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1

Johdanto

Moniammatillisissa työryhmissä tai kokouksissa yhteistyö ja päätöksenteko nähdään
usein välineenä, jonka avulla voidaan vastata sosiaali- ja terveydenhuollon tämän hetken
ja tulevaisuuden haasteisiin. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden yhteistyön uskotaan takaavan tasapuolisemman, läpinäkyvämmän, niin ammattilaisten kuin asiakkaidenkin kannalta paremman hoito- ja päätöksentekotyön. Hoitoalalla moniammatillista
yhteistyötä voidaan toteuttaa monenlaisissa tilanteissa, niin potilaan hoitamisessa kuin
johtamistyössä.

Terveydenhuollossa moniammatillinen päätöksenteko on osa asiakaskeskeisyydestä ja
asiakkaan osallisuudesta käytävää keskustelua. Näin erityisesti tapauksissa, joissa potilas tai asiakas otetaan moniammatillisen päätöksenteon aktiiviseksi osallistujaksi.
(Lehto – Natunen 2002).

Moniammatillisen työskentelytavan keskeisyys näkyy sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaideologiaa kuvaavissa teksteissä. Näissä moniammatillinen yhteistyö asetetaan
usein toiminnan ideaalimuodoksi, jonka jo itsessään katsotaan tuovan organisaation toiminnan rationaalisuuteen, päätöksentekoon ja tiedonkulkuun lisäarvoa. Moniammatillisuudesta, tiimityöstä ja tehokkuudesta pitkään jatkuneesta keskustelusta huolimatta,
ammattikuntien välisen yhteistyön käytännön toimivuudesta tiedetään yhä suhteellisen
vähän. Työväline on siis olemassa, mutta sen tehokkuudesta, mahdollisuuksista ja esteistä on suhteellisen vähän seikkaperäistä tutkimustietoa. On kuitenkin osoitettu, että
moniammatillisella yhteistyöllä voidaan parantaa potilaan hoidon laatua ja välttää hoidon
päällekkäisyyttä sekä vähentää kuluja. (Eloranta – Kuusela 2011, 4–5.)

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan lähiesimiestyön
ja johtamisen keinoin kehittää ja parantaa moniammatillista työskentelyä ja sen myötä
potilaslähtöisyyttä Auroran sairaalassa. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata, miten
Auroran sairaalan erityistyöntekijät (psykologit, sosiaalityöntekijät ja toimintaterapeutit)
kokevat moniammatillisen työskentelyn toteutuvan ja miten he sitä kehittäisivät.
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2

Aiempi tutkimustieto

Tiedonhaku tehtiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2017 ja uudestaan informaatikon
avustuksella lokakuussa 2018. Haut tehtiin kotimaisessa terveystieteellisessä viitetietokanta Medicissä, kansainvälisessä lääke- ja terveystieteiden tietokanta Pubmedissä
sekä Cinahlissa, josta löytyy kansainvälistä tutkimustietoa hoitotieteen ja terveydenhuollon saralta. Tavoitteena oli löytää aikaisempaa tietoa moniammatillisesta tiimityöskentelystä sairaalaympäristössä, erityisesti psykiatrista hoitoa toteutettaessa. Seuraavissa
taulukoissa on kuvattu tiedonhaku, hakulauseet ja halutulokset tietokannoittain sekä hakutulokset.

Taulukko 2. Tiedonhaku

Tieto-

Hakusanat ja niiden yhdistelmät

Tulokset

kanta

Medic

Psykiatrinen hoito, psychiatric nursing, mental health services, hospital, *sairaala*, moniammati*, patient care team,
collaboration, cooperation ja interprofessional.

Psykiatrinen hoito 667 kpl
Psychiatric Nursing 523 kpl
Psychiatric Nursing OR mental
health
services
1064
kpl
Psychiatric Nursing OR mental
health services AND hospital” OR
*sairaala*
221
kpl
Moniammati* OR Patient Care
Team AND collaboratio OR cooperation”
909
kpl
Moniammati* OR Patient Care
Team AND collaboration OR cooperation OR interprofessional 1123
kpl
Psychiatric Nursing OR mental
health services AND hospital OR
*sairaala*
221
kpl
Psychiatric Nursing OR mental
health services AND hospital OR
*sairaala* AND moniammati* OR
Patient Care Team OR collaboration OR cooperation OR interprofessional
8
kpl
Psychiatric Nursing OR mental
health services AND “moniammati* OR Patient Care Team OR
collaboration OR cooperation OR
interprofessional 33 kpl

3

PubMed

Hakusanoina Psychiatric nursing OR hospitals, psychiatric
AND multiprof' OR collaborat* OR interprofession*
Molemmat asiasanoina: Psychiatric nursing OR hospitals,
psychiatric AND Interdisciplinary Communication OR interprofessional relations AND Patient Care Team

Cinahl

Asiasanahaku:
Psychiatric Nursing OR Psychiatric Care OR Psychiatric Units
OR Hospitals, Psychiatric OR Psychiatric Service

360 kpl

73 kpl

260 kpl

AND
Interprofessional Relations OR Collaboration OR Multidisciplinary Care Team
Sanahaku:
interprofessional OR collaboration OR multiprofessional OR
patient care team
511 kpl
AND psychiatric
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Taulukko 3. Työhön hyväksytyt artikkelit tietokannoittain

Tieto-

Rajaukset

kanta

Medic

Julkaisuvuodet
2000-2018
Kielet
suomi,
ruotsi, englanti

Otsikon

Abstraktin

Työhön

perusteella

perusteella

hyväksytty

hyväksytty

hylätty

48 kpl

40 kpl
2 kpl vioittunutta
tiedostoa, ei luettavissa

6 kpl
Collin, Kaija; Valleala, Ulla Maija;
Herranen, Sanna; Paloniemi, Susanna & Pyhälä-Liljeström, Paula
2012. Moniammatillisen yhteistyön
muodot ja haasteet päivystystyön
hoitoprosessissa.
Eriksson – Piela S. 2003. Tunnetta, tietoa vai hierarkiaa? Sairaanhoidon moninainen ammatillisuus.
Laine, J., Rajala, T., Lahtinen, Y.,
Noro, A., Finne-Soveri, H., Talvinko, T. & Valvanne, J., 2007. Selittääkö fyysinen toimintakyky asiakkaan saamaa hoitoaikaa vanhusten laitoshoidossa? RAVA - indeksin ja RAI -järjestelmän hierarkisen toimintakykymittarin vertailu.
Pekkarinen L.2007 The relationships Between Work Stressors
and Organizational Performance
in Long-Term Care for Elderly
Residents.
Rekola, L. –Isoherranen, K–Koponen L. 2005. Moniammatillinen yhteistyö päivystyspoliklinikalla.
Tiirinki, Hanna – Suhonen, Marjo
– terveysalan johtamisessa
Lunkka, Nina – Turkki, Leena
2016. Diversiteetin kohtaaminen
moniammatillisessa.
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PubMed

Julkaisuvuodet
2000-2018
Kieli englanti

87 kpl

81 kpl

6 kpl
Atwal A, Caldwell K., 2005 Do all
health and social care professionals interact equally: a study of interactions in multidisciplinary
teams in the United Kingdom.
Blair CE, Glaister J, Brown A &
Phillips C., 2007 Fostering activities of daily living by intact nursing
home residents.
Dorr DA, Horn SD & Smout RJ.,
2005 Cost Analysis of Nursing
Home Registered Nurse Staffing
Times.
Hendrix TJ & Foreman SE.2001
Optimal Long-term Care NurseStaffing Levels.
Mueller C. 2000 A Framework for
Nurse Staffing in Long-term Care
Facilities.
Perra BM . 2001 Leadership: The
Key to Quality Outcomes.

Cinahl
Julkaisuvuodet
2008-2018
Kieli englanti

129 kpl

126 kpl

3 kpl
Giles, Rebecca. 2016. “Social
workers’ perceptions of multi-disciplinary team work: A case study of
health social workers at a major
regional hospital in New Zealand
Lalayants, Marina. 2013. “Multidisciplinary Collaboration in Child
Protective Clinical Consultations:
Perceptions of Best Practises”.
Mallow T & Penprase B. 2010.
Nursing leadership style and psychosocial work enwironment.

6

Lisäksi tehdyn manuaalisen haun tuloksena mukaan valikoitui Kaarina Isoherrasen väitöskirja vuodelta 2012: Uhka vai mahdollisuus – moniammatillista yhteistyötä kehittämässä sekä hänen kirjoittamansa oppikirjat Enemmän yhdessä- moniammatillinen yhteistyö vuodelta 2008 sekä Moniammatillinen yhteistyö vuodelta 2005. Näiden lisäksi
mukaan otettiin Karilan ja Nummenmaan vuonna 2001 kirjoittama oppikirja Matkalla moniammatillisuuteen.
Ylläkuvattujen hakujen myötä löydetyt artikkelit käytiin läpi ensin otsikkotasolla, sen jälkeen tiivistelmätasolla. Tiivistelmien lukemisen jälkeen oli mahdollista tunnistaa tämän
opinnäytetyön teoriapohjan kannalta merkittävimmät tutkimukset ja artikkelit. Ne luettiin
läpi kokonaisuudessaan. Opinnäytetyön pohdintakappaleessa peilataan tämän opinnäytetyön tuloksia aiempaan tutkimustietoon.

3

Moniammatillinen yhteistyö

Moniammatillisuus tai tiimityöskentely – miten sitä kulloinkin halutaan nimittää – saa nykyisessä palvelu- ja hoito-organisaatioissa lukuisia virallistettuja ja epävirallisia muotoja.
Moniammatillisissa tilanteissa pohdittavat asiakokonaisuudet vaihtelevat hallinnollisten
käytäntöjen ja laajempien linjanvetojen yksityiskohdista päivittäisten, asiakkaiden hoitoa,
auttamista, kuntouttamista ja pärjäämistä koskeviin pohdintoihin ja ratkaisuihin. Yhteistyön ja päätöksenteon muodot sekä virallisuuden aste vaihtelevat epävirallisista käytäväkeskusteluista ja puhelinkonsultaatioista käytännön hoito- tai parityöskentelyn kautta
virallisiin kokoustilanteisiin.
Moniammatillisen yhteistyön käsitteelle ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää. Eri
yhteyksissä sitä kuvaavia termejä voivat olla jaettu asiantuntijuus, moniasiantuntijuus
sekä moniammatilliset tiimit ja verkostot. Käytännössä moniammatillisuudella tarkoitetaan eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden yhteistyötä ja yhdessä työskentelyä
työryhmissä, tiimeissä ja verkostoissa, joissa keskeisenä tavoitteena on ”moninäkökulmaisuuden” kehittyminen, jolloin valta, tieto ja osaaminen jaetaan. Tavoitteena tällöin on
vuoropuhelun aikaansaaminen ja ylläpitäminen sekä tunteiden jakaminen. (Pesonen, A.
2005; Nummenmaa 2004.)
Katzenbach ja Smith (1996) jäsentävät ”tiimin” ja ”työryhmän” eroja. Suomenkielisessä
kirjallisuudessa näitä termejä käytetään osin päällekkäin, mutta alla olevan taulukon mukainen jäsennys auttaa erottelemaan nämä toisistaan.
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Taulukko 4. Työryhmien ja tiimien erot Katzenbachin ja Smithin mukaan (1996)

Johtajuus

Työryhmä

Tiimi

vahva johtaja

jaetut johtamisroolit tiimissä

Vastuut

yksilöllinen vastuunkanto

yksilöllinen ja yhteinen
vastuunkanto

Tavoite

Työsuoritukset

ryhmän tavoite sama kuin erikseen määritelty tiimikoko organisaation

tavoite

yksilölliset työsuoritukset

kollektiiviset työsuoritukset

Kokouskäytännöt

tavoitteena tehokkaat ko- tavoitteena avoin keskuskoukset

telu ja aktiivinen ongelmanratkaisu

Suoritusmittaus

mittaa epäsuoraan arvioi- mittaa
malla

suorituskykyään

suoraan arvioimalla yhteisen työsuorituksensa

Työtavat

keskustelee, päättää, dele- keskustelee, päättää, tegoi

kee aitoa yhteistyötä

Moniammatillinen yhteistyö on käsitteenä laaja ja siihen voidaan liittää myös käsitteet
tiimityöskentely ja yhteistoiminnallisuus (co-operation). Moniammatillisessa tiimityössä
yhdistetään pikaisesti tarpeellinen ja käytettävissä oleva tieto, sekä voimavarat. Tiimi
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koostuu pienestä ryhmästä henkilöitä, minkä tarkoituksena on saavuttaa yhteinen päämäärä. (Øvretveit 1995: 92–93.) Yhteistoiminnallisuus, kuten moniammatillinen yhteistyö, on asiakas- ja potilaslähtöistä. Yhteistyön oletetaan olevan helppo, tuloksia saavuttava ja myönteinen ratkaisu asiakaslähtöisessä hoitotyössä, mutta avoin keskustelu ja
eri näkökulmien esiintuonti nostaa esille ristiriitoja ja konflikteja lähes poikkeuksetta. Parhaimmillaan moniammatillinen yhteistyö toteutuu, kun asiat käsitellään perustellusti ja
avoimesti läpi työryhmän sisällä. Se edesauttaa luottamuksen syntyä ja lisää jäsenten
välistä ymmärrystä (Latvala – Saranto – Pekkala 2005: 24.)

Ongelmatonta yhteistyötä ei varmasti olekaan, vaan keskeisempää on, kuinka asioita
hallitaan ja käsitellään. (Isoherranen 2005: 48; Silen-Lipponen − Tossavainen − Turunen
2004: 189, 190). Toimintatapoja on erilaisia ja moniammatillinen yhteistyö on aina tilannekohtaista. Moniammatillista yhteistyötä voidaan tehdä ilman yhteisiä tiimikokouksia tai
tiedon prosessointeja. Sitä voidaan toteuttaa rinnakkain esimerkiksi verkostotyönä,
koska tämä yhteistyömuoto mahdollistaa asiantuntijoiden mukana olon jopa eri organisaatioista. (Isoherranen ym.2008: 29, 37; Rekola ym. 2005: 16, 20.)

Kaarina Isoherranen kuvaa moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä eri asiantuntijoiden työskentelynä, jossa pyritään huomioimaan asiakkaan kokonaisuus. Tarvittaessa myös asiakas, omainen, läheinen tai vapaaehtoinen auttaja ovat
mukana yhteisessä keskustelussa (Rekola 2005, 14). Isoherranen pohtii myös suomen
kielen käsitettä moniammatillinen yhteistyö, jota hänen mukaansa käytetään varsin laajasti kuvaamaan asiantuntijoiden yhteistyötä. Moniammatillinen tiimi- käsitettä käytetään
joskus kuvaamaan henkilöitä, jotka työskentelevät samassa työpisteessä ilman, että
heillä on koskaan varsinaisia tiimikokouksia ja mahdollisuutta yhteiseen tiedon prosessointiin. He työskentelevät rinnakkain, mutta eivät todellisuudessa tee varsinaista tiimityötä.

Käsitteet moniammatillisuus ja monialaisuus kietoutuvat arkikielessä toisiinsa. Englanninkielisissä teksteissä multifield tarkoittaa monialaisuutta ja multidisciplinary ja interdisciplinary monitieteisyyttä. Käsitteet painottavat ammatillista asiantuntijuutta. Cross-disciplinary science -käsitteellä kuvataan eri yliopistojen monitieteistä toimintaa. Monialaisuudella viitataan myös koulutusalojen ylittämiseen ja erilaisten osaamisten nivoutumiseen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja yksilön taitavuuteen tai pätevyyteen, joita
kuvataan englannin kielessä käsitteillä interprofessional ja multiprofessional. (Grigg,
Johnston – Milsom 2003; Holland 2006; March 2006.) Käsite interprofessional sisältää
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ajatuksen siitä, että jotakin asiaa tarkastellaan sekä oman että toisen ammatin lähtökohdista, jolloin opitaan yhdessä toisen alan ammattilaisen kanssa ja opitaan myös toisilta
ryhmän jäseniltä. Transprofessional -käsitteen voidaan ajatella viittaavan todellisen elämän kokemuksiin perustuvaan moniammatilliseen oppimiseen ja työskentelyyn, jolloin
asiantuntijat voivat rikkoa asiakaslähtöisesti roolirajojaan.

Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen eriytyminen ja töiden jakautuminen on edellyttänyt
ja korostanut yksin työskentelyn kulttuuria. Eri ammattiryhmien tiedolliset, taidolliset ja
asenteelliset erot ovat aiheuttaneet rajoituksia moniammatillisen yhteistyön toteutumiselle. Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien työntekijöiden ammatilliset osakulttuurit
ovat saattaneet olla toisilleen vastakkaisia ja ovat voineet estää keskinäisen luottamuksen syntymistä. Ammatillisten kulttuurien erot ja reviiriajattelu ovat johtaneet eriarvoisuuteen ja yhteistyövalmiuksien puuttumiseen. Myös erot ammatillisissa puhe- ja tulkintatavoissa voivat estää moniammatillisen ryhmän avoimen vuorovaikutuksen syntymistä.
(Rekola ym. 2005)

Työelämässä on yhä harvinaisempaa, että asiantuntijat toimivat yksin ratkaistessaan
työhön liittyviä ongelmia. Työelämä edellyttää tieteenalojen rajoja rikkovaa ja jaettua asiantuntijuutta. (Nummenmaa – Soini 2009, 438; Liveng 2010, 41–42.) Moniammatillinen
yhteistyö on kuitenkin haastavaa, koska se edellyttää työntekijöiltä asiantuntijuuden lisäksi vuorovaikutustaitoja ja kykyä ratkaista ongelmia yhdessä. Kaikkien ohjaukseen
osallistuvien työntekijöiden tulisi saada koulutusta moniammatilliseen yhteistyöhön. Tällaisella koulutuksella voitaisiin hahmottaa uudella tavalla paitsi omaa ammatillisuutta,
myös valmiutta sopeuttaa rooleja tiimin sisällä. (Nykänen – Karjalainen – Vuorinen –
Pöyliö 2007, 6, 26, 93.)

Pärnä (2012, 20-30) näkee moniammatillisen työskentelyn asiantuntijuutta vahvistavana; asiantuntijuus ja sen kehittyminen ovat myös sitä, että voidaan oppia ja ottaa oppia
vastaan myös muilta ammattilaisilta, sekä vastavuoroisesti jaetaan omat tiedot ja osaaminen muiden käyttöön. Moniammatillinen yhteistyö saa lisäarvoa yhteistä asiantuntijuutta rakentamalla. Toisaalta taas moniammatillista yhteistyötä kuvaa pääasiassa kaksi
näkökulmaa; työskentely nähdään joko mahdollisuutena tai haasteena. Postmoderni
professionaalisuus nähdään etenevissä määrin myös työntekijän moniosaamista ja yhteistyötaitoja korostavana ja osana professioiden kehittymistä. Postmodernit professiot
ovat kehityksessä ja muutoksessa, ja professioiden rajoja haetaan sekä neuvotellaan
professioiden mahdollisuuksista yhteistyöhön. Pelkkä professionaalinen ydinosaaminen
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ei useinkaan riitä, vaan nykyaikaisissa työorganisaatioissa keskeistä on ammattilaisen
kyky liittää oma osaamisensa kokonaisuuteen ja hyödyntää sitä yhteistyötilanteissa. Voidaan jopa ajatella, että nykyään professiot ja moniammatillinen yhteistyö ovat kaksi kiinteästi yhdessä olevaa käsitettä, ilman toista ei ole myöskään toista. (Pärnä 2012, 40-50.)
Pärnän (2012, s. 40-50) mielestä tietoinen moniammatillisen työskentelyn kehittäminen
on juuri sitä, että uuden tiedon ja käytännön rakentamiselle annetaan mahdollisuus työskentelyn kautta. Pärnän mielestä moniammatillisen yhteistyön hyödyn tulisikin olla työntekijöille näkyvää ensisijaisesti asiakkaan tarpeiden ja parhaan kautta, eikä omaan professioon ja sen varjelemiseen keskittyvän työskentelyn kautta.

Oman erityisosaamisen ymmärtäminen on osoittautunut erittäin oleelliseksi seikaksi pyrittäessä keräämään yhteen kaikkien ryhmään kuuluvien asiantuntijoiden erilaisia näkemyksiä. Jos asiantuntija ei itse tunnista oman osaamisensa ja tietonsa erityislaatuisuutta,
hän ei välttämättä anna tietojaan ryhmän yhteiseen käyttöön. (Isoherranen ym. 2004.)
Asiantuntijuus ei William Housleyn (1999) mukaan ole ”ylhäältä annettu”, vaan se tuotetaan ja ansaitaan moniammatillisen tiimin dynaamisessa vuorovaikutuksessa.

Asiantuntijaorganisaatiossa toimivien henkilöiden kohdalla keskeistä on, miten he perustelevat ja tuovat toiminnassaan esille omaa asiantuntijuuttaan ja ammatillista asemaansa. Tämä on keskeinen kysymys moniammatillisessa yhteistyössä. Moniammatillisessa ryhmässähän jokaisen työntekijän tulisi tuoda yhteiseen käyttöön oma asiantuntijuutensa ja tarkastella esimerkiksi potilaan hoitoon liittyviä asioita oman asiantuntijuusalueensa näkökulmasta yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Toisaalta professionaalinen tietämys ja sen mukanaan tuoma arvohierarkia voi muodostua myös moniammatillisen yhteistyön esteeksi. (Eriksson-Piela 2003.) Ammattihenkilöt eivät aina osaa
tarkastella potilaan tilannetta kokonaisuutena kunkin arvioidessa sitä vain oman erikoisosaamisensa kautta. Tällöin potilaan ääni saattaa jäädä kuulematta.

