
 
 

Saimaan ammattikorkeakoulu 
Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta 
Terveyden edistämisen koulutusohjelma 
Johtajuus, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnunen Anne 
 

HOITAJA-LÄÄKÄRI TYÖPARIMALLIN  
KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNASSA  
– PILOTTINA LAURITSALAN TERVEYSASEMA 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 2011 
 



TIIVISTELMÄ 
Anne Kinnunen 
Hoitaja-lääkäri työparimallin kehittäminen Lappeenrannassa - pilottina Lauritsa-
lan terveysasema, 62 sivua, 7 liitettä 
Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenranta 
Sosiaali- ja terveysala, Terveyden edistämisen koulutusohjelma 
Johtajuus 
Opinnäytetyö 2011 
Ohjaajat: yliopettaja Pirjo Vaittinen, Saimaan ammattikorkeakoulu ja ylilääkäri 
Leena Suomalainen, Eksote /Avoterveydenhuolto 

 

 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää hoitaja-lääkäri työparimallin jal-
kauttamista Eksotessa. Tutkimuksessa oli tavoitteena kehittää potilaan hoidon 
sujuvaa järjestämistä.  
 
Tutkimus toteutettiin nelivaiheisena toimintatutkimuksena. Tutkimuksen vaiheet 
toteutettiin maaliskuun 2010 ja tammikuun 2011 välisenä aikana. Ensimmäisen 
vaiheen tehtävänä oli selvittää hoitaja-lääkäri työparimallin kehittämistarpeet. 
Selvitystyö toteutettiin kyselynä. Kyselyn kohderyhmänä oli Lappeenrannan ter-
veyskeskuksen 74 hoitohenkilöä, joista kyselyyn vastasi 32. Toisessa vaihees-
sa laadittiin, yhdessä Lauritsalan hoitohenkilökunnan kanssa, hoitaja-lääkäri 
työparimallin kehittämissuunnitelma. Kolmannessa vaiheessa toteutettiin kehit-
tämissuunnitelma Lauritsalan terveysasemalla. Neljännessä vaiheessa arvioitiin 
työparimallin kehittymisen vaikutukset. Kohderyhmänä oli Lauritsalan terveys-
aseman yhdeksän hoitohenkilöä. Heistä seitsemän vastasi arviointiin liittyvään 
kyselyyn.  
 
Vastausten perusteella hoitaja-lääkäri työparimallin kehittämisen vaikutukset 
olivat myönteisiä. Tulokset olivat yhtenevät aikaisempiin samansuuntaisiin tut-
kimustuloksiin verrattuna. Näyttää siltä, että lyhyen ajan tutkimuksen tuloksina 
terveyspalveluiden saatavuus ja toimivuus vaativat kehittämistä, mutta sen si-
jaan työparimallin kehittyessä  työnjako selkeytyi ja potilasohjaus parantui sekä 
työtavat yhdenmukaistuivat. Myös työn mielekkyys lisääntyi työjaon selkeytyes-
sä. Potilasjonojen lyheneminen näkyi hoitajien työmäärän ja vastuun lisäänty-
misenä. Puhelinkeskustoiminta parantui niin, että potilaiden ohjaaminen oikei-
siin hoitoketjuihin parani ja puhelimessa vastaaminen nopeutui.  
 
Vastauksista nousi esille monia lisäkehittämiskohteita. Päällimmäisenä oli poti-
laan hoidon tarpeen arvion ja tiedonkulun kehittäminen, lääkäreiden työn uudel-
leen järjestäminen, lisäkoulutukset, hoitomallien ja palautekeskustelujen lisää-
minen sekä ulkopuolisen työnohjauksen saaminen. Tutkimuksella saatuja tulok-
sia voidaan hyödyntää jalkautettaessa hoitaja-lääkäri työparimallia Eksotessa.  
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rimalli 
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The aim of this thesis was to promote the nurse-doctor team model practice in 
the South Karelia District of Social and Health Services (EKSOTE). The pur-
pose of this research was to develop a smoothly organized patient care system. 

 
The study was conducted as a four-step action research. The study was carried 
out from March 2010 through January 2011. The purpose of the first phase was 
to find out the developmental needs of the nurse-doctor team model. This 
phase was carried out using a questionnaire. The target group consisted of 74 
caregiving staff from the Lappeenranta Health Center with 32 of them respond-
ing to the questionnaire. The purpose of the second phase was to work out a 
plan for the nurse-doctor team model. The purpose of the third phase was to 
implement development plans in the Lauritsala Health Center. The purpose of 
the fourth phase was to estimate the impact of that development. The target 
group consisted of nine of the caregiving staff from the Lauritsala Health Center. 
Seven of them responded to the evaluation questionnaires. 
 
According to the responses, the impact of the development of the nurse-doctor 
team model was positive. The results were similar to those seen in earlier re-
search. The short-term results of the study seemed to indicate that the availabil-
ity of health services and performance require further development, but the 
team model seems to provide a clearer division of labor and improved patient 
education and more harmonious work practices. Also, job satisfaction increased 
with the division of labor. Patient queues were shortened as the nurses' work-
load and responsibility increased. The activity in the call center  improved so 
that the patient was better guided to the correct care pathways and the speed of 
answering the phone was better 
. 

The responses brought out many areas for further development. At the top of the 

list were the need for development of patient care needs assessment and flow 
of information, reorganization of the doctor's work, additional training, manage-
ment models and feedback discussions, and to get supervised counselling in 
the workplace. The results of this study can be utilized in establishing the nurse-
doctor team model in EKSOTE. 
 
Keywords: Teamwork, Division of Labor, Office Work Environment, Nurse-
Doctor Team Model 
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1 JOHDANTO 
 

Vuoden 2010 alussa Lappeenrannan kaupungin koko terveys- ja sosiaalipalve-

lujen tuotanto ja henkilöstö siirtyivät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin (sit-

temmin EKSOTE). Eksote yhdisti alueen erikoissairaanhoidon, perusterveyden-

huollon, vanhusten palvelut ja sosiaalihuollon aivan uudella tavalla. Käytännös-

sä sosiaali- ja terveyspalvelut muuttuivat niin, että Etelä-Karjalassa on yksi yh-

teinen Etelä-Karjalan terveyskeskus. Se muodostuu Lappeenrannan kaupungin 

ja maakunnan kuntien terveyskeskuksista, ja se pitää sisällään alueellisen tii-

mimallin (hoitaja-lääkäri työpari), kolme alueellista vastuuyksikköä ja terveys-

asemilla monipuoliset lähipalvelut (Simpanen 2009).  

 

Valtioneuvosto määritteli vuonna 2002 periaatepäätöksessään terveydenhuol-

lon tulevaisuuden turvaamiseksi toimenpiteitä, joilla terveyspalveluiden saata-

vuus ja toimivuus turvataan. Toimenpiteet perustuivat kansallisen terveyshan-

keprojektin johtoryhmän ehdotuksiin. Johtoryhmä ehdotti terveydenhuollon eri 

ammattiryhmien välisen työnjaon kehittämistä erityisesti perusterveydenhuol-

lossa sekä hoitajien ja lääkärien työnjaon ja toimivaltuuksien tarkastamista. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.)  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö teki vuosina 2003–2004 terveydenhuollon henki-

löstöryhmien keskinäisistä työnjaoista selvityksiä, joista osa käsitteli peruster-

veydenhuoltoa.  Vuonna 2009 se julkaisi Toimiva terveyskeskus –toimenpide- 

ohjelman. Ohjelman tarkoituksena oli vahvistaa perusterveydenhuoltoa kehittä-

mällä terveyskeskusten käytäntöjä, hallintoa ja johtamista sekä terveydenhuol-

lon koulutusta ja tutkimusta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.) 

 

Terveyskeskusten käytäntöjen tarkistamista ja muuttamista vauhditti kansanter-

veys- ja erikoissairaanhoitolakiin tullut hoitotakuu. Hoitotakuu tuli voimaan 2005, 

ja se asetti tietyt määräajat kiireettömälle hoitoon pääsylle.( Laki kansanterveys-

lain muuttamisesta 2004.)  

 

Valtioneuvoston periaatepäätökseen, Toimiva terveyskeskus –toimenpide- 
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ohjelmaan ja hoitotakuuseen vastaamiseksi Eksoten alueella aloitettiin väestö-

vastuun purkaminen ja siirtyminen hoitaja-lääkäri työparimalliin. Etelä-Karjalan 

terveyskeskuksessa uusi toimintamalli aloitettiin asteittain, pilotoimalla malli en-

sin pienemmälle asemalle ja sitten muualle. 

 

Mallin toteutuminen vaati paljon suunnittelua, kehittämistä ja muutokseen so-

peutumista niin lääkäreiltä kuin hoitajilta. Työparimallin toteutuminen koko Ekso-

ten alueella vuoden 2010 alussa oli näin ollen mahdottomuus, mutta yhdelle 

terveysasemalle malli saatiin kevään aikana pilotoitua. Tällöin voitiin pienessä 

mittakaavassa havaita ne hyödyt, joita se toi toteutuessaan, ja tarvittaessa mi-

nimoida haitat ennen mallin laajentamista koko piirin alueelle. 

 

Opinnäytetyön aihe, hoitaja-lääkäri työparimallin kehittäminen Lappeenrannas-

sa pilottina Lauritsalan terveysasema, oli siis hyvin ajankohtainen ja tarpeelli-

nen. Aiheen idea tuli ylilääkäri Leena Suomalaiselta, joka ehdotti hoitaja-lääkäri 

työparimallin kehittämisen aloittamista Lauritsalan terveysasemalta. Lappeen-

rannan terveyskeskuksessa lääkärien vaihtuvuus on ollut ongelma jo pidemmän 

aikaa. Hoitaja-lääkäri työparimallin toivottiin tuovan helpotusta siihen, että oma-

lääkärin puuttuessa potilaalla on aina omahoitaja.  

 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tausta 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli edistää hoitaja-lääkäri työparimallin jalkauttamis-

ta Eksotessa. Aikaisempien tutkimusten mukaan hoitaja-lääkäri työparimalli 

vaatii lujaa yhteistyötä ja yhtenäisiä toimintatapoja. Työparin on tunnettava toi-

sensa asiantuntijuus. Yhtenäiset toimintatavat säästävät potilaita ja hoitohenki-

lökuntaa. Hoitaja-lääkäri työparimallissa työpari oppii tuntemaan toistensa työ-

tavat, osaamisen ja potilaat. Toisaalta potilaskin tuntee työparin, ja kynnys avun 

hakemiseen madaltuu. Hoitajien vastuu potilaan oikeaan hoitoon ohjaamiseen 

kasvaa ja samalla lääkärien ja hoitajien asema työntekijöinä tasavertaistuu. Hoi-

taja-lääkäri työparimallin keskeisenä tavoitteena on terveydenhuollon henkilös-

tön tehtävien, työnjakojen ja työketjujen uudistaminen siten, että toiminta on 

rationaalista ja koko henkilöstön osaamista täysimääräisesti hyödyntävää. (Pa-

rikka 2009.)  
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Perusterveydenhuollossa ei voida rajata potilaita palveluiden ulkopuolelle. Poti-

las päättää itse hoitoon hakeutumisesta ja sen tarpeellisuudesta sekä ajankoh-

dasta. Se tekee potilaan ohjauksen ja neuvonnan haasteelliseksi. Ammattilai-

sen tehtävä on tällöin arvioida hoidon kiireellisyys, tarve ja jatkotoimenpiteet. 

Työparimalli asettaa hoitajille uusia osaamisvaatimuksia. Hoitajan tulee hallita 

sairaanhoitajan perustaidot sekä erityistaitoja kuten kliinistä osaamista ja yhteis-

työosaamista. (Halonen & Koikkanen 2006, 7.) Tärkeää on, että henkilökunta 

osallistuu koulutuksiin ja muutosprosessiin.  

 

Terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi -kansallisen projektin yhdessä 

osahankkeessa kehitettiin terveydenhuollon eri henkilöstöryhmien keskinäistä 

työnjakoa. Projektissa oli tavoitteena hoitoon pääsyn ja henkilöstön saatavuu-

den turvaaminen sekä toimintatapojen uudistaminen. Hankkeen tuloksia ja eh-

dotuksia hyödynnetään työnjaon kehittämistä koskevien valtakunnallisten suosi-

tusten laatimisessa, terveysalan koulutuksen kehittämisessä sekä muussa työn-

jaon kehittämiseen liittyvässä valmistelutyössä. (Hukkanen & Vallimies-Patomä- 

2005.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa Toimiva terveyskeskus –toimen-

pideohjelmassa paneuduttiin erityisesti hoitohenkilökunnan saatavuuteen ja riit-

tävyyteen, sillä ne olivat terveyskeskusten toimivuuden avaintekijöitä. Ohjel-

massa esitettiin malleja ja työnjakoa, joilla helpotetaan hoitoon pääsyä muun 

muassa uudistamalla terveyskeskusten työn- ja vastuunjakoa. Ohjelma toteutet-

tiin koulutuksen ja kokemuksen antaman osaamisen mukaan. Terveydenhuol-

lon ammattihenkilöiden itsenäistä vastaanottotoimintaa lisättiin, esimerkiksi 

akuuttipotilaiden ja kroonisten tautien seurannat tapahtuivat hoitajan vastaan-

otolla. Hoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden työtä monipuo-

listettiin tehtäviä ja työnjakoa uudistamalla. Tämä tapahtui hoitaja-lääkäri työpa-

rityöskentelyllä sekä terveydenhoitaja/sairaanhoitaja/perushoitaja (lähihoitaja) 

työnjakoa kehittämällä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.) 

 

Työnjaon kehittämisen myötä on tehty lakimuutoksia hoitajien oikeuksien lisää-

miseksi. Lain mukaan lääkärin vastuulla on potilaan tutkimuksesta, taudinmääri-

tyksestä ja hoidosta päättäminen, lääkkeiden määrääminen sekä lausuntojen ja 
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todistusten vahvistaminen. Toisaalta laki sallii terveydenhuollon ammattihenki-

löiden toimia toistensa tehtävissä koulutuksen, kokemuksen ja ammattitaidon 

mukaisesti, kun se on perusteltua työjärjestelyjen ja terveyspalveluiden tuotta-

misen kannalta. Tämä mahdollistaa työnjaon kehittämisen ja tehtävänsiirrot eri 

ammattiryhmien välillä.(Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä1994.) 

 

Hoitotakuu tuli voimaan 1.3.2005. Sen mukaan terveyskeskukseen on saatava 

välitön yhteys puhelimitse arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana tai sinne on 

voitava mennä käymään. Hoitohenkilökuntaan kuuluva arvioi puhelimessa hoi-

don tarpeen. Jos arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, käyntiaika on saa-

tava kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Jos hoitoa ei voida aloittaa 

heti ensimmäisellä käyntikerralla, on hoitoon päästävä kolmen kuukauden kulu-

essa. Erikoissairaanhoitoon on päästävä kuuden kuukauden kuluessa yhtey-

denotosta. Sairaalahoitoon tulee olla mahdollisuus päästä lääkärin lähetteellä. 

Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumi-

sesta. Arvio tehdään lähetteen perusteella tai tutkimalla potilas sairaalassa. Jos 

potilas tarvitsee sairaalahoitoa, on hoito aloitettava kuuden kuukauden sisällä 

hoidon tarpeen arvioinnista.  Jos potilasta ei voida hoitaa määräajassa omassa 

terveyskeskuksessa tai sairaalassa, hänet on ohjattava hoitoon muualle, toi-

seen sairaanhoitopiiriin tai yksityiselle sektorille. Potilaalle ei saa aiheutua tästä 

ylimääräisiä kuluja. (Laki kansanterveyslain muuttamisesta 2004.) 

 

Kansallisen terveyshankkeen pohjalta Suomessa aloitettiin perusterveydenhuol-

lon työnjaon kehittämishankkeita. Näitä ovat esimerkiksi pääkaupunkiseudun 

yhteispäivystyshanke, Jyväskylän terveyskeskuksen Tuuma-malli, hoitohenki-

löstön keskinäisen työnjaon kehittäminen HUS:ssa, Vieskan terveydenhuollon 

kuntayhtymän kehittämishanke sekä Luoteis-Satakunnan terveyskeskuksen 

kehittämishanke. Muun muassa Luoteis-Satakunnan terveyskeskuksessa on 

todettu lääkärien etäkonsultaation tukeman hoitajavastaanoton toimivan hyvin. 

Siellä hoitajat voivat hoitaa 70 % niistä asioista, joiden vuoksi potilaat käyvät 

terveysasemalla ja lääkärin apua vaativista asioista hoituu 80 % etäkonsultaati-

on keinoin. (Vallimies-Patomäki 2008.) 
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Samansuuntaisia tuloksia työnjaon kehittämisestä on saatu myös kansainväli-

sesti. The World Health Report 2006:n mukaisesti on todettu, ettei ole eroa hoi-

don laadussa ja terveystuloksissa kokeneen hoitajan tai lääkärin antaman hoi-

don välillä. Verrattaessa hoitajien ja lääkärien toimintaa ja potilaiden terveystu-

loksia hoitajat hoitivat yleislääkärin vastaanotolla 81-96 % potilaista ja konsul-

toivat lääkäriä 8-13 %:ssa näistä tapauksista. Lääkärin vastaanotolle hoitajat 

lähettivät 4-19 % potilaista. Hoidossa ja terveystuloksissa ei ollut eroja. Hoitaji-

en luona käyneet potilaat olivat saaneet enemmän tietoa, hoitomyönteisyys oli 

parempi ja potilaat olivat tyytyväisempiä. Potilaskäynnit olivat olleet pidempiä, 

tutkimuksia oli tehty enemmän ja seurantakäyntejä oli ollut useampia. (Valli-

mies-Patomäki 2008.) 

 

1.1.1 Aikaisempaa tutkimustietoa työparimalli työskentelystä 

 

Vaikka työparimalli on jo laajasti käytössä eri kunnissa, tutkimustietoa työpari-

mallista on ollut saatavilla melko niukasti. Ensimmäinen terveyskeskusten työ-

pari- ja tiimimallia koskeva väitöstutkimus oli TtM Eija Peltosen tekemä, ja se 

valmistui Helsingin työparipilotin aikana 8.5.2009. Tutkimus tuotti tietoa vas-

taanottotyötä tekevien lääkärien ja hoitajien työn ja työnjaon kehittämisen pe-

rustaksi. Tuloksista kävi ilmi, että suunnittelulla ja arvioinnilla sekä yhteisillä 

koulutuksilla ja konsultaatioajalla oli suuri merkitys potilaan hoidon sujuvalle 

järjestämiselle. Tutkimuksen mukaan työparimallin aikana työnjako selkiytyi ja  

puhelinneuvonta ja päivystystoiminta tehostuivat. Mallin yhteydessä kehitetyt 

vastaanottojen suunnitelmalliset ja yhtenäiset toimintamallit, henkilöstön riittä-

vyys, palvelujen saatavuus sekä tiedottaminen olivat keskeisiä asioita, joiden 

avulla saatiin potilaiden hoidon sujuvuutta järjestettyä paremmin. (Peltonen 

2009.) 

