitoja. Kah-

dessa tutkimuksessa käytettiin sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Ky-

selylomakkeiden ja kohderyhmäkeskustelujen avulla selvitettiin tutkittavien kokemuksia 

interventioista. Kirjallisuuskatsauksen johdonmukaisuuden vuoksi esitellään ensin kirjal-

lisuuskatsauksessa käytetyt interventiot, jonka jälkeen kuvataan interventioiden vaiku-

tusta työhyvinvointiin ja potilasturvallisuuteen.   

6.1 Käytetyt interventiot 

Brock ym. (2013) ja Reeves ym. (2017) järjestivät terveydenhoitoalan opiskelijoille mo-

niammatillisen simulaatio-opetustilaisuuden, jossa ratkotaan potilastapauksia ja potilas-

turvallisuuteen liittyviä ongelmia moniammatillisissa tiimeissä. Opiskelijat saivat oh-

jausta simulaatio-opetustilaisuuden menetelmistä ja tavoitteista ja opiskelijoiden koke-

muksia kerättiin kyselylomakkeiden avulla ja keskustelutilaisuuksissa simulaatio-opetus-

tilaisuuden yhteydessä. Simulaatio-opetusmenetelmän tuomaa mahdollisuutta moniam-

matillisen yhteistyön harjoitteluun arvostettiin, eteenkin oman osaamisen kehittymisen 

vuoksi.  

Brock ym. (2013) järjestivät lääketieteen, farmasian ja sairaanhoidon opiskelijoille neljän 

tunnin kestävän simulaatio-opetustapahtuman kahtena peräkkäisenä vuotena. Tutkijoiden 

lähtökohta on, että kommunikaatiovaikeudet terveydenhuollossa lisäävät potilasturvalli-

suusriskiä ja lisäävät terveydenhuollon kustannuksia. Opiskelijoiden apuna oli rakenta-

vaan kommunikaatioon pyrkivä TeamSTEPPS kommunikaatiomalli. Opiskelijat arvosti-

vat mahdollisuutta tutustua toisten ammattiryhmien osaamiseen ja työskentelytapoihin. 

Opiskelijat kokivat saavansa työkaluja oman osaamisen kehittämiseen. Opiskelijoiden 

tietoisuus tehokkaan moniammatillisen ryhmätyöskentelyn merkityksestä potilasturvalli-

suudelle jäi kuitenkin alhaiseksi. 
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Reeves ym. (2017) järjestivät myös yhteensä 293 lääketieteen ja sairaanhoidon opiskeli-

jalle sekä lääkäriavustaja opiskelijalle simulaatio-opetustapahtuman kahtena peräkkäi-

senä vuotena. Tilaisuuden päämääränä oli moniammatillisen tiimi yhteistyötaitojen ke-

hittäminen ja potilasturvallisuusriskien huomioiminen haastavassa yhteistyössä. Mo-

niammatilliset opiskelijaryhmät kohtasivat opiskelijoita vähättelevän ylilääkärin. Opiske-

lijat kokivat, että simulaatio-opetustilaisuus kohotti heidän tietoisuuttaan terveydenhuol-

lon hiearkiaan liittyvistä kommunikaatio ongelmista. Opiskelijat kokivat saaneensa tiimi-

työskentelytaitoja ja rohkeutta käyttää rakentavaa ja tosiasioita painottavaa kommunikaa-

tiota tilanteissa, jossa potilasturvallisuuden koettiin olevan uhattuna. 

Gausvik ym. (2015) tutkimukseen osallistui 24 akuutin vanhusten sairaanhoidon yksik-

köä, jossa sovellettiin moniammatillisen tiimin käyttöä lääkärin kierrolla, tiimit koostuvat 

sairaanhoitajista, geriatrista, sosiaalityöntekijästä, fysioterapeutista, toimintaterapeutista 

ja hoitotyön avustajista. Ravitsemusterapeuttia ja puheterapeuttia konsultoitiin tarvitta-

essa. Verrokkiryhmänä toimi 38 kirurgian ja sisätautien yksikköä, jossa käytettiin perin-

teistä lääkärikeskeistä kiertoa. Hoitohenkilöstön kokemuksia kartoitettiin kyselylomak-

keiden avulla. Moniammatillisessa tiimissä työskentelevät kokivat tiimin sisäisen ja ul-

koisen kommunikaation ja tehokkuuden paremmaksi. Tiimin avoin keskustelu potilaan 

tilasta ja hoitosuunnitelmasta kohottivat kokemusta potilasturvallisuudesta ja työtyyty-

väisyydestä. Verrokkiryhmässä hoitohenkilöstön kokemukset edellä mainituista tiimi-

työskentelyyn ja potilaan hoitoon liittyvistä osa-alueisesta olivat huomattavasti negatiivi-

semmat.  

Scott Boulin ym. (2016) selvittivät hoitohenkilöstön työperäistä väsymystä. Tutkijat to-

teavat, että työperäinen väsymys kohottaa potilasturvallisuusriskiä ja alentaa hoitohenki-

löstön työhyvinvointia. Tehokkaita interventioita työperäisen väsymyksen vähentämi-

seen voidaan kehittää vasta silloin kun tiedetään työperäisen väsymyksen laatu ja määrä. 