Leena Rekola (2005) muistuttaa, että asiantuntijuus moniammatillisessa yhteistyössä ei
ole yhdenkään henkilön ominaisuus sinänsä, vaan se syntyy yhteistyössä. Yhteistyö
edellyttää kommunikaatiota työryhmän jäsenten ja eri organisaatioiden sekä potilaan ja
hänen läheistensä kesken. Moniammatillisessa yhteistyössä osallistujat pyrkivät potilas/asiakaslähtöisyyteen, sekä eri ammattiryhmien tiedon yhtenäistämiseen ja ammatilliseen vuorovaikutukseen. Tarkoituksena on, että kunkin ammattiryhmän edustajana toimiva asiantuntija jakaa omaamaansa tietoa ja kykenee hyödyntämään toisten asiantun-
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tijoiden jakamaa tietoa ottaen yhdessä vastuun potilaan/ asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on yhdistää näkökulmia ja saada ne kommunikoimaan keskenään.
(Isoherranen 2005: 14; Flink – Saarinen 2002: 4–5.) Moniammatillisesta yhteistyöstä
käytetään myös käsitteitä sosiaalisesti jaettu kognitio, yhteisöllinen sekä jaettu asiantuntijuus, jotka parhaiten kuvaavat tätä moniulotteista yhteistyötoimintaa (Rekola – Isoherranen – Koponen 2005:16).

Moniammatillisen yhteistyön keskeisiä seikkoja ovat Isoherrasen (2005: 15–16 ja
2008:35) mukaan seuraavat viisi:

- Asiakaslähtöisyys
- Tiedon ja eri näkökulmien kokoaminen yhteen
- Vuorovaikutustietoinen yhteistyö
- Roolien rajojen muutokset
- Verkostojen huomioiminen

Isoherrasen mukaan moniammatillinen työskentely on vaativaa, mutta potilaan menestyksellisen hoidon kannalta tärkeää: vaikka moniammatillinen yhteistyö on käsitteenä
nuori, pätee siinä samat vuorovaikutukselliset ja ryhmätyöskentelyn ilmiöt, jotka ovat olleet voimassa jo pidempään. (Isoherranen 2005: 160.) Moniammatillisessa yhteistyössä
pystytään huomioimaan asioiden lääketieteellinen, sosiaalinen, hoidollinen, psykologinen, eettinen ja taloudellinen puoli, sekä tarvittaessa myös potilaan/asiakkaan muut huomiota tarvitsevat osa-alueet. (Isoherranen 2005: 18.) Moniammatillisuudessa kukin osallistuja selvittää omaa erikoisosaamistaan ja rakentaa yhdessä ryhmän kanssa yhteistä
osaamista. Jos asiantuntijalla ei ole riittävää ymmärrystä omasta alueestaan, on mahdollista tärkeiden asioiden poisjäänti. Näin ollen ryhmän voi olla vaikeaa muodostaa asiakkaalle/potilaalle mahdollisimman laadukasta hoitoa.

Hoidon laatu voi horjua, jos ongelmia tarkastellaan vain yhden ammattikunnan näkökulmasta. Kokonaiskäsitys asiakkaan/ potilaan hoitoon liittyvistä asioista ja ongelmista voi
jäädä vajaaksi tai jopa kokonaan muodostumatta. On merkittävää, että asiantuntija ymmärtää roolinsa ja tehtävänsä. Moniammatillisen yhteistyön toteutumiseen tarvitaan osapuolilta hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä sopeutua uusiintilanteisiin, päätöksentekoon
osallistumista, vastuuta ja motivaatiota. (Isoherranen – Rekola – Nurminen 2008: 16;
Isoherranen 2005: 19; Rekola ym. 2005: 17.)
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Vuosituhannen vaihteessa Kirsti Karila ja Anna Nummenmaa puolestaan totesivat, että
jotkut osapuolet saattavat nähdä moniammatillisen yhteistyön jopa uhaksi omalle ammatilliselle identiteetilleen. Moniammatillinen yhteistyö ei kuitenkaan merkitse oman
osaamisen mukanaan tuoman näkökulman häivyttämistä, vaan kyse on ennemminkin
oman osaamisen kirkastamisesta siten, että se on mahdollista tuoda osaksi moniammatillisen ryhmän yhteisen osaamisen rakentamista. Heidän mukaansa yhteisen tavoitteen
rakentaminen moniammatillisessa keskustelussa on haastava tehtävä. Kun tavoitteena
on moniammatillisen taitavan keskustelun oppiminen, asiantuntijoiden jaetun kognition
muodostuminen edellyttää jokaiselta yksilöltä omaa kognitiota ja yksilöllistä asiantuntijuutta. Moniammatillisessa tiimissä asiantuntijan tulee osata omalta alueeltaan riittävästi
kyetäkseen jakamaan sitä toisten asiantuntijoiden kanssa. (Karila – Nummenmaa 2001.)

Jaakko Seikkula ja Tom Arnkil toteavat 2005 julkaistussa kirjassaan, että selvät rajanvedot ammattilaisten kesken ovat tarpeen monissa tilanteissa. Ne ovat kuitenkin hankalia
silloin, kun kohdataan asiakkaita, joiden ongelmat eivät noudata järjestelmän työnjakoa.
Parhaimmillaan moniammatillinen kokonaisuus muodostuu toisiaan täydentävistä
osista, joissa ammattilaiset tietävät, keihin olla tarvittaessa yhteydessä. Pahimmillaan se
on epätietoisuutta, loputtomia kokouksia ja asiakkaan tilanteen ajautumista umpikujaan.
(Seikkula – Arnkil 2005.)

Moniammatillisuuden etuja ajatellaan olevan se, että integraatio helpottuu, jos työtavat
ja tavoitteet ovat yhtenäiset. Tämä edellyttää aktiivista tietojen vaihtoa ja toisten työtapojen kunnioitusta. Toisena tärkeänä tavoitteena on, että potilasta ei pompotella. Tämä
edellyttää toisen ammattitaidon tunnustamista ja kunnioittamista. Kaikkien sosiaali- ja
terveyspalveluiden lähtökohtana pidetään ihmisarvoa, itsensä toteuttamisen mahdollisuutta ja ihmisen oman toimintakyvyn tukemista hänen omassa arjessaan. Kansalaisten
valinnanvapaus, tietoisuus omista oikeuksista, ikääntyminen ja liikkuvuus tulevat haastamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarjonnan. (Närhi 2014.)
Tässä opinnäytetyössä keskeisiä käsitteitä ovat moniammatillinen tiimi, moniammatillinen työskentely, moniammatillinen yhteistyö psykiatriassa (Interprofessional team, Interprofessional collaboration, Multiprofessional collaboration in psychiatry or mental health)
Nämä toimivat myös hakusanoina tehtäessä tiedonhakua (Cinahl, Medic ja PubMed).
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4

Yhteistoimintamallin mukainen työskentely Auroran sairaalassa

Opinnäytetyö sijoittuu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaan kuuluvan terveys- ja päihdepalveluiden psykiatria- ja päihdepalvelujen sairaalatoimintoimintaan.
Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt tässä sairaalatoiminnassa yli kaksikymmentä
vuotta, tehden tästä ajasta esimiestyötä vastaavana toimintaterapeuttina yli kymmenen
vuoden ajan. Toimintaa kuvataan kaupungin internet-sivustolla 5.10.2017 seuraavasti:

Psykiatrinen sairaalahoito tarjoaa tehostettua tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta
psykiatrisen avohoidon tueksi tai silloin, kun muut hoitomuodot ovat riittämättömiä. Sairaalatoiminta on Auroran sairaalan alueella (Nordenskiöldinkatu 20,
00250 Helsinki).
Psykiatriseen sairaalahoitoon hakeudutaan lähetteellä tai kiireellisissä tapauksissa Malmin tai Haartmanin sairaalan päivystyksen kautta.
Sairaalassa on psykiatrinen ensihoito-osasto, erityishoidon osasto, yleispsykiatrisia osastoja, mielialahäiriöosastoja sekä psykoosilinjan akuutti- ja kuntoutusosastoja. Sen lisäksi Auroran sairaalan alueella toimii mm. erityishoidon poliklinikka,
liikkuvaa ja tehostettua avohoitoa tarjoava yksikkö, ryhmäterapiakeskus, psykiatrian fysioterapia- ja liikuntapalvelut, päiväosastoja sekä avohoitovalmennus- ja
asumiskuntoutusyksikköjä.
Hoito ja kuntoutus on monimuotoista alkaen akuuttivaiheen varhaiskuntoutuksesta ja jatkuu tarvittaessa yksilöllisesti räätälöitynä psykososiaalisena ja ammatillisena kuntoutuksena.

Auroran sairaalatoimintoihin kuuluu tavanomaisten vuodeosastojen lisäksi myös avohoidollisia palveluita tuottavia yksiköitä: avohoitovalmennus (tarjoaa kuntouttavaa asumista), erityishoidon poliklinikka (jossa korkean väkivaltariskin omaavien potilaiden avohoito toteutuu), liikkuva avohoito (potilaille, jotka eivät kiinnity ns. tavanomaisen avohoidon palveluihin), tehostetun avohoidon yksikkö (määräaikaisesti tehostetumpaa avohoitoa tarvitseville potilaille tarjoava yksikkö) sekä selviämishoitoasema.

Sairaalaosastoja Auroran sairaalassa on kahdeksantoista, potilaspaikkoja näissä on yhteensä 214. Kahdeksan osastoa tarjoaa ympärivuorokautista osastohoitoa psykoosipotilaille, mielialahäiriö- ja yleispsykiatrisia osastoja on kymmenen. Näistä yksi osasto toimii
niin kutsuttuna päiväosastona. Osastojen paikkaluvuissa ja henkilöstömäärissä on pieniä eroja, mutta tyypillisesti kullakin osastolla on 12+2 ympärivuorokautista potilaspaikkaa. Yhdellä psykoosilinjan osastolla on sekä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavia, että
niin kutsuttuja päiväpotilaspaikkoja. Kullakin osastolla tiimin muodostavat 1-2 lääkäriä,
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12-16 eriasteista hoitotyöntekijää, yksi koko- tai osa-aikainen sosiaalityöntekijä, osa-aikainen psykologi ja osa-aikainen toimintaterapeutti. Jokainen erityistyöntekijä työskentelee tyypillisesti näin ollen vähintään kahdessa eri tiimissä, osa jopa kolmessa.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaan kuuluvan terveys- ja päihdepalveluiden psykiatria- ja päihdepalvelujen sairaalatoimintoiminnoissa, Auroran sairaalassa, (jatkossa lyhennettynä Auroran sairaala) on sitouduttu noudattamaan yhteistoimintamallia
(Liite 1). Malli on kehitetty yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS:n
Psykiatriakeskuksen, Auroran sairaalan ja Metropolia Ammattikorkeakoulun hoitotyön
koulutusohjelman kanssa vuosina 2006 – 2009 korostamaan potilaslähtöisyyttä ja moniammatillisuutta psykiatrisen potilaan hoidossa.

Yhteistoimintamallissa eri toimijoiksi lukeutuvat kaikki potilaan hoitoon osallistuvat henkilöt: potilas, omaiset, läheiset ja koko moniammatillinen työryhmä. Keskinäinen kunnioittaminen perustuu eri toimijoiden tasavertaiseen suhteeseen, jossa ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja eri toimijoiden näkemyksiä kuunnellaan ja otetaan
todesta. Keskinäinen kunnioittaminen tarkoittaa myös eri toimijoiden asiantuntijuuden
arvostamista ja hyödyntämistä. Yhteistoiminnallisessa hoidossa vastuu jakaantuu kaikkien hoitoon osallistuvien kesken. Jokaisella hoitoon osallistuvalla on omaan asiantuntemukseensa perustuva tehtävä. Eri toimijat jakavat osaamistaan ja kokemustaan muiden hoitoon osallistuvien kanssa ja kaikille moniammatillisen työryhmän jäsenille annetaan tilaa esittää oma mielipiteensä. (Yhteistoimintamalli 2008.)

Moniammatillinen työryhmä koostuu asiantuntijoista, jotka yhdistävät tietonsa ja taitonsa
potilaan hoidon eri vaiheissa. Yhteinen ymmärrys syntyy vuorovaikutuksessa, jossa monipuolisen tiedon ja eri näkökulmien saattaminen yhteen tuottaa enemmän kuin yksittäisen asiantuntijan näkökulmasta muodostettu ymmärrys voisi olla. Jotta asetetut tavoitteet saavutetaan, on jokaisen moniammatillisen työryhmän jäsen vastuullinen tuomaan
esiin oman asiantuntijuutensa. Moniammatillinen työryhmä osallistuu yhteiseen keskusteluun mallin mukaisista toimintatavoista ja jokainen vastaa omalta osasaltaan mallin
mukaisesta toiminnasta jokapäiväisessä työskentelyssä. (Yhteistoimintamalli 2008.)

Hoidossa pyritään tunnistamaan potilaiden vahvuuksia ja tukemaan niitä. Tähän päästään yhteistyöllä, jossa potilaan kanssa neuvotellen asetetaan tavoitteet. Keskeistä on
potilaan tietoisuuden lisääminen omista vahvuuksistaan. Pienetkin edistysaskeleet tunnistetaan ja hyödynnetään tietoisesti voimavaroina. Moniammatillinen työryhmä auttaa
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potilasta tiedostamaan hänen omat mahdollisuutensa, tukee häntä arvioimaan näitä
mahdollisuuksia ja löytämään voimavaroja selviytyäkseen sairautensa kanssa. Sairaalahoitoon voi liittyä tilanteita, joissa potilaan itsemääräämisoikeutta joudutaan rajoittamaan. Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tapahtuu yhteistyössä potilaan kanssa siten, että rajoitukset perustellaan potilaalle ja niistä neuvotellaan hänen kanssaan siten,
että potilaan arvokkuus säilyy. (Yhteistoimintamalli 2008.)

Mallin toteutumisesta käytännössä ei ole tehty systemaattista seurantaa, eikä moniammatillisen työskentelyn toteutumista Auroran sairaalassa ole muiltakaan osin aiemmin
tutkittu.

5

Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata, miten Auroran sairaalassa erityistyöntekijät,
joiksi lukeutuvat psykologit, sosiaalityöntekijät ja toimintaterapeutit, kokevat moniammatillisen työskentelyn toteutuvan ja miten he sitä kehittäisivät.

Opinnäytetyöni tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan lähiesimiestyön ja johtamisen keinoin kehittää ja parantaa moniammatillista työskentelyä ja sen myötä potilaslähtöisyyttä Auroran sairaalassa.

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat:
1. Miten erityistyöntekijät kokevat tällä hetkellä yhteistoimintamallin mukaisen moniammatillisen työskentelyn Auroran sairaalassa toteutuvan?
2. Miten erityistyöntekijät jatkossa kehittäisivät moniammatillista työskentelyä Auroran
sairaalassa?
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6
6.1

Opinnäytetyön menetelmät
Menetelmälliset valinnat

Tutkimusmetodiseen kirjallisuuteen sekä tietokannoista löydettyyn tutkimustietoon perehtymisen myötä tuli selväksi, että tämä opinnäytetyö tulee tehdä laadullisella tutkimusmenetelmällä määrällisen sijaan: opinnäytetyö ei hyödy numeerisesta tiedosta eikä
haastateltavia valita satunnaisotannalla. (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 2007.) Laadullisen menetelmän valinnan puolesta puhui myös se, että laadullisilla eli kvalitatiivisilla
menetelmillä päästään lähemmäksi niitä merkityksiä, joita työntekijät antavat ilmiöille ja
tapahtumille. Ne tuovat esille tutkittavien näkökulman ja kuuluviin heidän äänensä. (Hirsjärvi – Hurme 2000: 28.) Kvalitatiivinen tutkimusote sallii ja huomioi myös paremmin tutkijan osallisuuden tutkittavaan ilmiöön. Tutkija ja kohde ovat objektiivisuuteen pyrkimisen
sijaan lähtökohtaisesti vuorovaikutuksessa ja ominaista on henkilökohtainen osallistuminen sekä pyrkimys empaattiseen ymmärtämiseen. Täydellistä objektiivisuutta olisi mahdotonta saavuttaa tällaisessa tutkimusasetelmassa, jossa opinnäytetyön tekijä on myös
haastateltavien joukkoon kuuluva työtoveri ja kollega. Tässä opinnäytetyössä toteutettiin
aineistolähtöinen analyysi, sillä tarvittiin perustietoa jonkin ilmiön olemuksesta. (Eskola
– Suoranta 1998: 16, 19). Tässä tutkielmassa tavoiteltiin deskriptiivistä tietoa jostain,
joka on välittömän havainnoinnin ulottumattomissa (Vilkka 2007: 97–98).

6.2

Tutkittavien valinta

Auroran sairaalassa erityistyöntekijöiksi lukeutuvat sosiaalityöntekijät, toimintaterapeutit
ja psykologit. Marraskuussa 2017 sairaalatoiminnoissa oli yksi vastaavan sosiaalityöntekijän vakanssi, 11 sosiaalityöntekijän vakanssia sekä kaksi sosiaaliohjaajan vakanssia.
Psykologien vakansseja oli 11, joiden lisäksi yksi neuropsykologi sekä yksi vastaava
psykologi. Toimintaterapeuttien vakansseja oli 10 sekä yksi vastaavan toimintaterapeutin vakanssi. Nämä 37 erityistyöntekijää muodostivat tutkielman perusjoukon. Kaikille
lähetettiin kutsu haastatteluun, viisitoista työntekijää vastasi kutsuun myönteisesti. Helmikuussa 2018 jokaiselle Auroran sairaalan erityistyöntekijälle lähetettiin sähköpostitse
suostumuslomake ja kutsu (Liite 2.) osallistua ryhmähaastatteluun heille itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Kutsun ohella lähetettiin Doodle-taulukko, josta jokainen
haastateltava merkitsi itselleen sopivat ajankohdat. Haastatteluja oli varauduttu tekemään 3-7 kertaa (ryhmässä 3-5 henkilöä kerrallaan). Haastatteluun ilmoittautui 37 eri-

17

tyistyöntekijästä 15 (40,5%). Heidän kanssaan onnistuttiin osallistujien aikataulujen puitteissa toteuttamaan kolme viiden hengen ryhmähaastattelua. Näistä kuhunkin osallistui
sekä psykologeja, toimintaterapeutteja että sosiaalityöntekijöitä.

6.3

Aineiston keruu

Aineisto hankittiin ryhmämuotoisesti toteutetulla, puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, jonka runko löytyy liitteenä (Liite 3). Menetelmässä ei ole yksityiskohtaisia kysymyksiä vaan haastattelu kohdennetaan tiettyihin keskeisiin teemoihin, joiden varassa se
vapaasti etenee (Hirsjärvi – Hurme 2000, 48.)

Haastattelut toteutettiin maaliskuussa 2017 sairaalan ATK- luokassa. Tällöin oli mahdollista toteuttaa haastattelujen taltiointi Skypen avulla. Lisäksi käytössä olivat sekä matkapuhelimen tallennustoiminnat, että diginauhuri. Kaikki tallenteet luvattiin hävittää viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kukin kolmesta viiden hengen ryhmähaastattelusta kesti runsaan tunnin ajan. Haastattelutilanteessa teemahaastattelun runko heijastettiin luokkatilan valkokankaalle, mutta
alkupuheenvuorossa korostettiin sitä, että haastateltavien ei tarvinnut kantaa huolta rungon noudattamisesta. Se, sekä ajankäytön valvominen, oli haastattelijan vastuulla. Rungon silmäily kuitenkin auttoi haastateltavia saamaan paremman käsityksen siitä, minkälaiset asiat erityisesti kiinnostivat, ja millaiseen asiayhteyteen yksittäiset kysymykset kuuluivat. Haastattelutilanteet olivat ilmapiiriltään hyvin keskittyneitä ja vapautuneita. Keskustelu kävin vilkkaana ja kaikki aihepiirit tuli läpikäydyksi jokaisen ryhmän kohdalla, painotuksia toki vaihdellen.

6.4

Teemahaastattelu

Teemahaastattelun runko (Liite 3.) muodostettiin Auroran yhteistoiminnallisen psykiatrisen hoidon määritelmän pohjalta (Liite1.) Teemahaastattelun teemat 1 ja 2 vastaavat
tutkimuskysymykseen 1, teema 3 vastaa tutkimuskysymykseen 2.

18

Teeman 1 avulla selviteltiin, miten yhteistoimintamalli erityistyöntekijöiden kokemusten
mukaan toteutuu: suunnitellaanko hoito moniammatillisena yhteistyönä siten, että potilas
osallistuu hoitoaan koskevaan päätöksentekoon ja sitoutuu hoitoonsa, jaetaanko moniammatillinen osaaminen ja ovatko hoitokäytännöt yhtenäiset? Arvioidaanko yhteistyön
toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista yhdessä koko hoitoprosessin ajan, kuten yhteistoimintamalli edellyttää?
Teema 2 käsittelee potilaslähtöisyyttä, mikä on keskeinen tekijä Auroran yhteistoimintamallin määritelmässä. Auroran sairaalassa käytössä oleva yhteistoimintamalli määrittelee psykiatrisen hoidon potilaan, hänen läheistensä ja hoitavien henkilöiden prosessiluonteiseksi yhteistyöksi. Hoidon lähtökohtana tulisi mallin mukaan toimittaessa olla potilaan todellisuus mahdollisuuksineen ja rajoituksineen. Työryhmän tehtävänä on synnyttää dialogi osapuolten kesken ja kaikkien tulisi tuoda oma asiantuntemuksensa yhteistyösuhteeseen. Kysymykset siitä, miten erityistyöntekijöiden mielestä yhteistoimintamalli
arkityössä toteutuu, vastasivat ensisijaisesti tutkimuskysymykseen yksi, mutta samassa
yhteydessä nousi esiin myös jo kehittämisideoita, joita varsinaisesti käsiteltiin vasta kolmannen teeman kohdalla.
Kolmas teema käsittelee kehittämiskohteita ja –keinoja. Tässä haastateltavia houkuteltiin tuottamaan mahdollisimman luovia ratkaisuja pohtimatta liikaa esimerkiksi sitä, mitä
nykyiset rakenteet mahdollistavat.

