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Tiivistelmä 

Ketjulähettitoiminta on sairaanhoitopiirin tuottaman erikoissairaanhoidon ja alueen 

perusterveydenhuollon välinen yhteistyö- ja täydennyskoulutusmuoto. Toiminta 

käynnistettiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuosina 2006-2007 hankkees-

sa, jossa oli mukana sairaanhoitopiirin lisäksi yhdeksän terveyskeskusta. Toiminnan 

tarkoituksena on lisätä ammatillista osaamista, sairaanhoitopiirin ja terveyskeskus-

ten työntekijöiden välisiä verkostoja sekä yhteistyötä. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida ketjulähettitoiminnan toteutettavuutta ja 

vaikutuksia sekä välittömästi ketjulähettijakson jälkeen että pidemmän aikavälin 

seurannassa. 

 

Ketjulähettijakso tarkoittaa perusterveydenhuollon työntekijöiden viikon mittaista 

työskentelyjaksoa erikoissairaanhoidossa omien ja työyhteisönsä tarpeiden pohjalta 

valitsemassaan yksikössä. Terveyskeskuksen työntekijä eli ketjulähetti valitsee koh-

deyksikön ns. pizza-listalta. Sairaanhoitopiirin yksiköt ovat kuvanneet pizza-listalle 

aiheet, joihin ketjulähetti voi jaksolla tutustua. Ketjulähetti saa ennen jaksoa täytet-

täväkseen ennakkokyselylomakkeen, jossa kysytään mm. omat oppimistavoitteet. 

Erikoissairaanhoitoon nimetyt yhteyshenkilöt suunnittelevat jakson sisällöt näiden 

tavoitteiden pohjalta. Lisäksi sisältöön vaikuttavat tilannetekijät. Ketjulähetti työs-

kentelee jakson ajan ohjaajan opastuksella oman työnantajansa kustantamana. Jak-

solla tutustutaan yksikön toimintaan, päivitetään omia tietoja ja taitoja sekä keskus-

tellaan yhteistyökysymyksistä erikoissairaanhoidon työntekijöiden kanssa. Ketjulä-

hettijakson jälkeen ketjulähetti täyttää palautelomakkeen ja saa todistuksen jaksosta. 

Ketjulähettitoiminnan käynnistyessä kartoitettiin erikoissairaanhoidon ja perus-

terveydenhuollon työntekijöiden henkilökohtaisia yhteistyökumppaneita ja niiden 

tarvetta. Nämä kartoitukset muodostavat yhden tutkimusaineiston. Toisen aineis-

ton muodostavat ketjulähettien hankkeen aikana täyttämät ennakko- ja palaute-

kyselylomakkeet. Hankkeen käynnistyessä ja hankevaiheen päättyessä vastaavat 

kyselyt tehtiin myös sairaanhoitopiirissä työskenteleville yhteyshenkilöille. Lisäksi 

ketjulähettijaksolla vuoden 2011 loppuun mennessä olleille ketjuläheteille ja terve-
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yskeskusten johdolle ja koulutusvastaaville lääkäreille ja hoitajille lähetettiin seuran-

takysely vuonna 2012.  

 

Alle puolella terveyskeskusten työntekijöistä oli yhteistyökumppani erikoissairaan-

hoidossa ja erikoissairaanhoidon työntekijöillä terveyskeskuksissa. Terveyskeskus-

ten työntekijöistä oli useammalla yhteistyökumppanin tarvetta erikoissairaanhoidos-

ta kuin erikoissairaanhoidossa työskentelevillä terveyskeskuksista. 

Ketjulähettijaksoja oli hankkeen aikana yhteensä 229. Ketjulähettijaksot osoit-

tautuivat toimivaksi tavaksi kehittää osaamista, lisätä erikoissairaanhoidon työnteki-

jöiden ja sen toiminnan tuntemista sekä vahvistaa organisaatioiden välistä yhteistyö-

tä. Ketjulähettijaksolla käyneet terveyskeskusten työntekijät hyödynsivät ketjulähet-

tijaksoilla oppimiaan asioita omassa työssään ja he tekivät myös muutoksia työhön-

sä. Ketjulähettijaksojen antia käsiteltiin jaksojen jälkeen terveyskeskuksissa, mutta 

yhteinen käsittely oli pääasiassa satunnaista. Oppien soveltaminen käytäntöön oli 

aktiivisten yksilöiden varassa. Terveyskeskusten johdon ja koulutusvastaavien mie-

lestä ketjulähettitoimintaa voi kuitenkin hyödyntää osaamisen johtamisessa sekä 

yksilön, työyhteisön, organisaation että organisaatioiden välisen yhteistyön tasoilla.   

Hankevaiheen jälkeen ketjulähettitoiminta päätettiin vakinaistaa ja laajentaa koske-

maan kaikkia Pirkanmaan terveyskeskuksia. Ketjulähettitoiminta on mallinnettu 

myös erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, Taysin erityisvastuualueen 

keskussairaaloista yliopistolliseen sairaalaan sekä terveyskeskusten välille. Toiminta 

on käynnistynyt myös muutamien muiden sairaanhoitopiirien alueilla. Ketjulähetti-

toiminta on ottanut paikkansa Pirkanmaan terveyskeskusten ammattilaisten pysy-

vänä täydennyskoulutusmuotona ja sen avulla on tuettu terveydenhuollon toimijoi-

den välistä yhteistyön kehittämistä. Ketjulähettitoimintaa olisi mahdollisuus hyö-

dyntää vielä nykyistä enemmän kytkemällä se systemaattiseksi osaksi terveyden-

huollon organisaatioiden osaamisen johtamista ja organisaatioiden välisen yhteis-

työn kehittämistä.  
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English Summary 

The Chain Messenger (CM) system is a form of cooperation and further training 

between the specialized medical care provided by the hospital district and the pri-

mary health care in the area. The system was launched in the Pirkanmaa Hospital 

District in 2006-2007 as part of a project. Apart from the hospital district, this pro-

ject also included nine health centres. The objective of the system is to increase the 

professional know-how, networking among hospital district and health centre staff 

as well as cooperation.      

The purpose of this study was to evaluate the feasibility of the CM system and its 

effects both immediately after the period and in the long run.  

A CM period comprises of one week, during which primary health care workers 

work in a specialized medical care unit chosen according to their personal needs 

and those of their work community. Workers from health centres, in other words, 

the Chain Messengers choose a unit from the so-called ”pizza menu”. This list 

contains information on the different units in the hospital district and the topics 

that the Chain Messengers can get familiar with during their week in the respective 

unit. All Chain Messengers fill out a questionnaire prior to their period, in which 

they are asked about their personal learning goals. Based on these goals, the contact 

persons designated for specialized medical care develop the contents of the CM 

period. Apart from that, situational factors have an influence on the content. Dur-

ing their periods, Chain Messengers are guided by a mentor and receive their wage 

from their own employer. They learn about the functioning of the unit, update 

their own knowledge and skills and discuss questions regarding cooperation with 

specialized medical care workers. After the period, the Chain Messenger receives a 

certificate on its completion and fills out a feedback form. 

During the launch of the CM system, personal cooperation partners of primary 

health care workers and specialized medical care workers as well as their need for 

them were mapped out. The second source of data is comprised of the pre-training 

and feedback questionnaires completed by the Chain Messengers during the pro-

ject. Corresponding questionnaires were also filled out by the contacts persons 
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working in the hospital district at start and end of the project. Additionally, in 

2012, a follow-up survey was sent to all Chain Messengers who had completed 

their CM period by the end of 2011 and to the management of health centres, to 

the doctors in charge of education and training as well as to the nursing staff. 

Less than half of the primary health care workers had cooperation partners in spe-

cialized medical care and less than half of the specialized medical care workers had 

cooperation partners in primary health care. Workers from health centres were 

more often in need of cooperation partners in specialized medical care than spe-

cialized medical care workers were in need of cooperation partners in health cen-

tres.      

  During the project, a total of 229 CM periods were completed. The Chain 

Messenger proved to be an effective way to develop skills, increase the knowledge 

of specialized medical care workers and specialized medical care itself as well as 

strengthen the cooperation between the organizations. Health centre workers who 

had completed the CM period applied their skills acquired during that period in 

their work and made changes to their work. The outcomes of the periods were 

dealt with in the health centres afterwards, however, a common discussion was 

mainly sporadic. The use of the new skills in practice depended on active individu-

als. The health centre management and the personnel in charge of education and 

training still share the view that the CM system can be used in knowledge man-

agement on the level of the individual, the work community, the organization and 

the cooperation between the organizations. 

After the project phase, the CM system was made permanent and extended to all 

health centers in Pirkanmaa. Moreover, the CM system was transferred from spe-

cialized medical care to primary health care, from the central hospitals in the TAYS 

special responsibility area to the university hospital and between the health centres. 

The system was also launched in a number of other hospital areas. The CM system 

has taken its place as a permanent form of further training for the professionals at 

health centres in Pirkanmaa and has supported the development of cooperation 

between health care actors. The CM system can be utilized a lot more than it is 

now if it is linked systematically to the knowledge management of health care or-

ganizations and the development of cooperation between the organizations. 
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1 Johdanto 

Osaaminen on terveydenhuollon kaltaisten asiantuntijaorganisaatioiden keskeisin 

resurssi. Työnantajalle täydennyskoulutuksen järjestäminen on keino kilpailla osaa-

vasta henkilökunnasta. Ajatuksena on, että työntekijät hakeutuvat sinne, missä heil-

lä on mahdollisuus kehittyä. Pirkanmaalla havahduttiin 2000-luvun puolivälissä 

terveyskeskusten pahenevaan henkilöstön saatavuusongelmaan. Puutetta oli erityi-

sesti terveyskeskuslääkäreistä ja hammaslääkäreistä, mutta näköpiirissä oli myös 

hoitohenkilökunnan eläkkeelle siirtymisen voimakas lisääntyminen. Terveyskeskuk-

sista tulisi tehdä entistä houkuttelevampia työpaikkoja, joissa huolehditaan työnteki-

jöiden osaamisesta ja toiminnan kehittämisestä.  

Julkisuudessa puhutaan paljon terveydenhuollon ongelmista. Osa ongelmista 

liittyy rakenteisiin ja talouteen, osa enemmän toimintaan. Toimintaan liittyviä on-

gelmia ilmenee esim. silloin, kun potilasta hoidetaan eri organisaatioissa. Hoitopro-

sessien haastavia kohtia ovat organisaatioiden ja yksiköiden väliset rajapinnat. Eri-

tyisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä koetaan olevan hoi-

don jatkuvuuteen ja yhteistyöhön liittyviä ongelmia (Asikainen ym. 2008).  

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin perustettiin vuonna 2004 perusterveydenhuollon 

yksikkö, silloiselta nimeltään yleislääketieteen vastuualue. Yksikkö toimii erikoissai-

raanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapinnalla ja sen tehtävänä on mm. erikois-

sairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen yhteistyön vahvistaminen. Keskei-

sinä välineinä tässä ovat hoitoketjujen kehittäminen sekä yhteistyökysymyksiä käsit-

televien foorumien luominen.  

Yhtenä yhteistyön ja osaamisen vahvistamisen keinona perusterveydenhuollon 

yksikössä kehitettiin ketjulähettitoiminta. Ajatus käytännönläheisestä, erikoissai-

raanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä vuorovaikutusta lisäävästä uudesta 

toimintamallista nousi terveyskeskuksista. Ketjulähettitoimintaa kehitettiin terveys-

keskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä ja sen koordinoinnista vastasi peruster-

veydenhuollon yksikkö. Toiminnan kehittämistä ja käynnistämistä varten saatiin 

Kansallisen terveydenhuoltohankkeen mukaista valtionavustusta vuosille 2006-

2007. Hankkeeseen lähti mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi yhdeksän 

pirkanmaalaista terveyskeskusta.  
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Ketjulähettihankkeen tavoitteena oli lisätä henkilöstön osaamista ja samalla vah-

vistaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä ja verkos-

toitumista. Ketjulähettihanke sisälsi kolme osakokonaisuutta: perusterveydenhuol-

lon työntekijöiden ketjulähettijaksot erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollon 

ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä käsittelevät palauteseminaarit sekä hank-

keen arvioinnin.  

Ketjulähettijaksot tarkoittavat terveyskeskuksissa tai muissa kunnallisissa sosiaa-

li- ja terveydenhuollon yksiköissä työskentelevien ammattilaisten suunnitelmallisia 

viikon mittaisia työskentelyjaksoja valitsemassaan erikoissairaanhoidon yksikössä. 

Ketjulähettijaksot kuvataan tarkemmin luvussa 4.1. Sairaanhoitopiirin ja terveys-

keskusten yhteisiä palauteseminaareja järjestettiin sekä kaikille yhteisesti että erik-

seen niillä sairaanhoitopiirin toimialueilla, joissa kävi eniten ketjulähettejä. Seminaa-

reissa annettiin palautetta ketjulähettijaksoista ja käsiteltiin jaksoilla esille nousseita 

yhteistyökysymyksiä. Arvioinnin tarkoituksena oli selvittää, kannattaako ketjulähet-

titoiminta vakinaistaa ja laajentaa kaikkiin Pirkanmaan terveyskeskuksiin hankkeen 

päättymisen jälkeen. Itse toimin hankkeessa projektityöntekijänä ja yhtenä tehtä-

vänäni oli hankkeen arviointi.   
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2 Tutkimuksen tausta 

Terveydenhuollossa toiminta perustuu niin ammattilaisten, ammattiryhmien, am-

mattilaisten ja asiakkaiden kuin eri organisaatioissakin työskentelevien väliseen yh-

teistyöhön. Yhteistyö on yhdessä työskentelemistä yhteisen tavoitteen mukaisesti, 

olennaista siinä on keskinäinen vuorovaikutus ja toisen asiantuntemuksen arvosta-

minen (Wells ym. 1998). Yksittäinen ammattilainen ei voi käyttää osaamistaan pel-

kästään omassa potilastyössään, vaan osaamista on jaettava myös muille. Osaami-

sen kehittäminen ja jakaminen perustuvat koko organisaation yhteiseen toiminnan 

kehittämiseen ja sen lähtökohtana ovat toimivat vuorovaikutussuhteet niin organi-

saation sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Organisaatioiden välisiä yhteistyösuhteita 

voidaan tarkastella tutkimalla toimijoiden välistä yhteistyötä, organisaatioiden välille 

muodostuneita yhteistyörakenteita tai yhteistyöprosessia itseään (Hibbert ym. 

2008). 

2.1 Yhteistyö ja yhteistyösuhteet 

2.1.1 Verkostot 

Verkoston käsitettä käytetään hyvin väljästi kuvaamaan yhteistoiminnan edellytys-

ten luomista toimijoiden välille (Engeström 2006). Verkoston muodostaa vähintään 

kaksi toimijaa, jotka ovat toistuvasti vuorovaikutussuhteessa keskenään (Podolny & 

Page 1998). Verkostotutkimuksessa toimijoita kutsutaan solmuiksi ja niiden välisiä 

yhteyksiä linkeiksi, joiden määrä ja vahvuus vaihtelevat vuorovaikutuksen tyypin ja 

voimakkuuden mukaan (Burt 2000, Provan ym. 2005). Verkostoja voidaan analy-

soida eri näkökulmista: esimerkiksi voidaan laskea linkkien määrää, selvittää verkos-

tosuhteen tyyppiä, tasoa tai voimakkuutta (Provan ym. 2005).  

Verkostot voivat olla ihmisten välisiä sosiaalisia verkostoja, organisaatioiden vä-

lisiä yhteistyöverkostoja (Järvensivu ym. 2010) tai teknologiaa hyödyntäviä materi-

aalisia verkostoja (Mattila 2015). Sosiaalisilla verkostoilla tarkoitetaan joukkoa tai 

ryhmää ihmisiä, joiden välillä on yhteinen side tai vuorovaikutusrakenne, näitä ovat 
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esimerkiksi ystävyysverkostot, työn kautta luodut verkostot tai sukulaisuussuhteet 

(Newman ym. 2002). Organisaatioiden välisissä verkostoissakin toimivat viime 

kädessä aina yksittäiset henkilöt (Provan ym. 2005). Tässä tutkimuksessa verkostoil-

la tarkoitetaan yhteistyökumppaneiden välisiä yhteistyösuhteita. Kiinnostuksen 

kohteena ovat erityisesti eri organisaatioissa työskentelevien työntekijöiden väliset 

suhteet. Kumppanuussuhteet on voitu luoda eri tavoin.  

Organisaatioilla on sekä virallisia, tiettyä tehtävää varten perustettuja verkostoja 

että epämuodollisia, luontaisesti ihmisten tai ryhmien välisen vuorovaikutuksen 

tuloksena syntyneitä verkostoja (Braithwaite ym. 2009). Virallisten verkostojen 

kanssakäyminen perustuu usein sopimuksiin, muistioihin ym. yhteisiin sitoumuksiin 

(Provan ym. 2005). Epämuodollisilla verkostoilla ei välttämättä ole lainkaan ulko-

puolelta määriteltyä rakennetta, mutta ne voivat vaikuttaa voimakkaasti siihen, mi-

ten systeemi todellisuudessa toimii. Epämuodollinen verkosto voi muodostua min-

kä tahansa yhteisen päämärän ympärille, terveydenhuollossa tällainen voi olla esi-

merkiksi yhteinen tahto parantaa potilaan hoitoa. (Braithwaite ym. 2009.) Epämuo-

dollisessa verkostossa toimimisen hyötyjä ovat esim. neuvonta, tiedon välittäminen, 

palautteen antaminen, yhteistyöhön kutsuminen, itseluottamuksen paraneminen ja 

kollegiaalisuus (Puetz 2007).  

Yksilöiden väliset ystävyyteen perustuvat siteet ovat myös tärkeitä erityisesti sik-

si, että niihin sisältyy vahva keskinäinen luottamus. Henkilökohtaiset siteet voivat 

lisätä kahden organisaation välistä sitoutumista toisiinsa. Haasteena on kuitenkin 

suhteen ylläpitäminen silloin, kun henkilöt vaihtavat työpaikkaa. (Provan ym. 2005.) 

Yksilöiden välinen väljä verkostoituminen ei riitä silloin, kun tavoitteena on strate-

gisen haasteen tai muutoksen läpivieminen (Engeström 2006). Kestävä organisaati-

oiden välinen verkostosuhde perustuu sekä muodollisten että epämuodollisten 

suhteiden yhdistelmään (Provan ym. 2005). Suomalaisen tutkimuksen mukaan pe-

rusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteydenpito perustuu pääasi-

assa organisaatioiden välille sovittuihin käytäntöihin eikä toimijoiden henkilökoh-

taisiin suhteisiin (Saaren-Seppälä 2004). 

Verkostotyötä on kritisoitu siitä, että yhteistyön korostaminen ei ole johtanut 

käytännön työn muuttumiseen. Tähän voivat olla syinä ajan puute, osapuolten eri-

laiset intressit sekä johtamiseen, toiminnan rakenteisiin tai henkilöiden välisiin ke-

mioihin liittyvät tekijät. Verkostotyön onnistumisessa ovat keskeisimpiä tekijöitä 

luottamus ja sitoutuminen. Keskinäinen luottamus sekä yksilöiden, yksiköiden että 

organisaatioiden välillä mahdollistaa verkostossa tapahtuvan tiedon välittämisen, 

yhteisen oppimisen ja uusien ratkaisujen tekemisen. Toimijoiden välinen luottamus 

myös sitouttaa toimijoita yhteiseen tekemiseen. (Järvensivu ym. 2010.)  
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Luottamukselliset suhteet voivat muodostua vain silloin, kun henkilöt tuntevat 

toisensa. Toisen tunteminen määrittää myös verkostossa tapahtuvaa toimintaa. 

Heikko keskinäinen linkki sopii hyvin näkyvän tiedon, esim. kirjallisen materiaalin 

välittämiseen, mutta hiljaisen tiedon välittäminen edellyttää toimijoiden välille vah-

vaa linkkiä. (Mu ym. 2008.) Ensin toimijoiden on opittava tuntemaan toisensa, sen 

jälkeen he alkavat luottaa toisiinsa ja vähitellen sitoudutaan mahdollisesti innovaati-

oita luovaan yhteistyöhön (Järvensivu ym. 2010).  

Tiiviissä verkostossa toimijoiden välillä on runsaasti kontakteja. Tiiviit verkostot 

syntyvät esim. yhteisen tehtävän tai muun luontevasti toisiaan yhdistävän tekijän 

ympärille. Näillä ns. sisäisillä verkostoilla saattaa olla vain vähän yhteyksiä verkos-

ton ulkopuolisiin toimijoihin ja muihin verkostoihin tai linkit ulkopuolelle ovat 

heikkoja. Tällöin verkostojen välille muodostuu aukkoja. Aukot voivat olla este 

tiedon tehokkaalle välittymiselle ja uuden oppimiselle. (Burt 2000.) Tällaisia pullon-

kaulatilanteita voi syntyä terveydenhuollossa silloin, kun kahden ihmisen välinen 

heikko verkostosuhde yhdistää kaksi verkostoa (Laine 2012). Toimijoiden väliset 

heikot tai puutteelliset kytkökset voivat hankaloittaa myös erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä.  

Verkostoissa olevia aukkoja paikkaamaan tarvitaan aloitteellisia henkilöitä, jotka 

haluavat luoda kontakteja muissa verkostoissa työskenteleviin ja tuoda tietoa mui-

den omassa verkostossa toimivien käyttöön. Näillä välittäjillä tai sillanrakentajilla on 

suoria linkkejä muissa verkostoissa toimiviin, ja siksi heillä on suuremmat vaiku-

tusmahdollisuudet ja suurempi sosiaalinen pääoma kuin niillä, joilla on vain sisäisiä 

verkostosuhteita. (Burt 2000.) Uudet, varhaisen vaiheen siteet ovat verkoston heik-

koja linkkejä, joita ei vielä käytetä syvällisten tai arkaluonteisten tietojen välittämi-

seen (Mu ym. 2008). Koska ihminen kykenee kerrallaan ylläpitämään vain rajallisen 

määrän vahvoja siteitä, on tärkeää, että heikkoja ja vahvoja linkkejä on oikeassa 

suhteessa ja tarvittaessa on valmius vahvistaa heikkoja linkkejä (Provan ym. 2005).  

Englannissa tehdyn tutkimuksen mukaan terveydenhuollon verkostojen tär-

keimmät tehtävät ovat täydennyskoulutuksen tukeminen, asiantuntijoiden tunnis-

taminen, niukkojen resurssien maksimointi, tiedon jakaminen ja tehokas tiedon 

hallinta (Fahey ym. 2003). Perusterveydenhuollon verkostoissa neljä keskeistä toi-

minnan onnistumiseen vaikuttavaa tekijää ovat molemminpuolisuus, vuorovaiku-

tus, luottamus ja pitkäaikainen avainhenkilöiden välinen suhde (Baxter ym. 2002). 

 Sidosryhmät ovat käsitteenä lähellä verkostoja, sidosryhmäajattelua voidaan pi-

tää yhtenä verkostoajattelun viitekehyksenä. Liiketoiminnassa arvonluomisproses-

siin vaikuttavat sidosryhmäsuhteiden ominaisuudet, joita ovat suhteen historia, 

tavoitteiden yhdenmukaisuus, osaamisen kehittäminen, tiedon välittyminen, vuoro-
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vaikutus sekä luottamus (Myllykangas 2009). Julkisella sektorilla verkoston tehtävä-

nä on erityisesti huomioida ne sidosryhmät, jotka huolehtivat asiakkaiden tarpeista 

ja odotuksista (Provan & Milward 2001).  

Verkostojen ja sidosryhmien lisäksi keskinäistä yhteistyötä voidaan kuvata 

kumppanuussuhteen avulla. Kumppanuus tarkoittaa yhteisesti jaettuja tavoitteita, 

yhteistä päämäärää, keskinäistä kunnioitusta ja halua neuvotella ja tehdä yhteistyötä, 

tiedon antamista ja jaettua päätöksentekoa (Casey 2008).  

2.1.2 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö 

Organisaatioiden välisellä yhteistyöllä voidaan tarkoittaa esimerkiksi yhteisten ta-

voitteiden toteuttamista, koordinaatiota, yhdessä tekemistä, resurssien kuten rahoi-

tuksen, ammattilaisten, tiedon tai materiaalin vaihtamista, ongelmanratkaisua tai 

jatkuvaa vuorovaikutusta (Lewis ym. 2010). Paukkunen (2003) määrittelee sosiaali- 

ja terveydenhuollon yhteistyön osapuolten yhteisiksi suunnitelmallisiksi kommuni-

kaatio-, arviointi-, päätöksenteko- ja yhdessä työskentelyn prosesseiksi, joissa on 

selkeä yhdessä määritelty tavoite vastata asiakkaiden hyvinvoinnin tarpeisiin ja jois-

sa kunnioitetaan ja arvostetaan jokaisen asiantuntijuutta ja osaamista. 

Yhteistyön käsitettä käytettäessä on hyvä erottaa organisaatioiden ja niissä työs-

kentelevien henkilöiden välinen yhteistyö (Nikula 2003). Isoherrasen (2005) mu-

kaan yhteistyön kehittäminen tapahtuu yksilön, ryhmän, organisaation ja yhteis-

kunnan tasoilla sekä organisaatioiden välillä. Jokaisella tasolla edellytetään erilaisia 

yhteistyötaitoja ja tehtäviä.  

Launiksen (1994) tutkimuksessa terveyskeskuksissa tapahtuvaa yhteistyötä kuva-

taan neljästä eri näkökulmasta. Ensimmäinen näkökulma on nimetty yksilöllisen 

asiantuntijuuden yhteistyön malliksi. Yhteistyö on tarvittaessa tapahtuvaa avun 

saamista omaan työhön ja avun antamista toiselle. Kun yhteistyö ymmärretään tästä 

näkökulmasta, arvioidaan esim. yhteisiä kokouksia niiden omaan työhön tuottaman 

hyödyn kautta. Toinen näkökulma on byrokraattisen asiantuntijuuden yhteistyön 

malli. Tässä yhteistyö on lähinnä rutiinien ja erilaisten ongelmien käsittelyä yhdessä 

työyhteisössä tai oman ammattiryhmän sisällä. Jokainen tekee omat tehtävänsä ja 

yhdessä koordinoidaan töihin liittyviä yhteisiä rajapintoja. Kolmannessa eli tulos-

suuntautuneen asiantuntijuuden yhteistyön mallissa yhteistyö nähdään keskinäisenä 

kilpailuna. Tämä ulottuvuus ei Launiksen aineistossa tullut esille terveyskeskustyös-

sä. Neljäs näkökulma on tiimi- ja verkostoasiantuntijuuden yhteistyön malli. Siinä 

yhteistyö tarkoittaa yhteisten asiakastapausten sekä tiimin toimintatapojen käsitte-
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lemistä yhdessä. Yhteistyö sisältää myös omaa lähityöyhteisöä laajemmat yhteis-

työsuhteet.  

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön tarkastelu 

edellyttää niiden erilaisten tehtävien ja taustaorientaation ymmärtämistä. Peruster-

veydenhuollossa huolehditaan potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta, sairauksien 

ennaltaehkäisystä sekä hoidon jatkuvuudesta ihmisen elinympäristö ja perhe huo-

mioiden, kun taas erikoissairaanhoidon tehtävänä on erikoistua tiettyihin sairauksiin 

tai sairausryhmiin (Piterman & Koritsas 2005a). Perustasolla potilaiden ja heidän 

ongelmiensa kirjo on laaja, kun erikoissairaanhoidossa työntekijä voi keskittyä vain 

muutamaan sairausryhmään (Gask 2005). Molemmilla tasoilla hoidetaan sekä ih-

mistä että sairauksia, mutta erilaisesta taustaorientaatiosta johtuen painopisteenä on 

joko ihminen kokonaisuutena tai ihmisen elimistö/sairaus (Piterman & Koritsas 

2005a). 

Samalla kun erilaiset roolit ja tehtävät ovat johtaneet eriytyneisiin organisaa-

tiorakenteisiin ja toimintamalleihin, on noussut esiin tarve vahvemmasta yhdenty-

misestä ja uusien yhteistyömuotojen löytymisestä (Axelsson & Axelsson 2006). 

Tähän ovat syynä potilaiden hoitoprosesseissa esiintyneet ongelmat (Kerosuo 

2006). Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen yhteistyön puute voi 

viivyttää diagnoosin tekemistä, aiheuttaa liiallisia tutkimuksia, viedä turhaan aikaa 

sekä ammattilaisilta että potilailta, haitata hoidon jatkuvuutta, lisätä kustannuksia 

sekä aiheuttaa potilaissa tyytymättömyyttä ja luottamuksen menettämistä (Piterman 

& Koritsas 2005b). Yhteistyön suurimpia ongelmia ovat keskinäisen kommunikaa-

tion ja tiedonkulun puutteet (Stille ym. 2005, Kripalani ym. 2007). Yhteistyön on-

gelmia on nostettu esiin myös suomalaisissa tutkimuksissa (Gripenberg-Gahmberg 

ym. 2004, Haimakainen ym. 2011, Kuusisto ym. 2014). Pitkäaikaissairaiden ja mo-

nisairaiden potilaiden hoidon koordinoinnin kehittäminen sekä hoitovastuun siir-

täminen perustasolle edellyttävät entistä läheisempää yhteistyötä erikoissairaanhoi-

don ja perusterveydenhuollon välille (Piterman & Koritsas 2005a). 

Maailman yleislääkärijärjestön Woncan Euroopan osasto on julkaissut yleislää-

kärin keskeiset osaamisalueet ns. Wonca-puun muodossa (Wonca Europe 2011). 

Keskeisiä osaamisalueita ovat kokonaisvaltainen työote, terveydenhuollon toimin-

takokonaisuuden hallinta, laaja-alainen työote, alalle ominaiset ongelmanratkaisu-

taidot sekä yhteisösuuntautunut ja potilaslähtöinen työote. Osaamisalueiden kehit-

täminen antaa hyvät valmiudet potilaan hoidon kokonaisvaltaiseen koordinointiin 

yhteistyössä muiden potilasta hoitavien tahojen kanssa. (Vainiomäki ym. 2013.)  

Hollannissa on tutkittu yleislääkärien ja erikoislääkärien välistä yhteistyötä yleis-

lääkärin (Berendsen ym. 2007, Berendsen ym. 2010), erikoislääkärin (Berendsen 
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ym. 2006, Berendsen ym. 2010) ja potilaan näkökulmista (Berendsen ym. 2009a, 

Berendsen ym. 2009b). Erikoislääkäreitä motivoi yhteistyöhön yleislääkärien kanssa 

potilaan hoidon paraneminen. Erikoislääkärit ehdottivat tiettyjen tutkimusten ja 

potilasryhmien osalta vastuun siirtämistä yleislääkäreille, mikä vähentäisi erikoissai-

raanhoidon painetta ja lyhentäisi potilaiden jonotusaikaa. Samalla erikoislääkärit 

olivat valmiit lisäämään omaa osuuttaan yleislääkärien kouluttamisessa. Moni eri-

koislääkäri piti yleislääkärin henkilökohtaista tuntemista tärkeänä. Kun ihmiset tun-

tevat toisensa, on helpompi ottaa yhteyttä ja konsultoida, mikä on myös potilaan 

etu. Suurin osa erikoislääkäreistä oli sitä mieltä, että yleislääkärien kanssa on muka-

va työskennellä ja yhdessä etsiä ratkaisuja potilaiden ongelmiin. Joidenkin mielestä 

yleislääkäreistä on tullut aiempaa etäisempiä. Tähän on syynä muuttunut työskente-

lykulttuuri, tehdään paljon osa-aikatyötä ja ollaan entistä tarkempia tehdyistä työ-

tunneista. Myös erikoissairaanhoidon kehittyminen yhä kapeammiksi erikoisaloiksi 

vaikeuttaa yhteistyötä. (Berendsen ym. 2006.) 

Sekä yleislääkärit että erikoislääkärit pitivät tärkeänä keskinäistä kommunikoin-

tia, yleislääkärit olivat kuitenkin erikoislääkäreitä halukkaampia oppimaan toinen 

toiseltaan (Berendsen ym. 2010). Yleislääkärien mielestä yhteistyötä helpotti, kun he 

tunsivat erikoislääkärin henkilökohtaisella tasolla. Henkilökohtainen tunteminen 

myös paransi toisten työmenetelmien tuntemista. Yleislääkärit olivat halukkaita 

oppimaan uutta ja parantamaan osaamistaan tekemällä yhteistyötä erikoislääkärien 

kanssa. Yleislääkärit korostivat myös sitä, miten tärkeää erikoislääkärien olisi saada 

lisää ymmärrystä yleislääkärien työstä. (Berendsen ym. 2007.) 

Potilaiden mielestä tiedon tulisi kulkea nopeammin erikoislääkärin ja heitä hoi-

tavan yleislääkärin välillä ja sen tulisi myös olla tarkempaa. Etenkin pitkien erikois-

sairaanhoidon hoitojaksojen aikana toivottiin, että hoidosta välittyisi tietoja myös 

perusterveydenhuollossa toimivalle lääkärille.  Potilaat kokivat jopa turvattomuutta, 

jos heidän omalle lääkärilleen ei kotiuttamisen jälkeen tullut kunnollista hoitopa-

lautetta. (Berendsen ym. 2009a.) Viime vuosina erikoissairaanhoidossa ja peruster-

veydenhuollossa työskentelevien hoitajien tekemässä yhteistyössä ovat lisääntyneet 

erityisesti monisairaiden potilaiden hoidon koordinaatioon liittyvät tehtävät 

(García-Fernández ym. 2014).  

Suomessa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä on 

tehostettu mm. kehittämällä alueellisia hoitoketjuja (Nuutinen ym. 1997, Nuutinen 

2000) ja tietojärjestelmiä (Asikainen ym. 2008, Harno & Ihanus 2010) sekä käynnis-

tämällä yhteisiä hankkeita. Viime aikoina kehittämistyössä on keskitytty erityisesti 

erilaisten asiakkuusprosessien kokonaisvaltaiseen kehittämiseen (Koivuniemi ym. 

2014). 
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Kun potilaan hoitoa tarkastellaan organisaatiorajat ylittävänä palvelukokonaisuu-

tena, on jokaisen eri vaiheissa palveluun osallistuvan työntekijän välttämätöntä tie-

tää muiden hoitoprosessiin osallistuvien toiminnoista ja toimintatavoista (Ruuska & 

Haukkapää-Haara 2004). Työntekijät eivät aina tunne toistensa töitä tai tiedä, mitä 

palveluja toisessa organisaatiossa voidaan potilaalle tarjota (Werrett ym. 2001). 

Potilaan hoito ymmärretään paremmin yhteisenä dialogisena tehtävänä silloin, 

kun työntekijällä on selkeämpi kuva toisen organisaation tehtävistä. Toisen organi-

saation toiminnan ja työntekijöiden tunteminen antaa lisää toimintamahdollisuuksia 

käytännön potilastilanteisiin, vähentää turhaa etsimistä ja väärään paikkaan soitettu-

ja puheluita sekä nopeuttaa potilaan hoitoa. (Mertala 2011.) Se myös parantaa hoi-

don jatkuvuutta (Saaren-Seppälä 2004). Työntekijöillä on oltava mahdollisuus sään-

nölliseen yhteydenpitoon toistensa kanssa, muuten he eivät opi tuntemaan toisiaan 

(Gask 2005). 

2.2 Osaamisen ja toiminnan kehittäminen 

Osaamisen ja toiminnan kehittäminen voidaan jakaa osaamisen ja tiedon sekä nii-

den tarpeen tunnistamiseen, osaamisen ja tiedon hankkimiseen, jakamiseen, käsitte-

lemiseen ja soveltamiseen sekä käytäntöjen muuttamiseen (Huber 1991, Liyanage 

ym. 2009). Osaamisen kehittämistä tapahtuu sekä yksilön, ryhmän että organisaati-

on tasoilla, mutta myös laajemmin koko toimialalla tai ympäröivässä yhteisössä 

(Huber 1991).  

Osaamisen kehittämisprosessin tärkein vaihe on tiedon levittäminen sinne, mis-

sä sitä tarvitaan, koska muuten ei ole mahdollista muuttaa käytäntöjä. Levittäminen 

tapahtuu vuorovaikutuksen ja yhteistyön kautta. Keskeiseksi tekijäksi osaamisen 

kehittämisprosessissa nousevatkin yksilöiden ja tiimien omat sekä organisaation 

sisäiset ja organisaatioiden väliset verkostot. Myös prosessin eri vaiheissa esiintyvät 

esteet on hyvä tunnistaa sekä arvioida lopputuloksen oikeellisuutta ja laatua. (Liy-

anage ym. 2009.)    

2.2.1 Tieto ja osaaminen  

Tieto ja osaaminen ovat lähikäsitteitä, joita on käytetty osittain myös synonyymeinä 

(Mannermaa 2013). Tieto voi olla dataa, informaatiota tai syvempää tietämystä 

(Dalkir 2011). Osaaminen puolestaan liittyy toimintaan, ja se syntyy tiedon sovel-
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tamisen kautta (Otala 2008). Vaikka osaaminen on dynaamista arjessa tapahtuvaa 

toimintaa, sitä kehitetään yksilöä ja hänen ominaisuuksiaan kehittämällä (Toivanen 

ym. 2012). Yksilön osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, kokemuksesta, ver-

kostoista ja kontakteista, asenteista sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista, joita 

ovat esim. persoonallisuus, tunneäly ja motiivit (Otala 2008).  

Terveydenhuollon ammattilaisen osaamisalueet ja osaamisvaatimukset voidaan 

jakaa substanssiosaamiseen, työyhteisöosaamiseen, kykyyn kehittää omaa osaamis-

taan sekä työyhteisön toiminnan kehittämisosaamiseen. Substanssiosaaminen sisäl-

tää tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ydintehtävien suorittamiseen ja 

työyhteisöosaaminen mm. sosiaalisissa verkostoissa toimimisen sekä asiakaslähtöi-

sen toiminnan hallinnan. (Sarajärvi ym. 2011.)  

Yksilön osaaminen perustuu tietoon, joka voi olla yhdistelmä kokemuksia, arvo-

ja, informaatiota tai oivalluksia (Lönnqvist ym. 2005). Tieto on perinteisesti jaettu 

hiljaiseen ja näkyvään eli eksplisiittiseen tietoon. Jaottelun esitti ensimmäistä kertaa 

Michael Polanyi ja sitä on edelleen kehittänyt mm. Ikujiro Nonaka (Nonaka 1994). 

Näkyvä tieto voidaan ilmaista sanoina tai numeroina ja se voidaan jakaa muille 

konkreettisina dokumentteina, käyttöohjeina, sääntöinä tms. Hiljainen tieto on 

puolestaan sidottu kiinteästi ihmisen persoonaan, toimintaan, kokemuksiin, arvoi-

hin, ideoihin ja tunteisiin ja siksi sitä on vaikea jakaa muille. Hiljainen tieto voidaan 

jakaa tekniseen ulottuvuuteen, mikä tarkoittaa henkilökohtaiseen osaamiseen liitty-

viä asioita sekä kognitiiviseen ulottuvuuteen, mikä sisältää syvälle juurtuneet usko-

mukset, ideat, arvot ja mentaaliset mallit. Vaikka näitä ominaisuuksia on vaikea 

tunnistaa ja ilmaista, ne ovat asioita, joiden kautta ihminen hahmottaa ympäröivää 

maailmaa. (Nonaka & Konno 1998.)  

Hiljaisen tiedon ominaisuuksien takia siitä voidaankin käyttää myös nimitystä 

kätketty tieto. Organisaatioissa on paljon arvokasta tietoa, joka ei näy kirjallisissa 

dokumenteissa. Joidenkin tutkijoiden mukaan hiljainen tieto sisältää kaiken sen 

tiedon, joka ei ole näkyvää. Toisten mielestä taas todellinen hiljainen tieto on aina 

tiedostamatonta. Tiedostamatonta hiljaista tietoa on vaikea jakaa toisille sen vuoksi, 

ettei ihminen sitä prosessoidessaan tiedä omaavansa sitä. Sen vuoksi hiljaisen tie-

don rinnalle on nostettu käsite kokemuksellinen tieto. Kokemuksellinen tieto on 

sellaista, jota sen omistaja tietää hänellä olevan, vaikka sitä on vaikea ilmaista sanoil-

la. Se tulee ilmi esim. hyvinä käytäntöinä tai viisaina ratkaisuina. Kun puhutaan 

hiljaisen tiedon välittämisestä, usein tarkoitetaan juuri kokemuksellista tietoa. 

(Kingston 2012.) Koska hiljaisen tiedon lähteenä ovat kokemukset, sen muotoutu-

minen riippuu jokaisen yksilöllisestä tiedonhankintaprosessista (Anis ym. 2004).  
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Nonaka on yhdessä kollegoidensa kanssa kehittänyt uuden tiedon muodostami-

sen mallin (SECI), jota käytetään kuvaamaan tiedon ja osaamisen kehittämistä. Mal-

li on kuvattu spiraalina, joka alkaa yksilön tasolta, siirtyy ryhmän tai yhteisön tasolle, 

sieltä organisaation tasolle ja tarvittaessa myös organisaatioiden väliselle tasolle. 

Tiedon muodostaminen tapahtuu neljässä vaiheessa, jotka ovat sosialisaatio, ulkois-

taminen, sisäistäminen ja yhdistäminen. Sosialisaatio tarkoittaa hiljaisen tiedon ja 

osaamisen jakamista yksilöiden välillä. Sosialisaatiota tapahtuu ihmisten välillä, jotka 

ovat yhteydessä ja vuorovaikutuksessa toisiinsa. Yhteydenpito antaa mahdollisuu-

den ymmärtää toisen tapaa ajatella ja tuntea. Ulkoistamisen vaihe tarkoittaa hiljaisen 

tiedon muuttamista muidenkin ymmärtämään näkyvään muotoon. Yhdistämisen 

vaiheessa kerätään sekä ulkoa että organisaation sisältä saatua tietoa, yhdistetään ja 

käsitellään sitä sekä muodostetaan uutta näkyvää tietoa laatimalla esim. ohjeita, 

raportteja tai suunnitelmia.  Viimeisessä eli sisäistämisen vaiheessa opitut asiat ja 

näkyvä tieto muuttuvat jälleen yksilön hiljaiseksi tiedoksi, joka näkyy käytännön 

toiminnassa. (Nonaka 1994, Nonaka & Konno 1998.)  

Jokaisessa neljässä vaiheessa on olemassa oma ”ba” eli tila tai alusta, joka on 

otollinen tiedon tuottamiselle. Tila voi olla fyysinen, virtuaalinen tai henkinen tila 

tai näiden yhdistelmä. Tiedon muodostamisen vaiheille tyypilliset tilat ovat jakami-

sen, keskustelun, järjestämisen ja harjaantumisen tilat. (Nonaka & Konno 1998.) 

Johdon tehtävänä on aktiivisesti luoda näitä tiedon muodostamista mahdollistavia 

tiloja tarjoamalla esimerkiksi konkreettisia kokoontumistiloja, virtuaalisia nettiym-

päristöjä tai asettamalla yhteisiä tavoitteita (Nonaka ym. 2006). Tiedon muodosta-

misen teoriaa sovellettaessa on syytä muistaa, että ymmärryksen muodostuminen 

riippuu aina oppijasta, jota voidaan ainoastaan ohjata oikeaksi oletettuun suuntaan 

(Virtanen 2014). Uudemman näkemyksen mukaan hiljaista tietoa ei tarvitse muut-

taa näkyväksi tiedoksi, vaan hiljainen tieto opitaan epäsuorasti sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa ja se tulee organisaatiossa näkyväksi toiminnan kautta (Crane & Bon-

tis 2014). SECI -mallia on sovellettu useissa eri tutkimuksissa, mutta toistaiseksi on 

olemassa vähemmän tutkimuksia sen soveltuvuudesta epämuodollisissa verkostois-

sa tai organisaatioiden välisissä suhteissa tapahtuvaan oppimiseen (Tammets 2012).  

Tieto sinänsä ei vielä näy käytännön toiminnassa, vaan lisäksi tarvitaan kykyä 

soveltaa tietoa (Lönnqvist ym. 2005). Tietoa voidaan arvioida sen aikaansaamien 

päätösten ja toiminnan kautta (Davenport & Prusak 2000). Oppiminen on tiedon 

hankkimista, mutta oppimista tapahtuu myös tekemisen ja ymmärtämisen kautta 

(Sydänmaanlakka 2007). Aikuisen oppimisprosessiin vaikuttavat myös aiemmat 

kokemukset, asenteet (Sydänmaanlakka 2007), tarpeet, oma motivaatio ja oppi-

misympäristö (Otala 2008).  
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Oppiminen aikaansaa muutoksia ihmisen tai organisaation toiminnassa tai ajat-

telussa ja se on sekä tietoista että tiedostamatonta. Tiedostamattoman oppimisen 

kautta siirtyy hiljaista tietoa ja omaksutaan organisaation toimintatapoja ja kulttuu-

ria. (Otala 2008.) Osaamista voi hankkia esim. osallistumalla täydennyskoulutuksiin, 

toimimalla verkostoissa, työtehtävien kautta, opiskelemalla itsenäisesti tai olemalla 

mukana kehittämistoiminnassa (Moilanen 2001). 

2.2.2 Työssä oppiminen 

Työssä oppiminen tarkoittaa kaikkea työpaikalla tai työtä tehtäessä tapahtuvaa op-

pimista (Tikkamäki 2006). Työssä tapahtuvaa oppimista pidetään työpaikan ulko-

puolella tapahtuvaa perinteistä täydennyskoulutusta tehokkaampana tapana oppia. 

Työn ulkopuolella tapahtuva koulutus sisältääkin vain pienen osan työntekijän op-

pimisesta (Anis ym. 2004.) Työssä oppiminen voi olla ennalta suunniteltua ja struk-

turoitua tai suunnittelematonta, epämuodollista työn lomassa tapahtuvaa oppimista 

(Lloyd ym. 2014). Aina jokapäiväisestä työstä nousevien kysymysten käsittelemistä 

ei edes mielletä oppimiseksi. Toisaalta oppimista voidaan tukea esim. käyttämällä 

tehtävään nimettyä ohjaajaa tai mentoria (Sargeant ym. 2013.) Työssä oppiminen 

on erityisen tehokasta hiljaisen tiedon välittämisessä, koska siinä oppiminen perus-

tuu yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen (Nonaka 1994). Tikkamäen (2006) tut-

kimuksessa työssä oppiminen osoittautui välttämättömäksi keinoksi selviytyä joka-

päiväisestä työstä. Toisaalta se oli myös keino sopeutua organisaatiomuutoksiin. 

Työssä oppiminen edellyttää sekä sitoutumista, osallistumisen mahdollistamista että 

osallistumisen reflektoimista.  

Työssä oppiminen tapahtuu seuraamalla muita, havainnoimalla, reflektoimalla, 

tekemällä kysymyksiä, työskentelemällä sekä hankkimalla lisätietoa esim. lukemalla 

tai käyttämällä omia kontakteja (Cunningham ym. 2004). Työssä oppimisessa ko-

rostuu sen epämuodollinen, tilannesidonnainen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

pohjautuva luonne (Tikkamäki 2006). Myös työssä oppimista tulee tietoisesti kehit-

tää, niin että oppimisen laatu pysyy korkeana (Cunningham ym. 2004). Etukäteen 

suunniteltuja työssä oppimisen muotoja voivat olla esim. työkierto, mestari-

oppipoika -malli, toisessa tehtävässä työskentely, harjoittelu, oppimistehtävien rat-

kaiseminen yhdessä toisten kanssa, oppisopimuskoulutus tai työn tilapäinen vaih-

taminen ristiin toisen kanssa (Otala 2008).  

Työkierto tarkoittaa ennalta suunniteltua siirtymistä työskentelemään tietyksi 

ajaksi toiseen yksikköön tai toisiin tehtäviin (Cunningham ym. 2004), mutta se voi 
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tapahtua myös toisessa organisaatiossa (Lindeman-Valkonen 2001). Työkierrossa 

jaetaan hiljaista tietoa, luodaan uutta tietoa ja prosessoidaan tietoa siten, että hiljais-

ta tietoa on mahdollista muuttaa ymmärrettäväksi täsmätiedoksi (Otala 2008). Ter-

veydenhuollossa on hyviä kokemuksia työkierrosta erityisesti hoitohenkilökunnan 

osaamisen kehittämisessä (Järvi & Uusitalo 2004). Työkierto antaa hoitajille mah-

dollisuuden hankkia uusia tietoja ja taitoja, mikä parantaa työtyytyväisyyttä ja sitout-

taa organisaatioon (Chen ym. 2015). Toisaalta työkierron onnistuminen edellyttää 

siihen liittyvien riskien tunnistamista, huolellista suunnittelua, eri osapuolten rooli-

en määrittämistä sekä tukea vieraaseen yksikköön sopeutumisessa (Hamilton & 

Wilkie 2001).  

Työssä oppiminen voi olla myös organisaatioiden välistä oppimista. Esimerkki-

nä tästä ovat toiseen organisaatioon oppimistarkoituksessa tehtävät vierailut. Myös 

vierailuilla noudatetaan ennalta sovittua oppimisohjelmaa, tarkoitus on saada vink-

kejä ja uusia ideoita omaan työhön sekä kokemusta siitä, miten jokin asia tehdään 

muualla (Cunningham ym. 2004).  

Terveydenhuollossa oppiminen tapahtuu pääasiassa osana kliinistä työtä, jolloin 

ensisijaisena tavoitteena on potilaan hoito eikä osaamisen kehittäminen (van de 

Wiel ym. 2011). Esimerkiksi Yhdysvalloissa on tutkittu yleislääkärin ja erikoislääkä-

rin välisiä konsultaatiotilanteita oppimisen näkökulmasta. Konsultointi on tilanne, 

joka sisältää paljon oppimismahdollisuuksia. Oppimista voi tapahtua molempiin 

suuntiin, mutta tutkimuksessa kuvattiin enemmän yleislääkärin oppimista. Erikois-

lääkärit eivät tunnistaneet itseään oppijan vaan opettajan roolissa. Konsultaatioon 

sisältyvä oppimis-opettamisprosessi alkaa sekä omien että kollegan oppimistarpei-

den tunnistamisella. Prosessi sisältää tarpeellisen tiedon vaihtamisen mielekkäällä 

tavalla ja oppimistilanne päättyy, kun osapuolet ovat tyytyväisiä. Konsultointi voi 

senkin jälkeen jatkua muilla kuin koulutuksellisilla asioilla. (Shershneva ym. 2006.) 

2.2.3 Organisaation oppiminen 

Työssä oppiminen ja organisaation oppiminen tarkastelevat työpaikan sisällä tapah-

tuvaa oppimista ja toiminnan kehittämistä hieman eri näkökulmista. Työssä oppi-

misen näkökulma on toiminnallinen eli työympäristössä tapahtuvan oppimisen ja 

opettamisen tarkastelua pedagogisesta näkökulmasta, kun taas organisaation oppi-

misessa aihetta lähestytään enemmän rakenteiden kautta organisaation ja hallinnon 

näkökulmista (Engeström & Kerosuo 2007). Myös käsitteillä organisaation oppi-

minen ja oppiva organisaatio on näkökulmaero. Organisaation oppiminen kuvaa 



 

23 

konkreettisesti, miten se luo uutta tietoa ja tuottaa osaamista, kun taas oppiva orga-

nisaatio käsittelee työyhteisön käyttämiä järjestelmiä, toimintaperiaatteita tai organi-

saation piirteitä, jotka mahdollistavat organisaation oppimisen (Otala 2002). Oppi-

vaa organisaatiota onkin pidetty enemmän ideana tai lähestymistapana kuin käytän-

nön toteutusmuotona (Cavaleri 2004). 

Oppiva organisaatio tukee kaikkien jäsentensä oppimista ja uudistaa itseään jat-

kuvasti (Popper & Lipshitz 2000). Oppiva organisaatio luo, hankkii ja siirtää tietoa 

ja muovaa toimintaansa reflektoimalla uusia tietoja ja oivalluksia. Parannukset ovat 

mahdollisia vain, jos jokin tavassa tehdä muuttuu. Oppivan organisaation tunto-

merkkejä ovat systemaattisten ongelmanratkaisumenetelmien käyttö oppimistarkoi-

tuksessa, uusien toimintatapojen kokeilu, omasta kokemuksesta oppiminen, mui-

den kokemuksista ja hyvistä käytännöistä oppiminen sekä nopea ja tehokas tiedon 

siirtäminen läpi organisaation. (Garvin 1993.) 

Organisaatio oppii yksilöiden kautta, mutta yksilöiden oppiminen ei organisaati-

on oppimisen näkökulmasta vielä riitä (Otala 2002). Yksilön ja organisaation oppi-

misen erottavat toisistaan erilaiset tiedon prosessoinnin rakenteet sekä työyhteisön 

ja organisaation oppimiseen kuuluva tiedon ja osaamisen levittämisvaihe, jota ei ole 

yksilön oppimisessa (Popper & Lipshitz 2000). Organisaation tasolla tapahtuvassa 

oppimisessa ihmisten ja yksiköiden väliset rajat eivät ole oppimisen esteenä, vaan 

kokemukset jaetaan avoimesti keskenään. Oppiva organisaatio luo keinoja tunnistaa 

ja tuoda uusia ideoita myös organisaation ulkopuolelta. (McGill & Slocum 1993.) 

