
Pitkäaikaissairauksien hoidon 
kehittäminen
Case Potku-hanke

Kuopio 17.6.2013
Erja Oksman hankejohtaja

Risto Kuronen hankeylilääkäri

 



●Miksi pitkäaikaissairauksien hoito kehittämisen kohteena?
●Terveyshyötymalli
●Potku-hankkeen konkreettinen tekeminen

●Omahoito
●Pitkäaikaissairaan hoitoprosessi = Sydänmalli
●Hoitosuunnitelma
●Miksi toimintapa muuttui, mikä tukenut Sydänmallin käyttöönottoa?

●Mervin video



Pariporina

Pitkäaikaissairauksien hoito omassa organisaatiossanne

Mikä toimii hyvin?
Mitä haasteita?



Kroonisten sairauksien lisääntymisennuste vuoteen 
2020

Lancet 17.1.09 Editorial

Tackling the burden of
chronic diseases in the USA

- 44%:lla joku krooninen 
sairaus/tekijä
- 2020 mennessä 157 miljoonalla
- lapsista joka kolmannen 
ennustetaan sairastuvan T2D:een

The burden of non communicable diseases in developing countries
Abdesslam Boutayeb and Saber Boutayeb
International Journal for Equity in Health 2005



OECD, Health at a Glance, 2011



OECD, Health at a Glance, 2011





  

XX % potilaista käy vastaanotolla sovitusti

 XX % potilaista käyttää lääkkeitä kuten niitä on määrätty
-  hoidon hyöty jää saamatta
- hoito johtaa odottamattomiin haittoihin

XX % potilaista pesee hampaat suositusten mukaisesti ja näistä XX % oikealla tavalla

XX % potilaista noudattaa terveellistä ruokavaliota

XX % potilaista liikkuu suositusten mukaisesti

XX % potilaista kykenee pysyvään laihtumiseen

Nyt



  

75 % potilaista käy vastaanotolla sovitusti

XX % potilaista käyttää lääkkeitä kuten niitä on määrätty
-  hoidon hyöty jää saamatta
- hoito johtaa odottamattomiin haittoihin

XX % potilaista pesee hampaat suositusten mukaisesti ja näistä 40% oikealla tavalla

XX % potilaista noudattaa terveellistä ruokavaliota

XX % potilaista liikkuu suositusten mukaisesti

XX % potilaista kykenee pysyvään laihtumiseen

Nyt



  

75 % potilaista käy vastaanotolla sovitusti

50 % potilaista käyttää lääkkeitä kuten niitä on määrätty
-  hoidon hyöty jää saamatta
- hoito johtaa odottamattomiin haittoihin

XX % potilaista pesee hampaat suositusten mukaisesti ja näistä XX % oikealla tavalla

XX % potilaista noudattaa terveellistä ruokavaliota

XX % potilaista liikkuu suositusten mukaisesti

XX % potilaista kykenee pysyvään laihtumiseen

Nyt



  

75 % potilaista käy vastaanotolla sovitusti

50 % potilaista käyttää lääkkeitä kuten niitä on määrätty
-  hoidon hyöty jää saamatta
- hoito johtaa odottamattomiin haittoihin

40 % potilaista pesee hampaat suositusten mukaisesti ja näistä 40% oikealla tavalla

XX % potilaista noudattaa terveellistä ruokavaliota

XX % potilaista liikkuu suositusten mukaisesti

XX % potilaista kykenee pysyvään laihtumiseen

Nyt



  

75 % potilaista käy vastaanotolla sovitusti

50 % potilaista käyttää lääkkeitä kuten niitä on määrätty
-  hoidon hyöty jää saamatta
- hoito johtaa odottamattomiin haittoihin

40 % potilaista pesee hampaat suositusten mukaisesti ja näistä 40% oikealla tavalla

30 % potilaista noudattaa terveellistä ruokavaliota

XX % potilaista liikkuu suositusten mukaisesti

XX % potilaista kykenee pysyvään laihtumiseen

Nyt



  

75 % potilaista käy vastaanotolla sovitusti

50 % potilaista käyttää lääkkeitä kuten niitä on määrätty
-  hoidon hyöty jää saamatta
- hoito johtaa odottamattomiin haittoihin

40 % potilaista pesee hampaat suositusten mukaisesti ja näistä 40% oikealla tavalla

