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Näyttöön perustuva toiminta (NPT)  

= parhaan saatavilla olevan, ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä 

asiakkaan/potilaan hoidossa (ml. terveyden edistäminen) sekä hänen 

läheistensä huomioimisessa 

 

TAVOITTEENA on vastata hoidon tarpeeseen käyttäen vaikuttaviksi 

tunnettuja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä 

 

      (STM 2009) 

Hämeenlinna 4.4.2014 



Olosuhteet 
 

Kliininen 
kokemus 

 

 
Potilaan mieltymykset ja  

toimintatavat 
 

Tutkimus- 
näyttö 
 
 

Asiakas/Potilas 
 

NP päätöksenteko 
 

Hoitotyöntekijä 

Näyttöön perustuva päätöksenteko 

Holopainen ym. 2013  
(mukaillen DiCenso ym. 1998) 
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NPT edellytykset 

Näyttöön perustuva toiminta ja sen kehittäminen edellyttävät  

• terveydenhuollon ammattilaisilta alan kehityksen seuraamista, 

• tiedon käytön ja päätöksenteon osaamista sekä  

• valmiutta kyseenalaistaa totutut toimintatavat ja etsiä uutta tietoa 
niiden kehittämiseksi. 
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Ongelma? 

Tieteellisiä tutkimusartikkeleita julkaistaan valtavasti  

 kukaan ei voi hallita tiedon määrää 

 acute pain management 12 445 (Pubmed) 

 acute pain assessment  5 112 (Pubmed) 

 luotettavan tutkimuksen löytäminen  runsaasta 

valikoimasta vaikeaa 

 yksittäinen satunnaisesti valittu tutkimus  

 ei voi olla kehittämisen pohjana 

 voi tuloksillaan herättää kehittämistarpeen  
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Hoitotyön Tutkimussäätiö (Hotus) 

www.hotus.fi  

  

• Perustettu vuonna 2006 

– taustalla Sairaanhoidon tutkimuslaitoksen toiminta (1966-2005)  

• Kuuluu Suomen sairaanhoitajaliiton konserniin 

– säätiö itsenäinen asema - hallitus, neuvottelukunta  

– henkilöstö 

• tutkimusjohtaja 

• 2 tutkijaa 

• hallintoassistentti  
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Hoitotyön Tutkimussäätiö (Hotus) 

www.hotus.fi  

  

• Perustehtävänä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja 

vakiinnuttaminen  

• Sijoittuu tutkimustietoa tuottavien (yliopistot, tutkimuslaitokset) ja 

sitä hyödyntävien palvelu- ja koulutusorganisaatioiden rajapinnalle  

• Laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot  

• Kahden kansainvälisen yhteistyökeskuksen isäntäorganisaatio  

– Suomen JBI yhteistyökeskus (vuodesta 2010)  

– WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus (vuodesta 1977 – 

Sairaanhoidon tutkimuslaitos  
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Joanna Briggs Instituutti (JBI)  

 

• voittoa tavoittelematon australialainen tutkimus- ja 

kehittämisorganisaatio 

• sijaitsee Adelaiden yliopistossa, yhteistyökeskuksia lähes 50 eri 

puolilla maailmaa  

• edistää näyttöön perustuvan  terveydenhuollon kehittämistä  

globaalisti 

• järjestää koulutusta 

• tuottaa järjestelmällisiä katsauksia ja JBI-suosituksia 

• kehittää ohjelmistoja  
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JBI yhteistyö tarjoaa 

• Välineitä katsausten laadintaan ja suositusten käyttöön ottoon 

– Tekniset välineet, yhtenäiset ohjeet ja koulutukset 

 

• Pääsyn laajaan verkkomateriaaliin  

– JBI kirjasto ja useat tietokannat 

 

• Tukea näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen  

– Mallit, neuvot, ja vertaisarviointi 
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Suomen JBI yhteistyökeskus 

 Toimii verkostoperiaatteella 

 Isäntäorganisaatio: Hoitotyön Tutkimussäätiö 

 Muut yhteistoimintaosapuolet: 

 Yhteistyökumppanit: 
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http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi
http://www.uef.fi/


 

Säätiön ja sen yhteydessä toimivien 

yhteistyökeskusten toiminta  

• Näyttöön perustuvaa toimintaa tukevien menetelmien, prosessien 
ja rakenteiden  

– kehittäminen, levittäminen ja käyttöönoton tuki  

– tulosten arviointi  

• Kansallisten hoitotyön suositusten laadinnan koordinointi (valmiina 
5, valmisteilla 6, päivityksessä 1) 

– ohjeistukset suositusten ja järjestelmällisten katsausten 
laadintaan  

– käsikirja ja ohjeistukset suositusten laatijoille  

– eri tutkimusasetelmilla laadittujen tutkimusten kriittisen 
arvioinnin kriteeristö (käännetty JBI:n ohjeista)  
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Säätiön ja sen yhteydessä toimivien 

yhteistyökeskusten toiminta  

• Tuottaa järjestelmällisiä katsauksia (JBI -yhteistyökeskus) 

