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1 JOHDANTO 

 

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien ja kuntasektorien johtoa on alkanut huolestuttaa 

ikääntyvä väestö, väestön sosiaalisten sekä taloudellisten ongelmien lisääntyminen, rajal-

liset resurssit ja näistä johtuva työn kuormittavuuden kasvaminen. Laatu sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden asiakastyössä vähenee entisestään, jollei uusia keinoja löydetä ratkaise-

maan kasvavaa työmäärää lisäämättä taloudellisia resursseja. Sosiaali- ja terveyspalvelui-

den järjestämislaki muuttui maaliskuussa 2015, jonka jälkeen Suomen hallitus on lähtenyt 

työstämään sosiaali- ja terveysalan eli soten uudistusta. Sote-uudistuksen tavoitteena on 

maakuntien keskusohjauksella taata kansalaisille yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalve-

lut säästämällä kustannuksia sekä minimoimalla päällekkäisiä palveluita. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2015 A, 7-17; STM 2018 3, 14–15.) 

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus, jonka tarkoituk-

sena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertai-

suutta ja niiden saatavuutta sekä hillitä kustannuksia siirtämällä sosiaali- ja terveyspalve-

luiden järjestämisvastuuta kunnilta valtiolle. Sote- ja maakuntauudistuksen tulisi nykyai-

kaistaa palveluja ja kehittää sekä parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Tavoitteen toteu-

tuessaan se loisi edellytykset Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille 

eli toisin sanoen Sote-uudistus lisäisi sosiaali- ja terveyspalveluiden tehokkuutta sekä vai-

kuttavuutta olemalla myös kustannustehokas. Uudenmaan maakunnalla on lisäksi erityis-

vastuu koko maan ruotsinkielisestä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnasta. 

(STM 2015 B; STM 2018; Uusimaa 2019.)  

Palveluketjujen tehostaminen synnyttää tuottavuutta tehostamalla prosessit sähköisiksi. 

Kustannussäästöjä saadaan luopumalla paperiprosesseista, karsimalla päällekkäisiä tuki-

tehtäviä ja vapauttamalla resursseja ydintoiminnan kehittämiseen. Palvelut on suunnitel-

tava ennakoimaan asiakkaiden tarpeita hyödyntäen olemassa olevia tietoja ja automati-

soida palveluprosesseja. Tarkoitus on palveluiden tuottaminen päätelaiteriippumattomasti 

eli mobiilisti tukemaan asiakkaita ja työasemalla henkilökunnan käytettäväksi. Tavoitteena 

on tehokkuuden lisäämiseksi palveluportaalin avulla tuottaa asiakkaalle lisätietoa. Palvelu-

portaalin kautta asiakas voi laittaa asioita vireille, varata ja aikatauluttaa tapaamisia, mak-

saa maksuja ja seurata omien asioiden käsittelyä. (Valtiokonttori 2015, 20–24.) Digitali-

saatio mahdollistaa Porvoon terveysasemalle yhtenäistetyt ja sujuvoitetut käytännöt, oh-

jaa henkilökuntaa käyttämään hoitomalleja ja tasa-arvoistaa potilaiden saamaa palvelua. 
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Kehittämishankkeena on toteutettu Porvoon terveysasemalle palveluohjausmalli.  Porvoon 

terveysasemalla tässä työssä tarkoitetaan kiire vastaanottoa, terveysaseman asiointipis-

tettä eli neuvonta, ajanvaraus vastaanottoja ja TeleQ-takaisinsoittojärjestelmää. Palve-

luohjausmalli tukee perehdytystä ja käytännössä hoidon tarpeen arvion tekemistä. Palve-

luohjausmallin mukaan toimimalla henkilökunta tuottaa tasa-arvoista hoitotyötä, laatua ja 

vastaa kilpailukykyisenä terveysasemana ikääntyvien lisääntyvän joukon sekä digitalisaa-

tion haasteisiin. Palveluohjausmallin komponenteista osa on 2017 vuonna kehitetty. Pal-

veluohjausmalliin niitä on tehostettu ja yhdistetty sekä henkilökunnan osallistamista on li-

sätty.  
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1 Porvoon terveysasema 

Yksityisen, julkisen ja ulkoistetun terveysaseman asiakkaiden palvelukokemuksissa sekä 

yksityiseen ja julkiseen palveluun kohdistuvissa arvoissa ja asenteissa on eroja, ilmenee 

TtM Tarja Savolaisen väitöstutkimuksesta. Asiakkaalla on oikeus valita itse sosiaali- ja ter-

veyspalvelunsa sotekeskuksen ja hammashoitolan, julkisesti omistetun tai yksityisen pal-

velun samalla asiakasmaksulla. Valinnanvapaus sitoo asiakkaan valittuun hoitotahoon 

vuodeksi kerrallaan. Asiakkaan valinnanvapaus haastaa terveyskeskuksia panostamaan 

toiminnan kehittämiseen. Arvoiltaan ja asenteiltaan yksityismyönteisimpiä olivat yksityisen 

lääkärikeskuksen asiakkaat. Yksityiselle toimijalle ulkoistetun julkisen terveysaseman asi-

akkaiden arvot ja asenteet eivät kolmen tutkimusvuoden aikana muuttuneet yksityistä koh-

taan myönteisemmiksi. Savolaisen (2011) väitöstutkimuksen mukaan tärkein palvelun laa-

tua erotteleva tekijä yksityisen ja kunnallisen välillä, oli puhelinyhteyden saaminen ter-

veysasemalle, edes yksityisen puolen ratkaisuna käyttää ulkomaalaisia lääkäreitä ei ollut 

yhtä suuri vaikuttava tekijä. Lääkärivaje näkyy yksityisellä, julkisella ja ulkoistetuissa orga-

nisaatioissa suurena haasteena. Hyvin toimiva julkinen terveydenhuolto houkuttelee eri-

ikäisiä kansalaisia tasapuolisesti. (Savolainen 2011, 121–123.) Kuviossa 1. on kuvattu 

Porvoon kaupungin organisaatio. Terveysasemapalvelut ovat sosiaali- ja terveystoimen 

alaista aikuisten palveluiden alla olevaa toimintaa. Toiminnan vastuussa on palvelujohtaja. 

Perusterveydenhuollon työ tapahtuu rinnakkain ja yhteistyössä erikoissairaanhoidon 

kanssa. (Porvoo 2018.) 
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Kuvio. 1 Porvoon kaupungin organisaatio (Porvoo 2018.) 

 

 

Porvoossa on asukkaita 49622 (2014/väestörekisteri), joista puolet on lapsiperheitä ja 

n.3000 on kesämökkiläisiä. Asiakkaiden valinnanvapaus ja suoran valinnan palveluiden 

yhtiöittämisvelvollisuus muuttaa Porvoossa tuotettavien palveluiden suuntaa asiakasystä-

vällisemmäksi. Tämän hetkisen tiedon mukaan kaupunki ei yhtiöitä palveluita, vaan ete-

nee Uudenmaan maakunnan sotevalmistelun tahdissa. Asiakkaan palvelutarpeiden muu-

tokset alkavat näkyä jo käytännössä enemmän ja enemmän. Asiakkaat tiedostavat ja 

osaavat hakea tietoa palveluista laajemmalti, hoitoa osataan vaatia sekä ostaa yksityisiltä 

palveluntuottajilta. Porvoon kaupungin strategisiin tavoitteisiin kuuluu asukkaiden osallis-

tumismahdollisuuksien lisääminen. Porvoon kaupungin tavoitteena on kaventaa asiakkai-

den hyvinvointi eroja. (Porvoon kaupungin ympäristöohjelma 2010–2020 2010.) Kehittä-

mishanke toteutettiin Porvoon terveysasemalla, jossa työskentelen sairaanhoitajana. 

Porvoo tuottaa omat perusterveydenhuollon palvelunsa pääsääntöisesti itse. Porvoon ter-

veysasemalla toimii lääkärin ja hoitajan vastaanotto, fysioterapeutin akuuttivastaanotto, 

terveyttä edistävät vastaanotot, perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut, palvelutar-

peen arvio-, palveluohjaus- ja neuvontapalvelut sisältäen sosiaaliohjauksen, omahoitoa 

tukevat palvelut, sähköiset palvelut, hammaslääkärin, suuhygienistin ja hammashoitajien 

vastaanotot. (Porvoon kaupungin sote-yhtiöittämisselvitys 2016, 8; Uusimaa 2019.) 
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Väestön ikääntyminen lisää tarvetta julkisille terveydenhuoltopalveluille. Haaste on vastata 

asiakkaiden kasvaviin ja monimuotoisiin tarpeisiin, kun terveydenhuoltolaki tuo mahdolli-

suuden vaihtaa terveysasemaa. Terveysasema on perusterveydenhuollon yksikkö, joka 

tarjoaa kuntalaisille perusterveydenhuollon avosairaanhoidon palveluita. Terveysaseman 

alaisuudessa toimivia yksiköitä kutsutaan terveysasemiksi. Terveysasema tuottaa erilaisia 

vastaanottotoimintoja; hoitajien ja lääkärien vastaanottoja, joiden tavoitteena on ennalta-

ehkäistä ja hoitaa asiakasta ajanvarauksella tai päivystyksellisesti. (Karttunen 2016, 25; 

Vesterinen 2011, 27–37.)   

Porvoon kaupungin tavoitteena on lisätä työn tuloksellisuutta ja hallita henkilöstö menoja. 

Haaste on sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja eräiden muiden tehtävien siirtämi-

nen maakuntahallinnon hoidettavaksi vuoden 2019 alusta. Rahoitusjohdon toiminnan nä-

kyvät yksikön keskeisissä toiminnallisissa perustehtävissä, joita ovat toimintaympäristön 

talouskehityksen seuranta ja analysointi, taloudellisuuden ja tuloksellisuuden edistäminen, 

varainhallinta, talouden suunnittelu ja seuranta, hankintakäytäntöjen kehittäminen ja cont-

roller-toiminnot eli sisäinen valvonta järjestelmä. Henkilöstöjohto valmistautuu päivittä-

mään vuosille 2014 - 2017 laadittua henkilöstöohjelmaa. Tuloksellisuutta lisätään taitta-

malla terveysperusteisten poissaolojen kasvu työkykyjohtamisen projektilla, mukaan ote-

taan HR-järjestelmä eli Human resources toisin sanoen henkilöstöhallinto. Henkilöstön 

jaksamiseen ja työkyvyn vahvistamiseen sekä työturvallisuuden lisäämiseen panostetaan. 

(Porvoon kaupungin ympäristöohjelma 2010–2020.)  

Porvoon terveysasemalla on käytössä useita erilaisia vastaanottomalleja. Perinteisin niistä 

on malli, jossa kuntalaisella on omalääkäri terveysasemalla. Omalääkäri määräytyy asiak-

kaille asumispaikan mukaan. Yksi vastaanottomalleista on carve out -malli. Carve out -

mallin vastaanoton ajanvarauskirjat ovat täynnä, mutta lisäämällä hoitajan tai lääkärin työ-

aikaa, pyritään vastaamaan vastaanottoaikojen kysyntään. Carve out -malli toimii mukail-

len perinteistä vastaanottomallia. Erona on, että kiireellistä hoitoa vaativat asiakkaat ohja-

taan hoitoon ennalta varattujen vastaanottoaikojen lomassa. Tällöin asiakas ohjautuu va-

paana olevalle lääkärille eikä aina samalle, joten jatkumoa hoitosuhteessa ei synny. On-

gelmana on arvioida kiireellisyyden tarve, jottei kiireellisenä hoitoon hakeutunut asiakas 

olekaan kiireellinen vaan kiireetön ja ohita muita kiireettömiä asiakkaita. Terveyskeskuk-

sessa tämä on yleinen toimintamalli, joka perustuu henkilöresursseihin etenkin, kun akuut-

tia hoitoa vaativien asiakkaiden määrä on vaikea ennakoida etukäteen. (Karttunen 2016, 

26.) Pikavastaanotto toimii hoitajan tai lääkärin vastaanottona, mutta huomattavasti lyhy-

emmällä ajalla. Edellytys pikavastaanoton onnistumiselle on onnistunut hoidon tarpeen ar-

viointi. (Karttunen 2016,34.) Porvoon terveysasemalla pikavastaanotto toimii kiire vastaan-

otolla, muissa pisteissä carve out malli on käytössä. Haasteena carve out -mallissa on, 
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ettei asiakas ohjaudu samalle hoitajalle tai lääkärille, jolloin asiakas saattaa kokea joutu-

vansa aloittamaan alusta. Porvoon terveysasemalla ei kuitenkaan ole toiminnassa oma-

lääkärijärjestelmää, jossa asiakas ohjautuu automaattisesti samalle hoitajalle tai lääkärille. 

Päivystyspalveluita tulee tarjota vuorokauden kaikkina aikoina, koska se on osa julkista ja 

hyvää terveydenhuoltoa. Päivystyshoito on äkillisen sairauden, vamman tai kroonisen sai-

rauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviointia tai hoitoa, jota ei voida siirtää ilman 

oireiden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Päivystyksen henkilökunnan tulee olla 

riittävän ammattitaitoista asiantuntemuksen ja korkealaatuisen hoidon takaamiseksi. 

Osaaminen edellyttää henkilökunnan perus- ja jatkokoulutusta. Laadun tulee päivystyk-

sessä täyttää kansalliset ja paikalliset vaatimukset, laatua tulee arvioida mittareiden 

avulla. Hoidon tarpeen arvio on perusta päivystyshoidolle. Potilasturvallisuus taataan mini-

moimalla riskit liittyen lääkehoitoon, kliiniseen arvioon ja diagnostiikkaan sekä annettuun 

hoitoon. Tavoitteena päivystyspotilaan saapumiseen, hoidon tarpeen arvioon, hoitoon ja 

jatko-ohjaukseen on arvioitu olevan kaksi tuntia, keskiarvo on arvioitu olevan neljä tuntia. 

Kiireellisten potilaiden on päästävä välittömästi lääkärin arvioon. (STM 2010, 20–30, 35–

40.) 

Porvoon terveysasemalla kiirevastaanotto toimii vuoronumerojärjestelmän avulla, jossa 

asiakas hakeutuu Porvoon terveysaseman päivystykseen hoidontarpeen arvioon otta-

malla vuoronumeron ja odottamalla omaa vuoroaan. Alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille 

on oma vuoronumerojono ja aikuisille, yli 18-vuotiaat, ovat omansa. Odotusaula on yhtei-

nen. Hoitaja ottaa potilaan vastaan ja tekee hoidon tarpeen arvion käyttämällä hoitomal-

leja esimerkiksi flunssa-, selkä-, vatsa- tai rintakivun tutkimiseen. Mikäli hoitaja tarvitsee 

apua hoidontarpeen arviossa, on hänellä mahdollisuus konsultoida puhelimitse lääkäriä. 

Lääkärin on puhelinkonsultaation aikana myös mahdollisuus tulla katsomaan potilasta hoi-

tajan vastaanottohuoneeseen. Hoidontarpeen arvioon kuuluvat tarvittavat tutkimukset, kir-

jaaminen sekä tilanteen arvioiminen. Mikäli hoidontarpeen arvion jälkeen ei ole tarvetta 

lääkärille sillä hetkellä, annetaan potilaalle tarvittava hoito, ohjataan potilas kotiutumaan 

tai varataan kiireetön aika lääkärille tai hoitajalle. Mikäli hoidon tarpeen arviossa ilmenee 

tarve lääkärille, ohjataan hänet odottamaan kiireellistä lääkärin arviota kiirevastanoton 

käytävälle, josta lääkäri kutsuu nimeltä vastaanotolleen. (Porvoon hoitomallit 2018.) 

Tarkkailuun asiakkaat ohjautuvat neuvonnan, kiirevastaanoton ja muiden vastaanottojen 

kautta. Myös ambulanssi tuo potilaita, tällöin ambulanssin henkilökunta on tehnyt hoidon 

tarpeen arvion. Tarkkailussa työskentelee yksi hoitaja ja hänellä on käytettävissä yksi lää-

käri (konsultti). Tarkkailun välineistöön kuuluvat elvytyskärry ja defibrillaattori, jotka ovat 
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koko terveysaseman käytössä elvytystilanteissa. Tarkkailussa voidaan antaa i.v. eli in-

travenosis eli laskimonsisäinen nesteytystä ja antibiootteja, muita injektioita i.m. eli intra-

muscular eli lihaksensisäinen esimerkiksi rokotuksia. Tarkkailussa potilaille tehdään hoi-

don tarpeen arvio, mikäli sitä ei ole tehty, annetaan tarpeen vaativa hoito ja jatkohoidon 

ohjaus sekä osa potilaista siirtyy jatkohoitoon terveysaseman vuodeosastoille tai erikois-

sairaanhoitoon. (Porvoon hoitomallit 2018.) 

Omalääkäri-omahoitaja-mallissa ajanvaraus tapahtuu hoitajan kautta; hoidontarpeen ar-

vion mukaan varataan aika joko hoitajalle tai lääkärille, jotka työskentelevät parina. (Kart-

tunen 2016, 27). Porvoon terveysasemalla ei ole omalääkäri- tai omahoitaja-mallia, vaan 

Omatiimi, jossa työskentelee useampia hoitajia ja lääkäreitä. Hoitajien vastuualueena ovat 

hoidontarpeen arvio, hoitosuunnitelman tekeminen ja ohjaus. Omatiimin asiakasryhmällä 

on useampia sairauksia, niiden seuranta tai tarve määräaikaiskontrollille. Omahoitajien 

erikoisosaamiseen kuuluvat sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, avh eli aivoverenkier-

tohäiriöiden ja muistihäiriöiden jatkohoitoa, ennaltaehkäisy ja elämäntapaohjaus. Omatiimi 

tarjoaa myös ryhmätoimintoja esimerkiksi elämäntapaohjausta, ensitietoryhmä diabetek-

sesta ym. 

Puhelinvastaanotto mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman vastaanoton. Teknolo-

gian hyödyntäminen mahdollistaa asiakaan osallistumisen hoitoon tehokkaammin. Säh-

köisen asioinnin lisääntyminen lisää potilasturvallisuutta ja itseohjautuvuutta. (Karttunen 

2016, 35.) Porvoon terveysasemalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä TeleQ. TeleQ:n 

takaisin soittoihin vastaavat hoitajat henkilökohtaisten tunnuksien avulla kirjautumalla jär-

jestelmään. Potilas soittaa terveysaseman numeroon ja kuulee automaatin ohjeet, joiden 

mukaan valitsee kielen suomi tai ruotsi, päivystys tai terveysneuvonta takaisinsoiton tai 

jättää peruutusviestin jo aiemmin varaamastaan vastaanottoajasta. 

Syksyllä 2017 päivitettiin jo olemassa olevia hoitomalleja (vastaanotto, kiirevastaanotto ja 

tarkkailu). Hoitomalli vastaanottoja varten ohjeistaa laboratoriokokeista ja muita tarvitta-

vista mittauksista kuten verenpaine, verensokeri ym. Hoitomalleissa on huomioitu diabe-

tes, verenpaine, reuma, sepelvaltimotauti, kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta ym. perus-

sairauksia, jotka vaativat laboratorioseurantaa. Hoitomalleissa on samalla ohjeistus millä 

aikataululla laboratoriokokeita otetaan esimerkiksi vuosittain, kolmen vuoden välein tai tar-

vittaessa. Tarkoitus on vähentää tarpeettomia verikokeita ja keskittää olennaisten veriko-

keiden ottamista potilaan sairausryhmien mukaisesti hoitosuunnitelmien ja hoitomallin mu-

kaan. Hoitomalleja käytetään perehdyttämisen apuna sekä päivittäin hoidon tarpeen arvi-

oimisessa. (Porvoon hoitomallit 2018.) 
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Tarkkailun toimintamalli ohjeistaa toimimaan Porvoon terveysaseman tarkkailussa päivys-

tysvastanotolla. Tarkkailussa on kolme vuodepaikka ja lisäksi yksi vuodepaikka, lyhyeen 

toimintoon, kuten ekg:n ottaminen tai injektion antaminen. Tarkkailussa hoidetaan eri-ikäi-

siä potilaita, joilla on esimerkiksi hengenahdistus, allergisen reaktio, suuria haavoja, 

akuutti rintakipu sekä suurimpana ryhmänä ambulanssin tuomat potilaita. Tarkkailussa 

aloitetaan myös alkuselvitys laitoskatkolle haluavia potilaita. Tarkkailussa työskentelee 

yksi hoitaja ja tarkkailun potilaiden vastuulääkäriksi on nimetty konsulttilääkäri. Konsultti-

lääkärin vastuulla on myös takaisinsoittojärjestelmän TeleQ:n puheluihin vastaavien hoita-

jien konsultaatiot. (Porvoon hoitomallit 2018.)  

2.2 Kehittämishankkeen tarkoitus ja tavoite 

Kehittämishankkeeni tavoitteena oli toteuttaa toimiva palveluohjausmalli Porvoon terveys-

asemalle. Porvoon terveysasemalla tässä työssä tarkoitetaan kiire vastaanottoa, terveys-

aseman asiointipistettä, ajanvaraus vastaanottoja ja TeleQ-takaisinsoittojärjestelmää.  