30 % potilaista noudattaa terveellistä ruokavaliota

25 % potilaista liikkuu suositusten mukaisesti

XX % potilaista kykenee pysyvään laihtumiseen

Nyt



  

75 % potilaista käy vastaanotolla sovitusti

50 % potilaista käyttää lääkkeitä kuten niitä on määrätty
-  hoidon hyöty jää saamatta
- hoito johtaa odottamattomiin haittoihin

40 % potilaista pesee hampaat suositusten mukaisesti ja näistä 40% oikealla tavalla

30 % potilaista noudattaa terveellistä ruokavaliota

25 % potilaista liikkuu suositusten mukaisesti

<10 % potilaista kykenee pysyvään laihtumiseen

Nyt

Mikko Nenonen





Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim
2008;124(14):1678-9
Pertti Mustajoki



 “Preventive care, care coordination  for  the  
chronically  ill, and continuity of care, which are 
the  hallmarks  of  primary  care,...” 

“People with long-term conditions account 
for around 50 per cent of GP appointments.” 

 “…the number of people with multiple long-term 
conditions (known as multi-morbidity) is set to rise…”

“…an estimated two-thirds of those who have reached
 pensionable age having at least two chronic conditions.”



Chronic Care Model (CCM), kehitys

●Wagner 1996
●Näyttöön perustuvat hoidot ja hoitosuositukset eivät toteudu
●”akuutin tyrannia”
●Pth ei pysty enää pysty vastaamaan kroonisten sairauksien lisääntymisen haasteisiin

●Grumbacher ja Bodenheimer 2002
●Lääkärit uupuvat liian tiukkojen aikataulujen, tehottoman työskentelyn-ympäristön ja 

epäkiitollisen hallinnollisen hässäkän takia
●Lääketieteellinen kulttuuri ihannoi erikoistumista
●Hallinnolliset vaatimukset lisäävät byrokratiaa
●Vaatimukset kovenevat koko ajan
●Sairauksien hoito yhä komplisoidumpaa
●Väestön vanhetessa sairaudet lisääntyvät
●Diagnostiikan tarkentuminen ja medikalisaatio



CCM, kehitys

●”Lääkäri kuin hamsteri juoksumatolla = täytyy juosta kovemmin, jotta pysyisi 
paikallaan”

●Johtopäätökset
●nykyinen järjestelmä ei pysty vastaamaan haasteeseen eikä kovemmin 

yrittäminen toimi
●järjestelmää muutettava



”Synteesi näyttöön perustuvista systeemitason muutoksista, jotka 
vaaditaan pitkäaikaissairauksien hoidon parantamiseksi.”

Chronic Care Model Terveyshyötymalli

www.improvingchroniccare.org www.potkuhanke.fi



Terveyshyötymalli



Akuutti hoitomalli vs. terveyshyötymalli

Sairauskeskeisyys

Reaktiivinen, oireisiin keskittyvä

Episodinen hoito

Fokus parantamisessa

Diagnostisen informaation antaminen

Yksilökontaktit

Lääkärikeskeisyys

Painopiste yksilössä

Yhteen hoitopaikkaan kerralla 
keskittyvä

Erikoissairaanhoidon painotus

”Potilaassa on vika-
minun tehtäväni on
löytää se ja korjata”

Mukailtu: Nurses and doctors working together in New Zealand primary Care (luento)
Sue Pullon ja Fiona Doolan-Noble, University of Otago Wellington CPD-Nelson 2009

Pilvikki Absetz

Potilaslähtöisyys

Suunnitelmallinen hoito

Jatkuva hoito

Fokus taudin hallinnassa

Omahoidon tukeminen

Monimuotoiset kontaktit

Tiimikeskeisyys

Väestön terveys

Yhteisönäkökulma, laaja-alainen yhteistyö

Perusterveydenhuollon painotus

”Potilas tietää ja tekee jo paljon ja
minun tehtäväni on vahvistaa sitä!”