6.5

Aineiston analysointi

Perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä, on sisällönanalyysi (Tuomi – Sarajärvi 2018: 103). Analyysi voidaan tehdä joko
induktiivisesti eli aineistolähtöisesti tai deduktiivisesti, jolloin aineistoa ohjaa aikaisempaan tietoon perustuva luokittelurunko. (Kyngäs – Vanhanen 1999, Latvala – Vanhanen
- Nuutinen 2001.) Tässä opinnäytetyössä sisällönanalyysi toteutettiin aineistolähtöisesti
eli induktiivisesti. Sisällönanalyysi on menetelmä, jolla dokumentteja voidaan analysoida
systemaattisesti ja objektiivisesti. Se on tapa järjestellä, kuvailla ja määrällistää tutkittavaa ilmiötä. Sisällönanalyysi ei ole pelkkä yksinkertaista kuvausta tuottava tekniikka,
vaan sen oli tarkoitus tuoda esiin aineistossa ilmenevät merkitykset, tarkoitukset ja aikomukset, seuraukset sekä yhteydet. (Latvala – Vanhala-Nuutinen 2001, 23.)
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Tässä opinnäytetyössä aineiston analyysi eteni kuvion 1. mukaisesti.

1. Haastattelujen kuunteleminen ja aukikirjoittaminen sana sanalta

2. Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen

3. Tutkimuskysymyksiin vastaavien lauseiden, lausumien tai sanojen
(=analyysiyksikkö) valinta ja pelkistäminen

4. Kumpaankin tutkimuskysymykseen vastavaavien analyysiyksiköiden
vieminen omiin taulukoihinsa

5. Pelkistysten väri/fonttikoodaaminen aihepiireittäin

6. Kunkin aihepiirin (alaluokan) nimeäminen

7. Alaluokkien yhdistäminen ja niistä yläluokkien muodostaminen

8. Yläluokkien yhdistäminen yhdistäväksi luokaksi ja kokoavan käsitteen
muodostaminen

Kuvio 1. Analyysin eteneminen

Aineiston analyysissa käytiin läpi kahdeksan vaihetta. Tässä opinnäytetyössä haastattelut kirjoitettiin auki sana sanalta, mahdollisimman tarkasti (vaihe 1), sillä laadullisessa
tutkimusmenetelmässä aineiston tulee aina olla kuva- tai tekstimuodossa. (Vilkka 2007:
115-116). Materiaalia kertyi 29 697 sanaa.
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Litteroitu materiaali luettiin läpi useita kertoja sellaisenaan (vaihe 2). Kun materiaali oli
käynyt riittävän tutuksi, oli mahdollista alkaa eroittelemaan tekstimassasta ne lauseet,
lauseen osat ja lausumat (analyysiyksiköt) jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin (vaihe
3). Käytännössä aineisto luettiin läpi kysyen jokaisen lauseen kohdalla: vastaako tämä
jompaankumpaan tutkimuskysymykseen? Litteroidusta aineistosta tehtiin analyysiyksiköiden valinta ja niiden pelkistys. Milesin ja Hubermanin (1994) mukaan aineistolta kysytään tutkimustehtävän tai- ongelman mukaisia kysymyksiä. Ensin siis tunnistettiin
asiat, joista tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita ja näitä ilmaisevat lauseet pelkistettiin yksittäisiksi ilmaisuiksi. Tämä oli tärkeä vaihe, jotta kaikki ilmaisut tuli kirjattua ja luetteloitua (Tuomi – Sarajärvi 2018: 114).

Taulukko 5. Esimerkki aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä

Alkuperäisilmaukset

Pelkistetyt ilmaukset

-

Yhteisissä kokoontumisissa, esimerkiksi AYL-kierrolla, tieto tuodaan yhteen

-

Läsnäolo yhteisissä kokouksissa
tärkeää toisten työn huomioimiseksi

-

Ainoastaan potilasasiakirjoja lukemalla ei synny yhteistä ymmärrystä

" Mä oon just samaa mieltä siit, mä, en,
siis, just niiku mun mielestä näkyy se hajonta nois toimintatavoissa"

-

Hajonta toimintatavoissa

"Tässä tullaan taas siihen, et eri työryhmissä on hyvin erilaiset työskentelytavat.”

-

Työryhmien toisistaan poikkeavat työskentelytavat

”Et sen takii ku se yhen asian korjaaminen ei niinku sillee riitä, vaan just tärkeetä
et on niit yhteisii kokoontumisii vaik AYLkiertoja. Niitä, et missä se tieto tuodaan
niinku yhteen. Ja se on tärkeetä, et niissä
ollaan läsnä, ku ei sitä sielt sit kirjauksista
huomioida, ei se tuu sillee näkyväks et
mitä siellä sit on muut duunannu. Siis ei
sitä huomaa itekään.”
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Kun tarvittava aineisto oli eroteltu tarpeettomasta, aineisto kategorisoitiin eli teemoiteltiin.
Tutkimuskysymykseen yksi vastaavat analyysiyksiköt vietiin omaan taulukkoonsa, tutkimuskysymykseen kaksi omaansa (vaihe 4). Kummankin taulukon työstäminen jatkui pelkistettyjen analyysiyksiköiden luokittelulla siten, että samaa aihepiiriä käsittelevät lausumat koodattiin samalla värillä tai fontilla (vaihe 5). Samalla värillä koodatut pelkistykset
muodostivat yhdessä alaluokan, jolle annettiin oma nimi (vaihe 6).

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaavat pelkistykset löytyvät liitteestä 4. Toiseen
kysymykseen vastaavat pelkistykset mahdutettiin taulukkoon 6, jossa esitetään esimerkki analyysin kulusta pelkistyksistä yläluokan muodostamiseen saakka vastaten tutkimuskysymykseen kaksi. Taulukossa 7 kuvataan alaluokista muodostuvien yläluokkien
ja niistä edelleen muodostuvan yhdistävän luokan nimeäminen ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla. Tutkimuskysymykseen 1 vastaavia pelkistettyjä ilmauksia kertyi
122 kappaletta, tutkimuskysymykseen 2 puolestaan 27 kappaletta.

Taulukkoon, johon kerättiin vastaukset ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, muodostui
kahdeksan alaluokkaa. Taulukkoon, joka vastasi toiseen tutkimuskysymykseen, alaluokkia muodostui kuusi. Kummassakin taulukossa työskentelyä jatkettiin muodostamalla
alaluokista yläluokkia (vaihe 7). Molempiin tutkimuskysymyksiin vastaavia yläluokkia
muodostui kaksi.
Kategorioiden muodostaminen on analyysin kriittinen vaihe, sillä tutkija päättää tulkintansa mukaan, millä perusteella eri ilmaisut kuuluvat samaan tai eri luokkaan/kategoriaan. Analyysia jatkettiin yhdistämällä saman sisältöisiä alaluokkia toisiinsa ja muodostamalla niistä edelleen yläluokkia. Yläluokille annettiin niiden sisältöä kuvaavat nimet. Loppujen lopuksi kaikki kategoriat yhdistettiin yhdeksi kaikkia kuvaavaksi kategoriaksi (vaihe
8). Alakategorioiden, yläkategorioiden, ja yhdistävien kategorioiden avulla vastattiin tutkimuskysymyksiin (Tuomi – Sarajärvi 2018: 115).

Kahdeksas työvaihe eli yläluokkien yhdistäminen yhdistäväksi luokaksi ja kokoavan käsitteen muodostaminen, edellytti palaamista alkuperäisten tutkimuskysymysten äärelle.
Tässä vaiheessa oli vielä tarpeen varmistaa, antaako analyysi vastauksia alkuperäisiin
tutkimuskysymyksiin. Yläluokaksi ja kokoavaksi käsitteeksi muodostuivat täten vastaukset alkuperäisiin tutkimuskysymyksiin eli Auroran sairaalan erityistyöntekijöiden kokemukset yhteistoimintamallin mukaisesta moniammatillisen työskentelyn toteutumisesta
ja näkemykset sen kehittämistarpeista.
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7

Tulokset

Tässä kappaleessa esitellään tämän opinnäytetyön tulokset. Luvussa 7.1. annetaan vastauksia tutkimuskysymykseen 1: Miten erityistyöntekijät kokevat tällä hetkellä yhteistoimintamallin mukaisen moniammatillisen työskentelyn Auroran sairaalassa toteutuvan?
Luvussa 7.2 vastataan tutkimuskysymykseen 2: Miten erityistyöntekijät haluaisivat jatkossa kehittää moniammatillista työskentelyä Auroran sairaalassa?

7.1

Moniammatillisen työskentelyn tämänhetkinen toteutuminen

Moniammatillinen työskentely Auroran sairaalassa ei tällä hetkellä ole kovin yhdenmukaista. Kuten taulukosta 6 ilmenee, haastatellut erityistyöntekijät kuvaavat sairaalassa
olevan paljon toisistaan eroavia käytäntöjä sekä vaihtelua eri toimijoiden hyödyntämisessä ja kunnioittamisessa.
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Taulukko 6. Tutkimuskysymykseen 1 vastaavista pelkistyksistä muodostetut alaluokat, niistä
muodostuvat yläluokat ja edelleen niistä muodostuva yhdistävä luokka

ALALUOKKA

YLÄLUOKKA

YHDISTÄVÄ LUOKKA

Erot toimintakulttuurien
toteutumisessa

Erot moniammatillisen
työskentelyn tavoissa
Toisistaan eriävät
Erot hoitokokous- ja
käytännöt
raportointikäytännöissä

Erot potilastietoihin kirjaamisessa ja viestinnässä

Vaihtelu eri toimijoiden
kokemuksen ja osaamisen hyödyntämisessä
Vaihtelu toimijoiden
Vaihtelu eri toimijoiden kunnioittamisessa ja
keskinäisessä kunnioit- hyödyntämisessä
tamisessa

Vaihtelu potilaslähtöisyyden toteutumisessa

Vaihtelu apulaisylilääkärin kierron moniammatillisuuden toteutumisessa

Moniammatillisen työskentelyn ajankohtainen
toteutuminen
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7.1.1

Toisistaan eriävät käytännöt

Erityistyöntekijöiden kokemuksia leimaa vahvasti kokemus monenkirjavista käytännöistä
ja osastokohtaisista, keskenään ristiriitaisistakin toimintatavoista. Erityistyöntekijät kuvaavat omaa olemistaan paikoin varsin ristiriitaiseksi: esimerkiksi tiedonkulun suhteen
yhdellä osastolla edellytetään erinäisten Post-it lappujen liimailuja ja Word-tiedostojen
laatimista, toisella sähköisen Outlook-kalenterin ja Pegasos-potilastietojärjestelmän postin käyttöä. Joillain osastoilla omahoitajamallin mukaisia työskentelytapoja noudatetaan
kuuliaisesti, toisilla osastoilla pidetään tiukasti kiinni omista, ”hyväksi havaituista” toimintatavoista. Yhdellä osastolla edellytetään omahoitajan läsnäoloa jokaisessa tapaamisessa, toisella osastolla toimintatapana on, että esimerkiksi toimintaterapeutti ja psykologi tapaavat potilasta kahdestaan ja pitävät omahoitajan ajan tasalla kirjausten ja kasvokkaisen raportoinnin avulla. Joillain osastoilla erityistyöntekijöiden tehtävät, roolit ja
toimintatavat ovat hyvinkin selkeät, toisaalla ne ovat jatkuvassa myllerryksessä.
”Kyllä karkeesti mä aattelen et se on niiku työryhmästä kiinni. Mut kyllähän se
myös vaihtelee ihan hirveen paljon oma kokemus. Et siitä vaikka, että kuka on
osastonlääkärinä. Jotkut osastonlääkärit - ja samanaikasesti ku siel on yleensä
kaks - niin toinen saattaa käyttää aikaa aika hyvin ja paljonkin. Et on semmonen
niinkun hyvinkin moniammatillinen työote. Tai käyttää erityistyöntekijöitä ja näin ja
tehdään niinku kimpassa versus samaan aikaan samal osastolla voi olla toine, jolle
se ei oo niin tuttua. Et jokasen kohdalla se ei näyttäydy ehkä ihan samalla tavalla.”

Haastateltavat kertoivat, että Auroran sairaalan hoitomalleissa hoitosuunnitelma, sen
laatiminen ja seuraamien, on hoidon etenemisen ja sen arvioimisen kulmakivi. Yhteistoimintamallin mukaisesti hoitosuunnitelma tulisi laatia potilaan (ja mahdollisesti hänen
omaistensa) kanssa yhteistyössä ja sitä laadittaessa tulisi korostaa potilaan omia tavoitteita. Potilaan omat tavoitteet kuitenkaan harvoin ovat lääkityksen määrän nostamiseen
tai lääkitykseen ylipäänsä liittyviä. Kovin usein hoitosuunnitelmasta kuitenkin löytyy juuri
näitä tavoitteita – eikä välttämättä muita. Erityistyöntekijät kokivat puutteena sen, että
perin harvoin heitä otetaan mukaan tapaamiseen, jossa hoitosuunnitelmaa potilaan
kanssa laaditaan. Eri ammattiryhmien mukanaolo voisi kuitenkin tuoda jo suunnitelman
tekovaiheessa hoitoon elementtejä, joiden myötä hoidot tehostuisivat ja nopeutuisivat.
”Et nythän täällä hoitosuunnitelma on semmonen, tää on siis vaan mun henkilökohtainen näkemykseni, et se on vaan siinä Pegasosksessa sivu, jonka hoitajat
täyttää. Ei siinä oo potilaalla osaa, ei arpaa”
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”Et sitähän (hoitosuunnitelmaa) ei sit välttämättä kyllä porukalla suunnitella, vaan
tota se syntyy lääkärin kirjaamana. Tosin siinä voi olla vaikka kuinka hienot keskustelut taustalla ja heidän työnohjauksensa.”
”Ja sit ne hoitosuunnitelmat ei puhele oikein hyvin sen lääkärin suunnitelman
kanssa. Ja ne kai onkin ilmeisesti eri ku se lääkärin tekemä suunnitelma. Et nyt
oon nähny paljon sitä et se hoitajien tekemä suunnitelma on hyvin pelkistetty tai
jätetty sillee kokonaan tyhjäks.”

Myös sitä pohdittiin paljon, keiden kaikkien olisi syytä osallistua hoitokokouksiin ja mikä
hoitokokousten fokus ylipäänsä on. Joidenkin näkemysten mukaan olisi välttämätöntä,
että hoitokokouksiin osallistuvat aina kaikki, jotka ovat millään tapaa mukana potilaan
hoidossa. Joidenkin näkemysten mukaan hoitokokouksiin osallistujat tulisi määritellä sen
mukaan, mikä asia kulloinkin on ajankohtaisesti työn alla.
” Et tarviiks sen aina olla joku semmonen hoitokokous, jossa lääkärillä on keskeisenä asiana vaan, että pannaanko risperdaalia. Et olisko se purkista parempi vai
pannaanko piikkinä. Et vois olla vähän semmonen, vaikka niinku kerran viikossa
semmosella vaikka pienemmällä porukalla, että mietittäis sitä potilaaan laajempaa
kontekstia. Et kyllähän se lääkitys on pakko hoitaa ja se tulee siihen kuulua. Mutta
joku toisenlainen hoitokokous tai tapa kuuluis olla.”
”Nii, mä en oikeen ymmärrä, et miten tässä tai missä vaiheessa tää käänty tämmöseks, et siinä mukamas aina pitäis olla mukana se lääkäri. Koska on aikoja,
tässäkin on otettu mun mielestä vähän takapakkia, on aikoja, millon hoitokokouksiakin voitiin pitää ihan ilman lääkäriäkin, riippuen tietenkin siitä, et mikä se oli se
juttu, minkä takia kokoustettiin.”
”No kyl mä aattelisin, et kerran viikossa tai kahdessa viikossa, riippuen vähän et
mikä osasto on kyseessä, et millä syklillä ajatellaan, et potilaan pitää kotiutua. Ni
että olis semmonen nopeahko palaveri mis olis, et käytäis jokaisen työntekijän,
joka on ollu potilaan asioissa sillä viikolla mukana. Ni käytäs läpi ja siitä kooste. Et
siinä olis ihan selkee struktuuri. Ei tarvi osallistua sosiaalityöntekijän, jos ei oo sossuasioita, ei tarvi osallistua lääkärin, jos ei oo lääkitysasioita.”

Erityistyöntekijät olivat varsin yksimielisiä siitä, että potilaat osaavat itsekin heti hoitonsa
alkupäivinä pyytää sosiaalityöntekijän tapaamista mutta psykologi tai toimintaterapeutti
saatetaan kutsua mukaan vasta, kun hoito on ehkä jo pahasti komplisoitunut.
”Tai sitten sellaissa tilanteissa voidaan pyytää, ku o ihan sukset ristissä ja potilaan
hoito ei ollenkaan etene. Et se toimintaterapeutti on tavallaan joku viimeinen oljenkorsi. Et yritetään sit vielä tuota, ku mikään muu ei oo auttanu. Hei nyt sulle ois
tässä tämmönen jackpot!”
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Tiedonkulun ongelmat nimettiin yhdeksi eniten turhautumista aiheuttavaksi tekijäksi.
Näissäkin käytännöissä, kuten todettu, raportoitiin runsaasti erilaisia käytäntöjä. Myös
erityistyöntekijöillä itsellään oli varsin moninaisia tapoja pitää muuta tiimiä ajan tasalla
omista interventioistaan ja niiden aikatauluista. Yksi jätti kirjelappusia omahoitajalle, toinen käytti Pegasos-tietojärjestelmän postiominaisuutta.
”Mä oon ihmetelly tääl kaikki nää vuodet, että vaik hoitokokoukset kirjataan Kerssiin, pääsääntöisesti se on lääkäri. Hoitaja kirjaa samasta sinne hoitokertomukseen. Sit kaikki tapaamiset merkataan paperikalenteriin, paperiaivoihin, sähköseen hoitosuunnitelmaan. Herra isä, että siinä menee aikaa siinä, että jos kolmeen
paikkaan kirjataan tapaamiset. Et itelläkin herää oikein huoli, et oonko mä kirjottanu sen paperikalenteriin, onko ne aivoissa, oonko antanu potilaalle lapun. Ja silti
tieto ei kulje, se on ihme!”

Tässä opinnäytetyössä haastatellut henkilöt pohtivat paljon sitä, missä ja miten moniammatillinen työskentely ja -keskustelu oikeimmin toteutuu. Osa erityistyöntekijöistä kuvasi
oleskelevansa mahdollisimman paljon osastoilla, kahvihuoneissa ja käytävillä, jotta olisi
paikalla, kun moniammatillista keskustelua käydään. Osa kertoi pyrkivänsä osallistumaan edes niiden potilaiden hoitokokouksiin, joiden hoidossa on jollain tapaa mukana.
Osa kertoi, ettei tärkeisiinkään hoitokokouksiin osallistuminen onnistu joko omista aikatauluista johtuen, tai joskus myös siitä syystä, ettei tieto hoitokokouksen ajankohdasta
välity erityistyöntekijälle.
”Mun mielestä tätä moniammatillista keskustelua käydään siis koko ajan. Koska
mun työtapa on siis se, et mä olen siis mahdollisimman paljon siel osastolla läsnä,
siel on mun pääasialliset asiakkaat. Ni niit käydään siel käytävällä, niit käydään
siel kahvihuonees, niit käydään niis hoitokokouksissa”
”Mut et tätä myöte vaan se moniammatillinen keskustelu sit toteutuu niinku muissa
yhteyksissä, ku näissä kokouksissa sit vaan.”
”Tää hajoaa tää systeemi, et nythän olis tosi tärkee paikka pikemminkin miettiä et
missä se mahdollisuus on, koska entistä vähemmän erityistyöntekijöillä, ainakaan
sossuilla, tulee jatkossa olemaan mahdollisuus olla missään hoitokokouksissa. Et
kyllä se meidän työ tehdään kuitenkin monesti ihan muualla kuin niissä hoitokokouksissa. Se hoidetaan potilaan luona, hoidetaan läheisiä yhteyksiä. Et hoitokokouksissa ei meidän asioita edistetä. Olen kyllä huolestunut tosta, että jos on tommosii suunnitelmii (vähentää moniammatillista raportointia).”
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7.1.2

Vaihtelu eri toimijoiden kunnioittamisessa ja hyödyntämissä

Pitkään talossa olleet erityistyöntekijät muistelivat aikoja ennen vuosituhannen vaihdetta:
silloisessa Hesperian sairaalassa työskenneltiin vahvasti erikoislääkärien vetämissä tiimeissä, joissa hoitotyöntekijöille tarjoutui lähinnä viestinviejän rooli. Erityistyöntekijöiden
toimenkuvat poikkesivat toisistaan työpisteestä riippuen ja nekin olivat vahvasti osastonlääkärin mielen mukaisia. Nykyisessä sairaalatoiminnassa erikoisilääkärien määrä on
pienentynyt lähes olemattomiin, sen sijaan hoitotyön roolin katsottiin vahvistuneen merkittävästi, vaikka edelleen tunnistettiin puutetta huomioida esimerkiksi omahoitajan työvuoroja hoitokokouksia ja muita potilaan hoitoon liittyviä tapaamisia sovittaessa.
”Siit on jääny sit hoitajat vuosien saatossa ihan niin sanotusti statistin rooliin, niin
jotta siitä on taas sit päästy eteenpäin, ni on kans jouduttu aika tiukalla kädellä
muistuttaa. Ja se meinaa edelleenki viel unohtua, vaikka täs tätä on nyt tehty pari,
noh, toista vuotta. Ei siin oo mitään pahaa tarkotusta, mut et huomaa, että vähän
väliä niinku meinaa unohtaa, ku katotaan kalenterit: hei sovitaas vai eiku otetaas
se hoitajien työvuorolista mukaan kans. Et se, se vaatii niinku ajattelutavan muutosta.”