 

Perusterveydenhuollon henkilökunnalle, hallinnolle ja potilaille suunnattu kysely-

tutkimus tuotti uutta tietoa vastaanottotyötä tekevien lääkärien ja hoitajien työn 

ja työnjaon kehittämisen perustaksi. Tulosten perusteella laadittiin parhaat käy-

tännöt yhdistävä vastaanottotoiminnan malli. Tutkimukseen valittiin kymmenen 
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terveyskeskusta. Näistä yhdeksän oli Keski- ja Itä-Suomen alueelta ja yksi Ete-

lä-Suomesta. (Peltonen 2009.) 

 

Vastaanottotoiminnan malliin koottiin hyviksi ja toimiviksi koetut käytännöt. Mal-

lin mukaan vastaanottojen ajanvaraustoiminta järjestettiin siten, että potilas otti 

suoraan yhteyden omaan hoitajaansa, joka arvioi hoidon tarpeen. Lääkärit hoiti-

vat oman väestönsä päivystysasiat virka-aikana. Potilaiden hoidon jatkuvuus 

taattiin siten, että erikoissairaanhoidon palautteet tulivat suoraan omille lääkä-

reille tai hoitajille ja seurantakäynnit sovittiin edellisen vastaanottokäynnin yh-

teydessä. Lisäksi hoidon jatkuvuutta edistettiin hoitajien toteuttamilla lääkärivas-

taanottojen ennakkovalmisteluilla ja suunnitelmallisella kirjaamisella. 

(Peltonen 2009.) 

  

Peltosen tutkimuksen tulosten perusteella terveyskeskusten vastuuväestöt oli-

vat hyvin suuria ja hoitohenkilökunta koki työtaakkansa liian suureksi. Lääkärit 

kokivat oman työnsä hallinnan vaikeaksi. Potilaat puolestaan toivoivat omaa 

lääkäriä ja hoitajaa. Peltosen mukaan lääkäreiden ja hoitajien työ perustervey-

denhuollon vastaanottotoiminnassa tulisi suunnitella siten, että väestö mitoite-

taan lääkäriä ja hoitajaa kohti tarkoituksenmukaisen kokoiseksi huomioiden vä-

estön tarpeet ja niiden muutokset säännöllisin välein. (Peltonen 2009.) 

 

1.1.2 Kokemustietoa työparimalli työskentelystä 

 

Hoitaja-lääkäri työparimalli on käytössä jo monessa kaupungissa. Helsingissä 

se otettiin käyttöön tammikuussa 2009 seitsemällä terveysasemalla. Näillä ter-

veysasemilla työparimallin mukainen työskentely paransi työn hallintaa ja mie-

lekkyyttä sekä mahdollisti potilaiden hoidon sujuvan järjestämisen. Työparimal-

lin avulla hoitohenkilökunnan työnkuormittuvuus ja turhautuminen vähentyivät. 

(Kauppinen 2009, 16–17.) 

 

Tärkeimmäksi vastaanottotoiminnan onnistumisen kannalta nousi Helsingissä 

työilmapiirin ja henkilöstön yhteistyön merkitys. Työilmapiirin ollessa hyvä, työn 

mielekkyys ja työssä viihtyminen paranivat. Henkilöstön hyvä yhteistyö auttoi 

jatkuvasti uusiutuvissa tilanteissa ja paineiden kasvaessa, niin potilasmäärien 
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kuin työtilanteiden muuttuessa.  Samalla henkilöstön työssä jaksaminen ja pal-

veluhenkisyys lisääntyivät. Hoitaja-lääkäri työparimallilla saatiin selkeytettyä 

työnjakoa, priorisoitua työtehtäviä ja yhdenmukaistettua työskentelytapoja sekä 

saatiin työ mielekkäämmäksi ja vähemmän rasittavaksi.(Simpanen 2009.) 

 

Hoitaja-lääkäri työparimallin toimivuutta on arvioitu myös Hyvinkään, Suonenjo-

en ja Pirkanmaan terveyskeskuksissa. Näissäkin tutkimuksissa on todettu, että 

terveyskeskuksissa työparimallin toimivuuden kannalta on lääkärin ja hoitajan 

välisellä yhteistyöllä ollut suuri merkitys. Tutkimusten mukaan työparimalli on 

lyhentänyt potilasjonoja. (Mäkelä 2004; Outinen 2009; Pitkänen & Surakka 

2009.)  

 

Suonenjoella on muutaman vuoden kokemus hoitaja-lääkäri työparimallista ja 

kokemukset ovat olleet myönteisiä. Tutkimuksen mukaan työssä jaksaminen ja 

viihtyminen on ollut parempaa ja erityisen hyvänä on pidetty tiivistä yhteistyötä, 

jonka avulla työpari on oppinut  tuntemaan toistensa työskentelytavat ja näin 

kehittämään työtään. (Mäkelä 2004.) Pirkanmaalla on koettu varauksellinen 

suhtautuminen yhteistyöhön, mutta lisäämällä yhdessä tekemistä on voitu tätä 

ongelmaa pienentää (Outinen 2009).  

 

Työparimallin toimivuutta on monessa paikassa arvioitu ja se on hyväksi havait-

tu. Kaikissa edellä mainituissa esimerkeissä on selkeästi tullut esille yhteistyön 

toimivuuden merkitys. Hyvällä yhteistyöllä hoitaja-lääkäri työpari on onnistunut 

tiedostamaan toistensa asiantuntijuuden, pystynyt priorisoimaan työtehtäviä ja 

tarjoamaan potilaiden hoidon sujuvampaa järjestämistä. Hyvän yhteistyön ansi-

osta työ on ollut mielekästä ja vähemmän rasittavaa. Hoitaja-lääkäri työparimal-

lista on ollut vain hyvää sanottavaa. Jo olemassa olevien työparimallien arvioin-

neista saadaan tärkeää tietoa tämän opinnäytetyön tutkimukselle ja uskoa työ-

parimallin toimivuuteen. 
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1.2 Tutkimustehtävä 

 

Tutkimuksen tehtävänä oli toimintatutkimuksen keinoin edistää hoitaja-lääkäri 

työparimallin jalkauttamista Eksotessa. 

 

Tutkimustehtävinä oli 

1. selvittää koko Lappeenrannan terveyskeskuksen hoitohenkilökunnan käsityk-

set hoitaja-lääkäri työparimallin kehittämistarpeista 

2. laatia yhdessä Lauritsalan hoitohenkilökunnan kanssa hoitaja- lääkäri työpa-

rimallin kehittämissuunnitelma 

3. toteuttaa hoitaja-lääkäri työparimallin kehittämissuunnitelma 

4. arvioida hoitaja-lääkäri työparimallin kehittymisen vaikutukset 

 

 

2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

2.1 Toimintaympäristö, tutkimukseen osallistujat ja tutkija 

 

Eksoteen siirtymisen myötä Etelä-Karjalan terveyskeskus jaettiin kolmeen vas- 

tuualueeseen: Lappeen vastuualue, Länsi-Saimaan vastuualue ja Pohjoinen 

vastuualue. Lappeen vastuualueeseen kuuluvat Lappeenranta ja Taipalsaari. 

 

Lappeenrannan terveyskeskukseen kuuluvat Joutsenon, Lauritsalan, Armilan ja 

Sammonlahden terveysasemat. Tutkimuksen varsinaisena toimintaympäristönä 

oli Lauritsalan terveysasema. Mutta kun otetaan huomioon tutkimuksen tavoite 

ja Eksoten tarkoitus laajentaa hoitaja-lääkäri työparimalli koko Lappeenrannan 

alueelle, oli tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksenmukaista selvit-

tää Lappeenrannan terveyskeskuksen koko hoitohenkilökunnan käsitykset hoi-

taja-lääkäri työparimallin kehittämistarpeista. Lappeenrannan terveyskeskuk-

seen kuului yhteensä 74 hoitohenkilöä. 

 

Tutkimustyön muiden vaiheiden toimintaympäristönä oli Lauritsalan terveys-

asema siksi, että hoitaja-lääkäri työparimalli oli siellä jo aloitettu ja tutkimuksen 

avulla haluttiin kehittää mallia. Lauritsalan terveysaseman hoitohenkilökuntaan 
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kuului yhteensä 10 lääkäriä ja hoitajaa. Lauritsalan hoitohenkilökunnasta tutki-

mukseen oli mahdollisuus osallistua yhdeksällä hoitohenkilöllä, koska yksi hoi-

tajista toimi tutkimuksessa tutkijan roolissa. 

 

Tutkijan rooli toimintatutkimuksessa oli haasteellinen. Tutkija oli yhtä aikaa sekä 

hoitohenkilökuntaan kuuluva että sen ulkopuolella. Jotta tutkija pystyi tutkimuk-

sen aikana hyödyntämään eri rooliensa mukanaan tuomaa asiantuntijuutta, hä-

nen oli tiedostettava omat roolinsa ja uskallettava rehellisesti toimia näissä roo-

leissa tilanteen ja tarpeen mukaan. Lähtökohtana oli se, että tutkija pyrki vaikut-

tamaan hoitaja-lääkäri työparimallin toimintaan ja sen muutokseen. Työparimal-

lin toimintaa käsiteltiin tutkimuksessa sekä alkutilanteesta, käynnissä olevasta 

prosessista että sen tuloksista käsin. Tutkijan tuli hahmottaa sekä alkutilanne, 

prosessi että lopputilanne. Tutkimuksen aikana tutkijan suhde työparimalliin oli 

lähinnä kehittäjä ja aktiivinen osallistuja. 

 

Perehtymistä tutkimuksen kontekstiin auttoi se, että tutkija oli töissä tutkittavas-

sa työyhteisössä ja että hän oli jatkuvasti havainnoinut siellä olevia kehittämis-

tarpeita. Hirsjärven (1985) mukaan ihmisen toiminnan ymmärtäminen on mah-

dollista vain silloin, kun tutkija tuntee ne käsitykset, joita tutkittavalla on omasta 

todellisuudestaan. Tämä puolestaan edellyttää tutkijan perehtymistä tutkittavan 

elämys- ja kokemusmaailmaan. 

 

2.2 Toimintatutkimus metodologisena valintana 

 

Opinnäytetyön lähestymistapana oli käytännöllinen toimintatutkimus. Laurin 

(1997, 118-119) mukaan tutkija ja työyhteisön jäsenet määrittelivät yhdessä 

ongelmat ja niiden syyt sekä suunnittelivat tarvittavat toiminnat ongelmien rat-

kaisemiseksi.  

 

Toimintatutkimuksen kehittäjänä on tunnettu amerikkalainen sosiaalipsykologi 

Kurt Lewin. Hän esitteli käsitteen 1940-luvulla useissa kirjoituksissaan ja luon-

nosteli sen perusideat. Englantilaisella kielialueella australialaiset Carr ja Kem-

mis sekä Grundy yhdistivät toimintatutkimuksen idean ja Habermasin tiedonin-

tressiteorian. Carr ja Kemmis puhuivat teknisestä, praktisesta ja emansipatori-
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sesta toimintatutkimuksesta, kun Grundy puolestaan laajentaa kaiken tutkimuk-

sen ja ylipäätään toiminnan arvioimisen kolmen käsitteen avulla. Kurt Lewin 

alkoi kehittämään toimintatutkimusta menetelmänä pyrkiessään tutkimuksen 

avulla auttamaan sosiaalityöntekijöitä ratkaisemaan työhönsä liittyviä käytännön 

ongelmia. (Lauri 1997; Heikkinen, Huttunen & Moilanen1999.) 

 

Toimintatutkimus lähtee työelämän tilanteen ja ihmisen toiminnan selvittämises-

tä. Sananmukaisesti se lähtee liikkeelle tutkimuksen kohteena olevan toiminnan 

kuvauksesta, jossa kuitenkin painopiste on tutkijan ja kohteen välisessä yhteis-

työssä. (Heikkinen ym.1999.) 

 

Tutkimuksella pyritään kehittämään kohteena olevaa organisaatiota sen toimin-

tatapoihin vaikuttamisen kautta. Toimintatutkimuksessa on keskeistä vaikutta-

misen pyrkimys ja toisaalta tutkijan osallistuminen toimintaan ja mukanaolo or-

ganisaation arkipäivässä. Toimintatutkimuksessa yhdistyy kohteen analyysi ja 

siihen vaikuttaminen. Kemmis ja Wilkinson kuvaavat tätä tunnetulla, paradok-

saaliselta kuulostavalla lausumallaan, jonka mukaan todellisuutta muutetaan, 

jotta sitä voitaisiin tutkia ja todellisuutta tutkitaan, jotta sitä voitaisiin muuttaa. 

(Kemmis & Wilkinson 1998.) 

 

Toimintatutkimuksella on tarkoitus saada aikaan muutos. Toimintatutkimukselle 

ominaisia piirteitä ovat, että se on tilanteeseen sidottua, yhteistyössä tapahtu-

vaa, luonteeltaan osallistuvaa, itseään tarkkailevaa, käytäntöön suuntautuvaa ja 

että siinä tutkittavat ovat aktiivisia osallistujia. Toimintatutkimukseen liitetään 

myös seuraavia ilmaisuja: ongelmakeskeisyys, osallistava, muutosta tavoittele-

va, prosessinomainen, vuorovaikutteinen ja toimintakeskeinen. Se tarjoaa ar-

keen uudenlaista ymmärrystä samalla, kun se pyrkii lähestymistavallaan työ-

elämän ammattikäytäntöjen kehittämiseen. Toimintatutkimus rinnastetaan myös 

kehittämistyöhön, tapaustutkimukseen tai arviointitutkimukseen. Toimintatutki-

mus on strateginen lähestymistapa, joka käyttää välineenä erilaisia aineistonke-

ruumenetelmiä. Tunnusomaista on toiminnan ja tutkinnan samanaikaisuus sekä 

välittömän ja käytännöllisen hyödyn saavuttaminen. Päämääränä tutkimisen 

lisäksi on myös toiminnan samanaikainen kehittäminen. (Heikkinen ym.1999.) 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Organisaatio
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkija
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Tässä toimintatutkimuksessa tuli hyvin esille edellä mainitut asiat. Olennaista oli 

toiminnan ja sen vaikutuksen jatkuva reflektointi, jonka avulla voitiin saavuttaa 

tuloksia, joita ei saada esille muilla menetelmillä. Heikkinen ym.1999 ja Vilkka & 

Airaksinen 2003 mukaan reflektointi on eräs toimintatutkimuksen lähtökohta. 

Sen avulla yritetään päästä uudenlaisen toiminnan ymmärtämiseen ja kehittä-

miseen.  

 

2.3 Tutkimuksen syklit 

 

Opinnäytetyö toteutettiin nelivaiheisena toimintatutkimuksena. Toimintatutki-

muksen on tarkoitus synnyttää toimintaa, joka pohjaa nykyisiin käytäntöihin, 

mutta pyrkii muuttamaan niitä (Kuula 2000).  

 

Tämän toimintatutkimuksen toteuttamisprosessi toteutettiin mukaillen Kemmisin 

esittämää toimintatutkimuksen spiraalia. (Kemmis 1985.) Toimintatutkimukses-

sa oli varsinaisia syklejä neljä. Seuraavassa esitetään syklien tehtävät, sisällöt, 

toteutus ja aikataulut. Hoitaja-lääkäri työparimallin aloitusvaiheessa mallin kehit-

tämistarve lähti ylilääkäri Leena Suomalaiselta. Hänen kanssaan sovittiin tutki-

muksen aloittaminen heti vuoden 2010 alussa. Tutkimuksen toteutustavasta 

keskusteltiin ylilääkäri Suomalaisen ja ohjaavan opettajani Pirjo Vaittisen kans-

sa. Toimintatutkimus nähtiin sopivaksi lähestymistavaksi tähän tutkimukseen. 

Toimintatutkimuksen syklit toteutettiin ajallisesti maaliskuun 2010 – tammikuun 

2011 välisenä aikana.   

 

I sykli, selvitystyö hoitaja-lääkäri työparimallin aloitusvaiheessa 

Ensimmäisen syklin tehtävänä oli selvittää Lappeenrannan terveyskeskuksen 

hoitohenkilökunnan käsitykset hoitaja-lääkäri työparimallin kehittämistarpeista. 

Aloitusvaiheessa kohderyhmänä oli Lappeenrannan terveyskeskuksen koko 

hoitohenkilökunta, käsittäen yhteensä 74 henkilöä. Tällä tarkoitettiin Joutsenon, 

Lauritsalan, Armilan ja Sammonlahden terveysasemilla toimivia lääkäreitä ja 

hoitajia. 

 

Opinnäytetyön yhteistyösopimus (Liite 1) tutkijan, ohjaavan opettajan ja työelä-

mänohjaajan kanssa kirjoitettiin 19.1.2010. Tämän jälkeen kirjoitettiin tutkimus-
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suunnitelma ja laadittiin kyselyn alustava versio. Kyselyssä oli suljettuja ja 

avoimia kysymyksiä. Suljetut kysymykset asetettiin niin, että ne sisälsivät väit-

tämiä, joihin vastattiin täysin samaa mieltä ja täysin eri mieltä välillä. Avoimiin 

kysymyksiin vastaamalla sai täydentää vastauksia. Tutkimussuunnitelma hy-

väksytettiin ohjaavalla opettajalla ja työelämän ohjaajalla. Suunnitelmaan tehtiin 

heidän esittämiään muutoksia ja kysely esitestautettiin Lappeenrannan terveys-

keskuksen kouluterveydenhoitajilla. Esitestauksella voitiin lisätä kyselyn luotet-

tavuutta. 

 

Tutkimuslupaa anottiin opinnäytetyölle 1.2.2010. Tutkimusluvan myöntämisen 

(Liite 2) jälkeen 3.3.2010, oltiin yhteydessä työelämänohjaajan kanssa, ja sovit-

tiin tarkemmasta aikataulusta. Sovittiin, että maaliskuun alussa aamupalaveris-

sa tiedotetaan Lappeenrannan terveyskeskuksen hoitohenkilökunnalle tulevasta 

kyselystä. Aamupalaverissä oli läsnä noin 20 Lappeenrannan terveyskeskuksen 

lääkäriä. Alustavan tiedottamisen voitiin ajatella lisäävän orientoitumista ja si-

toutumista vastaamiseen. Lisäksi lähetettiin sähköpostilla tieto tulevasta kyse-

lystä kaikille 74 hoitohenkilölle.  Maaliskuun lopulla kysely (Liite 3) lähetettiin 

kohderyhmälle saatteen kanssa sähköpostilla. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa. 