Yksilöiden oppimissuunnitelmien tulisi perustua yksilön omien tarpeiden lisäksi 

koko organisaation kehittämistarpeisiin ja asiakkaiden tarpeisiin (McLaren ym. 

2008).  

Senge (2006) määrittelee viisi keskeistä oppivan organisaation osatekijää. En-

simmäinen on systeemiajattelu, jolla hän tarkoittaa kokonaisuuksien ja asioiden 

välisten yhteyksien hahmottamista. Esim. tarjottava palvelu tulee ymmärtää koko-

naisuutena eikä käsitellä sitä vain osina, joista se muodostuu. Toinen osatekijä on 

henkilökohtainen hallinta, jolla Senge tarkoittaa yksilöiden oppimista ja myös sitou-

tumista elinikäiseen oppimiseen. Organisaation tehtävä on tukea ja rohkaista tähän. 

Kolmas oppivan organisaation osatekijä on sisäiset toimintamallit. Nämä ovat alita-

junnasta nousevia merkityksiä ja olettamuksia, jotka ohjaavat ajatteluamme ja käyt-

täytymistämme. Usein organisaatiossa juuri sisäiset toimintamallit estävät uudistus-

ten ja opittujen asioiden viemisen käytäntöön. Neljäs Sengen esittämä osa-alue on 

jaettu visio. Yhteisesti jaettu visio tarkoittaa sitä, että kaikki työntekijät ovat sisäis-

täneet sen ja haluavat noudattaa sitä omassa toiminnassaan.  Jaettu visio ohjaa koko 

organisaatiota samaan suuntaan, mikä näkyy myös osaamisen kehittämisessä. Viides 
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osatekijä on tiimioppiminen. Tiimissä kyetään oppimaan paljon tehokkaammin 

kuin mihin yksilöt pystyvät erikseen. Sen vuoksi tiimin oppiminen on koko organi-

saation oppimisen perusta.  

Organisaatiossa tapahtuvaa oppimista voidaan kuvata käsitteiden single-loop lear-

ning ja double-loop learning avulla. Single-loop learning tarkoittaa yksikehäistä oppimista, 

jota tapahtuu tilanteissa, joissa oppimista ohjaavat ennalta asetetut tavoitteet, arvot 

ja normit. Oppimiseen kuuluu virheiden ja poikkeamien havaitseminen ja toimin-

nan korjaaminen. (Argyris & Schön 1978.) Oppiminen lisää toiminnan vaikutta-

vuutta suhteessa aiemmin asetettuihin normeihin (Clarke & Wilcockson 2001). 

Suuri osa päivittäisestä oppimisesta tapahtuu toiminnan tuloksista saadun palaut-

teen kautta (Rushmer ym. 2004a). 

Double-loop learning tarkoittaa kaksikehäistä oppimista, jota tapahtuu silloin, kun 

kyseenalaistetaan ja muutetaan toimintamalleja, -ohjeita ja normeja (Argyris & 

Schön 1978). Tämä toteutuu parhaiten silloin, kun työyhteisössä yhdessä kehitetään 

toimintamalleja ja käytäntöjä. Toiminnan kyseenalaistaminen voi lähteä liikkeelle 

omassa työssä esille tulleista ongelmista, muualta opittujen asioiden soveltamisesta 

omaan työhön tai vaikkapa erilaisten hankkeiden kautta käyttöön otettujen toimin-

tamallien arvioinnista. (Otala 2002.) Kyseenalaistaminen edellyttää työyhteisöltä 

avointa, ystävällistä ja yhteistyöhalusta ilmapiiriä (Clarke & Wilcockson 2001). Yk-

sikehäisen ja kaksikehäisen oppimisen lisäksi on kuvattu myös triple-loop learning, jota 

voidaan kutsua metaoppimiseksi. Se tarkoittaa opitun hyödyntämistä muualla tai 

yleistämistä ja soveltamista toisessa tilanteessa yleisemmällä tasolla. (Rushmer ym. 

2004a.) Nämä kolme oppimiskehää (loop learning) kuvaavat hyvin myös terveyden-

huollon organisaatioissa tapahtuvaa toiminnan kehittämistä (Crites ym. 2009). 

Organisaation oppimista tukeva kulttuuri sisältää keskinäisen luottamuksen (Vir-

tanen & Stenvall 2009) sekä avoimen ilmapiirin, joka sallii virheistä oppimisen, 

rohkaisee tiedon jakamiseen ja antaa tilaa olemassa olevien käsitysten haastamiselle 

(Caroll & Edmondson 2002). Yhdistämällä organisaation oppimismekanismit osak-

si organisaatiokulttuuria voidaan saada aikaan jatkuvaa oppimista (Popper & 

Lipshitz 2000).  

Käytännössä systemaattinen oppiminen on mahdollista vain, jos organisaation 

rakenteet ja ympäristö tukevat oppimista (Sydänmaanlakka 2007). Lisäksi organi-

saatiolla on oltava käytössään tarvittavat resurssit ja oppimismenetelmät (Caroll & 

Edmondson 2002). Oppivan organisaation käyttöönottoa voidaan tukea esim. kou-

luttamalla työpaikoille moniammatillisten työpajojen vetäjiä ja kannustamalla työpa-

jojen pitämiseen (Skinner 2007). Työpajoissa käsitellään yhdessä jotain koko tiimiä 

tai työyhteisöä koskevaa aihetta.  
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Organisaation oppiminen kytkeytyy vahvasti organisaation toimintaan ja siihen, 

miten organisaatiossa prosessoidaan tietoa ja luodaan uutta. Erityisesti viime aikoi-

na organisaation oppimisessa on korostettu sosiaalista prosessia, joka sisältää vuo-

rovaikutuksen lisäksi koordinaation tietyssä kontekstissa. Organisaatioita kehitetään 

usein hankkeiden kautta. Toiminnan kehittäminen toteutuu parhaiten silloin, kun 

siihen liitetään organisaation omassa toimintaympäristössä tapahtuva oppiminen. 

Kyse ei myöskään ole yksittäisestä tapahtumasta, vaan prosessista, johon vaikuttaa 

aina sekä yksilöiden että organisaation historia. (Curado 2006.)  

Oppiva organisaatio on mahdollista rakentaa myös perusterveydenhuoltoon, 

mutta se edellyttää vahvaa visionääristä johtamista, koko henkilöstön saamista mu-

kaan sekä oppimista ja reflektointia varten varattua aikaa ja paikkaa (Rushmer ym. 

2004b). Oppivasta organisaatiosta on kirjoitettu ja keskusteltu paljon, mutta kirjalli-

suudesta löytyy vain vähän esimerkkejä teorian soveltamisesta käytäntöön tervey-

denhuollon toimintaympäristössä (Kelly ym. 2011). Isossa-Britanniassa NHS otti 

1990-luvulla kansalliseksi tavoitteekseen toiminnan parantamisen elinikäisen oppi-

misen kautta kehittämällä toimintaa oppivan organisaation mukaisesti (Davies & 

Nutley 2000). Myöhemmin tutkimuksessa todettiin, ettei NHS kokonaisuudessaan 

voi tulla oppivaksi organisaatioksi, mutta paikalliset yksiköt voivat kehittää toimin-

taansa menestyksekkäästi oppivan organisaation suuntaan (Sheaff & Pilgrim 2006). 

Hammashuollossa työskennelleiden mielestä merkittävimmät esteet oppivan orga-

nisaation luomiselle olivat kommunikaatio-ongelmat, johtamiseen liittyneet puut-

teet, heidän omaan oppimiseensa liittyneet ongelmat sekä työntekijöiden välisen 

luottamuksen puute (Somunoglu ym. 2012).  

Oppivan organisaation viitekehyksen käsitteleminen on 2000-luvulla muuttunut 

aiempaa käytännönläheisemmäksi. Esim. Isossa-Britanniassa ovat toimintakäytän-

töjen kehittäminen, riskienhallinta ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen 

tulleet osaksi oppivaa organisaatiota. (Sheaff & Pilgrim 2006.) Tulevaisuudessa 

terveydenhuollon organisaatioissa oppiminen perustuu toiminnasta kerättävän tie-

don analysointiin ja tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen. Silloin tarvitaan sel-

laista terveydenhuollon järjestelmää, joka tukee oppimista ja kokemusten välitöntä 

hyödyntämistä. (Friedman & Rigby 2013.) 

2.2.4 Muutos ja toiminnan kehittäminen 

Oppiminen ja muutos ovat yhteydessä toisiinsa, mutta oppiminen ei aina johda 

käyttäytymisen muutokseen (Huber 1991). Käyttäytymisen muutos ei myöskään 
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aina ole toiminnan parantamista, minkä vuoksi tarvitaan tietoa siitä, mitä muutok-

sessa tapahtuu (Batalden & Davidoff 2007).  

Muutosta ja toiminnan kehittämistä voidaan tarkastella erilaisista teoreettisista 

lähestymistavoista käsin. Lähestymistapoja ovat mm. psykologiset käyttäytymisen 

muutosta kuvaavat teoriat (Michie ym. 2005), organisaatioteoriat (Rhydderch ym. 

2004) sekä yksilön ja organisaation oppimisteoriat (Garvin 1993, Mann 2004). Or-

ganisaation oppimisteorioita on käsitelty luvussa 2.2.3. Tässä käsitellään tarkemmin 

käyttäytymisen muutoksen malleja, koska verkostomaisessa asiantuntijatyössä täy-

dennyskoulutuksen jälkeiset muutokset lähtevät liikkeelle yksilön toiminnasta.  

Käyttäytymismalleissa kuvataan käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä ja niiden välis-

tä vuorovaikutusta (White ym. 2004). Monet käyttäytymisen muutokseen liittyvät 

teoriat on alun perin kehitetty elintapamuutosten tukemiseen (White ym. 2004, 

Michie ym. 2011), mutta niitä on sovellettu myös työssä oppimiseen (Lloyd ym. 

2014) ja muuhun täydennyskoulutukseen (White ym. 2004). Precede-proceed -malli 

kuvaa muutoksen tekemisen vaiheet sekä käyttäytymisen muutokseen altistavat, 

vahvistavat ja mahdollistavat tekijät. Altistavia tekijöitä ovat mm. olemassa olevat 

tiedot, asenteet, uskomukset, arvot ja käsitykset. Mahdollistavien tekijöiden olemas-

saolo tai puute joko tukee tai estää käyttäytymisen muutosta. Näitä tekijöitä ovat 

esim. taidot ja resurssit. Vahvistavat tekijät joko rohkaisevat tai lannistavat jatka-

maan käyttäytymistä. (Green & Kreuter 1999.) 

Ajzenin (1991) esittämässä suunnitellun käyttäytymisen mallissa korostetaan en-

nen käyttäytymisen muutosta tapahtuvaa aikomusta muuttaa käyttäytymistä. Aiko-

mukseen vaikuttavat asenteet ja uskomukset, subjektiiviset normit sekä havaittu 

käyttäytymisen kontrolli, johon liittyy myös usko kykyyn suoriutua tehtävästä. Toi-

sille aikomus voi olla enemmän toive tai pyrkimys kuin aito sitoutuminen muutok-

seen (Overton ym. 2009). Koulutusinterventiossa välittömästi koulutuksen jälkeen 

annettu sitoutuminen muutokseen johti melko usein todelliseen käyttäytymisen 

muutokseen (Dolcourt 2000).     

COM-B on käyttäytymisteoria, jossa huomioidaan tasavertaisina sekä ihmiseen 

itseensä liittyvät sisäiset tekijät että ulkopuolisesta ympäristöstä tulevat muutokseen 

vaikuttavat tekijät. Malli tunnistaa kolme käyttäytymiseen vaikuttavaa tekijää. Teki-

jät ovat kyvykkyys, motivaatio ja mahdollisuudet. Näissä tekijöissä tapahtuva muu-

tos vaikuttaa käyttäytymiseen, mutta myös käyttäytyminen vaikuttaa niihin. Lisäksi 

kyvyt ja mahdollisuudet vaikuttavat motivaatioon. Mahdollisuudet nähdään yksilön 

ulkoa tulevina muutosta tukevina tai sitä estävinä tekijöinä. Motivaatio sisältää sekä 

tietoisen että automaattisen toiminnan. (Michie ym. 2011.) 
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Käyttäytymisen muutoksen tutkimuksista tehdyn teoreettisen yhteenvedon mu-

kaan käyttäytymisen muutosta selittävät tiedot, taidot, sosiaalinen ja ammatillinen 

rooli ja identiteetti, usko omiin kykyihin, optimismi, usko odotettuihin tuloksiin, 

vahvistaminen, aikomus muuttaa käyttäytymistä, tavoitteet, kyky muistaa asioita ja 

huomioida niitä päätöksentekoprosessissa, ympäristön konteksti ja resurssit, sosiaa-

linen vaikuttaminen, tunteet ja käyttäytymissäännöt (Michie ym. 2005, Cane ym. 

2012).  

Terveydenhuollon täydennyskoulutusta koskeneissa tutkimuksissa opittujen asi-

oiden käyttöönottoa edisti oma innostus ja motivaatio, kollegoiden tuki ja halu 

auttaa (Lee 2011), yhteisesti sovittu työskentelyaika ja yhteinen toimintamalli (Over-

ton ym. 2009). Käyttöönottoa estivät sopivan keskustelufoorumin puuttuminen, 

muut huomiosta kilpailevat asiat, vaikutusmahdollisuuksien puute etenkin osa-

aikaisilla työntekijöillä sekä koko tiimin saaminen mukaan (Overton ym. 2009). 

Leen (2011) tutkimuksessa käyttöönottoa estivät sitoutumisen ja esimieheltä saadun 

tuen puute, ajan ja resurssien puute sekä organisaation jäykkyys. Opitun käsittely 

työyhteisössä saattoi jäädä koulutuspalautteen tasolle, koska ei ollut selvillä, mitä 

uuden oppimisesta pitäisi seurata ja kenen tehtävä oli varmistaa ja tukea muutosta. 

Linjajohto piti käytäntöön vientiä työntekijän omana asiana eikä se aina tunnistanut 

omaa rooliaan muutoksen tukijana. Toisinaan uutta asiaa ei hyväksytty, koska ny-

kyinen toimintakulttuuri ei sallinut sen käyttöönottoa. Aina ei myöskään ollut sys-

temaattista tapaa seurata ja arvioida työyhteisön oppimista.  

Suomalaista työterveyshuoltoa koskeneessa tutkimuksessa Mannermaa (2013) 

erittelee tiedon jakamiseen ja tiedon jalostamiseen liittyvät tekijät. Tiedon jakamisen 

esteitä ovat aikapula, vähäiset kasvokkain käytävät keskustelut ja tietotekniset tai-

dot. Tiedon jalostamiseen vaikuttavat organisaation rakenteet, toiminta ja työntekijä 

itse. Organisaation rakenteisiin liittyviä tekijöitä ovat esim. byrokraattisuus, hierark-

kisuus, yhteiset pelisäännöt, ilmapiiri ja työn itsenäisyys, toiminnallisia tekijöitä 

esim. laatujärjestelmät, koulutusmyönteisyys, keskusteleva kulttuuri ja työn haasteel-

lisuus sekä työntekijästä johtuvia tekijöitä esim. aktiivisuus, työmotivaatio ja yhteis-

työn tekeminen muiden kanssa. Tärkeimpiä tiedon jalostamista estäviä tekijöitä 

ovat asenteet, ajanpuute, vanhasta luopumisen vaikeus, toimimaton yhteistyö, liian 

suuri työmäärä, omat voimavarat sekä muutosvastarinta. Tärkeimpiä tiedon jalos-

tamista edistäviä tekijöitä ovat avoin ja oppimismyönteinen ilmapiiri, aiempi koke-

mus, halu kehittää, kannustava ilmapiiri, sopiva työmäärä, motivaatio ja kehittymi-

sen halu. 
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Kuviossa 1 esitetään tiivistelmä oppimisen, oppien käsittelemisen ja muutoksen 

vaiheista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Vaiheet voivat toteutua joko yksilön, 

työyhteisön tai organisaation tasoilla (Huber 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1.  Yhteenveto oppimiseen, oppien käsittelemiseen ja muutokseen vaikuttavista tekijöistä. 
Tekijät on yhdistetty eri teorioista. 

Viime aikoina kehittämistoiminnan painopiste on siirtynyt yksilön ja yksittäisten 

tiimien toiminnasta kohti suurempia kokonaisuuksia, esim. hoitoketjuja ja prosesse-

ja (Elwyn ym. 2002). Samaan aikaan osaamisen kehittämisessä painopistettä on 

siirretty yksilön ammatillisesta osaamisesta kohti toiminnan parantamista ja potilaan 

hoidon parempaa vaikuttavuutta (Sargeant ym. 2013). Sen vuoksi myös muutosta ja 

toiminnan kehittämistä on tarkasteltava laajempana kokonaisuutena, vaikka varsi-

nainen interventio tapahtuukin yksilöiden kautta. Oman työn näkeminen osana 

laajempaa kokonaisuutta suuntaa myös oppimista ja toiminnan kehittämistä yhteis-

ten tavoitteiden mukaisiksi (Rushmer ym. 2004b). 

Terveydenhuollon kehittämistoiminnassa käytetään usein Shewhartin ja Demin-

gin alun perin teollisuuden tarpeisiin kehittämää jatkuvan parantamisen menetel-

mää, ns. PDSA-ympyrää. Menetelmä sisältää neljä vaihetta, joista ensimmäisessä 
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(plan) tunnistetaan tavoitteet ja suunnitellaan muutoksen toteutus. Toisessa vaihees-

sa (do) muutosta testataan käytännössä. Kolmannessa vaiheessa (study) arvioidaan 

muutoksen vaikutukset ja viimeisessä vaiheessa (act) otetaan muutos käyttöön, hylä-

tään se tai käynnistetään PDSA-ympyrä uudelleen esiin tulleiden muutostarpeiden 

pohjalta. (Taylor ym. 2014.) 

Organisaation kehittämistoiminnan tulisi sisältää kaikki PDSA:n vaiheet. Ter-

veydenhuollon interventioista tehdyssä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa 

todettiin, että usein ympyrän vaiheet käydään läpi vain kerran, jolloin intervention 

optimaalinen hyödyntäminen kyseisessä toimintaympäristössä jää vajaaksi. (Taylor 

ym. 2014.) PDSA-ympyrää on myöhemmin täydennetty kolmella kehittämistoimin-

taa ohjaavalla kysymyksellä: 1) ”Mitä yritämme saada aikaiseksi?” 2) ”Kuinka tie-

dämme, että muutos on parannus?” 3) ”Mitä muutoksia on tehtävä, että tulos on 

parannus?” (Langley ym. 2009). 

Kehittämistyössä tarvitaan mitattua tietoa siitä, mitä muutoksessa tapahtuu (Ba-

talden & Davidoff 2007), mutta päätöksenteon ja kehittämisen tueksi tarvitaan 

myös jatkuvaa seurantatietoa toiminnan tilasta (Laihonen & Lönnqvist 2014). Mit-

tauksen kohteena voivat olla sekä toimintaprosessit että kliiniset potilastulokset 

(Guldberg ym. 2009). Asiakkaiden näkökulmasta elämänlaatu, sairauden aiheuttama 

kuormitus, toimintakyky ja asiakkaan saaman hoidon laatu ovat keskeisiä arvioinnin 

kohteita (Batalden & Davidoff 2007). Palvelujärjestelmän, asiakkaan ja talouden 

kannalta on tärkeää, että yksittäisten toimintojen lisäksi mitataan ja arvioidaan yh-

teistyön toimivuutta ja koko palveluprosessin tuloksia (Laihonen & Lönnqvist 

2014). 

2.2.5 Organisaatioiden välinen oppiminen 

Organisaatioiden väliset suhteet ovat yksi keino hankkia uutta osaamista. Organi-

saatioiden välillä tapahtuvan oppimisen keinoja voivat olla esim. seminaarit tai kon-

sultaatiopalvelut, aktiivinen opin hakeminen esim. benchmarking-vierailuilta tai 

muu läheinen vuorovaikutus toisten kanssa. Yhteistyökumppanilta voidaan oppia 

uusia asioita tai saadaan tietoa kumppanista itsestään, ja samalla opitaan tekemään 

yhteistyötä ja ylläpitämään kumppanuussuhdetta. Organisaatioiden välinen oppimi-

nen perustuu työntekijöiden väliseen tiedon jakamiseen. Epävirallista tiedonvaihtoa 

tapahtuu usein työntekijöiden omissa verkostoissa. Verkostot hyödyntävät myös 

koko organisaatiota. Koska henkilöiden vaihtuvuus on suurta, tarvitaan epämuo-

dollisen tiedonvaihdon rinnalle myös organisoituja yhteistyöprosesseja. (Prevot 
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2008.) Ruotsalaisessa tutkimuksessa organisaatiot hyödynsivät tiedon hankinnassa 

organisaatioiden välisiä suhteita paljon enemmän kuin niitä luotaessa oli tarkoitettu. 

Jos organisaatiossa halutaan, että työntekijät välittävät osaamista toisilleen, on vält-

tämätöntä ymmärtää, että tällaisten suhteiden luominen kuuluu osaksi työtä. (Werr 

ym. 2009.)   

Toiselta organisaatiolta oppiminen edellyttää oikeaa asennoitumista yhteistyön 

tekemiseen, luottamusta, motivaatiota oppia sekä sitoutumista yhteistyöhön. Orga-

nisaatioiden välisen oppimisen luonnetta määrittää tavoiteltava visio. Jos organisaa-

tioiden välisillä suhteilla tavoitellaan keskinäisen kilpailun sijaan yhteistyötä, on 

keskiössä osaamisen jakaminen sekä yhteisen osaamisen muodostaminen. (Prevot 

2008.)  

Vain hyvin pieni osa hyvistä käytännöistä on suoraan kopioitavissa toiseen or-

ganisaatioon, ja silloinkin organisaatioiden ja tehtävien tulee olla samankaltaisia. 

Joitain näkyvää tietoa sisältäviä käytäntöjä voidaan siirtää toisenlaiseen ympäris-

töön, mutta suurin osa edellyttää syvempää soveltamista. Soveltamista edellytetään 

etenkin terveydenhuollon kaltaisissa kompleksisissa organisaatioissa, joissa on val-

litsevana hiljainen tieto. (Guzman ym. 2015.)  

Terveydenhuollon organisaatioiden yhteinen osaamisen kehittäminen auttaa löy-

tämään yhteistä suuntaa, tukee yhdessä tekemistä ja hoidon jatkuvuutta (Nicholson 

ym. 2013). Organisaatioiden välistä oppimista on hyödynnetty mm. toiminnan ke-

hittämisprojekteissa, joissa eri organisaatioissa työskentelevät tiimit ovat kokoontu-

neet yhteen, välittäneet toisilleen kirjallista materiaalia ja keskustelleet puhelimitse. 

Tutkimuksen mukaan organisaatioiden väliseen oppimisprojektiin osallistuminen 

aikaansai positiivista muutosta toiminnassa. Se edellytti kuitenkin aktiivista osallis-

tumista ja sitoutumista koulutusyhteistyöhön. Tiimit tarvitsivat sen toteutumiseen 

osallistumismahdollisuuksia ja johdon tukea.  (Nembhard 2012.) 

2.3 Osaamisen johtaminen 

Organisaation menestymisen kannalta on tärkeää siirtää yksilöiden osaaminen or-

ganisaation käyttöön. Koko organisaation osaamisen varmistaminen sisältää sekä 

tiedon siirtämisen työntekijältä toisille työntekijöille, uusien toimintakäytäntöjen 

luomisen että vanhojen rutiinien uudistamisen. (Örtenblad 2004.) Tähän organisaa-

tioissa tarvitaan osaamisen johtamista. Lähestymistapoina osaamisen johtaminen ja 

organisaation oppiminen käsittävät paljolti samoja asioita, mutta ne eroavat toisis-

taan kehityshistoriansa ja joidenkin painotusten osalta (Firestone & McElroy 2004).  
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Osaamisen johtamisen kehittymisessä voidaan erottaa kahdesta (Virkkunen 

2002) kolmeen sukupolvea, jotka eivät ole täysin peräkkäisiä, vaan esiintyvät osit-

tain yhtäaikaisesti (Kivinen 2008). Ensimmäinen sukupolvi keskittyy toimintaa yllä-

pitävään yksilöiden osaamisen kehittämiseen ja tiedon käyttöön. Yksilön osaamista 

pyritään seuraamaan sitä varten kehitetyillä mittareilla. Koko organisaation osaami-

nen ymmärretään yksilöiden osaamisen summana. (Virkkunen 2002.) Ensimmäinen 

sukupolvi korostaa tiedon siirtämistä ja jakamista sekä informaation hallinnan tieto-

teknisiä ratkaisuja (Kivinen 2008).  

Osaamisen johtamisen toinen sukupolvi keskittyy hiljaisen ja kokemuksellisen 

tiedon hyödyntämiseen koko organisaatiossa (Kivinen 2008). Painopiste on organi-

saatiotason osaamisessa, uuden tiedon muodostamisessa sekä osaamista ylläpitävis-

sä ja luovissa verkostoissa (Virkkunen 2002). Kolmas sukupolvi korostaa sosiaali-

suutta ja organisaatiossa yhteisesti jaettua tulkintaa (Kivinen 2008). Tulevaisuudessa 

yhteistyöstä tulee osaamisen ja sen johtamisen kivijalka, mikä edellyttää toiminnan 

avoimuutta (Oikarinen & Pihkala 2010). 

Dalkir (2011) määrittelee knowledge managementin tietoiseksi ja systemaattiseksi or-

ganisaation ihmisten, prosessien, teknologian ja rakenteiden koordinaatioksi, joka 

lisää toiminnan arvoa ja luo uutta. Tämä saadaan aikaan edistämällä tiedon luomis-

ta, jakamista ja soveltamista sekä ylläpitämällä osaamista, tuomalla parhaat käytän-

nöt yhteiseen muistiin ja edistämällä jatkuvaa organisaation oppimista.  

Käsitteeseen knowledge management liittyviä tieteellisiä artikkeleita alettiin julkaista 

1990-luvulla (Kivinen 2008). Käsitteen käyttö on edelleen vaihtelevaa ja osittain 

vakiintumatonta. Monitieteisestä taustasta ja nuoresta tieteenalasta johtuen käsit-

teen käyttö on vahvasti kontekstisidonnaista (Dalkir 2011).  

Englanninkielistä käsitettä knowledge management on käytetty Suomessa eri merki-

tyksissä tieteenalasta ja lähestymistavasta riippuen (Mannermaa 2013). Se voi tar-

koittaa tiedon johtamista, tietojohtamista, tietämyshallintaa, tietämyksen hallintaa, 

osaamisen johtamista tai tiedon ja osaamisen johtamista (Kivinen 2008). Kivinen 

(2008) käyttää omassa tutkimuksessaan käsitettä tiedon- ja osaamisen johtaminen ja 

Mannermaa (2013) käsitettä tietojohtaminen.  Mannermaa ymmärtää käsitteellä 

organisaation jäsenten tietämyksen hyödyntämisen tavoittelemista sekä uuden tie-

don lisäämistä.  

Kivinen (2008) määrittelee osaamisen ja tiedon johtamisen strategisten tavoit-

teiden mukaiseksi, suunnitelmalliseksi tiedon ja osaamisen hallinnaksi sekä oppimi-

sen prosesseja yhdistäväksi ja edistäväksi toiminnaksi terveydenhuollon organisaa-

tioissa ja niissä vallitsevissa kulttuureissa. Ollilan (2006) mukaan osaamisen johta-
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minen on laaja kokonaisuus, joka sisältää organisaatiossa olevien, sinne hankittavien 

tai muutettavien tietojen, taitojen ja kokemusten hallinnan ja ohjauksen.  

Oppivan organisaation ja organisaation oppimisen käsitteiden sekä tiedon hal-

linnan (Viitala 2002, Kivinen 2008) lisäksi kirjallisuudessa kuvataan osaamisen joh-

tamisen yhteydessä yleensä myös jako hiljaiseen ja näkyvään tietoon, Nonakan esit-

tämät uuden tiedon luomisen vaiheet sekä organisaation osaamispääoma (Ollila 

2006, Myyry 2008, Hyrkäs 2009).  

Koska käsite knowledge management sisältää tiedon hallinnan lisäksi yksilön ja or-

ganisaation osaamiseen ja oppimiseen sekä toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita, 

käytetään tässä tutkimuksessa yleiskäsitteenä osaamisen johtamista. Tässä tutki-

muksessa osaamisen johtamiseen liitetään viisi ulottuvuutta: 1) tiedon hankkiminen, 

siirtäminen, hyödyntäminen ja uuden tiedon luominen, 2) strategialähtöisyys, 3) 

ihmisten, asioiden ja muutoksen aktiivinen johtaminen, 4) organisaation osaamis-

pääoman kehittäminen ja 5) osaamisen ja toiminnan kehittäminen yksilön, työyhtei-

sön, organisaation ja organisaatioiden välisen yhteistyön tasoilla. 

Organisaatioissa tapahtuva tiedon ja osaamisen käsitteleminen voidaan nähdä 

useana samanaikaisesti toimivana dynaamisena prosessina.  Prosessit ovat tiedon 

luominen, varastoiminen, siirtäminen ja käyttäminen. Nämä toisiinsa kietoutuneet 

toiminnot sisältyvät sekä yksilöiden että työyhteisön ja organisaation toimintakäy-

täntöihin ja kulttuuriin. Tiedon siirtäminen on osaamisen johtamisen näkökulmasta 

kriittinen prosessi. Organisaatioiden sisällä siirtämistä tapahtuu yksilöiden välillä, 

yksilön ja ryhmän välillä, ryhmien välillä sekä ryhmän ja organisaation välillä. 

Osaamisen johtamisen tehtävänä on tukea sekä muodollista että epämuodollista 

kommunikaatiota ja tiedon jakamista. (Alavi & Leidner 2001.) Ennen tiedon siirtä-

mistä on kuitenkin huolehdittava osaamistarpeen arvioinnista ja tarvittavan tiedon 

hankkimisesta (Otala 2008).   

Osaamisen johtaminen on organisaation strategian toimeenpanon keskeinen osa 

(Tuomi & Sumkin 2012). Strategialähtöisessä osaamisen johtamisessa suunta on 

olemassa olevan osaamisen arvioinnin sijasta tulevissa tarpeissa. Kyse on systemaat-

tisesta tulevaan varautumisesta, jossa vision ja nykytilan välinen osaamisvaje tunnis-

tetaan ja poistetaan kehittämällä henkilöstön osaamista (Huotari 2009). Strate-

gialähtöisessä osaamisen johtamisessa ei keskitytä muusta toiminnasta irrallaan ole-

viin koulutuspäiviin tai yksittäisen työntekijän erityisosaamiseen, vaan organisaation 

kokonaisvaltaiseen kehittämiseen yhteisesti hyväksytyn suunnan mukaisesti (Tuomi 

& Sumkin 2012).  

Osaaminen on organisaation tärkeä strateginen resurssi. Osaamisen johtamises-

sa strategia voi olla myös keino luoda tilaa oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle. 
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Johto luo strategian mukaisesti yhteisöön oppimista ja kehittämistä mahdollistavaa 

mielen tilaa ”ba:ta”. Se voi sisältää yhteisiä tapaamisia ja foorumeita tai muun oppi-

miskontekstin sekä oppimista tukevan ilmapiirin. (Huotari 2009.) Päivittäisessä 

arkityössä puolestaan viedään eteenpäin strategian mukaisia kehittämisen painopis-

teitä (Tuomi & Sumkin 2012). Hyrkäksen (2009) tutkimuksessa strategia liittyi vä-

hemmän osaamisen johtamiseen silloin, kun ilmapiiri ei tukenut osaamista ja sen 

kehittämistä. 

Osaamisen johtamista on pidetty henkilöstöjohtamisen osa-alueena (Ollila 

2006), mutta se on perinteisesti liitetty myös vahvasti asioiden johtamiseen (mana-

gement) (Viitala 2002). Viitala on nostanut näiden rinnalle esimiestyössä tapahtuvan 

osaamisen johtamisen (leadership). Osaamisen johtaminen ei ole muusta toiminnasta 

erillinen henkilöstöhallinnon osa-alue, vaan kiinteä osa esimiesten jokapäiväistä 

työtä ja strategian toimeenpanoa (Tuomi & Sumkin 2012). Mitä vähemmän johto 

osallistuu osaamisen määrittelyyn, sitä vähemmän osaamisen johtamisessa painot-

tuu strateginen ja innovatiivinen orientaatio (Hyrkäs 2009). Lisäksi osaamisen joh-

taminen sisältää muutoksen ja kehittämisen johtamista. Osaamisen johtamisen eri-

laiset lähestymistavat eivät ole toisiaan poissulkevia, ne ainoastaan korostavat 

osaamisen johtamisen tilanneteoreettista luonnetta (Oikarinen & Pihkala 2010).  

Koska osaamista kehitetään toimintaa varten, on myös osaamisen johtaminen 

toiminnan kehittämistä sekä osaamisen hyödyntämistä työssä ja kehittämistoimin-

nassa. Osaamisen johtamiseen sisältyy jatkuva muutos (Tuomi & Sumkin 2012). 

Muutos edellyttää ydinosaamisen hyödyntämisen lisäksi suunnitelmallista uudenlai-

sen osaamisen kehittämistä. Muutoksessa on keskeistä johtajan oma motivoitunei-

suus ja valmius innostaa muita kehittymään. Muutos edellyttää kykyä edistää infor-

maation ja tiedon sujuvuutta sekä kykyä kyseenalaistaa, mutta myös rakentaa osaa-

mista. (Ollila 2009.)  

Osaamispääoma on organisaation aineetonta pääomaa, jonka ymmärtäminen 

asiantuntijaorganisaation keskeiseksi resurssiksi on tullut entistä tärkeämmäksi 

(Otala 2008). Osaamispääomaan sisältyvät asiat voidaan luokitella eri tavoin. Ylei-

sesti käytetään jakoa inhimilliseen pääomaan, rakennepääomaan ja suhdepääomaan 

(Carson ym. 2004, Lönnqvist ym. 2005) (taulukko 1).  

Organisaation osaamispääoma liittyy vahvasti tiedon siirtämiseen ja uuden op-

pimiseen. Suhdepääomalla on keskeinen rooli tiedon välittämisessä. Inhimillinen 

pääoma ja rakennepääoma ovat positiivisesti yhteydessä suhdepääomaan eli työnte-

kijöiden osaaminen ja osaamista tukevat rakenteet vahvistavat organisaation ulkois-

ta suhdepääomaa. Tiedon välittämisen näkökulmasta olisi tärkeää, että hyvien am-

mattiosaajien suhdepääoma vahvistuisi. Molemminpuoliseen luottamukseen, arvos-
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tukseen ja ystävyyteen perustuvat yhteistyösuhteet mahdollistavat osaamisen ja 

tiedon hankkimisen yhteistyökumppaneilta. Organisaation tehtävänä on mahdollis-

taa kommunikointi ja tiedon jakaminen yhteistyökumppaneiden kanssa. (Chen ym. 

2009.) 

Taulukko 1.  Osaamispääoman osa-alueet (Roos ym. 1997, Carson ym. 2004, Otala 2008). 

Osaamisen johtamisen tavoitteena on kehittää osaamista ja edistää osaamispää-

oman osa-alueiden leikkauspinnoilla syntyvän uuden tiedon muodostumista (Myyry 

2008). Osaamispääoma on dynaamista ja se muuttuu toimintaympäristön, olosuh-

teiden ja organisaation strategian mukana. Sen vuoksi myös osaamispääoman joh-

taminen on haastavaa, monenlaisten asioiden yhtäaikaista johtamista. Tulevaisuu-

den haasteisiin vastaaminen edellyttää ymmärrystä siitä, mihin osaamispääoman 

osa-alueisiin tulee keskittyä, mitä osaamista tarvitaan, mitä osaamislähtöistä yhteis-

työtä tulee rakentaa ja minkälaisia rakenteita näiden hankkimiseen ja ylläpitämiseen 

tarvitaan. Osaamisen johtamisen kannalta kaikkein keskeisintä on rakennepääoma. 

Se mahdollistaa oikean osaamistarpeen tunnistamisen sekä osaamisen hankkimisen 

ja hyödyntämisen. Siihen sisältyvät myös johdon omat valmiudet kehittää osaamis-

pääomaa. (Otala 2008.) 

Osaamisen johtamisessa näkökulmana on usein yksilö, ryhmä tai organisaatio. 

Käytännön johtamistyössä eri tasoilla korostuvat perinteisesti eri tehtävät, kun ylin 

johto on vastannut strategiatyöstä, esimiehet ryhmätason osaamisesta ja yksilötason 

osaaminen erilaisine osaamiskartoituksineen on isoissa organisaatioissa siirretty 

henkilöstöammattilaisten vastuulle. (Uotila ym. 2010.) Tehtävien hajaantumiseen 

on vastattu kehittämällä kokonaisvaltaisen osaamisen johtamisen malleja (Sanchez 

2004) sekä erilaisia teorioita ja mekanismeja kuvaamaan näillä kolmella tasolla ta-

pahtuvan osaamisen kehittämisen keskinäistä suhdetta (Crossan ym. 1999).  

Yksilö-, ryhmä/työyhteisö- ja organisaatiotasojen lisäksi erityisesti tulevaisuu-

dessa osaamisen kehittämiseen tarvitaan mukaan sekä asiakkaat että verkosto-

kumppanit (Tuomi & Sumkin 2012). Osaamiseen liittyy olennaisena osana suhde 

Osaamispääoma  

Inhimillinen pääoma - Sisältää synnynnäisiä ominaisuuksia ja opittuja asioita 

- Yksilön osaaminen, motivaatio, sitoutuminen, asenteet, kyky 
kehittyä ja käyttää osaamista 

- Työntekijän omaa 
Rakennepääoma - Organisaation kulttuuri, infrastuktuuri, toimintaprosessit, doku-

mentoitu tieto ja menettelyohjeet 

- Kuuluu organisaatiolle 
Suhdepääoma - Asiakkaat, yhteistyökumppanit, muut sidosryhmät ja verkostot 
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muihin organisaatioihin, jolloin osaamisen johtaminen on myös koordinaatiota 

(Sanchez 2004). Tanttu (2007) määrittelee osaamisen johtamisen asiantuntijoiden 

osaamisen ja asiantuntijoiden välisen yhteistyön koordinoinniksi. Terveydenhuol-

lossa osaamisen ylläpitäminen, hyödyntäminen ja jakaminen ovat jo itsessään asian-

tuntijoiden välistä yhteistyötä. Osaamisen johtaminen on yhteistyön mahdollista-

mista ja tukemista sekä osaamisen oikeaa kohdentamista tarpeen mukaan. (Tanttu 

2007.) Organisaatioiden välisen yhteistyön kehittäminen antaa johtamistyöhön uu-

sia innovatiivisia mahdollisuuksia hyödyntää hiljaista tietoa ja osaamista (Ollila 

2006). 

Osaamisen johtaminen kokoaa yhteen osaamisen ja yhteistyön kehittämiseen ja 

hyödyntämiseen, tiedonhallintaan sekä näiden koordinaatioon ja johtamiseen liitty-

viä teemoja (kuvio 2). Tässä tutkimuksessa osaamisen johtaminen valittiin teoreetti-

seksi viitekehykseksi, koska ketjulähettitoiminta sisältää osaamisen ja tiedon tuot-

tamista, kehittämistä, välittämistä, soveltamista ja hallintaa yksilön, työyhteisön ja 

organisaation toiminnassa sekä organisaatioiden välisessä yhteistyössä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2.  Osaamisen johtaminen terveydenhuollossa. Osa-alueet on yhdistetty eri teorioista. 

Visio ja strategia 

Tarpeet 

Mahdollistavat tekijät 
 resurssit 

 kehittämiskäytännöt ja -rakenteet 

 tiedon jakamista tukevat järjestelyt 
ja menetelmät 

 ilmapiiri ja luottamus 
 

Yhteistyön kehittäminen 
ja hyödyntäminen yksi-
löiden, työyhteisöjen ja 
organisaatioiden välisellä 
tasolla 
 yhteistyöosaaminen 

 verkostot 

 toisen toiminnan tunteminen 

 hoidon koordinointi 

 yhteistyökysymykset 

Osaamisen kehittäminen 
ja hyödyntäminen yksilön, 
työyhteisön, organisaation 
ja organisaatioiden väli-
sellä tasolla 
 tiedot, taidot ja asenteet 

 käytännön toiminta 

 

Visio ja strategia 

Seuranta ja arviointi 

Asiakkaat 
 hoitoprosessit 

 arjessa pärjääminen 
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2.4 Koulutuksen arviointi 

2.4.1 Täydennyskoulutuksen toteutuminen 

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (1994) on jokaiselle terveydenhuollon 

ammattihenkilölle annettu velvoite ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Samalla 

työnantajalle on määritetty velvoite luoda edellytykset tarvittavaan ammatilliseen 

täydennyskoulutukseen osallistumiselle. Sosiaali- ja terveysministeriö (2004) määrit-

telee terveydenhuollon täydennyskoulutussuosituksessa täydennyskoulutuksen 

ammattia tukevaksi, suunnitelmalliseksi, tarvelähtöiseksi, lyhyt- tai pitkäkestoiseksi 

koulutukseksi, jonka tarkoituksena on ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä työntekijän 

ammattitaitoa ja osaamista välittömässä ja välillisessä työssä potilaiden ja asiakkai-

den kanssa. Suosituksessa painotetaan ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen 

lisäksi organisaation toiminnan strategisen johtamisen ja laadunhallinnan näkökul-

maa, jolloin täydennyskoulutuksen tulisi näkyä entistä parempana potilaiden hoito-

na ja palveluna. Täydennyskoulutuksen merkitys korostuu erityisesti terveydenhuol-

lossa, jossa sekä tiede että teknologia kehittyvät nopeasti. Täydennyskoulutus antaa 

myös mahdollisuuden alueelliseen yhteistyöhön, jolla voidaan parantaa mm. hoidon 

jatkuvuutta ja alueellisten hoito-ohjelmien toimeenpanoa.  

Kunnallinen työmarkkinalaitos seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-

henkilöiden täydennyskoulutuksen toteutumista vuosittain. Vuonna 2013 täyden-

nyskoulutukseen osallistui 88 % lääkäreistä ja hammaslääkäreistä, 80 % sosiaali- ja 

terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan suorittaneista (esim. sai-

raanhoitajat) ja 64 % sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai kouluasteen tutkin-

non suorittaneista (esim. lähihoitajat). Koulutuspäiviä oli keskimäärin 3,7 yhtä kou-

lutuksessa ollutta henkilöä kohden. Eniten koulutuspäiviä oli lääkäreillä ja hammas-

lääkäreillä (6,5). (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2014.) Lääkärien osalta koulutus-

määrissä on ollut suuria eroja erikoisalojen välillä, vähiten täydennyskoulutukseen 

ovat osallistuneet erikoistumattomat lääkärit (Helin-Salmivaara ym. 2008, Ruskoaho 

ym. 2013). 

Täydennyskoulutukseen osallistumiseen vaikuttavat oma motivaatio ja mahdolli-

suus osallistua, työolosuhteet sekä rahoitus (Helin-Salmivaara ym. 2007). Ylihoitaji-

en mielestä hoitohenkilökunnan täydennyskoulutukseen osallistumisen suurimmat 

esteet olivat sijaismäärärahojen ja koulutusmäärärahojen vähyys sekä sijaisten puu-

te. Osastonhoitajat esittivät näiden lisäksi syiksi sopivan koulutustarjonnan vähyy-

den ja työn kaatumisen työpaikalle jäävien vastuulle. (Aarnio 2005.) Myös englanti-
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laisessa perusterveydenhuollon henkilöstöä koskeneessa tutkimuksessa koulutuk-

seen lähtemistä estivät rahan ja ajan puute, työmäärä sekä koulutuspaikan sijainti 

(Lemma ym. 2007). 

2.4.2 Näkökulmia täydennyskoulutuksen arviointiin 

Täydennyskoulutusta voidaan arvioida useista näkökulmista. Usein arvioidaan kou-

lutuksen toteutusprosessia tai tuloksia, mutta niiden lisäksi tulisi arvioida myös 

koulutuksen tarpeita, tavoitteita ja rakenteita. Rakenteiden arviointi tarkoittaa kou-

lutuksen järjestäjän näkökulmasta käytännön järjestelyjen ja opetuksen laadun arvi-

ointia, oppijan näkökulmasta hänelle sopivan oppimistyylin arviointia sekä organi-

saation näkökulmasta muutosta edistäneiden ja estäneiden tekijöiden selvittämistä. 

(Turunen ym. 2008.) 

Yksilön omien oppimistarpeiden lisäksi täydennyskoulutuksiin osallistumisen tu-

lisi perustua tiimin ja organisaation kehittämistarpeisiin sekä potilaista nouseviin 

tarpeisiin (McLaren ym. 2008). Organisaatiolla on usein erilaiset osaamisen kehit-

tämistarpeet kuin yksilöllä itsellään. Organisaation ja yksilön kehittämistarpeiden 

yhdistäminen todennäköisesti monipuolistaa täydennyskoulutuksen toteutumista ja 

vahvistaa koulutuksen tuomaa lisäarvoa. (Patja ym. 2009.) Oppimistarpeita voidaan 

arvioida erilaisilla menetelmillä kuten kyselylomakkeilla, vertaisarvioinnilla, asiakas-

palautteilla tai sähköisillä työkaluilla (Jaatinen ym. 2007). Virallisen tarpeenarvioin-

nin lisäksi erilaisia oppimistarpeita nousee esiin päivittäisessä työssä, nämä tarpeet 

ovat yhtä tärkeitä kuin muodollisen tarpeenarvioinnin kautta esille tulleet (Grant 

2002). Koulutustarpeita tulisi käsitellä esimiehen kanssa käytävissä kehityskeskuste-

luissa ja niiden tulisi olla koulutussuunnitelmien pohjana (Turunen ym. 2008).  

Koulutuspaikkaa valittaessa on oppimistulosten kannalta tärkeää miettiä omat 

oppimistavoitteet ja miten ne liittyvät asetettuihin koulutustarpeisiin (Turunen ym. 

2008). Omien oppimistavoitteiden määrittäminen edesauttaa myös opittujen asioi-

den siirtymistä arkeen (Patja ym. 2009). Organisaation tasolla koulutuksen tavoittei-

ta arvioidaan muutokselle asetettavien tavoitteiden ja osatavoitteiden näkökulmista 

(Turunen ym. 2008).  

Kirkpatrick (1996) on esittänyt vuonna 1959 koulutuksen vaikuttavuuden arvi-

oinnin viitekehyksen, johon kuuluu neljä arvioinnin tasoa. Ensimmäisellä tasolla 

arvioidaan reaktioita, mikä tarkoittaa koulutukseen osallistuvien kokemusten, tun-

temusten ja tyytyväisyyden arviointia. Toisella tasolla arvioidaan oppimista eli yksi-

lön oppimia tietoja ja taitoja sekä muutoksia asenteissa. Kolmas taso kuvaa käyttäy-
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tymisen muutosta. Käyttäytymisen muutos on hidasta eikä sitä voida arvioida heti 

koulutuksen päättymisen jälkeen. Neljännellä tasolla arvioidaan koulutuksen tulok-

sia ja vaikutuksia organisaatiossa. Näitä tuloksia voivat olla esim. toiminnan laadun 

tai tuottavuuden paraneminen. Terveydenhuollossa lopullisten vaikutusten pitäisi 

näkyä potilaiden ja väestön terveydessä, mutta tietyn koulutuksen yhteyttä niihin on 

lähes mahdotonta arvioida (Turunen ym. 2008). 

Kirkpatrickin malli sopii edelleen täydennyskoulutuksen arviointiin (Roos ym. 

2014), vaikka se on saanut osakseen kritiikkiä mm. arviointitasojen oletetusta kau-

saalisuudesta tai peräkkäisyydestä (Kraiger ym. 1993). Vastaavanlaisia arvioinnin 

tasojen jaotteluja on esitetty myöhemmin muitakin, mutta niissäkään ei ole juuri 

huomioitu lukuisia yksilöllisiä ja kontekstuaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat oppi-

mistuloksiin jokaisella arviointitasolla (Sargeant ym. 2011).    

Koulutuksen arviointia voidaan tarkastella myös prosessimaisen viitekehyksen 

kautta. Prosessimallissa kuvataan yksilön potentiaalin lisäksi oppimisprosessiin vai-

kuttavat kehystekijät. Kehystekijät ovat oppimista mahdollistavia tekijöitä, joita 

ovat esim. oppimisympäristö, oppijan ominaisuudet sekä taloudelliset, sosiaaliset ja 

koulutukselliset resurssit. Yksilön potentiaali tarkoittaa yksilön koulutuksellisia re-

sursseja sekä kehittymismahdollisuuksia. Mallin keskiössä on kehystekijöiden ja 

yksilön potentiaalin välinen vuorovaikutus. Prosessimallin mukaan oppimistulokset 

vaikuttavat kehystekijöihin, vaikkei yksilön oppimista hyödynnettäisikään muuten 

työyhteisön toiminnassa. (Raivola ym. 2000.)  

Koulutuksen tulosten ja vaikuttavuuden arviointia hankaloittavat ihmisten elä-

mään samanaikaisesti vaikuttavat koulutuksen ulkopuoliset asiat.  Haasteena on 

myös vaikutusten ajallisen ilmenemisen ja pysyvyyden arviointi. Erityisesti ne vaiku-

tukset, jotka kohdistuvat työyhteisöön tai laajemmalle, tulevat ilmi vasta myöhem-

min. Toisaalta jotkut heti havaitut vaikutukset voivat hävitä myöhemmin. (Tenhula 

ym. 2008.)  

2.4.3 Esimerkkejä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteistyöstä täydennyskoulutuksessa 

Parhaita tuloksia on saatu täydennyskoulutuksista, joissa koulutus perustuu itseoh-

jautuvuuteen, ongelmalähtöisyyteen, keskusteluihin, reflektiivisyyteen ja työssä op-

pimiseen. Koulutuksista on hyviä kokemuksia silloin, kun niissä hyödynnetään ko-

kemusperäistä tietoa ja oppimistilanne on mahdollisimman lähellä omaa työ- ja 

toimintaympäristöä. (Mustajoki 2003.) Luentomuotoisella koulutuksella on vain 
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vähän vaikutusta toimintakäytäntöjen muuttumiseen (Davis ym. 1999). Lääkärien 

täydennyskoulutuksen vaikutuksista tehdyn systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

mukaan täydennyskoulutuksella on ainakin jossain määrin vaikutuksia tietoihin, 

taitoihin, asenteisiin, toimintaan vastaanotolla sekä potilaiden kliinisiin tuloksiin. 

Interaktiiviset koulutusmenetelmät ja toistuvat koulutustapahtumat näyttäisivät 

olevan vaikuttavimpia, mutta tutkimuksista ei voitu arvioida, mitkä täydennyskoulu-

tuksen ominaispiirteet ovat ratkaisevia onnistumisen kannalta. Tulosten luotetta-

vuutta heikentävät tutkimusten heterogeenisuus ja osittainen heikko laatu. (Ma-

rinopoulos ym. 2007.) 

Hyviä tuloksia on saatu myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yh-

teistyönä toteutetuista koulutuksista, joissa opitaan toinen toiselta (Marshall 1998, 

MacVicar ym. 2013). Toteutusmallina voivat olla esimerkiksi erikoislääkärien perus-

terveydenhuoltoon tekemät säännölliset vierailut, joihin sisältyy yhteisvastaanottoja 

yleislääkärin kanssa ja koulutusinterventioita (Moffatt ym. 2012). 

Isossa-Britanniassa toteutettiin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 

yhteistyönä yleislääkäreille suunnattu koulutusinterventio, jonka tavoitteena oli 

parantaa sairauksien diagnostiikkaa ja hoidon ohjausta sekä lähetekäytäntöjä. Kou-

lutus pyrki myös lisäämään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä 

dialogia ja yhteistyötä. Koulutuksissa käytiin läpi hoitosuosituksia sekä kliinisiä hoi-

tokäytäntöjä. Koulutuksen suunnittelu lähti liikkeelle oppimistarpeiden arvioinnilla. 

Koulutusmenetelminä käytettiin erilaisia vuorovaikutteisia työpajoja. Koulutus ai-

kaansai muutoksia osallistujien omassa työssä ja he suunnittelivat myös organisaa-

tiotason muutoksia. Koulutus lisäsi vuorovaikutusta erikoissairaanhoidon kanssa, 

aikaansai muutoksia asenteissa, vahvisti taitoja sekä lisäsi tietoisuutta sopivista hoi-

tokäytännöistä. Koulutus lisäsi lääkärien varmuutta siitä, missä tilanteissa potilas 

kannattaa lähettää erikoissairaanhoitoon. Myös lähetteiden sisällöt paranivat. Kou-

lutuksen jälkeen erikoissairaanhoitoa konsultoitiin rohkeammin jo ennen lähetteen 

tekemistä. Vaikka tässä tutkimuksessa saatiinkin hyviä tuloksia koulutuksen vaiku-

tuksista käytännön työhön sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 

väliseen yhteistyöhön, todellisen muutoksen selvittäminen edellyttäisi pidempiai-

kaista seurantaa. (Gray ym. 2010.) 