Oman asemansa erityistyöntekijät katsoivat olevan hyvin erilainen eri tiimeissä: on tiimejä, joissa erityistyöntekijöiden substanssiosaaminen tunnettiin ja tunnustettiin hyvin,
ja tiimejä, joissa syystä tai toisesta heidän osaamisensa jätettiin hyödyntämättä lähes
kokonaan tai osittain. Tähän löydettiin useita mahdollisia syitä. Useimmin mainituksi tuli
ajatus siitä, että oma ammattiosaaminen ei yksinkertaisesti ole riittävän tuttua muille ammattiryhmille. Pohdinnoissa kävi ilmi, että useimmille erityistyöntekijöille oli tullut vastaan
tilanteita, joissa oli ilmennyt, että niin tiimin lääkäri, kuin osa hoitotyöntekijöistäkään eivät
olleet ikinä aiemmin kuulleetkaan toimintaterapeuteista. Yhtä lailla niin psykologin kuin
sosiaalityöntekijänkin ammatinkuvat saattoivat olla täysin pimennossa, vaikka ammattinimikkeet olivatkin tuttuja.
”Oon kuullu, et lääkäri ei välttämättä tiedä, mitä vaikka psykologi tekee. Miten, mikä
sit toisaalta on ollu ihan hyvä, jotka sen on sanonu sen ääneen: Mä en tiedä mitä
te tääl teette, et mitehä vois hyödyntää?”
”Joo, mä oon kokenu, et erikoistuvat on semmosia et he on, on jotenki niinku lähtökohtasesti kiinnostuneita työnkuvista, ja mitä kukin tekee. Et se on ehkä se kaikkein kurjin vaihtoehto, et jos ei tiedä, eikä haluu jostain syystä niiku paljastaa sitä,
etten tiedä, on vaan niin sanotusti tietävinään ni.”
”Nii, mullakin on kuitenkin myönteinen kokemus. Et ei oo ees tuu mieleen semmost
erikoistuvaa, jonka ei ois sit kysyny Tai ei he ei välttämät osaa pyytää tai kysyy,
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mut et he niinku jotenki torjuis, jos heittää et no: täs vois miettii tällasta, tai tääl vois
pohtii tällasta tai tehä näin tai noin.”

Keskusteluissa mietittiin myös sen vaikutusta, miten lähiesimies ohjaa alaisiaan moniammatilliseen työskentelyyn ja sitä, miten osaston yleinen ilmapiiri ja tiimin mahdolliset
muut konfliktit vaikuttavat siihen, miten erityistyöntekijät joko otetaan mukaan tai jätetään
työskentelyn ulkopuolelle. Puhuttiin siitä, kuinka kuppikuntaistuneissa tiimeissä erityistyöntekijälle helposti lankeaa joko messiaan tai syntipukin rooli.
”Et usein tuntuu, et semmosis ollaan jo sit niin kuppikuntasii, et erityistyöntekijät
voidaan kokee jotenki uhkana tai sit lähetään väittää et erityistyöntekijöillä on jotenki niin paljon helpompaa, tiätteks? Jos on joku tommonen tilanne, ni sit sinne
pitäis tulla ihan joku semmonen persoona, se osastonhoitaja, joka pystyis saamaan jotain rotia. Tai siit niitä työryhmiä pitäis vaan hajottaa.”
”Sehä voi olla, mä tarkotan sitä, et se semmosia henkilökemiakysymyksii tulla
siihe.”
”Nii ja siis ihan selvästi tulee mielee joitai tällasia tilanteita, joissa ulkopuolinen jotenki näkee selvästi että, että potilaa ja hoitotyöntekijän tavallaan väliin tulee sillai,
niinku huomattavaa kitkaa. Siin on psykologisia, tällasia niinku ilmiöitä sitte. Siinä
se kommunikaatio on sitte niinku sellasta, vähän taiteilemista ja sitte. Mut sitä sanotaanki, et konfliktissa on mahdollisuus. Mut sillon tulee toi että, pitää ny puhuu
potilaan puolesta jotai”

Yleisenä pelkona esiin nousi se, että mikäli erityistyöntekijöiden määrä sairaalassa tulevaisuudessa vähenee ja heidän työnsä muuttuu enenevästi konsultoivasta roolista käsin
toteutetuksi, tulee osaamisen hyödyntäminen entisestään kaventumaan: psykologia käytettäisiin pelkästään diagnostiseen selvittelyyn testien tekijänä, toimintaterapeuttia pelkkänä toimintakyvynarvioijana ja sosiaalityöntekijää ehkä ”etuusautomaattina”.
”Ni et psykologin ja varmaan toimintaterapeutinkin keskeinen, ja on yhdeks työtehtäväks kyl ihan nimettykin, se moniammatillinen vaikuttaminen. Mutta nimenomaan, että ollaan tässä työryhmässä ihan niinku ”on line” tarjoamassa osaamistamme ja näkemyksiämme siinä keskustelussa, joka viriää. Se on yleensä aika
haastava tilanne, ku kutsutaan erityistyöntekijät oikein pohtimaan sitä. Et se on yks
tärkee osa tässä entistäkin nopeatahtisemmassa. Et se on tosi tärkeetä, et voi
suoraan reagoida siihen, mitä pohditaan ja mitä puhutaan. Sit voi tuoda siihen keskusteluun niitä pään sisäsiä ajatuksia ja sitä ammattitaitoa mitä itelle on kertyny.
Et sitä voi sit ikään kuin kylvää pohdittaviks niitä näkemyksi. Ja sit jos siinä syntyy
se näkemys, että tässä vaikka psykologin olis hyvä tarkemmin perehtyä, ni se voi
johtaa johonkin, vaikka yksilötapaamisiin. Mut ei välttämättä. Et se keskustelu itsessäänkin on tärkeetä.
”Et huolta herättää se, et lyhennee ne kaikki keskusteluun käytettävät ajat. Et sithän se vaan muuttuu sellaseks suorittamiseks. Semmoseks et halki, poikki, pinoon. Et ku siin sit kumminki tulee, et saa niinku eri näkökulmista ideoita, etku jos
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on sitä moniammatillista. Ku ei ne asiat kumminkaan oo niin yksinkertasia kun psykiatriassa ollaan.”

Useimpien erityistyöntekijöiden kokemukset puhuivat kuitenkin sairaalassa hyvän, niin
potilaita, omaisia kuin toisia työntekijöitäkin arvostavan ja kunnioittavan asenteen, ja korkean ammattitaidon puolesta. Sen, että ammatillinen vaikuttaminen (niidenkin potilaiden
kohdalla, joiden hoitoon erityistyöntekijä ei varsinaisesti osallistu) on mahdollista, koettiin
lisäävän omaa työtyytyväisyyttä ja tuovan potilaiden hoitoon elementtejä, jotka muuten
jäisivät hyödyntämättä.
”Et jos sä istut siellä raportilla ja siellä pystyy jotain sanomaan, mikä lisää siinä
työryhmässä niinku psykologistä ymmärrystä, jos siinä siis käydään jotenki läpi
niitä keissejä.”

Hoitotyöntekijöiden jaksaminen aika ajoin varsin paineistetuksi koetussa tilanteessa, herätti huolta erityistyöntekijöissä. Hoitajille osoitetaan professionsa ulkopuolelta uusia tehtäviä ja uudenlaista osaamista edellyttäviä toimia, sekä myös hoitotyön sisältä tulevaa
vaadetta.
”Nii ja mitä se tarkottaa sitten hoitajien työssäjaksamiselleen, kun heidän pitää sitten hoitaa, no ehkä lääkäreiden homma. Et jos sen lisäksi jotenki arjen arvionti, ja
arjen niinkun kannattelu, niin se jää täysin sit omahoitajalle, ni se tuntuu tosi kestämättömältä.”

Joissain kohdin ammattiroolien ylittämistä ja tehtävissä joustamista pidettiin hyvänä
asiana, paikoin siihen suhtauduttiin suurin varauksin. Esimerkiksi siitä, että hoitajat antavat yhtään mmse-testiä laajempia lausuntoja muistista, oli psykologeilla varoittavia esimerkkejä: muistin ja kognitiivisten toimintojen luonne tulee tuntea varsin tarkkaan tietääkseen, milloin muistiongelmilta vaikuttavat asiat ovatkin itseasiassa esimerkiksi keskittymiskykyyn liittyviä pulmia. Myös toimintaterapeutit kertoivat esimerkkejä siitä, kuinka
esimerkiksi potilaan kognitiiviset puutosoireet (kuten vaikeudet aloitekyvyssä ja toiminnanohjauksessa) saattavat näkyä toisen ammattiryhmän silmissä laiskuutena, jopa tahallisena kiusaamisena.

Taitoa ja halua hyvään ammatilliseen keskusteluun arvostettiin haastateltavien keskuudessa suuresti. Tässäkin asiassa hajonta koettiin merkittäväksi. Yksi haastateltavista
kertoi huikean kasvutarinan tiimistä, jossa hän oli työskennellyt useamman vuoden ajan:
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siinä tiimi oli käynyt läpi kehityksen diktatorisesti johdetusta, riitaisasta konfliktipesästä
sujuvaa dialogia toteuttavaksi tiimiksi. Tarinan kertojan mukaan kyseisellä osastolla moniammatillisen työskentelyn satoa kerätään nyt lähes viikoittain saatavan myönteisen potilaspalautteen muodossa.

”Et mä voin verrata vaik sitä, missä on ollu vuosikausii sama henkilökunta, ni siellä
se yhteistyön tekeminen on helpompaa. Et sit ku tulee toi, mis porukka vaihtuu,
mis tulee kokoaika uusii sijaisiin, ni yhtäkkii siel onki niinku porukka, joka toimiiki
kauheen hierarkisesti. Se on ihan se keskustelukulttuuri tärkeää että. Oon kyllä
ollu todistamassa semmosta kakofoniaa ja kaikki puhuu kilpaa toistensa päälle ja
sillee, ettei kuunnella toisiaan yhtään.”
”Must se vaan on parhaimmillaan just sillee, et ku tulee joku uus potilas, ni kaikki
tutustuu siihen niinku omasta näkökulmastaan ja tuodaan yhteen just se tieto ja sit
päästään tekemään se suunnitelma sillee, et jos hoidetaan vaan joku yksittäinen
asia”

Eri toimijoiden kokemuksen ja osaamisen hyödyntämisessä nähtiin paikoin suuria puutteita. Hankaluuksia nähtiin myös siinä, kuinka hyvin yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista oli sovittu työryhmän sisällä ja miten homogeenisia sairaalaosastot tässä suhteessa ovat. Tässä yhteydessä mainittiin myös yhteisten tavoitteiden puute sairaalan ja
avohoidon välillä. Eri toimijoiden kuvattiin pääosin tukevan toisiansa vastuulliseen toimintaan, yksittäisiä esimerkkejä myös muunlaisesta toiminnasta esitettiin.

Moniammatillisuuden kuvattiin olevan dilemmaattista: toisaalta pitää selvittää ja kirkastaa omaa erityisosaamistaan ja asiantuntijuuttaan ja toisaalta rakentaa yhteistä osaamista. Tarvitaan erilaisia taitoja toteuttaa omaa asiantuntijuuttaan erilaisissa keskusteluja vuorovaikutustilanteissa, pelkkä hyvä substanssiosaaminen ei riitä osaamisen saamiseksi yhteiseen käyttöön. Moniammatilliseen keskusteluun osallistuminen edellyttää
haastateltujen mukaan yhtäältä kykyä ”tyrkyttää” ja puolustaa näkemyksiään ja tarvittaessa ”varastaa” puheenvuoro, toisaalta taitoa arvioida, milloin on viisautta antaa puheenvuoro toiselle ja olla nostamatta omaa näkemystään liian voimakkaasti esiin. Kaikissa
haastattelutilanteissa tuotiin esiin sitä, että arvostava ja kunnioittava suhtautuminen niin
omaan, kuin toisen työhön, on ensiarvoisen tärkeää hyvän yhteistyön takaamiseksi. Hierarkista ”pokkurointia” ei pidetty järkevänä.
”Ni ku sä vaan mietit, et miten ihmeessä toi ihminen voi olla täällä töissä, ku se
käyttäytyy tollee ja on ihan niinku hölmö. Et ei se aina tarkota, ettei hänellä olis
jotain ammattitaitoo, mut ainakaan hän ei osaa käyttää niitä vuorovaikutustaito-
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jaan. Et sit tulee semmonen närkästys, et vitsi et tämmönen koulutusvaade tohonkin hommaan tässä firmassa, ja sit sä voit olla täällä ihan oikeesti millanen vaan.
No kyllä, rekrytointiin ja lähiesimiestyöskentelyyn se liittyy sikäli, et esimiehen vastuullahan on et, kuinka puuttua. Et pitäis kyllä puuttua epäkohtiin.”
”Sillee sit just näkyy se hierarkia, et ei sosiaalityöntekijää pyydetä perehdyttämään
niit erikoistuvia lääkäreitä. Et niin päin ei nähdä mahdolliseksi, vaan se perehdyttäminen tapahtuu sit just niil kierroilla ja raporteilla. Et siin varmaan on joku, en
tiedä onks se muiden ammattikuntien, ku lääkärien ja sossujen välinen kitka, et ei
voida kysyä et hei, ku sä oot ollu täällä pidempään ni oisko sulla tämmösest käsitystä, et mitä täs kannattais tehä?”

Yksi haastatelluista ryhmistä käytti runsaasti aikaa keskustellen siitä, minkälaisia karmaisevia esimerkkejä ala-arvoisesta suhtautumisesta työkaveriin he ovat joutuneet todistamaan. Käytettiin termejä kyykyttäminen, nöyryyttäminen ja alistaminen. Puhuttiin ”suutarin lapsella ei ole kenkiä”- ilmiöstä. Keskustelussa tuotiin esiin esimerkkejä siitä, kuinka
kömpelöä, jopa vihamieliseksi tulkittavaa vuorovaikutusta (tai sen totaalista puutetta) voi
tavata vaikkapa sairaalan pihamaalla, jossa osa työntekijöistä ei tervehdi sen enempää
toisiaan, potilaita kuin omaisiakaan. Potilasturvallisuuden koettiin vaarantuvan tilanteissa, joissa hoitajien tiedettiin välttelevän puhelinyhteyden ottamista haistattelijaksi tunnettuun päivystävään lääkäriin. On sanomattakin selvää, että tällaiset ilmiöt ovat kaikella
tapaa haitallisia niin potilaiden hoidon, kuin työntekijöiden työhyvinvoinnin ja - turvallisuudenkin kannalta.
”Esimerkiks päivystävä lääkäri on haistatellu hoitajalle puhelimessa, mä oon ollu
vieressä ja kuullu sen sana sanalta läpi siit luurist. Käskeny hoitaa ite hommansa,
en ehi nyt tulla, et vittuako tänne soitat. Niinku tän tapasii. Mua syö tommoset ku
mä mietin sitä hoitajaa siinä sit, et tostahan tulee just se, et hoitajat ei haluu soittaa
tietyille tyypeille. Et ne kattoo ensin listaa, et kuka siel päivystää ja sit viimeseen
asti vältellään. Et sit se on ky jo potilasturvallisuus vaarantumassa siinä ja toki se
työntekijöiden työturvallisuuskin sit.”
”Mut se, et kakstuhatkymmenluvulla voidaan viel kyykyttää työkaveria, et onhan
se hoitaja lääkärille työkaveri ihan samanlailla, ku mä oon teille kaikille, ni miten se
voi olla mahdollista. Ni ei kyl haistattelu kuulu työelämään millään tapaa, ei todellakaan”

Niin yhteistoimintamalli, omahoitajamalli, kuin Auroran diagnoosikohtaiset hoitomallitkin
korostavat sitä, että potilaan tulisi aina olla hoitonsa keskiössä ja hänen äänensä tulisi
tulla kuulluksi kaikessa päätöksenteossa. Yhteistoimintamallissa toiminnan sisältöä linjaa se, että potilaan oma kertomus on hoidon lähtökohtana ja että hoito toteutuu potilaan

32

voimavarojen mukaisesti. Vuoden 2018 aikana Helsingin sote-palveluissa on alettu toteuttamaan myös nk. toipumisorientaation mukaista palvelua, jonka myötä opetellaan
siihen, että potilas on konkreettisesti paikalla, kun hänen asioistaan puhutaan. Tällainen
lähestymistapa koettiin suhteellisen vieraaksi. Joissain tiimeissä asiaan suhtaudutaan
avoimemmin, toisissa sitä ei haluta lähteä edes kokeilemaan.

”Sitä yhteistoimintamallia nyt ei oo enää tietysti sit vuosiin sillälailla koulutettu tai
se sen tiimoilta käyty mitään keskusteluja. Mutta ei se mitenkään oo niinkun ainakaan tietoisesti päätetty, et me ei enää toimittais sen mukaan, ja siinä on ainakin
yks tärkee osuus niinku se potilaan osuus. Mutta mä luulen, et nyt varmaan tämän
toipumisorientaation ”recovery” -mallin myötä tulee niinku sama asia jälleen kerran
uudestaan. Tai siis ei oo uusi asia, vaan on sama asia ehkä siinä uudessa paketissa. Et tulee taas työryhmien mietittäväks ja pohdittavaks se, et pitäis sitä muistaa
kirkastaa, että, et se potilas pitäis olla siinä ihan oikeesti keskiössä.
Se viesti on aika vahva siit, että nimenomaankin niinku se kaikkikin keskustelu
pitäis käydä niin siinä, et potilas on läsnä. Siis ei tietenkään tämmösii työnojhauksellisia keskusteluja. Mutta siis mitään päätöksiä ei sais tehdä, tai linjauksia, ilman,
et potilas on siin kuulemassa. Mun oman kokemuksen mukaan sekin on asia, joka
aika vaihtelevasti toteutuu. Joillain osastoilla oikeinki hyvin ja joillain sit taas, no ei
niinku yhtään.”
”Tota joo, täähän on mietitty, että auttaaks tää nyt sitte että meit on siin paikalla
hirveesti. Jotku potilaat sanoo suoraan, että tuntuu ikävältä, ku puhutaan ohi.”
”Nii joo siis paljonhan me tehdään päätöksiä sillee, et potilas ei oo läsnä. Et paljonhan potilaat antaa sitte palautetta esim. ryhmässä, et ne kokee, et ei oo tullut
kuulluksi, ja et ei oo sit ollu mukava se tilanne. Mut et tietysti aika harvoin oon ite
niissä hoitokokouksissa sillee ite paikalla, et voisin sit sillee tietää et mitä siel on
sit tapahtunu. Mut et kyllähän ne usein tehdään ne suurimmat linjaukset tehdään
siellä apulaisylilääkärin kierroilla, et siellähän potilas ei oo ite läsnä”

Haastateltavat kuvasivat yksiköissään yleisen suhtautumisen ja esimerkiksi tavan puhutella potilaita, olevan lähes poikkeuksetta kunnioittavaa ja asiallista. Päätökset ja linjaukset koettiin tehtävän potilaan edun mukaisesti. Siihen, että potilas olisi itse aina läsnä,
kun hänen asioistaan keskustellaan, suhtauduttiin kuitenkin varauksin. Haastateltavat
toivat esiin tarpeen käydä moniammatillista, reflektoivaa, luonteeltaan työnohjauksellista
keskustelua ammattilaisten kesken, ilman potilaan tai hänen omaistensa läsnäoloa.

Potilaslähtöisyyden toteuttamiseen kaivattiin konkreettisia mallinnuksia ja avohoito-sairaalayhteistyön kehittämistä. Myös sairaalan sisällä, eri ammattiryhmien keskinäisestä
työskentelystä saatavia synergiaetuja ei haastateltavien mielestä hyödynnetä vielä täysimääräisesti. Haastateltavat kokivat, että liian usein potilaan hoitoa linjaa organisaation
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tarpeet tai hoitokulttuuriin iskostuneet, vanhentuneet ja perusteettomat toimintatavat,
eikä niinkään potilaan omat tavoitteet. Sairaalatoiminnat nähtiin paikoin omaan erinomaisuuteensa tuudittautuvana, muut toimijat poissulkevana yksikkönä, jossa näyttöönperustuvuudessa ja tutkitun tiedon hyödyntämisessä olisi kuitenkin vielä paljon kehitettävää.
”Mut et toi toteutuis, et kaikki tekis just tollee samalla lailla työtä, ni aina vaan pitäis
kiinnittää enemmän huomioo siihen, et mitä me oikein tehdään, ketkä on meidän
potilaat, ja mitkä meidän hoitolinjat on. Et ketä me niinku ollaan. Et pitäis tuoda se
oma työ siihen ja muokata sitä omaa työtä siihen sopivaks niinku.”
”Mun mielestä erityistyöntekijät vois sillee tavata keskenään, siis ihan keskenään,
niinku sosiaalityöntekijä, psykologi ja toimintaterapeutti ja kattoo vähän, et miten
jakaa sitä poolii. Varmaan eniten huomaa sen, et toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä tekee niinku nyt töitä aika erillään, mut ne vois varmaan niin ku yhdistääki
enemmänkin. Et jos oikeesti lähettäis siitä, mikä sitä potilasta palvelis parhaiten
eikä niin paljon kelattais sitä, mikä palvelee näit meijän omii systeemejä.”

