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Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata potilaiden käsityksiä saamansa hoidon laadusta kahden 
yliopistosairaalan, HYKS Jorvin sairaalan ja HYKS, Peijaksen sairaalan päivystyspoliklinikoilla. 
Viitekehyksenä käytettiin Johansson ym. (2002) luomaa teoriaa potilastyytyväisyyteen vaikuttavista 
tekijöistä. Tarkastelun kohteena olivat ennen kaikkea potilaiden käsitykset hoitajien 
ammattitaidosta, potilaiden ja hoitajien välisestä vuorovaikutuksesta ja hoitajien antamasta 
ohjauksesta ja opettamisesta. Lisäksi selvitettiin potilaiden tyytyväisyyttä fyysiseen 
hoitoympäristöön ja hoito-organisaation toimintaan. 
 
Tutkimusaineisto koottiin tätä tutkimusta varten modifioidulla Hyvä hoito-mittarilla 
(tekijänoikeudet Leino-Kilpi 1994), jossa oli yksi avoin kysymys. Lisäksi analysoitiin vuoden 
aikana Jorvin sairaalaan saapuneet potilaspalautteet (N=69), jotka koskivat päivystyspoliklinikkaa. 
Kyselylomakkeita (N=364) lähetettiin Jorvin ja Peijaksen päivystyksissä hoidetuille 16 vuotta 
täyttäneille potilaille ja analysoitavaksi palautui 135 kyselylomaketta (37 %). Kvantitatiivinen 
aineisto analysoitiin tilastollisesti käyttäen SPSS for Windows 14.0 ohjelmaa. Avoimen 
kysymyksen vastaukset sekä potilaspalautteet käsiteltiin sisällön analyysilla. 
 

Potilaat olivat yleensä ottaen tyytyväisiä hoitoon kaikilla osa-alueilla. Ammatillis-tekniseen 
kompetenssiin oltiin hyvin tyytyväisiä. Avoimissa vastauksissa tyytymättömyys ammatilliseen 
kompetenssiin tuli lähinnä hitaasta kivunlievityksestä. Vuorovaikutukseen oli valtaosa potilaista 
myös hyvin tyytyväisiä ja avoimissa kysymyksissä vuorovaikutusta kuvattiin joustavaksi, 
mukavaksi, välittäväksi, huolehtivaiseksi ja ystävälliseksi. Toisaalta vuorovaikutusta kuvattiin myös 
kielteisillä ilmaisuilla. Opetukseen ja ohjaukseen oltiin niin ikään tyytyväisiä, nuoret tosin olivat 
selvästi keski-ikäisiä tai yli 65-vuotiaita tyytymättömämpiä. Tyytymättömimpiä ohjaukseen ja 
opetukseen olivat myös ne potilaat, jotka olivat tulleet päivystykseen tapaturman tai akuutin 
sairaskohtauksen takia verrattuna niihin, jotka olivat käyneet päivystyksessä kiireettömän syyn 
takia. Hoito-organisaatiota koskevista tekijöistä odottaminen ja siitä informoiminen nousivat 
keskeisiksi tyytymättömyyttä aiheuttavaksi tekijäksi. 
 

Päivystyspoliklinikkapotilaiden tyytyväisyyttä voitaisiin lisätä odotusaikoja lyhentämällä. Tämä 
voisi tapahtua ohjaamalla potilasvirtoja siten, että päivystyksessä hoidettaisiin ainoastaan kiireellistä 
hoitoa tarvitsevat. 

 
Avainsanat: potilastyytyväisyys, potilastyytyväisyyden mittaaminen, hoidon laatu, systemaattinen 
kirjallisuuskatsaus, päivystyspoliklinikka 
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

 

�Olen kuullut, että Jorvin päivystyksessä on kiireinen ja vaikea tilanne, mutta 

sama juttu toistuu kaikissa yksiköissä täällä ilman suunnalla. Jälleen kerran oli 

sellainen tilanne, että meinas pelihousu revetä siellä. Tyyppi, joka luukulla otti 

vastaan oli niin törkeä käytökseltään, että on aivan turha puolustella, 

jos huoritellaan ja ollaan verbaalisesti aggressiivisia. Olen henk koht ollut n 6 

kertaa yhteispäivystyksessä ja niistä puolet on olleet sellaisia, että jälkeenpäin 

olen harkinnut valituksen tekoa, joko epäadekvaatista käytöksestä tai sitten 

huonosta hoidosta. Kaikki kerrat, kun siellä syystä tai toisesta olen ollut, on aina 

luukkutyyppi antanut palautteen, että olen väärässä paikassa väärään aikaan. 

Joka kerta olen siitä syystä kysynyt asiaa lääkäriltä, joka tyrmää oletuksen. 

Kertaakaan en ole ollut humalassa, aggressiivinen tai yhteistyö haluton. En 

mainitse ammattiani, ainakaan ensitöikseni, mutta en myöskään hae sillä 

mitään etuisuutta tai mitään muutakaan. Hatuttaa tommonen meininki.� 

 

Näin arvioi hoidon laatua Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikalla eräs turhautunut potilas, joka 

lähetti palautteen tutkijalle internetin kautta. Hoidon laatu eli kysymys siitä mikä on hyvää hoitoa, 

on eräs hoitotieteen keskeisistä kysymyksistä (Eriksson 1990, 4). Hoidon laatu lienee ollut jo 

Florence Nightingalen mielessä, kun hän alkoi systemaattisesti tutkia ja kehittää hoitotyötä 

(Thorsteinsson 2002, 32). Laadukasta hoitotyötä voidaan pitää osana hoitotyön professionalismia ja 

joka tapauksessa laadun arviointi on tullut hoitotyöhön jäädäkseen. Potilaat ovat entistä tietoisempia 

sairauksista ja niiden hoidosta ja hallinnon taholta hoitotyöltä edellytetään kustannustehokkuutta 

(Urden 2002, 125).  

 

Hoidon laatu voidaan määritellä monin eri tavoin. Laatua voivat määritellä eri tahot, joilla on 

erilainen asema terveydenhuoltojärjestelmässä ja siitä johtuen kenties erilainen arvo- ja 

näkökulmaperusta. (Perälä 1995, 16�18.) Näkökulmana voi olla johtamisen, yhteiskunnan, lääke- 

tai hoitotieteen, profession tai potilaan näkökulma (Altree 1996, 16). Hoidon laadulle ei ole 

yksiselitteistä ja kaikkiin tilanteisiin sopivaa määritelmää vaan jokaisessa tilanteessa laatu joudutaan 

määrittelemään erikseen. Kuitenkin hoitotyön laatua on mahdotonta määritellä huomioimatta 

asiakkaan, potilaan tai väestön näkökulmaa. Tällöin laadun arvioinnin kohteena on potilaan 

tarpeisiin vastaaminen. (Perälä 1995, 16�18.) 
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Hoidon laadun näkökulma on vaihdellut eri vuosikymmeninä.  Professionaalinen näkökulma oli 

vallitseva 1970�80 luvuilla, potilasnäkökulma oli vahvasti esillä 1990-luvulla ja 1990-luvun 

talouslama toi mukaan myös johtamisen näkökulman. (Kvist 2004, 24.) Eri näkökulmia voidaan 

myös yhdistellä samassa tutkimuksessa. Tavallista on esimerkiksi selvittää potilaiden ja 

henkilökunnan käsityksiä ja vertailla niitä keskenään (esim. Kvist 2004; Schmidt 2004). 

 

Eräänä näkökulmana hoidon laatua tutkittaessa on selvittää hoidosta aiheutuneita haittavaikutuksia. 

Tästä ei ole vielä kovin paljon kokemuksia Suomesta eikä ulkomailta, mutta oletettavasti tämä 

näkökulma tullee osaksi sairaaloiden laaduntarkkailua. (Virtanen ym. 2005, 4014�4020.) 

Haittavaikutuksia voidaan arvioida tutkimalla esimerkiksi sairaalainfektioiden lukumäärää, 

painehaavaumien esiintyvyyttä tai leikkauksessa aiheutuneita komplikaatioita. 

 

Potilaiden käsitykset hyvästä hoidosta ovat ratkaisevia arvioitaessa hoidon laatua (Yellen ym. 2002, 

24). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että potilas olisi aina oikeassa arvioidessaan hoidon laatua. 

Potilaan huomio saattaa kiinnittyä seikkoihin, jotka ovat hoidon kannalta epäadekvaatteja. Potilas 

saattaa vaatia hotellipalveluja ja olla tyytymätön, kun ei niitä sairaalassa saakaan (Dougherty 2005, 

268). Potilas saattaa olla tyytymätön ja ärsyyntynyt esimerkiksi siitä, että henkilökunta kehottaa 

häntä luopumaan tupakanpoltosta (Ervin 2006, 127). 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoidon laatua potilaan näkökulmasta eli 

potilastyytyväisyyttä kahden yliopistosairaalan, HYKS Jorvin sairaalan ja HYKS Peijaksen 

sairaalan päivystyspoliklinikoilla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa päivystyspoliklinikoilla 

olevista hoidon laatukuopista. Tutkimus toteutetaan osana HYKS -sairaaloissa käynnissä olevaa 

päivystyshanketta (http://www.hus.fi/default.asp?path=1,28,824,13120,11437), jonka päämääränä 

on taata pääkaupunkiseudun asukkaille tasokas, laadukas ja riittävä päivystysluonteinen sairauksien 

hoito. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1 Potilastyytyväisyys käsitteenä 

 

Potilastyytyväisyyttä voidaan pitää mittarina, kun hoitoa arvioidaan potilaan näkökulmasta (Larsson 

& Larsson 2003, 294). Kuten ei hoidon laatua, ei myöskään potilastyytyväisyyttä ole vielä 

onnistuttu määrittelemään yksiselitteisellä tavalla. Potilastyytyväisyys on useista vaikeasti 

mitattavista tekijöistä koostuva käsite ja siihen vaikuttavat yksilölliset tekijät, kuten odotukset, 

vuorovaikutus henkilökunnan kanssa ja potilaan sairaus (Merkouris ym. 2004, 356). 

Potilastyytyväisyyden ymmärretään tavallisesti olevan odotusten ja toteuman summa. Jos näiden 

välillä on ristiriita, on tyytyväisyys vähäistä. (Urden 2002, 126). Merkille pantavaa on, että vaikka 

potilas olisi yleisesti ottaen tyytyväinen hoitokokemukseensa, ei se tarkoita että hän olisi hoidossaan 

kaikkiin asioihin tyytyväinen (Urden 2002, 127). 

 

Potilaiden tyytyväisyys hoitajien toimintaan on keskeistä koko sairaalakokemukselle (Buldursdottir 

& Jonsdottir 2002, 68). Thorsteinssonin (2002) tutkimuksen mukaan hyvä hoito vähentää pelkoa, 

lisää hyvänolon, turvallisuuden ja kiitollisuuden tunnetta. Hyvistä kokemuksista kerrotaan myös 

tuttaville ja sukulaisille. Huono hoito puolestaan aiheuttaa vihastumista, stressaantumista ja 

puolustuskyvyttömyyden tunnetta. (Thorsteinsson 2002, 36.) 

 

Potilastyytyväisyys on hoitotyön hallinnolle tärkeä työväline hoitotyön kehittämisessä (Merkouris 

ym. 2004, 355). Se paljastaa laatukuopat hoitotyössä ja osoittaa mihin voimavarat olisi suunnattava 

hoitotyön laadun parantamiseksi (Urden 2002, 127). Potilaan käsitys hyvästä hoidosta eroaa 

useimmissa tapauksissa henkilökunnan käsityksistä: kumpikin osapuoli painottaa sinänsä tärkeitä, 

mutta eri asioita. Myös käsitykset tärkeiden asioiden toteutumisesta voivat poiketa potilaiden ja 

henkilökunnan välillä (Larrabee & Bolden 2001, 35; Laschinger ym. 2005, 222; Schmidt 2004, 

304). Mitä vähemmän potilaiden ja henkilökunnan käsitykset eroavat toisistaan, sitä suurempi on 

potilastyytyväisyys (Laschinger ym. 2005, 222). 

 

Potilaiden on todettu arvioivan esimerkiksi henkilökunnan ammatillis-teknisen osaamisen erittäin 

korkeaksi, vaikka henkilökunta itse ei pitänyt osaamistaan korkeatasoisena. Potilaat ovat saaneet 
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mielestään liian vähän tietoa, kun taas henkilökunnan mielestä potilaiden kanssa on keskusteltu 

riittävästi. Edelleen näkemykset ovat poikenneet, kun on tarkasteltu luottamuksellisuutta potilaan 

asioista puhuttaessa: henkilökunnan mielestä luottamuksellisuus on toteutunut hyvin, potilaat sen 

sijaan ovat olleet kriittisempiä. Henkilökunnan ja potilaiden käsitykset ovat poikenneet toisistaan 

erityisesti poliklinikoilla, sen sijaan vuodeosastoilla arviot ovat olleet enemmän samanlaisia. (Kvist 

2004, 159�160.) 

 

Yhdysvaltalainen American College of Emergency Physicians (ks. Dougherty 2005, 267) on 

määritellyt päivystyspoliklinikan potilastyytyväisyyden koostuvan palvelusta, hoidon laadusta ja 

kustannuksista. American College of Emergency Physiciansin mukaan nopea palvelu, 

henkilökunnan huolehtiva ja ystävällinen asenne yhdistettynä potilaan suhteellisen vähäisiin 

odotuksiin takaavat korkean tyytyväisyyden. 

 

Doughertyn (2005) mukaan potilastyytyväisyys on täysin riippuvainen henkilökunnan 

työtyytyväisyydestä. Työtyytyväisyyden on todettu olevan voimakkaasti yhteydessä siihen, 

paljonko työntekijällä on päätösvaltaa työyhteisössä. Hoitajien vaikutusmahdollisuudet 

sairaalamaailmassa ovat perinteisesti olleet melko vähäiset. Kuitenkin hoitajille on ollut tyypillistä 

ottaa vastuuta asioista, joihin he eivät voi vaikuttaa. Tämä on johtanut turhautumiseen, jota voi 

pahentaa vielä johdon heikko tuki hoitotyölle, ongelmat hoitajien ja lääkärien välisessä suhteessa ja 

liian pieni henkilökuntamäärä. Tämä heijastuu kielteisenä potilas-hoitaja � suhteeseen ja 

seurauksena on tyytymättömiä potilaita.(Dougherty (2005, 269�271.) 

 

Johanssonin ym. (2002) mukaan, potilastyytyväisyyteen vaikuttaa kahdeksan tekijää: potilaan tausta 

ja odotukset, vuorovaikutus, mahdollisuus osallistua omaa hoitoa koskevaan päätöksentekoon, 

opetus ja ohjaus, henkilökunnan ammatillis-tekninen kompetenssi, fyysinen ympäristö ja 

organisatoriset tekijät (kuvio 1). Johanssonin ym. teoria pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen, joka 

tehtiin käyttäen vuosina 1987�1999 ilmestyneitä potilastyytyväisyyttä käsitteleviä artikkeleita. 

Tutkijat löysivät 30 artikkelia käyttäen Cinahl ja Medline tietokantoja. Aineiston pohjalta luotiin 

teoria, jonka mukaan potilastyytyväisyyteen vaikuttavat edellä mainitut tekijät. (Johansson ym. 

2002, 337�343.) 
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 KUVIO 1. Potilastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät Johanssonin ym. (2002) mukaan 

 

Nämä kahdeksan tekijää voidaan ryhmitellä kolmeen luokkaan: potilaan taustatekijöihin, hoitajien 

toimintaan ja organisaatiotekijöihin. Potilaan taustatekijöihin kuuluvat odotukset sekä 

sosiodemografinen tausta. Hoitajien toimintaan lukeutuvat ammatillis-tekninen kompetenssi, 

vuorovaikutus, opetus ja ohjaaminen sekä osallistuminen. Organisaatiotekijöihin kuuluvat fyysinen 

ympäristö ja organisaatio itsessään (kuvio 2). 

 

sos.
demog.
tausta odotukset

opetus ja
ohjaami-

nen 

osallistu-
minen 

ammatillis-
tekninen 

kompetens-
si 

organisaa-
tio 

fyysinen 
ympäristö 

vuoro- 
vaikutus 

potilas- 
tyytyväi-

syys 



 6

 

KUVIO 2. Potilastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät ryhmiteltynä hoitajien toiminnan, potilaan 
taustan ja organisaation mukaan (Johansson ym. 2002). 
 
 
2.2 Potilastyytyväisyyden mittaaminen 
 

Potilastyytyväisyyttä on useimmin tutkittu survey -menetelmää käyttäen. Käytössä on ollut hyvin 

erilaisia ja eritasoisia mittareita. Kyselylomaketutkimuksen käyttöä puoltavat taloudelliset ja 

tieteelliset syyt. Lomaketta käytettäessä tulokseen eivät vaikuta esimerkiksi haastattelijan persoona 

tai haastatteluympäristö. Vastaaja voi lisäksi valita itselleen sopivan vastaamisajankohdan ja miettiä 

kysymyksiä rauhassa. (Valli 2001, 30�31.) Metodin vahvuutena on lisäksi se, että sillä saadaan 

vertailukelpoisia tuloksia.  

 

Kvantitatiivisella tutkimuksella on hyvien puolien lisäksi määrättyjä heikkouksia. Vastausprosentti 

kyselyissä jää usein matalalle tasolle (Nairn ym. 2004, 163). Kvantitatiivisella mittarilla saadaan 

selville parhaassa tapauksessa se mitä mittarilla voidaan saada selville. Ilmiön kaikkia puolia 

kyselyillä ei saada esiin. (Metsämuuronen 2005, 103.) Hoidon laadun kaikki ilmiöt eivät ole 

kvantitatiivisesti mitattavissa tai niistä ei ole olemassa valmista mittaria (Perälä 1995, 19). Monet 

potilaan hoitokokemuksiin liittyvät nyanssit jäävät vailla huomiota � ja usein nämä saattavat olla 

keskeinen tekijä tyytyväisyyskokemuksissa (Nairn ym. 2004, 163). 

 

potilas-
tyytyväisyys

Hoitajien toiminta 

ammatillis 
tekninen os. 

Potilaan tausta organisaatio 

oodotukset 

vuorovaikutus 

opetus ja 
ohjaaminen 

osallistuminen 

sosiod. tausta 

fyysinen ympäristö 



 7

Rankinin (2003) mukaan survey-tutkimuksissa oleellinen jää helposti kokonaan puuttumaan 

tuloksista, eivätkä tulokset anna tällöin oikeaa kuvaa hoidon laadusta. Potilas saattaa vastata 

kyselytutkimuksessa, että hän on ollut erittäin tyytyväinen hoitoonsa. Kuitenkin hoitojakson aikana 

on voinut olla tilanteita, jolloin hän oli tyytymätön. Tästä tyytyväisyyden vaihtelusta (eli siis hoidon 

laadun vaihtelusta) hän ei kuitenkaan voinut kirjata, koska kyselylomakkeessa kysyttiin 

yksiselitteisesti, oliko hän tyytyväinen vai ei. (Rankin 2003, 59.) 

 

Kyselylomaketta käytettäessä oleelliseksi nousee mittarin validius ja reliaabilius. Luotettava mittari 

mittaa juuri sitä, mitä on tarkoituskin ja tuottaa tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia. (Heikkilä 

2004, 185�187; Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997, 207�210.) Luotettavan mittarin 

kehittäminen ja validointi on aikaa vievää puuhaa ja esimerkiksi aloittelevan tutkijan suositellaan 

käyttävän valmista mittaria (Metsämuuronen 2000, 43). Itsekehitetyt mittarit saattavat kyllä palvella 

työyksikön kehittämistyössä paremmin kuin valmiit mittarit, mutta niiden antama tieto ei ole 

yleistettävissä (Perälä 2005, 11). Hall & Dornan (1988, 936) ovat arvioineet, että itsekehitetyillä 

mittareilla saadaan n. 10 % myönteisempiä mittaustuloksia kuin tilastollisilla menetelmillä 

standardisoiduilla mittareilla. 

 

Kyselylomaketutkimuksessa potilaat eivät aina pysty erottamaan hoidossaan eri komponentteja ja 

vastaukset saattavat näin ollen olla harhaanjohtavia (Urden 2002, 127). Potilaat voivat myös 

ymmärtää kysymykset väärin ja etenkin negatiiviset väittämät saatetaan tulkita virheellisesti (Yellen 

2002, 27). Kun tutkimuksessa aiotaan käyttää valmista mittaria, täytyy sen soveltuvuutta arvioida 

kriittisesti ennen käyttöä. Jokaisella hyvin tehdyllä mittarilla on tietty arvoperusta, ja otettaessa 

käyttöön muualla tehty mittari hyväksytään samalla kyseisen hoitolaitoksen tai vieraan 

hoitokulttuurin arvot sellaisenaan. Tämä saattaa tapahtua tiedostamattakin. Mitään mittaria ei voi 

pitää luotettavana ennen soveltuvuustestiä, paitsi ehkä siinä ympäristössä, jossa se on alun perin 

kehitetty. (Perälä 1995, 12.) 

 

Kenties parhaisiin tuloksiin päästään yhdistämällä samassa tutkimuksessa kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen metodi (Merkouris ym. 2004, 356). Eräät tutkijat taas katsovat, että valitsemalla 

mahdollisimman edustava potilasjoukko ja kysymällä heidän käsityksiään, päästään lähimmäksi 

totuutta. Radwinin (2000) mukaan kroonisesti sairaat ovat sellainen ryhmä, heillä on eniten 

kokemuksia sairaalasta ja sen vuoksi he ovat pätevimpiä arvioimaan hoidon laatua. 
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Hiidenhovi (2001) on kehittänyt poliklinikoille soveltuvan hoidon laadun mittarin palvelun 

näkökulmasta. Palvelu on Hiidenhovin (2001, 78) mittarissa monisisältöinen käsite, jossa korostuu 

ihmisten välinen vuorovaikutus. Palvelulla tarkoitetaan toimintaa, joka auttaa, tukee ja mahdollistaa 

potilaan tunteen tilanteen hallinnasta. Palvelumittari kehitettiin vaiheittain käyttämällä potilaille 

suunnattuja kyselyjä ja haastatteluita. Haasteltavia pyydettiin kuvaamaan sitä, mitä palvelu oli sillä 

käyntikerralla ja millaisia kokemuksia heillä oli sairaalasta. 

 

Palvelumittarin avulla on mahdollista saada selville potilaiden huonoina kokemia, mutta tärkeiksi 

koettuja asioita omassa hoidossaan. Mittariin sisältyy ajatus siitä, että potilaat määrittävät palvelun 

laadun. Mittarilla saaduilla tuloksilla pystytään Hiidenhovin mukaan kehittämään ennen kaikkea 

palveluprosesseja. Poliklinikoiden palveluihin kuuluvien prosessien ja potilaiden läpimenoaikojen 

tulisi olla kriittisen tarkastelun kohteena hoidon laatua kehitettäessä. (Hiidenhovi 2001, 83�85.) 

 

Perälä (1995) on testannut alun perin Yhdysvalloissa kehitetyn Qualpacs (Quality Patient Care 

Scale) -mittarin soveltuvuutta suomalaisessa hoitoympäristössä. Qualpacs -mittarissa tiedonkeruu 

tehdään pääasiassa havainnoimalla hoitotilanteita. Havainnoitavat potilaat valitaan satunnaisesti 

niistä potilaista, joilla on useita hoitotilanteita. Havainnoijina toimivat asiaan koulutetut 

sairaanhoitajat. Jokainen tutkimuksessa ollut hoitotilanne arvioidaan viisiportaisella 

järjestysasteikolla, jonka ääripäissä ovat paras ja huono. (Perälä 1995, 24�26.) 

 

Qualpacs -mittaria arvioidessaan Perälä (1995, 142�144) toteaa muun muassa että mittarissa on 

osioita, jotka sopivat harvoin potilaan laadun arviointiin. Havainnointi tiedonkeruumenetelmänä on 

lisäksi työläs ja subjektiivinen. Viimeksi mainittu vähentää mittauksen luotettavuutta. Toisaalta 

havainnoinnilla saadaan esiin sellaisia seikkoja, joita on vaikea arvioida millään muulla 

menetelmällä. Mittarin tietyt osa-alueet ovat käsitteellisesti selkeitä ja faktorianalyysin perusteella 

yksiselitteisiä, jotkut osa-alueet taas käsitteellisesti ongelmallisia.  

 

Kenties eniten suomalaisissa hoitotieteen tutkimuksessa käytetty potilastyytyväisyysmittari on 

Leino-Kilven ym. (1994) kehittämä Hyvä hoito -mittari.  Mittarin kehittely tapahtui 1990-luvulla 

pitkänä prosessina, jossa oli mukana hoitotyön, potilaiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden edustajia. 

Mittari koostuu väittämistä, jotka kuvaavat hyvää hoitoa eri näkökulmista. Mittarissa hoidon laatua 
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tutkitaan kuudesta eri näkökulmasta: hoitavan potilaan taustatiedot, hoitavan henkilön 

ominaisuudet, hoidon edellytykset, hoidon ympäristö, hoitoprosessin eteneminen ja potilaiden omat 

hallintastrategiat. Näissä aihealueissa on yhteensä 120 potilaille suunnattua kysymystä.             

(Leino-Kilpi ym.1994, 94�98.) 

 

2.3 Hyvä hoito -mittarin käyttö suomalaisissa tutkimuksissa 

 

Waseniuksen (2000) mukaan Hyvä hoito -mittarin kehittely on noudattanut sitä ohjeistusta, jota 

metodikirjallisuudesta usein mainitaan. Mittarin ongelmana on sen pituus ja sen tuottama hyvin 

positiivinen tulos. Viimeksi mainittu ongelma liittynee strukturoituun kyselyyn, jonka arvellaan 

lähes aina tuottavan positiivisia tuloksia verrattuna haastatteluihin. (Wasenius 2000, 49�51.) Tästä 

huolimatta Wasenius (2000, 53) suosittelee mittarin käyttöä ja katsoo, että mittari olisi sidottava 

aiempaa konkreettisemmin hoitotyön käytännön laadun kehittämiseen. 

