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Abstract

The purpose of the study was to describe adherence to health regimens and the factors associated
with it. In addition, the study evaluate the effects of nurse-led case management intervention on
frequent attenders.

The study is a quasi-experimental intervention study in which the participants were measured
at the initial stage of the study (whole study group n = 462), one-year follow-up (intervention
group n = 200 and control group n = 166) and 2 years follow-up (intervention group n = 161 and
control group n = 153). The study answered three research questions. The first research question
described adherence to health regimens and the factors associated with it on frequent attenders.
The second research question with an intervention and control group evaluated the effects of the
intervention on frequent attenders’ adherence to health regimens, depression, somatization, and
hypochondriasis. The third research question with an intervention and control group evaluated the
effects of the intervention on the quality of life, sense of coherence, and daily activities. The data
were collected using structured instruments and analyzed using descriptive statistics and methods.

Frequent attenders adhered well to health regimens. The variables that predict the best
adherence to health regimens were feeling responsible for self-care, carrying out self-care, and
receiving medical care. The intervention had a positive effect on customers’ somatization,
depression symptoms, and adherence to health regimens. In the intervention group,
hypochondriasis increased. Hypochondriacal beliefs were more common among those who had
poor adherence to health regimens. These results indicated a correlation between the quality of life
and amount of daily activities and between the sense of coherence and the quality of life among
frequent attenders. The findings can be utilized when designing better evidence-based service
processes, and models for frequent attenders needs.

Keywords: adherence, chronic disease, daily activities, depression, frequent attender,
hypochondriasis, intervention, nurse-led case management, primary care, quality of life,
sense of coherence, somatization





Hirsikangas, Sari, Hoitoon sitoutuminen, siihen yhteydessä olevat tekijät ja
palveluohjausintervention vaikutukset terveyspalveluja paljon käyttävillä asiakkailla. 
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden hoitoon
sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin palveluohjau-
sintervention vaikutuksia terveyspalveluja paljon käyttäviin asiakkaisiin.

Tutkimus oli kvasikokeellinen interventiotutkimus, jossa mittauspisteitä olivat alkumittaus
(koko tutkimusjoukko n = 462) sekä vuoden seurantamittaus (interventioryhmä n = 200 ja kont-
rolliryhmä n = 166) ja kahden vuoden seurantamittaus (interventioryhmä n = 161 ja kontrolliryh-
mä n = 153). Tutkimuksessa vastatattiin kolmeen tutkimuskysymykseen. Ensimmäinen tutki-
muskysymys kuvasi terveyspalveluja paljon käyttävien hoitoon sitoutumista ja siihen yhteydes-
sä olevia tekijöitä. Toisessa tutkimuskysymyksessä interventio- ja kontrolliryhmä asetelmalla
arvioitiin palveluohjausintervention vaikutuksia hoitoon sitoutumiseen, mielialaan, somaatti-
seen oireiluun ja sairauden pelkoon. Kolmas tutkimuskysymys arvioi interventio- ja kontrolli-
ryhmäasetelmalla palveluohjausintervention vaikutuksia asiakkaiden elämänlaatuun, elämänhal-
linnan tunteeseen ja toimintakykyyn. Aineistot kerättiin validoiduilla strukturoiduilla mittareilla
ja analysoitiin tilastollisilla perus- ja monimuuttujamenetelmillä.

Terveyspalveluja paljon käyttävät asiakkaat sitoutuivat hyvin hoitoonsa. Vahvimmin asiak-
kaiden hoitoon sitoutumista ennustivat vastuullisuus omasta hoidosta, hoidon toteuttaminen sekä
lääkehoidon toteuttaminen. Palveluohjauksella oli positiivinen vaikutus asiakkaiden somaatti-
seen oireiluun, mielialaan ja hoitoon sitoutumiseen. Interventioryhmässä sairauden pelko lisään-
tyi seurantajaksolla. Sairauden pelko oli yleisempää henkilöillä, jotka sitoutuivat huonosti hoi-
toonsa. Elämänlaadun ja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan tunteen ja elämänlaadun välillä oli
positiivinen yhteys. Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa näyttöön perustuvia vaikuttavia
palveluprosesseja ja -malleja terveyspalveluja paljon käyttäville asiakkaille niin, että ne vastaa-
vat aikaisempaa paremmin heidän tarpeisiinsa.

Asiasanat: elämänhallinnan tunne, elämänlaatu, hoitoon sitoutuminen, mieliala,
palveluohjausinterventio, perusterveydenhuolto, pitkäaikaissairaus, sairauden pelko,
somaattinen oireilu, terveyspalveluja paljon käyttävä asiakas, toimintakyky
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1 Johdanto  

Marinin hallitusohjelman toimeenpanoon kuuluu Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus -ohjelma, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön ihmisten tarpeiden 

mukaisesti rakentuva laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus (Sosiaali- ja 

terveysministeriö (STM), 2020). Väestön ikääntyminen, väestöryhmien välillä 

tapahtuva terveyserojen kasvu, hoidon saatavuuden vaihtelut sekä monet muut 

tekijät aiheuttavat terveyspalvelujen kysynnän kasvua. Keskeinen 

terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen kohde on paljon palveluita käyttävien 

asiakkaiden hoidon hallitseminen ja palveluiden sujuvampi järjestäminen, koska he 

ovat asiakkaita, jotka aiheuttavat valtaosan terveyspalveluiden kustannuksista 

(Vedsted & Christensen, 2005; Bodenheimer & Berry-Millett, 2009; Kapiainen ym., 

2010; Chouinard ym., 2013; Leskelä ym., 2013; Hudon, Chouinard, Diadiou, 

Lambert & Bouliane, 2015; Hujala & Lammintakanen, 2018). 

Koska kokonaisvaltainen kuva terveyspalveluja paljon käyttävistä asiakkaista 

puuttuu, ei myöskään kokonaisvaltainen vastuu heidän hoidostaan voi toteutua. 

Tämän seurauksena ennaltaehkäisevien palveluiden kohdentaminen oikea-

aikaisesti tai tarvittavissa määrin niistä eniten hyötyville ei onnistu, mikä voi johtaa 

asiakkaan useiden palvelumuotojen käyttäjiksi. Siksi onkin tärkeää organisoida 

tämän käyttäjäryhmän hoito ja palvelut mahdollisimman hyvin hyödyntäen 

olemassa olevat hoitoresurssit entistä tehokkaammin (Ruohonen, Kuoremäki, 

Soikkeli, Haapamäki-Siikanen & Lehtiharju, 2016; Hujala ym., 2019). 

Palveluiden ja rahoituksen riittävyys sekä tasapuolinen kohdentuminen ovat 

palvelujärjestelmän haasteita. Vuonna 2018 Suomen terveydenhuoltomenot 

jatkoivat kasvuaan ja olivat 21,1 miljardia euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus 

oli 7,7 miljardia euroa ja perusterveydenhuollon osuus 3,3 miljardia euroa, jolloin 

ne muodostivat yhteensä noin puolet koko terveydenhuoltomenoista (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos (THL), 2020). Viime vuosina perusterveydenhuollon 

palvelujen käyttö ei ole suuresti vaihdellut. Perusterveydenhuollon avohoidon 

palveluja käytti vuonna 2018 kolme neljästä Suomessa asuvasta henkilöstä. 

Vuosien 2015 ja 2018 välillä perusterveydenhuollon käynti- ja asiakasmäärät 

lisääntyivät kaksi prosenttia, sen sijaan lääkärikäynnit vähenivät kahdeksan 

prosenttia ja sähköinen asiointi lisääntyi 12 prosenttia (Rissanen ym., 2020). 

Käynnissä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tähtää uudenlaisen 

palvelurakenteen luomiseen, jolla turvataan tuleviksi vuosikymmeniksi 

tasavertaiset, laadukkaat ja toimivat hyvinvointipalvelut koko maassa. 

Kustannustehokas sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen edellyttää palvelu- ja 
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hoitoketjujen saumatonta toimintaa sekä peruspalvelujen vahvistamista, mikä 

edellyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä perus- ja erikoissairaanhoidon 

integrointia. Tässä uudistamistyössä myös terveyspalveluja paljon käyttävät 

asiakkaat ja heidän palveluprosessinsa ovat keskiössä (Hujala ym., 2019).  

Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kohdentuu pieneen väestönosaan, 

joka kerryttää kustannuksista suuren osan, ja johon kuuluvat paljon palveluja 

käyttävät asiakkaat (Leskelä ym., 2013; Martikka & Männikkö, 2017). Arviot 

pienen väestönosan aiheuttamista suurimmista terveyspalvelujen kustannuksista 

perustuvat yksittäisten kuntien ja tutkimusten sosiaali- ja terveydenhuollon 

tilastoihin sekä kustannustietoihin, eivät koko maata koskeviin palvelujen 

käyttötietoihin (Martikka & Männikkö, 2017).  

Paljon erilaisia palveluja tarvitsevien asiakkaiden nykytilanne on haastava, 

koska perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen 

palveluntarjoajat toimivat erillään toisistaan ja niitä johdetaan erillisinä 

kokonaisuuksina. Tämän seurauksena asiakkaan palvelupolku toimijoiden välillä 

risteilee ajoittain hallitsemattomasti, sattumanvaraisesti tai päällekkäin tuottaen 

turhia kustannuksia sekä palveluntarpeen kohtaamattomuutta (Hujala & 

Lammintakanen, 2018). Alahuhdan & Niemelän (2017) tutkimuksen mukaan 

paljon palveluja käyttävien asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

tarvitsevat selkeämpää koordinointia (asiakaskohtainen kokonaissuunnitelma ja 

palveluohjaus), jotta ne vastaisivat paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Myös 

tietojärjestelmien tulee tukea asiakkaan ja henkilökunnan tarpeita mahdollistaen 

entistä paremman sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisen yhteistyön 

(Alahuhta & Niemelä, 2017; Martikka & Männikkö, 2017; Hujala & 

Lammintakanen, 2018). 

Monialainen palvelujen käytön tai tarpeiden tunnistaminen on usein vaikeaa, 

johon syynä ovat esimerkiksi palvelujärjestelmän hajanaisuus, tietojärjestelmien 

erillisyys sekä puute tunnistamismalleista ja työkaluista. Monialaisia palveluja 

paljon tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisessa hyödyttäisivät monella tapaa 

automaattiset muistutteet tai tietojärjestelmähälytykset. Parhaassa tapauksessa 

ammattilainen voisi saada tietojärjestelmien kautta tiedon asiakkaan runsaasta 

palvelujen käytöstä tai hänet olisi tunnistettu jo monialaisia palveluja tarvitsevaksi 

(Koivisto & Tiirinki, 2020).   

Hujalan & Lammintakasen (2018) mukaan osalle terveyspalveluja paljon 

käyttävistä asiakkaista riittää yleinen palveluohjaus, joka on matalalla kynnyksellä 

annettavaa yleistä terveyden, hyvinvoinnin ja arjen tukea. Sen sijaan vaikeimmassa 

tilanteessa oleville asiakkaille tulee olla neuvontaa ja tukea jatkuvasti saatavilla ja 
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lähellä heidän arjessaan. Pitkäaikainen hoitosuhde vaikeita tai monitahoisia 

ongelmia omaavan asiakkaan ja hänen hoidostaan vastaavan ammattilaisen välillä 

on tärkeää hoidon jatkuvuudelle ja asiakkaan hoitoon sitoutumiselle (Kuluski, Ho, 

Hans & Nelson, 2017).  

Terveydenhuollon palveluja paljon tarvitsevat asiakkaat ovat olleet 

terveydenhuollon palvelujärjestelmään liittyvän tutkimuksen kohteena 

vuosikymmeniä. Suomessa terveyspalveluja paljon käyttäviä asiakkaita on tutkittu 

1980-luvulta asti (Larivaara, 1987; Jyväsjärvi ym., 2001; Koskela, 2008; Kaattari, 

Tiirinki, Turkki, Nordström & Taanila, 2015; Reho ym., 2018; Ylitalo-Katajisto, 

2019; Kivelä, Elo, Kyngäs & Kääriäinen, 2020a; Kivelä, Elo, Kyngäs & Kääriäinen, 

2020b). Aihe on ajankohtainen ja sillä on valtiontaloudellisesti huomattava 

merkitys. Asiakkaiden terveydentilan heikentyessä he voivat joutua käyttämään 

laajemmin yhä kalliimpia sosiaali- ja terveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon 

palveluita, mikä merkitsee kustannusten nousua (Martikka & Männikkö, 2017). 

Perusterveydenhuollosta koordinoidusta ja nimenomaan pitkäaikaisille paljon 

palveluja käyttäville asiakkaille kohdennetusta tehostetusta palveluohjauksesta on 

tehty vähän tutkimuksia Suomessa.  

Hoitajalähtöisellä terveysvalmennuksella on tutkimuksissa todettu olevan 

positiivinen vaikutus terveyteen liittyvään elämänlaatuun terveyspalveluja paljon 

käyttävillä pitkäaikaissairailla (Thomas ym., 2012; Oksman, Linna, Hörhammer, 

Lammintakanen & Talja, 2017; Rehman, Karpman, Vickers Douglas & Benzo, 

2017; Kivelä ym., 2020b). Hoitajalähtöinen interventio on vähentänyt myös 

pitkäaikaissairaiden sairaalajaksojen tarvetta (Jiwa, Gerrish, Gibson & Scott, 2002; 

Woodend, 2006; Leighton, Clegg & Bee, 2008) sekä lisännyt turvallisuuden 

tunnetta ja vähentänyt psyykkistä ahdistusta (Wright, Ryder & Gousy, 2007; Hudon 

ym., 2018). 

Tässä tutkimuksessa kuvataan terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden 

hoitoon sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi arvioidaan 

palveluohjausintervention vaikutuksia terveyspalveluja paljon käyttäviin 

asiakkaisiin (hoitoon sitoutuminen, mieliala, somaattinen oireilu, sairauden pelko, 

elämänlaatu, elämänhallinnan tunne ja toimintakyky). Palveluohjaustoimintamalli 

tarjoaa hyvän tavan organisoida tämän haasteellisen asiakasryhmän hoitoa, 

tehostaa palveluprosesseja ja ohjata palveluiden käyttöä sekä asiakkaiden että 

organisaatioiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Tutkimus on kvasikokeellinen interventiotutkimus, jossa 

palveluohjausintervention vaikutuksia seurataan kahden vuoden ajan. 

Tutkimusaineisto on kerätty osana EAKR-rahoitteista HUCCO -hanketta (Heavy 
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Users Care Chains in OuluArc), joka toteutettiin Oulunkaaren kunnissa vuosina 

2008–2011. Tutkimuksessa mukana oli myös Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiiri. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa hoito- ja palveluketjuja paljon 

terveyspalveluja tarvitseville asiakkaille.   
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2 Terveyspalveluja paljon käyttävät asiakkaat 
ja palveluohjausinterventiot 

2.1 Terveyspalveluja paljon käyttävät asiakkaat 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan terveyspalveluja paljon käyttäviä asiakkaita 

ensisijaisesti perusterveydenhuollon näkökulmasta vaikka tutkittavien 

valintakriteereinä käytettiin myös erikoissairaanhoidon käyntejä. Tutkimuksessa 

tehtiin kirjallisuushaku kansainvälisiin hoito- ja lääketieteen tietokantoihin Cinahl- 

ja Medline- vuosilta 2000–2020. Hakua vahvistettiin tekemällä haut myös 

monitieteellisestä Scopus-tietokannasta. Hakutermeinä käytettiin sekä yksittäin 

että erilaisin yhdistelmin seuraavia termejä: frequent attend* / frequent user* / 

frequent utili* / frequent usage* / frequent consult* /  heavy attend* / heavy user* 

/ heavy utili* /  heavy usage* /  heavy consult* /  high attend* / high user* / high 

utili* / high usage* / high consult* / family practice /  health services misuse / office 

visits / health services / health service* / health services/ut (utilization) / primary 

health care. Tutkimustyypin osalta käytettiin seuraavia hakusanoja: clinical trial or 

controlled clinical trial or evaluation studies or meta-analysis or multicenter study 

or randomized controlled trial or review. Manuaalisella haulla täydennettiin 

tietokantahakua, se kohdistui alkuperäistutkimusten lähdeluetteloihin. 

Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistaminen on koettu 

haasteelliseksi terveydenhuollossa (Rennemark, Holst, Fagerstrom & Halling, 

2009; Kroner, Hoffmann & Brousseau, 2010; LaCalle & Rabin, 2010; Bieler ym., 

2012; Doupe ym., 2012; Martikka & Männikkö, 2017), samoin kuin heidän 

tarpeisiinsa vastaaminen (Althaus ym., 2011; Johnston, Irving, Mill, Rowan & 

Liddy, 2012; Alahuhta & Niemelä, 2017; Martikka & Männikkö, 2017). Palveluja 

paljon käyttävien asiakkaiden tarkkaa kokonaismäärää ei Suomessa tiedetä eikä 

heidän tunnistamisensa terveyskeskuksissa ole systemaattista. Myöskään heidän 

käyttämiensä palveluiden kustannuksia ei ole järjestelmällisesti selvitetty 

(Martikka & Männikkö, 2017; Koivisto & Tiirinki, 2020). Asiakkaille ei ole 

myöskään yksiselitteistä määritelmää ja ilmiö on monimuotoinen (Koskela, 2008; 

LaCalle & Rabin, 2010; Doupe ym., 2012; Chouinard ym., 2013; Martikka & 

Männikkö, 2017; Welzel, Stein, Hajek, König & Riedel-Heller, 2017; Kivelä, Elo 

& Kääriäinen, 2018; Reho ym., 2018). Terveydenhuollon asiakassegmentointi 

perustuu tällä hetkellä tauti- tai diagnoosiluokitukseen (Martikka & Männikkö, 

2017).  
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Universaalia raja-arvoa tai konsensusta käyntimäärästä, jonka jälkeen 

terveyspalveluiden käyttö määritellään runsaaksi ei ole (Koskela, 2008; LaCalle & 

Rabin, 2010; Doupe ym., 2012; Welzel ym., 2017; Kivelä ym., 2018). 

Tutkimuksissa terveyspalveluja paljon tarvitsevaa asiakasta on määritelty 

perusterveydenhuollon käytön lukumäärien perusteella (Jyväsjärvi ym., 2001; 

Andersson, Lynöe, Hallgren & Nilsson, 2004; Koskela, 2008; Robles ym., 2009; 

Nyman & Jäppinen, 2015; Jørgensen, Andersen, Tjønneland & Andersen, 2016; 

Welzel ym., 2017; Kivelä ym., 2020a). Palvelujen runsasta käyttöä on määritelty 

myös prosenttiosuutena. Silloin kriteerit täyttivät vuoden aikana 10% eniten 

palveluita käyttäneet asiakkaat (Vedsted, Fink, Olesen & Munk-Jørgensen, 2001; 

Bergh, Baigi, Fridlund & Marklund, 2006; Smits, Brouwer, ter Riet & van Weert, 

2009; Pymont & Butterworth, 2015; Reho ym., 2018). 

Suomalaisissa tutkimuksissa on usein käytetty terveyspalveluiden runsaan 

käytön raja-arvona vähintään seitsemää tai kahdeksaa käyntiä 

terveyskeskuslääkärin vastaanotolla vuoden aikana (Larivaara, 1987; ym., 2001; 

Koskela, 2008; Hirsikangas, Kanste, Korpelainen & Kyngäs, 2016; Hirsikangas, 

Kanste, Korpelainen & Kyngäs, 2017; Hirsikangas, Kanste, Korpelainen, Bloigu 

& Kyngäs, 2018; Kivelä ym., 2020b). Tässä tutkimuksessa terveyspalveluja paljon 

käyttävällä asiakkaalla tarkoitetaan asiakasta, jolla on vuoden aikana vähintään 

kahdeksan käyntiä terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Sairaaloiden 

päivystyspoliklinikoiden paljon palveluja käyttävien asiakkaiden raja-arvo on ollut 

hieman alhaisempi, kolme käyntiä tai enemmän vuodessa (Hansagi, Olsson, 

Sjöberg, Tomson & Göransson, 2001; Bodenmann ym., 2017; Uí Bhroin, Kinahan, 

& Murphy, 2019). Tässä tutkimuksessa erikoissairaanhoidon palveluja paljon 

käyttävällä asiakkaalla tarkoitetaan asiakasta, jolla on vähintään neljä käyntiä 

yliopistosairaalassa vuoden aikana. Selkeä yhtenäinen perustelu tiettyjen raja-

arvojen käytöstä puuttuu.  

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että terveyspalveluja paljon käyttävät 

asiakkaat ovat heterogeeninen joukko. Heillä on paljon somaattisia sairauksia, 

mielenterveyden häiriöitä ja sosiaalisia ongelmia. He ovat psyykkisesti 

ahdistuneita, heidän terveydentilansa on huonompi ja informaation ja tuen tarve 

suurempi sekä elämänlaatu alhaisempi verrattuna terveyspalveluja vähemmän 

käyttäviin (Vedsted ym., 2001; Koskela, 2008; Smits ym., 2013; Kujanpää, 

Jokelainen, Auvinen & Timonen, 2017; Gomà-I-Freixanet, Calvo-Rojas & Portell, 

2019; Strömbom, Magnusson, Karlsson & Fredrikson, 2019; Uí Bhroin ym., 2019; 

Luppa, Giersdorf, Riedel-Heller, Prütz & Rommel, 2020). 
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Pitkäaikaissairaudet on todettu keskeisiksi syiksi siihen, miksi terveyspalveluja 

käytetään paljon. Terveyspalveluja paljon käyttävistä asiakkaista yli puolella on 

vähintään yksi pitkäaikaissairaus (Kersnik, Svab & Vegnuti, 2001; Bergh, Baigi, 

Månsson, Mattsson & Marklund, 2007; Al-Kandari, Al-Assomi, Al-Sagabi & El-

shazlyi, 2008; Jatic & Jatic, 2008; van Steenkiste, Knevel, van den Akker & 

Metsemakers, 2010; Norton ym., 2012; Street, Berry & Considine, 2018; ym., 

2020b). Sairaus on pääasiallinen syy säännölliseen terveyspalveluiden käyttöön; 

psykologisten, sosiaalisten ja demograafisten tekijöiden syy on vähäisempi 

(Rennemark ym., 2009). 

Tutkimukset (Little ym., 2001; Vedsted ym., 2001; Bobevski, Clarke & 

Meadows, 2016) ovat osoittaneet, että terveyspalveluiden runsas käyttö on usein 

yhteydessä sairauden pelkoon ja terveyteen liittyvään ahdistukseen. 

Poikkileikkaustutkimuksissa on todettu paljon palveluja käyttävillä korkea 

somaattisen oireilun esiintyvyys (20–45 %) (Jyväsjärvi ym., 2001; Koskela, 2008). 

Perusterveydenhuollossa paljon palveluja käyttävät asiakkaat, joilla on 

lääketieteellisesti selvittämättömiä oireita, hakevat usein lääkäriltä enemmän 

emotionaalista tukea kuin muut asiakkaat (Salmon, Ring, Dowrick & Humphris, 

2005). Yksilölliset tekijät, kuten aktiivisuus, psyykkinen toimintakyky ja 

tautitekijät edistävät terveyspalveluiden käyttöä pitkäaikaissairailla (Donald ym., 

2011). Kivelän ym. (2018) käsiteanalyysissä tunnistettiin neljä ominaispiirrettä 

perusterveydenhuollon paljon terveyspalveluja käyttäville asiakkaille. Niitä olivat 

1) oireiden tunne, 2) kokemus terveydentilan huonontumisesta, 3) alhainen 

elämänlaatu sekä 4) useat käynnit perusterveydenhuollossa.  

Sosioekonomisten tekijöiden (koulutus, varallisuus, ammatti) on todettu 

olevan yhteydessä terveyspalveluiden käyttöön (Hunt, Weber, Showstack, Colby & 

Callaham, 2006; Koskela, 2008; Rifel ym., 2013; Kaattari ym., 2015; Tille, Gibis, 

Balke, Kuhlmey & Schnitzer, 2017; Huhtakangas, Nordström, Keinänen-

Kiukaanniemi, Taanila & Tiirinki, 2019; Luppa ym., 2020). Myös perheen sisällä 

opitut terveyspalveluiden käyttötavat (Jyväsjärvi ym., 2001; Koskela, 2008; 

LaCalle & Rabin, 2010) tai tottumus ottaa helposti yhteyttä lääkäriin sairastuessa 

tai oireillessa altistavat käyttämään terveyspalveluja paljon (Doupe ym., 2012). 

Sosiaalinen eristäytyminen ennustaa terveyspalvelujen runsasta käyttöä (Cruwys, 

Wakefield, Sani, Dingle & Jetten, 2018).  

Naissukupuolen on havaittu ennustavan terveyspalveluiden lisääntynyttä 

käyttöä (Koskela, 2008; Rennemark ym., 2009; LaCalle & Rabin, 2010; Gomes 

ym., 2013; Pymont & Butterworth, 2015; Jørgensen ym., 2016; Huhtakangas ym., 

2019). Kaattarin (2015) mukaan terveyspalveluja paljon käyttävistä naisten osuus 
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oli lähes kaksi kolmasosaa, kun se muiden käyttäjien joukossa oli noin puolet. Ikä 

on merkittävä altistava tekijä 25–44-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden kohdalla 

terveyspalveluiden runsaalle käytölle (LaCalle & Rabin, 2010). On myös 

tutkimuksia, joissa vastaavaa yhteyttä ei ole todettu, vaan paljon palveluita 

tarvitsevia löytyy kaikista ikäryhmistä (Koskela, 2008; Rennemark ym., 2009; 

Bieler ym., 2012). Iäkkäämmillä henkilöillä vakava sairaus ja hoidon tarve ovat 

palvelujen runsaan käytön taustalla (Welzel, 2017). 

Somaattisista sairauksista terveyspalveluiden lisääntynyttä käyttöä ennustavat 

sydän- ja verisuonisairaudet, keuhkosairaudet, nivelsairaudet, astma ja diabetes 

(Jyväsjärvi ym., 2001; LaCalle & Rabin, 2010; Doupe ym., 2012; Chouinard ym., 

2013; Hirsikangas ym., 2016; Jacob, Wong, Hayhurst, Watson & Morrison, 2016; 

Reho ym., 2018; Sandvik & Hunskaar, 2018; Street ym., 2018). Masennus ja 

ahdistus lisäävät riskiä terveyspalveluiden runsaalle käytölle. Usein palveluita 

paljon käyttävät asiakkaat arvioivat elämänlaatunsa ja terveydentilansa huonoksi, 

ja he kärsivät myös psyykkisestä ahdistuneisuudesta (Shumway, Boccellari, 

O'Brien & Okin, 2008; LaCalle & Rabin, 2010; Doupe ym., 2012; Rifel ym., 2013; 

Buja ym., 2015; Kaattari ym., 2015; Nyman & Jäppinen, 2015; Patel ym., 2015; 

Pymont & Butterworth, 2015; Jørgensen ym., 2016; Kivelä ym., 2020b). Paljon 

terveyspalveluja käyttävät asiakkaat kärsivät myös lääketieteellisesti 

selittämättömistä oireista, jotka aiheuttavat lisäkäyntejä ja -tutkimuksia (Schilte 

ym., 2001; Menchetti, Cevenini, De Ronchi, Quartesan & Berardi, 2006; Verhaak, 

Meijer, Visser & Wolters, 2006; Smits ym., 2009; Taylor, Marshall, Mann & 

Goldberg, 2012; Wortman ym., 2019).  

Ilmiönä terveyspalveluiden runsas käyttö voi olla lähtöisin käyttäjästä itsestään, 

tavoista ja tottumuksista tai terveyspalvelujärjestelmän toimimattomuudesta. 

Palveluiden lisääntynyt käyttö voi olla seurausta myös siitä, että muut palvelut ja 

tukiverkostot ovat riittämättömiä tai puuttuvat kokonaan (Okunseri, 2011). Se voi 

olla myös merkki terveyspalveluiden tehottomuudesta tai palveluiden 

saatavuudesta (Williams, 2005; Kanste, Timonen, Ylitalo & Kyngäs, 2009; 

Rissanen ym., 2020). Asiakas voi olla eksyksissä eri organisaatioiden 

toimintatapojen, tiedon siirtymisen, lakisäädösten ja väärinymmärretyn termistön 

kanssa. Tämän johdosta asiakas joutuu asioimaan monessa eri toimipisteessä 

saadakseen asiansa järjestykseen. Asiakkaalla on selkeä palveluohjauksen tarve, 

mutta ilman nimettyä hoitajaa asioiden eteneminen viivästyy. Palvelujärjestelmä ei 

kykene auttamaan asiakasta hänen tarpeissaan riittävällä tavalla, mikä lisää 

palveluiden käyttöä (Hyväri & Kylli, 2020). Lyhyen matkan terveydenhuollon 
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yksikköön on todettu lisäävän riskiä palveluiden lisääntyneelle käytölle (LaCalle 

& Rabin, 2010; Bieler ym., 2012).  

Tarkasteltaessa paljon palveluja käyttävien palvelunkäyttöyhdistelmiä on 

havaittu, että asiakkaat käyttävät satoja erilaisia hoito- ja palveluketjuja, jotka 

sisältävät yleisimmin kolmea erilaista tukea: terveyspalveluluita, sosiaalipalveluita 

sekä Kelan sairausvakuutuslain perusteella maksettavia korvauksia ja tulonsiirtoja 

(Ruohonen ym., 2016). 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Jyväskylän 

yhteistoiminta-alueen terveyskeskuskuntien osalta tehdyn selvityksen (Ruohonen 

ym., 2016) mukaan paremmalla ja tehokkaammalla palvelutarpeiden ja -keinojen 

organisoinnilla voidaan saavuttaa alueilla kahden vuoden aikana säästöpotentiaalia 

yhteensä noin 15–19,5 miljoonaa euroa paljon palveluja käyttävien asiakkaiden 

kohdalla. Koko maan väestöpohjaan skaalaten se tarkoittaa noin 500 miljoonan 

euron säästöjä (Martikka & Männikkö, 2017). Terveydenhuollon kustannusten 

hillitsemisen yhtenä keinona on huolellisesti toteutettu palveluohjaus, jolla pyritään 

vaikuttamaan niihin asiakkaisiin, jotka käyttävät eniten palveluja (Nukarinen & 

Suominen, 2017).  

2.2 Palveluohjaus 

Suomessa palveluohjaustyömenetelmä otettiin käyttöön 1990-luvulla kohdentuen 

asiakkaisiin, joilla oli monimuotoinen ja pitkäaikainen palvelutarve. Myöhemmin 

palveluohjauksen käyttöönotto on laajentunut sosiaali- ja terveydenhuollossa 

(Hänninen, 2007; Suominen & Tuominen, 2007). Useissa organisaatioissa 

palveluohjaukseen perustuva toimintakäytäntö on käytössä monialaisia palveluja 

paljon tarvitsevien asiakkaiden palvelujen koordinointiin (Koivisto & Tiirinki, 

2020). 