Moniammatillisen työskentelyn kulmakiveksi ajatellun apulaisylilääkärin kierron toteutumisessa koettiin olevan suurta hajontaa. Osa haastatelluista toi esiin, kuinka apulaisylilääkärin kierrolla parhaimmillaan koko moniammatillinen tiimi pääsee lähes yhteiseen
flow-tilaan: ajatukset, ideat ja kokemukset ruokkivat toisiaan ja potilaan usein varsin
kompleksisiin pulmiin, löydetään yhteisen päätöksenteon myötä hyviä, kestäviä ratkaisuja. Tätä todettiin tapahtuvan erityisesti niissä tiimeissä, joissa työntekijöiden vaihtuvuus on maltillista ja keskusteluilmapiiri on arvostava ja luottamuksellinen.
”Meil on tosi hyviä siis nää meijän AYL-kierrot. On niinku tosi antoisii ja siel kaikki
ammattiryhmät saa tosi hyvin tilaa. Ja tavallaan sellasii, jaetaan havaintoja ja omia
kokemuksia. Siis kaikki, jotka on tavannut potilasta ni kertoo, et miten on kokenut
ja jaetaan sitä potilaan käyttäytymistä ja olemista siinä. Sitä tekemiseen ja olemiseen liittyvää tietoa kaikist niist tulokulmista niinkun kaikilla eri ammattiryhmillä on.
Ja myöskin yhdessä tehdään päätös, että hei että tässä olis vielä sitä ja tätä ja
tota, mitä pitäis kattoo ja tehdä. Siinä voidaan sit hyvin tehdä tavallaan sitä työnjakoo, et mitä tehdään.”

Toinen ääripää oli useamman erityistyöntekijän esiintuoma näkemys siitä, kuinka apulaisylilääkärin kierrot ovat luonteeltaan erikoistuvien lääkärien ohjaustilanteita, käytännössä lähinnä lääkehoidon puntarointia. Muiden ammattiryhmien läsnäolon ja mahdollisen kommentoinnin oli jopa annettu ymmärtää häiritsevän lääkäreiden välistä keskustelua.
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”Kyllä siinä AYL-kierrolla tilaa on sillä tavalla, että usein ihan tiedustellaankin näiden nykyisten henkilöiden toimesta ihan aktiivisestikin erityistyöntekijöiden näkökulmia. Toki se menee joskus siihen, että no, se on varmaan kaikille tuttua, että
erityistyöntekijänä meinaa nukahtaa siihen lääkepohdintaan”
”Välillä sitä on kyl erityistyöntekijänä vähän turhautunut olo, ku se kierto vaikuttaa
enemmänkin semmoselta työnohjaukselliselta tilanteelta just näille erikoistuville
lääkäreille. Ne toki siis myöskin tarvii sen työnohjauksen, ei siinä mitään, mut onks
se sit oikee foorumi sille, ku siinä on sit muitakin ammattiryhmiä.”

Apulaisylilääkärin kierroksi kutsuttu moniammatillisen tiimin viikoittainen kokoontuminen
on perinteisesti ollut Auroran sairaalassa tilaisuus, jolloin apulaisylilääkäri kliinisen työn
esimiehen roolista käsin ottaa kantaa ja linjaa potilaiden hoitosuunnitelmat. Näille kierroille tulisi sekä omahoitaja- että toipumisorientaatiomallien mukaisesti ottaa mukaan
myös potilaat. Tämä käytäntö ei kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi lähtenyt Aurorassa
elämään lähinnä ajanpuutteeseen vedoten. Ilman potilaiden läsnäoloa kierrot kestävät
tyypillisesti puolestatoista tunnista kahteen tuntiin ja yleisesti pelätään, että potilaiden
läsnäolon myötä kierrot venyisivät useiden tuntien mittaisiksi maratoneiksi.
Haastateltavat kuvasivat apulaisylilääkärin kiertoja paikoin varsin kielteiseen sävyyn. Erityisen turhauttavaksi koettiin kiertojen lääkehoitokeskeisyys ja se, että koko moniammatillisen tiimin yhteistä työaikaa käytettiin erikoistuvien lääkärien ohjaamiseen. Auroran
sairaalassa lääkärintyötä toteutetaan tätä nykyä lähes yksinomaan erikoistuvien lääkärien voimin. Sairaalatoiminnan neljässäkymmenessäkahdessa lääkärin vakanssissa
toimi osastonlääkäreinä syyskuussa 2018 kolme erikoislääkäriä, loput ovat erikoistuvia
lääkäreitä koulutuksensa eri vaiheissa. Erityisen turhauttavaksi tilanne koettiin tiimeissä,
joissa erikoistuvat lääkärit vaihtuvat tiuhaan, jopa kahden- kolmen kuukauden välein.
Uuden erikoistuvan lääkärin aloitettua, käydään kierrolla läpi lääkärin koulutukseen, lähinnä lääkehoitoon liittyviä asioita. Puolisen vuotta talossa ollut psykologi kertoi oppineensa ensimmäisen kolmen kuukauden aikana (jona aikana neljä erikoistuvaa lääkäriä
oli saanut perehdytystä apulaisylilääkärin kiertojen aikana) niin sairaalaantulotilanteen
laboratoriokokeiden lyhenteet, kuin klotsapiinilääkityksen annosnostokaavankin. Psykologin työhön liittyviä aiheita ei kierroilla oltu sinä aikana sivuttu kertaakaan.
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7.2

Moniammatillisen työskentelyn kehittäminen

Hyvän moniammatillisen työskentelyn ajateltiin näkyvän siinä, että potilaslähtöisyys lisääntyy ja hoidon tehokkuus paranee. Moniammatillisen työskentelyn kehittämiseksi erityistyöntekijät nimesivät joukon puutteita, joiden korjaamisen he arvioivat parantavan
moniammatillista työskentelyä Auroran sairaalassa. Moniammatillisen työskentelyn parantamisen keinoina nähtiin sekä palvelujen, että viestinnän kehittäminen. Näiden lisäksi
apulaisylilääkärin kierron kehittäminen aidosti moniammatilliseksi työskentelytavaksi,
nousi isoon rooliin kaikissa haastatteluissa, kts. taulukko 7. Apulaisylilääkärin kierrolle
toivottiin selkeätä struktuuria, joka takaisi, että potilaan asiat käytäisiin läpi laaja-alaisemmin, kuin ainoastaan lääkehoidon osalta. Ratkaisuja siihen, miten potilaan osallisuutta
saataisiin lisättyä päätöksenteossa, ei juurikaan esitetty.
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Taulukko 7. Tutkimuskysymykseen kaksi vastaavista pelkistyksistä muodostuvien alaluokkien,
yläluokkien ja niistä edelleen muodostuvan yhdistävän luokan nimeäminen

PELKISTETTY ILMAUS

ALALUOKKA

YLÄLUOKKA

YHDISTÄVÄ
LUOKKA

Velvoitteen puute
Rakenteiden puute
Struktuurin puute

Puutteet toimialatasoisessa johtami-

Perehdytyksen puute

sessa

Puutteet,

Järjestelmällisen koulutuksen puute

jotka tulisi

Yhteisen keskustelun puute

korjata moniammatillisen työs-

Yhteneväisten linjausten puute hoitotyössä

Puutteet ammattiryhmäkohtaisessa

kentelyn pa-

Yhteneväisten linjausten puute lääkä-

esimiestyöskentelyssä

rantamiseksi

reiden työskentelyssä
Yhteneväisten linjausten puute erityistyöntekijöiden työskentelyssä

Moniammatilli-

Yhteistyötaitojen puute
Yhteistyöhalujen puute

sen

Puutteet työntekijätasolla

työskentelyn kehittäminen
Apulaisylilääkärin kiertojen yhtenäistäminen aidosti moniammatillisiksi
Sairaalahoitojaksot tasalaatuisemmiksi
Hoitomallit tehokkaammin käyttöön

Keinoja moPalvelujen kehittäminen

Potilaiden saamat palvelut tasa-ar-

sen työs-

voisemmiksi ja potilaslähtöisimmiksi

kentelyn pa-

Hoitokokouskäytännöt yhteneväisiksi

ranta-

Sairaala-avohoitoyhteistyö sujuvam-

miseksi

maksi ja hoitosuunnitelmat yhteisiksi
Erityistyöntekijöiden keskinäinen
työnjako selkeämmäksi

Raportointi yhteneväiseksi
Kirjaaminen yhteneväiseksi
Eri ammattiryhmien palvelukuvaukset ja toimenkuvaukset ajantasaisiksi
Sähköiset työtilat käyttöön
Sähköiset kalenterit käyttöön,
Videovälitteiset neuvottelut osaksi arkea

niammatilli-

Viestinnän kehittäminen
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Haastatellut erityistyöntekijät toivat esiin, että yhteistoimintamallin mukaisen moniammatillisen työskentelyn esteinä nähdään puutteita niin toimialatasoisessa johtamisessa, esimiestyöskentelyssä kuin yksilötasollakin. Toimialatasoisena puutteena nähtiin se, että
moniammatilliselle työskentelylle ei ole velvoitetta, rakenteita, struktuuria eikä siihen liittyen ole järjestetty koulutuksia tai yhteisen keskustelun mahdollisuutta. Perehdytysmateriaaleissa moniammatillista työskentelyä ei avata alkuunkaan riittävästi. Esimiehiltä toivottiin selkeämpiä linjauksia ja voimakkaampaa ohjaamista moniammatilliseen työskentelyyn. Todettiin myös, että sairaalatoiminnoissa on varsin korkea puuttumisen kynnys:
yksittäinen työntekijä voi kummeksuttavan pitkälle seuraamuksetta itse valita, mitä ohjeita noudattaa ja mitä jättää noudattamatta. Myös yksiselitteisen huonoa käytöstä katsotaan hyvin pitkään ”läpi sormien”.
Moniammatillisen työskentelyn mallintamisen ja käytäntöjen yhtenäistämisen tarve näyttäytyi haastatteluissa selkeänä. Moniammatillisen työskentelyn toteuttamiseen ei koeta
tällä hetkellä olevan velvoitettua – kukin työntekijä määrittelee itse, missä määrin ketäkin
kuuntelee tai on kuuntelematta. Tämä koettiin hyvin pulmalliseksi.

”Mutta sitte se toine puoli moniammatillisesta työskentelystä on se, et se huolestuttavaa, että se voi olla aika semmosta niinkun valinnaista. Et jos sä haluut, niin
sä voit tehdä sitä yhteistyötä, tai jos et sä haluu, niin sen voi unohtaa tykkänänsä.”
”Joo helppo yhtyy noihin kommentteihin, et ihan tutulta kuulostaa, että, just toi, et
se on vaan itsestä aika paljon kiinni. Et ei kauheesti välttämättä tuu sitä käskyä tai
velvotetta mihinkään.

Haastateltavat toivat hyvin monisanaisesti esiin toiveen, että moniammatilliselle työskentelylle laaditaan koko organisaation läpäisevät säännöt, ohjeet ja raamit.
”Niiku tavallaan se hajonta siinä. Tietysti vois viel miettii, et onks se missä määrin
täs meiän koko organisaation rakenteissa se, että miten eri ammattiryhmien osaamista hyödynnetään, mite kunkin ammattiryhmän osaamista käytetään. Ja must
tuntuu, et sitä ei kauheesti oo. Se on semmost tasan työryhmäkohtaista, niiku
osastokohtasta. Sit se on viel, voisko sanoo niiku seniorilääkäri versus osastonlääkäri. Et ihan niiku kunkin henk. koht. ymmärryksestä ja tietotaidosta se on kiinni,
et miten se näyttäytyy.”
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”Niinku joku syvä rakenne, et se moniammatillinen työ ois jotenki mietitty tai kautta
linjan, uupuu. Sillon se mahdollistaa sen, et nyt se on vähä sitä, että kenen mitenkin, millon missäkin ja kutenkin. Ja sit se saattaa olla myös, vähän henkilöst riippuva, et onks toi semmonen tyyppi, et on niiku viittii”
”Mikä siis niinkun edellyttää, velvottaakin meidät tekemään siis totanoinniin moniamattillista yhteistyötä. Mä luulen, et nyt varmaan tämän toipumisorientaation,
tämän ”recovery” -mallin myötä se virkistyy.
”Mitä tos ihan alussa puhuttiin, että sen pitäis olla jotenki sillai rakenteisiin kirjattuna se malli. Kaikilla ammattiryhmillä pitäis ehkä yhteisesti olla mahikset päästä
sopimaan. Se varmaan vähentäis sitä sellast satunnaisuutta. Toki niinku se joustoki on hyvä ja se, se on mukavaa, et saa itekkin vähän vaikuttaa työnkuvaansa.”
”Sit kans se välillä mietityttää, et se on kyl aika randomisti kun jonkun kohdalle
pysähdytään. Et miten se millonkin määrittyy, et kenen asioista ollaan kiinnostuneempia, ku toisten. Et onks se sit omahoitajasta kiinni, et kuinka laajasti sen potilaiden asioita aletaan selvitellä ja kenelle sit tarjotaan vaan sitä lääkehoitoo. Et sit
toisten asiat on sillee katottu läpi hyvinkin perusteellisesti ja toiset voi joutuu sit
lähtee ihan levällään. Mulle ei sitä algoritmiä o itelle selvinny. No, yleensä apulaisylilääkäri on siinä vähän niinku puheenjohtajana. Et sehän sen valinna sit voi
tehdä. Et ehkä sen perusteella. Et se mikä on niinku sen kiinnostuksen kohde.
Sehän sitä ohjaa kumminki.”

Erityistyöntekijät kertoivat kokevansa, että ajoittain työajasta liian suuri osa menee uusien työtovereiden perehdyttämiseen. Silti juuri perehdytysvaihetta pidettiin tärkeänä
kohtana moniammatilliseen työskentelyyn oppimisessa. Haastatteluissa nousi esiin
myös näkemys, että uudet työntekijät perehdytetään hyvin, ja he saavat ajantasaisen
tiedon esimerkiksi tarjolla olevista palveluista, mutta vanhat, pitkään talossa olleet työntekijät saattavat olla vuosikymmeniä vanhan tiedon varassa.
”Nii mun mielest perehdytysvaiheessa, ku tulee uusia työntekijöitä, se on aika vähäistä välilläki, et miten niinku uus työntekijä perehdytetään moniammatilliseen
työskentelyyn. Tai ei oo siis mitään sellasta velvotetta. Vois vaikka sanoo uudelle
työntekijälle et ”hei että, tiesitkö Roope, että noihin ryhmiin sä voit tulla tutustuu ja
mukaan, vaikka oman potilaan kaa, ja saat varmaan paremman käsityksen ja
osaat sit kertoo potilailleki niist. Mut se on vaa sit nii, et jos sattuu kiinnostaa. Mut
se voi ihan yhtä hyvin olla et ”ei, ei, et kiitos vaan mut ei kiitos”, joka on mun mielestä hämmästyttävää, et voiks niin todella olla? Nii jos meil on niinku hoitomallit
mihin kuuluu tietyt asiat, nii se ei oo vaa et sillee et kiinostaaks se mua vai ei, vaan
se on niiku pakko kiinnostaa, ja pakko perehtyä ja sitä on pakko hyödyntää, jotta
potilas saa mahdollisimman hyvää hoitoa oikea-aikasesti. Ja toi korostuu akuuttipuolella.”
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Haastateltavat kantoivat erityistä huolta sairaalahoitojen tehokkuudesta sekä sairaalan
ja avohoidon välisestä yhteistyöstä. Yksittäisen potilaan kannalta ajateltuna sairaalahoidon tulisi kussakin tilanteessa olla ainoastaan avohoidon tukitoimi, ja varsinaisen hoidon
tulisi toteutua avohoitona aina, kun mahdollista. Väestövastuullisena sairaalana ajoittainen ylipaikkatilannekin luo painetta pikaisille uloskirjoituksille. Haastateltavat totesivat
myös, että vähänkin pidemmän sairaalahoidon aikana laitostumiseksi kutsuttu ilmiö ja
siitä seurauksena ilmenevä kotiutumisen kynnyksen nouseminen, on potilaalle itselleenkin haitallinen ilmiö sen lisäksi, että se aiheuttaa turhia kustannuksia kuntalaisille. Moniammatillisen työskentelyn myötä arvioitiin voivan vaikuttaa myös tehokkuuden parantamiseen.

”On varmaan joustavuutta, mut sit mun mielest siin on myös semmosta niinku vääränlaista joustavuutta tai tehotonta joustavuutta siinä mielessä, et tulee sellassii,
et ikään kuin esimerkiks hoitajien pitäisi, vaik ne ei haluais, niiku handlata vähän
kaiken. Ja sitte välil vähän niinku kilpaillaan toistemme työn sisällöstä, jollon unohtuu se, että et jos me tietyissä asioissa pysyttäis niil omilla ammattiosaamisilla, ja
yhdistettäis ne, ni saatas parempi tulos. Et ei sillee, että niinku pyritään näyttää, et
kyllä mekin osataan toi ja toi”
”Nii et, jos sinne vaikka ottas sit toimintaterapeutin mukaan arvioimaan sitä toimintakykyä, sen sijaan, että itse arviois sitä ilman, että on siihen koulutusta. Ihan
niinku et jos toimintaterapeutti menee kotikäynnille, ni se haluu ilman muuta hoitajan mukaan, jos siel on jotai esimerkiks lääkkeitä, mitä pitää kattoo, tai semmosta
hoidollisia asioita. Et saadaan heti se asia käsittelyyn, mihin itel ei oo ammattitaitoo. Ja sit et hyödynnettäis tehokkaasti se ammattiosaaminen eri ammattiryhmien
duunissa, niiku tarkotuksenmukasesti, eikä nii, et kaikki sit pyrkii osaa kaiken.”
”Mä nyt haluaisin ajatella itse niin, että se yhteistyö olisi taito, mikä olis myös opittavissa, että kun siihe myös olis ne asianmukaset rakenteet. Nii, sekin että teknologiaakin siinä yhteydenpidossa vois hyödyntää.”
”Et osattais aatella et se ei oo itteltä pois jos antaa toiselle tilaa. Et siinä on ihan
vissi idea, et miks tääl on nää kaikki ammattiryhmät. Et täl tavalla se on viel semmonen kehittämisenkohde. Jatkuva.”

Haastattelujen toteuttamisen aikoihin psykiatria- ja päihdepalveluissa oli käynnistetty sosiaalityön rakenneuudistus. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että sairaalasta oltiin siirtämässä useita sosiaalityöntekijöitä vakansseineen avohoitoon, psykiatria- ja päihdepoliklinikoille. Tässä vaiheessa ei vielä tiedetty, miten järjestely tulisi käytännössä toimimaan. Ilmassa leijui myös pelko siitä, että samantyyppisiä ratkaisuja tultaisiin jatkossa
esittämään myös psykologien ja toimintaterapeuttien kohdalla. Tämä aihe nousi spontaanisti esiin kussakin haastattelussa.
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”No siinähän jää se moniammatillisuus sitte niinku aika vähäiseksi, siis ei nyt olemattomaksi, mut jostain konsultoivasta roolista käsin sä et voi ennakoida ja niiku
nopeasti ja niinku tavallaan tiheällä kädellä. Tai jossai kierrolla sä voit ite reagoida
asiaan, mut jos joku muu valikoi, mitä sulta kysytään, ni saat sit just sen verran
töitä, mitä sult pyydetään.
”Pitäis tuntee tosi hyvin nää meiän ammatit. Siinähä sitte helposti käy sit myös niin,
että sit ku ei oo tavallaan siinä läsnä, ni sit se unohdetaa pikkuhiljaa siin ja sit se
vie se oma arki, ja sit siit tulee joku etäinen”
”Ja kai psykologi ja toimintaterapeutti osaa arvioida ite sitä parhaiten, että hyödynnetään parhaiten psykologii ja toimintaterapeuttii. Et jos se jää niinku jonku kolmannen ammattiryhmän vastuulle, ni aina ei tuu oikein se konsultaatiopyyntökään,
ei ihan aina ainakaan.”
”Hoitajat on voinu luottaa siihen, et mä teen työni ja, ja eikä niiden sit nii tarvi kutsua
mihinkään, koska mä teen automaattisesti ja raportoin. Mutta musta toi on siis tosi
huono, jos vähennetään sitä moniammatillista raportointia. Koska jos mulla on nyt
yhden osaston potilaat ja jatkossa viideltä osastolta potilaita, ni täähän niinku hajoaa tää systeemi.”
”Mun mielest se vaikuttaa siihe et jos tulee konsultoija-tyyppinen työnkuva, se ainaki mun korvas kuulostaa siltä, et sitä käytetää enää sitte sillon, kun lääkäri tarttee
vaik erityisdiagnostista selvittelyä tai jotaki tukea siihe hoitoon. Et se näkökulma
hieman muuttuu, et tarviiko tämä potilas, hyötyisikö hän. Et sit tulee ne kaikest
vaikeimmat, joil on jotain erityistä vaikeutta, et mä itse en sais vaikuttaa siihen. Sit
käyttöön tulis vaan joku pienempi siivu sitä omaa ammattitaitoa.”

8

Pohdinta

Tässä kappaleessa pohditaan opinnäytetyöprosessia kokonaisuudessaan ja tarkastellaan sen tuloksia suhteessa aiempaan tutkimukseen sekä arvioidaan opinnäytetyön eettisyyttä ja luotettavuutta. Lopuksi tehdään johtopäätökset ja esitetään kehittämisehdotukset.
8.1

Opinnäytetyöprosessi

Tämän opinnäytetyön aihe valikoitui ja oli tekijälleen tärkeä siksi, että moniammatillinen
työskentely, sen arvioiminen ja jatkuva kehittäminen tulee vastaisuudessakin olemaan
oleellinen osa esimiestyötä Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluissa. Yhteistoimintamallin mukaisessa, moniammatillisessa työskentelyssä on tämän opinnäytetyön
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tulostenkin perusteella vielä runsaasti parannettavaa. Yhteistoimintamalli lupaa moniammatillisen osaamisen jakamisen lisäävän potilaan osallisuutta ja sitoutumista hoitoonsa
ja yhtenäistävän hoitokäytäntöjä. Mikäli näillä keinoin sairaalahoidot tehostuvat, voidaan
aiheella sanoa olevan myös yhteiskunnallista merkitystä. Yksittäisen potilaan tai työntekijän myönteisen kokemuksen merkitystä ei myöskään tule vähätellä. Jatkossakin on
tärkeää kuulla työntekijöiden näkemyksiä, kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Helsingin kaupungin johtamismalli kannustaa työryhmiä ketterään kehittämistyöhön ja itseohjautuvuuteen.