Interventioita edeltävässä raportissa todetaan, että työperäistä väsymystä esiintyy kaikissa 

hoitohenkilöstön ryhmissä. Työperäistä väsymyksen määrää ja laatua mitattiin kyselylo-

makkeen avulla. Erityisen hankalaa väsymyksen tunne oli sairaanhoitajien parissa. Sai-

raanhoitajien työperäiseen väsymyksen vähentämiseen täytyy interventioiden avulla pa-

nostaa.  

Smith-Miller ym. (2016) tutkimuksessa yhteensä 614 hoitohenkilöstön (sairaanhoitajat, 

yksikön koordinaattorit, hoitotyön avustajat ja kliinisen hoitotyön avustajat) edustajaa 
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neljästä eri hoitoyksiköstä osallistuivat 12 viikkoa kestävään interventioon, jonka pää-

määränä oli vähentää työperäistä väsymystä ja tunnistaa intervention vaikutuksia estävät 

tekijät yksiköiden työkulttuurissa. Tutkijat toteavat, että hoitohenkilöstön operatiivisella 

johdolla on ratkaiseva asema työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden edistämisen toteu-

tuksessa. Hoitohenkilöstön ylityön määrää vähennettiin ja työvuorosuunnittelua muutet-

tiin niin, että yövuoron ja seuraavan päivävuoron väliin tulee 48 tunnin pakollinen tauko. 

Hoitohenkilöstölle järjestettiin työvuoron aikana 30 minuutin mittainen päivystysvapaa 

tauko. Hoitohenkilöstön operatiiviset johtajat ottivat vastuun henkilöstön motivoinnista 

ja interventioiden toteutuksen valvonnasta. Intervention tehoa ja hoitajien kokemuksia 

mitattiin kyselylomakkeen avulla sekä luottamuksellisten kohderyhmätapaamisten 

avulla, jossa keskustelut nauhoitettiin. Tutkimustuloksissa todetaan, että akuutti ja kroo-

ninen väsymyksen tunne pysyivät ennallaan, mutta itsepintainen väsymys väheni. Myös 

työvuorojen välinen palautuminen koettiin tehokkaammaksi. Päivystysvapaiden taukojen 

käyttö lisääntyi ja kustannuksia nostavat ylityöt vähenivät. Tutkijat toteavat edelleen, että 

hoitohenkilöstöä on motivoitava työperistä väsymystä vähentävään työkulttuuriin koulu-

tuksen ja interventioiden avulla.  

Työtä, oppimista sekä uusia kommunikaatiotapoja, toimintatapoja ja pelisääntöjä tervey-

denhuollon moniammatillisissa ryhmissä arvostettiin. Ne koettiin hyväksi sekä omalle 

osaamiselle, että ryhmän osaamiselle, vaikka ennakkoluuloja interventioita kohtaan alku-

vaiheessa esiintyi. Intervention onnistumisen kannalta henkilöstön motivointi, koulutus, 

ohjaus ja henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa työympäristöön ovat keskeisessä asemassa. 

(Gausvik ym. 2015, Reeves ym. 2017, Brock ym. 2018, Boulin Scott ym. 2016, Smith-

Miller ym. 2016.)   Liitteessä 1. kuvataan kirjallisuuskatsauksessa käytettyjä interven-

tiotutkimuksia, joiden tavoitteena on edistää sekä työhyvinvointia että potilasturvalli-

suutta 

6.2 Interventioiden vaikutus työhyvinvointiin  

Tutkimustulosten yhteisiksi tekijöiksi eli yläkategorioiksi nousivat kommunikaation, tii-

mityön ja yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen kehittäminen. Interventioiden koet-

tiin edistävän yhteistyötä moniammatillisesti toimivassa terveydenhuollossa.  (Gausvik 

ym. 2015, Reeves ym. 2017, Brock ym. 2018, Smith-Miller ym. 2016.) Gausvikin ym. 

(2015) tutkimuksessa vanhusten akuuttiterveydenhuollossa moniammatillisella kierrolla 

tiimissä toimivat työntekijät kokivat tiimityön keskimäärin 25 % laadukkaammaksi kuin 
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verrokkiryhmässä. Moniammatillisen lääkärikierron tehokkuutta todistaa myös tulos, että 

tiiminjäsenten kokemukset moniammatillisen kierron toimivuudesta olivat selkeästi pa-

remmat kaikilla mitatuilla osa-alueilla. Tiiminjäsenet kokivat ryhmätyön, ryhmäkommu-

nikaation, työtehokkuuden, työtyytyväisyyden ja potilasturvallisuuden laadukkaam-

maksi. Ryhmänjäsenet kokivat voivansa tuoda esiin ongelmia ja huolenaiheita hoitosuun-

nitelmasta ja he kokivat ymmärtävänsä hoitosuunnitelman paremmin. Näin ollen myös 

kommunikaatio potilaan ja hänen omaistensa kanssa koettiin myös laadukkaammaksi. 

Opiskelijat, jotka osallistuivat Reevesin ym. (2017) ja Brockin ym. (2018) simulaatio-

opetustilaisuuteen arvostivat erittäin paljon mahdollisuutta harjoitella omaa osaamistaan 

moniammatillisessa ryhmätyössä. Opetustilaisuuden koettiin edistävän ammatillista ke-

hittymistä, omaa tehokkuutta ja oman osaamisen hyödyntämistä käytännön työssä.  Opis-

kelijat kokivat oppivansa paljon muiden alojen edustajilta. Asenteet moniammatillista tii-

mityötä kohtaan muodostuivat muiden osaamista arvostavaksi. Scott Boulinin ym. (2016) 

ja Smith-Millerin ym. (2016) tutkimuksessa työperäisen väsymyksen hallinta työajan ra-

joittamisen avulla koettiin ensin rasitteena potilaille, kollegoille ja yksikön toiminnalle. 