Palveluohjauksen keskeisiä hyötyjä ovat hoitoprosessien selkiytyminen ja 

tehostuminen, todellisen palvelutarpeen realisoituminen, vastaanotolle 

suuntautuneen paineen väheneminen, asioinnin joustavuuden paraneminen, 

moniammatillisen työotteen vahvistuminen, asiakastyytyväisyyden lisääntyminen 

ja hoitajien osaamispotentiaalin hyödyntäminen (Honkakoski, Kinnunen, 

Vuorijärvi & Raappana, 2015). 

Palveluohjauksen tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairaiden hoidon laatua 

sekä ennalta ehkäistä heidän terveydentilassaan tapahtuvia kielteisiä muutoksia. 

Tutkimusten mukaan palveluohjauksesta on hyötyä sellaisille asiakkaille, jotka 
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käyttävät säännöllisesti terveydenhuollon palveluita (Shumway ym., 2008; Kumar 

& Klein, 2013; Raven, Kushel, Ko, Penko & Bindman, 2016).  

Asiakkaan näkökulmasta palveluohjauksen tavoite on yksinkertaistaa 

kompleksisia ja sirpaleisia terveyspalveluita lisäämällä asioinnin joustavuutta. 

Palveluohjaus on asiakaslähtöinen työtapa, jonka tavoitteena on vastata asiakkaan 

yksilöllisiin ja monitahoisiin hoidon tarpeisiin tukien hänen itsehoitoaan. 

Palveluohjaus sisältää ennalta ehkäisevän, riskejä tunnistavan ja terveyttä edistävän 

työskentelyn, jossa tuetaan asiakkaan valinnanvapautta huomioiden hänen omat 

voimavaransa (Kanste ym., 2009; Vuoti, Isola & Kinnunen, 2011; Eloranta, Arve, 

Viitanen, Isoaho & Routasalo, 2012; Hupli, Rankinen & Virtanen, 2012; Hennala, 

2014; Turjamaa, 2014; Sandberg, Jakobsson, Midlöv & Kristensson, 2014; 

Helminen, 2015; Räsänen, 2016). Asiakkaan aito kohtaaminen hyvän 

vuorovaikutuksen elementein on palveluohjauksen keskiössä (Kanste ym., 2009; 

Hennala, 2014; Outila, Jumisko & Kettunen, 2014).  

Keskeistä palveluohjaustoimintamallissa on moniammatillinen ja 

organisaatioiden välinen rajapintatyöskentely, joka edellyttää palveluohjaajalta 

vahvaa ammatillisuutta, vastuullisuutta, saumatonta tiimityöskentelyä sekä 

kumppanuuteen perustuvaa työskentelytapaa (Hujala ym., 2019). Palveluohjaajien 

asiakkaat ovat usein iäkkäitä ja he tarvitsevat intensiivistä hoitoa useiden 

lääkitysten ja moninaisten tarpeidensa vuoksi. Yhdellä palveluohjaajalla voi olla 

50–80 asiakasta, joille palveluohjaaja toimii myös linkkinä muihin 

terveydenhuollon palveluihin (Sargent, Boaden & Roland, 2008; Williams, Smith, 

Chapman & Oliver, 2011). 

Alahuhdan & Niemelän (2017) tutkimuksen mukaan palvelukokonaisuuden 

suunnittelu ja koordinointi ovat tärkeitä potilaan hyvän hoidon ja palvelun sekä 

yhteiskunnan näkökulmasta. Palveluohjausmalli mahdollistaa työnjaon 

kehittämisen paljon palveluja tarvitsevien monisairaiden asiakkaiden hoidon 

varmistamiseksi. Asiakaskohtaamisessa huomioidaan koko ihminen erilaisine 

ongelmineen ja tarpeineen eikä häntä lähestytä sairaus kerrallaan. FinTerveys 2017 

-tutkimuksen mukaan terveydenhuollossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota 

asiakkaiden osallistumismahdollisuuksien edistämiseen (Koponen, Borodulin, 

Lundqvist, Sääksjärvi & Koskinen, 2018). 

Aikaisemmissa tutkimuksissa asiakkaat ovat kuvailleet palveluohjausmallin 

positiivisia vaikutuksia, kuten parempaa sitoutumista pitkäaikaissairauksien 

hoitoon, parempaa mielenterveyttä sekä vähentyneitä käyntejä 

perusterveydenhuollon lääkäreillä (Brown, Stainer, Stewart, Clacy & Parker, 2008; 

Kivelä ym., 2020a; Kivelä ym., 2020b). 
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Sote-uudistuksessa palveluohjauksen rooli on keskeinen asiakaslähtöisyyden 

näkökulmasta. Sillä varmistetaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevien 

henkilöiden hoidon tarpeet ja niihin vastaaminen. Palveluohjaajat ratkaisevat ja 

ohjaavat sellaisten asiakkaiden tilanteita, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea ja 

ohjausta, koska eivät pysty itse tunnistamaan omaa palvelutarvettaan (Nukarinen 

& Suominen, 2017). 

Tässä tutkimuksessa palveluohjauksella tarkoitetaan sairaanhoitajan tai 

terveydenhoitajan koordinoimaa palvelua terveyspalveluja paljon käyttäville 

asiakkaille, johon sisältyvät hoidon suunnittelu ja palveluiden yhteensovittaminen 

yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.   

2.3 Palveluohjausintervention vaikutukset tehtyjen tutkimusten, 

hankkeiden ja selvitysten perusteella 

Paljon terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden ominaispiirteitä on kuvattu paljon, 

mutta heille kohdennetuista interventioista ja niiden vaikutuksista on vähemmän 

tietoa (Smits, Mohrs, Beem, Bindels & van Weert, 2008; Haroun ym., 2016, 

Hirsikangas ym., 2017; Hirsikangas ym., 2018). Tutkimusten mukaan 

palveluohjaajien antaman psykososiaalisen tuen on todettu parantavan asiakkaiden 

mielialaa, vähentävän stressiä ja edesauttavan pitkäaikaissairauksia sairastavia 

selviytymään arjesta moninaisine terveystarpeineen. Palveluohjaus tuo hoidetuksi 

tulemisen tunteen (Brown, Reeves, Meyerson & Korzeniewski, 2006; Sargent, 

Pickard, Sheaff & Boaden, 2007; Kivelä ym., 2020a).  On näyttöä, että 

palveluohjauksella on pitkäaikaissairaiden terveyteen liittyviä positiivisia 

vaikutuksia parantaen asiakkaan hoitoon sitoutumista, terveydentilaa, itsehoitoa, 

tyytyväisyyttä, elämänlaatua sekä päivittäistä toimintakykyä (Sutherland & Hayter, 

2009; Kivelä ym., 2020b). Selkeä näyttö interventioista, jotka ovat lisänneet paljon 

palveluja käyttävien elämänlaatua, puuttuu (Haroun ym., 2016). 

Pitkäkestoisen intervention on osoitettu vähentävän mielenterveyteen liittyviä 

lääketieteellisesti selittämättömiä oireita terveyspalveluja paljon käyttävillä 

asiakkailla (Smith ym., 2006). Ikäihmisten kohdalla palveluohjaus on vähentänyt 

terveyspalveluiden käyttöä sekä psykologisen ja sosiaalisen tuen tarvetta (Brown 

ym., 2006), mutta se ei ole vähentänyt odottamattoman sairaalahoidon riskiä 

(Huntley ym., 2013). Palveluohjauksella on osoitettu olevan palveluja paljon 

käyttävien käyntimääriä vähentävä vaikutus (Baker, Grant & Gopalan, 2018), 

mutta vaikutuksesta on myös vastakkaisia tuloksia (Lee, 2006). 
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Palveluohjaus on tehokas keino vähentää päivystyspalveluiden käyttöä sekä 

lyhyellä että pitkällä aikavälillä (Grover, Crawford & Close, 2016). Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen (Moe ym., 2017) perusteella erilaiset interventiot (mm. 

palveluohjaus ja hoidon suunnittelu) vähentävät päivystyspalveluiden käyttöä sekä 

asiakkaan käyntimääriä avoterveydenhuollon yleislääkärin vastaanotolla sekä 

päivystyksessä (Bodenmann ym., 2017). Tutkimusten mukaan hoitajan 

koordinoimalla palveluohjauksella voidaan vähentää pitkäaikaissairaiden 

sairaalajaksojen tarvetta (Woodend, 2006; Leighton ym., 2008). Hoitajan 

toteuttamalla puhelininterventiolla, johon potilaat on huolellisesti valittu ja 

henkilöstö koulutettu, on todettu olevan terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia 

vähentävä vaikutus (Edgren ym., 2016). 

Terveyspalveluja paljon käyttävien pitkäaikaissairaiden ja heidän 

perheenjäsentensä kokemukset palveluohjausinterventiosta ja hoidon yhteen 

sovittamisesta ovat myönteisiä. Palveluohjauksen myötä hoidon saatavuus ja 

koordinointi, viestintä sekä osallistuminen päätöksentekoon on koettu parantuneen 

(Hudon ym., 2015).  

Iso-Britanniassa hoitajan koordinoima toimintamalli on parantanut 

kommunikaatiota asiakkaan ja hoitajan välillä sekä auttanut palveluiden 

yhteensovittamista. Palveluiden helppo saatavuus ja tarpeisiin vastaavuus ovat 

lisänneet asiakkaiden luottamusta palveluntuottajaan (Leighton ym., 2008). 

Hoitajan koordinoima toimintamalli on lisännyt asiakkaiden turvallisuudentunnetta 

ja luottavaisuutta sairautensa suhteen, kun heidän terveydentilansa on aktiivisessa 

seurannassa (Wright ym., 2007). Turvallisuuden tunteen myötä asiakkaiden 

psyykkisen ahdistuksen on osoitettu vähentyneen, mutta palveluohjauksen 

vaikutus asiakkaiden itsehoitoon on jäänyt osoittamatta (Hudon ym., 2018).  

Tulokset interventioiden vaikutuksista ovat ristiriitaisia. Erilaisilla 

interventioilla on tutkimusten mukaan positiivinen vaikutus hoitoon sitoutumiseen 

tai lääkehoitoon sitoutumiseen, mutta vain harvoilla on merkittävää vaikutusta 

kliinisiin tuloksiin (Green ym., 2008; Kripalani, Henderson, Jacobson & Vaccarino, 

2008; Lunnela, Kääriäinen & Kyngäs, 2011). Vanhemmille ihmisille yksilö- ja 

ryhmäinterventiot sekä teknologia-avusteinen ohjaus ovat olleet tehokkaita, ja 

niillä on ollut hoitoon sitoutumista lisäävä ja hoitotuloksia parantava vaikutus 

(Kurikkala, Kääriäinen, Kyngäs & Elo, 2015).  

Suomessa palveluohjauksesta on todettu myönteisiä kokemuksia erilaisilla 

asiakasryhmillä sosiaali- ja terveysalalla. Kivelän (2019) tutkimuksessa 

sairaanhoitajan toteuttamalla henkilökohtaisella terveysvalmennuksella havaittiin 

positiivisia muutoksia interventioryhmän asiakkailla. Muutokset ilmenivät 
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terveyteen liittyvän elämänlaadun psyykkisistä syistä johtuvien ongelmien 

roolitoiminnan ja tarmokkuuden ulottuvuuksilla 12 kuukauden aikana. Myös 

fyysisistä syistä johtuvien ongelmien roolitoiminnassa, kivuttomuudessa, 

psyykkisessä hyvinvoinnissa ja terveydentilassa tapahtui paranemista.  

STM:n myöntämällä hankerahoituksella on toteutettu vuosina 2016–2018 

useita palveluohjaushankkeita, joista saadut kokemukset ovat olleet hyviä ja joissa 

kehitetyt toimintamallit on otettu laajasti käyttöön. KomPAssi-hankkeessa 

Varsinais-Suomessa toteutettiin maakunnallinen organisaatiosta riippumaton 

keskitetty asiakas- ja palveluohjausmalli, jossa hyödynnettiin digitaalisia palveluja. 

Saadut kokemukset olivat positiivisia. Alueellisella verkostomaisella ja keskitetyllä 

asiakas- ja palveluohjauksella ohjataan asiakasvirtoja tasavertaisesti ja 

yhdenmukaisesti (Ritvanen, 2019). Ikäneuvo-hankkeessa Pirkanmaalle kehitettiin 

ikääntyneiden kotona asumisen tueksi neuvonnan ja asiakasohjauksen yhteinen 

toimintamalli, joka on otettu laajamittaisesti käyttöön (Noro & Karppanen, 2019). 

IkäOpastin-hankkeessa Kymenlaaksoon luotiin maakunnallinen keskitetty asiakas- 

ja palveluohjauksen toimintamalli. Hankkeessa kehitettiin toimintamallin ohella 

asiakasohjausta tukevia tietojärjestelmiä ja työvälineitä sekä asiakasohjauksen 

tiedolla johtamista (Kettunen, 2019). 

Valtiontalouden tarkastusviraston (2017) tekemän selvityksen mukaan 

avosairaanhoidon vastaanotolla työskentelevillä sairaanhoitajilla ja 

moniammatillisella tiimillä on keskeinen asema paljon palveluita käyttävien 

hoidossa. Sekä hoitajat että asiakkaat kokevat hyväksi ja mielekkääksi toiminnan, 

jossa asiakkaalle on erikseen nimetty palveluohjaaja, joka vastaa asiakkaan hoidon 

toteutumisesta, koordinoinnista ja seurannasta. Toiminta vähentää 

suunnittelematonta, turhaa tai päällekkäistä palveluiden käyttöä ja lääkärissä 

käyntejä. Palvelujen hallinnan keinoina ovat henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi 

ajantasainen hoitosuunnitelma sekä puhelinyhteys hoitajaan (Martikka & 

Männikkö, 2017). 

Se, että palveluohjauksesta eniten hyötyvät ja sitä tarvitsevat asiakkaat voidaan 

tunnistaa ja eri tahojen välistä tiedonkulkua joustavoittaa, edellyttää yhteistä 

sähköistä potilastietojärjestelmää, Suomessa järjestelmää ei vielä ole. Nykyinen 

lainsäädäntö vaikeuttaa ammattihenkilöiden välistä asiakastietojen vaihtoa, mutta 

osaltaan sitä vaikeuttavat myös käytössä olevat useat tietojärjestelmät ja 

toimintatavat (Martikka & Männikkö, 2017; Hujala & Lammintakanen, 2018). 

Yhteinen potilastietojärjestelmä ei ilmeisesti ole ajankohtainen vielä vuosiin. Sen 

sijaan meillä tulisi olla yhteinen kansallinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka 

integroitaisiin kaikkiin käytössä oleviin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Tällä 
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tavoin voitaisiin saavuttaa palveluohjauksen vaatimat tarpeet ainakin joiltakin osin 

ja joka tapauksessa nykyistä paremmin. Järjestelmän tulisi kattaa sekä julkiset että 

yksityiset toimijat ja toimia Kantapalveluiden tapaan. 

Hoidon integraatiossa on nähtävissä selviä puutteita (Koponen ym., 2018). 

Myös terveys- ja hoitosuunnitelmien vähäinen käyttö on selkeä puute. 

Suunnitelmien käyttöä lisäämällä myös palveluohjauksen tehokkuutta voitaisiin 

lisätä. Toisaalta haasteellista on saada pitkäaikaissairaiden hoitoon ja palveluiden 

tuottamiseen osallistuva verkosto toimimaan niin, että se on joustavaa ja toteuttaa 

palvelusuunnitelman mukaista toimintaa (Martikka & Männikkö, 2017). 

Palveluohjaus on varteenotettava keino parantaa hoidon tuloksia ja 

asiakastyytyväisyyttä sekä saavuttaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä paljon 

palveluja tarvitsevilla asiakkailla (Kumar & Klein, 2013; Soril, Leggett, Lorenzetti, 

Noseworthy & Clement, 2015; Baker ym., 2018; Hudon ym., 2018). Hudon ym. 

(2019) tekemä kirjallisuuskatsaus osoitti, että terveyspalveluja paljon käyttävien, 

kroonista sairautta sairastavien asiakkaiden ohjauksesta saadaan hoitajalähtöisessä 

palveluohjauksessa positiivisia tuloksia, kun osataan tunnistaa ne asiakkaat, jotka 

todennäköisimmin hyötyvät interventiosta. Myös korkean intensiteetin interventiot 

tai moniammatillisesti laaditut hoitosuunnitelmat ovat yhteydessä positiivisiin 

tuloksiin. Terveyspalveluja paljon käyttävät ovat tyytyväisiä hoitoonsa, kun he 

voivat osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja keskustella heidän 

sairaushistoriansa tuntevien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa (Altin & 

Stock, 2016). 

2.4 Palveluohjausinterventiotutkimuksissa käytetyt tulosmuuttujat 

Aikaisemmissa tutkimuksissa palveluohjausinterventioiden vaikutuksia on tutkittu 

erilaisilla asiakas- tai potilasryhmillä esimerkiksi seuraavilla tulosmuuttujilla: 

hoitoon sitoutuminen (Chiu & Wong, 2010; Ruppar, 2010; Alhalaiqa, Deane, 

Nawafleh, Clark & Gray, 2012; Ma, Zhou, Zhou & Huang, 2014; Oikarinen, 

Engblom, Kääriäinen & Kyngäs, 2017; Kähkönen ym., 2015; Tuohino, Kyngäs & 

Mikkonen, 2019; Kähkönen ym., 2020; Kivelä ym., 2020a), motivaatio  (Kähkönen 

ym., 2015), elämänlaatu (Klompstra, Ekdahl, Krevers, Milberg & Eckerblad, 2019; 

Strömbom ym., 2019; Kivelä ym., 2020b), mielenterveys (Stergiopoulos ym., 2017) 

sekä terveyspalveluiden käyttö (Bodenmann ym., 2017; Moe ym., 2017). 

Tässä tutkimuksessa palveluohjausintervention vaikutuksia tutkitaan suhteessa 

seitsemään tulosmuuttujaan, jotka on valittu aikaisemman tutkimustiedon 

perusteella. Seuraavissa luvuissa tulosmuuttujien teoreettinen tarkastelu on 



27 

ryhmitelty seuraavasti: hoitoon sitoutuminen (luku 2.4.1), mieliala, somaattinen 

oireilu, sairauden pelko (luku 2.4.2) ja elämänlaatu, elämänhallinnan tunne sekä 

toimintakyky (luku 2.4.3). Valituista tulosmuuttujista on vain vähän tietoa paljon 

palveluja käyttävillä asiakkailla. Hoitoon sitoutumista käsitellään tutkimuksessa 

myös tarkemmin omana kokonaisuutena, koska tarkoituksena on kuvata 

terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden hoitoon sitoutumista ja siihen 

yhteydessä olevia tekijöitä. 

2.4.1 Hoitoon sitoutuminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät 

Hoitoon sitoutuminen 

Hoidon onnistumisessa yksilö on avainasemassa. Ratkaisevaa on, kuinka hän 

hoitaa terveyttään ennaltaehkäisten sairauksien syntymistä (Lunnela ym., 2011; 

Kääriäinen, Paukama & Kyngäs, 2013). Hoitoon sitoutuminen ymmärretään 

asiakkaan vastuullisena, tavoitteellisena ja aktiivisena toimintana hänen omassa 

hoidossaan terveydentilan edellyttämällä tavalla ja yhteistyössä 

terveydenhuoltohenkilöstön kanssa (Kyngäs & Hentinen, 1997; Desroches ym., 

2013). Terveydenhuoltohenkilöstön tehtävänä on tukea asiakasta sairauksien 

hyväksymisessä ja niiden hoitamisessa osana hänen jokapäiväistä elämäänsä 

(Bissonnette, 2008; Oikarinen, Engblom, Kyngäs & Kääriäinen, 2018; Kähkönen, 

Kankkunen, Saaranen, Miettinen & Kyngäs, 2019a; Kivelä ym., 2020a). Asiakkaan 

hoitoon sitoutuminen lisää elämänlaatua, minäpystyvyyttä ja henkilökohtaisia 

voimavaroja (Kurikkala ym., 2015). Se merkitsee myös parempaa toimintakykyä 

ja terveyttä sekä turvallisuutta (Williams, Manias & Walker, 2008). 

Hoitoon sitoutuminen on merkityksellinen asia asiakkaan, terveydenhuollon 

palvelujärjestelmän ja yhteiskunnan näkökulmasta. Terveydenhuollon 

näkökulmasta hyvä hoitoon sitoutuminen merkitsee palvelutarpeen vähenemistä ja 

kustannusten hallintaa sekä palveluiden riittävyyttä laajemmalle joukolle. 

Kroonisten sairauksien lisääntyessä hoitoon sitoutumisen merkitys kasvaa 

yhteiskunnan näkökulmasta. Asiakkaan huono hoitoon sitoutuminen heikentää 

asiakkaan terveydentilaa ja vähentää hoidon tuomaa hyötyä (World Health 

Organization, (WHO), 2003; Lunnela ym., 2011; Kääriäinen ym., 2013). 

Vaikutukset huonosta hoitoon sitoutumisesta ovat mittavat ja ongelma on 

maailmanlaajuinen (WHO, 2003; Alhewiti, 2014).  
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Iän myötä pitkäaikaissairauksien määrä kasvaa. 70-vuotiaista noin 70 

prosentilla on vähintään yksi pitkäaikainen sairaus (Davies, 2010; Koskinen, 

Lundqvist & Ristiluoma, 2012). Pitkäaikaissairaista vain noin puolet hoitaa 

sairauttaan ohjeiden mukaisesti sitoutuen hoitoonsa (Lahdenperä & Kyngäs, 2000; 

Baraz, Parvardeh, Mohammadi & Broumand, 2010; Doggrell, 2010; Kääriäinen 

ym., 2013; Sav ym., 2015; Oikarinen, Engblom, Kyngäs & Kääriäinen, 2017; 

Kivelä ym., 2020a). Pitkäaikaissairauksien hoidon laiminlyönti lisää asiakkaan 

sairauteen liittyviä riskejä sekä heikentää hoidon tehoa (Lunnela ym., 2011; 

Kääriäinen ym., 2013). Terveyspalveluja paljon käyttävät asiakkaat sitoutuvat 

hoitoonsa hyvin. Sairaanhoitajan antamalla terveysvalmennuksella on hoitoon 

sitoutumista edistävä vaikutus (Kivelä ym., 2020b).  

Yksilön lääkehoitoon sitoutumisella on merkittäviä yhteiskunnallisia 

vaikutuksia, koska se vähentää suoria terveydenhuollon kustannuksia. Edistämällä 

hoitoon sitoutumista voidaan parantaa yksilön ja väestön terveyttä, parantaa 

hoitojen kustannusvaikuttavuutta sekä välttää hoitoon sitoutumattomuudesta 

aiheutuvia yhteiskunnallisia kustannuksia (Aarnio & Martikainen, 2016).  

Hoitoon sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä on tutkittu laajasti 

pitkäaikaissairailla (Lunnela ym., 2011; Ylimäki, Kanste, Heikkinen, Bloigu & 

Kyngäs, 2015; Oikarinen ym., 2018; Kähkönen ym., 2018; Kähkönen, Saaranen, 

Kankkunen, Miettinen & Kyngäs, 2019b; Martínez-López de Castro ym., 2019; 

Shahin, Kennedy & Stupans, 2019; Kivelä ym., 2020a). 

Hoitoon sitoutumista edistävät tekijät 

Hoitoon sitoutumisen edistämiseen tähtäävät toimet tulisi määritellä potilaan 

kokemien ja sairauden aiheuttamien tarpeiden mukaan, koska yksittäistä 

toimenpidettä tai toimenpidepakettia, joka olisi tehokas kaikissa tilanteissa 

jokaiselle potilaalle, ei ole (WHO, 2003). Tutkimusten mukaan hoitoon 

sitoutumista edistäviä tekijöitä yksilön näkökulmasta ovat motivaatio itsensä 

hoitamiseen, vastuullisuus hoidosta, normaaliuden tunne, energisyyden kokemus, 

komplikaatioiden pelko, hoidon tulokset, tiedon saanti sekä saatu tuki ja ohjaus 

terveydenhuoltohenkilöstöltä ja läheisiltä (Lahdenperä & Kyngäs, 2000; Kripalani, 

Sunil, Yao & Haynes, 2007; Lunnela, Kääriäinen & Kyngäs, 2010; Pentecost & 

Taket, 2011; Kääriäinen ym., 2013; Kähkönen ym., 2015; Ylimäki ym., 2015; 

Oikarinen ym., 2017; Kähkönen ym., 2019a; Kivelä ym., 2020a; Kivelä ym., 2020b; 

Kähkönen ym., 2020). Hoitoon sitoutumista edistävät hyvin toimiva yhteistyö 

asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä sekä asiakkaan 
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hoitosuunnitelman nivoutuminen osaksi hänen normaalia elämäänsä (Kääriäinen 

ym., 2013; Kähkönen ym., 2020). 

Hoitoon sitoutumista edistää myös, jos asiakas kokee hoito-ohjeet 

merkityksellisinä ja uskoo niiden vaikuttavan hänen omaan terveyteensä 

myönteisesti (Gustafsson, Ekblad & Sidenvall, 2005; Strömberg, Dahlström & 

Fridlund, 2006; Kähkönen ym., 2015; Ylimäki ym., 2015; Kähkönen ym., 2019a; 

Kähkönen ym., 2020). Terveydenhuoltohenkilöstöltä saatu ohjaus ja tuki ovat 

merkittäviä tekijöitä asiakkaille heidän selviytymisessään sairautensa kanssa 

(Kääriäinen, Torppa, Ukkola & Kyngäs, 2005; Ylimäki ym., 2015; Kähkönen ym., 

2019a ja b; Kähkönen ym., 2020).  

Elintapaohjausinterventiolla on saatu aikaan lyhytaikaista sitoutumista 

elintapamuutoksiin (Oikarinen ym., 2017). Sairaanhoitajien toteuttamilla 

ohjausinterventioilla on useammassa tutkimuksessa saatu merkittäviä tuloksia 

sydän- ja verenpainepotilaiden lääkehoitoon sitoutumisessa ja verenpainearvoissa. 

Tutkimuksissa menetelminä on käytetty koulutusta, asenteisiin ja uskomuksiin 

vaikuttamista, motivoivaa haastattelua sekä palautteen antamista hoidon 

onnistumisesta (Chiu & Wong, 2010; Hacihasanoğlu & Gözüm, 2011; Alhalaiqa 

ym., 2012; Beune ym., 2014; Ma ym., 2014; Ylimäki ym., 2015; Kähkönen ym., 

2019b).  

Tutkimuksissa, jotka ovat käsitelleet pitkäaikaissairauksia sairastavien 

asiakkaiden lääkehoitoon sitoutumista sekä elämäntapamuutoksia, on hoitoon 

sitoutumista edistävinä tekijöinä raportoitu asiakkaan lääkitykselle ja 

elintapamuutoksille myötämieliset asenteet ja minäpystyvyys sekä saatu tuki 

(Kardas, Lewek & Matyjaszczyk, 2013; Zwikker, van den Bemt, Vriezekolk, van 

den Ende & van Dulmen, 2014; Ylimäki ym., 2015). Yksilön lääkehoitoon 

sitoutumista heikentävinä tekijöinä on raportoitu tiedon puute sairaudesta (Kardas 

ym., 2013), ongelmia välttelevä hallintatyyli (Zwikker ym., 2014), heikko 

motivaatio ja sosiaalisen tuen puute (Brown & Bussell, 2011) sekä masennus 

(Lemstra & Alsabbagh, 2014).  

Hoitoon sitoutumista edistäviä interventioita on tutkittu erityisesti 

pitkäaikaissairailla (Kähkönen ym., 2015; Ylimäki ym., 2015; Oikarinen ym., 2017; 

Kähkönen ym., 2018). Tutkimusten mukaan hoitoon sitoutuminen parani 

interventioiden ansiosta lyhyellä seurantajaksolla, mutta tulosten pysyvyydestä ei 

ole näyttöä. Kähkösen ym. (2015) mukaan pitkäaikaissairaat potilaat, jotka ovat 

motivoituneita itsehoitoonsa ja pitävät hoidon tuloksia tärkeinä, sitoutuvat 

noudattamaan terveellisiä elämäntapoja. Hoidostaan vastuun ottavat potilaat myös 

noudattavat todennäköisemmin lääkehoitoaan ohjeiden mukaisesti. Hoitoon 
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sitoutumista ennustavat miessukupuoli, läheinen henkilökohtainen suhde sekä 

korkeampi koulutus (Kähkönen ym., 2018).  

2.4.2 Mieliala, somaattinen oireilu ja sairauden pelko 

Mieliala 

Monet mielen oireet kuuluvat tavalliseen elämään niiden esiintyessä ajoittaisina, 

minkä takia mielenterveyden häiriöiden tarkka määrittely on vaikeaa. Kun yksilön 

mieliala, ajatukset, käytös tai tunteet haittaavat ihmissuhteita ja toimintakykyä tai 

aiheuttavat kärsimystä, on kyse mielenterveyden häiriöstä (Huttunen, 2017). 

Mielenterveyden häiriöt ovat väestössämme yleisiä. Masennustilasta eli 

depressiosta kärsii vuosittain suomalaisista noin 5–7 % (Depressio, Käypä hoito -

suositus, 2021). FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaisessa väestössä 

masennusoireet ovat yleistyneet ja työikäisten naisten psyykkinen 

kuormittuneisuus on lisääntynyt. Maailman väestöstä masennusta esiintyy 

4,4 %:lla eli noin 322 miljoonalla ihmisellä (WHO, 2017).  

Mielenterveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä elinikäisen terveyden osatekijöitä 

(Tamminen & Solin, 2013). Tutkimusten mukaan masentuneisuus ja 

mielenterveyden häiriöt ovat yhteydessä terveyspalveluiden runsaaseen käyttöön 

(Dowrick, Bellón & Gómez, 2000; Jyväsjärvi ym., 2001; Menchetti ym., 2006; 

Shumway ym., 2008; Bieler ym., 2012; Doupe ym., 2012). Tutkimuksissa 

masentuneisuudella ja ahdistuneisuudella on havaittu olevan yhteys 

perusterveydenhuollon lääkärivastaanoton runsaaseen käyttöön (Savageau ym., 

2006; Kestilä ym., 2007; Smits ym., 2009; Kujanpää & Timonen, 2016). Koskelan 

(2008) tutkimuksessa 36 %:lla palveluita paljon käyttävistä asiakkaista esiintyi 

lievää depressiota. Masennuksella on suurempi merkitys iäkkäiden ihmisten 

terveyspalveluiden runsaaseen käyttöön kuin nuoremmilla (Menchetti ym., 2006). 

