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Tiivistelmä 

Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä potilaskokemusta on tutkittu varsin vähän. Potilaskokemus on käsit-

teenä moniulotteinen ja monimerkityksellinen, minkä johdosta sen määritteleminen ja mittaaminen on haastavaa.  

Lapsus-tutkimushankkeessa selvitetään lapsipotilaiden ja heidän perheidensä näkökulmia sairaalakäynneistä, saa-

duista hoidoista ja palveluista sekä sairastamisen arjesta. Kolmivuotinen tutkimushanke on Tekesin rahoittama ja 

liittyy kiinteästi Uuden lastensairaalan toiminnalliseen kehittämiseen. Hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopisto ja 

Tampereen Teknillinen yliopisto sekä Helsingin, Turun ja Oulun yliopistollisten sairaalojen lastenklinikat.  

Hankkeen tavoitteena on tukea lapsipotilasperheiden kokemusten huomioimista uusia sairaaloita rakennettaessa 

ja sairaalojen toimintaa kehitettäessä. Tutkimuksellisesta näkökulmasta keskeisimpiä tavoitteita ovat potilaskoke-

muksen ulottuvuuksien kuvaaminen lapsipotilaiden ja heidän perheidensä näkökulmasta, potilaskokemuksen ja 

arvonmuodostuksen seurantaan liittyvän metodiikan ja mittaristojen kehittäminen, sekä potilaskokemustiedon 

linkittäminen osaksi jatkuvaa parantamista.  

Hankkeen toteutus koostuu osatutkimuksista, joiden aiheita ovat A) Lapsipotilasperheen potilaskokemuksen ulot-

tuvuudet ja potilaspolut, B) Potilaskokemuskyselyt vanhempien kokemusten mittaamiseksi, C) Videopäiväkirja 

nuorten potilaskokemusten tutkimusvälineenä, D) Valokuvamenetelmä lasten potilaskokemusten tutkimisessa, E) 

Ekosysteemi rakentamassa potilaskokemusta, F) Potilaspalautteen keruu ja hyödyntäminen lastensairaalassa.  

Lapsus-tutkimushankkeessa kehitetyt menetelmät ja tutkimuksesta saadut kokemukset auttavat ymmärtämään, 

minkälaiset asiat koetaan tärkeiksi ja arvokkaiksi, ja miten kokemustietoa voidaan kerätä ja hyödyntää lastensai-

raalan toiminnan kehittämisessä. 

Avainsanat: potilaskokemus, lastensairaala, lapsipotilas, lapsilähtöisyys terveydenhuollossa, tutkimushanke 
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Abstract  

Patient experience of children, adolescents and their families has been studied only a little. Patient experience is a 

multidimensional and ambiguous concept and thus, it is challenging to define and measure. 

Lapsus research project investigates the perspectives of pediatric patients and their families on hospital visits, 

received care and services, and the everyday life with the illness. The project is funded by Tekes and is closely re-

lated to the design of the New Children’s Hospital. Lapsus is a joint project of two universities, Aalto University and 

Tampere University of Technology, and three children’s hospitals, Hospital District of Helsinki and Uusimaa, Oulu 

University Hospital and Turku University Hospital.  

The aim of the research project is to promote that the experiences of the families with pediatric patients are taken 

into consideration when constructing new hospitals and improving healthcare services. From the scientific stand-

point, the key objectives include describing the dimensions of patient experience from the perspectives of pediat-

ric patients and their families, developing methodology and instrumentation for monitoring patient experience and 

value creation, and linking patient experience data to continuous improvement.  

The project consists of several sub-studies: A) The dimensions of the patient experience and patient journeys of 

families with pediatric patients, B) Questionnaires for measuring the patient experience of parents, C) Video diary 

as an instrument for studying the patient experience of adolescents, D) Photo elicitation method for studying chil-

dren’s patient experience, E) Ecosystem’s role in patient experience, F) Collecting and utilizing patient feedback in 

children’s hospital. 

The research methods developed in the Lapsus project together with the practical experiences gained from the 

studies, help to understand which issues are meaningful and valuable for the patients and how patient experience 

data can be collected and utilized to improve the services of children’s hospital. 

