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Esityksen sisältö ja lähteet

Esitys

• Johdantoa aiheeseen

• Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme kiinnostuneita päivän 
aiheesta

• Pohdintoja benchmarking- aineistosta 

Lähteet

• Pelkonen M. Avajaispuhe Suomen JBI  yhteistyökeskuksen 
julkistamistilaisuudessa 23.9.2010. 

• Perälä M-L, Junttila K, Toljamo M. 2007. Benchmarking- järjestelmän 
kehittäminen hoitotyöhön, Stakes, Työpapereita. 

• Sairaanhoitajaliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2011, hyväksytty 
27.11.2010.
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Sairaanhoitajaliitto 2010

Yli 51 000 jäsentä

• Sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja ensihoitajia (AMK)

• Opiskelijoita, kliinisessä työssä olevia, ylihoitajia, osastonhoitajia,  

tutkijoita, asiantuntijoita, opettajia …

• Sairaanhoitajaliiton ”konserniin” kuuluvat myös koulutus- ja 

kustannusyhtiö Fioca Oy ja Hoitotyön Tutkimussäätiö

Sairaanhoitajaliiton uusi puheenjohtaja  on Merja Merasto ja

varapuheenjohtaja Marianne Sipilä 1.1.2011-31.12.2014
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Sairaanhoitajaliiton tehtävänä on sairaanhoitajien 
 hyvinvoinnin edistäminen jokapäiväisessä työssä

 työn näkyväksi tekeminen ja uudistaminen
 ammattikunnan keskinäisen tiedonvaihdon ja 

kollegiaalisen tuen edistäminen

 ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen 
 palkkaukseen ja muihin työsuhteen ehtoihin vaikuttaminen

Sairaanhoitajaliitto vaikuttaa yhteiskunnassa
 ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

 kliinisen hoitotyön, koulutuksen, johtamisen ja 

tutkimuksen kehittämiseen

 sosiaali- ja terveys-, koulutus-, tiede- ja työvoimapolitiikkaan
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Sairaanhoitajaliitto tunnetaan
 asiantuntijana

 rohkeana ja vastuuntuntoisena päätöksentekijänä 

 haluttuna yhteistyökumppanina

 uudistavana toimijana

 yhteiskunnallisena vaikuttajana
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Pohdintoja benchmarking - aineistosta

• Onko rekisteri yhtä kuin benchmarking- aineisto?

– voi olla, mutta benchmarking- käsite sisältää usein tietojen keräämisen 

ohella arvioinnin, johtopäätökset ja kehittämistoimenpiteet

• Terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa terveyttä hyvillä vaikuttavilla 

menetelmillä

– rekisterit arviointitiedon lähteinä tarpeellisia!

– rekisteritiedot avuksi kliinisen työn kehittämiseen, hoitotyön johtamiseen ja 

terveyspoliittiseen päätöksentekoon 

– tarvitaan yksikkökohtaisia tietoja, paikallisia/alueellisia ja valtakunnallisia 

tietoja 

– kansainväliset  vertailutiedot myös tärkeitä

• Hoitotyötä kuvaavan rekisterin edellytyksenä on tiedon kerääminen rakenteisen

kirjaamisen ja automaattisen tietojen siirron avulla

– sairaanhoitajien työaika ei riitä erillisten lomakkeiden täyttämiseen!
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Pohdintoja benchmarking - aineistosta

• Kolme keskeistä kysymystä, joihin toivon keskustelua:

1. Mitä tietoa on jo olemassa nykyisissä rekistereissä? 

2. Mitä tietoa rekistereiden tulisi sisältää?

3. Mitä tietoa voidaan tuottaa vain rekistereitä kokoamalla?

1. Mitä tietoa on jo olemassa nykyisissä rekistereissä?

• Voitaisiinko hoitotieteellisessä tutkimuksessa  hyödyntää paremmin olemassa 

olevia  tietovarantoja ja rekistereitä? 

• Sisältävätkö rekisterit sellaista tietoa, jota voitaisiin käyttää hoitotieteellisessä 

tutkimuksessa? 