”Potilaassa on vika-
minun tehtäväni on
löytää se ja korjata”

Pilvikki Absetz





POTKU -hanke

●Väli-Suomen Kaste-hanke
●61 kuntaa , n. 1 milj.  asukasta
●I    1.1.2010 - 31.10.2012   6,5 milj. €
●II 1.11.2012 - 31.10.2014   4,4 milj. €
●> 80 % budjetista tk:ille kehittämisen resursointiin
●I:ssä 250 ammattilaista osallistunut  hankkeen tukemaan

kehittämistyöhön
●Pohjanmaan Potku
●Pirkka Potku
●Häme Potku
●Päijät Potku

 

Hankejohtaja Erja Oksman
Hankeylilääkäri Risto Kuronen (50%)
Hankesuunnittelija Mari Sisso (50%)



Kiven heitto vai linnun lento?
 Kehittämispäällikkö Johanna Tulonen-Tapio, THL



Visio: mikä tilanne 3-5 vuoden kuluttua

● Ei synny itsekseen = sen eteen on tehtävä töitä
● On istuttava arvoihimme
● Tulee olla yhteinen, siis jaettu
● On tuotava toivoa

● Jatkuva muutos ilman visiota → turhautuminen kehittämiseen?



*



”Terveyshyötymalli on synteesi näyttöön perustuvista systeemitason 
muutoksista, jotka vaaditaan pitkäaikaissairauksien hoidon parantamiseksi. 
Kyse on siis monesta ja monen tasoisesta (isosta) ajattelutavan ja kulttuurin 
muutoksesta. Potilaan mukaan ottaminen hoitonsa keskiöön on haaste. 
Tiimityö, jossa hoitajan rooli muuttuu eniten ja on keskeinen, on (iso) muutos 
aikaisempaan. Uudenlaista ajattelua ja osaamista vaatii myös se, että 
diagnostisen informaation antamisen sijaan keskitytäänkin potilaan 
voimaantumisen ja omahoidon  tukemiseen. Potku-hanke on osoittanut, että 
nämä muutokset ovat mahdollisia. Samalla perusterveydenhuollon keskeinen 
tehtävä on mahdollista kirkastua ja ammattilaiset löytävät uutta sisältöä 
työlleen. Kaiken lopputuloksena tietysti on se, että potilaamme saavat 
vaikuttavaa ja terveyshyötyä tuottavaa hoitoa.”
(POTKU –hankkeen loppuraportti 2013)



Konkreettinen tekeminen Terveyshyöty-
mallin eri osioissa

●Kaikissa mallin osioissa tavoitteet ja konkreettinen 
toteutus
●Osahankkeiden lähtötilanne kehittämistyöhön erilainen 
ja siten myös painopisteet

●Verkostoitumisen, yhteistyön ja ”parastelemisen” 
merkitys korostui



Yhteisö

●Viestintä!!!
●Johto, ammattilaiset, väestö

●Terveyshyötymalli sisältyy organisaatioiden 
strategioihin, toimintasuunnitelmiin ja/tai 
järjestämissuunnitelmiin

●Yhteistyö ja säännölliset tapaamiset  toteutuivat 
potilasjärjestöjen, apteekkien ja kunnan liikuntatoimien 
kanssa – tietoisuus lisääntyi

●”Yhteistyön kautta on ymmärretty, miten moni toimija 
yrittää tuottaa kuntalaisille terveyshyötyä”. 



Johto

●Johdon ja keskijohdon sitoutuminen kehittämistyöhön avaintekijä 
onnistumiselle 

●Säännölliset kokoukset ja työpajat!
●”Omat joukot opetetaan kehittämään yhdessä johdon kanssa. 
Kehittämisosaaminen jää omaan organisaatioon ja ei ole yksin 
johdon vastuulla.”
●”Hankkeen aikana ymmärrys kehittämistyön tärkeydestä silloinkin 
(tai erityisesti silloin) kun arjen työpaine on voimakas ja kiirettä 
riittää, on lisääntynyt.”



Omahoito

●Terveys- ja hoitosuunnitelma:
●Hanke mukana kansallisen Terveys- ja hoitosuunnitelman 
kehittämistyössä
●Koulutusmateriaali Innowikissä https://wiki.innokyla.
fi/innowiki/display/innoopisto/Etusivu
●Kansallisen otsikoinnin mukaisia, yhdessä potilaan kanssa 
tehtyjä hoitosuunnitelmia noin 6000 
●Auditointityökalu kehitteillä – pilotoitavana osahankkeissa tällä 
hetkellä

https://wiki.innokyla.fi/innowiki/display/innoopisto/Etusivu
https://wiki.innokyla.fi/innowiki/display/innoopisto/Etusivu
https://wiki.innokyla.fi/innowiki/display/innoopisto/Etusivu