Suomessa terveyskeskuslääkärit ovat esittäneet toiveita eri erikoisalojen yhteisis-

tä koulutustilaisuuksista. He ovat toivoneet myös mahdollisuutta käydä sairaalassa 

oppimassa uusia asioita 1-2 viikon tutustumisjaksoilla ilman sijaislääkärin velvoittei-

ta. (Virjo ym. 2004.) Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin terveyskeskuslääkärien kou-

lutusta erikoissairaanhoidossa siten, että lääkärit olivat työsopimussuhteessa sai-

raanhoitopiiriin. Mahdollisuus koulutusjaksoille hakemiseen ja jaksojen kesto suh-
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teutettiin kunnan asukasmäärään. Vuonna 1997 täydennyskoulutukseen varatusta 

ajasta käytettiin vain noin kolmasosa ja pisimmät yhtäjaksoiset koulutusjaksot kesti-

vät neljä viikkoa. Tärkeimmiksi hyödyiksi osallistujat kokivat sairaalan työtekijöihin 

ja ajankohtaisiin toimintamalleihin tutustumisen sekä yhteistyön paranemisen. Sen 

sijaan varsinaisten ammattitaitoon liittyvien valmiuksien ei juurikaan koettu paran-

tuneen. Sopivimmaksi jakson kestoksi osallistujat arvioivat 2-4 viikkoa. (Kivelä ym. 

1999.) 

Vakka-Suomessa käynnistettiin vuosina 2004-2007 kisälliopetusohjelma. Tarkoi-

tuksena oli räätälöidä yksilöllinen, terveydenhuollon ammattilaisen tarpeiden mu-

kainen koulutusohjelma. Kisälliopettajat olivat alueen osaajia, joiden tiedot löytyivät 

ns. kisälliopettajapankista. Opettaja ja oppilas sopivat yhdessä koulutusohjelman 

sisällöstä ja koulutus kesti yleensä muutamasta tunnista muutamaan päivään. Kou-

lutusta saatettiin toteuttaa sekä organisaatioiden sisällä että niiden välillä. Koulu-

tusmuoto madalsi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisiä raja-aitoja 

ja lisäsi tietoisuutta eri toimipisteiden tehtävistä ja mahdollisuuksista. Myös kynnys 

konsultoida madaltui. (Plosila & Maijala 2007.) 

2.5 Yhteenveto kirjallisuudesta 

Toimijoiden välisiä yhteistyösuhteita voidaan tarkastella verkostojen, kumppanuuk-

sien tai sidosryhmien avulla. Organisaatioiden välillä on sekä virallisia yhteistä teh-

tävää varten muodostettuja vuorovaikutusrakenteita ja verkostoja että epävirallisia, 

usein vapaamuotoisesti syntyneitä työntekijöiden välisiä verkostoja. Henkilökohtai-

set suhteet perustuvat luottamukseen ja ne ovat siksi tärkeitä tiedon välittämisessä, 

oppimisessa ja innovaatioiden luomisessa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-

huollon välisissä verkostoissa, kommunikoinnissa ja toisten toiminnan tuntemisessa 

olevat puutteet voivat johtaa erilaisiin yhteistyön ongelmiin. Niitä on koettu mm. 

tiedonkulussa, hoidon jatkuvuudessa ja hoitoprosesseissa.    

Yksilön osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, kokemuksista, verkostoista, 

kontakteista, asenteista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Osaaminen näkyy 

arjessa tapahtuvana toimintana. Uutta osaamista voidaan hankkia hyödyntämällä 

organisaatioiden työntekijöiden välistä tiedonvaihtoa. Oppimista tapahtuu sekä 

yhteisissä koulutustilaisuuksissa että käytännön työssä tapahtuvan tiedonvaihdon 

kautta. Työssä oppimista on kaikki työpaikalla tai työtä tehdessä tapahtuva oppimi-

nen ja se voi vaihdella ennalta suunnitellusta epämuodolliseen työn lomassa tapah-
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tuvaan oppimiseen. Yksi työssä oppimisen muoto on joko omassa tai toisessa or-

ganisaatiossa tapahtuva työkierto.  

Yksilön oppiminen ei vielä tarkoita sitä, että organisaation toiminnassa tapahtuu 

muutoksia. Muutokseen vaikuttavat sekä oppijaan itseensä liittyvät tekijät että ym-

päristöstä nousevat tekijät. Oppien käsitteleminen organisaatiossa voi vaihdella 

strukturoidusta vapaamuotoiseen, myös aikomus muuttaa toimintaa vaikuttaa käy-

tännön työssä tapahtuvaan muutokseen. Muutosta estäviä ja edistäviä tekijöitä ovat 

mm. tiedon hankkimiseen liittyvät tekijät, erilaiset motivaatiotekijät sekä rakentei-

siin, resursseihin ja johtamiseen liittyvät mahdollistavat tekijät. Osaamisen kehittä-

misen painopiste on viime aikoina siirtynyt yksilön osaamisesta kohti kokonaisval-

taista toiminnan parantamista. Myös osaamisen johtamisen painopiste on siirtynyt 

organisaatiotason osaamiseen, organisaatiossa yhteisesti jaettuun tulkintaan, verkos-

toihin sekä yhteistyöhön. Tässä tutkimuksessa osaamisen johtamiseen liitetään tie-

don hankkiminen, siirtäminen ja hyödyntäminen, uuden tiedon luominen, strate-

gialähtöisyys, ihmisten, asioiden ja muutoksen aktiivinen johtaminen, organisaation 

osaamispääoman kehittäminen sekä osaamisen ja toiminnan kehittäminen yksilön, 

työyhteisön, organisaation ja organisaatioiden välisen yhteistyön tasoilla.  

Terveydenhuollon henkilökunnan osallistuminen täydennyskoulutukseen vaihte-

lee ammattiryhmän mukaan: eniten täydennyskoulutuspäiviä on lääkäreillä. Täy-

dennyskoulutusta voidaan arvioida koulutuksen järjestäjän, koulutukseen osallistu-

jan tai organisaation näkökulmista. Arvioinnin kohteena voivat olla esim. koulutuk-

sen tarpeet, toteutusprosessi tai tulokset. Luentomaisella koulutuksella on todettu 

olevan vain vähän vaikutuksia toiminnan muutokseen. Sen sijaan koulutuksista on 

saatu hyviä kokemuksia silloin, kun niissä hyödynnetään kokemusperäistä tietoa ja 

oppimistilanne on mahdollisimman lähellä todellista toimintaympäristöä.  

Terveydenhuoltoa ollaan uudistamassa kohti nykyistä vahvempaa integraatiota. 

Painetta yhdessä tekemiseen tuo myös resurssien väheneminen samanaikaisesti kun 

palvelutarve kasvaa. Tulevissa uudistuksissa on keskeistä asiakkaan palveluprosessin 

ymmärtäminen ja osaamisen johtaminen kokonaisuuksien kautta. Terveydenhuol-

lossa tarvitaan uudenlaisia käytännönläheisiä osaamisen kehittämisen välineitä, joilla 

voidaan vastata yksilön osaamisen parantamisen lisäksi koko työyhteisön ja organi-

saation kehittämistarpeisiin sekä lisätä organisaatioiden välistä yhteistyötä ja toimi-

joiden välisiä verkostoja. Tässä tutkimuksessa arvioidaan, voiko ketjulähettitoiminta 

olla tällainen osaamisen ja yhteistyön kehittämisen väline. 
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3 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida ketjulähettitoiminnan toteutettavuutta sekä 

vaikutuksia osaamisen kehittämiseen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoi-

don väliseen yhteistyöhön ja verkostoihin.  

Tutkimuskysymykset olivat: 

1. Onko perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa työskentelevillä henki-

lökohtaisia yhteistyökumppaneita ja kokevatko he yhteistyökumppanin tarvetta 

työssään? 

2. Onko ketjulähettitoiminta toteutettavissa oleva terveyskeskusten ja erikoissai-

raanhoidon välinen yhteistyö- ja täydennyskoulutusmuoto?  

3. Mitä vaikutuksia ketjulähettitoiminnalla on välittömästi ketjulähettijakson jäl-

keen ja myöhemmin ketjulähetin omassa työssä ja toiminnan kehittämisessä?  

4. Miten ketjulähettijaksoja käsitellään terveyskeskuksissa?  

5. Miten ketjulähettitoimintaa voi hyödyntää osaamisen johtamisessa? 

6. Mitä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen yhteistyön ongel-

mia nousee esiin? 
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4 Aineisto ja menetelmät 

4.1 Ketjulähettitoiminta (II) 

Ketjulähettitoiminta käynnistyi vuosina 2006-2007 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja 

yhdeksän terveyskeskuksen välisenä yhteistyöhankkeena, joka sai valtionavustusta 

Kansallisen terveydenhuoltohankkeen kautta. Hankkeen päättymisen jälkeen toi-

minta vakinaistettiin ja laajennettiin koskemaan kaikkia Pirkanmaan kuntia ja terve-

yskeskuksia. Ketjulähettitoiminnan tarkoituksena on vahvistaa perusterveydenhuol-

lon työntekijöiden osaamista sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

välistä yhteistyötä. 

Ketjulähettijakso tarkoittaa terveyskeskuksessa tai muussa kunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon yksikössä työskentelevien työntekijöiden viikon mittaisia suunni-

telmallisia tutustumis- ja oppimisjaksoja sairaanhoitopiirin tuottamassa erikoissai-

raanhoidossa oman työnantajan kustannuksella. Ketjulähettijaksot toimivat perus-

terveydenhuollossa työskentelevien täydennyskoulutuksena. Samalla työntekijät 

tutustuvat toisiinsa ja toistensa toimintakäytäntöihin sekä keskustelevat yhteistyöky-

symyksistä. Ketjulähettijaksolle lähtevät työntekijät eli ns. ketjulähetit toimivat vies-

tinviejinä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.  

Ketjulähettitoiminta on saanut nimensä DNA-ketjusta. Kuten DNA kopioituu 

solussa, myös tieto monistuu ketjulähettijakson aikana. Solussa lähetti siirtää infor-

maatiota paikasta toiseen aivan kuten ketjulähetti erikoissairaanhoidon ja peruster-

veydenhuollon välillä.  

Ennen toiminnan käynnistämistä sairaanhoitopiirissä tehtiin ns. pizza-lista. Sii-

hen koottiin tiedot niistä yksiköistä, jotka ovat halukkaita vastaanottamaan ketjulä-

hettejä sekä aihealueista, joihin ketjulähetit voivat jakson aikana tutustua. Pizza-

listalla kuvataan vaihtoehtoisia ketjulähettijakson paikkoja eli ”pizzoja” ja opetelta-

via asioita eli ”pizzan täytteitä”. Terveyskeskusten työntekijät valitsevat pizza-

listalta mieleisensä ketjulähettijakson paikan ja oppimistavoitteitaan vastaavat sisäl-

löt. Ketjulähettijakso kohdistuu yhteen pizza-listalla kuvattuun yksikköön. Hoito-

ketjukohtaisella jaksolla ketjulähetti tutustuu erikseen määäriteltyyn hoitoketjuun 

mahdollisesti useammassa yksikössä.  
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Sen jälkeen kun ketjulähetti on yhdessä esimiehensä kanssa valinnut tarpeisiinsa 

sopivan kohdeyksikön, hän saa täytettäväkseen ennakkokyselylomakkeen. Lomak-

keella kysytään mm. ketjulähetin omat jaksotavoitteet. Tiedot välitetään ketjulähetin 

vastaanottavan yksikön yhteyshenkilölle. Ketjulähettijakson sisällöt muotoutuvat 

pizza-listalla esiteltyjen aiheiden, ketjulähetin omien jaksotavoitteiden sekä tilanne-

tekijöiden mukaan. Ketjulähetti osallistuu ketjulähettiyksikön toimintaan ohjaajan 

opastuksella. Ketjulähetti päivittää osaamistaan, oppii uutta ja hänellä on myös 

mahdollisuus harjoittaa kädentaitojaan. Hoitovastuu on aina vastaanottavalla yksi-

köllä eikä ketjulähetti sen vuoksi työskentele itsenäisesti. Ketjulähetti täyttää jakson 

jälkeen palautekyselylomakkeen, jonka palauttamisen jälkeen hän saa todistuksen 

suoritetusta jaksosta. Ketjulähettijaksojen toteuttamisprosessi on kuvattu kuviossa 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3.  Ketjulähettijaksojen toteuttamisprosessi 

Sairaanhoitopiirissä ketjulähettejä vastaanottaviin yksiköihin nimettiin sekä lääkä-

reille että hoitohenkilökunnalle omat yhteyshenkilöt. Heidän tehtävänään on huo-

lehtia käytännön asioista ketjulähettijakson aikana sekä suunnitella jaksojen sisältöjä 

ketjulähettien ilmoittamien tavoitteiden pohjalta. 

Ketjulähettitoiminnan käynnistämisen yhteydessä sovittiin toiminnan periaatteis-

ta. Ensinnäkin ketjulähettijakso kestää aina täyden työviikon eli 5 päivää, mutta se 

voi erikseen sovittaessa kestää myös kaksi viikkoa. Tällaisia tilanteita on toiminta-

vuosien aikana ollut muutamia. Toiseksi toiminta on systemaattista ja suunnitelmal-

lista. Mitkä tahansa vierailut tai tutustumiskäynnit toisessa organisaatiossa eivät ole 

ketjulähettitoimintaa. Sekä ketjulähettijaksolle lähtevä että hänet vastaanottava taho 

valmistautuvat viikkoon etukäteen. Kolmanneksi toiminta koordinoidaan keskite-
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dinaattoriin 
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ajankohdasta 
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hoidon yhteys-
henkilön kanssa 

Ketjulähetti 
täyttää ja palaut-
taa ennakko-
kyselylomakkeen 

Erikoissairaan-
hoito valmis-
tautuu jaksoon 
ketjulähetin 
esittämien 
jaksotavoitteiden 
pohjalta 

Ketjulähettijakso Ketjulähetti antaa 
palautetta jaksol-
ta, jonka jälkeen 
hän saa todistuk-
sen jaksosta 

Ketjulähettijakson 
antia hyödynne-
tään työssä ja 
toiminnan kehit-
tämisessä 
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tysti sairaanhoitopiirissä olevan perusterveydenhuollon yksikön kautta. Kaikki ket-

julähettijaksovaraukset ja yhteydenotot tehdään perusterveydenhuollon yksikössä 

toimivan koordinaattorin kautta, ei suoraan yksiköihin. Perusterveydenhuollon 

yksikkö huolehtii myös ennakko- ja palautekyselylomakkeiden postituksista, vai-

tiolositoumuslomakkeiden täyttämisestä sekä muusta yhteydenpidosta ketjulähetin 

ja erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöiden kanssa. Neljänneksi on sovittu, että ket-

julähettijaksoista ei peritä osallistumismaksua eikä raha liiku toimintaan osallistuvi-

en organisaatioiden välillä. Terveyskeskuksille saattaa kuitenkin tulla sijaisten palk-

kakuluja tai ketjulähetin matkakuluja. Ketjulähetti on jakson ajan oman terveyskes-

kuksen palkkalistoilla. 

Ketjulähettihankkeen kokonaiskustannukset vuosina 2006-2007 olivat 160 007 

€, josta valtionavustuksen osuus oli 75 %. Hankerahalla palkattiin toimintaa koor-

dinoinut hanketyöntekijä ja maksettiin terveyskeskuksille osa ketjulähettijaksolle 

lähteneen työntekijän tilalle palkatun sijaisen palkkakuluista. Sijaiskulut korvattiin 

terveyskeskuksen väestöpohjaan suhteutetun laskennallisen osuuden sekä toteutu-

neiden ketjulähettijaksojen mukaisesti. Hankkeen päätyttyä terveyskeskukset halusi-

vat vakinaistaa toiminnan, vaikkei ylimääräistä hankerahaa enää ollut käytössä. Sa-

malla hanketyöntekijän vakanssi perusterveydenhuollon yksikössä vakinaistettiin. 

4.2 Tutkimusaineisto 

Ketjulähettihanketta arvioitiin useissa vaiheissa. Hankevaiheen arvioinnin lisäksi 

tässä tutkimuksessa on mukana vuonna 2012 toteutettu ketjulähettitoiminnan seu-

rantakysely (taulukko 2).   
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Taulukko 2.  Tutkimuksen vaiheet, tarkoitus, toteutustapa, tutkimusjoukko sekä sisällöt.  

Osatutkimus Tarkoitus Toteutustapa Tutkimusjoukko Sisällöt 

Verkostot  
(osajulkaisu I) 

Lähtötilanteen 
arviointi 

Kyselytutkimus syksy 
2006 

Pirkanmaan terveys-
keskusten lääkärit (n 
= 165) ja osa hoito-
henkilökunnasta (n = 
552) sekä Pirkan-
maan sairaanhoitopii-
rin lääkärit (n = 200) 
ja osa hoitohenkilö-
kunnasta (n = 409) 
 

Yhteistyökumppanien 
määrä ja tarve 

Ketjulähettijakson 
välitön arviointi  
(osajulkaisut II, III ja 
IV) 

Lähtötilanteen 
arviointi 

Kyselytutkimus ennen 
ketjulähettijaksoa 
vuosina 2006-2007 

Ketjulähettijaksolla 
vuosina 2006-2007 
käyneet terveyskes-
kusten työntekijät ( n 
= 225) 

Ketjulähettijakson 
tavoitteet, yhteistyö-
kysymykset, käytän-
nön järjestelyt 

Prosessin arviointi,  
tulosten arviointi 

Kyselytutkimus 
välittömästi ketjulä-
hettijakson jälkeen 
vuosina 2006-2007 

Ketjulähettijaksolla 
vuosina 2006-2007 
käyneet terveyskes-
kusten työntekijät (n 
= 220) 
 

Ketjulähettijakson opit 
ja hyödyt, yhteistyö-
kysymykset, käytän-
nön järjestelyt 

Ketjulähettijaksojen 
arviointi erikoissai-
raanhoidon näkökul-
masta (osajulkaisut III 
ja IV) 

Lähtötilanteen 
arviointi 

Kyselytutkimus syksy 
2006 

Erikoissairaanhoitoon 
nimetyt yhteyshenki-
löt (n = 56) 

Ketjulähettitoiminnan 
tavoitteet, yhteistyö-
kysymykset, käytän-
nön järjestelyt 

Prosessin arviointi, 
tulosten arviointi 

Kyselytutkimus syksy 
2007 

Erikoissairaanhoitoon 
nimetyt yhteyshenki-
löt (n = 44) 

Ketjulähettitoiminnan 
opit ja hyödyt, yhteis-
työkysymykset, 
käytännön järjestelyt 
 

Seuranta  
(osajulkaisut IV ja V) 
 

Vaikutusten arviointi Kyselytutkimus syksy 
2012 

Ketjulähettijaksolla 
vuosina 2006-2011 
käyneet terveyskes-
kusten työntekijät (n 
= 177) 

Opittujen asioiden 
käsitteleminen, opitun 
käyttöönotto, yhteis-
työ 

Vaikutusten arviointi Kyselytutkimus syksy 
2012 

Terveyskeskusten 
johto ja koulutusvas-
taavat (n = 31) 

Opittujen asioiden 
käsitteleminen, opitun 
käyttöönotto, yhteis-
työ, osaamisen 
johtaminen 

4.3 Verkostokysely (I) 

Verkostokysely toteutettiin syksyllä 2006 sekä Pirkanmaan terveyskeskuksissa että 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Kyselyä esiteltiin etukäteen alueellisilla ylilääkäri- ja 

ylihoitajapäivillä. Lisäksi oltiin puhelimitse yhteydessä sairaanhoitopiirin vastuu-

aluejohtajiin ja kyselystä kerrottiin sairaanhoitopiirin henkilöstölehdessä. 

Kyselylomakkeet lähetettiin terveyskeskusten ylilääkäreille, joita pyydettiin välit-

tämään hoitohenkilökunnan lomakkeet hoitotyön johdolle. Vastauksia pyydettiin 

terveyskeskuksissa työskenteleviltä lääkäreiltä, terveydenhoitajilta ja sairaanhoitajil-
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ta. Erikoissairaanhoidon lomakkeet lähetettiin kaikkiin Pirkanmaan sairaanhoitopii-

rin sairaaloihin sekä Tekonivelsairaala Coxaan. Lomakkeet lähetettiin vastuu-

aluejohtajille sekä vastuualueiden ylihoitajille. Vastauksia pyydettiin kaikilta vakitui-

sessa työsuhteessa olleilta lääkäreiltä sekä viidesosalta hoitohenkilökunnasta. Vas-

tuualueiden ylihoitajia pyydettiin valitsemaan vastaajiksi ne henkilöt, jotka tekevät 

yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa.  

Vastausprosentin laskemista varten kyselyyn liitettiin koontilomake, jossa kysyt-

tiin terveyskeskuksessa tai vastuualueella työskentelevien lääkäreitten ja hoitajien 

määriä sekä pyydettiin nimeämään lomakkeen saaneet henkilöt. Vastausprosenttiin 

laskettiin mukaan vain ne työntekijät, jotka koontilomakkeen merkintöjen mukaan 

todellisuudessa saivat kyselylomakkeen. Vastaaja täytti kyselylomakkeen nimettö-

mänä ja palautti suljetussa kirjekuoressa keräyspisteeseen, josta ne lähetettiin koo-

tusti tutkijoille.  

Kyselyyn vastasi 165 terveyskeskuslääkäriä (vastausprosentti 64 %) ja 552 terve-

yskeskuksessa työskentelevää hoitajaa (vastausprosentti 75 %). Miehiä oli 60 ja 

naisia 651. Vastaajat olivat keskimäärin 44-vuotiaita (vaihteluväli 23-67 vuotta). 

Nykyisessä tehtävässään he olivat toimineet keskimäärin 8,8 vuotta (vaihteluväli 

0,1-40 vuotta). Erikoissairaanhoidosta vastasi 200 lääkäriä (vastausprosentti 53 %) 

ja 409 hoitajaa tai muun koulutuksen saanutta (vastausprosentti 83 %). Miehiä oli 

erikoissairaanhoidon vastaajista 139 ja naisia 462. Iältään he olivat keskimäärin 43-

vuotiaita (vaihteluväli 23-63 vuotta) ja nykyisessä tehtävässään he olivat toimineet 

keskimäärin 9,5 vuotta (vaihteluväli 0,1-35 vuotta). 

Yhteistyökumppani määriteltiin kyselylomakkeella seuraavasti: ”Yhteistyö-

kumppanilla tarkoitamme henkilöä, jonka kanssa olet tottunut asioimaan. Voit aina 

huoletta soittaa hänelle ja konsultoida työhösi kuuluvista asioista. Yhteistyökump-

panit tuntevat toisensa nimeltä ja tervehtivät toisiaan tavatessa. Kumppanuus voi 

olla syntynyt ammatillisen asiointikokemuksen, opiskelu- tai työtoveruuden perus-

teella, opettajan ja oppilaan välille tai yhteisen harrastuksen parissa.” 

Terveyskeskusten työntekijät nimesivät erikoissairaanhoidossa työskentelevien 

henkilökohtaisten yhteistyökumppanien nimikirjaimet ja tarpeen yhteistyökump-

panille (liite 1). Vastaavasti erikoissairaanhoidon vastaajia pyydettiin nimeämään 

lomakkeelle Pirkanmaan terveyskeskuksissa työskentelevien henkilökohtaisten yh-

teistyökumppanien nimikirjaimet ja yhteistyökumppanin tarpeen (liite 2). Yhdestä 

terveyskeskuksesta tai yhdeltä erikoissairaanhoidon toimialueelta oli mahdollista 

nimetä kolme yhteistyökumppania.  
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4.4 Ennakko- ja palautekyselyt ketjuläheteille (II - IV) 

Ketjulähetit täyttivät noin kolme viikkoa ennen ketjulähettijakson alkua kyselylo-

makkeen, jossa selvitettiin ketjulähetin valmiuksia, jakson käytännön toteutusta, 

ketjulähettijakson hyödyllisyyttä sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuol-

lon väliseen yhteistyöhön liittyviä asioita (liite 3). Ketjulähetille postitettiin välittö-

mästi ketjulähettijakson jälkeen palautelomake, jossa kysyttiin osittain samoja asioi-

ta kuin ennakkokyselylomakkeella. Lisäksi ketjulähettiä pyydettiin antamaan palau-

tetta jaksolta (liite 4).  

Kyselylomakkeet tehtiin tätä tarkoitusta varten. Kysymykset laadittiin asiantunti-

jaryhmän käytännön kokemuksen ja ketjulähettitoiminnan tavoitteiden pohjalta. 

Lomakkeet laadittiin sellaisiksi, että ne toimivat tutkimuksen lisäksi osana interven-

tiota. Tarkoitus oli, että ketjulähetit miettivät lomaketta täyttäessään, mitä yhteis-

työkysymyksiä he ottavat jaksolla esille erikoissairaanhoidon työntekijöiden kanssa. 

Myös ketjulähettijakson suunnittelussa hyödynnettävät jaksotavoitteet kysyttiin 

samalla lomakkeella.  

Hankkeen aikana ennakkokyselylomakkeet lähetettiin 227 ketjulähetille, joista 

225 palautti sen. Kaksi ketjulähettiä kävi kahdella eri jaksolla niin lyhyen ajan sisällä, 

että he saivat vain yhdet lomakkeet. Palautelomakkeen sai 226 ketjulähettiä, yksi 

ketjulähettijakson ensimmäisen päivän jälkeen keskeyttänyt ei saanut lomaketta. 

Lisäksi lopullisesta analyysistä poistettiin tyhjänä palautunut lomake. Palaute-

kyselyyn vastanneita oli 220.  

Ennakkokyselyyn vastasi 69 sairaanhoitajaa, 54 lääkäriä, 46 terveydenhoitajaa, 20 

fysioterapeuttia, 11 hammaslääkäriä, 11 lähihoitajaa, 9 hammashoitajaa, 4 erityis-

työntekijää sekä kuntohoitaja. Ketjulähetit olivat keskimäärin 45-vuotiaita (vaihte-

luväli 25-62 vuotta). Naisia oli 207 ja miehiä 18. Ketjulähetit olivat työskennelleet 

ammatissaan keskimäärin 18,7 vuotta (vaihteluväli 1-37 vuotta) ja terveyskeskus-

työssä 15 vuotta (vaihteluväli 1-35 vuotta).  

4.5 Kyselyt erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöille (III, IV) 

Erikoissairaanhoitoon nimetyille ketjulähettitoiminnan yhteyshenkilöille lähetettiin 

kyselylomakkeet toiminnan käynnistyessä syksyllä 2016 (liite 5). Lisäksi yhteyshen-

kilöiltä kerättiin palautetta kyselylomakkeilla hankevaiheen päättyessä joulukuussa 

2007 (liite 6). Kyselyissä selvitettiin yhteyshenkilöiden käsityksiä ketjulähettijaksois-

ta, niiden hyödyntämisestä omassa työssä sekä perusterveydenhuollon kanssa teh-
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tävästä yhteistyöstä. Kyselylomakkeissa oli osa samoja kysymyksiä kuin ketjulähetti-

en kyselyissä, mutta osaa muokattiin kohderyhmälle sopiviksi. Vuonna 2006 kysely-

lomakkeen sai 99 yhteyshenkilöä, joista 57 palautti lomakkeen. Yksi tyhjänä palau-

tunut lomake poistettiin analyysistä. Vuonna 2007 lomakkeita lähetettiin 118. Yh-

den muistutusviestin jälkeen lomakkeita palautui 59. Kaikilla yhteyshenkilöillä ei 

ollut omakohtaista kokemusta ketjuläheteistä, joten lopulliseen analyysiin jäi mu-

kaan 44 vastausta.  

Lääkäreitä oli vuoden 2006 kyselyyn vastanneista 23 ja palautekyselyyn vastan-

neista 15. Hoitajien yhteyshenkilöitä oli vuoden 2006 kyselyyn vastanneista 33 ja 

palautekyselyyn vastanneista 29. Suurin osa yhteyshenkilöistä toimi lähiesimiehinä 

tai muissa johtotehtävissä. Vastaajat olivat keskimäärin 50-vuotiaita (vaihteluväli 35-

65 vuotta).  Vuonna 2006 he olivat työskennelleet ammatissaan keskimäärin 25 

vuotta (vaihteluväli 6-38 vuotta) ja vuonna 2007 keskimäärin 27 vuotta (vaihteluväli 

10-39 vuotta). Vuoden 2006 kyselyssä terveyskeskustyöstä oli kokemusta 29 vastaa-

jalla ja vuoden 2007 palautekyselyssä 17 vastaajalla.  

4.6 Seurantakysely ketjuläheteille, terveyskeskusten johdolle ja 
koulutusvastaaville (IV, V) 

Vuonna 2012 tehtiin seurantatutkimus, jossa kyselylomakkeet lähetettiin vuosina 

2006-2011 ketjulähettijaksolla käyneille Pirkanmaan terveyskeskusten työntekijöille 

sekä Pirkanmaan terveyskeskusten johdolle ja koulutusvastaaville hoitajille ja lääkä-

reille. Kyselyjen tarkoituksena oli selvittää, miten ketjulähettijaksoilla opittuja asioita 

on hyödynnetty terveyskeskuksissa ketjulähettijakson jälkeen. Ketjulähettijaksolla 

käyneille lähetettiin 319 kyselylomaketta. Kyselylomakkeita ei lähetetty niille ketju-

läheteille, joiden tiedettiin olevan poissa työstä. Kaikkia poissaoloja ei tiedetty en-

nakkoon, joten todellisuudessa lomakkeen sai 282 ketjulähettijaksolla käynyttä ter-

veyskeskusten työntekijää. Kyselyyn vastasi yhden muistutusviestin jälkeen 177 

ketjulähettiä, joista 101 oli käynyt ketjulähettijaksolla hankevaiheen aikana. 

Ketjulähettien seurantakyselyyn vastasi 172 naista ja viisi miestä. Vastaajissa oli 

terveydenhoitajia 52, sairaanhoitajia 49, lääkäreitä 21, fysioterapeutteja 14 sekä 

hammaslääkäreitä 10. Muita vastaajia (31) olivat hammashoitajat, lähihoitajat, puhe-

terapeutit, ohjaajat, sosiaalityöntekijät, röntgenhoitajat, psykologi, kätilö, toimintate-

rapeutti ja kuntohoitaja (1-9 kustakin ryhmästä). Vastaajat olivat keskimäärin 49-

vuotiaita (vaihteluväli 26-65 vuotta). Ammatissaan he olivat toimineet keskimäärin 
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21 vuotta (vaihteluväli 2-43 vuotta) ja terveyskeskuksessa 18 vuotta (vaihteluväli 0-

39 vuotta). 

Terveyskeskusten johdon ja koulutusvastaavien kyselylomakkeita lähetettiin 98. 

Yhden muistutusviestin jälkeen lomakkeen palautti 31 henkilöä. Vastaajina oli 11 

hoitotyön johtajaa, kuusi ylilääkäriä, seitsemän koulutusvastaavaa hoitajaa sekä kuu-

si koulutusvastaavaa lääkäriä. Muutama vastaaja toimii sekä johtajana että koulutus-

vastaavana ja heidät luokiteltiin kuuluvaksi johtoon. Vastaajissa oli viisi miestä ja 25 

naista ja he olivat keskimäärin 52-vuotiaita (vaihteluväli 34-65 vuotta). Ammatis-

saan he olivat työskennelleet keskimäärin 22 vuotta (vaihteluväli 3-39 vuotta).   

Kyselylomakkeet tehtiin ketjulähettien täyttämien ennakko- ja palautelomakkei-

den sekä niistä saatujen vastausten pohjalta (liite 7). Lisäksi lomakkeisiin lisättiin 

muutamia uusia kysymyksiä. Kysymyksiin ”mitä asioita ketjulähetti on muuttanut 

omassa työssään ketjulähettijakson perusteella” ja ”mitä ketjulähettijaksolla opittuja 

asioita ketjulähetti on hyödyntänyt omassa työssään” annettiin vastausvaihtoeh-

doiksi ketjulähettien palautekyselyssä antamista avoimista vastauksista muodostetut 

luokat. Johdolta ja koulutusvastaavilta ketjulähettijaksolla saatujen oppien hyödyn-

tämistä kysyttiin yläkategorioiden mukaan, mutta heidänkin lomakkeellaan oli nä-

kyvissä, mitkä asiat oli luokiteltu kuhunkin kategoriaan kuuluvaksi (liite 8). Lisäksi 

johdon ja koulutusvastaavien kyselyyn lisättiin osaamisen johtamiseen liittyviä ky-

symyksiä.  

4.7 Tilastolliset menetelmät 

Kyselyaineistot analysoitiin erikseen. Lomakkeilla oli sekä valmiita vastausvaihtoeh-

toja sisältäviä että avoimia kysymyksiä. Ennakko- ja palautekyselyissä vastaajien ikä 

jaettiin luokkiin alle 45-vuotiaat sekä 45-vuotiaat ja vanhemmat. Seurantakyselyssä 

ketjulähettien ikä jaettiin luokkiin alle 50 vuotta ja 50 vuotta tai enemmän. Ikäryh-

mien luokittelu tehtiin ikäjakauman perusteella. Ammatit jaettiin luokkiin hammas-

lääkärit ja lääkärit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat sekä muut ammatit. Logistises-

sa regressioanalyysissä lääkärit ja hammaslääkärit olivat samassa luokassa ja kaikki 

muut ammatit toisessa luokassa. Työajan pituus jaettiin luokkiin alle 20 vuotta työs-

sä olleet ja 20 vuotta tai enemmän työssä olleet. 

Tulokset analysoitiin SPSS for Windows ohjelman versioilla 15 - 21. Tilastollisi-

na menetelminä käytettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä ristiintaulukointia ja 

keskiarvoja. Tilastollisina testeinä käytettiin Mann-Whitneyn U-testiä sekä khiin 

neliötestiä. Henkilökohtaisten yhteistyökumppanien määrään ja yhteistyökumppa-
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nin tarpeeseen, ketjulähettijaksosta koettuun tyytyväisyyteen sekä ketjulähetin jak-

son jälkeen työssään muuttamiin asioihin yhteydessä olevia tekijöitä arvioitiin logis-

tisella regressioanalyysillä. Mittarina käytettiin vetosuhdetta (OR) ja sen 95 prosen-

tin luottamusväliä (95 % LV). Analyysiä varten vastaukset muutettiin kaksiluokkai-

siksi. Ketjulähettijaksosta koettua tyytyväisyyttä arvioitiin kouluarvosanoilla anne-

tulla yleisarvosanalla, arvosanat 9–10 kuvasivat tyytyväisiä ja muut arvosanat va-

rauksin tyytyväisiä.  

Avoimien kysymysten vastaukset pelkistettiin ajatuskokonaisuuksiksi ja ryhmi-

teltiin samaa asiaa kuvaaviin ryhmiin, joille annettiin nimet. Sen jälkeen samoja 

teemoja käsittelevät ryhmät yhdistettiin isompiin luokkiin ja muodostettaville pää-

luokille annettiin teemaa kuvaavat nimet. Myöhemmin alkuperäiset vastaukset luet-

tiin vielä uudelleen ja varmistettiin vastausten sijoittuminen muodostettuihin ryh-

miin.    
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5 Tulokset 

5.1 Henkilökohtaiset yhteistyökumppanit (I, IV) 

Terveyskeskusten työntekijöistä 39 %:lla oli vähintään yksi henkilökohtainen yhteis-

työkumppani erikoissairaanhoidossa. Erikoissairaanhoidon työntekijöistä puoles-

taan 42 %:lla oli henkilökohtainen yhteistyökumppani terveyskeskuksessa. Useim-

min yhteistyökumppaneita oli terveyskeskuksissa työskentelevillä lääkäreillä (tau-

lukko 3) ja harvimmin terveyskeskusten hoitohenkilökunnalla. Sen sijaan yhteistyö-

kumppanin tarpeessa ei ollut eroja ammattiryhmien välillä, mutta erikoissairaanhoi-

dossa työskentelevistä (30 %) pienempi osa koki tarvitsevansa henkilökohtaista 

yhteistyökumppania terveyskeskuksissa kuin terveyskeskusten työntekijöistä (61 %) 

koki tarvitsevansa yhteistyökumppania erikoissairaanhoidossa.  

Taulukko 3.  Terveyskeskusten ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työntekijöiden henkilökohtaisten 
yhteistyökumppanien määrä sekä yhteistyökumppanin tarve. Taulukossa kuvataan 
vastaajien prosenttiosuudet. 

 Yhteistyökumppanien määrä  Yhteistyökumppanin 
tarve 

 Yli 10 4-10 1-3 0  On tarvetta 

Terveyskeskusten lääkärit (n=164) 16 27 20 37  62 
PSHP:n lääkärit (n=200) 6 20 27 47  29 
PSHP:n sairaanhoitajat ja muut 
työntekijät (n=404) 4 10 22 64  30 
Terveyskeskusten hoitajat (n=550) 1 6 26 68  60 

Yhteistyökumppani oli todennäköisemmin niillä, jotka olivat työskennelleet nykyi-

sessä tehtävässä vähintään viisi vuotta, olivat ammatiltaan lääkäreitä tai joilla oli 

yhteistyökumppanin tarve. Terveyskeskuksessa työskentely ja vähintään yhden yh-

teistyökumppanin olemassaolo olivat positiivisesti yhteydessä yhteistyökumppanin 

tarpeeseen.  

Ennen ketjulähettijaksoa vähintään yhden yhteistyökumppanin ketjulähettijak-

son yksikössä nimesi 32 % ketjuläheteistä ja ketjulähettijakson jälkeen 69 %. Niin 

ketjulähetit (92 %) kuin erikoissairaanhoidon yhteyshenkilötkin (95 %) pitivät hy-

vänä omia valmiuksiaan luoda kontakteja. Seurantakyselyssä puolet (50 %) ketjulä-
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hettijaksolla käyneistä oli sitä mieltä, että hänellä on toimivat verkostot erikoissai-

raanhoidon työntekijöiden kanssa. 

5.2 Ketjulähettijaksot 

5.2.1 Ketjulähettijaksojen toteutuminen (II) 

Ketjulähettitoiminnan käynnistäneen hankkeen aikana ketjulähettijaksoilla kävi 

yhteensä 223 terveyskeskusten työntekijää, joista kuusi kävi kahdella jaksolla. Ketju-

lähettijaksoja toteutui 229. Vuoden 2011 loppuun mennessä ketjulähettijaksoja oli 

yhteensä 373. Ketjulähettejä kävi useissa Taysin yksiköissä, kaikissa aluesairaaloissa 

sekä Tekonivelsairaala Coxassa. Eniten heitä kävi vuoden 2011 loppuun mennessä 

ihotaudeilla. Suosittuja yksiköitä olivat myös naistentaudit ja synnytykset, nuoriso-

psykiatria ja neurologia. Psykiatria nousee nuorisopsykiatrian ja neurologian ohitse 

kolmanneksi suosituimmaksi tutustumisaiheeksi, kun lasketaan yhteen sekä Taysin 

että aluesairaaloiden ketjulähettijaksot. Hankkeen aikana vuosina 2006-2007 ketju-

lähettejä kävi runsaasti myös hammas- ja suusairauksien poliklinikalla, mutta ei enää 

myöhemmin. Hankkeen jälkeen erikoissairaanhoidosta tuli toimintaan mukaan 

joitain uusia yksiköitä, kuten kuvantamiskeskus, kehitysvammahuolto ja suosituksi 

kohteeksi noussut allergiakeskus.   

Hankevaiheen aikana kohdeyksikön valintaan vaikutti eniten halu päivittää ja 

tarkentaa erityistietoja ja taitoja (75 %). Myös kiinnostus yksikössä hoidettavista 

asioista (46 %) ja puutteet omissa tiedoissa ja taidoissa (35 %) vaikuttivat siihen 

mihin yksikköön ketjulähetti hakeutui. Sen sijaan yhteistyöhön liittyvät kysymykset 

eivät vaikuttaneet yksikön valintaan. 

Ketjulähettijaksojen organisointi keskitetysti perusterveydenhuollon yksikön 

kautta osoittautui toimivaksi järjestelmäksi. Yhteydenottojen keskittäminen yhteen 

paikkaan helpotti työtä sekä terveyskeskuksissa että erikoissairaanhoidon yksiköissä. 

Jonkin verran ketjulähettijaksojen ajankohtia jouduttiin sovittelemaan suosituimpi-

en yksiköiden kohdalla. Ketjuläheteillä ei juuri ollut käytännön ongelmia ketjulähet-

tijakson aikana. Alkuvaiheessa muutamat ketjulähetit ilmoittivat, ettei heidät vas-

taanottaneessa yksikössä koko henkilöstö tuntenut ketjulähettitoimintaa ja ketjulä-

hetin roolia. Ketjulähettitoiminta vakinaistettiin hankevaiheen jälkeen ja toiminta 

levisi myös muihin sairaanhoitopiireihin.    
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5.2.2 Kokemuksia ketjulähettijaksoista (III) 

Ketjuläheteistä 66 % teki itse potilastyötä ketjulähettijakson aikana, mikä oli enem-

män kuin ennakkokyselyssä sitä toivoi (63 %). Lääkäreistä ja hammaslääkäreistä (34 

%) teki muita ammattiryhmiä (79 %) pienempi osa itse potilastyötä. Ammattiryh-

mien välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001). Useimmin ketjulähetit 

tekivät itse potilastyötä aluesairaaloissa ja harvimmin Tekonivelsairaala Coxassa 

sekä hammas- ja suusairauksien poliklinikalla. 

Ketjulähettien tyytyväisyyttä ketjulähettijaksoon kuvattiin kouluarvosanoilla an-

netulla yleisarvosanalla. Yleisarvosanaksi he antoivat 8,8. Tyytyväisimpiä olivat ne, 

jotka aikoivat muuttaa omia hoitokäytäntöjään ketjulähettijakson perusteella. Tyy-

tyväisyyttä selitti myös yhteistyökumppaneiden määrä ketjulähettijakson jälkeen ja 

yhteistyökumppaneiden määrän lisääntyminen ketjulähettijakson aikana.  

Kouluarvosanoilla mitattuna ketjulähetit olivat tyytyväisiä myös ohjaajan (9,3) ja 

muun henkilökunnan (9,1) suhtautumiseen heihin sekä toiveiden huomioon otta-

miseen (9,1). Heikoimmin toteutui yhteistyökysymysten käsitteleminen jakson aika-

na (8,3).  

Lähes kaikki (93 %) ketjulähetit olivat halukkaita lähtemään uudelle ketjulähetti-

jaksolle. Syyksi he ilmoittivat positiiviset kokemukset ketjulähettijaksolta, hyvän 

toimintamallin, halun kehittää ammatillista osaamista ja omaa työtä, työssä jaksami-

sen lisääntymisen, tarpeen tutustua erikoissairaanhoitoon laajemminkin sekä tar-

peen kehittää erikoissairaanhoidon kanssa tehtävää yhteistyötä.  

Puolet ketjuläheteistä (49 %) koki jonkin asian yllättäneen ketjulähettijaksolla. 

Yllätyksiä koettiin toimintaan, tiloihin sekä ketjulähettijaksoon liittyneissä asioissa.  

Ketjulähetit pitivät ketjulähettijaksoa hyvänä keinona avartaa näkökulmaa 

omaan työhönsä, parantaa potilaan hoitoprosessin ymmärtämistä ja sujuvuutta, 

päivittää ammatillisia tietoja, saada tietoja uusista hoitokäytännöistä sekä saada vir-

kistystä omaan työhönsä (taulukko 4). Ketjulähettien arviot eivät eronneet merkit-

tävästi ennen ja jälkeen ketjulähettijakson. Vähiten oltiin sitä mieltä, että ketjulähet-

tijakso on hyvä keino parantaa kotiuttamiskäytäntöjä. 

Erikoissairaanhoidossa työskentelevät ketjulähettitoiminnan yhteyshenkilöt piti-

vät syksyn 2007 kyselyssä ketjulähettitoimintaa hyvänä keinona rakentaa uusia ver-

kostoja, korjata ennakkoluuloja ja vääriä käsityksiä sekä saada tietoa uusista hoito-

käytännöistä. Vähiten yhteyshenkilöiden mielestä ketjulähettijakso auttaa jaksamaan 

omassa työssä. 
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Taulukko 4.  Ketjulähettien (n = 213-220) välittömästi ketjulähettijakson jälkeen ja erikoissairaanhoi-
don yhteyshenkilöiden (n = 39-41) syksyllä 2007 esittämät arviot ketjulähettijaksosta. 

  Ketjulähetit  Esh yhteyshenkilöt 

Ketjulähettijakso on hyvä keino 

 Samaa 
mieltä 

% 

En osaa 
sanoa 

% 

 Samaa 
mieltä 

% 

En osaa 
sanoa 

% 

avartaa näkökulmaa omaan työhön  99 0,5  95 5 
parantaa potilaan hoitoprosessin ymmär-

tämistä ja sujuvuutta   llll 
 

97 1  93 3 
päivittää ammatillisia tietoja  96 0  93 5 
saada virkistystä omaan työhön  96 1  80 15 
saada tietoa uusista hoitokäytännöistä  95 0,5  98 0 
auttaa jaksamista omassa työssä  93 2  69 21 
vaikuttaa perusterveydenhuollon ja eri-

koissairaanhoidon yhteistyöhön 
 

93 5  95 0 
rakentaa uusia verkostoja  90 7  98 0 
lisätä moniammatillisuutta  89 5  85 10 
korjata ennakkoluuloja ja vääriä käsityksiä  89 3  98 3 
parantaa jatkohoidon edellytyksiä  87 9  90 5 
parantaa lähettämiskäytäntöjä  85 11  90 10 
oppia käytännön toimenpidetaitoja  81 5  73 13 
parantaa lähettämisindikaatioita  81 13  85 12 
testata hoitoketjuja käytännössä  79 13  85 12 
selkiyttää työnjakoa  77 12  90 8 
parantaa kotiuttamiskäytäntöjä  70 20  85 12 

5.3 Osaamisen kehittäminen  

5.3.1 Ketjulähettijaksolla opitut asiat (III) 

Ketjulähetit (95 %) kokivat saaneensa ketjulähettijaksolta lisäarvoa omaan työhön-

sä. Ketjulähettijaksolla opitut asiat ryhmiteltiin tietoihin ja taitoihin, potilaan tutki-

miseen ja hoitoon, potilaan ohjaamiseen, toisen toiminnan tuntemiseen, yhteistyö-

hön sekä asennoitumiseen työhön ja potilaisiin. Opitut asiat on kuvattu tarkemmin 

luvun 5.3.2 taulukossa 5. 

Omaan työhönsä aikoi ketjulähettijakson perusteella tehdä muutoksia 62 % ket-

julähettijaksolla käyneistä. Useimmin muutoksia aikoivat tehdä terveyskeskuslääkä-

rit (74 %) sekä terveydenhoitajat (73 %) ja harvimmin hammaslääkärit (40 %). Ket-

julähetit aikoivat muuttaa tutkimus- tai hoitokäytäntöjä, toimintakäytäntöjä, lähete-

käytäntöjä, asennoitumista omaan työhön, potilaan ohjausta, konsultointikäytäntö-

jä, lääkehoitoa tai oman yksikkönsä ohjeita.  
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Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöistä 63 % koki saaneensa ketjulähettijaksois-

ta lisäarvoa omaan työhönsä. Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöt saivat tietoa 

terveyskeskusten toiminnasta, myös yhteistyön perusterveydenhuollon kanssa koet-

tiin parantuneen. Erikoissairaanhoidon näkökulmasta ketjulähettijaksot antoivat 

uutta ajateltavaa omaan työhön, mutta myös mahdollisuuden välittää omia näke-

myksiä perusterveydenhuoltoon. 

5.3.2 Opitun hyödyntäminen (V) 

Ketjulähetit hyödynsivät ketjulähettijaksolla oppimiaan asioita omassa työssään 

ketjulähettijakson jälkeen (taulukko 5). Lähes kaikki (92 %) seurantakyselyyn vas-

tanneet ketjulähetit hyödynsivät jaksolta saamaansa uutta tietoa tai jaksolla päivit-

tämiään tietoja. Jaksolta saadut vinkit ja lisääntynyt varmuus työssä olivat hyödyn-

täneet lähes kaikkien (93 %) työtä myöhemmin. Myös ymmärryksen syventymistä, 

tietoja sairauksista sekä niiden hoidosta ja hoitokäytännöistä oli hyödynnetty run-

saasti ketjulähettijakson jälkeen. Ketjulähettijakson yksikön toimintatapojen tunte-

minen oli myös hyödyttänyt monia. Vähiten ketjulähettijaksolla opituista asioista oli 

myöhemmin hyödynnetty hallinnollisia asioita ja tietojärjestelmiä. Ne olivat olleet 

myös harvoin esillä ketjulähettijaksolla.   

Johdon ja koulutusvastaavien mielestä ketjulähettijaksolla opituista asioista oli 

hyödynnetty useimmin tietoja ja taitoja (96 %) ja ketjulähettijakson yksikön toimin-

nan tuntemista (96 %). Myös oppeja yhteistyöstä (92 %), potilaan ohjaamisesta (91 

%) sekä potilaan tutkimisesta ja hoidosta (91 %) hyödynnettiin paljon. Harvimmin 

opituista asioista hyödynnettiin asennoitumista työhön ja potilaisiin (88 %).  

Ketjulähetit olivat muuttaneet useimmin työtapoja, potilaan ohjaamista, potilaan 

hoitoa tukevia käytäntöjä sekä oman työn arvostusta (osajulkaisu V, kuvio 2). Osaa 

muutetuista asioista selitti ketjulähetin ammatti ja ikä (osajulkaisu V, taulukko 2). 

Sen sijaan ketjulähettijaksolle hakeutumisen ensisijainen tarpeiden määrittäjä tai 

asioiden systemaattinen käsittely ketjulähettijakson jälkeen ketjulähetin omalla työ-

paikalla eivät olleet yhteydessä muutettuihin asioihin. 

Johdon ja koulutusvastaavien mielestä useimmin oli muutettu työtapoja, poti-

laan ohjaamista ja hiottu rutiineja sekä muutettu potilaan hoitoa tukevia käytäntöjä 

ja hoitokäytäntöjä uusien käytäntöjen mukaisiksi. Johto ja koulutusvastaavat arvioi-

vat muutosta tapahtuneen ketjulähettejä useammin. 
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Taulukko 5.  Ketjulähettijaksolla opittujen asioiden hyödyntäminen ketjulähetin omassa työssä ketju-
lähettijakson jälkeen. Ketjulähettien (n =164-177) vastausten prosenttiosuudet. 

 On hyödyn-
tänyt  

Ei ole 
hyödyntänyt 

Ei käsitelty 
jaksolla 

Tiedot ja taidot    
vinkit ja varmuus omaan työhön 93 3 4 
uusi/päivitetty tieto 92 2 6 
syvempi ymmärrys asioihin 89  4 7 
tiedot sairauksista ja oireista 88 4 9 
tiedot hoitotarvikkeista ja -välineistä 62 15 23 
kädentaidot 49 18 33 

Potilaan tutkiminen ja hoito    
hoitomenetelmät, hoitokäytännöt 86 8 6 
oireen tai sairauden hoito 84 8 9 
potilaan tutkiminen, tutkimusmenetelmät 65 19 16 
lääkehoito 58 19 23 
diagnostiikka 56 23 21 

Potilaan ohjaaminen    
sairauksiin liittyvä ohjaus 72 11 18 
tutkimusten ja toimenpiteiden kulun ohjaus 67 13 19 

Ketjulähettijakson yksikön toiminnan tunteminen    
yksikön toimintatapa 86 12 2 
yksikön sijainti, tilat ja toimintaympäristö 79 17 3 
toimintojen ja potilaiden sijoittuminen 69 23 8 
eri ammattiryhmien työnkuva 67 25 8 
potilaan kulku esh:ssa lähetteen saapumisen jälkeen 65 24 11 
ajankäyttö ja resurssit 47 35 19 
tietojärjestelmät 19 45 36 
hallinto ja johtaminen 18 41 41 

Yhteistyö    
konsultointimahdollisuudet 78 21 2 
hoitoketjut ja hoitopolut 78 17 6 
yhteystiedot 75 17 8 
jatkohoito 72 17 12 
kirjaamisen merkityksen ymmärtäminen 70 13 17 
yhteiset toimintakäytännöt 70 17 13 
esh ja pth yhteistyömuodot 69 19 12 
tiimityö, moniammatillinen yhteistyö 69 18 13 
työnjako 66 25 9 
ketjulähettijaksolla luodut verkostot 64 26 10 
lähetekäytännöt 58 23 19 
yhteistyön ongelmien tunnistaminen 55 24 21 

Asennoituminen työhön ja potilaisiin    
potilaan kohtaaminen 77 11 12 
oman työn reflektointi 74 11 15 
arvot ja asenteet 73 10 17 
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5.4 Yhteistyö 

5.4.1 Yhteistyön ongelmat (IV) 

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on yhteistyön ongelmia sekä 

ketjulähettien (65 %) että erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöiden (78 %) mielestä. 

Useimmin yhteistyön ongelmia kokivat lääkärit (90 %), ero muihin ammattiryhmiin 

oli 33 prosenttiyksikköä (p < 0,001). Ketjulähettijakson jälkeen niiden lääkärien 

osuus, joiden mielestä yhteistyössä oli ongelmia, oli vähentynyt 10 prosenttiyksik-

köä. Muiden ketjulähettijaksolla käyneiden ammattiryhmien vastauksissa ei tapah-

tunut muutosta. Vähemmän aikaa työssä olleet ketjulähetit (71 %) kokivat ko-

keneempia useammin yhteistyön ongelmia, ero 20 vuotta tai enemmän työskennel-

leisiin oli 11 prosenttiyksikköä (p = 0,039). Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöistä 

lääkärit kokivat muita useammin yhteistyön ongelmia.  

