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POTILASOHJAUS

Mitä tarvitaan? Millä keinoin? 
Mikä riittää?



Ohjaus
Oppimistilanne, jossa henkilö tutkiskelee, 

pohtii ja arvioi omaa tilannettaan sekä 
suunnittelee omaa toimintaansa yhdessä 

osaavan ammattilaisen kanssa. Hän saa myös 
tietoa, neuvoja ja ohjeita, jotka soveltuvat juuri 

hänen arkeensa.

Vaikuttavuus tilanteen tavoite

Erilaisia tavoitteita eri tilanteissa:

korostuu eri asiat
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Päiväkirurginen potilasohjaus 
(Rajala ym 2018)

N=600, vastaus% 39 (n=236)

(Kyselylomake/Kääriäinen 2007)

81% potilaista tyytyväisiä 
ohjausvuorovaikutukseen vrt 45 henkilöä EI

77% ohjausresurssiin (henkilöstö, materiaali,  
tilat…)

Mikä oli niiden 364 potilaiden näkemys, jotka 
eivät vastanneet???
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Haasteita 
huomioida
❑ Tunteet
❑ Oman elämän 

asiantuntijuus
❑ Kysymisen tila



Palvelujen
integraatio: yhteistyö

Tarpeen mukaiset 
kokonaisuudet

Sujuva, oikea-aikainen, 
osaamiseen perustuva 

hoito- ja palveluketju

Digitaalisuus: 
tieto, tuki
Digitalisoitu arki
Tiedon kulku
Toimivat järjestelmät

ASIAKAS-

LÄHTÖISYYS

Ohjaus tänään - haasteena

Kohtaaminen

Henkilöstön
vaihtuvuus

Moni-
toimijaisuus

Moni-
ongelmaisuus

Sähköiset
sivustot

Omahoidon
välineet

OSAAMISEN HAASTE!!

Lähiverkosto

Vertaiset, 
kokemus-

asiantuntijat



Asiakaslähtöisyys = Toimintakulttuuri!
(työkäytännöt, puhe, kohtaamiset, opasteet, 
kirjaaminen, hoito-ohjeet….)

Asiakkuus alkaa jo ennen kuin tullaan asiakkaaksi: 

muodostuu KAIKISTA asiakkaan kohtaamisista, tunteista, 
mielikuvista – Kutsukirjeet, näkyvillä oleva toiminta 
(nettisivustot: kuvat, ohjeet, videot….)  Miten avaamme 
palvelut konkreettisesti auki potilaan sanoin?

Miten asiakas näkee, kokee organisaation, millaisia 
odotuksia hänellä on? 

Asiakkaiden toivomat toimenpiteet/teot näkyväksi



POTILAS

KANSSATOIMIJA

SUBJEKTI

YKSI TULOKSEN 
TEKIJÖISTÄ



HOITOKETJU

HOITOKETJU

HOITOKETJU

Palvelujen integraatio:  →
Toimijakenttä laajenee….

Painopiste rutiineista vaativiin potilastapauksiin….

Joudunko taas 

uudelleen 

selittämään? 

Kuka hoitaa….?

ASIAKAS SANANSAATTAJA?

Organisaatio- ja ammattirajojen ylittäminen 
– osaamisen yhdistäminen 



Palvelujen integraatio →

monitoimijainen/monialainen yhteistyö

Yhteinen ymmärrys asiakkaan kokonaisprosessista: 
yhteinen päämäärä, tavoitteet, vastuut 
keskustellaan
(roolit, tehtävät, velvollisuudet)

Työnjako asiakkaan lähtökohdista:
Tarkoituksenmukainen työnjako 
rakentuu aina uudestaan



OHJAUS HOITO- JA PALVELUKETJUSSA

Tavoite
Erikois-

sairaanhoito

Tavoite
Perus-

terveydenhuolto

Tavoite
Perus-

terveydenhuolto

Koti Koti

PuhelinNetti-
sivustot

Mobiili

Kasvokkain

yksilöohjaus

Kasvokkain

ryhmäohjaus

Sähköposti

Skype 
tms.

JATKUVUUS!!!!Yhteistyö: alueellinen, yksiköiden välinen!