Keywords: patient experience, children’s hospital, child patient, child-oriented healthcare, research project 

 

 

Johdanto 

Asiakaslähtöisyyden ja potilaskokemuksen parantami-

nen on tunnistettu sairaaloissa keskeiseksi toiminnan 

kehittämisen kohteiksi. Kokonaisvaltainen hyvä potilas-

kokemus on tärkeä tavoite, koska hyvään hoitoon liitty-

vät positiiviset tuntemukset edistävät paranemista ja 

hoitoon sitoutumista. Terveydenhuollon organisaatiot 

voivat hyödyntää kokemustietoa palvelujen kehittämis-

tarpeiden ja palveluketjun ongelmakohtien tunnistami-

sessa sekä toteutettujen muutosten vaikutusten seu-

rannassa [1]. 

Lapsipotilaan ja perheen kokemukset ovat keskeinen 

toiminnan ja tilojen suunnittelun lähtökohta Uusi las-

tensairaala -hankkeessa [2]. Helsinkiin v. 2018 valmistu-

vassa sairaalassa hoidetaan paitsi Helsingin ja Uuden-

maan sairaanhoitopiirin (HUS) kaikki erikoissairaanhoi-

toa tarvitsevat lapset, myös valtakunnallisesti 

keskitettyjä potilaita. Sairaalan toiminnallista suunnitte-

lua määrittäviä avaintekijöitä ovat lääketieteellisen 

hoidon ja tutkimustyön huippulaatu, toiminnan kustan-

nustehokkuus ja potilaskokemus [3].  

Tässä artikkelissa kuvataan ’Lapsiperheen uudistuva 

sairaala – potilaskokemus palvelupolkujen arvon kehit-

täjänä’ (Lapsus) -tutkimushankkeen taustat, tavoitteet 

sekä osatutkimukset. Kolmivuotinen hanke on Tekesin 

rahoittama ja liittyy kiinteästi Uuden lastensairaalan 

toiminnalliseen kehittämiseen. Hankkeessa ovat muka-
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na Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto 

sekä Helsingin, Turun ja Oulun yliopistollisten sairaaloi-

den lastenklinikat. Hankkeen tavoitteena on tukea lap-

sipotilasperheiden kokemusten huomioimista uusia 

lastensairaaloita rakennettaessa ja sairaalojen toimin-

taa kehitettäessä. 

 

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet 

Potilaskokemus (engl. patient experience) poikkeaa 

tavanomaisesta palvelu- tai asiakaskokemuksesta (ser-

vice ja customer experience) ja asiakastyytyväisyydestä 

(satisfaction). Potilaaksi usein ”joudutaan”, mikä erot-

taa sen esimerkiksi palvelukokemuksesta. Terveyden-

huollon asiakkaista suositellaankin käyttämään nimitys-

tä potilas – ei asiakas, kuluttaja tai käyttäjä [4,5]. 

Potilaskokemuksesta löytyy varsin vähän tieteellistä 

tutkimusta. Potilaskokemus-käsitteen määritteleminen 

ja mittaaminen on todettu haastavaksi johtuen käsit-

teen moniulotteisuudesta [6–9].  

Lapsi- ja perhelähtöinen näkökulma on tunnistettu 

terveydenhuollossa tärkeäksi, mutta lapsipotilaiden 

kokemuksia sairaalahoidosta on selvitetty vähän (mm. 

[10,11]). Lapsilähtöisyydellä terveydenhuollossa viita-

taan lapsen äänen kuulemiseen, lapsen osallistumiseen 

hoitoonsa ja lasten oikeuksien toteutumiseen [11–13].  

Lapsus-tutkimushankkeessa lähtökohtana on lapsi- ja 

perhelähtöisyys potilaskokemuksen tutkimisessa. Hank-

keen tavoitteita ovat [14]: 

 Palvelupolkujen kuvaaminen lapsipotilaiden ja 

heidän perheidensä näkökulmasta 

 Potilaskokemus-käsitteen ulottuvuuksien kuvaa-

minen lastensairaalakontekstissa 

 Potilaskokemuksen ja arvonmuodostuksen seuran-

taan liittyvän metodiikan ja mittaristojen kehittä-

minen  

 Kokemusselvitysten ja -kyselyjen toteuttaminen 

sähköisten välineiden avulla 

 Potilaskokemustiedon linkittäminen jatkuvan pa-

rantamisen osaksi. 