Somaattinen oireilu 

Somaattisella oireilulla eli somatisaatiolla tarkoitetaan yksilön taipumusta kokea ja 

ilmaista psyykkisen stressin seurauksena fyysisiä oireita, joihin hän hakee 

lääketieteellistä apua (Kellner, 1990). Nykyisin somaattinen oireilu ymmärretään 

ilmiönä, jossa psyykkiset tekijät, joko tietoiset tai tiedostamattomat, aiheuttavat 

pelkoa fyysisestä sairaudesta tai aiheuttavat sellaista fyysistä oireilua, johon ei 
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löydy riittävää selitystä kudosvaurioista tai elimellisistä sairauksista. Somaattinen 

oireilu toimii ihmisen puolustusmekanismina, jossa psyykkistä ahdistusta 

lievittävät fyysiset oireet. Somaattisesti oireileva voi kärsiä esimerkiksi 

hermostollisista oireista, näköoireista, päänsärystä, sydämen tykyttelystä, 

vatsaoireista ja hengenahdistuksesta (Karvonen, Läksy & Räsänen, 2016).  

Somaattinen oireilu alkaa yleensä alle 30-vuotiaana, ja sen voimakkuus 

vaihtelee stressitekijöiden myötä (Karvonen ym., 2016). Hallerin ym. (2015) 

mukaan somaattista oireilua esiintyy perusterveydenhuollon asiakkailla tiukemmin 

kriteerein 0,8 %:lla (0,3–1,4 %) ja lievemmin kriteerein 5,9 %:lla (2,4–9,4 %) 

(Haller, Cramer, Lauche & Dobos, 2015). Useimmat henkilöt kärsivät oireistaan 

pikemminkin kuin hyötyvät niistä. Vähäpätöisistä fyysisistä oireista huolimatta 

somatisointi voi olla hyvin invalidisoivaa ja johtaa fyysisen toimintakyvyn vievään 

sairastamiseen, johon liittyvät somaattiset tutkimukset ja hoidot (Karvonen ym., 

2016).  

Terveyspalveluiden runsas käyttö on yhteydessä asiakkaiden somaattiseen 

oireiluun (Lipowski, 1988; Katon & Roy-Byrne, 1991; Portegijs ym., 1996; 

Jyväsjärvi ym., 2001). Somaattinen oireilu on yleistä perusterveydenhuollon 

palveluja käyttävillä iäkkäämmillä asiakkailla (Sheehan, Bass, Briggs & Jacoby, 

2003). Somaattisen oireilun esiintyvyys on todettu poikkileikkaustutkimuksessa 

suureksi, sillä se on ollut jopa 45 % (Portegijs ym., 1996). Jyväsjärven (2001) ja 

Koskelan (2008) tutkimuksissa somatisaatiokriteerit täyttäviä potilaita oli 29 % 

tutkimukseen osallistuneista.  

Sairauden pelko 

Henkilöllä, joka kärsii fyysisistä oireista peläten sairastavansa vakavaa sairautta 

(sydänsairaus, syöpä, AIDS), vaikka lääketieteellisin tutkimuksin sairauden 

olemassaolo on suljettu pois, on sairauden pelkoa eli hypokondriaa (Huttunen, 

2017). Terveyskeskuksissa ja lääkäreiden vastaanotolla käy asiakkaita, joilla 

esiintyy sairauden pelkoa. Peloista kärsivä asiakas toivoo loputtomasti uusia 

tutkimuksia sairauksien poissulkemiseksi. Jatkuva pelon tunne vakavasta 

sairaudesta on psyykkisesti kuluttavaa sekä asiakkaalle itselleen, että hänen 

läheisilleen (Huttunen, 2017). 

Sairauden pelkoon liittyy myös muun väestön käsityksistä poikkeava 

mielikuva terveydestä. Terveys merkitsee hypokondriasta kärsivälle oireettomuutta 

ja oireiden olemassaolo viittaa sairauteen (Barsky, Coeytaux, Sarnie & Cleary, 

1993). Sairauden pelko voi olla myös opittu sosiaalisen käyttäytymisen muoto, 
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jossa henkilö on oppinut sairauskäyttäytymisellä saavansa hoivaa, huomiota ja 

tukea. Tällainen ihminen haluaa olla potilas ja ylläpitää hoitosuhdetta (Barsky & 

Klerman, 1983).  

Sairauden pelkojen tausta on moniulotteinen. Laukaisevana tekijänä on usein 

aiemmin sairastettu vakava sairaus tai läheisen tai oman vanhemman kuolema 

samaan sairauteen samassa iässä. Pelkojen taustalla voi olla myös työstämättömiä 

syyllisyyden tai vihantunteita vanhempia tai muita itselle tärkeitä ihmisiä kohtaan 

(Suvisaari, Joukamaa & Lönnqvist, 2017). 

Sairauden pelon ja somaattisen oireilun yhtä aikaa ilmenemisen on todettu 

liittyvän terveyspalveluiden runsaaseen käyttöön (Jyväsjärvi ym., 2001). Koskelan 

(2008) aineistossa dikotomisoidun hypokondrian raja-arvon (pisteet ≥ 6/13) ylitti 

50 % terveyspalveluja paljon käyttävistä asiakkaista. Sairauden pelosta kärsivät 

asiakkaat jättävät saapumatta varatulle vastaanottoajalle aikaa peruuttamatta muita 

asiakkaita useammin, ja he ovat myös muita tyytymättömämpiä saamaansa hoitoon 

(Barsky, 2001). 

2.4.3 Elämänlaatu, elämänhallinnan tunne ja toimintakyky 

Elämänlaatu 

Elämänlaadun käsite on moniulotteinen, eikä sille ole vakiintunut yleisesti 

hyväksyttyä määritelmää (Koponen ym., 2018). WHO:n (1998) määrittelyn 

mukaan elämänlaatu on yksilön käsitys hänen omasta elämänsä tilasta ja laadusta 

huomioituna vallitseva kulttuuri, arvomaailma sekä yksilön odotukset ja tavoitteet. 

Elämänlaatu pitää sisällään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden sekä 

yksilön vuorovaikutuksen ympäristönsä kanssa (WHO, 1998).  

Yksilön elämänlaatua määrittävät henkilökohtaiset arvot ja lähtökohdat. 

Elämänlaatuun sisältyy esimerkiksi tyytyväisyys elämään, elämäntilanne, iloisuus, 

toimintakyky, henkinen hyvinvointi sekä sosiaalisen ja yhteisöllisen 

vuorovaikutuksen laatu (Kaukua, 2006; Sandau, Lindquist, Treat-Jacobson & 

Savik, 2008; Ellis, Grubaugh & Egede, 2013). Elämänlaatu ei ole pysyvä tila, vaan 

se vaihtelee eri ajankohtina ja eri elämäntilanteissa (Rachpukdee, Howteerakul, 

Suwannapong & Tang-Aroonsin, 2013).  

Terveyteen liittyvän elämänlaadun alueet ovat selkeästi yhteydessä terveyteen. 

Niitä ovat esimerkiksi fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä oireet 
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ja vaivat. Terveyteen liittyvään elämänlaatuun kuuluu tyytyväisyys elämän eri 

alueisiin (Kaukua, 2006; Sandau ym., 2008; Koskinen ym., 2012).  

Elämänlaatua huonontavista tekijöistä psyykkiset häiriöt sekä tuki- ja 

liikuntaelimistön sairaudet ovat merkittävässä osassa (Lin ym., 2014; Strömbom 

ym., 2019). Siiran ym. (2019) tutkimuksessa terveyteen liittyvä elämänlaatu 

korreloi merkittävästi elämään, elinympäristöön ja mielialaan liittyvien pelkojen 

sekä sosiaalista elämää rajoittavien tuntemusten kanssa, mukaan lukien 

toimintakykyyn liittyvät rajoitteet. Sen sijaan ikä ei korreloinut elämänlaadun 

kanssa (Siira, Falck & Kyngäs, 2019). Pitkäaikaissairauksilla on terveyteen 

liittyvää elämänlaatua huonontava vaikutus (Saarni ym., 2006; Rantakokko ym., 

2010). 

Tutkimusten mukaan terveyspalveluja paljon käyttävät asiakkaat arvioivat 

elämänlaatunsa muuta väestöä alhaisemmaksi (Kersnik ym., 2001; Ferrari, 

Galeazzi, Mackinnon & Rigatelli, 2008; van Steenkiste ym., 2010; Rifel ym., 2013; 

Patel ym., 2015; Strömbom ym., 2019). Koskelan (2008) tutkimuksessa 

terveyspalveluja paljon käyttävien terveydentilaan liittyvä elämänlaatu oli 

alhaisempi kuin samaa ikä- ja sukupuolijakaumaa noudattavilla muilla 

suomalaisilla. Kivelän ym. (2020) tutkimuksen mukaan terveyspalveluja paljon 

käyttävillä oli matala terveyteen liittyvä elämänlaatu. FinTerveys 2017 -

tutkimuksen tärkeimpiä myönteisiä tuloksia on vanhimmissa ikäryhmissä 

tapahtunut koetun elämänlaadun parantuminen (Koponen ym., 2018). 

Elämänhallinnan tunne 

Antonovskyn (1979) mukaan elämänhallinnan tunne eli koherenssin tunne ilmaisee, 

miten paljon ihminen luottaa siihen, että sisäinen ja ulkoinen maailma ovat 

ennustettavissa ja kuinka todennäköisesti hän uskoo asioiden menevän niiden 

odotettuun suuntaan. Hyvän elämänhallinnan omaava ihminen näkee eteensä 

tulevat tilanteet hallittavina, ymmärrettävinä ja mielekkäinä vahvistaen samalla 

koherenssin tunnetta luontaisesti tekemillään valinnoilla (Antonovsky, 1979).  

Elämänhallinnan tunne on kiinteästi yhteydessä ihmisen kokemaan 

terveydentilaan. Vahva elämänhallinta ennakoi parempaa terveyttä (Eriksson & 

Lindström, 2006; Lindström & Eriksson, 2010) sekä suojaa hyvinvointia ja 

terveyttä (Endler, Haug & Spranger, 2008). Vahva elämänhallinnan tunne on 

yhteydessä myönteisiin tunteisiin korreloiden hyvän mielenterveyden kanssa 

(Eriksson & Lindström, 2006), kun taas heikko elämänhallinnan tunne altistaa eri 

tavoin mitatulle huonovointisuudelle (Honkinen, 2009). Sairastuminen voi 
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heikentää elämänhallinnan tunnetta sekä järkyttää ihmisen elämänhallintaa 

(Nilsson, Holmgren, Stegmayr & Westman, 2003). 

Elämänhallinnan tunne kehittyy lapsuuden ja nuoruuden aikana täydentyen 30-

vuotiaaksi asti ollen melko pysyvä yksilön ominaisuus. Vahva elämänhallinnan 

tunne edellyttää elämänkokemuksia, myös sellaisia, joissa kuormittuminen on 

tasapainossa. Niiden kautta ihmiselle muodostuu käsitys ja keinot hänen elämänsä 

hallinnasta, mikä vaikuttaa sekä ihmisen koettuun terveyteen että elämänlaatuun 

kokonaisuudessaan (Eriksson & Lindström, 2006; Eriksson, 2007).   

Yhteiskunnallinen murros on heikentänyt ihmisten kokemaa henkistä 

koherenssia. Ymmärrys ympäröivän maailman kehityksestä, elämänhallinnan 

tunne sekä elämän kokeminen merkitykselliseksi on aiempaa heikompaa, mikä on 

tuonut uusia paineita ihmisten mielenterveyteen ja subjektiiviseen hyvinvointiin 

(Hämäläinen, 2009). 

Elämänhallinnan on todettu olevan merkittävästi heikompaa palveluja paljon 

käyttävillä asiakkailla verrattuna muihin (Bergh ym., 2006). Koskelan (2008) 

tutkimuksessa terveyspalveluja paljon käyttävistä asiakkaista 27 %:lla todettiin 

heikko koherenssin tunne. Terveyskeskuksessa ja lääkärissä käyntien määrällä ja 

heikolla koherenssin tunteella on yhteys (Suominen & Tuominen, 2007). 

Toimintakyky 

Toimintakyky kuvaa ihmisen terveydentilaa monipuolisesti. Usein toimintakyky 

jaetaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toisiinsa kytkeytyvään ulottuvuuteen, 

ympäristön asettamiin vaatimuksiin ja edellytyksiin sekä yksilön henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin ja terveyteen (THL, 2019). Ikääntyneiden ihmisten toimintakyky 

tarkoittaa heidän kykyään selviytyä päivittäisen elämän vaatimuksista heidän 

omassa elinympäristössään heitä itseään tyydyttävällä tavalla (Suhonen, Saarela & 

Vakimo, 2012; Sainio ym., 2013).  

Fyysinen toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä edellytyksiä selviytyä 

arkielämän tehtävistä ja haasteista. Lisäksi se on kykyä liikkua omin voimin 

huolehtien päivittäisistä toiminnoista (Activities of Daily Living, ADL). 

Päivittäisiä toimintoja ovat esimerkiksi kaupassa käynti, ulkona liikkuminen, 

lääkityksestä huolehtiminen, peseytyminen ja harrastaminen (Mäkelä ym., 2013; 

Storeng, Sund & Krokstad, 2018). Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sairaala- ja 

laitoshoidon tarvetta ennustaa se, miten hyvin suoriutuu päivittäisistä toiminnoista 

(Heikkinen, Kauppinen & Laukkanen, 2013).  
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Psyykkinen toimintakyky sisältää ne ihmisen voimavarat, joiden avulla hän 

selviytyy arjen haasteista ja kriisitilanteista. Se liittyy psyykkiseen hyvinvointiin, 

mielenterveyteen sekä elämänhallintaan kattaen tuntemiseen ja ajatteluun liittyviä 

toimintoja. Psyykkisesti toimintakykyinen ihminen arvostaa itseään ja luottaa 

kykyynsä selviytyä arjen tilanteista, pystyy tekemään harkittuja päätöksiä ja 

suhtautuu realistisen luottavaisesti tulevaisuuteen ja ympäröivään maailmaan (THL, 

2019). 

Sosiaalinen toimintakyky on ihmisen kykyä toimia läheisissä yksilöiden 

välisissä suhteissa ja yhteisöissä. Se on sosiaalista osallistumista, rooleista 

suoriutumista, vuorovaikutusta sosiaalisten verkostojen kanssa sekä yhteisyyden 

sekä sosiaalisen osallisuuden kokemuksia (Tiikkainen & Pynnönen, 2018). 

Sosiaalisten verkostojen tarjoamalla tuella sekä aktiivisella osallistumisella on 

palveluiden tarvetta vähentävä vaikutus, sillä niillä on yhteys ihmisen hyvinvointiin 

ja terveyteen (Koponen ym., 2018).  

FinTerveys 2017 -tutkimus osoitti myönteisiä havaintoja suomalaisten 

toimintakyvyssä, sillä heidän näkökykynsä on parantunut ja sosiaalisessa 

osallistumisessa on tapahtunut positiivista kehitystä (Koponen ym., 2018).  

Heikolla toimintakyvyllä sekä masentuneisuudella on terveyteen liittyvä 

elämänlaatua heikentävä vaikutus terveyspalveluja paljon käyttäviin monisairaisiin 

ikäihmisiin (Klompstra ym., 2019). Sairaanhoitajan antama terveysvalmennus 

parantaa fyysistä aktiivisuutta paljon palveluita tarvitsevilla (Kivelä ym., 2020b). 

Palvelutarpeen kasvun hillitsemiseksi tulee ikääntyvien toimintakykyä tukea 

sairauksien hyvällä hoidolla, aktiiviseen elämään kannustamalla sekä kehittämällä 

esteetöntä ympäristöä (Koponen ym., 2018). 

2.4.4 Yhteenveto 

Terveyspalveluja paljon käyttävät asiakkaat ovat haaste 

terveydenhuoltojärjestelmälle. Heidän hoidon ja palvelujen koordinoinnissa on 

todettu puutteita, jonka vuoksi he käyttävät palveluja paljon ja kerryttävät 

merkittävän osan terveyspalveluiden kustannuksista. Meneillään olevassa sosiaali- 

ja terveydenhuollon uudistuksessa keskeinen kehittämisen kohde on 

terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden palveluiden järjestäminen heidän 

tarpeitaan vastaavasti ja kustannustehokkaasti hilliten kustannusten kasvua sekä 

edistäen asiakkaan terveydentilan kohenemista ja toimintakyvyn säilymistä 

(Martikka & Männikkö, 2017; Hujala & Lammintakanen, 2018; Hujala ym., 2019). 
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Terveyspalveluja paljon käyttävillä on pitkäaikaissairauksia, erilaisia 

mielenterveydenhäiriöitä ja sosiaalisia haasteita, jotka vaikuttavat heidän 

elämänlaatuunsa ja joiden takia heidän tuen tarpeensa  ja terveyspalvelujen 

käyttönsä on suurempaa terveyspalveluja vähemmän käyttäviin verrattuna 

(Jyväsjärvi ym., 2001; Vedsted & Christensen, 2005; Menchetti ym., 2006; Bergh 

ym., 2007; Al-Kandari ym., 2008; Koskela, 2008; Norton ym., 2012; Kujanpää ym., 

2017; Street ym., 2018; Uí Bhroin ym., 2019; Strömbom ym., 2019; Kivelä ym., 

2020b). 

Palveluohjaus on toimintamalli, joka on käytössä monissa organisaatioissa 

paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelujen koordinointiin (Koivisto & 

Tiirinki, 2020). Asiakaslähtöinen palveluohjaus vastaa asiakkaan monitahoisiin ja 

yksilöllisiin hoidon tarpeisiin turvaten hänelle hänen tarpeitaan vastaavat palvelut 

tukien asiakkaan itsehoitoa (Kanste ym., 2009; Vuoti ym., 2011; Eloranta ym., 

2012; Hupli ym., 2012; Hennala, 2014; Turjamaa, 2014; Helminen ym., 2015; 

Räsänen, 2016).  

Hyvällä palvelukokonaisuuden suunnittelulla ja koordinoinnilla on tärkeä 

merkitys, jotta asiakas saa hyvän ja tarpeitaan vastaavan hoidon ja palvelun, jossa 

on huomioitu ihminen kokonaisuudessaan moninaisine ongelmineen sen sijaan, 

että häntä hoidettaisiin sairaus kerrallaan. Tällä on merkitystä myös yhteiskunnan 

näkökulmasta, koska terveydenhuollon voimavarat kohdentuvat silloin paremmin 

(Sandberg ym., 2014; Alahuhta & Niemelä, 2017). 

Hoitoon sitoutumisesta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä on vähän 

tutkimustietoa terveyspalveluja paljon käyttävillä asiakkailla, joten se valittiin 

tutkimuksen kohteeksi. Interventiotutkimuksia, joissa on tutkittu 

palveluohjausmallin vaikutuksia erilaisiin tulosmuuttujiin, on jonkin verran. Tässä 

tutkimuksessa tulosmuuttujiksi valittiin hoitoon sitoutuminen, mieliala, 

somaattinen oireilu, sairauden pelko, elämänlaatu, elämänhallinnan tunne ja 

toimintakyky (kuvio 1).  
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Kuvio 1.  Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 
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3 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja 
tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata terveyspalveluja paljon käyttävien 

asiakkaiden hoitoon sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi 

tarkoituksena on arvioida palveluohjausintervention vaikutuksia terveyspalveluja 

paljon käyttävien asiakkaiden hoitoon sitoutumiseen, mielialaan, somaattiseen 

oireiluun, sairauden pelkoon, elämänlaatuun, elämänhallinnan tunteeseen ja 

toimintakykyyn.  

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa terveydenhuollon 

palvelujärjestelmän toiminnan tueksi, jonka avulla voidaan kehittää 

terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden palveluohjausta niin, että se 

kohdistuu entistä paremmin heidän tarpeisiinsa. Tutkimus raportoidaan 

monografiana. 

Tutkimuskysymykset ja hypoteesit ovat: 

1. Millaista hoitoon sitoutuminen on terveyspalveluja paljon käyttävillä 

asiakkailla ja mitkä tekijät ovat yhteydessä hoitoon sitoutumiseen? 

Hypoteesi 1. Asiakkaan hoidon toteuttaminen edistää hoitoon sitoutumista. 

Hypoteesi 2. Asiakkaan lääkehoidon toteuttaminen edistää hoitoon sitoutumista. 

Hypoteesi 3. Asiakkaan vastuullisuus hoidosta edistää hoitoon sitoutumista. 

Hypoteesi 4. Asiakkaan saama tuki terveydenhuollon henkilöstöltä tai läheisiltä 

edistää hoitoon sitoutumista.  

2. Millainen vaikutus palveluohjausinterventiolla on terveyspalveluja paljon 

käyttävien asiakkaiden hoitoon sitoutumiseen, mielialaan, somaattiseen 

oireiluun ja sairauden pelkoon verrattuna kontrolliryhmään? 

Hypoteesi 1. Palveluohjausinterventiolla on positiivinen vaikutus hoitoon 

sitoutumiseen. 

Hypoteesi 2. Palveluohjausinterventiolla on positiivinen vaikutus mielialaan. 

Hypoteesi 3. Palveluohjausinterventiolla on positiivinen vaikutus somaattiseen 

oireiluun. 

Hypoteesi 4. Palveluohjausinterventiolla on positiivinen vaikutus sairauden 

pelkoon.  
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3. Millainen vaikutus palveluohjausinterventiolla on terveyspalveluja paljon 

käyttävien asiakkaiden elämänlaatuun, elämänhallinnan tunteeseen ja 

toimintakykyyn verrattuna kontrolliryhmään?  

Hypoteesi 1. Palveluohjausinterventiolla on positiivinen vaikutus elämänlaatuun. 

Hypoteesi 2. Palveluohjausinterventiolla on positiivinen vaikutus elämänhallinnan 

tunteeseen. 

Hypoteesi 3. Palveluohjausinterventiolla on positiivinen vaikutus toimintakykyyn.  

Hypoteesit perustuvat aikaisempiin tutkimuksiin, joissa on ollut näyttöä, 

palveluohjauksen keskeisestä asemasta palveluita paljon käyttävien asiakkaiden 

hoidossa sekä siitä, että palveluohjauksella on ollut positiivisia vaikutuksia 

pitkäaikaissairaiden terveyteen parantaen asiakkaan itsehoitoa, tyytyväisyyttä, 

hoitoon sitoutumista sekä päivittäistä toimintakykyä (Patrick ym., 2006; Kripalani 

ym., 2007; Sutherland & Hayter, 2009; Lunnela ym., 2011; Kurikkala ym., 2015; 

Martikka & Männikkö, 2017; Kivelä ym., 2020a; Kivelä ym., 2020b). Selkeä 

näyttö intervention vaikutuksesta paljon palveluja käyttävien asiakkaiden 

elämänlaatuun puuttuu (Haroun ym., 2016) joskin näyttöä intervention 

positiivisesta vaikutuksesta elämänlaatuun on (Sutherland & Hayter, 2009; Kivelä 

ym., 2020b). 
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4 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

4.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen vaiheet 

Tutkimus on kvasikokeellinen interventiotutkimus, jossa intervention vaikutuksia 

mitataan asiakastasolla. Tutkimus on prospektiivinen 2 vuoden seurantatutkimus. 

Mittauspisteitä on kolme: alkumittaus sekä vuoden ja kahden vuoden 

seurantamittaukset. Taulukossa 1 on esitetty tutkimuksen eteneminen. 

Taulukko 1. Tutkimuksen eteneminen 

Tutkimusvaihe I II III 

Tutkimusasetelma Poikkileikkaustutkimus Kvasikokeellinen 

interventiotutkimus 

Kvasikokeellinen 

interventiotutkimus 

Tutkimuksen tarkoitus Kuvata hoitoon 

sitoutumista ja siihen 

yhteydessä olevia tekijöitä 

Arvioida intervention 

vaikutusta hoitoon 

sitoutumiseen, 

mielialaan, somaattiseen 

oireiluun ja sairauden 

pelkoon 

Arvioida intervention 

vaikutusta 

elämänlaatuun, 

elämänhallinnan 

tunteeseen ja 

toimintakykyyn 

Aineisto n=462 Kolme aineistoa: 

Alkumittaus n = 462        

1-vuosi:  

Interventioryhmä n = 200 

Kolme aineistoa: 

Alkumittaus n = 462         

1-vuosi:  

Interventioryhmä n = 200 

  Kontrolliryhmä n = 166 

2-vuosi: 

Interventioryhmä n = 161 

Kontrolliryhmä n = 153      

Kontrolliryhmä n = 166 

2-vuosi: 

Interventioryhmä n = 161 

Kontrolliryhmä n = 153      

Aineiston keruu Kysely Kysely Kysely 

Aineiston keruun 

ajankohta 

10/2008–5/2009 3–4/2010 3–42011 

Analyysimenetelmä Frekvenssi- ja 

prosenttijakaumat, khiin  

neliötesti, ristiintaulukointi, 

p-arvo, spearmanin 

järjestyskorrelaatiokerroin, 

lineaarinen 

regressioanalyysi 

Frekvenssit, prosentit, p-

arvo, khiin neliötesti, 

kahden riippuvan 

otoksen t-testi, Mann 

Whitneyn U testi 

Frekvenssit, prosentit, p-

arvo, khiin neliötesti, p-

arvo, kahden 

riippumattoman otoksen 

t-testi, kahden riippuvan 

otoksen t-testi, 

keskiarvotesti 
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4.2 Tutkittavien valinta ja aineiston keruu 

Tutkimusaineistot kerättiin terveyskeskusten asiakkailta. Interventio toteutettiin 

Oulunkaaren neljässä terveyskeskuksessa. Kontrolliryhmän asiakkaat valittiin 

Pohjois-Pohjanmaan alueen kolmesta terveyskeskuksesta. Kunnat edustivat 

kuntatyypiltään (taajaan asuttu/pitkät välimatkat/maaseutumainen kunta) ja 

väestömäärältään saman tyyppisiä kuntia. Kuntien asukasluku vuonna 2006 

vaihteli 3 188 ja 12 351 välillä. Yhteenlaskettu asukasmäärä interventiokunnissa 

oli 24 998 asukasta ja kontrollikunnissa 25 486 asukasta (Tilastokeskus). 

Tutkimuksen aloitusvaiheessa elokuussa 2008 tutkimukseen valittujen 

terveyskeskusten potilastietojärjestelmäajojen yhdyshenkilöt tekivät haut 

tutkimukseen valittujen terveyskeskusten potilastietojärjestelmistä kaikista 18 

vuotta täyttäneistä asiakkaista, jotka olivat käyneet terveyskeskuksen lääkärin 

vastaanotolla vähintään kahdeksan kertaa vuoden aikana aikavälillä 1.8.2006–

31.7.2007 ja 1.8.2007–31.7.2008. Samalta ajanjaksolta samat yhdyshenkilöt 

tekivät haun myös erikoissairaanhoidossa vähintään neljä kertaa vuoden aikana 

käyneistä asiakkaista. Hakujen perusteella muodostuivat tutkimuksen perusjoukot 

(taulukot 2 ja 3).  

Taulukko 2. Interventioryhmän perusjoukko terveyskeskuksittain. 

Käynnin ajankohta Kunta 1 Kunta 2 Kunta 3 Kunta 4  Yhteensä 

≥8 käyntiä tk:ssa sekä 1.8.2006–31.7.2007 että  

1.8.2007–31.7.2008 välisenä aikana 

21 184 19 59 283 

≥8 käyntiä tk:ssa ajalla 1.8.2007–31.7.2008 141 315 61 67 584 

≥8 käyntiä tk:ssa ajalla 1.8.2006–31.7.2007 51 251 24 173 499 

≥4 käyntiä yo-sairaalassa sekä 1.8.2006–31.7.2007  

että 1.8.2007–31.7.2008 aikana 

137 112 68 73 390 

≥4 käyntiä yo-sairaalassa ajalla 1.8.2007–31.7.2008 324 239 108 109 780 

≥4 käyntiä yo-sairaalassa ajalla 1.8.2006–31.7.2007 307 247 127 102 783 

Asiakkaita yhteensä 981 1348 407 583 3319 

Interventioryhmän asiakkailla oli keskimäärin 10.5 käyntiä terveyskeskuslääkärin 

luona vuosina 2006–2008. Heidän osuus kunnan väestöstä oli 3.5 % (vaihteluväli 

0.79 %–6.88 %). Kontrolliryhmäläisillä käyntimäärä oli hieman enemmän, 

keskimäärin 10.9 käyntiä. Heidän osuus väestöstä oli 3.1 % (vaihteluväli 1.47–

5.23 %). 
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Taulukko 3. Kontrolliryhmän perusjoukko terveyskeskuksittain. 

Käynnin ajankohta Kunta 1 Kunta 2 Kunta 3 Yhteensä 

≥8 käyntiä tk:ssa sekä 1.8.2006–31.7.2007 että  

1.8.2007–31.7.2008 välisenä aikana 

45 100 63 208 

≥8 käyntiä tk:ssa ajalla 1.8.2007–31.7.2008 140 180 94 414 

≥8 käyntiä tk:ssa ajalla 1.8.2006–31.7.2007 135 204 179 518 

≥4 käyntiä yo-sairaalassa sekä 1.8.2006–31.7.2007  

että 1.8.2007–31.7.2008 aikana 

173 127 51 351 

≥4 käyntiä yo-sairaalassa ajalla 1.8.2007–31.7.2008 329 234 88 651 

≥4 käyntiä yo-sairaalassa ajalla 1.8.2006–31.7.2007 331 287 120 738 

Asiakkaita yhteensä 1153 1132 595 2880 

Kun interventioryhmän perusjoukko oli määritelty, jokaisessa terveyskeskuksessa 

yksi nimetty palveluohjaaja (sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja) tunnisti ja valitsi 

perusjoukosta sisäänotto- ja poissulkukriteerit täyttävät asiakkaat 

potilastietojärjestelmistä tutkimukseen syyskuussa 2008. Tunnistaminen ja 

asiakkaiden ottaminen mukaan tutkimukseen etenivät saman järjestyksen mukaan 

kuin kokonaisotantakin oli tehty.  

1. Sisäänottokriteerit: 

– Vähintään 18–vuoden ikä 

– Vähintään kahdeksan käyntiä terveyskeskuslääkärin vastaanotolla 

interventiota edeltävän vuoden aikana (päivystys- ja ajanvarauskäynnit) tai 

vähintään neljä käyntiä yliopistosairaalassa interventiota edeltävän vuoden 

aikana (avohoitokäynnit ¹, ei psykiatriset avohoitokäynnit)   

¹) sisällytetään: päivystyskäynnit, ajanvarauskäynnit (ensi- ja uusintakäynnit) ja konsultaatiokäynnit. 