Mittaamalla työperäisen väsymyksen laatua ja määrää sekä tekijöitä työyhteisössä, jotka 

estävät intervention vaikuttavuutta päästiin keskustelemaan työperäisen väsymyksen hai-

toista työhyvinvoinnille ja potilasturvallisuudelle. Perehdyttämällä koko hoitohenkilöstö 

ja yksikön johto intervention hyödyille ja ottamalla mukaan henkilöstö intervention to-

teutukseen onnistuttiin parantamaan hoitohenkilöstön yhteistyötaitoja ja alentamaan yk-

sittäisen hoitajan työtaakkaa.   

Yhteistä tutkimustuloksille on myös se, että yhteisiä toimintamalleja harjoittelemalla voi-

daan luoda työelämän yhteiset pelisäännöt, jotka edistävät työhyvinvointia ja potilastur-

vallisuutta (Gausvik ym. 2015, Reeves ym. 2017, Brock ym. 2018, Smith-Miller ym. 

2016). Gausvikin ym. (2015) tutkimuksessa harjoiteltiin moniammatillisen kierron toimi-

vuutta. Reeves ym. (2017) ja Brock ym. (2018) harjoiteltiin rakentavan kommunikaatio-

mallin käyttämistä haastavissa hoidon suunnittelun tilanteissa. Smith-Miller ym. (2016) 

interventioissa harjoiteltiin moniammatillista yhteistyötä rajoittamalla yksittäisen hoita-

jan työtaakkaa, selventämällä hoitohenkilöstön rooleja, sekä kehittämällä taitoja luovut-

taa potilastyö ja välittää tieto seuraavalle vuorolle.  
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6.3 Interventioiden vaikutus potilasturvallisuuteen 

Tutkimustulosten yhteiseksi potilasturvallisuutta edistäväksi tekijäksi nousi hoitohenki-

löstön tietoisuuden kehittäminen potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin välisestä yh-

teydestä. Intervention täytyy fokusoida tietoisuuden kohottamiseen yhteistyön ja raken-

tavan kommunikaation merkityksestä potilasturvallisuudelle. (Gausvik ym. 2015, Reeves 

ym. 2017, Brock ym. 2018, Scott Boulin ym. 2016, Smith-Miller ym. 2016.) Opiskelijat 

kokivat saavansa parempia työkaluja haastaviin potilastilanteisissa rakentavasta kommu-

nikaatiosta. Opiskelijat kokivat myös saavansa rohkeutta puuttua tilanteisiin, jossa poti-

lasturvallisuus on uhattuna. (Reeves ym. 2017, Brock ym. 2018.) Brock ym. (2018) in-

terventiossa opiskelijoiden tietoisuus potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin välisestä 

yhteydestä jäi kuitenkin vähäiseksi. Intervention on selkeästi suunnattava kohottamaan 

hoitohenkilöstön tietoisuutta työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden välisestä yhtey-

destä. Scott Boulin ym. (2016) ja Smith-Miller ym. (2016) painottavat, että hoitohenki-

löstöä on aktiivisesti koulutettava työperäisen väsymyksen ja potilasturvallisuuden yh-

teydestä. Työperäistä väsymystä ja potilasturvallisuutta edistävät toimintamallit on sisäl-

lytettävä organisaation laadunvalvontaan ja yksikönjohtajien tehtävä on edistää tervettä 

työkulttuuria ja turvallisia toimintatapoja, jolla saavutetaan laadukas ja turvallinen hoito. 

Gausvik ym. (2015) painottavat kommunikaation laadun merkitystä työhyvinvoinnille ja 

potilasturvallisuudelle. Edistyneen kommunikaation ja toimintatapojen myötä hoitohen-

kilöstö koki potilasturvallisuuden parantuneen (Brock ym. 2018, Gausvik ym. 2015, Ree-

ves ym. 2017, Scott Boulin ym. 2016, Smith-Miller ym. 2016).  
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Kuvio 2. Interventioiden vaikutukset potilasturvallisuuteen ja työhyvinvointiin  

 

Kouluttamalla koko hoitohenkilöstö organisaatiossa, osastolla ja opiskelijaryhmässä pa-

rempaan tietoisuuteen potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin välisestä yhteydestä, sekä 

kannustamalla ja ottamalla mukaan henkilöstö kehittämisprosessiin ja uusien toimintata-

pojen soveltamiseen henkilöstö koki potilasturvallisuuden parantuneen paremman kom-

munikaation, tehokkaampien toimintatapojen yhteisten pelisääntöjen ja koetun työhyvin-

voinnin myötä (Brock ym. 2018, Gausvik ym. 2015, Reeves ym. 2017, Scott Boulin ym. 

2016, Smith-Miller ym. 2016). Kuviossa 2 ja liitteessä 2. kuvataan kirjallisuuskatsauk-

sessa käytettyjen interventiotutkimusten vaikuttavuutta työhyvinvointiin ja potilasturval-

lisuuteen.  