Tietoisuus eri tasojen ohjauksesta yhteinen, kehitystyö yhdessä: 
kokonaisuus haltuun

Robotti

https://www.ksshp.fi/fi-FI/Potilaalle/Potilasohjeet/Tekonivelpotilaalle

https://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01285/ETUSIVU_TEKONIVELPOTILAAN_HOITOKETJU.html

https://www.ksshp.fi/fi-FI/Potilaalle/Potilasohjeet/Tekonivelpotilaalle
https://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01285/ETUSIVU_TEKONIVELPOTILAAN_HOITOKETJU.html


Huomioita……
Hoitoketjut Terveysportissa – ”osa linkeistä  
toimii vain jos lukijalla tai hänen 
taustaorganisaatiollaan on käyttöoikeus…”

Ohjausta ei näy….

Ammattilaisten työkalu … vrt miten tuetaan 
potilaan toimijuutta????

”Hoitoketju on kuvaus sairauden hoidosta ja 

työnjaosta sairaanhoitopiirissä. Se on suunni-

teltu ensisijaisesti ammattilaisten käyttöön 

auttamaan sairauden ennaltaehkäisyssä, tun-

nistamisessa, hoitoon ohjaamisessa ja hoidos-

sa. Potilaan hoito suunnitellaan aina yksilölli-

sesti.” 



Terveyskylä:
https://www.terveyskyla.fi/leikkaukseen/leikkaukseen-tulijalle/leikkauksen-
j%C3%A4lkeen/kotiutuminen

Ovat yleisohjeita – miten oman potilasryhmän 
kohdalla poikkeaa??

https://patients.uroweb.org/

https://www.terveyskyla.fi/leikkaukseen/leikkaukseen-tulijalle/leikkauksen-j%C3%A4lkeen/kotiutuminen
https://patients.uroweb.org/


Palvelujen integraatio →
dokumentaation haaste

Yksi yhteinen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma 
laadittu yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä (ja 
palveluihin osallistuvien palveluntuottajien kanssa?)

Asiakastiedon saavutettavuus – miten kirjattu, 
tiedonkulku??

Kirjatun tiedon käyttö asiakastilanteessa?

Dokumentaation vuorovaikutteisuus

Paljon palveluja käyttäville 
palveluohjausta ja laaja-alainen 

asiakassuunnitelma

Miten yhdessä laatiminen
ymmärretään?
”HoPaSu”



Teknologia

Ajasta ja paikasta riippumattomuus

Virtuaalitodellisuus

Automaatio

Tilakäsityksen muutos

Monitorointi

Itseorganisoituvat ryhmät

Visuaalisuus

Yksityisyyden menetys

Vertaisarviointi

Etämittarointi

Etäpalvelut

Robotiikka

Tekoäly, Datan 
yhdistäminen

Tietosuhteen muutos

Mitattu minä

Geenikartta

DIGITALISAATIO haastaa ohjaustyötä monella 
tasolla…… Tietovarannosta 

huolehtiminen: 
muuttuvaan 

tietoon 
reagointi?

Tulkinta- ja 
päättely-
taidot?

Ohjaustaidot? 
Tekniset 
taidot?

Asenne?



Digitalisaatio→Hoitajan roolin muutos

▪ Tiedon loputtomuus…….

▪ Terveydentilan analyyseja – asiantuntijan mielipide 
välittömästi + koneet suorittaa monimutkaisia 
päättelytehtäviä,  ohjaavat valintoja, hoitoja (päätelaite 
ymmärtää puhetta, kuvaa, tekstiä)

▪ Mobiilisovellukset omahoidon seurannassa

▪ Uusi hoitoteknologia kotona 

▪ Etäpalvelut

▪ Virtuaalitodellisuus – omahoidon harjoittelua potilaan ja 
hänen läheistensä kanssa samassa tilassa eri puolilla 
maapalloa?



DIGITALISAATIO
→ viestinnälliset haasteet

Viestinnällisiä erityispiirteitä: 
Lyhyet ilmaisut (sp, mobiili ym.)
Etäohjaus: puhelin, videoyhteys
Muut: artikkelit, blogit, webinaarit……
Asiakkaiden omat tiedostot (mittaukset, videot)

Potilasohjeet, hoitokokonaisuuksien julkiset kuvaukset:
visuaalisuus + sanallinen sisältö, kuvaa, videota, 
vuorovaikutteisuuden kytkeminen