Kehittämishankkeen tarkoitus oli yhtenäistää toimintamalleja helpottamaan käytännön 

työtä, perehdyttämistä ja lisätä terveysaseman vetovoimaisuutta vastaamalla digitalisaa-

tion haasteisiin. Palveluohjausmalli selkeyttää perehdytysvaiheessa työntekijän sekä opis-

kelijoiden Porvoon terveysaseman toimintojen hahmottamista. Palveluohjausmalli koros-

taa hyödyntämään jo valmiina olevia hoitomalleja sekä sähköisiä apuvälineitä osana hoi-

totyötä. Palveluohjausmalli antaa jokaisella asiakkaalle samanarvoisen arvion hoidon tar-

peesta ja jatkohoidon ohjauksen. 
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3 KEHITTÄMISHANKKEEN TIETOPERUSTA 

 

3.1 Palveluohjaus terveysasemalla 

Palveluohjauksen perusideat ovat saaneet alkunsa kansainvälisistä vaikutteista pari vuo-

sikymmentä sitten, mutta alkavat hiljalleen konkretisoitua toiminnan tasolla Suomessa. 

Palveluohjauksen keskeinen tehtävä on määrittää asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja järjes-

tää niitä vastaavia palveluita. Palveluohjaus muodostaa kokonaisuuden, johon kuuluvat 

asiakkaan tarpeet, yhteiskunnan taloudelliset ja hallinnolliset reunaehdot. (Honkakoski, 

Kinnunen & Vuorijärvi 2015, 7-8) 

Hännisen (2007) mukaan palveluohjaukselle on yritetty löytää kattavaa määritelmää jo 

vuosien ajan, mutta haastavaa siitä tekee, että palveluohjausta toteutetaan monien eri 

asiakasryhmien kanssa erilaisissa konteksteissa. Palveluohjauksen eri ulottuvuuksia on 

hankala sovittaa yhden määritelmän sisään. Hänninen näkeekin palveluohjaus-käsitteen 

kattokäsitteeksi, jonka alla ovat palveluohjauksen eri ulottuvuudet: erilaiset työotteet, asi-

akkaat ja heidän tarpeensa, auttajatahot, palvelujen tuottajat ja eri tukimuodot sekä palve-

lut. (Hänninen 2007, 13–14.) 

Palveluohjauksen keskiössä on yksilöllinen asiakaspalvelu. Palveluohjaus on toiminta-

malli, tapa työskennellä jäsentyneesti ja suunnitellusti asiakkaan kulloisen elämäntilanteen 

tarpeita vastaamaan. Palveluohjaus on tavoitteellinen prosessi, jolla on alku ja loppu. Pal-

veluohjaus alkaa asiakkaan valikoitumisesta, palvelutarpeen arvioinnista, suunnittelusta ja 

järjestämisestä, tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja tarvittaessa muokkaamisesta 

sekä korjaamisesta. Lopuksi on palveluohjauksen päättäminen. (Pietiläinen & Seppälä 

2003, 10–16.)  

Palveluohjauksen aluksi hoidon tarvetta arvioi potilas itse tai hänen läheisensä. Kun yh-

teys terveydenhuoltoon on otettu, hoidon tarpeen arviointiin voivat osallistua esimerkiksi 

terveysneuvontapuhelin, hätäkeskus, ensihoidon henkilökunta, terveysasema tai keski-

tetty päivystys. Ohjeistus vaihtelee, sillä vain hätäkeskuksilla on Suomessa sovitut hoidon 

tarpeen arvioinnin yhtenäiset ohjeet (STM 2010). 

Keskeisintä palveluohjauksen onnistumiselle on palveluohjaajan ja asiakkaan välinen su-

juva ja luottamuksellinen yhteistyö. Tasavertaisen kumppanuussuhteen luominen on tär-

keää, jotta molemmat voivat toimia aktiivisesti ja molempien asiantuntijuutta arvostetaan. 

Hoitosuhteessa asiakkaalle tärkeää on tulla kuulluksi, nähdyksi, kunnioitetuksi ja että hä-

net otetaan tosissaan. Kun edellä mainitut toteutuvat, konfliktitilanteista huolimatta asiakas 
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voi olla tyytyväinen palveluohjaukseen. Asiakkaan ja palveluohjaajan vuorovaikutus koros-

tuu tarpeiden määrittelyssä ja palveluohjaussuunnitelmaa tehtäessä. (Eloranta 2016, 46–

48.) 

Palveluohjaus on asiakaslähtöinen työtapa, joka korostaa asiakkaan etua. Palveluohjauk-

sessa yhdistyy case management eli asiakastyön menetelmä ja service coordination eli 

palveluiden yhteensovittaminen organisaation tasolla. Näitä työtapoja, tavoitteita, tukea ja 

palveluita hoitaa palveluohjaaja yhdessä asiakkaan kanssa. Sosiaali- ja terveysalalla pal-

veluohjaus on yksilökohtainen asiakastyö vastaten eri ryhmien tarpeisiin. Palveluohjaus 

sopii etenkin pitkäaikaisten ja monimutkaisten palvelun tarpeiden ratkomiseen. Palveluoh-

jaus rakenneteen luottamuksen varaan. (Hänninen 2007,11- 13) 

Palveluohjaus on silta asiakkaan ja organisaation välillä. Palveluohjaus perustuu todelli-

seen asiakkaan kohtaamiseen ja palveluohjauksen tarkoitus on mahdollistaa asiakkaalle 

mahdollisimman itsenäinen elämä. Palveluohjausta tapahtuu myös organisaation tasolla 

eli service coordination. Asiakkaan kanssa tehtävää työn menetelmää kutsutaan case ma-

nagement. Suomessa case management on vakiintunut tarkoittamaan asiakkaan yksilö-

kohtaista palveluohjausta ja vain yksinkertaisesti palveluohjausta. (Toivola 2014, 12–14.) 

Yksi hallituksen kärkihankkeista on laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja 

palvelujen parantamiseksi 2017-2019. Laatusuositus on tarkoitettu iäkkäiden palvelujen 

kehittämisen ja arvioinnin tueksi. Kaapo eli keskitetty asiakas ja palveluohjausmalli on yksi 

tuotos kolmannesta työpajasta, jotka järjestettiin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella liit-

tyen ”Nyt juurtuu! ”-työpajasarjaan. Kaapon tavoitteena on vahvistaa väestön luottamusta 

ja palveluiden saatavuutta, tukea ikäihmisten kotona asumista ja arjessa selviytymistä pal-

veluohjauksen avulla, varmistaa ja seurata myönnettyjä palveluja sekä edistää ikäihmisten 

osallisuutta ja vaikutusmahdollisuutta. Kaapon avulla kohdennetaan resursseja ja nouda-

tetaan yhteisiä linjauksia. Järjestämisvastuu on maakunnalla. (Mäki-Mattila 2017; Hammar 

2016.) 

Palveluohjauksen yhteydessä tehdään asiakkaalle palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan 

kanssa. Palvelusuunnitelma on kirjallinen, sisältää kunnan järjestämät palvelut ja tukitoi-

met sekä tehdyn palvelupäätöksen. Palvelusuunnitelma tarkistetaan säännöllisesti. Ikä-

palo- hankkeessa oli tarkoitus parantaa ikäihmisten osallisuutta ja palveluiden asiakasläh-

töisyyttä. Hankkeen tavoitteena oli myös kartoittaa ikäihmisten mielipiteitä ja kokemuksia. 

Suomessa palveluohjauksen toimintamallit vaihtelevat palveluvalikoimaltaan ja resursseil-

taan. Lahdessa neuvontapalveluista vastaa PalveluSantra, Heinolassa PalveluSantraa 

täydentää kaupungin itse tuottama neuvonta, Tampereella Kotitori on ulkoistettu erimerkki 

ikäihmisten neuvonnasta. (Heikkinen & Maksimainen 2014.) 
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Lahdessa toimii asiakasohjausyksikkö Siiri, jonka tarkoitus on tukea ikäihmisten kotona 

selviytymistä. Siirissä pohditaan asiakkaan kanssa yhdessä ratkaisuja arjen sujumiseen ja 

kotona selviytymiseen. Asiakaspalveluohjausyksikön sisällä toimii Palvelu-Santra. Pal-

velu-Santralla on kattava rekisteri yksityisistä palveluntuottajista ja tämän kautta tehdään 

työtä yhteistyön lisäämiseksi. Asiakkuus alkaa aina palvelutarpeen arviolla. Palvelutar-

peen arviopyyntö voi tulla asiakkaalta, hänen omaisiltaan, viranomaisilta tai joltain muulta 

henkilöltä. (PHHYKY 2018, Palvelusantra 2018.) Porvoossa toimii RUORI, jossa pohdi-

taan asiakkaan kanssa yhdessä ratkaisuja arjen sujumiseen ja kotona selviytymiseen. 

Ruorista löytyvät tiedot julkisista, yksityistä, yhdistysten ja järjestöjen palveluista. (Ruori 

2018.)   

Hämeenlinnassa palveluohjauksen kehitystyötä on viety eteenpäin ja tavoitteena on lisätä 

palveluohjauksen käsitteen yhteistä ymmärtämisen ja sijoittaa monialainen palveluohjaus 

yhteen fyysiseen toimipisteeseen. Kastelli oli aiemmin ollut kaupungin palveluiden ohjaus- 

ja neuvontapisteenä, mutta vuonna 2010 alettiin järjestelemään monialaista hyvinvointi-

palvelujen palveluohjausta. Kastelli avasi ovensa päivitetyllä toimintamuodolla 2011. Pal-

veluohjauksen toimintatapa palvelujen järjestämisessä on tilaaja – tuottajatoimintatapa, 

jossa jokaisen toiminnon kohdalla määritellään päävastuun kantaja. Palveluohjaus alkoi 

Hämeenlinnassa ikääntyvien palveluista, seuraavaksi mukaan lisättiin lasten ja nuorten 

palveluohjaus ja viimeisempänä vammaispalveluiden palveluohjaus. Palveluohjauksen ke-

hittämistyö jatkuu edelleen. Henkisen hyvinvoinnin palveluohjaus on lähentynyt jo terveys-

palveluiden palveluohjausta ja maahanmuuttajien palveluohjaus toteutuu parhaillaan, 

mutta sosiaalisen tuen palveluohjaus on palvelutuotannon vastuulla. (Mäensivu 2013, 27-

31.) 

3.2 Digitalisaatio Sosiaali- ja terveysalalla 

Sosiaali- ja terveysalalla on edessä mittavia ict- investointeja, mutta säästöjä saadaan tie-

tojärjestelmien käytettävyyden parantumisesta henkilöstön tehostuneen ajankäytön 

kautta, asiakkaan toiminnan sujuvoittamisesta ja tietojärjestelmien yhteen toimivuudesta, 

jotta tiedonkulun sujuvuus varmistuu valtakunnallisesti. Digitalisaatio tarkoittaa digitaalisen 

tekniikan kehittymistä ja yleistymistä arkikäytössä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa digitali-

saatio näkyy painopisteen siirtymisenä sairauksien ja ongelmien painottamisesta hyvin-

voinnin ennakointiin. Älykkäät digipalvelut perustuvat terveyshistoriaan, potilaan omaan 

mittaustuloksiin, elämäntapatietoon ja tulevaisuuden geenitietoon. Henkilödata voidaan 

hyödyntää kansallisena tietovarana ja hoitohenkilökunnan rooli muuntautuu asiantuntijuu-

desta asiakkaan valmentajiksi. Potilas on hoidon keskiössä, jota tukevat ammattilaisten 
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järjestelmistä tulevat ja asiakkaan antamat tiedot, palveluvalikoima, automaattinen päät-

tely sekä ammattilaiset. (STM 2015 A, 7-17.) 

 Palveluiden kehittäminen ja tuottaminen vastaavat todellisia muuttuvia tarpeita sosiaali- ja 

terveysalalla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaminen ja kehittäminen edellyttävät palve-

luiden saatavuuden, laadun ja kustannusvaikuttavuuden arvioimista systemaattisesti ja 

johtamisen sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon tulee pohjautua ajantasaiseen tietoon.  

Palvelutuotannossa on tarkoitus ottaa laajasti käyttöön sähköisiä ratkaisuja, jotka mahdol-

listavat sote-palvelujen tuottamisen uusilla asiakaslähtöisillä tavoilla. Tietoturva eli tietojen 

saatavuus, eheys ja suojaus turvataan tietojärjestelmäratkaisuissa sekä huolehditaan riit-

tävistä tietoliikenneyhteyksistä. (STM 2015 A, 24.)  

Kansallista sähköistä osaamisen tutkimusta asiointipalveluista sosiaali- ja terveydenhuol-

lossa ei Suomessa ole aiemmin kartoitettu valtakunnan tasolla asiakkaiden näkökulmasta. 

Kansalaisilla on oikeus tarkastella sähköisiä lääkemääräyksiä Omakanta-sivuston kautta, 

ja muidenkin potilastietojen katselua lähiaikoina. Valtakunnallisia sosiaali- ja terveyden-

huollon sähköisiä asiointipalveluita kansalaisille kehitetään Sadeohjelmassa. Hyppönen 

kuvaa raportissaan valtakunnallisen kyselyn tulokset kansalaisten sosiaali- ja terveyspal-

veluiden sähköisestä käytöstä, kokemuksista sähköisestä asioinnista sekä sosiaali- ja ter-

veydenhuollon sähköisten asiointipalveluiden kehitystarpeista. Raportin mukaan valta-

osalla vastanneista oli käytössään internet ja asiointitunnukset, mutta silti vastanneista 12 

% oli viimeisen vuoden aikana ollut yhteydessä lääkäriin tai sairaanhoitajaan tietokoneen 

välityksellä. Tutkimuksen mukaan vastaajille tietolähteinä verkkoportaalit olivat tutumpia. 

Vastauksista ilmeni, että Omakantaa oli käyttänyt vain viidennes vastaajista. Asiointitoi-

minnoista sähköisissä palveluissa ajanvarausta oli käyttänyt 83 % vastanneista, lääke-

määräysten saantiin ja uusintaan n. 60 % vastanneista ja laboratoriotestien vastaanottoon 

60 %. Valtakunnalliset sähköiset palvelut voivat osaltaan tukea uuden, kustannustehok-

kaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttamista vastaajien mukaan. Vastaajat kokivat 

myös sähköisten palveluiden auttavan turvaamaan eri alueiden asukkaille yhdenvertaiset 

mahdollisuudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä sellaisten sosiaali- ja tervey-

denhuollon peruspalvelujen saamiseen, jotka eivät edellytä fyysistä käyntiä. (Hyppönen 

ym. 2014, 3-6.) 

Virastojen digitalisaatiokartoituksen tuloksen kehitysehdotuksia olivat palveluketjujen sel-

keyttäminen, tiedon saataville asettaminen ja hyötykäytön lisääminen, asioiden käsittelyn 

sujuvuuden lisääminen, viranomaisyhteystyön lisääminen ja vastuunjako selkeämmin asi-

akkaan edun mukaisesti, osaamisen ja resurssien joustavampi käyttöönottaminen, hallin-
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non ketteryyden lisääminen eli lainsäädännön päivitys sekä tuen saaminen yhteisiin hank-

keisiin ja palveluihin. Suomella on johtava asema digitalisaatiossa, mutta kansainvälisten 

tutkimusten mukaan asema on heikentynyt viime vuosien aikana. Toimivan digitaalisen 

palveluprosessi perustana on digitalisaatio eli aukottamat rajapinnat ja selkeät palvelutuo-

tannot, ajanmukainen lainsäädäntö, palvelut kehitetty käyttäjä näkökulmasta, strateginen 

johtaminen, avoin toimintakulttuuritiivis yhteistyö ja resurssien jakaminen. (Valtiokonttori 

2015, 3, 10, 16–17.)  

Kirjallisuuskatsauksen tuloksina alkuun sähköinen asiointi hidastaa käytännön työtä työ-

vaiheiden lisääntyessä, mutta jatkossa niiden on tarkoitus sujuvoittaa työtä tiedon saata-

vuuden parantuessa. Sähköiset palvelut saattavat vähentää käyntien tarvetta ja parantaa 

hoitosuositusten noudattamista. Kliinisiin hoitotuloksiin vaikuttivat sähköisen palvelun toi-

minnallisuus, käyttöönoton vaihe ja sähköisten palvelumallien kehittäminen. Empiirinen 

tutkimus suoritettiin Oulun kaupungin sähköisestä omahoitojärjestelmästä, jonka tarkoitus 

on tuottavuushyöty ja muutokset palvelun laadussa. Tutkimus osoitti tavoitteen muuttu-

neen lääkärikeskeisestä hoitajakeskeiseksi, mutta kontaktimäärien vähenemiseen ei 

päästy. Sähköinen asiointi muuttaa henkilökunnan roolia enemmän ohjaavaksi ja terveys-

valmentajaksi auttamaan hoitotavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisen toden-

tamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee toimintatapojen uudistamista ja potilai-

den omaehtoisen toiminnan tukemista sähköisessä asioinnissa, jotta saadaan maksimoi-

tua sähköisen asioinnin hyödyt. (Hyppönen, Winblad ym. 2010, 3-4.) 

Räisäsen (2012) mukaan kuntalaisten osallistuminen omaan terveyteen ja hyvinvointiin 

lisääntyy tulevaisuudessa. Kuntalaisille tarjotaan erilaisia sähköisiä palveluita kunnittain, 

riippuen kunnan digitaalisista valmiuksista sekä asukasmäärästä. Asiakaslähtöisyyden 

arvo perustana korostui yksilöllisyys. Yksilöllisyyden eli asiakaslähtöisyyden pohjana toimii 

sähköisten palveluiden löydettävyys, jota voidaan lisätä markkinoimalla ja tiedottamalla. 

Asiakaslähtöisyyden pohja rakentuu luotettavuuden varaan, jolloin tietoturva, toimivuus, 

virheettömyys ja organisaation luotettavuus ovat avaintekijöinä. Käytettävyydellä Räisä-

nen tarkoittaa helppokäyttöisyyttä, opittavuutta ja tehokkuutta huomioiden asiakkaan 

osaamisen taso. Kaiken huippuna on itse kokemus käytöstä, mihin asiakas perustaa jat-

kossa digitaalisten käytön. (Räisänen 2012.) 

Sähköisen asioinnin palvelut Kansalaispalvelujen mahdollistamiseksi kansalaisella tulisi 

olla pääsy omiin terveystietoihinsa riippumatta siitä, missä terveydenhuollon organisaa-

tioissa ne on tuotettu tai missä ne ovat tallennettuna. Kansalaispalvelut ovat kansalaisille 

suunnattuja palveluja ja saatavilla sekä vapaassa käytössä. Esimerkiksi Kansallinen Ter-
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veydenhuollon Arkkitehtuuri eli KanTa perustuu vuonna 2007 säädettyjen terveydenhuol-

lon sähköistä asiointia koskevien lakien (61/2007, 159/2007) toimeenpanolle. Kannassa 

asiakas näkee Kelan vastaamat omat reseptinsä eReseptin kautta(reseptitietokeskus), 

eArkiston ja eKatselun kautta hoitoon liittyvät tutkimukset sekä hoitoon liittyvät kirjaukset. 

Sähköisen asiakasjärjestelmän Kannan tavoitteena on tehostaa hoitoa ja parantaa potilas-

turvallisuutta. Kannan sähköiseen arkistoon talletettuja asiakirjoja voivat jatkossa käyttää 

terveydenhuollon toimintayksiköiden lisäksi myös muut toimijat, joilla lainsäädännön mu-

kaan on siihen oikeus, esimerkiksi eri viranomaiset ja myös vakuutusyhtiöt sekä kansalai-

nen omien tietojensa osalta.  (Nykänen & Ruotsalainen 2012,274-302; Kanta 2018.) 

Liitteessä 1. on kuvattu Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation tavoitteita 2020- vuoteen 

mennessä. Digitaalisten palvelujen kehittämisessä tulee huolehtia siitä, että käytännön 

palvelujen tuottamiseen ja niiden kehittämiseen liittyvien työnjakokysymysten tulee pysyä 

tasapainossa sekä sote-järjestäjän ja palveluntuottajien välillä, että Uudenmaan maakun-

nan sekä muiden maakuntien. Päätösvalta digitaalisten palvelujen kokonaisuuden ohjauk-

sesta tulee olla sote-järjestäjällä, jotta varmistetaan Uudenmaan osallistuminen valtakun-

nalliseen digistrategiaan. Samalla huolehditaan vapaa digipalveluiden liikkuvuus ja tar-

joukset sekä innovatiivisuutta tukeva ja kannustava ilmapiiri ja infrastruktuuri. Palvelujär-

jestelmän keskeisenä osana ovat digitaaliset palvelut yhteistyössä sosiaali- ja terveyden-

huollon palveluntuottajien, muiden maakuntien, valtion, yliopistojen ja muiden tutkimuslai-

tosten, yksityisen sektorin sekä potilasjärjestöjen kanssa. (Pentti 2018.) 