 

Hyvä hoito -mittaria käyttivät kehittelyvaiheessa muun muassa Pelander ja Leino-Kilpi (1993), 

jotka tutkivat hyvää hoitoa ja tiedon saantia lasten poliklinikalla, sekä Leinonen, Leino-Kilpi & 

Katajisto (1993 ja 1996) tutkiessaan hoidon laatua leikattujen potilaiden näkökulmasta. 

Kehittelyvaiheen jälkeen mittaria ovat käyttäneet Hannula ja Leino-Kilpi (1998) tutkiessaan 

hoitotyön laatua lapsivuodeosastolla, Majasalmi (1999) tutkiessaan turvallisuuteen vaikuttavien 

tekijöiden toteutumista päiväkirurgisilla potilailla sekä Renholm ja Suominen (2000) tutkiessaan 

potilaiden kohtelua päivystysosastolla. 

 

Mittaria on käytetty hyvinkin erilaisissa hoitoympäristöissä. Toivanen (1996) tutki Hyvä hoito -

mittarilla hoidon laatua suun terveydenhuollossa, Vainiomäki (1999) kliinisen fysiologian 

laboratoriossa ja Siekkinen (2006) sädehoito-osastolla. Viime vuosina mittaria ovat käyttäneet 

väitöskirjoissaan Kalam-Salminen (2005) tutkiessaan hoidon laatua lapsivuodeosastoilla Suomessa 

ja Virossa sekä Ruotsalainen (2006) sisätautipotilaan hoidon laatua käsitelleessä tutkimuksessaan. 

 

Päivystyspoliklinikkaympäristössä Hyvä hoito -mittaria ovat käyttäneet Järnstedt (1992), joka tutki 

hyvää hoitoa ja tiedon saantia ensiapupoliklinikalla, Keppola (1996) tutkimuksessaan Hoidon laatu 
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ensiapupoliklinikalla sekä Pellikka (2002) ja Kaartinen (2003) tutkiessaan hyvän hoidon 

toteutumista yhteispäivystyksessä. 

 

Wasenius (2000) on selvittänyt Hyvä hoito -mittarin käyttöä 20 suomalaisessa hoitotieteellisessä 

tutkimuksessa. Waseniuksen mukaan Hyvä hoito -mittari arvioi hoidon laadun kokonaisuutta 

paremmin kuin useat muut mittarit, jotka arvioivat hoitoa ainoastaan tietystä spesifistä 

näkökulmasta. Hyvä hoito -mittari on lukuisissa yhteyksissä todettu reliaabeliksi ja validiksi. 

Reliabiliteettia on selvitetty mm käyttämällä Cronbachin alfa -kerrointa, joka perustuu mittarin eri 

osien korrelaatioihin ja mittaa siten sisäistä johdonmukaisuutta. Alfa-kertoimen arvio on suurelta 

osin ollut lähellä 0.8, jota pidetään hyvänä. (Wasenius 2000, 12�23.) 

 

Hyvä hoito -mittarista on löydettävissä samat potilastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät kuin 

aiemmin mainitusta Johanssonin ym. (2002) teoriasta (taulukko 1). Esimerkiksi Leino-Kilven 

(1994) mittarissa kuvataan ammatillis-teknistä osaamista mm. väittämillä �hoitajien tiedot ja taidot 

ovat ajan tasalla� ja �hoitajat osasivat perustella toimintaansa� sekä �hoitajien ammattikokemus 

ohjasi heidän työskentelyään.� 
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TAULUKKO 1. Johanssonin ym. (2002) teorian keskeiset tekijät ja niitä vastaavat Hyvä hoito -

mittarin (Leino-Kilpi ym. 1994) muuttujat. 

Johansson ym: hoitajan toiminta Leino-Kilpi: Hyvä hoito 

 

 

ammatillis-tekninen osaaminen 

 

• hoitajien tiedot ja taidot olivat ajan tasalla 

• hoitajat osasivat perustella toimintaansa 

• hoitajien ammattikokemus ohjasi heidän 

työskentelyään. 

• hoitajat olivat tarkkoja ja huolellisia 

suorittaessaan hoitooni liittyviä toimenpiteitä 

• hoitajat olivat nopeita ja tehokkaita hoitaessaan 

minua 

• hoitajat toimivat älykkääsi, osasivat vastata 

kysymyksiin ja tiesivät asioita, kun niitä kysyin 

• hoitajat osoittivat toimissaan itsenäistä 

ajattelua ja varmuutta 

 

 

vuorovaikutus 

 

• hoitajat suhtautuivat minuun ystävällisesti ja 

lämpimästi 

• hoitajat olivat rehellisiä,  

• hoitajat olivat luotettavia 

• hoitajat olivat vilpittömän kiinnostuneita 

minusta ja voinnistani 

• hoitajat olivat huumorintajuisia 

• hoitajat olivat kohteliaita 

• hoitajat olivat siistejä ja huoliteltuja 

• hoitajat olivat joustavia ja tärkeilemättömiä 

 
                                                             (jatkuu) 
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TAULUKKO 1. (jatkuu). 
 

Johansson ym: hoitajan toiminta Leino-Kilpi: Hyvä hoito 

 

 

opetus ja ohjaaminen 

 

 

 

• olen saanut selkeät kirjalliset hoito-ohjeet. 

• kotona tapahtuvasta hoidosta annettiin tieto 

riittävän aikaisessa vaiheessa 

• tiedän mahdollisten kotona tulevien 

lisäoireiden tunnusmerkit ja mihin ottaa 

yhteyttä niiden ilmaantuessa 

• tiedän mitä minun pitäisi tehdä edistääkseni 

kuntoutumistani tiedän taloudelliset etuuteni 

 

 

osallistuminen 

 

 

 

• minun aikaisemmat hoitokertani ja niissä 

saadut kokemukset otettiin huomioon 

tämänkertaisen hoidon aikana 

• minun etuni asetettiin ensisijaiseksi 

• minun henkilökohtaista elämäntilannettani 

ymmärrettiin 

• minua informoitiin riittävästi odotusaikana 

odotuksen syistä 

Johansson ym: organisaatio Leino-Kilpi: Hyvä hoito 

 

 

fyysinen ympäristö 

 

• päivystyksessä oli riittävästi hoidossani 

tarvittavia teknisiä välineitä, laitteita ja 

tarvikkeita 

• päivystyksessä oli mielestäni soveltuvat tilat 

hoitoni toteutumiseen 

• päivystyksessä oli mielestäni riittävästi pätevää 

henkilökuntaa 

 
                                                                                                                                                   (jatkuu) 
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TAULUKKO 1. (jatkuu). 
 

 

 

organisaatio 

• tullessani pääsin riittävän nopeasti 

keskustelemaan lääkärin/hoitajan kanssa 

• hoitohenkilökunnalla oli riittävästi aikaa 

minulle 

• minun tapauksessani eri hoitopaikat toimivat 

joustavasti yhdessä 

• vastaanotto sairaalaan tullessani oli 

ystävällinen ja miellyttävä 

Johansson ym: potilaan tausta Leino-Kilpi. Hyvä hoito 

 

sosiodemografiset tekijät 

• ikä 

• sukupuoli 

• koulutustausta 

• työelämä 

 

potilaan odotukset 

 

• pääsin haluamani henkilön hoitoon 

• pääsin haluamaani hoitopaikkaan 

• pääsin hoitoon riittävän nopeasti 

• jouduin sairaalassa odotteleman liian pitkään 

pääsyä tutkimuksiin 

 

 

2.4 Aiemmat tutkimukset - systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

potilastyytyväisyystutkimuksiin 

 

Potilastyytyväisyydestä tehtiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Sillä tarkoitetaan menetelmää, 

jossa kerätään olemassa olevaa tietoa, arvioidaan sen laatua ja tehdään johtopäätöksiä. 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus rakentuu tutkimussuunnitelmasta, tutkimuskysymysten 

määrittämisestä, alkuperäistutkimusten hausta, valinnasta, laadun arvioinnista ja analysoinnista sekä 

tulosten esittämisestä. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan tehdä luotettavia 

yleistyksiä. (Khan ym. 2005, 2�5; Kääriäinen & Lahtinen 2006, 38�43.) 
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Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli arvioida hoidon laatua potilaan 

näkökulmasta eli tutkia, mitkä seikat vaikuttavat potilastyytyväisyyteen. Potilastyytyväisyyttä 

arvioitiin Johanssonin ym. (2002, 343) luoman teorian pohjalta. Johanssonin ym. kirjallisuus-

katsaukseen perustuva malli valittiin viitekehykseksi kattavuutensa ja hyvän näytön takia. 

Sairaanhoitajaliiton kriteerien (2004, 9�21) mukaan hyvien kirjallisuuskatsausten näyttö on 

vähintään II�luokkaa. 

Kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymyksinä olivat: 

• Miten potilaan tausta vaikuttaa potilastyytyväisyyteen? 

• Miten hoitajien toiminta vaikuttaa potilastyytyväisyyteen? 

• Miten organisaatiotekijät vaikuttavat potilastyytyväisyyteen? 

 

2.4.1 Tiedonhaku ja tutkimukset 

 

Kirjallisuushaun tietokannoiksi valittiin kansainvälinen terveydenhuollon ja hoitotieteen 

viitetietokannat Cinahl, British Nursing Index ja Medline. Kotimaisista tietokannoista tietoa haettiin 

Medicistä ja Lindasta.  Haku suoritettiin seuraavia käsitteitä käyttäen:  

Laatua haettiin käsitteillä: quality of nursing care (Cinahl), quality of health care (Medline), patient 

satisfaction (Cinahl ja  Medline), quality (British nursing index). 

Potilasnäkökulmaa haettiin seuraavia hakusanoja käyttäen: exp patients (räjäytetty mukaan kaikki 

potilastermit), patient attitudes (Cinahl), patients vapaana terminä, sekä exp patientis (asiasana 

räjäytettynä) ja: patients sekä inpatients vapaana terminä (British Nursing index). 

Mittaamista haettiin seuraavilla käsitteillä: attitude measures, instrument construction, instrument 

validation (edelliset asiasanoina) ja vapaina termeinä: scals, measures. 

Kotimaisista tietokannoista haettiin sanoilla: quality, satisfactio, laatu?, laadu?, tyytyväis? 

Lisäksi hoitoa haettiin tietokannoista sanoilla: hoito?, nursing ja erilaisia sanojen yhdistelmiä 

käyttäen. 

 

Kirjallisuuskatsauksen tutkimusaineisto muodostui 20 kansainvälisestä tutkimuksesta, jotka 

käsittelivät potilastyytyväisyyttä tai hoidon laatua potilaan näkökulmasta ja jotka oli raportoitu 

artikkeleina (Liite 1). Artikkelit oli julkaistu vuosina 2000�2005. Tutkimuksista kahdeksan oli tehty 
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Yhdysvalloissa, neljä Suomessa, kaksi Kanadassa ja Islannissa, sekä yksi Norjassa, Ruotsissa, 

Kreikassa ja Espanjassa. Yksi tutkimuksista oli tehty kolmessa maassa, Yhdysvalloissa, 

Australiassa ja Sloveniassa. 

 

Tutkimukset olivat hyvin heterogeenisia. Vaikka kaikissa tutkimuksissa mitattiin samaa asiaa, 

potilastyytyväisyyttä, oli mittari lähes aina erilainen. Mittarien taustateoriat olivat erilaisia ja näin 

ollen myös tutkimustulokset poikkesivat toisistaan. Suurin osa tutkimuksista (17) oli kyselyitä, 

jotka oli kohdistettu sairaalan potilaille. Haastattelua oli käytetty ainoana menetelmänä kahdessa 

tutkimuksessa ja yksi tutkimuksista oli asiantuntija-artikkeli. Tutkimustuloksissa ilmeni 

ristiriitaisuuksia vain vähän. Ainut ristiriitaisuus koski organisaation merkitystä 

potilastyytyväisyyden kokemisessa.  

 

2.4.2. Potilaan sosiodemografisen taustan vaikutus tyytyväisyyteen 

 

Tutkimusten mukaan potilaan kokemukseen hänen saamansa hoidon laadusta vaikutti suuresti 

hänen taustansa. Eräs tyytyväisyyttä selittävä tekijä on sukupuoli. Miehet ovat yleensä hoitoonsa 

tyytyväisempiä kuin naiset (Gonzalez-Valentin ym. 2005 70�71; Foss 2002, 21). Erityisesti nuoret 

naiset ovat tyytymättömiä hoitoonsa. Fossin (2002) mukaan tämä selittyy sillä, että naiset ovat 

tietoisempia hoidoista, tarkempia hygieniasta ja reagoivat herkemmin psykososiaalisen tuen 

puuttumiseen. Naiset ovat myös herkempiä sanattomaan viestintään. Tämä johtaa siihen, että miehet 

ja naiset ovat erilaisia potilaina. Henkilökunnan kannalta miespotilaat ovat vähemmän vaativia ja 

siksi naisia suositumpia ja saavat enemmän rohkaisua ja tukea. (Foss 2002, 22�23.) 

 

Sukupuolen ohella ikä selittää potilastyytyväisyyttä. Vanhemmat ihmiset ovat nuoria 

tyytyväisempiä hoitoonsa (Gonzalez-Valentin ym. 2005, 71; Suhonen ym. 2004, 24) Tämä saattaa 

johtua siitä, että vanhukset vertaavat nykyistä terveydenhuoltoa vuosikymmenten takaisiin aikoihin. 

Terveydenhuolto, tutkimusmenetelmät ja hoidot ovat kehittyneet ja aiempaa paremmin myös 

kaikkien väestönosien ulottuvilla, jos vertailukohteena käytetään vaikkapa 1950-lukua. Nuorempi 

sukupolvi on tottunut nopeaan palveluun ja terveyspalvelut ovat itsestään selvyys, joten niihin 

kenties suhtaudutaan kriittisemmin.  
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Kriittisyyttä terveyspalveluihin lisää myös potilaan koulutustausta (Gonzalez-Valentin ym. 2005, 

70; Suhonen ym 2004, 24). Varsinkin odottamiseen suhtautuivat kriittisesti ne, jotka olivat 

korkeasti koulutettuja (Suhonen ym. 2004, 24). Ilmeisesti korkeammin koulutetut ovat vaativampia 

ja ehkä he kaipaavat toiminnalle perusteluita enemmän kuin vähemmän koulutusta saaneet. 

Poliklinikalla odottaminen tuntuu potilaista usein perusteettomalta: se nähdään merkkinä työn 

huonosta suunnittelusta. Korkeammin koulutetut saattavat olla myös tottuneita käyttämään 

yksityisiä terveydenhuoltopalveluita, joissa asiointi on yleensä nopeaa ja sujuvaa. 

Yksityisklinikoihin verrattuna julkinen terveydenhuolto saattaa näyttäytyä tehottomana ja 

byrokraattisena. 

 

Pellikan ym. (2003) tutkimuksessa koulutustausta vaikutti voimakkaimmin siihen miten potilaat 

suhtautuivat omatoimisuutta tukeviin toimintoihin. Korkeammin koulutetut olivat tyytyväisempiä 

omatoimisuuteen kannustaviin toimenpiteisiin kuin ammattikoulutuksen saaneet. (Pellikka ym. 

2003, 173). Ehkäpä korkeammin koulutetut eivät jostakin syystä koe tarpeellisena erilaisten 

hoitovaihtoehtojen tarjoamista eivätkä he koe kaipaavansa tukea vaihtoehtojen valinnassa. Kenties 

he kokevat voivansa hankkia tarpeen vaatiessa itse tietoa ja omaavansa riittävästi kompetenssia 

arvioimaan eri vaihtoehtoja. 

 

2.4.3 Hoitoon liittyvät odotukset ja potilastyytyväisyys 

 

Kokemukset hoidon laadusta perustuvat paljolti potilaan odotuksiin. Tavallisesti 

potilastyytyväisyyden arvellaan syntyvän siitä miten hyvin potilaan odotukset ja toteutunut hoito 

korreloivat keskenään (Larsson & Larsson 2003, 294). Ongelmallista tässä on se, että potilaat 

painottavat eri asioita eri tavoin, se mikä on jolle kulle tärkeää, ei ole sitä jollekin toiselle (Yellen 

ym. 2002, 24). Tähän asenteeseen törmää toisinaan sairaaloissa. Potilaan kokemukset hoidon 

laadusta arvellaan perustuvan niin yltiösubjektiivisiin seikkoihin, ettei niitä kannata kartoittaa. Jopa 

osa hoitotieteilijöistäkin on sitä mieltä, ettei potilailla ole kompetenssia arvioida hoidon laatua 

(Yellen ym. 2002, 24). 

 

Fossin (2002, 22�23) mukaan sukupuoli vaikuttaa odotuksiin hoidon laadusta. Naiset odottavat 

enemmän nimenomaan hoitajilta kun taas odotuksissa esim. lääkäreitä kohtaan odotuksissa ei ole 



 17

eroa sukupuolten välillä. Naiset odottaisivat hoitajilta enemmän kuuntelemista ja päätöksentekoon 

mukaan ottamista.  

 

Merkouris ym. (2004) ovat kuvanneet sitä kuinka kreikkalaisten potilaiden odotukset 

terveydenhuolto-järjestelmää kohtaan ovat matalat johtuen tiedotusvälineiden negatiivisesta 

uutisoinnista. Hoitajan ammatti ei myöskään ole kovin arvostettu Kreikassa. Hoitajia pidetään 

heikoimpana ja vähiten tieteellistä taustaa omaavana ammattiryhmänä sairaalassa. Vähäisiä 

odotuksia julkiseen terveyden-huoltoon lisää se, että hoito on ilmaista. (Merkouris ym. 2004, 363). 

Vähäiset odotukset saattavat näkyä potilastyytyväisyystutkimuksissa: kun ei paljoa odotettu, ei 

pahemmin petyttykään.  

 

Larsson & Larsson (2003) tutkivat potilastyytyväisyyttä vertailemalla potilaiden tärkeinä kokemia 

asioita, (siis ts. odotuksia) koettuun hoitoon. Potilaat pisteyttivät hoitoon liittyviä asioita niiden 

tärkeyden mukaan ja antoivat sitten palautetta siitä miten hoito oli toteutunut. Näin pystyttiin 

luomaan neljä kategoriaa (Larsson & Larsson 2003, 297.): 

 

1. merkitykseltään tärkeä asia, joka myös toteutui hyvin. 

2. merkitykseltään vähemmän tärkeä asia, joka kuitenkin toteutui hyvin. 

3. merkitykseltään tärkeä asia, joka toteutui huonosti. 

4. merkitykseltään vähemmän tärkeä asia, joka toteutui huonosti. (Larsson & Larsson 

2003, 297.) 

 

Ensimmäiseen kategoriaan, jossa hoitoon liittyvät odotukset täyttyivät hyvin ja jossa odotukset 

olivat korkeat, kuuluivat lääketieteelliset tutkimukset ja testit. Toiseen kategoriaan, jossa potilaat 

kokivat odotusten täyttyneen hyvin, vaikka asia ei ollutkaan kovin tärkeä, oli ruokailussa 

avustaminen. Kolmanteen kategoriaan, jota potilaat pitivät tärkeänä, mutta joka toteutui huonosti oli 

tunne, että lääkärit täysin ymmärsivät potilaan tilanteen. Neljänteen eli viimeiseen kategoriaan, 

jonka potilaat arvioivat vähämerkitykselliseksi ja joka myös toteutui heikosti, kuuluivat 

hoitoyksikön tietyt rutiinit (vierailuajat, ruoan laatu ja lääkärinkierto). (Larsson & Larsson 2003, 

298.) 
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Larsson & Larssonin (2003) tulokset ovat osittain linjassa muiden potilastyytyväisyyttä ja hoidon 

laatua mittaavien tutkimusten kanssa. Tärkeäksi koetut lääketieteelliset tutkimukset toteutuivat 

hyvin, (näin myös esim. Pellikka ym. 2003, 172), toisaalta voisi väittää, että lääketieteellisten 

tutkimusten laatua potilaiden on myös vaikeinta arvioida. Tärkeäksi koettu, mutta kehnosti 

toteutunut osa-alue oli tunne siitä, että lääkärit ymmärtävät potilaan tilanteen. Tämä on ehkä hiukan 

yllättävä tulos. Lääkäreiden toimintaan ollaan yleensä tyytyväisempiä kuin hoitajien toimintaan. 

Fossin (2002, 23) mukaan tämä johtuu siitä, että hoitajat ovat enemmän tekemisissä potilaiden 

kanssa. Runsas kanssakäyminen luo edellytyksiä myös konflikteille. Potilaiden lääkäreiden kanssa 

tapahtuvat kohtaamiset ovat lyhytkestoisia ja harvempia kuin hoitajien kanssa tapahtuvat. 

 

2.4.4 Ammatillis-teknisen osaamiseen yhteys tyytyväisyyteen 

 

Professionaalinen tietämys, johon kuuluu kokemuksen mukanaan tuoma tieto sekä tekninen 

taitavuus, on eräs perustekijöistä hyvää hoitoa määriteltäessä (Radwin 2000, 179). Baldursdottirin 

& Jonsdottirin tutkimuksessa (2002, 73) potilaat priorisoivat kliinisen kompetenssin kaikista 

tärkeimmäksi hoitajan ominaisuudeksi. Pellikan ym. (2003, 172) tutkimuksessa 80 % potilaista oli 

sitä mieltä, että tutkimukset ja toimenpiteet oli suoritettu ammattitaitoisesti ja kolme neljännestä 

arveli hoitajien välineiden ja laitteiden hallinnan hyväksi. Samansuuntaisia olivat Hiidenhovin ym. 

(2002, 62), Merkouriksen ym. (2004, 363), Suhosen ym. (2004, 24), ja Thorsteinssonin (2002, 35) 

tutkimukset: potilaat ovat tyytyväisiä hoidon tekniseen puoleen ja hoitajien kliininen kompetenssi 

arvioidaan hyväksi. Poliklinikkapotilailla tyytyväisyys henkilökunnan ammattitaitoon kuitenkin 

väheni, mikäli potilas joutui käymään usein poliklinikalla (Suhonen ym. 2004, 25). 

 

Hoitajan ammatillinen kompetenssi lisää potilaan luottamusta (Thorsteinsson 2002, 35). 

Luottamusta lisää myös hoitajan tarkkaavaisuus. Hoitajien tulisi olla tietoisia koko ajan potilaan 

voinnista ja toimia tarpeen mukaan oikein (Radwin 2000, 189). Pellikan ym. (2003, 172) 

tutkimuksessa yhteispäivystyksen potilaista vain kolmasosa oli sitä mieltä, että hoitavat henkilöt 

olivat selvillä potilaan voinnista koko ajan. Jos hoitajat eivät ole selvillä potilaiden voinnista, 

saattaa sellainen potilaan hyvinvoinnin kannalta keskeinen asia kuin kivunhoito jäädä vähälle 

huomiolle. Pellikan ym. (2003, 172) tutkimuksessa 12 % potilaista jäi ilman riittävää kipulääkitystä. 

Luku on melko suuri ottaen huomioon, että kolmannes vastaajista ei tarvinnut kipulääkitystä 

ollenkaan. 
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Kivunhoito oli riittämätöntä etenkin päivystysleikkaukseen joutuneiden potilaiden kohdalla 

(Leinonen 2001, 303). Preoperatiivinen kipu saattaa lisätä pelkoa leikkausta kohtaan ja on joka 

tapauksessa sairaalakokemusta huonontava tekijä. Erityisesti päivystyspoliklinikoilla kivun hoito on 

kompastelevaa. Kipulääkitystä ei yleensä voida aloittaa ennen kuin lääkäri on tutkinut potilaan. 

Ajatuksena on, että hyvin kipulääkitty potilas on vaikeampi diagnosoida kuin kivulias potilas. 

Koska päivystyspoliklinikoilla joutuvat potilaat lähes aina odottamaan, saattaa potilas olla jopa 

tunteja ilman adekvaattia kivun hoitoa. 

 

2.4.5 Opettamisen ja ohjaamisen merkitys 

 

Potilaan ohjaamisella ja neuvonnalla on tärkeä merkitys potilastyytyväisyydessä. Hyvän ohjauksen 

saaneet potilaat selviävät kotihoidossa paremmin ja saavat vähemmän komplikaatioita (Perla 2002, 

65). Ohjaamisessa tulisi huomioida potilaan kulttuuritausta, koska tämä vaikuttaa ohjaamisen 

tarpeeseen (Davis ym. 2003, 268) Opettamisen ja ohjaamisen alueella potilaat ovat kuitenkin 

tyytymättömimpiä, etupäässä ohjauksen vähäisyyden vuoksi (Davis ym. 2003, 272; Leinonen ym. 

2001, 303�304; Merkouris ym. 2004, 363).  

 

Tyytymättömyys ohjaukseen lisääntyi, jos potilaat joutuivat käymään poliklinikalla usein (yli kuusi 

kertaa) (Suhonen 2004, 25). Tulos on jonkin verran yllättävä. Voisi kuvitella, että usein käyneille 

muodostuisi poliklinikalla hyviä hoitosuhteita ja niiden myötä tiedon saaminen parantuisi. 

Ilmeisesti potilaat ryhtyvät tarkastelemaan hoitoaan entistä kriittisemmin, mikäli he joutuvat 

käymään usein samassa hoitopaikassa. Usein sairaalassa käyneiden potilaiden tyytymättömyys 

kasvaa myös muilla kuin opetukseen liittyvillä alueilla. Esim. henkilökunnan ammattitaitoon ovat 

tyytymättömimpiä usein sairaalassa potilaina olleet (Suhonen 2004, 25). 