Kyselyn vastauksia tuli 32. Vähäisen vastausmäärän takia lähetettiin uusinta-

kyselyn niille, jotka eivät olleet vastanneet. Vastaajien määrä ei kuitenkaan li-

sääntynyt. Maaliskuun 2010 lopussa analysoitiin aloitusvaiheen kyselyn tulokset 

ja niistä tehtiin yhteenveto, joka lähetettiin sähköpostilla koko kohderyhmälle 

(N= 74). I syklin toteutusaikataulu oli tammikuu-maaliskuu 2010. 

 

II sykli, kehittämissuunnitelman laatiminen 

II syklin tehtävänä oli laatia yhdessä Lauritsalan hoitohenkilökunnan (N= 9)  

kanssa hoitaja- lääkäri työparimallin kehittämissuunnitelma. Väestövastuuvetoi-

nen hoitotyön malli oli pikkuhiljaa vaihtunut hoitaja-lääkäri työparimalliin ja sen 

kehittäminen oli toivottavaa.  

 

Kehittämissuunnitelmassa oli tarkoitus käyttää aloitusvaiheen kyselyn tuloksia. 

Huhtikuun alussa kerrottiin Lauritsalan hoitohenkilökunnalle aloitusvaiheen ky-

selyn tulosten yhteenveto. Tilaisuudessa oli läsnä yhdeksästä hoitohenkilöstä 

kuusi ja ylilääkäri Suomalainen. Lauritsalan hoitohenkilökunnan (N=9) kanssa 
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tehtiin aloitusvaiheen tulosten pohjalta hoitaja-lääkäri työparimallin kehittämis-

suunnitelma. Viikoittain pidettiin palautekeskusteluja, joissa tarkistettiin tehtyä 

kehittämissuunnitelmaa. Palautekeskusteluihin osallistui Lauritsalan hoitohenki-

lökunnasta aina ne, joille työtilanne antoi mahdollisuuden. II syklin toteutusaika-

taulu oli huhtikuu-toukokuu 2010. 

 

III sykli, kehittämissuunnitelman toteuttaminen 

III syklin tehtävänä oli kehittämissuunnitelman toteuttaminen Lauritsalan terve-

ysasemalla. Kehittämissuunnitelman mukaisesti hoitaja-lääkäri työparimallia 

toteutettiin Lauritsalassa yhdessä Lauritsalan hoitohenkilökunnan kanssa. III  

syklin toteutusaikataulu oli huhtikuu 2010-tammikuu 2011. 

 

IV sykli, arviointi 

IV syklin tehtävänä oli arvioida hoitaja-lääkäri työparimallin kehittymisen vaiku-

tukset. Arviointiin osallistui Lauritsalan terveysaseman hoitohenkilökunta (N=9). 

Arviointi toteutettiin Webropol -kyselynä sähköpostin välityksellä. 

 

Tammikuussa 2011 laadittiin kyselylomake työparimallin kehittymisen arviointia 

varten. Kyselylomake sisälsi vaihtoehtokysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Ky-

symykset olivat aihepiireiltään samoja kuin aloitusvaiheen kyselyssä. Kysy-

mysmuodoksi tarkentuivat vaihtoehtokysymykset, joilla ajateltiin saatavan tar-

peeksi tietoa työparimallin kehittymisestä. Kyselylomakkeen ehdotelma lähetet-

tiin ohjaavalle opettajalle ja työelämän ohjaajalle. Heidän kommenttejaan otettiin 

huomioon laadittaessa lopullista kyselyä. 

 

Tammikuun puolivälissä kerrottiin Lauritsalan hoitohenkilökunnalle viikoittaises-

sa palautekeskustelussa tulevasta kyselystä. Kysely (Liite 4) lähetettiin yhdek-

sälle hoitohenkilölle, joista seitsemän vastasi kyselyyn. Vastausaikaa oli viikko, 

jonka jälkeen lähetettiin uusintakyselyn muistutuksena. Vastaajia ei kuitenkaan 

tullut enempää. IV syklin toteutusaikataulu oli tammikuu 2011, jonka jälkeen 

tulokset analysoitiin ja kirjoitettiin puhtaaksi.  
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Arviointivaiheen kyselyn tuloksista laadittiin yhteenveto posterin muodossa. 

Posteri esiteltiin kesäkuun 2011 alussa Lauritsalan terveysaseman hoitohenki-

löille. Posteri jäi Lauritsalan terveysasemalle. 

 

 

3 VÄESTÖVASTUUJÄRJESTELMÄSTÄ TYÖPARIMALLIIN SIIR-

TYMINEN 

 

Väestövastuujärjestelmän kokeilu alkoi Suomessa vuonna 1988. Lappeenran-

nassa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä aloitettiin Lauritsalan terveys-

asemalla 1.5.1990 kokeiluna väestövastuuperiaatteella perusterveydenhuollon 

palveluiden järjestäminen. Kokeilun oli tarkoitus päättyä 1991. Kokeilu toteutet-

tiin yhteistyössä Kaukaan terveysaseman kanssa. Kokeilualueeksi valittiin kau-

pungin itäalueen kaupunginosat Tirilä, Kaukas, Hakali, Lauritsala, Hartikkala ja 

Parkkarila kuitenkin niin, että alueella asuneet Kaukaan työterveyshuoltoon kuu-

luvat työntekijät ja eläkeläisistä muodostettu ryhmä pysyivät Kaukaan työterve-

ysaseman hoidossa. Alueen kokonaisväestö oli noin 10 833 asukasta, joista 

Kaukaan työterveyshuollon osuus oli noin 2500. (Lappeenrannan kaupunki 

4/1990.) 

 

Kokeilualueella toimi tuolloin neljä lääkäriä, neljä terveydenhoitajaa, kaksi koti-

sairaanhoitajaa, kaksi perushoitajaa, kaksi terveyskeskusavustajaa, yksi sai-

raanhoitaja ja kaksi toimistohenkilöä. Kokeilualue oli jaettu neljään alueeseen 

väestön osoitteiden mukaan. Lääkärit huolehtivat kukin oman vastuualueensa 

ajantilausvastaanotoista, mahdollisuuksien mukaan kiireellisten potilaiden tut-

kimisesta tavallisina arkipäivinä ja vastuualueensa kotisairaanhoito- ja päiväsai-

raalapotilaista. Lisäksi Kaukaan lasten- ja äitiysneuvola sekä alueen kouluter-

veydenhuolto kuuluivat työtehtäviin. Kotisairaanhoitaja ja perushoitaja muodos-

tivat työparin, joka huolehti kotisairaanhoidosta. Työparin käytössä oli terveys-

keskusavustaja ja terveysasemalla yhteinen sairaanhoitaja sekä toimistotyönte-

kijä. Terveydenhoitajien työnkuvaan kuului lasten-, äitiysneuvolasta sekä koulu-

terveydenhuollosta huolehtiminen. Väestövastuussa lääkärin työnkuva oli hyvin 

monipuolinen, ja se edellytti hyviä ammatillisia valmiuksia. Väestövastuujärjes-
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telmän onnistuminen edellytti myös vakinaista, pitkään paikkakunnalla palvele-

vaa lääkärikuntaa.(Lappeenrannan kaupunki 4/1990.) 

 

Väestövastuuta jatkettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 19.11.1990. Tuolloin 

sovittiin myös väestövastuun laajentamisesta muualle kaupungin alueelle.  Lää-

käripulan ja –vaihtuvuuden takia väestövastuualueita jaettiin vuosien varrella 

usein uudelleen.(Lappeenrannan kaupunki 11/1990.) 

 

Vuoden 2009 alussa Lauritsalan väestövastuualueen väestömäärä oli 9337. 

Tämä oli jaettu maantieteellisesti kuuteen alueeseen, joista vastasi viisi lääkä-

riä, kaksi vastaanottoa pitävää hoitajaa ja kaksi avustajaa. Lisäksi Lauritsalan 

terveysasemalla oli päivystävä hoitaja ja yksi kiertävä hoitaja. Kiertävä hoitaja 

paikkasi aina sitä hoitajaa, joka oli puhelinkeskuksessa tai lomalla. Lauritsalan 

hoitajista ja avustajista kukin vuorollaan oli kuuden viikon välein yhden viikon 

Armilan terveysasemalla puhelinkeskuksessa. Vuonna 2009 lääkäripäivystys 

toimi Armilan terveysasemalla. Potilaan hoidontarpeen arviointi tapahtui puhe-

limessa tai avustajien tai päivystävän hoitajan luona. Vastaanottoa tekevien hoi-

tajien luokse pääsi ajanvarauksella. Lääkärivastaanotot muodostuivat kiireelli-

sistä ja vähemmän kiireellisistä vastaanottoajoista.(Lappeenrannan kaupunki 

11/1990.) 

 

Loppuvuodesta 2009 lääkäripäivystys muuttui niin, että Lauritsalan ja Sammon-

lahden terveysasemilla toimi H1N1-influenssakauden aikainen päivystys ei- in-

fektoituneelle väestölle infektiopäivystyksen toimiessa Armilassa. Potilaan hoi-

don tarpeen arviointi tapahtui edelleen puhelimessa tai avustajan tai päivystä-

vän hoitajan toimesta. Lauritsalaan ohjattiin ei-infektoituneita potilaita myös Ar-

milasta, Sammonlahdesta ja Joutsenosta. H1N-influenssakauden helpottuessa 

lääkäripäivystys jatkui Lauritsalassa kokopäiväisenä koskien kaikkia Lauritsalan 

alueen asukkaita. Lääkäripäivystys hoidettiin pääasiassa Lauritsalan omien lää-

käreiden toimesta. Maanantaina lääkäripäivystys hoitui ulkopuolisen päivystäjän 

toimesta ja perjantai iltapäivisin lääkäripäivystys toimi vain Armilassa. 

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki (559/1994, jäljempänä am-

mattihenkilölaki) sallii tarkoituksenmukaisen työnjaon. Hoidon tarpeen arviointi 
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ja työnjaon kehittäminen toivat haasteita kaikkien terveysasemalla toimivien 

hoitajien työhön. Terveydenhuollon muun ammattihenkilön kuin lääkärin teke-

mässä hoidon tarpeen arviossa selvitettiin yhteydenoton syy, sairauden oireet, 

vakavuus ja kiireellisyys potilaan kertomien esitietojen perusteella. Tämä tapah-

tui myös puhelimitse, mikäli potilas suostui näin tehtyyn arviointiin. Vastaanotto-

käynnin yhteydessä työntekijä teki koulutuksensa ja toimintayksikön sovitun 

työnjaon perusteella hoidon tarpeen arvioinnin potilaan kertomien esitietojen ja 

potilaasta tehtyjen selvitysten perusteella. Terveydenhuollon ammattihenkilö 

tutki potilaan tai lähetti hänet jatkotutkimuksiin, tarvittaessa lääkärin vastaan-

otolle. Terveydenhuollon ammattihenkilö teki hoidon tarpeen arviointia ammatti-

vastuullaan. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi olla laillistettu ammattihenkilö 

(sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) tai nimikesuojattu ammattihenkilö (perushoita-

ja, lähihoitaja) toimintayksikön työnjaon mukaan. (Laki terveydenhuollon am-

mattihenkilöistä 1994.) 

 

Vuoden 2010 alussa aloitti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri.  Piirin aloitta-

misen myötä Etelä-Karjalan terveyskeskus jaettiin kolmeen vastuualueeseen: 

Lappeen vastuualue, Länsi-Saimaan vastuualue ja Pohjoinen vastuualue. Lap-

peen vastuualueeseen kuuluivat Lappeenranta ja Taipalsaari. Eksoten myötä 

väestövastuu Lappeenrannassa purettiin ja aloitettiin siirtyminen hoitaja- lääkäri 

työparimalliin. Samalla haluttiin kehittää toimintaa aloittamalla työparimallin ke-

hittäminen Lauritsalan terveysasemalla. Väestövastuun purkaminen tarkoitti 

Lappeenrannan terveysasemilla muutosta lääkäripäivystykseen, puhelinkeskus- 

ja vastaanottotoimintaan.  

 

 

4 HOITOHENKILÖKUNNAN KÄSITYKSET TYÖPARIMALLIN  

ALOITUSVAIHEESSA 

 

Hoitaja-lääkäri työparimallin aloitusvaiheessa selvitettiin Lappeenrannan terve-

yskeskuksen hoitohenkilökunnan käsitykset hoitaja-lääkäri työparimallin kehit-

tämistarpeista. Aloitusvaiheessa  haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
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1. Millaisena hoitohenkilökunta arvioi nykyisten terveyspalveluiden saatavuu-

den? 

2. Kuinka hoitohenkilökunnan mielestä voidaan terveyspalveluiden toimivuus 

turvata? 

3. Millaisena hoitohenkilökunta arvioi keskinäisen yhteistyön toimivuuden? 

4. Miten hoitohenkilökunta arvioi omaa työtään? 

5. Millaisia odotuksia hoitohenkilökunnalla on tulevasta hoitaja-lääkäri työpari-

mallista? 

 

Aloitusvaihe toteutettiin kirjekyselynä sähköpostitse Webropol- ohjelman kautta. 

Kohderyhmänä oli 74 Lappeenrannan terveyskeskuksen hoitohenkilöä. Vas-

taaminen sähköpostilla lähetettyyn kirjekyselyyn oli kätevämpää ja nopeampaa 

sekä anonymiteetin säilyminen voitiin näin taata. Henkilökohtaisella sähköpostil-

la myös tavoitettiin koko kohderyhmä helpommin. Tutkimustyyppinä oli survey-

tutkimus. Aineisto kerättiin standardoidussa muodossa eli täsmälleen samalla 

tavalla jokaiselta vastaajalta.  

 

Kyselytutkimuksen etuja ovat muun muassa se, että kyselyn avulla saadaan 

kerättyä laaja tutkimusaineisto. Samalla kertaa voidaan kysyä montaa asiaa 

monelta eri ihmiseltä. Samalla säästyy tutkijan aikaa. Huolellisesti laadittu kyse-

lylomake on helppo käsitellä tallennettuun muotoon ja analysoida tuloksia tieto-

koneen avulla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003.) Tässä tutkimuksessa ai-

neisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa oli sekä suljettuja että avoimia kysy-

myksiä.  Suljetut kysymykset sisälsivät väittämiä, joihin vastattiin asteikolla 1-4 

(1= täysin samaa mieltä, 2= osittain samaa mieltä, 3= osittain eri mieltä ja 4 

=täysin eri mieltä) Avoimiin kysymyksiin vastaamalla pystyi täydentämään ja 

antamaan palautetta. 

 

Tutkimustyön ensisijainen tavoite oli kehittää potilaan hoidon sujuvaa järjestä-

mistä. Aloitusvaiheen selvitystyöllä pyrittiin löytämään hoitaja-lääkäri työparimal-

lin kehittämistarpeet. Potilaan hoidon järjestämiseen voitiin ajatella aikaisempi-

en tutkimusten ja kokemuksellisen näkemysten valossa liittyvän palveluiden 

saatavuus, toimivuus ja työparimallin toimivuus. Työparimallin toimivuuteen ai-

kaisempien tutkimusten mukaan oli vaikuttanut hoitohenkilökunnan yhteistyö ja 
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asiantuntijuus. Hoitohenkilökunnan yhteistyön ja asiantuntijuuden selvittäminen 

auttoi löytämään kehittämiskohteita. Asiantuntijuutta selvitettiin hoitohenkilö-

kunnan oman työn ja lisäkoulutustarpeiden arvioinnilla. Hoitohenkilökunnan 

odotukset tulevasta työparimallista haluttiin myös selvittää, jotta työparimallin 

kehittämissuunnitelmaa tehtäessä voitiin minimoida pelot ja riskit. 

 

4.1 Aloitusvaiheen tutkimuksen tulokset 

 

Kyselyn vastauksia palautui tutkimuksen tekijälle 32, vastausprosentin ollessa 

47 %. Lääkäreistä 11 ja hoitajista 21 vastasi kyselyyn.  Aloitusvaiheen tulokset 

esitellään seuraavassa tutkimuskysymyksittäin, joista muodostui ylimmät käsi-

tekategoriat. Ylimmät kategoriat jakautuivat tutkimustulosten perusteella alaka-

tegorioihin, jotka edelleen jakautuivat pienempiin kokonaisuuksiin. Näin pyrittiin 

osoittamaan, kuinka kyselytutkimus vastasi tutkimuskysymyksiin. Taulukossa 2 

(Liite 6) on tarkemmin nähtävissä mitkä asiat kuuluvat kuhunkin alakategoriaan. 

Saatuja tuloksia on kuvailtu sanallisesti ja havainnollistettu kuvioin. Suljettujen 

kysymysten aineisto on käsitelty numeerisesti ja avoimien kysymysten aineisto 

on kirjoitettu auki. 

 

Kyselyn vastausvaihtoehdoista (täysin samaa mieltä-täysin erimieltä) Webropo-

lin ohjelma laski keskiarvot ja keskihajonnan kullekin väittämälle. Nämä näkyvät 

tarkemmin taulukossa 2, joka on liitteenä (Liite 6). Kysymysten vastaukset pro-

sentteina löytyvät kuvioista 8-15 (Liite 7). Tulkittaessa taulukkoa ja kuvioita on 

syytä muistaa, että vastausten määrä kysymystä kohden ei aina ole 100 %. Tu-

loksia yleistettäessä tulee huomioida, että otos on pieni ja tulokset ovat suuntaa 

antavia. Kaikki vastaajat eivät myöskään vastanneet kaikkiin kysymyksiin, jolloin 

yksittäisten kysymysten vastausprosentti jää vielä pienemmäksi.  

 

Taulukon 2 keskiarvoja tulee tulkita niin, että mitä pienempi keskiarvo on, sitä 

paremmin väittämä pitää vastaajien mielestä paikkansa. Esimerkiksi mitä lä-

hempänä keskiarvo on arvoa 1, sitä paremmin esimerkiksi terveyspalveluiden 

toimivuus ja saatavuus sekä yhteistyö ovat toimineet. Keskiarvon ollessa yli 2, 

osoittaa se kehittämistarvetta. Keskihajonta kuvaa vastausten hajontaa. Vaikka 

keskihajonta täsmentää keskiarvojen antamaa kuvaa, helpoimmin tulokset 
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hahmottaa kuvioista. Keskihajonta on sitä suurempi mitä useampi vastaaja oli 

samaa mieltä väittämän kanssa. Keskihajontalukua on hyvä tarkastella yhdessä 

pylväskuvioiden prosenttien kanssa, jotta tulkinta on luotettavampaa. 

 

4.1.1Millaisena hoitohenkilökunta arvioi nykyisten terveyspalveluiden saa-

tavuuden? 

 

Tämän tutkimuskysymyksen alle muodostui aineiston perusteella seuraavat 

kolme alakategoriaa: henkilökunnan riittävyys, puhelinohjaus ja potilaan hoitoon 

pääsy. Nämä näkyvät kuviossa 1. 