Virtuaalisten ja sähköisten palvelujen tavoitteena on laajentaa palveluvalikkoa, lisätä ja 

mahdollistaa potilaiden omahoitoa, itsenäistä tiedon hankintaa ja lisätä potilaiden vastuuta 

omasta hyvinvoinnistaan. Sähköisten palveluiden tavoitteena on myös vapauttaa ammatti-

laisten resurssia ja vapautunut resurssi voidaan kohdentaa paremmin sekä samalla vä-

hentää asiakkaiden ja ammattilaisten sijaintipaikkariippuvuutta, vähentää matkustamisen 

tarvetta ja siihen kuluvia resursseja. Riskejä vähentämällä on mahdollista joidenkin palve-

lujen tuottamista 24/7 tehostaa sosiaali- ja terveyspalveluja, lisätä hyvinvointi- ja terveys-

riskien tunnistamista ja ennaltaehkäistä hyvinvointi- ja terveysongelmien kehittymistä tai 

pahenemista. Kun mahdollistetaan asiakkaiden oikea-aikaista palveluun pääsyä, lyhenne-

tään oikean palvelun löytämistä ja saamista, jää lisää aikaa tuottaa palvelutarpeen arvioin-

tia ja seulontapalvelua entistä yksilöllisemmin vähentämällä lisäarvoa tuottamattomia kon-

takteja ja käyntejä. Digitalisaation keinoin voidaan parantaa palvelujen vaikuttavuutta, var-

haistaa tarvittavia interventioita ja lisätä asiakastyytyväisyyttä. Parantamalla ammattilaisen 

työn sujuvuutta ja tehokkuutta tuotetaan säästöjä ja tehostetaan toimintaprosesseja.  Tu-

kemalla palvelujärjestelmän kilpailukykyä vauhditetaan samalla tutkimus-, opetus-, koulu-

tus- ja innovaatiotoimintaa. (Pentti 2018.) 
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Sitra on tehnyt töitä virtuaaliklinikan eteen, josta esimerkkinä Hämeenlinnassa toimiva mi-

nunterveyteni.fi, jossa yhdistyvät kuntalaisen omat terveystiedot, asiantuntijatieto ja poti-

lastietojärjestelmän tiedot. Palvelu on käytettävissä 24/7 ja asiakkaalle yksilöityjä terveys-

neuvoja ja -ohjeita – sekä ohjaa tarvittaessa vastaanotolle. (Helkkula 2015.) Omaolo on 

itse- ja omahoitoa tukeva sähköinen palvelukokonaisuus, joka ei ole sidottu tiettyyn toimit-

tajaan ja/tai teknologiaan, Omaolo hyödyntää kansallisia yhteisiä palveluja ja uusia tekno-

logioita. Se on kustannustehokas ja skaalautuva järjestelmä, jonka avoimet rajapinnat 

mahdollistavat yhteistoimivuutta kansallisten palveluiden ja muiden sovellusten kanssa. 

Tavoitteena ja tuloksena ovat terveys- ja hyvinvointihyöty, tuottavuuden parantaminen 

sekä asiakastyytyväisyys ja henkilöstön työn sujuvuus. Asiakas ohjautuu paikallisen pal-

veluohjausmallin mukaisesti. Palveluohjauksen tavoitteena on, että asiakas ohjautuu mah-

dollisimman sujuvasti oikean avun ja tuen piiriin. (OMAOLO 2018.) 

Valtiovarainministeriö julkaisi 2016 digitalisoinnin periaatteet, joilla linjataan tiedon jaka-

mista ja rajapintoja, toimintamalleja, nopeaa palvelukehitystä ja varautumista. Yhdeksän 

periaatetta ovat kehittää palveluita asiakaslähtöisesti, poistaa turhaa asiointia, rakentaa 

helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita, tuottaa asiakkaille hyötyä nopeasti, palvella myös 

häiriötilanteissa, pyytää uutta tietoa vain kerran, hyödyntää jo olemassa olevia julkisia ja 

yksityisiä sähköisiä palveluita, avata tiedon ja rajapinnat yrityksille sekä kansalisille ja ni-

metä palvelu ja sen toteutukselle omistaja.  (VM 2016.) 

Sote uudistuksen ajurina toimivat taloudelliset reunaehdot ja tavoitteena perustason ja eri-

koishoidon palvelujen parempi integraatio. USA:ssa tehdään jatkuvasti merkittävää järjes-

telmäkehitystä. Esimerkkinä on vastuullinen hoitomalli, jossa toimii terveydenhuollon am-

mattilaisten ryhmä. Ryhmään kuuluu perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja 

akuuttilääketieteen osaamista. Toisena esimerkkinä USA:ssa Obamacare tarkoittaa jokai-

selle kansalaiselle tuloista rippumatta palkasta menevää 1,5 %:n suuruista terveydenhuol-

tovakuutusmaksua. Hollannissa puolestaan vuonna 2015 toteutettu 10 % kustannus-

säästö ei ole ollut riittävä sote-kustannusten vähennys vaan hallitus, työntekijäjärjestöt 

mukaan lukien lääkäriliitto ja työnantajat ovat sopineet uudesta sote-palveluiden rakenne-

muutoksesta, jonka tavoitteena on saavuttaa 20 %:n kustannussäästö vuoteen 2025 men-

nessä. Tanska puolestaan pyrkii parantamaan akuuttihoitoa ja ratkaisemaan ikääntyvän 

väestön terveydenhuollon kustannuskriisi. Tanskassa keskeinen uudistus on sairaaloiden 

uudelleenjärjestely. Ruotsissa on panostettu viime vuosina kotihoitoon ja kotisairaanhoi-

toon. (Vauramo, Rantamo ym. 2018, 59- 66.) Suomen olisi hyvä huomioida muissa 

maissa toimivia malleja ja järjestelmiä sekä arvioida niitä vaihtoehtoina oman sosiaali- ja 

terveysalan toimivuuden parantamiseksi. Yhteinen kehitystyö on rikkainta mahdollista toi-

mintaa kehityksen kannalta. 
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3.3 Potilasohjaus terveysasemalla 

Lipponen (2014) kuvaa tutkimuksessaan terveysalan murrosvaihetta ja sen haasteita ovat 

väestön ikääntyminen, kansansairauksien lisääntyminen, hoitoaikojen lyhentyminen, avo-

hoitopainotteisuuden lisääntyminen, kulujen kasvu ja lääketieteen kehittyminen sekä epä-

suhta palvelujen tarjonnan ja tarpeen välillä. Potilaat ovat myös tietoisempia oikeuksis-

taan, sairauksista ja hoidosta. Ratkaisuna näihin haasteisiin on potilasohjaus. Hyvä potilas 

ohjaus tukee potilasta aktiivisuuteen ja tavoitteellisuuteen lähtien potilaan tiedon tarpeista 

rakentuen potilaan tuoman tiedon ympärille huomioiden hänen taustansa. Hyvä potilas 

ohjaus vaatii resursseja hoitohenkilöstön (tieto, taito, ohjausmenetelmän hallinta), tilojen ja 

materiaalien suhteen. Hyvän ohjauksen toteutukseen vaikuttavat myös potilaslähtöisyys ja 

vuorovaikutteisuus. Tutkimuksen mukaan perussairaan- ja erikoissairaanhoidossa henki-

lökunnan tiedot ja taidot olivat keskitasoa. Henkilökunnan tiedot sairauksista, oireista ja 

hoitotoimenpiteistä olivat kiitettävät tai hyvät, mutta puutteita tiedoissa oli jonkin verran ris-

keistä, hoitovaihtoehdoista, lääkehoidosta ja toipumiseen liittyen. Henkilökunnan ohjaus-

taidot koettiin hyviksi tutkimuksen mukaan. Arjessa pärjäämisen tukemisen taidot tarvitsi-

vat lisä kohennusta potilaiden mukaan. Henkilökunta arvioi oman asennoitumisen ohjauk-

seen myönteiseksi, vaikka ristiriitana henkilökunta koki ohjauksen vievän multa potilailta 

aikaa. Ohjaus metodeina käytettiin pääasiallisesti suullista ja kirjallista muotoja, audiovisu-

aalinen käyttö ohjauksessa jäi vähäiseksi. (Lipponen 2014, 18–22,57.) 

Kunta vastaa siitä, että iäkkään henkilön palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti ja 

yksilöllisesti. THL:n tutkimustiedon mukaan palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä arvi-

oitiin iäkkään henkilön suoriutumista tavanomaisista toiminnoista sekä tuen ja avun tar-

vetta järjestelmällisesti lähes kaikissa kunnissa lähes kaikissa tapauksissa. Palvelutar-

peen selvittämiseksi arvioitiin iäkkäiden ympäristön esteettömyyttä, turvallisuutta, lähipal-

velujen saatavuutta ja läheisauttajien sosiaalista verkostoa. (Hakamäki, Alastalo ym. 

2015.) 

Potilasturvallisuuden ylläpitämiseksi terveysasemalla keskeisiä lakeja ovat kansanterveys-

laki, terveydenhuoltolaki, ammatinharjoittamislaki, apteekkilaki, laki potilaan oikeuksista, 

henkilötietolaki ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsitte-

lystä, ns. asiakastietolaki. EU:n tietosuojadirektiivi (95/46/EY) ohjeistaa, että henkilötietoja 

saa kerätä ja prosessoida vain kuin ne tiedot ovat käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia. 

Tietoja ei saa keräämisen jälkeen käyttää alkuperäisten tarkoitusten kanssa yhteensopi-

mattomalla tavalla. Jokaisella potilaalla on oikeus tutustua omiin tietoihinsa, joten rekiste-

rinpitäjän on huolehdittava, että kerätyt tiedot ovat rekisterin tarkoituksen kannalta asiaan-

kuuluvia ja olennaisia eivätkä liian laajoja. Mahdolliset virheelliset tai puutteelliset tiedot 
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poistetaan tai oikaistaan järjestelmistä. Tietosuojalaki on tällä hetkellä eduskunnan käsit-

telyssä, henkilötietolaki on voimassa, kunnes se kumotaan ehdotetulla tietosuojalailla HE 

9/2018. Eduskunnalle on ehdotettu, että henkilötietolaki kumotaan ja säädetään uusi hen-

kilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki, jolla täsmennetään ja täydennetään 

yleistä tietosuoja-asetusta. Tämä lakiehdotus on mennyt läpi 13.11.2018. (Tietosuoja 

2018; Eduskunta 2018.) 

Hoitajan toimintaa säätelevät myös terveydenhuoltotyön eettiset periaatteet, jotka on laati-

nut Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta. Eettisiä periaatteita on 

yhteensä kuusi: potilaan oikeus hyvään hoitoon, ihmisarvon kunnioitus, itsemääräämisoi-

keus, oikeudenmukaisuus, hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri, yhteistyö ja 

keskinäinen arvonanto. Nämä periaatteet koskevat jokaista terveydenhoitoalalla toimivaa. 

(Sairaanhoitajien eettiset ohjeet 2014.) 

Potilasohjaus on tulevaisuudessa myös haasteen edessä, koska hoitoaikojen lyhenemi-

nen, hoitomenetelmien kehittyminen, kotiympäristössä tapahtuva hoito ja potilaan vas-

tuunotto, tuovat tarpeen muuttaa sekä kehittää ohjauskäytäntöjä ja -menetelmiä. Keski-

Suomen sairaanhoitopiirissä on toiminut moniammatillinen potilasohjauksen kehittämis-

työryhmä potilasohjauksen kehittämiseksi. Työryhmä selvitti moniammatillisen potilasoh-

jauksen nykytilaa, kehittämistarpeita ja -toimia sekä esitti kehittämiskohteita. Loppurapor-

tissa tarkastellaan potilasohjausprosessia, -menetelmiä ja -välineitä, sähköistä hoito- ja 

potilasohjepohjaa (HOPO), alueellista potilasohjauksen suuntaamista ja kehittämistä, poti-

lasohjauksen vaikuttavuuden arviointia, aloitteita potilasohjauksen tutkimukseen ja lopuksi 

potilasohjauksen tulevaisuuden näkymiä. Tutkimuksen mukaan työryhmä esitti maakun-

nallisen potilasohjauksen asiantuntijaryhmän perustamista ja potilasohjausta lisättävän 

osaksi hoitoketjukuvauksia. Tarkoituksena Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kehittää po-

tilasohjauksen digitalisointia ja potilasohjausvastaavien verkostoa, jotta kehittämistoimet 

siirtyvät käytäntöön osaksi hoitoprosesseja. Työryhmän selvityksestä ilmeni, että verkko-

ohjausta ja muuta teknologian hyödyntämistä tarvitaan lisää potilasohjauksessa ja lisäksi 

kirjallisten potilasohjeiden yhtenäistäminen olisi tärkeää. Tutkimuksessa havaittiin, että po-

tilasohjauksen osaamisen vahvistaminen on tärkeätä kaikkien potilastyössä olevien am-

mattiryhmien osalta ja potilasohjauksen arviointiin kiinnitetään jatkossa huomiota enem-

män. (Kettunen ym. 2017. 7, 16–18, 20–21, 37–39, 43–45) 

Ohjaus terveysasemalla perustuu tarpeen arvioon sisältäen seulonnan, diagnostiikan, hoi-

don, seurannan, kuntoutuksen jne. ja prosessit näiden toteuttamiseen. On arvioitu, että 

10–20% perusterveydenhuollossa tehdyistä päätöksistä perustuu lääketieteelliseen näyt-

töön. Terveydenhuollon eri ammattilaisten työpanosta on tarkoituksenmukaista käyttää 
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heidän koulutustaan edellyttäviin tehtäviin, mutta huomioitava tarvittavat resurssit perus-

työn turvaamiseksi. Terveysasemalla valvontaa ja ohjausta tulee seurata sekä niiden on 

oltava lainsäädäntöperusteista. Tasa-arvoisen ohjaamisen turvaamiseksi on varattava re-

sursseja, johtajuus selkeää ja avointa, perehdytys yhtenäistä ja toimintamallit selkeitä ja 

henkilökunnan saatavilla. (Kauppila & Tuulonen 2016, 40-43.) 

Lainsäädännön mukaisesti potilaalla on oikeus saada ymmärrettävää tietoa omasta ter-

veydestään ja sairauksistaan sekä yksilöllistä terveysneuvontaa eri elämänvaiheissa. Poti-

laiden lyhentyneet hoitoajat haastavat myös ohjaamisen ja hoitajien sekä lääkäreiden an-

tama ohjaaminen korostuu entisestään. Useiden tutkimusten mukaan eniten potilas tyyty-

mättömyyttä aiheuttivat ohjauksen riittämättömyys, rutiininomaisuus ja liiallinen yleisluon-

teisuus, jolloin yksilöllinen potilasohjaus ei toteutunut. Toinen tyytymättömyyttä oleva aihe 

alue oli ristiriitainen ohjaus, näissä tapauksissa potilaiden ja hoitajien arviot olivat ristiriitai-

sia. Ohjausmenetelmien yksipuolisuus oli myös tyytymättömyyttä aiheuttanut alue. Ylei-

semmin käytettiin suullista ohjausta, haasteena oli lisätä digitalisaation keinoja ohjaami-

sen tueksi käytäntöön.  (Kaila & Kuivalainen 2014, 11–14.) 

Väestön ikääntyminen haastaa myös potilasohjauksen terveysasemalla. Tarvittavat re-

surssit on jatkossa organisoitava uudelleen kohdentamalla voimavarat ja tehostamalla jär-

jestelmän toimivuutta. Etenkin vanhushuollossa korostuu ikääntyvien ohjauksen puute ja 

kuntoutuksen merkityksen korostaminen. Uusissa sairaaloissa palveluohjaus kehittyy vas-

taamaan kuntoutusta tukevaksi, resurssien hukan estämiseksi ja digitalisaation tuomisen 

arjen hoitotyön tueksi. Palvelumitoitus tulee jatkossa tehdä paremmin. (Huttunen, Kekäläi-

nen ym. 2012, 143- 148.)  

Kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuuden periaatteiden mukaan Porvoon sosiaali- ja 

terveystoimen toimintayksiköissä laatu- ja potilasturvallisuudella tarkoitetaan niitä periaat-

teita ja toimintoja, joiden tavoitteena on varmistaa potilaan hyvä hoito, hoidon turvallisuus 

sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilasturvallisuuden päämääränä on, että potilas 

ja asiakas saavat entistä turvallisempaa hoitoa, josta ei koidu vaaraa vahingon, erehdyk-

sen, unohduksen tai lipsahduksen vuoksi. Porvoossa hoitoyksiköillä on periaatteita, käy-

täntöjä ja hyviä prosesseja, joilla riskejä ja vaaratilanteita ennakoidaan ja estetään. Tär-

keää on myös inhimillisten virheiden ehkäisyä, joiden avulla pystytään estämään yli puolet 

vahingoista. Porvoossa työskennellään hyvässä ilmapiirissä, jossa ketään ei syyllistetä ja 

vaaratapahtumista opitaan yhdessä. Porvoon tärkein päämäärä on jokainen kantaa vas-

tuu potilas-asiakasturvallisuuden edistämisestä. (Porvoo intra 2017.) 
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Kaste eli sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma kehittää perustervey-

denhuoltoa. Toimiva terveyskeskuksen on tarkoitus vahvistaa perusterveydenhuoltoa. Toi-

miva terveyskeskuksen tavoitteena ovat laadukas ja tarpeenmukainen palveluiden saata-

vuus, asiakaskeskeinen ja valinnanvapauden parantaminen, turvata osaava työvoima, 

vahvistaa johtamista ja kehittää johtamisosaamista sekä edistää terveyttä ja ehkäistä sai-

rautta toiminnan perustana. Ohjelman kolme keskeisintä kokonaisuutta ovat asiakas/ poti-

las keskiössä, henkilöstön saatavuuden, pysyvyyden ja työhyvinvoinnin varmistaminen 

sekä mahdollistaa terveyskeskuksia panostamaan terveyshyödyn tuottamiseen. (Kaste 

2010.) 

Espoon kaupungin ja STM Hyvä vastaanottohanke osallistuvat terveys- ja sosiaalipalve-

luita tuottavat yksiköt parantavat saatavuutta ja kehittävät prosessejaan potilas/asiakas-

keskeisesti. Osallistuvat yksiköt mittaavat kysyntää, tarjontaa sekä niiden vaihtelua. Yksi-

köissä tavoitteena ovat saatavuuden parantaminen suomalaisissa terveyspalveluiden yk-

siköissä, työn hallinnan parantaminen sekä oman työn menetelmien järjestelmällinen 

käyttö, parantaa resurssien käyttöä ja palvelutuotantoa sekä vähentää hukkaa. Lisäksi ta-

voitteina on lisätä työtyytyväisyyttä ja työn hallintaa suomalaisissa sosiaali- ja terveyden-

huollon yksiköissä. Hankkeen tuloksista merkittävimpiä olivat hyvien ja innostavien koti-

maisten esimerkkien syntymistä ja mittauksin osoitettua palvelujen saatavuuden parantu-

mista usealla terveysasemalla jo työn alkuvaiheessa. Kehittämistyöllä vaikutetaan ratkai-

sevasti parempaan saatavuuteen. Tuloksia edistävät tekijät ovat sitoutunut johtajuus, jat-

kuvat mittaukset sekä ammattilaisten keskuudessa tapahtuvat näkökulman ja asenteiden 

muutokset. Hankeen tulosten mukaan asiakastyytyväisyys on lisääntynyt ja samoin myös 

henkilökunnan työtyytyväisyys, kun vastaanottoaikoja on aiempaa enemmän tarjolla. Täl-

löin parempi hoidon saatavuus ennustaa sekä parempaa potilas- että työntekijätyytyväi-

syyttä. Hyvät ja innostavat esimerkit onnistuneesta kehittämistyöstä kannustavat myös 

muita kokeilemaan uusia ideoita ja hankkeen saama julkisuus auttaa menetelmän levittä-

mistä edelleen. (Hyvä vastaanotto 2014.) 

Töölön terveysasemalla hyvä vastaanotto- hankkeen alussa 2011 hoitohenkilökunnan 

vaihtuvuus oli suurta ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen lisäsi pitkien hoitojonojen 

aiheuttamaa kuormitusta. Terveysaseman työtehtävissä tehtiin uudelleen sijoittelua tavoit-

teena parantaa työn hallittavuutta. 2012 Töölössä otettiin käyttöön takaisinsoittojärjes-

telmä, joka helpotti ajanvaraustyötä, mutta lisääntyneen puhelintyön myötä hoitajien vas-

taanotto-ajat toisaalta vähenivät. Haasteena 2012 oli terveysaseman henkilökunnan vaih-

tuvuus, joka vähensi entisestään ajanvarausvastaanottoja. Töölön terveysasemalla luotiin 

uusia toimintatapoja esimerkiksi päivystysvastaanotolle lääkäri hoitajan työpariksi ja 

tarkka hoidon tarpeen arvio, milloin potilas tarvitsee lääkäriä, otettiin käyttöön. Kehitystyön 
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myötä henkilökunnan vaihtuvuus on vähentynyt ja ajanvarausvastaanottojen määrä ta-

saantunut. (Lehikoinen, Meriniemi yms. 2012.) 