 

Potilaat kaipaavat erityisesti lisää tietoa hoidoista ja haluaisivat sitä myös kirjallisena (Gonzalez-

Valentin ym. 2005, 70) Huomion arvoinen seikka on se, että ilmeisesti sukupuoli vaikuttaa ohjeiden 

saamiseen (Baldursdottir & Jonsdottir 2002, 73). Miespotilaita ohjataan paremmin, mikä Fossin 

(2002, 24) mukaan johtuu siitä, että miespotilaat ovat henkilökunnalle mieluisampia kuin 

naispotilaat. Naispotilaat ovat vaativaisempia ja useimmin tyytymättömiä. 
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Davis ym. (2003, 270�272) tutki potilastyytyväisyyttä kolmessa maassa, Yhdysvalloissa, 

Australiassa ja Sloveniassa. Tutkimuksen mukaan potilaat olivat tyytymättömämpiä ohjaukseen 

Australiassa. Sloveniassa ja Yhdysvalloissa oltiin suunnilleen yhtä tyytyväisiä, tosin näissä maissa 

tyytyväisyys kohdistui eri asioihin. Slovenialaiset olivat amerikkalaisia tyytyväisempiä saamansa 

informaatioon, joka koski asioita, joita tuli välttää sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Sen sijaan he 

olivat tyytymättömiä kotihoito-ohjeisiin. Amerikkalaisten tyytyväisyys sen sijaan oli suurinta 

kotihoito-ohjaukseen. Suomalaiset potilaat olivat Pellikan ym. (2003, 177) mukaan melko 

tyytyväisiä kotihoito-ohjeisiin ja erittäin tyytyväisiä hoitotoimenpiteiden aikaiseen ohjaukseen. 

Lisää tietoa olisi Pellikan ym. tutkimuksessa kaivattu kotiuttamisvaiheessa taloudellisista asioista, 

maksuista, vakuutuksista ja korvauksista. 

 

Davisin ym. (2002) mukaan erot tyytyväisyydessä eri maiden välillä tämä saattaa johtua kahdesta 

seikasta. Ensinnäkin yksittäiset potilaat voivat saada eritasoista ohjausta samassa hoitopaikassa. 

Toisaalta ohjaaminen on kulttuurin sidottu asia. Amerikkalaiset ovat riippuvaisempia 

terveydenhuolto-järjestelmästä kuin slovenialaiset. Slovenialaiseen kulttuuriin kuuluu itsehoito ja 

vastuun ottaminen omasta terveydestä aivan eri tavalla kuin Yhdysvalloissa, jossa ollaan 

tottuneempia konsultoimaan asiantuntijoita terveyteen liittyvissä asioissa. (Davis ym. 2002, 272). 

 

Erityisen tärkeää ohjaus ja opettaminen olisivat poliklinikoilla, joissa puutteellinen tiedonsaanti on 

todettu olevan keskeinen potilastyytymättömyyttä aiheuttava tekijä (Suhonen ym. 2004, 25). 

Varsinkin päivystyspoliklinikoilla ohjausta on kuitenkin vaikea toteuttaa. Potilaat ovat yhä 

sairaampia ja hoitajia on potilasmääriin nähden liian vähän. Lisäksi hoitajien koulutuksessa ei ehkä 

painoteta riittävästi ohjaamisen ja opetuksen tärkeyttä. Ratkaisuna voisi olla hoitajakoulutuksen 

siirtäminen yliopistoihin. (Davis ym. 2003, 272).  

 

Merkouriksen ym. (2004) tutkimuksessa kävi ilmi, etteivät potilaat odottaneet kovinkaan paljon 

informaatiota hoitajilta, vaikka he sitä muuten kaipasivatkin. Tietoa odotettiin ennen kaikkea 

lääkäreiltä. Potilaat pitivät hoitajia vähiten koulutusta saaneena henkilöstöryhmänä hoitotiimissa, 

joten heiltä ei voi tietoa juuri odottaakaan. Tulos liittynee pätevien hoitajien pulaan. (Merkouris ym. 

2004, 363�364). 
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2.4.6 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen yhteys tyytyväisyyteen 

 

Potilaille on tärkeää, että heidän mielipidettä kuunnellaan ja arvostetaan hoidoista päätettäessä. 

Hoitajat voivat rohkaista potilaita osallistumaan omaa hoitoa koskevaan päätöksentekoon jakamalla 

tietoa, esimerkiksi kertomalla miksi täytyy toimia tietyllä tavalla ja mitä voidaan odottaa. (Radwin 

2000, 179). Radwinin tutkimuskohteena olleet pitkäaikaissairaat eroavat ehkä päivystyspotilaista, 

jotka eivät aina tunne tarvetta osallistua omaan hoitoonsa liittyvään vaihtoehtojen harkintaan ja 

päätöksentekoon. Äkillinen sairaus saattaa olla niin yllättävä, ettei potilas jaksa eikä ehkä 

kykenekään ottamaan kantaa omaan hoitoonsa, vaan luottaa mieluummin henkilökuntaan. (Pellikka 

ym. 2003, 176) 

 

Huomionarvoista Pellikan ym. (2003, 176) tutkimuksessa oli kuitenkin se, että ne potilaat, jotka 

haluaisivat vaikuttaa omaan hoitoonsa, eivät kuitenkaan saa siihen mahdollisuutta.                   

Fossin (2002, 24) mukaan naispotilaita ei kuunnella yhtä paljon kuin miehiä ja tämän takia he jäävät 

päätöksenteon ulkopuolelle. Forss (2002, 24�25) arvelee myös, että naispotilaat, etenkin nuoret 

naiset, ovat miehiä paremmin selvillä potilaan oikeuksista ja hoidoista ja ovat sen vuoksi miehiä 

halukkaampia osallistumaan hoitoonsa. 

 

Hoitajan ja potilaan välinen vuorovaikutus on keskeistä potilaan sairaalakokemuksessa. Esim. 

hoitajan kliinisiin taitoihin � jotka ovat tärkeitä nekin - suhtaudutaan enemmän itsestäänselvyytenä. 

Hoitajan ja potilaan välinen vuorovaikutus on hyvin tunnelatautunut potilaiden taholta. (Merkouris 

ym. 2004, 364) Potilaat ovat yleensä enemmän ja läheisimmissä tekemisessä hoitohenkilökunnan 

kuin lääkäreiden kanssa: tämä altistaa hoitaja-potilassuhteen myös useammille konflikteille (Foss 

2002, 23). 

 

Potilaat haluavat tulla kohdelluiksi yksilöinä (Laschinger ym. 2005, 222). Jokaiselle potilaalle 

sairaalakokemus on yksilöllinen ja ainutlaatuinen ja potilaat toivovat, että heidän tilanteensa 

ymmärretään hoitohenkilökunnan taholta (Schmidt 2003, 395). Hoitaja, joka tuntee potilaansa ja 

heidän yksilölliset tarpeensa, on potilaiden kannalta ihanteellinen (Radwin 2000, 178). 

Yksilöllisyyteen liittyy potilaan kunnioittaminen. Pellikan ym. (2003, 173) tutkimuksessa yli 70 % 

ilmoitti, että heitä oli kunnioitettu omana itsenään ja tasavertaisena muiden potilaiden kanssa. 
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Laschinger ym. (2005, 224) tutkimuksessa 14 kanadalaisessa sairaalassa hoitajien ystävällisyys ja 

avuliaisuus saivat parhaimmat arvosanat. 

 

Hyvään vuorovaikutussuhteen kuuluu potilaiden mukaan myös se, että he tuntevat myös 

henkilökunnan yksilöinä. Jo hoitajan nimen tietäminen lisää potilaiden tyytyväisyyttä (Gonzalez-

Valentin 2005, 70). Pitkäaikaispotilaat nimesivät Radwinin (2000, 179) tutkimuksessa erääksi 

hyvän hoitosuhteen tunnusmerkiksi sen, että he tuntevat jonkin verran hoitajan taustaa: 

perhesuhteita, kiinnostuksen kohteita jne. Tämä parantaa hoitajan ja potilaan vuorovaikutuksen 

laatua ja vähentää avuttomuuden tunnetta. 

 

Potilaat sisällyttivät hyvään vuorovaikutussuhteeseen luottamuksen, rehellisyyden ja huumorin. 

Luottamukseen kuuluu se, että potilas tietää hoitajan pitävän kiinni vaitiolovelvollisuudestaan. 

Tällöin potilas uskaltaa avoimemmin puhua ongelmistaan hoitajalle. Huumorin käyttö 

hoitosuhteessa piristää ilmapiiriä ja voi olla eräs tapa saada potilas tuntemaan olonsa paremmaksi. 

Huumorin käyttö on kuitenkin arkaluontoinen asia ja sitä pitää käyttää kohtuullisesti, koska potilaat 

eivät aina jaksa olla iloisia. (Thorsteinsson 2002, 35). 

 

2.4.7 Fyysinen hoitoympäristö ja organisatoriset tekijät 

 

Fyysinen ympäristö vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin, paranemiseen ja 

hyvänolon tunteeseen (Bailey ym. 2005, 323). Hoitajilla ei kuitenkaan ole sananvaltaa sairaalan 

tilojen suhteen (Gonzalez-Valentin ym. 2005, 70). Pellikan ym. (2003) tutkimuksessa hyvästä 

hoidosta yhteispäivystyksessä korostui hoitoympäristön merkitys hyvän hoidon kokemisessa. 

Päivystyspoliklinikan äänet, näkymät ja hajut voivat aiheuttaa potilaalle stressiä ja olla pelottavia. 

(Pellikka ym. 2003, 176�177).  

 

Leinosen ym. (2001) tutkimuksessa perioperatiivisesta hoidosta potilaat arvioivat erikseen fyysistä 

ja sosiaalista ympäristöä. Molemmat arvioitiin hyviksi. Potilaat tunsivat olonsa turvalliseksi ja 

ilmapiirin leikkaussalissa ja heräämössä rauhalliseksi ja kiireettömäksi. (Leinonen ym. 2001, 301.) 

Vastakkainen tulos oli Bailey ym. (2005) tutkimuksessa koskien heräämöä. Potilaat valittivat 

pienistä tiloista, käytävälle sijoittamisesta, häikäisevästä valosta, täynnä tavaraa olevista sotkuisista 
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ja hyllyistä ajanvietteen puuttumisesta. Bailey korostaa, että melko pienin asioin fyysistä 

ympäristöä voitaisiin parantaa. Potilaiden sijoittamista käytäville pitäisi välttää, valaistus tulisi olla 

säädettävä, väliverhoilla voidaan taata potilaille yksityisyys, ja kaikenlaista turhaa melua ja 

liikennettä pitäisi välttää. (Bailey ym. 2005, 323.) 

 

Hoitajan ja potilaan välisen hyvän vuorovaikutussuhteen edellytyksenä on, että hoitaja on 

tyytyväinen työhönsä (Larrabee ym. 2001, 38). Tyytymättömyys työolosuhteisiin heijastuu 

välittömästi hoitaja-potilas suhteeseen. Tyytymättömyyden eräänä aiheuttajana voi olla liian suuri 

työmäärä. Hoitajapula on todellisuutta monessa maassa ja esimerkiksi Merkouris ym. (2004, 359) 

tutkimuksessa potilaat nimesivät hoitajien vähyyden erääksi hoidon laatua heikentäväksi tekijäksi. 

Hoitajien työnkuva voi myös olla suuntautunut muualle kuin potilaiden hoitoon (Merkouris ym. 

2004, 362) tai työ voi olla organisoitu tavalla, joka ei ole potilaan kannalta paras mahdollinen. 

Potilaat toivovat, että heitä hoitaisi mahdollisimman paljon sama hoitaja (Radwin 2000, 189). 

Jatkuvasti vaihtuva henkilökunta saattaa vähentää turvallisuuden tunnetta ja lisätä tiedonkatkosten 

määrää. Potilaat arvostavat sitä, ettei heidän tarvitse selittää samoja asioita uudelleen ja uudelleen 

eri ihmisille (Radwin 2000 189). 

 

Poliklinikkapotilaille odottaminen on eräs keskeisimpiä tyytymättömyyden aiheuttajia (Suhonen 

ym. 2004, 24; Pellikka ym. 2003, 177). Odottamisen epämiellyttävyys potilaan kannalta tulee esiin 

jatkuvasti lähes kaikissa poliklinikoita koskevissa tutkimuksissa, silti tilanteen korjaamiseksi ei 

liene tehty paljoakaan. Pitkät odotusajat on hyväksytty päivystyspoliklinikkatoimintaan kuuluvana 

asiana, vaikka hallinnollisilla ratkaisuilla asiaan voitaisiin ehkä vaikuttaa. Suhonen ym. (2004, 25) 

tarjoaa lääkkeeksi hoitoketjujen kehittämistä ja odotusajan järkevää hyödyntämistä.  

 

Aiellon ym. (2003, 188�189) mukaan hoitoyksikön vaikutus potilastyytyväisyyttä selittävänä 

tekijänä on minimaalinen, ainoastaan prosentin luokkaa. Potilastyytyväisyyteen vaikuttavat lähes 

ainoastaan potilaan ominaisuudet ja vuorovaikutuksen laatu. Toisaalta Gesell & Wolosin (2004, 

226) väittävät, että potilaiden odotukset ja hoidon tarve on erilainen eri klinikoilla. Tällöin 

hoitamisessa painottuvat eri asiat ja potilastyytyväisyys kohdistuu klinikasta riippuen eri alueille. 

Laschinger ym. (2005, 226) tutkimuksessa potilaat olivat tyytyväisempiä pienissä sairaaloissa kuin 

suurissa koskien hoitajien halukkuutta ohjaamiseen, hoitajien halukkuutta olla joustava potilaiden 

tarpeisiin nähden, hoitajien tapaa pitää potilas ajan tasalla sekä kykyä luoda rauhallinen ympäristö. 
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2.4.8 Yhteenveto systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksista 

 

Tutkimuksissa esiintyi vaihtelua otoksissa ja lopputuloksissa. Otoskoot vaihtelivat 8�10 000 

tutkimusmenetelmästä riippuen. Lopputuloksissa oli erilaisia käsitteitä, mutta varsinaisia 

ristiriitaisuuksia ei ollut, lukuun ottamatta organisatoristen seikkojen vaikutusta potilas-

tyytyväisyyteen. 

 

Tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan sanoa, että potilaan taustatekijät vaikuttavat 

tyytyväisyyden kokemiseen, joskin tätä oli selvitetty analysoinnin kohteena olevissa tutkimuksissa 

vain vähän. Ikä, sukupuoli ja koulutustausta olivat merkittävimpiä potilastyytyväisyyteen 

vaikuttavia asioita. Iäkkäät ovat keskimääräistä tyytyväisempiä, naiset ja korkeasti koulutetut ovat 

tyytymättömimpiä. Tulos on samansuuntainen monien aiempien tutkimusten kanssa (esim. Leino-

Kilpi ym. 1994, 143�145). Tyytyväisyys riippuu ilmeisesti myös potilaan kulttuuritaustasta, mutta 

tämä tekijä oli huomioitu vain yhdessä tutkimuksessa, joten johtopäätöksiä asiasta ei voi tehdä 

 

Potilaiden odotukset hoitoa kohtaan olivat yksilöstä riippuvaisia. Odotukset riippuivat mm. 

kulttuurista ja sukupuolesta. Ohjaamisen ja opetuksen määrään potilaat olivat tyytymättömiä 

samoin kuin myös oma-aloitteellisuuteen kannustamiseen. Muutoin vuorovaikutukseen oltiin 

yleensä tyytyväisiä. Tyytymättömiä oltiin mahdollisuuteen osallistua oman hoitonsa suunnitteluun: 

ne jotka halusivat osallistua hoitoaan koskevaan päätöksentekoon, eivät aina saaneet siihen 

tilaisuutta. Hoitajapula heijastui heikentävästi potilastyytyväisyyteen samoin kuin työnjakomalli, 

jossa potilasta hoitaa useampi hoitaja. Tyytyväisyyttä vähensi myös odottaminen, etenkin 

poliklinikoilla. 

 

Ammatillis-tekninen osaaminen oli vuorovaikutuksen ohella tärkein potilastyytyväisyyteen 

vaikuttava tekijä ja tähän potilaat useimmiten olivat tyytyväisiä. Hoitajan hallitsemat työn tekniset 

apuvälineet ja hyvin toteutetut toimenpiteet synnyttävät ilmeisesti potilaan luottamuksen, joka 

vähentää sairauden aiheuttamaa turvattomuuden tunnetta. Henkilökunnan ammatilliseen 

kompetenssiin ollaan myös useimmissa tapauksissa tyytyväisiä, lukuun ottamatta kivun hoitoa, joka 

ei aina toteudu parhaalla mahdollisella tavalla.  
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Fyysinen ympäristön merkitystä ei oltu käsitelty kaikissa tutkimuksissa. Aiempien tutkimusten 

mukaan (esim. Leino-Kilpi ym. 1994, 117) fyysisellä ympäristöllä on tärkeä merkitys potilaille. 

Kuten Gonzalez-Valentin ym. (2005, 70) tutkimuksesta kävi ilmi, ei hoitajilta useinkaan kysytä 

mielipidettä sairaaloita suunniteltaessa. Tämä näkyy sitten monen sairaalan kohdalla huonosti 

toimivina tiloina. Tilaa ei ole aina riittävästi, niin että potilaita joudutaan sijoittamaan käytäville, 

yksityisyyttä ei pystytä takaamaan, suihkutiloja voi olla liian vähän jne. Baileyn ym. (2005, 324) 

tutkimuksessa eräs haastateltava kiteytti fyysisen ympäristön merkityksen osuvasti näin: �It ´s the 

nature of the beast. While the enviroment cannot change, staff make the difference.� 

 

Hoitoyksikön organisaatioon liittyvissä tekijöissä tuli jonkin verran ristiriitaisia tuloksia. Aiellon 

ym. (2003, 189) mukaan hoitoa antava yksikkö selittää vain prosentin verran tyytyväisyydestä. 

Laschingerin ym. (2003, 226) sairaalan koko vaikuttaa ratkaisevasti siihen miten tyytyväisiä 

potilaat ovat.  

 

Tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella voitaneen sanoa, että Johansson ym. luoma malli sopii 

melko hyvin viitekehykseksi useisiin potilastyytyväisyyttä käsitteleviin tutkimuksiin. Täydellinen 

se ei ole ja esimerkiksi kivun hoitamisen ja tarkkailun sijoittaminen Johanssonin malliin osoittautui 

vaikeaksi. Ne sijoitettiin lopulta kategoriaan ammatillis-tekninen kompetenssi. Joissakin 

tutkimuksissa todettiin, että eräs tärkeä potilastyytyväisyyttä lisäävä tekijä on huolenpidon 

toteutuminen hoidossa. Huolenpidon voidaan ajatella syntyvän esimerkiksi vuorovaikutuksesta, 

tarkkailusta ja potilaan informoinnista. Tällöin tulosta oli hankala sijoittaa Johanssonin ym. 

kahdeksaan potilastyytyväisyyttä kuvaavaan kategoriaan. 

 

2.5 Potilastyytyväisyys päivystyspoliklinikkaympäristössä 
 

 
Päivystyspoliklinikkaa voidaan pitää ratkaisevan tärkeänä yksikkönä puhuttaessa sairaalaan 

kohdistuvasta potilastyytyväisyydestä. Monille potilaille päivystysalue on ainut yksikkö, jonka 

palveluja he käyttävät ja myös monille se on portti sairaalaan. Potilaan päivystyksestä saamilla 

kokemuksilla on vaikutuksia kauas tulevaisuuteen. Päivystyksen henkilökunnan toiminnalla on näin 

ollen suuri merkitys siihen millaiseksi koko sairaalasta saatu kuva rakentuu. (Dougherty 2005, 265; 

Hietanen ym. 1995, 17; Sillanpää & Koponen 2005, 24.) 



 26

 

Päivystyspoliklinikalle hakeudutaan useimmiten äkillisen sairastumisen tai trauman johdosta 

(Sillanpää & Koponen 2005, 23). Syy hoitoon hakeutumiseen ei tosiasiassa ole aina niin kiireinen, 

ettei sitä voitaisi hoitaa seuraavana päivänä esimerkiksi omalla terveysasemalla. Muntlin ym. (2006, 

1045) mukaan potilaiden enemmistö päivystyspoliklinikalla muodostuu nykypäivänä niistä, joiden 

vaiva ei vaatisi välitöntä hoitoa, Doughertyn (2005, 267) mukaan kiireettömien potilaiden osuus on 

25�45 %. 

 

Päivystykseen akuutin syyn takia hakeutunut potilas ei useissa tapauksissa ole voinut varautua 

tilanteeseen ennakolta (Sillanpää & Koponen 2005, 23). Koska tilanteeseen ei ole varauduttu, voi 

päivystykseen joutuminen olla jonkin asteinen kriisi, johon liittyy turvattomuuden tunnetta, pelkoja 

ja huolta. Nämä tuntemukset ovat hyvin yksilöllisiä ja sen vuoksi potilaiden odotukset hoidosta 

poikkeavat huomattavasti toisistaan. Tämä näkyy tyytyväisyysmittauksissa täysin vastakkaisina 

tuloksina: jotkut kiittelevät henkilökuntaa ja hoitoa ja toiset moittivat (Muntlin ym. (2006, 1047). 

 

Potilaan tulosyyn on arveltu vaikuttavan tyytyväisyyteen siten, että vakavimmin sairaat olisivat 

tyytyväisimpiä. Tämä johtuisi siitä, että heidän hoitonsa aloitetaan nopeammin ja he saavat 

enemmän huomiota henkilökunnalta. (Boudreaux & O´ Hea 2004, 22.) Tähän tulokseen päätyi 

myös Smith ym. (2007, 134), joka vertaili 14 000 päivystyksessä käyneen potilaan diagnooseja ja 

tyytyväisyyttä keskenään. Tyytyväisimpien potilaiden diagnooseja voidaan pitää akuutimpina kuin 

vähemmän tyytyväisten. Tyytyväisimpiä olivat sisäkorvan tulehduksen, virtsaummen ja allergisen 

reaktion takia käyneet. Tyytymättömimpien diagnooseja olivat mm. virusinfektiot, raajasäryt sekä 

niskavaivat. 

 

Smithin ym. (2007, 133) diagnoosilistassa mielenkiintoisena poikkeuksena olivat uhkaavan 

keskenmenon ja pääsäryn takia käyneet, jotka olivat koko listan tyytymättömimpiä. 

Pääsärkypotilaan tyytymättömyys johtuu todennäköisesti pitkittyneestä kivunhoidosta. Uhkaavaan 

keskenmenoon liittyy vahvana raskauden menettämisen pelko, joka on psyykkisesti hyvin 

kuormittavaa. Keskenmenon ehkäisemiseksi ei myöskään ole toistaiseksi olemassa mitään spesifiä 

hoitokeinoa, mikä ehkä osaltaan lisää ahdistusta. 
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Potilastyytyväisyys päivystyspoliklinikalla on riippuvainen monesta seikasta, eikä mikään 

yksittäinen mittari pysty tavoittamaan ilmiön kaikkia puolia (Welch & Allen 2006, 274). 

Laatumittareina on joissakin tutkimuksissa käytetty muun muassa niiden potilaiden lukumäärää, 

jotka lähtevät poliklinikalta ennen kuin heidät on tutkittu (Miro ym. 2004, 573�574;Welch & Allen 

2006, 272), tai niiden määrää, jotka lähtevät kun hoito ja tutkimukset ovat vielä kesken (Welch & 

Allen 2006, 272). Tutkimalla potilaan päivystyksessä viettämää ns. läpimenoaikaa tai 

yksinkertaisesti valitusten määrää saadaan myös suureita, jotka mittaavat hoidon laatua ja 

potilastyytyväisyyttä (Miro ym. 2004, 573�574; Welch & Allen 2006, 272). 

 

Päivystyspotilaiden tyytymättömyyden on ennustettu kasvavan. Potilasmäärät ovat kasvussa ja 

henkilökunnasta on pulaa (Messner 2005, 249; Nairn ym. 2004, 163; Scott ym. 2006, 163). 

Päivystyspoliklinikoiden tilat ovat usein liian pienet ja potilaat ovat tulevaisuudessa aiempaa 

sairaampia. Sairaalat pyrkivät myös olemaan entistä tehokkaampia ja vaarana on, että laatu kärsii 

tehokkuuden kustannuksella. (Nairn ym. 2004, 163.) Yhtenä ratkaisuna näihin ongelmiin on esitetty 

sitä, että päivystyspisteet keskittyisivät hoitamaan vain niitä potilaita, joilla on lääketieteellisin 

perustein osoitettavissa oleva kiireellisen hoidon tarve (Kantonen ym. 2007, 897). 

 

Hoidon kiireellisyyden arviointi tulee tapahtua ammattihenkilön toimesta. Joissakin sairaaloissa on 

tätä tehtävää varten erikseen nimetty ns. triage -hoitaja. Triage -hoitajana toimiminen edellyttää 

monipuolisia taitoja potilaiden oireiden tunnistamisesta potilasohjaukseen (Chan & Chau 2005, 

504). Ajatuksena on, että potilasta ei käännytetä, vaikka hänen vaivansa ei olisikaan kiireellinen. 

Kiireetönkin potilas tarvitsee ehkä kotihoito-ohjausta vaivansa suhteen tai hänelle varataan aika 

omalle terveysasemalle. 

 

Triage -hoitajan tekemä arvio hoidon kiireellisyydestä on yleensä yhteneväinen potilaan oman 

käsityksen kanssa (Elder ym. 2004, 266). Päivystykseen on toisinaan hakeuduttu vähemmän 

kiireellisen syyn takia, koska omalta terveysasemalta ei ole saatu vastaanottoaikaa. Potilaat eivät 

myöskään aina ehdi omalle terveysasemilleen vastaanottoaikojen puitteissa ja tulevat sen vuoksi 

illalla päivystykseen. (Kantonen ym. 2007, 900.) Näin ollen terveyskeskustoiminnan kehittäminen 

akuuttiaikoja lisäämällä ja iltavastaanottoja järjestämällä kuuluu olennaisena osana päivystyksen 

potilasvirtojen ohjaamiseen. 
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Potilasvirtojen ohjailun ohella päivystyspisteiden tehokkuutta yritetään parantaa mm. 

lakkauttamalla ja yhdistämällä (Welch & Allen 2006, 269). Suomessa on taloudellisista syistä 

erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusten päivystyksiä yhdistetty yhteispäivystyksiksi. 