 

 

 

 

Työhyvinvointiin ja potilasturvallisuuteen vaikuttavat 

interventiot hoitotyössä 

Koko hoitohenkilöstön/ koeryhmän valmennus ja 

rekrytointi muutokseen 

Vaikutus työhyvinvointiin:  

Tiimityön, kommunikaation, 

tehokkuuden, ammattitaitojen, 

yhteisten pelisääntöjen ja toi-

mintatapojen parantuminen 

ryhmätyössä.  

 

Vaikutus potilasturvallisuuteen: 

Tietoisuuden paraneminen poti-

lasturvallisuuden ja työhyvin-

voinnin välisestä yhteydestä hoi-

totyössä. Parantuneen moniam-

matillisen ryhmätyön kautta syn-

tyvä potilasturvallisuus.  
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7 POHDINTA 

Tämän kirjallisuuskatsauksen mukaan elämme työkulttuurissa, jossa hoitohenkilöstö toi-

mii irrallaan toisistaan. Tarvitsemme lisää yhteistyötä, toimivia yhteistyömuotoja ja kun-

nioittavaa, avointa sekä rakentavaa kommunikaatioita. (Gausvik ym. 2015, Reeves ym. 

2017, Brock ym. 2018, Boulin Scott ym. 2016, Smith-Miller ym. 2016.) Aikaisemmassa 

tutkimuksessa on todettu, että terveydenhuollossa ryhmätyö potilaan parhaaksi on välttä-

mätöntä ja työhyvinvointi sekä potilasturvallisuus syntyvät ryhmätyössä (Welp & Man-

ser, 2016). 

Työkulttuuri, jossa toimitaan yksin peläten muiden paheksuntaa johtaa työuupumukseen, 

mikä on merkittävä riski potilasturvallisuudelle. Hoitohenkilöstön työkulttuuri on otet-

tava huomioon potilasturvallisuutta ja työhyvinvointia edistäviä interventioita kehitettä-

essä. Hoitohenkilöstö on saatava mukaan uudistumisprosessiin. (Steege & Rainbow, 

2017.) Edellytykset muutokselle ovat olemassa. Terveydenhuollon työyhteisöissä arvos-

tetaan moniammatillista toimivaa tiimityötä. (Utriainen & Kyngäs 2008.) Mahdollisuutta 

oman osaamisen kehittämiseen, yhteisöllisyyden tunnetta ja mahdollisuutta osallistua 

päätöksentekoon arvostetaan myös (Ulrich ym. 2014).  

Työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden välisen yhteyden tietoisuuden kohottamisen 

avulla ja etsimällä sekä harjoittelemalla yhteisiä toimintamuotoja luomme työyhteisölle 

yhteiset pelisäännöt (Gausvik ym. 2015, Reeves ym. 2017, Brock ym. 2018, Boulin Scott 

ym. 2016, Smith-Miller ym. 2016), jossa kaikkien osaamista hyödynnetään (Utriainen & 

Kyngäs, 2008). Kommunikaatiomallien hyödyntäminen on avain, jolla saadaan aikaan 

työhyvinvointia, potilasturvallisuutta ja käännetään asiantuntijoiden eristäytyminen 

hiearkisiin ryhmittymiin (Gausvik ym. 2015, McComb ym. 2017).  

Konkreettisesti työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden parantamiseen tähtäävät ja eri-

laisille terveydenhuollon organisaatioille räätälöidyt toimintamallit, jotka tukevat organi-

saation toimintaa, tavoitteita ja arvoja tukevat kehitystä. Johdon toiminnallinen sitoutu-

minen muutokseen ja uusista toimintamalleista oppiminen tukevat henkilöstön tietoi-

suutta potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin välisestä yhteydestä. (Joint Commission 

2013, Riehle ym. 2013) Koko henkilökunnan rekrytointi muutokseen on elintärkeää 

(Riehle ym. 2013). Huomioimalla hoitohenkilöstön olosuhteet ja työkulttuuri (Steege & 

Rainbow 2017, Sheridan & Agim 2014) sekä antamalla hoitohenkilökunnalle mahdolli-

suus vaikuttaa interventioiden laatuun (Riehle ym. 2013) saadaan muutosta.     
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Työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuteen tähtäävien interventioiden kehittäminen on 

syklinen prosessi, jossa toimenpiteiden kehittäminen ja tehdyistä toimenpiteistä oppimi-

nen on jatkuvaa ja tieto syvenee jokaisen intervention ja otetun askeleen myötä.  

Työhyvinvoinnin todellisten vaikutusten kuvaaminen potilasturvallisuuteen jäi yksipuo-

lisiksi, sillä tutkimustulokset perustuivat hoitohenkilöstön kokemusten kuvaamiseen 

(Gausvik ym. 2015, Reeves ym. 2017, Brock ym. 2018, Boulin Scott ym. 2016, Smith-

Miller ym. 2016). Myös potilaiden kokemukset on otettava mukaan (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö, 2017). Lisäksi tiedot haittatapahtuma raporteista, potilastietojärjestelmistä ja 

työtyytyväisyyskyselyistä on yhdistettävä, jotta saadaan kattava kuva tilanteesta 

(Loeppke ym. 2016). 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Kirjallisuuskatsaukseen sisällytettyjen alkuperäistutkimustulosten luotettavuutta ja tulos-

ten yleistettävyyttä ja tiedon aukkoja arvioidaan muun muassa valittujen tutkimusmene-

telmien avulla. Luotettavuuden arviointi tapahtuu myös vertaamalla tutkimusten tuloksia 

kriittisesti kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymykseen. (Niela-Vilén & Hamari 2016.) 