 

Osatutkimusten toteutus ja tulokset  

Hankkeen toteutus jakautuu vuosien 2015–2018 aikana 

toteutettuihin osatutkimuksiin. Hankkeelle on saatu 

tutkimuslupa HUS:n eettiseltä komitealta. Hakemuksen 

yhteydessä on kuvattu mm. eri-ikäisten lasten suostu-

muslomakkeet ja eettisen näkökulman huomiointi 

hankkeen toteutuksessa ja tutkimusmenetelmien sovel-

tamisessa.  

 

(A) Lapsipotilasperheen potilaskokemuksen ulottu-

vuudet ja potilaspolut 

Lapsipotilaiden ja heidän perheidensä kokemusten 

tutkiminen aloitettiin haastattelututkimuksella lapsipo-

tilasperheiden (N=24) kanssa. Retrospektiivihaastattelut 

kestivät 1–2 tuntia ja niiden aiheena olivat perheiden 

meneillään olevat sairastamis- ja paranemiskokemukset 

[15]. Haastatteluissa potilaskokemuksia käsiteltiin jouk-

kona merkityksellisiä tapahtumia [15,16]. 

Aineistolähtöisen analyysin tavoitteena oli tunnistaa ja 

kuvata keskeiset lapsiperheiden potilaskokemuksiin 

vaikuttavat tekijät. Tuloksena tunnistettiin viisi laajaa 

potilaskokemukseen vaikuttavaa teemaa: hoidon onnis-

tuminen, hoidon järjestelyt, hoitohenkilökunta, suhtau-

tuminen sairauteen, sekä tuki ja arjen järjestelyt [16]. 

Lisäksi potilaspolkukuvausten analyysiin pohjautuen 

tuotettiin kuvaus yksinkertaistetusta potilaspolusta ja 

siihen sisältyvistä viidestä vaiheesta (Kuva 1) [16]. 
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Kuva 1. Yksinkertaistettu kuvaus potilaspolusta ja viisi ominaispiirteeltään erilasta potilaspolun vaihetta (kuten 

kuvattu [16]). 

 

(B) Potilaskokemuskyselyt vanhempien kokemusten 

mittaamiseksi 

Koska potilaskokemuksen mittaaminen ja parantaminen 

on osoittautunut vaikeaksi monissa organisaatiossa 

[mm. 4], Lapsus-hankkeen tavoitteena oli kehittää säh-

köinen kyselyinstrumentti, jonka avulla lastensairaalat 

voivat lisätä ymmärrystään potilaidensa kokemuksista 

sekä kehittää omaa toimintaansa [16]. Kyselyjen kehit-

tämisen lähtökohtana hyödynnettiin osatutkimuksen A 

tuloksia. Kehittämisprosessi koostui seuraavista päävai-

heista: lapsiperheen potilaskokemuksiin liittyvien mitta-

reiden kuvaaminen (22 mittaria), mittaristoon perustu-

vien kokemusväittämien määrittely (67 väittämää) sekä 

kyselyjen kehittäminen iteratiivisesti eksploratiivista 

faktorianalyysiä hyödyntäen potilaspolun eri vaiheisiin 

(kts. kuva 1) [16] keskittyen vastaanottokäynti- ja sai-

raalajaksovaiheisiin. Potilaskokemuskyselyjen kehittä-

miseen liittyvät kyselyversiot ja vastaajamääriä on ha-

vainnollistettu taulukossa 1. Kyselyjen kehittämistä ja 

validointia jatketaan edelleen hankkeessa. Ylätason 

tavoitteena on tunnistaa lapsipotilasperheiden koke-

muksiin liittyvät ydinväittämät ja mittarit, sekä toteut-

taa kyselyt sähköisesti systemaattisen ja jatkuvan poti-

laspalautteen keräämiseksi. 
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Taulukko 1. Potilaskokemuskyselyjen kehittämiseen liittyvät kyselyversiot ja vastaajamäärät. 

Potilaspolun vaihe, 
johon kehitettävä 
kysely liittyy 

Kyselyn sisältämien 
potilaskokemus-
väittämien lukumäärä 

Vastaajien 
lukumäärä (N) 

Analyysiin sisällytetty-
jen vastaajien lukumää-
rä (karsittu taustatieto-
jen perusteella) (N) 

Kyselyn  
toteutusmuoto 

Vastaanottokysely: Vastaanotto- / kontrollikäynnit lääkärillä 

1. kyselyversio 67 144 106 Paperikysely 

2. kyselyversio 22 88 81 Paperikysely 

3. kyselyversio 8 76 65 Tablet-laitteella 
vastattava säh-
köinen kysely 

Osastokysely: Sairaalajakso diagnoosin valmistumisen tai operaation jälkeen 

1. kyselyversio 67 119 101 Paperikysely 

2. kyselyversio 14 93 88 Paperikysely 

3. kyselyversio 5 Käynnistymässä  Tablet-laitteella 
vastattava säh-
köinen kysely 