Yhteistyön ongelmat jaettiin luokkiin tiedonkulku, toisen toiminnan puutteelli-

nen tunteminen, resurssi- ja aikapula, henkilökunnan vaihtuvuus, heikko tavoitetta-

vuus, hoitoprosessin ongelmat sekä asenteet. Lisäksi jotkut ketjulähetit pitivät on-

gelmana puutetta hoidon koordinaatiossa ja jotkut erikoissairaanhoidon yhteyshen-

kilöt puutetta perusterveydenhuollon osaamisessa ja vastuunotossa. Kaikkein 

useimmin ongelmana mainittiin tiedonkulku.  

5.4.2 Ketjulähettijakson vaikutukset yhteistyöhön (IV) 

Ketjuläheteille esitettiin samat yhteistyöhön liittyvät väittämät ennen ketjulähetti-

jakson alkua, välittömästi ketjulähettijakson jälkeen sekä seurantakyselyssä syksyllä 

2012. Vertailtavuuden säilymisen vuoksi tässä raportoidaan seurantakyselyn tulok-

set vain vuosina 2006-2007 ketjulähettijaksolla käyneiden osalta. Tulokset olivat 

yhtenevät vuosina 2008-2011 ketjulähettijaksolla käyneiden vastausten kanssa.  

Eniten muutosta tapahtui erikoissairaanhoidon toimintamahdollisuuksien tun-

temisessa. Ketjulähettijakson jälkeen 47 % ketjulähettijaksolla käyneistä ilmoitti 

tuntevansa erikoissairaanhoidon toimintamahdollisuudet hyvin. Ketjulähettijakson 

aikana samaa mieltä olleiden osuus oli lisääntynyt 33 prosenttiyksikköä. Samalla ”en 

osaa sanoa” -vastanneiden osuus putosi 10 prosenttiyksikköä. Seurantakyselyssä 

samaa mieltä olevien osuus oli vähentynyt, mutta oli edelleen 14 prosenttiyksikköä 

suurempi kuin ennen ketjulähettijaksoa.  
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Ketjulähettijakson aikana tapahtui muutosta myös väittämien ”erikoissairaan-

hoidossa ei hyödynnetä lähetteeseen kirjattuja tietoja”, ”palautteen saaminen eri-

koissairaanhoidosta toimii hyvin” ja ”hoitoketjut eivät toimi käytännössä” kohdalla. 

Näistä vain muutos lähetteeseen kirjattujen tietojen hyödyntämisessä erikoissai-

raanhoidossa oli pysynyt ennallaan seurantatutkimuksessa. Niiden osuus, joiden 

mielestä hoitoketjut eivät toimi käytännössä, nousi seurantakyselyssä ennakko-

kyselyäkin suuremmaksi. Suurin osa (77 %) piti hoitoketjuja kuitenkin edelleen 

toimivina. 

Väittämään ”perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö ei 

suju” suhtautumisessa ei ollut eroja ennen ja jälkeen ketjulähettijakson. Seuranta-

kyselyssä väittämän kanssa samaa mieltä oli 29 %, mikä on 15 prosenttiyksikköä 

enemmän kuin ketjulähettijakson jälkeen. Samanlainen kehitys oli näkyvissä väittä-

män ”terveyskeskustyötä ei arvosteta” kohdalla. Seurantakyselyssä organisaatiorajo-

jen yli tapahtuvaa hoidon koordinaatiota piti puutteellisena 74 %. Puolet oli sitä 

mieltä, että yhteistyötä vaikeuttavat puutteelliset resurssit.  

Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöiden vastauksissa suurin muutos vuosien 

2006 ja 2007 vastauksissa tapahtui väittämän ”terveyskeskustyössä aika ei riitä mo-

niammatilliseen yhteistyöhön” kohdalla. Vuonna 2007 tätä mieltä oli 25 % vastan-

neista, mikä on yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Vuonna 2007 erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöistä 18 % oli sitä mieltä, että 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välinen yhteistyö ei suju. Terveys-

keskusten toimintamahdollisuudet koki tuntevansa hyvin 25 % vastanneista. Yli 

puolet (64 %) vastanneista piti terveyskeskusten toimintaa pääosin korkeatasoisena, 

mutta monet (21 %) eivät osanneet ottaa tähän väittämään kantaa. Erikoissairaan-

hoidon yhteyshenkilöiden oli yleensäkin vaikea ottaa kantaa lähetteisiin sekä terve-

yskeskusten toimintaan ja toimintamahdollisuuksiin liittyneisiin väittämiin. 

5.5 Osaamisen johtaminen terveyskeskuksissa  

5.5.1 Ketjulähettijaksojen käsitteleminen terveyskeskuksissa (V) 

Seurantakyselyyn vastanneiden ketjulähettien mielestä heidän ketjulähettijaksolle 

lähtemisensä tarpeita ja oppimistavoitteita määrittelivät heidän omat tarpeensa (86 

%), asiakkaiden tarpeet (53 %), työyhteisön tarpeet (52 %), yhteistyötarpeet (46 %) 

ja organisaation strategiset tarpeet (7 %). Ensisijaisena tarpeiden määrittäjänä pidet-
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tiin pääasiassa heidän omia tarpeitaan (59 %). Erityisesti lääkärien (73 %) ensisijai-

sena tarpeiden määrittäjänä olivat heidän omat tarpeensa. Myös johto ja koulutus-

vastaavat nimesivät useimmin ensisijaiseksi tarpeen määrittäjäksi ketjulähetin omat 

tarpeet, mutta työyhteisön tarpeet nousivat lähes yhtä usein ensisijaisiksi tekijöiksi. 

Ketjulähettijaksolla opittuja asioita tai jaksolla esiin nousseita yhteistyökysymyk-

siä käsiteltiin ketjulähettijakson jälkeen ketjulähetin omassa työyhteisössä tai organi-

saatiossa. Lääkärit (70 %) käsittelivät jaksojen antia muita ammattiryhmiä (86 %) 

harvemmin (p = 0,031). Käsittely oli kuitenkin ketjulähettien (64 %) ja johdon ja 

koulutusvastaavien (57 %) mielestä satunnaista. Niistä ketjuläheteistä, joiden omat 

tarpeet olivat ensisijaisia ketjulähettijakson tarpeen määrittäjiä, käsitteli asioita sys-

temaattisesti ketjulähettijakson jälkeen 11 % ja muista 29 % (p = 0,014). Ketjulähe-

tit tekivät muutoksia omaan työhönsä jonkin verran useammin silloin, kun asioita 

käsiteltiin systemaattisesti yhdessä. Ero satunnaiseen käsittelyyn tai käsittelemättä 

jättämiseen ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä.  

Ketjulähettijaksoja käsiteltiin terveyskeskuksissa eri tavoin. Pääasiassa ketjulähe-

tit antoivat palautetta työyhteisön yhteisissä palavereissa. Asioita käsiteltiin usein 

pelkästään oman ammattiryhmän sisällä. Toisinaan palautteen antamisen lisäksi 

käytiin läpi yhteisiä toimintakäytäntöjä. Kokemuksia jaettiin myös työn lomassa ja 

vapaamuotoisissa tilanteissa. Kuviossa 4 on esitetty ketjulähettijaksolla opitut asiat, 

asioiden käsitteleminen terveyskeskuksissa sekä ketjulähettijaksojen aikaansaama 

muutos hoito- ja toimintakäytännöissä. Muutoksen toteutumiseen vaikuttavat myös 

muutosta edistävät ja estävät tekijät. Ketjulähettien mielestä opitun käyttöönottoa 

edistivät erityisesti ketjulähetin oma kehittämishalu ja aktiivisuus sekä myönteinen 

asenne. Käyttöönottoa estäneistä tekijöistä eniten mainintoja saivat kiire, resurssi- ja 

aikapula sekä henkilöstön vaihtuminen. 
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Kuvio 4.  Ketjulähettijaksolla opitut asiat, niiden käsitteleminen ketjulähettijakson jälkeen sekä 
muutokseen johtaneet asiat. 

5.5.2 Ketjulähettitoiminnan hyödyntäminen osaamisen johtamisessa (V) 

Terveyskeskusten johdon ja koulutusvastaavien mielestä ketjulähettitoimintaa voi 

hyödyntää osaamisen johtamisessa kaikilla neljällä tarkastelutasolla. Yksilötasolla 

vastauksissa korostuivat ketjulähettijakson tavoitteet, jaksolla tapahtuva oppiminen 

sekä oman itsensä ja oman työn kehittäminen (osajulkaisu V, taulukko 4). Lisäksi 

korostettiin yksilöiden välisen yhteistyön mahdollistamista. Työyhteisötasolla esiin 

nousivat opitun välittäminen muille ja jakamisen mahdollistaminen, koko työyhtei-

sön oppiminen, opittujen asioiden vieminen suunnitelmallisesti käytäntöön sekä 

toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen. Lisäksi työyhteisötason yhteistyö paranee, 

kun muodostetaan yhteistyöverkostoja ja tunnistetaan rajapinnoilla tapahtuvat jär-

jestelyt.  

Terveyskeskusten johdon ja koulutusvastaavien mielestä ketjulähettijaksot voi-

vat organisaatiotasolla lisätä toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta, koko organi-
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saatiossa tapahtuvaa oppimista sekä kehityksessä mukana pysymistä. Lisäksi organi-

saation näkökulmasta ketjulähettitoimintaa voi vastaajien mielestä hyödyntää koko-

naisuuksien johtamisessa ja kehittämisessä sekä muutosten eteenpäin viemisessä. 

Yhteistyön paraneminen helpottaa asioiden hoitamista. Terveyskeskusten johdon ja 

koulutusvastaavien mielestä ketjulähettijaksoja voi hyödyntää organisaatioiden väli-

sen yhteistyön tasolla toisen toiminnan tuntemisen ja arvostuksen lisääntymisen 

kautta. Myös yhteistyökysymysten esiin nostaminen ja niistä sopiminen sekä hoidon 

jatkuvuuden paraneminen nousivat vastauksissa esiin. Yhteistyöverkostojen laaje-

neminen voi vastaajien mukaan helpottaa jatkossa tehtävää organisaatioiden välistä 

yhteistyötä.   

5.6 Osaamisen kehittämisen kokonaisprosessi 

Ketjulähettitoiminnasta saatujen kokemusten pohjalta kehitettiin osaamisen ja yh-

teistyön kehittämisen ja hyödyntämisen malli, joka on kuvattu kuviossa 5. Mallissa 

täydennyskoulutus nähdään yksilön osaamisen kehittämistä laajempana kokonai-

suutena. Malli syntyi, kun tutkimusryhmässä mietittiin, miten ketjulähettitoiminta 

liittyy täydennyskoulutukseen ja mitkä tekijät ketjulähettijakson lisäksi vaikuttavat 

osaamisen ja yhteistyön kehittämisen kokonaisuuteen. Mallin syntyä ohjasivat ketju-

lähettitoiminnasta saatujen kokemusten ja tutkimustulosten lisäksi luvussa 2 esitetyt 

osaamisen johtamisen kokonaisuuden, täydennyskoulutuksen, toiminnan kehittämi-

sen ja yhteistyön teoreettiset lähtökohdat. Ketjulähettijakso on täydennyskoulutus-

ta, joka tapahtuu toisessa terveydenhuollon organisaatiossa työssä oppimisen kaut-

ta. Täydennyskoulutuksen merkitys on kuitenkin yksittäisen työntekijän osaamisen 

kehittämistä suurempi eikä sitä tulisi arvioida vain koulutuspäivien määrällä, vaan 

täydennyskoulutuksen koko organisaatiolle ja organisaatioiden väliselle yhteistyölle 

antamalla hyödyllä. Hyödyt näkyvät parhaimmillaan mm. toimivina yhteistyöver-

kostoina, sujuvina hoitoprosesseina sekä yhteisesti työyhteisössä sovittavina toimin-

takäytäntöjen muutoksina.   

Ketjulähettitoiminnan kokonaisprosessi sisältää ketjulähettijaksolle hakeutumi-

seen ohjaavat tekijät, ketjulähettijakson aikana tapahtuvan oppimisen, oppien käsit-

telemisen työyhteisössä ja niiden hyödyntämisen sekä koko organisaatiossa että 

organisaatioiden välisessä yhteistyössä. Kyseessä on ideaalitila, sillä mallin kaikki 

osa-alueet eivät täysin toteutuneet käytännössä. 
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Kuvio 5.  Osaamisen ja yhteistyön kokonaisvaltainen kehittäminen ja hyödyntäminen yksilön, 
työyhteisön ja organisaation tasoilla sekä organisaatioiden välisessä yhteistyössä 
(Salunen ym. 2012). 

Täydennyskoulutukseen, tässä tapauksessa ketjulähettijaksolle, hakeutuminen lähtee 

liikkeelle osaamistarpeista. Ideaalimallissa täydennyskoulutukseen lähtemistä ohjaa-

vat yksilön omien oppimistarpeiden lisäksi työyhteisön toiminnasta, organisaation 

strategiasta sekä muiden organisaatioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä nousevat 

tarpeet. Viime kädessä näitä kaikkia määrittävät asiakkailta nousevat tarpeet. Täy-

dennyskoulutus on yksilöön kohdistuvaa osaamisen kehittämistä. Ketjulähettijakso 

on toisessa organisaatiossa käytännön työn kautta tapahtuvaa suunnitelmallista 

osaamisen kehittämistä. Osaaminen ymmärretään laaja-alaisesti tietojen, taitojen, 

ymmärryksen, asenteiden, yhteistyön ja verkostojen kehittämisenä.  

Ketjulähettijakson jälkeen ketjulähetti antaa palautetta jaksosta omassa työyhtei-

sössään. Ketjulähettijakso tarjoaa työyhteisölle ja organisaatiolle mahdollisuuden 

kehittää omaa toimintaansa jaksolta saatujen kokemusten ja oppien pohjalta. Tähän 

sisältyvät myös organisaatioiden välisen tiedonkulun parantaminen, luotujen yhteis-

työsuhteiden käyttäminen sekä yhteistyön parantaminen myös ketjulähettijakson 

jälkeen. Sen lisäksi, että ketjulähettijaksolle lähteminen on suunnitelmallista, myös 

jakson jälkeen oppien käyttöönoton niin työyhteisössä, koko organisaatiossa kuin 

organisaatioiden välisessä yhteistyössäkin tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellis-

ta. Vain siten voidaan ketjulähettijaksolla opitut asiat hyödyntää täysimääräisesti.  

Kuviossa 5 esitetyn mallin ydintä kuvaa luuppi, joka yhdistää toisiinsa täyden-

nyskoulutuksen tarpeenmäärittämisen, yksilön täydennyskoulutuksen toteutuksen, 
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koulutuspalautteen antamisen, oppien hyödyntämisen, toiminnan kehittämisen sekä 

yhteistyön ja verkostojen kehittämisen. Osa-alueista muodostuva kokonaisuus tar-

vitsee sekä yksilön, työyhteisön, organisaation että organisaatioiden välisen yhteis-

työn tasoilla tapahtuvaa osaamisen johtamista sekä toimintaa tukevia rakenteita.  
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6 Pohdinta 

Ketjulähettijaksot osoittautuivat hyväksi tavaksi oppia uusia asioita, päivittää niin 

tiedollista kuin taidollista osaamista ja muovata asenteita ja suhtautumista omaan 

työhön. Ketjulähettijaksolla luotiin yhteistyösuhteita ja käsiteltiin yhteistyökysymyk-

siä. Yksilötasolla opitut asiat muuttivat asenteita, toimintakäytäntöjä, potilaan tut-

kimista, hoitoa ja ohjausta, konsultaatiokäytäntöjä sekä tapaa tehdä yhteistyötä eri-

koissairaanhoidon kanssa. Myös johdon ja koulutusvastaavien mielestä ketjulähetti-

jakso toimi hyvin yksilön osaamisen kehittämisen välineenä ja sen kautta saatiin 

hyviä tuloksia.  

Ketjulähettijaksolle hakeutumista ohjasivat ensisijaisesti työntekijän omat tar-

peet, mutta myös työyhteisön tarpeet, asiakkaiden tarpeet ja yhteistyötarpeet esiin-

tyivät jaksolle hakeutumisen taustalla. Sen sijaan vain harvoin syynä olivat organi-

saation strategiset tarpeet.  

Työyhteisötasolla ketjulähettijaksoilta saatuja oppeja ja kokemuksia käsiteltiin 

yhdessä, mutta käsitteleminen oli satunnaista ja riippui usein ketjulähetin omasta 

aktiivisuudesta. Koko organisaation tasolla ketjulähettijaksoja ei kovinkaan paljon 

hyödynnetty, mutta osa johdon ja koulutusvastaavien edustajista näki ketjulähetti-

toiminnassa monia koko organisaation toiminnan kehittämisessä hyödynnettäviä 

asioita. 

Organisaatioiden välinen yhteistyö korostui sekä yksilön, työyhteisön että orga-

nisaation tasoilla. Lisäksi sillä oli tärkeä merkitys potilaan jatkohoidossa ja hoidon 

koordinaatiossa osana verkostojen välistä yhteistyötä. Merkittäväksi yhteistyötä 

tukevaksi ja mahdollistavaksi asiaksi nousi toisen toiminnan ja toimintamahdolli-

suuksien tunteminen ja sen kautta tapahtuva ymmärryksen ja arvostuksen lisäänty-

minen. Toiseen tutustumisen mahdollistaminen on tärkeää, koska erityisesti perus-

terveydenhuollon työntekijät kokevat tarvitsevansa yhteistyökumppania erikoissai-

raanhoidosta.    
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6.1 Tutkimusaineiston ja menetelmien arviointi 

Tutkimukseen ei tarvittu eettisen toimikunnan lupaa, koska tutkimuksessa ei kerätty 

ihmisten terveyteen tai sairauksiin liittyvää tietoa eikä kajottu ihmisen koskematto-

muuteen (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 1999). Sairaanhoitopiirissä toteutet-

tavalle tutkimukselle saatiin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin allekirjoittama tut-

kimuslupa. Ketjulähettitoiminnassa mukana olevien terveyskeskusten työntekijät 

osallistuivat kyselytutkimuksiin, koska arviointi kuuluu osaksi ketjulähettitoimintaa.  

Verkostokyselyn vastausprosentteja voidaan pitää varsin hyvinä. Kyselyn toteu-

tuminen vaati kuitenkin ennakkotiedottamista ja yhteydenpitoa vastaajayksiköiden 

kanssa.  Kyselylomakkeiden jakaminen organisoitiin yksiköissä niille itselleen sopi-

valla tavalla tutkijoilta saatujen ohjeiden mukaan. Sen vuoksi kyselyn mukana yksi-

köihin lähetetyn koontilomakkeen merkintöjen ja kyselylomakkeen saaneiden työn-

tekijöiden yhtenevyyttä ei pystytä varmuudella todentamaan. 

Joillekin vastaajille tuotti hankaluutta yhteistyökumppanin nimikirjaimien muis-

taminen. Kommenttien mukaan hyvää yhteistyötä tehdään, vaikkei yhteistyökump-

paneita muisteta nimeltä tai tunneta heidän kasvojaan. Tällöin yhteistyössä painot-

tuvat henkilökohtaisten verkostojen sijasta organisaatioiden välillä olevat viralliset 

yhteistyökanavat (Saaren-Seppälä 2004). 

Ketjulähetit vastasivat hyvin sekä heille ennen ketjulähettijaksoa että välittömästi 

sen jälkeen lähetettyihin kyselyihin. Syynä tähän on kyselyjen kuuluminen osaksi 

ketjulähettiprosessia. Ennakkokyselyn vastauksia tarvitaan ketjulähettijakson suun-

nittelussa ja todistuksen saaminen edellyttää palautelomakkeeseen vastaamista. Sen 

sijaan erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöille osoitettuihin kyselyihin vastattiin huo-

nommin. Osa yhteyshenkilöistä saattoi kokea vastaamisen vaikeaksi, jos heillä ei 

vielä ollut kokemuksia ketjulähettijaksoista tai heidän omassa yksikössään oli käynyt 

vasta yksittäisiä ketjulähettejä.    

Seurantakyselyyn vastattiin suoraan ketjulähettijaksoon sidottuja kyselyjä hei-

kommin. Henkilökunnan runsaan vaihtuvuuden vuoksi kaikkia ketjulähettijaksolla 

käyneitä ei edes tavoitettu. Jotkut myös kommentoivat, että ketjulähettijaksosta oli 

kulunut niin pitkä aika, että jaksolla opittuja asioita oli vaikea muistaa. Voi olla 

myös vaikeaa arvioida, mikä toiminnan muutos on juuri ketjulähettijaksosta johtu-

vaa ja mikä on aiheutunut jostain muusta. Esimerkiksi näkemykseen yhteistyöstä 

vaikuttavat ketjulähettijakson jälkeen tapahtuneet muut kohtaamiset. 

 Terveyskeskusten johdon ja koulutusvastaavien vastausprosentti jäi alhaiseksi. 

Myös heidän osaltaan yhtenä syynä voi olla runsas vaihtuvuus, jokaisesta hankevai-

heessa mukana olleesta terveyskeskuksesta oli joko hoitotyön johtaja tai ylilääkäri 
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vaihtunut hankkeen ja seurantatutkimuksen välillä. Terveyskeskukset käyttivät ket-

julähettitoimintaa vaihtelevasti. Osalla oli vain vähän kokemusta toiminnasta, eikä 

lomakkeeseen sen vuoksi osattu tai haluttu vastata. Vastaajamäärät saattavat kuvas-

taa myös toimintaan sitoutumista. Yleisellä tasolla toimintaan suhtaudutaan myön-

teisesti ja sitä kannatetaan laajasti, mutta omassa työssä siihen ei olla valmiita panos-

tamaan. Johdon ja koulutusvastaavien vastauksia voidaan kuitenkin pitää alueelli-

sesti kattavina, koska yhtä pientä terveyskeskusta lukuun ottamatta kaikista terveys-

keskuksista saatiin vähintään yksi vastaus.   

Ennakko- ja palautekyselylomakkeet kehitettiin hankkeen käynnistyessä pienessä 

asiantuntijaryhmässä. Koska toiminta piti käynnistää nopeasti rahoituspäätöksen 

saapumisen jälkeen, ei kyselylomakkeita testattu ennen käyttöönottoa. Sen sijaan 

niitä arvioitiin koko hankkeen ajan, mutta lomakkeita ei muutettu hankevaiheen 

aikana. Aiempaa kokemusta sairaalatyöstä ei käytetty taustamuuttujana, koska vas-

taajat eivät ymmärtäneet sitä koskenutta kysymystä yksiselitteisesti. Kyselylomak-

keiden luotettavuutta olisi lisännyt niiden testaaminen ennakkoon. Seurantakyselyn 

lomakkeet kehitettiin ennakko- ja palautekyselyissä käytettyjen lomakkeiden pohjal-

ta. Lomakkeet luki ulkopuolinen henkilö, joka arvioi kysymysten ymmärrettävyyttä. 

 Tutkimusmenetelmänä kyselylomake oli luonteva valinta, koska lomakkeita käy-

tettiin samalla osana interventiota. Seurantatiedon keruussa käytettiin myös kysely-

lomakkeita, seurantalomakkeiden kysymykset muodostivat jatkumon ennakko- ja 

palautelomakkeiden kysymyksille. Seurantakyselyjen tiedonkeruuta olisi voinut vielä 

syventää haastatteluilla etenkin, koska johdon ja koulutusvastaavien vastausprosen-

tit jäivät alhaisiksi. 

Tutkija toimi koko tutkimusprosessin ajan myös ketjulähettitoiminnan koor-

dinaattorina. Vastaajien henkilöllisyys oli tutkijan tiedossa ja tutkija oli koordinaat-

torin tehtävään liittyen vastaajiin yhteydessä joko sähköpostitse tai puhelimitse. 

Ketjuläheteille lähetetyt kyselylomakkeet toimivat samalla osana ketjulähettijaksolle 

valmistautumista. Sen vuoksi osaa lomakkeella annetuista vastauksista käsiteltiin 

yksilöllisesti koordinaattorina toimineen tutkijan ja ketjulähetin vastaanottaneen 

yksikön yhteyshenkilön kesken. Tutkimusta varten vastaukset kuitenkin yhdistettiin 

ja ne käsiteltiin ja raportoitiin siten, ettei kenenkään yksittäisen vastaajan henkilölli-

syys tullut ilmi. Tutkijan ja koordinaattorin roolit myös tukivat toisiaan, ketjulähetti-

toiminnan kehittämisessä mukana olo lisäsi tutkimuskohteen tuntemista ja syvensi 

ymmärrystä tutkimustuloksista.    
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6.2 Tutkimuksen tulosten tarkastelu 

6.2.1 Yhteistyö- ja oppimistarpeet 

Ketjulähettitoiminnan alkukartoituksena selvitettiin, onko erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon työntekijöillä henkilökohtaisia yhteistyökumppaneita ja 

onko heillä yhteistyökumppanin tarvetta. Fragmentoituneessa palvelujärjestelmässä 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliset epämuodolliset verkostot 

ovat keskeinen potilaslähtöisen hoidon integroinnin keino (Lüdecke 2014).  Kui-

tenkin vain alle puolella erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnteki-

jöistä oli edes yksi henkilökohtainen yhteistyökumppani yhteistyöorganisaatiossa. 

Eniten yhteistyökumppaneita nimesivät terveyskeskuslääkärit. Aiemmassa tutki-

muksessa 25 % terveyskeskuslääkäreistä nimesi yhteistyökumppanin erikoissairaan-

hoidosta lasten psyykkisissä ongelmissa (Heikkinen 2005). Tulos ei kuitenkaan ole 

suoraan vertailukelpoinen, koska se koski vain yhtä erikoisalaa. Myös Saaren-

Seppälän (2004) tutkimuksessa henkilökohtaisuuteen perustuvat suhteet toimijoi-

den välillä olivat vähäisiä.    

Eniten yhteistyökumppaneita oli lääkäreillä, niillä joilla oli tarve yhteistyökump-

panille sekä vähintään viisi vuotta nykyisessä työssä toimineilla. Myös ranskalaisessa 

sairaalan verkostoja selvittäneessä tutkimuksessa lääkäreillä oli enemmän verkostoja 

kuin muilla ammattiryhmillä (Boyer ym. 2010). Tuloksia verrattaessa pitää huomi-

oida erilainen toimintaympäristö sekä se, että Ranskassa tehty tutkimus kohdistui 

ainoastaan psykiatristen potilaiden kanssa työskenteleviin yksiköihin. Pitkään samaa 

tehtävää hoitaneet ovat ehtineet muodostaa työnsä kannalta tärkeitä verkostoja. 

Tulos on yhtenevä Heikkisen (2005) tutkimuksen kanssa, jossa pitkään terveyskes-

kuksessa työskennelleet lääkärit nimesivät eniten yhteistyökumppaneita. Pitkien 

työsuhteiden säilyminen on jatkossa haaste, sillä henkilökunnan runsas vaihtuvuus 

on tutkimuksen mukaan yksi terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon välistä ver-

kostomaista toimintaa haittaava tekijä (Vuonovirta ym. 2007).  

Brittiläisessä tutkimuksessa terveydenhuollon työntekijöiden verkostoitumisen 

tärkeimmäksi syyksi nousi tiedonhankinta, muita syitä olivat tuen saanti, urakehitys 

sekä mahdollisuus vaikuttaa (Bresnen ym. 2014). Myös työntekijän asema verkos-

tossa voi vaihdella. Joillain toimijoilla on paljon muilta toimijoilta tulevia linkkejä, 

kun taas toisilla voi olla paljon lähteviä linkkejä. Perinteisesti niitä, joilla on paljon 

tulevia linkkejä, on pidetty korkean statuksen omaavina. Toisaalta niillä, joilla on 

paljon muualle lähteviä linkkejä, on runsaasti kanavia käyttää vaikutusvaltaa. (Tas-
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selli 2014.) Tässä tutkimuksessa terveyskeskusten lääkäreillä oli enemmän erikois-

sairaanhoitoon lähteviä linkkejä kuin sairaanhoitopiirin lääkäreillä terveyskeskuksiin 

suuntautuvia linkkejä. Kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-

huollon yhteistyökumppanien määrissä ei kuitenkaan ollut kovin suuria eroja. Luo-

tu verkosto toimii vaikutuskanavana, mutta lisäksi sitä voi hyödyntää ongelmaksi 

ilmenneen tiedonkulun parantamisessa.   

Verkostojen välillä voi toimia myös sillanrakentajia, jotka toimivat välittäjinä nii-

den toimijoiden välillä, jotka eivät itse ole kytkeytyneenä toisiinsa (Tasselli 2014). 

Sillanrakentajat voivat tuoda hyödyllisiä ideoita ryhmältä toiselle ja sitä kautta lisätä 

ryhmien välistä yhteistyötä ja yhteisymmärrystä (Long ym. 2013). Ketjulähetit ovat 

näiden sillanrakentajien tai välittäjien kaltaisia. He toimivat viestien välittäjinä toimi-

joiden välillä ja heidän kauttaan lisätään erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-

huollon välistä yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä.  

Yhteistyökumppania kokivat tarvitsevansa erityisesti terveyskeskusten työnteki-

jät ammattiryhmästä riippumatta. Sen sijaan erikoissairaanhoidon työntekijät eivät 

mielestään tarvinneet yhtä usein yhteistyökumppania perusterveydenhuollosta. Hol-

lannissa erikoislääkärit halusivat kehittää yhteistyösuhdettaan yleislääkäreihin 

enemmän henkilökohtaiselle tasolle (Berendsen ym. 2006), kun taas tässä tutkimuk-

sessa henkilökohtaista yhteistyökumppania terveyskeskuksesta koki tarvitsevansa 

alle kolmasosa sairaanhoitopiirin erikoislääkäreistä. Yhteistyökumppanin tarpeen 

eroja voivat osaltaan selittää erilaiset toimintakulttuurit ja kontekstit. Perustervey-

denhuollossa on erilaista osaamista ja tietoa kuin erikoissairaanhoidossa. Koska 

yhteistyösuhdetta määrittää tiedon tarve (Piterman & Koritsas 2005a) voi olla, että 

erikoissairaanhoidossa ei koeta tarvetta sille tiedolle, mitä perusterveydenhuolto 

voisi antaa. Yhteistyökumppanien tarpeen vähäisyys kertoo myös kokonaisproses-

sin ymmärtämisen puutteista. Perinteisesti asioita on katsottu kokonaisuuksien 

sijasta tiukasti oman toiminnan näkökulmasta (Koivuniemi ym. 2014). 

Yhteistyökumppania tarvitsivat enemmän ne, joilla jo oli vähintään yksi yhteis-

työkumppani. Kumppanuussuhteesta saadut hyödyt näyttäisivät lisäävän uusien 

kumppanuuksien tarvetta. Australialaisessa tutkimuksessa yleislääkärit kokivat tar-

vetta parantaa suhdettaan onkologien kanssa, vaikka osalla heistä oli myös hyviä 

kokemuksia yhteistyösuhteesta heidän kanssaan (Lizama ym. 2015). Aina erikoissai-

raanhoidon ja perusterveydenhuollon työntekijöiden välille ei ole muodostunut 

henkilökohtaista suhdetta, koska heillä ei ole ollut tilaisuutta tutustua toisiinsa 

(Gask 2005). Verkostojen luomiselle on kuitenkin hyvät lähtökohdat, sillä sekä 

ketjulähetit että erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöt pitivät hyvinä omia valmiuksi-

aan luoda kontakteja. Verkostojen ylläpitämiseen ei riitä niiden käyttäminen vain 
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tarvittaessa, lisäksi on aika ajoin pidettävä yhteyttä esim. lähettämällä viestejä tai 

soittamalla (Puetz 2007).  

Ketjulähettitoiminnalle oli verkostokyselyn perusteella tilausta. Erityisesti perus-

terveydenhuollon toimijat tarvitsivat tilaisuuksia luoda uusia yhteistyösuhteita eri-

koissairaanhoidon työntekijöiden kanssa. Yhteistyösuhteiden kehittämisen lisäksi 

ketjulähettijaksojen tavoitteena on vastata ammatillisen osaamisen kehittämistarpei-

siin. Koulutustarpeiden tulisi nousta käytännön työstä, johon vaikuttavat ihmisen 

oma persoona, vuorovaikutus potilaiden ja muiden terveydenhuollon ammattilais-

ten kanssa sekä laajemmat yhteiskunnalliset kysymykset (Handfield-Jones ym. 

2002). Ketjulähettijaksolle lähtemistä ohjasivat ensisijaisesti ketjulähetin omat tar-

peet, mutta puolet ketjuläheteistä mainitsi myös työyhteisöstä, yhteistyöstä ja asiak-

kailta nousevat tarpeet.  

Kirjallisuudesta (Huotari 2009, Tuomi & Sumkin 2012) nousee vahvasti esiin 

strategian merkitys osaamisen johtamista määrittävänä tekijänä. Tässä tutkimukses-

sa organisaation strategiset tavoitteet eivät kuitenkaan määrittäneet ketjulähettijak-

solle lähtemistä. Esiin nousee kysymys, kuinka paljon strategia ylipäänsä ohjaa ter-

veyskeskusten päivittäistä työtä ja siinä tarvittavaa osaamisen kehittämistä. Aiem-

massa tutkimuksessa puolet terveyskeskusten johdosta oli sitä mieltä, että työssä 

tarvittava osaaminen ei määrittynyt organisaation strategian pohjalta, vaikka vastaa-

jien mukaan organisaation tarpeet ohjaavatkin inhimillisten resurssien kehittämistä 

(Lammintakanen ym. 2010). Strategiseen osaamisen kehittämiseen liittyy ajatus 

tulevaisuuteen suuntautumisesta (Huotari 2009). Tämän tulisi näkyä myös osaamis-

tarpeiden määrittelyssä ja koulutussuunnitelmia tehtäessä. Pelkästään työntekijän 

omiin oppimistarpeisiin nojaaminen ei silloin riitä, koska työntekijä ei pysty yksin 

arvioimaan organisaation tulevia tarpeita. Jokaisen työntekijän omien oppimistar-

peiden huomioiminen on kuitenkin sitoutumisen vuoksi tärkeää (Jaatinen ym. 

2007). 

6.2.2 Ketjulähettijaksojen toteutuminen ja oppiminen ketjulähettijaksoilla 

Ketjulähettitoiminnan kaltaisesta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 

välisestä yhteistyö- ja täydennyskoulutusmuodosta on olemassa vain vähän aiempaa 

vertailututkimusta. Ketjulähettitoiminnasta on aiemmin tehty kaksi ylempään am-

mattikorkeakoulututkintoon liittynyttä opinnäytetyötä (Kangas 2011, Glad-

Rasmussen 2012). Kangas (2011) kuvaa opinnäytetyössään ketjulähettitoiminnan 

käynnistämisen vaiheita ja ensimmäisiä kokemuksia Päijät-Hämeessä. Ensimmäisen 
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toimintavuoden kokemukset olivat Päijät-Hämeessä hyviä ja ketjulähettien mielipi-

teet ketjulähettijaksoista ja jaksolla tapahtuneesta oppimisesta hyvin samankaltaisia 

kuin Pirkanmaalla. Glad-Rasmussenin (2012) tutkimuksessa painottui yhteistyön 

kehittämisen tärkeys. Ketjulähettijaksot koettiin myös Vaasan sairaanhoitopiirin 

alueella hyviksi sekä ammatillisen osaamisen kehittämisessä että yhteistyömenetel-

mänä. Molempien opinnäytetöiden tulokset ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia 

pienten vastaajamäärien vuoksi, toisaalta vertailtavuutta lisää samojen lomakepohji-

en käyttäminen kuin Pirkanmaalla (Kangas 2011, Glad-Rasmussen 2012).  

Pirkanmaalla ketjulähettijaksoja toteutui hankevaiheen aikana hyvin. Erityisesti 

hoitohenkilökuntaa kävi jaksoilla odotettua enemmän. Hankkeen jälkeen ketjulä-

hettejä on käynyt noin 30–40 vuodessa, enimmillään 47. Täydennyskoulutukseen 

osallistumista estävät mm. kustannukset, työpaine ja aikapula (Lemma ym. 2007). 

Ketjulähettijaksoilla käymisestä ei peritä osallistumismaksua, minkä on tarkoitus 

pitää jaksot kaikkien ulottuvilla. Jaksolle pääsemistä on kuitenkin hankaloittanut 

töiden kasaantuminen poissaolon aikana.  

Keskeisimmiksi kohdeyksikön valintaperusteiksi ketjulähetit esittivät omien eri-

tyistietojen ja -taitojen päivittämisen ja tarkentamisen tai kiinnostuksen yksikössä 

hoidettaviin asioihin. Lääkärit valitsevat yleensä mielellään sellaisia täydennyskoulu-

tuksen aiheita, joista he ovat jo ennestään kiinnostuneita (du Boulay 1999). Hanke-

vaiheen aikana suosituimmaksi kohdeyksiköksi nousi ihotaudit. Ihotaudit ja siellä 

etenkin haavahoidot olivat aihe, jossa oli koko alueella selkeää täydennyskoulutus-

tarvetta. Myöhemmin tarve on vähentynyt ja muut yksiköt, esim. allergiakeskus, 

ovat vetäneet enemmän ketjulähettejä. Myös Grayn ym. (2010) tutkimuksessa iho-

taudit nousivat tarvekartoituksessa keskeiseksi perusterveydenhuollon täydennys-

koulutusaiheeksi. 

Ketjulähetit osallistuivat jaksolla potilastyöhön, joten heillä oli mahdollisuus op-

pia tekemällä itse. Tietojen ja taitojen oppiminen on tehokasta, kun osallistutaan 

työpaikan toimintaan (Lloyd ym. 2014). Lääkärit ja hammaslääkärit tekivät selvästi 

muita vähemmän itse potilastyötä. Ero voi johtua itselle asetetuista oppimistavoit-

teista tai kohdeyksikön tarjoamista mahdollisuuksista. Osa työtehtävistä on sellaisia, 

että niihin ei voi näin lyhyessä ajassa osallistua muuten kuin seuraamalla. Silti myös 

lääkärit raportoivat kädentaitojen harjoittamisesta esim. toimenpiteissä.  

Ketjulähetit olivat tyytyväisiä ketjulähettijaksoonsa ja erityisesti siihen, miten eri-

koissairaanhoidon henkilökunta suhtautui heihin ja miten heidän toiveensa otettiin 

huomioon. Tyytyväisyys koulutukseen on tärkeää, koska kielteiset näkemykset kou-

lutusta kohtaan voivat ehkäistä oppimista (Tenhula ym. 2008). Tyytyväisimpiä jak-

soonsa olivat ne, jotka aikoivat muuttaa omia hoitokäytäntöjään ja ne, joilla oli ket-
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julähettijakson jälkeen yhteistyökumppaneita kohdeyksikössä. Ketjulähettijakson 

onnistuminen tuki sekä yhteistyön että oppimisen näkökulmasta myöhempää opi-

tun käyttöönottoa. Tyytyväisyyttä kuvaa myös se, että lähes kaikki ketjulähettijak-

solla käyneet olisivat halukkaita lähtemään uudelle jaksolle. 

Ketjulähetit ja erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöt vastasivat kaikkiin ketjulähet-

titoiminnan hyödyllisyyttä kuvaaviin väittämiin myönteisesti. Erityisesti toiminnan 

katsottiin avartavan näkökulmaa, mutta myös vahvistavan tietoja ja taitoja, tukevan 

erilaisten yhteistyökysymysten käsittelemistä sekä virkistävän ja lisäävän omaa työs-

sä jaksamista. Samat asiat löytyivät ketjulähettien vastauksista, joilla he perustelivat 

haluaan lähteä uudelle jaksolle. Lisäksi he perustelivat toivettaan positiivisilla ko-

kemuksilla. Työssä jaksaminen ja viihtyminen ovat tärkeitä työmotivaation kannal-

ta. Motivoitunut työntekijä on innokas kehittämään työtään ja työoloja, mikä on 

organisaatiolle tärkeä voimavara etenkin muutostilanteissa (Lönnqvist ym. 2005).  

Ketjulähettitoiminnasta koetut hyödyt on siksi hyvä ottaa huomioon, kun terveys-

keskuksissa tehdään vuosittaisia koulutussuunnitelmia. 

Ketjulähettijaksot osoittautuivat hyväksi tavaksi kehittää osaamispääomaa.  Lä-

hes kaikki ketjulähetit kokivat saaneensa jaksolta lisäarvoa omaan työhönsä. Ketju-

lähettijaksoilla kehitettiin Otalan (2008) kuvaamia yksilön osaamisen osa-alueita eli 

tietoja, taitoja, kokemuksia, verkostoja, kontakteja ja asenteita. Ketjulähettijaksolla 

opitaan olemalla mukana käytännön työssä, vuorovaikutuksessa erikoissairaanhoi-

don ammattilaisten kanssa. Yksilöt oppivat toisiltaan keskustelemalla, jakamalla 

tietoa, työskentelemällä yhdessä ja luomalla yhteistä ymmärrystä (Mann 2004). Ket-

julähettijaksolla saadaan uusia kokemuksia, tehdään itse asioita, mutta myös ha-

vainnoidaan ympäristöä ja muiden työtä. Ihminen oppii tehokkaasti myös seuraa-

malla muita ja havainnoimalla toiminnasta aiheutuvia seurauksia (Mann 2004, Otala 

2008). Hiljainen tieto on luonteeltaan henkilökohtaista ja sitä on vaikea pukea sa-

noiksi. Se näkyy parhaiten työntekijöiden ja tiimien työssä juuri heidän omassa työ-

kontekstissaan. (Nonaka 1991.) Ketjulähettijakso onkin ainutlaatuinen mahdolli-

suus oppia asioita toisen organisaation työntekijöiltä heidän omassa toimintaympä-

ristössään. Yleensä organisaatioiden välinen täydennyskoulutus tapahtuu erillään 

päivittäisestä työstä, vaikka koulutuksessa käytettäisiinkin vuorovaikutteisia oppi-

mismenetelmiä (Gray ym. 2010).   

Huomionarvoista oli se, että myös ketjulähettejä vastaanottavat yksiköt hyötyi-

vät ainakin jossain määrin ketjulähettijaksoista. Molemminpuolinen hyöty tukee 

yhteistyön vahvistumista, mutta myös motivoi ketjulähettien vastaanottamiseen. 

Vastavuoroinen oppiminen edistää erilaisten roolien ja tehtävien ymmärtämistä 

(Marshall 1998). Sen vuoksi myös sairaanhoitopiirin työntekijöillä on mahdollisuus 
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lähteä ketjulähettijaksolle terveyskeskuksiin. Tätä mahdollisuutta on kuitenkin käy-

tetty hyvin vähän. Muualla tehdyissä tutkimuksissa suurin osa erikoislääkäreistä on 

ollut sitä mieltä, ettei heillä ole opittavaa yleislääkäreiltä (Marshall 1998, Berendsen 

ym. 2006). Yleislääkärit ovat myös arvostaneet erikoislääkäreitä enemmän toistensa 

tuntemista (Berendsen ym. 2010). 

Inhimillisen pääoman lisäksi ketjulähettijaksoilla kehitettiin vahvasti toista 

osaamispääoman osa-aluetta eli suhdepääomaa. Ketjulähetit korostivat vastauksis-

saan jaksojen lisänneen erityisesti yhteistyökumppanien ja heidän työnsä tuntemista. 

Ketjulähettijaksoja pidettiin hyvänä mahdollisuutena luoda verkostoja.  Se näkyi 

myös siinä, että ketjulähettijaksojen aikana niiden ketjulähettien määrä, jotka nime-

sivät henkilökohtaisen yhteistyökumppanin ketjulähettijakson yksiköstä, lisääntyi yli 

puolella. Heikkisen (2005) tutkimuksessa sen sijaan terveyskeskuksissa erikoissai-

raanhoidon kanssa yhteistyönä toteutettu interaktiivinen pienryhmäkoulutus ei 

parantanut perusterveydenhuollon työntekijöiden verkostoja erikoissairaanhoidos-

sa. Ketjulähettitoiminnan etuna on Heikkisen tutkimukseen verrattuna koulutuksen 

pidempi kesto ja sen toteuttaminen erikoissairaanhoidossa tapahtuvana työssä op-

pimisena.  

Seurantakyselyssä puolet ketjulähettijaksolla käyneistä oli sitä mieltä, että heillä 

on toimivat verkostot erikoissairaanhoidon työntekijöiden kanssa.  Verkoston toi-

mivuus voidaan ymmärtää eri tavoin, mutta siihen voidaan liittää ainakin yhteinen 

tavoite, avoin vuorovaikutus, kumppanin ja hänen arvojensa sekä pätevyytensä 

tunteminen, molemminpuolinen luottamus toiseen ja hänen osaamiseensa sekä 

yhteistyön säännöllisyys (McNamara ym. 2011). 

Avoimen tiedon jakamisen ja yhteistyön edellytys on toisen henkilön ja hänen 

työnsä tunteminen (McNamara ym. 2011). Ketjulähetit eivät tunteneet erikoissai-

raanhoidon toimintamahdollisuuksia kovin hyvin ennen jaksoa, mutta jakson aika-

na tunteminen parani 33 prosenttiyksikköä. Muutos oli myös suhteellisen pysyvä. 

Ketjulähettijakso oli silmiä avaava, sillä monet ilmoittivat jonkin kohdeyksikköön 

tai sen toimintaan liittyvän asian yllättäneen jakson aikana. Vain tutustumalla toi-

mintaan voidaan jatkossa ottaa nämä seikat huomioon omassa toiminnassa, esim. 

potilasohjauksessa. Myös ongelmien ratkaisemisessa tällainen tieto on ensiarvoisen 

tärkeää (Kantola ym. 2006). Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöistä neljäsosa tunsi 

mielestään hyvin terveyskeskusten toimintamahdollisuudet. Yhteyshenkilöt antoivat 

paljon ”en osaa sanoa” vastauksia muihinkin terveyskeskusta koskeneisiin väittä-

miin, mikä viittaa siihen, ettei erikoissairaanhoidossa tunneta terveyskeskustyötä 

kovin hyvin.  
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6.2.3 Ketjulähettijaksojen hyödyt työssä sekä työyhteisön ja organisaation 
toiminnassa 

Ketjulähettijaksoja käsiteltiin jakson jälkeen ketjulähetin omassa terveyskeskukses-

sa, vaikkakin käsittely oli pääasiassa satunnaista. Yhteinen asioiden käsittely oli pe-

rinteistä kokemusten jakamista osastopalaverissa, mutta jossain käytiin myös omia 

toimintakäytäntöjä läpi. Usein asiat tulivat esiin työn lomassa tai epävirallisissa yh-

teyksissä, kuten kahvipöytäkeskusteluissa. Myös muualla on käytetty pääasiassa 

palautteen antamista, muiden opettamista ja saadun oppimateriaalin jakamista, 

vaikka ne eivät yksin riitä muuttamaan käytäntöjä (Lee 2011). Asioita käytiin terve-

yskeskuksissa useimmiten läpi oman ammattiryhmän sisällä tai lähimpien työtove-

reiden kanssa. Usein tiedon jakaminen tapahtuu organisaatiossa työntekijöiden 

välisissä keskusteluissa ilman etukäteissuunnittelua (Amayah 2013). Tulevaisuuden 

organisaatioissa osaamisen kehittäminen keskittyy yksilön osaamista laajempiin 

kokonaisuuksiin, minkä vuoksi tarvitaan tehokasta yksilöiden ja ryhmien välisen 

vuorovaikutuksen tukemista (Tuomi & Sumkin 2012). Kyse on myös työyhteisössä 

vallitsevasta ilmapiiristä. Johdon tehtävänä on luoda oppimista tukeva kulttuuri, 

joka vahvistaa työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota osaamisen kehittämiseen 

ja hyödyntämiseen (Williams 2010).  

Ketjulähetit nimesivät oman halun ja aktiivisuuden tärkeäksi opitun käyttöönot-

toa tukevaksi tekijäksi. Vaikka aikuisia pidetään itseohjautuvina oppijoina, jotka 

hyödyntävät toiminnassaan laajaa kokemusta (Knowles 1985), ei itseohjautuvuutta 

voida pitää itsestään selvänä toimintamallina etenkään uusissa tilanteissa (Mann 

2004). Työntekijä tarvitsee tukea sekä muutostarpeiden tunnistamisessa että opittu-

jen asioiden viemisessä omaan ja työyhteisön toimintaan (Williams 2010). Myös 

ketjulähetit pitivät opitun käyttöönottoa estävinä tekijöinä mm. työyhteisön ja joh-

don tuen puutetta, vahvoja rutiineja sekä resursseihin ja omiin vaikutusmahdolli-

suuksiin liittyviä tekijöitä. Interventio, tässä tapauksessa ketjulähettijakso, ei yksin 

riitä aikaansaamaan toiminnan tasolla näkyvää tulosta. Tulos edellyttää aina inter-

vention ja kontekstin vuorovaikutusta (Sargeant ym. 2011). Sen vuoksi osaamisen 

kehittämisessä tarvitaan oppimismekanismien ymmärtämisen lisäksi käyttäytymisen 

muutoksen sekä toimintaympäristön ja toimintakulttuurin tuntemista. 

Ketjulähettijaksolla opittujen asioiden käyttöönotossa korostuu inhimillisen 

pääoman ja suhdepääoman hyödyntämisen lisäksi osaamispääoman kolmas ele-

mentti eli rakennepääoma. Organisaation rakennepääoma muodostuu prosesseista, 

toimintamalleista, infrastruktuurista ja kulttuurista (Roos ym. 1997). Rakennepää-

oma sisältää niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat osaamisen hankkimisen, kehittämi-
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sen ja hyödyntämisen (Otala 2008). Todellista arvoa organisaatiolle syntyy kuitenkin 

vain näiden kolmen pääoman yhdistyessä ja täydentäessä toisiaan (Lönnqvist ym. 

2005). Sen vuoksi osaamisen johtamisessa tulee huomioida kaikkien kolmen osaa-

mispääoman tasapainoinen kehittäminen (Myyry 2008). Inhimillinen pääoma ja 

suhdepääoma tulivat esille myös terveyskeskusten johdon ja koulutusvastaavien 

arvioidessa ketjulähettitoiminnan hyödyntämistä osaamisen johtamisessa. Rakenne-

pääomaan kuuluvat asiat nousivat puolestaan esiin opitun käyttöönottoa estävinä ja 

edistävinä tekijöinä. 

Ketjulähettijaksoilla on ollut vaikutuksia terveyskeskusten toimintaan, sillä lähes 

kaikki ketjulähetit hyödynsivät työssään jaksolta saamaansa tietoa ja lisääntynyttä 

varmuutta. Lisäksi omassa työssä hyödynnettiin esimerkiksi toisen yksikön ja henki-

löstön tuntemiseen, potilaan ohjaukseen ja jatkohoitoon liittyviä asioita. Puolet 

ketjuläheteistä hyödynsi parantuneita kädentaitoja. Lisäksi arvoihin ja asenteisiin 

sisältyneitä oppeja hyödynnettiin laajasti. Ketjulähetit myös muuttivat omassa työs-

sään asioita, joita he aikoivatkin muuttaa. Aina muutokseen ei kuitenkaan ollut tar-

vetta. Terveyskeskusten johdon ja koulutusvastaavien mielestä ketjulähettijakson 

asioita hyödynnettiin ja muutoksia tehtiin enemmän kuin ketjulähetit arvioivat. 

Johto ja koulutusvastaavat arvioivat toimintaa laajemmasta näkökulmasta, ketjulä-

hetit puolestaan arvioivat omassa työssään itse tekemiään muutoksia. 

Ketjulähettijaksojen tuloksia voidaan arvioida Kirkpatrickin (1996) esittämän 

koulutuksen arviointiasteikon mukaisesti. Ensimmäisellä tasolla arvioitavat koke-

mukset ketjulähettijaksosta ja tyytyväisyys jaksoon osoittautuivat hyviksi. Ketjulä-

hettijaksot aikaansaivat oppimista sekä tiedoissa, taidoissa että asenteissa. Lisäksi 

verkostot ja yhteistyö vahvistuivat. Kolmannella tasolla arvioitavaa käyttäytymisen 

muutosta kysyttiin sekä ketjuläheteiltä itseltään että terveyskeskusten johdolta ja 

koulutusvastaavilta. Heidän kaikkien mielestä ketjulähettijaksot johtivat työssä ta-

pahtuviin muutoksiin. Neljännellä tasolla arvioitavia organisaation tuloksia on tä-

män aineiston perusteella vaikeampi arvioida. Johdon ja koulutusvastaavien näke-

myksen mukaan ketjulähettijaksoilla voidaan kuitenkin vaikuttaa organisaation te-

hokkuuteen ja tuloksellisuuteen sekä organisaation toiminnan kehittämiseen. Asia-

kasvaikutusten arviointi edellyttäisi jatkoselvittelyjä. 