Laadullisen tutkimuksen tulokset ovat hyvin harvoin yleistettävissä. Vahvuutta tutkimus-

tuloksille antaa aiemman tutkimuksen samankaltaisuus samalla kun laadullinen tutkimus 

luo näköaloja uusiin tutkittaviin ilmiöihin. (Aira 2005.)  

Kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta alentaa tosiasia, että tutkielman kirjoittaja on yksin 

käynyt läpi kirjallisuuskatsaukseen sisällytetyt alkuperäistutkimukset. Toista kriittistä ar-

vioijaa ei ole. Useassa tutkimuksessa myös otoskoko on pieni ja kirjoittajat itse mainitse-

vat, että tutkimus on aloittelevaa aiheesta. Useassa tutkimuksessa ei myöskään ole ver-

rokkiryhmää, joten tutkimustulosten arviointi on hankalaa. (Gausvik ym. 2015, Reeves 

ym. 2017, Brock ym. 2018, Boulin Scott ym. 2016, Smith-Miller ym. 2016.) Tutkimus-

tulokset eivät näin ollen ole yleistettävissä hoitohenkilöstöön, vaan tulokset edustavat tut-

kimuksessa mukana olleiden terveydenhuollon alalla toimivien ryhmien tilannetta. Tut-

kielman luotettavuutta puoltaa yksinomaan alkuperäistutkimusten käyttö, joka antaa kir-

jallisuuskatsauksen tekijälle mahdollisuuden ennakkoluulottomampaan analyysiin 

(Niela-Vilén & Hamari 2016). Laadullinen analyysi antaa tutkijalle kuitenkin vapaammat 

kädet tutkimusten tulkinnalle (Aira 2005). Kirjallisuuskatsauksen tutkimustuloksia on 

vertailtu aihealueen aiempaan tutkimukseen. (Elo & Kyngäs 2008, Niela-Vilén & Hamari 
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2016). Lupa kirjallisuuskatsauksen laadintaan on saatu, Oulun yliopiston kandidaattitut-

kielman ohjaajalta, Outi Kajulalta.  

7.2 Johtopäätökset ja jatkotutkimushaasteet 

Työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta edistävillä interventioilla on vaikutusta hoitohen-

kilöstön työhyvinvointiin ja potilasturvallisuuteen. Työhyvinvoinnin koettiin parantuvan 

kohentuneen tiimityön myötä. Ryhmän kommunikaation, ammattitaidon ja tehokkuuden 

koettiin parantuvan interventioiden myötä. Työhyvinvoinnin koettiin parantuneen inter-

ventioista syntyneiden yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen myötä. Interventioiden 

fokusoidessa potilasturvallisuuteen ja työhvyinvointiin tietoisuus työhyvinvoinnin ja po-

tilasturvallisuuden välisestä yhteydestä ja vaikutuksesta hoitotyöhön parani. Henkilöstön 

tietoisuus ilmiöiden välisestä yhteydestä on keskeistä, kun halutaan parantaa sekä työhy-

vinvointia että potilasturvallisuutta moniammatillisessa hoitotyössä.   Kohentuneen tiimi-

työn, ryhmän kommunikaation, tehokkuuden ja ammattitaidon sekä yhteisten pelisääntö-

jen ja toimintatapojen myötä myös potilasturvallisuuden koettiin parantuvan. (Gausvik 

ym. 2015, Reeves ym. 2017, Brock ym. 2018, Boulin Scott ym. 2016, Smith-Miller ym. 

2016.)  

Tutkimustulokset ovat rohkaisevia, mutta interventioiden todelliset vaikutukset potilas-

turvallisuuteen eivät aina selvästi ole luettavissa tutkimustuloksista Työhyvinvoinnin ja 

potilasturvallisuuden kokonaisvaltainen yhteys ja interventioiden tehon kuvaaminen jää 

vajaaksi, kun tutkimustulokset nojautuvat ainoastaan hoitohenkilöstön kokemuksiin. 

(Gausvik ym. 2015, Reeves ym. 2017, Brock ym. 2018, Boulin Scott ym. 2016, Smith-

Miller ym. 2016.) Hoitohenkilöstön kokemusten lisäksi tarvitaan tietoa potilaiden koke-

muksista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Tarvitaan tietoa seurantajärjestelmistä, 

kuten haittatapahtumaraporteista, potilastietojärjestelmistä ja työhyvinvointikyselyistä, 

johon osallisten kokemuksia voidaan verrata. Tämä avaisi mahdollisuuden tarkastella 

työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta ja kehittää 

räätälöityjä interventioita terveydenhuollon erilaisiin työyhteisöihin. (Loeppke ym. 

2016.) 