 

 

Kuvio 1. Terveyspalveluiden saatavuus  

 

Henkilökunnan riittävyys sai arvon 2.99 (Kuvio 1). Vastaajien mielestä henkilö-

kunnan määrä ei riitä vastaamaan palveluiden saatavuudesta. Prosentuaalisesti 

tarkastellen yli 90 % vastaajista oli osittain tai kokonaan sitä mieltä, että henki-

lökunta ei riitä (Liite 7, kuvio 8). Keskihajonta sai arvon 6.75, mikä tarkoittaa 

keskimääräistä hajontaa. Potilaan saama välitön yhteys terveyskeskukseen oli 

riippuvainen henkilökunnan määrästä. Vastaajista yli 96 % oli osittain sitä miel-

tä, että välittömän yhteyden saaminen ei ole mahdollista (Liite 7,kuvio 8). Vas-

taajat arvioivat tässä henkilökunnan riittävyyttä yleisesti ja potilaan saamaa yh-

teyttä terveyskeskukseen arkipäivisin.  
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Tällä hetkellä hoitajia on aivan liian vähän ja se valitettavasti vaikuttaa kaikkeen 
toimintaan - ei auta että niukkaa henkilökuntaa liikutellaan työpisteestä toiseen. 
 

Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelman mukaan hoitohenkilökunnan saa-

tavuus ja riittävyys ovat terveyskeskuksen toimivuuden avaintekijöitä (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2009). Toimenpideohjelmaan nojaten tulee hoitohenkilö-

kunnan riittävyyttä parantaa. 

 

Puhelinohjaus sai arvon 2.22 (Kuvio 1). Puhelinohjaus toimii osittain, mutta pa-

rantamisen varaa on. Puhelinohjauksessa arvioitiin potilaan puhelimitse saa-

maa tietoa ja hoitoon ohjausta. Vastaajista 93 %:n mielestä puhelimessa poti-

laan saamaa tietoa ja hoidon tarpeen arviota voitiin toteuttaa vain osittain (Liite 

7, kuvio 8). Vastausten keskihajonta oli 9.05, mikä osoittaa, että vastauksissa 

oli vähän hajontaa ja suurin osa vastaajista oli väittämän kanssa samaa mieltä, 

mutta pylväskuviota katsottaessa hyvin suuri osa vastauksista jakaantuu osit-

tain samaa mieltä vastauksen alle. Toisin sanoen vastaajien mielestä puhe-

linohjauksessa oli parannettavaa. Puhelinkeskuksen toiminnassa näkyi vastaa-

jien mielestä henkilökunnan ja lääkäriaikojen vaje.  

 

Puhelinkeskus ruuhkautuu liikaa, siellä on liian vähän hoitajia vastaamassa. Ja 
etenkin lääkäriaikojen pula näkyy päivystyksen ruuhkautumisena. 

 

Hoitotakuu edellyttää välittömän yhteyden saamista puhelimitse terveyskeskuk-

seen sen aukioloaikoina. ( Laki kansanterveyslain muuttamisesta 2004.) Tutki-

mustulosten mukaan hoitotakuuseen vastaaminen edellyttää puhelinkeskustoi-

minnan kehittämistä. 

  

Potilaan hoitoon pääsy oli vastaajien mielestä paremmin toteutettua. Hoitoon 

pääsy sai vastaajilta arvon 2.02 (Kuvio 1). Tässä arvioitiin kiireelliseen hoitoon 

pääsyä, joka vastaajista 60 %:n mielestä oli toteutunut hyvin ja 35 %:n mielestä 

toteutunut osittain hyvin (Liite 7,kuvio 9). Keskihajonta oli 8.72, joka osoitti, että 

suurin osa vastaajista oli samaan mieltä ja että vastauksissa oli vain vähän ha-

jontaa. Samoin erikoissairaanhoidon lähetekäytäntö toimi hyvin. Kiireettömän 

hoidon tarpeen arvioon pääsy kolmessa päivässä ei toteutunut vastaajien mu-

kaan toivotulla tavalla. Keskihajonta oli 3.74, joka osoittaa vastausten laajaa 
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hajontaa. Vastaajista 12,5 %:n mukaan potilaat eivät pääse kiireettömän hoidon 

tarpeen arvioon kolmessa päivässä.  

 

Lain edellyttämä hoitotakuu, lääketieteellisesti todettuun hoitoon pääsy kolmes-

sa kuukaudessa, toteutui vastaajien mielestä osittain. Vastaajista 46 %:n mie-

lestä useinkin potilaan hoidoksi riittäisi hoitajilla käynti, ja 54 % vastaajista oli 

osittain samaa mieltä (Liite 7, kuvio 9). Keskihajonta 7.44 osoittaa, että potilaan 

käynti hoitajalla useinkin riittää. 

 

Edellisissä vastauksissa tultiin samaan tulokseen kuin Vallimies-Patomäen 

2008 esittelemissä kansainvälisissä tutkimuksissa, joissa oli huomattu, ettei ol-

lut eroa hoidon laadussa ja terveystuloksissa kokeneen hoitajan ja lääkärin an-

taman hoidon välillä.  

 

Yleisesti terveyspalveluiden saatavuus sai arvon 2.97 (Taulukko 2). Luku osoit-

taa, että terveyspalveluiden saatavuutta on parannettava. Keskihajonnan luku 

6.97 osoittaa, että vastauksissa oli kohtalaista hajontaa. Henkilökunnan lisää-

minen tai työtehtävien uudelleen jakaminen, puhelinohjauksen parantaminen 

sekä potilaan hoitoon pääsyn arvioinnin kehittäminen vaativat toimia. 

 

4.1.2 Kuinka hoitohenkilökunnan mielestä voidaan terveyspalveluiden 

toimivuus turvata? 

 

Tämän tutkimuskysymyksen alapuolelle muodostui aineiston perusteella kolme 

alakategoriaa: palveluiden joustavuus, potilaan valinnanvapaus ja potilasjonot. 

Kuviossa 2 nähdään näiden keskiarvot. Taulukko 2 (Liite 6) kertoo keskihajon-

nat ja kuvio 9 (Liite 7) näyttää prosentuaaliset luvut. 
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Kuvio 2. Terveyspalveluiden toimivuuden turvaaminen 

 

Palveluiden joustavuus sai arvon 2.23 (Kuvio 2). Vastausten keskihajonta oli 

6.68. Keskihajonta osoittaa, että vastauksissa oli keskimääräistä hajontaa. Vas-

taajat olivat arvioineet palveluiden joustavuutta kahden vaikuttavan toimen kan-

nalta. Puhelinkeskuksen sopivassa ajassa potilaiden tarpeisiin vastaaminen ja 

reseptien uusimisen joustavuus vaikuttavat palveluiden joustavuuteen. Resepti-

en uusimisen joustavuus oli vastaajien mielestä toimivaa. Keskihajonta 7.04 

osoittaa että suurin osa oli samaa mieltä reseptien uusimisen joustavuudesta. 

Puhelinkeskuksen sopivassa ajassa vastaamiseen toivottiin kehittämistä. Kes-

kihajonta 6.34 osoitti vastausten keskimääräistä hajontaa ja pylväskuvioita kat-

sottaessa vastaajista 10 %:n mielestä puhelinkeskus ei vastaa ollenkaan sopi-

vassa ajassa. Vastaajista 68 %:n mielestä puhelinkeskus voisi vastata nope-

ammin (Liite 7, kuvio 9). 

 

Potilaan valinnan vapaus oli vastaajien mielestä hyvällä tasolla saaden arvon 

1.96 (Kuvio 2). Tässä vastaajat arvioivat potilaiden saamaa tasa-arvoista hoitoa 

ja potilaiden mahdollisuutta valita terveyspalvelunsa vapaasti. Näistä enemmän 

kehitettävää oli potilaan mahdollisuudessa valita vapaasti terveyspalvelunsa. 

Keskihajonta 4.03 osoittaa vastauksissa laajempaa hajontaa. Vastaajista 

10 %:n mukaan potilailla ei ole ollenkaan valinnan vapautta ja 70 %:n mukaan 

potilaat voivat osittain valita terveyspalvelunsa (Liite 7, kuvio 9).  

 

Potilasjonojen tilanne sai keskiarvon 2.35 (Kuvio 2). Potilasjonoihin voitiin ajatel-

la vaikuttavan lääkäreiden ja hoitajien vastaanottoaikojen sekä kiireellisten vas-

2,23

1,96

2,35

1,6

1,8

2

2,2

2,4

palveluiden joustavuus potilaan valinan vapaus potilasjonot

Terveyspalveluiden  toimivuuden 
turvaaminen N=31

keskiarvo



27 
 

taanottoaikojen ja päivystysaikojen riittävyys, varattujen aikojen aikataulun pitä-

vyys, vastaanottoaikojen saatavuus ja päivystysvastaanoton ruuhkaantuminen. 

Vastaajien mielestä päivystysajat riittävät päivystystarpeessa oleville potilaille. 

Keskihajonta 6.18 osoittaa keskimääräistä hajontaa ja pylväskuvioita katsotta-

essa 80 % vastaajista on saamaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän 

kanssa, mutta 20 % on eri mieltä tai osittain eri mieltä. Vastaanottoaikojen saa-

mista piti 68 % vastaajista hankalana ja riittämättömänä. Vastaajista 3,5 %:n 

mukaan vastaanottoaikojen aikataulut eivät pidä (Liite 7,Kuvio 9). 

 

Nykytilanteessa lääkärit käyvät pitämässä vastaanottoa esim. Ylämaalla ja Tai-
palsaarella, jolloin lääkärin ajat omilla terveysasemilla vähenevät entisestään 
eikä lääkäriä tavoita ja asioita joutuu hoitamaan taas eri lääkäri.  
 
Aikaa sairaiden ihmisten hoitoon lääkäreille jää aikaa kovin niukasti. Nykylääkä-
ri määrillä sairaat jäävät hoitamatta. Lääkäreillä luopuminen väestövastuusta on 
romahduttanut ajanvarausaikojen määrän. Oheistyöt: neuvolat, koulutervey-
denhuolto, vanhainkotityö yms. vaativat. Vain päivystys pyörii. Kansansairauk-
sien hoito ja sairauksien ehkäisy seisoo. Päivystysaikoja pitäisi pyrkiä vähentä-
mään, vastaanotto aikoja lisäämään, samoin kiireellisen hoidon vastaanottoai-
koja, näin päivystyksen kuormitus helpottuisi. 

 

Terveyspalveluiden toimivuuden turvaamista oli arvioinut 31 vastaajaa. Terve-

yspalveluiden toimivuus sai yleisarvoksi 2.25 (Liite 6, taulukko 2). Tämä osoittaa 

kehittämistarvetta. Terveyspalveluiden toimivuutta voidaan kyselyn mukaan tur-

vata potilasjonoja lyhentämällä sekä palveluiden joustavuutta ja potilaan valin-

nan vapautta lisäämällä. 

 

Terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi -kansallisen projektin tavoittee-

na oli hoidon pääsyn ja henkilöstön saatavuuden turvaaminen (Hukkanen ym. 

2005). Tämän tutkimuksen tulosten mukaan näyttää siltä, että kansallisen pro-

jektin tavoitteeseen pääsemiseksi tulee terveyspalveluiden toimivuutta paran-

taa. 
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4.1.3 Millaisena hoitohenkilökunta arvioi keskinäisen yhteistyön toimivuu-

den? 

 

Keskinäisen yhteistyön toimivuutta arvioitiin tiedonvälityksen, lääkäreiden väli-

sen yhteistyön, lääkäreiden ja hoitajien välisen yhteistyön sekä hoitajien välisen 

yhteistyön kannalta. Kuviossa 3 näkyy keskiarvot. Taulukossa 2 (Liite 6) on näi-

den keskiarvot ja keskihajonnat nähtävissä eriteltyinä. Prosentuaaliset tulokset 

näkyvät kuvioissa 10–13 ( Liite 7). Vastauksissa oli paljon hajontaa. Keskihajon-

taluvut olivat pieniä, eli mielipiteet vaihtelivat laidasta laitaan. 

 

 

Kuvio 3. Keskinäisen yhteistyön toimivuus. 

 

Tiedonvälitys arvioitiin näistä huonoimmin toimivaksi sen saadessa arvon 

2.47(Kuvio 3). Siinä vastaajat tarkastelivat informaation kulkua johdon taholta, 

piikkiviestien toimivuutta sekä keskinäistä tiedottamista ajankohtaisista asioista. 

Vastaajista 60 %:n mielestä tiedonvälitys piikkiviestin välityksellä toimi hyvin. 

16 %:n mukaan informaation kulku johdon taholta toimi huonosti ja yli 40 %:n 

mukaan osittain huonosti.  Vastaajien mukaan keskinäisessä tiedottamisessa oli 

myös parannettavaa, vaikka kuitenkin yli 53 % vastaajista oli sitä mieltä, että 

keskinäinen tiedottaminen toimii ainakin osittain hyvin (Liite 7, kuvio 10).   

 

Yhteistyötä lääkärien kesken, lääkärien ja hoitajien välillä sekä hoitajien kesken 

tarkasteltiin konsultaation toimivuuden, tieto taidon jakamisen, kokemuksen löy-

tymisen, kollegiaalisuuden, kollegan arvostamisen ja yleisen yhteistyön toimi-

vuuden kannalta. Vastaajat arvioivat yhteistyön lääkärien kesken ja lääkärien-

hoitajien kesken toimivan parhaiten. Kumpikin sai arvon 1.89 (Kuvio 3).  
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Kuvioissa 11 on nähtävissä, että 76 % vastaajista piti lääkärien yhteistyötä ai-

nakin osittain toimivana. Samoin 76 % vastaajista piti lääkärien ja hoitajien vä-

listä yhteistyötä toimivana. Kuitenkin 6,5 % vastaajista piti yhteistyötä lääkärien 

ja hoitajien välillä vähemmän toimivana (Liite 7, kuvio 12).  

 

Vastaajien mielestä hoitajien kesken yhteistyössä olisi kehittämistä, sillä vastaa-

jista 80 %:n mukaan yhteistyö hoitajien välillä toimii vain osittain (Liite 7, kuvio 

13). Hoitajien kesken kollegiaalisuus, kollegan arvostaminen sekä kokemuksen 

erilaisuus vaativat vastaajien mielestä eniten kehittämistä. 

 

Vohoitajien/avustajien työnkuvat? Jokaisella oma näkemys asioista ja yhtenäi-
nen ohjeistus ja tapa toimia puuttuvat. Henkilökunnan sijoittelu sekavaa, usein-
kaan ei tiedä missä pisteessä kollega on, aina ei ole tekijää esim. hoitajan vo:lle 
tiedossa.  
 
Lomista, koulutuksista yms. kukaan ei tiedä mitään? Esim. astmahoitajan sai-
raslomaa tekee astmahoitaja Joutsenosta, asiasta ei vaan ole muulle henkilö-
kunnalle tiedotettu, esim. miten ajat hänelle varataan, missä asioissa jne.  
 
Tällä hetkellä tuntuu, että yhteistyö lääkäreiden kanssa on sujuvaa, mukavaa ja 
joustavaa. Hoitajien keskinäinen yhteistyö ei aina toimi, turhaa kritiikkiä ja ei 
rakentavaa palautetta annetaan. Epäasiallistakin käytöstä on nähtävillä joskus. 
Koen, että kaikki työ ja kaikki tekijät tärkeitä, painopiste tai arvostus jotenkin 
päälaellaan, ja sellainen riittävä kollegiaalisuus pitäisi saavuttaa. 
Työ on rankkaa ja vaativaa. Toinen toistamme tukien työ olisi paljon mielek-
käämpää ja ihmiset jaksaisivat / voisivat työssään paremmin.  
 

Aikaisempien tutkimusten ja kokemuksellisten tietojen mukaan työparimallin 

toimivuudelle on keskinäisellä yhteistyöllä suuri merkitys (Peltonen 2009). 

Tähän perustuen on hyvä, että vastaajien mielestä keskinäinen yhteistyö toimii 

hyvin. Vastauksien mukaan tiedonvälitystä ja kollegiaalisuutta tulisi kehittää.   

 

4.1.4 Miten hoitohenkilökunta arvioi omaa työtään? 

 

Se millaisena hoitohenkilökunta näkee oman työnsä ja millainen motivaatio heil-

lä on tehdä työtä, näkyy palveluhenkisyydessä ja vaikuttaa palvelujen laatuun. 

Tutkimuksessa vastaajat arvioivat omaa työtään työn mielekkyyden, työmäärän, 

oman asenteensa ja työjaon selkeyden kannalta. Kuviossa 4 on esitetty kes-

kiarvot ja kuviot 14–15 (Liite 7) näyttävät prosentuaaliset luvut. 
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Kuvio 4. Oman työn arvioiminen 

 

Työn mielekkyyttä vastaajat tarkastelivat koulutuksiin pääsemisen, työn hallitse-

vuuden kokemuksen, riittävien haasteiden ja työolojen kehittämisen sekä työn-

määrään ja työolojen vaikuttamisen mahdollisuuksien kannalta. Koulutuksiin 

pääseminen oli toteutunut 75 %:lla vastaajista, kuitenkin 9,5 % ei ollut päässyt 

haluamaansa koulutukseen ollenkaan (Liite 7, kuvio 14). 81 % vastaajista koki 

hallitsevansa työnsä osittain ja 19 % täysin (Liite 7, kuvio 14). Työssä riitti haas-

teita 85 %:lle vastaajista. 6,1 % ei saanut työstään riittävästi haasteita (Liite 7, 

kuvio 14).  

 

Työoloihin ja työnmäärään vastaajat eivät kokeneet voivansa vaikuttaa riittäväs-

ti. Työnmäärän vastaajat kokivatkin sopimattomaksi, sen saadessa arvon 2.99 

(Kuvio 4). Kuvion 14 mukaan yli 50 % vastaajista koki työnsä mielekkääksi.  

Vastauksissa tuli esille myös se, että työssä esiintyviä epäkohtia uskalletaan 

tuoda esille (sai arvon 1.72) ja työssä joustamista löytyy tarvittaessa (sai arvon 

1.59) (Liite 6, taulukko 2). 

 

Omaa asennettaan työhön vastaajat tarkastelivat omien tehtäväkuvioiden ajan 

tasalla olemisella, tiedonhaun osaamisella sekä oman osaamisen arvioimisen 

kannalta. Kuten kuviosta 4 näkyy, vastaajien asenne työhön sai arvon 1.51 ja 

vaikutti näin ollen olevan kohdallaan. Keskihajonta oli 10.01, mikä osoittaa vas-

taajien olevan hyvin yksimielisiä siitä, että asenne työhön on hyvä. Kaikki vas-
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taajat ilmoittivat tietävänsä omat tehtäväkuvionsa ainakin osittain ja 60 % täysin 

(Liite 7, kuvio 15). Vaikka 90 % vastaajista tietää ainakin osittain mistä hakea 

tietoa, 10 % ilmoitti, että ei tiedä. Tämä tarkoittaa, että vastaajista kolme ei tiedä 

mistä hakea tietoa.  