Etelä-Savossa ikääntyvien palveluneuvonta ja ohjausta toteutetaan asiakaslähtöisesti mo-

nitoimijaisena yhteistyönä. Yhteistyössä osallistujina ovat asiakkaan ja läheisen lisäksi tar-

velähtöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset; palveluohjaaja, sairaanhoitaja, 

lääkäri/geriatri, sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, ravit-

semusterapeutti, suuhygienisti ja farmaseutti. Vuoden 2019 aikana ikääntyneen toiminta-

kyvyn ja palvelutarpeen arviointiin otetaan käyttöön maakunnallisesti yhteneväinen RAI-

arviointimittari. Palveluohjaus toteutetaan yhden kontaktin periaatteella, jossa asiakkaalle 

määritellään omatyöntekijä tai asiakasvastaava. Etelä-Savossa on keskitetyn palveluoh-

jauksen (Kaapo) mallin mukainen palvelu- ja asiakasohjauskeskus Essote Ky:n Omatori. 

Omatorin kautta välittyy kaikkien Essoten kuntien palvelu- ja asiakasohjaus. Käytössä on 

myös internetpohjainen Huoli-ohjelma, minkä kautta kuka tahansa voi ilmoittaa huolensa 

ikääntyvän arjessa pärjäämisestä, myös läheiset. Tarkoitus on käyttää ohjausta ja neu-

vontaa digitaalisina palveluina ja etähoivan välityksellä. (Ahokas-Kukkonen 2018. 11-14.) 

Lauttasaari-hanke 2011–2013 oli kaupunkilähtöinen hanke, jossa oli tarkoitus yhdistää jul-

kisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Hankkeessa on arvioitu verkostojen ra-

kennetta, verkoston palvelumuotoilu ja pilotointia. Tutkimuksen tulosten mukaan asiakas-

keskeinen verkosto oli löyhä ja verkostossa oli rakenteellisia aukkoja. Kuntasektorilla ver-

kostoituminen on hieman parempaa verrattuna kolmanteen ja yksityiseen sektoriin. Ver-

koston kehittyminen vaatii luottamusta, resursseja sekä organisaatiossa ymmärrystä ver-

kostojen tarpeellisuudesta.  (Nykänen & Jyrämä, 2013.) Palveluohjauksen kannalta ver-

kostoituminen on tärkeää, jotta asiakasta saadaan palveluohjattua yksilöllisesti. Verkostoi-

tumisen löyhyys tulisi saada pois ja verkostot toimivammiksi. 

Rovaniemen kaupungissa keskitytään keskussairaalan ja kaupungin perusterveydenhuol-

lon yhteistyön kehittämiseen sekä tiettyjen perustason akuuttitoimintojen keskittämiseen 

keskussairaalaan. Projekti tavoitteena on edistää uuden integroidun toimintamallin muo-

dostumista Rovaniemen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kartoittaa muutoksen asetta-

mat vaatimukset rakennusten ja ympäristön kehittämisessä. Visiona on uudistuva terveys-

keskus. Kuntouttava hoitotyö korostuu ikääntyvän väestön hoidossa. Erikoissairaanhoidon 

ja perusterveydenhuollon integraatio korostuu toiminnassa. (Anttila, Huttunen ym. 2011, 

28.) Perusterveydenhuollon rakennukset ovat tulleet ikääntyvän väestön tavoin tilantee-

seen, jossa on hyvä arvioida erilaisia mahdollisuuksia muokata tiloja tulevaisuudessa toi-

mivammiksi ja säästää samalla resursseja sekä päällekkäisiä toimintoja. 
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Eksoten strategiatyö valmistui 2011, joista ensimmäinen osio on perinteisempi, hakee ko-

konaisratkaisua nykyisen organisaation pohjalta ja uusi sairaala toimisi noin 50 vuotta eli 

varsin pitkällä tähtäimellä. Eksoten uusi innovatiivinen malli keskittyy ikääntyvän yhteis-

kunnan palvelumalleihin. Projektissa on mietitty keskitetty malli ja lähipalvelujen rakenne, 

joiden innoittajana on toiminut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja lastensairaalan uusi 

malli. Projektin keskeinen innovaatio on uusi nelitasoinen palvelurakenne, jossa palvelut 

pystytään jakamaan neljään kokonaisuuteen seuraavasti: raskaasti rakennettu 24h/7p 

ydinsairaala (akuutti hoito ja toimenpiteet), elektiivinen sairaala (ongelmalähtöiset osaa-

miskeskukset), kuntoutussairaala (kunnon palautus ja ylläpito) ja lähipalveluverkko (pysy-

vät hoitosuhteet ja terveyden edistäminen). Innovaatio perustuu erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon integraatiolle.  (Aalto, Anttila. 2011, 52, 58.) 

Suomessa alettiin kiinnittää enemmän huomiota potilasturvallisuuteen ja sen ongelmiin 

2000-luvulla, mutta esimerkiksi USA, Australia, Kanada, Iso-Britannia, Hollanti ja muut 

pohjoismaat ovat olleet huomattavasti Suomea pidemmällä potilasturvallisuuden edistä-

mistyössä. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty mm. WHO:n, OECD:n, Euroopan neuvos-

ton ja EU:n toiminnoissa sekä Pohjoismaisen Ministerineuvoston toiminnan puitteissa. 

STM:n Kansallinen Potilasturvallisuusstrategia 2009 – 2013 edelsi vuonna 2011 voimaan 

astunutta lainsäädäntöä, jossa käsiteltiin potilasturvallisuutta neljästä eri näkökulmasta, 

joita olivat turvallisuuskulttuuri, vastuu, johtaminen ja säädökset. Strategian tavoitteet ovat 

potilaan, asiakkaiden ja läheisten osallistaminen potilas- ja asiakasturvallisuuden varmis-

tamiseen ja kehittämiseen, laatu ja potilas- ja asiakasturvallisuus osana riskienhallintaa, 

turvalliset palveluprosessit ja toimintatavat, riittävät resurssit ja osaaminen turvallisen hoi-

don ja hoivan edellytyksinä, laadun seuranta ja kansallinen potilas- ja asiakasturvallisuu-

den edistäminen. Maakunta- ja soteuudistus luo uusia mahdollisuuksia turvallisuuskulttuu-

rin vahvistamiseen sekä turvallisuutta edistävien käytäntöjen yhtenäistämiseen sekä poti-

las- ja asiakasturvallisuuden ja laadun parantamiseen. (HUS 2017; STM 2017, 12-13.) 
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4 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMINEN 

 

4.1 Kehittämishankkeen eteneminen 

Kehittämishanke sai alkunsa 2017 syksyllä, kun Porvoon terveysasemalla sai päätökseen 

projekti, joka päivitti toimintamallit tarkkailuun, kiirevastaanotolle ja ohjeistuksen laborato-

riokokeista varattaessa vastaanottoaikaa lääkärille tai hoitajalle. Yhtenäisten toimintamal-

lien kehitys vaati palveluohjausmallin päivittämistä, jotta käytännössä toteutus onnistuisi. 

Kehittämishankkeen tarkoitus oli tuottaa selkeä palveluohjausmallin käytännön työtä oh-

jaamaan, lisäämään tehokkuutta ja asiakasturvallisuutta sekä ylläpitää laatua. Kehittämis-

hankkeen toimijoina toimivat terveysaseman sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, terveys-

keskusavustajat ja osastonhoitaja.  Kehittämishankkeen toimintaympäristönä toimii lääkä-

rin ja hoitajan vastaanotto sisältäen hoidontarpeen arvion neuvonnassa, takasinsoittojär-

jestelmän TeleQ:ssa ja kiirevastanotolla.  

Kuviossa 2. kuvataan kehittämishankkeen aikataulua. Alku vuodesta 2018 valitsin kehittä-

mishankkeen aiheen, aloin rakentamaan kehittämissuunnitelmaa ja kasaamaan työelämä-

tiimiä. Kehittämissuunnitelma alkoi rajautumaan melko nopeasti, koska aiemmat Porvoon 

terveysaseman hoitomallit, Lean ym. projektit tarvitsivat selkeän jatkumon toimintojen yh-

tenäistämiseksi. Hoitohenkilökunnan osallistamiseksi alkoi kyselyn kehittäminen, johon 

osallistui Porvoon terveysaseman ylilääkäri ja osastonhoitaja. Kysely muokattiin koske-

maan hoitomallien ja sähköisten apuvälineiden käyttöä ja työhyvinvointiin liittyvällä kysy-

myksillä. Kyselyssä oli vaihtoehto- ja avoimia kysymyksiä. Huhtikuussa webropol kysely 

avattiin henkilökunnalle, heillä oli kaksi viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Kyselyyn henkilö-

kunta sai vastata anonyymisti monipuolisten ja rehellisten vastausten turvaamiseksi. Tou-

kokuussa 2018 kirjasin, avasin ja tulkitsin tuloksia ja kirjoitin kehittämishankkeen kirjallista 

työtä. Tiimi arvioi työtä yksilöinä sekä yhdessä ryhmässä antaen kehitysehdotuksia ja arvi-

oimalla palveluohjausmallin kehittymistä vastamaan Porvoon terveysaseman tarpeisiin. 

Loppu vuoden 2018 ja vuoden 2019 alku on mennyt kehittämishankkeen puhtaaksi kirjoit-

tamisessa. 
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Kuvio 2. Kehittämishankkeen eteneminen 

 

 

4.2 Toimintatutkimus lähestymistapana 

Perinteisesti kehittämistä lähestytään käytäntö orientoidusti tai puhtaasti tutkimuksellisen 

tiedontuotannon näkökulmasta. Toimintatutkimus on suuntaus, joka korostaa todellisuu-

den muuntamista osana prosessia. Toimintatutkimuksessa käytäntö ja teoria yhdistyvät. 

Toimintatutkimuksen tarkoitus on saada muutos todellisuuteen ja samalla tutkia näitä 

muutoksia. Toimintatutkimuksen prosessi jakautuu perusteluun, organisointiin, toteutuk-

seen, levittämiseen ja arviointiin. Kehittämisprosessia voidaan kuvata erilaisten mallien 

avulla, kuten esimerkiksi lineaarinen malli, spiraalimalli ja tasomalli. (Toikko & Rantanen 

2018, 64–69.)  

Toimintatutkimus pyrkii käytännön toiminnan ja teoreettisen tutkimuksen vuorovaikutuk-

seen. Toimintatutkimuksen tavoitteena on siirtyä hierarkisesta organisaatiokeskeisestä 

kohti verkostuneita organisaatioita ja toimintatapoja, jotka hyödyntävät työntekijöiden 
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osaamista ja asiantuntemusta. Toimintatutkimuksen tarkoitus on jakaa vastuuta työnteki-

jöille ja samalla tukea työtekijöiden voimaantumista. Toimintatutkimuksessa työtehtävien 

suunnittelu siirtyy itseohjautuville tiimeille. Toimintatutkimuksen keskeiset piirteet ovat käy-

tännön toimintojen kehittäminen, osallistujien toimintojensa ymmärtämiskyvyn lisääntymi-

nen ja toimintatilanteen kehittyminen. (Suojanen 2014.) Lewinin (1946) mukaan toiminta-

tutkimus on osa kehittämishanketta. Toimintatutkimus toimii kehitystoiminnan välineenä ja 

tutkija osallistuu prosessiin. Toimintatutkimus pyrkii etsimään organisaation toiminnallisiin 

ongelmiin ratkaisua. (Lewin 1946.) 

Toikko ja Rantasen (2018) mukaan toimintatutkimusta voidaan lähestyä myös proses-

sinäkökulmasta. Tällöin kehittämishanke etenee toiminnan perustelusta ja organisoinnista 

toteutukseen ja arviointiin. Toimintatutkimuksessa kehittämistoiminnan perustana on pal-

velun kehittäminen. Lähtökohtana on osallistava tutkimus, jossa toiminnallinen tutkimus 

on yhteisöä rakentavan ja muuttava voima. Käytännön läheisen, monipuolisen ja toimivan 

kehittämistoiminnan edellytyksenä on reflektoiva kokemustieto, näyttöperustaisen ja tie-

teellisen lähestymistavan yhdistäminen. (Toikko, Rantanen 2018. 10, 157,174) 

Toimintatutkimuksessa tiedonkeruu, aineiston analysointi ja käytännön kehittäminen sekä 

muuttaminen tapahtuvat samanaikaisesti. Työyhteisön osallistaminen heti yhteisellä suun-

nittelulla, jonka aikana tehdään nykytilan ja historian kartoitus. Toimintatutkimus voi pie-

nimmillään olla oman työn kehittämistä, mutta tällöinkin kehittäminen on vuorovaikutuk-

sessa muiden toimijoiden kanssa. Ominaista toimintatutkimukselle on muutosprosessin 

syklinen eteneminen. Usein toimintatutkimuksen avulla luodaan uusia toimintatapoja tai 

työvälineitä. Näiden toimivuutta on havainnoitava, jotta saadaan käsitys muutoksen toimi-

vuudesta. Havainnointia tehdään erilaisten tiedonkeruumenetelmien avulla. Toimintoja pa-

rannetaan havaintojen, analysoidun tiedon ja reflektion kautta. Tällä tavoin syntyy kehittä-

misen sykli. (Salonen yms. 2017,40-41) 

Toimintatutkimus on tilanteeseen sidottua, käytännönläheistä ja reflektiivistä, jonka lähtö-

kohtana on yhteisössä esiin noussut ja ratkaisua vaativa käytännöllinen ongelma. Toimin-

tatutkimus rajataan ajallisesti rajattu tutkimus- ja kehittämisprojektiksi, jossa suunnitellaan 

ja kokeillaan uusia toimintatapoja. Toimintatutkimuksessa voidaan yhdistellä laadullisia ja 

määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Lähestymistapoja on useita, mutta yhdistävänä tekijänä 

ovat tutkijan ja tutkittavien aktiivisuus ja sitoutuminen yhteistyöhön, jota tukee keskinäinen 

luottamuksellinen kommunikointi. Toimintatutkimuksen avulla pystytään hyödyntämään 

työntekijöiden tietoja, taitoja ja osaamista käytännön toiminnasta ja toimintaympäristöstä.  

(Antinaho 2018,19–20) 
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4.3 Kokeilemalla kehittämisen menetelmä 

Lähtökohtaisesti, kun kehitettävää idea lähestytään eri näkökulmista ja mietitään erilaisia 

vaihtoehtoja ja lähestymistapoja sen ratkaisemiseksi, tuotetaan paljon kehitettäviä ideoita 

vastaamaan tarpeeseen. Kokeilun ideoita voi olla haastava tuottaa, mutta onnistuneet ko-

keilut tuottavat ideoita, joista validoituja toteutuskelpoisia asioita käytetään ja lopullisen 

ratkaisun kannalta haitallisia asioita jätetään pois. Kokeilemalla kehittäminen tuottaa uusia 

ideoita kehittämiseen jokaisen kokeilusyklin aikana. (Hassi, Paju & Maila 2015, 35–44.) 

Kokeilemalla kehittämisen prosessi luodaan uutta ja havainnollistaa, mikäli kehitettävä 

idea ei toimi käytännössä. Prosessin vaiheet ovat tavoite, tarve, kehitettävät ideat, kokeilut 

ja lopputulos. Prosessin vaiheiden välillä liikutaan iteratiivisesti eli toistuvasti. Tavoite voi 

olla suurempi päämäärä tai jotain konkreettista. Tarve on aina konkreettinen ongelma tai 

haaste, jota kehitettävällä idealla pyritään ratkaisemaan. Oleellista on ratkaista ongelmat 

asiakasnäkökulmasta. Kehitettävät ideat ovat hyviä ja kehittämiskelpoisia ideoita ilman 

ongelmaa, joka vaatii ratkaisua. Kaikista vaiheista voi lähteä liikkeelle, mutta jokainen on 

pohtimisen arvoinen ennen siirtymistä seuraavan vaiheeseen. Tärkeintä on tunnistaa 

asiakastarve. Kokeilut vaiheessa on kokeilujen avulla tarkoitus testata kehitettävän ideaa 

tosielämässä. Ajan ja asiakaskokemusten myötä muodostetaan käsitys lopputuloksesta. 

Pohjatyöhön kuuluu epävarmuuksien tunnistaminen. Kokeiluasetelman ja prototyypin 

suunnittelu tapahtuu usein samaan aikaan ja myös palautteen keruu kokeilun aikana on 

tärkeää, jotta saadaan tietoa palvelun toimivuudesta. Reflektoinnille tulee varata aikaa, 

koska kokeilemalla kehittämällä on tarkoitus tuottaa myös puuttuvaa tietoa. (Hassi, Paju, 

Maila 2015, 35–44.)  

Tässä kehittämishankkeessa kokeilemalla kehitettiin TeleQ takaisinsoittojärjestelmän toi-

mivuutta henkilökunnan käyttäjänäkökulmasta tiimin avulla. Tiimiin kuuluu sairaanhoitaja, 

terveydenhoitaja, omatiimin vastuuhoitaja ja osastonhoitaja sekä käyttöliittymän asiantun-

tija. Käyttäjänäkökulmana on henkilökunnan käyttönäkymän selkeyttäminen, omatiimin liit-

täminen takaisinsoittojärjestelmään ja samalla palvelukokemuksen parantaminen asiakas-

käyttöryhmälle. Kuvio 3. kuvaa kokeilemalla kehittämisen prosessia, joka liikkuu edesta-

kaisin riippuen jokaisen prosessivaiheen tuotoksesta päämääränä kokeilujen avulla saada 

toimiva lopputulos tai huomata toimimattomuus.  

Potilaalla on oikeus saada terveysasemaan välitön puhelinyhteys virka-aikana, mutta hoi-

don tarpeen arvio on tehtävä kolmantena päivänä yhteydenotosta, mikäli arvioita ei pys-

tytty tekemään puhelin yhteyden avulla. Oikeus potilaalla on päästä kiireelliseen hoitoon 

nopeasti ja tarvittaessa päivystyspotilaana. Hoitotakuu on kolme kuukautta, mutta perus-
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tellusti hoitoa voidaan lykätä enimmillään kuuteen kuukauteen. Potilas voi valita hoitopaik-

kansa tietyin rajoituksin. Kirjallisella ilmoituksella potilas valitsee oman tai jonkun muun 

kunnan terveysaseman ja pääsee hoitoon valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen 

viikon kuluttua ilmoituksesta. Potilaalla on oikeus saada hoitoa toisella paikkakunnalla, mi-

käli hän oleskelee siellä säännöllisesti tai pidempiä aikoja, mutta hän tarvitsee omalta ter-

veysasemaltaan hoitosuunnitelman hoidostaan. (Valvira 2016.) 

 

 

 

 

Kuvio 3. Kehittämisen ideat (Salminen 2018 mukaillen Hassi, Paju & Maila 2015, 43) 

 

 

Kokeilemalla kehittämisen tavoitteeksi TeleQ Takaisinsoittojärjestelmälle ideariihen jäl-

keen jäi, että asiakas tavoitetaan saman päivän aikana, kun hän on ottanut yhteyden ter-

veysasemalle ja jättänyt soittopyynnön tai peruutuksen järjestelmään. Toinen tavoite asia-

kaspalautteen perusteella oli selkeyttää hoidontarpeen arviota ja liittää omatiimi soittojär-

jestelmään. Omatiimin vastaanotot ovat diabetes-, avh- eli aivoverenkiertohäiriö ja astma-

hoitajien vastaanotot sekä määräaikaiskontrollit. Tarpeet tiimi ideoi henkilökunnan, asiak-
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kaiden ja johdon palautteiden perusteella. Kehitettävät ideat lähtivät järjestelmän muok-

kaamisesta toimivammaksi ja ohjeistusten selkeyttämisestä asiakasnäkökulmasta. Kokei-

luna nauhoitettiin uudet ja selkeät sekä päivitetyt ohjeet asiakkaalle. Ohjeistuksen avulla 

potilas valitsee palvelunkielen (suomi tai ruotsi tai muu) sekä tarpeen päivystys tai ter-

veysneuvonta. Omatiimi lisättiin oikeudet muokata järjestelmää osastonhoitajalle ja apu-

laisosastonhoitajalle. Omatiimin puheluihin vastaavat kaikki omatiimissä työskentelevät 

hoitajat, ensisijainen vastuu on omatiimin koordinaattorilla. 

TeleQ takaisinsoittojärjestelmä muokattiin aamupäivisin klo 8-12 ottamaan vastaan takai-

sinsoittoja maksimi määrä vastaajien mukaan, aikaisemman ryhmittelyn päivystys aamu-

päivisin klo 8-10 ja terveysneuvonta klo 10–12 sijaan. Iltapäivälle muokkaus toteutettiin ot-

tamaan vastaan sekä päivystys- että terveysneuvontapuheluita. Muokkauksella pyrittiin 

puheluiden sijoittelun avulla reaaliaikaiseen tuloksen saamiseen, koska takaisinsoittojär-

jestelmä huomioi kuinka monta vastaajaa reaaliajassa on. Käytännössä järjestelmä tulkitsi 

kaikkien kirjautuneiden ottavan vastaan puheluita ja ottaa puheluita sen mukaan. Omatii-

min puhelut eroteltiin (nimikkeellä omatiimi) terveysaseman puheluista helpottamaan oma-

tiiminkoordinaattorin ja omatiiminhoitajien työskentelyä. Vain omatiimin hoitajille näkyy 

omatiimin puhelut, joten muu henkilökunta ei voi ottaa puheluita. Omatiimi sai myös oman 

puhelinnumeron, jonka potilas saa terveysasemalta määräaikaiskontrollia varatessaan. 

Omatiimin puheluihin vastaa päivittäin omatiimin koordinaattori ja omatiiminhoitajat, jotka 

kirjautuvat järjestelmään. 