Sähköiset menetelmät 
ohjauksessa

Tärkeätä:
Kasvokkain tapahtuvan ohjauksen 
ja sähköisen yhdistäminen!!
Henkilökohtainen palaute, 
räätälöity ohjaus!!
Sosiaalinen tuki!
(Brouwer ym, 2011, Free ym. 2013)

Tuore raportti: Kaasalainen & Neittaanmäki 2018/JY
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Verkkoympäristöt 
monimuotoistuvat, 
laajenevat 

megatrendi - Yhä enemmän 
tarjolla digitaalisia 
vaihtoehtoja verkossa, 
myös viranomaispalveluissa

Ladattu suuria odotuksia 
monella sektorilla

Tarve: 

tehokkaita, käytännönläheisiä 
menetelmiä ja toimintamalleja 
sekä yksilö- että yhteisötasolla

Haasteeseen tartuttava rohkeasti 
ja ennakkoluulottomasti

Digimaailma, käyttötavat 
koko ajan muutoksessa



Kavereiden kanssa netissä  → sähköinen asiointi ei ole 
tuttua

Verkkopalvelua voi olla vaikea käyttää

Digitaalinen lomake + monimutkainen elämäntilanne,        
→ avun tarve

Yksisuuntainen sähköinen lomake voi  olla hämmentävä

Nuorella ei ole tietoa palvelusta → henkilökohtaisen 
kontaktin kaipuu

HUOM: 
Digitaalisuus ei ole kaikki…..
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Haasteita digiohjauksessa
Sovelluksen valinta
Tarjonta laajaa – läpikäynti työlästä, aikaa vievää, 
monialaista
Itsenäinen tarttuminen ei helppoa
Vrt: NHS: kansalaisille sivusto luotettavista sovelluksista
Tukea? Opetteluun, käyttöön ottoon

Monialaisen osaamisen tarve kehittämisessä - vaativaa
substanssiosaamista
käytäntöjen tuntemista 
kohderyhmän tarpeiden tunteminen 
graafinen osaaminen
it-osaaminen
tutkimusosaaminen: kehittämistarpeet, tulokset
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KOHTAAMINEN



Vuorovaikutus ja merkitykset
(Kettunen & Gerlander 2013)

sisältö- ja suhdeulottuvuus

Epätietoisuus

Taidot, kyvyt

Tiedon tarve

Ärtymys

Väsymys

Elämäntilanne: koti, kaverit

Odotukset

Kokemukset

Jännittäminen

Syyllisyys

Huono 

omatunto

Asenne

Tavoitteet
Arvot



Järjestelmä

Organisatoriset tekijät

Ohjauskeskusteluun osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä

Vuorovaikutustekijät

Tieto

Vaihtoehdoista

Tuloksista

Omista 

arvoista

Mieltymyksistä

Valta

Havainnot

vaikuttamis-

mahdollisuuksista

Luottamus omaan 

tietoon

Vuorovaikutus-

taidot

YKSI-

LÖLLINEN

PÄTEVYYS

OSALLIS-

TUA

Työnkulku

Aika

Jatkuvuus
Tapahtumapaikka

Keskustelun,

aihe, luonne

Henkilön

ominaisuudet

Odotukset 

mukanaolon

tuloksista
Tarve

valmistautua

Informaation

tarjoaminen

keskustelun

luonteesta
Tukea

puhua,

ilmaista 

Asiantuntijan

kielenkäyttöTietämisen erot

Luottamus

Asiantuntijan

ihmissuhde-

ominaisuudet
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Farmaseutti

Asiakkaan verkoston synty?
Verkoston hallinta?

lääkäri
hoitaja

fysioterapeutti

ravitsemusterapeutti

lääkäri

sosiaalityöntekijä

fysioterapeutti

lääkäri

SOTEkeskus

Kuntoutusyksikkö

Sairaala

LÄHIPIIRI

puoliso

vanhemmat

hoitaja

hoitaja

fysioterapeutti

lääkäri

Asiakkaan kyvykkyys 
= yksilön ominaisuudet + vuorovaikutussuhteiden tulos

lapsi

hoitaja

Kotipalvelu

palveluohjaaja

kotihoidon työntekijä

Siivooja



Kerroinkohan nyt 

kaikki oleelliset asiat 

Osasinkohan poimia 

juuri tähän 

tilanteeseen kuuluvat 

tiedot

Pitäisiköhän mainita 

siitä mitä se 

sydänlääkäri sanoi…

Pitäisiköhän vielä 

puhua siitä 

ravitsemusterapeutin 

ohjeesta…

Ne siellä 

kuntoutuksessa kyllä 

oli tuosta toista 

mieltä

ASIAKAS TULKITSIJA??