 

Työnjako sai vastaajilta arvon 2.06 (Kuvio 4). Toisin sanoen työnjako oli vastaa-

jien mielestä osittain selkeää, mutta työnjaon selkeyttämistä toivottiin. 18,8 % 

vastaajista koki työjaon selkeäksi ja 3,1 %:lla vastaajista työjako ei ollut ollen-

kaan selkeää (Liite 7, kuvio 15). 

 

Omaan työhön ja sen kehittämiseen liittyy vahvasti kouluttautuminen ja siksi 

tiedusteltiin vastaajien koulutus tarvetta. Tässä osiossa tuloksia tarkastellaan 

erikseen hoitajien ja lääkärien näkökulmasta. Näin voidaan kohdentaa koulu-

tuksia tarpeiden mukaisesti. Toisaalta tästä voidaan myös nähdä ne koulutus-

tarpeet, jotka ovat yhteisiä ja voitaisiin järjestää yhteisillä koulutuksilla.  Kuvios-

sa tarkastellaan koulutustarpeita vastaajien prosentuaalisen määrän perusteel-

la.  

 

 

Kuvio 5. Koulutuksen tarve 

Kuviossa 5 voidaan nähdä kummallekin ammattiryhmälle yhteisien koulutustar-

peiden olevan uhkaavan potilaan kohtaaminen, epäasiallisen potilaan kohtaa-
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minen, hygieniaosaaminen, ensiaputaidot, murtumien hoidot ja ohjelmistojen 

hallintataidot.  Astmapotilaan hoidossa, Marevan asioissa ja pitkäaikaissairai-

den hoidossa hoitajat kokivat lääkäreitä enemmän tarvitsevansa lisäkoulutusta. 

Lääkärit puolestaan toivoivat saavansa lisäkoulutusta enemmän tietokoneen 

käyttöön ja vuorovaikutustaitoihin. 

 

Koulutukseen jää aikaa niukasti. Ei oikein ilkeä irrottautua koulutukseen. 10 päi-
vää vuodessa työpaikan ulkopuolista koulutusta olisi tavoite. Siihen ei päästä. 
Koulutustahan ei ole koskaan riittävästi, kaikilla osa-alueilla kouluttautuminen 
on tarpeen vaikka omasta mielestään hallitsisikin jonkin asian hyvin.  
 
Iv- ja lääkityskoulutukset olisivat hyvä asia. Rokotusasioista lisätietoa. 
yms.uskon, että jokaisella halu oppia uutta ja kehittyä. 
 
Asiallisia koulutuksia, todellista tietoa ja osaamista, ei jutustelua, miten kukakin 
asiat on hoidellut, tai tyyliin "painat vain nappia". Täsmäkoulutusta työajalla! 
Työssä jaksaminenkin vaatisi huomiota tai pitäisi olla työnohjausta, missä voisi 
niitä asioita käsitellä, henkisenkin jaksamisen asioita.  
 
Aikaisempien tutkimusten tulosten mukaan yhteisillä koulutuksilla oli suuri mer-

kitys työparimallin toimivuuden kannalta ja toisaalta myös potilaan hoidon järjes-

tämisessä. Yhteiset koulutukset lisäsivät työparin asiantuntijuuden tietämystä. 

(Peltonen 2009.) Koulutuksien tarve tuli esille tämänkin tutkimuksen tuloksissa.  

 

4.1.5 Millaisia odotuksia hoitohenkilökunnalla on tulevasta hoitaja-lääkäri 

työparimallista? 

 

Tulevan työparimallin odotuksia tarkasteltiin kyselyssä työnjaon selkeytymisen, 

yhteistyön lisääntymisen, hoitajien työn ja vastuun lisääntymisen, hoitajien am-

mattitaidon riittävyyden ja potilaiden omahoidon motivaation lisääntymisen kan-

nalta. Tulosten keskiarvot näkyvät kuviossa 6. 
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Kuvio 6. Työparimallin vaikutusten odotukset 

 

Vastaajien odotusten mukaan työparimallin ajatellaan selkeyttävän työnjakoa, 

lisäävän yhteistyötä sekä lisäävän hoitajien vastuuta ja työmäärää. Vastaajien 

olettamuksena oli, että hoitajien ammattitaito ei tule riittämään työparimallin mu-

kana tuomissa työnkuvamuutoksissa. Vastaajien odotuksena oli, että työpari-

malli ei tule sanottavasti lisäämään potilaiden motivaatiota omaan hoitoonsa. 

Keskihajonnan mukaan vastaajat olivat keksimääräistä enemmän yhtä mieltä 

työparimallin odotuksien suhteen. 

 

Yhteistyön harjoittelu tulee viemään vuosia. Kummankin tulee tuntea toisen työ-
tavat. Kaikille hoitajille työparityöskentely ei sovi.  
 
Pitää olla kovasti itsenäinen, jotta pärjää. Miten hoidetaan loma-ajat? Hoitajien 
palkkaratkaisusta/vastuun palkkakompensaatiosta ei kannata odottaa liikoja. 
Hoitajien vastuu omasta työstään tulee määritellä tarkasti. Hoitajareseptin 
osuus?  
 
Jos ja kun hoitajille lisätään uusia tehtäviä ja työnkuva laajenee, se täytyy huo-
mioida hoitajien määrässä ja työajassa. Nytkin ovat hoitajan kirjat täynnä aika-
varauksia puhelin -/toimistoajat mukaan lukien, ei pidä kuvitella, että uudet teh-
tävät vaan sujuvat entisten ohessa. Palkkaus ehdottomasti tehtävien tasalle, 
jolla se ei nytkään ole. tällä hetkellä epävarmuus asiasta. ja kuinka se tulee hoi-
tajia kuormittamaan, liikaako?  
 

4.2 Tutkimuksen ja tulosten luotettavuus 

 

Toimintatutkimuksessa noudatetaan validointiperiaatetta, missä validointi näh-

dään prosessina, jossa ymmärrys maailmasta kehkeytyy vähitellen. Inhimillisen 
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tiedon katsotaan perustuvan kielen välityksellä tapahtuvaan tulkintaan. Tulkin-

nan ollessa aina sidoksissa aikaan ja paikkaan sekä kieleen, nähdään totuus 

jatkuvana neuvotteluna, keskusteluna ja dialogina, joka ei ole koskaan lopulli-

sesti valmis.(Heikkinen ym. 2007.)  

 

Tutkimuksen validiteettia ajatellen kyselytutkimuksella saatiin kohdennettua ky-

symykset onnistuneesti ja saatiin vastauksia tutkimuskysymyksiin. Voitiin myös 

ennustaa, että hoitajien ja lääkärien välinen yhteistyö paranee, mikäli asioihin 

kiinnitettään aktiivisesti huomiota. Pelkästään työyhteisössä asioiden esiin nos-

taminen voi muuttaa tutkittua ilmiötä positiiviseen suuntaan. Tällöin asia on otet-

tu esille, mutta yhteistyön kehittyminen vaatii edelleen aktiivisia toimia. 

 

Tutkimuksessa reliabiliteetti ja validiteetti ovat tärkeimmät ominaisuudet mitat-

taessa, kuinka luotettavaa tietoa tutkimuksesta saadaan. Reliabiliteetti osoittaa 

sen, missä määrin mittari mittaa tutkittavaa ominaisuutta, kuinka luotettava ja 

pysyvä mittari on sekä lisäksi sillä mitataan mittaustulosten pysyvyyttä ja joh-

donmukaisuutta. Tällöin muuttujia kuvaamaan käytettävien mittareiden luonne 

vaikuttaa ratkaisevasti asiaan. Validiteetilla tarkoitetaan mittarin pätevyyttä eli 

sitä, mittaako se tarkoitettua asiaa. Hyvä reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että ha-

vainnot eivät ole sattumanvaraisia. Eli kun reliabiliteetti on kunnossa, mittauk-

sen tulos vaihtelee siksi, että siinä asiassa, jota halutaan mitata, on todellisia 

eroja. Erot voivat todellisten erojen lisäksi syntyä myös siksi, että esimerkiksi 

sellaisessa seikassa, jota ei ole haluttu mitata on todellisia eroja. Erot voivat 

johtua myös tutkimuskohteessa tapahtuneista muutoksista tai mittausvälinee-

seen liittyvistä seikoista (mittausvirhe, mittari epäselvä tai puutteellinen) tai tut-

kimuksen tallennusvaiheissa tehdyistä virheistä. (Hirsjärvi, ym.2003.) 

 

Olennaista validiteetin arvioinnin kohdalla on se, että tulisi aina olla jonkinlainen 

kriteeri tai vertailukohta, johon saamia tietoja voidaan verrata. Kyselytutkimuk-

sissa validiteettiongelma liittyy useimmiten siihen ongelmalliseen tilanteeseen, 

kun yritetään selvittää, mitä ihmiset ajattelevat. Tällöin saattaa ongelmaksi 

muodostua se, että vastaaja vastaa sillä tavalla kuin hän olettaa tutkijan halua-

van tai antaa vastauksia, jotka hän kokee sosiaalisesti hyväksyttäviksi. Toinen 

ongelma saattaa muodostua siitä, että ilmauksilla ja ajatuksilla on eroa, eli hen-
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kilön sanat eivät vastaakaan hänen ajatuksiaan. Reliabiliteettia ja validiteettia 

voidaan pyrkiä mittaamaan ja arvioimaan kontrollikysymyksillä, vertailuilla ja 

uusintatutkimuksilla. Arviointia tärkeämpää tutkimuksen luotettavuuden kannalta 

on kuitenkin se, että pyritään suorittamaan kaikki tutkimuksen vaiheet tutkimus-

ongelman määrittelystä ja kysymysten laadinnasta otoksen valinnan ja kyselyn 

suorittamisen kautta tulosten analysointiin ja tutkimuksen tulosten raportointiin 

saakka huolellisesti ja johdonmukaisesti. (Hirsjärvi, ym.2003.) Tutkimuksen tu-

losten julkistaminen avoimesti ja rehellisesti on tärkeää. Julkaiseminen avoi-

mesti lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tämän tutkimuksen kyselylomakkeen mahdollisia väärinymmärryksiä oli vaikea 

kontrolloida. Kysymysten ja vastausvaihtoehtojen onnistunut laadinta vastaajan 

näkökulmasta on aina haaste. Jotta tässä tutkimuksessa olisi vältytty kyselylo-

makkeen epäkohdilta, suljetut kysymykset esitestasi ennen julkaisua muutama 

kohderyhmän ulkopuolella toimiva terveydenhoitaja. Kyselylomakkeen testauk-

sella saatiin selville kysymysten oikea ymmärrettävyys ja kasvatettiin tutkimuk-

sen luotettavuutta. 

 

Tulosten luotettavuus riippui, siitä miten hyvin ja selkeästi kyselyn kysymykset 

oli asetettu ja miten aktiivisesti kyselyyn vastattiin. Korkea vastausprosentti vä-

hentää pohdintaa siitä, edustavatko tulokset kaikkien näkemyksiä vai eivät. Tu-

lokset, joiden takana on suuri enemmistö organisaation henkilöstöstä, voidaan 

epäröimättä ottaa sellaisinaan kehitystyön perustaksi.  

 

Arvioon tulosten edustavuudesta vaikutti myös se, onko vastaamatta jättäminen 

jakautunut satunnaisesti vai onko se keskittynyt joihinkin henkilöstöryhmiin. 

Taustamuuttujien avulla tätä voidaan jonkin verran selvittää, mutta ei yleensä 

kattavasti. Tavoitteena kyselyissä voidaan pitää vähintään 70 prosentin vasta-

usaktiivisuutta. Mitä pienempi vastausprosentti on, sitä epävarmempaa on tu-

losten tulkinta.(Hirsjärvi, ym. 2003.) Tässä tutkimuksessa vastausprosentti oli 

pieni ja se on otettava huomioon tulkittaessa ja hyödynnettäessä tuloksia. 
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4.3 Vastausten kato  

 

Koko Lappeenrannan terveyskeskuksen hoitohenkilökunnalle suunnatun kyse-

lyn vastausprosentti jäi alhaiseksi, ollen vain 47 %. Kysely lähetettiin 75 hoito-

henkilölle, joista 32 vastasi kyselyyn. Syitä alhaiseen vastausmäärään voidaan 

miettiä. Syinä voi olla kiire, kyselyn häviäminen muiden sähköpostien joukkoon, 

halukkuus vastata yleensä kyselyihin tai jokin muu syy. Keväällä tapahtui paljon 

muutoksia Eksoteen liittymisen yhteydessä, työtahti oli kiireistä ja sähköposteja 

tuli paljon.  Kyselyn liittyessä työhön, tuli sen vastaamiseen löytää aikaa työajan 

puitteissa.  Toisaalta tutkimus liittyi vahvasti Eksoteen, jota kohtaan oli ilmennyt 

pelkoa ja epätietoisuutta, mutta samalla odotuksia. Tutkimuksen palkitsevina 

asioina oli kohderyhmän mahdollisuus vaikuttaa hoitaja- lääkäri työparimallin 

käytännön toteutukseen. Tutkimuksen haittana oli se, että tutkimuksen kyselyyn 

vastaaminen vei hieman aikaa ja vastatessa joutui pohtimaan asioita.  

 

 

5 HOITAJA-LÄÄKÄRI TYÖPARIMALLIN KEHITTÄMISSUUNNI-

TELMA 

 

Aloitusvaiheen jälkeen tulokset julkaistiin sähköpostilla kohderyhmälle.  Lisäksi 

tulokset kerrottiin Lauritsalassa pidetyssä palaverissa. Palaveri oli samalla hoi-

taja-lääkäri työparimallin kehittämissuunnitelman aloituspalaveri. Suunnitelmas-

sa otettiin huomioon aloitusvaiheen kyselyn tulokset. Suunnittelussa otettiin 

myös huomioon se, että Lauritsalan terveysasemalla omalääkäri järjestelmä oli 

jo osittain toiminut työpari periaatteella.  

 

5.1 Kehittämissuunnitelman laatiminen 

 

Kyselyn tulokset muodostivat raamit niille toimille, jotka hoitaja-lääkäri työpari-

mallin kehittämistyössä tuli ottaa huomioon. Terveyspalveluiden saatavuuden 

tarkastelu tuotti aloitusvaiheen kyselyn tuloksena tarpeen lisätä henkilökuntaa 

tai jakaa työtehtäviä uudelleen, parantaa puhelinohjausta ja kehittää potilaan 

hoitoon pääsyn arviota.  
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Pilottiasemalla henkilökunnan lisääminen oli tilojen puutteen takia mahdotonta.  

Hoitohenkilökunnan työtehtäviä tarkennettiin ja luotiin yhteisiä pelisääntöjä. Lau-

ritsalan terveysasemalla jatkoi neljä lääkäriä ja kaksi vastaanoton sairaanhoita-

jaa sekä kaksi avustajaa. Työpari muodostui kahdesta lääkäristä, yhdestä vas-

taanottoa tekevästä hoitajasta ja avustajasta. Lisäksi päivystävä hoitaja, päivys-

tävä lääkäri ja kiertävä hoitaja jatkoivat entisellä tavalla. Suurin muutos työpari-

mallin myötä oli se, että potilaalle tuli oma nimetty hoitaja, niin että Lauritsalan 

alueen potilaat jaettiin kahden vastaanottoa tekevän hoitajan kesken. Hoitajat 

sopivat lääkärien kanssa yhteisen konsultaatioajan. 

 

Puhelinohjauksen parantamiseksi sovittiin yhteisiä toimintatapoja, tarkennettiin 

aikaisempia ohjauskriteereitä ja sovittiin puhelinvastaajana toimivan hoitajan 

kahvi- ja ruokataukojen järjestäminen. Kahvi- ja ruokataukojen järjestämisestä 

sopiminen oli aiheellista, sillä puhelinohjauksen hyvä toimintamalli edellyttää 

saumatonta vastaamista. 

 

Potilaan hoitoon pääsyä tehostettiin sopimalla kiireellisten vastaanottoaikojen 

avaaminen kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. Samalla tarkennettiin kiireellisten-, 

vastaanotto- ja päivystysaikojen antokriteereitä sekä sovittiin tässäkin yhteisistä 

pelisäännöistä. 

 

Terveyspalveluiden toimivuuden turvaamiseksi nousi aloitusvaiheen kyselyn 

mukaan olennaisina asioina potilasjonojen lyhentäminen, palveluiden jousta-

vuuden parantaminen ja potilaan valinnanvapauden tehostaminen. 

Palvelua pyrittiin joustamaan entisestään puhelinkeskuksen toiminnan tehosta-

misella ja reseptien uusimiskäytäntöä muuttamalla. Puhelinkeskuksen toiminta 

muuttui, niin että Lauritsalassa aloitti oma puhelinkeskus. Lauritsalan puhelin-

keskuksen tarkoitus oli vastata vain Lauritsalan terveysasemalle kuuluvien poti-

laiden puheluihin.  Puhelinohjausta suunniteltiin tehostettavaksi ja suunniteltiin 

otetavaksi käyttöön TRIAGE-oppaan (EKSOTE 2010) mukainen hoitoonohjaus 

siltä osin, kuin sitä voitiin puhelinohjauksessa soveltaa. Aamun ensimmäisen 

tunnin aikana vastaanoton hoitajien sovittiin myös vastaavan puhelimeen.  
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Reseptien uusimiskäytäntöön suunniteltiin muutoksia, jotka eivät näkyneet poti-

laille. Reseptien uusiminen väestövastuualueittain päätettiin lopettaa. Uusittavat 

reseptit suunniteltiin jettavaksi lääkäreille lukumäärän mukaan tasaisesti. Tä-

män ajateltiin tuovan helpotusta avustajien työmäärään ja antavan näin mahdol-

lisuuden työn tehokkaampaan priorisointiin ja tätä kautta vaikuttavan potilaiden 

palvelun tehostumiseen. 

 

Potilaan mahdollisuutta valita terveyspalvelunsa päätettiin noudattaa korostaen 

kuitenkin pysyvyyttä tietyllä asemalla. Vastaanottoaikojen ja päivystysaikojen 

antamisessa korostettiin potilaan hoidontarpeen kiireellisyyden arviota. Näiden 

kaikkien muutosten uskottiin lyhentävän potilasjonoja. 

 

Keskinäisen yhteistyön toimivuuden parantamiseksi katsottiin aloitusvaiheen 

kyselyn tulosten mukaan olevan eniten tarvetta tiedonvälityksen parantamisella. 

Ammattiryhmien välillä keskinäisen yhteistyön toimivuuden lisäämisen katsottiin 

tarvitsevan kollegiaalisuuden, kollegan arvostamisen ja kokemusten jakamisen 

lisäämistä.   

 

Yhteistyön parantamiseksi Lauritsalassa suunniteltiin aloitettavaksi viikoittaiset 

palautekeskustelut. Näiden tarkoitus oli lisätä yhteishenkeä ja vuorovaikutusta, 

olla konsultaatiomahdollisuus sekä mahdollistaa paineiden purkamisen. Ylilää-

käri Suomalaiselta toivottiin lisäksi ulkopuolista työnohjausta.  