Yhteispäivystysten tuottama kustannushyöty on kuitenkin vielä osoittamatta (Pitkälä 2006, 83; 

Soikkeli 2002, 99), toisaalta tutkimustietoa ei myöskään ole siitä, että yhteispäivystykseen 

siirtyminen vaikuttaisi potilastyytyväisyyteen. Yhteispäivystysjärjestely saattaa jopa parantaa 

tyytyväisyyttä ainakin niiden potilaiden osalta, jotka aiemmin eivät tienneet minne hakeutua. 

Toisaalta yhteispäivystys tietää monelle potilaalle pidempää matkaa hoitopaikkaan (Pellikka 2002, 

76; Soikkeli 2002, 104�105). Tämän voisi kuvitella olevan tekijä, joka laskee tyytyväisyyttä. 

 

2.6 Keskeisimmät tyytyväisyyttä laskevat tekijät päivystyspoliklinikalla 

 

Päivystyspotilaan keskeinen tyytymättömyyden aiheuttaja on odottaminen (Kaartinen 2003, 73; 

Pellikka 2002, 76). Jos odotusaika ylittää sen mihin potilas on varautunut, on seurauksena 

tyytymättömyyden lisääntyminen. Oleellista on potilaan subjektiivinen kokemus odotusajasta, ei 

niinkään odotuksen tosiasiallinen pituus (Nairn ym. 2004, 160; Boudreaux & O´Hea 2004, 21.) 

Usein potilaat arvioivat odottaneensa pitempään kuin mitä tosiasiassa on tapahtunut. Esimerkiksi 

Thompsonin ym. (1996, 654) tutkimuksessa eräät potilaat, jotka olivat odottaneet lääkärin 

tutkimista 4 minuuttia, kuvailivat odottaneensa 1�2 tuntia (!). 

 

Ilmiö selittyy Thompsonin ym. (1996, 655) mukaan psykologisilla seikoilla. Odottaminen tuntuu 

pidemmältä, jos on ahdistunut, epävarma ja jos joutuu odottamaan yksin. Odottamiseen ei ole 

myöskään varauduttu, sillä päivystykseen joudutaan usein yllättäen. Erityisen raskaalta potilaista 

tuntuu odottaa sitä, että lääkäri tutkisi heidät. Kokonaisodotusaika, johon kuuluu mm. laboratorio- 

ja muiden tulosten odottaminen, ei aiheuta niin suurta tyytymättömyyttä kuin lääkärin tutkimisen 

odottaminen. (Nairn ym. 2004, 161; Thompson ym. 1996, 655.)   

 

Pitkä odotus aiheuttaa myös muita ongelmia kuin vain niitä jotka liittyvät ajankulkuun. Moni 

potilas joutuu odottamaan tuntikausia ilman ruokaa ja juotavaa (Muntlin ym. 2006, 1050). 

Esimerkiksi vatsakipuiselta potilaalta on saatettu kieltää syöminen ja juominen, ennen kuin 

diagnoosi on tehty. Vaikka ruokailua ei varsinaisesti olisi kiellettykään, ei potilailla ole aina 
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mahdollisuutta käydä esimerkiksi sairaalan kanttiinissa. Potilaan liikkuminen voi olla vaikeaa tai 

hän saattaa pelätä, että lääkäri tulisi tapaamaan juuri silloin, kun hän on kanttiinissa ja odotusaika 

pitenisi näin vielä entisestään. 

 

Odottamisen epämiellyttävyys korostuu, jos potilaita ei informoida odotuksen syistä (Kaartinen 

2003, 66; Merenmies 1995, 60). Doughertyn (2005, 267) mukaan huono informointi odotuksen 

syistä on varsinainen tyytymättömyyden aiheuttaja, eikä niinkään odottaminen sinänsä. Joskus pieni 

informointi siitä mitä tapahtuu tai mitä on odotettavissa saattaa pelastaa koko poliklinikkakäynnin 

(Messner 2005, 249; Ervin 2006, 127). Hoidon prosessi poliklinikalla ei ole potilaalle välttämättä 

tuttu ja vaikka olisikin, on jokainen käynti aina erilainen. Potilaat kaipaavat henkilökohtaista tietoa 

tilanteestaan, eivät ehkä niinkään yleisluonteisia toiminnan kuvauksia, kuten poliklinikan 

esittelylehtisiä (Ervin 2006, 129; Sun ym. 2004, 382�383). 

 

Informointi on osa henkilökunnan ja potilaan välistä vuorovaikutusta, joka on Boudreaux  & 

O´Hean (2004, 24) mukaan tärkein potilastyytyväisyyttä selittävä tekijä päivystyspoliklinikalla. 

Vuorovaikutus ohittaa tärkeydessään joidenkin tutkimusten mukaan jopa odottamisen ja ammatillis-

teknisen kompetenssin. Brown ym. (2004) tutki laajassa, (123 päivystyspoliklinikkaa ja yli 20 000 

palautettua kyselylomaketta) tyytyväisyyden syitä päivystyspoliklinikoilla ja löysi kolme tekijää, 

jotka olivat keskeisiä: hoitajien ja lääkärien huomaavaisuus ja kohteliaisuus, lääkäreiden 

perusteellisuus työssään ja hoidon aloittamisen odottaminen. 

 

Henkilökunnan ja potilaan välinen vuorovaikutus ei kuitenkaan toimi aina potilaan odottamalla 

tavalla. Mitchell ym. (2005, 309) tutkimuksessa itsemurhayrityksen takia päivystyspoliklinikalle 

joutuneista suurin osa (63 %) ilmoitti, ettei heitä kohdeltu kunnioittavasti. Valtaosa (80 %) 

potilaista koki, ettei henkilökunta halunnut puhua heidän ongelmistaan eikä kuunnellut heitä. Tällä 

voi olla kauaskantoiset seuraukset itsemurhariskissä olevalle potilaalle. Se vaikuttaa tuleviin 

hoitosuhteisiin, hoitomyöntyvyyteen ja hoidon tehoon. 

 

Vuorovaikutuksen kannalta haastava potilasryhmä päivystyksissä ovat vanhukset, joiden osuus 

kasvaa koko ajan (Muntlin ym. 2006, 1050, Niern ym. 2004, 161), Vanhuksilla voi olla esimerkiksi 

kuulon ja näon ongelmia sekä muistamattomuutta ja sekavuutta (Muntlin ym. 2006, 1050; Arvo 
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2005, 47�48). Vanhuksilla voi olla vaikeuksia kuvata esimerkiksi kiputuntemuksiaan. Kipua 

kysyttäessä vanhus saattaa kertoa, että koskee joka paikkaan. Kipukokemuksen takana voi olla 

myös tunnetason kipua, ahdistusta ja epämukavuutta. (Taipale & Routasalo 1996, 74�75.) 

 

Suomalaisissa päivystyspoliklinikoita koskevissa tutkimuksissa potilaat ovat olleet yleensä 

tyytyväisiä vuorovaikutukseen (Kaartinen 2003, 62; Pellikka 2002, 74; Taipale & Routasalo 2006, 

68�69), mutta tyytymättömiä kivun hoitoon (Merenmies 1995, 77; Pellikka 2002, 71; Taipale & 

Routasalo 1996, 74�75). Huonosti hoidettu kipu johtuu Hoganin (2005, 284�285) mukaan siitä, että 

päivystyspoliklinikoilta puuttuvat kivun hoitoon liittyvät toimintaohjeet. Lääkäreiltä puuttuu tietoa 

kivun hoidosta ja etenkin kroonisen kivun hoito on usein puutteellista. Kipulääkityksessä halutaan 

olla mahdollisimman varovaisia sillä lääkäreiden mielikuvissa elää vahvana käsitys opiaatteja 

väärin käyttävistä potilaista. 

 

Kipulääkityksen aloittaminen viivästyy usein pitkän odotusajan myötä, koska hoitajilla ei ole lupaa 

lääkitä potilasta ennen lääkärin tutkimista. Kivunhoidon perusperiaatteita on kuitenkin, että sen 

tulisi kuitenkin olla mieluummin etupainotteista, eli pitäisi pystyä ennakoimaan tulevaa kipua 

(Knaapi & Mäenpää 2005, 369). Päivystyspoliklinikalla on lisäksi kiireinen työtahti ja kipu voi sen 

vuoksi jäädä huomaamatta.  Kipu jää myös vaille huomiota sen vuoksi, että potilailla on sukupuolen 

ja kulttuuritaustan vuoksi erilaisia tapoja ilmaista kipuaan. Naiset kertovat kivustaan herkemmin 

kuin miehet, koska kulttuurisista syistä ajatellaan, että miesten tulisi kestää kipua naisia enemmän. 

Yhdysvalloissa on todettu myös etnisen taustan vaikuttavan kivunhoitoon: afroamerikkalaiset ja 

espanjankielinen väestö saavat valkoisia vähemmän kipulääkitystä.(Hogan 2005, 285.) 
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3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoidon laatua potilaan näkökulmasta kahden 

yliopistosairaalan päivystyspoliklinikoilla. Tavoitteena on tuottaa tietoa päivystyspoliklinikoilla 

olevista laatukuopista. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

Miten tyytyväisiä Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden päivystyspoliklinikoiden potilaat ovat hoitajien 

ammattitaitoon, hoitajien antamaan opetukseen ja ohjaukseen sekä hoitohenkilökunnan ja potilaan 

väliseen vuorovaikutukseen? 

Miten tyytyväisiä Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden päivystyspoliklinikoiden potilaat ovat hoito-

organisaation toimintaan? 

Miten potilaan sosiodemografiset tekijät ovat yhteydessä hoitoa kohtaan tunnettuun tyytyväisyyteen 

Jorvin ja  Peijaksen sairaalan päivystyspoliklinikoilla? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
4.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusmenetelmät 
 

 
Tämän tutkimuksen kohderyhmänä olivat kahden yhteispäivystyspisteen, HYKS Jorvin sairaalan ja 

HYKS Peijaksen sairaalan päivystyspoliklinikoiden kirurgiset ja sisätautiset potilaat, sekä 

terveyskeskuspotilaat.  Jorvin päivystyspoliklinikan erikoisaloihin kuuluvat edellisten lisäksi vielä 

gynekologia ja lastentaudit, toisin kuin Peijaksessa. Vertailtavuuden vuoksi näiden erikoisalojen 

potilaat jätettiin tässä tutkimuksessa pois. Tutkimukseen osallistuneiden alaikärajana pidettiin 16 

ikävuotta, koska arveltiin tämän ikäisten jo kykenevän antamaan arvioita hoidostaan. Esimerkiksi 

lääketieteellisissä tutkimuksissa 15-vuotiaita pidetään riittävän kypsinä päättämään siitä haluavatko 

he osallistua tutkimukseen (Mäkinen 2006, 88). Muilla tieteenaloilla ei ole määritelty ikärajoja siitä 

minkä ikäiset voivat osallistua tutkimuksiin. 

 

Tutkimusmetodin osalta päädyttiin kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen menetelmän yhdistämiseen. 

Kvantitatiivisen menetelmän edut ovat kiistattomat, kuten Valli (2001, 31�32) on todennut. 

Toisaalta tiedetään, että kyselyillä ei tavoiteta kaikkia hoidon laadun ilmiöitä (Perälä 1995, 19). 

Tutkimuksen perustan muodosti modifioidulla Hyvä hoito � mittarilla (liite 2) tehty kyselytutkimus, 

johon liitettiin Jorvin päivystyspoliklinikalle vuoden aikana saapuneiden potilaspalautteiden 

analysointi. Palautteet olivat sekä paperimuotoisia että internetin kautta tulleita ja niitä oli 69 kpl. 

Sitzia ja Wood (1997, 1840) painottavat, että potilastyytyväisyystutkimuksissa olisi kiinnitettävä 

nykyistä enemmän huomiota tyytymättömyyteen ja sen mittaamiseen kuin tyytyväisyyteen. 

Tyytymättömyyden tutkiminen paljastaa laatukuoppia paremmin kuin tyytyväisyyden tutkiminen. 

Jorvin päivystyspoliklinikalle tulleet potilaspalautteet olivat kaikki ilmauksia tyytymättömyydestä. 

 

4.2 Tässä tutkimuksessa käytetty Hyvä hoito -mittari 

 

Hyvä hoito -mittarin käyttöön ja modifiointiin saatiin lupa professori, THT Helena Leino-Kilveltä. 

Alkuperäinen Hyvä hoito -mittari on melko laaja, joten mittarin modifiointi on perusteltua (esim. 

Jalas 1997, 29). Mittarin modifiointi suoritettiin yhdessä HUS:n erikoissuunnittelija, TtT Kristiina 

Junttilan kanssa. Alkuperäisen mittarin väittämien aikamuoto perfekti muutettiin imperfektiksi, 
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esimerkiksi �hoitajat ovat riittävästi osanneet perustella toimintaansa.� muutettiin muotoon �hoitajat 

osasivat perustella toimintaansa riittävästi.� Näin vastausvaihtoehdoista arveltiin tulevan 

selkeämpiä 

 

Tähän kyselyyn valittiin mittarista kolme aihealuetta: hoitohenkilökunnan ominaisuudet, hoidon 

eteneminen ja hoidon edellytykset. Samaan tapaan toimi Kaartinen (2003) tutkiessaan hoidon laatua 

Oulun yhteispäivystyksessä. Erona Kaartisen tutkimukseen on se, että aihealue hoidon ympäristö 

vaihdettiin aihealueeseen hoidon eteneminen. Näin tehtiin sen vuoksi, että Peijaksen päivystyksen 

tiloja remontoitiin ja yksikkö toimi väliaikaisissa tiloissa. Hoidon etenemisen tutkiminen on 

perusteltua sen vuoksi, että se on eräs tekijä, jota halutaan parantaa päivystyshankkeessa (ks. 

http://www.hus.fi/default.asp?path=1,28,820,13120,11437,12198). 

 

Kaartinen (2003, 23) jätti aihealueesta hoidon edellytykset pois kolme väittämää:  

• �Hoitajat ovat käyttäneet hoidossani tutkittua tietoa� 

• �Hoitajat aivan ilmeisesti käyvät jatko- ja täydennyskoulutuksessa� 

• �Hoitajilla on vaikuttanut olleen aito kutsumus työhönsä� 

 

Poisjättämisen syynä Kaartisella oli se, että niihin vastaamisen arveltiin olevan vaikeaa 

päivystyspotilaille. Nämä väittämät jätettiin pois myös tässä tutkimuksessa. Lisäksi osiosta hoidon 

eteneminen jätettiin pois väittämät, jotka eivät sovi päivystyspoliklinikkatyöhön: 

• �Sairaalasta oltiin yhteydessä minuun ennen tänne tuloani� 

• �Sairaalassa pidettiin kanssani keskustelutilaisuus ennen tänne tuloani koskien 

sairauttani ja hoitoani� 

• �Sain riittävästi sairauttani ja hoitoani koskevaa kirjallista materiaalia ennen 

sairaalaan tuloani�. 

• �Tullessani minut esiteltiin huoneessa oleville potilaille� 

• �Minulle esiteltiin riittävästi potilaille tarkoitettuja osaston tiloja� 

• �Olen saanut mielestäni viipyä sairaalassa paranemiseni kannalta riittävän kauan� 

• �Sain tiedon kotiinpääsystä riittävän varhain järjestääkseni siellä asiani kuntoon� 
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Osioon hoidon eteneminen lisättiin väittämä nro 46 �Minua informoitiin riittävästi odotusaikana 

odotuksen syistä.� Tämä tehtiin sen vuoksi, että aiempien tutkimusten (esim. Pellikka ym. 2003, 

177; Suhonen ym. 2004, 24) mukaan odottaminen on eräs keskeisimpiä tyytymättömyyden 

aiheuttajia poliklinikkapotilaille.  

 

Alkuperäisen mittarin 7-portainen Likert-tyyppinen asteikko muutettiin 5-portaiseksi, kuten 

Pellikka (2002) ja Kaartinen (2003) olivat tehneet. Pellikan (2002) ja Kaartisen (2003) tavoin 

muutettiin potilasta koskevat taustatiedot päivystyspoliklinikalle sopiviksi. Mukaan otettiin 

kotikuntaa koskeva kysymys (kysymys nro 4) ja kysymykseen kuusi, joka käsittelee potilaan työ- 

tai opiskelutilannetta, lisättiin vaihtoehto �äitiyslomalla/hoitovapaalla.� Kysymykseen 8, joka 

koskee päivystyskäyntejä, on lisätty vaihtoehto �viimeisen kahden vuoden aikana.� Kysymykseen 

14, joka käsittelee sitä mitä potilaalle on tehty päivystyksessä olon aikana, on lisätty vaihtoehto 

�ainoastaan lääkärin vastaanotto.� 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli postittaa ja jakaa kyselylomakkeita niin kauan, että kummastakin 

päivystyspisteestä oli saatu 50 vastausta eli yhteensä 100 vastausta.  Vallin (2001, 14) mukaan tämä 

on pro gradu -tutkimukselle jo melko hyvä otoskoko, jotta luotettavia päätelmiä voidaan tehdä. 

Kyselylomakkeiden jakamisessa käytettiin kahta tapaa. Jorvissa tutkimukseen valittiin potilaat 

satunnaisotantaa käyttämällä edellisen päivän potilaslistojen perusteella. Peijaksessa näin 

meneteltiin erikoissairaanhoidon potilaiden osalta, terveyskeskuspotilaille hoitajat jakoivat 

lomakkeen ilmoittautumisen yhteydessä. Syynä tähän menettelyyn oli se, että Jorvissa hoitotyön 

johto edellytti, että tutkimukseni ei saanut kuormittaa henkilökuntaa millään tavoin. Näin oli myös 

Peijaksessa, mutta vain erikoissairaanhoidon osalta. Terveyskeskuspäivystys toimii Peijaksessa 

fyysisesti erillään, eivätkä hoitajat siellä kokeneet lomakkeiden jakamisen aiheuttavan 

kohtuuttomasti lisätyötä.  

 

Potilaslistat tulostuivat ATK:lta potilaiden tulojärjestyksessä. Jokaisena päivänä valittiin yhtä suuri 

määrä potilaita, joille kyselylomake lähetettiin. Koska potilasmäärät päivystyspisteissä vaihtelevat 

runsaasti, otettiin toisinaan joka toinen, joskus joka kolmas tai jopa joka neljäs potilas listalta, jotta 

saataisiin päivittäin samansuuruinen määrä potilaita. Lomakkeiden jako tehtiin Jorvissa 14�

20.1.2007 ja Peijaksessa 17.1.�23.1.2007 potilaslistojen perusteella. 
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Mittarin esitestaus tehtiin HYKS Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikalla 18.- 19.12.2006.  Tuolloin 

jaettiin 20 lomaketta päivystyksessä olleille kirurgisille ja sisätautisille ja terveyskeskuspotilaille.  

Lomakkeista palautui yhdeksän. Mittariin tehtiin yksi muutos esitestauksen jälkeen: kysymys nro 1, 

joka koskee vastaajan ikää, muutettiin luokitellusta avoimeksi. Muutoksen syynä oli se, että 

ikäluokittelu pystyttiin näin tekemään vastausten mukaan. 

 

Esitestaus osoitti miten aikaavievää ja työlästä kyselylomakkeiden jakaminen päivystysyksikössä 

on. Päivystyspoliklinikan potilaiden mielen täyttää usein laboratoriotulosten, poispääsyn, 

kipulääkityksen tms. asioiden odottaminen, eikä tilanne ole otollinen tutkimusasioille. Etenkin 

vuodepaikoilla olleista potilaista välittyi välillä kiusaantunut olo kun heitä käytiin rekrytoimassa 

tutkimukseen. Neljä potilasta kieltäytyi osallistumasta tutkimukseen. Osa heistä ilmoitti olevansa 

liian kipeitä, jotkut taas kieltäytyivät pyydettäessä nimeä suostumuslomakkeeseen. Jorvin 

päivystyksen hoitajat arvelivat lisäksi tutkimuksen tuloksen vinoutuvan sen vuoksi, että kaikkein 

kipeimpiä potilaita ei voinut häiritä. Hoitajien käsityksen mukaan nämä potilaat olisivat 

tyytyväisimpiä, koska heidän hoitonsa priorisoidaan tärkeimmäksi ja he saavat hoitoa muita 

nopeammin. 

 

Edellä mainituista syistä päätettiin muuttaa kyselylomakkeiden jakamisen tapaa. Yksinkertaisempi 

käytäntö oli ottaa päivittäin potilaslistat ja valita sieltä satunnaisella otannalla potilaat, joille lähetin 

kyselylomakkeen vastauskuoren ja saatekirjeen kera kotiin. Tällä tavoin myös yöaikaan tulleilla 

potilailla oli yhtä suuri todennäköisyys päästä mukaan tutkimukseen. Kukaan ei myöskään 

karsiutunut sen vuoksi, että olisi ollut päivystyspoliklinikalla liian kipeä jaksaakseen kiinnostua 

tutkimuksesta. Ennen kyselylomakkeiden jakotavan muutosta oltiin asiasta yhteydessä HUS 

sisätautien toimialan tutkimussuunnittelijaan, HUS:n eettisen lautakunnan puheenjohtajaan sekä 

HUS:n hallintojuristiin. Edellä mainitut henkilöt katsoivat, ettei metodin muuttaminen aiheuttanut 

eettistä tai juridista ongelmaa. 

 

4.3 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

 

Tieteellisen tutkimuksen eettisen hyväksyttävyyden, luotettavuuden ja uskottavuuden edellytys on, 

että se on tehty hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu 
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mm. että tutkija noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten 

tallentamisessa ja esittämisessä sekä tulosten arvioinnissa. Tämän lisäksi tutkijan tulee soveltaa 

tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja 

arviointimenetelmiä. (Karjalainen ym. 2002, 386.) 

 

Tämän tutkimuksen toteuttamiseen saatiin lupa HYKS-sairaanhoitoalueen sisätautien tulosyksikön 

johtajalta (liite 3). Molemmat tutkimuskohteena olevat yksiköt kuuluvat HYKS � 

sairaanhoitoalueen sisätautien tulosyksikkön. Tutkimuksen tekemiseen ei tarvittu HUS:n eettisen 

lautakunnan lausuntoa. Tämä asia varmistettiin sisätautien toimialan johtavalta hoitajalta.  

 

Terveysalan tutkimuksiin liittyy erityisiä eettisiä erityispiirteitä, koska tutkittavat ovat tulleet 

hakemaan hoitoa terveydenhuoltoinstituutioilta. Keskeinen eettinen ongelma liittyy siihen, onko 

oikein rekrytoida sairastuneita ihmisiä. (Mäkinen 2006, 112.) Tässä tutkimuksessa paikan päällä 

tapahtuvasta rekrytoinnista luovuttiin esitutkimuksen jälkeen, koska selvästikin jotkut potilaat 

kokivat kiusallisena sen, että tutkija tuli pyytämään heitä mukaan tutkimukseen. Kotiin lähetettyyn 

kyselylomakkeeseen potilaat saattoivat vastata tai jättää vastaamatta oman valintansa mukaan. 

 

Potilaiden tunnistettavuuden estäminen on eräs oleellisimpia ihmistieteiden tutkimuseettisiä 

normeja (Kuula 2006, 201; Mäkinen 2006, 114). Tässä tutkimuksessa olleita ei vastausten 

perusteella kyetä tunnistamaan. Kyselylomakkeita ei rekisteröity, joten kenenkään henkilöllisyys ei 

selvinnyt niistä. Avoimissa kysymyksissä saattaa joskus olla vastauksia, jotka voivat sisältää 

tunnisteita (Kuula 2006, 212). Näin oli tässäkin tutkimuksissa: jotkut vastaajat olivat kirjoittaneet 

nimensä avoimen kysymyksen tai potilaspalautteen loppuun. Tällaisista vastauksista poistettiin 

tunnistamistiedot ennen analysointivaihetta. 

 

Kuulan (2006, 102) mukaan potilaille suunnatussa saatekirjeessä tulee mainita tutkijan nimi ja 

yhteystiedot, tutkimuksen tavoite, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja tietojen käsittelyn 

luottamuksellisuus ja se mihin tietoja käytetään. Tutkittavalla henkilöllä tulee lisäksi olla oikeus 

milloin tahansa keskeyttää osallistumisensa (Mäkinen 2006, 147). Saatekirjeessä oli maininta siitä 

että tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista, ja potilailla oli oikeus kieltäytyä siitä missä 

vaiheessa tahansa.  Erillinen suostumislomake annettiin potilaille täytettäväksi mittarin 
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esitestauksen aikana, jolloin tutkija jakoi kyselylomakkeet. Potilaille kotiin lähetetyissä 

saatekirjeissä suostumislomaketta ei enää ollut, koska se koettiin turhaksi. Asia varmistettiin vielä 

HUS:n hallintojuristilta, jonka mukaan kyselylomakkeeseen vastaaminen ja sen postittaminen jo 

ilmaisee potilaan suostumisen.  

 

Kyselylomakkeiden jakotavan muuttaminen ei aiheuttanut eettistä ongelmaa. Henkilötietolain 

(22.4.1999/523) mukaan tutkimusaineistoa ei saa paljastaa eikä luovuttaa ulkopuolisille. 

Potilaslistoja ei tutkijan lisäksi käsitellyt kukaan muu ja ne tuhottiin heti käytön jälkeen. 

Kyselylomakkeista tulleita tietoja käsittelin luottamuksellisesti ja ainoastaan tähän tutkimukseen. 

Tutkijan ohella kukaan muu ei käsitellyt lomakkeita ja ne tuhottiin käsittelyn jälkeen. Aineistoa 

käsiteltiin ainoastaan tutkijan kotitietokoneella, joka on suojattu vakoilunesto-ohjelmalla ja 

palomuurilla ulkopuolisilta. 

 

Saatekirjeessä oli maininta siitä mikä on tutkimuksen tarkoitus ja mihin tuloksia käytetään. 

Saatekirjeessä, samoin kuin kyselylomakkeessa oli maininta siitä, että kysymyksiin vastaaminen tai 

kyselystä kieltäytyminen ei tule millään tavoin vaikuttamaan potilaan hoitoon. Saatekirjeessä oli 

myös tutkimuksen suojelijan, ylihoitaja Eila Manninen-Kauppisen ja tutkijan yhteystiedot. 