Miten tuetaan aktiivista toimijuutta?
Miten autetaan käsittelemään hoidon
ristiriitoja, näkemysten erilaisuutta? 
Uusia hoitotyön toimintakäytäntöjä?ASIAKAS TOIMIJA??

”tulee kutsu, ohjeet, hoitosuunnitelma”… 
→ passiivisen odottelijan rooli Miten valmistautua?



MUUTOS ~ hoipertelua……

TAPAHTUMA?

PITKÄ TIE?TahtoaTietoa

Toimintaa

Havaintoja

Uskoa

Uudelleen 
arviointia

Oppimista

Psyykkistä 
prosessointia
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Millaista muutosta tavoitellaan?



Terveyskäyttäytymisen muutoksen prosessimalli
(Health Action Process Approach, HAPA)

Pystyvyyden 
tunne

Tulos-
odotukset

Riski-
tietoisuus

Pystyvyyden 
tunne toiminnan 
ylläpitämisessä

Pystyvyyden 
tunne 

repsahduksissa

Muutos-
aikomus 

Toiminnan 
suunnittelu

Varautumis-
suunnitelman 

tekeminen

Toiminta & 
ylläpitäminen

Schwarzer 2008; Schwarzer ym. 2011

Sosiaaliset 
resurssit

Toiminnan 
ohjaus

ITSESÄÄTELY

Motivoitumisvaihe Tavoitteluvaihe

Aikomusta harkitsevat        – aikojat      - toteuttajat

Minulla on riski…jos 
en muuta…

Odotan, että 
muutoksesta seuraa

Minä kykenen 
tekemään muutoksen



MUUTOSPROSESSI - Vaiheen 
tunnistaminen + sen mukainen ohjaus….. 
(Prochaska ym. 1983, 2003)

Esi-
mietiskely

Harkinta Valmistau-
tuminen

Toiminta Ylläpito

Repsahdus

Tietoisuus nousee
Itsen/ympäristön 
uudelleen arviointia

Tapahtumien ennakointia

Vaihtoehtoista käyttäytymistä

▪HAVAINNOT
▪VASTAKKAINASETTELU

▪Edut, haitat
▪TULKINNAT
▪TUNNEKOKEMUKSET
▪KIRJALLINEN MATERIAALI
▪ARVOJEN SELKIYTTÄMINEN

▪TAVOITTEET
▪PÄÄMÄÄRÄ
▪SUUNNITELMA

▪HARJOITTELU

Tunteiden vapautumista Oman toiminnan säätelyä



Voimaantuminen:
voiman tunteen vahvistuminen

Päätetavoite: 

hallintakyky
toteuttaa suotuisia 
muutoksia kasvaa

Yksilöllinen 
prosessi

Minä
voimaannutan
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HALLINNAN +
KYVYKKYYDEN 

TUNNE
Arvostus

OHJAUS

TH-Organisaatio

Omien arvojen mukainen toiminta

Hlökohtainen prosessointi
Ajatus- ja tunne-esteiden 

tunnistaminen
Tavoitteet

Seuranta, palaute

Ajattelun, toiminnan
joustavuus

VAIKUTTAVAA!

Miten syntyy kokemus?

Tuki

(Greaves ym. 2017, Schwarzer 2008, Teixeira ym. 2015)



Toimijana vuorovaikutuksessa?
(Günter ym. 2013)

Miten asiakas myötävaikuttaa vuorovaikutuksen 
kulkuun?

Miten hän vaikuttaa käsiteltävien asioiden 
määrittelyyn?

Miten hän on mukana järkeilemässä, ratkomassa 
ja tekemässä päätöksiä?

Miten hän on luomassa keskustelun  
tunneilmastoa?



Osallistumista auttava puhe

Mitä haluaisit 
tehdä?

Minkälaisia 
ajatuksia sinulla 

itselläsi on?

Onko sinulla joku 
henkilö, jonka 

haluaisit tukemaan 
tätä 

kotikuntoutusta

Haluatko kuulla 
vaihtoehdoista?

Miltä ajatus 
nyt tuntuu?Mikä olisi oma 

arviosi siitä …..?