Tässä tutkimuksessa arvioitiin lisäksi opitun käyttöönottoprosessiin vaikuttavia 

tekijöitä. Esille nousi yksilöön itseensä, työyhteisöön, organisaatioon, johtamiseen, 

ketjulähettijaksoon sekä erikoissairaanhoidon kanssa tehtävään yhteistyöhön liitty-

viä tekijöitä. Oppimistuloksiin ja niiden käyttöönottoon vaikuttavat työyhteisö, 

konteksti ja kulttuuri, joissa muutoksia tehdään (Sargeant ym. 2011). Usein muutos-

ten tekeminen on mahdollista vain yhdessä työyhteisön muiden työntekijöiden 
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kanssa. Näin on esim. kaksikehäisessä oppimisessa, jossa kyseenalaistetaan nykyi-

nen toimintamalli ja otetaan käyttöön uusi tapa toimia (Argyris & Schön 1978). 

Parhaimmillaan oppiminen jatkuu ketjulähettijakson jälkeen ketjulähetin omassa 

työympäristössä, ja se laajenee koko työyhteisön ja organisaation yhteiseksi oppimi-

seksi ja toiminnan kehittämiseksi. Silloin vapaamuotoisen koulutuspalautteen anta-

misen rinnalle tarvitaan systemaattista opittujen asioiden ja oman toiminnan läpi-

käyntiä. Se edellyttää myös aktiivista osaamisen johtamista. Koska tärkein työssä 

oppimisen este on suuri työmäärä ja vähäinen mahdollisuus käyttää aikaa oppimi-

seen ja työn reflektointiin (Lloyd ym. 2014), nousevat muutosta tukevat kehittämis-

rakenteet keskeisiksi oppimista ja opittujen asioiden käyttöönottoa mahdollistaviksi 

tekijöiksi.     

6.2.4 Organisaatioiden välinen yhteistyö 

Sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon työntekijöiden mielestä eri-

koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on yhteistyön ongelmia. On-

gelmia kokivat erityisesti lääkärit. Suurin ongelma oli heikko tiedonkulku. Vastauk-

set on kerätty ennen valtakunnallisen Kanta-palvelun käyttöönottoa, joten tilanne 

saattaa sen käyttöönoton myötä parantua. Tiedonkulun puutteet on nostettu kes-

keisiksi yhteistyön ongelmiksi aiemmissakin tutkimuksissa (Gripenberg-Gahmberg 

ym. 2004, Stille ym. 2005, Kripalani ym. 2007). Tiedonkulkuun liittyviä puutteita on 

todettu mm. lähete-palautekäytännöissä, väliaikapalautteissa, konsultaatioiden mää-

rässä sekä ylipäänsä keskinäisen viestinnän vähyydessä. Erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon välisen tiedonkulun on kuitenkin todettu parantuneen 

Suomessa 2000-luvulla (Vehviläinen ym. 2007).  

 Alle puolet ketjulähettijaksolle lähtevistä oli sitä mieltä, että palautteen saaminen 

erikoissairaanhoidosta toimii hyvin. Jakson aikana palautteen saamisen toimivuu-

teen uskoneiden osuus nousi jonkin verran, mutta edelleen siinä koettiin merkittä-

viä puutteita. Seurantakyselyssä tilanne oli hieman jakson jälkeistä tilannetta huo-

nompi. Merkittävää paranemista palautteen saamisessa ei siis kokonaisuudessaan 

tapahtunut. Palautteen saamisen kokeminen paremmaksi heti jakson jälkeen voi 

johtua näkökulman avartumisesta, kun ketjulähetti näkee läheltä, miten hoitopalaut-

teita annetaan.  Aiemmassa tutkimuksessa on todettu puutteita sekä hoitopalauttei-

den sisällöissä että saatavuudessa (Gripenberg-Gahmberg ym. 2004). 

 Yhteistyöhön liittyvät mielipiteet varmistuivat ketjulähettijakson aikana, sillä 

useiden väittämien kohdalla ”en osaa sanoa” vastausten osuus väheni selvästi. Näin 
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kävi myös väittämän ”erikoissairaanhoidossa ei hyödynnetä lähetteeseen kirjattuja 

tietoja” kohdalla. Neljäsosa ketjuläheteistä oli samaa mieltä väittämän kanssa. Lähe-

te-palauteprosessia kehitettäessä tulisi kiinnittää huomiota tiedonkulun lisäksi myös 

asiakirjojen sisältöön, hyödynnettävyyteen ja niiden käyttöön. 

Muita yhteistyön ongelmia aiheuttivat mm. toisen toiminnan puutteellinen tun-

teminen, resurssi- ja aikapula, henkilökunnan vaihtuvuus, heikko tavoitettavuus, 

hoitoprosessin ja hoidon koordinaation ongelmat sekä asenteet. Tiedonkulun on-

gelmat voivat johtua myös heikosta tavoitettavuudesta esim. puhelimitse tai henki-

lökunnan runsaasta vaihtuvuudesta (Tanttu 2007). Myös seurantakyselyssä puut-

teelliset resurssit koettiin yhteistyön esteeksi. Resurssit ovat oleellinen tekijä terve-

yskeskusten ja sairaaloiden välisessä yhteistyössä, koska viime kädessä ne määrittä-

vät, minkälaisia toimintakäytäntöjä on mahdollista toteuttaa (Mertala 2011). Ole-

massa olevillakin resursseilla voidaan saada paljon aikaan, jos hyödynnetään tehok-

kaasti esim. verkostoja ja toisten toiminnan tuntemista.  

Paljon on kiinni myös asenteista. Tässä tutkimuksessa tuli esille, että asennoitu-

mista sekä toisen työtä että omaa työtä kohtaan voidaan muuttaa. Yhteistoiminnan 

esteenä voivat olla käyttäytymistä ja ajattelua ohjaavat sisäiset toimintamallit (Senge 

2006). Nämä mielen mallit ovat tärkeitä sosiaalisen maailman jäsentäjiä, mutta ne 

voivat myös luoda avointa vuorovaikutusta estäviä stereotypioita. Vanhat mallit ja 

stereotypiat toisen asiantuntijuudesta ja arvostuksesta voivat estää yhteistyön kehit-

tämistä. Vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta on tärkeää tunnistaa omat mie-

len mallit ja kyseenalaistaa niitä. (Isoherranen 2005.)   

Seurantakyselyssä organisaatiorajojen yli tapahtuvaa hoidon koordinaatiota piti 

puutteellisena 74 % vastaajista. Hoidon koordinaation ongelmat tulivat esille myös 

Asikaisen ym. (2008) tutkimuksessa, jossa 23 % vastaajista piti hoitoa koordinoitu-

na. Asikaisen ym. tutkimuksessa vastaajat olivat muita terveydenhuollon ammatti-

laisia kuin lääkäreitä, suurin osa heistä työskenteli terveyskeskuksissa, mutta muka-

na oli myös erikoissairaanhoidossa työskenteleviä. Useat organisaatiorajat ylittävän 

hoidon ongelmat voitaisiin ratkaista parantamalla keskinäistä kommunikointia ja 

hoidon koordinaatiota (Kvamme ym. 2001). Silloin, kun hoito suunnitellaan asiak-

kaan tarpeista käsin, voidaan mahdollinen jatkohoitopaikka miettiä jo ennen sairaa-

laan siirtymistä tai sen aikana yhteistyössä hoitavien tahojen kanssa (Tanttu 2007). 

Jatkohoidon koordinaatiota on parannettu esim. perustamalla kotiutusta tukevia 

hoitokoordinaattorin tehtäviä (Kelly & Penny 2011). Toisaalta perusterveydenhuol-

lon työntekijöiden keskeistä roolia hoidon koordinaatiossa on perusteltu mm. pit-

käaikaisilla hoitosuhteilla ja potilaan kokonaisvaltaisen tilanteen tuntemisella (Reid 

& Wagner 2008). Potilaan hoidon koordinaatiota voidaan keskeisimpien potilas-
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ryhmien osalta parantaa myös alueellisilla hoitoketjuilla tai palveluverkoilla, joissa 

sovitaan yhteisistä käytännöistä. Sekä erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöt että ket-

julähetit pitivät hoitoketjuja tärkeinä. Suurimman osan mielestä hoitoketjut myös 

toimivat käytännössä.  

Ongelmista huolimatta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välinen 

yhteistyö sujuu suhteellisen hyvin. Seurantakyselyssä 71 % ketjuläheteistä piti yh-

teistyötä sujuvana, luku oli kuitenkin laskenut 15 prosenttiyksikköä heti ketjulähetti-

jakson jälkeen annetusta arviosta. Ajan kuluessa arvioon yhteistyön sujuvuudesta 

ovat vaikuttaneet myös muut väliin tulevat tekijät. Tulos on silti hieman parempi 

kuin Asikaisen ym. (2008) tutkimuksessa, jossa 66 % vastaajista piti eri ammatti-

ryhmien ja organisaatioiden välistä yhteistyötä sujuvana. Erikoissairaanhoidossa 

toimivien yhteyshenkilöiden käsitykset yhteistyön sujumisesta eivät juuri eronneet 

ketjulähettien käsityksistä.  

Ketjuläheteillä oli hyviä kokemuksia yhteistyöstä erikoissairaanhoidon ammatti-

laisten kanssa (88 %). Tulos on selvästi parempi kuin Heikkisen (2005) tutkimuk-

sessa, jossa 47 %:lla terveyskeskuslääkäreistä oli myönteinen kokemus yhteistyöstä 

erikoissairaanhoidon kanssa.  Myös Ranskassa tehdyssä tutkimuksessa olivat vä-

hemmistönä ne yleislääkärit, joilla oli tyydyttävää yhteistyötä psykiatrien tai muiden 

mielenterveystyön ammattilaisten kanssa, vaikka heillä oli tarve yhteistyöhön (You-

nes ym. 2005). 

Ketjuläheteillä oli hyvät valmiudet tehdä yhteistyötä ja toimia perusterveyden-

huollon asiantuntijoina. Yhteistyöhön ja hoidon koordinaatioon liittyvät haasteet ja 

ongelmat on mahdollista voittaa, koska yhteistyöstä on hyviä kokemuksia ja val-

miudet työntekijätasoiseen yhteistyöhön ovat olemassa. Haasteena ovat vuosikym-

menten aikana muotoutuneet toimintamallit ja yhteistyötä ohjaavat rutiinit (Saaren-

Seppälä 2004). Yhteistyön kehittämisessä tarvitaan kokonaisvaltaista asiak-

kaan/potilaan hoitoprosessin ymmärtämistä ja uusien yhteistyömuotojen ja verkos-

tojen luomista organisaatiorajat ylittävän hoitoprosessin ympärille. Toimijoiden 

välinen uudenlainen yhteistyö tarvitsee tuekseen yhteistoiminnan mahdollistavat 

rakenteet ja organisaatiorajat ylittävää prosessijohtamista.   
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7 Johtopäätökset  

Alle puolella perusterveydenhuollon työntekijöistä oli henkilökohtaisia yhteistyö-

kumppaneita erikoissairaanhoidossa tai erikoissairaanhoidon työntekijöillä perus-

terveydenhuollossa. Perusterveydenhuollon työntekijät kuitenkin kokivat tarvitse-

vansa yhteistyökumppania erikoissairaanhoidossa.  

Ketjulähettitoiminta osoittautui toteuttamiskelpoiseksi terveyskeskusten ja eri-

koissairaanhoidon väliseksi yhteistyö- ja täydennyskoulutusmuodoksi. Ketjulähetti-

toiminta on ollut pysyvää toimintaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä vuodesta 2008 

alkaen. Ketjulähettijaksolla opittiin uutta ja päivitettiin tietoja ja taitoja. Jaksolla 

opittiin potilaan tutkimiseen, hoitoon ja ohjaamiseen liittyviä asioita. Ketjulähetti-

jakso lisäsi toisten työn ja toimintakäytäntöjen ymmärtämistä, ja jaksolla myös luo-

tiin henkilökohtaisia verkostoja ja käsiteltiin yhteistyökysymyksiä. Ketjulähetit olivat 

muuttaneet omaa toimintaansa ketjulähettijakson perusteella. Useimmin oli muutet-

tu työtapoja, potilaan ohjaamista, potilaan hoitoa tukevia käytäntöjä sekä oman 

työn arvostusta.  

Ketjulähettijaksojen antia käsiteltiin jaksojen jälkeen ketjulähetin omassa työyh-

teisössä, mutta käsittely oli pääasiassa satunnaista. Ketjulähettitoimintaa voidaan 

hyödyntää monipuolisesti osaamisen johtamisessa. Sitä voi johdon ja koulutusvas-

taavien mielestä hyödyntää osaamisen johtamisessa sekä yksilön, työyhteisön että 

organisaation tasoilla ja organisaatioiden välisessä yhteistyössä.  

Sekä erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöiden että ketjulähettien mielestä erikois-

sairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä oli yhteistyön ongelmia. Ongelmia 

oli erityisesti tiedonkulussa. Ongelmia aiheuttivat myös toisen toiminnan puutteel-

linen tunteminen, resurssi- ja aikapula, henkilökunnan vaihtuvuus, heikko tavoitet-

tavuus, hoitoprosessin ongelmat sekä asenteet.  

Ketjulähettijaksoja hyödynnetään terveyskeskuksissa erityisesti yksilöiden osaa-

misen kehittämisessä ja tietojen ja taitojen päivittämisessä ammattilaisten yksilöllis-

ten tarpeiden mukaan.  Silloin, kun ketjulähettijaksot suunnitellaan organisaation 

strategisten tarpeiden pohjalta ja jaksoilla luotuja yhteistyöverkostoja ylläpidetään ja 

hyödynnetään laajasti, voidaan ketjulähettijaksot saada nykyistä vaikuttavammiksi 

koko työyhteisön ja organisaation näkökulmasta. Jos oppien hyödyntäminen jää 
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pelkästään yksilöiden oman aktiivisuuden varaan, jää paljon ketjulähettijaksojen 

potentiaalisista hyödyistä käyttämättä.  

Se, miten ketjulähettijaksojen antia käsitellään terveyskeskuksissa, riippuu orga-

nisaation omista kehittämiskäytännöistä ja toimintakulttuurista. Oppivassa organi-

saatiossa opit välitetään avoimesti myös muille työyhteisön jäsenille ja työyhteisöä 

kannustetaan yhteisten toimintakäytäntöjen muodostamiseen. Organisaatiotasolla 

tapahtuvan muutoksen läpiviemisessä tarvitaan kahdentasoista asioiden käsittele-

mistä. Ensinnäkin tarvitaan systemaattista käsittelemistä yhdessä, mikä edellyttää 

pysyviä kehittämisrakenteita ja -käytäntöjä. Pelkät kehittämisrakenteet eivät kuiten-

kaan takaa käytännön tason muutosta. Sen lisäksi työyhteisössä tulee olla avoimeen 

vuorovaikutukseen kannustava ilmapiiri ja toimintakulttuuri, joka tukee vapaamuo-

toisia keskusteluja, opitun jakamista ja uusien käytäntöjen kokeilemista. Tämän 

aikaansaamiseksi tarvitaan aktiivista osaamisen ja muutoksen johtamista sekä työyh-

teisön yhteistä visiota kehittämisen suunnasta. Samalla tavalla kuin toiminnan kehit-

tämisen tulee kuulua jokaisen työntekijän työhön (Williams 2010), myös osaamisen 

johtamisen tulee olla osa arjessa tapahtuvan työn johtamista.  

Perusterveydenhuollon työntekijöillä on tarve saada henkilökohtaisia yhteistyö-

kumppaneita erikoissairaanhoidosta. Ketjulähettitoiminta osoittautui hyväksi tavak-

si muodostaa näitä yhteistyösuhteita. Ketjulähettien vastauksissa nousi erityisen 

tärkeäksi toisen työn ja toimintakäytäntöjen tunteminen. Toisen työn tunteminen 

on edellytys molemminpuolisen luottamuksen rakentamiselle ja yhteistyön kehittä-

miselle. Yhteistyön ongelmat voivat osittain johtua siitä, että käsityksiä toisen työstä 

ovat ohjanneet luulot ja tietämättömyyteen pohjautuvat asenteet. Jos ei tunneta 

toisen työtä, on helppo etsiä yhteistyön ongelmien syitä ja syyllisiä oman toiminnan 

ulkopuolelta. Kestävän yhteistyön rakentaminen alkaa siksi yhteistyökumppaneihin 

ja heidän toimintaansa tutustumisesta. 

Myös sairaanhoitopiirissä voidaan hyödyntää ketjulähettijaksoja. Sairaanhoitopii-

rin työntekijät voivat halutessaan oppia paljon perusterveydenhuollon asiantunti-

joilta. Ketjulähettijaksot on tarkoitettu molemminpuolisen tutustumisen vahvista-

miseen ja yhteistyökysymysten käsittelemiseen. Ketjulähettien silmät avautuivat 

erikoissairaanhoidossa tapahtuvasta työstä ja ketjulähettijaksojen jälkeen heidän on 

helpompi sovittaa omaa työtään erikoissairaanhoidossa jatkuvaan hoitoprosessiin 

esim. potilasohjauksessa. Vastaavasti erikoissairaanhoidon työntekijät voivat kysyä 

ketjuläheteiltä perusterveydenhuollon toiminnasta ja siellä toteutettavista hoitopro-

sesseista. Erikoissairaanhoidon yksiköt voivat myös halutessaan saada omasta työs-

tään arvokkaita kommentteja yhteistyökumppanilta. On selvää, ettei perustason 

työstä voi ketjulähetin välityksellä saada yhtä kattavaa käsitystä kuin itse näkemällä 
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ja kokemalla. Siksi on helppo yhtyä monien perusterveydenhuollon ketjulähettien 

toiveeseen siitä, että sairaanhoitopiirin työntekijät lähtisivät aktiivisemmin ketjulä-

heteiksi terveyskeskuksiin.  

Terveydenhuollossa kaiken toiminnan lähtökohtana tulee olla asiakas ja hänen 

tarpeensa sekä arjessa pärjäämisen tukeminen. Siksi asiakkailta tulevien tavoitteiden 

ja toiminnan kehittämistarpeiden tulisi olla myös osaamisen johtamisen keskiössä. 

Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun asiakkaan hoito edellyttää siirtymistä organi-

saatiosta toiseen. Saumattoman yhteistyön turvaamiseksi tarvitaan sekä muodollisia 

että vapaamuotoisia työntekijöiden välisiä verkostoja. Organisaatioiden yli tapahtu-

van hoidon tulee olla koordinoitua ja tiedonkulun sujuvaa. Silloin kun työntekijöi-

den väliset yhteistyön ongelmat tunnistetaan, niihin voidaan myös vaikuttaa. Kor-

keatasoinen hoito edellyttää ammatillisen osaamisen lisäksi yhteistyön tekemiseen 

liittyviä taitoja. Sen vuoksi verkostojen ja organisaatioiden välisen yhteistyön kehit-

täminen on erottamaton osa osaamisen johtamista.  

Tulevaisuudessa on näköpiirissä jonkintasoinen erikoissairaanhoidon ja perus-

terveydenhuollon yhdentymien tai ainakin yhteistyörakenteiden vahvistaminen. 

Rakenteellisten muutosten lisäksi tarvitaan toimijatasoisen yhteistyön vahvistamista. 

Ketjulähettitoiminta on tässä hyvä apuväline. Yksittäinen ketjulähettijakso ei vielä 

saa ihmeitä aikaan, mutta jos ketjulähettitoiminta otetaan suunnitelmalliseksi osaksi 

yhteistyön kehittämisen kokonaisuutta, voidaan sen avulla tukea tulevaa yhdenty-

mistä ja strategian toteutumista. 

Tämän tutkimuksen tekeminen herätti monia ajatuksia ketjulähettitoiminnan ar-

vioinnin syventämisestä ja uusista tutkimusaiheista. Ensinnäkin ketjulähettijaksojen 

vaikuttavuutta voisi tutkia konkreettisten muutosten kautta. Miten esimerkiksi ket-

julähettien ilmoittamat lähetekäytännöt tai lähetteiden sisällöt ovat todellisuudessa 

muuttuneet? Tässä tutkimuksessa pitkäaikaisia tuloksia arvioitiin ainoastaan terve-

yskeskusten näkökulmasta, mutta mielenkiintoista olisi selvittää, mitä muutoksia 

toiminta on pidemmällä aikavälillä saanut aikaan ketjulähettejä vastaanottavissa 

erikoissairaanhoidon yksiköissä. Myös toiminnan arvioiminen asiakkaan näkökul-

masta toisi arvokasta lisätietoa vaikuttavuudesta. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvit-

tää tarkemmin, miten osaamisen johtaminen tukee hoidon laadun ja yhteistyön 

parantamista organisaatiorajat ylittävissä hoitoprosesseissa.   

Vuoden 2008 jälkeen myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä työskentelevillä on 

ollut mahdollisuus lähteä vastaavanlaiselle ketjulähettijaksolle perusterveydenhuol-

toon. Ketjulähettitoiminta on käynnistynyt myös muissa Taysin erityisvastuualueen 

sairaanhoitopiireissä. Lisäksi Taysin erityisvastuualueen keskussairaaloiden työnteki-

jöillä on mahdollisuus tulla ketjulähettijaksolle yliopistolliseen sairaalaan. Viimeise-
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nä ovat vuoden 2014 alussa käynnistyneet terveyskeskusten väliset ketjulähettijak-

sot. Niiden tarkoituksena on tukea terveyskeskusten kehittämistoimintaa vertaisop-

pimisen kautta. Ketjulähettitoiminta on siis jo laajan ammattilaisjoukon ja useiden 

organisaatioiden hyödynnettävissä.  
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TERVEYDENHUOLTO

Terveyskeskusten työntekijät
 tarvitsevat henkilökohtaisia
yhteyksiä erikoissairaanhoitoon

Lähtökohdat
Terveydenhuollon toimivuuden kannalta yhteistyö on oleellinen asia. Tutkimuksen tarkoitus oli selvit-

tää, onko terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa työskentelevillä henkilökohtaisia yhteistyö-

kumppaneita ja kokevatko he tarvitsevansa yhteistyökumppania.

Menetelmät
Aineisto kerättiin postikyselynä Pirkanmaan terveyskeskusten lääkäreiltä, sairaanhoitajilta ja tervey-

denhoitajilta sekä PSHP:n sairaaloiden lääkäreiltä ja hoitohenkilökunnalta. Lomakkeelle pyydettiin

nimeämään henkilökohtaiset yhteistyökumppanit ja yhteistyökumppanien tarve eri organisaatioissa.

Tulokset
Lääkäreillä oli enemmän yhteistyökumppaneita kuin hoitajilla. Eniten henkilökohtaisia yhteistyökump-

paneita oli terveyskeskuksissa työskentelevillä lääkäreillä.

Yhteistyökumppanien tarpeessa ei ollut ammattiryhmien välisiä eroja, mutta terveyskeskuksessa

työskentelevät tarvitsivat enemmän yhteistyökumppaneita erikoissairaanhoidosta kuin erikoissai-

raanhoidossa toimivat terveyskeskuksista.

Päätelmät
Ammattiryhmästä riippumatta perusterveydenhuollossa koetaan suurempaa tarvetta henkilökohtai-

selle yhteistyöverkostolle kuin erikoissairaanhoidossa. Tarvitaan toimia, joilla rohkaistaan ja tuetaan

työntekijöitä verkostoitumaan yhteistyöorganisaatioissa työskentelevien kanssa. 

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuol-
lon organisaatioissa työskentelevien ammat-
tilaisten välinen yhteistyö ja toimivat yhteis-
työsuhteet ovat tärkeitä erityisesti silloin,
kun potilas siirtyy hoitopaikasta toiseen. Vuo-
den 2007 keväällä tehdyssä hallitusohjelmas-
sa asetetaan tavoitteeksi erikoissairaanhoi-
don, perusterveydenhuollon ja siihen kiinteäs-
ti liittyvän sosiaalihuollon välisten saumatto-
mien palveluketjujen parantaminen (1). Tähän
tavoitteeseen pyritään hyvällä yhteistyöllä,
asiakaskeskeisillä palveluilla ja hyvillä toi-
mintakäytännöillä. Samaa korostetaan ehdo-
tuksessa uudeksi terveydenhuoltolaiksi, joka
yhdistää kansanterveyslain ja erikoissairaan-
hoitolain (2). 

Perinteisesti perusterveydenhuollon ja eri-
koissairaanhoidon työntekijöiden välinen yh-

teydenpito on tapahtunut institutionaalisten
järjestelyjen kautta. Näistä järjestelyistä on
tullut toiminnan rutiineja, joiden kautta
asioita hoidetaan. Tällaisissa sovituissa rutii-
neissa toimittaessa henkilökohtaiset suhteet
eivät ole kovin tärkeitä ja suhteiden määrä
vaihtelee huomattavasti eri toimijoiden välillä
(3). Perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon välinen yhteistyö on aiemmin rakentu-
nut lähinnä lähetteiden ja hoitopalautteiden
varaan. Muita käytännön yhteistyömuotoja
ovat konsultaatiot, hoitoneuvottelut, yhteiset
koulutukset ja hoitopaikkojen järjestelyihin
liittyvä yhteistyö. 

Verkostoista on tullut entistä tärkeämpiä
yhteistyön kanavia terveydenhuoltoon (4,5).
Verkostolla tarkoitetaan rajattua toimijoiden
joukkoa ja niiden välisiä suhteita (6). Verkos-
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tossa toimijat muodostavat solmuja, joiden
välillä on niitä yhdistäviä sosiaalisia suhteita,
eli linkkejä (7). Yhteistyöverkostoja on sekä
organisaatioiden että niissä työskentelevien
ammattilaisten välillä. Ammattilaisten väliset
verkostot ovat erityisen tärkeitä tiedonkulun
kannalta. Ne lisäävät myös joustavuutta ja no-
peaa reagointia tilanteen niin vaatiessa sekä
antavat mahdollisuuden asiantuntemuksen
tehokkaaseen hyödyntämiseen (8). Terveyden-
huollossa verkostojen tehtäväksi on nimetty
muun muassa tiedon välittäminen, ammatti-
taidon kehittäminen, asiantuntemuksen jaka-
minen ja niukkojen resurssien maksimointi
(9). 

Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on pahe-
neva pula työntekijöistä ja lisäksi lyhytaikai-
set työsuhteet ovat lisääntyneet (5,10). Kiire ja
monenlaiset uudet vaatimukset lisäävät pai-
netta entisestään. Siksi käytännön työssä voi
olla ratkaisevan tärkeää, miten yhteydenpito
toiseen potilasta hoitavaan osapuoleen onnis-
tuu. Terveydenhuoltoon tarvitaan uusia, toi-
mivia yhteistyökanavia palvelujen tuottajien
välille.

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää
terveydenhuollon ammattilaisten henkilökoh-
taisia verkostoja. Onko perusterveydenhuol-
lossa ja erikoissairaanhoidossa työskentele-
villä henkilökohtaisia yhteistyökumppaneita
ja kokevatko he yhteistyökumppanin tarvetta
työssään?

Aineisto ja menetelmät
Syksyllä 2006 lähetettiin postikysely kaikkiin
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen ter-
veyskeskuksiin. Kyselylomakkeet lähetettiin
terveyskeskusten ylilääkäreille, joita pyydet-
tiin jakamaan ne kaikille terveyskeskuslääkä-
reille ja välittämään hoitohenkilökunnan lo-
makkeet hoitotyön johtajalle tai vastaavaa
tehtävää hoitavalle henkilölle. Tämä jakoi ne
edelleen kaikille terveyskeskuksessa työsken-
televille sairaanhoitajille ja terveydenhoitajil-
le. 

Erikoissairaanhoidossa kysely lähetettiin
kaikkiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sai-
raaloihin ja tekonivelsairaala Coxaan. Lomak-
keet lähetettiin vastuualuejohtajille ja vastuu-
alueiden ylihoitajille. Vastauksia pyydettiin
kaikilta vakituisilta lääkäreiltä ja joka viiden-
neltä hoitohenkilökunnasta. Vastuualueen yli-

hoitajaa pyydettiin valitsemaan lomakkeen
saajiksi ensisijaisesti sellaisia hoitotyönteki-
jöitä, jotka tekevät yhteistyötä perustervey-
denhuollon kanssa. Vastausprosenttia pyrit-
tiin nostamaan myös tiedottamalla kyselystä
ennakkoon. Kyselystä tiedotettiin alueellisilla
ylilääkärien ja ylihoitajien päivillä sekä puhe-
limitse vastuualuejohtajille. Lisäksi kyselystä
oli ennakkoon tiedote sairaanhoitopiirin hen-
kilöstölehti Kuriirissa.

Kyselyn mukaan liitettiin lomake, jossa ky-
syttiin vastuualueella tai terveyskeskuksessa
työskentelevien lääkärien ja hoitajien määrä
sekä pyydettiin nimeämään ne henkilöt, joille
lomake jaetaan. Vastaaminen tapahtui nimet-
tömästi; vastaaja palautti lomakkeen itse sul-
kemassaan kuoressa. Vastausprosentti lasket-
tiin lomakkeelle nimettyjen henkilöiden luku-
määrästä. 
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Taulukko 1.

Erikoissairaanhoidosta kyselyyn vastanneet
toimialoittain.

Lääkärit Hoitajat
n n

Toimialue 1 46 67
keuhkosairaudet sekä iho- ja 
sukupuolitaudit
sisätaudit
sydänkeskus

Toimialue 2 28 48
kirurgia
gastroenterologia
syöpätaudit

Toimialue 3 47 60
neurologia ja kuntoutus
silmä-, korva- ja suusairaudet
tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Toimialue 4 20 93
lastenpsykiatria
lastentaudit
naistentaudit ja synnytykset

Toimialue 5 17 39
aikuispsykiatria
nuorisopsykiatria

Sairaanhoidon palvelualue 12
ensiapu

Valkeakosken aluesairaala 12 48
Vammalan aluesairaala 10 17
Mäntän seudun terveydenhuoltoalue 8 12
Tekonivelsairaala Coxa 12 13
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Vastauksia saatiin kaikista alueen terveys-
keskuksista kahta lukuun ottamatta. Vastaa-
matta jättäneet olivat pieniä, alle 3 000 asuk-
kaan kunnassa toimivia terveyskeskuksia,
joissa oli vain muutama kohderyhmään kuu-
lunut työntekijä. Lomakkeen saaneista sen

palautti 165 terveyskeskuslääkäriä (63,5 %) ja
552 hoitajaa (74,8 %). Erikoissairaanhoidosta
saatiin 200 (53,1 %) lääkärin ja 409 (82,8 %)
hoitajan vastaukset (taulukko 1). 

Terveyskeskusten vastaajista oli naisia
92 %, erikoissairaanhoidon vastaajista 77 %
(taulukko 2). Iältään vastaajat olivat keski-
määrin 44-vuotiaita. Kokemusta nykyisessä
työtehtävässä oli terveyskeskusten vastaajilla
keskimäärin 8,8 ja erikoissairaanhoidon vas-
taajilla 9,5 vuotta.

Kyselylomakkeella yhteistyökumppani mää-
riteltiin seuraavasti: yhteistyökumppanilla
tarkoitamme henkilöä, jonka kanssa olet tot-
tunut asioimaan. Voit aina huoletta soittaa
hänelle ja konsultoida työhösi kuuluvista
asioista. Yhteistyökumppanit tuntevat toisen-
sa nimeltä ja tervehtivät toisiaan tavatessa.
Kumppanuus voi olla syntynyt ammatillisen
asiointikokemuksen, opiskelu- tai työtoveruu-
den perusteella, opettajan ja oppilaan välille
tai yhteisen harrastuksen parissa.

Erikoissairaanhoidon vastaajia pyydettiin
nimeämään lomakkeelle Pirkanmaan terveys-
keskuksissa työskentelevien henkilökohtais-
ten yhteistyökumppanien nimikirjaimet. Ni-
mikirjaimen merkitsemisellä haluttiin var-
mistaa yhteistyökumppanin olemassaolo.
Enimmillään oli mahdollista nimetä kolme
yhteistyökumppania yhdestä terveyskeskuk-
sesta. Lisäksi kysyttiin, onko vastaajalla tar-
vetta yhteistyökumppanille kyseisessä tervey-
denhuollon yksikössä. Vastaavasti pyydettiin
terveyskeskusten työntekijöitä nimeämään
erikoissairaanhoidossa työskentelevien hen-
kilökohtaisten yhteistyökumppanien nimikir-
jaimet ja yhteistyökumppanin tarpeen toimi-
alueittain. Kyselylomake on liitteenä 1. Liiteai-
neisto on lehden internet-sivuilla artikkelin
pdf-version liitteenä (www.laakarilehti.fi > Si-
sällysluettelot > 40/2008). Toimialueiden si-
sältämät klinikat on kuvattu taulukossa 1. Pir-
kanmaan sairaanhoitopiirin klinikoitten li-
säksi lomakkeella kysyttiin yhteistyökumppa-
neiden määrä ja tarve sairaanhoitopiirin
yleishallinnossa, Tekonivelsairaala Coxassa ja
Tampereen kaupungin erikoissairaanhoidos-
sa.

Tulokset analysoitiin SPSS for Windows
15.0 -ohjelmalla. Tilastollisina testeinä käytet-
tiin keskiarvoa, suoria jakaumia, Mann-Whit-
neyn U-testiä, ristiintaulukointia sekä khiin
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Taulukko 2.

Vastanneet toimipaikan, sukupuolen, iän ja sen mukaan, kuinka kauan
on työskennellyt nykyisessä työtehtävässä.

Naiset Miehet Ikä, v Aika nykyisessä 
n n tehtävässä, v

ka vaihtelu- ka vaihtelu-
väli väli

Terveyskeskus
lääkärit 107 56 42,9 24–67 9,1 0,1–33
sairaanhoitajat 308 4 42,9 23–63 7,7 0,1–36
terveydenhoitajat 220 0 44,7 24–64 9,8 0,1–40
muu koulutus 16 0 49,1 30–62 14,9 3,0–30

Erikoissairaanhoito
lääkärit 92 108 45,5 28–63 7,2 0,1–35
sairaanhoitajat 269 15 41,6 23–62 9,1 0,2–33
muu koulutus 101 16 44,0 25–60 13,7 0,4–35

Taulukko 3. 

Ammattinimikkeen, toimipaikan, iän ja ajan nykyisessä tehtävässä
mukainen todennäköisyys OR (95 %:n luottamusväli) kuulua niihin, joilla
on yhteistyökumppaneita ja joilla on yhteistyökumppanin tarve.

On yhteistyökumppaneita Yhteistyö kumppanin tarve
OR (95 %:n LV) OR (95 %:n LV)

Yhteistyökumppaneita
ei 1
on 2,2 (1,7–2,8)

Yhteistyökumppanin tarve
ei 1
on 2,2 (1,7–2,8)

Ammattinimike
hoitaja 1 1
lääkäri 2,9 (2,2–3,7) 0,9 (0,7–1,1)

Toimipaikka
sairaala 1 1
terveyskeskus 0,8 (0,6–1,0) 3,8 (3,0–4,8)

Ikä
alle 45 v 1 1
45 v tai enemmän 1,1 (0,8–1,4) 0,9 (0,7–1,1)

Nykyisessä tehtävässä
alle 5 v 1 1
5 v tai enemmän 1,4 (1,1–1,9) 1,0 (0,8–1,3)
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neliö -testiä. Muiden kuin lääkärien vastauk-
set yhdistettiin, ja vastaajat nimettiin hoita-
jiksi. Logistisella regressioanalyysilla tutkit-
tiin tekijöitä, jotka olivat yhteydessä henkilö-
kohtaisten yhteistyökumppanien määrään ja
yhteistyökumppanin tarpeeseen. Analyysia
varten sekä selitettävät että selittävät muut-
tujat muutettiin kaksiluokkaisiksi (taulukko
3). 

Tulokset
Yhteistyökumppanit
Terveyskeskuslääkäreillä oli eniten yhteistyö-
kumppaneita erikoissairaanhoidossa (kuvio
1). Määrä oli lähes kaksi kertaa suurempi kuin
terveyskeskusten hoitajilla. Eniten terveys-
keskusten työntekijöillä oli yhteistyökumppa-
neita sisä-, iho- ja keuhkotautien sekä sydän-
keskuksen toimialueella (19 %) ja lasten- ja
naistentautien toimialueella (15 %). Vähiten
yhteistyökumppaneita oli hallinnossa (2 %) ja
Coxassa (3 %). Yhteistyökumppaneita oli
enemmän Taysin toimialueilla (7–19 %) kuin
aluesairaaloissa (4–6 %).   

Erikoissairaanhoidossa työskentelevistä
ammattiryhmistä lääkäreillä oli eniten yhteis-
työkumppaneita alueen terveyskeskuksissa.
Eniten perusterveydenhuollon yhteistyö-
kumppaneita oli Vammalan ja Valkeakosken
aluesairaaloissa sekä Mäntän seudun tervey-
denhuoltoalueella työskentelevillä (kuvio 2).
Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS)
toimialueista eniten yhteistyökumppaneita
oli sisä-, iho- ja keuhkotautien sekä sydänkes-
kuksen toimialueella ja vähiten lasten- ja
naistentautien toimialueella.

Yhteistyökumppanien tarve
Suurin tarve yhteistyökumppanille oli ter-
veyskeskuksessa työskentelevillä (kuvio 3).
Lähes kaksi kolmasosaa kaikista terveyskes-
kuksen työntekijöistä koki tarvitsevansa yh-
teistyökumppanin erikoissairaanhoidosta.
Sen sijaan erikoissairaanhoidossa työskente-
levistä lääkäreistä 71 % ja sairaanhoitajista
68 % koki, ettei ole tarvetta yhteistyökumppa-
niin perusterveydenhuollossa. 

Terveyskeskusten työntekijät kokivat tar-
vitsevansa eniten yhteistyökumppania sisä-,
iho- ja keuhkotautien sekä sydänkeskuksen
toimialueelta (20 %). Yhteistyökumppaneita
toivottiin myös neurologian ja kuntoutuksen,

TERVEYDENHUOLTO

KUVIO 1.

Erikoissairaanhoidossa (PSHP) ja perusterveydenhuollossa
työskentelevien henkilökohtaisten yhteistyökumppaneiden määrät.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja terveyskeskuksissa työskentelevien
vastausten jakaumat, %.

KUVIO 2.

Erikoissairaanhoidossa työskentelevien yhteistyökumppanit
perusterveydenhuollossa. Erikoissairaanhoidossa työskentelevien
vastausten jakauma toimialueittain, %. Toimialueet on esitelty
taulukossa 1.

KUVIO 3.

Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa (PSHP)
työskentelevien tarve saada henkilökohtainen yhteistyökumppani.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja terveyskeskuksissa työskentelevien
vastausten jakaumat, %.
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Terveyskeskusten hoitajat (n = 550)
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silmä-, korva- ja suusairauksien sekä tuki- ja
liikuntaelinsairauksien toimialueelta (18 %).
Vähiten tarvittiin yhteistyökumppania hallin-
nosta (0,5 %) ja Mäntän seudun terveyden-
huoltoalueelta (1 %). Yhteistyökumppaneita
kaivattiin aluesairaaloista vähemmän (1–4 %)
kuin TAYS:n toimialueilta (11–20 %).

Erikoissairaanhoidon työntekijöistä alue-
sairaaloissa työskentelevät tarvitsivat eniten
perusterveydenhuollon yhteistyökumppanei-
ta. Valkeakosken aluesairaalassa 57 %, Vam-
malan aluesairaalassa 44 % ja Mäntän tervey-
denhuoltoalueella toimivista 30 % ilmaisi tä-
män tarpeen. TAYS:n toimialueista sisä-, iho-
ja keuhkotautien sekä sydänkeskuksen (34 %)
ja gastroenterologian, kirurgian ja syöpätau-
tien (32 %) toimialueilla oli eniten yhteistyö-
kumppanien tarvetta. Vähiten yhteistyökump-
panin tarvetta ilmeni lasten- ja naistentautien
(16 %) sekä psykiatrian (20 %) toimialueilla.

Selittävät tekijät
Vähintään yksi yhteistyökumppani oli tilastol-
lisesti merkitsevästi todennäköisemmin niil-
lä, joilla oli lääkärin koulutus, jotka ilmoitti-
vat yhteistyökumppanin tarpeen tai olivat ol-
leet nykyisessä tehtävässään viisi vuotta tai
kauemmin (taulukko 3). Sen sijaan vastaajan
ikä ja työpaikka terveyskeskuksessa tai eri-
koissairaanhoidossa eivät selittäneet sitä, oli-
ko työntekijällä henkilökohtaisia yhteistyö-
kumppaneita. Työpaikka terveyskeskuksessa
ei selittänyt yhteistyökumppanien määrää,
koska tarkastelussa olivat mukana kaikki vas-
taajat. Työpaikka terveyskeskuksessa oli yh-
teydessä koettuun yhteistyökumppanin tar-
peeseen. Tarpeeseen oli yhteydessä myös se,
oliko vastaajalla ennestään yhteistyökumppa-
nia. Sen sijaan vastaajan ikä, ammattinimike
tai työskentelyaika nykyisessä tehtävässä ei-
vät olleet yhteydessä henkilökohtaisen yhteis-
työkumppanin tarpeeseen.

Pohdinta
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella lää-
käreistä yli puolella oli yhteistyökumppaneita
terveyskeskuksissa tai erikoissairaanhoidos-
sa. Terveyskeskuslääkäreillä oli kyselyn pe-
rusteella enemmän yhteistyökumppaneita eri-
koissairaanhoidossa kuin erikoissairaanhoi-
dossa työskentelevillä lääkäreillä peruster-
veydenhuollossa. Muilla ammattiryhmillä

henkilökohtaisia yhteistyökumppaneita oli
lääkäreitä vähemmän.

Vastaavaa tutkimusta erikoissairaanhoidon
ja perusterveydenhuollon välisistä verkostois-
ta ei ole aiemmin tehty. Tutkimuksemme vas-
tausprosentteja voidaan pitää varsin hyvinä.
Terveyskeskuslääkärien lastenpsykiatrisia
verkostoja on tutkittu. Heillä on todettu ole-
van runsaasti moniammatillisia yhteistyöver-
kostoja oman terveyskeskuksen sisällä, sel-
västi vähemmän kunnan muiden työntekijöi-
den keskuudessa ja kaikkein vähiten erikois-
sairaanhoidon kanssa (11). 

Terveyskeskusten työntekijöillä oli eniten
yhteistyökumppaneita toimialueilla, joissa on
paljon klinikoita ja siten myös mahdollisia yh-
teistyökumppaneita. Vähäisemmiksi yhteis-
työkumppaneiden määrät jäivät pienissä yksi-
köissä kuten hallinnossa ja ensiavussa. Hal-
linnon osalta tulosta selittää myös työn erilai-
nen luonne. Terveyskeskusten työntekijöillä
oli aluesairaaloissa TAYS:n toimialueita vä-
hemmän yhteistyökumppaneita, koska TA-
YS:n toimialueet tekevät yhteistyötä kaikkien
tutkimuksessa mukana olleitten terveyskes-
kusten kanssa, mutta aluesairaalat vain kun-
kin sairaalan lähellä sijaitsevien terveyskes-
kusten kanssa. 

Sen sijaan aluesairaaloissa työskentelevillä
oli enemmän henkilökohtaisia yhteistyö-
kumppaneita perusterveydenhuollossa kuin
yliopistollisessa keskussairaalassa työskente-
levillä. Tähän voi vaikuttaa fyysisen läheisyy-
den lisäksi perusterveydenhuollon perintei-
nen asiointisuunta ensisijaisesti aluesairaa-
loiden kanssa. 

Yllättäen vähiten henkilökohtaisia yhteis-
työkumppaneita ja niiden tarvetta oli erikois-
sairaanhoidon yksiköistä psykiatrisia potilai-
ta hoitavalla toimialueella ja toimialueella, jo-
hon kuuluvat lastenpsykiatria, lastentaudit ja
naistentaudit sekä synnytykset. Tätä voi osal-
taan selittää se, että näillä toimialueilla suu-
rin osa vastaajista oli hoitajia. Hoitajilla oli
yleensäkin lääkäreitä vähemmän yhteistyö-
kumppaneita. Jotkut vastaajat olivat lisänneet
kommentin, jonka mukaan hyvää yhteistyötä
tehdään, mutta henkilöitä ei muisteta nimeltä
tai ei tunnisteta heidän kasvojaan. Henkilö-
kohtainen tunteminen kuitenkin helpottaa
yhteistyötä ja auttaa ymmärtämään toisen
osapuolen toimintatapoja (12). Myös luotta-
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mus lisääntyy ja työntekijät ovat valmiimpia
ottamaan yhteyttä toisiinsa silloinkin, kun se
ei ole aivan välttämätöntä (3). Samoin potilaat
ovat tyytyväisempiä hoitoonsa silloin, kun he
kokevat, että heitä eri paikoissa hoitavat toi-
mivat kiinteässä yhteistyössä (13). Tällöin
saattaa jopa läheteprosessi nopeutua (12).
Henkilökohtaiset luottamukselliset suhteet
työntekijöiden välillä lisäävät myös organi-
saatioiden välistä luottamusta (8).

Perusterveydenhuollossa potilaiden hoito
on laaja-alaista, mikä selittää suurempaa yh-
teistyökumppanin tarvetta. Moniongelmais-
ten potilaiden hoito edellyttää yhteistyötä mo-
nien erikoisalojen kanssa. Terveyskeskuksis-
sa samat henkilöt hoitavat potilaan monia on-
gelmia, kun taas erikoissairaanhoidossa
asioita hoitavat useat tahot. Niissä erikoissai-
raanhoidon yksiköissä, joissa oli paljon perus-
terveydenhuollon yhteistyökumppaneita, oli
suurin yhteistyökumppanin tarve ja päinvas-
toin. Voi siis olla, että yhteistyökumppanin
kautta saatu hyöty on oivallettu vasta yhteis-
työstä saatujen kokemusten kautta. 

Lääkäri 2003 -tutkimuksessa tulivat  esille
sairaalalääkärien ja terveyskeskuslääkärien
erilaiset kokemukset saamastaan arvostuk-
sesta (14). Tutkimuksessa sairaalalääkärit ko-
kivat saavansa muiden erikoisalojen kollegoi-
den arvostusta enemmän kuin terveyskeskus-
lääkärit. Koettu arvostus voi heijastaa ter-
veyskeskuslääkärien erikoissairaanhoidossa
työskenteleviä lääkäreitä suurempaa verkos-
toitumistarvetta. 

Hoitajilla oli vähän yhteistyökumppaneita
niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissai-
raanhoidossakin. Verkostoituminen voi olla
monille hoitajille vielä vierasta, vaikka ver-
kostojen merkitystä on korostettu paljon vii-
me vuosina muun muassa koulutuksissa ja
lehdissä (15). Yhteistyökumppanien vähäisyyt-
tä selittää osaltaan se, että kaikki hoitajat ei-
vät työskentele tehtävissä, joissa organisaa-
tioiden välinen yhteistyö on säännöllistä. Toi-
saalta saumattoman jatkohoidon onnistumi-
nen edellyttää hoitajien välistä yhteistyötä or-
ganisaatiorajojen yli. Tutkimuksessa tulikin
esille, että terveyskeskuksissa myös hoitohen-
kilökunta tarvitsee henkilökohtaisia yhteis-
työkumppaneita. 

Haluttuja yhteistyökumppaneita ovat erityi-
sesti ne, joilla on verkostolle paljon annetta-

vaa (8). Myös perusterveydenhuollossa on pal-
jon sellaista asiantuntemusta, jota voisi ver-
kostojen kautta hyödyntää nykyistä enem-
män. Potilaan hoidon kannalta ovat tärkeitä
esimerkiksi kokonaisvaltaisen hoidon asian-
tuntijuus ja hoidon koordinointi organisaatio-
rajojen yli (16). Samalla myös perusterveyden-
huollon kiinnostavuus yhteistyökumppanina
lisääntyy. Verkostoyhteistyöstä on olemassa
hyviä kokemuksia; tiedon välittymisen lisäksi
myös terveyskeskusten merkitys neuvottelu-
kumppanina on lisääntynyt (4). 

Ehdotus uudeksi terveydenhuoltolaiksi si-
sältää tavoitteen perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon työntekijöiden välisen
yhteistyön ja verkostoitumisen lisäämisestä
(2). Lakiehdotuksen perusteluosassa koroste-
taan organisaatiorajat ylittävien hoitoketju-
jen tärkeyttä ja perusterveydenhuollon merki-
tystä asiakkaita palvelevan verkoston selkä-
rankana. Samalla mahdollistetaan tiedonku-
lun ja konsultaation parantaminen. Verkostoi-
tumista lisää myös ehdotus joidenkin erikois-
sairaanhoidon palvelujen siirtämisestä lähi-
palveluiksi terveyskeskusten yhteyteen. 

Yhteistyöverkostojen luomisen esteenä voi-
vat olla esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon välillä koetut raja-ai-
dat, henkilökunnan vaihtuvuus, kiireinen työ-
tahti (5), maantieteellinen etäisyys, asenteet
(17) tai se koetaan ylimääräiseksi työksi (3).
Verkostojen luominen vaatiikin aina aikaa. Ai-
empien tutkimusten mukaan eniten verkosto-
ja on kokeneilla lääkäreillä (13,11). Tässä tutki-
muksessa henkilökohtaisten yhteistyökump-
panien määrä ei ollut yhteydessä vastaajan
ikään, mutta pitkään nykyisessä tehtävässä
työskennelleillä oli jonkin verran enemmän
kumppaneita kuin viisi vuotta tai vähemmän
tehtävässä olleilla. 

Olemassa olevien yhteistyökanavien rinnal-
le tulisi kehittää toimintamalleja, joissa eri
organisaatioissa työskentelevät voivat luonte-
vasti tutustua toisiinsa ja toistensa toiminta-
käytäntöihin. Pirkanmaalla on tähän kehitet-
ty malli, jossa yhdistetään koulutusyhteistyö
ja toisten toimintaan tutustuminen. Terveys-
keskusten työntekijät työskentelevät viikon
ajan valitsemassaan erikoissairaanhoidon yk-
sikössä suunnitelmallisesti ja tavoitteellises-
ti. Jaksolle tulevat miettivät etukäteen omat
oppimistavoitteensa ja terveiset, jotka halua-
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Professionals in primary health care need
personal networks in secondary health care 

Background

For functioning health care, collaboration is essential. The aim of the study was to clarify whether

professionals working in health centres and in secondary health care have personal cooperation

partners and whether they feel any need for such partners.

Methods

Data were collected by postal enquiry from doctors, nurses, and public health nurses in the health

centres of the Pirkanmaa district as well as doctors and nurses in the Pirkanmaa hospital district. We

asked them to name on a form their personal cooperation partners and to say if they felt any need for

partners in different organisations.

Results

Doctors had more cooperation partners than nurses. Doctors working in health centres had the

greatest number of personal cooperation partners. There were no differences between professional

groups in the need for partners, but professionals working in health centres had more need for part-

ners in secondary health care than vice versa.

Conclusions

Regardless of professional group, employees in primary health care feel more need for personal

collaboration networks than employees in secondary health care. Activities are needed to encourage

and support professionals to create networks with people working in the organisations with which

they collaborate. 

RIITTA SALUNEN
M.SC. 
PIRKANMAA HOSPITAL DISTRICT,
CENTRE OF GENERAL PRACTICE
riitta.salunen@pshp.fi

TUULI LÖFGREN
DORIS HOLMBERG-MARTTILA
KARI MATTILA

ENGLISH SUMMARY

vat omasta terveyskeskuksesta viestittää. Jak-
son ajalta palkan maksaa oma terveyskeskus,
hoitovastuu on aina sairaalalla. Jatkossa on
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tarkoitus selvittää, miten malli lisää työnteki-
jöiden mahdollisuutta verkostoitua.  �
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Pirkanmaan terveyskeskukset Kyllä / nimikirjaimet  Ei Olisi tarve 

Etelä-Pirkanmaa 

1 Kylmäkoski        

2 Toijala       

3 Urjala       

4 Viiala       

5 Hämeenkyrö SM PNK     

6 Ikaalinen       

7 Juupajoki       

Kangasalan seutu 

8 Kangasala       

9 Pälkäne       

10 Luopioinen RK      

11 Kuhmalahti       

12 Kihniö       

13 Kuru       

14 Lempäälä JK      

15 Längelmäki       

Mänttä 

16 Mänttä       

17 Vilppula       

18 Nokia       

19 Orivesi SM RS     

20 Parkano       

21 Pirkkala       

22 Ruovesi       

Sastamala 

23 Vammala       

24 Mouhijärvi       

25 Äetsä       

26 Kiikoinen       

27 Lavia       

28 Suodenniemi       

Tampere 

29 Läntinen alue       

30 Itäinen alue HS      

31 Keskinen alue       

32 Valkeakoski       

33 Vesilahti       

34 Virrat       

Ylöjärvi 

35 Ylöjärvi       

36 Viljakkala       

 

Liite 1.  Malli erikoissairaanhoidon työntekijöille esitetystä kyselylomakkeesta. Kysymys kuului:
"Onko Sinulla Pirkanmaan terveyskeskuksissa henkilökohtaisia yhteistyökumppaneita?"
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RIITTA SALUNEN
TtM, tutkimus- ja
opetuskoordinaattori
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri,
yleislääketieteen vastuualue
riitta.salunen@pshp.fi

TUULI LÖFGREN
LL, johtava lääkäri
Kangasalan sosiaali- ja
terveyskeskus

DORIS HOLMBERG-MARTTILA
dosentti, vastuualuejohtaja,
ylilääkäri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri,
yleislääketieteen vastuualue

KARI MATTILA
professori, ylilääkäri
Tampereen yliopiston
lääketieteen laitos
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri,
yleislääketieteen vastuualue
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Ketjulähetti välittää tietoa
erikoissairaanhoitoon ja
terveyskeskuksiin

Lähtökohdat
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä kehitettiin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välinen

yhteistyö- ja täydennyskoulutusmalli. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata malli ja arvioida sen

toteutettavuutta.