Poissuljetaan: sarjahoitokäynnit (esimerkiksi dialyysi- ja sädehoito), käynnit tutkimusyksikössä (laboratorio, 

röntgen) sekä raskauteen ja synnytykseen liittyvät käynnit. 

 

2. Poissulkukriteerit: 

– Raskauteen ja synnytykseen liittyvät käynnit 

– Saman sairauden vuoksi annettavat sarjahoidot 

– Dementiaa sairastavat 

–  Kehitysvammaiset 

– Toiseen päällekkäiseen interventioon osallistuminen (interventio meneillään 

tai vasta päättynyt) 

– Terminaalivaiheen syöpää sairastavat asiakkaat  
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– Psykoottiset asiakkaat  

– Asiakas ei kykene antamaan tietoista suostumusta 

Tutkimuksen sisäänotto- ja poissulkukriteerien perusteella terveyskeskuksista 

valittiin 285 asiakasta interventioryhmään, joiden palveluohjaaja arvioi soveltuvan 

interventioon sekä saavan hyötyä ja apua siitä. Kyseessä oli kokonaisotanta 

terveyspalveluja paljon käyttävistä asiakkaista. Kontrolliryhmään valittiin 435 

asiakasta. Kokonaisjoukko oli 720 asiakasta, joista 613 valittiin 

terveyskeskuskäyntien perusteella ja 107 erikoissairaanhoitokäyntien perusteella 

(taulukko 4). Erikoissairaanhoidon käynnit otettiin mukaan, koska paljon palveluja 

käyttävät asiakkaat kuormittavat sekä perusterveydenhuoltoa että 

erikoissairaanhoitoa (Bodenmann ym., 2017; Uí Bhroin ym., 2019).  

Taulukko 4. Tutkimukseen valittujen kokonaisjoukko. 

Käyntimäärien perusteella valitut tutkittavat lkm 

≥8 käyntiä terveyskeskuksessa sekä 1.8.2006–31.7.2007 että 1.8.2007–31.7.2008 välisenä aikana 262 

≥8 käyntiä terveyskeskuksessa ajalla 1.8.2007–31.7.2008 338 

≥8 käyntiä terveyskeskuksessa ajalla 1.8.2006–31.7.2007   13 

≥4 käyntiä yliopistosairaalassa sekä 1.8.2006–31.7.2007 että 1.8.2007–31.7.2008 välisenä aikana     71 

≥4 käyntiä yliopistosairaalassa ajalla 1.8.2007–31.7.2008   31 

≥4 käyntiä yliopistosairaalassa ajalla 1.8.2006–31.7.2007     5 

Tutkittavia yhteensä 720 

Tutkimusaineisto kerättiin ennen interventiota, vuosi ja kaksi vuotta intervention 

aloittamisesta. Interventioryhmän alkumittausta varten palveluohjaajat lähettivät 

lokakuun 2008 ja toukokuun 2009 välisenä aikana tutkimukseen valituille 

henkilöille postitse tiedotteen, jossa selvitettiin tutkimuksen luonne. Samassa 

kirjeessä lähetettiin asiakkaille täytettäväksi kyselylomakkeet, taustatietolomake 

sekä kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Kirjeiden lähettämisen 

jälkeen palveluohjaajat kutsuivat marraskuun 2008 ja toukokuun 2009 välisenä 

aikana tutkimukseen valitut asiakkaat puhelimitse henkilökohtaiseen 

alkuinformaatiotilaisuuteen asiakkaiden omaan terveyskeskukseen. Tutkimuksesta 

kieltäytyi 28 henkilöä.  

Tutkimuksen toteuttamisesta annetun informaation jälkeen asiakkaat antoivat 

kirjallisen suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta. Asiakkailla oli 

mahdollisuus saada palveluohjaajalta apua kyselyyn vastaamisessa 

alkuinformaatiotilaisuudessa, jos kyselyyn vastaamisessa oli asiakkaalla ilmennyt 

epäselvyyksiä. Interventioryhmän asiakkaat saivat vastattavakseen postitse 
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lähetetyt kyselylomakkeet vuoden välein kolme kertaa. Toisen ja kolmannen 

kyselyn lähetti tutkija tutkittaville maaliskuussa 2010 ja 2011. Asiakkaat palauttivat 

vastaukset postitse hankkeen projektitoimistoon, josta tutkija haki vastaukset. 

Vuoden 2009 tammi-helmikuussa tutkija suoritti kontrolliryhmän asiakkaiden 

valinnan potilastietojärjestelmistä ja sairauskertomuksista samojen kriteereiden 

perusteella kuin palveluohjaajat olivat tehneet interventioryhmän osalta. 

Ulkopuolinen tutkija sai luvan terveyskeskusten johtavilta lääkäreiltä ja 

yliopistosairaalan johtajaylilääkäriltä käyttää potilastietojärjestelmien tietoja ja 

sairauskertomuksia.  

Kontrolliryhmään kuuluville asiakkaille tutkija lähetti postitse huhtikuussa 

2009 tiedotteen tutkimuksesta sekä samat kyselylomakkeet, taustatietolomakkeen 

ja kirjallisen suostumuslomakkeen tutkimukseen osallistumisesta kuin 

interventioryhmällekin. Taustatietolomakkeessa kysyttiin koulutukseen, 

työtilanteeseen, harrastuksiin, pitkäaikaisiin sairauksiin, yksityisten 

terveyspalveluiden käyttöön, elämään tyytyväisyyteen ja elämän 

kokemuksellisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kontrolliryhmän asiakkaiden 

osoitetiedot tutkija sai potilastietojärjestelmästä. Kontrolliryhmäläisille ei 

järjestetty alkuinformaatiotilaisuutta. Tutkija lähetti kyselyn vuoden välein kolme 

kertaa maalis-huhtikuun aikana vuosina 2009–2011.  

Tutkittaville lähetetyt kyselylomakkeet koodattiin niin, että tutkittavilla oli 

sama tunniste (kunnan etukirjain ja numero) jokaisessa kolmessa lähetetyssä 

kyselyssä. Näin vastaukset voitiin yhdistää samaan tutkittavaan seurantaa varten. 

Kuviossa 2 on esitetty tutkittavien valinta ja aineiston keruu. 
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Kuvio 2. Tutkittavien valinta ja aineiston keruu.  
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4.3 Tulosmuuttujat ja niiden mittaaminen sekä 

palveluohjausinterventio 

4.3.1 Hoitoon sitoutuminen 

Asiakkaiden hoitoon sitoutumista mitattiin strukturoidulla mittarilla, ACDI 

(Adherence of Chronic Disease Inventory), joka mittaa pitkäaikaisesti sairaan 

hoitoon sitoutumista selittävän ja ennustavan teorian pohjalta (Kyngäs, 1995; 

Kyngäs & Lahdenperä, 1999; Kähkönen ym., 2015; Oikarinen ym., 2017; Kivelä 

ym., 2020b). Hoitoon sitoutumisen kyselylomake sisälsi 38 kuusiportaista Likert-

asteikollista väittämää, joista tähän tutkimukseen otettiin mukaan 25 väittämää. 

Väittämät mittasivat hoitoon sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä, joita 

olivat: hoidon toteuttaminen, lääkehoidon toteuttaminen, vastuullisuus hoidosta ja 

halu hoitaa itseä sekä tuki hoitajilta, lääkäreiltä ja läheisiltä. Väittämien 

vastausvaihtoehdot olivat seuraavat: täysin eri mieltä (1), osittain eri mieltä (2), en 

osaa sanoa (3), osittain samaa mieltä (4), täysin samaa mieltä (5) ja ei koske minua 

(6). Hoitoon sitoutumisen arviointi sisälsi 11 väittämää, joiden summapistemäärät 

vaihtelivat välillä 0–55 pistettä. Hyvä hoitoon sitoutuminen edellytti vähintään 48 

pistettä, alle 48 pistettä osoitti huonoa sitoutumista. 

4.3.2 Mieliala 

Tutkittavien mielialaa tutkittiin Raitasalon kehittämällä mielialakyselyllä (RBDI). 

Kysely on kehitetty Beckin lyhyen depressiokyselyn pohjalta soveltuvaksi Suomen 

oloihin masennusoireilun mittaamiseen. Tutkimuksessa käytettiin kyselystä 13:a 

masennusta kartoittavaa kysymystä, joilla arvioidaan ihmisten kokemaa, itse 

tunnistamaa ja ilmaisemaa masennusoireilua. Kyselystä lasketaan 

masennusoireilua osoittava summapistemäärä, joka saa arvoja väliltä 0–39. Lievän 

masentuneisuuden pistemäärä on 5–7, keskivaikean 8–15 ja vaikean masennuksen 

16–39 (Raitasalo, 2007). 

4.3.3 Somaattinen oireilu 

Somaattisen oireilun määrittämiseksi käytettiin Symptom Checklist-90:n 

somatisaatio-osiota (Derogatis, Lipman & Covi, 1973). Kyselyssä on 12 väittämää 

erilaisten oireiden (päänsärky, sydän- tai rintakivut, kivut selän alaosassa, 

pahoinvointi ja vatsakivut, lihassäryt, hengitysvaikeudet, kuumat ja kylmät aallot, 
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jonkin ruumiinosan pistely tai puutuminen, palan tunne kurkussa, heikkouden 

tunne ruumiin eri osissa, painon tunne käsissä tai jaloissa, huimaus tai pyörtymisen 

tunne) esiintyvyydestä viimeksi kuluneen viikon aikana (SOM). Somatisaation 

raja-arvona käytettiin 8/12 oiretta, mikä on sama kuin Jyväsjärven (2001) ja 

Koskelan (2008) tutkimuksissa. 

4.3.4 Sairauden pelko 

Tutkimuksessa sairauden pelon esiintyvyyttä mitattiin Whiteley Index (WI) -

mittarilla (Pilowsky, 1967). Kysely sisältää 13 sairauden pelkoa arvioivaa 

kysymystä. Kysymyksistä laskettiin pisteet niin, että vastaukset ei lainkaan ja 

melko vähän (1–2) saivat arvon 0 ja vastaukset jonkin verran, melko paljon ja 

erittäin paljon (3–5) saivat arvon 1. Summapistemäärä saa arvoja väliltä 0-13. 

Tutkimuksessa hypokondrialle käytettiin raja-arvoa 6/13, joka on sama kuin 

Jyväsjärven (2001) ja Koskelan (2008) käyttämissä tutkimuksissa. Ihminen, jolla 

esiintyy sairauden pelkoa, tulkitsee tavallisia toiminnallisia oireita ja 

ruumiintuntemuksia väärin ja kokee ne merkkinä vakavista sairauksista (Kellner, 

1985). 

4.3.5 Elämänlaatu 

Elämänlaatua mitattiin tutkimuksessa 15D -mittarilla. Se on Sintosen Suomessa 

kehittämä, validoitu ja geneerinen (ei sairausspesifi) terveyteen liittyvä 

elämänlaadun mittari. Mittari kuvaa potilaan terveydentilaa sekä fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista hyvinvoinnin tilaa (Sintonen, 2001). 15D-kyselylomake 

sisältää 15 väittämää terveydentilasta (liikuntakyky, näkö, kuulo, hengitys, 

nukkuminen, syöminen, puhuminen, eritystoiminta, tavanomaiset toiminnot, 

henkinen toiminta, vaivat ja oireet, masentuneisuus, ahdistuneisuus, energisyys, 

sukupuolielämä). Lomakkeen vastaukset antavat monipuolista tietoa potilaalle 

itselleen sekä hänen hoitoonsa osallistuville terveyteen liittyvän elämänlaadun eri 

osa-alueista. Vastausvaihtoehdot jokaisessa kysymyksessä ulottuvat täysin 

terveestä tai toimintakykyisestä täysin sairaaseen tai toimintakyvyttömään. 

Mittarista saatava kokonaisindeksiluku saa arvoja väliltä 0–1, jossa yksi tarkoittaa 

täysin tervettä ja nolla kuollutta. 0,03 pisteen muutos ihmisen havaitsemassa 

terveydentilassa on havaittu kliinisesti merkitykselliseksi muutokseksi. 
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4.3.6 Elämänhallinnan tunne 

Elämänhallinnan eli koherenssin tunnetta mitattiin Antonovskyn kehittämällä 

SOC-13-kyselyllä (Antonovsky, 1993). Asiakkaat kuvaavat mittarin avulla omia 

kokemuksiaan erilaisissa elämäntilanteissa. Kyselystä lasketaan 7-portaisen Likert-

asteikon (1 = hyvin harvoin tai ei koskaan – 7 hyvin usein) avulla summapistemäärä, 

jonka vaihteluväli on 13–91. Elämänhallinnan tunne on sitä parempi, mitä 

suurempi on pistemäärä. Voimakas elämänhallinnan tunne mahdollistaa elämässä 

eteen tulevien haittaavien stressitekijöiden kohtaamisen menestyksekkäästi. 

Elämänhallinnan tunne muodostuu merkityksellisyyden, ymmärrettävyyden ja 

hallittavuuden osa-alueista. Se kuvaa ihmisen luottamusta siihen, että hänen 

sisäinen ja ulkoinen ympäristönsä toimivat ennustettavalla tavalla ja että asiat 

järjestyvät todennäköisesti hyvin. 

4.3.7 Toimintakyky 

Tutkittavien toimintakykyä mitattiin FAI (Frenchay Activities Index) -mittarilla 

(Bond, Harris, Smith & Clark, 1992; Carter, Mant, Mant, Wade & Winner, 1997). 

Mitattavia toimintoja olivat kotitöiden tekeminen (pyykinpesu, aterioiden 

valmistus, tiskaaminen), työ (palkkatyön tekeminen) ja vapaa-aika 

(kulkuvälineiden käyttö, harrastukset, ulkoilu, matkustaminen). 

Toimintakykykysely sisältää 15 kysymystä, joista jokainen väittämä on pisteytetty 

arvoilla 0–3. Summapistemäärä saa arvoja välillä 0–45, jossa 0 tarkoittaa 

inaktiivisuutta päivittäisissä toiminnoissa ja 45 aktiivisuutta. 

Palveluohjausinterventio paljon palveluita käyttäville asiakkaille 

Neljä terveyskeskusta toimi interventioryhmänä, joissa toteutettiin 

terveyspalveluja paljon käyttäville asiakkaille vuoden kestänyt 

palveluohjausinterventio. Interventio pohjautui Iso-Britanniassa käytössä olleeseen 

community matron malliin, joka tarkoittaa hoitajajohtoista palveluohjausta moni- 

ja pitkäaikaissairaille. Toteutettu palveluohjausinterventio on esitetty liitteessä 1. 

Intervention aikana paljon terveyspalveluja tarvitseville asiakkaille nimettiin 

heidän omasta terveyskeskuksestaan yksi palveluohjaaja (omahoitaja), joka oli 

kokenut sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Kahdessa suuremmassa 

interventioterveyskeskuksessa oli kokopäiväinen palveluohjaaja ja kahdessa 

pienemmässä terveyskeskuksessa puolipäiväinen palveluohjaaja.  
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Palveluohjaajille järjestettiin koulutusta, joka alkoi syys-lokakuussa 2008 

ennen intervention toteuttamista ja jatkui intervention toteuttamisen ajan. 

Koulutukset sisälsivät teoriaa ja käytännön esimerkkitilanteita 

pitkäaikaissairauksia sairastavien paljon palveluita käyttävien asiakkaiden oireista 

ja hoitokäytännöistä. Moniammatillisesti etsittiin palvelujen kokonaisuutta, josta 

nämä asiakkaat hyötyisivät. Koulutus sisälsi viisi kokopäivän koulutusta sekä 

useita tunnista kolmeen tuntiin kestävää koulutusta, yhteensä 44 tuntia. 

Koulutukset toteutettiin sekä face-to-face koulutuksina että videoetäyhteyksillä. 

Koulutuksissa aiheena oli palvelusuunnitelman rakenne, sisältö ja 

tarkoituksenmukainen kirjaaminen, Effica-potilastietojärjestelmän hyödyntäminen 

palvelusuunnitelman laatimisessa, kipupotilaan psyyke, psyykenlääkkeet 

kivunhoidossa, kivunhoito päihdelääketieteen näkökulmasta, krooninen kipu, tuki- 

ja liikuntaelinsairaudet ja masennus, vakava somaattinen sairaus ja masennus, 

somaattisesti oireileva potilas, lääkeaineriippuvuus ja mielenterveyspotilaan 

kohtaaminen terveyskeskuksessa. Koulutuksesta vastasivat yliopistollisen 

sairaalan erikoislääkärit ja perusterveydenhuollon lääkärit yhteistyössä yliopiston 

ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Koulutukseen osallistuivat kaikki neljä nimettyä 

palveluohjaajaa ja interventiokuntien johtava lääkäri sekä muita lääkäreitä. 

Palveluohjaajille kohdennetut koulutukset on esitetty liitteessä 2. 

Koulutuksen keskeinen ajatus oli luentojen lisäksi aitojen potilastapausten 

läpikäynti lääketieteellisten asiantuntijoiden kanssa yhteisessä keskustelussa. 

Koulutuksessa käsiteltiin myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

välistä yhteistyötä ja työnjakoa. Koulutukseen sisältyi tietoa palveluohjausmallin 

toteuttamisesta.  

Palveluohjaajat työskentelivät asiakkaiden kanssa puoli- tai täysipäiväisesti 

koordinoiden noin 50–100:n asiakkaan hoitoa ja palveluita. Kokeneilla 

palveluohjaajilla oli paikallisen terveys- ja sosiaalipalvelujärjestelmän tuntemus, 

joka mahdollisti asiakkaan yksilöllisiin ja monitahoisiin hoidontarpeisiin 

vastaamisen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien suunnittelun. Ensisijaisesti 

asiakkaat asioivat oman palveluohjaajansa luona. Palveluohjaajaan he saattoivat 

olla yhteydessä kaikissa terveyteen liittyvissä kysymyksissään. Paljon palveluita 

tarvitsevien hoitoon rakennettiin toimintamalli moniammatillisella yhteistyöllä 

terveyskeskuksissa. Mallissa korostui yhteydenpidon säännöllisyys, 

luottamuksellisen hoitosuhteen rakentaminen, hoitosuunnitelman tekeminen sekä 

hoidon jatkuvuuden turvaaminen. Asiakkaille tehtiin yksilöllinen hoitosuunnitelma 

asiakkaan kanssa yhdessä. Mallissa korostettiin asiakkaan omia voimavaroja ja 

niiden tukemista. Ohjauksen lähtökohtana oli asiakaskeskeisyys. Asiakasta tuettiin 
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aktiiviseen omahoitoon ja päivittäiseen selviytymiseen antamalla tietoa hänen 

sairauksistaan ja niiden hoidoista sekä mahdollisista palveluista, joista asiakas voisi 

hyötyä.  

Asiakkaiden palveluohjauksen tarve vaihteli. Jollekin riitti yksi käynti 

palveluohjaajan luona, toisille sen sijaan tarve oli suurempaa. Palveluohjaaja myös 

arvio asiakkaan palvelutarpeen ja ohjasi tarvittaessa asiakkaan 

tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin esimerkiksi työterveyshuoltoon tai 

mielenterveyspalveluihin. Palveluohjaaja teki moniammatillista yhteistyötä 

terveyskeskuksen työntekijöiden, työterveyshuollon ja mielenterveyspalveluiden 

kanssa. 

4.4 Aineiston analyysi 

Kyselyaineiston analysointiin käytettiin SPSS for Windows 22 -ohjelmaa. Hoitoon 

sitoutumisen kuvaamisessa käytettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumia. 

Ristiintaulukointia, Khi-neliötestiä ja p-arvoja käytettiin muuttujien välisten 

yhteyksien tarkastelussa. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella tarkasteltiin 

jatkuvien muuttujien välistä riippuvuutta. Hoitoon sitoutumista ennustavia tekijöitä 

tutkittiin lineaarisen regressioanalyysin avulla, jossa selittävinä muuttujina 

käytettiin seuraavia: hoidon toteuttaminen, lääkehoito, vastuullisuus hoidosta, 

mieliala, sairauden pelko, somaattinen oireilu, toimintakyky, elämänhallinnan 

tunne, elämänlaatu, motivaatio sekä tuki sairaanhoitajilta, lääkäreiltä ja sukulaisilta.  

Arvioitaessa hoitajalähtöisen intervention vaikutusta asiakkaan hoitoon 

sitoutumiseen, mielialaan, somaattiseen oireiluun, sairauden pelkoon, 

elämänlaatuun, elämänhallinnan tunteeseen ja toimintakykyyn käytettiin 

kuvailevina tilastollisina analyysimenetelminä frekvenssi- ja prosenttijakaumia, 

Khiin-neliötestiä sekä ristiintaulukointia. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin 

kahden riippuvan otoksen T-testillä ja Mann-Whitneyn U -testillä.  
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5 Tulokset 

5.1 Terveyspalveluja paljon käyttävien hoitoon sitoutuminen ja 

hoitoon sitoutumiseen yhteydessä olevat tekijät 

Ensimmäinen tutkimuskysymys tarkasteli paljon palveluja käyttävien asiakkaiden 

(n = 462) hoitoon sitoutumista ja sitä ennustavia tekijöitä ennen intervention 

toteuttamista. Tutkimusaineisto koostui sekä interventio- että kontrolliryhmän 

tutkittavista (taulukko 5). Terveyspalveluja paljon käyttävistä asiakkaista 65 % oli 

naisia. Suurin ikäluokka oli 40–64-vuotiaat, joita oli 47 % tutkittavista 

(keskihajonta 15.1, vaihteluväli 20-95 vuotta). Tutkittavista puolella (51 %) 

koulutustaustana oli peruskoulu ja puolella vähintään ammatillinen koulutus 

(49 %). Yksityislääkärin palveluita interventioryhmän asiakkaista ilmoitti 

käyttäneensä edeltävän kahdentoista kuukauden aikana alle puolet (47 %). 

Kontrolliryhmän asiakkaat olivat käyttäneet palveluja hieman enemmän (53 %). 

Terveyspalveluja paljon käyttävistä asiakkaista 82 % arvioi hoitoon 

sitoutumisensa hyväksi. Sukupuolella, iällä ja koulutuksella ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä hoitoon sitoutumiseen. Lääkehoitoon hyvin sitoutui 90 % 

palveluiden käyttäjistä.  

Tutkittavilta selvitettiin taustatiedoista heidän pitkäaikaissairauksiaan heidän 

oman ilmoituksensa mukaisesti. Suurimmalla osalla asiakkaista (92 %) oli 

diagnosoitu vähintään yksi pitkäaikainen sairaus. Yleisimpiä pitkäaikaissairauksia 

olivat ICD-10-luokituksen perusteella tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen 

sairaudet, joita oli vastaajista 47 %:lla (n = 199). Verenkiertoelinten sairauksia 

esiintyi 43 %:lla (n = 181) sekä silmän sairauksia 28 %:lla (n = 119). Pitkäaikaista 

sairautta sairastavista 82 % arvioi hoitoon sitoutumisensa hyväksi. 

Taustatiedoissa kysyttiin myös asiakkaiden tyytyväisyyttä tämän hetkiseen 

elämään. Terveyspalveluja paljon käyttävillä asiakkailla tyytyväisyys elämään oli 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä hoitoon sitoutumiseen. Asiakkaat, jotka 

olivat tyytyväisiä elämäänsä, sitoutuivat hoitoonsa muita paremmin (p < 0.001). 

Asiakkaat, joilla ei ollut somaattista oireilua, sitoutuivat hoitoonsa paremmin kuin 

he, joilla oireilua ilmeni (p = 0.005). Sairauden pelko oli tilastollisesti merkitsevästi 

yleisempää asiakkailla, jotka sitoutuivat hoitoonsa huonommin (p < 0.001). Hyvä 

sitoutuminen lääkityksen toteutukseen oli yhteydessä hyvään hoitoon 

sitoutumiseen (p < 0.001). Asiakkaat, joilla ei ollut masennusta tai masennus oli 
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lievää, arvioivat hoitoon sitoutumisensa paremmaksi kuin keskivaikeaa tai vaikeaa 

oireilua raportoineet asiakkaat (p = 0.040).  

Paljon palveluja tarvitsevien hoitoon sitoutuminen ja toimintakyky olivat 

yhteydessä toisiinsa (r = 0.122, p = 0.015). Myös elämänlaadun ja hoitoon 

sitoutumisen välillä oli positiivinen yhteys (r = 0.210, p < 0.001), sillä parempi 

elämänlaatu oli yhteydessä parempaan hoitoon sitoutumiseen.  Asiakkaiden hyvä 

elämänhallinta oli yhteydessä hyvään hoitoon sitoutumiseen (r = 0.232, p < 0.001).  

Lineaarisella regressioanalyysillä tutkittiin hoitoon sitoutumista ennustavia 

tekijöitä seuraavilla selittävillä muuttujilla: hoidon toteuttaminen, lääkehoidon 

toteuttaminen, vastuullisuus hoidosta, tuki hoitajilta ja läheisiltä, masentuneisuus, 

sairauden pelko, somaattinen oireilu, toimintakyky, elämänhallinnan tunne ja 

elämänlaatu. Muuttujista muodostetuista testatuista malleista parhaiten hoitoon 

sitoutumista selittivät kaksi kolmen muuttujan mallia, jotka molemmat saivat 

korkean selitysasteen (korjattu R² luku 0.92). Ensimmäisessä mallissa selittävinä 

muuttujina olivat lääkehoidon toteuttaminen (r = 0.547, p < 0.001), vastuullisuus 

hoidosta (r = 0.589, p < 0.001) ja vähäinen masennusoireilu (r =-0.035, p = 0.017). 

Kun asiakas sitoutui lääkehoitonsa toteuttamiseen hyvin, otti vastuun omasta 

hoidostaan ja hänen masennusoireilu oli vähäistä, selitysaste oli korkein. Toisessa 

mallissa saman selitysasteen saivat seuraavat muuttujat: lääkehoidon toteuttaminen 

(r = 0.547, p < 0.001), vastuullisuus hoidosta (r = 0.589, p < 0.001) sekä 

elämänlaatu (r =0.035, p = 0.017). Hoidon toteuttaminen, lääkehoidon 

toteuttaminen sekä vastuullisuus hoidosta olivat merkittävimmät hoitoon 

sitoutumista ennustavat tekijät kaikissa malleissa. Sen sijaan tuki hoitajilta, 

lääkäreiltä ja läheisiltä eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

asiakkaiden hoitoon sitoutumiseen. Mieliala, sairauden pelko, somaattinen oireilu, 

toimintakyky ja elämänhallinnan tunne eivät olleet tilastollisesti merkitseviä 

hoitoon sitoutumisen ennustajia missään mallissa. Tutkimustulokset tukevat 

hypoteeseja 1–3, mutta eivät hypoteesia 4. Taulukossa 5 on esitetty hoitoon 

sitoutumista parhaiten ennustavat muuttujat.  
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Taulukko 5. Hoitoon sitoutumista ennustavat muuttujat lineaarisen regressioanalyysin 

mukaan (n=449). 

Muuttuja  Standardoitu regressiokerroin ja p-arvo 

β Malli 1 Malli 2 Malli 3  Malli 4 

Hoitoon sitoutumisen osa-

alueet 

     

Hoidon toteuttaminen 0.901   0.896 (<0.001) 0.894 (<0.001) 

Lääkehoidon 

toteuttaminen 

0.789 0.547 (<0.001) 0.547 (<0.001)   

Vastuullisuus hoidosta 0.815 0.589 (<0.001) 0.589 (<0.001)   

Tuki hoitajilta 0.252     

Tuki läheisiltä 0.283     

Selittävä muuttuja      

Mieliala -0.149 -0.035 (0.017)    

Sairauden pelko -0.176    -0.043 (0.048) 

Somaattinen oireilu -0.132   -0.059 (0.006)  

Toimintakyky 0.105     

Elämänhallinnan tunne 0.178     

Elämänlaatu 0.153  0.035 (0.017)   

R²  0.92 0.92 0.81 0.81 

β: standardoitu regressiokerroin (beta). 

R²: mallin selitysaste. 

Malli 1: tilastollisesti merkitsevät muuttujat: lääkehoidon toteuttaminen, vastuullisuus hoidosta, masennus. 

Malli 2: tilastollisesti merkitsevät muuttujat: lääkehoidon toteuttaminen, vastuullisuus hoidosta, 

elämänlaatu. 

Malli 3: tilastollisesti merkitsevät muuttujat: hoidon toteuttaminen, somaattinen oireilu 

Malli 4: tilastollisesti merkitsevät muuttujat: hoidon toteuttaminen, sairauden pelko. 

5.2 Intervention vaikutukset hoitoon sitoutumiseen ja sen osa-

alueisiin sekä mielialaan, somaattiseen oireiluun ja sairauden 
pelkoon 

Toisessa tutkimuskysymyksessä arvioitiin intervention vaikutuksia interventio- ja 

kontrolliryhmäasetelmalla yhden ja kahden vuoden seuranta-ajankohdilla. Iän ja 

sukupuolen suhteen ryhmät eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 

kummassakaan mittausajankohdassa. 

Interventioryhmän asiakkailla hoitoon sitoutuminen oli parantunut kahden 

vuoden seurantajaksolla verrattuna kontrolliryhmän asiakkaisiin, mutta ryhmien 

väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (p = 0.067). Interventiolla oli 

positiivinen vaikutus hoitoon sitoutumisen osa-alueeseen hoidon toteuttamiseen 
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sekä yhden että kahden vuoden seurantamittauksessa, mutta tulos ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä (p = 0.096). Asiakkaiden lääkehoidon toteuttamiseen 

interventiolla ei ollut myönteistä vaikutusta. Interventiolla ei ollut positiivista 

vaikutusta tuen saantiin hoitajilta, lääkäreiltä tai läheisiltä. Taulukossa 6 on esitetty 

intervention vaikutuksia hoitoon sitoutumiseen ja sen osa-alueisiin interventio- ja 

kontrolliryhmällä. Tulokset on laskettu kyseisellä mittauskerralla vastanneista 

asiakkaista. 

Interventiolla oli myönteinen vaikutus paljon terveyspalveluja käyttävien 

asiakkaiden mielialaan (mediaani interventioryhmä 2, kontrolliryhmä 3, p = 0.03).  