Ylihoitaja Manninen-Kauppiseen otti yhteyttä yksi vastaaja, joka olisi halunnut ruotsinkielisen 

lomakkeen. Tutkijaan otti yhteyttä kaksi potilasta, joista toinen halusi tarkentaa koskeeko tutkimus 

myös terveyskeskuspotilaita, ja toinen halusi välittää oman kokemuksensa siitä miten huonosti 

hänen mielestään järjestelmä toimii. 

 

Tutkimuseettisiin periaatteisiin kuuluu tutkimusten raportointi paitsi tiedeyhteisölle myös suurelle 

yleisölle (Mäkinen 2006, 121). Norjan tutkimuseettisen komitean mukaan tutkijalla on 

erityisvelvollisuus raportoida tuloksistaan ymmärrettävästi ja selkeästi tutkimukseen osallistuneille 

henkilöille. Asiaan oli kiinnitetty huomiota myös EU:n Respect � projektissa, jossa tarkoituksena 

oli laatia eettiset ohjeet yhteiskunta- ja taloustieteelliselle tutkimukselle: tutkijan tulisi varmistaa, 

että tutkimustulokset ovat kaikkien ulottuvilla (Kuula 2006, 233). Tämän tutkimuksen tulokset 

tullaan esittämään sekä Peijaksen, että Jorvin sairaaloissa. Keskeiset tutkimustulokset tullaan 

esittelemään myös HUS:n internet � sivuilla. Eräs Vantaan alueen paikallislehti on myös osoittanut 

kiinnostusta artikkelin kirjoittamisesta aiheesta. 
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4.4 Vastausprosentti ja katoanalyysi 

 

Molemmissa sairaaloissa jaettiin tai lähetettiin 182 kyselylomaketta eli yhteensä 364. Näistä 

palautui 135 lomaketta (37 %). Sairaalakohtaisesti tarkasteltuna Jorvista palautui 78 lomaketta  

(42.8 %) ja Peijaksesta 57 (31.3 %). Kadon osuutta voidaan pitää melko suurena, toisaalta 

Hirsjärven ym. (2006, 185) mukaan kyselyissä vastausprosentti on tavallisesti 30�40. Suuri kato 

vääristää aina tutkimustuloksia, mutta arvailujen varaan jää miten paljon. Mielenkiintoista olisi 

tietää mitä ajattelevat ne, jotka jättivät vastaamatta. (Heikkilä 2004, 76.) Tämän vuoksi tuloksiin 

tulee suhtautua kriittisesti. Tarkkaa tutkimustietoa ei ole olemassa siitä, mitkä tekijät saavat ihmiset 

osallistumaan tutkimukseen. Niin ikään ei ole tietoa siitä, mitkä ihmisryhmät jättävät vastaamatta. 

Yleensä ajatellaan, että tärkeäksi koettu aihe motivoi paremmin kuin kaukaiseksi koettu. (Kuula 

2006, 157�159.) 

 

Suuri kato ei välttämättä ole tutkimuksen kannalta ongelma, ellei jokin tietty vastaajaryhmä (kuten 

ammattiin tai ikään liittyvä) jää tutkimuksessa joko kokonaan pois tai liian vähälle edustukselle 

(Metsämuuronen 2005, 585). Tässä tutkimuksessa vastaajia oli molemmista sukupuolista 

suunnilleen yhtä paljon. Vastaajien ikäryhmä painottuu keski-ikäisiin, joita muutoinkin on suurin 

osa väestöstä (Tilastokeskus 2004). Kaikki Jorvin ja Peijaksen alueiden kuntien asukkaat olivat 

mukana tutkimuksessa, painottuen Espoon ja Vantaan asukkaisiin, joita muutoinkin on eniten.  

 

Kauniaislaisten osuus (2 %) on tosin pienempi kuin mitä Kauniaisten väkiluvun perusteella voisi 

olettaa. Ehkäpä kauniaislaiset käyttävät enemmän yksityisiä lääkäri- ja sairaalapalveluita, johtuen 

alueen asukkaiden keskimääräistä korkeammasta sosioekonomisesta asemasta. Koulutuksen osalta 

korkeasti koulutettuja oli tutkimuksessa enemmän kuin mitä koko väestössä on keskimäärin 

(Tilastokeskus 2004). Korkeasti koulutettujen tiedetään aiempien tutkimustenperusteella olevan 

vähemmän koulutettuja kriittisempiä (esim. Gonzalez-Valentin ym. 2002, 70; Suhonen ym. 2004, 

24). 
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4.5 Aineiston analyysi 

 

Kyselylomakkeen tuottama aineisto analysoitiin SPSS for Windows 14.0 � ohjelmalla. Aluksi 

luokiteltiin taustamuuttujat, koska haluttiin selvittää mitkä taustamuuttujat korreloivat 

voimakkaimmin minkäkin summamuuttujan kanssa. Potilaiden ikä ryhmiteltiin kolmeen luokkaan, 

nuoriin (16�35-vuotiaat), keski-ikäisiin (36�65-vuotiaat) ja iäkkäisiin (66-vuotiaat ja sitä 

vanhemmat). Siviilisäädyn jaoin kahteen luokkaan, naimisissa oleviin ja muihin.   

 

Koulutuksen osalta vastaajat jaettiin kahteen luokkaan, niihin joilla on korkeakoulututkinto ja 

muihin. Tällä jaottelulla haluttiin selvittää korreloiko korkeampi koulutus tyytyväisyyteen. 

Työssäkäynnin suhteen tutkittavat jaettiin kahteen luokkaan, työelämässä oleviin ja muihin. 

Aikaisempia käyntejä koskeva taustamuuttuja luokiteltiin siten, että ensimmäiseen luokkaan 

kuuluivat ne, jotka olivat käyneet aiemmin ja toiseen ne jotka olivat päivystyksessä ensimmäistä 

kertaa. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään myös sen suhteen oliko heillä tullessa lähete vai 

saapuivatko he oma-aloitteisesti. 

  

Käynnin kiireellisyyttä pyrittiin selvittämään jakamalla potilaat kahteen ryhmään, joista 

ensimmäiseen kuuluivat selvästi päivystystapaukset (tapaturma tai äkillinen sairauskohtaus) ja 

toiseen luokkaan muut. Päivystyksessä oloaika jaettiin kolmeen luokkaan: alle 2 tuntia, 3�5 tuntia ja 

6 tuntia tai enemmän. Päivystykseen saapumisajankohdan mukaan potilaat jaoteltiin myös kolmeen 

luokkaan, klo 7�15 välillä saapuneisiin, klo 16�22 välillä saapuneisiin ja klo 23�6 saapuneisiin. 

Viikonpäivän suhteen jaettiin potilaat kahteen luokkaan, niihin jotka olivat käyneet maanantain ja 

torstain välisenä aikana, ja niihin jotka olivat käyneet perjantain ja sunnuntain välisenä aikana. Tällä 

haluttiin selvittää sitä, löytyykö tyytyväisyydessä eroja viikonlopun ja muiden päivien osalta. 

 

Tilastollisten analyysien helpottamiseksi otettiin käyttöön alkuperäisen 5-portaisen asteikon jättäen 

vaihtoehdon en osaa sanoa pois (täysin samaa mieltä 1, vähän samaa mieltä 2, vähän eri mieltä 3, 

täysin eri mieltä 4). Käytössäni oli nyt siis neliportainen asteikko, jossa pieni luku ilmaisi korkeaa 

tyytyväisyyttä ja suuri luku tyytymättömyyttä. Kaikissa summamuuttujissa jakauma oli vino, joten 

T-testi tai Anova ei tullut kyseeseen (Metsämuuronen 2005, 1038�1039,1051). Mann-Whitney U-

testiä käytettiin niissä kohdissa, joissa selittävä muuttuja oli kaksiasteinen (esim.naimisissa-
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naimaton) ja Kruskall-Wallisin testiä, mikäli selittävä muuttuja oli kolmiportainen, kuten 

ikäjakauma nuoret, keski-ikäiset, iäkkäät.  

 

Avoimen kysymyksen �Mainitkaa sellaiset asiat, jotka mielestänne edistivät Teidän hyvää oloanne 

päivystyksessä� vastaukset analysoitiin sisällön analyysilla. Samalla menetelmällä analysoitiin 

myös potilaspalautteet. Sisällön analyysi on menetelmä, jolla analysoidaan dokumentteja 

systemaattisesti ja luokitellen. Analyysi voidaan tehdä joko aineistosta lähtien eli induktiivisesti tai 

deduktiivisesti, jolloin käytetään valmista viitekehystä. Deduktiivisessa analyysissa aineistosta 

voidaan poimia ne asiat, jotka sopivat luokitusrunkoon.(Burns & Grove 1997, 564; Kyngäs & 

Vanhanen 1999, 7�9.) Tämän kysymyksen vastaukset analysoitiin deduktiivisesti Johanssonin ym. 

(2002) teoriaa apuna käyttäen. 

 

Summamuuttujat muodostettiin käyttämällä Johanssonin ym. (2002) teoriaa potilastyytyväisyyteen 

vaikuttavista tekijöistä. Alkuperäisen Hyvä hoito -mittarin summamuuttujien käyttö ei olisi ollut 

mielekästä, koska mittaria oli muokattu. Faktorianalyysi ei myöskään tuottanut järkevää tulosta 

summamuuttujien suhteen johtuen ehkä suhteellisen pienestä aineistosta. Comrey & Lee (1992) 

ovat esittäneet, että otoskoon tulisi olla vähintään 200, jotta faktorianalyysillä päästäisiin 

mielekkäisiin tuloksiin (Metsämuuronen 2005, 615�616). 

 

Muuttujien sisäinen johdonmukaisuus varmistettiin testaamalla jokaisen muuttujan Cronbachin alfa 

kerroin. Cronbachin alfa mittaa summattavien muuttujien samansisältöisyyttä ja saa arvoja 0�1. 

Mitä lähempänä luku on yhtä, sitä suurempi on reliabiliteetti ja tällöin voidaan katsoa että mittarin 

eri osiot mittaavat samaa asiaa. (Heikkilä 2002, 187.) Cronbachin alfan arvoa 0.6 voidaan pitää 

riittävänä, jotta summamuutujia pystytään luomaan (Ernvall ym. 2002, 158; Valli 2001, 95). 

Muodostettujen summamuuttujien Cronbach-alfa arvot olivat 0.6�0.8 lukuun ottamatta 

summamuuttujaa potilaan odotukset joka sai arvoksi 0.4 (taulukko 2). 
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TAULUKKO 2. Kyselylomakkeen muuttujat ja niistä johdetut summamuuttujat sekä 

summamuuttujien reliabiliteetti 

Kyselylomakkeen muuttujat summamuuttuja  Cronbachin alfa 

hoitajien tiedot, taidot, perustelut hoitohenkilökunnan  0.8  

kokemus, tarkkuus, itsenäisyys, ammatillistekninen 
älykkyys, nopeus  kompetenssi 

 
hoitajien suhtautuminen, olemus vuorovaikutus  0.8 

kiinnostuneisuus, joustavuus,  
huumorintaju, rehellisyys, 

luotettavuus, kohteliaisuus 
 

kotona tapahtuvasta hoidosta  opetus ja ohjaaminen  0.6 
tiedottaminen, lisäoireiden 

tunnistaminen, tietoisuus 
taloudellisista eduista ja  

kuntoutumisen edistämisestä 
 

aiempien hoitokertojen   osallistuminen  0.6 
huomoiminen, elämäntilanteen 

ymmärtäminen, odotuksen syistä  
informointi, etujen ajaminen 

 
tilat, välineet ja henkilökunnan fyysinen ympäristö  0.6 

riittävyys 
 

henkilökunnalla aikaa, hoito- organisaatio   0.7 

paikkojen yhteistoiminta, 

vastaanotto sairaalassa 
 

haluttu hoitopaikka, haluttu potilaan odotukset  0.4 
henkilö, hoitoonpääsyn nopeus 

odottamisen pituus 
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Potilan odotukset -muuttuja sisälsi kyselylomakkeessa neljä muuttujaa: 

• kysymys 39: Pääsin hoitoon riittävän nopeasti  

• kysymys 40: Pääsin haluamani henkilön hoitoon 

• kysymys 41: Pääsin haluamaani hoitopaikkaan 

• kysymys 42: Jouduin sairaalassa odottamaan liian pitkään pääsyä tutkimuksiin 

 

Näiden kysymyksien vastauksissa oli eniten (kysymyksessä 40 jopa 46 %) en osaa sanoa � 

vastauksia; näihin kysymyksiin oli jätetty myös vastaamatta huomattavan paljon (32�41%). Tämä 

selittänee osaltaan matalaa Cronbach -arvoa.  Matala Cronbach -arvo ei Metsämuurosen (2005, 515) 

mukaan tarkoita sitä, etteikö jokin kysymys olisi luotettava. Ongelmana voi olla pikemminkin se, 

että jokin kysymys on moniulotteinen. Kuten jo aiemmin todettiin, potilaan odotukset on hyvin 

haastava ja monisäikeinen tutkimuskohde. Potilaat painottavat eri asioita eri tavoin: se mikä on jolle 

kulle tärkeää, ei ole sitä jollekin toiselle (Yellen ym. 2002, 24). 

 

Matalan Cronbach -arvon vuoksi summamuuttuja potilaan odotukset jätettiin pois ja erikseen 

tarkasteltiin taustamuuttujien suhdetta kysymyksiin 39 �Pääsin hoitoon riittävän nopeasti� ja 42 

�Jouduin sairaalassa odottamaan liian pitkään pääsyä tutkimuksiin.� Väittämät numero 40 �Pääsin 

haluamani henkilön hoitoon� sekä 41 �Pääsin haluamaani hoitopaikkaan� poistin kokonaan.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot 

 

Tutkimukseen osallistuneista miehiä oli 46 % ja naisia 54 %. Näistä hieman yli puolet oli keski-

ikäisiä, noin viidennes nuoria ja runsas neljännes iäkkäitä. Vastaajista noin puolet oli naimattomia. 

Korkeakoulututkinto oli runsaalla viidenneksellä (22 %) vastaajista. Työelämässä oli noin puolet, 

muut olivat joko työttömiä, opiskelijoita, eläkkeellä tai äitiyslomalla. Vastaajien syy tulla 

päivystykseen oli useimmissa tapauksissa äkillinen sairaskohtaus tai tapaturma. Valtaosa oli myös 

käynyt päivystyksessä aikaisemmin. Melkein puolet vastanneista oli kotoisin Espoosta. Vantaalta 

oli kolmannes, Keravalta joka kymmenes, Kirkkonummelta 4 % ja Kauniaisista 2 % vastaajista 

(taulukko 3). 

 

Päivystykseen saapumisajankohta vaihteli vastaajien osalta niin, että lähes puolet vastaajista oli 

käynyt aamuvuoron aikana, hieman yli kolmannes iltavuoron aikana ja vain 10 % yöllä. 

Viikonloppuna eli perjantain ja sunnuntain välisenä aikana päivystyksessä oli käynyt vähän yli  

puolet (51 %) potilaista, maanantain ja torstain välisenä aikana 41 %. Lähetteellä saapuneita oli yli 

puolet (57 %). Päivystyskäynnin kesto vaihteli siten, että vain runsaalla viidenneksellä käynti kesti 

2 tuntia tai sen alle, ja lähes kolmanneksella käynti kesti 6 tuntia tai yli. 
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TAULUKKO 3. Yhteenveto tilastollisessa jatkoanalyysissa käytetyistä taustamuuttujista (n=135) 
 
Taustamuuttuja   n   % 
 
sukupuoli  mies  62  46 
  nainen  73  54 
 
ikäluokitus  16�35  25  19 
  36�65  74  54 
  66�  36  27 
 
kotikunta  Espoo  65  49 
  Vantaa  44  33 
  Kerava  13  10 
  Kirkkonummi   6   4 
  Kauniainen   3   2 
  muu    2   1 
 
siviilisääty  naimisissa  63  47 
  eronnut, leski 
  tai naimaton  70  53 
 
koulutus  kansa-, perus- 
  tai amm.koul  105  78 
  korkeakoulututkinto 29  22 
 
työssäkäynti  työelämässä  69  51 
  työtön, opiskelija 
  äitiyslomalla tms 66  49 
 
tulosyy  tapaturma/äkillinen 
  sairaskohtaus  91  67 
  aiemmin todettu  
  vaiva tai muu syy 44  33 
 
aiemmat käynnit käynyt aiemmin 95  75 
  ei koskaan  31  25 
 
päivystyksessä oloaika 2 tuntia tai alle 31  24 
  3�5 tuntia  56  43 

 6 tuntia tai yli  43  33 
 
tulotapa  lähete  50  43 
  ei lähetettä  67  57 
 
päivystykseen  klo 7�15  65  52 
tuloaika  klo 16�22  47  38 
  klo 23�6  13  10 
 
viikonpäivä  ma�to  55  44 
  pe�su  70  56 
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5.2 Tyytyväisyys hoitajien toimintaan 
 

5.2.1 Tyytyväisyys hoitajien ammatillis-tekniseen kompetenssiin 

 

Hoitajien ammattitaitoon oltiin varsin tyytyväisiä. Selvä enemmistö vastaajista on sitä mieltä, että 

hoitajat ovat tarkkoja ja huolellisia, nopeita ja tehokkaita ja osaavat vastata kysymyksiin. Hoitajat 

olivat enemmistön mielestä myös toimissaan varmoja ja heidän tietonsa sekä taitonsa olivat ajan 

tasalla. Kolme neljännestä katsoi, että hoitajat osaavat perustella toimintaansa ja kaiken kaikkiaan 

vahva ammattitaito ohjaa heidän työskentelyään (taulukko 4). 

 

 
TAULUKKO 4. Vastausjakauma hoitajien ammatillisteknistä kompetenssia koskeviin väittämiin 

 

muuttuja samaa eri en osaa  
  mieltä mieltä sanoa 

Hoitajat olivat tarkkoja ja huolellisia 113 (84 %) 14 (10 %) 3 (2 %) 

suorittaessaan hoitooni liittyviä  
toimenpiteitä 

 
Hoitajat olivat nopeita ja tehokkaita 104 (78 %) 24 (18 %) 4 (3 %) 

hoitaessaan minua 
 

Hoitajat toimivat älykkäästi, osasivat 96 (72 %) 21 (16 %) 14 (10 %) 
perustella asioita, kun niitä heiltä 

kysyin 
 

Hoitajat osoittivat toimissaan 102 (76 %) 16 (12 %) 13 (10 %)  

itsenäistä ajattelua ja varmuutta 

 
Hoitajien tiedot ja taidot olivat  103 (77 %) 8 (6 %) 18 (13 %) 

ajan tasalla 
 

      (jatkuu) 
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TAULUKKO 4. (jatkuu) Vastausjakauma hoitajien ammatillisteknistä kompetenssia koskeviin 
väittämiin 

 

muuttuja samaa eri en osaa  

  mieltä mieltä sanoa 

 

Hoitajat osasivat perustella 101 (76 %) 8 (6 %) 19 (14 %) 
omaa toimintaansa riittävästi 

 
Hoitajien ammattikokemus 106 (79 %) 6 (4 %) 18 (13 %) 

ohjasi heidän työskentelyään 
 

 
 

5.2.2 Vuorovaikutuksen laatuun kohdistunut tyytyväisyys 

 

Vastaajat olivat tyytyväisiä myös vuorovaikutukseen. Valtaosa vastaajista katsoi, että hoitajat olivat 

suhtautuneet ystävällisesti ja lempeästi potilaaseen. Kolme neljännestä vastaajista oli sitä mieltä että 

hoitajat olivat kiinnostuneita potilaasta ja hänen hyvinvoinnistaan, kun vastakkaisia mielipiteitä oli 

vain vajaa viidennes. Kaksi kolmasosaa katsoi, että hoitajat olivat huumorintajuisia, reilut kolme 

neljännestä oli sitä mieltä, että hoitajat olivat tärkeilemättömiä ja joustavia. Hoitajien 

rehellisyydestä oltiin melko vakaasti yhtä mieltä, ainoastaan pari prosenttia vastaajista oli tästä eri 

mieltä. Hoitajat olivat myös valtaosan mielestä luotettavia ja kohteliaita (taulukko 5). 
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TAULUKKO 5. Vastausjakauma hoitajien ja potilaiden välistä vuorovaikutusta koskeviin 

väittämiin 

 

 muuttuja samaa eri en osaa 

 mieltä mieltä sanoa  

 
Hoitajat suhtautuivat minuun 111 (83 %) 20 (15 %) 1 (1 %) 

ystävällisesti ja lempeästi 
 

Hoitajat olivat vilpittömän  100 (75 %) 25 (19 %) 5 (4 %) 
kiinnostuneita minusta ja hyvin- 

voinnistani 
 

Hoitajat olivat huumorintajuisia 86 (63 %) 16 (12 %) 27 (20 %) 
 

Hoitajat olivat joustavia ja 104 (78 %) 14 (10 %) 11 (8 %) 
tärkeilemättömiä 

 
Hoitajat olivat rehellisiä 110 (82 %) 3 (2 %) 16 (12 %) 

 
Hoitajat olivat luotettavia 97 (72 %) 14 (10 %) 17 (13 %) 

 
Hoitajat olivat kohteliaita 116 (87 %) 14 (10 %) 2 (1 %) 

 

 

 
5.2.3 Opetusta ja ohjausta kohtaan tunnettu tyytyväisyys 
 

Potilaiden ohjaus toimii Jorvin ja Peijaksen päivystyspoliklinikoilla ilmeisen hyvin. Kaksi 

kolmasosaa sai tietoa kotona tapahtuvasta hoidosta sopivassa vaiheessa. Mahdollisten 

komplikaatioiden tunnusmerkit ja niihin reagoiminen oli selvää lähes kolmelle neljännestä 

vastanneista. Saman verran vastaajista oli selvillä siitä, miten voisi edistää kuntoutumistaan. 
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Sen sijaan toimeentuloon liittyvät asiat tunnettiin hiukan huonommin, noin puolet vastaajista oli 

perillä taloudellisista etuuksistaan, viidenneksen ollessa sitä mieltä, että talousasiat eivät olleet 

selvillä (taulukko 6). 

 

TAULUKKO 6. Vastausjakauma hoitajien antamaa opetusta ja ohjausta koskeviin väittämiin. 

 

  muuttuja samaa eri en osaa 
   mieltä mieltä sanoa 

kotona tapahtuvasta hoidosta 84 (63 %) 28 (21 %) 14 (10 %)  

ja mahdollisista seuranta- 
käynneistä annettiin tieto 

riittävän aikaisessa vaiheessa 
 

tiedän mahdollisten kotona tulevien 95 (71 %) 21 (16 %) 8 (6 %) 

lisäoireiden tunnusmerkit ja tiedän 
mitä tehdä ja mihin ottaa yhteyttä 

niiden ilmantuessa 
 

tiedän mitä minun pitäisi tehdä 97 (72 %) 18 (13 %) 9 (7 %) 
kotona edistääkseni kuntoutumistani 

 
tiedän taloudelliset etuuteni 72 (54 %) 30 (22 %) 22 (16 %) 

 

 

 

5.2.4 Tyytyväisyys mahdollisuuksiin osallistua omaan hoitoon. 

 

Potilaiden mahdollisuudet osallistua omaa hoitoansa koskevaan päätöksentekoon vaihtelivat 

vastaajien käsitysten mukaan jonkin verran. Aiemmat hoitokerrat otettiin huomioon alle puolella 

vastaajien mielestä, toisaalta huomioon ottamatta ne jätettiin vain reilulla kymmeneksellä. Yli 

kolmannes ei osannut sanoa tässä mielipidettään. Vähän alla puolet oli sitä mieltä, että heidän 

etunsa oli asetettu ensijaiseksi ja reilu kolmannes oli vastakkaista mieltä. Vähän yli puolet 
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vastaajista katsoi, että heidän henkilökohtaista elämäntilannetta oli ymmärretty ja kuudesosa katsoi, 

että näin ei ollut tapahtunut, toisaalta neljännes ei osannut ilmaista kantaansa. Odottamisen syistä 

oli saanut tietoa hiukan alle puolet vastanneista. Lähes yhtä paljon oli niitä, joita ei oltu informoitu 

odottamisen syistä. (taulukko 7.) 

 

TAULUKKO 7. Vastausjakauma väittämiin, jotka koskivat mahdollisuuksia osallistua omaan 

hoitoon. 

 

  muuttuja samaa eri en osaa 

   mieltä mieltä sanoa 

minun aikaisemmat hoitokertani 60 (45 %) 18 (13 %) 47 (35 %) 
ja niissä saadut kokemukset  

otettiin huomioon tämänkertaisen 
hoidon aikana 

 
minun etuni asetettiin ensisijaiseksi 63 (47 %) 44 (33 %) 22 (16 %) 

 
minun henkilökohtaista elämän- 75 (56 %) 20 (15 %) 32 (24 %) 

tilannetta ymmärrettiin 
 

minua informoitiin riittävästi 61 (45 %) 56 (42 %) 7 (5 %) 

odotuksen syistä 

 

 

 

5.2.5. Tyytyväisyys fyysistä ympäristöä ja hoito-organisaatiota koskeviin väittämiin 

 

Vastanneista kolme neljännestä katsoi, että päivystykset olivat riittävän hyvin varusteltuja laitteiden 

ja tarvikkeiden osalta. Ainoastaan 6 % vastaajista oli tässä asiassa eri mieltä. Päivystyksen tilat 

olivat valtaosan mielestä tarkoituksenmukaiset hoidon toteutumiseen, kymmenesosa oli tästä eri 

mieltä. Päivystyspoliklinikat eivät myöskään kärsi vähäisestä henkilökunnan määrästä kahden 
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kolmanneksen mielestä, kun taas kolmannes oli sitä mieltä, että henkilökuntaa oli liian vähän 

(taulukko 8). 