Menetelmät
Täydennyskoulutus käynnistettiin vuosina 2006–2007 yhdeksän terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin

yhteistyöhankkeena. Terveyskeskusten lääkärit ja hoitajat eli ns. ketjulähetit työskentelivät

erikoissairaanhoidossa viikon mittaisilla jaksoilla etukäteen suunnitellun ohjelman mukaisesti.

Toteutuksesta kerättiin systemaattista palautetta sekä ennen jaksoa että sen jälkeen.

Tulokset
Ketjulähettijaksoja oli hankkeen aikana yhteensä 229 viikkoa. Jaksoilla kävi 69 sairaanhoitajaa ja 52

lääkäriä. Suosituin kohde oli ihotautiklinikka. Myös naistentaudit ja synnytykset sekä hammas- ja

suusairaudet olivat varsin suosittuja. Kaikki terveyskeskukset osallistuivat, mutta aktiivisuus vaihteli

eri syistä terveyskeskuksittain.

Päätelmät
Ketjulähettitoiminta osoittautui toteuttamiskelpoiseksi tavaksi järjestää terveyskeskusten

työntekijöille käytännönläheistä täydennyskoulutusta. Hankkeen päättymisen jälkeen toiminta

vakinaistettiin ja laajennettiin koskemaan kaikkia pirkanmaalaisia terveyskeskuksia.

Terveyskeskuksissa eletään toiminnallisten ja
rakenteellisten muutosten aikaa. Työskentely
muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää
jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja yhteis-
työtä (1). Todellinen muutosvoima löytyy, kun
käytännön työntekijät luovat keskenään hen-
kilökohtaisia suhteita (2).

Jokaisella terveydenhuollon ammattihenki-
löllä on lain mukaan velvollisuus ylläpitää ja
kehittää ammattitaitoaan (3). Täydennyskoulu-
tuksella tarkoitetaan ammattia tukevaa, suun-
nitelmallista, tarvelähtöistä, lyhyt- tai pitkä-
kestoista koulutusta, jonka tavoitteena on
henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen yllä-
pitäminen, kehittäminen ja syventäminen
työntekijän koulutustarpeisiin sekä organi-
saation perustehtävään ja toiminnan kehittä-
miseen perustuen (4). Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö suosittelee kiinnittämään erityisesti
huomiota täydennyskoulutuksen toteutumi-

seen perusterveydenhuollossa. Tässä voidaan
hyödyntää alueellista ja seudullista yhteistyö-
tä.

Täydennyskoulutus on osa laadunhallintaa
ja strategista johtamista (4,5,6). Työnantaja on
lain mukaan velvollinen luomaan siihen osal-
listumiselle edellytykset. Täydennyskoulutuk-
sen määrästä on valtioneuvoston suositus, et-
tä peruskoulutuksesta ja työtehtävästä riip-
puen täydennyskoulutusta annetaan keski-
määrin 3–10 päivää vuodessa (7). Useat tervey-
denhuollon ammattijärjestöt ovat antaneet
omia suosituksia sekä täydennyskoulutuksen
kestosta että laadusta (8,9,10,11).

Täydennyskoulutustarjonnan tulisi vastata
määrällisesti ja sisällöllisesti kehittymis- sekä
koulutustarpeita (12). Hyvinä oppimismenetel-
minä on pidetty itseohjautuvuutta, ongelma-
lähtöisyyttä, rationaalisia keskusteluja, reflek-
tiivisyyttä sekä työssä oppimista (13,14). Alu-
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eellisessa täydennyskoulutuksessa painottu-
vat laadunhallinta, verkostoituminen, yhteis-
työ ja yhteisten hoitokäytäntöjen luominen
(13). Oppimisen kannalta on tärkeää, että voi-
daan jakaa asiantuntijuutta ja kytkeä koulutus
mahdollisimman hyvin osallistujien omaan
työhön (15).

Lääkäri 98 -tutkimuksessa nousi esiin ter-
veyskeskuslääkärien toive päästä sairaalaan
1–2 viikon mittaiselle tutustumis- ja oppimis-
jaksolle työskentelemättä kuitenkaan sijais-
lääkärinä (16). Etenkin perusterveydenhuollon
työntekijät kokevat ammattiryhmästä riippu-
matta tarvitsevansa henkilökohtaisia yhteis-
työkumppaneita erikoissairaanhoidossa (17).
Miten näitä verkostoja voidaan lisätä ja samal-
la tarjota terveyskeskusten työntekijöille mah-
dollisuus käytännönläheiseen täydennyskou-
lutukseen?

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää eri-
koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon
välinen yhteistyö- ja täydennyskoulutusmalli,
kuvata mallin toteutus ja arvioida sen toteu-
tettavuus.

Menetelmät
Ketjulähetti
Ketjulähettitoiminta sai nimensä DNA-ketjus-
ta. Kuten DNA kopioituu solussa, myös tieto

TERVEYDENHUOLTO

monistuu ketjulähettijakson aikana. Soluta-
solla lähetti siirtää informaatiota paikasta toi-
seen, ketjulähetti puolestaan siirtää tietoa eri-
koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon
välillä.

Terveyskeskusten lääkärit ja hoitajat eli ket-
julähetit työskentelivät erikoissairaanhoidos-
sa viikon mittaisilla jaksoilla etukäteen suun-
nitellun ohjelman mukaisesti. Jokainen ketju-
lähettiviikolle tuleva mietti etukäteen omat
oppimistavoitteensa, jotka huomioitiin viikon
sisältöä rakennettaessa. Lähetillä ei ollut var-
sinaista hoitovastuuta, mutta hän pääsi osal-
listumaan käytännön työhön. Jaksojen jälkeen
järjestettiin seminaarityyppisiä palautetilai-
suuksia, joissa käsiteltiin ketjulähettijaksojen
aikana esiin nousseita kysymyksiä.

Organisointi
Toiminta käynnistettiin vuosina 2006–2007
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja yhdeksän
terveyskeskuksen välisenä yhteistyöhankkee-
na (taulukko 1). Hanke sai valtionavustusta
Länsi- Suomen lääninhallituksen kautta. Kus-
tannuksista kuntien oma rahoitusosuus oli
30 %. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Kan-
gasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhty-
mä ja sitä koordinoi Pirkanmaan sairaanhoito-
piirissä yleislääketieteen vastuualue. Toimin-
taa koordinoimaan palkattiin projektityönte-
kijä. Hankkeessa olivat mukana TAYS:n kaikki
toimialueet, sairaanhoidon palvelualue, Sydän-
keskus-liikelaitos, aluesairaalat, Mäntän seu-
dun terveydenhuoltoalue erikoissairaanhoi-
don osalta sekä Tekonivelsairaala Coxa. 

Erikoissairaanhoidon yksiköihin nimettiin
yhteyshenkilöt, jotka huolehtivat ketjulähetin
vastaanottamisesta ja muista käytännön jär-
jestelyistä. Yksiköissä mietittiin asioita, joihin
ketjulähetit voivat jakson aikana tutustua. Ai-
heet kirjattiin toimialueittain ns. pizza-lis-
taan, josta terveyskeskusten työntekijät valit-
sivat jaksopaikan oman kiinnostuksensa ja
koulutustarpeidensa mukaan. Ajatuksena oli,
että terveyskeskuksen työntekijät voivat valita
listalta itseään kiinnostavan ”pizzan” eli koh-
depaikan ja siihen sopivat ”täytteet” eli oppi-
missisällöt.

Vastuukysymykset ja työpaikkakohtaiset
käytännön järjestelyt selvitettiin ennen toi-
minnan käynnistymistä. Toiminnan käynnis-
tymisestä ja organisoinnista vastasi sairaan-

Kirjallisuutta
1 Tanttu K. Palveluketjujen hallinta

julkisessa terveydenhuollossa.
Prosessilähtöisen toiminnan hallinta
koordinoinnin näkökulmasta. Acta
Wasaensia No 176, 2007.

2 Kvamme OJ, Olesen F, Samuelsson
M. Improving the interface between
primary and secondary care: a
statement from the European
Working Party on Quality in Family
Practice (EQuiP). Qual. Health Care
2001;10:33–9.

3 Laki terveydenhuollon ammattihenki-
löistä (559/1994).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/
1994/19940559

4 Terveydenhuollon täydennyskoulu-
tussuositus. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön oppaita 2004:3.
http://www.stm.fi/Resource.phx/pu
blishing/store/2004/02/pr107694142
0387/passthru.pdf

5 Jaatinen PT, Saxen U, Aho P.
Täydennyskoulutuksen toteuttami-
nen – ei ihan yksinkertainen asia.
Suom Lääkäril 2007;62:4133–4.

6 Torppa M. Perusterveydenhuollon
täydennyskoulutuksen kehittäminen
Espoossa. Duodecim 2006;122:571–7.

7 Valtioneuvoston periaatepäätös
terveydenhuollon tulevaisuuden
turvaamiseksi. Sosiaali- ja
terveysministeriön esitteitä 2002:6.
http://pre20031103.stm.fi/suomi/pao
/julkaisut/terveysvn/esite2002_6.pdf

8 Suomen Lääkäriliiton suositus
täydennyskoulutuksesta. Hyväksytty
Suomen Lääkäriliiton hallituksessa
7.5.1999.
http://www.laakariliitto.fi/koulutus/s
uositukset.html#liitto

9 Suositus täydennyskoulutuksesta.
Lääkärien ammatillisen kehittämisen
arviointineuvosto 11.4.2007. http://
www.terveysportti.fi/kotisivut/docs/
f2082558024/arvio_suositus.pdf

TAULUKKO 1.

Terveyskeskuksen väestöpohjan mukaan odotettujen ja toteutuneiden
lähettiviikkojen määrä terveyskeskuksittain ja ammattiryhmittäin.

Terveyskeskus Lääkärit ja hammaslääkärit Muut ammattiryhmät¹
Odotettu Toteutunut Odotettu Toteutunut

n n n n

Kangasalan seutu 15 17 14 19
Nokia 12 22 12 50
Sastamala 12 3 12 17
Ylöjärvi 10 10 10 12
Lempäälä 8 5 7 11
Pirkkala 6 6 6 19
Orivesi 4 6 4 22
Virrat 3 4 2
Ruovesi 2 3 8
Yhteensä 72 69 72 160

¹Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, fysioterapeutit, lähihoitajat ja hammashoitajat sekä yksittäisiä työntekijöitä kuntohoitaja,

toimintaterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä ja puheterapeutti.
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hoitopiirissä yleislääketieteen vastuuale. Ter-
veyskeskusten työntekijät osallistuivat sai-
raalan toimintaan ohjaajan valvonnassa ja
vastuulla. Isännänvastuu oli jaksojen aikana
sairaalalla. Jokainen jaksolle tuleva täytti vai-
tiolositoumuslomakkeen.

Kunnat ja kuntayhtymät tekivät hankkee-
seen osallistumisesta lautakuntatasoiset pää-
tökset. Hankkeesta tiedotettiin terveyskes-
kusten johtavien lääkärien kokouksissa sekä
sairaanhoitopiirin johdon neuvottelussa. Toi-
minnan suunnittelusta ja arvioinnista vastasi
projektiryhmä.

Ketjulähettitoiminta suunniteltiin ja vas-
tuutettiin yksityiskohtaisesti (kuvio 1). Ter-
veyskeskukset varasivat jaksot keskitetysti
projektityöntekijältä, joka välitti ketjulähetin
jaksotavoitteet vastaanottavaan yksikköön.
Lisäksi hän keräsi systemaattista jaksopalau-
tetta. Tarkoitus oli, että käytännön järjestelyt
rasittavat mahdollisimman vähän terveyskes-
kusten ja vastaanottavien yksiköiden henkilö-
kuntaa.

Terveyskeskus maksoi ketjulähetin palkan
ja vastaanottava sairaala huolehti muista käy-
tännön työvälineistä. Kokeiluhankkeen kautta
maksettiin osa ketjulähettien sijaisten palk-
kakuluista, jotta irrottautuminen omasta
työstä oli mahdollista ilman ongelmia. Hank-
keen lopussa käyttämättä jäänyt hankeraha
jaettiin niille terveyskeskuksille, jotka ylitti-
vät oman laskennallisen osuutensa. Terveys-
keskusten osuus hankkeen perustamiskus-
tannuksista laskettiin väestöpohjan suuruu-
den mukaan. Perustamiskustannukset kattoi-
vat lähinnä projektityöntekijän palkkakulut.

Arviointi
Ketjuläheteiltä kerättiin systemaattista palau-
tetta kyselylomakkeilla sekä ennen jaksoa että
sen jälkeen. Ennen jaksoa tehdyn kyselyn lo-
make on lehden internet-sivuilla artikkelin
pdf-version liitteenä (www.laakarilehti.fi > Si-
sällysluettelot > 51–52/2009). Ketjuläheteiltä
kysyttiin sekä jakson käytännön järjestelyihin
että jakson sisältöön liittyviä asioita. Neljää lu-
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10 Osaamista, virkistymistä ja
innostusta työhön. Terveydenhoita-
jan täydennyskoulutus. Suomen
Terveydenhoitajaliitto 20.8.2008.
http://www.terveydenhoitajaliitto.fi
/easydata/customers/sthl/files/
liitteet/thtaydennyskoulutus.pdf

11 Täydennyskoulutuksen laatuvaati-
mukset. Suomen sairaanhoitajaliitto
ry. Sairaanhoitajan kliininen
urakehitys -projekti 2.10.2003.
http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/@
Bin/1364427/laatuvaatimukset.pdf

12 Helin-Salmivaara A, Kajantie M,
Vänskä J ym. Lääkärikysely 2006:
Erikoisalakohtaiset erot täydennys-
koulutukseen osallistumisessa.
Suom Lääkäril 2007;62:2779–83.

13 Harju A, Risikko P. Sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstön
täydennyskoulutuksen nykytila ja
parhaat käytännöt. Loppuraportti
14.1.2003. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö, työryhmämuistio 2002:23.
http://pre20031103.stm.fi/suomi/
pao/talliraportti/talliraportti.pdf

14 Mustajoki M. Terveydenhuoltohen-
kilöstön täydennyskoulutus
Suomessa ja eräissä muissa maissa.
Kansallinen projekti terveydenhuol-
lon tulevai suuden turvaamiseksi.
Terveydenhuollon täydennyskoulu-
tus -osahanke. Sosiaali- ja terveys -
ministeriön monisteita 2003:11.
http:// pre20031103.stm.fi/suomi/
eho/ julkaisut/mon2003_12/
mo03_12.pdf
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KUVIO 1.

Ketjulähettitoiminnan prosessikaavio.

Ketjulähetti

Ketjulähetin
esimies

Koordinaattori
Ylvassa

Yhteyshenkilö
Esh:n yksikössä

Ohjaaja

Hyödyntää oppeja
ja verkostoja

omassa työssä
Antaa

jaksopalautteen

Työskentelee ketju-
lähettinä ohjaajan

opastuksella

Miettii oppimis-
tavoitteet ja

täyttää lomakkeet

Valitsee
kohdepaikan
pizza-listalta

Sopii
ketjulähetin

kanssa jaksosta

Vastaanottaa
jaksotoiveen ja
ottaa yhteyttä

kohdeyksikköön

Vahvistaa
jakson terveys-

keskukseen

Välittää
oppimistavoitteet
yhteyshenkilölle

Lähettää
ketjulähetille

palautelomakkeen

Lähettää
todistuksen

Sopii jakson ajankohdasta
koordinaattorin kanssa

Vastaanottaa
ketjulähetin ja
työskentelee

hänen kanssaan
yhdessä muun

henkilöstön
kanssa

Lähettää
ennakkoon
täytettävät
lomakkeet

Valmistelee
jaksoa

tavoitteiden
pohjalta

Hyödyntää
ketjulähetin
kokemuksia
toiminnan

kehittämisessä
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kuun ottamatta kaikki ketjulähetit vastasivat
ennen jaksoa lähetettyyn kyselyyn (n = 225). Pa-
lautekyselyyn vastasi yhden muistutuskirjeen
lähettämisen jälkeen 221 ketjulähettiä. Palau-
tetta kerättiin myös erikoissairaanhoidon yh-
teyshenkilöiltä.

Tulokset
Ketjulähettijaksoja oli hankkeen aikana yh-
teensä 229. Ketjulähettejä kävi jaksoilla 223,
viisi terveyskeskuslääkäriä ja yksi hammas-
lääkäri kävivät kahdella jaksolla. Eniten jak-
soilla kävi sairaanhoitajia, lääkäreitä ja ter-
veydenhoitajia. Ketjulähettejä kävi kaikista
hankkeessa mukana olleista terveyskeskuk-
sista, mutta ketjulähettien määrä vaihteli ter-
veyskeskuksittain (taulukko 1). Toteutuneet
ketjulähettiviikot eivät olleet sidoksissa ter-
veyskeskukselle varattuun sijaismäärärahaan.
Eniten ketjulähettejä kävi kahdesta väestöpoh-
jaltaan suurimmasta terveyskeskuksesta. Ket-
julähetit olivat keskimärin pitkään työelämäs-
sä olleita kokeneita työntekijöitä (taulukko 2).
Naisia heistä oli 206 ja miehiä 17.

Ketjulähettejä kävi TAYS:ssa, aluesairaalois-
sa sekä Tekonivelsairaala Coxassa (taulukko
3). Suosituin paikka oli ihotautiklinikka, jossa
kävi 26 ketjulähettiä. Siellä ketjulähettejä
kiinnostivat erityisesti haavahoidot. Ihotauti-
poliklinikalla kävi niin lääkäreitä, sairaanhoi-
tajia, terveydenhoitajia kuin lähihoitajiakin.
Myös naistentautien ja synnytysten vastuu-
alue oli suosittu.

Tärkeimmiksi jaksopaikan valinnan syiksi
ketjulähetit mainitsivat halun päivittää ja tar-
kentaa erityistietoja ja -taitoja, kiinnostuksen
kyseisessä yksikössä hoidettaviin asioihin se-
kä sen, että omissa tiedoissa ja taidoissa oli
eniten puutteita ko. yksikössä hoidettavissa
asioissa (taulukko 4). Yhtenä syynä mainittiin
se, että kohdeyksikön kanssa tehdään paljon
yhteistyötä (23 vastaajaa). Vain kolme ketjulä-
hettiä perusteli kohdeyksikön valintaa sillä,
että kyseisen yksikön kanssa on ollut eniten
käytännön ongelmia. Kaikki suosituimmassa
kohdeyksikössä eli ihotautiklinikassa käyneet
perustelivat valintaa halulla päivittää erityis-
tietoja ja -taitoja. Yhteistyöhön liittyvät asiat
eivät juurikaan nousseet esille.
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TAULUKKO 3.

Ketjulähettijaksojen jakautuminen
erikoissairaanhoidon yksiköihin.

Erikoissairaanhoidon yksikkö n

Ihotaudit 26
Naistentaudit ja synnytykset 21
Hammas- ja suusairaudet 19
Nuorisopsykiatria 14
Neuroalat ja kuntoutus 14
Sydänkeskus 14
Tekonivelsairaala Coxa 12
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 11
Lastentaudit 10
Reumakeskus 10
Diabetes: pkl / osasto 9
Ensiapu 8
Sisätautipoliklinikka 7
Syöpätaudit 7
Vammalan aluesairaala 7
Akuuttipsykiatria 6
Infektiotaudit 5
Neuro- ja vanhuspsykiatria 5
Yhtymähallinto 4
Lastenpsykiatria 4
Mäntän seudun terveydenhuoltoalue 3
Valkeakosken aluesairaala 3
Munuaissairaudet: pkl / osasto 3
Gastroenterologia 3
Keuhkosairaudet 2
Yleissairaalapsykiatria 1
Apuvälineyksikkö 1

TAULUKKO 2.

Ketjulähettien sukupuolijakauma sekä iän, ammatissa ja
terveyskeskuksessa työskentelyajan keskiarvo (vaihteluväli)
ammattiryhmittäin.

Ammatti Ikä, v Aika Aika
(naiset/miehet) ammatissa, v terveyskeskuksessa, v

Lääkäri (37/15) 44 (27–61) 17 (1–33) 14 (1–30)
Hammaslääkäri (11/0) 47 (35–59) 20 (7–30) 21 (7–30)
Sairaanhoitaja (68/1) 45 (25–60) 18 (2–37) 13 (1–33)
Terveydenhoitaja (46/0) 45 (26–62) 19 (2–35) 15 (2–32)
Muu koulutus (44/1) 47 (27–56) 22 (2–37) 17 (1–34)
Yhteensä (206/17) 45 (25–62) 19 (1–37) 16 (1–34)
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Vain 15 ketjulähettiä ilmoitti, että heillä oli
vaikeuksia päästä jaksolle. Syyksi he ilmoitti-
vat mm. aikatauluongelmat omien töiden jär-
jestelyn suhteen, sijaisjärjestelyt ja kulkuyh-
teydet. Yksittäisinä syinä mainittiin hidas tai
virheellinen tiedonkulku oman terveyskeskuk-
sen sisällä, oman vuoron odottaminen ja jakso-
tarpeen perusteleminen useaan kertaan esi-
miehelle. Lisäksi yhtä ketjulähettiä harmitti
se, että hän pääsi vain yhdelle jaksolle, vaikka
tärkeitä tutustumiskohteita olisi ollut muita-
kin.

Ketjulähettien oman ilmoituksen mukaan
149:llä (69 %) oli sijainen jakson aikana. Heis-
tä 13 ilmoitti sijaisen olleen vain osan aikaa.
Kaikilla ei ollut tarvetta sijaiselle esim. sa-
manaikaisesti omassa yksikössä toteutetun
remontin vuoksi.

Erikoissairaanhoidossa hankkeeseen suh-
tauduttiin myönteisesti. Lähes kaikki erikois-
sairaanhoidon yksiköt ilmoittautuivat mu-
kaan ja yksiköissä tehtiin kattavasti pizza-lis-
tat ennen toiminnan käynnistymistä. Kaikki
halukkaat ketjulähetit otettiin vastaan, joiden-
kin kohdalla jouduttiin hieman aikatauluja so-
vittelemaan yksiköissä tapahtuneiden muu-
tosten tai useiden samanaikaisten opiskelijoi-
den vuoksi. Hankkeen aikana järjestettiin kol-
me palauteseminaaria. Seminaareissa oli mu-
kana myös toimialueiden johto.

Pohdinta

Ketjulähettitoiminta osoittautui toteuttamis-
kelpoiseksi tavaksi järjestää terveyskeskusten
työntekijöille käytännönläheistä täydennys-
koulutusta ja lisätä erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon välisiä verkostoja. Toi-
minta pystyttiin järjestämään suhteellisen vä-
häisellä panoksella. Ketjulähettejä kävi jak-
soilla runsaasti ja he olivat motivoituneita yh-
teistyöhön. Myös terveyskeskusten ja sairaan-
hoitopiirin johto pitivät toimintaa tarpeellise-
na. Kuntien tahdosta ja hankkeesta saatujen
hyvien kokemusten vuoksi toiminta vakinais-
tettiin ja laajennettiin koskemaan kaikkia pir-
kanmaalaisia terveyskeskuksia. Hankkeen
päättymisen jälkeen toiminnan koordinointi
siirtyi kuntien rahoittamana pysyvästi yleis-
lääketieteen vastuualueelle.

Ketjulähettitoiminta on saatujen kokemus-
ten pohjalta mahdollista käynnistää myös
muualla Suomessa. Toiminta on jo laajenemas-
sa TAYS:n erityisvastuualueen muihin sairaan-
hoitopiireihin. Toiminnan käynnistäminen ja
kehittäminen edellyttivät alkuvaiheessa han-
kerahaa, mutta jatkossa malli on siirrettävissä
muualle pienemmällä panoksella. Toiminnan
organisointi edellyttää koordinaatiovastuuta,
joka soveltuu hyvin esim. sairaanhoitopiirien
yleislääketieteen yksiköille.

Ketjulähettitoiminnan käytännön järjestelyt
toimivat hankkeessa keskitetysti ja ongelmit-
ta. Yksi koordinaattori toimi yhteistyössä ter-
veyskeskusten ja ketjulähettejä vastaanotta-
vien yksiköiden kanssa. Erikoissairaanhoidos-
sa ketjulähetit otettiin innostuneesti vastaan.
Pizza-lista koettiin hyvänä tapana esitellä ter-
veyskeskusten työntekijöille yksikköjen kiin-
nostavia koulutuskohteita. Palauteseminaarit
tukivat hankkeen tavoitteiden toteutumista ja
lisäsivät erikoissairaanhoidon ja perustervey-
denhuollon välistä vuoropuhelua.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-
huollon koulutusyhteistyöstä on saatu hyviä
kokemuksia, esimerkkeinä kisällimenetelmä
(18) ja kliiniset koulutusjaksot (19). Runsas
ketjulähettijaksoille osallistuminen osoitti, et-
tä terveyskeskusten työntekijät olivat haluk-
kaita osallistumaan yksilöllisille oppimisjak-
soille erikoissairaanhoidossa. Koulutukseen
lähtemistä motivoi parhaiten tarkoituksenmu-
kainen, yksilölliset tarpeet huomioiva koulu-
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TAULUKKO 4.

Kyselyyn vastanneiden ketjulähettien (n = 225) ilmoittamat syyt millä
perusteella he valitsivat ketjulähettijakson kohdeyksikön. Syitä saattoi
ilmoittaa yhden tai useamman.

Kohdeyksikön valintaperuste n %

Halu päivittää ja tarkentaa erityistietoja ja -taitoja 169 75
Kiinnostunut yksikössä hoidettavista asioista 104 46
Tiedoissa ja taidoissa puutteita yksikössä hoidettavista asioista 79 35
Yksikön kanssa tehdään paljon yhteistyötä 23 10
Vaihtelua arkeen 14 6
Esimiehen kehotuksesta 13 6
Yksikön kanssa yhteistyö sujunut parhaiten 7 3
Yksiköllä erityisen hyvä maine 6 3
Yksikön kanssa eniten käytännön ongelmia yhteistyössä 3 1
Muu syy 25 11

26 Vehviläinen A, Valkonen O, Takala J
K, Kumpusalo E. Lääkärien arviot
kansallisen terveyshankkeen aikana
terveyskeskustyössä tapahtuneista
muutoksista. Suom Lääkäril
2007;62:1399–404.

Sidonnaisuudet: 
Kirjoittajilla ei ole ilmoitettuja
sidonnaisuuksia.
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tustarjonta (12). Hanke tarjosi mahdollisuuden
osallistua omista ja työyhteisön tarpeista nou-
sevaan täydennyskoulutukseen, jossa otettiin
huomioon osallistujien omat oppimistavoit-
teet. Ketjulähettien omat oppimistavoitteet oli
mietitty hyvin etukäteen ja motivaatio jaksolle
osallistumiseen oli korkea. Ketjulähetit antoi-
vat jaksosta kattavasti palautetta. Lähes kaik-
ki lomakkeiden saajat myös vastasivat niihin.

Täydennyskoulutukseen osallistumisen es-
teiksi on useissa selvityksissä noussut hanka-
luus irrottautua omasta työstä, koulutusmää-
rärahojen puute sekä sopivan koulutustarjon-
nan vähyys (13,16,20,21). Hankkeessa mukana
olleet terveyskeskukset käyttivät ketjulähetti-
jaksoja vaihtelevasti. Ketjulähetit pääsivät
oman ilmoituksensa mukaan hyvin koulutus-
jaksolle. Kyselyyn vastasivat vain ne, jotka oli-
vat jaksoilla, joten ei tiedetä pääsivätkö kaikki
halukkaat koulutukseen. Hankeraha ei rat-
kaissut ketjulähettijaksojen käyttämistä.
Työn antajien panostus lääkärien täydennys-
koulutuksen rahoitukseen on ollut vähäistä
etenkin terveyskeskuksissa (22). Hankeraha
auttoi sijaisten palkkaamisessa, mutta silti
joistain terveyskeskuksista ei käynyt yhtään
lääkäriä lähettijaksolla. Vaikka terveyskeskuk-
set kertoivat sijaispulan hankaloittavan niin
lääkärien kuin hoitajienkin osallistumista,
joissain terveyskeskuksissa taas toiminta näh-
tiin niin tärkeäksi, että siihen oltiin valmiita
panostamaan hankerahan lisäksi myös omaa
rahaa. Hankerahoituksen päättymisen jälkeen
terveyskeskukset maksavat sijaisten palkka-
kulut kokonaan itse. Suhteessa muuhun täy-
dennyskoulutukseen ketjulähettitoiminta on
kuitenkin terveyskeskuksille edullista mm.
puuttuvien osallistumismaksujen takia.

Lainsäädännön mukaan täydennyskoulu-
tuksen tulee perustua toimintayksikössä teh-
tyyn suunnitelmaan ja sisällön on tuettava
asetettuja tavoitteita (23). Näyttää siltä, että
jaksolle hakeutuminen ja kohdepaikan valinta
riippuivat enemmän työntekijän omasta halus-
ta ja tarpeesta kuin työyhteisön tai esimiehen
näkemyksistä. Työntekijän omat koulutustar-
peet ovat tärkeitä sitoutumisen ja oppimisha-
lukkuuden vuoksi, mutta ne eivät pelkästään
riitä (5,24). Pelkästään työntekijöiden omien
koulutustarpeiden huomioon ottaminen voi
jättää monia tärkeitä asioita täydennyskoulu-
tuksen ulkopuolelle (24). Systemaattisen, tar-

peisiin perustuvan suunnitelman puuttumi-
nen voi olla täydennyskoulutukseen lähtemi-
sen esteenä (13). Pirkanmaalla suositellaan
jatkossa ketjulähettijaksot kytkettäväksi py-
syväksi osaksi terveyskeskusten vuosittaista
täydennyskoulutussuunnitelmaa.

Täydennyskoulutuksen suunnittelu tulisi
liittää osaksi toiminnan kehittämistä. Organi-
saation johto voi käyttää ketjulähettijaksoja
hyödyksi, kun se suunnittelee toiminnan ke-
hittämisen painopistealueita. Tarpeet voivat
tulla työntekijöiltä, mutta myös niistä strate-
gisista lähtökohdista, joihin organisaatio on
toiminnassaan sitoutunut. Samalla täyden-
nyskoulutussuunnittelu kytkeytyy osaksi toi-
mipaikkakoulutusta ja koulutuksesta hyötyy
koko työyhteisö.

Terveyskeskukset voivat hyödyntää ketjulä-
hettitoimintaa laajemminkin toimintansa ke-
hittämisessä. Ketjulähetin yhtenä tehtävänä
on toimia viestinviejänä erikoissairaanhoidon
ja perusterveydenhuollon välillä. Moniamma-
tillinen toimipaikkakoulutus on tilaisuus, jos-
sa voidaan työyhteisön sisällä kehittää amma-
tillista osaamista ja yhdessä sopia toiminta-
käytäntöjen muutoksista (25). Ketjulähettijak-
son aikana päivitetyt tiedot ja esiin nousseet
yhteistyökysymykset ovat hyviä toimipaikka-
koulutusten aiheita.

Ketjulähettijaksojen suosio ylitti ennak-
koon asetetut odotukset. Lääkäreitä kävi jak-
soilla lähes ennakoitu määrä, mutta hoitohen-
kilökuntaa kävi selvästi enemmän mitä en-
nakkoon odotettiin. Lääkäriliiton suosituksen
mukaan lääkäreillä on oikeus ammatin edel-
lyttämään täydennyskoulutukseen vähintään
10 päivää vuodessa (8). Vuonna 2005 erikois-
lääkäreillä oli keskimäärin 8,8 koulutuspäi-
vää (12). Vähiten organisaation ulkopuoliseen
koulutukseen osallistuivat erikoistumattomat
terveyskeskusten lääkärit, keskimäärin 6,2
päivää. Yleislääketieteen erikoislääkäreillä oli
koulutuspäiviä 7,8. Terveyskeskuslääkärit
mainitsivat koulutusmahdollisuuksien para-
nemisen yhtenä terveyskeskustyössä vuoden
2002 jälkeen tapahtuneista myönteisistä muu-
toksista (26).  Ketjulähettitoiminnan kautta
voi helposti kertyä tehokkaita koulutuspäiviä.

Ketjulähettitoiminta tarjoaa mahdollisuu-
den paitsi tietojen päivittämiseen myös käy-
tännön näkökulman hoitoketjujen kehittämi-
seen ja verkostojen muodostamiseen. Yli puo-
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lella pirkanmaalaisista terveyskeskuslääkä-
reistä oli henkilökohtaisia yhteistyökumppa-
neita erikoissairaanhoidossa, sen sijaan eri-
koissairaanhoidossa työskentelevillä oli vä-
hemmän yhteistyökumppaneita perustervey-
denhuollossa (17). Terveyskeskusten työnteki-
jät kokivat myös tarvitsevansa erikoissairaan-
hoidossa työskenteleviä yhteistyökumppanei-

ta. Oletus on, että ketjulähettitoiminnan kaut-
ta luodaan verkostoja ja löydetään ideoita
oman työn kehittämiseen. Tarkoitus on jatkos-
sa selvittää ovatko alueen henkilökohtaiset
verkostot lisääntyneet ja miten lähettijaksot
ovat vaikuttaneet terveyskeskuksen ja erikois-
sairaanhoidon arkityöhön. �
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Chain Messengers – continuing professional
development as cooperation between
primary health care and specialised 
health care 

Background
In the Pirkanmaa hospital district a model was created for continuing professional development and

cooperation between specialised health care and primary health care. The aim of the study was to

describe the model and assess its feasibility.

Methods
The operation was started in 2006 as a cooperation project between nine health centres and the

Pirkanmaa hospital district. Doctors and nurses from health centres – the Chain Messengers – worked

in specialised health care for periods of one week at a time according to a programme scheduled in

advance. Systematic feedback was collected both before the assignment and after it.

Results
The assignments were centrally organized without any significant problems. Specialised health care

participated in the project with positive motivation. The Chain Messenger periods comprised a total of

229 weeks during the whole project. The main groups among the participants were nurses (N=69) and

doctors (N=52). The dermatology unit was the most popular target. All the health centres were

represented, but their activity varied for different reasons.

Conclusions
The Chain Messenger system proved to be a feasible way of arranging hands-on continuing education

for health care employees. After termination of the project, the system was established permanently

and extended to all health centres in the Pirkanmaa district.

RIITTA SALUNEN 
M.Sc.
Pirkanmaa Hospital District, 
Centre of General Practice
riitta.salunen@pshp.fi

TUULI LÖFGREN,
DORIS HOLMBERG-MARTTILA,
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Toisen työstä oppiminen 
Ketjulähettitoiminnan arviointi terveydenhuollossa

Ketjulähettitoiminta kehitettiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja yhdeksän terveyskeskuksen 

yhteistyöhankkeena. Ketjulähettijakso on viikon mittainen perusterveydenhuollon työntekijöille 

tarkoitettu tutustumis- ja oppimisjakso erikoissairaanhoidossa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää soveltuuko ketjulähettitoiminta ammatillisen osaamisen sekä perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön kehittämiseen. Ketjulähettijaksolla käyneet täyttivät 

kyselylomakkeet ennen ketjulähettijaksoa (n = 225) ja ketjulähettijakson jälkeen (n = 220). 

Erikoissairaanhoitoon nimetyistä yhteyshenkilöistä kyselylomakkeeseen vastasi toiminnan 

käynnistyessä 56 ja hankevaiheen päättyessä 44. Ketjulähettijaksolla päivitettiin tietoja ja taitoja 

sekä saatiin valmiuksia potilaan tutkimiseen, hoitamiseen ja ohjaamiseen. Toisen toimintaan 

tutustuminen ja verkostojen luominen paransi yhteistyötä. Jakso muutti myös asennoitumista 

työhön. Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöt korostivat yhteistyön paranemista. Ketjulähettitoiminta 

tarjoaa konkreettisen työvälineen osaamisen ja yhteistyön kehittämiseen. Haasteena on saatujen 

kokemusten siirtäminen hyödyntämään koko työyhteisöä.

RIITTA SALUNEN, DORIS HOLMBERG-MARTTILA, KARI MATTILA

työtehtäviin liittyviä tietoja, taitoja ja osaamista 
sekä henkilöiden ominaisuuksia (Carson ym. 
2004, Lönnqvist ym. 2005).

Inhimillisen pääoman lisäksi työssä tarvitaan 
sosiaalista pääomaa, joka muodostuu ihmisten 
välisistä suhteista. Sosiaalinen pääoma sisältää 
työntekijöiden henkilökohtaiset suhteet ja yhteis-
työverkostot sekä organisaation sisällä että niiden 
välillä. (Lönnqvist ym. 2005.) Inhimillinen pää-
oma saadaan työyhteisössä käyttöön sosiaalisen 
pääoman kautta (Cunningham ym. 2004).

Tieto on tilannesidonnaista, osa tekemistä. 
Tieto on arvokkainta, kun se saadaan käyttöön ja 
osaksi organisaation prosesseja (Spender 1996). 
Tieto on perinteisesti jaettu hiljaiseen tietoon ja 
eksplisiittiseen eli näkyvään tietoon. Eksplisiittis-
tä tietoa on helppo siirtää yksilöltä toiselle esim. 
erilaisten ohjeiden, muistioiden, kirjallisten toi-
mintamallien ja tietokantojen muodossa. Hiljai-
nen tieto on kokemuksellista, toimintaan liittyvää 

JOHDANTO 
Rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten kes-
kellä elävän terveydenhuollon tärkeäksi voimava-
raksi on noussut osaava ja ammattitaitoinen hen-
kilökunta. Työntekijöiden ja työyhteisöjen osaa-
misen kehittäminen ja ylläpitäminen onkin kes-
keinen osa terveydenhuollon kehittämistä. 

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Työntekijän osaaminen on ammattitaitoa, perus-
ta työssä menestymiselle (Viitala 2002). Yksilöta-
solla ammattitaito sisältää tietoja, taitoja, koke-
muksen tuomia valmiuksia, asenteita ja verkosto-
ja (Sveiby 1997). Yksilötasolta osaaminen siirtyy 
työyhteisön osaamiseksi ja organisaatiotasolla 
tapahtuvaksi kehitykseksi (Viitala 2002). Organi-
saatioissa tarvitaan erilaista osaamispääomaa ja 
yksilöön sidoksissa oleva inhimillisen pääoman 
merkitys korostuu erityisesti asiantuntijaorgani-
saatioissa. Inhimillinen pääoma tarkoittaa mm. 
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osaamista, jota on vaikeampi jakaa muille. 
(Nonaka ja Konno 1998.) Hiljainen tieto syntyy 
mm. työssä oppimisen kautta (Nonaka 1994). 
Hiljaista tietoa voidaan välittää toisille henkilö-
kohtaisissa kontakteissa ja tekemällä yhdessä. 

Uutta tietoa luodaan neljässä eri vaiheessa, 
joissa tieto muuttuu vuorotellen näkyväksi ja hil-
jaiseksi tiedoksi. Tiedon muodostuminen alkaa 
sosialisaation vaiheella, jolloin hiljainen tieto ja 
osaaminen siirtyvät työntekijältä toiselle vuoro-
vaikutustilanteessa. (Nonaka ja Konno 1998.) 
Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi työkierto, ha-
vainnointi tai yhdessä tekeminen (Kivinen 2008). 
Henkilöstön koulutuksessa onkin yhä enemmän 
siirrytty työssä oppimisen suuntaan. Toisessa eli 
ulkoistamisen vaiheessa hiljainen tieto muutetaan 
näkyväksi tuomalla se koko työyhteisön käyt-
töön. Ulkoistaminen voi tapahtua yhteisissä kes-
kusteluissa esimerkiksi ryhmissä ja kokemuksia 
reflektoimalla. Kolmannessa vaiheessa tietoa yh-
distetään ja muodostetaan uutta eksplisiittistä 
tietoa. Tieto voidaan kuvata esimerkiksi ohjeina 
tai muina käyttöön otettavina kehittämistyön tu-
loksina. Viimeisessä vaiheessa uusi tieto sisäiste-
tään yksilön hiljaiseksi tiedoksi, jota käytetään 
päivittäisessä työssä. (Nonaka ja Konno 1998, 
Kivinen 2008.) 

Oppiminen on prosessi, jossa yksilö hankkii 
tietoja, taitoja, kokemuksia, asenteita ja kontak-
teja (Sydänmaanlakka 2007). Oppiminen on 
myös oivaltamista, tapojen, tunteiden ja mielipi-
teiden ymmärtämistä (Cunningham ym. 2004). 
Oppimista arvioidaan sen mukaan mitä yksilö 
osaa tehdä. Syvemmän tason oppiminen näkyy 
varmuutena ja laadukkaana toimintana. Oppi-
misympäristön tulisi olla sellainen, joka tukee 
syvemmän tason oppimista. (Senge 2006.)

Oppimisessa yhdistyvät havainnointi, ajatte-
lu, muistaminen ja käyttäytyminen (Holmberg-
Marttila ym. 2007). Oppimisessa teoria- ja käy-
tännöntieto integroituvat kokemustiedoksi, joka 
on pysyvämpää kuin käytännöstä irrotettu muis-
titieto tai teoreettista ymmärrystä vailla olevat 
elämykset (Poikela ja Poikela 2005). Omakohtai-
nen kokemus onkin oleellinen osa oppimista (Ku-
pias 2005). Kolbin (1984) mukaan kokemuksel-
linen oppiminen muodostaa syklin, jonka vaiheet 
ovat omakohtainen kokemus, kokemuksen ref-
lektointi, abstrakti käsitteellistäminen sekä aktii-
vinen kokeileva toiminta. Oppiminen on myös 
kokemusten ymmärtämistä ja soveltamista ja se 
edellyttää vuorovaikutusta yksilön ja ympäristön 
välillä (Kupias 2005).

Oppiminen on jakamista: samalla kun jakaa 
muille, oppii myös itse (Cunningham ym. 2004). 
Tiedon välittyminen yksilöltä toiselle edellyttää 
vuorovaikutusta ja halua jakaa osaamista toisille 
(Roos ym. 1997). Tiedon ja osaamisen jakamises-
sa korostuvat henkilökohtaiset suhteet, keskuste-
lut ja konsultointi erityisesti silloin, kun työsken-
nellään tilanteissa joissa ei ole olemassa valmiita 
standardiratkaisuja (Hansen ym. 1999). Tällöin 
hiljaisen tiedon jakaminen edellyttää henkilökoh-
taisten verkostojen kehittämistä samojen asioiden 
parissa työskentelevien välille. Tavoitteena on 
osaamisen parempi esille saaminen ja hyödyntä-
minen. 

Työn oppiminen liittyy työn tekemiseen yh-
dessä toisten kanssa tilanteissa, joissa ollaan kyt-
keytyneitä erilaisten sidosryhmien intresseihin. 
Eteen tulevien ongelmien ratkaisu edellyttää yh-
teistyötä myös oman organisaation ulkopuolella 
työskentelevien kanssa. (Valleala ja Collin 2004.) 
Tieto ja informaatiovirta nivovat verkoston osat 
yhteen saman prosessin äärelle (Kauppi 2004). 

TYÖSSÄ OPPIMINEN
Oppimista tapahtuu sekä muodollisessa koulu-
tuksessa että jokapäiväisessä elämässä. Työpai-
kan ulkopuolinen usein luentomuotoinen koulu-
tus tukee vain vähän oppimista ja toimipaikan 
kehittämistä (Cunningham ym. 2004) tai aikaan-
saa muutoksia potilaiden hoitotuloksiin (Williams 
2010). Luokkahuoneopetus vahvistaa lähinnä 
inhimillisen pääoman kehittämistä, mutta työyh-
teisön kannalta tärkeämpää on kehittää sosiaa-
lista pääomaa. Sosiaalisen pääoman kehittämises-
sä on keskiössä työssä oppiminen. (Cunningham 
ym. 2004.) 

Työssä oppimisen kulmakivi on kokemukses-
ta oppiminen (Williams 2010). Työssä oppiminen 
voi olla sekä muodollista koulutusta että epä-
muodollista oppimista eri työtilanteissa (Kupias 
2005). Kokemuksellisessa työssä oppimisessa on 
tärkeää yhdistää toisiinsa oppiminen, käytännön 
työ ja osaamisen kehittäminen (Clarke ja Wilcoc-
son 2001). Oppia voi katsomalla muilta, teke-
mällä kysymyksiä, seuraamalla ja havainnoimal-
la. Pelkkä työssä oppiminen ei kuitenkaan takaa 
oppimisen laatua, siksi tarvitaan oppimista tuke-
via menetelmiä. (Cunningham ym. 2004.) 

Yksi työssä oppimisen menetelmä on työkier-
to. Siinä työntekijä siirtyy suunnitellusti tietyksi 
ajaksi toisiin tehtäviin organisaatiossa. Työnteki-
jä voi siirtyä samankaltaiseen työhön samalla 
toiminta-alueella tai eri osastolle tavoitteena vas-



304

tuiden kasvattaminen. Työkierto voi olla myös 
työn vaihtoa eli kaksi työntekijää vaihtaa tehtäviä 
tietyksi ajaksi. Työkierrolla voidaan ylläpitää 
työntekijöiden motivaatiota tai varmistaa opti-
maalinen henkilöstörakenne. Se voi olla myös osa 
suunnitelmallista urakehitystä. Työkierrolla kehi-
tetään sekä inhimillistä että sosiaalista pääomaa. 
Se parantaa henkilökunnan välisiä suhteita työ-
kiertoon osallistuvien yksiköiden välillä. Työkier-
rosta on hyötyä erityisesti silloin, kun se kohdis-
tuu niihin yksiköihin, jotka tekevät paljon yhteis-
työtä. Myös työntekijän uusi työyksikkö oppii 
työkiertoon tulevan omasta työalueesta. Henki-
lökohtaisella tasolla työkierto antaa uuden oppi-
misen lisäksi mahdollisuuden vaihteluun ja uusiin 
kokemuksiin. Parhaan hyödyn työkierrosta saa 
silloin, kun se on hyvin suunniteltu ja työtehtä-
vien puolesta sopivan haasteellinen. (Cunning-
ham ym. 2004.)

Hoitohenkilökunnan työkiertoa koskeneessa 
tutkimuksessa työkiertoa pidettiin positiivisena, 
mutta haasteellisena kokemuksena, joka lisäsi 
ammatillista osaamista (Järvi ja Uusitao 2004). 
Myös Hamiltonin ja Wilkien (2001) suuressa 
opetussairaalassa tehdyssä tutkimuksessa työkier-
toa pidettiin hyvänä mahdollisuutena kehittää 
tietoja ja taitoja sekä edetä uralla. Samalla osal-
listujat saivat laajemman käsityksen terveyden-
huollosta ja mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä. 
Toisaalta työkiertoon lähteneet kokivat epävar-
muutta asemansa ja tulevaisuutensa suhteen. Uu-
teen paikkaan sopeutuminen ei myöskään ollut 
ongelmatonta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehtiin 
vuonna 2005 suunnitelma hoitohenkilökunnan 
tavoitteellisen työkierron käynnistämisestä. Ta-
voitteellisen työkierron malliin kuuluivat mm. 
henkilökohtaisten oppimistavoitteiden ja työyh-
teisön oppimistavoitteiden nimeäminen, työkier-
tosuunnitelman tekeminen ja henkilöstövaihtoso-
pimus, rinnalla kulkijan nimeäminen, loppukes-
kustelu sekä oppimiskokemuksista kertominen 
muille omassa työyksikössä. Tavoitteellisen työ-
kierron pituudet vaihtelivat kahdesta viikosta 
kahteen vuoteen. Tutkimuksessa selvitettiin lä-
hiesimiesten näkemyksiä tavoitteellisen työkier-
ron toteutumisesta. Suurin osa työkierrosta oli 
tapahtunut oman organisaation sisällä, mutta 
muutamia oli toteutunut myös organisaatioiden 
välillä. Yli organisaatiorajojen tapahtuvaa työ-
kiertoa pidettiin haasteellisena välimatkojen ja 
organisaatioiden välisen yhteistyön puutteen 
vuoksi. Kokemukset työkierrosta kokonaisuudes-

saan olivat kuitenkin positiivisia. Ammatillisen 
kasvun ja itsensä kehittämisen lisäksi työntekijät 
saivat vaihtelua, ymmärrys toisen työtä kohtaan 
lisääntyi ja käsitys toisen työyksikön työtehtävis-
tä muuttui. Myös ymmärrys yhteistyön merkityk-
sestä lisääntyi ja työntekijöiden muutosvalmius 
kasvoi. Aina työkierron tavoitteellisuus ei kuiten-
kaan toteutunut ja lähiesimiehet toivoivatkin toi-
mintaan lisää systemaattisuutta ja tiedottamista 
tavoitteellisen työkierron mahdollisuuksista. (Par-
tanen 2009.)

Valtion työmarkkinalaitos on julkaissut hen-
kilökierto-oppaan tukemaan työvoiman liikku-
vuutta, ammatillisen osaamisen ja hallintokäytän-
töjen kehittämistä, verkostojen rakentamista sekä 
hiljaisen tiedon hyödyntämistä. Henkilökierto 
valtionhallinnossa vastaa sisällöltään työkiertoa, 
mutta työskentely tapahtuu pääasiassa oman or-
ganisaation ulkopuolella siten, että palvelussuhde 
säilyy omaan työnantajaan. Henkilökiertoon 
osallistuminen ei edellytä vastavuoroisuutta, mut-
ta molemminpuolinenkin työntekijöiden vaihto 
on mahdollista. Luontevia paikkoja ovat organi-
saatiot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä. Kier-
toon lähtevän on hyvä miettiä etukäteen omat 
kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet, jotta hänelle 
löytyy sopivat työtehtävät ja oikeanlainen pereh-
dytys. (Lindeman-Valkonen 2001.) 

Organisaatioiden välistä työssä oppimista ta-
pahtuu myös vierailuilla. Oppimistarkoituksessa 
käytetään myös erilaisia bencmarking-tyyppisiä 
tutustumiskäyntejä (Garvin 1993) ja vertailevia 
yhteistapaamisia (Øvretveit ym. 2002). Vierailuil-
la on mahdollista nähdä miten muut tekevät 
asioita ja samalla oppia toisten työstä. Vierailuja 
voi tehdä joko yksin tai yhdessä tiimin kanssa. 
Vierailuilta saa vinkkejä ja ideoita omaan työhön. 
Lukemalla tai esityksiä kuuntelemalla ei organi-
saatiosta saa samanlaista käsitystä kuin olemalla 
itse läsnä. Onnistunut vierailu edellyttää ennak-
kovalmisteluja ja omat oppimistarpeet ja esitettä-
vät kysymykset on syytä kirjoittaa ylös. Toisaalta 
luottamuksellisten suhteiden rakentamiseen ja 
syvempiin keskusteluihin ei yleensä päästä lyhyi-
den vierailujen aikana. (Cunningham ym. 
2004.) 

Lääketieteessä työssä oppimisella on perintei-
sesti ollut vahva asema. Hollantilaisessa sisätau-
tilääkäreitä koskeneessa haastattelututkimuksessa 
osoitettiin työssä oppimisen olevan kuitenkin 
enemmän spontaania kuin harkittua. Tulosten 
mukaan työssä oppiminen oli vahvasti sidoksissa 
kliiniseen työhön ja potilaan korkealaatuiseen 



305

hoitoon eikä siihen liittynyt suoraan osaamisen 
kehittämisen tavoitteita. Ammatillista kehittymis-
tä tapahtui reagoimalla eteen tuleviin tilanteisiin 
sekä ratkaisemalla ongelmia esim. keskustelemal-
la kollegoiden kanssa tai tutkimalla hoitosuosi-
tuksia ja muuta kirjallisuutta. (van de Wiel ym. 
2011.) Epämuodollinen työssä oppiminen tapah-
tuu usein ongelmanratkaisutapauksissa, jolloin 
verkostoilla on oppimisessa keskeinen merkitys 
(Valleala ja Collin 2004). Sen sijaan muodolliseen 
työssä oppimiseen kuuluu tavoitteellinen kestol-
taan rajattu jakso, jonka aikana opitaan tietoja ja 
taitoja, joita sen jälkeen sovelletaan käytäntöön 
(Williams 2010).

KETJULÄHETTITOIMINTA
Ketjulähettitoiminta on perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö- ja täyden-
nyskoulutusmuoto, jonka tarkoituksena on lisätä 
työntekijöiden välistä yhteistyötä ja verkostoitu-
mista. Ketjulähettitoiminta on tavoitteellista työs-
sä oppimista toisessa organisaatiossa.

Ketjulähettitoiminta käynnistyi yhdeksän ter-
veyskeskuksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
välisenä hankkeena vuosina 2006–2007 (Salunen 
ym. 2009). Hankkeen päättymisen jälkeen ketju-
lähettitoiminta vakinaistettiin ja laajennettiin kos-
kemaan kaikkia Pirkanmaan terveyskeskuksia. 

Ketjulähettitoiminta sai nimensä DNA-ketjus-
ta. Kuten DNA kopioituu solussa, myös tieto 
monistuu ketjulähettijakson aikana. Solutasolla 
lähetti siirtää informaatiota paikasta toiseen. Ket-
julähetti puolestaan siirtää tietoa erikoissairaan-
hoidon ja perusterveydenhuollon välillä.