Keskiarvojen vertailu osoitti, että interventio vähensi interventioryhmän 

asiakkaiden somaattista oireilua -0.25 yksikköä. Kontrolliryhmässä somaattinen 

oireilu väheni -0.1 yksikköä, mutta ryhmien välinen ero ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä (p = 0.580). Tulos kuitenkin osoittaa, että somaattisen oireilun 

väheneminen saattoi olla suurempaa interventioryhmän potilailla verrattuna 

kontrolliryhmään. Näin interventiolla saattoi olla positiivinen vaikutus somaattisen 

oireilun vähenemiseen. 

Interventio lisäsi asiakkaiden sairauden pelkoa, sillä tulos oli tilastollisesti 

merkitsevä (p = 0.01, 95 % luottamusväli 0.45, 1.84). Tutkimustulokset tukevat 

hypoteesien 1–3 toteutumista. 
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5.3 Intervention vaikutukset elämänlaatuun, tyytyväisyyteen 

elämään, elämänhallinnan tunteeseen ja toimintakykyyn 

Kolmas tutkimuskysymys arvioi intervention vaikutuksia paljon palveluja 

käyttävien asiakkaiden elämänlaatuun, elämänhallinnan tunteeseen ja päivittäiseen 

toimintakykyyn.  

Interventiolla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta interventioryhmän 

asiakkaiden elämänlaatuun. Interventioryhmän asiakkaista 40 %:lla ja 

kontrolliryhmän asiakkaista 36 %:lla elämänlaatu pysyi samalla tasolla kahden 

vuoden mittauksien aikana. Elämänlaatu heikkeni molemmissa ryhmissä lähes 

saman verran (33 %–34 %). Kontrolliryhmän asiakkaiden elämänlaatu nousi 

kuitenkin enemmän (30 %) verrattuna interventioryhmään (27 %). Kliinisesti 

merkittävää elämänlaadun eroa, jonka asiakas havaitsee (0.03), ei tullut esille 

ryhmien välillä. Kuviossa 3 on esitetty muutokset asiakkaiden terveyteen 

liittyvässä elämänlaadussa kahden vuoden aikana. 

 
Ryhmä n (≤-0.03)  % n (-0.031–0.029) % n (≥0.03) % 

Interventioryhmä 54 33 65 40 43 27 

Kontrolliryhmä 37 34 39 36 32 30 

Julkaistu Journal of Nursing Education and Practice luvalla (Hirsikangas ym. 2018, taulukko 4). 

Kuvio 3. Muutokset terveyteen liittyvässä elämänlaadussa (15D). 

Elämänlaadun ja elämänhallinnan tunteen välillä oli tilastollisesti merkitsevä 

yhteys sekä interventio- että kontrolliryhmässä kahden vuoden seurantajaksolla (p 

< 0.0005). Myös elämänlaadun ja toimintakyvyn välillä oli molemmissa ryhmissä 

tilastollisesti merkitsevä yhteys (p < 0.0005).  

Tutkimuksen alkumittauksessa ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa tyytyväisyydessä elämään (p = 0.709) eikä interventio muuttanut 

tilannetta (p = 0.340). Molemmissa ryhmissä oli asiakkaita, joiden tyytyväisyys oli 

lisääntynyt tai vähentynyt, mutta keskimäärin se oli pysynyt samanlaisena.  

Tutkimuksen alkumittauksessa interventioryhmän asiakkaat kokivat 

elämänhallinnan tunteensa paremmaksi (ka. 71.02) kuin kontrolliryhmäläiset (ka. 

62.84, t = 6.19, p < 0.0005). Intervention jälkeen interventioryhmäläisten 

elämänhallinnan tunne heikkeni (ka. 65,56), mutta pysyi tilastollisesti 

merkitsevästi parempana (p =0.010), kuin mitä kontrolliryhmäläisten 
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elämänhallinnan tunne oli kahden vuoden mittausajankohdassa. Kontrolliryhmän 

elämänhallinnan tunne heikkeni (ka. 61.55) myös kahden vuoden seurannassa. 

Kaikissa ikäryhmissä elämänhallinnan tunteen heikkeneminen oli samankaltaista. 

Kontrolliryhmässä esiintyi positiivinen yhteys elämänhallinnan tunteen ja elämään 

tyytyväisyyden välillä. Spearmanin korrelaatiokertoimen mukaan tulos oli 

tilastollisesti merkitsevä (0.238, p = 0.027). Vastaavaa yhteyttä ei havaittu 

interventioryhmässä.  

Tutkittavien toimintakyky oli tutkimuksen alkumittauksessa samanlaista sekä 

interventio- että kontrolliryhmien asiakkailla (interventioryhmä ka. 30.45, 

keskihajonta 7.9 ja kontrolliryhmä ka. 29.12, keskihajonta 7.7). 

Interventioryhmään kuuluvien asiakkaiden toimintakyky heikkeni kahden vuoden 

aikana tilastollisesti merkitsevästi (-1.538 yksikköä, p = 0.001), kun taas 

kontrolliryhmän asiakkailla toimintakyky pysyi ennallaan. Toimintakyvyn 

muutoksissa oli vaihteluja ikäryhmien välillä (p = 0.033). Merkittävin muutos oli 

vanhimmassa ikäryhmässä eli 65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla (p = 0.002). 

Tutkimustulokset eivät tue hypoteesien 1, 2 ja 3 toteutumista.  

Taustatietolomakkeella kerättiin tutkittavilta tietoja heidän 

pitkäaikaissairauksistaan. Sekä interventio- että kontrolliryhmän asiakkailla kaksi 

yleisintä pitkäaikaissairautta olivat ICD-10 -luokituksen perusteella tuki- ja 

liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet sekä verenkiertoelinten sairaudet. 

Molemmat pitkäaikaissairaudet olivat yleisempiä interventioryhmässä, ja ryhmien 

väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä (tuki- ja liikuntaelinten sekä 

sidekudoksen sairaudet p = 0.002, verenkiertoelinten sairaudet p = 0.009).  

5.4 Yhteenveto tuloksista 

Terveyspalveluja paljon käyttävistä asiakkaista enemmistö oli naisia, ja suurimman 

ikäryhmän tutkittavista muodostivat 40–64-vuotiaat. Suurin osa asiakkaista ilmoitti 

sairastavansa vähintään yhtä pitkäaikaissairautta, joista yleisimpiä olivat tuki- ja 

liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet, verenkiertoelinten sairaudet sekä 

silmän sairaudet. Tutkittavista hyvin hoitoon sitoutuneita oli 82 %, lääkehoitoon 

hyvin sitoutui 90 %.  

Merkittävimmät hoitoon sitoutumista ennustavat tekijät olivat hoidon 

toteuttaminen, lääkehoidon toteuttaminen ja vastuullisuus hoidosta. 

Hoitohenkilökunnan tai läheisten tuki ei ollut yhteydessä hoitoon sitoutumiseen. 

Tulokset osoittivat, että interventiolla oli positiivinen vaikutus paljon 

palveluita käyttävien asiakkaiden hoitoon sitoutumiseen. Sen sijaan interventio ei 
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parantanut asiakkaiden lääkehoidon toteuttamista. Tyytyväisyys elämään, hyvä 

elämänlaatu, elämänhallinnan tunne ja toimintakyky olivat yhteydessä hyvään 

hoitoon sitoutumiseen. Sen sijaan sairauden pelko vähensi hoitoon sitoutumista, 

samoin masennusoireet ja somaattinen oireilu.  

Interventio paransi asiakkaiden mielialaa, ja sillä saattoi olla myös somaattista 

oireilua vähentävä vaikutus. Sen sijaan intervention toteuttamisen jälkeen 

asiakkaiden sairauden pelko lisääntyi ja toimintakyky heikkeni. 
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6 Pohdinta 

6.1 Tulosten tarkastelu 

Tutkimuksessa tuotettiin uutta tietoa terveyspalveluja paljon käyttävien 

asiakkaiden hoitoon sitoutumisesta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. Lisäksi 

tutkimuksessa tuotettiin uutta tietoa paljon palveluita käyttäville asiakkaille 

kohdennetun palveluohjausintervention vaikutuksista hoitoon sitoutumiseen, 

mielialaan, somaattiseen oireiluun, sairauden pelkoon, elämänlaatuun, 

elämänhallinnan tunteeseen sekä toimintakykyyn. Saatua tietoa voidaan hyödyntää 

terveyspalveluja paljon tarvitseville asiakkaille kehitettävien palveluohjausmallien 

suunnittelussa.  

Terveyspalveluja paljon käyttävien hoitoon sitoutuminen ja siihen 

yhteydessä olevat tekijät 

Tutkimuksen mukaan asiakkaat sitoutuivat hoitoonsa hyvin (82 %). Hoitoon 

sitoutumista selittäviä tekijöitä olivat itsehoidon toteuttaminen, lääkehoidon 

toteuttaminen, vastuu omasta hoidosta, toimintakyky, elämänlaatu, 

elämänhallinnan tunne ja tyytyväisyys elämään. Tulos oli samansuuntainen kuin 

Kivelän ym. (2019) tutkimuksessa, jossa käytettiin samaa hoitoon sitoutumisen 

mittaria ja tutkittiin paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita. Tässä tutkimuksessa 

hyvä hoitoon sitoutuminen johtuu mahdollisesti lisääntyneestä turvallisuuden 

tunteesta, jota pitkäaikaissairauksien hyvä itsehoito tuo lisäämällä asiakkaiden 

hyvinvointia ja selviytymistä arjessa alueella, jossa on pitkät välimatkat 

terveyskeskuksiin (Hirsikangas ym., 2016). 

Muiden tutkimusten mukaan  (Kyngäs & Lahdenperä, 1999; Kyngäs, Skaar-

Chandler & Duffy, 2000; Lahdenperä, Wright & Kyngäs, 2003; Lunnela, Kyngäs 

& Hupli, 2006; Kripalani ym., 2007; Tsai, Robin & Smith, 2007; Kääriäinen ym., 

2013; Ylimäki ym., 2015; Oikarinen ym., 2017; Oikarinen ym., 2018; Kähkönen 

ym., 2019a ja b; Kivelä ym., 2020b; Kivelä ym., 2020a) hoitoon sitoutumista 

edistäviä tekijöitä ovat pitkäaikaissairailla motivaatio hoitaa itseä, tuki lääkäreiltä, 

hoitajilta, sukulaisilta ja läheisilta, normaaliuden tunne ja energisyys. 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan asiakkaiden saama tuki terveydenhuollon 

henkilöstöltä tai läheisiltä ei ennustanut hyvää hoitoon sitoutumista (Hirsikangas 

ym., 2016). Tulos on vastakkainen aikaisempiin tuloksiin verrattuna. 
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Terveydenhuollon henkilöstöltä saatu tiedollinen tuki on aiemmissa tutkimuksissa 

osoittautunut olevan yhteydessä hoitoon sitoutumiseen (Lahdenperä ym., 2003; 

Lunnela ym., 2006; Kääriäinen ym., 2013; Ylimäki ym., 2015; Oikarinen ym., 2018; 

Kähkönen ym., 2020; Kivelä ym., 2020a; Kivelä ym., 2020b). 

Tämä tutkimus osoitti, että 90 % palveluja paljon käyttävistä asiakkaista 

sitoutui lääkehoidon toteuttamiseen hyvin (Hirsikangas ym., 2016). Aikaisemmissa 

tutkimuksissa pitkäaikaisia sairauksia sairastavien lääkehoitoon sitoutuminen on 

vaihdellut 36 %–97 % välillä (Cramer 2004, Vrijens ym. 2008, Kääriäinen, 

Paukama & Kyngäs 2013). Pitääkseen sairaudet tasapainossa ja elämänlaadun 

hyvänä pitkäaikaista sairautta sairastavien tulee noudattaa useita lääkityksiä. Jotta 

he ymmärtävät lääkityksen merkityksen on heille kerrottava lääkityksen 

noudattamatta jättämisen seuraukset. Asiakkaat voivat ottaa täyden vastuun 

hoidostaan, jos heillä on tarvittavat tiedot ja taidot sekä tarvittava henkinen valmius 

(Lunnela, Kääriäinen & Kyngäs 2011). 

Hoitoon sitoutumisella on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvointiin. 

Pitkäaikaissairauksia sairastavien hoitoon sitoutumisella on myös merkittäviä 

kansantaloudellisia vaikutuksia. Tutkimusten mukaan vain 50–70 % 

pitkäaikaissairautta sairastavista noudattaa hoito-ohjeitaan, ja ongelma on 

maailmanlaajuinen (Roter ym., 1998; Lahdenperä & Kyngäs, 2000; WHO, 2003; 

Strömberg ym., 2006; Haynes, Ackloo, Sahota, McDonald & Yao, 2008; Baraz ym., 

2010; Lunnela ym., 2011; Kääriäinen ym., 2013; Sav ym., 2015; Oikarinen ym., 

2017).  

Ihmiset, joilla on pitkäaikaissairauksia, tarvitsevat enemmän palveluita johtuen 

sairauksien ominaispiirteistä (Chouinard ym., 2013; Kivelä ym., 2018). Huono 

sitoutuminen pitkäaikaissairauksien hoitoon on ongelma, joka ilmenee huonona 

terveytenä ja lisääntyneinä terveydenhuollon käynteinä ja kustannuksina (Encinosa, 

Bernard, & Dor, 2010). Lähes kaikilla tämän tutkimuksen asiakkailla oli vähintään 

yksi pitkäaikainen sairaus. Yleisimpiä sairauksia olivat tuki- ja liikuntaelinten sekä 

sidekudoksen sairaudet ja verenkiertoelinten sairaudet (Hirsikangas ym., 2016). 

Tutkimustulos on linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa (Savageau ym., 2006; 

Koskela, 2008; Gomes ym., 2013). 

Palveluohjausintervention vaikutus hoitoon sitoutumiseen 

Tässä tutkimuksessa palveluohjaajan antama palveluohjaus lisäsi 

interventioryhmän asiakkaiden hoitoon sitoutumista kontrolliryhmään verrattuna 

(Hirsikangas ym., 2017), mikä on linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Hyvä 
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hoitoon sitoutuminen vähensi tutkittavien sairauden pelkoa.  Tutkimusten mukaan 

palveluohjauksella on saatu aikaan positiivisia vaikutuksia pitkäaikaissairaiden 

hoitoon sitoutumisessa. Palveluohjaus on tehostanut asiakkaiden itsehoitoa, jonka 

seurauksena heidän terveydentilansa on parantunut. Vanhemmille ihmisille yksilö- 

ja ryhmäinterventiot sekä teknologia-avusteinen ohjaus ovat olleet tehokkaita 

toimintamuotoja, jotka ovat parantaneet hoitotuloksia (Sutherland & Hayter, 2009; 

Lunnela ym., 2011; Kurikkala ym., 2015; Oikarinen ym., 2017; Oikarinen ym., 

2018; Kivelä ym., 2020a; Kivelä ym., 2020b).  

Hoitohenkilöstön antama tuki ja ohjaus ovat ratkaisevia tekijöitä asiakkaan 

itsehoidossa ja hänen selviytymisessään sairauden kanssa ja pitkällä aikavälillä tuki 

ja ohjaus ennustavatkin hoitoon sitoutumista (Kääriäinen, Kyngäs, Ukkola & 

Torppa, 2005; Kivelä ym., 2020a; Kivelä ym., 2020b; Kähkönen ym., 2020). 

Interventioryhmäläiset eivät kokeneet saadun palveluohjauksen lisänneen tuen 

saantia terveydenhuoltohenkilöstöltä. Tutkimuksen asiakkaat käyttivät 

terveyspalveluja paljon ja heillä oli suuri määrä kontakteja palvelun tarjoajiin, 

minkä vuoksi he mahdollisesti eivät hyötyneet erityisestä tuesta intervention aikana 

(Hirsikangas ym., 2017). 

Vaikka toteutettu interventio lisäsi hoitoon sitoutumista kokonaisuudessaan, 

niin se ei lisännyt terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden lääkehoitoon 

sitoutumista (Hirsikangas ym., 2017). Tulos on samansuuntainen Karhulan ym. 

(2015) tutkimuksen kanssa, mutta vastakkainen verrattuna aikaisempiin 

interventiotutkimuksiin (Kripalani ym., 2007; Chiu & Wong, 2010; Wolever ym., 

2010; Morgado, Rolo & Castelo-Branco, 2011; Selvaraj ym., 2012; Thom ym., 

2013; Beune ym., 2014; Ylimäki ym., 2015; Wu ym., 2018; Kähkönen ym., 2018; 

Tuohino ym., 2019), joissa on hyödynnetty esimerkiksi henkilökohtaisia 

tapaamisia, haastatteluja, ohjausta ja puhelinvalmennusta. Näissä tutkimuksissa 

interventio on edistänyt asiakkaiden lääkehoitoon sitoutumista. Tämän 

tutkimuksen asiakkaista 90 % toteutti lääkehoitoaan hyvin. Korkea hoitoon 

sitoutuminen kertonee siitä, että terveyspalveluja paljon käyttävät ymmärtävät 

lääkityksen noudattamisen merkityksen. Palveluohjaajien tehtävänä on tukea 

asiakkaita lääkehoidon toteuttamisessa, jotta asiakkaiden pitkäaikaissairaudet 

pysyisivät tasapainossa. Tämä edistää asiakkaiden toimintakyvyn säilymistä ja sitä 

kautta parantaa heidän elämänhallintaansa (Hirsikangas ym., 2017). 

Interventiolla oli positiivisia vaikutuksia hoitoon sitoutumisen vastuullisuus 

osa-alueen tuloksiin. Asiakkaiden vastuullisuus heidän omasta hoidostaan lisääntyi 

(Hirsikangas ym., 2017). Myös aiemmissa tutkimuksissa hoitajan toteuttaman 

intervention seurauksena asiakkaiden vastuullisuuden on todettu lisääntyneen 
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(Ylimäki ym., 2015; Kivelä ym., 2020a). Voidaan olettaa, että tämän tutkimuksen 

asiakkaat monitahoisine hoidon tarpeineen ovat tietoisia hoitoaktiivisuuden 

myönteisistä vaikutuksista heidän hyvinvointiinsa tulevaisuudessa, minkä takia he 

ottavat vastuuta hoidostaan. 

Palveluohjausintervention vaikutus somaattiseen oireiluun, 

elämänlaatuun, tyytyväisyyteen elämään, sairauden pelkoon, mielialaan, 
toimintakykyyn ja elämänhallinnan tunteeseen 

Tässä tutkimuksessa interventiolla oli positiivisia vaikutuksia interventioryhmän 

asiakkaiden somaattiseen oireiluun vähentäen sitä (Hirsikangas ym., 2018). Sekä 

interventio- että kontrolliryhmäläisillä somaattinen oireilu oli vähäisempää 

aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna (Jyväsjärvi ym., 2001; Koskela, 2008). 

Matala somaattinen oireilu voi olla seurausta hyvästä hoitoon sitoutumisesta ja 

hoitajalta saadusta riittävästä tiedosta. Suomalaisten tutkimusten (Larivaara, 1987; 

Jyväsjärvi ym., 2001) mukaan suomalaisessa väestössä psyykkinen stressioireilu ja 

psykosomaattinen sairastaminen liittyvät vahvimmin terveyspalveluiden 

runsaaseen käyttöön, mutta vastaanotolle tulon syyt ovat ensisijaisesti somaattisia 

oireita.  

Terveyspalveluja paljon käyttävien sekä pitkäaikaissairaiden elämänlaatu on 

tutkimusten mukaan heikentynyt muuhun väestöön verrattuna (Kersnik ym., 2001; 

Koskela, 2008; van Steenkiste ym., 2010; Rifel ym., 2013; Patel ym., 2015; 

Boehmer ym., 2016; Strömbom ym., 2019; Kivelä ym., 2020b). Suomalaisessa 

väestössä koettu elämänlaatu on parantunut vanhimmissa ikäryhmissä (Koponen 

ym., 2018). Interventiolla ei tässä tutkimuksessa ollut myönteisiä vaikutuksia 

interventioryhmän asiakkaiden elämänlaatuun. Interventio ei lisännyt asiakkaiden 

tyytyväisyyttä elämään, vaikka he saivat henkilökohtaista neuvontaa ja 

koordinaatiota terveyttä ja sairautta koskevissa asioissa (Hirsikangas ym., 2018). 

Tulos poikkeaa aikaisemmista tutkimuksista, joissa interventiolla on osoitettu 

olevan positiivisia vaikutuksia elämänlaatuun (Pibernik-Okanovic, Prasek, 

Poljicanin-Filipovic, Pavlic-Renar & Metelko, 2004; Brown ym., 2008; Sutherland 

& Hayter, 2009; Chow & Wong, 2010; Kivelä ym., 2020b). 

Sairauden pelkoa esiintyy kolmasosalla, jopa puolella terveyspalveluja paljon 

käyttävistä (Jyväsjärvi ym., 2001; Koskela, 2008; Kähkönen ym., 2018). Tämän 

tutkimuksen tulos on samansuuntainen aikaisempien tutkimusten kanssa. 

Merkittävää on, että interventioryhmän asiakkailla sairauden pelko lisääntyi 

seuranta-aikana. Tulos voi johtua siitä, että palveluohjaajien antama tieto käänsi 
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asiakkaiden huomion itsetarkkailuun ja oireiden seurantaan (Hirsikangas ym., 

2018). Palveluohjaajan ja asiakkaan välisen keskustelun tavoitteena on vähentää 

asiakkaiden huolta terveydestä, ei lisätä sairauden pelkoa aiheettomasti.  

Interventioryhmän asiakkaiden mielialaan interventiolla oli positiivisia 

vaikutuksia (Hirsikangas ym., 2018). Tulos on linjassa aiempien tutkimusten 

kanssa. Asiakkaille on tärkeää saada yhteys palveluohjaajaan silloin, kun he 

tuntevat olonsa ahdistuneeksi. Tietoisuus siitä, että palveluohjaajaan saa yhteyden 

tarvittaessa, rauhoittaa ja tuo turvallisuuden tunteen asiakkaalle (Williams ym., 

2011). Tutkimusten mukaan (Smith ym., 2006; Sargent ym., 2007; Kivelä ym., 

2020b) terveydenhuollon ammattilaisilta saatu tuki parantaa asiakkaiden 

psyykkistä hyvinvointia ja tarmokkuutta sekä parantaa arjessa suoriutumista.  

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella interventioryhmän asiakkaiden 

toimintakyky heikkeni merkittävästi palveluohjauksesta huolimatta. Tutkittavilla 

oli pitkäaikaissairauksia, jotka etenevät luonnollisen kulun mukaan. Parhaallakaan 

palveluohjauksella ei voida niiden etenemistä pysäyttää. Palveluohjaus 

mahdollistaa kuitenkin asiakkaan toimintakyvyn säännöllisen arvioinnin ja yhdessä 

asiakkaan kanssa arvioidut tukimuodot, joilla voidaan asiakkaan toimintakykyä 

ylläpitää. Kontrolliryhmäläisten toimintakyky pysyi ennallaan (Hirsikangas ym., 

2018). Interventioryhmän asiakkailla oli enemmän pitkäaikaisia sairauksia 

kontrolliryhmään verrattuna, millä saattoi olla yhteys toimintakyvyn 

heikkenemiseen. Hoitoon sitoutumisessa ei interventio- ja kontrolliryhmien välillä 

ollut sellaisia eroja, jotka olisivat selittäneet muutoksia asiakkaiden 

toimintakyvyssä. Ikääntyvien toimintakykyä voidaan tukea sairauksien hyvällä 

hoidolla, jolla voidaan hillitä myös palvelutarpeen kasvua. Ihmisiä tulee kannustaa 

aktiiviseen liikkumiseen, ja heidän elinympäristöään tulee kehittää yhä 

esteettömämmäksi (Hung, Ross, Boockvar & Siu, 2012, Koponen ym., 2018). 

Terveysvalmennuksella on saatu lisättyä asiakkaiden liikunta-aktiivisuutta, mikä 

on auttanut asiakkaita myös arjessa suoriutumisessa (Kivelä ym., 2020a).  

Tässä tutkimuksessa interventio ei lisännyt interventioryhmän asiakkaiden 

elämänhallinnan tunnetta. Seuranta-aikana sekä interventio- että 

kontrolliryhmäläisten elämänhallinnan tunne heikkeni (Hirsikangas ym., 2018). 

Hyvä elämänhallinta on jokaiselle ihmiselle tärkeä asia, jonka avulla yksilö pystyy 

hoitamaan asiansa ja selviämään vastoinkäymisistä ja stressitilanteista erilaisissa 

elämäntilanteissa (Vastamäki, Moser & Paul, 2009). Vahva elämänhallinta on 

yhteydessä parempaan terveyteen (Eriksson, 2007). Terveyspalveluja paljon 

käyttävien elämänhallinnan tunne on tutkimuksissa todettu heikommaksi 

verrattuna muihin käyttäjiin (Bergh ym., 2006; Koskela, 2008).  
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Aiemmissa tutkimuksissa (Jacobsson, Westerberg, Malec & Lexell, 2011) on 

osoitettu elämänhallinnan tunteen ja elämään tyytyväisyyden olevan yhteydessä 

toisiinsa. Tässä tutkimuksessa sama yhteys todettiin kontrolliryhmän jäsenillä 

(Hirsikangas ym., 2018). Tutkimus osoitti myös sekä interventio- että 

kontrolliryhmässä olevan yhteyden elämänhallinnan tunteen ja elämänlaadun 

välillä, mikä on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa (Eriksson, 2007). 

Palveluohjaajan tehtävä on auttaa asiakkaita tunnistamaan ja hyödyntämään heidän 

omia voimavarojaan sairauden hoidossa ja antaa asiakkaalle tukea jokapäiväisessä 

elämässä selviytymiseen (Langeland ym., 2013). Tässä tutkimuksessa 

palveluohjaajien antama tuki asiakkaille pitkäaikaisten sairauksien kanssa 

selviämiseen auttoi mahdollisesti asiakasta käsittelemään tilanteita ja hallitsemaan 

päivittäistä elämää, vaikka heidän elämänhallinnan tunne heikkeni. Ilman tukea 

asiakkaiden elämänhallinnan tunne olisi saattanut heiketä vielä enemmän. 

Tutkimus osoitti yhteyden toimintakyvyn ja elämänlaadun välillä molemmissa 

tutkimusryhmissä (Hirsikangas ym., 2018). Ikääntyneillä fyysisen aktiivisuuden on 

osoitettu tuovan tyytyväisyyttä ja rentouttavaa oloa (Rennemark ym., 2009). 

Ikääntyville pitkäaikaissairauksia sairastaville ihmisille on tärkeää säilyttää heidän 

toimintakykynsä mahdollisimman pitkään, koska se tuo heille riippumattomuutta 

ja itsenäisyyden tunnetta, rikastuttaa heidän päivittäistä elämäänsä ja tuo sitä 

myöten laatua heidän elämäänsä. 

Tutkimus osoitti, että palveluohjausinterventiolla saavutetaan positiivisia 

vaikutuksia terveyspalveluja paljon käyttävillä asiakkailla. Tässä tutkimuksessa 

palveluohjauksen laatu ei ollut tutkimuksen kohteena. Palveluohjauksen 

vaikuttavuutta voidaan lisätä arvioimalla sen laatua säännöllisesti. 

Laatukriteereiden avulla voidaan edistää asiakaslähtöisyyttä ja tasavertaisuutta, 

kehittää ja selkeyttää palveluohjausta sekä määritellä, mitä on hyvä asiakkaiden 

tarpeet huomioiva palveluohjaus. Käyttökelpoiset asiakaslähtöiset 

palveluohjauksen laatukriteerit työikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat paljon 

tukea sekä heidän läheisilleen on määritelty Palvelupolut kuntoon (PAKU) 

hankkeessa. Mallissa palveluohjauksen laatua arvioidaan neljästä eri teemasta: 

osaaminen, luottamus, seuranta ja yhteistoiminta. Arvioijina ovat asiakas ja 

palveluohjaaja. (Ketola & Alaverdyan, 2020). Laatukriteerit ovat sovellettavissa 

myös muille ikäryhmille palveluohjauksen arviointiin.  

Jotta asiakas saa mahdollisimman tasalaatuista palvelua, palveluohjauksen 

tiedolliset ja taidolliset valmiudet tulee terveydenhuollon henkilöstöllä olla 

yhtenevät ja ymmärrys palveluohjauksen sisällöstä saman sisältöinen. Tärkeää on 

huolehtia täydennyskoulutuksella ammattiryhmien ammatillisen osaamisen 
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kehittämisestä sekä huolehtia moniammatillisen yhteistyön edistämisestä. 

Laadukas palveluohjaus on aitoa, läsnä olevaa ja luottamuksellista kohtaamista 

asiakkaan kanssa ymmärtäen asiakasta ja hänen tarpeitaan samalla tukien ja 

vahvistaen asiakkaan voimavaroja itsensä hoitamiseen ja arjesta huolehtimiseen. 

Palveluohjaus on merkittävä osa laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, 

koska joka kymmenes suomalainen sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävä asiakas 

tarvitsee henkilökohtaista räätälöityä apua. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen 

sote-uudistus korostaa asiakaslähtöisyyttä, asiakkaiden palvelut edellä sekä 

asiakasosallisuuden kautta tapahtuvaa uudistusta. Jotta asiakas saa uudistuksen 

myötä tarpeitaan vastaavia oikeanlaisia palveluita, se edellyttää asiakkaan 

kuulluksi tulemista ja hänen asioiden ymmärtämistä. Myös niukkenevat sosiaali- ja 

terveydenhuollon henkilöstöresurssit tulee kohdentaa oikein. Palveluprosessien 

tulee olla yksinkertaisia ja asiakkaan tavoittavia. Ammattilaisten välistä työnjakoa 

tulee selkeyttää ja asiakastiedon tulee olla reaaliaikaisesti ammattilaisten 

käytettävissä. Ennen kaikkea asenne uudistusta ja sen edellyttämiä uusia 

toimintamalleja- ja tapoja kohtaan tulee olla positiivinen ja eteenpäin vievä. 

Uudistus tapahtuu vain aktiivisella ja rakentavalla yhteistyöllä osallistaen asiakkaat, 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, johtajat sekä muut yhteistyötahot.  