Omahoito

●Omahoidon tukeminen:
●Omahoitolomake
●Omahoito/ite –pisteet
●Ikihyvä –elintaparyhmäohjaus
●Tulpparyhmät
●Ryhmävastaanotot mm. Marevan – ja verenpaine 
●Järjestöjen vertaistuki



Palveluvalikoima?
(Care Delivery System) 

●Asiakasvastaavakoulutus alkamassa Laureassa 2014
●= yhteyshenkilö hoitosuunnitelmassa

●Moniammatillinen työskentely – selkeä vastuunjako
●Lääkäri- hoitaja –työparimalli
●Hoitoketjuja eri sairauksille ja Pirkanmaalla monisairaanhoitopolku



Päätöksentuki ja kliiniset 
tietojärjestelmät

●Duodecimin sähköinen Päätöksentukijärjestelmä pilotoitiin 
kolmessa osahankkeessa
●Käypähoitosuositukset ja Terveysportti käytössä
●Kirjaaminen!

●Lääkitystiedot ja diagnoosit –työpajoja 





Mitä omahoito on?



"Sokeritauti on pitkällinen tauti. Se ei yleensä milloinkaan 
parane. Mutta kuten edellisestä käynee ilmi, voi se parantua siinä 
mielessä, ettei se sitä potevalle tuota suuria haittoja. Siihen 
kuitenkin vaaditaan pystyvän lääkärihoidon ohella, että potilas 
itse ymmärtää tautinsa laadun ja on valmis tarmokkaasti ja 
määrätietoisesti käymään hoitoon käsiksi. Sokeritautisen kohtalo 
on suureksi osaksi hänen omissa käsissään.”

Kotilieden lääkärikirja, 1929, toimittanut Karoliina Eskelin 



Omahoito

Omahoito
”Ammattihenkilön kanssa yhdessä räätälöity, 
potilaan tilanteeseen parhaiten sopiva näyttöön perustuva hoito” 

”Avaimia uudenlaiseen hoidon vaikuttavuuteen  ovat  
potilaan  valmentaminen  omahoitoon ja hänen elämänhallintansa tukeminen.”

Omahoidon tukeminen-opas terveydenhuollon ammattilaisille
Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä



  

Ammattihenkilölähtöisyys

Potilaslähtöisyys

Auktoriteettisuhde

Ammattihenkilö
suunnittelee 
hoidon ja kertoo 
hoitopäätöksen, jota 
potilaan edellytetään 
noudattavan

Kumppanuussuhde

Ammattihenkilö kertoo 
potilaalle erilaisista
hoitovaihtoehdoista 
ja neuvottelee potilaan 
kanssa tälle sopivan 
hoitovaihtoehdon 

Valmentajasuhde

Ammattihenkilö ottaa selvää 
potilaan toiveista ja arkielämästä ja 
sovittelee yhdessä potilaan kanssa 
hoidon juuri tälle sopivaksi

Hoitomyöntyvyys 

(comliance)

Hoitoon sitoutuminen

(adherence)

Hoidosta sopiminen

(concordance)

HOITOPÄÄTÖKSEN TOTEUTTAMINEN
ELÄMÄNTAPAMUUTOS

Omahoito

Omahoidon tukeminen-opas terveydenhuollon ammattilaisille
Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä







Mitä Ikihyvä elintaparyhmäohjaus on?

Ikihyvä –elintaparyhmäohjausmalli on Päijät-Hämeessä kehitetty systemaattinen 
hoitomuoto kohonneessa valtimotauti- ja tyypin 2 diabeteksen (T2D) riskissä 
oleville henkilöille. 

Ikihyvä- ryhmäohjauksen vaikuttavuudesta on saatu näyttö yhden ja kolmen vuoden 
seurantatutkimuksissa. 

Type 2 diabetes prevention in the "real world": one-year results of the GOAL Implementation Trial.
 Absetz P, Valve R, Oldenburg B, Heinonen H, Nissinen A, Fogelholm M, Ilvesmäki V, Talja M, Uutela A.
 Diabetes Care. 2007 Oct;30(10):2465-70. 

Type 2 diabetes prevention in the real world: three-year results of the GOAL lifestyle implementation trial. 
Absetz P, Oldenburg B, Hankonen N, Valve R, Heinonen H, Nissinen A, Fogelholm M, Talja M, Uutela A.
 Diabetes Care. 2009 Aug;32(8):1418-20.