Tämän opinnäytetyön tekijä on työskennellyt Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluiden sairaalatoiminnoissa vastaavana toimintaterapeuttina yhdentoista vuoden
ajan. Monenlaisissa tilanteissa, esimerkiksi kehityskeskusteluja käydessä on ilmennyt,
että monet erityistyöntekijät kokevat, ettei heidän resurssinsa ja osaamisensa kohdistu aina juuri niiden potilaiden kanssa työskentelyyn, jotka siitä ajankohtaisesti parhaiten hyötyisivät. Työskentelyn esteinä on esitetty mitä moninaisempia asioita, kuten asenteet, pelot, ennakkoluulot ja eriävät näkemykset siitä, missä ja milloin moniammatillista
keskustelua tulisi käydä sekä kokemus sille sopivan ajan ja paikan puutteesta. Osastolääkäreinä tiuhaan vaihtuvien erikoistuvien lääkärien koetaan olevan usein tyystin tietämättömiä siitä, miten esim. toimintaterapeutin tekemää toimintakyvyn arviointia voisi
hyödyntää tai missä vaiheessa hoitoprosessia psykologin tekemä tutkimus olisi ajankohtainen.

Vuosien saatossa toimintaterapeuttien esimiehenä työskenneltäessä korviin oli kantautunut määrällisesti eniten toimintaterapeuttien kokemuksia moniammatillisen työskentelyn toteutumisesta ja ajatuksia siitä, miten sitä voisi parantaa. Tämän opinnäytetyön
myötä haluttiin koota myös muiden erityistyöntekijöiden näkemyksiä aiheesta ja saada
jäsennellympi käsitys siitä, miten yhteistoimintamallin mukainen moniammatillinen työskentely Auroran sairaalassa toteutuu ja miten moniammatillista yhteistyötä tulisi erityistyöntekijöiden näkemysten mukaan tulisi kehittää.

Tämän opinnäytetyöntekijän kiinnostuksen kohteena olivat Auroran sairaalan erityistyöntekijöiden kokemukset siitä, miten he kokevat tulevansa tiimeissään kuulluiksi ja miten
he kokevat heidän osaamisensa tunnistettavan ja tunnustettavan. Kuka määrittelee,
ketkä kunkin potilaan hoitoryhmään kuuluvat? Haluttiin kuulla kokemuksia siitä, minkälaisten tekijöiden ajatellaan mahdollisesti edistävän tai hankaloittavan moniammatillisen
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työryhmän työskentelyä. Ajatellaanko erityistyöntekijän työnkuvan olevan hoitoa koordinoivalle omahoitajalle riittävän tuttu? Koetaanko potilaasta riippumattomien tekijöiden
(esimerkiksi erityistyöntekijän ammatillinen osaaminen, tuttuus, tavoitettavuus, miellyttäviksi/ epämiellyttäviksi koetut persoonan piirteet, vuorovaikutustaidot tms.) vaikuttavan
siihen, milloin erityistyöntekijä kutsutaan mukaan hoitoryhmään?

Aihe on monella tapaa hyvin ajankohtainen: Auroran sairaalassa on meneillään yhtenäisen omahoitajamallin

implementointi kaikkiin

sairaalatoiminnan

toimintayksiköihin.

Se haastaa erityisesti hoitotyöntekijät, mutta myös tiimit ja niiden erityistyöntekijät tutkimaan ja muokkaamaan omia työtapojaan. Tässä yhteydessä yhdeksi keskeisistä kehittämiskohteista on noussut moniammatillisen hoidon ja kuntoutuksen toteutuminen. Omahoitajamallin kehittämistyö on toteutettu pääosin hoitotyöntekijöiden voimin, tässä opinnäytetyössä haluttiin tuoda esiin erityistyöntekijöiden kokemuksia ja ajatuksia.
Opinnäytetyön aiheen ajankohtaisuutta korostaa edellä mainitun lisäksi käynnissä olevat sosiaalityön rakenteelliset muutokset, jotka vaikuttavat sairaalan sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien määriin. Muutos vaikuttaa osaltaan lääkäreiden, psykologien,
hoitotyöntekijöiden ja toimintaterapeuttien työtapoihin ja työnjakoon. Edellä mainittujen
tekijöiden lisäksi kuluvan vuoden aikana erityistyöntekijöiden lähiesimiestyö on saanut uusia muotoja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla. Aiempaan verrattuna henkilöstöhallinnon delegointisäännön muutokset (voimaan 1.6.2017) ovat valuttaneet lähiesimiehille huomattavasti enemmän valtaa ja vastuuta. Kaikki Helsingin kaupungin lähiesimiehet opiskelevat tällä hetkellä uudistettujen palvelujen johtamisen käsikirjaa, minkä tavoitteena on lähiesimiestyön vahvistaminen.
Tämän opinnäytetyön menetelmien valinta ja osoittautui onnistuneiksi: tutkimuskysymyksiin saatiin vastauksia ja niiden hyödynnettävyys jatkokehittämistyön kannalta on
hyvä.

Ryhmähaastattelun etu oli, että haastatteluun osallistujat todella innoittivat toinen toisiaan ja keskustelu yltyi välillä kiivaaksikin. Haastateltavat innostuivat itsekin jo haastattelun aikana tekemään huomioita ja johtopäätöksiä toistensa kertomasta. Vaikka haastattelurunko oli kaikille ryhmille sama, päätyi jokainen ryhmä keskittymään erityisesti johonkin aihealueeseen: yhdessä ryhmässä käytiin pitkiä keskusteluja siitä, kuinka eriäviä toimintatapoja sairaalassa onkaan, toinen ryhmä pohti erityisesti apulaisylilääkärin kierron
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käytänteitä ja kolmas esimies-alaistaitoja sekä kollegoiden välisen ammatillisen ja asiallisen käyttäytymisen vaadetta tai sen puutetta. Ryhmähaastattelujen purussa haasteeksi
muodostui haastateltavien ajoittainen toinen toistensa päälle puhuminen. Tämä oli kuitenkin lähinnä myötäelävää muminaa ja toisten kommenttien ”komppaamista”, varsinaista asiasisältöä ei joutunut hukkaan. Kolmenlaisten tallennusvälineiden käyttö osoittautui ylimitoitetuksi; Skypetallenne oli vain muutamassa kohdin hiukan epäselvä, näiltä
osin tarkistamisen pystyi tekemään matkapuhelimen tallenteelta.

Tuomi ja Sarajärvi kannustavat (2018: 104) painokkaasti tekemään vahvan päätöksen
siitä, mikä kerätyssä aineistossa tutkimuksen kannalta kiinnostaa ja jättämään kaiken
muun pois. Se oli oivallinen ohjenuora, sillä sinänsä merkityksellistä, mutta tämän opinnäytetyön aihepiirin ulkopuolista aineistoa, kertyi viljalti.

8.2

Opinnäytetyön tulosten tarkastelua

Tämän opinnäytetyön tulokset kertovat, että Auroran sairaalan erityistyöntekijät näkevät
laadukkaan moniammatillisen työskentelyn edellyttävän hyvin samankaltaisia seikkoja,
kuin mitä aiempi niin kansallinen, kuin kansainvälinenkin tutkimusnäyttö osoittaa: tarvitaan osaavaa lähijohtamista, moniammatillista työskentelyä tukevat organisaation rakenteet sekä kunnioittavaa suhtautumista eri professioiden edustajien välille.
Moniammatillinen yhteistyö ei ole aina helppoa toteuttaa. Se vaatii ryhmän jäseniltä selkeää työnjakoa, päätöksentekoon osallistumista sekä vastuun kantamista. Moniammatillisen yhteistyön haasteena on, että aina ryhmän jäsenten asiantuntijuutta ei hyödynnetä potilaan hoidossa. Moniammatillisen yhteistyöpuute voi aiheuttaa ongelmia potilaan
hoitamiseen, jos potilaan hoidosta vastaa vain yksi asiantuntija. Silloin potilaan kokonaisvaltainen hoito ei toteudu. (Rekola – Isoherranen – Koponen 2005, 17.)

Haasteena moniammatillisessa toiminnassa on usein epäyhtenäiset käytännöt. Jos ei
ole yhtenäisiä tapoja toteuttaa organisaation toimintaohjeita, on toiminta ja työskentely
työyhteisössä epäselvää. Toiminnan epäselvyyttä lisää myös kiire, henkilökunnan vaihtuvuus ja yksilöiden asenteet. (Collin, Herranen ym 2012, 37.)
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Aiempi tutkimustieto kertoo, että asiantuntijaorganisaatiossa toimivien henkilöiden kohdalla keskeistä on, miten he perustelevat ja tuovat toiminnassaan esille omaa asiantuntijuuttaan ja ammatillista asemaansa. Tämä on keskeinen kysymys moniammatillisessa
yhteistyössä. Moniammatillisessa ryhmässähän jokaisen työntekijän tulisi tuoda yhteiseen käyttöön oma asiantuntijuutensa ja tarkastella esimerkiksi potilaan hoitoon liittyviä
asioita oman asiantuntijuusalueensa näkökulmasta yhdessä muiden asiantuntijoiden
kanssa. Toisaalta professionaalinen tietämys ja sen mukanaan tuoma arvohierarkia voi
muodostua myös moniammatillisen yhteistyön esteeksi. (Eriksson – Piela 2003). Ammattihenkilöt eivät aina osaa tarkastella potilaan tilannetta kokonaisuutena kunkin arvioidessa sitä vain oman erikoisosaamisensa kautta. Tällöin potilaan ääni saattaa jäädä
kuulematta. Leena Rekola (2008) muistuttaa, että asiantuntijuus moniammatillisessa yhteistyössä ei ole yhdenkään henkilön ominaisuus sinänsä, vaan se syntyy yhteistyössä.
Yhteistyö edellyttää kommunikaatiota työryhmän jäsenten ja eri organisaatioiden sekä
potilaan ja hänen läheistensä kesken.

Yhteistoimintamallissa moniammatillisen työskentelyn esteenä nähdään mm. hoitokulttuurin autoritäärinen asiantuntijuus, moniammatillisen työryhmän sitoutumattomuus mallin mukaiseen toimintaan ja esimiesten vähäinen tuki ja ohjaus. Haastateltavat toivat
esiin, että yhteistoimintamalli onkin heidän näkemyksensä mukaan sellaisenaan jäänyt
taka-alalle ja sen sijaan ajatellaan implementoimisvaiheessa olevan omahoitajamallin
sekä toipumisorientaationmukaisen työskentelytavan alkavan ohjaamaan moniammatillisten tiimien työskentelyä. Siitä haastateltavat olivat yhtä mieltä, että oli työtä ohjaavan
malli tai viitekehys nimeltään mikä hyvänsä, sen menestyksekäs toteutuminen edellyttää
niin ylemmältä johdolta, kuin lähiesimiehiltäkin riittävää tukea ja ohjausta. Kaivattiin selkeitä, velvoittavia ja koko organisaation läpäiseviä malleja ja rakenteita sekä sitä, että
sovittujen toimintatapojen toteutumista arvioidaan määräajoin. Ihmeteltiin sitä, kuinka on
mahdollista, että työryhmille tai yksilöille, jotka eivät työskentele sovittujen linjausten mukaisesti, ei nykyisellään aiheudu minkäänlaisia seuraamuksia tai sanktioita.

Aiemman tutkimustiedon perusteella tiedetään, että moniammatillisuus aiheuttaa runsaasti ristiriitoja ja haasteita terveysalan johtamiseen. Ihmisiin keskittyminen johtamisessa ehkäisee ristiriitoja, edistää syntyneiden ristiriitojen käsittelyä ja vahvistaa luottamusta. Tässä johtajan vuorovaikutustaidot eli kuunteleminen, oikeudenmukainen johtaminen, avoin ja runsas vuorovaikutus sekä kannustaminen ovat olennaisia. Johtaja on
tärkeä vuorovaikutuksen edistäjänä. Luottamuksen rakentamisessa ja vahvistamisessa
avoimuus ja vuorovaikutuksen merkityksen korostaminen ovat tärkeäitä. Tunneälytaidot
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edistävät moninaisuuden johtamista, koska tunneälykkäät johtajat viestivät avoimesti,
kuuntelevat työntekijöitä, ovat ennakoitavia ja heillä on kyky edistää yksikkönsä henkisyyttä. Moniammatillisuuden johtaminen edellyttää erilaisuuden ja toiseuden huomioon
ottamista, läsnäoloa sekä hyviä käytöstapoja. Kommunikaation merkitys on nähty ratkaisevana moniammatillisessa toiminnassa. (Tiirinki ym. 2016: 107, 108, 114, 123, 126,
127, 134.)
Tätä opinnäytetyötä varten haastatellut työntekijät kaipasivat moniammatillisen työskentelyn tueksi yhteistä keskustelua ja koulutusta. Tämä olisikin varsin perusteltua, sillä
aiempi tutkimus kertoo, että moniammatillisuutta kehitetään työssä yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta. Kehittämisen perusedellytyksenä on tietyntasoinen vuorovaikutusja yhteistyöosaaminen. Moniammatillisuuden perustana on työntekijöiden kesken jaettu
tulkinta toiminnan tavoitteista ja arvoista sekä samansuuntainen ihmiskäsitys. Tärkeintä
on, että kaikilla on sama käsitys toiminnan tavoitteista. (Karila – Nummenmaa 2001,
103–104.) On todettu, että moniammatillista yhteistyötä edistää se, kun aika ajoin tiimin
jäsenet saavat pohdinnoilleen tukea esimerkiksi ulkopuoliselta ryhmänohjaajalta tai
oman työyhteisön johtajalta. Moniammatillisen osaamisen johtaminen on yksi työyhteisön johtajan tehtävä. Jotta moniammatillinen yhteistyö toimii, on löydettävä aika ja paikka
moniammatillisten ryhmien yhteistyölle ja pohdinnoille yhteisistä tavoitteista, kunkin
osaamisesta ja moniammatillisuuden kehittämisestä. Tämä kaikki vaatii tueksi johtajaa,
joka ymmärtää ryhmän kokoontumisen merkityksen. (Karila – Nummenmaa 2001, 146.)

Laadukkaaseen hoito- ja terapiatyöhön kuuluu, että moniammatillisen tiimin jäsenillä on
yhtäläinen ääni potilaan hoitopäätöksistä päättäessä. Tämä tarkoittaa perinteisten ammatillisten hierarkioiden neutralisoimista. Johtajan velvollisuutena onkin tulkita organisaation kulttuuria henkilökunnalle. Kun tunnistetaan erikseen ja yhteisesti kaikkien työpanos, johtaja luo tunnetta reiluudesta ja inkluusiosta. Johtajan ja henkilökunnan suhteen täytyy ilmentää tunnetta tasa-arvoisuudesta, turvallisuudesta, osallisuudesta, empatiasta, keskinäisestä kunnioituksesta, vahvistamisesta ja luottamuksesta. Näitä edistetään johtajan ylläpitämän keskustelun avulla. (Mallow 2010: 280.) Työtyytyväisyyden
esteiden selvittämisessä johtajan pitää kiinnittää huomiota henkilökunnan yhteenkuuluvuuteen, itsenäisyyteen, kommunikaation avoimuuteen ja avoimuuteen muutoksille.
Väärinkäsitykset vaativat johtajilta oman toimintansa arviointia ja luovuutta ongelmien
ratkaisuun. Henkilökunnan yhteenkuuluvuutta johtaja voi vahvistaa ruokkimalla ammatillisen sitoutumisen lisäksi henkilökohtaista sitoutumista hoitomenetelmään. Arvokkuu-
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den vahvistaminen luo tunnetta yhtenäisyydestä. Johtajan on syytä muistaa, että jokainen henkilökunnan jäsen tuo mukanaan uniikkia ymmärrystä ja perspektiiviä asiakkaan
vaikeuksiin ja niiden ratkaisemiseen. (Mallow 2010: 281.)
Kaarina Isoherranen tutki väitöskirjaa tehdessään moniammatillisia työryhmiä yliopistollisessa sairaalassa ja totesi, että menestyvillä työryhmillä oli yhteisiä edellytyksiä onnistua työssä. Menestyvillä työryhmillä oli selkeät yhteiset tavoitteet sekä selkeä käsitys
työtehtävästään. Toiminnan rakenne oli myös suunniteltu niin, että se tuki kaikkien työtehtäviä. Lisäksi heillä oli hyvä työilmapiiri ja kaikki tähtäsivät yhteisiin tavoitteisiin. On
oivallettava, että mitä rakenteellisia muutoksia tarvitaan ja miten työ on organisoitava,
jotta rakenne mahdollistaa työskentelyn yhteisten tavoitteiden hyväksi. Organisaation rakenteet eivät aina mahdollista yhteisen tiedon luontia ja toimintamallin kehittämistä (Isoherranen 2012, 26).

Haastateltujen erityistyöntekijöiden kokemuksia moniammatillisen työskentelyn toteutumisesta Auroran sairaalassa leimasi kokemus monenkirjavista käytännöistä ja keskenään ristiriitaisistakin toimintatavoista. Yhteistoimintamallin mukaisen toiminnan edellytykset eivät aina olleet kovin hyvät: eri toimijoiden kyvyn omaan keskinäiseen kunnioittamiseen, oman toiminnan arviointiin sekä dialogiseen yhteistyösuhteeseen koettiin
vaihtelevan sekä yksilö- että työryhmätasolla suuresti. Joidenkin työryhmien avointa ilmapiiriä kehuttiin vuolaasti, joidenkin työryhmien kuvattiin ajautuneen vakaviin konflikteihin ja tilanteisiin, joissa johtajuus oli livennyt varsinaiselta tiimin vetäjältä jo vuosia sitten.
Sekä kotimaiset, että kansainväliset tutkimukset osoittavat, että menestyksekkään moniammatillisen työskentelyn perusteena on ammattitaitoinen johtaminen ja esimiestyö
kaikissa organisaation portaissa. Moniammatillinen yhteistyö ei toimi silloin, kun ratkaisuja ongelmiin oletetaan löytyvän vain yhdeltä moniammatillisen tiimin jäseneltä eikä yhteiseen tiedon pohdintaan käytetä aikaa tai siihen ei ole mahdollisuutta. (Isoherranen
2005, 29.)

Moniammatillisuuden edellytykset voidaan jakaa yhteistyörakenteisiin ja yhteistyöprosesseihin. Johtamiskulttuuri, resurssit ja koulutus ovat yhteistyörakenteita, jotka ovat
edellytyksiä moniammatillisuudelle. Edellytykset asiantuntijuuden ja osaamisen jakamiselle ovat hyvät, kun yhteistyörakenteet ovat avoimia. Yhteistyöprosessit taas sisältävät
yhteisen päämäärän, työnjaon määrittelemisen, vuorovaikutustaidot, toisen työn tunte-

47

misen ja oman asiantuntijuuden sisäistämisen. Yhteistyön toimintaperiaatteiden luomisessa, seurannassa ja arvioimisessa sekä vuorovaikutusprosessien käynnistämisessä
ja ylläpitämisessä johtaja on merkittävässä asemassa. (Tiirinki ym. 2016: 117, 118.)

Haastateltavat toivat esiin huolta siitä, että sairaalahoitojen laatu ja tehokkuus kärsivät,
mikäli kaikkien ammattiryhmien osaamista ei hyödynnetä asianmukaisesti. Aiemman tutkimustiedon mukaan henkilöstön rakenne, määrä ja osaaminen vaikuttavatkin keskeisesti hoidon kustannuksiin ja myös hoitokäytäntöihin (vrt. Saarnio ym. 2007) ja hoidon
tuloksiin (Mueller 2000, Hendrix – Foreman 2001, Dorr ym. 2005). Henkilöstön määrään
ja koulutustasoon vaikuttavat kelpoisuusehtoja kokevien säädösten lisäksi hoidettavien
toimintakyky ja avun tarve (Laine ym. 2007) sekä palvelurakenteeseen ja työn organisointiin liittyvät seikat (Pekkarinen ym. 2004). Johtamisen tehtävänä on varmistaa, että
sairaalassa tarjotaan tarkoituksenmukaista hoitoa – olennaista on käyttää olemassa olevia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla, esimerkiksi suunnittelemalla työvuorot järkevästi, sekä turvata henkilöstön työhyvinvointi (Mueller 2000, 2002, Perra 2001, Pekkarinen 2007). Johtajien tuen ja kannustuksen avulla on voitu vahvistaa henkilökunnan
kuntoutumista edistävää toimintaa ja sitoutumista (Blair ym. 2007). Hyvä tiedonkulku ja
yhteiset työkäytännöt myös yli sektorirajojen ovat tärkeitä moniammatillisen yhteistyön
onnistumiseksi. Sektorikohtaiset tiukat budjetit ovat usein esteenä moniammatilliselle yhteistyölle. (Isoherranen 2005, 139.)

Yhteistoimintamallin mukaan esimiesten vähäinen ohjaus ja tuki muodostavat mallin mukaisen toiminnan esteen. Emme Auroran sairaalassa ole moniammatilliseen työskentelyyn liittyvien pulmien kanssa yksin, vaan asian haasteellisuus on tunnustettu siitä
saakka, kun moniammatillista työskentelyä ja sen kehittämistä on alettu toteuttamaan.
Eriksson-Piela (2003) toteaa väitöskirjassaan, että vaikka kunkin ammattiryhmän edustajat toimivat suoraan tai välillisesti potilashoidossa, monenlaiset tekijät erottavat näitä
ryhmiä toisistaan. Koulutuspohja, työtehtävien luonne ja erilaiset ammattikuvasäännökset pitävät yllä ammattiryhmien välistä työnjakoa. Perinteisesti kukin työntekijä suorittaa
vain tiettyjä tehtäviä. Tämän kaltainen erottelu on tehnyt esimerkiksi sairaaloista hierarkisia asiantuntijaorganisaatioita.

