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Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hoitotyön 
tutkimuksen ja näyttöön perustuvan toiminnan tutkimusryhmä 
suosittaa tutkimusklubi toiminnan jalkauttamista osastoille.

Tutkimusklubitoiminta:
 uuden tutkimustiedon tuominen hoitotyöhön helpottuu
 auttaa hoitotyöntekijöitä etsimään ja käyttämään tutkimustietoa 

sekä arvioimaan sitä 
 edistää näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja potilaan tai asiakkaan 

hyvää hoitoa



Tutkimusklubitoimintamalli

 kokoontuu 1xkk, joka kuukauden ensimmäinen tiistai 
klo 13-14.30

 vetäjinä 2 avainhoitajaa tai avainhoitaja ja opetushoitaja
 osallistujat klo 12.30 vuoroon tulevat hoitajat (3kpl), 

heräämöstä 1 ja Päikistä 1-2 hoitajaa
 tutkimus lähetetään osallistujille viikko ennen klubia 

sähköisesti



Tutkimusartikkelin valinta ja tiedon jakaminen
 avainhoitajat käyvät Terkon tiedonhaun 

koulutuksen
 klubin pitäjillä E-päivä kaksi viikkoa ennen 

klubia
 tarvittaessa tiedon haussa tai varmistus siitä, 

että jaettu tutkimusnäyttö olisi luotettavaa ja 
siten käyttökelpoista Kliinisen asiantuntija tuki

 aihetta voi ehdottaa avainhoitajille
 Tutkimusklubi osio K-uutisissa, intrassa oma 

kansio



Tutkimustiedon käytön osaaminen (TuTiKO) –
kysely hoitotyöntekijöille

 mittarin kehittäjä Asta Heikkilä v. 2005
 75 muuttujaa neljässä eri osiossa (suhtautuminen, 

tiedot, taidot ja taustamuuttujat)
 tarkoituksena on arvioida osaston sairaanhoitajien 

(n=107) tutkitun tiedon käytön osaamista 
 tavoitteena on tuottaa tietoa tutkitun tiedon käytöstä ja  

sen hankinnasta osaston sairaanhoitajien työssä. 



Tutkimustuloksia:
 Vastausprosentti 18,7; naisia 95 %
 Iän keskiarvo 41,68 vuotta, nuorin 27 ja vanhin 63 vuotta
 Opistoaste 25 %, AMK 60 % ja YAMK 15 %
 Suhtautuminen tutkimustiedon käyttöön melko myönteistä (k.a 3,7)
 Tutkimustiedon käyttöä arvostettiin (k.a 4,29) enemmän kuin siihen 

sitouduttiin (k.a. 3.28) 
 Tutkimustiedon hankinta ja tuottaminen; tiedettiin noin puolet 

oikeista vastauksista
 Tutkimustiedon arviointikriteerit; 67% vastauksista oikein



Projektin vaiheet

syys-
marraskuu

joulukuu 
2018-

huhtikuu 
2019

touko-
syyskuu 

2019

loka–
marraskuu 

20192018

2

Suunnitteluvaihe
Projektiryhmän 
muodostaminen  (4 sh,  
aoh, projektipäällikkö)
Projektisuunnitelman 
laatiminen:
Aikataulun 
tarkentaminen
Riskien tunnistaminen

1
Projektin tavoite, 
tarkoitus ja tuotos
Ohjausryhmän 
muodostaminen 
(projektipäällikkö, 
mentori, oh, tutor 
opettaja)
Alustava aikataulu

Projektin aloitus

Toteutusvaihe

Tutkimusklubitoiminta
mallin työstäminen 
suunnitelman mukaan
Suunnitelmaan 
muutos projektin 
edetessä
TuTiKo- kysely 
hoitohenkilökunnalle 
(n=107)

3

Päättämisvaihe
Malli valmis
Projektiryhmän 
työskentelyn arviointi
Ensimmäinen 
tutkimusklubi pidettiin 
5.11
Juurruttamisen 
suunnitelma



Tutkimusklubitoiminnan merkitys potilaalle ja 
hoitohenkilökunnalle

 hoito näyttöön perustuvaa
 edistää tutkimuksen lukemista ja kriittisen arvioinnin 

taitoja
 lisää innostusta ja osaamista hoitotyön kehittämiseen



Juurruttaminen ja pysyvyys
 malli esitelty henkilökunnalle (julkaistu K-uutisissa)
 organisaation ja esimiehen sitoutuminen tutkimusklubin 

toteuttamiseen 
 aika ja osallistujat vakioitu
 tilavaraus nyt vuodeksi eteenpäin
 Atekin muihin leikkausyksiköihin (8 kpl)
 mallin esittely Hoitotyön kehittämisen työvaliokunnalle 

joulukuussa
 nyt jo Päiki mukana



KIITOS!
Turun Amk, tutor opettaja Raija Nurminen
HUS, mentori Satu Rauta ja oh Tarja Pöllänen
Ohjausryhmä ja projektiryhmä
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