Miten tuossa 
tilanteessa 
voisi toimia 

toisin?

Onko sinulla 
ajatuksia siitä, 

minkä takia se ei 
onnistuisi?



Millainen tavoite? (Vänskä ym. 2011)

– toiminnan kieli!
Päämäärä Tavoite Osatavoite

Hallitsen 
painoani

1. Syön vähemmän 
rasvaista ruokaa

2. Aloitan uuden 
ruuan syömisen

3. Korvaan tiettyjä 
ruokia 
terveellisimmillä 
vaihtoehdoilla

4. Harrastan
enemmän 
liikuntaa

Lopetan kermaperunoiden 
syömisen
En syö viikolla pizzaa
Vaihdan maidon rasvattomaan
Syön hedelmän kerran päivässä
Vaihdan riisiä tai keitettyjä 
perunoita ranskalaisten tilalle
Syön viikonloppuisin lihan tilalla 
kalaa
Vaihdan leivoksen tilalle 
hedelmän kolmena päivänä 
viikossa
Kävelen työhön aina kun 
mahdollista
Käyn sauvakävelylenkillä tai 
tanssimassa kerran viikossa
Käytän hissin sijasta portaita
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TEACH 
BACK

Haluaisin nyt koota 
yhteen kertomasi asiat, 

niin ollaan varmoja, 
että osaat hoidon 

kotona. Kertoisitko  
vielä omin sanoin 
tämän lääkkeen 

oton……

https://www.teachbacktraining.org/

Pyydä asiakasta itse kertomaan hoitoon 
liittyvät keskeiset asiat – näin voit arvioida 
hänen ymmärtäneen ne. Varmistut, mitä 
asioita tulisi vielä kerrata. 

Ohjauskeskustelua jatketaan, 

kunnes asiakas tuntee hallitsevansa oman 
hoitonsa. 

https://www.teachbacktraining.org/


Vaikuttavuus ja viestintä ohjauskeskustelussa
(de Haes & Bensing 2009)

Toiminta
Tavoite

Keskustelun 

aikainen

(immediate endpoint)

Keskustelun 

jälkeinen

(Intermediate

endpoint)

Pitkän aikavälin 

(Long term

endpoint)

Vuorovaikutus-

suhteen 

rakentaminen

Hyvä ja tehokas 

vuorovaikutus-

suhde

Katsekontakti

Potilaan osallistuminen

Luottamus

Tunne hyvästä 

suhteesta

Terveys

Potilaan 

epävarmuus 

vähenee →

sairauden hallinta 

(kyvyt)

Itsenäinen 

omahoito

Emotionaalinen

hyvinvointi

Tyytyväisyys

Terveyspalvelujen 

käyttö vähenee

Tiedon 

kokoaminen

Oikea diagnoosi/

oireiden tulkinta

Huolien ilmaisu

Itsestä kertominen

Tutkiskeleva puhe

Oikea hoito/

hoitosuunnitelma

Tiedon 

tarjoaminen

Tietoinen potilas Ymmärryksen/

tiedon tarpeen 

tarkistaminen

Ymmärtäminen

Muistaminen

Päätöksenteko Päätökset 

perustuvat tietoon 

ja mieltymyksiin

Keskustelu potilaan 

mieltymyksistä, arvoista

Tyytyväisyys 

päätöksiin

Ei ristiriitoja

Sairauskoht.

käyttäytymisen 

apu

Toteuttamis-

kelpoinen

sairauden hoito

Potilaan kyvykkyyden ja 

motivaation käsittely

Sairauden hoito

Hoitoon 

sitoutuminen

Tunnereaktiot Henkinen tuki Kysymisen,

kuuntelemisen taidot

Potilaan tunneilmaisut

Potilaan kokemus 

tuesta

Syy-seuraus-suhde



Potilasryhmät
Sairaudet

Menetelmät:
Kasvokkain (ylö/ryhmä), 

ICT, teknologiset ratkaisut

Vuorovaikutus
Sanalliset

sanattomat
teot

Ohjauksen sisällöt
Ravitsemus
Liikunta
Alkoholi
Lepo
Tupakointi

Osaaminen
Potilaat + ammattilaiset

Sosiaalinen tuki

Läheiset, vertaiset

Teoriat: 
esim. TTM, MI, HABA, ACT, SLT

Palvelutarjonta 

Asuinolot

POTILASOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS

Ristiriitainen näyttö – onko???

