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Tutkimuksen taustaa 
• Tekstityöt ovat yhä suurempi osa myös 

hoitoalalla työskentelevien arkea, kirjaaminen 
joudutaan kuitenkin usein tekemään muiden 
töiden ohessa. 

• Laillisuuden, tehokkuuden ja hyvän 
asiakaspalvelun yhteensovittaminen  

• Työni motiivi kumpuaa siitä ristiriidasta, mikä 
on tiiviin ja fragmentaarisen ilmaisun ja 
hoitotyön kirjaamista säätelevien lakien ja 
asetusten välillä. 



Lait, asetukset ja ohjeet 
• Potilasasiakirjatietojen tulisi olla 

– käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia 

– oikeita 

– virheettömiä 

– laajuudeltaan riittäviä. 

• STM:n asetus: ”vain yleisesti tunnettuja ja 
hyväksyttyjä lyhenteitä” 

• Kirjaamisen laatukriteerejä ovat muun muassa 
taloudellisuus, virheettömyys, loogisuus, selkeys, 
päätösten perustelu ja eron tekeminen eri 
tietolähteiden välille.  



Tutkimuskysymykset 

1. Millaisia lyhenteitä kotihoidon teksteissä esiintyy? 
 Ovatko lyhenteet vakiintuneita vai tilapäisiä?  
 Kuinka paljon variaatiota niissä esiintyy? 
 
2.  Miten lyhenteitä käytetään? 
 Lyhennetäänkö kaikkien sanaluokkien sanoja?  
 Mikä vaikuttaa valintaan lyhennetyn ja 

lyhentämättömän muodon välillä? 
 Käyttävätkö kaikki hoitajaryhmät yhtä paljon 

lyhenteitä?  
 Mikä on lyhenteiden suhde ammattikieleen ja 

ammattislangiin? 



Aineisto 

• Helsingin kaupungin kotihoidosta 

• Kun huomioidaan pelkät 
hoitokertomusmerkinnät, aineiston koko on 
noin 10 000 sanaa. 

• Lyhenteitä on yhteensä noin 1 200 eli 12 % 
kaikista sanoista. 

• Yhteensä aineistossa on 198 erilaista 
lyhennettä. 



Lyhenteiden luokittelu 

• Kotihoidossa tavalliset lyhenteet (lääkejako > lj.) 

• Kielessä tavalliset lyhenteet (kilogramma > kg) 

• Lääketieteelliset lyhenteet (verenpaine > RR) 

• Satunnaisesti lyhennetyt sanat (turvotus > turv.) 

• Henkilöihin viittaavat lyhenteet (herra > hra) 

• Ihmiskehoa ja sen asentoja kuvaavat lyhenteet 
(oikeassa jalassa > oik. jalassa) 

• Lokaatioihin viittaavat lyhenteet (sairaala > sair.) 



Lyhenteitä koskevat ohjeet 

• Ohjeiden monimuotoisuus ja monimutkaisuus 

– Muuttuneet ohjeet (viikko: vko > vk) 

– Eri lähteiden erilaiset suositukset  

 sairaanhoitaja   

 > sair.hoit. tai SH (kielenhuolto-oppaat)    

 > sh (terveydenhuollon oma ohje, lyhennettä saa 
kuitenkin käyttää vain sairauskertomuksissa) 

• Lyhenteitä, joita terveydenhuollon asiakirjoissa ei 
tulisi käyttää: p.o. (per os ’suun kautta’), LP (luvattu 
paikka), PK (pyydetään kohteliaimmin) 



Muodostus 
• Eräät kielenhuollon normit iskostuneet 

kirjoittajille tiukasti. 

– Loppulyhenteiden katkaisu ennen vokaalia 

– Mittayksiköiden lyhenteiden ja tunnusten 
pisteettömyys 

• Tuttuja lyhenteitä käyttäessään kirjoittaja ei 
välttämättä mieti, mistä sanasta hän 
lyhenteen muodostaa. 

– Lab ottamassa INR, nyt jaettu [lääkkeen nimi] 
entisen ohjeen mukaan 

 



• Muodostukseltaan poikkeavat: 

– Lyhennetty vain yhdyssanan määriteosa 
(sair.hoitaja), joskus vain yhdellä kirjaimella (p-
tuoli) 

– Lyhennetty vain sanaliiton alkuosa (hoit. lääkäri) 

– Auroran sairaalan ja Laakson sairaalan sijaan 
pelkkä Aurora tai Laakso 

• Hoitokertomusten kielessä monilla ilmauksilla 
taipumus lyhentyä. Silti kaikki lyhentyneet 
ilmaukset eivät ole lyhenteitä (lyhenne, 
pikapuhemuoto, murremuoto) 



Variaatio 

Hoitokertomusten lyhenteisiin variaatiota 
aiheuttaa 

• pisteen sekä pilkun, kaksoispisteen, 
puolipisteen ja yhdysmerkin käyttö lopusta 
lyhentämisen merkkinä (asiakas: as/as,/as.) 

• iso- ja pienikirjaimiset muodot (RR ja rr) 

• yhden lyhenteen useat merkitykset (kk: 
kotikäynti ja kuukausi) 

• useat tavat lyhentää yhtä sanaa (poliklinikka: 
poli ja pkl) 



Vakiintuneisuus 

• Vakiintunut lyhenne on merkin kaltainen ja 
saattaa jopa helpottaa lukemista.  