 

TAULUKKO 8. Vastausjakauma fyysistä hoitoympäristöä koskeviin väittämiin 

 

  muuttuja samaa eri en osaa 

   mieltä mieltä sanoa 

päivystyksessä oli riittävästi  101 (75 %) 8 (6 %) 19 (14 %) 
hoidossani tarvittavia teknisiä 

välineitä, laitteita ja tarvikkeita 
 

päivystyksessä oli mielestäni 197 (80 %) 12 (9 %) 11 (8 %) 
soveltuvat tilat hoitoni  

toteuttamiseen 
 

päivystyksessä oli riittävästi  82 (61 %) 41 (31 %) 8 (6 %) 
pätevää henkilökuntaa hoitoni 

toteuttamiseen 
 

 

 
Vastaajien tyytyväisyys organisaation toimintaan vaihteli. Selvästi tyytyväisiä oltiin siihen, että 

tulovaiheessa päästiin riittävän nopeasti keskustelemaan hoitohenkilökunnan kanssa. Lähes kaksi 

kolmannesta katsoi näin tapahtuneen, neljänneksen ollessa eri mieltä. Arvioitaessa vastaanoton 

ystävällisyyttä ja miellyttävyyttä jakauma tyytyväisiin ja tyytymättömiin noudatti lähes samoja 

lukemia, liki kolme neljännestä oli tyytyväisiä, neljännes tyytymättömiä. Noin puolet vastaajista 

katsoi, että henkilökunnalla oli ollut heille riittävästi aikaa ja hiukan alle puolet oli eri mieltä. Eri 

hoitopaikat toimivat joustavasti yhdessä hiukan alle puolella ja yhteistyö oli kangerrellut 

neljänneksen mielestä (taulukko 9). 
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TAULUKKO 9. Vastausjakauma organisaation toimintaa koskeviin väittämiin 

 

  muuttuja samaa eri en osaa 
   mieltä mieltä sanoa 
  

hoitohenkilökunnalla oli 73 (54 %) 54 (40 %) 4 (3 %)  
riittävästi aikaa minulle 

 
vastaanotto sairaalassa oli 93 (69 %) 32 (24 %) 3 (2 %) 

ystävällinen ja miellyttävä 
 

tullessani pääsin riittävän nopeasti 97 (72 %) 32 (24 %) 0 (0 %) 
keskustelemaan hoitohenkilö- 

kunnan kanssa 
 

minun tapauksessani eri hoito- 61 (45 %) 32 (24 %) 30 (22 %) 
paikat toimivat joustavasti 

yhdessä 
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Kaksi kolmannesta vastaajista katsoi, että he olivat päässeet hoitoon riittävän nopeasti. Kolmannes 

oli tästä eri mieltä (kuvio 3). 

samaa mieltä 
66 % (n=86)

eri mieltä; 
32 %(n=42)

 ei osaa sanoa 
1 %(n=2)

KUVIO 3. Vastausjakauma väittämään �Pääsin hoitoon riittävän nopeasti.� 

 

Vastaajista suurin osa joutui mielestään odottamaan liian pitkään pääsyä tutkimuksiin. Eri mieltä 

asiasta oli noin kolmannes (kuvio 4). 

 samaa mieltä 
55 % (n=74)

eri mieltä; 
37 %(n=50)

ei osaa sanoa 
1 %(n=2)

 

KUVIO 4. Vastausjakauma väitteeseen Jouduin sairaalassa odottelemaan liian pitkään pääsyä 

tutkimuksiin. 
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5.4 Hyvää hoitoa edistävät ja estävät tekijät 

 

Kysymykseen numero 51, joka kuului �Mainitkaa sellaiset asiat, jotka mielestänne edistivät Teidän 

hyvää oloanne päivystyksessä� tuli yhteensä 84 kommenttia (Jorvista 50, Peijaksesta 34). Osassa 

vastauksia oli käsitelty myös seikkoja, jotka eivät edistäneet hyvää oloa (taulukko 10). Hyvää oloa 

kuvaavissa vastauksissa painottuivat selkeästi vuorovaikutukseen liittyvät seikat: hoitohenkilökunta 

mainittiin ystävälliseksi, joustavaksi ja mukavaksi. Myös vastakkaisia kommentteja oli, joskin 

selkeästi vähemmän kuin myönteistä vuorovaikutusta kuvaavia. Huomion arvoista kommenteissa 

on vahva luottamus henkilökunnan ammattitaitoon, tätä aihealuetta koskevia kielteisiä ilmaisuja oli 

vain muutama ja ne koskivat lähinnä kivunlievitystä.  

 

Erittäin usein vastauksissa toistuivat henkilökunnan vähäisyys ja kiire kun potilaat arvioivat 

seikkoja, jotka eivät edistäneet hyvää oloa päivystyksessä. Kiireinen henkilökunta sai myös 

potilailta ymmärrystä: �henkilökunnalla oli kova kiire, mutta siitä huolimatta he jaksoivat olla 

mukavia.�  tai �miten yksi hoitaja voi hoitaa täyttä osastoa.�  Ymmärrystä sen sijaan potilailta ei 

riittänyt odottamiseen. Lääkärille pääsyn ja tutkimustulosten odottaminen koettiin hyvää oloa 

huonontavaksi, mutta jos odotuksen syistä ja kestosta oli informoitu, mainittiin se hyvää oloa 

edistäväksi tekijäksi. Lääkäreiden toiminta oli myös mainittu monessa vastauksessa. Asiantunteva, 

ystävällinen ja kuunteleva lääkäri oli edesauttanut hyvää oloa, kiireinen ja potilasta kuuntelematon 

lääkäri taas oli ollut hyvää oloa huonontava. 
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TAULUKKO 10. Tekijät, jotka edistivät ja jotka eivät edistäneet hyvää oloa Johanssonin ym. 
(2002) teorian mukaan luokiteltuna 
 
 
 
Potilastyytyväisyyteen Hyvää oloa edisti Hyvää oloa ei edistänyt 
vaikuttava tekijä    
 
 

Hoitajan ammatillis- ammattitaitoinen henkilökunta, kipulääkitystä piti odottaa, 

tekninen osaaminen nopea kivunhoito, perustautia (diabetes) ei otettu 

 nopea henkilökunta huomioon 

 

Vuorovaikutus henkilökunnan ystävällisyys, henkilökunta välinpitämätöntä, 

 huolehtivaisuus, mukavuus, henkilökunta töykeää, ei käyty 

 ilmaistu välittämistä, sai katsomassa 

 puhua ruotsia 

 

Opetus ja ohjaaminen hoitajien ja lääkärien � 

 neuvot hyviä, kiireestä 

 huolimatta informoitu 

 

Osallistuminen omaan henkilökohtainen suhtautu- valehdeltu odotusajan kesto, 

hoitoon minen, odottamisen syistä unohdettu verhojen taakse 

 ja kestosta informointi 

 

Fyysinen ympäristö rauhallisuus sänkyjä liian vähän, sänky  

  epämukava, ahtaat tilat 

 

Organisaation nopea siirto sydänvalvomoon, terveyskeskuksen huono  

toiminta tietokoneyhteydet toimivat, toiminta, tiedon huono kulku, 

 jatkotutkimukset järjestyivät henkilökunnan vähyys 
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Potilaspalautteiden sisältö koski pääosin seikkoja, jotka olivat aiheuttaneet tyytymättömyyttä. 

Jonkin verran palautteissa oli myös parannusehdotuksia (taulukko 11). Esiin nousivat eniten 

organisaatioon liittyvät seikat: odottaminen,ja hoitoprosessin hidas eteneminen. Lisäksi toivottiin, 

että lapsipotilaat tutkittaisiin ennen aikuispotilaita. Tyytymättömyyttä aiheutti ohjaamiseen ja 

opettamiseen liittyvät seikat: odotusajan pituus oli kerrottu väärin tai ei oltu kerrottu ollenkaan. 

Vuorovaikutuksessa ilmenneet puutteet aiheuttivat myös tyytymättömyyttä: kohtelu tai 

henkilökunnan käytös oli ollut huonoa ja henkilökunta ei ollut osannut palvella ruotsiksi. Fyysisen 

ympäristön puutteet noteerattiin monissa palautteissa: WC oli ollut sotkuinen, käsien 

desifiointiaine loppunut, radio liian kovaääninen ja kahviautomaatti epäkunnossa. 

 

Parannusehdotuksiksi palautteissa toivottiin lisää henkilökuntaa, lisää vuodepaikkoja, omaa 

päivystystä lapsille, apteekin sijoittamista sairaalan yhteyteen, juopuneille potilaille omaa 

päivystystä, hoitajille oikeuksia määrätä laboratorio- ja röntgentutkimuksia ja parempaa 

tiedottamista odottamisen syistä. 
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TAULUKKO 11. Potilaspalautteiden sisältö Johansson ym. (2002) teorian mukaan luokiteltuna 

 
 
Potilastyytyväisyyteen Tyytymättömyyden Parannusehdotus 
vaikuttava tekijä aiheuttaja    
 
 

Hoitajan ammatillis- �  �  

tekninen osaaminen  

 

Vuorovaikutus Kohtelu huonoa,  � 

 hoitajien käytös epä- 

 ystävällistä, hoitajien 

 kielitaito huono 

 

Opetus ja ohjaaminen � � 

 

Osallistuminen omaan Odotusajan pituus kerrottu Enemmän informointia 

hoitoon väärin, tai ei kerrottu  odottamisen syistä 

 ollenkaan   

 

Fyysinen ympäristö WC epäsiisti, käsihuuhde �   

 loppunut, radio liian kovalla, 

 kahviautomaatti ei toiminut, 

 lasten leikkipaikka huono  

 

organisaation Odotusaika liian pitkä, Lisää henkilökuntaa,  

toiminta hoitoprosessi hidas  lapsille oma päivystys, 

  juopuneille oma päivystys, 

  apteekki sairaalan yhteyteen,

  hoitajille valtuudet määrätä 

  tutkimuksia  
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5.4 Taustamuuttujien suhde tyytyväisyyteen 

 

Sukupuoli ei näytä olleen merkitsevä tekijä, kun tarkastelun kohteena on tyytyväisyys hoitajien 

ammatillistekniseen kompetenssiin (p=0.159). Myöskään se oliko vastaaja naimisissa vai naimaton, 

ei ollut tässä suhteessa merkitsevää (p= 0.223). Merkitsevää ei myöskään ollut työssäkäynti 

(p=0.225), käynnin syy (päivystyskäynti tai jokin muu) (p=0.28), tai se oliko vastaaja käynyt 

päivystyksessä aiemmin (p=0.4), oliko hän käynyt viikonloppuna vai keskellä viikkoa (p=0.123) tai 

oliko hänellä lähetettä (p=0.132). Merkitsevää oli sen sijaan se oliko vastaaja käynyt iltavuoron klo 

16�22 aikana (taulukko 12). Iltavuoron aikana käyneillä tyytyväisyys oli vähäisempää, kuin niiden 

kohdalla, jotka olivat käyneet aamu- tai yövuoron aikana (p=0.02). 

 
 
TAULUKKO 12. Potilaiden tyytyväisyys hoitajien ammatillis-tekniseen kompetenssiin 
käyntiajankohdan mukaan jaoteltuna (Kruskall-Wallisin testi) 
 

 
   Tyytyväisyys 
 

Käyntiajankohta Mediaani  Ylä- ja alakvartiilit 
 
 

klo 7�15  1.1  1.0, 1.9 
 

klo 16-22  2.0  1.3, 2.1 
 

klo 22�06  1.1  1.0, 1.6 
 

p=.002   
Asteikko 1-4 (1= täysin samaa mieltä, 4 täysin eri mieltä) 

 

Myös käynnin pituus vaikutti siihen, miten tyytyväisiä potilaat olivat hoitajien ammatillis-tekniseen 

kompetenssiin. Niiden joukossa, joiden käynti kesti 3�5 tuntia tai jopa yli tuon ajan, oli enemmän 

tyytymättömyyttä kuin niillä, joiden käynti kesti 2 tuntia tai alle (taulukko 13). Tulos on kuitenkin 

tilastollisesti enemmän suuntaa antava kuin merkitsevä (p=0.096). 
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TAULUKKO 13.  Potilaiden tyytyväisyys hoitajien ammatillis-tekniseen kompetenssiin odotusajan 
mukaan jaoteltuna (Kruskall-Wallisin testi) 
 
 

   Tyytyväisyys 
 

Odotusaika  Mediaani  Ylä- ja alakvartiilit 
 
 

2 tuntia tai alle 1.1  1.0, 1.7   
 

3�5 tuntia  1.5  1.1, 2.0    
 

yli 5 tuntia   1.4  1.0, 2.0    
 
p=.096 
Asteikko 1-4 (1= täysin samaa mieltä, 4 täysin eri mieltä) 

 
 

Vuorovaikutukseen olivat tyytyväisiä kaiken ikäiset (p=0.638), molemmat sukupuolet yhtä paljon 

(p= 0.231), samoin kuin naimissa olevat ja naimattomat (p=0.572) ja myös koulutustaustaltaan 

erilaiset (p=0.634). Myöskään työelämässä olevien ja muiden välillä ei näytä olleen eroa (p=0.379), 

eikä käynnin akuuttisuuden (p=0.214) tai sen suhteen, oliko kyseessä ensikäynti päivystyksessä 

(p=0.250) tai oliko potilaalla tulleessaan lähete (p=0.116). Päivystykseen tuloaika oli oleellinen 

tekijä: iltavuoron aikana käyneet olivat tyytymättömimpiä (taulukko 14). 

 
 

TAULUKKO 14.  Potilaiden tyytyväisyys vuorovaikutukseen käyntiajan mukaan jaoteltuna 
(Kruskall-Wallisin testi) 

 
    

Tyytyväisyys 
 

Käyntiajankohta Mediaani  Ylä- ja alakvartiilit 
 
 

klo 7�15  1.1  1.0, 1.6   
 

klo 16�22  1.8  1.3, 2.2    
 

klo 23-06  1.3  1.0, 1.3    
 

p=0.006 
Asteikko 1-4 (1= täysin samaa mieltä, 4 täysin eri mieltä) 
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Päivystyksessä vietetty aika sen sijaan ei ollut merkittävä tekijä (p=0.427) eikä se tapahtuiko käynti 

viikonloppuna vai keskellä viikkoa (p= 0.144). 

 

Ikä vaikutti selkeästi ohjausta ja opettamista koskevaan tyytyväisyyteen (p=0.018) Nuoret olivat 

tyytymättömämpiä kuin keski-ikäiset tai iäkkäät (taulukko 15). Koulutustaso sen sijaan ei 

vaikuttanut ohjausta ja opettamista koskevaan tyytyväisyyteen. Korkeakoulututkinnon suorittaneet 

olivat hiukan tyytymättömimpiä (p=0.134), samoin naiset ovat hiukan tyytymättömämpiä kuin 

miehet, mutta ero ei ole tilastollisesti merkitsevä (p=0.163). 

 
 
TAULUKKO 15. Potilaiden tyytyväisyys opetukseen ja ohjaukseen iänukaan luokiteltuna 
(Kruskall-Wallisin testi) 
 

 
   Tyytyväisyys 
 

Ikäluokka  Mediaani  Ylä- ja alakvartiilit 
 
 

16�35  2.0  1.5, 2.7   
 

36�65  1.5  1.1, 2.2    
 

66 ja yli  1.2  1.0, 1.5    
 

p=.018 
Asteikko 1-4 (1= täysin samaa mieltä, 4 täysin eri mieltä) 

 

Samansuuntainen tulos on verrattaessa naimisissa olevien ja naimattomien tyytyväisyyttä 

opetuksen. Naimattomat olivat hiukan tyytymättömämpiä, tulos lähenee tilastollista merkitsevyyttä 

(p=0.111). Työelämässä olevat olivat jonkin verran tyytymättömämpiä ohjaukseen ja opetukseen 

(p=0.151), mutta tilastollista merkitystä tällä ei ole. Selvästi tyytymättömiä olivat ne, jotka olivat 

tulleet päivystykseen akuutin vaivan vuoksi (p=0.021), kuten taulukosta 16 voidaan huomata. 
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TAULUKKO 16. Potilaiden tyytyväisyys opetukseen ja ohjaukseen käyntisyyn mukaan jaoteltuna 
(Mann Whitney U-testi) 
 

 
   Tyytyväisyys 
 

Käynnin syy  Mediaani  Ylä- ja alakvartiilit 
 
 

tapaturma tai 
sairaskohtaus  1.7  1.2, 2.5   

 
muu syy  1.2  1.0, 1.5    

 
Mann Whitney U=556 000, p=.021 
Asteikko 1-4 (1= täysin samaa mieltä, 4 täysin eri mieltä) 
 
 

Käyntien määrä ei näyttänyt lisäävän tyytymättömyyttä ohjaukseen ja opetukseen. Ensimmäistä 

kertaa päivystyksessä käyneiden ja useita kertoja käyneiden välillä ei ollut merkitsevää eroa 

(p=0.403). Eroa ei ollut myöskään niillä, joilla oli tulleessaan lähete ja niillä joilla sitä ei ollut 

(p=0.702). Hivenen tyytymättömämpiä ohjaukseen olivat ne, jotka olivat käyneet viikonloppuna 

verrattuna maanantain ja torstain välisenä aikana käyneisiin. Ero näiden ryhmien välillä lähenee 

tilastollista merkitsevyyttä. (p=0.08). Tyytymättömyys ohjaukseen ei kuitenkaan näyttäisi 

lisääntyvän, jos odotusaika kasvaa (p=0.686). Tyytymättömiä olivat myös iltavuoron aikana 

käyneet (p=0.037), mikä näkyy taulukosta 17. 

 

TAULUKKO 17 . Potilaiden tyytyväisyys ohjaukseen ja opetukseen käyntiajankohdan mukaan 
jaoteltuna (Kruskall-Wallisin testi) 
 

 
   Tyytyväisyys 
 

Käyntiajankohta Mediaani  Ylä- ja alakvartiilit 
 
 

klo 7�15  1.5  1.0, 1.7 
 

klo 16-22  1.9  1.2, 2.5 
 

klo 22�06  1.2  1.2, 2.1 
 

p=.037 
Asteikko 1-4 (1= täysin samaa mieltä, 4 täysin eri mieltä) 
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Tyytyväisyys suhteessa mahdollisuuksiin osallistua omaan hoitoon ei vaihdellut eri ikäryhmissä 

(p=0.944), eikä eri sukupuolten välillä (p=0.802). Parisuhteessa olevat olivat yhtä tyytyväisiä kuin 

naimattomat (p=0.288), kuten myös korkeakoulututkinnon suorittaneet verrattaessa vähemmän 

koulutettuihin (p=0.898), tai työssäkäyvät verrattuna muihin (p=0.232). Tyytyväisyydessä ei ollut 

edelleen eroa siinä oliko potilas käynyt maanantain ja torstain välisenä aikana vai viikonloppuna 

(p=0.85). Sairauden akuuttisuuden suhteen ei myöskään ollut eroja eri ryhmien välillä. 

Sairauskohtauksen tai tapaturman takia käyneet olivat tässä suhteessa yhtä tyytyväisiä. (p=0.307), 

samoin lähetteellä tai ilman lähetettä käyneet (p=0.732). 

 

Käyntien määrä ei vaikuttanut tyytyväisyyteen suhteessa osallistumismahdollisuuksiin. 

Ensimmäistä kertaa käyneiden tai useamman kerran käyneiden välillä ei ollut merkitsevää eroa. 

(p=0.664). Eroja ei ollut myöskään sen suhteen oliko potilas käynyt viikonloppuna vai maanantain 

ja torstain välisenä aikana. (p=0.850), tai mihin aikaan päivästä hän oli käynyt (p=0.263). 

Odotusaika sen sijaan vaikutti jonkin verran asiaan. Osallistumismahdollisuuksiin olivat 

tyytyväisempiä ne, joilla käynti kesti enintään 2 tuntia (p=0.108), joskin tulos on enemmän suuntaa 

antava kuin merkitsevä. 

 

Tyytyväisyys suhteessa fyysiseen ympäristöön ei osoittanut eroja sukupuolten välillä (p=0.166) eikä 

sen suhteen oliko vastaaja naimissa vai ei (p=0.521). Eroja ei ollut myöskään eri ikäryhmien välillä 

(p=0.169) eikä koulutustaustan suhteen(p= 0.232) Työelämätausta (p=0.071) vaikutti siten että 

työssäkäyvät olisivat hiukan tyytymättömämpiä päivystyspoliklinikoiden fyysiseen ympäristöön. 

 

Käynnin akuuttisuus ei vaikuttanut käsityksiin fyysisestä ympäristöstä (p=0.931) eikä se oliko 

potilas käynyt aiemmin (p=0.406) tai oliko hänellä lähetettä (p=0.424). Viikonpäivä ei ollut 

myöskään merkittävä tekijä suhteessa tyytyväisyyteen fyysistä ympäristöä kohtaan. 

Käyntiajankohta sen sijaan oli (p=0.077), iltavuoron aikaan käyneet olivat tähänkin 

tyytymättömimpiä. Fyysiseen ympäristöön tyytyväisimpiä olivat ne, joilla käynti kesti 2 tuntia tai 

alle (p=0.081). 

 

Tyytyväisyydessä organisaatioon ei ilmennyt sukupuolten välistä eroa (p=0.876), eikä vastaajan 

ikäryhmien välillä ollut eroa. (p=0.720). Eroa ei ollut myöskään sen suhteen oliko vastaaja 
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naimisissa tai naimaton (p=0.983), eikä koulutaustalla (p=0.893), mutta merkitsevä ero oli mikäli 

vastaaja oli työelämässä. Töissä olevat olivat tyytymättömämpiä organisaatioon kuin muut 

(p=0.047). Käynnin luonne ei ollut merkitsevä tekijä; tapaturman tai sairaskohtauksen vuoksi 

käyneet eivät erottuneet muista (p=0.397). Käyntimäärien lisääntyminen ei myöskään tuonut eroja 

ryhmien välille (p=0.711), eikä se oliko vastaajalla ollut lähete vai ei. (p=0.230). 

 

Tyytyväisyys organisaation toimintaan oli samansuuntaista riippumatta siitä oliko vastaaja käynyt 

maanantain ja torstain välisenä aikana tai viikonloppuna (p=0.825), tai oliko vastaaja käynyt aamu-

ilta- vai yövuoron aikana (p=0.214 ). Organisaatioon oltiin tyytyväisiä myös riippumatta käynnin 

pituudesta (p=0.169) 

 

Väittämän 39 Pääsin hoitoon riittävän nopeasti vastauksissa ei ollut eroja sukupuolten välillä 

(p=0.998). Eroja ei ollut myöskään eri-ikäisten välillä (p=0.952), eikä naimissa olevien ja 

naimattomien välillä (p=0.987). Korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät tässä suhteessa eronneet 

alemman tutkinnon suorittaneista (p=0.990), eivätkä töissä olevat työelämän ulkopuolella olevista 

(p=0.464). Käynnin luonne ei myöskään ollut tässä erottava tekijä. Tapaturman tai sairaskohtauksen 

takia käyneet eivät eronneet muista p=0.533) Käyntikertojen useus ei niin ollut erottava tekijä; 

ensimmäistä kertaa käyneet eivät erottuneet useamman kerran käyneistä (p=0.732). 

 

 Lähetteellä tulevat olivat hoitoon pääsyn nopeuteen yhtä tyytyväisiä kuin ilman lähetettä tulleet 

(p=0.857). Tyytyväisyyseroja paljastui niiden kohdalla, joiden käynti oli kestänyt enintään 2 tuntia 

verrattuna pidempään odottaneisiin (p=0.014). Tyytymättömyys kasvoi selvästi kun päivystyskäynti 

oli ollut yli 3 tuntia. Tuloajalla ei ollut merkitystä sen suhteen miten tyytyväisiä oltiin hoitoon 

pääsemisen nopeuteen (p=0.603). Aamu-, ilta- tai yövuorojen aikana käyneiden potilaiden välillä ei 

ollut tässä suhteessa eroa, kuten ei myöskään sen suhteen oliko käynti tapahtunut maanantain ja 

torstain välisenä aikana vai viikonloppuna (p=0.246) 

 

Väittämän 42 Jouduin sairaalassa odottelemaan liian pitkään pääsyä tutkimuksiin vastauksissa ei 

sukupuolten välillä ollut eroa (p=0.257), eikä myöskään naimissa olevien ja naimattomien välillä 

(p=0.187), eikä iän suhteen (p=0.565). Erot koulutustaustassa ei ollut tässä mitenkään merkitsevää 
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(p=0.970), eikä se oliko vastaaja työelämässä vai ei (p=0.212). Tapaturman ja sairaskohtauksen tai 

muiden syiden takia käyneiden välillä ei niin ikään ollut eroja (p=0.344).  

 

Vastaajien käyntikerrat eivät myöskään ollut merkitsevä tekijä tässä kysymyksessä. Ensimmäistä 

kertaa käyneet olivat yhtä tyytyväisiä kuin useita kertoja käyneet (p=0.325). Lähetteellä tulleiden 

kohdalla ei myöskään ollut eroja niiden kanssa, jotka olivat tulleet lähetteettä (p=0.149). 

Käyntiajankohdan suhteen eroa ei ilmennyt siinä, oliko käynti tapahtunut maanantain ja tiistain 

välisenä aikana vai viikonloppuna, eikä sen suhteen mihin vuorokauden aikaan käynti oli tapahtunut 

(p=0.479). Käynnin pituudella oli selvä merkitys: yli 3 tuntia odottaneet olivat tyytymättömimpiä 

(p=0.001). 

 

5.5 Yhteenveto tuloksista 

 

Potilaat olivat yleensä ottaen tyytyväisiä hoitoihin kaikilla osa-alueilla. Ammatillis-tekniseen 

kompetenssiin oltiin hyvin tyytyväisiä ja myös avoimen kysymyksen vastauksissa henkilökuntaa 

kuvattiin nopeaksi, ammattitaitoiseksi ja toimenpiteet hyvin hallitsevaksi. Avoimissa vastauksissa 

tyytymättömyys ammatilliseen kompetenssiin tuli lähinnä hitaasta kivunlievityksestä. 