Ketjulähettijakso on viikon mittainen peruster-
veydenhuollon työntekijöille tarkoitettu tutustu-
mis- ja oppimisjakso erikoissairaanhoidossa. Ket-
julähettijaksolle voi lähteä kuka tahansa peruster-
veydenhuollossa toimiva terveydenhuollon am-
mattilainen, jolla on työsuhde terveyskeskukseen 
tai muuhun kunnan ylläpitämään sosiaali- ja ter-
veyspalveluja tuottavaan yksikköön. Muita pääsy-
vaatimuksia ei ole. Ketjulähettijaksolle lähettämi-
sestä päättää työntekijän oma työnantaja. 

Ketjulähettijaksolle tulevat työntekijät eli ket-
julähetit työskentelevät erikoissairaanhoidossa 
etukäteen suunnitellun ohjelman mukaisesti. Jo-
kainen ketjulähetiksi tuleva miettii ennen jaksoa 
itselleen oppimistavoitteet. Viikon aikana he tu-
tustuvat erikoissairaanhoidon toimintaan, oppi-
vat uutta sekä päivittävät omia tietoja ja taitoja. 
Terveyskeskusten työntekijät osallistuvat sairaa-
lan toimintaan ohjaajan valvonnassa. Käytännös-

sä he seuraavat toimintaa, tekevät itse potilastyö-
tä sekä keskustelevat erikoissairaanhoidon työn-
tekijöiden kanssa. Samalla ketjulähetti toimii 
yhteistyöhön liittyvien viestien välittäjänä oman 
terveyskeskuksensa ja erikoissairaanhoidon välil-
lä. Ketjulähetin palkan maksaa oma työnantaja. 

Ennen toiminnan käynnistymistä erikoissai-
raanhoidon yksiköissä mietittiin aihealueita, joi-
hin ketjulähetit voivat jakson aikana tutustua. 
Aiheet koottiin toimialueittain ns. pizza-listalle, 
josta terveyskeskukset valitsevat koulutustarpei-
den pohjalta ketjulähettijaksojen työyksiköt. 
Pizza-lista tarkoittaa listaa valittavista ketjulähet-
tijakson työyksiköistä eli ”pizzasta” ja jakson 
sisältöalueista eli ”pizzan täytteistä”. Lisäksi eri-
koissairaanhoidon yksiköihin nimettiin yhteys-
henkilöt, jotka huolehtivat käytännön järjestelyis-
tä sekä ketjulähettijakson sisällön suunnittelusta 
ketjulähetin ilmoittamien oppimistavoitteiden 
pohjalta. 

Ketjulähettijaksot ovat tavoitteellisia, yksilöl-
lisesti suunniteltuja jaksoja, jotka noudattavat 
sovittuja käytäntöjä. Ketjulähettijaksojen käytän-
nön järjestelyt koordinoidaan keskitetysti ja jak-
sojen sisällöt tapauskohtaisesti vastaanottavan 
yksikön toimesta. Erikoissairaanhoidon yhteys-
henkilöt suunnittelevat jakson sisällön ketjulähe-
tin oppimistavoitteiden ja pizza-listalla kuvattu-
jen jakson sisältöjen pohjalta. Kuten työssä oppi-
misessa yleensäkin ketjulähettijakson sisällöt 
muovautuvat erilaisiksi tilannetekijöistä ja ohjaa-
jien toimintatavoista johtuen. Yksi ketjulähetti-
toiminnan yleisistä tavoitteista on yhteistyökysy-
mysten käsitteleminen. Ketjulähettejä pyydetään 
etukäteen miettimään sellaisia yhteistyöhön liit-
tyviä asioita, joita aikoo ottaa ketjulähettijaksol-
la esille. Yhteistyökysymysten käsittelemisen to-
teutustapa vaihtelee yksiköittäin ja toimijoittain. 
Myös ketjulähetin omalla aktiivisuudella on suu-
ri merkitys jakson sisällön muodostumisessa. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvit-
tää, soveltuuko ketjulähettitoiminta ammatillisen 
osaamisen sekä perusterveydenhuollon ja erikois-
sairaanhoidon välisen yhteistyön kehittämiseen. 
Tutkimuskysymykset olivat seuraavat:

1. Miten ketjulähettijakso toteutui ketjulähettien 
arvioimana? 

2. Mitkä tekijät selittävät tyytyväisyyttä ketjulä-
hettijaksoon?

3. Mitä hyötyä ketjulähetit ja erikoissairaanhoi-
don yhteyshenkilöt kokivat saaneensa ketjulä-
hettijaksolta omaan työhönsä?
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AINEISTOT

KETJULÄHETIT

Ketjulähettijaksoja oli Pirkanmaan sairaanhoito-
piirissä vuosien 2006 ja 2007 aikana yhteensä 
229. Ketjulähettejä oli hieman vähemmän sillä 
viisi terveyskeskuslääkäriä ja yksi hammaslääkä-
ri kävivät kahdella ketjulähettijaksolla. Ketjulä-
hetit täyttivät ennen jakson alkua ennakkokyse-
lylomakkeen ja jakson jälkeen heiltä kerättiin 
jaksopalautetta palautelomakkeella. Ennakkoky-
sely lähetettiin 227 ketjulähetille, vastanneita oli 
225 (Kuvio 1). Palautelomakkeita lähetettiin 226, 
vastauksia saatiin 221. Yksi tyhjänä palautettu 
lomake poistettiin, joten lopullisessa analyysissa 
oli mukana 220 palautelomaketta. 

Kyselyyn vastanneista ketjuläheteistä oli sai-
raanhoitajia 69, terveyskeskuslääkäreitä 54, ter-
veydenhoitajia 46 ja hammaslääkäreitä 11. Ket-
julähetteinä kävi lisäksi fysioterapeutteja, lähihoi-
tajia, hammashoitajia sekä muutama erityistyön-
tekijä. Ketjulähetit olivat varsin kokeneita työn-
tekijöitä, keskimäärin 45-vuotiaita (vaihteluväli 
25–62 vuotta). He olivat toimineet ammatissaan 
keskimäärin 18,7 vuotta (vaihteluväli 1–37 vuot-
ta) ja terveyskeskuksessa 15 vuotta (vaihteluväli 
1–35 vuotta).

Ketjulähetille lähetettiin noin kolme viikkoa 
ennen jakson alkua ennakkokyselylomake, jossa 
selvitettiin mm. ketjulähetin valmiuksia, jakson 
käytännön toteutusta ja jakson hyödyllisyyttä. 
Lisäksi ketjulähettiä pyydettiin nimeämään kolme 

oppimistavoitetta jaksoa varten. Palautekysely 
lähetettiin välittömästi ketjulähettijakson päätty-
misen jälkeen. Palautelomakkeessa oli osittain 
samat kysymykset kuin ennakkokyselyssä, lisäksi 
pyydettiin antamaan palautetta jaksolta. 

ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEYSHENKILÖT
Erikoissairaanhoitoon nimettiin toiminnan käyn-
nistyessä yhteyshenkilöt, jotka huolehtivat ketju-
lähettijaksojen käytännön järjestelyistä. Yhteys-
henkilöille tehtiin ennakkokysely toiminnan 
käynnistyessä syksyllä 2006 ja palautekysely 
hankkeen päättyessä joulukuussa 2007. Yhteys-
henkilöille esitetyt kysymykset olivat muuten sa-
moja kuin ketjulähettien kysymykset, mutta ne 
oli muokattu kohderyhmälle sopivaksi.

Hankkeen käynnistyessä lomakkeita jaettiin 
erikoissairaanhoidon nimeämille yhteyshenkilöil-
le 99 (Kuvio 2). Vastausprosentti oli 58. Hank-
keen aikana yhteyshenkilöitä tuli jonkin verran 
lisää ja osa heistä vaihtui. Palautekyselyn lomak-
keita lähetettiin 118. Yhden sähköpostimuistu-
tusviestin jälkeen vastausprosentti oli 50 %. 

Vuoden 2006 kyselyyn vastanneista erikois-
sairaanhoidon yhteyshenkilöistä oli lääkäreitä 23 
ja hoitajien yhteyshenkilöitä 33. Palautekyselyssä 
lääkärien yhteyshenkilöitä oli 15 ja hoitajia 29. 
Molempina vuosina suurin osa yhteyshenkilöistä 
toimi esimies- tai johtotehtävissä. Iältään vastaa-
jat olivat keskimäärin 50-vuotiaita (vaihteluväli 
35–65 vuotta). He olivat työskennelleet ammatis-
sa vuonna 2006 keskimäärin 25 vuotta (vaihtelu-

Ennakkokysely   Palautekysely 
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väli 6–38 vuotta) ja vuonna 2007 keskimäärin 27 
vuotta (vaihteluväli 10–39 vuotta). Valtaosa työ-
kokemuksesta oli sairaalatyöstä. Terveyskeskus-
työstä oli vuoden 2006 kyselyssä kokemusta 29 
vastaajalla ja vuoden 2007 kyselyssä 17 vastaa-
jalla. 

MENETELMÄT
Ketjulähettien ja erikoissairaanhoidon yhteyshen-
kilöiden aineistot analysoitiin erikseen. Lomak-
keet koodattiin tunnistenumerolla, joka mahdol-
listi ennen jaksoa ja jakson jälkeen kerättyjen 
aineistojen yhdistämisen. Analyysia varten ketju-
lähettejä vastaanottaneet yksiköt ryhmiteltiin toi-
mi- ja vastuualuejaon mukaan. Lomakkeilla oli 
sekä valmiita vastausvaihtoehtoja sisältäviä että 
avoimia kysymyksiä. Vastausvaihtoehdot olivat 
kyllä tai ei tai kouluarvosanoilla neljästä kymme-
neen annettavat numeroarvioinnit. Tyytyväisyys 
jaksoon arvioitiin yleisarvosanasta. Lisäksi ketju-
lähettejä pyydettiin kirjoittamaan niiden erikois-
sairaanhoidon työntekijöiden nimikirjaimet, joi-
den kanssa he tekevät henkilökohtaisesti yhteis-
työtä ketjulähettijakson kohdeyksikössä. Henki-
löiden lukumäärä ja muutos ketjulähettijakson 
jälkeen laskettiin nimikirjaimista.

Analyysimenetelminä käytettiin frekvenssija-
kaumia, ristiintaulukointia ja logistista regressio-
analyysia. Frekvenssierojen tilastollista merkitse-
vyyttä tutkittiin khiin neliö -testillä. Analyysien 
edellyttämät oletukset odotettujen frekvenssien 
suuruudesta eivät täyttyneet työhön saadun lisä-
arvon ja uudelleen jaksolle lähtemisen osalta vas-
tausten vähäisen hajonnan vuoksi. Tilastollinen 
merkitsevyys on raportoitu vain, kun oletukset 

täyttyivät ja ryhmien välillä oli tilastollisesti mer-
kitsevä ero. Kouluarvosanoilla annetuista arviois-
ta laskettiin keskiarvot.

Tyytyväisyyttä ketjulähettijaksoon selittäviä 
tekijöitä arvioitiin logistisella regressioanalyysilla 
PASW Statistics 18.0 -ohjelmalla. Mittarina käy-
tettiin vetosuhdetta (OR) ja sen 95 prosentin 
luottamusväliä (95 % LV). Analyysiä varten vas-
taukset muutettiin kaksiluokkaisiksi siten, että 
arvosanat 9–10 kuvasivat tyytyväisiä ja muut ar-
vosanat varauksin tyytyväisiä. Selittävinä muut-
tujina käytettiin vastaajan ikää, sukupuolta, am-
mattia, aikomusta muuttaa ketjulähettijakson 
perusteella omia hoitokäytäntöjä, yhteistyökump-
paneiden määrää ennen ketjulähettijaksoa ja ket-
julähettijakson jälkeen sekä yhteistyökumppanei-
den määrän lisääntymistä ketjulähettijakson ai-
kana. Ikä jaettiin luokkiin alle 45-vuotiaat sekä 
45-vuotiaat ja vanhemmat. Ammatti jaettiin kol-
meen luokkaan: lääkärit ja hammaslääkärit, sai-
raanhoitajat ja terveydenhoitajat sekä muut. Ai-
komukseen muuttaa ketjulähettijakson perusteel-
la omia hoitokäytäntöjä vastattiin kyllä tai ei. 
Erikoissairaanhoidon yhteistyökumppanit jaettiin 
kahteen luokkaan: ei yhteistyökumppaneita ja 
vähintään yksi yhteistyökumppani. Lisäksi yhteis-
työkumppaneiden määrän muutosta arvioitiin 
sillä oliko yhteistyökumppaneiden määrä lisään-
tynyt ketjulähettijakson aikana. 

Avoimien kysymysten vastaukset pelkistettiin 
ajatuskokonaisuuksiksi ja samaa asiaa kuvaavat 
asiat ryhmiteltiin yhteen. Ryhmille annettiin niitä 
kuvaavat nimet. Avoimiin kysymyksiin oli vastat-
tu lyhyesti ja vastauksista nousivat esiin selkeät 
teemat. Ryhmien yhdistämistä jatkettiin siten, 
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että samaa teemaa kuvaavat ryhmät liitettiin yh-
teen ja muodostettaville pääluokille annettiin tee-
maa kuvaavat nimet. Esimerkiksi kysymykseen 
mitä ketjulähetti aikoo muuttaa omissa hoito-
käytännöissä jakson perusteella annettu vastaus 
”kiinnitän entistä enemmän huomiota lähetteen 
sisältöön” yhdistettiin ryhmään, jolle annettiin 
nimi lähetteen sisältö. Ryhmä yhdistettiin pääluo-
kan lähetekäytännöt alle. Muita pääluokan lähe-
tekäytännöt alle muodostettuja ryhmiä olivat lä-
hettämisindikaatiot ja sähköinen lähete. Vastauk-
set kysymykseen siitä, mitä ketjulähettijaksolla 
opittiin käsiteltiin ensin omana kokonaisuutena. 
Koska kysymykseen siitä, mitä lisäarvoa ketjulä-
hetti sai omaan työhön vastattiin samoja asioita 
kuin opittuihin asioihin, yhdistettiin vastaukset 
opituista asioista muodostettuihin luokkiin.

TULOKSET

KETJULÄHETTIEN TYYTYVÄISYYS KETJULÄHETTIJAKSOON
Ketjulähetit eli viikon ajan erikoissairaanhoidos-
sa työskennelleet perusterveydenhuollon työnte-
kijät antoivat palautekyselyssä ketjulähettijakson 
yleisarvosanaksi kouluarvosanoilla 8,8. Erityises-
ti he kiittelivät ohjaajan (9,3) ja muun henkilö-

kunnan suhtautumista heihin (9,1) sekä toiveiden 
huomioon ottamista (9,1). Myös odotukset (8,8) 
ja tarpeet (8,6) täyttyivät jaksolla hyvin ja jakson 
sisältöön oltiin varsin tyytyväisiä (8,5). Heikoim-
min toteutui yhteistyökysymysten käsitteleminen, 
mutta sekin sai arvosanaksi 8,3. 

Yleisarvosanalla mitattua tyytyväisyyttä ket-
julähettijaksoon selittivät yhteistyökumppaneiden 
määrä ketjulähettijakson jälkeen sekä yhteistyö-
kumppaneiden määrän lisääntyminen ketjulähet-
tijakson aikana (Taulukko 1). Ketjulähettijaksoon 
olivat muita tyytyväisempiä ne, jotka aikoivat 
muuttaa omia hoitokäytäntöjään ketjulähettijak-
son perusteella. Sen sijaan ikä, sukupuoli tai ket-
julähetin ammatti eivät olleet yhteydessä tyyty-
väisyyteen.

Ennen jaksoa 63 prosenttia ketjuläheteistä 
toivoi saavansa tehdä itse toimenpiteitä tai muuta 
potilastyötä jakson aikana (Taulukko 2). Hieman 
useampi sai tehdä jaksolla potilastyötä (Taulukko 
3). Ammattiryhmittäisen eron selvittämistä varten 
ammatit jaettiin luokkaan lääkärit ja hammaslää-
kärit sekä muut ammatit. Ennakkokyselyn mu-
kaan lääkärit ja hammaslääkärit toivoivat teke-
vänsä jakson aikana vähemmän potilastyötä 
(45 %) kuin muut ammattiryhmät (70 %). Palau-

Taulukko 1.
Ketjulähettien tyytyväisyyttä ketjulähettijaksoon selittävät tekijät. Tyytyväisyyttä kuvasi 
ketjulähettijaksosta kouluarvosanoilla annetut avosanat 9–10 1

  n OR 95 % LV p

Sukupuoli    
 mies 18 1  
 nainen 208 0.457 0.15–1.44 0.181

Ikä    
 alle 45 93 1  
 45 tai enemmän 130 1.25 0.72–2.16 0.430

Tutkinto    
 lääkäri 55 1  
 sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja 115 0.88 0.41–1.90 0.751
 muu 56 0.89 0.46–1.72 0.726

Kumppaneita ennen jaksoa    
 ei 150 1  
 on 73 1.32 0.74–2.38 0.350

Kumppaneita jakson jälkeen    
 ei 68 1  
 on 158 2.24 1.24–4.04 0.007

Kumppaneiden määrän muutos    
 ei lisääntynyt 94 1  
 lisääntynyt 132 2.19 1.26–3.80 0.005

Aikooko muuttaa hoitokäytäntöjä    
 ei 95 1  
 kyllä 131 1.98 1.13–3.40 0.016

1 Tilastollisesti merkitsevät vetosuhteet on lihavoitu.
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tekyselyn mukaan lääkärit ja hammaslääkärit 
myös tekivät jakson aikana vähemmän potilas-
työtä (34 %) kuin muut (79 %). Ammattiryhmien 
välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0,001) 
sekä ennen jaksoa että jakson jälkeen. Eniten ket-
julähetit tekivät itse potilastyötä aluesairaaloissa 
(85 %) ja vähiten hammas- ja suusairauksien po-
liklinikalla (50 %) sekä Tekonivelsairaala Coxas-
sa (58 %). 

Valtaosa palautekyselyyn vastanneista ketju-
läheteistä toivoi uutta ketjulähettijaksoa (Tauluk-
ko 3). Perusteluiksi he ilmoittivat positiiviset ko-
kemukset, hyvän toimintamallin, halun kehittää 
ammatillista osaamista ja omaa työtä, tarpeen 
tutustua erikoissairaanhoitoon laajemminkin, 
työssä jaksamisen lisääntymisen sekä tarpeen yh-
teistyön kehittämiseen. 

”Erittäin opettavaista, mistä potilaat meille 
tulee ja muutenkin vertailla toimintatapoja. 

Oppii enempi kuin ns. koulutuksissa” (nai-
nen, fysioterapeutti, 38 vuotta)

”Piristävää. Kerran vuodessa olisi hyvä” 
(mies, lääkäri, 59 vuotta)

Vähiten uutta ketjulähettijaksoa toivoivat 
hammaslääkärit (taulukko 3). Hammas- ja suus-
airauksien poliklinikalla käyneistä 75 prosenttia 
toivoi pääsevänsä uudelle ketjulähettijaksolle, sen 
sijaan kaikki gastroenterologian osastolla tai syö-
pätaudeilla käyneet olisivat valmiit lähtemään 
uudelleen ketjulähetiksi. 

Kuusi vastaajaa ei aikonut lähteä uudelle jak-
solle, koska he eivät kokeneet sille välitöntä tar-
vetta. Uutta jaksoa ei pidetty tarpeellisena koska 
jakso ei vastannut odotuksia (3), eläkeikä oli lä-
hellä (2), omat työt kasaantuvat ketjulähettijak-
son aikana (2) tai haluttiin päästää työkaverit 
ensin ensimmäiselle jaksolle (1).

Taulukko 2.
Ketjulähettien odotukset ennen ketjulähettijakson alkua. Kyllä-vastanneiden ketjulähettien 
prosenttiosuudet (%) ammattiryhmittäin

Sairaan-
hoitaja
n = 69

Terveyden-
hoitaja
n = 46

Lääkäri
n = 54

Hammas-
lääkäri
n = 11 

Muu¹
n = 45

Kaikki
n = 225

Odotatko saavasi lisäarvoa työsi 
kannalta?

100 100 100 91 98 99

Toivotko saavasi tehdä itse 
potilastyötä?

73 71 40 64 63 63

Hermostuttaako mikään jakson 
suhteen?

18 13 27 11 28 21

¹  Muita ammattiryhmiä olivat fysioterapeutit, lähihoitajat ja hammashoitajat sekä yksittäisiä työntekijöitä kunto-
hoitaja, toimintaterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä ja puheterapeutti.

Taulukko 3.
Ketjulähettien arvio ketjulähettijakson hyödyllisyydestä. Kyllä-vastanneiden ketjulähettien 
prosenttiosuudet (%) ammattiryhmittäin

Sairaan-
hoitaja
n = 67

Terveyden-
hoitaja
n = 45

Lääkäri
n = 52

Hammas-
lääkäri
n = 11 

Muu¹
n = 45

Kaikki
n = 220

Saitko työhösi lisäarvoa antavaa 
tietoa?

89 100 100 90 92 95

Saitko tehdä itse potilastyötä? 90 67 37 18 75 66

Yllättikö mikään jakson suhteen? 51 49 46 60 49 49

Aiotko muuttaa hoitokäytäntöjä 
jakson perusteella?

58 73 74 40 47 62

Aiotko lähteä uudelle jaksolle? 94 93 92 73 98 93

¹  Muita ammattiryhmiä olivat fysioterapeutit, lähihoitajat ja hammashoitajat sekä yksittäisiä työntekijöitä kunto-
hoitaja, toimintaterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä ja puheterapeutti.
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KETJULÄHETTIEN KOKEMAT KETJULÄHETTIJAKSON HYÖDYT
Ennen ketjulähettijaksoa lähes kaikki ketjulähetit 
odottivat saavansa jaksolta lisäarvoa omaan työ-
hönsä. Tämä myös toteutui hyvin. Palautekyse-
lyssä lisäarvoa koki saaneensa 95 prosenttia jak-
solla käyneistä. Ketjulähettijaksolla opittiin tie-
toihin ja taitoihin, potilaan tutkimiseen, hoitoon 
ja ohjaamiseen, organisaation toimintaan sekä 
yhteistyöhön liittyviä asioita. Lisäksi opittiin uut-
ta asennoitumisesta työhön ja potilaisiin (Tauluk-
ko 4). 

Kliinisen osaamisen ylläpitämisen lisäksi pa-
lautekyselyn avoimissa vastauksissa korostuivat 
toisten toimintaan tutustuminen sekä yhteistyö-
kysymysten käsitteleminen. Ketjulähettijaksolla 
tutustuttiin toiminnan puitteisiin, resursseihin, 
yksikön toimintatapaan sekä siihen minkälaisia 
potilaita yksikössä hoidetaan ja miten työtä teh-
dään. Yhteistyön kannalta pidettiin tärkeänä hoi-
toketjuihin, työnjakoon ja lähetekäytäntöihin 
tutustumista. Ketjulähettijakson aikana keskus-
teltiin myös jatkohoitojärjestelyistä. Ketjulähetit 
korostivat henkilökohtaisten verkostojen luomis-
ta ketjulähettijakson aikana. He arvioivat konsul-
toinnin olevan jatkossa aiempaa helpompaa. 

Palautekyselyssä lähes puolet ketjuläheteistä 
koki jonkun asian yllättäneen erikoissairaanhoi-
don jakson aikana (Taulukko 3). Ketjulähettejä 
yllätti toimintaan, tiloihin tai ketjulähetin vas-
taanottamiseen liittyvät asiat. Toimintaan liittyviä 
asioita olivat mm. työnjako yksiköiden välillä, 
runsas tiimityö, odotuksista poikkeava potilasai-
nes, hoidon korkea taso, mutta myös terveyskes-
kuksia heikompi perushoito ja hygienian taso, 
uudet hoitomuodot, sairaalan byrokratia ja pit-
kät hoitojonot. Jaksolla yllätti myös kohtuutto-
masti aikaa vievä tietokonetyöskentely, kiireettö-
myys ja väljät vastaanottoajat, mutta toisaalla 
tehokas toiminta kiireen keskellä.

”Se, että akuutteja sydän tms. potilaita ei sis 
pkl:llä ollut (en tunne  käytäntöä Taysissa – 
koko talo on tuntematon)”(nainen,  
sairaanhoitaja, 58 vuotta)

”Se, kuinka ”helppoja” ja pieniä haavoja oli 
myös lähetetty näytille  erikoissairaanhoi-
toon” (nainen, sairaanhoitaja, 36 vuotta)

Tiloissa yllätti ketjulähettijakson paikasta 
riippuen joko hienot tai puutteelliset tilat. Ketju-
lähetit olivat suurimmaksi osaksi positiivisesti 
yllättyneitä vastaanotosta, mutta joidenkin mie-
lestä henkilökunta ei tiennyt tarpeeksi ketjulähet-
titoiminnasta. 

”Olin myös yllättynyt miten hyvin minut 
otettiin kaiken kiireen keskellä vastaan ja sain 
erittäin ystävällistä ja asiallista kohtelua!” 
(nainen, terveydenhoitaja, 47 vuotta)

Yli puolet palautekyselyyn vastanneista ketju-
läheteistä aikoi muuttaa ketjulähettijakson perus-
teella omia hoitokäytäntöjään (Taulukko 3). Eni-
ten muutoksia aikoivat tehdä lääkärit. Hoitokäy-
täntöjä muuttaa aikovista 88 prosenttia ilmoitti 
mitä aikoo hoitokäytännöissään muuttaa. Ketju-
lähetit aikoivat muuttaa tutkimus- tai hoitokäy-
täntöjä (47 ketjulähettiä), toimintakäytäntöjä 
(25), lähetekäytäntöjä (17), asennoitumista 
omaan työhön (12), potilaan ohjausta (11), kon-
sultointikäytäntöjä (10), lääkehoitoa (5) tai oman 
yksikön ohjeita (3). 

”Ihomuutosten koepalat, luomenpoistot vä-
hän erilailla”(nainen, lääkäri, 46 vuotta)

”Lääkehoitoon liittyviä asioita, myös poti-
laan tutkimuksiin liittyviä asioita mietitään 
yksikössämme uudelleen.”(nainen, sairaan-
hoitaja, 54 vuotta)

Eniten omia hoitokäytäntöjä aikoivat muut-
taa neurologian sekä tuki- ja liikuntaelinsairauk-
sien yksiköissä käyneet ketjulähetit (79 %). Vä-
hiten muutoksia hoitokäytäntöihinsä aikoivat 
tehdä naisten ja lasten toimialueella käyneet 
(41 %). 

ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEYSHENKILÖIDEN KOKEMUKSET 
KETJULÄHETTIJAKSOISTA
Ennen toiminnan käynnistymistä 79 prosenttia 
kyselyyn vastanneista erikoissairaanhoidon yhte-
yshenkilöistä odotti saavansa ketjulähettijaksoil-
ta lisäarvoa omaan työhönsä. Palautekyselyssä 
lisäarvoa ilmoitti saaneensa 63 prosenttia vastan-
neista. Yhteyshenkilöt pitivät tärkeänä terveys-
keskusten toimintaan tutustumista ja yhteistyön 
parantamista (Taulukko 4). He kokivat erikois-
sairaanhoidon hyötyneen ketjulähettijaksoista, he 
myös saivat viestitettyä erikoissairaanhoidon nä-
kökulmaa terveyskeskuksiin. Yhteyshenkilöt oli-
vat saaneet ketjuläheteiltä tietoa terveyskeskus-
työn laaja-alaisuudesta ja resursseista. Jotkut 
heistä kiittelivät terveyskeskusten työntekijöiden 
korkeaa ammattitaitoa. Erityisesti he korostivat 
hoitokäytäntöjen yhtenäistämistä ja vastavuoroi-
suutta yhteisellä tehtäväkentällä. Tärkeänä pidet-
tiin myös lähetekäytäntöjen selkiytymistä sekä 
käytännön tietoa potilaan siirtymisestä jatkohoi-
toon terveyskeskukseen.
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POHDINTA
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää soveltuu-
ko ketjulähettitoiminta ammatillisen osaamisen 
sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoi-
don välisen yhteistyön kehittämiseen. Arviointia 
tarvittiin, koska ketjulähettitoiminta on käynnis-
tynyt myös kolmessa muussa sairaanhoitopiirissä 
ja se on käynnistymässä yhdessä uudessa sairaan-
hoitopiirissä. 

TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 
Tutkimuksen toteutuksessa noudatettiin Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin tutkimusohjeita. Tutki-
mukselle haettiin sairaanhoitopiirin johtajaylilää-
kärin allekirjoittama tutkimuslupa. Ketjulähetti-
hankkeeseen osallistuneiden terveyskeskusten 
kanssa sovittiin, että jokainen ketjulähettijaksolle 
tuleva työntekijä täyttää kyselylomakkeen sekä 
ennen ketjulähettijaksoa että ketjulähettijakson 
jälkeen. 

Hankkeen käynnistyessä sovittiin, että kyse-
lyjen tuloksia käytetään mm. ketjulähettitoimin-
nan kehittämisessä. Kyselylomakkeisiin vastan-
neiden nimet ovat vain tutkijan tiedossa. Osa 
ketjuläheteille esitetyistä kysymyksistä koski ket-
julähettijaksolle valmistautumista. Näihin kysy-
myksiin annetut vastaukset välitettiin sähköpos-
titse ketjulähetin vastaanottavan yksikön yhteys-
henkilölle. Muuten tutkimustulokset raportoitiin 
siten, ettei yksittäisen vastaajan henkilöllisyyttä 
voida tunnistaa. 

Kyselylomakkeet kehitettiin tätä tutkimusta 
varten neljän hengen asiantuntijaryhmässä. Kyse-
lylomakkeita arvioitiin tutkimuksen aikana. Ket-
juläheteille esitetty kysymys aiemmasta sairaala-
työstä ymmärrettiin usealla eri tavalla, minkä 
vuoksi sitä ei tuloksia analysoitaessa käytetty 
taustamuuttujana. Kyselylomaketta ei kuitenkaan 
haluttu muuttaa hankkeen aikana. Palautetuissa 
lomakkeissa oli jonkin verran puuttuvia vastauk-
sia, eniten kysymyksessä toivooko ketjulähetti 
saavansa tehdä itse potilastyötä ketjulähettijak-
son aikana. Syynä saattoi olla se että osalle ketju-
lähettejä ketjulähettijakson kohdeyksikkö oli 
etukäteen vieras eivätkä he tienneet mitä siellä 
voi tehdä. 

Avoimet vastaukset luki ja analysoi yksi tut-
kija. Luotettavuutta olisi lisännyt, jos saman ai-
neiston olisi käynyt läpi useampi tutkija (Tuomi 
ja Sarajärvi 2009). Avoimiin kysymyksiin vastat-
tiin pääasiassa lyhyesti muutamalla sanalla, enin-
tään muutamalla lauseella. Vastauksia analysoi-
taessa joidenkin kysymysten kohdalla heräsi tarve 

perusteluille tai tarkennuksille. Ketjulähettien 
haastattelut olisivat voineet tuoda tarkempaa tie-
toa esimerkiksi ketjulähettijakson aikana yllättä-
neistä asioista. 

Ketjuläheteillä oli halua ja valmiuksia kehit-
tää potilaan hoitoa ja ammattilaisten välistä yh-
teistyötä. Ketjulähetit vastasivat hyvin sekä en-
nakko- että palautekyselyihin. Vastaukset kuvaa-
vat kattavasti ketjulähettijaksolla käyneiden nä-
kemyksiä. Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöi-
den vastausten luotettavuutta heikensi vastaajien 
pieni määrä. Ketjulähettien vastauksia ei voi 
yleistää koskemaan kaikkia terveyskeskusten 
työntekijöitä, koska hankkeen aikana ketjulähet-
tijaksolle lähtivät todennäköisesti uudesta mah-
dollisuudesta innostuneet edelläkävijät. Innovaat-
torit ovat pieni edelläkävijöiden joukko, joka 
hakee mielellään uutta oppia oman organisaation 
ulkopuolelta (Berwick 2003). Uusien toiminta-
mallien levittämisessä ovat avainasemassa nämä 
mielipidejohtajat, jotka innostuvat uusista asioista 
ja kertovat niistä myös muille. Ketjulähettien in-
nokkuutta kuvaa myös heidän halunsa lähteä 
uudelleen ketjulähettijaksolle. 

TULOSTEN TARKASTELU
Ketjulähettijaksoihin oltiin tyytyväisiä. Tyytyväi-
syyttä selitti verkostoituminen ketjulähettijakson 
aikana sekä aikomus muuttaa omia hoitokäytän-
töjä ketjulähettijakson perusteella. Jaksojen sisäl-
löt vastasivat ketjulähettien toiveisiin ja tarpei-
siin. 

Ketjulähetit oppivat uutta sekä seuraamalla 
toimintaa että tekemällä itse. Erityisesti sairaan-
hoitajat tekivät työtä itse. Lääkärit tekivät muita 
vähemmän potilastyötä, mitä voi osittain selittää 
se, että suurin osa heistä halusikin vain seurata 
työtä. Myös ammattiryhmien erilaiset työnkuvat 
voivat selittää eroa. Aiemman tutkimuksen mu-
kaan työnkierto joko omassa tai muussa organi-
saatiossa lisäsi sairaanhoitajien osaamista (Antti-
la ym. 2008). Ketjulähettitoiminnassa on samoja 
piirteitä kuin työnkierrossa, mutta ketjulähetti-
jakso on yleensä kestoltaan lyhyempi ja se tapah-
tuu oman organisaation ulkopuolella. Ketjulähet-
ti ei ole organisaatioon palkattua työvoimaa ku-
ten työnkierrossa oleva henkilö. Ketjulähetti on 
selkeämmin oppijan roolissa eikä hänellä ole var-
sinaista hoitovastuuta. 

Ketjulähetit kokivat, että heidän osaaminen 
lisääntyi kaikilla Sydänmaanlakan määrittelemil-
lä yksilön osaamisen osa-alueilla (Sydänmaanlak-
ka 2007). Potilaan hoitoon liittyvät tiedolliset ja 
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taidolliset valmiudet lisääntyivät, jaksot antoivat 
lisää käytännön kokemusta ja ketjulähettijaksol-
la luotiin uusia kontaktiverkostoja. Myös asen-
teissa tapahtui muutoksia. Inhimillisen pääoman 
eli yksilön osaamisen vahvistamisen lisäksi ketju-
lähettijaksot vahvistivat sosiaalista pääomaa, jos-
ta hyötyvät molemmat organisaatiot. 

Ketjulähetit pitivät tärkeänä toisen työhön 
tutustumista. Ketjulähettijaksot avarsivat näkö-
kulmaa muiden samoja potilaita hoitavien työ-
hön. Toimintaan ja tiloihin liittyvät asiat olivat 
myös niitä, jotka eniten yllättivät ketjulähettijak-
son aikana. Toisen työn ja toimintamahdollisuuk-
sien tunteminen auttaa yhteistyön kehittämisessä. 
Monet yhteistyön ongelmat johtuvat siitä ettei 
tunneta toisia ja heidän rooliaan (Werrett ym. 
2001). Ketjulähettien mukaan yhteydenotto eri-
koissairaanhoitoon on ketjulähettijakson jälkeen 
aiempaa helpompaa. Ennen hankkeen käynnisty-
mistä tehdyssä selvityksessä erikoissairaanhoidon 
ja perusterveydenhuollon työntekijöiden välisissä 
yhteistyöverkostoissa oli puutteita (Salunen ym. 
2008). Jatkossa on mielenkiintoista seurata muut-
tuvatko verkostot ketjulähettitoiminnan myötä. 

Perinteisellä luento-opetuksella on todettu 
olevan vähän vaikutusta työn kehittämiseen tai 
potilaan hoidon paranemiseen (Davis ym. 1999). 
Ketjulähettijakson jälkeen yli puolet jaksolla käy-
neistä aikoi muuttaa omia hoitokäytäntöjään 
ketjulähettijakson perusteella. Muutokset kohdis-
tuivat potilaan hoitoon, yhteistyöhön tai toimin-
takäytäntöjen kehittämiseen. Kysely tehtiin välit-
tömästi ketjulähettijakson jälkeen, joten toteutu-

neista muutoksista ei ole tietoa. Koulutuksen 
jälkeinen aikomus muuttaa toimintaa johtaa kui-
tenkin melko usein todelliseen toiminnan muu-
tokseen (Dolcourt 2000). Muutokset ovat toden-
näköisempiä, jos työntekijälle annetaan mahdol-
lisuudet niiden läpiviemiseen. Osaamista edistävät 
työyhteisön positiivinen asenne oppimiseen ja 
 uusien toimintatapojen kokeiluun (Anttila ym. 
2008). Ketjulähetit saivat jaksolta hyvät valmiu-
det oman työn kehittämiseen. Työyhteisön ja esi-
miehen tuesta riippuu kuinka paljon he pystyvät 
jatkossa hyödyntämään opittuja asioita. 

Myös erikoissairaanhoito koki hyötyvänsä 
ketjulähettitoiminnasta. Erikoissairaanhoidossa 
työskentelevät hankkeen yhteyshenkilöt pitivät 
tärkeänä terveyskeskusten toimintaan tutustumis-
ta ja yhteistyön parantamista. Heidän kokemuk-
sensa tukevat hyvin ketjulähettien näkemyksiä. 
Ketjulähettien ja erikoissairaanhoidon yhteyshen-
kilöiden vastauksia arvioitaessa on huomioitava, 
että suurin osa yhteyshenkilöistä toimi esimies-
asemassa. Yhteyshenkilöt eivät vastanneet heille 
suunnattuihin kyselyihin yhtä kattavasti kuin ket-
julähetit, mutta yhteyshenkilöistäkin vastasi yli 
puolet. Osa vastaajista toimi samalla ketjulähet-
tien ohjaajana, osa huolehti ainoastaan käytän-
nön järjestelyistä. 

Yksilön näkökulmasta osaamisen kehittämi-
nen lähtee liikkeelle yksilön oppimistarpeista 
(Kuvio 3). Ketjulähettijaksolle tulevat miettivät 
etukäteen omat jaksotavoitteet. Ketjulähettijak-
solla opitaan toinen toiselta näkemällä ja itse te-
kemällä. Kyseessä on yksilötasoinen täydennys-

 30
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Kuvio 3. Osaamisen kehittäminen yksilön oppimisen näkökulmasta. Esimerkkinä ketjulähettijakso.        
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Kuvio 3.
Osaamisen kehittäminen yksilön oppimisen näkökulmasta. Esimerkkinä ketjulähettijakso.
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koulutus, jossa ketjulähetit omaksuvat hiljaista 
tietoa kokemusten ja työssä oppimisen kautta. 
Ketjulähettijakson jälkeen ketjulähetti kertoo 
omassa työyhteisössä kokemuksistaan ja välittää 
tietoa oppimistaan asioista sekä jaksolla käymis-
tään keskusteluista. 

Ketjulähettijaksot osoittautuivat hyväksi ta-
vaksi kehittää yksilön osaamista. Ketjulähettijak-
so on väline osaamisen lisäämiseen ja uudistami-
seen, tiedonkulun parantamiseen sekä organisaa-
tioiden välisten yhteistyösuhteiden kehittämiseen. 
Ketjulähettitoiminta antaa siis mahdollisuuksia 
myös yksilön osaamista laajempaan työyhteisön 
sisäiseen ja organisaatioiden väliseen kehittämi-
seen. Osaamisen johtaminen lähtee liikkeelle or-
ganisaation strategisista tavoitteista (Hyrkäs 
2009). Ketjulähettijakson kohdepaikka ja oppi-
mistavoitteet voidaan työyhteisössä miettiä yh-
dessä siten, että lähtökohtana on jaksolle lähte-
vän omien kehittymistarpeiden lisäksi koko orga-
nisaation kehittäminen (Kuvio 4). Samalla huo-
mioidaan organisaation ja työyhteisön kannalta 
kriittinen osaaminen ja kehittämistarpeet. Ennen 
ketjulähettijaksoa sekä terveyskeskuksessa että 
erikoissairaanhoidossa mietitään myös erikoissai-
raanhoidon ja perusterveydenhuollon välisiä yh-
teistyötarpeita.

Yksilön oppiminen ei ole sama asia kuin or-
ganisaation oppiminen (Kivinen 2008). Työnteki-
jän lähettäminen ketjulähettijaksolle ei vielä riitä 
toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Ketjulä-

hettijakson jälkeen tarvitaan työyhteisön koulu-
tusta ja opitun suunnitelmallista käytäntöön so-
veltamista (Kuvio 4). Työyhteisön koulutukset 
ovat eri tavoin toteutettuja vuorovaikutuksellisia 
oppimistilanteita, joissa käsitellään ketjulähetti-
jaksolta saatuja tietoja ja kokemuksia. Tervey-
denhuollon organisaatioissa on ollut puutteita 
erityisesti osaamisen etenemisessä yksilötasolta 
ryhmä- ja organisaatiotasoille (Kivinen 2008). 
Tavoitteena on, että ketjulähettijaksolla opittua 
kehitetään yhdessä uusiksi toimintakäytännöiksi. 
Muutos toimintakäytännöissä heijastuu myös or-
ganisaatioiden välisiin toimintamalleihin ja työn-
kuviin (Viitala 2002). Koska ketjulähettijaksoissa 
on kyse myös organisaatioiden välisen yhteistyön 
parantamisesta, kehittämistyö ei jää vain yhden 
organisaation sisäiseksi toiminnaksi. Ketjulähet-
tijaksolla luodaan yhteistyöverkostoja, joiden 
avulla käytännön yhteistyötä parannetaan. 

Ketjulähettijakso on malli, jota kannattaa 
hyödyntää yksilön osaamisen kehittämistä laa-
jemmin. Yksilö oppii jaksolla paljon sellaista, jota 
voi täysimääräisesti hyödyntää vain yhdessä mui-
den työntekijöiden kanssa. Osaamisen johtami-
sella tuetaan yhteistyötä, hyödynnetään saatua 
osaamista ja kohdennetaan sitä tarpeen mukaan 
(Tanttu 2007). Johdon tehtävänä on luoda oppi-
mista ja kehittämistä tukeva kulttuuri, mahdollis-
taa täydennyskoulutukseen osallistuminen ja pa-
lautteen antaminen (Caroll ja Edmondson 2002), 
suunnata oppiminen organisaation tavoitteiden 
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suuntaiseksi ja antaa myös omalla toiminnallaan 
esimerkkiä (Viitala 2002). Tuloksissa ei tullut 
esiin, oliko työyhteisössä yhdessä laadittu oppi-
mistavoitteita. Terveyskeskuksissa on omat käy-
tännöt koulutuspalautteiden käsittelemisessä. 
Oletettavasti myös ketjulähettijaksolta on annet-
tu palautetta olemassa olevien käytäntöjen mu-
kaisesti. 

Yksilötason tiedot ja taidot lisääntyvät ketju-
lähettijakson aikana (Kuvio 4). Jatkotutkimuk-

sen aiheena on selvittää onko ketjulähettitoimin-
taa hyödynnetty toiminnan kehittämisessä työ-
yhteisö- tai organisaatiotasolla ja onko se johta-
nut organisaatioiden välisen yhteistyön parane-
miseen. Perusterveydenhuollossa ja erikoissai-
raanhoidossa tarvitaan osaamista kaikilla näillä 
neljällä tasolla. Johdon tehtävänä on hyödyntää 
syntynyttä osaamista, tukea toiminnan muutok-
sia ja yhteistyötä eri organisaatioissa työskente-
levien välillä. 

Salunen R, Holmberg-Marttila D, Mattila K. Learning from others’ work as a tool for developing the work community Evaluation  
of the Chain Messenger system in the Pirkanmaa hospital district 
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti – Journal of Social Medicine 2012:49:302–316

The Chain Messenger system was developed as a 
cooperation project between the Pirkanmaa 
hospital district and nine health centres. Workers 
from health centres, in other words the Chain 
Messengers, worked for one week in the special 
health care according to a programme that was 
designed beforehand. The purpose of the study 
was to clarify if know-how and cooperation can 
be developed by means of the Chain Messenger 
system. The Chain Messengers filled in the 
questionnaires both before the period (n = 225) 
and after the period (n = 220). The contact 
persons who were named in the special health 
care were sent the questionnaires when the 

operation started in 2006 (n = 56) and in the 
autumn 2007 (n = 44). The Chain Messengers 
updated their knowledge and skills and enhanced 
readiness for examining, treating and directing 
patients. Becoming acquainted with other 
workers’ functions and creating networks 
improved cooperation. The period also changed 
attitudes towards work. The contact persons in 
the special health care emphasized the 
improvement of cooperation. The Chain 
Messenger system offers a concrete tool for 
developing know-how and cooperation. The 
challenge is utilising of the received experiences 
in the work community. 
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Perusterveydenhuollon ja  
erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö
Ketjulähettitoiminnan seurantatutkimus

Riitta Salunen, Doris Holmberg-Marttila ja Kari Mattila

Abstract

Wellfunctioning cooperation between the specialist and primary health care sectors is of the 
utmost importance for the continuity of patient care. An approach called ‘chain messenger 
work periods’ aims at enhancing this cooperation while at the same time developing the skills 
and abilities of the health care professionals involved in the programme. During these work 
periods, health centre personnel spend a week working in the specialist health care sector as 
chain messengers, working according to a preplanned schedule and with targets that have 
been set in advance.

The aim here was to explore whether chain messenger work periods made a difference to 
the cooperation between the specialist and primary health care sectors. Questionnaires were 
sent to chain messengers both before (N = 227) and immediately after their work periods in 
2006–2007, and a followup survey was conducted in autumn 2012. Specialist care liaisons 
filled in their questionnaires in 2006–2007. Cooperation between the health care sectors was 
assessed mainly as good, with a few problems. Participation in a chain messenger work pe
riod was reported to have increased familiarity with cooperation partners and their work 
considerably, and this change was assessed to be fairly permanent in nature. Chain messenger 
work periods thus functioned as eyeopeners while simultaneously increasing awareness of 
problematic areas in cooperation between the two sectors.

Johdanto

Yhteistyön merkitys

Erityisesti viime vuosina on keskusteltu pal
jon sosiaali ja terveydenhuollon organisaa
tioiden välisestä yhteistyöstä. Vuonna 2011 
voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa ta
voitellaan erikoissairaanhoidon ja peruster
veydenhuollon välistä toiminnallista yhteis
työtä. Sosiaali ja terveysministeriön palvelu
rakennetyöryhmän väliraportissa kuvataan 
sosiaali ja terveydenhuollon rakenteellisen 
integraation vaihtoehtoisia malleja (Sosiaali 
ja terveysministeriö 2012). Mahdollisesti to
teutettavat rakenteelliset muutokset eivät kui
tenkaan yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan 

kaikkien potilasta hoitavien tahojen välistä 
saumatonta yhteistyötä.

Tiedon määrän ja tietoja ja taitoja kos
kevien vaatimusten kasvu on pirstonut tervey
denhuollon asiantuntijatyön yhä useampiin 
tehtävä ja erikoisalueisiin (Parviainen 2006). 
Potilas kohtaa joskus pitkänkin hoitoproses
sinsa aikana monia eri työntekijöitä ja usein 
häntä hoidetaan samanaikaisesti eri organisaa
tioissa. Haasteeksi nousee potilaan oman pro
sessin ja palveluita tuottavien organisaatioiden 
palveluprosessien yhteensovittaminen. Palve
luprosessien jatkuvuuteen vaikuttavat asian
tuntijoiden välinen yhteistyö sekä osaaminen 
(Tanttu 2007). Vaarana on työntekijöiden ja 
organisaatioiden välisen yhteistyön ongelmien 
heijastuminen molempiin prosesseihin.
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Yhteistyön ongelmat

Aiemmin tehtyjen tutkimusten mukaan perus
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vä
lillä on yhteistyön ongelmia (Kripalani ym. 
2007; Asikainen ym. 2008; Cumming 2011). 
Vuosina 2002, 2006 ja 2010 terveyskeskus
lääkäreille suunnatun kyselyn mukaan erikois
sairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väli
sessä yhteistyössä ei ollut tapahtunut kehitys
tä parempaan (Haimakainen ym. 2011). Joi
denkin tutkimusten mukaan erikoissairaanhoi
don ja perusterveydenhuollon välinen yhteis
työ kuitenkin sujuu luultua paremmin (Mar
shall 1998; Gardin ym. 2004).

Ongelmia hoidon jatkuvuuteen aiheuttaa 
erityisesti huono tiedonkulku organisaatioiden 
välillä (Asikainen ym. 2008; Dunnion & Kel
ly 2008; van Walraven ym. 2008). Potilaskoh
tainen viestintä pohjautuu perinteisesti lähet
teisiin ja hoitopalautteisiin eli epikriiseihin. 
Erikoissairaanhoidolla ja perusterveydenhuol
lolla on erilaisia käsityksiä lähetteisiin ja epi
kriiseihin liittyvän tiedonkulun sujuvuudesta 
(GripenbergGahmberg ym. 2004). Peruster
veydenhuollossa on kritisoitu erityisesti epi
kriisien saapumisen hitautta, puutteellisia 
jatkohoitoohjeita ja riittämättömiä tietoja sai
raalassa tehdyistä tutkimuksista, hoidoista 
sekä kotiutusvaiheen lääkityksestä (Gripen
bergGahmberg ym. 2004; Kripalani ym. 
2007). Myös potilaat ovat olleet tyytymättö
miä erikoissairaanhoidon ja perusterveyden
huollon välisen tiedonkulun hitauteen ja vä
littyvien tietojen puutteellisuuteen (Berendsen 
ym. 2009). Puutteelliset tiedot lähetteissä tai 
epikriiseissä heikentävät hoidon laatua ja pa
himmillaan aiheuttavat vaaratilanteita (Garå
sen ja Johnsen 2007).

Vähäinen erikoissairaanhoidon ja perus
terveydenhuollon toimijoiden välinen vuoro
vaikutus voi olla este hoidon jatkuvuudelle 
(Hibberd 1998) tai johtaa hoidon epäonnistu
miseen (Farup ym. 2011). Lääkärien välillä ei 
lähetteen ja hoitopalautteen lisäksi välttämät
tä ole mitään muuta vuorovaikutusta keske
nään, vaikka potilaan hoitoon liittyviä tarken
tavia keskusteluja pidetäänkin tärkeinä (Stille 
ym. 2005). Myös terveyskeskusten vuode
osastojen ja erikoissairaanhoidon sairaaloiden 

välillä on vain vähän muuta kuin potilassiir
toihin liittyvää yhteistyötä ja melkein kaksi 
kolmasosaa vuodeosastoilla työskennelleistä 
arvioi yhteistyön riittämättömäksi (Pöyry & 
Perälä 2003). Terveydenhuollossa on totuttu 
toimimaan tiettyjen rutiinien kautta, jolloin 
hoitoverkoston luominen ja toisiin toimijoihin 
yhteydessä oleminen koetaan normaaliin kuu
lumattomana ylimääräisenä työnä (Saaren
Seppälä 2004). Terveyskeskusten työntekijät 
kuitenkin kokevat tarvitsevansa henkilökoh
taisia yhteistyökumppaneita erikoissairaan
hoidosta (Salunen ym. 2008).

Yhteistyön ongelmat saattavat osaltaan 
johtua siitä, ettei erikoissairaanhoidossa tun
neta terveyskeskusten toimintamahdollisuuk
sia ja resursseja (Nuutinen 2002). Koska ei 
tunneta toisten toimintaa, voi omalla toimin
nalla olla toiseen osapuoleen sellaisia vaiku
tuksia, joita ei tiedä niillä olevan. Yhteistyön 
parantaminen edellyttää toisiinsa tutustumis
ta. Työntekijöiden väliset henkilökohtaiset 
suhteet lisäävät myös organisaatioiden välistä 
sitoutumista (Provan ym. 2005).

Keinoja parantaa yhteistyötä

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuol
lon välisen yhteistyön ja tiedonkulun paran
tamiseksi on käytetty erilaisia menetelmiä. 
Näitä ovat mm. tehtäväjaon kehittäminen, 
hoitoohjeiden ja suositusten laatiminen, asia
kasnäkökulman huomioiminen, rajojen yli 
rakennetut hoitotiimit, laadunarviointimene
telmät, johtamisen kehittäminen (Kvamme 
ym. 2001) yhteiset terveys ja hoitosuunnitel
mat (Komulainen ym. 2012), hoitosopimukset 
(SaarenSeppälä 2004) ja hoitoneuvottelut 
(Berendsen 2007). Potilaan kokonaishoidon 
koordinaatiovastuun määrittäminen (Kvamme 
ym. 2001; Tanttu 2007) ja koordinaatiosta 
vastaavan henkilön tai tiimin nimeäminen 
(Stille ym. 2005; Muurinen & Mäntyranta 
2012) ovat myös keinoja varmistaa potilaan 
hoidon sujuvuus hoitopaikasta riippumatta. 
Lähetteisiin liittyviä ongelmia on pyritty pa
rantamaan esimerkiksi määrittelemällä lähet
teisiin kirjattavat vähimmäistiedot ja laatimal
la valmiita läheteformaatteja (Berta ym. 
2008).
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Tiedonkulun ongelmat liitetään usein tie
tojärjestelmien toimivuuteen. Aluetietojärjes
telmän käyttöönotto paransi yhden sairaanhoi
topiirin alueella erikoissairaanhoidon ja pe
rusterveydenhuollon välistä tiedonkulkua ja 
alueellista yhteistyötä. Viiden vuoden käyttö
kokemusten jälkeen hoidon koordinaatio ja 
sujuvuus olivat parantuneet, myös toiminta oli 
tehostunut, kun voitiin välttää päällekkäisiä 
tutkimuksia ja hoitoja. Muutos ei kuitenkaan 
ollut suoraviivaista, sillä käytössä oli edelleen 
myös vanhoja toimintatapoja. Laboratoriotut
kimuksia tehtiin edelleen päällekkäin huo
mioimatta toisessa organisaatiossa tehtyjä 
tutkimuksia. Aluetietojärjestelmän käyttöön
otto ei ollut yhtenäistänyt toimintatapoja eikä 
toisen organisaation toimintamallien tuntemis
ta. Ongelmalliseksi koettiin myös se, ettei 
potilaan erikoissairaanhoidon käynnistä välit
tynyt automaattisesti viestiä terveyskeskuk
seen, mikä siirsi hoidon koordinaatiovastuuta 
potilaalle itselleen. (Mäenpää ym. 2012.)