 

Tiedottamisen parantamiseksi valittiin tiiminvetäjät (yksi lääkäreistä ja yksi hoi-

tajista). Tiiminvetäjien toiminnan toivottiin parantavan tiedottamista puolin ja 

toisin. 

 

5.2 Kehittämistyön luotettavuus 

 

Työparimallin kehittämissuunnitelmaa laadittaessa ja siinä luotettavuutta tarkas-

teltaessa tuli ottaa huomioon aloitusvaiheen kyselyn tulosten julkaisemiseen 

liittyvät luotettavuusasiat sekä toiminnan kehittämiseen liittyvä vaikuttavuus. 

Suunnitteluvaiheessa julkaistiin tulokset sähköpostilla kaikille tiedonantajille. 

Tulosten julkaisemisessa oli noudatettava tarkkuutta, selkeyttä ja rehellisyyttä 
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sekä huolehdittava vastaajien anonymiteetin säilymisestä. Tulosten julkaisun 

jälkeen tarkasteltiin Lauritsalan hoitohenkilökunnan kanssa yhdessä tulosten 

vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä käytännön toteutukseen. Suunnitteluvai-

heessa voitiin samalla tarkastella aloitusvaiheen kysymysten validiteettia, eli 

sitä saatiinko kysymyksillä tietoa olennaisesti tärkeistä asioista.  Suunnitteluvai-

heen luotettavuutta lisäsi se, että kaikki suunnitteluvaiheessa esille tulleet ehdo-

tukset ja yhteenvedot kirjattiin ylös. 

 

Jotta toimijat voisivat käyttää arvioinnin tuloksia oma toimintansa kehittämiseen, 

heidän on osallistuttava arviointiprosessiin ja keksittävä itse ratkaisuja löydettyi-

hin toiminnan epäkohtiin (Saari, Hyytinen & Lähteenmäki-Smith 2008, 39).  

 

 

6 HOITAJA-LÄÄKÄRI TYÖPARIMALLIN KEHITTÄMISUUNNI-

TELMAN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

 

Työparimallin kehittäminen aloitettiin maalis-huhtikuussa 2010 suunnitelman 

mukaisesti. Yhdessä Lauritsalan terveysaseman hoitajien ja lääkärin kanssa oli 

suunnitelmavaiheessa mietitty, miten tutkimustulokset vaikuttavat toimintaan, 

käytännön järjestelyihin ja työnjakoon. Nyt yhdessä sovellettiin nämä käytän-

töön. Käytännön toimintaan vaikuttivat lisäksi Effica -tietietojärjestelmässä poti-

laiden peruslehden päivittyminen. Peruslehdellä tuli näkymään omahoitajan ni-

mi. Tämä tieto nopeutti ajanvarausta. Peruslehden päivittäminen oli puolestaan 

ATK- henkilöiden tehtävä.  Omahoitajat sopivat lääkärien kanssa säännölliset 

konsultaatioajat, jotka merkittiin ajanvarauskirjoihin. Viikoittaiset palautekeskus-

telut pidettiin joka toinen perjantai iltapäivä. Aikataulusta ei kuitenkaan aina löy-

tynyt joka viikolla sopivaa aikaa.  

 

Lauritsalan terveysasemalla lääkäripäivystys jatkui kokopäiväisenä maanantais-

ta torstaihin ja perjantai aamupäivisin, jolloin iltapäivällä lääkäripäivystys jatkui 

Armilassa. Puhelinkeskus hajautettiin siten, että Lauritsala sai oman puhelin-

keskuksen. Lauritsalan terveysasemalla maantieteellistä aluejakoa väestövas-

tuualueista ei lähdetty muuttamaan. Samat hoitajat, jotka olivat olleet väestö-
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vastuuajan tietyn alueen lääkärin parina, ottivat nyt samat alueet vastuualueik-

seen. Muutos tuli näkyviin potilaan perustietolehdelle, jossa ei enää näkynyt 

omaa lääkäriä vaan oma hoitaja. Potilaan kannalta suurin muutos tapahtui siinä, 

että potilaalla oli nyt mahdollisuus valita terveysasema ja oma hoitaja, jonka 

kautta lääkäri valikoitui.  

 

Työpari koostui omahoitajasta ja lääkäristä. Tavoitteena oli potilaan hoidon su-

juva järjestäminen. Hoidon tarpeen arvio ja hoidon koordinointi tapahtui omahoi-

tajan kautta. Lauritsalassa arviota ja koordinointia muulloin kuin omahoitajan 

vastaanottoajalla tehtiin puhelimessa sekä päivystävän hoitajan tai avustajan 

toimesta. Omahoitajan vastaanotolla hoitaja arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyttä 

ja tarpeen mukaan varaa kontrolliajan itselleen tai ohjaa potilaan omalääkärin 

vastanotolle. Tämä koskee sekä kiireellisiä että kiireettömiä ajanvarauksia. 

Työparimallissa suuri osa hoidon tarpeen arvioinnista siirtyi puhelinkeskuksesta 

hoitajille, jotka myös itse hoitavat alueensa potilaita vastaanotollaan. Hoidon 

tarpeen arvioinnin ja hoidon koordinoinnin voidaan olettaa näin paranevan.   

 

Yhteistyössä omalääkärin kanssa omahoitaja vastasi preventiivisestä toimin-

nasta, kroonisten sairauksien hoidosta ja seurannasta. Akuuttipotilaiden vas-

taanotto oli pääsääntöisesti päivystävän hoitajan ja - lääkärin vastuulla. 

  

Työpari sopi konsultaatio- ja työtavat keskenään. Työpari suunnitteli kroonisten 

sairauksien hoidon ja seurannan yhteisesti sovittujen hoitomallien mukaisesti 

hyödyntäen molempien ammattiosaamista. Työparimallin toimivuus edellytti 

työntekijöiden positiivista asennoitumista, toisen työn arvostamista, lähekkäin 

sijaitsevia työtiloja ja työparin yhteistä työn suunnittelua. Työskentelytavoissa 

korostui työparin välinen kommunikaatio. Erityisvastuut (esim. DM, astma, val-

timosairaudet) oli hyvä järjestää niin, että ne olivat työparille yhteiset. 

 

Lauritsalan terveysasemalla omahoitajat toimivat välillä päivystävänä hoitajana. 

Omahoitajat olivat myös vuorollaan puhelinkeskuksessa sekä ottivat aamuisin 

kello 8-9 puheluita vastaan. Omahoitajien muu työaika koostui potilaiden ajan-

varaus- ja akuuttiajoista, kokouksiin ja koulutukseen osallistumisesta sekä tar-
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vittavien paperitöiden tekemisestä sekä mahdollisista erityisvastuista tai -

tehtävistä. 

 

Lauritsalan terveysasemalla omahoitajat olivat terveyden- tai sairaanhoitajia. 

Avustajien työ suunniteltiin ja sovittiin sekä hoitajatyöparin että työparilääkärin 

kanssa ottaen huomioon ammattiryhmien koulutus ja osaaminen. Hoitaja käytti 

omaa ammattinimikettään (terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, perushoitaja tai 

terveyskeskusavustaja) työssään esimerkiksi vastatessaan puhelimeen. 

 

 Lauritsalan terveysasemalla toimi ennen työparimallia kaksi avustajaa. Työpa-

rimallin myötä avustajien määrä ja työnkuva pysyi hyvin samanlaisena kuin ai-

kaisemmin. Avustajat avustivat jo väestövastuun aikana omia lääkäreitä. Tämä 

tuli työparimallissa korostumaan entisestään. Avustajien työnkuvaan edelleen 

kuuluvia tehtäviä olivat muunmuassa toimenpiteissä avustaminen, potilaiden 

ohjaaminen, ajanvaraukset, reseptien vastaanottaminen ja luovuttaminen poti-

laille sekä työ- ja vastaanottohuoneiden varusteista huolehtiminen. Lisäksi he 

vastasivat puhelimeen ja arvioivat potilaan hoidon tarvetta. Avustajien toimen-

kuvaa tulisi laajentaa niin, että osa heistä voisi tarvittaessa toimia omahoitajina.  

 

Lauritsalan terveysaseman työhuoneiden määrä ja huoneratkaisut asettavat 

rajoituksensa työparien jakamiselle ja hoitajien määrän lisäämiselle. Tavoittee-

na oleva (1:1) lisää työhuoneiden tarvetta, mikä tulee huomioida tulevien vuosi-

en tilasuunnittelussa. Parityötä tekevien lääkärin ja hoitajan työhuoneet tulisi 

sijoittaa vierekkäin sujuvan työskentelyn takaamiseksi ja mahdollisuuksien mu-

kaan ne tulisi varustaa väliovella. Tässä vaiheessa näihin tilamuutoksiin ei ollut 

mahdollisuutta. 

 

 

7 TYÖPARIMALLIN KEHITTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 

Neljäs vaihe oli arviointi, joka toteutettiin kun hoitaja-lääkäri työparimalli oli ollut 

Lauritsalan terveysasemalla käynnissä yli puoli vuotta. Arvioinnin tiedonkeruu 

toteutettiin kyselynä. Kysely (Liite 4) kohdistettiin Lauritsalan terveyskeskuksen 

hoitohenkilökunnalle, joka käsitti yhdeksän henkilöä. Suljetuilla vaihtoehtokysy-
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myksillä ja avoimilla kysymyksillä haettiin vastauksia samoihin tutkimustehtäviin 

kuin tämän toimintatutkimuksen aloitusvaiheessa. Arvioinnilla haluttiin selvittää 

hoitaja-lääkäri työparimallin kehittymisen vaikutukset. Arviointi vaiheen kysely 

lähetettiin sähköpostitse kohderyhmälle. Kyselyyn vastasi seitsemän, vastaus-

prosentin ollessa 78 %. Tuloksia yleistettäessä tulee ottaa huomioon vastaajien 

vähäinen määrä.  

 

7.1 Arvioinnin tulokset 

 

Arviointivaiheessa tarkasteltiin hoitaja-lääkäri työparimallin kehittymisen vaiku-

tuksia. Arvioinnin kohteena olivat työparimallin vaikutus palveluiden saatavuu-

teen, palveluiden toimivuuden turvaamiseen, työpaikan yhteistyöhön sekä työn 

mielekkyyteen ja määrään.  

 

Kuviossa 7 on yhteenveto frekvensseinä arviointivaiheen kyselyn tuloksista.  

Luvut ilmoittavat, kuinka monta vastaajaa on samaa mieltä väittämän kanssa.  

 

 

Kuvio 7. Työparimallin vaikutukset 
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Kuviosta on hyvin nähtävissä vastaajien yksimielisyys henkilökunnan ja vas-

taanottoaikojen riittämättömyyteen. Toisaalta vastaajat olivat hyvin yksimielisiä 

siitä, että työparimalli vaikutti hoitajien vastuun lisääntymiseen, päivystysaikojen 

riittävyyteen ja työnjaon selkeytymiseen. Vastaajat olivat lähes yksimielisiä 

myös siitä, että työparimallin odotukset toteutuivat, työpaikan yhteistyö lisääntyi, 

puhelinkeskustoiminta parantui ja potilasohjaus selkeytyi. 

 

Terveyspalveluiden saatavuuteen ei työparimallilla saatu merkittävää parannus-

ta, mutta jotakin kuitenkin. Kahden vastaajan mukaan terveyspalveluiden saa-

tavuus parani.  

 

Kiireaikojen saatavuus parantui ja kiireaikoja oli ajoittain. 

 

Terveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi vastaajat olivat esittäneet eh-

dotuksia:  

 

Enemmän henkilökuntaa ja ajanvaraussysteemi niin, että aikoja riittää. Lisää 
aikoja sekä hoitajille että lääkäreille. 

 

Tutkimuksen aikajakso oli lyhyt, joten sen aikana ei terveyspalveluiden saata-

vuuteen saatu parannusta. Kuitenkin aikaisemman tutkimustiedon mukaan (Pel-

tonen 2009) pidemmällä aikajaksolla työparimalli työskentelyllä parannettiin ter-

veyspalveluiden saatavuutta.  

 

Työparimalli ei tuonut pilottiasemalla lisää henkilökuntaa. Vaikka työtehtäviä 

tarkennettiin ja jaettiin uudelleen, oli kaikkien vastaajien mielestä henkilökuntaa 

liian vähän. Vastaajat toivoivat lisää henkilökuntaa seuraavasti:  

 

Lääkäreitä, hoitajia kautta linjan ja lääkäreitä vo -aikojen tarpeeseen vastaa-
maan, Vo -hoitaja ja ajoittain päivystykseen, 5/5 lääkäriä tarvitaan ja hoitohenki-
lökunnan ollessa sairaana tai lomalla pitää löytyä sijaisia; eivät voi kaikki olla 
yhtä aikaa poissa, avustajia /hoitohlö. 
 

Aikaisempaa kokemustietoa tarkasteltaessa pidemmällä aikajaksolla työpari-

mallin muokatessa toimintatapoja saatiin henkilökuntaa riittämään (Outinen 



44 
 

2009).Viiden vastaajan mielestä työparimallin myötä puhelinkeskuksen toiminta 

parantui.  

 

Takaisinsoitto lyhentää jonoja ja vastataan vain oman alueen potilaille joista osa 
on tuttuja. Alueellinen puhelinkeskus helpottaa potilaiden ohjausta oikeisiin hoi-
toketjuihin. Puheluihin voidaan vastata nopeammin. Triage-ohjeistus tutummak-
si ja käyttöön. 
 
Puhelinkeskuksen toiminnan parantamiseksi entisestään vastaajat esittivät: 
 
Toinen vastaaja maanantaiksi ja tarvittaessa muulloinkin.  
 
 

Samanlaisia vastauksia oli saatu aikaisemmilla tutkimuksilla sekä kokemuksilla 

hoitaja-lääkäri työparimallista. Peltosen (2009) tutkimuksen mukaan työpari-

työskentelyllä puhelinneuvonta tehostui.  

 

Terveyspalveluiden toiminnan turvaamisen osalta tarkasteltiin työparimallin vai-

kutuksia päivystysaikojen, kiireellisten aikojen ja lääkärin vastaanottoaikojen 

riittävyyteen sekä potilasjonojen tilanteeseen ja potilaan hoidon ohjaukseen. 

Kaikkien vastaajien mielestä päivystysajat ovat riittäneet niitä tarvitseville, mutta 

lääkäreiden vastaanottoajat eivät riitä.  

 

Enemmän henkilökuntaa, lähinnä lääkäreitä. Virat täyteen ja riittävät tilat. Pitää 
tarkentaa pääsykriteerejä ja ottaa käyttöön Triage. Tekijöitä lisää ja 
pääsykriteereiden tarkentamista. 

 

Viisi vastaajaa oli sitä mieltä, että työparimallin pilotoinnin aikana ei saatu poti-

lasjonoja lyhennettyä. 

 

Työparimalli ei toteutunut odotetusti, malli ei toiminut tältä osin. 
Ehkä jonkin verran lyhentynyt, mutta lääkäreitä tarvitaan enemmän tai muita 
oheispaikkoja lääkäreiltä pois, että olisivat konkreettisesti koko viikon terveys-
asemalla että ajat riittää. 
 

Kaikkien vastaajien mielestä työparimalli selkeytti työnjakoa. Kuuden vastaajan 

mukaan työparimallin myötä saatiin potilaanohjaukseen selkeytystä. 
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Potilaat jakautuvat tasaisesti, ehkä?? Valtimotautipotilaan hoitomalli on helpot-
tanut oikeasti lääkäriä tarvitsevien potilaiden seuloutumista vastaanotoille. Malli 
on aikaansaanut selvästi motivoituneempia hoitajia.  
 

Tutkimuksen tulokset olivat yhtenevät aikaisempien tutkimusten tuloksiin näh-

den. Peltosen tutkimuksen mukaan työparimallin toiminnan kehittyessä päivys-

tystoiminta tehostui ja työnjako selkeytyi.(Peltonen 2009.) 

 

Työparimallin pilotoinnin aikana tiedottaminen ei parantunut. 

 
Kaikille tietoa ajankohtaisista asioista. Ongelma on tiedonvälityksessä, koska 
tietoa tulee niin paljon ja sen kohdentaminen oikeaan osoitteeseen on vaikeaa. 
Hoitaja-konsultaatioilla pystytään hoitamaan monia esim. lääkitys-muutos asioi-
ta. KSH palaverit yms. 
 

Avoimilla kysymyksillä vastaajat arvioivat työparimallin vaikutuksia työpaikan 

yhteistyöhön. Vastaukset on kirjoitettu auki. Vastausten mukaan yhteistyö yli 

ammattirajojen on toimivaa. 

 

Lääkäreiden kesken yhteistyö toimii hyvin. Tapaamiset, konsultaatiot ja monien 

asioiden sopiminen onnistuu sujuvasti. Vastaajat arvioivat lääkäreiden välistä 

yhteistyötä seuraavasti: 

 

Pääasiassa hyvin. Lääkärien välinen yhteistyö toimii mielestäni hyvin. Koulu 
arvosana 9, säännöllisesti tapaamiset ja lomien ja päivystysten sopiminen sujuu 
jouhevasti ilman ristiriitoja. Potilasasioissa konsultaatiot onnistuvat helposti. Hy-
vin, vaikka kontakteja on vähän ja usein ei ehdi konsultoimaan.  
 

Lääkäreiden ja hoitajien välillä yhteistyö on vastaajien mielestä kehittymässä ja 

muotoutumassa tehokkaammaksi. Hoitajien hoitokäytännöt vaikuttavat vastaaji-

en kommenteissa poikkeavan toisistaan. 

 

Varsin sujuvaa omahoitajan ja lääkärin välillä, muuten on kirjavuutta käytän-
nöissä, yksi hoitaja ei kysy koskaan juuri mitään ja toisinaan taas tuntuu, että 
esim. laboratorio kokeiden pyytäminenkin on toisille itsenäisesti vaikeaa. Kuvio 
selvä ja koko ajan tehostuu. 
 

Vastaajien mielestä eniten kehittämistarvetta oli hoitajien välisessä yhteistyös-

sä. Kollegiaalisuus ja ammatillinen yhteistyö vaatii kehittämistä. Asiantuntijuu-
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den lisääminen antaisi mahdollisuuden ammatillisen osaamisen yhdenmukais-

tamiseen. 

 

Välillä hyvin välillä huonosti, mutta toimii. Sivusta seuranneena voisi toimia pa-
remminkin. Ammatillinen osaaminen on erilaista. Kollegiaalisuutta voisi olla 
enemmän.  
 

 Johtajuus on tärkeä osa muutosprosessissa sekä työyhteisön toimivuudessa. 

Työparimallin pilotoinnin aikana johtajuus ei sanottavasti parantunut. Kaksi vas-

taajaa koki johtajuuteen tulleen jotain parannusta. Johtajuuden parantamiseksi 

toivottiin seuraavaa:  

 

Yhteisiä palaverejä lisää. 