KOKONAISUUS SUURI!

Ohjaus?

Inform, guide, 
advice, teach, 

educate, 
instruct, 

supervise, 
counsell, 
coach …



Käypähoito 2013 (http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi24010 )

Lihavuuden hoito - Ohjausmenetelmiä
Keskeisiä käyttäytymismuutosten ohjausmenetelmiä ovat 

– muutosaikeen muodostaminen

– muutoksen toteuttamisen tai toteuttamatta jättämisen seurauksien 
pohdinta

– muutoksen toteuttamisen suunnittelu
– tietoisten ja selkeiden tavoitteiden asettaminen

– suunniteltu muutoksen toteutumisen seuraaminen (esimerkiksi 

säännöllinen punnitus, ruoka- ja liikuntapäiväkirjat, askelmittari) 
– muutoksen ylläpitoa uhkaavien tekijöiden tunnistaminen ja hallinta
– huomion kiinnittäminen muutoksen myönteisiin seurauksiin, myönteisiin 

tunteisiin ja onnistumisen kokemukseen sekä kannustimien käyttö
– ongelmanratkaisu- ja stressinhallintamenetelmät.

Käyttäytymisen muutoksiin tähtäävän ohjauksen tulee olla asiakkaan 
voimavaroja hyödyntävää ja vahvistavaa 
MI, Ratkaisukeskeisyys

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi24010


Käypähoito: ohjaus
Alkoholin käyttö: RAAMIT (Rohkeus [uskoa onnistua] –
Alkoholitietous – Apu [päätökseen] – Myötätunto –
Itsemääräämisoikeus – Toimintaohjeet [vaihtoehtoisia 
strategioita]) 
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=h
oi50028#s8

Tupakoinnin lopettaminen: 6K (Kysy – Keskustele – Kirjaa –
Kehota – Kannusta – Kontrolloi) 
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=h
oi50028#s8

Liikunnan edistäminen: 5A (Arvioi - Anna tietoa – Aseta -
Auta – Aikatauluta) http://www.ebm-
guidelines.com/dtk/hpt/avaa?p_artikkeli=ykt01442
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Malttia omaan puheeseen
Ennen neuvoa kysy aina ensin itseltäsi:

Olenko tarjonnut 
ohjattavalle 

mahdollisuuden  tuoda 
esiin aiheeseen liittyviä 

omia ajatuksia, ideoita ja 
tietoja?



KUMPPANUUS – OHJAUKSEN 
YHTEISKEHITTÄMINEN

ASIAKAS-
LÄHTÖISYYS



Asiakkaan ääni 
järjestelmässä

Hoitotyön  ammattilaisen rinnalla 
kokemusasiantuntijat,  järjestöt, läheiset, 
kehittäjäasiakkaat, asukkaat 

→kumppanuus, jaettu asiantuntijuus

Positiivista asennetta….



Potilaan ääni kuuluu kehittämisessä

Tutkija
Psykologia

Tutkija
Terveystiede

Kokemusasiantuntija

Kokemusasiantuntija

Järjestelmä-
toimittaja

Liikuntakoordinaattori

Ravitsemus-
asiantuntijaKokemusasiantuntija

Potilaat

Potilaat
Potilaat

Muutosmatka
verkko-
ohjelma



Potilaslähtöinen ohjaus: yhteistyötä →

Potilas/asiakas 
mukaan jo 
suunnitteluun:
yhdistetään 
ammattilaisten ja 
potilaiden  
näkemykset 

Haetaan aktiivisesti  potilaan ääntä
-innokkaita potilaskehittäjiä
-mielipiteitä, aloitteita, 
kehittämisideoita eri foorumeilta

Kutsutaan 
koulutuksiin 
potilasjärjestöt mukaan 
ja päinvastoin

Kytketään 
vapaaehtoistoiminta 
ja vertaistuki  
tiiviimmin palvelu-
valikkoon osaksi 
hoitoketjuja

Järjestöt
Osallistutaan kutsuttuihin koulutustilaisuuksiin
Kutsutaan omiin koulutuksiin ammattilaisia
Tuodaan aktiivisesti ideoita esille

YHTEIS-
KEHITTÄMINEN



Yhdessä kehittämisen prosessi 
usein hidas - polveileva

Ongelmien tunnistaminen ok

Ratkaisujen ideoiminen vaikeata

Asioiden tärkeydessä näkemyseroja

Parantamistoimien pilkkominen pieniin osiin, lyhyen 
aikavälin tavoitteisiin, toimenpiteisiin

Esimerkkien käyttäminen muualta kuin 
terveydenhuollosta

Vaivannäkö kannattaa: 

paras keino saada selville ko. potilasryhmän tarpeita ja 
parannuskeinoja – omahoidon onnistuminen avaintekijä!