Tietojärjestelmät eivät yksin riitä ratkai
semaan tiedonkulun ongelmia, jos ei koeta 
tarvetta tiedon välittämiseen (SaarenSeppälä 
2006). Siksi tarvitaan ymmärrystä toisen työs
tä ja kirjaamisen sekä tiedon välittämisen 
merkityksestä. Kyse on myös ajattelu ja työ
tapojen muutoksesta, verkostomaisesta työs
kentelystä, jossa tieto kulkee asiakkaan koko
naishoidon kannalta mielekkäästi reaaliajassa 
(Tanttu 2007).

Yhteistyötä voidaan edistää myös perus
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yh
teisillä koulutuksilla (Sosiaali ja terveysmi
nisteriö 2004). Joskus yhteistyön kehittäminen 
voi olla yksi koulutuksen tavoitteista, mutta 
usein se tapahtuu sivutuotteena osallistujien 
yhteisissä keskusteluissa. Esimerkiksi Espoos
sa terveyskeskuspäivien yhtenä tavoitteena oli 
tutustuttaa perusterveydenhuollon ja erikois
sairaanhoidon lääkäreitä toisiinsa ja sen kaut
ta helpottaa yhteistyötä ja yhdessä sovittujen 
toimintakäytäntöjen toteuttamista (Torppa 
2006). Yhteistyötavoitteet ovat toteutuneet 
luentomuotoista koulutusta paremmin pien
ryhmämuotoisissa interaktiivisissa tapaami
sissa (Heideman ym. 2007).

PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirissä 
terveyskeskuslääkärien täydennyskoulutusta 

toteutettiin siten, että heillä oli mahdollisuus 
osallistua kliiniseen täydennyskoulutukseen 
Oulun yliopistollisessa sairaalassa 1 viikon 
– 3 kuukauden ajan. Koulutusjakson keskei
simpänä hyötynä osallistujat kokivat sen, että 
he olivat tutustuneet sairaalan työntekijöihin 
ja nykykäytännön mukaisiin toimintatapoihin. 
Sen arveltiin parantavan jatkossa yhteistyötä 
kyseisen yksikön kanssa ja edistävän alueel
listen hoitoohjelmien käyttöä. (Kivelä ym. 
1999.)

Ketjulähettitoiminta

Pirkanmaalla perusterveydenhuollon ja eri
koissairaanhoidon välisen yhteistyön ongel
mia pyrittiin vähentämään kehittämällä uuden
lainen täydennyskoulutus ja yhteistyömuoto 
eli ns. ketjulähettitoiminta. Toiminta käynnis
tyi kehittämishankkeena vuosina 2006–2007. 
Mukaan lähti yhdeksän terveyskeskusta sekä 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hankkeen päät
tymisen jälkeen toiminta vakinaistettiin ja 
laajennettiin koskemaan kaikkia Pirkanmaan 
terveyskeskuksia. Toiminta on myös levinnyt 
muutamiin muihin sairaanhoitopiireihin. Toi
minta koordinoidaan keskitetysti sairaanhoi
topiirissä perusterveydenhuollon yksikön 
kautta.

Perusterveydenhuollon työntekijät eli ket
julähetit työskentelevät viikon ajan valitse
massaan erikoissairaanhoidon yksikössä etu
käteen suunnitellun ohjelman mukaisesti. 
Ketjulähettijaksojen sisällöt muodostuvat eri
koissairaanhoidossa etukäteen mietityistä 
sisältöalueista , työntekijöiden omista oppi
mistarpeista sekä vaihtelevista tilannetekijöis
tä. Erikoissairaanhoidon yksiköt miettivät 
ennen toiminnan käynnistymistä toimintojen
sa sisältöalueet ja kirjaavat ne ns. Pizzalis
taan, josta terveyskeskusten työntekijät valit
sevat kohdeyksikön koulutustarpeensa mu
kaan. Ketjulähettijakson aikana työntekijät 
osallistuvat käytännön työhön ohjaajan opas
tuksella. Varsinainen hoitovastuu on sairaalal
la. Jokaiseen ketjulähettejä vastaanottavaan 
yksikköön on nimetty sekä hoitajille että lää
käreille  omat  yhteyshenkilöt,  jotka  huolehti
vat ketjulähettijaksojen käytännön järjeste
lyistä. Ketjulä hetin palkan maksaa oma työn
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antaja. Ketjulähettitoiminta on kuvattu tar
kemmin Suomen Lääkärilehdessä (Salunen 
ym. 2009).

Ketjulähettitoiminnan tavoitteena on, että 
perusterveydenhuollon työntekijät päivittävät 
tietojaan ja taitojaan, tutustuvat yhteistyö
kumppaneihin ja heidän toimintaansa, luovat 
yhteistyösuhteita ja keskustelevat käytännön 
yhteistyökysymyksistä erikoissairaanhoidon 
työntekijöiden kanssa ketjulähettijakson aika
na. Ketjulähetit toimivat myös viestin viejinä 
sekä perusterveydenhuollosta erikoissairaan
hoitoon että erikoissairaanhoidosta peruster
veydenhuoltoon päin.

Oletuksemme on, että ketjulähettitoimin
nalla voidaan vaikuttaa erikoissairaanhoidon 
ja perusterveydenhuollon väliseen yhteistyö
hön.

Tutkimuskysymykset ovat:

1. Mitä erikoissairaanhoidon ja perustervey
denhuollon välisen yhteistyön ongelmia 
nousee käytännön työssä esiin?

2. Muuttiko ketjulähettijakso ketjulähettien 
ja erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöiden 
käsitystä perusterveydenhuollon ja erikois
sairaanhoidon välisestä yhteistyöstä?

3. Miten ketjulähettijakso muutti ketjulähet
tien ja erikoissairaanhoidon yhteyshenki
löiden käsityksiä perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välisestä yhteistyös
tä?

Aineisto ja menetelmät

Tutkimusaineistot

Tutkimusaineisto koostui kolmesta osasta. 
Ensimmäisen osan kohdejoukkona oli vuosina 
2006–2007 ketjulähettijaksolle osallistuneet 
terveyskeskusten työntekijät. Toinen kohde
joukko oli ketjulähettitoiminnan yhteyshenki
löt erikoissairaanhoidossa. Kolmannen vai
heen muodosti seurantatutkimus, jossa koh
dejoukkona oli vuosina 2006–2011 ketjulähet
tijaksolla käyneet perusterveydenhuollon 
työntekijät. Ketjuläheteille lähetettiin kysely
lomakkeet ennen jakson alkua ja välittömästi 
jakson päättymisen jälkeen sekä seurantaky
selylomake syksyllä 2012.

Ennakkokyselylomakkeita lähetettiin 227 
ja siihen vastasi 225 ketjulähettiä. Palautelo
makkeen välittömästi ketjulähettijakson jäl
keen sai 226 ketjulähettiä, joista siihen vasta
si 221. Ennakkokyselyyn vastanneista ketju
läheteistä oli sairaanhoitajia 69, terveyskes
kuslääkäreitä 54, terveydenhoitajia 46 ja 
hammaslääkäreitä 11. Muita ammatteja olivat 
fysioterapeutit, lähihoitajat, hammashoitajat, 
kuntohoitaja, toimintaterapeutti, psykologi, 
sosiaalityöntekijä ja puheterapeutti. Kyselyi
hin vastanneet ketjulähetit olivat keskimäärin 
45vuotiaita. Työkokemusta heillä oli keski
määrin 19 vuotta ja terveyskeskuksessa he 
olivat tehneet työtä keskimäärin 15 vuotta. 
Kyselylomakkeisiin vastanneet ketjulähetit 
kävivät Taysin eri toimialueilla, aluesairaa
loissa sekä tekonivelsairaala Coxassa. Ketju
lähettien määrä vaihteli yksiköittäin yhdestä 
26:een, suosituimpia paikkoja olivat ihotaudit 
sekä naistentaudit ja synnytykset (Salunen 
ym. 2009).

Seurantakyselylomakkeita lähetettiin yh
teensä 319. Kaikille ketjulähettijaksolla käy
neille ei lähetetty lomakkeita, koska osan 
tiedettiin poistuneen työstä. Lomakkeitten lä
hettämisen jälkeen tietoon tuli useita työpai
kan vaihdoksia, eläkkeelle jäämisiä tai muita 
poissaoloja, joten todellisuudessa lomakkeen 
sai 282 ketjulähettiä. Seurantakyselyyn vas
tasi yhden muistutusviestin jälkeen yhteensä 
177 ketjulähettiä. Vastanneista 101 kävi ket
julähettijaksolla vuosina 2006–2007. Seuran
takyselyyn vastanneista oli terveydenhoitajia 
52, sairaanhoitajia 49, lääkäreitä 21, fysiote
rapeutteja 14, hammaslääkäreitä 10. Muita 
ammatteja olivat hammashoitajat, lähihoitajat, 
puheterapeutit, ohjaajat, sosiaalityöntekijät, 
röntgenhoitajat, psykologi, kätilö, toimintate
rapeutti ja kuntohoitaja. Vastaajat olivat kes
kimäärin 49vuotiaita ja työkokemusta heillä 
oli keskimäärin 21 vuotta, terveyskeskustyös
tä 18 vuotta.

Ketjuläheteiltä kysyttiin sekä ennen ket
julähettijakson alkua että ketjulähettijakson 
jälkeen onko erikoissairaanhoidon ja perus
terveydenhuollon välillä yhteistyön ongelmia 
ja jos on, mitä nämä ongelmat ovat. Lisäksi 
heille esitettiin yhteistyöhön liittyneitä väit
tämiä, joihin he vastasivat viisiportaisella as
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teikolla ”täysin samaa mieltä – täysin erimiel
tä”. Yhteistyöhön liittyneet väittämät kysyttiin 
uudelleen seurantakyselyssä. Seurantakyse
lyyn lisättiin kolme uutta yhteistyöväittämää. 
Ennakko ja palautekyselyissä selvitettiin 
myös onko ketjuläheteillä yhteistyökumppa
neita ketjulähettijakson työyksikössä. Ennen 
ketjulähettijakson alkua ketjuläheteiltä kysyt
tiin heidän yhteistyövalmiuksiaan.

Ketjulähettitoiminnan käynnistyessä eri
koissairaanhoitoon nimettiin yhteyshenkilöt, 
jotka huolehtivat ketjulähettijaksojen käytän
nön järjestelyistä. Yhteyshenkilöille lähetettiin 
kyselylomakkeet toiminnan käynnistyessä 
syksyllä 2006 sekä joulukuussa 2007. Hank
keen käynnistyessä lomakkeita lähetettiin 99 
ja vastauksia saatiin 57. Vuoden aikana yh
teyshenkilöitä tuli lisää ja osa heistä vaihtui. 
Erikoissairaanhoidon palautekyselyssä vuon
na 2007 oli mukana 44 vastausta.

Erikoissairaanhoidon kyselyyn vastanneis
ta oli vuonna 2006 lääkäreitä 23 ja hoitajia 33. 
Palautekyselyyn vastasi 15 lääkärien ja 29 
hoitajien yhteyshenkilöä. Suurin osa vastan
neista toimi esimiesasemassa. Iältään vastaa
jat olivat keskimäärin 50vuotiaita ja työko
kemusta heillä oli vuoden 2006 kyselyssä 
keskimäärin 25 vuotta ja vuoden 2007 palau
tekyselyssä 27 vuotta. Suurin osa työkoke
muksesta oli sairaalatyöstä. Alle puolella oli 
kokemusta terveyskeskustyöstä. Erikoissai
raanhoidon yhteyshenkilöiltä kysyttiin samat 
kysymykset kuin ketjuläheteiltäkin. Ainoas
taan jotkut yhteistyöväittämät muutettiin koh
dejoukolle sopiviksi.

Aineistojen käsittely

Ketjulähettien ja erikoissairaanhoidon yhteys
henkilöiden aineistot käsiteltiin erikseen. Lo
makkeet koodattiin tunnistenumerolla, mikä 
mahdollisti ketjuläheteiltä ennen jaksoa ja 
jakson jälkeen kerättyjen aineistojen yhdistä
misen. Täysin samaa mieltä ja jokseenkin sa
maa mieltä olevien vastaukset yhdistettiin 
luokaksi ”samaa mieltä”. Täysin eri mieltä ja 
jokseenkin eri mieltä olevien vastaukset yh
distettiin luokaksi ”eri mieltä”. Taustamuut
tujista työajan pituus jaettiin luokkiin 0–19 
vuotta ja 20 vuotta tai enemmän. Ammattiryh

mien välisen eron tarkastelua varten ammatit 
jaettiin luokkiin lääkärit ja muut ammatit.

Analyysimenetelminä käytettiin frekvens
sijakaumia ja ristiintaulukointia. Frekvens
sierojen tilastollista merkitsevyyttä tutkittiin 
khiin neliötestillä. Erikoissairaanhoidon vas
taajien osalta khiin neliötestin tuloksia ei ra
portoitu, koska testin edellytykset eivät täyt
tyneet pienen vastaajamäärän vuoksi.

Yhteistyön ongelmia kartoitettiin avoimel
la kysymyksellä. Kysymykseen vastattiin ly
hyesti yhdellä sanalla tai enintään muutamal
la lauseella. Kysymykseen annetut vastaukset 
pelkistettiin ja samaa asiaa kuvaavat vastauk
set ryhmiteltiin yhteen. Ryhmille annettiin 
niitä kuvaavat nimet. Ryhmittelyvaiheessa 
ennen ketjulähettijakson alkua ja ketjulähet
tijakson päättymisen jälkeen annetut vastauk
set yhdistettiin, koska ne eivät poikenneet 
toisistaan. Myös erikoissairaanhoidon yhteys
henkilöiden aloituskyselyssä ja palautekyse
lyssä antamat vastaukset yhdistettiin. Ryhmit
telyä jatkettiin yhdistämällä samaan teemaan 
liittyvät ryhmät yhteen ja muodostettaville 
uusille ryhmille annettiin teemaa kuvaavat 
nimet.

Tulokset

Yhteistyön ongelmat

Ketjulähetit

Ennen ketjulähettijakson alkua 65 % ketju
läheteistä oli sitä mieltä, että perusterveyden
huollon ja erikoissairaanhoidon välillä on 
yhteistyöhön liittyviä ongelmia. Lääkäreistä 
koki yhteistyön ongelmia 90 %, ero muihin 
ammattiryhmiin oli 33 prosenttiyksikköä 
(p < 0,001). Ennen ketjulähettijaksolle tuloa 
alle 20 vuotta työssä olleista 71 % oli sitä 
mieltä, että yhteistyössä on ongelmia. 20 vuot
ta tai enemmän työssä olleista samaa mieltä 
oli 60 %. Ryhmien välillä oli tilastollisesti 
merkitsevä ero (p = 0,039). Vastaajissa oli 
runsaasti (20 %) niitä, jotka eivät osanneet 
sanoa, onko yhteistyössä ongelmia.

Ketjulähettijakson jälkeen niiden ketjulä
hettien osuus joiden mielestä erikoissairaan
hoidon ja perusterveydenhuollon välillä on 
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yhteistyön ongelmia, oli vähentynyt kahdella 
prosenttiyksiköllä. Lääkärien vastauksissa 
vähennystä oli 10 prosenttiyksikköä. Muiden 
vastaajien osuus oli pysynyt ennallaan 57 
%:ssa. Lääkärien ja muiden ammattiryhmien 
välinen ero oli edelleen tilastollisesti merkit
sevä (p = 0,008). Ketjulähettijakson jälkeen 
lyhyen aikaa työssä olleiden mielestä yhteis
työn ongelmia oli hieman vähemmän (66 %) 
kuin ennen ketjulähettijaksoa (71 %). Pidem
pään työssä olleiden käsitykset yhteistyön 
ongelmien esiintymisestä (ennen jaksoa 60 %) 
eivät juuri muuttuneet ketjulähettijakson ai
kana (jakson jälkeen 58 %). Työssäolovuosien 
pituuden mukaan ryhmiteltyjen vastausten 
välillä oli edelleen tilastollisesti merkitsevä 
ero (p = 0,019). ”En osaa sanoa” vastanneiden 
osuus oli vähentynyt vain hieman.

Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöt

Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöistä oli 
ketjulähettitoiminnan käynnistyessä 42 vas
taajaa 54:stä sitä mieltä, että perusterveyden
huollon ja erikoissairaanhoidon välillä on 
yhteistyön ongelmia. Lääkäreistä sitä mieltä 
oli 20/23 ja muista hieman vähemmän. Pit
kään työssä olleiden yhteyshenkilöiden mie
lestä yhteistyössä oli enemmän ongelmia kuin 
lyhyen työkokemuksen omaavien mielestä.

Erikoissairaanhoidon palautekyselyssä 
niiden erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöiden 
määrä, jotka pitivät yhteistyötä ongelmallise
na, oli hieman vähentynyt. Lääkärien mielipi
teissä ei ollut eroja, mutta hoitajat ilmoittivat 
vähemmän yhteistyön ongelmia kuin ketjulä
hettitoiminnan käynnistyessä. Sen sijaan työ
kokemuksen pituuden yhteys yhteistyön on
gelmiin oli muuttunut. Palautekyselyssä yh
teistyön ongelmia oli enemmän lyhyen työko
kemuksen omaavilla.

Sekä ketjulähettien että erikoissairaanhoi
don yhteyshenkilöiden vastauksissa tärkeim
mäksi yhteistyön ongelmaksi nousi tiedonkul
ku (taulukko 1). Muita yhteistyön ongelmia 
olivat toisten toiminnan huono tunteminen, 
resurssi ja aikapula, henkilökunnan vaihtu
minen, heikko tavoitettavuus, ongelmat hoi
toprosesseissa, sekä asenteet. Ketjulähetit 
mainitsivat lisäksi puutteet toiminnan koordi

noinnissa. Erikoissairaanhoidon yhteyshenki
löt nostivat esiin puutteet perusterveyden      
huollon osaamisessa ja vastuunotossa. Yhteis
työn ongelmat eivät eronneet toisistaan ennen 
ketjulähettijaksoa ja sen jälkeen.

Ketjulähettijakson välittömät  
vaikutukset yhteistyöhön

Ketjulähetit

Ketjuläheteille esitettiin kaksi tiedonkulkuun 
liittynyttä väittämää sekä ennen ketjulähetti
jaksoa että ketjulähettijakson jälkeen. Ketju
lähetit ottivat ketjulähettijakson jälkeen 
useammin kuin ennen ketjulähettijaksoa kan
taa kysymykseen hyödynnetäänkö erikoissai
raanhoidossa lähetteeseen kirjattuja tietoja 
(taulukko 2). Ketjulähettijaksolla lisääntyi 
niiden osuus, joiden mielestä erikoissairaan
hoidossa ei hyödynnetä lähetteeseen kirjattu
ja tietoja. Ennen ketjulähettijaksoa sitä mieltä 
oli 15 % ketjuläheteistä ja jakson jälkeen 
26 %. Ketjulähettijakson jälkeen puolet vas
taajista arvioi palautteen saamisen erikoissai
raanhoidosta toimivan hyvin. Tyytyväisten 
osuus lisääntyi jakson aikana kymmenellä 
prosenttiyksiköllä.

Selvin muutos ketjulähettijakson aikana 
tapahtui erikoissairaanhoidon työntekijöiden 
toimintamahdollisuuksien tuntemisessa (tau
lukko 2). Ennen ketjulähettijaksoa erikoissai
raanhoidon toimintamahdollisuudet tunsi hy
vin 14 % ketjulähettijaksolle tulevista terveys
keskuksen työntekijöistä. Ketjulähettijakson 
jälkeen toimintamahdollisuudet hyvin tunte
neiden osuus nousi 33 %:lla. Samalla ”en osaa 
sanoa” vastanneiden osuus pieneni kymme
nellä prosenttiyksiköllä. Toimintamahdolli
suuksien lisäksi ketjulähettijaksolla opittiin 
tuntemaan yhteistyökumppaneita. Ennen ket
julähettijaksoa vähintään yhden yhteistyö
kumppanin ketjulähettijakson yksikössä nime
si 32 % ketjuläheteistä ja jakson jälkeen 69 %. 
Ketjuläheteistä 92 % piti hyvinä valmiuksiaan 
luoda kontakteja.

Ketjulähetit eivät pitäneet hoitoketjuja 
turhina (taulukko 2). Ketjulähettijakso vah
visti tätä käsitystä. Ketjulähettien oli jakson 
jälkeen helpompi muodostaa käsitys siitä toi
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Taulukko 1. Ketjulähettien ja erikoissairaanhoidossa työskentelevien ketjulähettitoiminnan yhteys
henkilöiden käsityksiä erikoissairaanhoidon (esh) ja perusterveydenhuollon (pth) välisen yhteistyön 
ongelmista.

Ketjulähetit Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöt

Tiedonkulku Tiedonkulku yleensä
Puuttuvat tai hitaasti tulevat hoitopalautteet
Puutteelliset hoitoohjeet
Erilaiset kirjauskäytännöt
Tietojen hyödyntäminen
Tietojärjestelmien yhteensopimattomuus ja 
sähköisen viestinnän ongelmat
Tietosuoja

Tiedonkulku yleensä
Tiedonkulku perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon
Erilaiset tietojärjestelmät
Tiedonkulku jatkohoidon yhteydessä

Toisen toiminnan 
tunteminen

Puutteet toisen työn, toimintatapojen ja 
resurssien tuntemisessa 
Pth:n toimintamahdollisuuksien tuntemisen 
puute esh:ssa (esim. jatkohotio)
Pth:ssa potilaan ohjausta hankaloittava esh:n 
tuntemisen puute
Esh:ssa tiedon puutetta kuntien hoito
mahdollisuuksien eroista
Esh:ssa ymmärryksen puutetta terveys
keskustyön laajaalaisuudesta

Puutteet toisen työn, toimintatapojen ja resurssien tuntemisessa 
Puutteet toisten osaamisen tuntemisessa
Tiedon puute pth:ssa hoidettavista asioista
Tiedon puute toisen tekemisestä – luulojen ja epäilysten 
syntyminen

Resurssipula Resurssipula puolin ja toisin
Vastakkainasettelua provosoiva resurssipula
Pth:n toteuttamisessa ratkaisevaa raha
Pth:n puute hoitopaikoista ja henkilökunnasta 

Resurssipula puolin ja toisin
Hoitopaikkojen puute
Palvelujen karsiminen taloudellisista syistä
Esh:n syyllistäminen tarpeettomista hoidoista 
Resurssien epätasainen jakautuminen
Resurssipulasta johtuva potilaiden ”pallottelu”

Aikapula Ajan puute, kiire
Puuttuvat konsultaatioajat 
Aikataulujen yhteensovittaminen

Ajan puute puolin ja toisin, kiire
Terveyskeskusten työntekijöiden ehtiminen hoitoneuvotteluihin
Aikataulujen yhteensovittaminen

Tavoitettavuus Puuttuvat yhteystiedot, puhelimitse 
tavoittaminen vaikeaa
Puuttuvat yhteyshenkilöt, ei tietoa keneltä 
kysyä hoitoohjeita
Verkostopalaverien vähäisyys
Kontaktien vähäisyys

Puuttuvat yhteystiedot, hankalat soittoajat
Puuttuvat yhteistyöverkostot ja yhteistyörakenteet
Vähäiset kontaktit ja reviireillä pysyminen
Kasvottomat organisaatiot

Ongelmat 
hoitoprosesseissa

Esh:ssa ongelmia potilaan kokonaistilanteen 
arvioimisessa 
Jonot joillain erikoisaloilla
Potilaiden ohjautuminen oikeaan paikkaan
Epäselvyydet potilaan tilanteesta
Yhteisten hoitolinjojen puuttuminen
Lähete ja palautetiedon varassa toimiminen
Lähetteiden sisällölliset ongelmat
Vastuunotto potilaasta

Siirtymävaiheen rajapintatoiminta
Potilaan oikeaaikainen ohjautuminen erikoissairaanhoitoon
Yhtenäisten lähetekriteerien ja konsultaatioiden puute
Puutteelliset lähetteet
Jatkohoidon järjestyminen 
Ongelmat potilaan prosessin toimivuudessa
Yhteisten hoitolinjojen puuttuminen
Ristiriitaisen tiedon jakaminen potilaalle
Tehdyn suunnitelman toimimattomuus

Henkilökunnan 
vaihtuminen

Henkilöiden vaihtuminen molemmin puolin Henkilökunnan liiallinen vaihtuvuus

Asenteet Asenteet
Pth:n arvostuksen puute
Esh:n pitäminen arvokkaampana
Motivaation puute
Kuppikunnat
Eri ajatusmalli

Asenteet
Toisen työn ja osaamisen arvostaminen
Esh:n yliarvostus

Koordinoimattomuus Asioiden yhteensovittaminen ja odottaminen
Toiminnan päällekkäisyys ja työnjaon 
epäselvyys
Toimintamallien puuttuminen

Osaamisen ja 
vastuunoton 
puutteet perus
terveyden
huollossa

Puutteet perusterveydenhuollon osaamisessa
Koulutustarve harvinaisista sairauksista 
Eritasoiset terveyskeskukset
Uusien vastuiden ottamisen kangertelu 
Itsenäisen vastuunoton vähentyminen
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mivatko hoitoketjut käytännössä (muutospro
sentti –11 %). Ketjuläheteistä oli palauteky
selyssä 12 % sitä mieltä, että hoitoketjut eivät 
toimi käytännössä.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveyden
huollon välistä yhteistyötä piti sujuvana 76 % 
ketjuläheteistä (taulukko 2). Ketjulähettijak
son jälkeen käsitys yhteistyön sujuvuudesta 
vahvistui. Ketjulähettijaksolle tulevista ter
veyskeskusten työntekijöistä 98 % oli sitä 
mieltä, että hänellä on hyvät valmiudet tehdä 
yhteistyötä. Moniammatillista yhteistyötä piti 
vaikeana 12 % ketjuläheteistä (taulukko 2). 
Ketjulähettijakson jälkeen vastaukset eivät 
muuttuneet. Ketjuläheteillä oli paljon myön
teisiä kokemuksia yhteistyöstä eri ammatti
ryhmien kanssa sekä terveyskeskuksissa että 
erikoissairaanhoidossa. Ennen jaksoa 41 % 
ketjuläheteistä oli sitä mieltä, että terveyskes
kustyössä aika ei riitä moniammatilliseen yh
teistyöhön. Ketjulähettijakson jälkeen sitä 
mieltä oli enää 31 %.

Ennen ketjulähettijaksoa alle puolen mie
lestä terveyskeskustyötä ei arvosteta (tauluk
ko 2). Jakson jälkeen heidän määränsä oli 
hieman vähentynyt. Ketjuläheteistä 90 % oli 
sitä mieltä, että hänellä on hyvät valmiudet 
toimia perusterveydenhuollon asiantuntija
na.

Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöt

Ketjulähettitoiminnan käynnistyessä lähes 
kaikki erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöt 
olivat sitä mieltä, että heillä on hyvät val
miudet toimia erikoissairaanhoidon asiantun
tijoina (96 %), tehdä yhteistyötä (99 %) ja 
luoda kontakteja (95 %). Suurin osa piti eri
koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
välistä yhteistyötä sujuvana (taulukko 3). Lä
hes kaikilla oli myös myönteisiä kokemuksia 
yhteistyöstä terveyskeskuksen eri ammattiryh
mien kanssa. Erikoissairaanhoidon vastauk
sissa ei ollut juurikaan eroja ennakko ja pa
lautekyselyjen välillä.

Ketjulähettijaksot eivät parantaneet eri
koissairaanhoidon yhteyshenkilöiden perus
terveydenhuollon toimintamahdollisuuksien 
tuntemista (taulukko 3). Heidän oli vaikea 
vastata erityisesti lähetteisiin, terveyskeskuk

sen toimintaan ja toimintamahdollisuuksiin 
liittyneisiin kysymyksiin. Erikoissairaanhoi
don palautekyselyyn vastanneista 36 % oli 
sitä mieltä, että hoitoketjut eivät toimi käytän
nössä. Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöis
tä yli puolet oli sitä mieltä, että terveyskes
kuksista tulee yleensä hyviä lähetteitä. He 
myös pitivät terveyskeskusten toimintaa pää
osin korkeatasoisena.

Ketjulähettijakson vaikutukset  
yhteistyöhön pitkän aikavälin  
seurannassa

Seurantakyselyn vastaukset analysoitiin erik
seen sekä koko aineistosta että vain hankeai
kana vuosina 2006–2007 ketjulähettijaksolla 
käyneiden vastauksista. Vastaukset eivät eron
neet toisistaan. Tässä esitetään vertailtavuu
den säilymisen vuoksi vain hankeaikana ket
julähettijaksolla käyneiden vastaukset.

Erikoissairaanhoidon työntekijöiden toi
mintamahdollisuudet hyvin tuntevien osuus 
oli seurantatutkimuksessa 28 % (taulukko 2). 
Määrä oli pienentynyt puolella ketjulähetti
jakson jälkeiseen tilanteeseen verrattuna, mut
ta oli edelleen puolet suurempi kuin ennen 
ketjulähettijaksoa. Käsitys siitä, ettei erikois
sairaanhoidossa hyödynnetä lähetteeseen kir
jattuja tietoja, oli pysynyt ketjulähettijakson 
jälkeisellä tasolla.

Ketjulähettijaksolla tapahtunut muutos 
vastauksissa väitteisiin palautteen saaminen 
erikoissairaanhoidosta toimii hyvin ja terve
yskeskustyössä aika ei riitä moniammatilli
seen yhteistyöhön ei ollut pysyvä. Seurannas
sa palautteen saamista erikoissairaanhoidosta 
piti toimivana 46 % vastaajista.

Pitkäaikaisseurannassa hoitoketjuja pidet
tiin edelleen tärkeinä ja vastaajilla oli myön
teisiä kokemuksia yhteistyöstä sekä erikois
sairaanhoidon että perusterveydenhuollon 
ammattiryhmien kanssa kuten ketjulähettijak
son yhteydessä tehdyissä kyselyissäkin. Muu
tosta ei tapahtunut myöskään kysymyksessä 
koettiinko moniammatillinen yhteistyö vai
keaksi.

Seurantatutkimuksessa niiden osuus oli 
lisääntynyt, joiden mielestä erikoissairaanhoi
don ja perusterveydenhuollon välinen yhteis
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työ ei suju. Aiempaa useampi oli myös sitä 
mieltä, että hoitoketjut eivät toimi käytännös
sä. Muutosta ketjulähettijakson jälkeiseen ti
lanteeseen oli 11 prosenttiyksikköä.

Puolella (50 %) ketjuläheteistä oli mieles
tään toimivat verkostot erikoissairaanhoidon 
työntekijöiden kanssa. Organisaatiorajojen yli 
tapahtuvan hoidon koordinaatiota piti puut
teellisena 74 % seurantakyselyyn vastanneis
ta. Puolet vastaajista (50 %) oli sitä mieltä, 

että erikoissairaanhoidon kanssa tehtävää yh
teistyötä vaikeuttavat puutteelliset resurssit.

Pohdinta

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää perus
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
työntekijöiden välisen yhteistyön toimivuutta. 
Tutkimuksessa selvitettiin myös vaikuttaako 

Taulukko 3. Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöiden mielipiteitä yhteistyöstä ketjulähettitoi
minnan käynnistyessä vuonna 2006 (N = 56) ja palautekyselyssä syksyllä 2007 (N = 44). 
Väittämät on järjestetty muutoksen suuruusjärjestyksen mukaan. 

Samaa mieltä En osaa sanoa

2006 2007 Muu tos 2006 2007 Muu tos
% % % % % %

Myönteisesti viritetyt väittämät

Lähetteet sisältävät riittävästi tietoa 
hoidon kiireellisyyden arvioimiseksi 46 52 6 18 27 9

Minulla on myönteisiä kokemuksia 
yhteistyöstä terveyskeskuksen eri 
ammattiryhmien kanssa 93 93 0 04 00 –4–

Minulla on myönteisiä kokemuksia 
yhteistyöstä erikoissairaanhoidon eri 
ammattiryhmien kanssa 98 98 0 00 00 0

Perusterveydenhuollosta tulee yleensä 
hyviä lähetteitä 59 59 0 14 18 4

Toiminta terveyskeskuksissa on pääosin 
korkeatasoista 68 64 –4– 29 21 –8–

Tunnen perusterveydenhuollon 
työntekijöiden toimintamahdollisuudet 
hyvin 29 25 –4– 11 14 3

Kielteisesti viritetyt väittämät

Perusterveydenhuollon ja erikois
sairaanhoidon välinen yhteistyö ei suju 21 18 –3– 04 00 –4–

Moniammatillinen yhteistyö on vaikeaa 20 18 –2– 00 02 2

Hoitoketjut ovat turhia 02 02 0 05 05 0

Hoitoketjut eivät käytännössä toimi 30 36 6 11 02 –9–

Terveyskeskustyössä aika ei riitä 
moniammatilliseen yhteistyöhön 16 25 9 48 43 5
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ketjulähettitoiminta työntekijöiden käsityksiin 
yhteistyöstä. Perusterveydenhuollon ja eri
koissairaanhoidon välinen yhteistyö sujui 
pääosin hyvin, vaikka terveyskeskusten ja eri
koissairaanhoidon työntekijöiden mielestä 
yhteistyössä oli myös ongelmia. Pitkäaikais
seurannassa yhteistyön sujuvuutta pidettiin 
aiempaa huonompana. Ketjulähettitoiminta 
lisäsi erikoissairaanhoidon toimintamahdolli
suuksien tuntemista, mikä oli myös jokseen
kin pysyvä muutos. Käsitys lähetteeseen kir
jattujen tietojen puutteellisesta hyödyntämi
sestä erikoissairaanhoidossa osoittautui pysy
väksi. Ketjulähettijaksot lisäsivät tietoisuutta 
yhteistyökysymyksistä, mikä näkyi myös seu
rannassa.

Tutkimuksen luotettavuus

Ketjulähetit vastasivat hyvin sekä ennakko 
että palautekyselyihin. Vastaukset kuvaavat 
hyvin ketjulähettijaksolle lähtevien terveys
keskusten työntekijöiden mielipiteitä perus
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
välisestä yhteistyöstä. Sen sijaan seurantatut
kimuksessa ei tavoitettu kattavasti kaikkia 
ketjulähettijaksolla käyneitä. Työelämässä 
tapahtuu paljon muutoksia ja työntekijöiden 
vaihtuvuus on suuri, osa oli myös siirtynyt jo 
eläkkeelle. Lomakkeen saaneetkaan eivät vas
tanneet seurantakyselyyn yhtä kattavasti kuin 
välittömästi ketjulähettijakson yhteydessä to
teutettuihin kyselyihin.

Seurantakyselyn tulosten luotettavuutta 
lisää se, että ketjulähettijaksolla vuosina 2006 
–2007 käyneiden vastaukset olivat hyvin lä
hellä hankeajan jälkeen vuosina 2008–2011 
käyneiden ketjulähettien vastauksia. Ketjulä
hettien vastauksia ei voi suoraan yleistää kaik
kiin terveyskeskusten työntekijöihin. Oletet
tavaa on, että ketjulähettijaksolle hakeutuu 
ensisijaisesti sellaisia työntekijöitä, jotka ovat 
kiinnostuneita sekä oman työnsä kehittämises
tä että erikoissairaanhoidon ja perusterveyden
huollon välisen yhteistyön parantamisesta.

Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöiden 
vastausten luotettavuutta heikentää vastaajien 
pieni määrä. Ketjulähettejä kävi joillain vas
tuualueilla runsaasti ja toisilla hyvin vähän tai 
ei lainkaan. Sen vuoksi kokemus ketjulähet

titoiminnasta vaihteli erikoissairaanhoidon 
osalta. Vähäisen kokemuksen vuoksi osa yh
teyshenkilöistä jätti myös vastaamatta.

Ennakko ja palautekyselyt kehitettiin en
nen ketjulähettitoiminnan käynnistymistä pie
nessä asiantuntijaryhmässä. Koska toiminta 
käynnistyi nopealla aikataululla rahoituspää
töksen saapumisen jälkeen, ei kyselylomak
keita ehditty varsinaisesti pilotoida. Sen sijaan 
niitä arvioitiin koko hankevaiheen ajan. Ky
symystä aiemmasta kokemuksesta sairaala
työstä ei ymmärretty yksiselitteisesti, minkä 
vuoksi sitä ei käytetty taustamuuttujana. Ky
selylomaketta ei kuitenkaan haluttu vertailta
vuuden vuoksi muuttaa hankkeen aikana.

Tulosten tarkastelu

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoi
don välistä yhteistyötä piti sujuvana 84 % 
ketjulähettijaksolle tulevista, pitkäaikaisseu
rannassa yhteistyötä piti sujuvana enää 71 %. 
Aiemmassa erikoissairaanhoidon ja peruster
veydenhuollon työntekijöille suunnatussa ky
selytutkimuksessa yhteistyön koki sujuvaksi 
66 % vastanneista (Asikainen ym. 2008). Yh
teistyön sujuvuuteen vaikuttavat alueelliset 
tekijät. Asikaisen ym. tutkimus on tehty eri 
sairaanhoitopiirin alueella kuin ketjuläheteil
le suunnattu kysely. Tyytyväisten osuuden 
lasku seurantakyselyssä voi johtua todellises
ta yhteistyön heikkenemisestä tai se voi olla 
seurausta silmien avautumisesta yhteistyön 
epäkohdille.

Yhteistyön sujumisesta huolimatta yli 
puolet oli sitä mieltä, että yhteistyössä oli on
gelmia. Ongelmalliseksi yhteistyön kokivat 
erityisesti lääkärit. Perinteiset yhteistyömuo
dot kuten lähete ja palautekäytännöt ovat 
keskeinen osa lääkärien työtä, minkä vuoksi 
heidän on muita ammattiryhmiä helpompi 
tunnistaa yhteistyön ongelmakohtia. Erilaisis
ta yhteistyötilanteista saadut kokemukset vai
kuttavat siihen miten yhteistyö koetaan. Ket
julähettijakso on erityisesti lyhyemmän aikaa 
työelämässä olleille hyvä tilaisuus saada lisää 
käytännön kokemusta yhteistyöstä. Suora 
vuorovaikutus lisää parhaiten ymmärrystä yh
teistyöhön vaikuttavista tekijöistä (McNama
ra ym. 2011).
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Kuten aiemmissa tutkimuksissa, yhteis
työn ongelmia oli erityisesti tiedonkulussa 
(Ruuska & HaukkapääHaara 2004; Asikainen 
ym. 2008). Monet kritisoivat palautteen saan
nin hitautta tai puutteita hoitoohjeissa. Tie
donkulun todellinen parantuminen edellyttää 
sekä tietojärjestelmäuudistuksia että toimin
takäytäntöjen muutoksia. Resurssien puute ja 
henkilökunnan runsas vaihtuminen selittivät 
osaltaan yhteistyön hankaluutta. Tavoitetta
vuuden parantaminen ja hoitoprosessien sel
kiyttäminen edellyttävät yhteistä sopimista 
asioista. Monet yhteistyökäytännöt toimivat 
jo nyt hyvin, näistä tässä tutkimuksessa nousi 
esiin toimivat hoitoketjut.

Ketjulähettijakso osoittautui hyväksi kei
noksi käytännön tason yhteistyökysymysten 
käsittelemisessä. Parhaiten se näkyi toisen 
toimintaan tutustumisen ja verkostojen luomi
sen kautta. Ketjulähettitoiminnan käynnistä
miseen liittyneessä selvityksessä perustervey
denhuollon työntekijät kokivat omat verkostot 
erikoissairaanhoidossa puutteelliseksi (Salu
nen ym. 2008). Perusterveydenhuollon työn
tekijöillä oli myös suurempi tarve luoda hen
kilökohtaisia verkostoja erikoissairaanhoidos
sa työskentelevien kanssa kuin erikoissairaan
hoidon työntekijöillä perusterveydenhuollos
sa työskentelevien kanssa. Ketjulähettijakso 
antaa sekä terveyskeskuksissa että sairaanhoi
topiirissä työskenteleville hyvän tilaisuuden 
tutustua toisiinsa. Tätä tukee se, että sekä eri
koissairaanhoidon että perusterveydenhuollon 
vastaajat pitivät hyvinä omia valmiuksiaan 
luoda kontakteja ja tehdä yhteistyötä.

Ketjuläheteillä oli jo entuudestaan run
saasti myönteisiä kokemuksia yhteistyöstä 
erikoissairaanhoidon työntekijöiden kanssa ja 
ketjulähettijakso vahvisti kokemuksia edel
leen. Myös verkostojen määrä lisääntyi mer
kittävästi ketjulähettijakson aikana. Tämä 
antaa hyvän pohjan sille, että luodut verkostot 
myös parantavat käytännön yhteistyötä esim. 
konsultaatioiden muodossa. Seurannassa kui
tenkin vain puolet ketjuläheteistä ilmoitti 
omaavansa toimivat verkostot erikoissairaan
hoidon työntekijöiden kanssa. Toiminnan 
luonteesta johtuen perusterveydenhuollon 
työntekijöillä on tarvetta yhteistyöhön useiden 
eri erikoisalojen kanssa. Yksittäinen ketjulä

hettijakso voi parhaimmillaankin täyttää vain 
osan yhteistyökumppaneihin tutustumisen tar
peesta. Verkostojen ylläpito ketjulähettijakso
jen jälkeen edellyttää myös säännöllistä toi
mijoiden välistä vuorovaikutusta.

Yhtenä yhteistyön ongelmana pidettiin 
sitä, ettei tunneta riittävästi toisen organisaa
tion toimintaa. Ketjulähettijakso kuitenkin 
paransi merkittävästi toisten toiminnan tunte
mista. Muutos osoittautui myös pysyväksi. 
Yhteistyö on helpompaa, kun tiedetään mitä 
yhteistyökumppani tekee ja miten hän toimii 
(Salunen ym. 2012). Myös muualla tehdyissä 
tutkimuksissa henkilökohtaisten suhteiden 
kehittäminen ja ylläpitäminen on osoittautu
nut tärkeäksi erikoissairaanhoidon ja perus
terveydenhuollon työntekijöiden välisen yh
teistyön parantamisessa (Berendsen ym. 2007; 
McNamara ym. 2011). Hollantilaisessa tutki
muksessa yleislääkärit halusivat käydä puhe
linkeskusteluja potilasasioissa sellaisen eri
koislääkärin kanssa, jonka he tunsivat ennes
tään. Lisäksi henkilökohtainen tunteminen 
johti myös toistensa työtapojen parempaan 
ymmärtämiseen. Monet haastatelluista pitivät 
henkilökohtaisten suhteiden luomista niin tär
keänä, että he olivat sen vuoksi valmiit aloit
tamaan uusien yhteistyömallien kehittämisen. 
Yhteistyöstä katsottiin olevan etua erityisesti 
vakavasti sairaiden ja iäkkäiden potilaiden 
kohdalla. Yhteistyöasteen lisääntymien no
peutti myös läheteprosessia. (Berendsen ym. 
2007.)

Perusterveydenhuollon ketjulähettijaksot 
erikoissairaanhoidossa eivät juuri lisänneet 
erikoissairaanhoidossa työskentelevien yh
teyshenkilöiden perusterveydenhuollon työn 
tuntemista. Syynä tähän voi olla se, että kaik
ki yhteyshenkilöt eivät itse toimi ketjulähet
tien ohjaajana, vaan heidän tehtävänsä on 
organisoida ketjulähettijakson käytännön jär
jestelyt omassa yksikössä. Toisaalta pelkkä 
ketjulähetin kanssa keskusteleminen ei vält
tämättä vielä lisää toisen työn tuntemista, 
vaan vasta itse näkeminen ja kokeminen aut
tavat ymmärtämään mitä toisen työ todelli
suudessa on. Ketjulähettijaksot ovat mahdol
lisia myös toiseen suuntaan, jolloin sairaan
hoitopiirin työntekijät voivat mennä viikoksi 
terveyskeskukseen työhön. Erikoissairaanhoi
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don työntekijät eivät kuitenkaan ole tätä mah
dollisuutta hyödyntäneet muutamaa yksittäis
tä ketjulähettijaksoa lukuun ottamatta.

Erikoissairaanhoidossa voitaisiin hyödyn
tää ketjulähettien asiantuntemusta nykyistä 
enemmän. Ketjulähetit arvioivat omat valmiu
tensa toimia perusterveydenhuollon asiantun
tijana hyviksi. Se antaa heille hyvän pohjan 
toimia perusterveydenhuollon viestinviejinä 
ketjulähettijakson aikana.

Terveydenhuollon eri sektorit näkevät po
tilaan tilanteen eri perspektiiveistä, myös 
työskentelytavat ja toimintakulttuurit ovat 
erilaiset (Tanttu 2007). Erikoissairaanhoidos
sa potilaan tilannetta arvioidaan sairauslähtöi
sesti usein hyvinkin kapean erikoisalan näkö
kulmasta, kun taas perusterveydenhuollossa 
lähtökohtana on laajaalainen potilaan koko
naistilanteen ymmärtäminen. Pirstaleinen, 
monitoimijainen terveydenhuoltojärjestelmä 
edellyttää työntekijöiden välistä jatkuvaa dia
logia sekä työntekijöiden ymmärrystä komp
leksisen kokonaisuuden osatekijöistä (Merta
la 2011). Ketjulähettijaksolla käyneiden työn
tekijöiden usko terveyskeskustyön arvostami
seen oli pitkäaikaisseurannassa vähentynyt. 
Työskentely erilaisessa todellisuudessa voi 
vähentää toisen ymmärtämistä ja arvostamis
ta. Siksi tarvitaan samaa potilasta hoitavien 
henkilöiden kohtaamisia. On tärkeää, että 
työntekijät oppivat ymmärtämään toistensa 
rooleja ja miten heidän työnsä täydentävät 
toisiaan (Kvamme ym. 2001). Samalla myös 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuol
lon välinen vastakkainasettelu vähenee.

Onnistuneen yhteistyön perusedellytys on 
keskinäinen luottamus. Pelkkä rooliin tai or
ganisaatioon sidottu luottamus ei nykyyhteis
kunnassa riitä, vaan luottamus on ansaittava 
sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta (Parviai
nen 2006). Henkilökohtaisen tuntemisen myö
tä luottamus toista ja toisen osaamista kohtaan 
vähitellen kasvaa (SaarenSeppälä 2006). Vas
tavuoroisen luottamuksen kasvaessa luodaan 
yhteinen perusta potilaan hoidolle. Potilaalle 
se näkyy parempana hoidon jatkuvuutena ja 
ammattilaisten välillä tapahtuvan tiedon pa
rantuneena välittymisenä (McNamara ym. 
2011). Ketjulähettijaksot ovat yksi keino pois
taa ennakkoluuloja, vahvistaa potilaita eri 

organisaatioissa hoitavien ammattilaisten vä
listä luottamusta ja keskinäistä arvostusta sekä 
sitä kautta parantaa hoidon sujuvuutta.

Eri organisaatioissa toimivien työntekijöi
den välinen yhteistyö tarvitsee toimiakseen 
riittävästi aikaa ja toimintamahdollisuuksia. 
Organisaatioiden tehtävänä on tukea vuoro
vaikutussuhteiden luomista, käyttöä ja ylläpi
toa. Pysyvät yhteistyön kehittämisen muodot 
ovat tärkeitä jo senkin vuoksi että työntekijöi
den vaihtuvuus on suurta. Mahdollinen eri
koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
tuleva rakenteellinen yhdentyminen ei poista 
ketjulähettitoiminnan kaltaisten tutustumis
mahdollisuuksien tärkeyttä. Päinvastoin niitä 
tarvitaan entistä enemmän, jotta erilaisista 
viitekehyksistä tulevat työntekijät voivat työs
kennellä onnistuneesti yhdessä.

Ketjulähettijakso laajensi näkökulmaa 
oman työn ulkopuolelle. Myös käsitys mer
kittävistä yhteistyökysymyksistä muuttui ket
julähettijakson aikana. Ketjulähettijakso 
muutti esimerkiksi ketjulähettijaksolla käynei
den käsitystä tiedonkulusta. Palautteen saami
seen oltiin tyytyväisempiä ketjulähettijakson 
jälkeen, toisaalta samalla oltiin tyytymättö
mämpiä siihen miten erikoissairaanhoidossa 
hyödynnetään lähetteisiin kirjattuja tietoja. 
Näistä vain tyytymättömyyden kasvu lähet
teeseen kirjattujen tietojen hyödyntämisestä 
oli pysyvää. Myös omia toimintakäytäntöjä 
oltiin valmiita muuttamaan yhteistyötä parem
min palvelevaksi. Pelkästään hoidon koordi
naation parantaminen nykyisestä edellyttää 
uusien yhteisten toimintatapojen luomista.

Pitkäaikaisseurannassa oli useissa yhteis
työkysymyksissä havaittavissa kriittisyyden 
lisääntymistä. Mitä kauemmin ketjulähettijak
sosta on kulunut aikaa, sitä todennäköisemmin 
vastauksiin vaikuttavat muut selittävät tekijät. 
Ketjulähettijakso muuttaa käsityksiä, mutta 
myöhemmin asiat unohtuvat ja muualta tule
vat vaikutteet nousevat vahvemmin esille. 
Kriittisyyden lisääntymistä voi selittää se, että 
yhteistyön ongelmat ovat olleet viime aikoina 
paljon esillä. Lisääntyneet säästöpaineet ja 
epävarmuus tulevasta terveydenhuollon ra
kennemuutoksesta voivat myös lisätä vastak
kainasettelua ja pelkoa omasta tulevaisuudes
ta.
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Pitkäaikaisseurannassa ”en osaa sanoa” 
vastanneiden osuus oli pysynyt suunnilleen 
ketjulähettijakson jälkeisellä tasolla. Se viittaa 
tietoisuuden lisääntymiseen. Ketjulähettijakso 
avasi silmiä ja voi olla, että se myös lisäsi 
rohkeutta tuoda epäkohtia esille. Kehittämisen 
näkökulmasta se on hyvä asia. Ketjulähetti
jaksolla ilmenneiden yhteistyökysymysten 
käsittelemisessä ja eteenpäin viemisessä ket
julähetti tarvitsee kuitenkin oman työyhteisön 
ja esimiehen tukea.

Yhteenveto

Tässä tutkimuksessa erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä ku
vataan työntekijöiden näkökulmasta. Yksilöi
den näkökulman lisäksi tulee jatkossa kiinnit
tää huomio koko työyhteisön toimintaan. Or
ganisaatioiden välinen yhteistyö sujuu parhai
ten, jos yhteistyötä tukevat toimintatavat ote
taan käyttöön koko työyhteisössä. Ketjulähet
tijakson kokemuksia ja jaksoilla luotuja yhteis
työsuhteita voidaan hyödyntää tehokkaimmin 
niissä työyhteisöissä, joihin on luotu käyttöön
ottoa tukevat kehittämisen rakenteet.

Perinteisten erikoissairaanhoidon ja perus
terveydenhuollon paradigmojen sijasta toi
minnan lähtökohdaksi tulisi nostaa potilaan 
näkökulma. Tärkeintä on se, miten eri toimijat 
yhdessä tukevat potilasta selviämään hänen 
oman hoitoprosessinsa eri vaiheissa. Ketjulä
hettitoiminta voi osaltaan auttaa ammattilaisia 
ymmärtämään erilaisissa toimintaympäristöis
sä hoitonsa aikana liikkuvan potilaan koko
naisprosessia samalla, kun käsitys muualla 
annettavasta hoidosta selvenee.

Tavoitteena on, että ammattilaisten väli
sestä toimivasta yhteistyöstä hyötyy viimekä
dessä potilas. Erikoissairaanhoidossa tai pe
rusterveydenhuollossa työskentelevät eivät 
välttämättä tunnista kaikkia yhteistyön ongel
mia, vaan ne näyttäytyvät ainoastaan potilail
le. Tässä tutkimuksessa ei selvitetty potilaiden 
näkemyksiä yhteistyön toimivuudesta ja on
gelmista. Jotta yhteistyötä voisi analysoida 
kokonaisuudessaan, tulee jatkossa myös poti
laiden näkemykset selvittää.

Ketjulähettitoiminnalle on ollut selvä tar
ve. Sen avulla on pystytty lisäämään yhteis

työtä ja työntekijöiden välistä verkostoitumis
ta ja toistensa työn tuntemista.
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