'Waste the Waist': the development of an intervention to promote changes in diet and physical activity for people with high cardiovascular risk.
Gillison F, Greaves C, Stathi A, Ramsay R, Bennett P, Taylor G, Francis M, Chandler R.
Br J Health Psychol. 2012 May; 17(2):327-45



Ikihyvä elintaparyhmätoiminta alkanut
●Päijät-Häme v. 2002-
●Lappi v. 2010-
●Etelä-Pohjanmaa v. 2010-
●Pietarsaari-Vaasa v. 2011-
●Pirkanmaa v. 2011

Koulutetut ohjaajat

Ryhmiä v. 2012 loppuun mennessä
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PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ

Ryhmänohjaajien palautteita

●Vertaistuen mahdollistuminen ja mahdollisuudet
●Ryhmäläiset tekevät ryhmän

●asiakaslähtöisyys
●Ryhmäläiset antavat palautetta onnistumisistaan
●Voimaantumisen prosessi nähtävissä 
●Vaatii ”heittäytymisen”

●luotto siihen, että ryhmäläiset tekevät omat löytönsä
●Toimintatavan muutos kaikessa tekemisessä
●Tiedon jakajasta käyttäytymisen muutoksen tukijaksi

●huojennus: ”ei tarvitse olla ”oikeata” neuvoa ja ohjetta



PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ

”Ohjauksella kasvatetaan ryhmäläisten pystyvyyden 
tunnetta: ohjaaja ja ryhmä auttavat osallistujia 
asettamaan itselleen konkreettisia ja realistisia 
kokeilutavoitteita, edetään pienin askelin 
onnistumisen kokemusten kautta.”

”Terveysammattilaisten  tulisi  keskittyä  vahvistamaan  
elämäntapamuutokseen  pyrkivän
● uskoa omaan pystyvyyteen sekä
● ohjaamaan konkreettisten toiminta- ja 
varmistussuunnitelmien tekoon” 

”Tämä on jännä ryhmä, ei anneta valmiita ohjeita,
 täytyy itse miettiä omaa toimintaansa”



PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ

TERVA – 
Päijät-Hämeen
terveysvalmennus



PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ

Terveysvalmennus, mitä opittiin?

● Muutokset muuttujissa pieniä, mutta suurin osa kuitenkin interventioryhmän eduksi
● Kohdentamattomana terveysvalmennuksen vaikuttavuus?
● Ammattilaisen toimintatapa voi muuttua
● Terveysvalmentajista tuli omahoidon tuen erityisammattilaisia 
● Laadun kehittyminen: hankkeen toisella puoliskolla tulokset parempia
● Koulutuksella pystyttiin vakioimaan toiminta, koska potilaiden tuloksissa ei valmentajien välillä 

ollut tilastollista eroa
● Omahoidon tuki käyttämätön potentiaali pitkäaikaissairauksien hoidossa?

Health coaching by telephone to support self-care in chronic diseases: 
clinical outcomes from The TERVA randomized trial.
Patja K, Absetz P, Auvinen A, Tokola K, Kytö J, Oksman E, Kuronen R,
Ovaska T, Harno K, Nenonen M,Wiklund T, Kettunen R, Talja M.
BMC Health Serv Res. 2012 Jun 10;12:147



Visio: mikä tilanne 3-5 vuoden kuluttua

● Ei synny itsekseen = sen eteen on tehtävä töitä
● On istuttava arvoihimme
● Tulee olla yhteinen, siis jaettu
● On tuotava toivoa

● Jatkuva muutos ilman visiota → turhautuminen kehittämiseen?



*



Terveys- ja hoitosuunnitelmalomake

”Kansalliseen käyttöön tarkoitettu 
työväline, jonka tavoitteena on kehittää 
erityisesti pitkäaikais- ja monisairaiden 
potilaiden hoitoa ja voimaannuttaa heitä 
omasta terveydestään huolehtimiseen.” 



Hoitosuunnitelma

Hoidon tarve
Muodostuu yhdestä tai useammasta potilaan tunnistamasta terveysongelmasta. 

Terveydenhuollon ammattihenkilö toimii tukena ongelmien tunnistamisessa
Hoidon tavoite
Se muutos potilaan terveydentilassa, johon yhdessä sovitulla hoidolla pyritään. 