Tyytymättömimmät olivat ne potilaat, jotka olivat käyneet iltavuoron aikana tai jotka joiden käynti 

kesti yli 3 tuntia. Potilaspalautteissa ei ollut yhtäkään henkilökunnan ammattitaitoon liittyvää 

tyytymättömyyden ilmausta. 

 

Vuorovaikutukseen oli valtaosa potilaista myös hyvin tyytyväisiä ja avoimen kysymyksen 

vastauksissa vuorovaikutusta kuvattiin joustavaksi, mukavaksi, välittäväksi, huolehtivaiseksi ja 

ystävälliseksi. Toisaalta käytettiin myös kielteisiä vuorovaikutusta kuvaavia ilmaisuja, joissa 

henkilökunta mainittiin töykeäksi ja välinpitämättömäksi. Tyytymättömimpiä vuorovaikutukseen 

olivat iltavuoron aikana käyneet. Potilaspalautteissa oli mainintoja henkilökunnan huonosta 

käytöksestä ja kehnosta kohtelusta sekä puutteellisesta kielitaidosta. 

 

Opetukseen ja ohjaukseen oltiin niin ikään tyytyväisiä, nuoret tosin olivat selvästi keski-ikäisiä tai 

yli 65-vuotiaita tyytymättömämpiä. Tyytymättömimpiä ohjaukseen ja opetukseen ovat myös ne 

potilaat, jotka olivat tulleet päivystykseen tapaturman tai akuutin sairaskohtauksen takia verrattuna 



 64

niihin, jotka olivat käyneet päivystyksessä muun syyn takia. Avoimen kysymyksen vastauksissa 

kehuttiin hoitajien ja lääkärien antamaa informaatiota. Erityisesti odottamisen syistä kertovaa 

tiedottamista pidettiin tärkeänä. Tyytymättömiä oltiin siihen, että odottamisesta annettu tieto ei ollut 

pitänyt paikkaansa. Tämä tuli vahvasti esiin myös potilaspalautteissa. 

 

 Mainittavia eroja eri ryhmien kesken ei ollut osallistumismahdollisuuksia kohtaan tunnetussa 

tyytyväisyydessä. Hiukan tyytyväisempiä olivat ne, jotka olivat olleet päivystyksessä enintään 2 

tuntia verrattuna pidempään olleisiin. Potilaspalautteissa ei ollut mainintoja tästä aiheesta 

 

Fyysiseen ympäristöön olivat tyytymättömimpiä ne, jotka olivat työelämässä verrattuna muihin 

(eläkkeellä, äitiyslomalla, tai opiskelemassa olevat). Tyytymättömiä olivat myös iltavuoron aikana 

käyneet verrattuna aamu-tai yövuoron aikana käyneisiin. Tyytymättömiä olivat myös ne, joiden 

käynti venyi yli 3 tuntiin. Avoimissa vastauksissa kehuttiin rauhallista ympäristöä, toisaalta 

todettiin vuodepaikkoja olevan liian vähän, sänkyjen olevan epämukavia ja tilojen olevan ahtaat.  

 

Organisaation toimintaan olivat tyytymättömiä ne, jotka olivat työelämässä. Avoimessa 

kysymyksessä organisaation toiminnasta mainittiin hyvää oloa edistäneen erikoissairaanhoidon 

laadukas toiminta, nopea siirto jatkohoitopaikkaan ja jatkotutkimusten organisointi sekä toimivat 

tietokoneyhteydet. Hyvää oloa ei edistänyt terveyskeskuksen henkilökunnan liian pieni määrä, kiire, 

huono ja toiminta ja huoli huonosta tiedon kulusta. Potilaspalautteissa tyytymättömiä oltiin 

odottamiseen ja hitaaseen hoitoprosessiin. 

 

Väittämiin Pääsin hoitoon riittävän nopeasti ja Jouduin odottamaan sairaalassa liian pitkään 

pääsyä tutkimuksiin vastanneiden joukossa tilastollisesti merkittäviä eroja esiintyi ainoastaan 

käynnin pituuden suhteen. Niiden, joiden käynti kesti enintään 2 tuntia oli tyytyväisyys suurempaa 

kuin niillä, joilla se oli kestänyt 3 tuntia tai enemmän. Tämä on tietysti looginen tulos, vaikka 

toisaalta olisi olettanut myös muiden tekijöiden vaikuttavan odottamiskokemuksiin. 
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6 POHDINTA 

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa täytyy erikseen tarkastella teoreettisen 

viitekehyksen sopivuutta ja toimivuutta sekä metodologista luotettavuutta (Burns & Grove 1997, 

49). Teoreettisena viitekehyksenä tässä tutkimuksessa käytettiin Johanssonin ym. (2002) teoriaa 

potilastyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Johanssonin ym. systemaattiseen 

kirjallisuuskatsaukseen perustuva teoria valittiin viitekehykseksi kattavuutensa ja hyvän näytön 

takia. Sairaanhoitajaliiton kriteerien (2004, 9�21) mukaan hyvien kirjallisuuskatsausten näyttö on 

vähintään II�luokkaa eli suhteellisen vahvaa. 

 

Teoreettisen viitekehyksen toimivuutta voidaan arvioida tutkimalla käsitteiden määrittelyä sekä 

käsitteiden välisiä suhteita (Burns & Grove 1997, 49). Johanssonin ym. (2002) teorian käyttäminen 

viitekehyksenä ei ollut täysin ongelmatonta. Esimerkiksi käsite Potilaan odotukset on vaikeahko. 

Odotukset vaikuttavat taustalla kaikkeen, kun potilas arvioi hoitonsa laatua, koski se sitten 

vuorovaikutusta, opetusta tai fyysistä ympäristöä.  Potilaat odotukset näitä asioita kohtaan 

vaihtelevat suuresti, koska potilaiden tarpeetkin ovat erilaisia. Johanssonin ym .(2002) teorian muut 

käsitteet olivat suhteellisen selkeitä. 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuus on suoraan verrannollinen mittarin 

luotettavuuteen. Luotettavuutta arvioidaan tutkimalla mittarin reliabiliteettia ja validiteettia. 

Validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata juuri sitä mitä on tarkoituskin. Validiteetti jaetaan 

tavallisesti sisäiseen ja ulkoiseen. Ulkoisella validiteetilla käsitetään sitä kuinka yleistettäviä 

tuloksia mittari kykenee antamaan. Yleistettävyyden edellytyksenä on, että tutkimusasetelmassa on 

poistettu yleistettävyyttä uhkaavat tekijät mahdollisimman tarkkaan. (Metsämuuronen 2000, 41,50.) 

Validiteetin uhkana tässä tutkimuksessa oli verrattain suuri kato, joka saattoi vaikuttaa tuloksiin 

(Metsämuuronen 2005, 1136�1137). 
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Ennen mittarin käyttöönottoa on varmistuttava siitä, että teoreettinen perusta on sopusoinnusssa 

käyttötarkoituksen kanssa. Myös mittarin käsitteellisen rakenteen selvittäminen on mittarin 

validiteetin kannalta keskeistä. Valmiin mittarin käyttö puoltaa paikkaansa, koska laatumittarin 

kehittäminen ja testaaminen vievät vuosia (Perälä 1995, 23). Hyvä hoito -mittari on laajalti käytetty 

ja se on osoitettu validiksi ja reliaabeliksi (Wasenius 2000, 12�23). Mittaria on aiemminkin käytetty 

tutkittaessa hoidon laatua päivystyspoliklinikkaympäristössä (Järnstedt 1992; Kaartinen 2003; 

Keppola 1996; Pellikka 2002). Toisaalta mittarin heikkoutena on tiedetty olevan ylipositiivinen 

tulos (Wasenius 2000, 49). Tämän vuoksi katsottiin aiheelliseksi liittää tutkimukseen mukaan myös 

Jorvin sairaalaa koskevat potilaspalautteet, jotka ovat pääasiassa tyytymättömyyden ilmaisuja. 

 

Tässä tutkimuksessa ulkoisen validiteetin turvaamiseksi molemmissa sairaaloista valittiin yhtä suuri 

määrä potilaita tutkimukseen. Tutkimukseen valittiin myös yhtä suuri määrä tutkittavia sekä 

erikoissairaanhoidon että terveyskeskuksen potilaita. Potilaat valittiin satunnaisotannalla jokaisen 

viikonpäivän potilaslistojen perusteella lukuun ottamatta Peijaksen terveyskeskuspotilaita, joille 

hoitajat jakoivat kyselylomakkeen. Tämä saattoi heikentää ulkoista validiteettia.  

 

Tutkimuksen sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen mittarissa käytetyt käsitteet 

teorian mukaiset ja oikein operationalisoidut. Sisäisessä validiteetissa voidaan vielä eritellä 

käsitevalidius, jolla arvioidaan yksittäisiä käsitteitä ja sitä mittaavatko tietyt muuttujat k.o. käsitettä. 

Käytännössä tämä selviää tarkastelemalla muuttujien välistä yhteyttä. (Metsämuuronen 2000, 51.)  

 

Johansson ym. (2002) teoriassa olevien potilastyytyväisyyteen vaikuttavien käsitteiden 

operationalisointi Hyvä hoito -mittarin avulla oli pääosin melko selkeää. Esimerkiksi hoitajan 

ammatillis-teknistä kompetenssia, potilaan ja henkilökunnan välistä vuorovaikutusta, fyysistä 

hoitoympäristöä, ja hoito-organisaatiota kohtaan tunnettu tyytyväisyyttä vastaavia väittämiä löytyy 

Hyvä hoito -mittarista. Sen sijaan Johansson ym. (2002) teoriassa olleet potilaan osallistumis-

mahdollisuuksia, ja potilaan odotuksia kuvaavien muuttujien operationalisointi oli hankalampaa. 

Näille ei Hyvä hoito -mittarista (Leino-Kilpi ym. 1994) löytynyt kovin hyviä vastineita. 

 

Mittarin reliabiliteetilla tarkoitetaan kykyä antaa tuloksia, jotka olisivat toistettavissa. Sattuman-

varaisia tuloksia tuottava mittari ei näin ollen ole reliaabeli. (Metsämuuronen 2000, 50.) 
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Reliaabeliutta voidaan parantaa mm. esitestauksella, selkeillä ohjeilla, pyrkimällä minimoimaan 

kohteesta aiheutuneet virhetekijät ja tutkimalla mittarin sisäistä johdonmukaisuutta (Paunonen & 

Vehviläinen-Julkunen 1997, 210).  

 

Mittari esitestattiin ennen käyttöönottoa Jorvin päivystyspoliklinikalla. Tutkittaville jaettiin tiedote, 

josta kävi ilmi lomakkeen täyttöohjeet. Koska kysely lähetettiin vastaajille kotiin, saattoivat he 

täyttää sen heille parhaiten sopivana ajankohtana. Mittarin sisäistä johdonmukaisuutta tutkittiin 

Cronbachin alfa-kertoimella. Summamuuttujat saivat arvoja 0.6�0.8. Cronbachin alfan arvoa 0.6 

voidaan pitää riittävänä, jotta summamuutujia pystytään luomaan (Ernvall ym. 2002, 158; Valli 

2001, 95). Ainoastaan summamuuttuja potilaan odotukset sai heikon Cronbach alfa-arvon (0.4) ja 

tästä syystä sen käytöstä luovuttiin. 

 

6.2 Tutkimustulosten tarkastelu 

 

Tämän tutkimuksen perusteella potilaat olivat pääosin tyytyväisiä henkilökunnan ammattitaitoon. 

Vastaava tulos on tullut esiin lukuisissa aiemmissa tutkimuksissa (Hiidenhovi ym. 2002, 62; 

Merkouris ym. 2004, 363; Pellikka 2003, 172; Ruotsalainen 2006, 167; Suhonen ym. 2004, 24; 

Thorsteinsson 2002, 35; Vainiomäki 1999, 80). Vaikka hoitajien ammatillis-tekniseen 

kompetenssiin oltiinkin tyytyväisiä, lienee kipulääkityksen kohdalla vielä parantamisen varaa, kuten 

kävi ilmi avointen kysymysten vastauksissa. Kipulääkityksen puutteellisuus päivystyspoliklinikalla 

on todettu monesti ennenkin (Merenmies 1995, 77; Pellikka 2002, 71; Taipale & Routasalo 1996, 

74�75). Ilmeisesti osalla potilaista kivunlievitys toimii hyvin, osalla taas ei. Kuten Hogan (2005, 

284�285) totesi, poliklinikoilla tarvittaisiin selkeät hoitoprotokollat erilaisille kipupotilaille. Myös 

lääkärit tarvitsisivat lisää kivunhoitoon liittyvää koulutusta, jotta kipulääkkeen antamisessa ei 

tarpeettomasti säästettäisi. 

 

Valtaosa potilaista oli vuorovaikutukseen erittäin tyytyväisiä. Samansuuntainen tulos oli Kaartisella 

(2003, 62), Pellikalla (2002, 74) ja Taipaleella & Routasalolla (2006, 68�69). Mutta ilmeisesti 

vuorovaikutus ei aina kaikkien potilaiden kohdalla toimi asianmukaisesti, sillä henkilökunta 

mainittiin joissakin avointen kysymysten vastauksissa ja potilaspalautteissa myös töykeäksi ja 

välinpitämättömäksi. Monet ulkomaiset tutkijat (esim. Boudreaux & O´Hea 2004, 23; Brechtal 
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2005, 276; Messner 2005, 249) ovat ehdottaneet, että päivystysten henkilökunta tarvitsisi 

erityiskoulutusta vuorovaikutustaidoissa. Tähän kuuluisi asioimisen opettelua tyytymättömän 

potilaan kanssa, non-verbaalista viestintää ym. Tässä voisi olla kehittämiskohde myös suomalaisilla 

päivystyspoliklinikoilla. 

 

Hyvän vuorovaikutussuhteen edellytyksenä on, että hoitaja on tyytyväinen työhönsä (Larrabee ym. 

2001, 38).  Työtyytyväisyyden lisääminen olisi muutoinkin eräs keino parantaa potilas-

tyytyväisyyttä. Doughertyn (2005, 269�271) mukaan potilastyytyväisyys on jopa suoraan 

verrannollinen hoitajien työtyytyväisyyteen. Työtyytyväisyyden keskeisenä elementtinä ovat 

tutkimusten mukaan vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä. Hoitohenkilökunnan mukaanotto 

päätöksentekoon nykyistä enemmän olisi tärkeää, mutta vaatisi suurta muutosta sairaaloiden 

johtamiskulttuuriin. 

 

Hoitajien antama ohjaus ja opetus toteutuvat ilmeisen hyvin Jorvin ja Peijaksen päivystys-

poliklinikoilla. Valtaosalle potilaista oli selvää mitkä ovat komplikaatioiden tunnusmerkit, mitä 

tehdä niiden ilmaantuessa ja mihin ottaa tarvittaessa yhteyttä. Myös kuntoutumisen edistäminen oli 

potilaille hyvin selvillä. Monissa tutkimuksissa potilaat ovat usein olleet tyytymättömiä ohjaukseen 

ja opetukseen, etupäässä ohjauksen vähäisyyden vuoksi (Davis ym. 2003, 272; Leinonen ym. 2001, 

303�304; Merkouris ym. 2004, 363; Suhonen ym. 2004, 25). Pellikan ym. (2003, 177) tutkimukses-

sa potilaat olivat melko tyytyväisiä kotihoito-ohjeisiin ja erittäin tyytyväisiä hoitotoimenpiteiden 

aikaiseen ohjaukseen. Lisää tietoa olisi Pellikan ym. (2003, 177) tutkimuksessa kaivattu 

kotiuttamisvaiheessa taloudellisista asioista, maksuista, vakuutuksista ja korvauksista. Tässä 

tutkimuksessa viidennes potilaista olisi kaivannut lisää tietoa taloudellisista asioista ja puolet 

potilaista katsoi, että he olivat saaneet riittävästi tietoa.  

 

Päivystyspoliklinikkapotilaat eivät aina jaksa eivätkä ehkä pystykään ottamaan kantaa omaan 

hoitoonsa vaan luottavat mieluummin hoidon ammattilaisiin. Toisaalta ne potilaat, jotka haluaisivat 

vaikuttaa omaan hoitoonsa, eivät aina saa siihen mahdollisuutta. (Pellikka ym 2003, 176.) Tässäkin 

tutkimuksessa vain vajaa puolet potilaista koki, että heidän aikaisemmat hoitokerrat otettiin 

huomioon ja että heidän etunsa asetettiin ensisijaiseksi. Odottamisen syistä oli informoitu 

heikonlaisesti, lähes puolet potilaista ei ollut saanut riittävästi tietoa odottamisen pituudesta ja 

syistä. 
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Kuten monissa aiemmissa tutkimuksissa (Kaartinen 2003, 66; Merenmies 1995, 60; Pellikka 2002, 

66), kävi tässäkin tutkimuksessa ilmi, että tyytymättömyys lisääntyy, jos potilaalle on epäselvää 

minkä vuoksi ja kauanko hän joutuu vielä odottamaan. Odotusajan kertominen olisi potilaan 

tyytyväisyyttä lisäävää (Messner 2005, 249; Ervin 2006, 127), mutta henkilökunnalle odotusajan 

pituuden määrittely on vaikeaa. Henkilökunnan tekemään arvioon odotusajan kestosta on potilailla 

usein tapana suhtautua kirjaimellisesti. Jos odotusaika jostain syystä ei pidäkään paikkaansa, 

lisääntyy epäluottamus henkilökuntaa kohtaan ja tyytymättömyys kasvaa. Päivystykseen 

kohdistuneissa valituksissa todetaan usein, että �hoitajat valehtelivat odotuksen pituudesta.� Tästä 

syystä hoitajat jättävät usein potilaan vaille kaikkea informointia odotuksen syistä. 

 

Kyseessä on eräänlainen noidankehä, josta pitäisi päästä irti. Potilaita tulisi informoida riittävän 

usein, mutta odotusaikojen tarkkojen minuuttimäärien kertomista kannattaa ehkä välttää. Nielsen 

(2004) on raportoinut kokeilusta, jossa hoitaja kiersi puolen tunnin välein kertomassa potilaille 

tilannetiedotuksia. Kokeilu paransi potilaiden tyytyväisyyttä merkittävästi ja valitusten määrä 

väheni kuukautta kohti 18:sta 1:een. Valitettavasti Nielsenin raportista ei käy ilmi miten 

tilannetiedotuksiin käytettävä aika pystyttiin järjestämään hoitajan työajasta. Joka tapauksessa 

kokeilusta käy ilmi se, että jonkinlainen säännöllinen informointijärjestelmä olisi kehitettävä, jotta 

potilaan tiedottaminen ei olisi sattumanvaraista. 

 

Fyysinen hoitoympäristö on Baileyn ym. (2005, 323) ja Pellikan ym. (2003, 176�177) mukaan 

tärkeä tekijä hyvän hoidon kokemisessa. Tässä tutkimuksessa potilaat olivat hyvin tyytyväisiä 

päivystyspoliklinikoiden tiloihin ja teknisten laitteiden ja tarvikkeiden määrään. Potilaspalautteissa 

tuli jonkin verran kritiikkiä rauhattomuudesta, kovaäänisestä radiosta, epäkuntoisesta automaatista 

jne. Tällaisten asioiden korjaaminen olisi suhteellisen helppoa ja se vaikuttaisi oleellisesti 

hoitoympäristöön, kuten Bailey (2005, 323) on todennut. 

 

Hoitoympäristöä arvioidessaan potilaat kiinnittävät huomiota myös kiireeseen ja liian pieneen 

henkilökuntamäärään. Kolmannes potilaista katsoi, että henkilökuntaa tarvittaisiin lisää. Myös 

Kaartisen (2003, 56), Merkouriksen ym. (2004, 362), Pellikan (2002, 65) tutkimuksessa vähäinen 

hoitajamäärä nimettiin erääksi hoidon laatua heikentäväksi tekijäksi. Potilaat mieltävät vähäisen 

henkilökuntamäärän olevan syynä liian pitkäksi koettuun odotusaikaan.  
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Henkilökunnan lisääminen olisi varmasti tarpeen monissa päivystysyksiköissä, mutta 

terveydenhuoltojärjestelmän kannalta henkilökuntamäärän paisuttaminen on lopulta kestämätön 

ratkaisu. Päivystyskulut ovat jo nykyisellään huomattavan suuret, jopa 40 % sairaalan kaikista 

kuluista (Mediuutiset 12.5.2005). Järkevämpää olisi yrittää kontrolloida potilaiden virtaa ja ohjata 

vähemmän kiireiset potilaat muihin hoitopaikkoihin. Doughertyn (2005, 267) mukaan kiireettömien 

potilaiden osuus on lähes puolet, Muntlin ym. (2006, 1045) mukaan kiireettömät ovat jo 

enemmistönä useissa päivystyksissä. 

 

Potilasvirtojen ohjailusta on hyviä kokemuksia muun muassa Peijaksen sairaalasta, jossa on 

kokeiltu potilaiden puhelinohjausta ja hoidon tarpeen systemaattista arviointia (Kantonen ym. 

2007). Hoidon tarpeen arvioimiseksi Peijaksessa on käytössä ns. triage -hoitajajärjestelmä, jossa 

tehtävään koulutettu hoitaja arvioi jokaisen potilaan kiireellisyyden. Kiireettömät potilaat ohjataan 

käyttämään oman terveysaseman palveluita seuraavana päivänä. Peijaksen malli vähensi 

päivystyksen lääkärikäyntejä vuonna 2003�2004 noin 9 % (Kantonen ym. 2007, 897). Liki 

kymmenen prosentin vähennyksen potilasmäärässä olettaisi vaikuttavan myös jonotusaikoihin, 

mutta tästä ei toistaiseksi ole vielä tutkimusnäyttöä.  

 

Merkillepantavaa Peijaksen mallissa on, että vaikka lääkäreiden työpaine helpottui, ei sitä 

välttämättä tapahtunut hoitajien kohdalla. Potilaiden tilan arvioiminen ja kotihoito-ohjeiden sekä 

kenties jatkohoidon järjestäminen on aikaa vievää ja vaativaa työtä. Kuitenkin järjestelmä lisää 

potilastyytyväisyyttä, mikäli triage -hoitaja onnistuu työssään (Elder ym. 2004, 266). Sen lisäksi 

sillä saavutettaneen kustannusssäästöjä ja taataan nopeampi hoito niille, jotka ehdottomasti 

tarvitsevat päivystysaikaista lääkärin suorittamaa tutkimusta ja hoitoa. 

 

Aiemmissa potilastyytyväisyyttä koskevissa tutkimuksissa sosiodemografiset taustatekijät ovat 

olleet keskeinen tyytyväisyyttä selittävä tekijä. Tyytyväisyyttä on selittänyt matala koulutustausta, 

korkea ikä (Gonzalez-Valentin ym. 2005, 71; Pellikka 2002, 79; Suhonen ym. 2004, 24) ja 

miessukupuoli (Foss 2002, 21; Gonzalez-Valentin ym. 2005 70�71;. Tässä tutkimuksessa näin ei 

kuitenkaan ollut. Molemmat sukupuolet olivat kutakuinkin yhtä tyytyväisiä, samoin korkeasti 

koulutettujen ja vähemmän koulutettujen välillä ei ollut tyytyväisyyseroja. Tätä voitaneen pitää 

myönteisenä asiana. Fossin (2002, 22�23) mukaan sukupuolten väliset tyytyväisyyserot, johtuvat 

siitä että naiset saavat huonompaa hoitoa. Jorvin ja Peijaksen päivystyspoliklinikoilla potilaita 
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hoidetaan ilmeisen tasavertaisesti sukupuolesta riippumatta, ainakin tämän tutkimuksen tulosten 

mukaan 

 

Korkeammin koulutetut ovat yleensä antaneet kriittisempiä arvioita hoidosta kuin vähemmän 

koulutetut (Gonzalez-Valentin ym. 2005, 71; Ruotsalainen 2006, 81; Suhonen ym. 2004, 24. Näin 

ei ollut tässä tutkimuksessa, vaikka korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus oli tässä 

tutkimuksessa korkeampi kuin koko väestössä keskimäärin (Tilastokeskus 2004). Tässä saattaa 

päteä Merkourisin ym. (2004, 363) mainitsema ilmiö: kun terveydenhuollolta ei paljon odoteta, niin 

ei petytäkään. Matalat odotukset Merkouris ym. (2004, 363) liittää terveydenhuoltoa koskeviin 

kielteisiin uutiskuviin. Sekä Jorvin että Peijaksen päivystyksiä kritisoidaan suhteellisen usein 

paikallislehtien mielipidekirjoituksissa. Lisäksi valtakunnallisessa uutisoinnissa 

negatiivissävytteiset asiat, kuten hoitajapula, ovat olleet vahvasti esillä. Luultavasti tämä on 

vaikuttanut siihen mielikuvaan, joka väestölle on näistä yksiköistä syntynyt. 

 

Potilaiden taustatiedoista ikä selitti ainoastaan tyytyväisyyttä opetukseen ja ohjaukseen. Nuoret 

olivat tähän osioon tyytymättömämpiä kuin keski-ikäiset. Ilmiö sopii aiempiin tutkimuksiin (esim. 

Gonzalez-Valentin ym. 2005, 71; Suhonen ym. 2004, 24; Vainiomäki 1999, 77), joskin ikä ei ollut 

muissa kysymyksissä merkittävä tyytyväisyyttä määrittävä seikka. Hiukan yllättävää on, että 

esimerkiksi odottamiseen suhteen nuoret eivät olleet keski-ikäisiä ja iäkkäitä tyytymättömämpiä. 

Kaikille ikäryhmille odottaminen on keskeinen tyytymättömyyttä aiheuttava asia.  

 

Vaikka vastausten perusteella voisi päätellä valtaosan potilaista olevan erittäin tyytyväisiä 

hoitoonsa, voidaan tuloksista kuitenkin piirtää eräänlainen tyytymättömän potilaan profiili: 

Iltavuoron aikana käynyt, nuori, työelämässä oleva potilas, joka on tullut akuutin vaivan takia ja 

jonka odotusaika venyy yli 3 tuntiin. Iltavuoron aikana käyvät potilaat olivat tyytymättömämpiä 

vuorovaikutukseen ja ammatillis-tekniseen kompetenssiin. Tämän voisi ajatella johtuvan siitä, että 

kenties iltavuoron aikana päivystyspoliklinikka on ruuhkaisimmillaan ja odotusajat pisimpiä. Näin 

ei kuitenkaan ollut, iltavuoron aikana käyneet eivät tässä tutkimuksessa olleet odottaneet pidempään 

kuin aamu- tai yövuoron aikana käyneet. 