 

Kuusi vastaajaa toivoi työpaikalle työnohjausta. Työnohjaus koettiin tärkeäksi 

työilmapiirin parantajaksi ja tasa-arvoisuuden lisääjäksi. 

 

Ahdistaa välillä kun ei voi tehdä työtä niin kuin pitäisi kun ajat eivät riitä. Ulko-
puolista työnohjausta tarvittaisiin, jotta saataisiin ilmapiiri enemmän keskustele-
vammaksi; tällä hetkellä tuntuu, että kovaäänisimpien tahto toteutuu eniten. kri-
teerien ym. ongelmakohtien läpikäyntiä. 
 

Kuusi vastaajaa piti työtään mielekkäänä. Omasta työstä vastaajat löysivät mo-

nia puolia. 

 

Tietty vakiopooli potilaista käy yhä uudelleen vo:lla, yleensä ongelmiin ei ole 
lääketieteellistä ratkaisua ja potilaiden vastuunotto omasta terveydestä on aut-
tamattoman riittämätöntä. Joskus kyllä ihan mielekästäkin hommaa. 
 

Vastaajista neljä piti työmääräänsä liian suurena, kaksi sopivana ja yksi vastaa-

ja koki työparimallin lisänneen työmäärää.Työparimalli oli lisännyt kaikkien vas-

taajien mielestä hoitajien vastuuta potilaan hoidon ohjauksessa. Hoitajien vas-

tuun lisääntymisestä vastaajat löysivät positiivisia asioita. 

 

Täytyy enemmän paneutua potilaan tilanteeseen ja esim. laboratorio kokeisiin. 
Antaa lisää vastuuta ja motivoi kun näkee tuloksia. 
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Työparimallin vaikuttavuutta arvioitiin pilottijakson ajalta vielä asiantuntijuuden 

ja työtapojen yhdenmukaistumisen kannalta. Neljän vastaajan mukaan työtavat 

olivat yhdenmukaistuneet ja työparin työn ja ammattitaidon arvostus oli lisään-

tynyt. Kolme vastaajaa arvioi tunnistavansa työparin asiantuntijuuden parem-

min. Esimerkkinä työtapojen yhdenmukaistumisesta vastaajat mainitsivat: 

 

Valtimotautipotilaan hoitomalli alkaa toteutua pikkuhiljaa. 

 

Hoitajat ja lääkärit toivoivat lisäkoulutuksia sekä erikseen että yhdessä. Mo-

lemmille ammattiryhmille yhteiset koulutukset toivottiin pidettäväksi yhdessä. 

Koulutustoiveina vastaajat toivoivat koulutuksia lihavuuden hoitoon, diabetek-

seen, haavojen hoitoon. Valtimotautien ehkäisynmallin sekä muiden paikallisten 

asioiden läpikäyntiä toivottiin uudelleen järjestettäväksi yhdessä hoitajien kans-

sa. Vastaajat esittivät seuraavanlaisia toiveita koulutuksien järjestämiseksi. 

 

Milloin järjestetään EA-koulutus, joka peruuntui?  
Yhteisiä toimintamalleja voitaisiin luoda lisää, jolloin potilaat ohjautuisivat lääkä-
rin vo:lle.Koulutuksia pitäisi olla n 1/kk (kuitenkin osa on sidottuna päivä- ja päi-
vystystyöhön), samalla tutustuisi ja saisi käsityksen toisten koulutustasosta ja 
asiantuntijuudesta sekä taidoista.  
 

Samanlaisia tuloksia oli saatu työparimallin vaikutuksista aikaisempien koke-

mustietojen mukaan. Henkilöstön yhteistyö parani, työn mielekkyys lisääntyi ja 

työssä viihtyminen kasvoi. Koulutus koettiin tarpeelliseksi. ( Kauppinen 2009.) 

 

7.2 Luotettavuus arvioinnissa 

 

Hoitaja-lääkäri työparimallin kehittymisen arviointi toteutettiin siinä vaiheessa, 

kun työparimalli oli ollut käytössä Lauritsalan terveysasemalla yli puoli vuotta. 

Arvioinnissa luotettavuutta tarkasteltiin toiminnan tuomien muutosten kautta; 

oliko saatu aikaan toivottavaa muutosta, olivatko uudet toimintatavat olleet oi-

keat. Tässä kyselyn luotettavuuden tarkastelussa päti samat luotettavuuskritee-

rit kuin aloitusvaiheessa ja tuloksien julkaisemisessa. Arvioinnin luotettavuuteen 

liittyi myös tutkimuksen vaikuttavuus oman oppimiseni ja kehittymiseni kannalta. 

Oppimiskokemuksena toimintatutkimus oli antoisa ja antoi eväitä jatkossa uusi-
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en näkökulmien helpompaan tutkimiseen. Tutkimus herätti minut havaitsemaan, 

kuinka moni asia voi vaikuttaa potilaan hoidon järjestämiseen ja kuinka vaikeaa 

on muutoksen vieminen eteenpäin. Tutkimustyöllä sain myös henkilökohtaisesti 

mielenkiintoisen näkökulman tarkastella omaa työtäni.  

 

7.3 Arviointivaiheen vastausten kato 

 

Hoitaja-lääkäri työparimallin kehittymisen arviointivaiheen vastausprosentti oli 

78 %. Kysely lähetettiin yhdeksälle henkilölle, joista seitsemän vastasi. Vastaa-

jien kokonaismäärän ollessa pieni, olisi ajatellut kaikkien vastaavan, ottaen 

myös huomioon sen että kysely kohdistettiin nimenomaan pelkästään vastaaji-

en omaan työyksikköön ja siinä olisi ollut hyvä mahdollisuus tuoda esille puuttei-

ta ja kehittämistoiveita. Voihan olla, että pieneen vastaajien määrään  vaikuttaa 

se, että kaikki eivät halua periaatteessa vastata kyselyihin. Kyselynä toteutetta-

van tutkimuksen riskinä on aina se, että kaikki tutkittavat eivät vastaa kyselyyn 

ja vastausten määrä jää pieneksi. Toisaalta sähköpostitse saatuun kyselyyn on 

matalampi kynnys vastata. 

  

Suljetuilla kysymyksillä tehtyyn tutkimukseen voi liittyä myös haittatekijöitä. Vaa-

rana voi olla, että vastaajat eivät välttämättä ota tutkimusta vakavasti, eivätkä 

vastaa siihen huolellisesti ja rehellisesti. Tärkeää oli laatia saatekirje tarpeeksi 

selkeäksi ja motivoivaksi vastaamaan. Avoimiin kysymyksiin vastaajat vastasi-

vat asiallisesti, mutta lyhyesti. 

 

 

8 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

Usein voidaan ajatella, että toimintatutkimuksessa helposti kadotetaan tutki-

muksen alkuperäinen perspektiivi ja tutkija samaistuu kohteeseen liiaksi. Yhtä 

hyvin on kuitenkin ajateltavissa, että juuri samaistuminen onkin tutkimuksen 

onnistumisen edellytys, jolloin toiminnasta tulee tutkimusta ja tutkimuksesta 

toimintaa. Toimintatutkimuksen luotettavuutta pitäisikin koetella ennen kaikkea 

tutkittavaan kohdeyhteisöön tai toimintaan päin. Näin ollen toiminnan kehittämi-

nen olisi tutkimuksen luotettavuuden koetin. (Eskola & Suoranta 2001.) 
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Tämä ajatus kohtaa toimintatutkimuksen arviointiperiaatteita; refleksiivisyyttä, 

havahduttavuutta, toimivuutta, hyödynnettävyyttä sekä historiallista jatkuvuutta. 

Tässä kehittämistyössä koen refleksiivisen otteen kulkeneen tiiviisti rinnalla ko-

ko prosessin ajan. Olen perehtynyt ilmiötä koskevaan teoriatietoon ja siihen pei-

laten tarkastellut toimintamallia kriittisesti. Erityisesti refleksiivisyys on näkynyt 

suunnittelutyössä sekä konsultoivissa keskusteluissa tutkimuksen kohderyhmän 

kanssa. Keskusteluja käydään edelleen osana kehittynyttä yhteistyötä. 

 

Historiallisen jatkuvuuden näkökulmasta toimintatutkimusprosessi sijoittuu tiet-

tyyn historialliseen, poliittiseen ja ideologiseen yhteyteen. Refleksiivisyydessä 

tutkijan tärkeimpänä työvälineenä on hän itse ja siksi tutkijan on tärkeää reflek-

toida omaa rooliaan tutkimuksessa sekä oman identiteetin rakentumisen pro-

sessia tutkimuksen rinnalla. Toimivuusperiaatteen näkökulmasta toimintatutki-

musta arvioidaan sen käytännön vaikutusten, kuten hyödyn kannalta. Havah-

duttavuus perustuu ajatukseen, että hyvä tutkimus havahduttaa ihmisen ajatte-

lemaan ja tuntemaan asioita uudella tavalla. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä. 2007.)  

 

Historiallisen jatkuvuuden näkökulmasta toimintamallin kehittämistyö on ollut 

sidoksissa Lauritsalan terveysasemaan sekä toiminnan kohteena olevaan hoi-

tohenkilökuntaan. Hoitohenkilökunnan erityistarpeet ovat ohjanneet tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen rakentamista. Arvioni mukaan kehitetty toimintamalli 

kohtaa hyvin ne tarpeet ja näkemykset, jotka nousivat esille kyselyissä. Työs-

kentelyn tavoitteena on ollut tuotteistaa mallia, joka kehittää potilaan hoidon 

sujuvaa järjestämistä. 

 

Hyödynnettävyys tarkastelee sitä, voidaanko tutkimuksen tuloksia soveltaa käy-

tännössä ja mitä hyötyä tutkimuksesta on käytännön toiminnan kannalta. Tutki-

muksesta on hyötyä hoitaja-lääkäri työparimallia jalkautettaessa Eksoten muis-

sa työpisteissä, sillä tutkimuksella saatiin näyttöä työparimalli työskentelyn hyö-

dyistä. Työparimalli työskentelyn kehittyessä potilaiden hoito järjestyy entistä 

sujuvammin. 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuus painottui vahvimmin refleksiivisyys-, toimivuus- 

ja havahduttavuusperiaatteiden alle. Muuttuvina tekijöinä voidaan pitää tässä 
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tutkimuksessa ihmisten ajatuksia, asenteita ja toimintaa tutkimusympäristössä. 

Tutkittavien ajatukset voivat muuttua tutkimuksen aikana. Toisaalta nyt saadut 

tulokset ovat ihmisten esiin tuomia ajatuksia tutkittavasta aiheesta, jolloin se on 

sen hetkinen näkemys asiasta. Tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset ajatus-

maailmassa voivat viitata asioiden kehittymisestä positiiviseen suuntaan. Henki-

lökohtaisena motiivinani oli pyrkiä vahvaan refleksiivisyyteen ja kriittiseen toi-

mintamallin kehittämiseen toimintatutkimuksen keinoin. 

 

Havahduttavuuden arvioinnin koin jokseenkin hankalana, sillä toimintamalli, jota 

tämän toimintatutkimuksen keinoin on kehitetty, on jo osin ollut Lauritsalassa 

olemassa. Koko toimintahistorian ajan malli on ollut kokeileva ja joustava, jolloin 

kehitystyötäkin on tehty kaiken aikaa. Tämän opinnäytetyön turvin nuo kehityk-

sen palaset on koottu rajatuksi toimintamalliksi, jossa on uutta ja vanhaa sekä 

sellaisia hiljaisia käytäntöjä, jotka nyt on tuotu esiin. Arvioin havahduttavuuden 

periaatteen toteutuneen erityisesti asenneilmapiiriin suhteen. Koen, että Laurit-

salan työyhteisössä keskustellaan yhä enenevässä määrin ja avoimemmin esil-

le tulleista asioista. Ajatus uusista ajattelutavoista onkin havahduttavuuden pe-

rusajatus.  

 

Eettisyys tarkoittaa koko opinnäytetyöprosessin aikana tehtyjä valintoja peruste-

luineen aiheen valinnasta kohteena olevien asioiden ja henkilöiden kunnioituk-

sen huomioiden aina tulosten soveltamiseen saakka. Opinnäytetyöltä edellyte-

tään rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Eettisyys ilmenee opinnäytetyöhön osallis-

tuvien suhtautumisessa asioihin, joita he prosessin aikana kohtaavat. Lisäksi 

arkietiikan toteuttaminen ilmenee sovittujen toimintatapojen ja sopimusten nou-

dattamisena. Tutkimusetiikka edellyttää, että tutkija huomioi toiminnassaan tut-

kimuksen kohteena olevat henkilöt, heidän omaisensa, rahoittajat, työyhteisön-

sä ja työtoverinsa. Tutkimusotteen eettiset vaatimukset edellyttävät tutkijalta 

eettistä vastuullisuutta. Eettinen vastuullisuus pitää sisällään laadullisen tutki-

musaineiston hankinnan ja tutkimuksen kaikkien vaiheiden tarkan ja rehellisen 

toteuttamisen. Tutkijan on tuotava ilmi tutkimusaiheitaan koskevat valinnat ja 

niiden perustelut. Hoitotieteen tutkimusetiikan tulee olla sopusoinnussa paitsi 

yleisen tutkimuksen etiikan myös hoitotyön etiikan kanssa. (Hirsjärvi, ym. 2003.) 
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Tutkimuksen aikana tarkastelin tutkimustulosten käyttöön liittyvää etiikkaa, ana-

lyysin ja tutkimusraportoinnin etiikkaa sekä tutkimuspoliittista etiikkaa. Tutkimus-

tuloksia käytin niihin tarkoituksiin, joihin olin saanut luvan, enkä luovuttanut tu-

loksia ulkopuolisille. Analyysin ja tutkimuksen raportoinnin etiikan osalta oli 

muistettava, että tulokset esitettiin ja tulkittiin rehellisesti.  

 

Tutkimuspoliittinen etiikka pitää sisällään vastuun tulosten aiheuttamista haitois-

ta. Toisin sanoen myös sellaiset väittämät tulee esittää, jotka eivät ole tutkijalle 

mieluisia.  

 

Eettisyyttä pohdittaessa mietin tutkimustehtävien valintaa, tutkijan ja tutkimus-

organisaation suhdetta, tutkijan ja tiedonantajien suhdetta, aineiston keruuta ja 

tulosten julkaisemista. Tutkimuksen aiheen valintaan liittyi eettisiä näkökohtia ja 

kysymyksiä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen merkittävyys ja eettisyys to-

teutui, sillä tutkimuksesta voidaan odottaa olevan hyötyä sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakkaille, organisaatioille ja kuntien eri toimialueille.  

 

Tutkimustehtävät oli valittu sillä ajatuksella, että niistä saatavan tiedon avulla 

olisi mahdollista kehittää potilaan hoidon sujuvaa järjestämistä sekä parantaa 

yhteistyötä ja yhteistä osaamista. Tutkija oli työsuhteessa tutkittavaan organi-

saatioon ja kohderyhmät tutkijan työtovereita. Aineistonkeruu kyselynä oli hyvä 

tapa, jolla eettisyys, etiikka ja ennen kaikkea vastaajien anonymiteetin säilymi-

nen voitiin tässä tutkimuksessa taata. Toisaalta oli hyvä, että tutkija ja kohde-

ryhmät tunsivat toisensa. Kohderyhmät tiesivät, että tutkija oli luotettava ja 

asiansa osaava. Eettisyyttä lisäsi myös se, että tutkimukseen osallistuminen oli 

vapaaehtoista. Kohderyhmällä oli tieto siitä, että heillä oli oikeus olla osallistu-

matta tutkimukseen tai keskeyttää tutkimukseen osallistuminen halutessaan.  

 

Luottamuksellisuus nousi erityisen tärkeänä asiana juuri siksi, että kyselyt oli 

suunnattu kollegoille, joiden kanssa tutkija on tiiviissä yhteistyössä. Kuulan 

(2006) mukaan  luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että kyselyihin vastaajat voi-

vat luottaa tutkijan antamaan lupaukseen aineiston käytöstä ja käyttötarkoituk-

sesta. Luottamuksellisuuteen liittyy myös se, että kerätty aineisto tuhotaan tut-

kimuksen oikeellisuuden tarkastamisen jälkeen ja että aineistosta esiin nouse-
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vat asiat esitetään yleisellä tasolla, ei yksilötasolla. Luottamuksellisuuteen liittyy 

vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusaineistoa 

ja sen osia ei luovuteta eikä näytetä ulkopuolisille henkilöille. Vaitiolo- ja salas-

sapitovelvollisuus koskee tutkijaa myös sen jälkeen, kun tutkimus on päätty-

nyt.(Kuula 2006.) 

 

Tässä tutkimuksessa oli tutkittavana asia eikä ihmiset. Toisaalta tutkittava asia 

on ihmisten aiheuttama ja vaikuttaa ihmisten välisiin suhteisiin työpaikalla. Tä-

män vuoksi tutkittava asia on arkaluontoinen ja voi aiheuttaa sen, että asiat voi-

daan ottaa henkilökohtaisesti. Tarkoituksena ei ole asettaa ketään henkilöä vas-

tuuseen vaan tutkia ilmiötä. Vaikka tutkimuksessa käytetään tiettyjen yksiköiden 

henkilökuntaa ja kehittämiskohteena on tietty yhteisö, on opinnäytetyön aihe ja 

menetelmä käytettävissä muihin yhteisöihin. 

 

Jokainen tutkimus sisältää lukuisia eri päätöksiä ja siten tutkijan etiikka joutuu 

koetukselle useita kertoja tutkimusprosessin aikana. Tutkimuksen eettisistä on-

gelmakohdista mainitaan muun muassa tutkimuslupaan, aineiston keruuseen, 

kohteen hyväksikäyttöön, osallistumiseen ja tiedottamiseen liittyviä asioita. (Es-

kola ym. 2001.)  Näiden osalta koen eettisyyden toteutuneen varsin hyvin. Eet-

tisesti vaikeinta oli teoreettisen viitekehyksen rajaaminen, mitä  ja kuinka laajasti 

käsittelen teoriaosuudessa.  Pyrin rajaamaan teorian niin, että se koski toimin-

tamallin sisältöä ja pysyi käsiteltävässä aiheessa. 

 

9 POHDINTA 

 

9.1 Tutkimusmenetelmän ja tulosten tarkastelu 

 

Toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä oli tässä tutkimuksessa käytännöllinen. 

Toimintatutkimuksen avulla lähestyttiin tutkimuskohdetta aktiivisen toiminnan 

näkökulmasta. Tutkimusmenetelmäksi valittua toimintatutkimusta voidaan pe-

rustella tutkimuksen tavoitteen ja tarkoituksen näkökulmasta: tutkimuksen tar-
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koituksena oli yhdessä kohderyhmän kanssa kehittää käytössä olevaa toimin-

tamallia siten, että potilaiden hoidon sujuva järjestäminen kehittyisi.  