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellyt simulaatio-opetustilaisuudet tuottivat positiivisia 

asenteita hedelmälliseen ryhmätyöhön terveydenhuollossa ja potilasturvallisuuteen sel-

keästi fokusoiden tietoisuutta potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin välisestä yhtey-

destä (Brock ym. 2018, Reeves ym. 2017). Tarvitaan tietoa sitä, miten 
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potilasturvallisuutta ja työhyvinvointia edistäviä interventioita voidaan toteuttaa tervey-

denhoitoalan opiskelijoiden käytännön harjoittelussa. Käytännön harjoittelu on ensi kos-

ketus työelämään. Jatkotutkimuksena olisi tarpeen fokusoida opiskelijoiden tietoisuuteen 

työhyvinvoinnin ja potilasturvallisuuden välisestä yhteydestä jo opiskeluaikana opiskeli-

joiden käytännön harjoittelussa ja etsiä keinoja kohottaa opiskelijoiden tietoisuutta ilmi-

öiden välisestä yhteydestä ja vaikutuksesta moniammatillisessa hoitotyössä.   
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Liite 1 Kirjallisuuskatsauksessa analysoidut työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta edistävät interventiot 

Tekijät/ 

julkai-

suvuosi 

 

Maa Kohderyhmä ja osallistuja-

määrä (N) 

Interventio ja sen kesto 

Verrokkiryhmä 

Vaikuttavuuden mittarit Keskeisimmät tulokset 

Brock 

ym. 

2013 

Yhdys-

vallat 

Lääketieteen, farmasian ja sai-

raanhoidon opiskelijat N=149 

Team Strategies and Tools to Enchence 

Performance and Patient safety 

(TeamSTEPPS) ryhmäkommunikaation 

parantamisen opetusmallin impleman-

tointi simulaatio opetuksessa Moniamma-

tillinen opiskelijaryhmä käsittelee potilas-

tapauksia 4 h kestävässä simulaatio-ope-

tuksessa, johon kuului introduktio ja deb-

riefing istunto. Ei verrokkiryhmää. 

Kaksi tutkijoiden kehittä-

mää elektronista Likert 

kyselylomaketta ennen ja 

jälkeen intervention, jotka 

mittasivat opiskelijoiden 

asenteita, taitoja ja tietoa. 

Opiskelijoilla oli mahdol-

lisuus vastata kyselylo-

makkeisiin 2 viikkoa en-

nen simulaatio-opetusta ja 

2 viikkoa opetuksen jäl-

keen  

Intervention suurin vaikutus oli opiskeli-

joiden kokema mahdollisuus harjoitella 

kommunikaatiotaitoja TeamSTEPPS mal-

lin avulla moniammatillisessa tiimissä. 

Pienin muutos tapahtui opiskelijoiden tie-

toisuudessa moniammatillisten tiimien ja 

potilasturvallisuuden välisestä yhteydestä 

ja avun tarjoamisen tärkeydestä 

Gaus-

vik ym. 

2015 

Yhdys-

vallat 

24 yksikköä, jossa akuutissa 

vanhusten sairaanhoidossa so-

vellettiin moniammatillisen 

tiimin käyttöä kierrolla, tiimit 

koostuivat sairaanhoitajista, 

geriatrista, sosiaalityönteki-

jästä, fysioterapeutista, toi-

mintaterapeutista ja hoitotyön 

avustajista. Ravitsemustera-

peutti ja puheterapeuttia kon-

sultoitiin tarvittaessa. 

 

Moniammatillisen tiimin käyttö vanhus-

ten akuuttisairaanhoidon kierrolla. 

Verrokkiryhmänä toimi 38 kirurgian ja si-

sätautien yksikkö, jossa sovellettiin perin-

teistä lääkärikeskeistä kiertoa käyttävät 

yksiköt.  

Intervention kestosta ei raportoida.  

Tutkijoiden kehittämät 

erilliset kyselylomakkeet 

moniammatillisille ryh-

mille ja perinteistä lääkäri-

keskeistä kiertoa sovelta-

ville yksiköille  

Moniammattilliset tiimit vanhusten akuu-

tissa sairaanhoidossa kokivat tiimityön, 

kommunikaation, tehokkuuden, potilastur-

vallisuuden ja työtyytyväisyyden parem-

maksi kuin verrokkiryhmässä. Moniam-

matillisessa tiimissä työskentelevät koki-

vat myös kommunikaation tiimin sisällä ja 

potilaan sekä tämän läheisten kanssa pa-

remmaksi. He kokivat ymmärtävänsä hoi-

tosuunnitelman paremmin ja heillä oli pa-

remmat mahdollisuuden keskustella poti-

laan hoidon ongelmista.  



 
 

Reeves 

ym. 

2017 

Yhdys-

vallat 

Lääketieteen ja sairaanhoidon 

opiskelijat sekä lääkäriavus-

taja opiskelijat N=293 

Ensimmäisen vuoden simulaatio-opetusti-

laisuus keskittyi moniammatillisen tiimin 

yhteistyötaitojen kehittämiseen. Toisen 

vuoden simulaatio-opetustilaisuus keskit-

tyi moniammatillisen tiimin taitoihin 

käyttää opittuja rakenteellisia kommuni-

kaatiotaitoja kohdatessaan potilasturvalli-

suusriskitapauksen, jossa ratkaisevaa roo-

lia esittää opiskelijoita vähättelevä ylilää-

käri.  

Ei verrokkiryhmää.  

Tutkijoiden kehittämä 

elektroninen valmius visa, 

johon opiskelijat osallis-

tuivat 2 viikkoa ennen si-

mulaatio-opetusta.  