Vertaisten ohjaus – vaikuttavaa!
(CADTH 2013, Foster ym. 2007, vanGinneken ym. 2013, Pennington ym. 2013, Pitt 

ym. 2013, Rothschild ym. 2012, Viswanathan ym, 2010) Näytön aste A

Tehostaa terveellisiä elintapoja ja 
elämäntapamuutosta 

Lisää tietoa ja voimavaroja 

Vähentää sairauksiin liittyviä oireita ja riskitekijöitä

Kohdentaa terveyspalvelujen käyttöä 
tarkoituksenmukaisemmaksi 

Tulossa…. Punna Mari & Kivikangas Johanna 
väitöskirjat: kokemusasiantuntija tutorina 
elämäntapamuutoksessa verkko-ohjauksessa



Sisällöllinen osaaminen Näyttöön perustuvuus, kliinisen tiedon 

ylläpito (vrt. median haasteet)

Yhteistyöosaaminen Moniammatillisuus omassa yksikössä,

organisaatioiden välillä (hoidon eri tasot, ammattiryhmät)

Suunnitteluosaaminen Millaista ohjausta millaisille ryhmille? 

Ohjauskonaisuuksien, menetelmien arviointia, teoreettinen tieto tukena

Kohtaamisosaaminen Vuorovaikutus (kielelliset 

ja nonverbaaliset keskustelutaidot): ikä, potilasryhmät, 
kulttuurit, tiedottaminen, neuvot, puheeksiotto, 
tavoitteenasettelu jne. Haastavat tilanteet:  ohjattavan 
ja ohjaajan väliset ristiriidat, eroavat käsitykset

Teoreettinen osaaminen Terveyskäyttäytymisen

taustateoriat, ohjaavat asiakirjat (lait, suositukset),
pystyvyyden vahvistaminen, hallintaa tukeva ohjaus, 
Vuorovaikutus-, viestintä- oppimisteoriat

Dokumentointiosaaminen

Asenne, eettisyys Itsetutkiskelu: ohjaavat taustaoletukset, ohjaustekojen merkitys 

asiakkaan elämässä, puuttuminen, asiakkaan paras - toimintatavan oikeutus, ammatillinen 
nöyryys, kasvu, muuttumiskyky, oma jaksaminen



Hyväksi ohjaajaksi oppiminen??

Harjoittelua – videointia, äänityksiä
Harjoittelut yhdessä toisten ammattilaisten 
kanssa ”keinotekoiset tilat”

Vertaisoppimista

Pitää kokea! 
Todelliset tilanteet, työssä oppiminen

Kulkea asiakkaan kanssa, havainnoida 
asiakkaan silmin 

Eri ammattilaisten yhdessä oppiminen 

Simulaatio-
oppiminen 
tiimeissä
Kuvataan 
autenttiset 
tilanteet
Moniammatillinen 
purku 

Virtuaalitilat



Riittävää?? Keinot?? Mitä tarvitaan? 
Asiakas arvioi!

Selkeät ohjeet, tieto – ELÄÄ AJASSA, ei koskaan valmista, 
tarkistettava määräajoin – Potilasryhmien arvioinnit ketjusta
Läheisten, vertaisten tuki ja neuvot huomioitava 
Suunnitelmallisuus, hoidot, tutkimukset näkyville

 yhteiset sopimukset: prosessit kuntoon (pääsy - tulo –
toimenpide – kotiutus – kotona)! 

 Menetelmien yhdistäminen
 kasvokkain, puhelimitse, sähköisesti

 Virtuaalisuus, itsemittaaminen, Digitaaliset ratkaisut tueksi
 Jatkuvuus + kestävä vuorovaikutussuhde merkittäviä 

motivoijia
Seuranta ja arviointi potilas + ohjaaja
 takaa oppimisen ja hoitotuloksen
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