6.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuksen kaikissa vaiheissa noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

määrittelemiä ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita hyvästä 

tieteellisestä käytännöstä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019) ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusta (EU 2016/679) tietosuojasta sekä tietosuojalakia 

(1050/2018). Tutkimukselle pyydettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

eettisen toimikunnan arviota lausunnon tarpeellisuudesta vuonna 2008. Koska tässä 

tutkimuksessa ei kajottu haastateltavien fyysiseen tai psyykkiseen 

koskemattomuuteen, eettinen toimikunta ei arvioinut tarpeelliseksi 

ennakkoarviointia tutkimuksen eettisyydestä. Eettisen toimikunnan arvio perustui 

lakiin lääketieteellisestä tutkimuksesta (1999/488). Tutkimukseen osallistuvien 

terveyskeskusten johtavilta viranhaltijoilta ja Oulun yliopistollisen sairaalan 

johtajaylilääkäriltä pyydettiin luvat tutkimuksen tekemiselle sekä lupa käyttää 

potilasrekisteritietoja. Kynkään hoitoon sitoutumisen mittariin ja Sintosen 

elämänlaatu mittariin pyydettiin ja saatiin luvat tutkimuskäyttöön, muut mittarit 

olivat aineistonkeruun ajankohtana yleisesti käytettävissä tutkimuskäyttöön ilman 

erillistä lupamenettelyä. 
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Tutkittaville lähetettiin kirjallinen tiedote, jossa tuotiin ymmärrettävästi ja 

selkeästi esille tutkimuksen tavoite, tutkittavien valikoituminen tutkimukseen, 

tietojen keräämisen ajankohta sekä tutkimustulosten käyttö. Tiedotteessa kerrottiin, 

että vastaamalla kyselyyn vastaajat antavat samalla suostumuksensa kyselyyn 

liittyvien tietojen ja potilasrekisteritietojen käyttämiseen tutkimuksessa ja siihen, 

että tutkimustulokset tullaan julkaisemaan väitöskirjana. Allekirjoituksellaan 

tutkittava antoi suostumuksen siihen, että kyselylomakkeilla kerättävään aiheistoon 

yhdistetään tietoja terveydenhuollon eri yksiköiden ylläpitämistä 

potilasrekistereistä, kuten Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja 

terveyskeskusten potilasrekistereistä.  

Tutkittavia informoitiin tiedotteessa tutkimukseen osallistumisen 

vapaaehtoisuudesta ja siitä, että heillä on mahdollisuus keskeyttää tutkimus missä 

vaiheessa tutkimusta tahansa syytä ilmoittamatta Heille tuotiin esille, että 

tutkimuksesta kieltäytyminen tai tutkimuksen keskeyttäminen eivät vaikuta 

mitenkään heidän saamaansa hoitoon tutkimushetkellä eikä tulevaisuudessa. 

Tutkittavilla oli aikaa pohtia tutkimukseen osallistumista ja esittää kysymyksiä 

tutkijalle tai tutkimuksesta vastaavalle lääkärille ennen osallistumispäätöstään. 

Jokaiselta tutkimukseen osallistuvalta pyydettiin kirjallinen tietoinen suostumus 

(Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 2004/295). Tutkija informoi tutkimukseen 

osallistuvia palveluohjaajia tutkimuksen etenemisen eri vaiheissa. 

Tutkimuksessa kerättyjä asiakastietoja käsiteltiin huolellisesti ja 

luottamuksellisesti noudattaen tutkijoilta ja terveydenhuoltohenkilöstöltä 

vaadittavaa salassapitovelvollisuutta sekä muita tietosuojasäännöksiä. 

Analysointivaiheessa asiakkaiden tunnistetiedot poistettiin ja tulokset raportoitiin 

niin, että asiakkaita ei voitu tunnistaa yksilöinä tutkimuksen missään vaiheessa 

(Henkilötietolaki, 523/1999.) Tutkimusaineistoa käsiteltiin lain edellyttämällä 

tavalla ja vastauslomakkeita tullaan säilyttämään lukitussa kaapissa viisi vuotta 

väitöskirjan julkaisemisen jälkeen, minkä jälkeen ne tullaan hävittämään.  

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tämä tutkimus oli interventiotutkimus, jossa käytettiin kvasikokeellista koe-

kontrolliryhmä asetelmaa seuraten intervention vaikutuksia asiakkaisiin kolmen 

mittauspisteen avulla. Kokeellisen tutkimuksen yksi muoto on kvasikokeellinen 

tutkimusasetelma, joka eroaa aidosta kokeellisesta asetelmasta satunnaistamisen 

osalta (Metsämuuronen, 2009; Polit & Beck, 2017).  
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Tutkimus oli luonteeltaan kvantitatiivinen. Tutkimuksessa käytettiin 

kansainvälisesti standardoituja mittareita, jotka on validoitu myös 

suomalaisväestöllä ja joiden validiteetti ja reliabiliteetti on todettu hyväksi. Tässä 

tutkimuksessa mittareiden sisäistä johdonmukaisuutta arvioitiin Cronbachin alpha-

arvoilla. Mittarin sisäisellä johdonmukaisuudella tarkastellaan kyselylomakkeen 

väittämien käsitteellistä yhteensopivuutta (Connelly, 2011). Arvot laskettiin 

hoitoon sitoutumisen mittarin summamuuttujista, somaattisesta oireilusta, 

mielialasta, sairauden pelosta, terveyteen liittyvän elämänlaadun ulottuvuuksista, 

toimintakyvystä ja elämänhallinnan tunteen mittareiden muuttujista. Cronbachin 

alpha-arvot vaihtelivat välillä 0.67–0.93. Alimmat arvot olivat somaattisen oireilun 

mittarissa (0.67) ja hoitoon sitoutumisen mittarissa vastuullisuuden osiossa (0.73). 

Kaikkien muiden mittareiden ja niiden osioiden arvot olivat välillä 0.8–0.93. 

Arvoja voitiin pitää kokonaisuudessaan hyvinä, sillä arvoa 0.7 käytetään 

hyväksyttävyyden raja-arvona (Connelly, 2011; Polit & Beck, 2017). 

Tutkimuksessa käytetyt mittarit perustuivat asiakkaan subjektiiviseen 

itsearviointiin, mikä saattaa tuottaa toivottuja vastauksia. Mittareiden heikkouksia, 

jotka voivat vaikuttaa tuloksiin, ovat validiteetti, varmuus ja tarkkuus vastaajan 

vastauksista (Polit & Beck, 2017). Tässä tutkimuksessa asiakkaiden itse 

raportoimilla mittareilla saatiin tärkeää subjektiivista tietoa teoreettisessa 

osuudessa esiteltyjen aikaisempien tutkimustulosten rinnalle. 

Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi tutkimuksen perusjoukko 

määriteltiin huolellisesti ja selkeästi sisäänotto- ja poissulkukriteerein. 

Kontrollikunnista tutkimukseen otettiin mukaan yhtä suuri prosenttiosuus paljon 

palveluja käyttävistä asiakkaista suhteutettuna väestömäärään kuin 

interventiokunnista ja asiakkaiden kokonaismäärä oli puolitoistakertainen 

interventiojoukkoon verrattuna. Tällä haluttiin varmistaa, että mahdollinen kato 

tutkimuksen eri vaiheissa ei tule olemaan este luotettavien tilastollisten analyysien 

tekemiseen. Jokaisessa seurantavaiheessa katoa pyrittiin vähentämään tutkittaville 

lähetetyllä saatekirjeellä sekä muistutuskirjeellä. Kontrollikunniksi valitut kunnat 

edustivat kuntatyypiltään taajaan asuttuja maaseutumaisia kuntia, joissa välimatkat 

ja väestömäärä olivat saman tyyppisiä kuin interventioon osallistuneissa kunnissa.  

Asiakkaiden terveyspalveluiden käyttötiedot kerättiin objektiivisesti 

potilastietojärjestelmistä samojen kriteereiden perusteella sekä interventio- että 

kontrollikunnissa. Tiedot keräsivät kuntien tietojärjestelmäajoista vastaavat 

yhdyshenkilöt, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta.  

Tutkimukseen osallistuneiden vastausprosentti tutkimuksen alkutilanteessa ja 

vuoden ja kahden seurantamittauksissa pysyi hyvänä. Ensimmäisen vuoden 
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seurantamittauksissa kyselylomakkeisiin vastasi 70,2 % interventioryhmäläisistä ja 

40,7 % kontrolliryhmäläisistä. Toisen vuoden seurantamittauksissa 

interventioryhmäläisistä kyselyyn vastasi 56 % ja kontrolliryhmäläisistä 35,2 %. 

Kontrolliryhmäläisistä toisen vuoden kyselyyn vastasi 86,4 %, kun vastaajien 

lukumäärää verrataan ensimmäiseen kyselyyn vastanneiden lukumäärään.  

Intervention luotettavuutta lisäsi se, että kaikki tutkimukseen osallistuneet 

palveluohjaajat saivat saman koulutuksen ja ohjeistuksen intervention 

suorittamiseen. Lisäksi palveluohjaajilla oli useampien vuosien työkokemus paljon 

terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden kanssa työskentelystä. Toisaalta 

palveluohjaajien henkilökohtaiset tiedot, taidot ja asenteet vaikuttavat 

palveluohjauksen sisältöön ja laatuun, ja niitä ei voi koulutuksellakaan täysin 

yhdenmukaistaa, vaan vaihtelua jää. Tärkeää on, että palveluohjaajat tietävät, mitä 

palveluohjaus tarkoittaa sisällöllisesti ja minkälaisia toimenpiteitä ja 

toimintamalleja siihen kuuluu. Tätä pyrittiin selkeyttämään palveluohjaajille 

järjestetyn koulutuksen avulla.  

Tutkimus toteutettiin vuosina 2008-2011, jolloin terveyspalvelujärjestelmään 

eivät vielä kohdistuneet nykyisen kaltaiset muutoshaasteet eikä palveluohjausmalli 

ollut laajasti käytössä. Tutkimus oli edelläkävijä, jossa kokeiltiin ensimmäisten 

joukossa palveluohjausta käytännössä ja liitettiin systemaattinen arviointitiedon 

keruu mukaan. Tutkimuksen kohde, terveyspalveluja paljon käyttävä asiakas, oli 

tutkimuksen keskiössä tutkimusajankohtana ja on edelleen. Tutkimustulokset ovat 

yleistettävissä tutkimusajankohdassa olleeseen tilanteeseen ja senhetkiseen 

väestöön. Jos tutkimus olisi tehty tässä ajassa, tulokset olisivat saattaneet olla 

toisenlaisia. Palveluohjaustoimintamalli on kehittynyt vuosien aikana. On tehty 

useita kehittämishankkeita, joissa on etsitty uusia innovatiivisia palveluohjauksen 

keinoja asiakkaille, joilla on moninaisia palvelutarpeita. Terveysteknologia ja 

teknologia yleensäkin ovat kehittyneet paljon, joka mahdollistaa teknologia-

avusteisen palveluohjauksen toteuttamisen. 

Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi olisi voitu tehdä haastatteluja sekä 

palveluohjaajille että asiakkaille. Tiedon avulla olisi voitu saada syvempi 

ymmärrys palveluohjauksen vaikuttavista tekijöistä ja asiakkaiden odotuksista ja 

kokemuksista palveluohjaukseen. Tämä olisi lisännyt tutkimuksen 

asiakaslähtöisyyttä.  
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6.4 Tutkimuksen merkitys yhteiskunnalle, terveydenhuollolle ja 

tieteelle 

Tutkimuksen aihe on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä. Sote-

uudistusta tehtäessä ja palveluprosesseja kehitettäessä keskeistä on saada nykyistä 

paremmin koordinoitua paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelut. He 

tarvitsevat palveluja monilta eri tahoilta, jolloin asiakkaan tarpeen ja hänelle 

tarjottavien palveluiden tulee kohdata saumattomasti. Ihmisten tulee löytää 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hänen tarpeitaan vastaavat palvelut. Kun 

hoitoketjut ja asiakkaan tarpeet kohtaavat optimaalisella tavalla, sillä on merkittävä 

vaikutus sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin ja niiden kehitykseen. 

Jotta palveluprosessit voidaan kohdentaa niin, että ne ovat vaikuttavia ja 

kustannustehokkaita, tulee tunnistaa asiakkaat, jotka ovat palvelujen tarpeessa ja 

hyötyvät eniten palveluista. Palveluja paljon käyttävien asiakkaiden tunnistaminen 

tulee olla systemaattista. Potilas- ja asiakastietojärjestelmiä tulee osaltaan tukea tätä, 

jotta asiakkaat voidaan ohjata oikeassa vaiheessa palvelutarpeen arviointia varten. 

Ennen kaikkea tarvitaan yhteinen toimintamalli, joka on käytössä koko maassa 

tämän kustannuksia kerryttävän asiakasryhmän palveluiden koordinoimiseksi.  

Väestön ikääntymisen myötä asiakkaiden määrä, jotka tarvitsevat 

henkilökohtaisia räätälöityjä palveluja, lisääntyy. Onnistuneen palveluiden 

integraation kautta niukkenevat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön resurssit 

saadaan kohdennettua oikealla tavalla, jolloin ne riittävät paremmin muidenkin 

asiakkaiden hoitamiseen.  

Tämä tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä 

vaikuttavia palveluohjausmuotoja terveyspalveluja paljon käyttäville asiakkaille. 

Suomalaiseen väestöön kohdistuvia tutkimuksia, joissa on arvioitu 

palveluohjausintervention vaikutuksia terveyspalveluja paljon käyttävien 

asiakkaiden toimintakykyyn, elämänlaatuun, elämänhallinnan tunteeseen, 

mielialaan, sairauden pelkoon, somaattisen oireiluun ja hoitoon sitoutumiseen, on 

tehty vähän, minkä johdosta tutkimus on merkittävä. Tutkimuksessa käytetty 

palveluohjausinterventio on vaikuttava ja varteenotettava toimintamalli käyttöön 

otettavaksi. 

Tutkimuksen tuottama tieto lisäsi ymmärrystä siitä, millaista terveyspalveluja 

paljon käyttävien pitkäaikaissairauksia sairastavien asiakkaiden hoitoon 

sitoutuminen on. Tutkimus lisäsi tietoa myös siitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä 

heidän hoitoon sitoutumiseen. Tutkimuksessa palveluohjausintervention 

toteuttaminen tuotti uutta monipuolista tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia 
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palveluohjauksella on mahdollista saada asiakkaiden mielialaan, somaattisen 

oireiluun, sairauden pelkoon, elämänhallinnan tunteeseen, elämänlaatuun ja 

toimintakykyyn. Tieto on merkityksellistä, koska noihin asioihin vaikuttamalla on 

mahdollista parantaa merkittävän asiakasryhmän hyvinvointia ja selviämistä 

arjessa. 

Tutkimustieto on tärkeää terveydenhuoltohenkilöstölle kehitettäessä uusia ja 

vaikuttavampia asiakaslähtöisiä hoitotyönmenetelmiä ja palvelujärjestelmän 

toimintamalleja. Näiden tavoitteena on asiakkaan parempi hoitoon sitoutuminen ja 

selviäminen sairautensa kanssa sekä hyvä elämä. Tutkimus tuottaa uutta 

hoitotieteellistä tietoa. Vastaavaa tukimusta ei ole aikaisemmin Suomessa tehty.  

6.5 Jatkotutkimushaasteet  

Terveyspalveluja paljon käyttäviin asiakkaisiin liittyvää tutkimusta tulee jatkaa 

hyödyntäen tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia. Tulokset osoittivat, että 

interventiolla ei ollut positiivisia vaikutuksia asiakkaan kokemukseen hänen 

terveydenhuoltohenkilöstöltä saamastaan tuesta. Tämän johdosta tarvitaan 

lisätutkimusta terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden kokemuksista, 

minkälaisen palveluohjauksen he kokevat vaikuttavaksi ja millaisissa 

olosuhteisessa. Erityisesti tutkimuksessa tulisi korostaa asiakaslähtöisyyttä 

organisaatiolähtöisyyden sijaan, koska palvelujen kehittämisen keskiössä ovat 

asiakaslähtöiset palvelut.  

Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu palveluohjauksen vaikutusta asiakkaiden 

käyntimääriin terveyskeskuksessa intervention aikana tai sen jälkeen.  

Kustannusvaikuttavuustutkimuksen näkökulmasta käyntimäärätiedot tulisi liittää 

osaksi tutkimusta.  

Digitaalisia terveydenhuoltopalveluja on rakennettu enenevissä määrin 

kaikkien suomalaisten ulottuville asuinpaikasta riippumatta ja niiden merkitys ja 

käyttö lisääntyvät tulevaisuudessa. Tutkimusta tarvitaan e-palveluiden 

hyödynnettävyydestä paljon terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden kohdalla sekä 

palveluiden vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta.  

Ikääntyneiden ja pitkäaikaissairautta sairastavien määrä kasvaa 

tulevaisuudessa ja sitä myötä myös hoidon tarve tulee kasvamaan. Tärkeää on 

löytää asiakkaiden näkökulmasta toimivat ja heidän tarpeitaan vastaavat palvelut, 

jotka ovat myös palvelujärjestelmän näkökulmasta kustannustehokkaita ja 

kohdentuvat tasapuolisesti koko väestöön. 
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7 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella esitetään seuraavat johtopäätökset: 

1. Paljon terveyspalveluja käyttävillä on useita pitkäaikaissairauksia, he 

sitoutuvat hyvin hoitoonsa ja noudattavat hyvin lääkehoidon ohjeita.  

2. Hoitoon sitoutumista edistävät hyvä toimintakyky ja elämänlaatu. 

Terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden hoitoon sitoutumiseen 

yhteydessä ovat myös positiivinen mieliala, vähäinen somaattinen oireilu ja 

tyytyväisyys elämään. 

3. Palveluohjausinterventio tukee hoitoon sitoutumista ja vaikuttaa positiivisesti 

terveyspalveluja paljon käyttävien mielialaan, itsehoitoon ja somaattiseen 

oireiluun. 

4. Terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden elämänlaatu ja toimintakyky 

ovat positiivisesti yhteydessä toisiinsa. 

 
  



 

74 

 



 

75 

Lähdeluettelo 

Aarnio, E., & Martikainen, J. (2016). Lääkehoitoon sitoutumisella on merkittäviä 
yhteiskunnallisia vaikutuksia. Fimea. Haettu osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe201603098670 

Alahuhta, M., & Niemelä, E. (2017). Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien 
asiakkaiden palveluiden toteutuminen – työntekijöiden ja johtavien viranhaltijoiden 
haastattelututkimus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 54(1), 6-17. https:// 
doi.org/10.23990/sa.60620 

Alhalaiqa, F., Deane, K. H., Nawafleh, A. H., Clark, A., & Gray, R. (2012). Adherence 
therapy for medication non-compliant patients with hypertension: A randomised 
controlled trial. Journal of Human Hypertension, 26(2), 117-126. https://doi.org 
/10.1038/jhh.2010.133 

Alhewiti, A. (2014). Adherence to long-term therapies and beliefs about medications. 
International Journal of Family Medicine, vol. 2014 https://doi.org/10.1155/2014 
/479596 

Al-Kandari, A., Al-Assomi, F., Al-Sagabi, A., & El-shazlyi, M. (2008). Frequent attenders 
at a primary health care center in kuwait. Kuwait Medical Journal, 40(1), 18-24 

Althaus, F., Paroz, S., Hugli, O., Ghali, W. A., Daeppen, J. B., Peytremann-Bridevaux, I., & 
Bodenmann, P. (2011). Effectiveness of interventions targeting frequent users of 
emergency departments: A systematic review. Annals of Emergency Medicine, 58(1), 
41-52.e42. https://doi.org/ 10.1016/j.annemergmed.2011.03.007. 

Altin, S. V., & Stock, S. (2016). The impact of health literacy, patient-centered 
communication and shared decision-making on patients' satisfaction with care received 
in german primary care practices. BMC Health Services Research, 30;16(1):450. 
https://doi.org/10.1186/s12913-016-1693-y 

Andersson, S. O., Lynöe, N., Hallgren, C. G., & Nilsson, M. (2004). Is frequent attendance 
a persistent characteristic of a patient? Repeat studies of attendance pattern at the family 
practitioner. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 22(2), 91-94. https:// 
doi.org/10.1080/02813430410005207  

Antonovsky, A. (1993). The structure and properties of the sense of coherence scale. Social 
Science & Medicine, 36(6), 725-733. https://doi.org/10.1016/0277-9536(93)90033-Z 

Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. San Francisco: Jossey-Bass. 
Baker, J. M., Grant, R. W., & Gopalan, A. (2018). A systematic review of care management 

interventions targeting multimorbidity and high care utilization. BMC Health Services 
Research, 18(1), 65-8. https://doi.org/10.1186/s12913-018-2881-8  

Baraz, S., Parvardeh, S., Mohammadi, E., & Broumand, B. (2010). Dietary and fluid 
compliance: An educational intervention for patients having haemodialysis. Journal of 
Advanced Nursing, 66(1), 60-68. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05142.x 

Barsky, A.J., Coeytaux, R. R., Sarnie, M. K.,  & Cleary, P. D. (1993). Hypochondriacal 
patients' beliefs about good health. Am J Psychiatry, 150(7):1085-1089. https:// 
doi.org/10.1176/ajp.150.7.1085 



 

76 

Barsky, A. J., & Klerman, G. L. (1983). Overview: hypochondriasis, bodily complaints, and 
somatic styles. The American Journal of Psychiatry, 140 (3), 273-283. https://doi.org/ 
10.1176/ajp.140.3.273 

Barsky, A. J. (2001). The patient with hypochondriasis. The New England Journal of 
Medicine, 345(19), 1395-1399. https://doi.org/10.1056/NEJMcp002896 

Bergh, H., Baigi, A., Fridlund, B., & Marklund, B. (2006). Life events, social support and 
sense of coherence among frequent attenders in primary health care. Public Health, 
120(3), 229-236. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2005.08.020 

Bergh, H., Baigi, A., Månsson, J., Mattsson, B., & Marklund, B. (2007). Predictive factors 
for long-term sick leave and disability pension among frequent and normal attenders in 
primary health care over 5 years. Public Health, 121(1), 25-33. https://doi.org/ 
10.1016/j.puhe.2006.08.018 

Beune, E. J., Moll van Charante, E. P., Beem, L., Mohrs, J., Agyemang, C. O., Ogedegbe, 
G., & Haafkens, J. A. (2014). Culturally adapted hypertension education (CAHE) to 
improve blood pressure control and treatment adherence in patients of african origin 
with uncontrolled hypertension: Cluster-randomized trial. PloS One, 9(3), e90103. doi: 
10.1371/journal.pone.0090103 

Bieler, G., Paroz, S., Faouzi, M., Trueb, L., Vaucher, P., Althaus, F., . . . Bodenmann, P. 
(2012). Social and medical vulnerability factors of emergency department frequent 
users in a universal health insurance system. Academic Emergency Medicine, 19(1), 63-
68. https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2011.01246.x 

Bissonnette, J. M. (2008). Adherence: A concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 
63(6), 634-643. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04745.x 

Bobevski, I., Clarke, D. M., & Meadows, G. (2016). Health anxiety and its relationship to 
disability and service use: Findings from a large epidemiological survey. 
Psychosomatic Medicine, 78(1), 13-25. https://doi.org/10.1097/PSY.000000000000 
0252 

Bodenheimer, T., & Berry-Millett, R. (2009). Follow the money--controlling expenditures 
by improving care for patients needing costly services. The New England Journal of 
Medicine, 361(16), 1521-1523. https://doi.org/10.1056/NEJMp0907185 

Bodenmann, P., Velonaki, V. S., Griffin, J. L., Baggio, S., Iglesias, K., Moschetti, K., . . . 
Daeppen, J. B. (2017). Case management may reduce emergency department frequent 
use in a universal health coverage system: A randomized controlled trial. Journal of 
General Internal Medicine, 32(5), 508-515. https://doi.org/10.1007/s11606-016-3789-
9 

Boehmer, K. R., Gionfriddo, M. R., Rodriguez-Gutierrez, R., Dabrh, A. M., Leppin, A. L., 
Hargraves, I., . . . Montori, V. M. (2016). Patient capacity and constraints in the 
experience of chronic disease: A qualitative systematic review and thematic synthesis. 
BMC Family Practice, 17(1), 127-9. https://doi.org/10.1186/s12875-016-0525-9 

Bond, M. J., Harris, R. D., Smith, D. S., & Clark, M. S. (1992). An examination of the factor 
structure of the frenchay activities index. Disability and Rehabilitation, 14(1), 27-29. 
https://doi.org/10.3109/09638289209166423 



 

77 

Brown, K., Stainer, K., Stewart, J., Clacy, R., & Parker, S. (2008). Older people with 
complex long-term health conditions. their views on the community matron service: A 
qualitative study. Quality in Primary Care, 16(6), 409-417.  

Brown, M. T., & Bussell, J. K. (2011). Medication adherence: WHO cares? Mayo Clinic 
Proceedings, 86(4), 304-314. https://doi.org/10.4065/mcp.2010.0575 

Brown, M., Reeves, M., Meyerson, K., & Korzeniewski, S. (2006). Randomized trial of a 
comprehensive asthma education program after an emergency department visit. Annals 
of Allergy, Asthma & Immunology: Official Publication of the American College of 
Allergy, Asthma, & Immunology, 97(1), 44-51. https://doi.org/10.1016/S1081-
1206(10)61368-3 

Buja, A., Toffanin, R., Rigon, S., Lion, C., Sandonà, P., Carraro, D., . . . Baldo, V. (2015). 
What determines frequent attendance at out-of-hours primary care services? European 
Journal of Public Health, 25(4), 563-568. https://doi.org/10.1093/eurpub/cku235 

Carter, J., Mant, F., Mant, J., Wade, D., & Winner, S. (1997). Comparison of postal version 
of the frenchay activities index with interviewer-administered version for use in people 
with stroke. Clinical Rehabilitation, 11(2), 131-138. https://doi.org/10.1177/026921 
559701100206 

Chiu, C. W., & Wong, F. K. (2010). Effects of 8 weeks sustained follow-up after a nurse 
consultation on hypertension: A randomised trial. International Journal of Nursing 
Studies, 47(11), 1374-1382. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.03.018 

Chouinard, M. C., Hudon, C., Dubois, M. F., Roberge, P., Loignon, C., Tchouaket, E., . . . 
Sasseville, M. (2013). Case management and self-management support for frequent 
users with chronic disease in primary care: A pragmatic randomized controlled trial. 
BMC Health Services Research, 13(49). https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-49 

Chow, S. K., & Wong, F. K. (2010). Health-related quality of life in patients undergoing 
peritoneal dialysis: Effects of a nurse-led case management programme. Journal of 
Advanced Nursing, 66(8), 1780-1792. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010. 
05324.x 

Connelly, L. M. (2011). Cronbach's alpha. Medsurg Nursing, 20(1), 45-47. 
Cramer, J. A. (2004). A systematic review of adherence with medications for diabetes. 

Diabetes Care, 27(5), 1218-1224. https://doi.org/10.2337/diacare.27.5.1218 
Cruwys, T., Wakefield, J. R. H., Sani, F., Dingle, G. A., & Jetten, J. (2018). Social isolation 

predicts frequent attendance in primary care. Annals of Behavioral Medicine: A 
Publication of the Society of Behavioral Medicine, 52(10), 817-829. https:// 
doi.org/10.1093/abm/kax054 

Davies, N. J. (2010). Improving self-management for patients with long-term conditions. 
Nursing Standard, 24(25), 49-58. https://doi.org/ 10.7748/ns2010.02.24.25.49.c7562 

Depressio. Käypä hoito -suositus (2021). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja 
Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Haettu osoitteesta 
https://www.kaypahoito.fi/hoi50023 

Derogatis, L. R., Lipman, R. S., & Covi, L. (1973). SCL-90: An outpatient psychiatric rating 
scale--preliminary report. Psychopharmacology Bulletin, 9(1), 13-28.  



 

78 

Desroches, S., Lapointe, A., Ratté, S., Gravel, K., Légaré, F., & Turcotte, S. (2013). 
Interventions to enhance adherence to dietary advice for preventing and managing 
chronic diseases in adults.  The Cochrane Database of Systematic Reviews, 28(2). 
10.1002/14651858.CD008722.pub2 

Doggrell, S. A. (2010). Adherence to medicines in the older-aged with chronic conditions: 
Does intervention by an allied health professional help? Drugs & Aging, 27(3), 239-
254. https://doi.org/10.2165/11532870-000000000-00000 

Donald, M., Ware, R. S., Ozolins, I. Z., Begum, N., Crowther, R., & Bain, C. (2011). The 
role of patient activation in frequent attendance at primary care: A population-based 
study of people with chronic disease. Patient Education and Counseling, 83(2), 217-
221. https://doi.org/10.1016/j.pec.2010.05.031 

Doupe, M. B., Palatnick, W., Day, S., Chateau, D., Soodeen, R., Burchill, C., & Derksen, S. 
(2012). Frequent users of emergency departments: Developing standard definitions and 
defining prominent risk factors. Annals of Emergency Medicine, 60(1), 24-32. https:// 
doi.org/10.1016/j.annemergmed.2011.11.036 

Dowrick, C. F., Bellón, J. A., & Gómez, M. J. (2000). GP frequent attendance in Liverpool 
and Granada: The impact of depressive symptoms. The British Journal of General 
Practice, 50(454), 361-365.  

Edgren, G., Anderson, J., Dolk, A., Torgerson, J., Nyberg, S., Skau, T., . . . Öhlen, G. (2016). 
A case management intervention targeted to reduce healthcare consumption for frequent 
emergency department visitors: Results from an adaptive randomized trial. European 
Journal of Emergency Medicine, 23(5), 344-350. https://doi.org/10.1097/MEJ. 
0000000000000280 

Ellis, C., Grubaugh, A. L., & Egede, L. E. (2013). Factors associated with SF-12 physical 
and mental health quality of life scores in adults with stroke. Journal of Stroke and 
Cerebrovascular Diseases, 22(4), 309-317. https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebro 
vasdis.2011.09.007 

Eloranta, S., Arve, S., Viitanen, M., Isoaho, H., & Routasalo, P. (2012). Ikäihmisten 
psyykkinen hyvinvointi ja psykososiaalisen tuen toteutuminen kotihoidossa. Hoitotiede, 
24(1), 14-26.  