Kokeilun lopputuloksena omatiimi jäi takaisinsoittojärjestelmään. Omatiimin koordinaattori 

tavoitti potilaat saman päivän aikana eikä jonoa päässyt syntymään tavoitteiden mukai-

sesti. Aiemmin omatiiminkoordinaattorilla oli ajanvarauskirja, jonne potilaiden tiedot siirret-

tiin odottamaan yhteydenottoa ennen omatiimin liittämistä TeleQ: n. Omatiimin ajanva-

rauskirjan asiakaskontakteja omatiimin koordinaattori ehti purkaa, kun omatiimin puhelui-

hin vastaaminen sujui suunnitellusti. Ajanvarauskirja poistettiin, kun se tyhjentyi ja asiak-

kaat soittavat jatkossa TeleQ:n kautta hoidon tarpeen arviota varten. 

Viikon aikana kokeilu terveysaseman muista puheluista ei tuottanut selkeitä parannuksia 

soittojärjestelmän muokkauksella, joten tiimi piti uuden palaverin ja toteutettiin toinen ko-

keilemalla kehittämisen prosessi. Takaisinsoittojärjestelmä TeleQ muokattiin yhdessä tii-

min sekä palveluntuottajan asiantuntijan kanssa uudelleen vastaamaan haasteeseen, että 

takaisinsoittojärjestelmä TeleQ täyttyi puheluista, ei vastaanottanut puheluita enää ja il-

moitti soittajalle järjestelmän olevan kiinni. Osa syy ongelmaan oli, että järjestelmän tuot-

taja ilmoitti teknisistä ongelmista koko järjestelmässä, ei vain Porvoon terveysasemalla. 

Tekniset ongelmat organisaatio lupasi ratkaista mahdollisimman pian. Toinen kokeilemalla 
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kehittäminen onnistui paremmin ja tulosten mukaan järjestelmä pystyi vastaamaan parem-

min soitettuihin puheluihin eikä täyttynyt kesken päivän, kuten aiemmin oli haasteena. Pal-

velun tuottaja ei pystynyt täysin korjaamaan teknisiä ongelmia, jotka ajoittain haastavat 

käyttäjiä eli henkilökuntaa sekä asiakkaita, jotka soittavat järjestelmään. Kehittäminen jat-

kuu yhteistyössä yhdessä tiimin sekä palveluntuottajan asiantuntijoiden. 

4.4 Aineiston keruumenetelmä 

Tiedonkeruumenetelmä valitaan tutkimusongelman perusteella. Useimmiten käytetään 

postikyselyä, puhelin- tai käyntihaastattelua, informoitua kyselyä ja viime vuosina yleisty-

nyttä internet kyselyä. Internet kyselyt soveltuvat vain ryhmille, joilla mahdollisuus interne-

tin käyttöön. Internetlomakkeen tekeminen vaatii asiantuntemusta ja tutkimuksen lopputu-

lokseen vaikuttaa kyselyn tekninen toteutus. Kyselyn kohdentaminen oikealle kohderyh-

mälle on tärkeää, tutkijan tulee ratkaista kuinka toimittaa tutkittavalle tieto kyselystä ja ettei 

sama henkilö vastaa useaan kertaan. Survey tutkimukseksi kutsutaan suunnitelmallista 

kysely- tai haastattelututkimusta. Survey tutkimuksen aineisto kerätään tutkimuslomaketta 

käyttäen ja se on taloudellinen sekä tehokas tapa kerätä tietoa. (Heikkilä 2014, 16–17.) 

Kehittämishankeen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin Webropol kyselyä.  

Aineiston keruumenetelmän avulla voidaan saada kvalitatiivista eli laadullista ja kvantitatii-

vista eli määrällistä materiaalia. Laadullisen aineiston materiaalina ovat avointen kysymys-

ten vastaukset ja kommentoinnit kirjoitetaan kirjalliseen muotoon eli litteroidaan. Litteroitu 

aineisto ryhmiteltiin teemoittain teoreettisen kehyksen pohjalta. Kvantitatiivinen tutkimuk-

sessa käytetään standardoituja tutkimuslomakkeita, joissa on valmiit vastausvaihtoehdot. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla saadaan kartoitettua olemassa oleva tilanne. Kvantita-

tiivisella tutkimuksella pyritään ymmärtämään tutkimuskohdetta. Otos voi olla pienikin 

ryhmä, jota analysoidaan mahdollisimman tarkasti. (Heikkilä 2014b, 15.) 

Kyselylomake perustuu kehittämishankkeen tavoitteeseen ja teoriaan. Kyselylomakkeen 

ulkonäköön on hyvä kiinnittää huomiota, kun tavoitteena mahdollisimman laaja otos. Hy-

vät ja selkeät kysymykset ovat kehittämishankkeen perusedellytyksiä. Strukturoidussa ky-

selyssä on valmiit vastausvaihtoehdot, joita rastitaan tai ympyröidään. Strukturoitu kysely 

helpottaa vastausten käsittelyä.  Kyselytutkimuksessa voi olla mukana muutama avoin ky-

symys, kunhan vastaajan ajatusten suuntaa on rajattu. Avoin kysymys on tarkoituksenmu-

kainen, kun vaihtoehtoja ei tunneta tarkkaan ja tavoitteena on saada monipuolisia vas-

tauksia. Monivalintakysymyksessä vastaaja voi valita useita vaihtoehtoja. (Heikkilä 2014, 

45–48.) Kehittämishankkeessa oli strukturoituja kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ja 

avoimia kysymyksiä. Strukturoidut kysymykset olivat täsmällisiä tosiasiakysymyksiä. 
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Webpropol ohjelmiston kautta vastauksista voi tehdä vertailuja tuloksista, erilaisia taulu-

koita ja kuvioita. (Heikkilä 2014, 67).  

Tutkija tekee päätöksen mikä aineistossa kiinnostaa. Aineisto käydään läpi ja siitä merki-

tään asiat, jotka sisältyvät kehittämishankkeen tutkimusongelmaan. Merkityt asiat kerä-

tään yhteen ja luokitellaan teemoihin. Teemoista kirjoitetaan yhteenveto. (Tuomi, Sarajärvi 

2018.) Kvalitatiivinen aineisto kirjoitetaan sanalliseen muotoon eli litteroidaan. Litteroitu ai-

neiston analysointi aloitetaan lukemalla ja luokittelemalla samanlaisia asioita yhteen merk-

kaamalla niitä väreillä, merkeillä tai numeroilla. Tällä tavoin kootaan yhteenkuuluvat asiat 

yhteen aihepiirien mukaan. Merkattu aineisto järjestellään uudelleen ryhmittelemällä asiat 

omiin luokkiinsa eli teemoihin. Aiempi tieto ja sovitut käsitteet ohjaavat analysointia ja 

päättelyä. Teemat voidaan järjestää ja jäsentää kehittämishankkeen kannalta tarkoituk-

senmukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93, 96.)  

Kuviossa 4. kuvataan aineiston keruun eteneminen. Kvantitatiivinen aineisto koottiin yh-

teen sähköisesti ja Webropol ohjelman avulla analysoitiin tilastollisesti. Kvantitatiivisen ai-

neiston tulokset esitetään numeraalisesti, graafisesti ja sanallisesti. Kvalitatiivisen aineis-

ton tulokset tulkitaan teorian vasten ja syntyy johtopäätöksiä. Kehittämishankkeen tulokset 

ja johtopäätökset esitetään sanalisesti. Esittämistapa on tarkoituksenmukainen tulosten ja 

lukijan kannalta. Kehittämishankkeen raportissa on huomioitava tarkasti, miten esitettävä 

informaatio, esittämistapa ja sijainti on kirjattu raportissa ovat suhteessa toisiinsa. Tulok-

set tiivistettiin ja johtopäätökset kirjattiin auki. Lopuksi johtopäätöksiä tarkasteltiin tietope-

rustan pohjalta palveluohjauksen, terveysaseman ja digitalisaation kautta. (Tuomi, Sara-

järvi 2018.)  

Kvalitatiivisen aineiston analyysin kolme vaihetta ovat kyselylomakkeiden tarkistus, aineis-

ton muokkaaminen numeraaliseen muotoon ja tallennetun aineiston tarkistaminen. Aineis-

ton käsittely alkaa, kun kyselylomakkeista on saatu aineisto kerättyä, tiedot syötetään ja 

tallennetaan numeraalisen muotoon tietokoneelle. Kun aineisto on palautettu, tutkija tar-

kistaa aineiston ja poistaa puutteellisesti täytetyt lomakkeet. Tutkija aloittaa aineiston ana-

lyysin numeroimalla juoksevalla numerolla palautetut kyselylomakkeet tarkistettavuuden 

vuoksi. Tämän jälkeen tietojen tallentaminen alkaa tutkijan valitsemaan ohjelmaan. Ai-

neisto muokataan havaintomatriisiin eli taulukkoon, johon muuttujia koskevat havainnot 

syötetään. WWW-kyselyissä tiedot kirjautuvat suoraan tietokantaan, tieto tallentuu nope-

asti tilasto-ohjelmiin ja tutkija pääsee suoraan aineiston tarkastusvaiheeseen aineiston 

analyysissä. (Vilkka 2007,105–106; 111.)  
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Kuvio 4. Aineiston keruun eteneminen 

 

 

Tässä kehittämishankkeessa aineisto tallentui Webropoliin, kun vastaajat lähettivät kyse-

lyn vastauksen. Tutkija tarkistaa aineiston syötön jälkeen muuttujien nimet ja arvot, jotta 

analyysivaihe ei johda tulkintavirheisiin virheellisten muuttujien vuoksi. Avointen kysymys-

ten analysointivaiheessa ilmenee usein uutta tietoa, joka johtaa uusien muuttujien ja nii-

den arvojen määrittämiseen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa hyvin toteutettu suunnittelu ja 

tilastointiohjelmat helpottavat analyysivaihetta. (Vilkka 2007,114–117.) Tarkastin aineiston 

ja kirjasin aineiston. Webprolin avulla aineisto kirjautui helposti luettavaan, tulkittavaan ja 

analysoitavaan muotoon. 

Tämän kehittämishankkeen keskivaiheilla tehtiin Porvoon terveysaseman hoitohenkilö-

kunnalle Webropol kyselynä. Webropol on työkalu, jonka avulla kysely luodaan. Mahdolli-

suuskina on avoimia, vaihtoehto tai kyllä/ei vastauksia. Webropolin avulla tuloksia voidaan 

tarkastella monin eri tavoin, mutta myös vertailla tuloksia sekä yhdistellä eri kyselyitä. Tut-

kimustulosten data muokataan kehittämishankkeeseen sopivaan muotoon valiten eri ana-

lyysimenetelmien avulla. Avoimet kysymykset tutkijan tulee analysoida itse. Webropol 

mahdollistaa erilaisten tulosten ilmaisun kaavioina, taulukoina tai tunnuslukuina diagram-

mien, pylväiden tai taulukoiden avulla. Webropol kertoo kyselyn vastausprosentin, joka ei 
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kerro vastausten laadusta. Mikäli vastausprosentti jää matalaksi, on tutkijan arvioitava 

ovatko oikeantyyppiset vastaajat vastanneet kyselyyn ja mikä muu tekijä on vaikuttanut 

kyselyn matalaan vastausprosenttiin. Vastausprosenttia voidaan yrittää nostaa muistutus-

viestillä ja palkinnoilla eli ”porkkanoilla”. (LAMK 2018.) 

Muokkasin kehittämishankkeen kysymykset itse ja työelämän tiimi osallistui kysymyslo-

makkeen kehittämiseen, jotta varmistettiin työelämälähtöisyyden toteutuminen. Lähetin 

sähköisen kyselylomakkeen (liite1) huhtikuussa Porvoon terveysasemalla työskenteleville 

sairaanhoitajille, terveydenhoitajille sekä lähihoitajille, hoitohenkilökuntaa oli yhteensä 28. 

Kyselyn alustaminen tapahtui hoitohenkilökunnan aamupalaverissa, jossa avasin heille 

kehittämishankkeen tavoitteen, tarkoituksen ja aikataulun. Kerroin henkilökunnalle, että 

kyselyyn vastataan anonyymisti ja kysely lähetetään hoitohenkilökunnan sähköpostiin link-

kinä, mihin oli kaksi viikkoa aikaa vastata. Kaksi henkilöä esitestasi kyselylomakkeen, 

josta antoivat palautetta. Kyselyyn lisättiin yksi lisäkysymys liittyen työhyvinvointiin esites-

tauksen pohjalta ja organisaation toiveesta.  

Kyselylomakkeen avulla selvitettiin hoitohenkilökunnan asenteita Porvoon terveysaseman 

toimintamalleja kohtaan: kyselyn avulla haluttiin selvittää, minkälaisia toimintamalleja he 

käyttivät työssään päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Kysymyksillä selvitettiin samalla 

henkilöstön sähköisten apuvälineiden käyttöä. Väittämät kohdistuivat käytettyihin sähköi-

siin sekä manuaalisiin apuvälineisiin. Väittämissä vaihtoehtoina oli käyttänyt/ tutustunut 

käyttää päivittäin tai käyttää malleja viikottain.  Avointen kysymysten avulla haluttiin selvit-

tää mitä uusia apuvälineitä henkilökunta kaipasi työhönsä ja aikaisempien apuvälineiden 

käytön tilannetta. Avointen kysymysten avulla selvitettiin myös henkilökunnan kiinnostu-

neisuutta tutustua uusiin apuvälineisiin ja ottaa niitä käyttöön työn tueksi. Muutaman avoi-

men kysymyksen perusteella haluttiin saada tietoa takaisinsoittojärjestelmä TeleQ:n vai-

kutuksista henkilökunnan työhön. Avointen kysymysten avulla haluttiin herättää vastaajien 

oma ajatusta työhyvinvoinnista sekä tarkoitus oli saada samalla tietoa, minkälaisia apuvä-

lineitä vastaajat tarvitsevat käytännön työhön. Kyselylomakkeen viimeinen kysymyksen 

tarkoitus oli antaa mahdollisuus palautteen antamiseen anonyymisti. Yksi avoin kysymys 

lisättiin kyselyyn organisaation toiveiden mukaisesti ja se liittyi henkilökunnan työhyvin-

vointi. Organisaatiossa kuukausittaiseen työhyvinvointikyselyyn vastaajien määrä on ajoit-

tain vähäinen. Tätä kysymystä ei ole tarkoitus analysoida tässä kehittämishankkeessa, 

vaan organisaatio hyödyntää siitä saatavaa tietoa omassa kehittämistoiminnassaan. 
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5 KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET 

 

5.1 Kehittämällä kokeilemisen tulokset 

Tässä kehittämishankkeessa kehitettiin TeleQ takaisinsoittojärjestelmän toimivuutta henki-

lökunnan käyttäjänäkökulmasta tiimin avulla. Tiimiin kuului sairaanhoitaja, terveydenhoi-

taja, omatiimin vastuuhoitaja ja osastonhoitaja sekä käyttöliittymän asiantuntija. Käyttä-

jänäkökulmana oli henkilökunnan käyttönäkymän selkeyttäminen, omatiimin liittäminen ta-

kaisinsoittojärjestelmään ja samalla palvelukokemuksen parantaminen asiakaskäyttöryh-

mälle. Kokeilemalla kehittämisen tavoitteena TeleQ Takaisinsoittojärjestelmälle ideariihen 

jälkeen jäivät, että asiakas tavoitetaan saman päivän aikana, kun hän on ottanut yhteyden 

terveysasemalle ja jättänyt soittopyynnön järjestelmään. Toinen tavoite oli asiakaspalaut-

teen perusteella selkeyttää hoidontarpeen arviota ja liittää omatiimi soittojärjestelmään. 

Tarpeet tiimi ideoi henkilökunnan, asiakas ja johdon palautteiden perusteella.  

Kehitettävät ideat lähtivät järjestelmän muokkaamisesta toimivammaksi ja ohjeistusten 

selkeyttämisestä asiakasnäkökulmasta. Kokeiluna nauhoitettiin uudet ja selkeät sekä päi-

vitetyt ohjeet asiakkaalle. Omatiimi lisättiin järjestelmään vastuukäyttäjälle sekä käyttöjär-

jestelmän hallinnointia ja sijaistamisen helpottamiseksi varten osastonhoitajalle ja kahdelle 

sairaanhoitajalle. Lopputuloksena kokeilulle omatiimi jäi takaisinsoittojärjestelmään. Tämä 

mahdollistaa kaikkien omatiimissä työskentelevien hoitajien vastaamisen omatiimipuhelui-

hin jatkossa. 

TeleQ takaisinsoittojärjestelmä muokattiin aamupäivisin ottamaan puheluita vastaan mak-

simi määrän vastaajien mukaan. Tavoitteena oli puheluiden mahtuminen järjestelmään 

paremmin ja vähentämään riskiä järjestelmän täyttymisestä ja sulkeutumisesta. Viikon ai-

kana kokeilu ei tuottanut selkeitä parannuksia soittojärjestelmän muokkauksella, joten pa-

lattiin vanhaan järjestelmään, jossa järjestelmä sijoittaa vastaajamäärän mukaan soitot 

järjestelmässä. Uusien nauhoitteiden seuraamista jatkettiin ja arvioitiin niiden toimivuutta 

sekä tarvittaessa uusitaan nauhoitteet. Kokeilemalla kehittämisestä Porvoon terveys-

asema sai rohkeutta lähteä lyhyissä ajanjaksoissa muokkaamaan takaisisinsoittojärjes-

telmä TeleQ:n toimintaa vastaamaan paremmin haasteisiin palvella asiakkaita ja henkilö-

kuntaa. Järjestelmää on muokattu kevään ja kesän 2018 aikana muutaman kerran käyttö-

liittymän asiantuntijan avulla. 
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5.2 Kyselyn tulokset 

Kysely toteutettiin huhtikuussa 2017 Porvoon terveysaseman hoitohenkilökunnalle, johon 

kuului lähihoitajia, sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Kyselyn avasi 15 henkilöä ja vas-

tauksen lähetti 11. Neljä oli avannut kyselyn, mutta ei lähettänyt vastausta eteenpäin, jo-

ten niitä ei voitu hyödyntää tuloksissa. Huomio kiinnittyi sähköisten apuvälineiden yleisty-

neeseen käyttöön vastaajien kesken, vaikka sähköisiä apuvälineiden tärkeyttä ei koettu 

suureksi tulosten perusteella.  

Jokaisen työpisteeseen (omatiimi, kiirevastaanotto, hoitajan/lääkärin ajanvarausvastaan-

otot, haavanhoidot, Marevan, neuvonta, kanslia (jossa vastataan TeleQ soittoihin)) tulos-

tettiin ja laminoitiin hoitomallit helpottamaan sekä yhtenäistämään työskentelyä. Vanhat 

hoitomallit hävitettiin samalla, jotta koko henkilökunta perehtyisi uusiin toimintamalleihin ja 

ottaisi ne aktiivisesti käyttöön. Tämä toimintamuoto yhtenäisti henkilökunnan toimintaa ja 

hoidontarpeenarviota. Uuden työntekijän perehdytykseen lisättiin uudet toimintamallit hel-

pottamaan perehtymistä, selkeyttämään toimintaa ja mahdollistamaan uuden työntekijän 

yhtenäistä hoidontarpeen arvion linjaa muiden työntekijöiden kanssa. 

Hoitomallien käyttöä kysyttiin henkilökunnalta webropol kyselyssä. Taulukko 1. kuvaa 

oliko vastaaja käyttänyt hoitomalleja, käyttikö vastaaja hoitomalleja päivittäin ja viikottain. 

Kyselyn mukaan lähes kaikki vastaajat käyttivät hoitomalleja vastaanotolla. Manuaalisia 

apuvälineitä vastanneet käyttivät vähemmän kuin sähköisiä. Manuaalisia vastaanotto ja 

puhelintyöskentelyn apuvälineitä olivat erilaiset hoitomallit, omat muistiinpanot ja perehdy-

tysmateriaali. Omia muistiinpanoja käytti yli puolet vastaajista, perehdytysmateriaalia vain 

muutama vastaajista, vastaanottotyöskentelyyn tarkoitettuja hoitomalleja puolestaan suu-

rin osa vastaajista, kiirevastaanoton hoitomalleja kolmas osa ja tarkkailun hoitomalleja 

vain muutama vastaajista. Hoitomallien käyttöönottaminen koettiin haastavaksi, mutta 

opittuaan käyttämään, vastaajat kokivat niiden helpottavan työskentelyä. 
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TAULUKKO 1. Porvoon terveysaseman henkilökunnan manuaalisten apuvälinei-

den käyttö 

 

 Käyttänyt Päivittäin Viikottain 

Perehdytys 1 2 2 

Omat muistiinpanot 1 6 6 

Kiirevastaanoton hoitomallit 1 4 4 

Tarkkailun hoitomallit 1 2 2 

Vastaanottoja varten olevat mallit kuten 
diabetes, verenpainetauti yms. 