Tutkimuksen kesto toimintatutkimuksen näkökulmasta oli ajallisesti lyhyt. Syk-

leittäin etenevässä toimintatutkimuksessa olisi tarkoitus jokaisen syklin aikana 

jättää aikaa havainnoinnille. Tässä tutkimuksessa havainnointi jäi liian lyhyeksi.  

 

Hoitaja-lääkäri työparimallin kehittäminen vastasi hyvin pitkälti aloitusvaiheessa 

esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin. Työparimalli ei lisännyt henkilökuntaa, 

mutta työtehtävien uudelleen jako helpotti työ määrää. Potilasohjaus parani pu-

helinkeskuksen hajauttamisen ja sen työn tarkentumisen myötä, mutta vastaan-

ottoaikoja ei saatu riittämään ja hoitajilla käynnit lisääntyivät. 

 

Potilasjonojen lyheneminen ilmeni hoitajilla käyntien lisääntymisenä. Työpari-

malli selkeytti potilasohjausta, säännöllisti konsultaatioaikoja ja lisäsi työmoti-

vaatiota.  Työparimallin myötä työnjako selkeytyi, yhteistyö lisääntyi ja ammatti-

ryhmien välinen ero tasoittui. Konsultaatioajat ja palautekeskustelut edesauttoi-

vat tässä.  

 

Tutkimuksessa tuli esille, että puhelinkeskuksen toiminnan lisäämiseksi tulisi 

tarkentaa kriteereitä, jotka helpottavat hoitohenkilökuntaa potilaan ohjauksessa. 

Ohjausta vaikeuttaa se, että lääkäriaikoja ei ole riittävästi. Tässä tuleekin ky-

seeseen hoitajan ammattitaito potilaan hoidontarpeen arvion tekemisessä, tar-

vitseeko potilas lääkäriaikaa, riittääkö hoitajan aika, onko kyse päivystykselli-

sestä hoidontarpeesta vai riittääkö muutaman minuutin keskustelu. Aikaisem-

missa tutkimuksissa oli puhelinkeskustoimintaa tehostamalla saatu potilaskäyn-

nit vähenemään. Lisäämällä hoitotyön osaamista puhelimessa voidaan potilaita 

hoitaa puhelinneuvonnalla ilman vastaanottokäyntiä. Toisaalta puhelinkeskuk-

sen toimintaan ei yksin hoitajan ammattitaidolla tehdä korjauksia. Puhelimien 

tekninen toimiminen ja puhelimessa vastaavien hoitajien tekninen osaaminen 

ovat myös tärkeitä asiaan vaikuttavia tekijöitä. 

 

Koulutustarpeita tiedusteltiin kyselyissä siksi, että niiden hahmottaminen lisää 

tietoutta ammattiryhmien asiantuntijuudesta ja mahdollistaa tarpeelliseksi koet-

tujen koulutusten kohdentamisen. Vastaajien toivomilla eri ammattiryhmien yh-
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teisillä koulutuksilla voidaan lisätä työtapojen yhtenäistämistä ja työparin asian-

tuntijuuden lisäämistä. 

Yhteenvetona vastausten perusteella hoitaja-lääkäri työparimallin kehittämisen 

vaikutukset olivat myönteisiä. Tulokset olivat yhtenevät aikaisempiin saman-

suuntaisiin tutkimustuloksiin verrattuna. Muissa kaupungeissa oli selkeästi tullut 

esille yhteistyön toimivuuden merkitys. Hyvällä yhteistyöllä hoitaja-lääkäri työpa-

ri tiedosti toistensa asiantuntijuuden, pystyi priorisoimaan työtehtäviä ja tarjoa-

maan asiakkailleen parempia palveluja. Hyvän yhteistyön ansiosta työ oli miele-

kästä ja vähemmän rasittavaa.  

 

Peltosen tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että suunnittelulla ja arvioinnilla sekä 

yhteisillä koulutuksilla ja konsultaatioajalla oli suuri merkitys. Peltosen tutkimuk-

sen mukaan työparimallin aikana työnjako selkiytyi, puhelinneuvonta ja päivys-

tystoiminta tehostuivat. Mallin yhteydessä kehitetyt vastaanottojen suunnitelmal-

liset ja yhtenäiset toimintamallit, henkilöstön riittävyys, palvelujen saatavuus 

sekä tiedottaminen olivat keskeisiä asioita, joiden avulla saatiin potilaiden hoi-

don sujuvuutta järjestettyä paremmin.(Peltonen 2009.)  

 

Samoin tässä tutkimuksessa näytti siltä, että työparimallin kehittyessä työjako 

selkeytyi ja potilasohjaus parani sekä työtavat yhdenmukaistuivat. Myös työn 

mielekkyys lisääntyi työnjaon selkeytyessä. Potilasjonojen lyheneminen näkyi 

hoitajien työmäärän ja vastuun lisääntymisenä. Puhelinkeskustoiminta parantui 

niin, että potilaiden ohjaaminen oikeisiin hoitoketjuihin parani ja vastaaminen 

nopeutui. Sen sijaan terveyspalveluiden saatavuus ja toimivuus eivät näin lyhy-

essä ajassa kehittyneet. Tuloksia tulee tarkastella kriittisesti, sillä vastaajien 

määrä oli pieni ja tutkimusajanjakso lyhyt. Tuloksista voidaan kuitenkin tällä 

ajalla nähdä, että hoitaja-lääkäri työparimallin odotukset toteutuivat suurelta 

osin (kuvio 6). Työparimalli selkeytti työnjakoa, lisäsi yhteistyötä sekä hoitajien 

vastuuta ja työmäärää. Odotukset hoitajien ammattitaidon riittävyydestä ja poti-

laan motivaatiosta omaan hoitoon toteutuivat myös odotusten mukaisesti.  

 

Hoitaja-lääkäri työparimallin kehittämisen arviointivaiheessa esiin nousi kehit-

tämiskohteita, jotka on hyvä huomioida ennen työparimallin jalkauttamista muu-

hun työyhteisöön. Aloitusvaiheen ja hoitaja-lääkäri työparimallin kehittymisen 
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arviointivaiheen kyselyjen tulokset on koottu yhteen alla olevaan taulukkoon 

(Taulukko 1). Taulukossa on nähtävissä aloitusvaiheessa esille tulleet kehittä-

miskohteet ja hoitaja-lääkäri työparimallin vaikutukset potilaiden hoidon suju-

vuuden järjestämisen parantamiseen sekä tutkimuksen aikana esille tulleet lisä-

kehittämiskohteet. 

 

Taulukko 1. Tulosten yhteenveto 

 
Kehittämiskohteet en-
nen työparimallia 

 
Työparimallin vaikutuk-
set  

 
Lisäkehittämiskohteet 

henkilökunnan lisääminen henkilökuntaa ei lisätty, 
työtehtäviä tarkennettiin 
ja uudelleen jaettiin 

henkilökuntaa lisää 
tehtäväkuvan huomioiminen 
palkkauksessa 
tilojen lisääminen 

potilasohjaukseen paran-
tamista 

puhelinkeskus hajautet-
tiin, potilaiden ohjaami-
nen oikeisiin hoitoketjui-
hin parani ja vastaami-
nen nopeutui 

puhelinkeskukseen vastaajien 
lisääminen ruuhka-aikoina 
 

vastaanottoaikojen riittä-
misen turvaaminen 

päivystysajat riittävät 
kiireettömiä aikoja ei saa-
tu riittämään 
hoitajilla käynnit lisään-
tyivät 

TRIAGE- oppaan kertaus ja 
käytön lisääminen 
lääkäreiden työn uudelleen 
järjestäminen 

potilasjonojen lyhentämi-
nen  

potilasjonojen lyhenemi-
nen näkyi hoitajan vas-
tuun lisääntymisenä 

koulutusta lisää  
potilaan hoitoon pääsyn arvi-
oinnin kehittäminen  
 

potilasohjauksen selkeyt-
täminen 

potilasohjaus selkeytyi 
konsultaatioajat 
motivaatio lisääntyi 

hoitomalleja ja  – polkuja lisää 
yhtenäiset ohjeet 

työnjaon selkeyttäminen  työnjako selkeytyi, työ-
tehtävät tiedetään pa-
remmin 
työtehtävät jaettiin uudel-
leen 

yhteisiä palaverejä johtajuu-
den parantamiseksi 
ulkopuolinen työnohjaus 

työtapojen yhdenmukais-
taminen  

ammattiryhmien välinen 
ero tasoittui 
konsultaatioajat ja palau-
tekeskustelut 

pidetään kiinni palautekeskus-
teluajoista 
lisätään koulutuksia 

tiedonvälityksen paranta-
minen 

tiedonvälitys ei parantu-
nut 

tiedon kohdentamisen paran-
taminen 

työpaikan yhteistyön pa-
rantaminen 

yhteistyö parani 
palautekeskustelut 

kollegiaalisuuden ja toisen 
työn arvostamisen lisääminen 
ulkopuolinen työnohjaus 

oman työn mielekkyyden 
lisääminen 

oman työn mielekkyys 
lisääntyi työnjaon myötä 

potilaiden hoidonohjauksen 
arvion kehittäminen 

potilaan valinnan vapau-
den lisääminen 

valinnan vapaus lisääntyi pidetään kiinni potilaan va-
paudesta valita hoitaja 
samat ohjeet kaikille 
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Tulosten mukaan lisäkehittämiskohteiden toteuttaminen on hoitaja-lääkäri työ-

parimallin jalkauttamisen edellytys. Niiden toteuttaminen vaatii ennen kaikkea 

tieto-taidon lisäämistä ja yhtenäisten toimintamallien käyttöönottoa. Yhteisillä 

koulutuksilla, palautekeskusteluilla, konsultaatioajoilla, työnohjauksella, hoito-

malleilla sekä potilaan hoidon tarpeen arvioinnin osaamisen kehittämisellä on 

suuri merkitys potilaan hoidon sujuvuuden järjestämisen kehittymisessä.  

 

Tulokset on koottu yhteen myös posterin (Liite 5) muodossa. Posterin tarkoitus 

on pysähdyttää havainnoimaan millä tavoin työparimalli työskentelyllä voidaan 

potilaiden hoidon sujuvuutta järjestää paremmin. Posteri on työväline muiden 

yksiköiden hoitaja-lääkäri työparimallin kehittämiselle ja jalkauttamiselle muualla 

Eksotessa. 

 

9.2 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli potilaan hoidon sujuvan järjestämisen kehittäminen. 

Tavoite saatiin mielestäni hyvin alulle. Potilaan hoidon sujuvan järjestämisen 

kehittäminen on jatkuvaa kehittämistä, johon toimiva hoitaja-lääkäri työparimalli 

vaikuttaa olennaisesti. Työparimallille aloitusvaiheessa asetetut tavoitteet näyt-

tävät tutkimuksessa suurelta osin toteutuneen. Tutkimuksessa on nähtävissä 

suuntaa antavaa tietoa siitä, että hoitaja-lääkäri työparimallin myötä palveluihin 

pääsy helpottuu ja että hoidon jatkuvuutta voidaan parantaa. Työparimallin 

myötä myös terveysasemien sisäinen potilasohjaus selkeytyy, mikä voi vähen-

tää päivystyskäyntejä, vastaanottojen tarvetta ja loppujen lopuksi erikoissai-

raanhoitoon ohjautuvuutta. Tehokkaampi potilasohjaus ja neuvonta vaikuttavat 

ennen pitkään potilaiden omahoitoon sitoutumiseen ja hoitotasapainon ylläpitä-

miseen. Työntekijöiden näkökulmasta työparimalli lisää työn mielekkyyttä ja hal-

lintaa sekä tiivistää yhteistyötä. Työparityöskentely auttaa osaltaan turvaamaan 

palvelujen saatavuutta. Lääkärien työpanosta voidaan paremmin suunnata nii-

hin tehtäviin, joissa heidän ammattiosaamistaan erityisesti tarvitaan. Hoitaja- 

lääkäri työparimallin voidaan katsoa auttavan vastaamaan valtioneuvoston peri-
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aatepäätökseen, Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelmaan ja entistä pa-

remmin lain edellyttämään hoitotakuuseen.   

 

Tutkimus osoitti hoitaja-lääkäri työparimallin pystyvän vaikuttamaan potilaiden 

hoidon sujuvan järjestämisen kehittämiseen. Työparimallin kehittyessä syntyi 

tuottavuutta, sillä tehtäväjaossa hoitajille siirtyneet tehtävät vapauttavat lääkärin 

muihin töihin. Hoitaja-lääkäri työparimallissa korostuu erityisesti hoitajan kes-

keinen työ sekä osaaminen kroonisten sairauksien hoidossa ja ennaltaeh-

käisyssä. Työparimallissa hoitajien ja lääkärien työ kohdistuu ammattitaidon ja 

yhteistyön kautta potilaiden parhaaksi. Palautekeskusteluissa voidaan yhdessä 

pohtia uusia ratkaisuja esille tuleviin ongelmiin. 

 

Työnjakoa järkeistämällä terveydenhuollon resursseja pystytään kohdentamaan 

paremmin palvelutarvetta vastaavaksi. Työnjakoa kehitettäessä muutosten ar-

viointia tulee suorittaa jatkuvasti toimipaikkakohtaisesti tai alueelisesti. Arviointia 

on hyvä suorittaa sekä henkilökunnan että potilaiden näkökulmasta. Henkilö-

kunnan näkemyksien kuvaaminen auttaa kehittämistyön käytäntöön viemises-

sä. Tämä tutkimus tehtiin hoitohenkilökunnan näkökulmasta, joten potilaiden 

näkemyksiä on sen valossa mahdoton tietää.  

 

Terveydenhuollon työnjaon muuttuessa tulee ottaa huomioon tehtävästä anne-

tut lait ja asetukset. Tehtäväsiirtoja toteutettaessa tulee tarkoin kiinnittää huo-

miota hoitajien lisääntyneeseen vastuuseen. Tähän tarvitaan asianmukaista 

koulutusta ja mahdollisia lakimuutoksia. Myös palkkaus tulisi tässä ottaa huomi-

oon. 

 

Potilaan hoidon sujuvan järjestämisen kehittäminen vaatii henkilöstön välisen 

työnjaon ja tehtäväkuvien muutosta. Tämä vaatii työyhteisön muutosvalmiutta. 

Muutoksen läpivieminen ei ole ongelmatonta. Vanhat menetelmät ja opitut työ-

tavat pitää muuttaa ja tulee oppia tekemään työtä uudella tavalla. Viestiminen 

potilaille uusista käytännöistä vaatii omat haasteensa. Yksittäisen ihmisen tär-

kein kysymys muutoksessa on ”mitä minulle tapahtuu?”  Mieltä askarruttavat 

muun muassa, mitkä tulevat olemaan työtehtävät ja kehitysmahdollisuudet tule-

vassa tehtäväkuvassa. Kysymysten nopealla vastaamisella ja selkeällä selvit-
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tämisellä vähennetään stressiä ja muutosvaiheiden läpikäyminen on helpom-

paa. Uusi asia on aina ymmärrettävä ennen kuin siihen pystytään sitoutumaan. 

Ihminen haluaa nähdä todellisia tilanteita ja loppujen lopuksi päästä kokeile-

maan uutta käytäntöä.  

 

Muutoksessa työntekijöiden ja esimiesten on kestettävä kaaosta ja alussa tun-

tuu, että kaikki asiat ovat sekaisin. Esimiesten tulee luoda henkilökuntaan uskoa 

ja luotaa pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä miettiä henkilökunnan kanssa yh-

dessä ratkaisuja ongelmiin. Johtamisen kehittyminen on näin ollen erityisen tär-

keää.  

 

Muutos työyhteisössä tarvitsee viisi tekijää onnistuakseen: kehittämistarpeen 

määrittely, yhteisen näkemyksen luominen, muutoskyvystä huolehtiminen, en-

simmäiset toimenpiteet ja ankkurointi käytäntöön (Valpola 2007).  Väestövastuu 

hoitotyön muuttuessa hoitaja-lääkäri työparimallilla toteutettavaksi hoitotyöksi, 

otettiin pilottiasemalla huomioon onnistuvan muutosprosessin tekijät. Aloitus-

vaiheessa määriteltiin kehittämistarpeet, suunnitteluvaiheessa luotiin yhteinen 

näkemys ja huolehdittiin muutoskyvystä sekä suunnitelman toteutusvaiheessa 

otettiin ensimmäiset toimenpiteet käyttöön, ja pikkuhiljaa voitiin aloittaa ankku-

roiminen laajempaan käytäntöön. Näin voitiin ajatella onnistuneen muutospro-

sessin toteutuneen. 

 

Opinnäytetyön kokonaisuutta arvioidessani koen onnistuneeni melko hyvin. Ta-

voitteena oli kehittää alkanutta hoitaja-lääkäri työparimallia. Kehittäminen saatiin 

alulle ja sillä havaittiin olevan positiivisia vaikutuksia. Opinnäytetyöprosessi py-

syi suunnitellussa aikataulussa. Toimintamallin muutokset Lauritsalan terveys-

asemalla on kuvattu selkeästi. Niistä voidaan havainnoida mitä hoitaja-lääkäri 

työparimallia kehitettäessä käytännössä tehtiin.  

 

Tuloksia analysoidessa huomasin kyselyiden laadinnassa monia epäkohtia. 

Kyselyt olisin voinut laatia toisenlaisiksi, jotta niiden vastaukset olisi ollut hel-

pompi tulkita. Aloitus- ja arviointivaiheen kyselyt olisivat voineet olla samat. Jos 

nyt tekisin vastaavan tutkimuksen, osaisin laatia kysymykset, väittämät ja vas-
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tausvaihtoehdot toisin. Kyselyillä sain kuitenkin hyvin vastauksia tutkimuskysy-

myksiin, ja avoimilla kysymyksillä vastaajat täydensivät asioita. 

 

Tutkimuksen teoriaosuutta kirjoittaessani tein mielenkiintoisen havainnon, Lau-

ritsalan terveysasema on saanut olla kahteen kertaan tiennäyttäjänä koko kau-

pungin terveyspalveluiden kehittämisessä. Sekä väestövastuu että hoitaja-

lääkäri työparimalli pilotoitiin ensin Lauritsalan terveysasemalle. Toki kehittämis-

työ on ollut järkevää pilotoida pienelle asemalle ja sellaisen henkilökunnan kes-

ken, joka on pääasiassa tullut hyvin toimeen keskenään. Tämä on helpottanut 

muutokseen sopeutumisessa. 

 

Jatkotutkimusaiheena olisi hyvä selvittää potilaiden kokemukset palveluiden 

saatavuudesta ja toimivuudesta. Potilaiden näkemyksistä saisi kehittämistyöhön 

tärkeää tietoa. Toisena jatkotutkimusaiheena voisi olla hoitaja-lääkäri työpari-

mallin työnjaon muutosten ja hoitajien vastuun lisääntymisen vaikutukset palk-

kaukseen.   
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