– nykyisellään esimerkiksi HILMO sisältää hyvin lääketieteellisesti  

orientoitunutta tietoa, joka kuvaa vain osan potilaan hoidon 

kokonaisuudesta
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Pohdintoja benchmarking - aineistosta

2. Mitä tietoa rekistereiden tulisi sisältää?

• Hoitotyölle sensitiivisiä tietoja

– asiakas- ja toimintaprosessit huomioivia, yli organisaatiorajojen kerättävää 

tietoa

– hoitotyön auttamismenetelmät tunnistavia tietoja

– esimerkkejä aiheista, joista voisi syntyä käyttökelpoisia rekistereitä

• potilasturvallisuus 

– ajankohtainen tärkeä aihe, hyvin mallinnettu ja tietojen 

keräämiseen on olemassa Haipro-järjestelmä

• potilaiden ohjaaminen

– erittäin keskeinen hoidon vaikuttavuuden turvaamiseksi, tutkittua 

tietoa olemassa tietojen keräämisen rakenteen pohjaksi

• kivun hoito 

– Tärkeä aihe, joka koskee kaikkia terveysalalla työskenteleviä, 

suomalaisissa käytännöissä olisi parantamisen varaa
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Pohdintoja benchmarking - aineistosta

2. Mitä tietoa rekistereiden tulisi sisältää? (jatkoa)

• Voidaanko rekistereitä kehittää esimerkiksi näin: 

– olemassa olevat näyttöön perustuvat suositukset pohjana (JBI)

– uudet toimintamallit pohjana 

• Terveyshyötymalliin sisältyy asiakasvastaava-toiminta, joka keskittyy 

paljon palveluja käyttäviin asiakkaisiin perusterveydenhuollossa, 

tietojärjestelmät tärkeä osa hyvin mallinnettua toimintaa, kannattaisiko 

miettiä rekisterin perustamista?

3. Mitä tietoa voidaan tuottaa vain rekistereitä kokoamalla?

• Tutkimus on tärkeää ja sitä tulee tehdä, MUTTA voidaanko olemassa olevia 

aineistoja hyödyntää paremmin?
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Suomen JBI yhteistyökeskus 

• Joanna Briggs Instituutti 

– Voittoa tavoittelematon tutkimus- ja kehittämisorganisaatio

• perustettu 1996, monialainen

• kotipaikka Australia, johtaja professori Alan Pearson

– Tarkoitus: kehittää näyttöön perustuvaa toimintaa ja tuottaa siinä tarvittavia 

resursseja terveydenhuoltohenkilöstölle

– JBI:n malli: VÄESTÖN TERVEYS ->Näytön tuottaminen ->

tiivistäminen -> siirtäminen -> käyttö -> VÄESTÖN TERVEYS

– Ytimessä näyttöön perustuva käytäntö 

– Tarjoaa välineitä 

• järjestelmällisten kirjallisuuskatsausten laadintaan ja 

• näyttöön perustuvan toiminnan implementointiin

• Suomen JBI yhteistyökeskus

– Julkistettiin syyskuussa 2010
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Suomen JBI yhteistyökeskus: 
Vaikuttavuutta       
terveydenhuoltoon

Isäntäorganisaatio:
Hoitotyön tutkimussäätiö

Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos: Sosiaali- ja 
terveyspalvelut -toimiala

Mikkelin 
ammattikorkeakoulu: 
terveysala

Itä-Suomen yliopisto: 
Sosiaali- ja 
terveysjohtamisen laitos

Pohjois-Savon shp: Kuopion 
yliopistollinen sairaala

Varsinais-Suomen 
shp: Turun 
yliopistollinen 
sairaala

Pirkanmaan shp: 
Tampereen 
yliopistollinen 
sairaala

Satakunnan 
shp: Porin 
keskussairaala

Helsingin ja 
Uudenmaan shp: 
Helsingin 
yliopistollinen 
keskussairaala

Pohjois-Pohjan-
maan shp: 
Oulun 
yliopistollinen 
sairaala
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Keskeiset toimintamuodot

• Tuottaa järjestelmällisiä kirjallisuuskatsauksia 

• Edistää JBI:n suositusten (Best practice sheets) käyttöönottoa

• Tukee näyttöön perustuvaa toimintaa

• Järjestää  näyttöön perustuvaa toimintaa edistävää koulutusta 

• Tekee kansainvälistä yhteistyötä

• Ylläpitää kotisivuja

– www.hotus.fi

– http://www.joannabriggs.edu.au/

KIITOS!
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