1 10 10 

 

 

Taulukossa 2. on kuvattu erilaisten sähköisten palveluiden käyttämistä Porvoon terveys-

asemalla. Porvoon terveysaseman henkilökunta, joka kyselyyn vastasi, käytti suurimmaksi 

osaksi sähköisiä apuvälineitä kuten Kantaa ja Podiumia. Podium on sähköinen järjes-

telmä, jossa suunnitellaan ja varataan työvuorot. Porvoon terveysasemalla työvuorojen 

suunnittelu kuuluu apulaisosastonhoitajan työnkuvaan. Porvoon terveysasemalla käyte-

tään lääkäreillä ja hoitajilla omia erillisiä podium-ohjelmistoja. Hoitohenkilökunta kirjautuu 

hoitajien podiumiin sähköpostilla ja henkilökohtaisella salasanalla, mutta lääkärien po-

diumiin yleisellä sanasalalla. Potilastietojärjestelmä Effica, Terveysportti, takaisinsoittojär-

jestelmä TeleQ ja Navitasta, mistä henkilökunta näkee Porvoon sairaalan sähköisen poti-

lastietojärjestelmän, kaikki vastaajat käyttivät päivittäin ja viikoittain. Kelan sähköisiä pal-

veluita vastaajat puolestaan käyttivät selkeästi vähemmän.  Omaoloon oli vain yksi vas-

taajista tutustunut ja käyttänyt ajoittain päivittäin sekä harvemmin viikottain työssään. Ve-

rotoimiston sähköisisä sivuja yli puolet vastaajista käyttivät päivittäin ja viikottain. Avoi-

meen kysymykseen sähköisistä apuvälineistä oli mainittu, että vastaajilla oli käytössä päi-

vittäin google ja thl-internetsivut hoidon tarpeen arvion apuna. 
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TAULUKKO 2. Porvoon terveysaseman henkilökunnan sähköisten apuvälineiden 

käyttö 

 

 Kokeillut Päivittäin Viikottain 

Kanta 1 10 10 

KELA 1 9 9 

VERO 1 6 6 

Porvoon kaupungin e-palvelut 1 2 2 

Omaolo 1 1 1 

Effica 1 11 11 

TeleQ 1 11 11 

Navitas 1 11 11 

Podium 1 10 10 

Terveysportti 1 11 11 

 

Avoimena kysymyksenä oli kuinka takaisinsoittojärjestelmä TeleQ vaikuttaa työhön vas-

taajien työhön. Vastaajista osa koki takasinsoittojärjestelmä TeleQ:n päivittäisenä työka-

luna, jota käytettiin myös vastaanottotyöskentelyn ohessa. TeleQ:ta käytettiin, kun työpis-

teen työt oli tehty esimerkiksi ajanvaraus vastaanotoilla tai päivystyksessä. Osa vastaa-

jista koki haasteena, että harvoin oli pelkästään puhelimeen vastaamista vaan myös muita 

työnkuvaan liittyviä tehtäviä kuten postitusta, ohjausta ym. Useampi vastaajista koki takai-

sinsoittojärjestelmä TeleQ:n mahdollisuuden hallita omaa työaikaa. Vastaajista muutama 

koki takaisinsoittojärjestelmä TeleQ aiheuttavan paineita, kiirettä sekä ärsytystä, erityisesti 

kun ruotsinkielisiin puheluihin ei vastattu järjestyksessä vaan hypittiin niiden yli suomen-

kielisiin puheluihin. Takaisinsoittojärjestelmä TeleQ koettiin helpottavan reaali- aikaista pu-

heluiden seurantaa. Tämä puolestaan tuki esimiehen arviota henkilöresurssien lisäämi-

sestä, koska takaisinsoittojärjestelmän puheluihin ei pystytty vastaamaan suunnitellussa 

ajassa. Resurssien organisointi voi vastausten perusteella vaikuttaa vastaamistehokkuu-

teen ja asiakkaiden tyytymättömyyteen saada yhteys terveysasemaan. 

Osa vastaajista oli tyytyväisiä manuaalisiin ja sähköisiin apuvälineisin eikä kaivannut niitä 

lisää. Sen sijaa työpisteisiin toivottiin toimivia välineitä kuten sähköisiä pöytiä, toimivampia 
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kuulokkeita, tietokoneiden päivittämistä ja näppäimistöjen uusimista. Vastaanottotyösken-

telyä helpottamaan esitettiin konsultaatiolääkäriä päivittäin, koska nykyisellään toimivalla 

konsultilla oli liikaa tehtäviä vastata kaikkien puheluita vastaavien ja neuvonnasta soitta-

vien hoitajien kysymyksiin sekä päävastuuna tarkkailun potilaat. Avoimista kysymyksistä 

ilmeni myös toive saada lisä perehdytystä uusiin hoitomalleihin, sisäisen tiedotuksen ke-

hittämisestä ja lisää hoitomalleja toimintojen selkeyttämiseksi tämän hetkisten lisäksi. 

Sähköiseen potilastietojen kirjaamisjärjestelmään Efficaan vastaajat toivoivat selkeää ha-

kutoimintoa, selkeyttä toimintoihin ja mahdollisuutta lisätä muistioita.  

Kuvioissa 5. ja 6. kuvattiin tulosten yhteenvetoa manuaalisten ja sähköisten apuvälineiden 

käytöstä. Suurin osa henkilökunnasta käytti sekä manuaalisia että sähköisä apuvälineitä 

hoidon tarpeen arvion tukena. Sähköisistä palveluista takasinsoittojärjestelmä TeleQ ai-

heutti eniten haasteita teknisten ongelmien, vastaajamäärien ja huonojen työvälineiden 

vuoksi. Tuloksista ilmeni, että henkilökunnalla oli tarve saada hoitomalleista perehdytystä. 

Tulosten mukaan käytön aktivoiminen lisäisi henkilökunnan työhyvinvointia, potilaiden 

tasa-arvoista ja laadukasta hoidon tarpeen arviointia sekä mahdollistaisi selkeän jatko-oh-

jauksen. Tulosten mukaan sähköisten palveluiden käyttöä tulisi lisätä Porvoon terveysase-

malla ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia huomioida enemmän terveysaseman pe-

rustoiminnoissa kuten esimerkiksi tekstiviesti muistutus ajanvarausvastaanoton lähestymi-

sestä. Terveysaseman ja palvelun tuottajan tulisi ratkaista Takaisinsoittojärjestelmä Te-

leQ:n käyttöongelmat, jotta järjestelmä vastaisi asiakkaiden oikeuteen saada yhteys ter-

veysasemaan välittömästi.  

Tulosten mukaan terveysaseman sisäistä ja ulkoista viestintää tulisi kehittää avoimem-

paan suuntaan. Selkeästi esillä tulisi olla päätökset, ohjeistukset ja yhteisesti sovitut asiat, 

ettei aikaa kuluisi niiden etsimiseen. Henkilökunta toiveina olivat selkeämmät ilmoitus- ja 

viestintäkanavat ja niiden organisointia. Osa henkilökunnasta koki sähköpostitulvan haas-

tavana työn ohella ja koki, ettei resursseja ollut tarpeeksi purkaa sähköposteja päivit-

täin. Näissä tilanteissa tärkeitä viestejä oli jäänyt huomaamatta ja reagoimatta. Oma posi-

tiivisuus oli iso voimavara päivittäisessä työskentelyssä sekä omat resurssien hallintakei-

not. Vapaa-ajan ja työn tasapainottaminen oli positiivinen tuki molempiin, mutta henkilö-

kunta koki sen myös haasteena. Johtamiselta ja työvuorosuunnittelulta toivottiin jous-

toa vapaa-ajan ja työn organisointiin ja hallintaan. 
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KUVIO 5. Tulosten yhteenveto manuaalisista apuvälineistä 

 

 

 

KUVIO 6. Tulosten yhteenveto sähköisistä apuvälineistä 
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Organisaation toiveesta työhyvinvointiin liittyvä kysymys lisättiin kyselyyn. Työhyvinvoinnin 

kysymystä ei analysoitu ja sen käsitteleminen jätettiin pois kehittämishankkeesta, koska 

aihe ei perustu kehittämishankkeen tavoitteeseen ja tarkoitukseen. Organisaatio on kysy-

myksen perusteella järjestänyt työnohjausta hoitohenkilökunnalle.  
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6 PALVELUOHJAUSMALLI PORVOON TERVEYSASEMALLE 

 

Ikääntyvä väestö, krooniset sairaudet ja väestön ikärakenne haastavat uudenlaiseen ajat-

teluun palveluiden järjestämisessä. Asiakkaille, jotka tarvitsevat useita erilaisia sosiaali- ja 

terveysalan palveluja, on tärkeää yhteensovittaa palveluita ja hallita järkevästi palveluko-

konaisuuksia. Palveluohjaus on keskeisenä tekijänä vastaamassa palveluintegraation 

haasteisiin ja ikääntyvän väestön tarpeisiin. Palveluintegraatio tavoittelee kustannustehok-

kuutta, laadun parantamista, asiakastyytyväisyyttä ja tuottajien tyytyväisyyden kohenta-

mista. Palveluintegraation keinoja edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat te-

hottomuuden vähentäminen palvelujärjestelmässä, hoito- ja hoivaketjujen jatkuvuuden li-

sääminen, räätälöidyt ja yksilölliset palveluratkaisut sekä palvelun käyttäjien oman toimi-

juuden vahvistaminen. (Karsio & Tynkkynen 2017, 197–222.) 

THL:n tutkimusten mukaan suurimmaksi osaksi kunnat ovat tarjonneet hyvinvointia edistä-

viä palveluita useille riskiryhmälle, palveluiden kohdentamisessa oli heikkoutta etenkin äs-

kettäin paikkakunnalle muuttaneilla, yksinasuvilla ja vähävaraisilla asiakkailla. Ikääntymi-

seen liittyvää lakia, laatusuosituksia ja kehittämisohjelmia kunnat ja yhteistoiminta-alueet 

olivat käsitelleet ja toteuttaneet vaihtelevasti. Asiakkaiden osallistamista oli vahvistettu ja 

kotikäynnit olivat lisääntyneet. (Hakamäki, Alastalo ym. 2015.) 

Tietoa on maailma täynnä, samoin sosiaali- ja terveysalalla. Tiedon arvioiminen vaatii 

etenkin terveysalalla kriittistä suhtautumista ja lähteiden arviointia. Terveydenhuollon tieto-

määrän kasvu ei kerro laadun kasvusta samassa suhteessa. Potilaan ja hoitavan tahon 

prioriteetti tiedon suhteen on tuottaa yksilöllistä tietoa potilaan hoidon tueksi ja potilaalta 

hoitavalle taholle. Laajat tutkimukset tuottavat yleistä ja kliinistä sekä näyttöperäistä tietoa. 

Pienemmillä ja spesifeillä tutkimuksilla pyritään tuottamaan yksilöllistä, potilaskeskeistä ja 

lääketieteellistä tietoa. (Sacristán, Dilla 2015.) Yksilöllisen ja ajankohtaisen hoidontarpeen 

arvion mukaan palveluohjausmalli ohjaa laadukkaaseen ja asiakastyytyväiseen ratkaisuun 

samanarvoisesti jokaisen asiakkaan kohdalla, joka ottaa yhteyttä Porvoon terveysase-

maan. 

Terveyskeskusten kehitystyössä perusjalkana toimii hoitohenkilöstön osaamisen kasvatta-

minen lisäämällä hoitajien osaamista täydennyskoulutuksella, hoitajavastaanottoja ja sa-

malla vähentää lääkärin vastaanotoille päätyviä potilaita. Toinen merkittävä kehitystyö on 

pitkäaikaissairaiden omatoimisuuden lisääntyminen. Tulevaisuuden haasteeksi on erikois-

lääkäripalveluiden ja jalkautettavien palveluiden lisääminen terveysasemille. Nämä palve-
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lut mahdollistuvat digitalisaation keinoin esimerkiksi virtuaalivastaanotto, sähköinen kon-

sultointi tai chat avulla. Pitkäaikaissairaiden hoito haastaa terveysasemat ja perustervey-

denhuollon. Tavoitteena palveluohjauksella on vastata pitkäaikaissairaiden hoidon tarpee-

seen yksilöllisesti, mutta samalla vahvistaa potilaan omaa roolia ja vähentää päällekkäisiä 

toimintoja hoitosuunnitelman avulla. Hoitajan rooli muuttuu lähinnä valmentajaksi, kun po-

tilas toimii hoitosuunnitelman mukaisesti. Potilas saa tukea, kannustusta ja ohjausta hoita-

jalta sekä tarvittavat lähetteet. Mikäli hoito sujuu hoitosuunnitelman mukaisesti, asiakas 

käy omahoitajan vastaanotolla kerran vuodessa (vuosikäynti) ja tarvittaessa omalääkärillä 

(vuosikäynti). Tarkoitus on toteuttaa vastaavaa myös erikoissairaanhoidossa integroituna 

paremmin perusterveydenhuollon kanssa. (Vesterinen 2011, 38- 41.)  

Uudenmaan maakuntakonsernin palvelujen ohjaus- ja johtamisjärjestelmä perustuu maa-

kunta- ja soteuudistuksen valtakunnallisten linjausten perusteella palvelujen järjestämisen 

ja tuottamisen erottavaan toimintatapaan. Yksi keskeinen osa maakunnan viranomaisor-

ganisaatiota on Soten järjestäminen. Viranomaistehtäväkenttä on laaja, edellyttäen orga-

nisoitua ja substanssin osaavaa henkilöstöä, laajaa strategista osaamista, vahvaa talous- 

ja budjettisidonnaisuuksien ymmärtämistä, ymmärrystä markkinamekanismeista ja erilai-

sista ohjausmalleista sekä vahvaa hankinta-, kilpailutus- ja liiketoimintaosaamista. Strate-

gisten asiantuntijatehtävien rinnalla sotejärjestäjä organisoituu palvelukokonaisuuksien ja 

integraation järjestämisen kokonaisuuteen, jossa johdetaan eri asiakasryhmien tarvitse-

mien palvelujen ohjaamista ja tilaamista. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat perus-, erityis- 

ja vaativan tason palvelut.  (Uusimaa 2019.) 

Osa maakunta- ja soteuudistuksen tavoitteista on haasteellisia, kuitenkin ne on mahdol-

lista toteuttaa. Suomen väestön ikääntyminen ei vähennä sotekustannuksia, mutta kasvua 

voidaan ja pitää hillitä. Laajeneva valinnanvapaus tuo alkuun menoja jonojen purku vai-

heessa, mutta nykymalli ei ole kustannusvaikuttava. Suomessa korkea erikoissairaanhoito 

näivettää perusterveydenhuoltoa, sen takia perusterveydenhuoltoon ei tunnu riittävän ra-

haa, vaikka se juuri olisi kustannusvaikuttavaa toimintaa. Maakunnalla on mahdollisuus 

erilaiseen palvelukokonaisuuden ja hoitoketjujen luomiseen. Digitalisaatiota ja teknologiaa 

on hyödynnettävä tehokkaammin. Kustannustehokkuutta tukemaan on maakunnalla käyt-

tövelvoite yhteiseen ICT-palvelukeskukseen, jonka avulla halutaan varmistaa tietojärjes-

telmien yhteentoimivuus, tietojen liikkuvuus ja digitalisaation toteutuminen. (Nerg & Var-

hila 2018.) Perusterveydenhuollon digitalisaatiolla on tulevaisuudessakin hyvät mahdolli-

suudet lisätä kustannustehokkuutta ja mahdollistaa potilaiden osallistamista hoitoonsa 

enemmän kuin tällä hetkellä, myöskin hoitohenkilökunnan työskentely mahdollisuudet laa-

jenevat digitalisaation avulla. 
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Sitran (2018) tavoitteena on lähteä asiakaslähtöisesti vahvistamaan asiakkaan omaa vas-

tuunkantoa terveyden edistämisen ja ylläpitämisen puolesta. Perusterveydenhuollossa 

kantavat rakenteet on saatava kuntoon. Kuntien voimavarat ja resurssit on varmistettava, 

etsittävä mahdollisia käyttämättömiä resursseja ja panostettava johtajuuteen, joka luo 

puitteet sosiaaliselle innovaatiolle ja tukee työhyvinvointia. Yhteinen tahtotilan selkiyttämi-

nen helpottaa tekemistä, mutta tarvitaan myös muutostarpeelle mittariksi toiminnan vaikut-

tavuus, jotta suuntana olisi eheämpi palvelukokonaisuus. (STM 3 SITRA 2018.) Unelmien 

Porvoo 2030 käsittää Porvoon kaupunkistrategian, johon kuuluvat nykytila, kasvavan kau-

pungin tulevaisuus, sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus kunnan rooliin ja kaupun-

kibrändin kehittäminen. Porvoon arvot ovat rohkeasti eteenpäin asukkaita auttaen, yh-

dessä tehden ja toisia arvostaen. (Porvoo 2018.) Tulevaisuuden haasteena onkin vision 

käytäntöön saattaminen ja unelmien Porvoon toteuttaminen yhdessä eri toimijoiden ja 

asukkaiden kanssa. 

Porvoossa täydentäen toimivaa -hanke haluaa tuoda ikäihmiset ja muistisairaat sosiaalis-

ten kontaktien ja palvelujen lähelle. Suunnitelmissa on kokonaan uusi kaupungin osa, joka 

on ikäystävällinen, yhteisöllinen ja esteetön. Lapinjärvellä puolestaan kehitetään muistiys-

tävällisempää taajamaa, jossa ikäihmiset ovat kosketuksessa muun asutuksen kanssa. 

Savitaipaleella puolestaan on kehitteillä Kyläpiha, joka on ikäystävällinen ja kotona asu-

mista tukeva ympäristö. Kyläpihan asuinalueen tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä ja 

osallisuutta eri hankkeilla ympäristössään. Tavoitteena on turvata ikääntyneen väestön 

elämänlaatu kohdentamalla resursseja järkevästi ja tarkastelemalla ratkaisuja kokonaisuu-

tena. Erilaiset hankkeet mahdollistavat kansantaloudellisesti kestävämpien vaihtoehtojen 

löytämisen jo käytössä oleville malleille. (Salmi 2018.)  Porvoon tulevaisuuden haaste on 

osallistaa asukkaat päätöksen tekoon ja saada asukkaat vaikuttamaan omaan terveyden-

huoltoon ja terveyteensä. Lähtökohtana ei ole kaiken nykyisen korvaaminen jollakin täysin 

uudella, vaan täydentämällä nykyisiä toimintamalleja ja fyysisen ympäristön ratkaisuja oi-

kein kohdennetuilla yhdensuuntaisilla toimenpiteillä. Toimenpiteillä on tarkoitus saada ai-

kaan uudenlainen kokonaisuus, jossa palvelut ja ympäristö yhdistyvät toimivalla sekä 

kaikkia ihmisiä paremmin palvelevalla tavalla.  

Palvelurakenteen kasvuun on vastattava myös sosiaali- ja terveysalalla. Sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen toimintamallien uudistuminen on jatkuva kansainvälinen prosessi, jota tu-

kee lisääntynyt lääketieteellinen tieto. Jatkossa korostuu väestömäärältään suurien maa-

kuntien palvelujärjestelmien tehokas toiminta, mutta samalla korostuu terveiden elintapo-

jen merkitys eliniän pidentäjänä. Terveydenhuolto verkottuu ja kuntien aluerajat menettä-

vät soten myötä merkityksensä. Vaikka erikoissairaanhoito keskittyy yliopistosairaaloiden 

ympärille, raja erikoissairaanhoidon ja perushoidon välillä hämärtyy. Kolmannen sektorin 
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mahdollisuuksia on huomioita enemmän myös perusterveydenhuollossa, koska kolman-

nen sektorin systemaattinen käyttöönotto ja tukeminen tuottavat merkittävän lisäresurssin 

palveluihin. Informaatioteknologian hyödyntäminen jatkuu sosiaali- ja terveysalalla. Ter-

veydenhuolto keskittyy jatkossa terveydentilan parantamiseen ja laatuvaatimukset koros-

tuvat.  (Vauramo, Rantamo ym. 2018, 58–59, 96.) Eri toimijoiden yhdistäminen säästää 

usein resursseja ja asiakas saa yksilöllisen ja hänen tarpeensa huomioivan hoidon sekä 

jatkosuunnitelman. Järjestelmien yhteen toimimattomuus haastaa perussairaanhoidon, 

erikoissairaanhoidon, yksityisten ja kolmannen sektorin yhteistyön. 

Kuvio 7. kuvaa Palveluohjausmallia Porvoon terveysasemalla. Palveluohjausmallin mukai-

sesti asiakas saa samanarvoisen palvelun ja hoidontarpeen arvion joka toimipisteessä 

Porvoon terveysasemalla, oli hän sitten yhteydessä TeleQ:n, neuvontaan tai kiire vas-

tanotolle. Neuvonnassa, Teleq:ssa ja kiirevastaanotolla sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja 

tekee hoidontarpeen arvion käyttäen manuaalisia sekä sähköisiä apuvälineitä apuinaan. 

Kiire vastanotolla hoitajan potilaalle tekemä hoidontarpeen arvio johtaa hoitoon ja ohjei-

siin, ajanvaraukseen omatiimiin/hoitajalle/lääkärille tai kiire vastaanoton lääkäriä odotta-

maan käytävälle. Kiirevastaanotolla lääkäri kutsuu nimellä sisään ja tekee tarvittavat toi-

menpiteet ja jatkohoito ohjauksen. Tarvittaessa asiakas ohjataan laboratorio kokeisiin jo 

ennen lääkärinvastaanottoa sekä kiire- että ajanvarausvastaanotoilta. Asiakas ohjataan 

TeleQ:sta ja neuvonnasta hoidontarpeenarvion mukaan laboratorioon, hoitajan/lääkä-

rin/omatiimin vastaanotolle ajanvarauksella tai kiire vastaanottoon. Mikäli asiakas tarvitsee 

erikoissairaanhoidon palveluita, hän saa lääkäriltä lähetteen ja ohjauksen Porvoon ter-

veysasemalta. 