Tutkijoiden kehittämät Li-

kert kyselylomakkeet, 

joka sisälsi myös avoimia 

kysymyksiä heti simulaa-

tio-opetuksen jälkeen sekä 

1-2 vuotta simulaatio-ope-

tuksen jälkeen.  

Opiskelijat kokivat, että simulaatio-ope-

tustilaisuus kohotti heidän tietoisuuttaan 

terveydenhuollon kommunikaatio ongel-

mista.   

Opiskelijat kokivat saaneensa tiimityös-

kentelytaitoja ja rohkeutta käyttää raken-

teellista kommunikaatiota potilasriskita-

pauksissa.  

Scott 

Boulin 

ym. 

2016 

Yhdys-

vallat 

Sairaanhoitajat, hoitotyön 

apuhenkilökunta, yksikön 

koordinaattorit ja kliininen tu-

kihenkilöstö N=1023 

Tavoitteena on interventio, jolla voidaan 

vaikuttaa hoitohenkilöstön väsymyksen 

määrään ja laatuun. Ennen intervention 

suunnittelua ja täytäntöönpanoa on selvi-

tettävähoitohenkilöstön väsymyksen 

määrä ja laatu. Ei verrokkiryhmää.   

15-item Occupational Fa-

tigue Exhaustion/ Recov-

ery 15 scale. Elektroninen 

kyselylomake, joka mittaa 

hoitohenkilöstön kokemaa 

akuuttia, kroonista ja itse-

pintaista väsymyksen tun-

netta, sekä hoitohenkilös-

tön työvuorojen välillä ko-

kemaa palautumista.  

Sairaanhoitajat kokivat eniten työperäistä 

väsymystä ja yksikön koordinaattorit ko-

kivat vähiten väsymystä työssään.  

Smith-

Miller 

ym. 

2016 

Yhdys-

vallat 

Neljän hoitotyön yksikön hen-

kilökunta N=614 

Hoitohenkilöstön väsymystä vähentävä 

intervention, joka samalla tunnistaa inter-

vention onnistumista estävät tekijät työ-

yhteisössä  

12 viikon ajan. Käytetyt interventiot: yli-

työn rajoittaminen, työvuoron aikaiset 

päivystysvapaat tauot ja 48 h tauko yö-

vuorosta päivävuoroon siirtyessä. Ei ver-

rokkiryhmää.  

15-item Occupational Fa-

tigue Exhaustion/ Recov-

ery 15 scale. Elektroninen 

kyselylomake, joka mittaa 

hoitohenkilöstön kokemaa 

akuuttia, kroonista ja itse-

pintaista väsymyksen tun-

netta, sekä hoitohenkilös-

tön työvuorojen välillä ko-

kemaa palautumista.  

Kohderyhmätapaamiset 

intervention alussa ja lo-

pussa. Keskustelut nauhoi-

tettiin.  

Akuutti ja krooninen väsymys eivät vä-

hentyneet. Itsepintaisen väsymyksen tunne 

väheni ja työvuorojen välinen palautumi-

nen koettiin paremmaksi. Päivystysvapaat 

tauot lisääntyivät kolmessa hoitoyksi-

kössä. Ylityöt vähenivät.  Hoitohenkilös-

töä on motivoitava työperäistä väsymystä 

vähentävään työkulttuuriin parantamalla 

hoitohenkilöstön tietoisuutta väsymyksen 

ja potilasturvallisuuden välisestä yhtey-

destä.  



 

Liite 2 Kirjallisuuskatsaukseen sisällytettyjen interventioiden vaikutukset potilasturvallisuuteen ja työ-

hyvinvointiin, sekä molempiin edellä mainittuihin käsitteisiin 

 

 

 

Tutki-

mus 

Intervention vaikutus poti-

lasturvallisuuteen  

Intervention vaikutus potilas-

turvallisuuteen ja työhyvin-

vointiin  

Intervention vaikutus työ-

hyvinvointiin  

Brock 

ym. 

2018 

Opiskelijat antoivat esi-

merkkejä kommunikaatio-

taidoista, jotka vähentävät 

virheiden riskiä.  

Avun tarjoamisen merki-

tyksen ymmärtäminen mo-

niammatillisessa tiimissä 

jäi vähäisimmäksi.  Mo-

niammatillisen tiimin toi-

minnan ja potilasturvalli-

suuden välinen yhteys jäi 

myös alemmalle tasolle.  

Koehenkilöt kokivat omien tai-

tojen parantuvan TeamSTEPPS 

ja SBAR kommunikaatiomal-

lien käytössä, yhteisen tavoit-

teen ymmärtämisessä, tiedon 

jakamisen tärkeydessä ja omien 

näkemysten esiintuomisessa. 

Lisäksi koehenkilöt arvostivat 

oppimista toisen ammatin asi-

antuntijalta moniammatillisessa 

tiimissä.     

Tiimityön koettiin näin ollen 

parantavan potilasturvalli-

suutta.  

Asenteet työskentelyyn 

moniammatillisessa tii-

missä paranivat.  

Opiskelijat kokivat hyöty-

vänsä ammatillisesti harjoi-

tuksesta. Koehenkilöt koki-

vat voivansa hyödyntää 

opinnoista saamaansa tie-

toa ja harjoitella taitojaan 

käytännössä turvallisessa 

ympäristössä.   