Encinosa, W. E., Bernard, D., & Dor, A. (2010). Does prescription drug adherence reduce 
hospitalizations and costs? The case of diabetes. Advances in Health Economics and 
Health Services Research, 22, 151-173. https://doi.org/10.1108/s0731-2199(2010) 
0000022010 

Endler, P. C., Haug, T. M., & Spranger, H. (2008). Sense of coherence and physical health. 
A "Copenhagen interpretation" of Antonovsky's SOC concept. The Scientific World 
Journal, 20(8), 451-453. https://doi.org/10.1100/tsw.2008.59 

Eriksson, M., & Lindström, B. (2006). Antonovsky's sense of coherence scale and the 
relation with health: A systematic review. Journal of Epidemiology and Community 
Health, 60(5), 376-381. https://doi.org/10.1136/jech.2005.041616 

Eriksson, M. (2007). Antonovsky’s sense of coherence scale and its relation with quality of 
life: A systematic review. Journal of Epidemiology and Community Health, 61(11), 
938-944. https://doi.org/10.1136/jech.2006.056028 



 

79 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) tietosuojasta 27.4.2016/679. 
Ferrari, S., Galeazzi, G. M., Mackinnon, A., & Rigatelli, M. (2008). Frequent attenders in 

primary care: Impact of medical, psychiatric and psychosomatic diagnoses. 
Psychotherapy and Psychosomatics, 77(5), 306-314. https://doi.org/10.1159/ 
000142523 

Furuya, R. K., Arantes, E. C., Dessotte, C. A., Ciol, M. A., Hoffman, J. M., Schmidt, A., . . . 
Rossi, L. A. (2015). A randomized controlled trial of an educational programme to 
improve self-care in brazilian patients following percutaneous coronary intervention. 
Journal of Advanced Nursing, 71(4), 895-908. https://doi.org/10.1111/jan.12568 

Gomà-I-Freixanet, M., Calvo-Rojas, V., & Portell, M. (2019). Personality and 
psychopathology as predictors of patient-initiated overuse in general practice. Journal 
of Psychosomatic Research, 120, 53-59. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores. 
2019.03.009 

Gomes, J., Machado, A., Cavadas, L. F., Teixeira, H., Pires, P., Santos, J. A., . . . Sousa, M. 
(2013). The primary care frequent attender profile. Acta Medica Portuguesa, 26(1), 17-
23. Haettu osoitteesta https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/ 
index.php/amp/article/view/4007 

Green, B. B., Cook, A. J., Ralston, J. D., Fishman, P. A., Catz, S. L., Carlson, J., . . . 
Thompson, R. S. (2008). Effectiveness of home blood pressure monitoring, web 
communication, and pharmacist care on hypertension control: A randomized controlled 
trial. Jama, 299(24), 2857-2867. https://doi.org/10.1001/jama.299.24.2857 

Grover, C. A., Crawford, E., & Close, R. J. (2016). The efficacy of case management on 
emergency department frequent users: An eight-year observational study. The Journal 
of Emergency Medicine, 51(5), 595-604. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2016. 
06.002 

Gustafsson, K., Ekblad, J., & Sidenvall, B. (2005). Older women and dietary advice: 
Occurrence, comprehension and compliance. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 
18(6), 453-460. https://doi.org/10.1111/j.1365-277X.2005.00652.x 

Hacihasanoğlu, R., & Gözüm, S. (2011). The effect of patient education and home 
monitoring on medication compliance, hypertension management, healthy lifestyle 
behaviours and BMI in a primary health care setting. Journal of Clinical Nursing, 20(5-
6), 692-705. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03534.x 

Hall, S., Kulendran, M., Sadek, A. R., Green, S., & de Lusignan, S. (2011). Variability in 
selecting patients to manage in the community: A service evaluation of community 
matron's case-finding strategies. Family Practice, 28(4), 414-421. https://doi.org/ 
10.1093/fampra/cmq095 

Haller, H., Cramer, H., Lauche, R., & Dobos, G. (2015). Somatoform disorders and 
medically unexplained symptoms in primary care. Deutsches Arzteblatt International, 
112(16), 279-287. https://doi.org/10.3238/arztebl.2015.0279 

Hansagi, H., Olsson, M., Sjöberg, S., Tomson, Y., & Göransson, S. (2001). Frequent use of 
the hospital emergency department is indicative of high use of other health care services. 
Annals of Emergency Medicine, 37(6), 561-567. https://doi.org/10.1067/mem.2001. 
111762 



 

80 

Haroun, D., Smits, F., van Etten-Jamaludin, F., Schene, A., van Weert, H., & Ter Riet, G. 
(2016). The effects of interventions on quality of life, morbidity and consultation 
frequency in frequent attenders in primary care: A systematic review. The European 
Journal of General Practice, 22(2), 71-82. https://doi.org/10.3109/13814788. 
2016.1161751 

Haynes, R. B., Ackloo, E., Sahota, N., McDonald, H. P., & Yao, X. (2008). Interventions 
for enhancing medication adherence. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 
16(2), https://doi.org/10.1002/14651858.CD000011.pub3 

Heikkinen, E., Kauppinen, M., & Laukkanen, P. (2013). Iäkkäiden ihmisten selviytyminen 
päivittäisistä toiminnoista. Teoksessa Heikkinen, E., Jyrkämä, J.& Rantanen, T.(Toim.) 
Gerontologia, 3, 291-302.  

Helminen, P. (2015). Sosiaaliohjaus. Teoksessa Näkki, P. & Sayed, T. (Toim.). Asiakastyön 
menetelmiä sosiaalialalla. Helsinki: Edita. 25-42.  

Henkilötietolaki 22.4.1999/523  
Hennala, L. (2014). Radikaaleja innovaatioita vai pieniä tekoja: Ikäihmisten ääni kotihoidon 

palvelujen uudistamisessa. Gerontologia, 28(2), 67-82. 
Hirsikangas, S., Kanste, O., Korpelainen, J., Bloigu, R., & Kyngäs, H. (2018). The effects 

of intervention on the quality of life, sense of coherence and daily activities of frequent 
attenders. Journal of Nursing Education and Practice, 8(2), 63-71. https:// 
doi.org/10.5430/jnep.v8n2p63    

Hirsikangas, S., Kanste, O., Korpelainen, J., & Kyngäs, H. (2016). Adherence to health 
regimens among frequent attenders of Finnish healthcare. International Journal of 
Circumpolar Health, 75(1), 30726. https://doi.org/10.3402/ijch.v75.30726   

Hirsikangas, S., Kanste, O., Korpelainen, J., & Kyngäs, H. (2017).The effects of intervention 
on frequent attenders´adherence to health regimens, depression, somatization and 
hypochondriasis. Journal of Nursing Education and Practice, 7(9), 98-106. 
https://doi.org/10.5430/jnep.v7n9p98 

Honkakoski, A., Kinnunen, P., Vuorijärvi, P., & Raappana, M. (2015). Palveluohjaus - avain 
asiakastyöhön ja palveluhallintoon. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 
julkaisusarja 39. Haettu osoitteesta http://www.sosiaalikollega.fi/poske/ 
julkaisut/julkaisusarja/julkaisu_39_palveluohjaus 

Honkinen, P. (2009). Nuorten koherenssin tunne: Mittaaminen, ennustavat tekijät, 
seuraukset. (Doctoral dissertation, University of Turku). Haettu osoitteesta 
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/44664/AnnalesC282Honkinen.pdf?seq
uence=1 

Hudon, C., Chouinard, M. C., Diadiou, F., Lambert, M., & Bouliane, D. (2015). Case 
management in primary care for frequent users of health care services with chronic 
diseases: A qualitative study of patient and family experience. Annals of Family 
Medicine, 13(6), 523-528. https://doi.org/10.1370/afm.1867 

Hudon, C., Chouinard, M. C., Dubois, M. F., Roberge, P., Loignon, C., Tchouaket, É, . . . 
Bouliane, D. (2018). Case management in primary care for frequent users of health care 
services: A mixed methods study. Annals of Family Medicine, 16(3), 232-239. 
https://doi.org/10.1370/afm.2233 



 

81 

Huhtakangas, M., Nordström, T., Keinänen-Kiukaanniemi, S., Taanila, A., & Tiirinki, H. 
(2019). Characteristics of middle-aged frequent attenders and their use of helthcare 
professionals' services within public primary, occupational and private healthcare: A 
population-based cohort study in northern Finland. International Journal of Caring 
Sciences, 12(1), 178-187.  

Hujala, A., Taskinen, H., Oksman, E., Kuronen, R., Karttunen, A., & Lammintakanen, J. 
(2019). Sote-ammattilaisten monialainen yhteistyö: Paljon palveluja tarvitsevat 
asiakkaat etusijalle. Yhteiskuntapolitiikka, 84, 5-6. Haettu osoitteesta 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138878/YP1905-6_Hujalaym.pdf?sequ 
ence=2 

Hujala, A., & Lammintakanen, J. (2018). Paljon sote-palveluja tarvitsevat ihmiset keskiöön. 
KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisuja. Helsinki. Haettu osoitteesta 
https://kaks.fi/wp-content/uploads/2018/01/paljon-sote-palveluita-tarvitset-ihmiset-
keskioon 

Hung, W. W., Ross, J. S., Boockvar, K. S., & Siu, A. L. (2012). Association of chronic 
diseases and impairments with disability in older adults: A decade of change? Medical 
Care, 50(6), 501-507. https://doi.org/10.1097/MLR.0b013e318245a0e0 

Hunt, K. A., Weber, E. J., Showstack, J. A., Colby, D. C., & Callaham, M. L. (2006). 
Characteristics of frequent users of emergency departments. Annals of Emergency 
Medicine, 48(1), 1-8. https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2005.12.030 

Huntley, A. L., Thomas, R., Mann, M., Huws, D., Elwyn, G., Paranjothy, S., & Purdy, S. 
(2013). Is case management effective in reducing the risk of unplanned hospital 
admissions for older people? A systematic review and meta-analysis. Family Practice, 
30(3), 266-275. https://doi.org/10.1093/fampra/cms081 

Hupli, M., Rankinen, S., & Virtanen, H. (Toim.) (2012). Potilasohjauksen ulottuvuudet 2. 
Turun yliopisto.  

Huttunen, M. (2017). Mielenterveyden häiriöt. Haettu osoitteesta 
https://www.terveyskirjasto.fi/lam00002 

Hyväri, S., & Kylli, E. (2020). Kokemusasiantuntemusta hyödyntävä matalan kynnyksen 
palveluohjaus. Julkaisussa Vuokila-Oikkonen, P., Hyväri, S. & Keskitalo, E. (toim.) 
Asukkaat alueen hyvinvoinnin rakentajina – kokemuksia Oulun Rajakylän 
kehittämisestä. Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki, 80-89. Haettu osoitteesta 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/336741/DIAK_Tyoelama19_WEB.pdf
?sequence=2&isAllowed=y 

Hämäläinen, T. (2009). Yhteiskunnallinen murros ja henkinen hyvinvointi. Sitran selvityksiä, 
8. Haettu osoitteesta https://media.sitra.fi/2017/02/27173846/SelvityksiC3A48-2.pdf 

Hänninen, K. (2007). Palveluohjaus: Asiakaslähtöistä täsmäpalvelua vauvasta vaariin. 
Stakesin raportteja 20/2007. Haettu osoitteesta https://www.julkari.fi/bitstream/ 
handle/10024/75697/R20-2007-VERKKO.pdf 

Jacob, R., Wong, M. L., Hayhurst, C., Watson, P., & Morrison, C. (2016). Designing 
services for frequent attenders to the emergency department: A characterisation of this 
population to inform service design. Clinical Medicine, 16(4), 325-329. 
https://doi.org/10.7861/clinmedicine.16-4-325 



 

82 

Jacobsson, L. J., Westerberg, M., Malec, J. F., & Lexell, J. (2011). Sense of coherence and 
disability and the relationship with life satisfaction 6-15 years after traumatic brain 
injury in northern Sweden. Neuropsychological Rehabilitation, 21(3), 383-400. 
https://doi.org/10.1080/09602011.2011.566711 

Jatic, Z., & Jatic, D. (2008). Socio-demographic and health characteristics of frequent 
attender in family practice. HealthMED, 2(4), 206-213.  

Jiwa, M., Gerrish, K., Gibson, A., & Scott, H. (2002). Preventing avoidable hospital 
admission of older people. British Journal of Community Nursing, 7(8), 426-431. 
https://doi.org/10.12968/bjcn.2002.7.8.10650 

Johnston, S., Irving, H., Mill, K., Rowan, M. S., & Liddy, C. (2012). The patient's voice: An 
exploratory study of the impact of a group self-management support program. BMC 
Family Practice, 13, 65-65. https://doi.org/10.1186/1471-2296-13-65 

Jørgensen, J. T., Andersen, J. S., Tjønneland, A., & Andersen, Z. J. (2016). Determinants of 
frequent attendance in Danish general practice: A cohort-based cross-sectional study. 
BMC Family Practice, 17, 9. https://doi.org/10.1186/s12875-016-0412-4 

Jyväsjärvi, S., Joukamaa, M., Väisänen, E., Larivaara, P., Kivelä, S., & Keinänen-
Kiukaanniemi, S. (2001). Somatizing frequent attenders in primary health care. Journal 
of Psychosomatic Research, 50(4), 185-192. https://doi.org/10.1016/s0022-3999 
(00)00217-8 

Kaattari, A., Tiirinki, H., Turkki, L., Nordström, T., & Taanila, A. (2015). 
Perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä Pohjois-Suomen 
syntymäkohorttiaineistossa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 52(3), 191-201. 

Kanste, O., Timonen, O., Ylitalo, K., & Kyngäs, H. (2009). Hoitajajohtoinen toimintamalli 
pitkäaikaissairaiden palveluohjauksessa: Englantilaisen community matron -mallin 
kuvaus. Hallinnon Tutkimus, 28(2), 65-75.  

Kapiainen, S., Seppälä, T. T., Häkkinen, U., Lauharanta, J., Roine, R. P., & Korppi-
Tommola, M. (2010). Pääkaupunkiseudun erittäin kalliit potilaat. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos. THL Avauksia 3/2010. Haettu osoitteesta https://www.julkari.fi/ 
bitstream/handle/10024/80171/8645f919-c88b-4272-af87b8fe7cd59152.pdf?sequence 
=1 

Kardas, P., Lewek, P., & Matyjaszczyk, M. (2013). Determinants of patient adherence: A 
review of systematic reviews. Frontiers in Pharmacology, 4(91). https://doi.org/ 
10.3389/fphar.2013.00091 

Karvonen, J. T., Läksy, K., & Räsänen, S. (2016). Somatisaatiohäiriö: Ylidiagnosoitu mutta 
aliarvioitu sairaus. Duodecim 132, (3), 219-225.  

Katon, W. & Roy-Byrne, P. (1991). Mixed anxiety and depression. Journal of Abnormal 
Psychology, 100(3), 337-345. https://doi.org/10.1037//0021-843x.100.3.337 

Kaukua, J. (2006). Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Duodecim 122, 1215-1224.  
Kellner, R. (1990). Somatization: Theories and research. The Journal of Nervous and Mental 

Disease, 178(3), 150-160. https://doi.org/10.1097/00005053-199003000-00002 



 

83 

Kersnik, J., Svab, I., & Vegnuti, M. (2001). Frequent attenders in general practice: Quality 
of life, patient satisfaction, use of medical services and GP characteristics. Scandinavian 
Journal of Primary Health Care, 19(3), 174-177. https://doi.org/10.1080/02813430131 
6982405 

Kestilä, L. K., Koskinen, S., Kestilä, L., Suvisaari, J., Aalto-Setälä, T., & Aro, H. (2007). 
Nuorten aikuisten psyykkinen oireilu: Riskitekijät ja terveyspalvelujen käyttö. Suomen 
Lääkärilehti, 62, 3979-3986.  

Ketola, T., & Alaverdyan, A. (2020). Ihmisiä kohtaamassa - Asiakaslähtöisen 
palveluohjauksen jäljillä työikäisten palveluissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
julkaisuja 295. Haettu kohteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/356032 

Kettunen, M. (2019). IkäOpastin asiakasohjaus kymenlaaksossa: Periaatteet ja 
toimintamalli. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
00-4010-9 

Kivelä, K., Elo, S., Kyngäs, H., & Kääriäinen, M. (2020a). The effects of health coaching 
on frequent attenders' adherence to health regimens and lifestyle factors: A quasi-
experimental study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, https://doi.org/10.1111/ 
scs.12920 

Kivelä, K., Elo, S., Kyngäs, H., & Kääriäinen, M. (2020b). The effects of nurse-led health 
coaching on health-related quality of life and clinical health outcomes among frequent 
attenders: A quasi-experimental study. Patient Education and Counseling, 103(8), 
1554-1561. https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.02.026 

Kivelä, K., Elo, S., & Kääriäinen, M. (2018). Frequent attenders in primary health care: A 
concept analysis. International Journal of Nursing Studies, 86, 115-124. 
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.06.003 

Klompstra, L., Ekdahl, A. W., Krevers, B., Milberg, A., & Eckerblad, J. (2019). Factors 
related to health-related quality of life in older people with multimorbidity and high 
health care consumption over a two-year period. BMC Geriatrics, 19(1), 187-z. https:// 
doi.org/10.1186/s12877-019-1194-z 

Koivisto, J., & Tiirinki, H. (2020). Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali-, 
terveys- ja työvoimapalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 
julkaisusarja 2020:38. Haettu osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/ 
bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf 

Koponen, P., Borodulin, K., Lundqvist, A., Sääksjärvi, K., & Koskinen, S. (2018). Terveys, 
toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa: FinTerveys 2017-tutkimus. Haettu osoitteesta 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTerveys_verk
ko.pdf 

Koskela, T. (2008). Terveyspalveluiden pitkäaikaisen suurkäyttäjän ennustekijät (Doctoral 
dissertation, University of Kuopio). Haettu osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-
951-27-1042-3   

Koskinen, S., Lundqvist, A., & Ristiluoma, N. (2012). Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi 
suomessa 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 68/2012. Haettu osoitteesta 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90832/Rap068_2012_netti.pdf 



 

84 

Kripalani, S., Henderson, L. E., Jacobson, T. A., & Vaccarino, V. (2008). Medication use 
among inner-city patients after hospital discharge: Patient-reported barriers and 
solutions. Mayo Clinic Proceedings, 83(5), 529-535. https://doi.org/10.4065/83.5.529 

Kripalani, S., Yao, X., & Haynes, R. B. (2007). Interventions to enhance medication 
adherence in chronic medical conditions: A systematic review. Archives of Internal 
Medicine (1960), 167(6), 540-549. https://doi.org/10.1001/archinte.167.6.540 

Kroner, E. L., Hoffmann, R. G., & Brousseau, D. C. (2010). Emergency department reliance: 
A discriminatory measure of frequent emergency department users. Pediatrics, 125(1), 
133-138. https://doi.org/10.1542/peds.2009-0960 

Kujanpää, T. (2016). Generalized anxiety disorder and health care utilization. (Doctoral 
dissertation, University of Oulu). Haettu osoitteesta http://jultika.oulu.fi/ 
files/isbn9789526212715.pdf 

Kujanpää, T. S., Jokelainen, J., Auvinen, J. P., & Timonen, M. J. (2017). The association of 
generalized anxiety disorder and somatic symptoms with frequent attendance to health 
care services: A cross-sectional study from the northern Finland birth cohort 1966. 
International Journal of Psychiatry in Medicine, 52(2), 147-159. https://doi.org/ 
10.1177/0091217417720894 

Kuluski, K., Ho, J. W., Hans, P. K., & Nelson, M. (2017). Community care for people with 
complex care needs: Bridging the gap between health and social care. International 
Journal of Integrated Care, 17(4), 2. https://doi.org/10.5334/ijic.2944 

Kumar, G. S., & Klein, R. (2013). Effectiveness of case management strategies in reducing 
emergency department visits in frequent user patient populations: A systematic review. 
The Journal of Emergency Medicine, 44(3), 717-729. https://doi.org/10.1016/ 
j.jemermed.2012.08.035 

Kurikkala, P., Kääriäinen, M., Kyngäs, H., & Elo, S. (2015). Hoitoon sitoutumisen 
edistämiseksi toteutetut interventiot ja niiden vaikutukset ikääntyneillä - integroitu 
katsaus. Hoitotiede, 27(1), 3-17.  

Kyngäs, H. A., Skaar-Chandler, C. A., & Duffy, M. E. (2000). The development of an 
instrument to measure the compliance of adolescents with a chronic disease. Journal of 
Advanced Nursing, 32(6), 1499-1506. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2000. 
01611.x 

Kyngäs, H., & Hentinen, M. (1997). Compliance with health regimens: Statistical 
verification of conceptual structure. Hoitotiede, 9(1), 3-11.  

Kyngäs, H., & Lahdenperä, T. (1999). Compliance of patients with hypertension and 
associated factors. Journal of Advanced Nursing, 29(4), 832-839. https://doi.org/ 
10.1046/j.1365-2648.1999.00962.x 

Kyngäs, H. (1995). Diabeetikkonuorten hoitoon sitoutuminen: Teoreettisen mallin 
rakentaminen ja testaaminen. (Doctoral dissertation, University of Oulu). 

Kähkönen, O., Kankkunen, P., Saaranen, T., Miettinen, H., & Kyngäs, H. (2019a). 
Hypothetical model of perceived adherence to treatment among patients with coronary 
heart disease after a percutaneous coronary intervention. Nursing Open, 7(1), 246-255. 
https://doi.org/10.1002/nop2.381 



 

85 

Kähkönen, O., Kankkunen, P., Saaranen, T., Miettinen, H., Kyngäs, H., & Lamidi, M. L. 
(2015). Motivation is a crucial factor for adherence to a healthy lifestyle among people 
with coronary heart disease after percutaneous coronary intervention. Journal of 
Advanced Nursing, 71(10), 2364-2373. https://doi.org/10.1111/jan.12708 

Kähkönen, O., Kyngäs, H., Saaranen, T., Kankkunen, P., Miettinen, H., & Oikarinen, A. 
(2020). Support from next of kin and nurses are significant predictors of long-term 
adherence to treatment in post-PCI patients. European Journal of Cardiovascular 
Nursing, 19(4), 339-350. https://doi.org/10.1177/1474515119887851 

Kähkönen, O., Saaranen, T., Kankkunen, P., Lamidi, M. L., Kyngäs, H., & Miettinen, H. 
(2018). Predictors of adherence to treatment by patients with coronary heart disease 
after percutaneous coronary intervention. Journal of Clinical Nursing, 27(5-6), 989-
1003. https://doi.org/10.1111/jocn.14153 

Kähkönen, O., Saaranen, T., Kankkunen, P., Miettinen, H., & Kyngäs, H. (2019b). 
Adherence to treatment of female patients with coronary heart disease after a 
percutaneous coronary intervention. The Journal of Cardiovascular Nursing, 34(5), 
410-417. https://doi.org/10.1097/JCN.0000000000000592 

Kääriäinen, M., Paukama, M., & Kyngäs, H. (2013). Adherence with health regimens of 
patients on warfarin therapy. Journal of Clinical Nursing, 22(1-2), 89-96. https:// 
doi.org/ 10.1111/j.1365-2702.2012.04079.x 

Kääriäinen, M., Kyngäs, H., Ukkola, L., & Torppa, K. (2005). Potilaiden käsityksiä heidän 
saamastaan ohjauksesta. Tutkiva Hoitotyö, 3(1), 10-15.  

LaCalle, E., & Rabin, E. (2010). Frequent users of emergency departments: The myths, the 
data, and the policy implications. Annals of Emergency Medicine, 56(1), 42-48. 
https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2010.01.032 

Lahdenperä, T. S., Wright, C. C., & Kyngäs, H. A. (2003). Development of a scale to assess 
the compliance of hypertensive patients. International Journal of Nursing Studies, 40(7), 
677-684. https://doi.org/10.1016/s0020-7489(02)00110-4 

Lahdenperä, T. S., & Kyngäs, H. (2000). Compliance and its evaluation in patients with 
hypertension. Journal of Clinical Nursing, 9(6), 826-833. https://doi.org/ 
10.1046/j.1365-2702.2000.00418.x    

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 9.4.1999/488. 
Langeland, E., Robinson, H. S., Moum, T., Larsen, M. H., Krogstad, A. L., & Wahl, A. K. 

(2013). Promoting sense of coherence: Salutogenesis among people with psoriasis 
undergoing patient education in climate therapy. BMC Psychology, 1(1), 11-11. 
https://doi.org/10.1186/2050-7283-1-11 

Larivaara, P. (1987). Terveyskeskuksen lääkäripalvelujen suurkäyttäjät: frequent attenders 
at doctor's surgeries in a finnish health care centre. (Doctoral dissertation, University of 
Oulu). 

Lee, K. (2006). Can case management interventions reduce the number of emergency 
department visits by frequent users? The Health Care Manager, 25(2), 155-159. 
https://doi.org/10.1097/00126450-200604000-00008 

Leighton, Y., Clegg, A., & Bee, A. (2008). Evaluation of community matron services in a 
large metropolitan city in England. Quality in Primary Care, 16(2), 83-90.  



 

86 

Lemstra, M., & Alsabbagh, M. V. (2014). Proportion and risk indicators of nonadherence to 
antihypertensive therapy: A meta-analysis. Patient Preference and Adherence, 
2014(default), 211-218. https://doi.org/10.2147/PPA.S55382 

Leskelä, R., Komssi, V., Sandström, S., Pikkujämsä, S., Haverinen, A., Olli, S., & Ylitalo-
Katajisto, K. (2013). Paljon sosiaali-ja terveyspalveluja käyttävät asukkaat Oulussa. 
Suomen Lääkärilehti, 48(68), 3163-3169.  

Lin, J. H., Huang, M. W., Wang, D. W., Chen, Y. M., Lin, C. S., Tang, Y. J., . . . Lane, H. 
Y. (2014). Late-life depression and quality of life in a geriatric evaluation and 
management unit: An exploratory study. BMC Geriatrics, 14, (77). https://doi.org/ 
10.1186/1471-2318-14-77 

Lindström, B., & Eriksson, M. (2010). Salutogeeninen lähestymistapa terveyteen–teoria 
terveyden resursseista. Teoksessa Pietilä, A. (Toim.) Terveyden Edistäminen: 
Teorioista Toimintaan. Helsinki: WSOY, 32-52.  

Lipowski, Z. J. (1988). Somatization: The concept and its clinical application. The American 
Journal of Psychiatry, 145(11), 1358-1368. https://doi.org/10.1176/ajp.145.11.1358 

Little, P., Somerville, J., Williamson, I., Warner, G., Moore, M., Wiles, R., . . . Peveler, R. 
(2001). Psychosocial, lifestyle, and health status variables in predicting high attendance 
among adults. The British Journal of General Practice, 51(473), 987-994.  

Lunnela, J., Kääriäinen, M., & Kyngäs, H. (2010). The views of compliant glaucoma patients 
on counselling and social support. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(3), 
490-498. doi: 10.1111/j.1471-6712.2009.00739.x 

Lunnela, J., Kääriäinen, M., & Kyngäs, H. (2011). Web-based intervention for improving 
adherence of people with glaucoma. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic 
Illness, 3(2), 119-129. https://doi.org/10.1111/j.1752-9824.2011.01097.x 

Lunnela, J., Kyngäs, H., & Hupli, M. (2006). Glaukoomapotilaan hoitoon sitoutuminen ja 
siihen yhteydessä olevat tekijät. Hoitotiede, 18(3), 151-159.  

Luppa, M., Giersdorf, J., Riedel-Heller, S., Prütz, F., & Rommel, A. (2020). Frequent 
attenders in the german healthcare system: Determinants of high utilization of primary 
care services. results from the cross-sectional German health interview and examination 
survey for adults (DEGS). BMC Family Practice, 21(1), 10-9. https://doi.org/ 
10.1186/s12875-020-1082-9 

Ma, C., Zhou, Y., Zhou, W., & Huang, C. (2014). Evaluation of the effect of motivational 
interviewing counselling on hypertension care. Patient Education and Counseling, 
95(2), 231-237. https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.01.011 

Mäkelä, M., Autio, T., Heinonen, H., Holma, T., Häkkinen, H., Hänninen, T., . . . Seppänen, 
M. (2013). Suositus toimintakyvyn arvioinnista iäkkään väestön hyvinvointia edistävien 
palveluiden yhteydessä. Haettu osoitteesta https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10 
024/131193/2_Suositus%20toimintakyvyn%20arvioinnista%20iakkaan%20vaeston%
20hyvinvointia%20edistavien%20palveluiden%20yhteydessa_2018.pdf?sequence=2 

Martikka, N., & Männikkö, M. (2017). Paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät asiakkaat 
perusterveydenhuollossa. Valtiontalouden Tuloksellisuustarkastuskertomus, 11, 2017. 
Haettu osoitteesta http://urn.fi/urn:isbn:978-952-499-382-1 



 

87 

Martínez-López de Castro, N., Álvarez-Payero, M., Samartín-Ucha, M., Martín-Vila, A., 
Piñeiro-Corrales, G., Pego Reigosa, J. M., . . . Maceiras-Pan, F. J. (2019). Adherence to 
biological therapies in patients with chronic inflammatory arthropathies. Farmacia 
Hospitalaria, 43(4), 134-139. https://doi.org/10.7399/fh.11183  

Menchetti, M., Cevenini, N., De Ronchi, D., Quartesan, R., & Berardi, D. (2006). 
Depression and frequent attendance in elderly primary care patients. General Hospital 
Psychiatry, 28(2), 119-124. https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2005.10.007 

Metsämuuronen, J. (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: 
Gummerus kirjapaino Oy. 

Moe, J., Kirkland, S. W., Rawe, E., Ospina, M. B., Vandermeer, B., Campbell, S., & Rowe, 
B. H. (2017). Effectiveness of interventions to decrease emergency department visits 
by adult frequent users: A systematic review. Academic Emergency Medicine, 24(1), 
40-52. https://doi.org/10.1111/acem.13060 

Morgado, M., Rolo, S., & Castelo-Branco, M. (2011). Pharmacist intervention program to 
enhance hypertension control: A randomised controlled trial. International Journal of 
Clinical Pharmacy, 33(1), 132-140. https://doi.org/10.1007/s11096-010-9474-x 

Nilsson, B., Holmgren, L., Stegmayr, B., & Westman, G. (2003). Sense of coherence--
stability over time and relation to health, disease, and psychosocial changes in a general 
population: A longitudinal study. Scandinavian Journal of Public Health, 31(4), 297-
304. https://doi.org/10.1080/14034940210164920 

Noro, A., & Karppanen, S. (2019). Ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon 
uudistus 2016–2018: Tuloksia ja toimintamalleja. Sosiaali- ja terveysministeriön 
raportteja ja muistioita 2019:29. Haettu osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
00-4060-4 

Norton, J., David, M., de Roquefeuil, G., Boulenger, J. P., Car, J., Ritchie, K., & Mann, A. 
(2012). Frequent attendance in family practice and common mental disorders in an open 
access health care system. Journal of Psychosomatic Research, 72(6), 413-418. 
https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2012.02.010 

Nukarinen, R., & Suominen, S. (2017). Palveluohjaus. Julkaisussa Pohjonen, S. & Noso, M. 
(Toim.). Kansalainen keskiöön! Näkökulmia Sote-uudistukseen. Kunnallisalan 
kehittämissäätiön julkaisu 2. Helsinki: KAKS - kunnallisalan kehittämissäätiö, 23-24. 
Saatavana osoitteessa: https://kaks.fi/wp-content/uploads/2017/04/nakokulmia-sote-
uudistukseen-3.pdf 

Nyman, J., & Jäppinen, P. (2015). Terveysasemien avosairaanhoidon suurkäyttäjät. 
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(1), 4-19.  