Palveluohjausmalli on muodostunut jo olemassa olevista toimintamalleista, kyselyn tulok-

sista, tiimin työskentelyn perusteella arvioimalla ja vahvistamalla jo toimivia toimintoja 

sekä huomioimalla mahdollisuuksia tehostaa nykyisiä toimintoja terveysasemalla. Asiak-

kaat hakeutuvat itse Porvoon terveysasemalle eikä heillä välttämättä ole itsellä tietoa min-

kälaista hoitoa he tarvitsevat. Kyselyn tuloksena toimintamalleihin vastaajat olivat tyytyväi-

siä ja käyttivät erilaisia toimintamalleja aktiivisesti työssään. Vastaajien mukaan omat 

muistiinpanot toimivat oman työn tukena.  
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Kuvio 7. Palveluohjausmalli Porvoon terveysasemalle 

 

 

Porvoon Terveysaseman on pystyttävä vastaamaan digitalisaation haasteisiin pysyäkseen 

kilpailukykyisenä. Palveluohjausmalli ohjaa osaamista ja resursseja joustavampaan käyt-

töön, vähentää virheiden määrää ja lisää potilasturvallisuutta. Toimivan digitalisaation pe-

rustana on aukoton toimintamalli. Palveluohjausmalli on käyttäjäystävällinen sekä asiak-

kaille että henkilökunnalle. Palveluohjausmalli tukee Porvoon terveysaseman palvelu ko-

konaisuutta. Toimiva palveluohjausmalli tukee tuloksellisuutta, henkilökunnan jaksamista 

sekä vahvistaa työkykyä ja työturvallisuutta. Esimies tasolla palveluohjausmalli helpottaa 

työnsuunnittelua, mahdollistaa sujuvan työnkierron ja tuloksellisen johtamisen.  

Sosiaali- ja terveydenhuollossa erilaiset tavat järjestää palveluja täydentävät toisiaan ja 

laatu sekä kustannustehokkuus ovat tasapainossa. Viime vuosina yksityiset terveysalan 

yritykset ovatkin alun perin kasvaneet tukemaan julkista palvelutarjontaa, mutta toinen 

puoli tarjonnalle on, että terveydenhuollon asiakkaat haluavat valita palveluitaan ja niiden 
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tuottajia. Sosiaali- ja terveysalalla asiakastyytyväisyyteen on panostettava eikä tyhjäkäyn-

nistä hyödy kukaan. Etenkin yksityisillä palveluntuottajilla palveluprosessit ja -ketjut on 

hiottu sujuviksi ja saumattomiksi liikevoiton maksimoimiseksi. Useimmiten tämä tarkoittaa 

pienten asioiden ajattelemista uudella tavalla eikä niinkään tuotekehitystä suuressa mi-

tassa. Avainasemassa on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. (Karjalainen 2011,45-

48.)  

Digitalisaation kehittämisen tueksi osa potilaista ja henkilökunnasta tarvitsee ohjausta ja 

valmennusta. Resurssien ohjaus ja arvioiminen on haaste johtamiselle ja työsuunnittelulle, 

jotta päällekkäisiä toimintoja saadaan vähennettyä ja hoidon laatu tasa-arvoiseksi. Säh-

köisen asioinnin lisääntyminen lisää potilasturvallisuutta ja potilaiden itseohjautuvuutta. 

(Hyppönen, Winblad ym. 2010; Kettunen 2017.) Palveluohjauksen rooli korostuu potilaan 

yksilöllisen hoidon tavoittamiseksi. Hyvä palveluohjaus tukee potilasta aktiivisuuteen ja ta-

voitteellisuuteen lähtien potilaan tiedon tarpeista rakentuen potilaan tuoman tiedon ympä-

rille huomioiden hänen taustansa. (Pietiläinen & Seppälä 2003; Hänninen 2007; Lipponen 

2014.) Perusterveydenhuollon on jatkossakin turvattava ajanvaraus ja kiirevastaanottotoi-

minta. (Karttunen 2016; Vesterinen 2011). Palveluohjausmalli mahdollistaa digitaalisten 

palveluiden hyödyntämistä jatkossa, kun perustoiminnot ovat selkeitä ja henkilökunnan 

ammattitaito vahvistuu palvelumalleja käyttämällä. Asiakasohjautuvuus helpottuu myös 

palveluohjausmallin avulla. 

Työterveyslaitoksen Sujuva- projektin tulosten mukaan työn sujuvuuteen vaikuttavat fyysi-

nen työympäristö, työmenetelmät, osaamisen varmistaminen, matala kynnys puuttua tur-

vattomin työtapoihin ja avoimuus sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista. Ehdotuksia 

turvalliseen työskentelyyn olivat töiden aikataulutus, resursointi ja kiireettömyys tulee var-

mistaa, keskittymistä häiritseviä tekijöitä tulee hallita, työntekijöiden osallistaminen, re-

surssien määrä ja fyysisen ympäristön ja laitteiston turvallisuuden huomioiminen. (Kala-

koski, Ratilainen yms. 2015. 44, 46.) Kehittämishankkeen tuloksista ilmeni fyysisten tilojen 

ja apuvälineiden resurssien uudelleen arvioiminen ja hankinta laadun parantamiseksi. 

Nämä ovat tärkeitä huomioita, kun pyritään tehokkuuteen toiminnoissa. Palveluohjausmal-

lin tukena on oltava toimiva fyysinen ympäristö ja päivitetty välineistö. 

Potilasturvallisuuden ylläpitämiseksi on huomioitava tilojen, laitteiden, tarvikkeiden ja lääk-

keiden tarpeenmukaisuus ja oikea käyttö sekä turvata dokumentointi ja tiedonkulku. 

Laatu- ja potilasturvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan potilaiden ja asiakkaiden saamien pal-

veluiden laadun ja turvallisuuden varmistamista. Laatu- ja potilasturvallisuuskulttuurin 

omaksuminen edellyttää laadunhallinnan ja turvallisuuden näkemistä arvona, joka otetaan 
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aidosti huomioon toiminnan ohjauksessa ja päätöksenteossa. Porvoossa laatu- ja potilas-

turvallisuuskulttuuri on syntynyt organisaation ja yksittäisten työntekijöiden asenteista, toi-

mintaperiaatteista ja -tavoista. Tämä on nähtävissä johdon, esimiesten ja työntekijöiden 

toiminnassa. (HUS 2017.)  Palveluohjausmallin avulla taatan laadukkaan hoidon tarpeen 

arvion onnistuminen. 
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7 POHDINTA 

 

7.1 Johtopäätökset 

Kehittämishanke oli käytännön läheinen ja tarpeellinen muokkaamaan hoitohenkilökunnan 

toimintatapoja yhtenäisemmäksi Porvoon terveysasemalla. Sosiaali- ja terveysalalla pal-

veluratkaisuja pyritään kehittämään jatkuvasti vastaamaan haasteeseen julkisten palvelui-

den kattavuudelle ja talouden kestävyydelle. Palveluohjausmallin avulla vastataan Sosi-

aali- ja terveysalan haasteeseen väestön ikärakenteen muutoksiin sekä julkisen talouden 

hitaaseen kasvuun ja vähennetään niiden aiheuttamia paineita perusterveydenhuollossa. 

Ikääntyvän ikärakenteen tuomat haasteet ovat saaneet kunnat etsimään uusia tapoja jär-

jestää vanhustenhoivapalveluita. Yksityisellä ja julkisella organisaatiolla toiminnan ja ole-

misen tavat yhteiskunnassa ovat lähtökohtaisesti vastuu vastata kaikkien kansalaisten tar-

peisiin, mutta julkisella sektorilla on velvollisuus taata kansalaisille palvelut ja yksityisellä 

sektorilla palvelut perustuvat sopimuksiin. Yhtenä ratkaisuna ikääntyvään palveluraken-

teen tuomaan paineeseen nähdään ikäihmisten yksilöllinen palveluohjaus. (Karsio, Tynk-

kynen 2017, 197–222.) Tulevaisuudessa asiakas on huomioitava myös palveluiden kehit-

täjänä eikä vain käyttäjänä myös Porvoon terveysasemalla.  

Tarve on suuri palveluohjausmallille Porvoossa, jotta pystytään vastaamaan soteuudistuk-

sen ja väestön tarpeisin. Ottamatta kantaa soteuudistuksen kehitykseen, muutosta tarvi-

taan perusterveydenhuollossa.  Kehitysmalli ohjaa henkilökunnan toimintaa säästämään 

kustannuksia ja vähentämään päällekkäistä työtä, samalla se tasa-arvoistaa hoitoa ja 

mahdollistaa yksilöllisen palveluohjauksen. Palveluohjausmalli helpottaa perehdytystä ja 

samalla työnsuunnittelu on sujuvampaa, koska kaikilla on samat työkalut hoidontarpeen 

arvion ja hoitotyön tekemiseen. Sote-uudistus pyrkii takaamaan maakuntien keskusoh-

jauksella kansalaisille yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta haasteena on sa-

malla säästää kustannuksia ja minimoimalla päällekkäisiä palveluita. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2015 A, 7-17.)  

Porvoon terveysaseman takaisinsoitto TeleQ järjestelmän kehittämällä kokeilun tulokset 

antoivat positiivisen suunnan, josta on hyvä jatkaa takaisinsoiton kehittämistä. Kehittämi-

sen onnistumisena oli omatiimin liittäminen järjestelmään. Kokeilemalla kehittäminen antoi 

paljon tietoa myös työn suunnitteluun, jotta jatkossa saadaan rauhoitettua puhelintyösken-

telyä ja pystytään vastaamaan digitalisaation tuomiin haasteisiin terveysasemalla. Asiak-

kaille tehdyssä tutkimuksessa Lahdessa yksityisille ja kunnallisille terveysasemille palve-



47 

lun tavoitettavuus eli puhelinyhteyden saaminen koettiin useana vuonna olevan painoar-

voa verrattaessa terveysasemien eroja. Puhelinyhteyden saaminen koetiin tärkeimmäksi 

erottelevaksi tekijäksi asiakkaiden kokemuksista terveysasemien palveluissa. Palvelun 

laaduissa ei koettu juurikaan eroja yksityisen ja kunnallisen välillä. (Savolainen 2011, 

114–116.)  

Kehittämishankeen myötä omatiimin lisääminen Takaisinsoittojärjestelmä TeleQ:n vahvis-

taa monisairaiden asiakkaiden ohjautumista asiantuntijahoitajien vastaanotoille. Terveys-

asemien vastaanotot jakautuvat tulevaisuudessakin lääkärivastaanottoihin ja hoitajavas-

taanottoihin, mutta lääkärit ja hoitajat toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään (työparit, 

tiimit, konsultaatiot). Erityyppisillä hoitajavastaanotoilla tulee jatkossa olemaan suuri mer-

kitys terveyskeskusten kehittämisessä. Hoitajavastaanottoja voi olla omahoitajavastaan-

otto lääkäri-hoitaja-työparimallissa, jossa potilas ottaa yhteyden suoraan hoitajaan, joka 

tekee hoidontarpeen arvion, ohjaa ja neuvo tai varaa ajan omalle/lääkärin vastaanotolle, 

sekä tekee tarvittavat lähetteet. Muita hoitajan vastaanottoja ovat päivystys, pitkäaikais-

sairauden vastaanotot ja asiantuntija vastaanotot. (Vesterinen 2011, 43–44.) 

Tiimi arvioi, että henkilökunta tarvitsee jatkossa koulutusta TeleQ takaisinsoittojärjestel-

män suhteen. Järjestelmä mahdollistaa digitalisaation keinoja asiakaspalvelutyön tueksi 

sekä palvelumuotoilun keinoin järjestelmää voidaan muokata jatkossa toimivammaksi. 

Järjestelmän kautta voi lähettää tekstiviestejä asiakkaille, luoda malliviestejä toimintojen 

sujuvoittamiseksi ja kehittää palautejärjestelmää asiakkaille käyttäjäystävällisemmäksi. 

Tällä hetkellä nämä palvelut ovat käytössä vähäisesti. 

Perusterveydenhuollon kehitys on alkanut, joten myös Porvoo terveysasema pyrkii vas-

taamaan tulevaisuuden haasteisiin jatkamalla toimintalinjojen yhtenäistämistä ja kehittä-

mistä. Hoitomallien avulla pyritään varmistamaan asiakkaalle laadukas ja yksilöllinen hoi-

don tarpeen arvio, hoito ja ohjaus tarvittaessa jatkohoitoon. Kehittämishankkeessa kartoi-

tettiin hoitohenkilökunnan sähköisten apuvälineiden käyttöä. Suurin osa hoitohenkilökun-

nasta käyttää sähköisiä ja manuaalisia apuvälineitä päivittäin. Tämä oli tärkeä havainto, 

jotta Porvoon terveysasema pystyy vastaamaan jatkossakin digitalisaation tuomiin haas-

teisiin. Digitalisaation käytännön läheisyys lähtee hoitohenkilökunnan toiminnasta. Organi-

saation muutos mahdollisuudet kasvavat osaavan henkilökunnan myötä. Kehittyvä organi-

saatio on kiinnostavampi myös asiakasnäkökulmasta. Terveydenhuoltolaki (2010/1326) 

lisää asiakkaiden terveyspalvelujen valinnan mahdollisuuksia. Asiakkaalla on jo nyt oikeus 

hakeutua hoitoon mihin tahansa terveyskeskukseen oman kunnan tai kuntayhtymän alu-

eella. Päätös terveyskeskuksen valinnasta on voimassa vähintään vuoden. Savolaisen 
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(2011) tutkimus auttaa ymmärtämään organisaatioiden luonnetta ja kehittämismahdolli-

suuksia.  Terveydenhuollolta odotetaan nopeaa reagointia toimintaympäristön muutoksiin, 

mutta haasteena on terveydenhuollon organisaatioiden muuttumattomuus lähes vuosi-

kymmenien ajan. Julkinen keskustelu on avannut ajatusta perusterveyden instituution las-

kevasta tehokkuudesta. Tämä mahdollistaa aikaisemmin hyväksi havaittujen toimintamal-

lien muuttumisen ja luo mahdollisuuden uuden instituution synnylle. (Savolainen 2011, 

121–123.)  

Palveluohjausmallin antaa henkilökunnalle yhtenäiset apuvälineet hoidon tarpeen arvion 

tekemiseen. Palveluohjausmalli vahvistaa perehdyttämistä ja mahdollistaa henkilökunnan 

laadullisen hoidon tarpeen arvion. Muutama vuosi kymmen sitten palveluohjaus sai kan-

sainvälisiä vaikutteita ja viime vuosina palveluohjauksen perusideat ovat vähitellen konk-

retisoitumassa toiminnan tasolla. Palveluohjauksen rooli palvelujen yhteensovittamiseen 

liittyvien ongelmien ratkaisijana on monista syistä entistä ajankohtaisempi, koska ikäänty-

viä asiakkaita, moniongelmaisia, maahanmuuttajia ja eritys tarpeita omaavia potilaita on 

lisääntyvissä määrin Suomessa. Palveluohjauksen keskeinen tehtävä on asiakkaan yksi-

löllisten palvelutarpeiden määrittäminen ja pyrkiä ohjaamaan asiakkaita sopivien palvelui-

hin. Muutokset yhteiskunnallisessa toimintaympäristössä heijastuvat paikallisella tasolla. 

(Honkakoski ym. 2014, 3-4)  

Asiakkaat pitävät palveluohjauksessa tärkeänä luottamuksellisuutta ja asiakkaan tilanteen 

kokonaisvaltaista kartoitusta. Moniammatillisuutta pidetään hyvänä asiana myös asia-

kasnäkökulmasta, mutta palveluohjaajilla on kuitenkin vastuu asiakkaan kokonaisvaltai-

sesta tilanteesta. Asiakkaat kokivat, että saivat apua vain rajatuissa ja yksittäisissä ongel-

missa, palvelusuhteet eivät olleet pitkäkestoisia. Asiakkaat arvostivat palveluohjaajan käy-

tännön läheisiä tehtäviä kuten hakemusten täyttöä yhdessä ja etuuksien tarkastamista. 

Muita keskeisiä tehtäviä vastaajien mukaan olivat ohjaus, neuvonta ja tiedotus. Potilasoh-

jaus on yksi hoitotyön keskeisimmistä osa-alueista sekä tärkeä potilaan auttamismene-

telmä. Haasteita sen tutkimiselle luo, koska potilasohjausta on välillä hyvin vaikeaa erot-

taa muusta hoidosta. Potilasohjauksen tunnuspiirteitä ovat aktiivinen ja tavoitteellinen toi-

minta. (Lipponen 2014, 18; Toivola 2014, 52–54.) Luottamuksellisuutta lisäävät yhtenäiset 

toimintatavat ja selkeät ohjeet mahdollistavat asiakkaan huomioimisen kokonaisuutena. 

Palveluohjaus, potilasohjaus, neuvonta ja tiedotus yhtenäistyvät palveluohjausmallin 

avulla. Hoitomallit vahvistavat ja tukevat hoitohenkilökunnan osaamista. luovat luottamuk-

sellisen asiakassuhteen ja ylläpitävät toimintoja resurssien mukaisina.  

Hoidon tarpeen arvio on yksi perustehtävä perusterveydenhuollossa. Palveluohjausmallin 

avulla hoitaja ohjaa hakeutumaan potilaan tarpeiden mukaan kiire vastaanotolle, saa ajan 
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hoitajan tai lääkärin vastaanotolle sekä ohjeet ja neuvonnan mikäli potilaan tilanne ei 

vaadi kiirevastaanotto tai ajanvaraus käyntiä. Muuttuneet terveydenhuollon vaatimukset 

haastoivat omalääkärijärjestelmän ja ennaltaehkäisyn rooli on korostunut hoitotyössä. Ter-

veysaseman palvelut ovat nykypäivänä enemmän kokonaisvaltaisia hoitoprosesseja, jota 

lainsäädäntö tukee. Tutkimustulosten mukaan perinteinen vastaanottomalli on vanhanai-

kainen. Nykyaikaa on moniammatillinen tiimi, joka pystyy tarjoamaan asiakkaille katta-

vampia ja vaikuttavampia terveydenhuollonpalveluita kevyemmällä kustannusrakenteella. 

Useimmiten tehokas ja tarkoituksenmukainen terveysaseman vastaanottomalli säästää 

julkisia varoja, ohjaa resursseja paremmin ja saa aikaan vaikuttavampia terveyshyötyjä. 

Käytännössä tällöin puhutaan palvelumallista, jossa perinteinen lääkärityö korvautuu mo-

niammatillisella tiimillä. Tutkimuksen mukaan tehokas ajanvarauskäytänteen yhdistäminen 

ja organisaation yhteisten toimintaohjeiden luominen lisäävät asiakastyytyväisyyttä, mah-

dollistavat pitkäaikaissairaiden ja usein terveyspalveluita käyttävien yksilöllisemmän ter-

veyspalveluiden organisoinnin asiakaslähtöisesti. Tutkimustulosten perusteella mitä te-

hokkaampaa, vaikuttavampaa ja asiakaslähtöisempää toimintaa terveysasemalla järjeste-

tään, sitä laadukkaammaksi palvelu arvioidaan. (Karttunen 2016, 70–75) Terveysasemalla 

ei ole käytössä jäykkää omalääkärijärjestelmää, vaan potilas ohjautuu seuraavaksi va-

paalle lääkärin ajanvarausajalle. Asiakas saa ajan nopeammin eikä ole riippuvainen tie-

tystä lääkäristä. 

Palveluohjausmalli luo pohjan perustoiminnalle. Porvoossa perusterveydenhuollossa tur-

vallista hoitoa toteutettaessa potilaalle annetaan ymmärrettävällä tavalla tietoa omasta 

sairaudestaan ja sen hoidosta. Potilaan kanssa keskustellaan hoitoon liittyvistä riskeistä ja 

odotettavista olevista tuloksista sekä ohjataan omaisia tai läheisiä, mikäli potilas niin ha-

luaa. Potilaalle kerrotaan keneen voi ottaa yhteyttä potilasturvallisuutta koskevissa asi-

oissa. Tavoitteena on luoda luottamuksellinen ilmapiiri, jossa potilas uskaltaa ottaa avoi-

mesti esiin hoitoonsa liittyviä toiveita ja huolia. Avoimuus ja luottamuksen luominen on eri-

tyisen tärkeää, kun usein potilaan hoito toteutuu eri toimijoiden muodostamana hoitoket-

juna. Haasteena ovat edelleen hoitopaikan muutokset siihen liittyvine tiedonsiirtoineen ja 

toimintakulttuurien vaihdoksineen, jotka muodostavat merkittävän potilasturvallisuusriskin. 