Sekä tämän opinnäytetyön tulosten, että aiemman tutkimustiedon mukaan toimivan yhteistyön edellytyksenä nähdään luottamus ja toisten alojen ammattilaisten mielipiteiden
kunnioitus ja yleensäkin positiivinen suhtautuminen muiden alojen ammattilaisiin työs-
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kentelyssä. Pelkän muodollisen luottamuksen ja vuorovaikutuksen lisäksi pidetään tärkeänä sitä, että organisaation rakenteet mahdollistavat moniammatillisen työskentelyn
esimerkiksi toimivan yhteydenpidon kautta. Muita tärkeitä huomioita tutkimuksessa olivat
mm. tehokkaan johtamisen tärkeys moniammatilliseen työskentelyyn liittyen. Tehokasta
johtamista tarvitaan niin organisaation kuin yksilöidenkin tasolla; organisaation tasolla
johtamisen tulee tarjota rakenteet ja resurssit yhteistyölle sekä pitää huolta eri osapuolten yhteydenpidosta. Lähijohdolla tulisi substanssiosaamisen lisäksi löytyä koulutusta
myös tiimityöskentelyyn ja viestintään liittyen. Moniammatillisen yhteistyön tulisi pyrkiä
jaettuun identiteettiin, sen sijaan että jokainen osallistuja olisi huolissaan oman ammatin
roolista ja tärkeydestä moniammatillisessa työskentelyssä. Näin vältytään myös paremmin moniammatilliseen työskentelyyn liittyvistä konflikteista ja valta-asetelmista eri professioiden välillä. (vrt. Lalayants 2013, 253-272.)

Haastateltavat toivat esiin huoltansa liittyen mahdollisiin erityistyöntekijäresussin vähentämisaikeisiin sairaalahoidossa. Erityistyöntekijät pelkäävät jäävänsä tällaisten suunnitelmien mahdollisesti toteutuessa lähinnä konsultin rooliin ja tiimin ulkopuolisiksi toimijoiksi. Aiempi tutkimus osoittaa erityistyöntekijöiden esiintuoman huolen tiimien moninaisuuden kapenemisesta aiheelliseksi: Atwal – Caldwell (2005) osoittivat, että eri ammattien edustajien vähäinen osallisuus tiimityöhön vääristää päätöksentekoa, sillä potilaan
tai asiakkaan tilasta ei voi olla tiimillä kokonaisvaltaista ja kattavaa kuvausta, mikäli jonkin osa-alueen edustaja ei tuo omaa kantaansa tiimissä esille. Tämä on huolestuttavaa
ja aiheuttaa sen, että asiakkaan etu kokonaisvaltaisesta hoidosta ja huolenpidosta ei
toteudu.

Kaarina Isoherranen esittää kirjassaan Enemmän yhdessä- moniammatillinen yhteistyö
(2008), että tiimin kokoonpanon pitäisi ensisijaisesti perustua potilaiden tarpeisiin.
Pelkkä ammattinimikkeiden moninaisuus ei pelkästään riitä, vaan Isoherrasen mukaan
tiimiä kootessa on hyvä tutkia miten esim. työntekijöiden työkokemus (hiljainen tieto),
kulttuurierot, sukupuolierot ja erityisosaamiset palvelevat kutakin potilasta. Isoherranen
jakaa tiimin jäsenet ns. ydinjäseniksi ja osa-aikaisiksi tai avustaviksi jäseniksi.
(2008,140) Auroran sairaalassa työskennellään siten, että tiimin ydinjäseniksi voidaan
pääsääntöisesti nimetä omahoita(t) + hoitava lääkäri. Isoherranen listaa lääkärin kuitenkin tyypillisesti kuuluvan osa-aikaisiin jäseniin. Osa-aikaisina tiimin jäseninä Aurorassa
työskentelevät psykologit, toimintaterapeutit ja sosiaalityöntekijät. Sairaalatoimintojen ulkopuolisina palveluina voidaan osastohoidon aikana käyttää lisäksi esimerkiksi fysioterapeuttien ja sairaalateologien palveluita.
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Tiimissä nousee usein esiin monia kysymyksiä sen osa-aikaisista jäsenistä. Kuinka tiimin
toimintaperiaatteet pätevät heihin? Kuinka riittävä tiedonvaihto onnistuu, jos he ehtivät
vain kiireesti piipahtaa paikalla ilman yhdessä tapahtuvaa keskustelua ja tietojen vaihtoa? Jos tiimillä on käytössään esimerkiksi sosiaalityöntekijäresurssia vaikka kymmenen
tuntia viikossa, halutaanko se käyttää tiimin työskentelytapojen kehittämiseen tai yhteiseen koulutukseen? Isoherrasen mukaan se kannattaisi. Samalla hän toteaa, että harvoin näiden asiantuntijoiden aikaa on riittävästi resursoitu kehittämistyöhön, potilastyöhönkin usein varsin niukasti.

Haastatellut erityistyöntekijät kritisoivat paikoin voimakkaastikin apulaisylilääkärinkierroksi kutsuttua viikoittaista moniammatillista kokoontumista. Kärkevin kuvaus tilanteesta
oli, että ammattiryhmät kokoontuvat viikoittain ”hoitamaan” lääkäreitä, potilaiden hoito
jää toissijaiseksi. Tämänkään ongelman kanssa emme ole Auroran sairaalassa yksin:
Moniammatillisen tiimin jäsenten välistä vuorovaikutusta ovat tutkineet Atwal – Caldwell
(2005) englantilaisessa tutkimuksessa, joka tutkii kahden terveydenhuollon moniammatillisen tiimin kokouksia. Tutkimuksessa tiimien jäseninä olivat lääkärien lisäksi toimintaterapeutit, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit sekä hoitajat. Tutkijoiden mielestä eri ammattilaisten osallistumisen suuri vaihtelu kertoo siitä, että tiimit eivät toimineet tehokkaasti. Tiimien toiminta nähdään yleisesti tyydyttävämpänä silloin, kun kaikki osallistuvat
tasapuolisesti. Tutkimuksessa on esitetty myös syitä eri ammattilaisten epätasaiselle
osallistumiselle. Eräs sellainen syy voisi olla terapeuttien, sosiaalityöntekijöiden ja hoitajien keskinäinen kilpailu siitä yhdessä lääketieteen edustajien kanssa, että kuka saa äänensä parhaiten kuuluviin tiimien kokouksissa. Toinen mahdollinen syy on jo aikeisemmissa tutkimuksissa esiintynyt ammattiin liittyvä status; tässä tapauksessa lääketieteen
edustajat dominoivat tiimien kommunikointia.

Edellä mainittu tutkimus ehdottaa moniammatilliseen työskentelyyn liittyvää koulutusta
statuksen vaikutuksen vähentämiseksi ja jyrkkien professiorajojen ja niihin liittyvien
valta-asetelmien lieventämiseksi. Tutkijat pohtivat lisäksi, että osalla ammattilaisista voi
olla ammatin statukseen liittyen puutetta itsevarmuudessa ja siitä syystä he tuovat omia
mielipiteitään vähemmän esille. Tällöin ammattilaiset eivät kunnioita omaa ammatillista
autonomiaa eivätkä siis toimi tehokkaasti asiakkaan asianajajina. Käytännössä voi olla
myös niin, että potilaan lääketieteelliseen hoitoon liittyvät tavoitteet ovat keskiössä ja
toimintakykyyn sekä sosiaalisiin tarpeisiin liittyvät toissijaisia tiimien tavoitteissa. Tämän
korjaamiseksi tarvitaan tehokasta tavoitteiden asettelua potilaille. Tämän tutkimusnäytön
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valossa on erityistyöntekijöiden myös syytä huomata, että vaikkei yksityishenkilönä olisikaan erityisen ”esiintymishaluinen” persoona, yksi osa työtä on potilaan edun nimissä
oman ammatillisen näkemyksensä esiintuominen silloinkin, kun sitä eivät muut erityisesti
huomaa kysyä. Joskus on syytä vaatimalla vaatia itselleen puheenvuoro.

Uusi-Seelantilaisessa sairaalaympäristössä on selvitetty sairaalan sosiaalityöntekijöiden
näkemyksiä moniammatillisesta työskentelystä Gilesin (2016) tutkimuksessa. Tutkimus
toteutettiin suuressa julkisessa sairaalassa Uudessa-Seelannissa ja siinä haastateltiin
yhteensä 11 sairaalassa työskentelevää sosiaalityöntekijää. Tutkimuksen tuloksina
nousi esiin erilaisia havaintoja sairaalan moniammatillista työskentelyä kohtaan. Eräs
havainto oli, että kun ilmapiiri on otollinen moniammatilliselle työlle, riippuen kulloisestakin tiimin vetäjästä, menevät kokoukset hyvin ja potilaiden tilanteesta päästään aidosti
keskustelemaan. Toisinaan taas kokoukset vedetään nopeasti läpi eikä potilaiden asioita
käsitellä riittävän syvällisesti. Haasteina olivat mm. terminologia ja eri ammattien tyyli
kommunikoida, tämä aiheutti epäselvyyttä keskusteluihin ja monimutkaisti työskentelyä.

Moniammatillinen työskentely toimi hyvin silloin, kun tiimin jäsenet kokivat, että heidän
työtään arvostetaan tiimissä ja kun kaikilla jäsenillä oli riittävän kattavat ja ajantasaiset
tiedot potilaan tilanteesta. Moniammatillinen työskentely nähtiin toimivaksi erityisesti sairaalasta uloskirjauksen ja jatkohoidon suunnitelmien suhteen sekä yleisesti paremmin
koordinoidun ja suunnitellun hoidon suhteen. Työskentely tiimissä oli heikkoa, jos tiimin
kokoukset olivat huonosti suunniteltuja ja johdettuja, jos tiimin työntekijät tunteneet toisiaan tai tienneet osanottajien roolista hoidon suhteen tai jos osa jäsenistä ei ottanut kantaa ollenkaan kokouksissa käsiteltyihin asioihin. Tästä seurasi turhautumista ja epäselvyyttä potilaalle, sillä tämä saattoi kohdata useita ammattilaisia, joista kaikki kertoivat eri
asiaa ja esittivät eri suunnitelmia potilaan hoidon suhteen.

Aivan kuten tätä opinnäytetyötä varten haastatellut Auroran erityistyöntekijätkin, Giles
(2016) ja Lalayants (2013) tuovat esille, että onnistuakseen moniammatillinen tiimityö
edellyttää halua ja pyrkimystä yhteistyöhön eri ammattilaisten välillä. Pyrkimys ja halu
yhteistyöhön puolestaan edellyttää, että tiimin eri työntekijät suhtautuvat positiivisesti ja
luottavaisesti muiden alojen ammattilaisiin ja lähtevät avoimella mielellä mukaan työskentelyyn. Tiimien tulisi myös pyrkiä luomaan yhdessä jaettua identiteettiä ja ymmärtää
tiimin merkitys kokonaisuudessaan potilaan tai asiakkaan kohdalla. Tiimin tulisi myös
saada palautetta toiminnastaan, jotta voidaan havaita kehittämistä vaativia kohteita tii-
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min toiminnassa. Tutkimuksissa havaittiin, että moniammatillinen tiimi toimi huomattavasti tehokkaammin silloin, kun tiimin kaikilla jäsenillä oli kokemus, että heidän työtään
tiimissä arvostetaan ja kunnioitetaan. Yhteistyön toimivuutta edisti myös se, että kaikilla
tiimin jäsenillä oli ajantasaiset tiedot asiakastapauksista ja mahdollisuus perehtyä niihin
hyvissä ajoin.

Kaarina Isoherranen (2012, s. 33-40) tuo väitöksessään tarkastelemissa tutkimuksissa
selvästi esille edellä mainittuja moniammatilliseen tiimityöskentelyyn sisältyviä haasteita;
moniammatillinen työskentely ei toteudu pelkästään tuomalla eri alojen ammattilaiset yhteen. Syyt heikosti toimivalle moniammatilliselle työskentelylle ovat moninaisia; organisaation rakenteisiin ja käytäntöihin, ammattien väliseen hierarkiaan ja statukseen, aikaan ja resursseihin, tietojenvaihtoon, tiimin jäsenten keskinäiseen luottamukseen ja
vuorovaikutukseen sekä tiimin jäsenten koulutukseen liittyviä tekijöitä. Usein työskentelyorganisaatio itsessään ei tue tiimityöskentelyä. Toisinaan taas syyt toimimattomaan
työskentelyyn löytyvät tiimin kokoonpanossa sekä toimintatavassa. Tätä opinnäytetyötä
varten haastatellut työntekijät arvioivat lisäksi työntekijöiden yksilöllisten ominaisuuksien,
erityisesti halun ja kyvyn yhteistoiminnalliseen työskentelyyn, olevan varsin merkittävässä roolissa moniammatillisen työskentelyn onnistumisessa.

8.3

Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus

Hyvä tutkimuskäytäntö edellyttää, että tutkittavilta saadaan tutkimukseen osallistumisestaan asiaan perehtyneesti annettu suostumus, jolla pyritään estämään tutkittavien manipulointi tieteen nimissä. Perehtyneisyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkittavalle kerrotaan
kaikki oleellinen tieto siitä, mitä tutkimuksen kuluessa tulee tapahtumaan, ja onko tutkittava ymmärtänyt informaation. Suostumuksella puolestaan tarkoitetaan sitä, että tutkittava kykenee tekemään rationaalisia arviointeja hänelle annettujen tietojen perusteella,
ja että tutkittava osallistuu tutkimukseen vapaaehtoisesti. (Hirsjärvi ym. 2004, 26-27) Helsingin kaupunki myöntää tutkimusluvan organisaatiossaan toteutettavalle tutkimukselle
ainoastaan silloin, kun eettiset kriteerit täyttyvät. Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja
Mikko Tamminen myönsi tutkimusluvan tälle opinnäytetyölle 22.2.2018.

Sekä eettisyyden että luotettavuuden kannalta yhtenä haasteena tässä työssä oli se,
että osasta haastatelluista henkilöistä on vuosien yhteistyön myötä tullut hyvin läheisiä
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työkavereita ja ystäviä, joiden kanssa vuorovaikutus on hyvinkin mutkatonta. Vaikka kvalitatiivinen tutkimusote sallii ja huomioi paremmin tutkijan osallisuuden tutkittavaan ilmiöön, oli joka työvaiheessa syytä olla tietoinen tästäkin haasteesta.

Tätä opinnäytetyötä tehdessä oli mietittävä, miten hyödyntää kaikki tarpeellinen informaatio aiheesta pettämättä kenenkään luottamusta tai rikkomatta anonymiteettiä. Suoria
sitaatteja käytettiin kuvaamaan tutkimusjoukon todellisia ajatuksia ja mielipiteitä. Niistä
ei voi tunnistaa vastaajia, koska ne ovat kokonaistutkimustuloksista nostettuja yksittäisiä
sitaatteja. Raportoidessa oli tärkeää kertoa tuloksista riittävän yleisellä tasolla, jottei yksittäisen vastaajan henkilöllisyys ollut pääteltävissä. Tutkimustulosten analysointi suoritettiin sellaisissa työskentelytiloissa, joissa aineisto pystyttiin pitämään salassa huomioiden tietoturva-asiat.
Perusjoukolle (37 Auroran sairaalan erityistyöntekijää) lähetystä saatekirjeestä (Liite 2.)
ilmenee, että haastateltavat saivat hyvän tutkimuskäytännön edellyttämät tiedot. Kunkin
haastattelun aluksi kerrattiin suullisesti oleelliset seikat (opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus, haastatteluun osallistumisen vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus, anonymiteetti, tutkimusaineiston käsitteleminen, lupamenettelyn asianmukaisuuden, yhteyshenkilöt) ja
muistuttiin, että tilanteesta voi halutessaan poistua ilman seuraamuksia.

Tässä opinnäytetyössä haastateltavat henkilöt olivat ilmaisultaan varsin monisanaisia ja
spontaaneja. Ajatuskokonaisuudet saattoivat paikoin muodostua useita minuuttia kestävistä monologeista, dialogeista ja niiden yhdistelmistä. Sekä materiaalin pelkistäminen,
että analyysiyksiköiden määrittely oli täten haastavaa. Saturaatiopisteen voidaan arvioida tavoitetun näiden kolmen haastattelun myötä.
Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen kulku on pyritty kuvaamaan mahdollisimman seikkaperäisesti ja havainnollistavia kuvia käyttämällä. Suorien lainausten runsas määrä
osaltaan vakuuttaa lukijan siitä, että tuloksina esitetyt päätelmät ovat oikeellisia, eli opinnäytetyön tulokset ovat täten uskottavia. Tämän opinnäytetyön luetettavuuden puolesta
puhuvat myös tallennusten hyvä laatu, sekä litteroinnin tarkkuus ja tasaisuus. Litteroidun
aineiston pelkistämis- ja analyysivaiheessa varmistusta (second opinion) haettiin opinnäytetyön ohjaajalta sekä seminaariryhmältä. Yksin työskenneltäessä oli vaara langeta
abstraktiotason liian nopeaan nostamiseen.
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Analysoinnissa pyrittiin korostamaan yhteyttä aineiston ja tulosten välillä. Tulososion otsikoiden alle tuotiin otteita aineistoista. Sisällönanalyysin haasteena oli, miten pelkistää
aineisto niin, että se kuvasi mahdollisimman luotettavasti tutkittavaa ilmiötä (Latvala –
Vanhanen-Nuutinen 2003: 36). Tutkimuksen kohde ja tarkoitus eli se, mitä oltiin tutkimassa ja miksi, pyrittiin perustelemaan mahdollisimman selkeästi. Tutkimuskysymykset
yksinkertaistettiin mahdollisimman yksiselitteisiksi.

Opinnäytetyöntekijän vankka kokemus haastattelijana ja tutkimusympäristön syvä tuntemus lisäävät opinnäytetyön validiteettia. Sen sijaan vähäinen kokemus tutkijana ja sisällön analyysin tekijänä näkyy analyysin epätarkkuutena ja voi vaikuttaa tuloksiin. Opinnäytetyötä tehtäessä ei käytetty vertaisanalysoijaa.

8.4

Johtopäätökset ja jatkokehittämishaasteet

Tämän opinnäytetyön tulosten pohjalta voidaan todeta, että sairaalan erityistyöntekijöiden kokemana yhteistoimintamallin mukainen moniammatillinen työskentely toteutuu
Aurorassa vaihtelevasti: paikoin erinomaisesti, paikoin huonosti. Yhteistoimintamalli tunnetaan tätä nykyä kohtuullisen heikosti ja sen rinnalle ja sijaan ajatellaan tulleen omahoitajamallin ja toipumisorientaation mukaisen työskentelyn. Vuonna 2018 psykiatria- ja
päihdepalveluissa käyttöön otetun toipumisorientaatiomallin keskeisenä tavoitteena on
painottaa potilaiden omia voimavaroja, osallisuutta omassa elinympäristössään, elämän
merkitykselliseksi kokemista sekä toiveikkuuden ylläpitämistä.

Haastateltavat korostivat sitä, että oli työskentelyn viitekehityksen nimi mikä tahansa,
tärkeää olisi, että moniammatilliselle työskentelylle laaditaan koko organisaation läpäisevät säännöt, ohjeet ja rakenteet. Erityistyöntekijöiden mukaan tasalaatuisen hoidon, selkeästi linjattujen hoitomallien ja yhtenäisten hoitokäytäntöjen ja toimintatapojen toteuttaminen on edelleen selkeästi kehittämishaaste. Vaikka implementoinnin loppuvaiheessa
olevan omahoitajamallin myötä nähdään myönteistä kehitystä jo tapahtuneen, moniammatillisten työryhmien työskentelytavat poikkeavat toisistaan vielä monin paikoin. Tämä
on pulmallista sekä potilaan, omaisten, että henkilökunnan kannalta.
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Auroran sairaalassa on vahvaa pyrkimystä hoidon tasalaatuisuuden varmistamiseen potilaan yksilöllisiä tarpeita unohtamatta. Eri sairauksien hoitoon on luotu varsin yksityiskohtaisia malleja, kuten esimerkiksi maniapotilaan hoitomalli, tunne-elämältään epävakaan potilaan hoitomalli ja psykoosipotilaan hoitomalli. Näiden lisäksi on mallinnettu itsetuhoiseen potilaan itsemurhariskin arvioimista sekä pakko- ja rajoitetoimien käyttöä.
Lisäksi mielenterveyslaki ja monet muut lait, säädökset, asetukset ja ohjeistukset määrittelevät psykiatrista hoitoa hyvinkin tarkasti. Yhteistoimintamalli on ollut käytössä yli
kymmenen vuoden ajan. Viimeisten vuosien aikana omahoitajamallin luominen ja sen
meneillään oleva jalkauttaminen on vahvasti edistänyt hoitotyön käytänteiden yhtenäistämistä ja näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönottoa

Parin viime vuoden aikana Auroran sairaalassa päivitetyt eri diagnoosilähtöiset hoitomallit jäsentävät mainiosti kunkin ammattiryhmän osuutta eri sairauksien hoidossa, mutta
sitä, miten nämä eri ammattiryhmien näkökulmat tuodaan yhteen, ei toistaiseksi ole psykiatria- ja päihdepalveluissa mallinnettu. Omahoitajamallin myötä raportointikäytäntöjä
on alettu tiivistämään ja yhtenäistämään. Apulaisylilääkärin kierroillekin on hahmoteltu
omanlaistaan runkoa, tämä ei kuitenkaan vielä ole siirtynyt käytäntöön. Sen kehittämisen
keskiössä on ollut hoitajan ja lääkärin välinen työjako ja tiedonkulku, muiden ammattiryhmien osuutta ei toistaiseksi ole apulaisylilääkärin kierroilla vielä juurikaan pysähdytty
miettimään. Haastateltavat toivat esiin, että apulaisylilääkärin kierron struktuurin työstämiseen olisi tarpeellista saada mukaan kaikki ammattiryhmät. Keskustelu olisi hyvä
käydä sairaalatoimintojen lisäksi myös avohoidon työryhmien kanssa: moniammatillisen
työskentelyn pääpaino potilaan asioiden äärellä työskennellessä tulisi olla avohoidossa,
potilaan varsinaisen hoitosuhteen toteutumispaikassa.

