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Taustaa ja juuret
• Tiedetään, että esimerkiksi Oulussa 10 % asukkaista kerryttää 81 % 

kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista (Leskelä ym. 
2013). 

• Yhteispäivystyksen palveluita paljon käyttävien tulosyy ei usein ole sama 
kuin palvelun todellinen tarve, eikä nykyinen järjestelmä ole onnistunut 
auttamaan heitä riittävästi. Yhteispäivystyksen palveluita paljon käyttävät 
ovat keski-ikäisiä ja monisairaita ihmisiä, jotka kärsivät usein 
elämänhallinnallisista ongelmista. Heitä on kaikista Oulun kaupunkilaisista 
0,2 prosenttia, ja he vastasivat 14,9 prosentista kaikista Oulun kaupungin 
asukkaiden tekemistä käynneistä. (Hannus, Kurkela & Palokangas 2015). 

• Taustalla voivat olla kuormittavat tunteet, joiden syyt ovat epämääräisiä ja 
ratkaisuihin ei ole päästy.  Tunteet voivat esiintyä erilaisina kipuina, 
epämääräisenä pahana olona 



Toimintamallin taustalla on ajatus moniammatillisen työn 
kehittämisestä: 
Asiakkaan/potilaan tullessa vastaanotolle yksi moniammatillisen 
tiimin jäsen ottaa asiakkaasta ”kopin”, mallia hyödyntäen yksi 
työntekijä ottaa vastuun asiakkaan tilanteesta yhdessä asiakkaan 
kanssa. Asiakas tietää, että on olemassa yksi henkilö, jonka kanssa 
hän jatkaa eteenpäin. Kun asiakas on löytänyt tilanteeseensa sillä 
hetkellä parhaan ratkaisun, moniammatillinen tiimi kokoontuu ja 
tekee johtopäätöksiä. Paras ja vaikuttavin tulos, on kun asiakas 
pärjää elämässään. 



Tavoite:

• Kehittää toimintamalli kuormittavien tunteiden tiedostamiseen, 
refektointiin ja uusien merkitysten löytämiseen. Tavoitteena on 
asiakkaan resilienssi.



Toimintamallin kehittämisen vaiheet ja 
menetelmät:
Kehittämisprosessissa on hyödynnetty toimintatutkimuksen vaiheita ja 
toimintatapoja

Ensimmäisessä vaiheessa toimintamallia taustoitettiin olemassa olevan 
tutkimustiedon avulla
Toisessa vaiheessa sairaanhoitajaopiskelijat käyttivät ja arvioivat mallia
mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventävässä harjoittelussa.   He 
reflektoivat mallia työpajoissa. 

Kolmannessa vaiheessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset käyttävät
mallia asiakastilanteissa. Mallin toimivuutta arvioivat asiakkaat, 
ammattilaiset ja tutkijat. 



Aineisto koostuu:
• Opiskelijoiden esseistä ja reflektiivisissä työpajoissa käydyistä

keskusteluista

• Ammattilaisten kirjoittamista dokumenteista ja fokusryhmä-
keskusteluista

• Aineisto on analysoitu sisällönanalyysia käyttäen



Toimintamalli



Seuraavat vaiheet kehittämistyössä:

• Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset jatkavat mallin käyttämistä ja 
arvioivat sitä

• Aloitamme myös yhteistyön Lapset puheeksi- mallin tutkijoiden 
kanssa. Keskitymme siinä yhteistyössä erityisesti 
verkostotapaamisten kehittämiseen.
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