Gaus-

vik ym. 

2015 

Moniammatillinen tiimin 

yhteistyö potilaskierrolla 

antaa mahdollisuuden ko-

konaisvaltaiseen potilashoi-

toon.  

Hoitohenkilöstö koki moniam-

matillisen tiimin toiminnan po-

tilaskierrolla parantavan: mah-

dollisuuksia keskustella epäsel-

vistä asioista potilaan hoito-

suunnitelmassa, ymmärrystä 

potilaan hoitosuunnitelmasta, 

tiimityötaitoja, tiimikommuni-

kaatioita, tehokkuutta, kommu-

nikaatiota potilaan ja omaisten 

kanssa, työtyytyväisyyttä ja po-

tilasturvallisuutta.  

Kommunikaation kehittä-

minen on avain työtyyty-

väisyyteen ja hierarkioiden 

poistamiseen, hierarkioiden 

jotka vähentävät turvallista 

kommunikaatioita hoitotii-

missä.  

Reeves 

ym. 

2017 

Interventio kohotti opiskeli-

joiden tietoisuutta kommu-

nikaatio-ongelmista hoi-

toalalla.  

Harjoitus voimaannutti 

opiskelijat soveltamaan 

rohkeasti kommunikaati-

ostrategioita, jotka asettavat 

potilasturvallisuuden keski-

öön potilasturvallisuutta 

uhkaavissa tilanteissa. 

Opiskelijat ymmärsivät yk-

silön ja tiimin tiiviin yhteis-

työn potilasturvallisuuden 

parantamiseksi.  

 Opiskelijat kokivat mo-

niammatillisessa tiimissä 

oppimisen ja harjoittelemi-

sen parantavan omaa am-

mattitaitoa.  

Scott 

Boulin 

ym. 

2016 

Työperäinen väsymys ai-

heuttaa onnettomuuksia, 

muistikatkoksia, sekaan-

nusta, heikentynyttä kom-

munikaatioita, arvostelua ja 

keskittymättömyyttä työ-

hön. Hoitohenkilöstön joh-

don täytyy panostaa ter-

veelliseen työympäristöön 

Työstä johtuvan väsymyksen 

mittaaminen tarjoaa mahdolli-

suuden keskustella yksittäisen 

hoitajan ja johdon velvollisuuk-

sista parantaa työhyvinvointia, 

työturvallisuutta ja potilastur-

vallisuutta.  

Tarvitaan henkilöstön koulu-

tusta työperäisen väsymyksen 

Työstä johtuva väsymystä 

esiintyy kauttaaltaan koko 

hoitohenkilöstön parissa. 

Tutkimuksessa mukana ol-

leista ammattiryhmistä sai-

raanhoitajat kokivat eniten 

väsymystä, kun taas yksi-

kön koordinaattorit kokivat 



 
 

ja kestäviin toimintatapoi-

hin sekä ymmärtää hoito-

henkilöstön suorituskyvyn 

rajallisuus, jotta potilastur-

vallisuutta ja potilaan hoi-

don laatua voidaan kehittää.   

vaaroista sekä työyhteisölle 

räätälöityjä interventioita pa-

rantamaan työhyvinvointia ja 

potilasturvallisuutta.  

vähinten työperäistä väsy-

mystä.  

 

Smith-

Miller 

ym. 

2016 

Useat hoitajat eivät inter-

vention alussa sisäistäneet 

potilasturvallisuuden ja työ-

peräisen väsymyksen yh-

teyttä ja vastustivat inter-

ventiota vedoten yksikön 

kiireeseen ja hoidon laadun 

huonontumiseen.  

Hoitohenkilöstöä on koulu-

tettava työperäisen väsy-

myksen ja potilasturvalli-

suuden välisestä yhtey-

destä. Tarvitaan konkreetti-

sia toimia hoitohenkilöstön 

johdon osalta kuten päivys-

tysvapaita taukoja, merkit-

tyjä taukoalueita ja työajan 

seurantaa. Työperäisen vä-

symyksen vähentämiseen 

suuntaavat interventiot on 

sisällytettävä koko organi-

saation tavoitteeksi, visi-

oksi ja toimintatavaksi.  

Työkulttuurin piirteet kuten 

sairaanhoitajien uhrautuminen 

yksikön toiminnan, kollegoiden 

ja potilaiden hyväksi tekemällä 

ylityötä säännöllisesti ja jättä-

mällä taukoja väliin arvostelun 

pelossa aiheutti hoitohenkilös-

tön parissa ristiriitoja uhrautu-

misesta huolimatta.  

Johdon sitoutuminen inter-

ventioon on ratkaiseva läh-

tölaukaus onnistuneelle in-

terventiolle.  Intervention 

myötä työperäisen väsy-

myksen tunne vähentyi, 

taukojen pitäminen lisään-

tyi useimmissa tutkimuk-

sessa olleista yksiköistä. 

Ylityön tekeminen vähen-

tyi. Hoitajat suunnittelivat 

työvuoronsa useammin 

työssäjaksamista edistä-

vällä tavalla. Interventio 

voimaannutti hoitajat kiel-

täytymään jatkuvasta lisä-

työstä. Moniammatillisen 

tiimityön yksiköiden välillä 

ja sisällä koettiin parantu-

neen, esim. eri ammattiryh-

mien työnkuvaa määrittele-

mällä. 



 