Tämän opinnäytetyön tulosten, sekä aiemman tutkimustiedon pohjalta voidaan todeta,
että moniammatillinen työskentely on haastavaa, mutta kannattavaa. Tärkeimpinä kehittämiskohteina voidaan todeta olevan johtamisosaamisen kehittäminen ja esimiesten
kouluttaminen laadukkaan moniammatillisen työskentelyn johtamiseen sekä hoitokulttuurin, sekä erilaisten toimintatapojen yhtenäistäminen.
Erikoistuvilla lääkäreillä on oikeus viikoittaiseen, tunnin mittaiseen, henkilökohtaiseen
ohjaukseen. Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan todeta, että jatkossa olisi
perusteltua tutkia, onko erikoistuville lääkäreille määritelty henkilökohtainen ohjausaika
riittävä ja onko se toteutettavissa asianmukaisesti. Onko apulaisylilääkärien työmäärä
mitoitettu niin, että heidän on mahdollista tarjota erikoistuville lääkäreille heille kuuluva
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ohjaus, tuki ja neuvonta? Onko tässä muiden ammattiryhmien osaaminen, heidän antamansa perehdytys, tuki ja ohjaus hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla? Millä tavoin viikoittaista apulaisylilääkärin kiertoa voitaisiin kehittää siten, että se mahdollistaisi
moniammatillisen työskentelyn paremmin ja potilaslähtöisemmin? Yhtä tärkeänä kysymyksenä voidaan esittää kaikkien muidenkin ammattiryhmien tarve ja oikeus riittävään
ohjaukseen, tukeen ja neuvontaan. Millä tavoin varmistetaan, että esimerkiksi psykologit,
sosiaalityöntekijät, toimintaterapeutit ja hoitotyöntekijät saavat tarvitsemansa tuen? Ja
kaikkein tärkeimpänä kysymyksenä ja kehittämäishaasteena esitettäköön se, miten varmistetaan, että psykiatrisessa hoidossa olevat potilaat saavat tasapuolisesti, tasalaatuisesti ja silti juuri omien tarpeidensa mukaisesti ja oikea-aikaisesti käyttöönsä sen kaiken
tietotaidon, osaamisen ja palvelun, mitä Auroran sairaalan moniammatillisilla työryhmillä
on tarjota.
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SUOSTUMUS

Annan suostumukseni sille, että Hannimari Pihkanen käyttää YAMK-opinnäytetyönsä aineistona materiaalia, jonka hän kerää (äänittää ja litteroi) ryhmähaastattelusta, johon
osallistun omasta vapaasta tahdostani.

Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön, sekä kerättävän tutkimusaineiston käyttöön. Voin halutessani peruuttaa tai keskeyttää osallistumiseni tai kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta missä vaiheessa tahansa. Tutkimustuloksia ja kerättyä aineistoa saa käyttää ja hyödyntää sellaisessa muodossa, jossa yksittäistä tutkittavaa ei voi tunnistaa. Aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua, viimeistään
31.12.2019.

_____________________________________________________________________
Päiväys

Tutkittavan allekirjoitus

_____________________________________________________________________
Päiväys

Tutkijan allekirjoitus
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Hyvä työtoveri, Auroran sairaalassa työskentelevä erityistyöntekijä!

Opiskelen Metropolia ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisen YAMKtutkintoa. Opinnäytetyötäni varten minulla on tarkoitus haastatella Auroran sairaalan erityistyöntekijöitä tuottaakseni tietoa, jonka avulla voidaan lähiesimiestyön ja johtamisen keinoin kehittää
ja parantaa potilaslähtöisyyttä ja moniammatillista työskentelyä Auroran sairaalassa.
Haastattelut toteutetaan ryhmämuotoisena (2-5 hlö/ryhmä). Haastatteluajankohdasta ja -paikasta
sovitaan erikseen haastatteluun suostuneiden kanssa. Ohessa on Doodle-taulukko, johon voit
merkitä itsellesi sopivat ajankohdat. Yksittäisen haastattelun kesto on n. 60 minuuttia.
Tarkoituksenani on selvittää miten erityistyöntekijät (psykologit, sosiaalityöntekijät ja toimintaterapeutit) kokevat moniammatillisen tiimityöskentelyn Auroran sairaalassa toteutuvan ja miten he
haluaisivat sitä kehittää. Tähän tarvitsen apuanne!
Haastatteluun osallistumalla ja suostumuslomakkeen allekirjoittamalla annatte luvan haastatteluun, sen nauhoittamiseen sekä tulosten käyttämiseen opinnäytetyöni aineistona. Painotan, että
käsittelen haastattelut luottamuksellisesti eikä haastateltavien henkilöllisyys tule ulkopuolisten tietoon. Minua sitoo vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Haastatteluaineisto hävitetään sen jälkeen,
kun sitä ei enää tarvita.
Päätöksenne haastatteluun osallistumisesta ei tule ulkopuolisten tietoon eikä vaikuta työsuhteeseenne tai asemaanne työyhteisössä. Tutkimukseen on tutkimuslupalautakunnan lupa.

Johtajapsykiatri Henno Ligi (henno.ligi@hel.fi) toimii opinnäytetyön yhteyshenkilönä.

Ystävällisin terveisin,

Hannimari Pihkanen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisen YAMK-opiskelija,
vastaava toimintaterapeutti
Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala psykiatria- ja päihdepalvelut, psykiatrinen sairaalahoito,
Auroran sairaala
hannimari.pihkanen@hel.fi
p. 0504022594
Opinnäytetyön ohjaajan yhteystiedot: Ly.Kalam-Salminen@metroplia.fi
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Teemahaastattelun runko

Teemat 1 ja 2 vastaavat tutkimuskysymykseen 1, teema 3 vastaa tutkimuskysymykseen
2
Teema 1: Kokemus moniammatillisen yhteistyön toteutumisesta arjessa

-

Miten yhteistoimintamallin toteutumisen edellytyksiksi nimetyt avoin ilmapiiri ja eri
toimijoiden keskinäinen kunnioittaminen toteutuvat?
Missä, miten ja millaista moniammatillista keskustelua käydään; minkälaisia hoitokokouskäytäntöjä on, miten AYL-kierrot toteutuvat?
Miten eri toimijoiden kokemus ja osaaminen hyödynnetään?
Mitkä seikat edistävät, mitkä estävät hyvää moniammatillista yhteistyötä toteutumasta?

Teema 2: Potilaslähtöisyys moniammatillisen työskentelyn sisältönä

-

Miten potilaan oma kertomus toimii hoidon lähtökohtana?
Miten erityistyöntekijät arvioivat potilaan tulevan kuulluksi moniammatillisessa keskustelussa?
Onko potilas itse läsnä, kun häntä koskevia päätöksiä tehdään?

Teema 3: Moniammatillisen työskentelyn kehittäminen

-

Mitä ovat keskeisimmät moniammatillisen työskentelyn kehittämiskohteet erityistyöntekijöiden näkökulmasta
Millä keinoin moniammatillista työskentelyä halutaan kehittää?
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TUTKIMUSKYSYMYKSEEN 1 VASTAAVAT PELKISTETYT ILMAUKSET

Moniammatillisuus ilmenee eri tavoin eri tiimeissä ja niiden toimintatavoissa
Toimintatavoissa on hajontaa
Moniammatillisuuden toteuttamisessa on työntekijäkohtaisia eroja
Samanaikaisesti osastolla työskentelevien osastonlääkärien työtavat poikkeavat toisistaan
Moniammatillisuuden toteuttaminen vaihtelee
Tiukemmin johdetuissa yksiköissä moniammatillinen työskentely toteutuu selkeämmin verrattuna löperösti johdettujen yksiköiden kaaokseen
Laaditut hoitomallit vaikuttavat kunkin työnkuvaan vaihtelevasti
Työryhmien työskentelytavoissa on suuria eroja
Työryhmät suhtautuvat erityistyöntekijöiden keskinäisiin tapaamisiin potilaan kanssa eri tavoin
Hoitajan osallistumisen vaade tapaamisiin vaihtelee
Osastokohtaisia eroja omaisten mukaan ottamisessa
Osastoilla on eriäviä käytäntöjä erityistyöntekijöille tulevien pyyntöjen suhteen
Joillain osastoilla pyyntöjä erityistyöntekijöille tulee ainoastaan lääkäreiltä, toisilla osastoilla vain hoitajilta
Hoitokokouskäytännöt poikkeavat toisistaan
Toimintakulttuureissa on isoja eroja
Toimintaterapeutin työnkuvan tuntemisessa on suuria eroja
Potilaita tavataan eri frekvensseillä eri osastoilla.
Kiertojen ja tiimien kestot ja muut käytänteet eroavat toisistaan
Moniammatillisen keskustelun oikeasta ajasta ja paikasta on joskus eriäviä näkemyksiä
Hoitajien aktiivisuus vaihtelee toimintaterapeutin kutsumisessa potilaan hoitoryhmään
Hoitajan laatiman hoitosuunnitelma ja lääkärin laatima suunnitelma voi olla ristiriitainen
Ayl-kiertoon osallistuu eri osastoilla eri ammattiryhmien edustajat
Erityistyöntekijät osallistuvat vaihtelevasti hoitokokouksiin
Lääketieteen osuus korostuu, kun lääkärit vaihtuvat
Erityistyöntekijän kutsuminen hoitoryhmään vaatii joillain osastoilla lääkärin luvan, toisilla kuka tahansa voi olla
aloitteentekijä
Potilaan näkemyksien kuunteleminen vaihtelee
Potilaan oikeus kaikkien ammattiryhmien osaamiseen vaihtelee
Toipumisorientaation mukainen työskentelyote vaihtelee

Hoitosuunnitelma typistynyt hoitajien täyttämäksi lomakkeeksi
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Hoitosuhteessa tapahtuvia asioita jää kirjaamatta
Pegasokseen kirjattava hoitotyön suunnitelma jää irralliseksi
Pegasoksen valmiit fraasit ovat liian hoitotieteellisiä
Lääkärin kirjaamat hoitosuunnitelmat jäävät irrallisiksi muusta hoitosuunnitelmasta
Kirjaamiskäytännöt ovat sekavia
Käytössä on luvattomia Word- tiedostoja
Kirjattu tieto ei siirry riittävän nopeasti muulle hoitoryhmälle
Hoitajan laatiman hoitosuunnitelma ja lääkärin laatima suunnitelma voi olla ristiriitainen
Jossain yksikössä vuorovaikutus lapsellista
Joidenkin yksiköiden työilmapiiri on huono
Jossain työryhmissä kuppikuntaisuus päässyt niin pahaksi, että ne pitäisi hajottaa.
Jokaisella työntekijällä oikeus ja velvollisuus nostaa vaikeatkin asiat keskusteluun.
Psykiatrisessa sairaalassa työskenteleviltä, korkeasti koulutetuilta ihmisiltä edellyttävä edes alkeellisia vuorovaikutustaitoja ja käytöstapoja.
Henkilökunnalta suvaitaan monenlaista käytöstä, puuttumisen kulttuuria ei ole
Välillä joutuu kokemaan myötähäpeää kollegan huonon käytöksen takia
Lähiesimiehellä on velvollisuus puuttua työntekijän huonoon käytökseen ja epäkohtiin.
Potilasturvallisuus sekä työturvallisuus kärsivät, kun hoitajat eivät halua ottaa yhteyttä haistattelijaksi tunnettuun päivystävään lääkäriin.
Haistattelu ja nöyryyttäminen ei kuulu hoitaja-lääkäri työparityöskentelyyn, eikä muuhunkaan ammatilliseen
käyttäytymiseen
Keskusteleva, avoin ilmapiiri parantaa yhteistyötä
Hyvän keskustelukulttuurin vaaliminen on tärkeää

Lääkärit ovat tiimien vetäjinä, vaikkei heillä olisi johtamiskoulutusta.
Potilaan läsnäolo ei useinkaan toteudu häntä koskevia päätöksiä tehtäessä
Moniammatillinen työskentely toteutuu läsnäolon myötä osastolla, käytävillä, kahvihuoneessa
Sosiaalityöntekijän ja toimintaterapeutin yhteistyötä rikastaa se, että toimintaterapeuteilla on terveydenhoitoalan koulutus toisin kuin sosiaalityöntekijöillä.
Toimintaterapeutti kutsutaan mukaan vasta kun hoito on jo komplisoitunut pahasti.
Joskus luottamus erityistyöntekijän kykyyn rajata työtään, on heikkoa
Erityistyöntekijä saatetaan jättää pois oletetun kiireen vuoksi.
Erityistyöntekijöiden tulee ilmaista oma ammatillinen osaamisensa riittävän selkeästi
Psykologisen ymmärryksen tuominen työryhmään on yksi psykologien tehtävä
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Erityistyöntekijän työpanos voidaan hyödyntää, vaikkei hän pystykään olemaan aina läsnä hoitokokouksessa
Moniammatillinen työskentely toteutuu erityistyöntekijän ohjatessa tai antaessa vinkkejä omahoitajalle
Erityistyöntekijän oman työn jatkuva markkinointi uuvuttaa
Eritystyöntekijällä on riski jäädä hoitokokonaisuuden ulkopuolelle useammassa työpisteessä työskennellessä
Erityistyöntekijällä voi olla sovittelijan rooli potilaan ja hoitotyöntekijän välille syntyneessä konfliktitilanteessa
Ammattitaidon paras hyödyntäminen toteutuu tehtäviä rajaamalla
Vapaus oman työn rajaamisessa tuo mukanaan suuren vastuun
Moniammatillisuus ei tarkoita sitä, että kaikki tekevät sairaanhoitajan töitä
Uusien lääkäreiden kunnolliseen perehdyttämiseen menevä aika kohtuuton
Oman asiantuntijuutensa esitteleminen uusille lääkäreille aina uudestaan ja uudestaan on turhauttavaa.
Viisas lääkäri myöntää, jollei tiedä mitä psykologi tekee
Erikoistuvien lääkärien avoimuus neuvoille tai ehdotuksille on vahvuus
Moniammatillisuuden toteutuminen on paikoin pitkälti lääkärien varassa
Lääkäreiden vilkas vaihtuvuus stressaa muuta työryhmää
Lyhytaikaisten lääkäreiden heikko palvelujärjestelmän tuntemus hidastaa hoitoprosesseja
Muiden ammattiryhmien läsnäolon tarpeellisuus kyseenalaista raporteilla/kierroilla, joissa käydään läpi ainoastaan lääkäriasiat.

Erityistyöntekijät eivät aina ota omahoitajan näkemystä huomioon.
Hoitajien halu ja kyky käydä professionsa ulkopuolista keskustelua muiden ammattiryhmien kanssa vaihtelee kovasti
Henkilökemioilla on suuri vaikutus moniammatillisuutta toteuttamiseen
Työntekijän on mahdollisuus itse päättää, työskenteleekö moniammatillisesti vai ei
Velvoitetta moniammatilliseen työskentelyn ei koeta
Ei koeta velvoitetta perustella moniammatillisesta työskentelystä kieltäytymistä
Taito tunnistaa oma rajallisuutensa näyttäytyy joskus puutteellisena
Taito kysyä ääneen, mitä toisen ammattiryhmän edustajan työnkuvaan kuuluu, näyttäytyy joskus puutteellisena
Opiskelijoiden hyvä perehdyttäminen on moniammatillisen työskentelyn edellytys
Vanhojen työntekijöiden huono toimintaympäristön tuntemus hämmästyttää
Vanhan työntekijän perehdyttäminen saattaa tuntua alentuvalta sekä alentavalta
Arkiviikon alkaminen moniammatillisella tapaamisella selkeyttää omaa aikataulutusta
Vähintään viikoittaiset moniammatilliset kohtaamiset tehostavat hoitoja erityisesti akuuttiosastoilla
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Pulmien monimutkaisuus psykiatriassa ja niiden selvittelyyn tarvittava moniammatillinen työskentely edellyttää riittävästi yhteistä aikaa
Hierarkisen systeemin vuoksi perehdyttäminen moniammatilliseen työskentelyyn voi jäädä puutteelliseksi
Ammattiryhmien erilaisuuden arvostaminen on joskus heikkoa
Moniammatillisuutta on rakennettu ja jalostettu sairaalassa vuosien ajan
Moniammatillisuuden arvo tunnustetaan juhlapuheissa, ei niinkään käytännössä
Yhteistyö voi toteutua myös Pegasospostitse ja puhelimitse eri ammattiryhmien kesken
Tieto ja pyynnöt kulkevat sujuvasti hoitajien kautta lääkäriltä erityistyöntekijöille
Erityistyöntekijän on oltava itse aktiivinen jotta oma osaaminen tulee hyödynnetyksi potilaan hoidossa
Moniammatillinen yhteistyö toteutuu hyvin kotikäynneillä avohoidon työntekijän kanssa
Sairaalassa tehdään epärealistisia suunnitelmia avohoidon suhteen
Erityistyöntekijöille osoitetut pyynnöt usein fokusoimattomia
Muut ammattiryhmät eivät määrittele oman ammattiryhmän tekemisiä
Kukin ammattilainen kerää tietoa omasta viitekehyksestään
Moniammatillisesti koottu tieto kootaan yhteen mahdollisimman laadukkaan hoitosuunnitelman laatimiseksi
On olemassa tarve tapaamisille, joissa kukin tuo osaamisensa ja tietonsa muiden käyttöön
Moniammatillisuus toteutuu paremmin työryhmissä, joissa on vähemmän vaihtuvuutta

Hoitajilla on joskus tapana ottaa kantaa toimintakykyyn ja arjessa selviytymiseen ilman riittävää asiantuntemusta
Hoitajilla on joskus tapana ottaa kantaa muistitoimintoihin ilman riittävää asiantuntemusta
Hoitajilla on vaara jäädä ulkopuolisiksi hoidosta vuorotyön takia
Tapaamisten sopiminen omahoitajan työvuorot huomioiden ontuu edelleen
Herää huoli hoitajien työssäjaksamisesta, mikäli heille edelleen valutetaan erityistyöntekijöiden töitä

Potilaan näkemyksien kuunteleminen vaihtelee
Tarjolla olevista palveluista tiedottaminen satunnaista, potilaan mahdotonta tehdä omia valintoja
Potilaan oikeus kaikkien ammattiryhmien osaamiseen vaihtelee
Potilan läsnäolo hänen hoitoaan linjattaessa toteutuu heikosti
Toipumisorientaation mukainen työskentelyote vaihtelee
On potilaan edun mukaista, että hänen tilannettaan on pohtimassa isompi joukko eri alojen ammattilaisia
vaikkei hän työskentelisikään kaikkien kanssa kahden kesken
Potilaan osallisuus ei aina toteudu
Potilaat eivät koe tulevansa kuulluksi itseä koskevassa päätöksenteossa
Potilailla on tapana puhua eri ammattialojen edustajille eri tavoilla ja erilaisia asioita.
Hoidon tarpeiden ja tavoitteiden määritteleminen potilaan läsnäollessa ei toteudu
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Apulaisylilääkärin kierrot halutaan kaikkien ammattiryhmien työvälineeksi
Apulaisylilääkärin kiertoon osallistuu eri osastoilla eri ammattiryhmien edustajat
Apulaisylilääkärin kierroilla potilaan asioista päätetään ilman potilaan läsnäoloa
Apulaisylilääkärin kierrot ovat lääkäripainotteisia
Moniammatillisuus ei toteudu apulaisylilääkärin kierroilla
Apulaisylilääkärin kierroilla tulisi olla tilaa moniammatilliselle keskustelulle
Apulaisylilääkärin kierroilla on liikaa lääkepohdintaa
Apulaisylilääkärin kierrolla käydään moniammatillista keskustelua
Apulaisylilääkärin kierrolla ei käydä moniammatillista keskustelua
Erityistyöntekijät turhautuvat, kun kierrolla annetaan erikoistuville lääkäreille ohjausta lääkehoidossa
Erikoistuville lääkäreille kuuluu työnohjaus ilman muiden ammattiryhmien läsnäoloa
Apulaisylilääkärin kierrolla käsitellään lähinnä lääkitykseen liittyviä asioita
Apulaisylilääkärin kierrolla sovitaan eri ammattiryhmien välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta
Apulaisylilääkärin kierroilla on tilaa jakaa havaintoja ja kokemuksia sekä tehdään yhteisiä päätöksiä
Apulaisylilääkärin kierrolla 80% moniammatilliseksi tarkoitetusta keskustelusta on lääkityksistä puhumista.
Apulaisylilääkärin kierrolla tavataan 1-2 haastavinta potilasta.
Hoitosuhteen katkaiseminen avohoidon työntekijän toimesta potilaan päädyttyä sairaalahoitoon
Hoitosuunnitelmat usein suppeita, potilaan oma näkemys ei ilmene
Hoitokokouksista puuttuu lääkehoitoa laajemman kontekstin käsittely
Hoitokokouksien pitäminen välillä ilman lääkärin läsnäoloa pitäisi olla mahdollista
Omahoitajamallin odotetaan aiheuttavan muutosta raportointikäytäntöihin
Suunnitelmat moniammatillisen raportoinnin vähentämiseksi herättävät huolta