 

Tulosten perusteella potilaat ovat varsin tyytyväisiä Jorvin ja Peijaksen päivystyspoliklinikoilla 

saamaansa hoitoon. Tulos on samansuuntainen monien aiempien potilastyytyväisyyttä mittaavien 
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tutkimusten kanssa (Kaartinen 2003, 73; Pellikka 2002, 60; Siekkinen 2006, 19). On arveltu, että 

jostakin syystä potilaat antavat todellisuutta paremman kuvan hoidostaan tyytyväisyysmittauksissa 

(Wasenius 2000, 51).  Ikääntyneiden kohdalla ilmiön voi ymmärtää, jos he vertaavat nyky-Suomea 

ja sen terveyden-huoltojärjestelmää vuosikymmenten takaiseen tilanteeseen. Tuskinpa nuoret 

kuitenkaan antavat todellista tilannetta myönteisemmän kuvan suomalaisesta terveydenhuollosta. 

 

Nairn ym. (2004, 162�163) väittävät, että potilaat yrittävät kovasti olla kunnollisia ja hyviä potilaita 

ja että he kätkevät pettymyksensä mieluummin kuin ilmaisevat sen. Potilaat toimivat näin sen 

vuoksi, koska haluavat säilyttää hyvät välit henkilökuntaan. Tämä saattaa pitää paikkaansa potilaan 

ollessa vaikkapa vuodeosastohoidossa. Tuntuisi kuitenkin epätodennäköiseltä, että potilaan 

vastatessa nimettömänä kyselytutkimukseen, olisi taustalla vaikuttamassa halu miellyttää 

henkilökuntaa. On kuitenkin paikallaan pitää mielessä Urdenin (2007, 127) huomautus: vaikka 

tyytyväisyysmittauksissa saavutetaan hyviä tuloksia, ei se tarkoita sitä, että potilaat olisivat 

tyytyväisiä kaikkiin asioihin hoidossaan. Hoidossa esiintyy laatukuoppia, mikä kävi ilmi 

potilaspalautteista ja avoimen kysymyksen vastauksista. Näihin asioihin puuttuminen olisi laadun 

kehittämisen kannalta oleellista. 

 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Vaikka potilastyytyväisyyden mittaus sisältää monia ongelmia, on sitä syytä kehittää edelleen. 

Kaikille julkisen sektorin organisaatioille on erittäin tärkeää olla selvillä siitä mikä on käyttäjien 

käsitys toiminnan laadusta, vaikka tyytyväisyyskyselyt tuntuvat joskus tuottavan samankaltaisia ja 

itsestään selviä tuloksia. Ammattilaisten käsitys hyvästä hoidosta poikkeaa usein potilaiden 

käsityksistä ja vaarana on että ammattilaisten käsitys hyväksytään organisaatiossa ainoaksi oikeaksi. 

Tällöin organisaatiosta tulee helposti itseriittoinen ja sisäänpäin lämpiävä. 

 

Hyvä hoito -mittarin modifiointi poliklinikkaympäristöön paremmin soveltuvaksi olisi haasteellinen 

ja tärkeä työ. Tyytyväisyyskyselyn lisäksi voisi olla paikallaan liittää tutkimukseen myös muita 

suureita, kuten poliklinikalta vastoin lääkärin neuvoa lähteneet, valitusten lukumäärän tms. jotka 

omalta osaltaan ilmaisevat tyytyväisyyttä. Tulevissa tyytyväisyysmittauksissa kannattaisi varmasti 
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miettiä sitä, olisiko kvantitatiiviseen mittaukseen yhdistettävissä laadullisia menetelmiä. Pelkät 

prosenttiluvut kun antavat hieman kalpean kuvan tyytyväisyyttä koskevista asioista.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksena oli muun muassa se, että iltavuoron aikana päivystyspoliklinikalla 

käyneet olivat tyytymättömämpiä hoitajien vuorovaikutukseen ja ammatillis-tekniseen osaamiseen. 

Tämän tuloksen syiden selvittäminen olisi mielenkiintoista. Miksi iltavuoron aikana käyneet 

potilaat kokevat hoitajien ammattitaidon heikommaksi ja vuorovaikutuksen huonommaksi 

verrattuna päivä- tai yöaikaan käyneisiin? 

 

Haasteellista olisi tutkia myös Smithin ym. (2007) tavoin millaisia ovat tyytyväisten ja 

tyytymättömimpien potilaiden diagnoosit. Tutkimuksen tuloksena saatettaisiin löytää selkeästi 

tyytymättömiä potilasryhmiä, kuten Smithin ym. tutkimuksessa pääsärky- ja keskenmenopotilaat. 

Kun tyytymättömät potilasryhmät olisi löydetty, voitaisiin näiden ryhmien hoitoprosessi ottaa 

tarkasteluun ja miettiä miten sitä voitaisiin parantaa. Eräät potilasryhmät, kuten vanhukset, etniset 

vähemmistöt ja mielenterveyspotilaat saattavat jäädä terveydenhuollossa vähälle huomiolle sen 

vuoksi, että he eivät aja voimakkaasti omia etujaan. Tutkimusta pitäisi jatkossa suunnata myös 

näiden ryhmien potilastyytyväisyyteen. 

 

Ensimmäiset kokemukset triage-hoitaja -järjestelmästä vaikuttavat lupaavilta. Mielenkiintoista olisi 

tutkia ovatko potilaat tyytyväisempiä vai tyytymättömämpiä triage-järjestelmän käyttöönoton 

jälkeen? Tärkeää olisi myös selvittää vaikuttaako triage-hoitaja � järjestelmällä saavutetut 

vähennykset potilasmäärissä odotusaikoihin ja sitä kautta potilastyytyväisyyteen? Loogisesti 

ajatellen näin pitäisi käydä. 

 

Työtyytyväisyyden ja potilastyytyväisyyden yhteys tulisi myös selvittää. Onko korkea 

työtyytyväisyys takeena sille, että potilaatkin ovat tyytyväisiä? Tulisiko potilastyytyväisyyden 

parantaminen aloittaakin siitä, että pyrittäisiin parantamaan työilmapiiriä ja lisäämään hoitajien 

vaikutusmahdollisuuksia? 
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Liite 1: Taulukko kirjallisuuskatsauksessa analysoiduista tutkimuksista 

 
 Tekijä, vuosi 

maa 
Tavoite Näytön

aste 
Metodit Tutkimustulokset      

1. Aiello ym 
 (2003) 
USA 

Tutkittu 
potilastyytyväisyyttä 
yhdistämällä potilaan 
taustan, hoitojakson ja 
hoitavan yksikön.  

III survey 
N=141 

Potilastyytyväisyyttä selittivät 
potilaan taustatekijät ja 
hoitojakso. Hoitoyksikkö ei 
selittänyt tyytyväisyyttä 

2. Bailey ym 
(2005) 
Kanada 

Tutkittu potilaiden 
tyytyväisyyttä 
heräämössä ennen 
operaatiota 

IV survey 
N=51 

Vähiten tyytyväisiä potilaat 
olivat yksityisyyden 
puutteeseen, omaisten 
informointiin, fyysiseen 
ympäristöön, ajanvietteen 
puuttumiseen ja henkilökunnan 
keskusteluihin omista 
yksityisasioistaan potilaiden 
kuullen. 

3. Baldursdottir  
&  
Jonsdottir   
(2002). 
Islanti 

Tutkittu 
päivystyspoliklinikan 
potilaiden käsityksiä 
huolenpidon (caring) 
tärkeimmistä 
elementeistä. 
 

III survey 
N=182 

Kliininen kompetenssi oli 
potilaiden mielestä tärkein 
hoitajien ominaisuus 

4. Davis & Bush  
(2003).   
USA, 
Slovenia 
Australia 

Tutkittu 
potilastyytyväisyyttä 
päivystysyksiköissä 
USA:ssa, Sloveniassa 
ja Australiassa 
 

III survey 
N=616 

Sloveniassa ja USA:ssa potilaat 
olivat tyytyväisempiä 
opettamiseen kuin Australiassa. 
Huolenpitoon oltiin yhtä 
tyytyväisiä kaikissa maissa. 

5. Foss 
(2002) 
Norja 

Tutkittu sukupuolta 
potilastyytyväisyyttä 
selittävänä tekijänä 

III survey 
N=2695 

Naiset olivat tyytymättömimpiä 
hoitoonsa kuin miehet. 
Tyytymättömimpiä olivat nuoret 
naiset. 

6. Gesell & 
Wolosin 
(2004) 
USA 

Potilastyytyväisyyttä 
tutkittu  
210: yhdysvaltalaisessa 
sairaalassa 

III  
survey 
N=10 000 

Potilaiden hoidon tarpeet, 
odotukset ja tyytyväisyys 
riippuvat siitä, minkä sairauden 
vuoksi he ovat sairaalassa. 
Eniten tyytyväisyyttä lisäisi 
potilaiden tarpeiden, arvojen ja 
odotusten kunnioittaminen sekä 
henkinen tuki 

7. Gonzalez-
Valentin ym 
(2005) 
Espanja 

Tutkittu 
potilastyytyväisyyttä ja 
sen taustoja 
espanjalaisessa 
yliopistosairaalsassa 

III survey, 
N=1648 

Potilaiden taustoissa 
tyytyväisyyteen vaikuttivat 
sukupuoli ja koulutus. 
Tyytymättömimpiä olivat 
naispotilaat, korkeasti koulutetut 
ja ne, jotka olivat tyytymättömiä 
hoitoonsa yleensäkin. 
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8. Hiidenhovi 
ym 
(2002) 
Suomi 

Kuvattu palvelun 
laadun kehittämistä 
kirurgisilla ja 
sisätautiosastoilla 
yliopisto- sairaalassa 
 

III survey, 
N=7679 

Tiedon puute ja odottaminen 
suurimmat tyytymättömyyden 
aiheet 

9. Larrabee & 
Bolden 
(2001) 
USA 

Kuvattu potilaiden 
käsityksiä hyvästä 
hoidosta 

III survey 
N=199 

Viisi teemaa nousi tärkeimmiksi 
hyvässä hoidossa: 
tarpeisiin vastaaminen, 
ystävällinen kohtelu, huolenpito, 
henkilökunnan kompetenssi ja 
nopean hoidon antaminen 

10. Larsson & 
Larsson 
(2003) 
Ruotsi 

Verrattu potilaiden 
odotuksia ja 
toteutunutta hoitoa 

III survey 
N=4002 

Potilaat tyytyväisimpiä 
sairaalassa tehtyihin, 
lääketieteellisiin tutkimuksiin ja 
tyytymättömimpiä lääkäreiden 
kykyyn ymmärtää potilaan tila 

 
11. 

Laschinger 
ym 
(2005) 
Kanada 

Tutkittu 
potilastyytyväisyyttä 
14:ssä kanadalaisessa 
sairaalassa 

III survey 
N=1041 

Potilastyytyväisyys oli suurempi 
pienissä sairaaloissa. Pienessä 
sairaalassa oli parempaa: 
hoitajien halukkuus vastata 
kysymyksiin, ajan tasalla 
pitäminen, joustavuus ja 
saatavilla olo sekä tarpeisiin 
vastaaminen 

12. Leinonen ym 
(2001) 
Suomi 

Tutkittu potilaiden  
käsityksiä 
perioperatiivisen 
hoidon laadusta 

III survey, 
mukana viisi 
osastoa 
N=874 

Kivun hoito ja lämpimyydestä 
huolehtiminen olivat hyvin 
hoidettuja, henkilökunnan 
käytökseen ja ympäristöön oltiin 
myös tyytyväisiä. 
Tyytymättömiä oltiin oma-
aloitteellisuuden tukemiseen, 
rohkaisuun ja opettamiseen. 

13. Merkouris 
ym 
(2004) 
Kreikka 

Tutkittu 
potilastyytyväisyyttä 
sekä kvantitatiivisesti 
että kvalitatiivisesti 

III triangulaatio 
N= 200 

Potilaat eivät olleet 
tyytymättömiä hoitoon ja 
hoitajiin itsessään vaan 
enemmän olosuhteisiin, jossa 
hoito tapahtui. 

14. Pellikka ym 
(2003) 
Suomi 

Tutkittu 
yhteispäivystyksessä 
hoidettujen potilaiden 
käsityksiä hoitoon 
liittyneistä toiminnoista 
ja hoitoprosessin 
etenemisestä 

IV survey 
N=150 

Potilaat olivat pääosin 
tyytyväisiä. Tyytyväisimpiä he 
olivat hoitajien toimintaan, 
hoitotoimenpiteiden 
suorittamiseen ja kohteluun. 
Lisäksi kotiutukseen ja 
jatkohoitoon siirtymiseen oltiin 
tyytyväisiä. Tyytymättömimpiä 
oltiin rohkaisuun, 
kannustukseen, tiedon saantiin, 
huomion saantiin, hoidon 
aloittamiseen ja hoitoon pääsyyn 
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15. Perla 
(2002) 

Tarkoituksena syventää 
hoitajien tietoisuutta 
hoidon laadusta 
synnytyssalissa ja 
lapsivuodeosastoilla 

IV asiantuntija- 
artikkeli 

Potilastyytyväisyys 
lapsivuodeosastoilla lisääntyy 
kun potilaiden opettamiseen 
kiinnitetään enemmän huomiota. 
Opettaminen parantaa kotona 
selviytymistä ja sitä myöten 
koko 
synnytyssairaalakokemusta. 

16. Radwin 
(2000) 
USA 

Tutkittu 
syöpäpotilaiden 
käsityksiä hyvästä 
hoidosta yhdellä 
osastolla. 

IV grounded 
theory 
haastattelu 
n= 22 

Potilaat määrittivät hyvän 
hoidon tuloksiksi hyvän olon 
tunteen ja elinvoiman. Tähän 
päästään, jos hoito sisältää 
seuraavat asiat: ammatillinen 
tietoisuus, jatkuvuus, 
tarkkaavaisuus, koordinointi, 
yksilöllisyys, huolenpito, 
toverillisuus ja hoitajan 
tunteminen 

17. Schmidt 
(2003) 
USA 

Tutkittu potilaiden 
kokemuksia 
saamastaan hoidosta 

IV grounded 
theory 
haastattelu 
N= 8 

Neljä kategoriaa nousi esille: 
potilaan näkeminen yksilönä, 
selittäminen, tarpeisiin 
vastaaminen ja tarkkailu 

18. Suhonen ym 
(2004) 
Suomi 

Tutkittu 
poliklinikkapotilaiden 
tyytyväisyyttä 
hoitoonsa 

III survey 
N=411 

Potilaat olivat tyytyväisiä 
hoitoonsa. Kriittisimpiä he olivat 
arvioidessaan odotusaikoja, 
tulotilannetta ja sairaalan 
ulkoisia olosuhteita. Nuoret, 
pitkälle koulutetut ja usein 
poliklinikalla asioineet olivat 
kriittisimpiä. 

19. Thorsteinsson 
(2002) 
Islanti 

Tutkittu kroonisesti 
sairaiden käsityksiä 
hyvästä hoidosta 

IV fenomenologia, 
syvähaastattelut 
N= 11 

Viisi teemaa tuli esiin: hyvän 
hoitajan tunnusmerkit, hyvän ja 
huonon hoidon vaikutukset, 
palveluun liittyvät tekijät ja 
potilaana olemisen taito 

20. Yellen ym 
(2002) 
USA 

Tutkittu 
potilastyytyväisyyttä 
kirurgisten potilaiden 
keskuudessa 

III survey 
N=130 

Kolme potilastyytyväisyyttä 
kuvaavaa tekijää nousi esille: 
ammatillinen kompetenssi, 
vuorovaikutus hoitajien kanssa 
mukaan lukien saatavilla 
olemisen ja vuorovaikutus 
hoitajien kanssa mukaan lukien 
humaanisuuden 
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Liite 2: Tässä tutkimuksessa käytetty Hyvä hoito -mittari 
 
 
Hyvä vastaaja 
 
Pyydän Teitä vastaamaan jokaiseen kysymykseen valitsemalla mielipidettänne parhaiten kuvaavan 

vaihtoehdon. Ympyröikää oikea vaihtoehto monivalintakysymyksissä ja kirjoittakaa vastaus 

avoimissa kysymyksissä sille varattuun tilaan. 

 
Kysymyksiin vastaaminen ei tule vaikuttamaan millään tavoin hoitoonne. Kyselylomakkeen voitte 

palauttaa oheisella kuorella. Kuoren postimaksu on maksettu. 

 
TAUSTATIEDOT 
 

1. Ikänne vuosissa ____________ 
 

2. Sukupuolenne 
a. mies 
b. nainen 
 

3. Siviilisäätynne 
a. naimaton 
b. naimisissa 
c. eronnut 
d. leski 
 

4. Kotikuntanne _____________________ 
 
5. Koulutuksenne 

a. kansa-tai peruskoulu 
b. keskikoulu 
c. ylioppilas 
d. ammatillinen tutkinto 
e. korkeakoulututkinto 
 

6. Oletteko tällä hetkellä? 
a. työelämässä 
b. työtön 
c. opiskelija 
d. äitiyslomalla/hoitovapaalla 
e. eläkkeellä 
 

7. Miksi olitte nyt Jorvin/Peijaksen päivystyksessä? 
a. äkillinen sairauskohtaus 
b. tapaturma 
c. aiemmin todettu vaiva 
d. muu syy 
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8. Aikaisemmat käyntinne Jorvin/Peijaksen päivystyksessä 

a. ei koskaan 
b. viimeisen viikon aikana 
c. viimeisen kuukauden aikana 
d. viimeisen vuoden aikana 
e. viimeisen kahden vuoden aikana 

 
9. Jos olette käynyt Jorvin/Peijaksen päivystyksessä useamman kerran, monesko kerta oli nyt 

kyseessä? ________ 
 
10. Kuinka kauan olitte Jorvin/Peijaksen päivystyksessä?  

a. tunnin  
b. tunnin tai enemmän, kuinka monta tuntia _______ 
 

11. Tulitteko Jorvin/Peijaksen päivystykseen  
a. oma-aloitteisesti 
b. lähetteellä terveyskeskuksesta/yksityislääkäristä 
c. lähetteellä työterveyshuollosta 
d. omaisen/jonkun muun toimesta 
 

12. Milloin tulitte Jorvin/Peijaksen päivystykseen? Merkitkää viikonpäivä ja 
kellonaika___________________________________ 

 
13. Missä olitte suurimmaksi osaksi Jorvin/Peijaksen päivystyksessä olonne aikana? 

a. tutkimus/tarkkailuhuoneessa henkilökunnan kanssa 
b. tutkimus/tarkkailuhuoneessa omaisen/saattajan kanssa 
c. tutkimus/tarkkailuhuoneessa yksin 
d. odotustiloissa omaisen/saattajan kanssa 
e. odotustiloissa yksin 

 
14. Mitä Teille tehtiin Jorvin/Peijaksen päivystyksessä olonne aikana? (voitte valita useita 

vaihtoehtoja) 
a. tutkimuksia 
b. toimenpide 
c. annettiin lääke- ja tai nestehoitoa 
d. tarkkailtiin vointia 
e. ainoastaan lääkärin vastaanotto 
f.  

15. Jorvin/Peijaksen päivystystyksestä Teidät 
a. kotiutettiin 
b. siirrettiin osastolle 
c. siirrettiin johonkin muuhun sairaalaan, minne ___________ 
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HOITOHENKILÖKUNNAN OMINAISUUDET 
 
Seuraavat väittämät koskevat Teitä päivystyksessä hoitanutta hoitohenkilökuntaa, eli minkälaisten 
hoitajien kanssa olitte mielestänne tekemisissä. Ympäröikää mielestänne sopivimman vaihtoehdon 
numero 
 
  täysin 

samaa 
mieltä 

 vähän  
samaa  
mieltä 
 

vähän  
eri  
mieltä 

täysin 
eri 
mieltä 

en  
osaa 
sanoa 

16. Hoitajat suhtautuivat minuun ystävällisesti 
ja lämpimästi 

1 2 3 4 5 

17. Hoitajat olivat vilpittömän kiinnostuneita 
minusta ja voinnistani 

1 2 3 4 5 

18. Hoitajat olivat tarkkoja ja huolellisia 
suorittaessaan hoitooni liittyviä 
toimenpiteitä 

1 2 3 4 5 

19. Hoitajat olivat nopeita ja tehokkaita 
hoitaessaan minua 

1 2 3 4 5 

20. Hoitajat toimivat älykkäästi, osasivat vastata 
kysymyksiin ja tiesivät asioita, kun niitä 
heiltä kysyin 

1 2 3 4 5 

21. Hoitajat osoittivat toimissaan itsenäistä 
ajattelua ja varmuutta 

1 2 3 4 5 

22. Hoitajat olivat huumorintajuisia 1 2 3 4 5 
23. Hoitajat olivat joustavia ja tärkeilemättömiä 1 2 3 4 5 
24. Hoitajat olivat rehellisiä 1 2 3 4 5 
25. Hoitajat olivat luotettavia ja pitivät 

lupauksensa 
1 2 3 4 5 

26. Hoitajat olivat kohteliaita ja 
miellyttäväkäytöksisiä 

1 2 3 4 5 

27. Hoitajat olivat siistejä ja huoliteltuja 1 2 3 4 5 
 
 
HOIDON EDELLYTYKSET 
 
Seuraavat väittämät koskevat asioita, jotka ovat edellytyksenä hoidon toteutumiselle. Miten 
seuraavat asiat toteutuivat mielestänne hoitonne aikana? Ympyröikää sopivin vaihtoehdon numero 
 
  täysin  

samaa  
mieltä 

vähän  
samaa 
mieltä 

vähän 
eri 
mieltä 

täysin 
eri 
mieltä 

en 
osaa  
sanoa 

28. Hoitajien tiedot ja taidot olivat ajan tasalla. 1 2 3 4 5 
29. Hoitajat osasivat perustella omaa 

toimintaansa riittävästi 
1 2 3 4 5 

30. Päivystyksessä oli riittävästi hoidossani 
tarvittavia teknisiä välineitä, laitteita ja 
tarvikkeita 

1 2 3 4 5 

31. Päivystyksessä oli mielestäni soveltuvat ja 
riittävät tilat hoitoni toteutumiseen 

1 2 3 4 5 
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  täysin 
samaa 
mieltä 

vähän 
samaa 
mieltä 

vähän  
eri  
mieltä 

täysin  
eri 
mieltä 

en 
osaa 
sanoa 

32. Päivystyksessä oli mielestäni riittävästi 
pätevää henkilökuntaa hoitoni 
toteutumiseen 

1 2 3 4 5 

33. Hoitohenkilökunnalla oli riittävästi aikaa 
minulle 

1 2 3 4 5 

34. Minun etuni asetettiin ensisijaiseksi 1 2 3 4 5 
36. Minun henkilökohtaista elämäntilannettani 

ymmärrettiin 
1 2 3 4 5 

37. Hoitajien ammattikokemus ohjasi heidän 
työskentelyään 

1 2 3 4 5 

38. Minun aikaisemmat hoitokertani ja niissä 
saamani kokemukset otettiin huomioon 
tämänkertaisen hoidon aikana. 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
HOITOPROSESSIN ETENEMINEN 
 
Seuraavat väittämät koskevat pääsyänne hoitoon, tuloa sairaalaan ja sieltä lähtöä. Miten asiat 
toteutuivat Teidän kohdallanne? Ympyröikää mielestänne sopivimman vaihtoehdon numero 
 
  täysin 

samaa 
mieltä 

vähän 
samaa 
mieltä 

vähän 
eri 
mieltä 

täysin 
eri 
mieltä 

en 
osaa  
sanoa 

39. Pääsin hoitoon riittävän nopeasti 
 

1 2 3 4 5 

40. Pääsin haluamani henkilön hoitoon 
 

1 2 3 4 5 

41. Pääsin haluamaani hoitopaikkaan 
 

1 2 3 4 5 

42. Jouduin sairaalassa odottelemaan liian 
pitkään pääsyä tutkimuksiin 

1 2 3 4 5 

43. Minun tapauksessani eri hoitopaikat 
(terveyskeskus, yksityislääkäri ja sairaala) 
toimivat joustavasti yhdessä 

1 2 3 4 5 

44. Vastaanotto sairaalaan tullessani oli 
ystävällinen ja miellyttävä 
 

1 2 3 4 5 

45. Tullessani pääsin riittävän nopeasti 
keskustelemaan hoitohenkilökunnan kanssa 
 

1 2 3 4 5 

46. Minua informoitiin riittävästi odotusaikana 
odotuksen syistä 

1 2 3 4 5 

47. Kotona tapahtuvasta hoidosta ja 
mahdollisesta seurantakäynneistä annettiin 
tieto riittävän aikaisessa vaiheessa 
 

1 2 3 4 5 
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  täysin  
samaa 
mieltä 

vähän 
samaa 
mieltä 

vähän 
eri 
mieltä 

täysin 
eri 
mieltä 

en 
osaa 
sanoa 

48. Tiedän mahdollisten kotona tulevien 
lisäoireiden tunnusmerkit ja tiedän mitä 
tehdä niiden ilmentyessä ja mihin ottaa 
yhteyttä niiden ilmaantuessa 

1 2 3 4 5 

49. Tiedän mitä minun pitäisi tehdä kotona 
edistääkseni kuntoutumistani 

1 2 3 4 5 

50. Tiedän taloudelliset etuuteni (esim. 
mahdolliset korvaukset) 

1 2 3 4 5 

 
 
51. Mainitkaa sellaiset asiat, jotka mielestänne edistivät Teidän hyvää oloanne päivystyksessä 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kiitos vastauksistanne!       
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Liite 3: Tutkimuslupa 

 