• Vakiintuneen lyhenteen merkityksen voi 
tarkistaa. 

• Suurin osa aineiston tilapäisistä lyhenteistä on 
loppulyhenteitä. 

• Koostamalla taas on muodostettu toistuvien 
sanontojen ja fraasien lyhenteitä. 

• Aineiston lyhenteistä noin 45 % on 
vakiintuneita. 

 



Lyhenteiden käyttö 
• Aineiston kymmenen yleisintä lyhennettä ovat  

  VS (verensokeri) 
  RR (verenpaine) 
  INR (International Normalized Ratio) 
  rva (rouva) 
  p. (pulssi) 
  p.o. (per os ’suun kautta’) 
  lj. (lääkejako) 
  vko (viikko) 
  ky (kansainvälinen yksikkö)  
  vk (viikko) 

• Suurin osa näistä liittyy kotihoidon rutiinitoimiin 
– VS 14,4 Ins 40ky pisti itse. 
– Lj. 4 vko. RR 124/64, p. 64 

 
 



Lyhenteet sanaluokittain 

• Substantiivilyhenteitä on eniten. Ne on 
muodostettu 

– pitkistä substantiiveista (RR, INR, lj., ky) 

– (yleiskielessä) yleisistä lyhyistä substantiiveista 
(vko, g, h, hra, rva). 

• Verbilyhenteissä virhetulkinnan mahdollisuus, 
sillä aikamuodon tunnukset eivät ole 
näkyvissä. 

– Kons. lääkäriä kesk. 

– Pyyd. [lääkkeen nimi]-re. ja viedään lääke perj. 



• Lyhennetty adjektiivi tyypillisesti pitkä 
(epäsäännöllinen) tai lyhyt ja usein toistuva 
(normaali, seuraava) 

• Adverbeistä ja partikkeleista on tehty tavallisia 
lyhenteitä, kuten ym., mm. ja n. 

– Adverbeistä on tehty myös loppulyhenteitä, vaikka 
adverbin adjektiivista erottava -sti-tunnus jää pois 
(its., ilm.) 

• Myös adpositioita on lyhennetty (jälk., kul.) 

• Ainoa pronominilyhenne mol. (molemmat) 



Lyhennetty vai lyhentämätön muoto 

• Taivuttaminen vaikuttaa valintaan lyhennetyn 
ja lyhentämättömän muodon välillä.  

– Oli pyytänyt vain seuraamaan verensokeria.  

– Vs. klo;13.30 6.2 

• Myös hoitokertomuksen sisään rakentuneella 
mallilla näyttäisi olevan vaikutusta. 

• Yksittäisten lyhenteiden syntyyn saattaa 
vaikuttaa tekstiyhteys (pyrkimys tiiviiseen 
ilmaisuun).  

– INR 2.4 .Soit. Marevanhoitj. Seur .INR 2vk kul. 
Virkeä Hra. 

 



• Lyhentämätöntä muotoa käytetään silloin, kun 
esimerkiksi pulssia ei kuvata tarkalla luvulla, 
vaan adjektiivilla  

– p. 64  / pulssi tasainen 

• Mittayksiköistä ja ajanilmauksiin liittyvistä 
sanoista käytetään lähes yksinomaan 
lyhennettyjä muotoja. 

• Esimerkiksi laboratorio ja poliklinikka 
esiintyvät yksinomaan lyhennetyssä 
muodossa. 

– Labroissa ei erityistä, ei hengenahdistusta. 

– Lähete muistipolille.  



Hoitajat lyhenteiden käyttäjinä 

• Mitä enemmän hoitotieteellistä koulutusta 
kirjoittajalla on, sitä enemmän hän käyttää 
lyhenteitä. 

• Tilanne on samankaltainen, jos tarkastellaan 
pelkästään lääketieteellisten lyhenteiden 
ryhmää. 

• Lyhenteiden käyttö jakautuu epätasaisesti: 
viisi eniten lyhenteitä käyttänyttä hoitajaa on 
muodostanut 66 % kaikista lyhenteistä. 

 



Ammattikieli ja ammattislangi 

• Ammattikielisillä eli erikoiskielisillä termeillä ja 
lyhenteillä pyritään täsmällisyyteen. 

– Ruuan lämmitys, lääkkeet p.o. 

– Aamulääk. otti piimän kanssa. 

• Ovatko kaikki kotihoidon työntekijät 
erikoiskielen osaajina samassa asemassa? 

• Yleisesti ottaen kotihoidon teksteissä asiat 
ilmaistaan arkisesti, kuitenkin myös 
ammattislangista löytyy viitteitä  

– lyhennesanat koho, labra, alko 

 

 



Lopuksi 

• Tekstiyhteys näyttäisi joissain tapauksissa 
lähtevän ohjaamaan kirjaamistapaa. 

• Tiettyjä asioita, kuten verensokeria tai 
verenpainetta, on totuttu esittämään 
lyhennetyssä muodossa. 

• Lyhentämisen kaksi puolta: Jos tuntee ennalta 
lyhenteet, ne nopeuttavat lukemista. Vieras 
lyhenne taas saattaa muuttaa koko tekstin 
sanoman epäselväksi. 