Tämän riskin hallinta edellyttää alueellista yhteistyötä ja tämän vuoksi saumattomia hoito-

ketjuja suunniteltaessa on aina otettava huomioon niihin liittyvät riskit potilasturvallisuu-

delle. Päämääränä on sopia yhteisistä alueellisista potilasturvallisuuskäytännöistä. Valta-

kunnallisella tasolla tietoa hyödynnetään tuottamalla ajantasaista tietoa potilasturvallisuu-

den hyvistä käytännöistä. (HUS 2017.) 
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7.2 Kehittämishankkeen arviointi 

Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda palveluohjausmalli Porvoon Terveysasemalle. 

Palveluohjausmallin tarkoituksena yhtenäistää toimintamalleja helpottamaan käytännön 

työtä, perehdyttämistä ja lisätä terveysaseman vetovoimaisuutta vastaamalla digitalisaa-

tion haasteisiin. Pääsin tavoitteeseen ja palveluohjausmalli rakentui teorian, kyselyn sekä 

kokeilemalla kehittämisen avulla. Palveluohjausmalli selkeyttää perehdytysvaiheessa 

työntekijän sekä opiskelijoiden Porvoon terveysaseman toimintojen hahmottamista. Palve-

luohjausmalli korostaa hyödyntämään jo valmiina olevia hoitomalleja sekä sähköisiä apu-

välineitä osana hoitotyötä. Palveluohjausmalli antaa jokaisella asiakkaalle samanarvoisen 

arvion hoidon tarpeesta ja jatkohoidon ohjauksen. 

Digitalisaatio ja yleisesti ottaen sähköisten palvelujen ajankohtaisuus sekä niiden asiakas-

lähtöinen kehittäminen ovat kehittämishankkeen tekijän opinnoissa keskeisiä sisältöjä. Ke-

hittämishankkeen prosessin alkua ja aihepiirin haltuunottoa helpotti seikka, että työskente-

len itse Porvoon terveysasemalla.  Omat opintoni tukivat hyvin kehittämishankkeen ai-

kaista työskentelyä, mutta lisäksi oli tärkeä paneutua huolellisesti teoriatietoon ja sosiaali- 

ja terveydenhuoltoalalla käynnissä oleviin sähköisten palvelujen linjauksiin, soteuudistuk-

seen ja sen vaikutuksiin perusterveydenhuollossa.  

Kehittämishanke oli työelämälähtöinen, koska työyksiön esimies näki tärkeänä ja ajankoh-

taisena yhtenäistää toimintamalleja. Kehittämishanke toteutettiin toimintatutkimuksena, 

koska haluttiin uudenlaista ymmärrystä samalla kun lähestymistavalla kehitettiin työelä-

män ammattikäytäntöjä. Hankkeen alussa oli tärkeä sopia työnjaosta, vastuusta ja tarvitta-

vista resursseista. Kehittämishankkeen toimijan tiimi on kehittänyt hanketta työelämäläh-

töisesti. Kehittämishankkeen ajan ilmapiiri on ollut innostava ja kannustava, joka usein 

helpottaa muutosvastarintaa ja muutoksen toteuttamista käytännössä. Huhtikuussa henki-

lökunta vastasi webpropol kyselyyn, missä vastaajat ilmaisivat tyytyväisyyttä hanketta 

kohtaan ja kannustavasti kehottivat jatkamaan hanketta. Hyväksi koettiin kokeilemalla ke-

hittäminen, jonka vaikutus näkyi arjen työskentelyssä heti. Kokeilemalla kehittäminen 

mahdollisti myös henkilökunnan kokemusten ja mielipiteiden vaikutuksen toimintoon no-

pealla aikataululla. 

Kehittämishankkeen aikana olin tiiviisti yhteydessä organisaation edustajan ja tiimin 

kanssa. Pääasiallisesti yhteistyö sujui joustavasti ja ongelmitta. Kehittämisprosessin eri 

vaiheissa kävimme keskustelua organisaation edustajan ja tiimin kanssa. Näin varmistin, 

että olimme yhteisymmärryksessä hankkeen toteuttamisen tavoista ja vaiheista toimeksi-

antajan kanssa. Ajoittain tuli pieniä viivästyksiä organisaation edustajan kiireiden vuoksi ja 

vastauksia joutui toisinaan odottelemaan.  
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Kehittämishankkeen kyselyn tulokset havainnollistivat hoitohenkilökunnan manuaalisten ja 

sähköisten apuvälineiden käyttöä hoidon tarpeen arviota ja hoidon ohjausta tehdessä. 

Pääsääntöisesti manuaalisia ja sähköisisä apuvälineitä käytettiin päivittäin ja viikottain, 

muutamasta vastauksesta ilmeni käytön olevan vähäisempää. Manuaalisiin ja sähköisiin 

apuvälineisiin ei koettu tarvittavan uusia muotoja, vaan tällä hetkellä käytössä olevat mallit 

koettiin tarpeeksi hyviksi. Kehittämishankkeessa pääsin tavoitteisiin myös kyselyn vas-

tausten mukaisesti. 

Tutkimuksessa tärkeää on sisäinen koherenssi eli johdonmukaisuus. (Tuomi, Sarajärvi 

2018). Kehittämishankkeen tavoite ja tarkoitus tulee olla selvittää heti kehittämishankkeen 

alussa. Asetin täsmälliset tavoitteet tutkimukselle, jotta systemaattinen virhe puuttuu. Ke-

hittämäni tutkimuslomake mittaa oikeita asioita kattaen tutkimusongelman. Määrittelin pe-

rusjoukon tarkkaan ja tavoittelin edustavaa otosta, jotta validiteetti toteutuisi.  Kehittämis-

hankkeen raportoinnissa ilmaisen missä kronologisessa järjestyksessä kehittämishanke 

on edennyt johdonmukaisuuden ylläpitämiseksi. Raportoinnissa käytin laadullisesti tutkit-

tua tietoa tietoperustassa ja tulosten arvioinnissa.  

Toimintatutkimuksen luotettavuus perustuu osittain uskottavuuteen, jossa tutkija tarkistaa, 

vastaako tutkijan käsitteellistäminen ja tulkinta myös tutkittavien käsityksiä. Tutkijan käsi-

tys on samanarvoista muiden toimijatahojen kanssa ja tällöin keskeistä on eri toimijataho-

jen dialogi. Kehittämistoiminnan käyttökelpoisuuden näkökulmasta toimintatutkimuksen 

aikana syntynyt tieto, raportointi ja koko prosessi on alisteista muille päämäärille eikä it-

searvoista. Tutkimuksellinen asetelma ja pyrkimysluotettavaan tiedontuotantoon palvele-

vat monella tapaa kehittämisprosesseja ja tulosten siirrettävyyttä. Tutkimusasetelma ja 

huomioiden kiinnittäminen luotettavuuteen antaa lisäarvoa kehittämistoiminnalle. (Toikko, 

Rantanen 2018, 158–159.) Kehittämishankkeessa on pyritty kirjaamaan auki selkeästi tut-

kimuksen tavoite ja tarkoitus sekä tutkimusprosessi ja tulokset.  Kehittämistoiminta on 

käytännönläheinen ja siten helposti käytäntöön siirrettävissä. Terveysaseman henkilökun-

nasta tiimi osallistui kyselyn suunnittelu- ja testausvaiheeseen sekä on arvioinut kehittä-

mistyötä hankkeen eri vaiheissa. Teoria ja aiemmat tutkimukset tukevat kehittämishank-

keen tuloksia. 

Kehittämishankkeen prosessi oli suurimmaksi osaksi kehitystyötä, koska olemassa olevia 

toimintamalleja yhtenäistettiin ja kehittämistoiminnassa huomioitiin henkilökunnan koke-

mukset ja ajatukset muutoksesta, jotta saatiin onnistunut lopputulos. Kokeilemalla kehittä-

minen antoi henkilökunnalle mahdollisuuden arvioida toimintaa ja kehittää takaisinsoitto-
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järjestelmää sekä antaa palautetta yritykselle, joka toiminnon tuottaa Porvoon terveysase-

malle. Kehittämishankkeeseen osallistunutta henkilökuntaa mietityttää tulevaisuuden ke-

hittyminen terveysasemalla, tuleva sote ja sen tuomat muutokset. 

Kyselylomake testattiin ennen kyselyn tekemistä eikä varsinaisessa tutkimuksessakaan 

paljastunut virhetulkintoja kysymysten sisällöistä. Kysymyksiin oli vastattu johdonmukai-

sesti ja huolellisesti. Aineiston todenmukaisuuden puolesta puhuu webropol kyselyn ano-

nyyminä vastaaminen. Kysely lähetettiin hoitajille sähköpostilla linkkinä, jonka kautta kyse-

lyyn pääsi vastaamaan oman työajan puitteissa. Avoimiinkin kysymyksiin oli vastattu ah-

kerasti, ja niiden vastaukset tukivat useimmiten strukturoituja kysymyksiä. Vapaaehtoisen 

tutkimuksen haasteena on vahvan vastaajamäärän saaminen. Näin ollen tutkimus anta-

nee luotettavan kuvan Porvoon terveysaseman henkilökunnan asenteista eri hoitomalleja 

kohtaan, avointen kysymysten avulla sain vastauksia mitä apuvälineitä he kaipasivat työ-

hönsä ja miten takaisinsoittojärjestelmä TeleQ palveli puhelinjärjestelmänä sekä vastaajat 

pystyivät antamaan palautetta liittyen omaan työhyvinvointiin.  

Toinen kehittämishankkeen osio oli Takaisinsoittojärjestelemän TeleQ:n muokkaaminen 

käyttäjälähtöisemäksi. Käyttäjinä olivat henkilökunta ja asiakkaat. Takaisinsoittojärjestele-

män TeleQ:ta muokattiin kokeilemalla kehittämällä lyhyissä ajanjaksoissa onnistuneesti. 

Omatiimi liitettiin Takaisinsoittojärjestelemän TeleQ: n. Porvoon terveysasemalla kokeile-

malla kehittämisen avulla rohkaistuttiin muokkaamaan takaisinsoittojärjestelmää TeleQ:ta 

käyttäjälähtöisestä asiakaslähtöiseksi yhdessä käyttöjärjestelmän asiantuntijoiden avulla. 

Kokeilemalla kehittämisen avulla takaisinsoittojärjestelmä TeleQ vastaa paremmin käyttä-

jien tarpeisiin. Suurimmat haasteet olivat käyttöliittymän omat tekniset haasteet. Kesä-

kuussa 2018 takaisinsoittojärjestelmä TeleQ palveli paremmin henkilökuntaa eikä järjes-

telmä jumiutunut ja asiakkaat saivat soiton saman päivän aikana. Omatiimin puhelu voitiin 

poimia erikseen muiden puheluiden lomasta tai järjestyksessä. Ajoittain teknisistä ongel-

mista johtuen järjestelmä täyttyi, vaikka vastaajia oli tarpeeksi soittoihin verrattuna. Tutki-

musten mukaan puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle on potilaille ensisijaisen tär-

keää (Savolainen 2011, 121–123). 

7.3 Luotettavuus ja eettisyys 

Kehittämishankkeessa noudatettiin rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutki-

mustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten 

arvioinnissa. Hanke suunniteltiin, toteutettiin ja siitä raportoitiin sekä siinä syntyneet tieto-

aineistot tallennettiin tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla, 
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huomioiden tarvittavien lupien asiallisuus. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Tä-

män kehittämishankkeen toteuttamisessa noudatettiin sekä Lahden ammattikorkeakoulun 

ohjeistuksia opinnäytetyön tekemiseen, että Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK 

2017) määritelmiä hyvän tieteellisen käytännön periaatteista. (Tutkimuseettinen neuvotte-

lukunta 2017; LAMK 2018.) 

Kysely tapahtui webropol tutkimuksella, jossa oli mukana myös avoimia kysymyksiä lisää-

mässä laadullista lähestymistapaa aiheeseen. Tavoitteena oli kerätä laaja tutkimusai-

neisto sähköisen kyselylomakkeen avulla. Heikkoutena oli vastaajien suhtautuminen tutki-

mukseen, valmius vastata kyselyyn ja vastaaja kato, johon yritettiin saada vastauksia 

mahdollistamalla vastata kyselyyn uudelleen. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 

Webropol- kysely tapahtui anonyymisti eivätkä vastaajat ole tunnistettavissa, koska vas-

taajat vastasivat kyselyyn työpaikalla, jossa heillä käytössä internet yhteys. Webropol 

mahdollisti tutkimustulosten arvioinnin ohjelmiston avulla. Kehittämishanke oli toteutettu 

huomioiden potilasturvallisuus, koska potilaita ei haastateltu eikä tutkittu lainkaan. Henki-

lökunta vastasi kyselyyn anonyymisti ja vapaaehtoisesti. 

Kehittämishanke toteutettiin hyvien tutkimusperiaatteiden mukaisesti, raportti kirjoitettiin 

avoimesti ja rehellisesti. Raportti kirjoitettiin muodollisia ohjeita ja hyviä käytäntöjä noudat-

taen, samalla käytettiin monipuolisesti tutkittuja lähteitä ja arvioitiin kriittisesti tietoperus-

taa. Aiheen valinta oli ajankohtainen ja tarpeellinen. TENK:n (2012) edistää hyvää tieteelli-

sen käytännön ja ennaltaehkäisee tieteellisen epärehellisyyttä. Vastuu kuului ensisijaisesti 

itse tutkijalle, mutta myös ohjaajalle. Kehittämishanketta toteutettiin kunnioittaen muita tut-

kijoita, rehellisesti, avoimesti ja huolellisesti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 

Arenen ohjeiden mukaan kehittämishanke tulee olla työelämä- ja käytännönläheinen.  

(Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 2015). Kehittämishanke oli lähtöisin 

käytännöntarpeesta ja toteutettiin kunnioittavalla, rehellisellä ja avoimella työotteella. Aihe 

oli ajankohtainen ja tarpeellinen, koska väestö ikääntyy ja palvelutarpeen arvio korostuu 

perusterveydenhuollossa sekä hoitomallien tarve kasvaa. Tästä huolimatta perustervey-

denhuollon on silti pyrittävä säästämään kustannuksia sekä minimoimaan päällekkäisiä 

palveluita. Tähän haasteeseen vastataan toimintamallien ja palveluohjauksen avulla. 

Luotettavuus eli realibiteetti tarkoittaa tulosten tarkkuutta. Tutkimus täytyy olla toistetta-

vissa samanlaisin tuloksin. Koko kehittämishankkeen ajan olin tutkijana tarkka ja kriittinen. 

Etenkin kyselytuloksissa huomioin poistumaa eli katoa, jolla tarkoitetaan lomakkeen pa-

lauttamatta jättämistä. Tulokset ovat usein sattumanvaraisia, mikäli otoskoko on hyvin 

pieni.  Luotettavuutta tukee kohderyhmän edustavuus. Oma objektiivisuus eli puolueetto-

muus oli tärkeää kaikissa kehittämishankkeen vaiheissa. Tutkimustulokset eivät riippuneet 
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minusta, eivätkä omat poliittiset ja moraaliset vakaumukseni vaikuttaneet tutkimusproses-

siin. Esitin tutkimusraportissa tärkeät tulokset, johtopäätökset ja käytetyt menetelmät sekä 

pyrin selvittämään epätarkkuusriskien vaikutus yleistettävyyteen. Kehittämishanketta to-

teuttaessa pyrin toiminnallani ylläpitämään tutkittavan itsemääräämisoikeutta, yksityisyyttä 

ja toimimaan tietosuojaa kunnioittava sekä välttämään vahingoittamista millään tasolla. 

(Heikkilä 2014, 28–29.) Kehittämishanke on toistettavissa ja raportissa on esitetty tulok-

set, johtopäätökset sekä käytetyt menetelmät. Kehittämishankkeen kyselyn vastaukset 

edustavat luotettavasti Porvoon terveysaseman hoitajien kokemuksia. 

7.4 Tulevaisuuden haasteet 

Jatkokehittämisehdotuksia tämän kehittämishankkeen perusteella ovat palveluohjauksen 

ja palveluohjausmallin seuranta- ja arviointijärjestelmän luominen. Palveluohjausmallin 

käytännön toteutuksen onnistumisen arvioiminen jatkossa on tärkeää. Hyödyntääkö pal-

veluohjausmalli perehdytystä ja päivittäistä työtä terveysasemalla tasa-arvoistaen asia-

kaskohtaamisia sekä ohjaten hoidon tarpeen arviota hoitajien apuvälineenä tulevaisuu-

dessakin? Tulevaisuuden haasteena arvioida mallin toimivuutta ja kehittää jatkossakin di-

gitalisaation keinoin terveysaseman toimintoja. 

Tämän kehittämishankkeen avulla saatujen tietojen pohjalta palveluohjausmallia on mah-

dollisuus hyödyntää perusterveydenhuollossa. Jatkokehittämisen aiheena voisi olla mo-

nistettavuus toiseen terveysasemaan yhtenäistämään toimintamalleja, helpottamaan käy-

tännön työtä, perehdyttämistä ja lisätä terveysaseman vetovoimaisuutta vastaamalla digi-

talisaation haasteisiin.  

Kokeilemalla kehittämällä Takaisinsoittojärjestelmän TeleQ:n toimintaa tulisi jatkossa ke-

hittää, jotta asiakkaat saisivat yhteyden terveysasemaan, eikä järjestelmä täyttyisi ja sul-

keutuisi. Puhelintoimintaa helpottaisi myös työrauhan säilyminen soitettaessa puheluita. 

Erillinen tila, jossa soitot tapahtuisivat, olisi henkilökunnan työskentelyn kannalta parempi 

kuin nykyinen tila. Jatkotutkimusaiheena voisi olla puhelin keskustelun rungon kehittämi-

nen ja laadun varmistamisen tutkiminen puhelintyöskentelyssä.  

Tässä kehittämishankkeessa ei tutkittu asiakkaiden kokemuksia lainkaan. Asiakkaiden 

osallistamista palveluiden arviointiin ja kehittämiseen ei kuitenkaan tulisi jättää väliin vaan 

hyödyntää terveysaseman palveluiden kehittämisessä. Ylipäätään olisi suositeltavaa, että 

asiakkaiden osallistaminen kehittämiseen olisi pysyvä toimintatapa, jotta voidaan luoda 

kestäviä ja asiakasystävällisiä palveluja. Digitaalisena aikana muutokset ovat nopeita ja 

teknologiset ratkaisut ottavat vielä suuria kehitysharppauksia. Asiakkaita osallistamalla ke-

hittämiseen sitoutetaan heitä samalla palveluiden käyttöön. Tärkeää on myös huomioida, 
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että asiakaskunta tulee tulevaisuudessa olemaan tietoisempi eri vaihtoehdoista peruster-

veydenhuollosta yksityisiin sekä kolmannen sektorin toimijoihin. 
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LIITTEET 

Liite 1. Sote:n ICT-kokonaisuus 
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Liite 2. Porvoon terveysaseman hoitohenkilökunnan kyselylomake 

 

 

 

Porvoon terveysasema 

 

1. Mitä seuraavista sähköisistä palveluista olet käyttänyt? * 

 Kanta 
 

 KELA 
 

 VERO 
 

 Porvoon kaupungin e-palvelut 
 

 Omaolo 
 

 Effica 
 

 TeleQ 
 

 Navitas 
 

 Podium 
 

 Terveysportti 
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2. Saapuessasi työpaikalle, avaat työtietokoneen. Mitä näistä avaat päivittäin? * 

 Effica 
 

 TeleQ 
 

 Navitas 
 

 Podium 
 

 Terveysportti 
 

 Työsähköposti 
 

 
Muu, mikä 

________________________________ 
 

 

 

 

3. Kun avaat työtietokoneen, mitä näistä avaat viikottain? * 

 Effica 
 

 TeleQ 
 

 Navitas 
 

 Podium 
 

 Terveysportti 
 

 Työsähköposti 
 

 
Muu, mikä 

________________________________ 
 

 

 

 

 

4. Mitä manuaalisia hoidon arvioinnin apuvälineitä käytät päivittäin? * 

 Perehdytys 
 

 Omat muistiinpanot 
 

 Kiirevastaanoton hoitomallit 
 

 Tarkkailun hoitomallit 
 

 Vastaanottoja varten olevat mallit kuten diabetes, verenpainetauti yms. 
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5. Mitä manuaalisia hoidon arvioinnin apuvälineitä käytät viikottain? * 

 Perehdytys 
 

 Omat muistiinpanot 
 

 Kiirevastaanoton hoitomallit 
 

 Tarkkailun hoitomallit 
 

 Vastaanottoja varten olevat mallit kuten diabetes, verenpainetauti yms. 
 

 

 

 

 

6. Mitä manuaalisia hoidon arvioinnin apuvälineitä käytät kuukausittain? * 

 Perehdytys 
 

 Omat muistiinpanot 
 

 Kiirevastaanoton hoitomallit 
 

 Tarkkailun hoitomallit 
 

 Vastaanottoja varten olevat mallit kuten diabetes, verenpainetauti yms. 
 

 

 

 

 

7. Millä tavoin takaisinsoittojärjestelmä TeleQ vaikuttaa työnkuvaasi? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

8. Mitä apuvälineitä kaipaat työhösi? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

9. Miten voisit vaikuttaa työhyvinvointiisi? Olisiko välineitä, joita voisit käyttää apuna? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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10. Mitä muuta haluaisit vielä sanoa? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 
 

 

 

 

 

 

 