Kotiutumiskysely: Kotiutuminen ja toipuminen kotona 

1. kyselyversio 67 Käynnissä  Mobiilikysely, 
johon linkki lähe-
tetään vastaajalle 
sähköpostitse 

 

(C) Videopäiväkirja nuorten potilaskokemusten tutki-

musvälineenä 

Tutkimuksessa selvitettiin, mitä ja miten lapset kertovat 

omin sanoin potilaskokemuksestaan. Videopäiväkirja 

valikoitui menetelmäksi, koska sen koettiin motivoivan 

lapsia osallistumaan ja paljastamaan asioita, joita ei 

muilla tutkimusmenetelmillä saisi selville [17–19]. Tut-

kimus toteutettiin tammi–toukokuussa 2016. Osallistu-

jat (N=14) olivat HUS Lastenklinikan 10–16-vuotiaita 

potilaita, joilla oli pitkäaikaissairautena reuma, suolisto-

sairaus tai diabetes. Tavoitteena oli tutkia, miten video-

päiväkirjamenetelmä soveltuu kokemusaineiston keruu-

tavaksi sekä arvioida, voisiko lastensairaala hyödyntää 

sitä jatkuvan palvelukehityksen perustana [20,21]. 

Tutkimukseen osallistuneet nuoret kuvasivat tablet-

tietokoneen avulla 9–10 päivän ajan videopäiväkirjaa 

annettujen tehtävien pohjalta [20]. Päiväkirjan palaut-

tamisen jälkeen osallistujat haastateltiin. Videopäiväkir-

joilla saatiin kerättyä rikasta laadullista kokemusaineis-

toa. Toisaalta havaittiin, että nuoria ja varsinkin poikia 

oli vaikea motivoida osallistumaan. Johtopäätöksenä 

todettiin, ettei menetelmä sellaisenaan sovellu lasten-

klinikan käyttöön palautekanavaksi, mutta lisäämällä 

menetelmän leikillisyyttä ja pelillisyyttä tai tarjoamalla 

vaihtoehtoisia suoritustapoja kuten WhatsApp tai Sky-

pe-puhelu, voisi nuoria saada paremmin motivoitua 

osallistumaan. 

 

(D) Valokuvamenetelmä lasten potilaskokemusten 

tutkimisessa 

Tutkimuksen motivaationa oli havainto siitä, että ter-

veydenhuollon organisaatioilta puuttuu tutkimustietoa 

lapsipotilaiden kokemuksista sekä instrumentit palaut-

teen keräämiseksi lapsilta [22,23]. Tutkimuksen tavoit-

teena oli selvittää miten lastensairaala voi kerätä tietoa 

6–10-vuotiaiden lasten potilaskokemuksesta valokuva-

menetelmän avulla [24]. 

Tutkimus toteutettiin elokuussa 2017 ja siihen osallistui 

kahdeksan (N=8) HUS Lastenklinikan potilasta. Lapsia 
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pyydettiin ottamaan viisi positiivista ja viisi negatiivista 

valokuvaa sairaalassa olonsa aikana. Aineisto koostui 

laadullisista valokuvahaastatteluista sekä 64 valokuvas-

ta. [24] 

Tutkimuksen tulokset tarjosivat konkreettista tietoa 

lasten sairaalakokemuksista. Positiivisissa kokemuksissa 

korostuivat viihtyminen, tilat ja palvelut, ystävällinen 

hoitohenkilökunta sekä kivuttomat hoitotoimenpiteet. 