– järjestelmälliset katsaukset (Systematic Reviews), edellyttää 

CSR -koulutuksen  

 

• Edistää JBI:n suositusten (Best Practice Information Sheets) 

käyttöönottoa 

– käännöstyön koordinointi: noin 30 suositusta käännetty, 

soveltuvuus suomalaiseen terveydenhuoltoon arvioitu 

 

Hämeenlinna 4.4.2014 



 

Säätiön ja sen yhteydessä toimivien 

yhteistyökeskusten toiminta  

 

• Tutkimus- ja kehittämishankkeet  

• Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen –hanke 

– RAY:n rahoitus  

• Koulutukset ja seminaarit  

– Järjestelmällisten katsausten koulutus (21.5.14) 

– Räätälöidyt koulutukset työpaikoille: teemana näyttöön 
perustuvan toiminnan edistäminen  

– II Terveysalan kansallinen np:n toiminnan symposium 
(yhteistyössä Hotus, HUS, Metropolia), helmikuussa 2015  

• Erilaisissa asiantuntijaryhmissä toimiminen  
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Hannele Siltanen 

hannele.siltanen@hotus.fi 

Näyttö käyttöön! 
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Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen –hanke 
 

Näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen avulla vähennetään hoidossa esiintyvää vaihtelua  
• yhtenäisillä käytännöillä voidaan ehkäistä haittatapahtumia sekä vähentää haittatapahtumista 

aiheutuvia kustannuksia potilaille ja yhteiskunnalle 

• yhtenäiset käytännöt mahdollistavat resurssien tarkoituksenmukaisen suuntaamisen sekä 

yhdenmukaisen tiedon levittämisen ammattilaisille, potilaille ja heidän omaisilleen 

 

Yhtenäiset käytännöt ovat potilasturvallisen ja laadukkaan hoidon edellytys. 

 
Käsihygienia hoitoon 

liittyvien infektioiden 

ehkäisyssä 

 

Tarkoituksena kehittää yhte-

näinen toimintamalli käsi-

hygienian seurantaan 

 

 

 

 

 

 

Kaatumisten ehkäisy 

 

Tarkoituksena kehittää yhte-

näinen toimintamalli kaatumis- 

ten ehkäisyyn sairaalassa sekä 

kaatumisten ehkäisyn alueelli-

seen edistämiseen 

 

 

 

 

 

Painehaavojen ehkäisy ja 

tunnistaminen 

 

Tarkoituksena kehittää yhte-

näinen toimintamalli paine-

haavariskin arviointiin ja paine- 

haavojen ehkäisyyn. 

 

 

 

 

 

Hotus 
OYS 

Kyyhkylä 
KYS 

Hotus 
OYS 
KYS 

Hotus 
OYS 
KYS 

Lisätietoja: http://www.hotus.fi/hotus-fi/hoitotyon-nayttoon-perustuvien-kaytantojen-levittaminen 
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http://www.kyyhkyla.fi/fi/etusivu.html


  

 
Asiakkaalta/ 

potilaalta saatu 
tieto 

Tieto  
toiminta- 
ympäristöstä 
 ja resursseista 

 
 
 

Hoitotyöntekijän 
kokemustieto 

Työyksikkö 

Moniammatillinen yhteistyö  

ja päätöksenteko 

Toimintayksikkö 

Käytännön seuranta ja 
arviointi 

Suunnitelma 
käytännön 
yhtenäistämisestä 

Tieto ratkaisuvaihtoehdoista 

(esim. hoitotyön suositus) 

Nykykäytännön 
kehittämistarpeiden 
tunnistaminen 

Alueellinen taso 

Kansallinen taso 

Tiedon 

tuottaminen,  

välittäminen ja 

käyttöönotto 

 

 

Yhtenäisten 

käytäntöjen 

kehittäminen 

 

 

Osaamisen 

varmentaminen 

Seuranta- ja arviointitiedon keruu ja 

hyödyntäminen (esim. rekisterit, tilastot) 

Hoitotyön johtajan toiminta hoitokäytäntöjen yhtenäistäjänä: toimintapolitiikan ja –kulttuurin 

luominen;  voimavarojen varmistaminen; vertailutiedon mahdollistaminen; tuki ja seuranta 

prosessin eri vaiheissa 

  

Yhteistyö  

tutkimus- ja 

koulutus- 

organisaatioiden 

kanssa 

   Tieto  
 yhtenäisestä 
 käytännöstä 

Yhtenäinen 
käytäntö 

Asiakas/Potilas 
 

NP päätöksenteko 
 

Hoitotyöntekijä 

 

  
 

Kansainvälinen taso 

© Hoitotyön Tutkimussäätiö 

Esimerkki: NP:ien yhtenäisten käytäntöjen malli (YHKÄ-malli) 