Terveydenhuollon ammattihenkilö toimii potilaan tukena tavoitetta asetettaessa.
Hoidon toteutus ja keinot
Sisältää sekä terveydenhuollon palvelut että potilaan itsensä tai hänen 

tukiverkostonsa toteuttamiksi suunnitellut toimet hänen terveytensä ylläpitämiseksi ja 
parantamiseksi.

Tuki, seuranta ja arviointi
Hoitosuunnitelman toteutumisen tuki ja seuranta sekä hoidon vaikutusten 

arviointi
Suunnitelman vastuuhenkilö
Lisätiedot: Lääkitys ja diagnoosit



Hoitosuunnitelman potilaslähtöisyyttä tukevat 
apukysymykset

Tarpeeni
Miten voin auttaa?
(Mitä ajatuksia omahoitolomake herätti?)

Tavoitteeni
Kertoisitko miten voit nyt ja miten haluaisit voida vuoden päästä?

Keinoni
Mitä teet jo nyt?
Mikä sujuu hyvin?
Mitä haluat kokeilla seuraavaksi?
Minkälaista tukea toivoisit?
(Ammattilaisen käytössä th:n palveluvalikko)

Seuranta ja arviointi
Mistä tiedät meneväsi oikeaan suuntaan?
Miten voit seurata onnistumistasi?
Milloin tavataan seuraavan kerran?



Konkreettinen toteuttaminen

●Hosupotilaat tunnistetaan normaalin vo-toiminnan yhteydessä: 
sekä suurkuluttajia että normikäyttäjiä
●Potilaalle annetaan/lähetetään omahoitolomake, jonka potilas 
täyttää kotona – valmistaa potilasta hosun tekemiseen - ei 
ammattilaisen tiedonkeruulomake!
●Hoitajan kartoituskäynti
●Hoitosuunnitelman tekeminen:

●Potilas, lääkäri, hoitaja + mahdollisesti muita ammattilaisia tai 
omaisia paikalla tekevät yhdessä hoitosuunnitelman – aikaa 
varataan noin tunti
●Potilas ja hoitaja tekevät hoitosuunnitelman ja konsultoivat 
lääkäriä



Potilaiden kokemuksia

”Tämä on helevetin hyvä paperi” 

”Tämä on todella hieno juttu, kuka näin mahtavan idean on 
keksinyt”.

 ”Tämä on juuri sitä, mitä olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten”.

 ”Tulin kuulluksi kaikessa rauhassa”.

”Kerrankin joku kuuntelee ja ottaa asiat hoidettavaksi.”

”Nyt tiedän itse, että mitä teen ja koska.”

”Potilas koki tulevansa kuulluksi, ohjeet kuinka toimia akuutissa 
tilanteessa, kirjattu hoitosuunnitelmaan”.

 .



Potilaiden kokemuksia

 ”Potilas koki saaneensa  asioihinsa järjestystä”.

  ”Koki hyväksi kun kokonaisuus kartoitettiin (kotiolot, jaksaminen ja 
avun saaminen sinne)”.

 ”Omaishoitaja hyötyi ja tietysti potilas kun kartoitettiin potilaan 
todellinen tila”.

 ”Selkeät suunnitelmat vähän auttaneet eteenpäin arjen 
selviytymisessä.

 ”Etukäteen suunnitellut  / sovitut käynnit tukevat omahoitoa / 
pärjäämistä.”

” Oli tyytyväinen omiin asettamiinsa tavoitteisiin ja niihin 
realistisesti pyrkii.”

.



Ammattilaisten kokemuksia

” Ja muistan itsekin siellä ajatelleeni, että taasko tuo täällä ja 
samanlaiset vaivat joka kerta. Ihania tyyppejä silti ja oli kiva 

tutustua vähän paremmin ☺.”

”Potkun alkuvaiheessa tuntui vaikealta ja kummalliselta, ajatus siitä, 
että potilas olisi mukana määrittämässä hoitotavoitteita. Potkun 
myötä on kirkastunut ajatus siitä, että potilas oikeasti kuitenkin 
toteuttaa vain sen, mihin on sitoutunut noudattaen oman 
tulkintansa mukaan lääkärin ”määräyksiä.” 

”Auttanut katsomaan omaa työtä osana isompaa kokonaisuutta: 
potilaan etu on tärkeä, mutta myös se, että tehtäisiin työtä entistä 
vaikuttavammin ja kohdennetaan niihin, joiden hoitoon erityisesti 
panostamalla koko terveyskeskus hyötyy ja samalla koko 
yhteiskunta.”