Oikarinen, A., Engblom, J., Kääriäinen, M., & Kyngäs, H. (2017). The effects of risk factor-
targeted lifestyle counselling intervention on working-age stroke patients' adherence to 
lifestyle change. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(3), 555-568. https:// 
doi.org/10.1111/scs.12369 

Oikarinen, A., Engblom, J., Kyngäs, H., & Kääriäinen, M. (2017). Lifestyle counseling 
intervention effects on counseling quality in patients with stroke and transient ischemic 
attack. The Journal of Neuroscience Nursing, 49(3), 137-141. https://doi.org/ 
10.1097/JNN.0000000000000287 



 

88 

Oikarinen, A., Engblom, J., Kyngäs, H., & Kääriäinen, M. (2018). A study of the relationship 
between the quality of lifestyle counselling and later adherence to the lifestyle changes 
based on patients with stroke and TIA. Clinical Rehabilitation, 32(4), 557-567. 
https://doi.org/10.1177/0269215517733794 

Oksman, E., Linna, M., Hörhammer, I., Lammintakanen, J., & Talja, M. (2017). Cost-
effectiveness analysis for a tele-based health coaching program for chronic disease in 
primary care. BMC Health Services Research, 17(1), 138. https://doi.org/10.1186/ 
s12913-017-2088-4 

Okunseri, C. (2011). Wisconsin medicaid enrollees' recurrent use of emergency departments 
and physicians' offices for treatment of nontraumatic dental conditions. Journal of the 
American Dental Association, 142(5), 540. https://doi.org/10.14219/jada.archive.2011. 
0224 

Outila, M., Jumisko, E., & Kettunen, R. (2014). Kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden 
välisen vuorovaikutuksen rakentuminen: Kehysanalyyttinen näkökulma. Gerontologia, 
28(4), 231-249. Haettu osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1621008 

Patel, S., Kai, J., Atha, C., Avery, A., Guo, B., James, M., . . . Morriss, R. (2015). Clinical 
characteristics of persistent frequent attenders in primary care: Case-control study. 
Family Practice, 32(6), 624-630. https://doi.org/10.1093/fampra/cmv076 

Patrick, H., Roberts, N., Hutt, R., Hewitt, P., Connelly, J., & Oliver, D. (2006). Evaluation 
of innovations in nursing practice: Report and discussion. British Journal of Nursing, 
15(9), 520-523. https://doi.org/10.12968/bjon.2006.15.9.21094 

Pentecost, C., & Taket, A. (2011). Understanding exercise uptake and adherence for people 
with chronic conditions: A new model demonstrating the importance of exercise 
identity, benefits of attending and support. Health Education Research, 26(5), 908-922. 
https://doi.org/10.1093/her/cyr052 

Pibernik-Okanovic, M., Prasek, M., Poljicanin-Filipovic, T., Pavlic-Renar, I., & Metelko, Z. 
(2004). Effects of an empowerment-based psychosocial intervention on quality of life 
and metabolic control in type 2 diabetic patients. Patient Education and Counseling, 
52(2), 193-199. https://doi.org/10.1016/s0738-3991(03)00038-7 

Pilowsky, I. (1967). Dimensions of hypochondriasis. The British Journal of Psychiatry, 
113(494), 89-93. https://doi.org/10.1192/bjp.113.494.89 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing research: Generating and assessing evidence for 
nursing practice, tenth edition. Philadelphia PA: Wolters Kluwer Health / Lippincott 
Williams & Wilkins.    

Portegijs, P. J., van der Horst, F. G., Proot, I. M., Kraan, H. F., Gunther, N. C., & Knottnerus, 
J. A. (1996). Somatization in frequent attenders of general practice. Social Psychiatry 
and Psychiatric Epidemiology, 31(1), 29-37. https://doi.org/10.1007/BF00789119 

Pymont, C,. & Butterworth, P. (2015). Changing circumstances drive changing attendance: 
A longitudinal cohort study of time varying predictors of frequent attendance in primary 
health care. Journal of Psychosomatic Research, 79(6), 498-505. https://doi.org/ 
10.1016/j.jpsychores.2015.10.007 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 2019. Haettu osoitteesta 
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma 



 

89 

Rachpukdee, S., Howteerakul, N., Suwannapong, N., & Tang-Aroonsin, S. (2013). Quality 
of life of stroke survivors: A 3-month follow-up study. Journal of Stroke and 
Cerebrovascular Diseases, 22(7), 70. https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis. 
2012.05.005 

Raitasalo, R. (2007). Mielialakysely. Suomen oloihin Beckin lyhyen depressiokyselyn 
pohjalta kehitetty masennusoireilun ja itsetunnon kysely. Sosiaali- ja terveysturvan 
tutkimuksia 86. Kelan tutkimusosasto. 

Rantakokko, M., Iwarsson, S., Kauppinen, M., Leinonen, R., Heikkinen, E., & Rantanen, T. 
(2010). Quality of life and barriers in the urban outdoor environment in old age. Journal 
of the American Geriatrics Society, 58(11), 2154-2159. https://doi.org/10.1111/j.1532-
5415.2010.03143.x 

Räsänen, P. (2016). Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpito: Hoitotieteen keskitason 
teorian ydinrakenteen testaaminen (Doctoral dissertation, University of Oulu). 

Raven, M. C., Kushel, M., Ko, M. J., Penko, J., & Bindman, A. B. (2016). The effectiveness 
of emergency department visit reduction programs: A systematic review. Annals of 
Emergency Medicine, 68(4), 467-483.e15. https://doi.org/10.1016/j.annemergmed. 
2016.04.015 

Rehman, H., Karpman, C., Vickers Douglas, K., & Benzo, R. P. (2017). Effect of a 
motivational interviewing-based health coaching on quality of life in subjects with 
COPD. Respiratory Care, 62(8), 1043-1048. https://doi.org/10.4187/respcare.04984 

Reho, T., Atkins, S., Talola, N., Sumanen, M., Viljamaa, M., & Uitti, J. (2018). Comparing 
occasional and persistent frequent attenders in occupational health primary care - a 
longitudinal study. BMC Public Health, 18(1), 1291-1298. https://doi.org/ 
10.1186/s12889-018-6217-8 

Rennemark, M., Holst, G., Fagerstrom, C., & Halling, A. (2009). Factors related to frequent 
usage of the primary healthcare services in old age: Findings from the Swedish national 
study on aging and care. Health & Social Care in the Community, 17(3), 301-311. 
https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2008.00829.x 

Rifel, J., Svab, I., Selič, P., Rotar Pavlič, D., Nazareth, I., & Car, J. (2013). Association of 
common mental disorders and quality of life with the frequency of attendance in 
Slovenian family medicine practices: Longitudinal study. PloS One, 8(1), e54241. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054241 

Rissanen, P., Parhiala, K., Hetemaa, T., Kekkonen, R., Knape, N., Ridanpää, H., . . . 
Kannisto, R. (2020). Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 2018: Asiantuntija-arvio. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. Haettu osoitteesta https://www.julkari. 
fi/handle/10024/139289 

Ritvanen, J. (2019). KomPAssi-hanke: Maakunnallisen iäkkäiden asiakas- ja 
palveluohjauksen toimintamallin perustaminen Varsinais-Suomeen. Sosiaali- ja 
terveysministeriön raportteja ja muistioita 2018:53. Haettu osoitteesta 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161261/R_53_2018_KomP
Assi.pdf 



 

90 

Robles, R., Gili, M., Gelabert, J., Llull, M., Bestard, F., Vicens, C., . . . Roca, M. (2009). 
Sociodemographic and psychopathological features of frequent attenders in primary 
care. Actas Espanolas De Psiquiatria, 37(6), 320-325.  

Roter, D. L., Hall, J. A., Merisca, R., Nordstrom, B., Cretin, D., & Svarstad, B. (1998). 
Effectiveness of interventions to improve patient compliance: A meta-analysis. Medical 
Care, 36(8), 1138-1161. https://doi.org/10.1097/00005650-199808000-00004 

Ruohonen, T., Kuoremäki, R., Soikkeli, J., Haapamäki-Siikanen, J., & Lehtiharju, M. (2016). 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) ja Jyväskylän 
yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) -kuntien paljon Sote-palveluita käyttävien 
hoitotoiminnan analysointi sekä kehittäminen: loppuraportti. Haettu osoitteesta 
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51199 

Ruppar, T. M. (2010). Randomized pilot study of a behavioral feedback intervention to 
improve medication adherence in older adults with hypertension. The Journal of 
Cardiovascular Nursing, 25(6), 470-479. https://doi.org/10.1097/JCN.0b013e3181 
d5f9c5 

Saarni, S. I., Härkänen, T., Sintonen, H., Suvisaari, J., Koskinen, S., Aromaa, A., & 
Lönnqvist, J. (2006). The impact of 29 chronic conditions on health-related quality of 
life: A general population survey in Finland using 15D and EQ-5D. Quality of Life 
Research, 15(8), 1403-1414. https://doi.org/10.1007/s11136-006-0020-1 

Sainio, P., Koskinen, S., Sihvonen, A., Martelin, T., & Aromaa. A. (2013). Iäkkään väestön 
terveyden ja toimintakyvyn kehitys. Teoksessa Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, 
T. (Toim.) Gerontologia. Helsinki: Kustannus Oy, Duodecim, 50-65. 

Salmon, P., Ring, A., Dowrick, C. F., & Humphris, G. M. (2005). What do general practice 
patients want when they present medically unexplained symptoms, and why do their 
doctors feel pressurized? Journal of Psychosomatic Research, 59(4), 255-2. https://doi. 
org/10.1016/j.jpsychores.2005.03.004 

Sandau, K. E., Lindquist, R. A., Treat-Jacobson, D., & Savik, K. (2008). Health-related 
quality of life and subjective neurocognitive function three months after coronary artery 
bypass graft surgery. Heart & Lung, 37(3), 161-172. https://doi.org/10.1016/j.hrtlng. 
2007.05.004 

Sandberg, M., Jakobsson, U., Midlöv, P., & Kristensson, J. (2014). Case management for 
frail older people - a qualitative study of receivers' and providers' experiences of a 
complex intervention. BMC Health Services Research, 14, 14. https://doi.org/10.1186/ 
1472-6963-14-14 

Sandvik, H., & Hunskaar, S. (2018). Frequent attenders at primary care out-of-hours services: 
A registry-based observational study in Norway. BMC Health Services Research, 18(1), 
492. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3310-8 

Sargent, P., Boaden, R., & Roland, M. (2008). How many patients can community matrons 
successfully case manage? Journal of Nursing Management, 16(1), 38-46. https:// 
doi.org/10.1111/j.1365-2934.2007.00785.x 

Sargent, P., Pickard, S., Sheaff, R., & Boaden, R. (2007). Patient and carer perceptions of 
case management for long-term conditions. Health & Social Care in the Community, 
15(6), 511-519. https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2007.00708.x 



 

91 

Sav, A., King, M. A., Whitty, J. A., Kendall, E., McMillan, S. S., Kelly, F., . . . Wheeler, A. 
J. (2015). Burden of treatment for chronic illness: A concept analysis and review of the 
literature. Health Expectations, 18(3), 312-324. https://doi.org/10.1111/hex.12046 

Savageau, J. A., McLoughlin, M., Ursan, A., Bai, Y., Collins, M., & Cashman, S. B. (2006). 
Characteristics of frequent attenders at a community health center. Journal of the 
American Board of Family Medicine, 19(3), 265-275. https://doi.org/10.3122/jabfm. 
19.3.265 

Schilte, A. F., Portegijs, P. J., Blankenstein, A. H., van Der Horst, H. E., Latour, M. B., van 
Eijk, J. T., & Knottnerus, J. A. (2001). Randomised controlled trial of disclosure of 
emotionally important events in somatisation in primary care. BMJ, 14;323(7304):86. 
https://doi.org/10.1136/bmj.323.7304.86 

Selvaraj, F. J., Mohamed, M., Omar, K., Nanthan, S., Kusiar, Z., Subramaniam, S. Y., . .Low, 
W.  (2012). The impact of a disease management program (COACH) on the attainment 
of better cardiovascular risk control in dyslipidaemic patients at primary care centres 
(the disseminate study): A randomised controlled trial. BMC Family Practice, 13, 97. 
https://doi.org/10.1186/1471-2296-13-97 

Shahin, W., Kennedy, G. A., & Stupans, I. (2019). The impact of personal and cultural 
beliefs on medication adherence of patients with chronic illnesses: A systematic review. 
Patient Preference and Adherence, 13, 1019-1035. https://doi.org/10.2147/PPA. 
S212046 

Sheehan, B., Bass, C., Briggs, R., & Jacoby, R. (2003). Somatization among older primary 
care attenders. Psychological Medicine, 33(5), 867-877. https://doi.org/10.1017/s 
003329170300789x 

Shumway, M., Boccellari, A., O'Brien, K., & Okin, R. L. (2008). Cost-effectiveness of 
clinical case management for ED frequent users: Results of a randomized trial. The 
American Journal of Emergency Medicine, 26(2), 155-164. https://doi.org/10.1016/j. 
ajem.2007.04.021 

Siira, H., Falck, A., & Kyngäs, H. (2019). Health-related quality of life and related factors 
among older adults with visual impairments. British Journal of Visual Impairment, 
37(3), 183-193. https://doi.org/10.1177/0264619619839737 

Sintonen, H. (2001). The 15D instrument of health-related quality of life: Properties and 
applications. Annals of Medicine, 33(5), 328-336. https://doi.org/10.3109/07853890 
109002086 

Smith, R. C., Lyles, J. S., Gardiner, J. C., Sirbu, C., Hodges, A., Collins, C., . . . Goddeeris, 
J. (2006). Primary care clinicians treat patients with medically unexplained symptoms: 
A randomized controlled trial. Journal of General Internal Medicine, 21(7), 671-677. 
https://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2006.00460.x 

Smits, F. T., Brouwer, H. J., ter Riet, G., & van Weert, H. C. (2009). Epidemiology of 
frequent attenders: A 3-year historic cohort study comparing attendance, morbidity and 
prescriptions of one-year and persistent frequent attenders. BMC Public Health, 9, 36-
36. https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-36 



 

92 

Smits, F. T., Brouwer, H. J., Zwinderman, A. H., Mohrs, J., Smeets, H. M., Bosmans, J. 
E., . . . ter Riet, G. (2013). Morbidity and doctor characteristics only partly explain the 
substantial healthcare expenditures of frequent attenders: A record linkage study 
between patient data and reimbursements data. BMC Family Practice, 14, 138-138. 
https://doi.org/10.1186/1471-2296-14-138 

Smits, F. T., Mohrs, J. J., Beem, E. E., Bindels, P. J., & van Weert, H. C. (2008). Defining 
frequent attendance in general practice. BMC Family Practice, 9, 21. https://doi.org/ 
10.1186/1471-2296-9-21 

Soril, L. J., Leggett, L. E., Lorenzetti, D. L., Noseworthy, T. W., & Clement, F. M. (2015). 
Reducing frequent visits to the emergency department: A systematic review of 
interventions. PloS One, 10(4), e0123660. https://doi.org/10.1371/journal.pone. 0123 
660 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). (2020). Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
2020–2022: Ohjelma ja hankeopas. Haettu osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-
952-00-4136-6 

Stergiopoulos, V., Gozdzik, A., Cohen, A., Guimond, T., Hwang, S. W., Kurdyak, P., . . . 
Wasylenki, D. (2017). The effect of brief case management on emergency department 
use of frequent users in mental health: Findings of a randomized controlled trial. PloS 
One, 12(8), e0182157. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182157 

Storeng, S. H., Sund, E. R., & Krokstad, S. (2018). Factors associated with basic and 
instrumental activities of daily living in elderly participants of a population-based 
survey: The Nord-Trøndelag health study, Norway. BMJ Open, 8(3), e018942. 
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-018942 

Street, M., Berry, D., & Considine, J. (2018). Frequent use of emergency departments by 
older people: A comparative cohort study of characteristics and outcomes. International 
Journal for Quality in Health Care, 30(8), 624-629. https://doi.org/10.1093/intqhc/ 
mzy062 

Strömberg, A., Dahlström, U., & Fridlund, B. (2006). Computer-based education for patients 
with chronic heart failure. A randomised, controlled, multicentre trial of the effects on 
knowledge, compliance and quality of life. Patient Education and Counseling, 64(1-3), 
128-135. https://doi.org/10.1016/j.pec.2005.12.007 

Strömbom, Y., Magnusson, P., Karlsson, J., & Fredrikson, M. (2019). Health-related quality 
of life among frequent attenders in Swedish primary care: A cross-sectional 
observational study. BMJ Open, 9(7), e026855-026855. https://doi.org/10.1136/ bmj 
open-2018-026855 

Suhonen, R., Saarela, T., & Vakimo, S. (2012). Kohti parempaa vanhuutta: 
Konsensuslausuma. Gerontologia: 26(1), 44-68. Haettu kohteesta https://elektra. 
helsinki.fi/se/g/0784-0039/26/1/konsensu.pdf 

Suominen, S., & Tuominen, M. (2007). Palveluohjaus: Portti itsenäiseen elämään. Helsinki: 
Profami Oy.  



 

93 

Sutherland, D., & Hayter, M. (2009). Structured review: Evaluating the effectiveness of 
nurse case managers in improving health outcomes in three major chronic diseases. 
Journal of Clinical Nursing, 18(21), 2978-2992. https://doi.org/10.1111/j.1365-
2702.2009.02900.x 

Suvisaari, J., Joukamaa, M., & Lönnqvist, J. (2017). Mielenterveyden häiriöiden yleisyys ja 
hoidon tarve. Teoksessa Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. 
(toim.) Psykiatria. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 718–730. 

Tamminen, N., & Solin, P. (toim). (2013). Mielenterveyden edistäminen ikääntyneiden 
asumis- ja hoivapalveluissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Haettu 
osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-913-8 

Taylor, R. E., Marshall, T., Mann, A., & Goldberg, D. P. (2012). Insecure attachment and 
frequent attendance in primary care: A longitudinal cohort study of medically 
unexplained symptom presentations in ten UK general practices. Psychological 
Medicine, 42(4), 855-864. https://doi.org/10.1017/S0033291711001589  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). (2019). Toimintakyvyn ulottuvuudet. Haettu 
osoitteesta https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-on/ 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). (2020). Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2018: 
Terveydenhuollon menot jatkoivat kasvuaan. Tilastoraportti 23/2020. Haettu osoitteesta 
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020062345337 

Thom, D. H., Ghorob, A., Hessler, D., De Vore, D., Chen, E., & Bodenheimer, T. A. (2013). 
Impact of peer health coaching on glycemic control in low-income patients with 
diabetes: A randomized controlled trial. Annals of Family Medicine, 11(2), 137-144. 
https://doi.org/10.1370/afm.1443 

Thomas, M. L., Elliot, J. E., Rao, S. M., Fahey, K. F., Paul, S. M., & Miaskowski, C. (2012). 
A randomized, clinical trial of education or motivational-interviewing-based coaching 
compared to usual care to improve cancer pain management. Oncology Nursing Forum, 
39(1), 39-49. https://doi.org/10.1188/12.ONF.39-49 

Tiikkainen, P., & Pynnönen, K. (2018). Sosiaalisen toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen 
väestötutkimuksessa. TOIMIA. Haettu osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201 
703315912  

Tilastokeskus. Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne 2006. Haettu osoitteesta 
http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html 

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050. 
Tille, F., Gibis, B., Balke, K., Kuhlmey, A., & Schnitzer, S. (2017). Sociodemographic and 

health-related determinants of health care utilisation and access to primary and 
specialist care: Results of a nationwide population survey in Germany (2006-2016). 
Zeitschrift Fur Evidenz, Fortbildung Und Qualitat Im Gesundheitswesen, 126, 52-65. 
https://doi.org/10.1016/j.zefq.2017.07.012 

Tsai, T., Robin, A. L., & Smith, J. P. (2007). An evaluation of how glaucoma patients use 
topical medications: A pilot study. Transactions of the American Ophthalmological 
Society, 105, 29-35.  



 

94 

Tuohino, H., Kyngäs, H., & Mikkonen, K. (2019). Sairaanhoitajien toteuttamien 
interventioiden vaikutus verenpainepotilaiden lääkehoitoon sitoutumiseen ja 
verenpainearvoihin: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede, 31(1), 27-40. 

Turjamaa, R. (2014). Older people's individual resources and reality in home care (Doctoral 
dissertation, University of Eastern Finland). Haettu osoitteesta 
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/14350/urn_isbn_978-952-61-1616-
7.pdf?sequence=1 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2019). Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset 
periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Haettu osoitteesta  
https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje
_2019.pdf?_ga=2.99481886.1852440086.1615310560-802930752.1615310560 

Uí Bhroin, S., Kinahan, J., & Murphy, A. (2019). Profiling frequent attenders at an inner 
city emergency department. Irish Journal of Medical Science, 188(3), 1013-1019. 
https://doi.org/10.1007/s11845-019-01964-2 

van Steenkiste, B., Knevel, M. F., van den Akker, M., & Metsemakers, J. F. (2010). 
Increased attendance rate: BMI matters, lifestyles don't. results from the dutch SMILE 
study. Family Practice, 27(6), 632-637. https://doi.org/10.1093/fampra/cmq062 

Vastamäki, J., Moser, K., & Paul, K. I. (2009). How stable is sense of coherence? changes 
following an intervention for unemployed individuals. Scandinavian Journal of 
Psychology, 50(2), 161-171. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2008.00695.x 

Vedsted, P., & Christensen, M. B. (2005). Frequent attenders in general practice care: A 
literature review with special reference to methodological considerations. Public Health, 
119(2), 118-137. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2004.03.007 

Vedsted, P., Fink, P., Olesen, F., & Munk-Jørgensen, P. (2001). Psychological distress as a 
predictor of frequent attendance in family practice: A cohort study. Psychosomatics, 
42(5), 416-422. https://doi.org/10.1176/appi.psy.42.5.416 

Verhaak, P. F., Meijer, S. A., Visser, A. P., & Wolters, G. (2006). Persistent presentation of 
medically unexplained symptoms in general practice. Family Practice, 23(4), 414-420. 
https://doi.org/10.1093/fampra/cml016 

Vrijens, B., Vincze, G., Kristanto, P., Urquhart, J., & Burnier, M. (2008). Adherence to 
prescribed antihypertensive drug treatments: Longitudinal study of electronically 
compiled dosing histories. BMJ, 336(7653), 1114-1117. https://doi.org/10.1136/bmj. 
39553.670231.25 

Vuoti, M., Isola, A., & Kinnunen, P. (2011). Pohjoissuomalaisten suurten ikäluokkien 
tulevaisuudenkuvat ikääntymisestään, hyvinvoinnistaan ja sosiaali- ja 
terveyspalveluistaan (Doctoral dissertation, University of Oulu). Haettu osoitteesta 
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9538-6 

Welzel, F. D., Stein, J., Hajek, A., König, H. H., & Riedel-Heller, S. G. (2017). Frequent 
attenders in late life in primary care: A systematic review of European studies. BMC 
Family Practice, 18(1), 104. https://doi.org/10.1186/s12875-017-0700-7 

Williams, A., Manias, E., & Walker, R. (2008). Interventions to improve medication 
adherence in people with multiple chronic conditions: A systematic review. Journal of 
Advanced Nursing, 63(2), 132-143. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04656.x 



 

95 

Williams, A. (2005). Thinking about equity in health care. Journal of Nursing Management, 
13(5), 397-402. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2005.00578.x 

Williams, V., Smith, A., Chapman, L., & Oliver, D. (2011). Community matrons--an 
exploratory study of patients' views and experiences. Journal of Advanced Nursing, 
67(1), 86-93. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05458.x 

Wolever, R. Q., Dreusicke, M., Fikkan, J., Hawkins, T. V., Yeung, S., Wakefield, J., . . . 
Skinner, E. (2010). Integrative health coaching for patients with type 2 diabetes: A 
randomized clinical trial. The Diabetes Educator, 36(4), 629-639. doi: 10.1177/ 
0145721710371523 

Woodend, K. (2006). The role of community matrons in supporting patients with long-term 
conditions. Nursing Standard, 20(20), 51-55. https://doi.org/10.7748/ns2006.01.20.20. 
51.c4051 

World Health Organization (WHO). (2017). Depression and other common mental disorders: 
Global health estimates. Haettu osoitteesta https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 
10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf 

World Health Organization (WHO). (1998). Programme on mental health. WHOQOL user 
manual. Haettu osoitteesta https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ 
77932/WHO_HIS_HSI_Rev.2012.03_eng.pdf 

World Health Organization (WHO). (2003). Pitkäaikaisiin hoitoihin sitoutuminen: Näyttöä 
toiminnan tueksi. Lääketietokeskus (suom.). Helsinki: Lääketietokeskus Oy. Haettu 
osoitteesta https://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report_fin.pdf? 
ua=1 

Wortman, M. S. H., van der Wouden, J. C., Grutters, J. P. C., Visser, B., Assendelft, W. J. 
J., van der Horst, H. E., & Olde Hartman, T. C. (2019). Psychosomatic therapy for 
patients frequently attending primary care with medically unexplained symptoms, the 
CORPUS trial: Study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 20(1), 1-14. 
https://doi.org/10.1186/s13063-019-3913-3 

Wright, K., Ryder, S., & Gousy, M. (2007). Community matrons improve health: Patients' 
perspectives. British Journal of Community Nursing, 12(10), 453-459. https:// 
doi.org/10.12968/bjcn.2007.12.10.27283 

Wu, J. R., Cummings, D. M., Li, Q., Hinderliter, A., Bosworth, H. B., Tillman, J., & DeWalt, 
D. (2018). The effect of a practice-based multicomponent intervention that includes 
health coaching on medication adherence and blood pressure control in rural primary 
care. Journal of Clinical Hypertension (Greenwich, Conn.), 20(4), 757-764. 
https://doi.org/10.1111/jch.13265 

Ylimäki, E. L., Kanste, O., Heikkinen, H., Bloigu, R., & Kyngäs, H. (2015). The effects of 
a counselling intervention on lifestyle change in people at risk of cardiovascular disease. 
European Journal of Cardiovascular Nursing, 14(2), 153-161. https://doi.org/ 
10.1177/1474515114521725 

Ylitalo-Katajisto, K. (2019). Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden yksilöity sosiaali- ja 
terveyspalvelujen yhteen kokoaminen (Doctoral dissertation, University of Oulu). 
Haettu osoitteesta http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2408-4 



 

96 

Zwikker, H. E., van den Bemt, B. J., Vriezekolk, J. E., van den Ende, C. H., & van Dulmen, 
S. (2014). Psychosocial predictors of non-adherence to chronic medication: Systematic 
review of longitudinal studies. Patient Preference and Adherence, 8, 519-563. https:// 
doi.org/10.2147/PPA.S47290 

 



 

97 
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Liite 1. Palveluohjausintervention toteutus paljon palveluita käyttäville asiakkaille. 
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Liite 2. Palveluohjaajille järjestetty koulutus. 
 

Ajankohta Kouluttaja Aiheet Osallistujat 

30.9.2008 klo 9–15 Potilastietojärjestelmä-

asiantuntijat 

Palvelusuunnitelman rakenne 

ja sisältö, Effica-

potilastietojärjestelmän 

hyödyntäminen 

palvelusuunnitelman 

laatimisessa,  

HUCCO hankkeen 

jäsenet, kuntien 

potilastietojärjestelmistä 

vastaavat henkilöt, 

palveluohjaajat 

13.10.2008 klo 8–15.15 PPSHP:n alueellinen 

koulutus, OYS, 

erikoislääkärit 

 

Kipupotilaan psyyke, tuki- ja 

liikuntaelinsairaudet ja 

masennus, psyykenlääkkeet 

kivunhoidossa, vakava 

somaattinen sairaus ja 

masennus, kivunhoito 

päihdelääketieteen 

näkökulmasta 

Palveluohjaajat 

28.10.2008 klo 8.45–15 

Etäkoulutus 

OYS erikoislääkärit / 

terveyskeskusten 

asiantuntijat 

Krooninen kipu, somatisoiva 

potilas, lääkeaineriippuvuus, 

mielenterveyspotilaan 

kohtaaminen 

terveyskeskuksessa, 

potilastapausten läpikäynti 

Palveluohjaajat, 

HUCCO hankkeen 

jäsenet 

10.2.2009 klo 8–9 

Etäkoulutus 

PPSHP,  Fysiatrian 

klinikka, erikoislääkäri 

Kuinka tunnistan 

somatisoijan? 

Palveluohjaajat 

    

11.2.2009 klo 9–12.00 OYS erikoislääkäri Työ- ja toimintakykyyn liittyvä 

ongelmatiikka, epämääräi-

sistä tules-oireista kärsivät, 

hoidon organisointi 

perusterveydenhuollon 

kentässä ja yhteistyössä 

erikoissairaanhoidon kanssa 

Palveluohjaajat, 

HUCCO hankkeen 

jäsenet 
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Ajankohta Kouluttaja Aiheet Osallistujat 

7.4.2009 klo 8–9 

Etäkoulutus 

PPSHP,  Fysiatrian 

klinikka, erikoislääkäri 

Työkuormitus ja rankavaivat Palveluohjaajat 

11.5.2009 klo 8–15.30 PPSHP, psykiatrian 

klinikka: Psykiatrian ja 

somatiikan 

erikoislääkärit, 

sairaanhoitaja  

Vanhus ja kipu Palveluohjaajat 

12.5.2009 klo 8–9 

Etäkoulutus 

PPSHP,  Fysiatrian 

klinikka, fysioterapeutti 

Selkäkivun kroonistumisen 

ehkäisy 

Palveluohjaajat 

19.5 klo 8–9 

Etäkoulutus 

PPSHP,  Fysiatrian 

klinikka 

Avokuntoutus vs. perinteinen 

Kelan selkäkuntoutus 

Palveluohjaajat 

9.9.2009 klo 8.30–16 Oulun lääninhallitutus, 

THL Oulun yksikkö, 

Oulun kumppanuus-

keskus, Sosiaali- ja 

terveysturvan 

keskusliitto, 

Terveyden 

edistämisen keskus, 

DIAK 

Yhteistyöllä hyvinvointia ja 

terveyttä, yhteisöllisyydestä 

voimaa 

Palveluohjaajat 

30.9.2009 klo 12–15 

Etäkoulutus 

Oulun yliopisto, 

professori 

Somatisaatio ja 

terveyspalveluita paljon 

tarvitsevat asiakkaat, 

potilastapausten läpikäynti 

Palveluohjaajat, 

HUCCO–hankkeen 

jäsenet 

 
HUCCO -hanke (Heavy Users Care Chains in OuluArc) 
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