Vastaavasti negatiivisissa kokemuksissa painottuivat 

invasiiviset toimenpiteet sekä sairaalaympäristön tyl-

syys. Valokuvamenetelmä mahdollistaa lapsilähtöisen 

tavan kerätä palautetta sekä kehittää sairaalan toimin-

taa lapsiystävällisemmäksi. Jatkotutkimuksen aiheita 

ovat valokuvamenetelmän jatkokehitys ja käyttöönoton 

suunnittelu. [24] 

 

(E) Ekosysteemi rakentamassa potilaskokemusta 

Potilaspolkunsa aikana lapsipotilas ja hänen perheensä 

on vuorovaikutuksessa monien eri ekosysteemitoimi-

joiden kanssa, jotka yhdessä luovat ja vaikuttavat per-

heen kokemukseen [5]. Tutkimuksen tavoitteena oli 1) 

kuvata lasten potilaskokemusten yhteisluomisen ulot-

tuvuudet ja 2) tunnistaa moninaiset ekosysteemitoimi-

jat, jotka yhdessä rakentavat ja vaikuttavat lapsipotilai-

den ja heidän vanhempiensa kokemukseen [25]. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena kenttätutkimuksena, 

jonka aineisto koostui ekosysteemitoimijahaastatteluis-

ta (N=30) sekä vanhempien retrospektiivihaastatteluista 

(N=24) (kts. osatutkimus A). Aineisto analysoitiin te-

maattisesti. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin malli 

potilaskokemusten yhteisluomisulottuvuuksille sekä 

kuvattiin lasten terveydenhuoltopalveluiden ekosys-

teemi. Lasten terveydenhuoltoekosysteemi sisältää 11 

eri toimijajoukkoa, jotka jakautuvat neljään yläkategori-

aan: terveydenhuoltotoimijat, sosiaaliturvan toimijat, 

ekosysteemin tukitoimijat sekä perhe, ystävät ja muut 

sosiaalisen verkoston toimijat. 

 

(F) Potilaspalautteen keruu ja hyödyntäminen lasten-

sairaalassa 

Vaikka terveyspalveluja tuottavat organisaatiot kerää-

vät tietoa potilaiden kokemuksista, näitä ei useinkaan 

kyetä systemaattisesti hyödyntämään palveluiden laa-

dun parantamisessa [26]. Tutkimuksen ensimmäisessä 

vaiheessa kartoitettiin potilaskokemustiedon keräämi-

sen ja hyödyntämisen nykytilaa lastensairaaloissa työn-

tekijöiden näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin haastat-

telemalla työntekijöitä (N=9), joista osa työskenteli 

hallinnollisissa tehtävissä ja osa potilastyössä [27]. Tu-

losten perusteella nykyinen potilaspalautejärjestelmä 

koetaan kankeaksi ja tehottomaksi: kokemustietoa ei 

aktiivisesti hyödynnetä palveluiden kehittämiseen. 

Palautteen keruuseen ja hyödyntämiseen vaikuttavat 

organisatoriset sekä aineiston hyödynnettävyyteen 

liittyvät esteet ja mahdollisuudet [27]. Tutkimuksen 

toisessa vaiheessa suunnitellaan kevään 2018 aikana 

työpajatyöskentelyn avulla konkreettisia käytännön 

ehdotuksia potilaskokemustiedon tehokkaammaksi 

keräämiseksi ja hyödyntämiseksi yhdessä lastensairaa-

lojen henkilökunnan kanssa.  

Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto Lapsus-hankkeen 

osatutkimuksista sekä niiden yhteyksistä hankkeen 

tavoitteisiin.  
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Taulukko 2. Lapsus-hankkeen osatutkimusten tiedot ja yhteydet hankkeen tavoitteisiin. 

Osatutkimus Tutkimus-
menetelmä 

Osallistuneiden 
määrä 

Keskeisimmät tulokset  Yhteys hankkeen tavoit-
teisiin 

A) Lapsipotilas-
perheen poti-
laskokemuksen 
ulottuvuudet ja 
potilaspolut 

Retrospektiivi-
haastattelut 

24 lapsipotilas-
perhettä (perhees-
tä yksi vanhempi tai 
molemmat osallis-
tuivat haastatte-
luun) 

Viisi laajaa potilaskoke-
muksen teemaa 
Potilaspolun kuvaus 

Palvelupolkujen kuvaa-
minen lapsipotilaiden ja 
heidän perheidensä 
näkökulmasta 
Potilaskokemuskäsitteen 
ulottuvuuksien kuvaa-
minen lastensairaalakon-
tekstissa 

B) Potilaskoke-
muskyselyt 
vanhempien 
kokemusten 
mittaamiseksi 

Eksploratiivinen 
faktorianalyysi 
kyselyjen kehit-
tämisessä 
Paperiset ja 
sähköiset kyse-
lyt 

509 lapsipotilaan 
vanhemman vasta-
ukset kyselyihin 

Vastaanottokysely, jossa 
kahdeksan (8) potilasko-
kemusväittämää 
Osastokysely, jossa viisi 
(5) potilaskokemus-
väittämää 