Ammattilaisten kokemuksia

”Omasta näkökulmasta se, että saa luvan olla hoitaja, joka 
kuuntelee ja kannustaa”

”Keskeisintä on ollut ajatusmaailman muutos potilaslähtöisemmäksi 
Yhdessä tehdyllä suunnitelmalla luodaan turvallisuutta ja 
jatkuvuutta potilaiden hoitoon sekä selkiytetään ammattilaisten 
toimintaa” 

”Työn sisältö on muuttunut täysin. Teen työtä 
kokonaisvaltaisemmin, näen asiakkaan kokonaisuutena. En katso 
vain sitä miksi on tullut vaan selvittelen taustaoja ja otan enemmän 
asiakkaan mukaan omaan hoitoonsa”



Ammattilaisten kokemuksia

”HOSU – toki vie potilasaikaa kun ne tekee, mutta vaivannäkö 
maksaa takaisin positiivisessa mielessä”

”Potkun myötä olen ymmärtänyt, että on täysin välttämätöntä 
ottaa potilas mukaan paljon aiempaa aktiivisemmin oman hoitonsa 
suunnitteluun ja pyrkiä etsimään juuri hänelle sopivia ratkaisuita. 
Muuten ei lopputulos ole hyvä.”

”Itselle tuli sellainen tunne, että olivat tyytyväisiä siihen, että heillä 
kerrankin oli aikaa puhua kaikki asiat ja käynnit suunniteltiin ja 
annettiin myös ”lupa” tulla jos akuuttia! Ennen heille kaikki oli 
akuuttia!”



”TOIVO SAI POTKUT”

●HOITOSUUNNITELMA
● &

●YHTEYSHOITAJA



 Ennen potkuja
●Pitkäaikaissairauksina: diabetes, astma, kihti, uniapnea, verenpainetauti, 
polyneuropatia, keuhkoembolia -09, joka marevanisoitu. Marevanhoito 
pysyvä.
●108 yhteydenottoa vuonna 2010, joista

●puheluita 4 lääkärille    
●puheluita 16 terveydenhoitajalle
●lääkärissä käyntejä 23
●terveydenhoitajalla käyntejä 21
●sairaanhoitajalla käyntejä 10
●asiointi terveyskeskuksen vastaanoton luukulla lähes päivittäistä, 
puheluita ajanvaraukseen viikoittain.
●laboratoriossa käynnit 34 

●Fidd otettu 9 x, vastaus aina normaali
●Uraatti otettu 10 x, vastaus aina normaali



Potkujen jälkeen Toivolle tehtiin 
hoitosuunnitelma 

● Toivolle nimettiin yhteyshoitaja, joka kutsui potilaan vastaanotolle.
●Yhteyshoitajan vastaanottoon varattiin tunnin aika. 
● Kutsukirjeen mukana potilaalle lähetettiin omahoitokaavake kotiin, 
jonka hän täytti ja toi mukanaan vastaanotolle, tämä toimi pohjana 
hoitosuunnitelmalle.
●Yhteyshoitaja täytti yhdessä potilaan kanssa alustavasti 
hoitosuunnitelman
● Hoitajan vastaanoton jälkeen Toivolle varattiin lääkärille tunnin 
aika. 
●Lääkärin vastaanotolla paikalla olivat: Toivo, hänen yhteyshenkilö, 
yhteyshoitaja ja lääkäri. 
●Hoitosuunnitelma tulostettiin ja sen allekirjoittivat Toivo ja lääkäri, 
tällä tavoin Toivo sitoutui hoitosuunnitelmaan.



TOIVO Ennen Jälkeen

Käynnit lääkärillä 23 9 (7 suunniteltua, 2 ei-
suunniteltua)

Puhelut lääkärille 4 6

Käynnit 
terveydenhoitajalla

21 24

Käynnit sairaanhoitajalla 10 5

Käynnit laboratoriossa 34 17

Kustannukset 5614 € 3134 €
Aika (lvo) 30 min:11.5h 

20 min: 7.7 h
30 min: 4.5 h
20 min: 3h

XXXX:ssä on noin 300 suurkuluttajaa, joiden todelliset 

kustannukset ovat: 4000-6000€/vuosi/kuluttaja, yhteensä 

kustannukset vuodessa 1 200 000-1 800 000€/vuosi  



Käyntimäärien tarkastelu ennen ja jälkeen 
hoitosuunnitelman

Aineisto 239 potilasta
Käyntejä hoitosuunnitelmaa edeltävänä vuonna (lääkäri+hoitaja)
●0-1 5,4% (13,7%)
●2-10 57%  (76,5%)
●> 10  37% (9,7%)



Käynnit koko aineistossa (N=239)



>10/v
n=89

≤10/v
n=149 



Case Asikkala, 10 hosu-potilasta, käynnit 
lääkärillä/hoitajalla 1v. ennen ja jälkeen hosun

Lääkäri päivystys 39 % ↓
Lääkäri suunnitellut 34 % ↓
Lääkäri puhelut 44 % ↓

Yhteensä  39 %↓

Hoitaja vastaanotot   8 % ↓
Hoitaja puhelut 24 % ↑

Lääkäriltä vapautui

63 päiv. käyntiä
26 vastaanottokäyntiä
34 puhelinkontaktia

= 26 tuntia



*

What’s the matter?
What matters to you?



Prosessin mukaista toimintaa 
tukevia tekijöitä

●Johdon sitoutuminen ja tuki – yhteinen visio
●Toiminnan läpinäkyvyys, seuranta ja arviointi  - esim. hosupotilaille 
annetaan pidempi vo-aika
●Säännölliset yhteiset kokoukset
●Osallistavat kehittämismenetelmät – työpajatyöskentely
●Moniammatillinen yhteistyö – tiimityö, lääkäri-hoitaja työparimalli
●Alueellinen yhteistyö ja verkostoituminen – ”parastelu”
●Järjestöt, apteekit, kunnan muut toimijat mukaan – osataan ohjata 
potilaita erilaisiin palveluihin
●Vuorovaikutus – motivoiva ja voimaannuttava työtapa – Potilas 
kuljettajan paikalle!



“Interest and engagement in your patient’s life story
is not just a question of politeness;
it is a ‘hard’ biomedical issue.
The doctor-patient relationship 
can be a significant source of healing.”

   Lin Getz

Petri Tamminen

”…hyvin yksinkertaiset teot riittävät - toisen tunteen 
noteeraaminen ja kokonaisena kohteleminen. Eikä ainoastaan 
riitä vaan ne saavat aikaan suoranaisia ihmeitä, siis vapauttavat
syyllisyydestä ja peloista ja laittavat liikkeelle 
ihmisen omat voimat. 2000-lukua eletään ja kehittyneitä ollaan,
mutta ihminen kaipaa edelleen hyvin vanhanaikaisia asioita.”



Oleon tarina



Oleo

● Leo Mezzotapoli alias Oleo Pazzo
● Syntyi 111 vuotta ennen kuolemaansa laivassa Turkin rannikolla
● Perhe asettui Italiaan
● Äiti mustalainen Kataloniasta ja isä kalastaja Kyprokselta
● Taitava kokki ja puutarhuri, innokas tutkimusmatkailija



Oleon matkat

● 15-40 vuotiaana matkusteli ympäri Välimerta polkupyörällään 
etsien uusia oliivilajikkeita ja tapoja valmistaa niitä ja niistä

● Kaverina andalusialainen vuohi ”El Billy”, jonka oli opettanut 
haistamaan oliiveja ja kiipeämään puuhun tuomaan näytteen 
oliiveista



Oleon ”lääkkeet”

● Kehitteli Välimeren yrteistä ja kasveista öljyjä ja marinadeja, 
joiden tarkoitus oli mm. lisätä ruokahalua, parantaa potenssia ja 
auttaa unettomuuteen

● Tuskin auttoivat, mutta ketä kiinnosti, koska ne maistuivat 
herkullisilta!



Oleon viisaudet:

 Kuinka elää terveellisempi ja onnellisempi elämä

● Syö enemmän kalaa, tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja 
viljatuotteita

● Maista muutama oliivi päivässä
● Juo punaviiniä säännöllisesti, mutta kohtuudella
● Harjoita päivittäin 30 minuuttia hellävaraista liikuntaa
● Kuuntele hyvää musiikkia
● Ole kiltti eläimille
● Sano ”Ole hyvä” ja ”Kiitos”



Kiitos!