Potilaskokemuksen ja 
arvonmuodostuksen 
seurantaan liittyvän 
metodiikan ja mittaristo-
jen kehittäminen 
 
Kokemusselvitysten ja  
-kyselyjen toteuttaminen 
sähköisten välineiden 
avulla 

C) Videopäivä-
kirja nuorten 
potilas-
kokemusten 
tutkimusväli-
neenä 

Videopäiväkirja 14 lapsipotilasta 
(10˗16-vuotiaita) 

Laadullista tietoa lapsi-
potilaiden kokemuksista 
Kokemuksia videopäivä-
kirja-menetelmän sovel-
tuvuudesta käyttötarkoi-
tukseensa 

D) Valokuvame-
netelmä lasten 
potilaskokemus-
ten tutkimisessa 

Valokuva-
menetelmä 

8 lapsipotilasta 
(6˗10-vuotiaita) 

Konkreettista tietoa 
lasten sairaala-
kokemuksista 
Kokemuksia valokuva-
menetelmän käytöstä 

E) Ekosysteemi 
rakentamassa 
potilaskokemus-
ta 

Ekosysteemi-
toimijahaastat-
telut 

30 ammattilaista 
(sairaalan työnteki-
jät, erikoislasten-
tarhanopettaja, 
potilasjärjestöjen 
edustajat) 
24 lapsipotilas-
perhettä (osatut-
kimuksen A aineis-
to)  

Malli potilaskokemusten 
yhteisluomisulottuvuuk-
sille 
Kuvaus lasten tervey-
denhuoltopalveluiden 
ekosysteemistä 

Palvelupolkujen kuvaa-
minen lapsipotilaiden ja 
heidän perheidensä 
näkökulmasta 
Potilaskokemus-
käsitteen ulottuvuuksien 
kuvaaminen lastensai-
raalakontekstissa 

F) Potilaspalaut-
teen keruu ja 
hyödyntäminen 
lastensairaalas-
sa 

Haastattelut 
Yhteissuunnitte-
lutyöpaja 

Haastattelut: 9 
sairaalassa hallin-
nollisissa tehtävissä 
tai potilasrajapin-
nassa työskentele-
vää työntekijää 
Työpaja: 11 sairaa-
lassa potilasraja-
pinnassa työskente-
levää työntekijää 

Kuvas potilaskokemus-
tiedon keräämisen ja 
hyödyntämisen nykyti-
lasta 
Hahmotelma ja ehdotuk-
set potilaskokemustie-
don keräämiseksi ja 
hyödyntämiseksi tulevai-
suudessa 

Potilaskokemustiedon 
linkittäminen jatkuvan 
parantamisen osaksi 
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Pohdinta ja johtopäätökset 

Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä potilasko-

kemusta ja niiden mittaamista on tutkittu varsin vähän. 

Lapsus-tutkimushankkeessa tuotetut potilaskokemuk-

sen ja potilaspolkujen (osatutkimus A) sekä ekosystee-

min (E) kuvaukset ja kehitetyt menetelmät (potilasko-

kemuskyselyt vanhemmille (B), videopäiväkirja- (C) ja 

valokuvamenetelmä (D)), auttavat ymmärtämään, min-

kälaiset asiat koetaan lapsipotilaiden ja heidän per-

heidensä näkökulmasta tärkeiksi ja arvokkaiksi, ja miten 

lastensairaalat voisivat kerätä ja hyödyntää kokemustie-

toa (F) toimintansa kehittämisessä. Edellä kuvattujen 

osatutkimusten lisäksi muita tutkimusteemoja hank-

keessa ovat olleet vertaistuki [28], digitaaliset palvelut 

[29,30] ja sovellettujen laadullisten tutkimusmenetel-

mien vertailu [31]. Tutkimushankkeen tuloksia tullaan 

hyödyntämään paitsi Helsingin Uudessa lastensairaalas-

sa, myös muissa vastaavissa lastensairaaloissa. 

Lapsus-tutkimushankkeen loppuseminaari järjestetään 

toukokuussa 2018. Tutkimushankkeen tulokset ovat 

julkisia ja kaikkien halukkaiden hyödynnettävissä. Ne 

löytyvät kootusti hankkeen verkkosivuilta 

https://lapsus.cs.aalto.fi.  
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