
PÄIVYSTYSPOTILAAN MONIALAINEN TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA 
KOTIUTUMISEN VALMISTELU -HANKE 

TARKOITUS 
• Selvittää asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja tehokkaita 

toimintakäytänteitä iäkkään päivystyspotilaan moniammatilliseen 
toimintakyvyn arviointiin  

• Selvittää kotiutumisen valmisteluun liittyvien yhteistyökumppaneiden 
saumattomat ja potilasturvalliset toimintatavat 

VAIKUTTAVUUSTAVOITE: 
Toimintamallin avulla voidaan potilaan ja hänen ympäristönsä 
voimavaroja hyödyntämällä: 
• Lyhentää sairaalajaksojen kestoa 
• Ennaltaehkäistä toistuvien päivystyskäyntien tarvetta 
• Myöhentää potilaan ohjautumista säännöllisten palveluiden piiriin tai 

ympärivuorokautiseen hoitoon 

TOTEUTUS 2.1.2017 - -> KEVÄT 2019 
• Taustaselvitykset, kirjallisuuskatsaukset, moniammatillinen 

työryhmä, havainnointi, yhteistyöpalaverit ja tutustumiskäynnit, 
hankeyhteistyö, koulutus, pilotointi, webropol-kyselyt, raportointi, 
tiedotus 

• Hankerahoituksella fysioterapeutit vuonna 2017 ja farmaseutit 
vuonna 2018 osaksi päivystyksen moniammatillista tiimiä 

TYÖRYHMÄ 
Helena Sukanen, projektipäällikkö, ft ; Mirella Hietaniemi, ft; Katri 
Korolainen, yh; Pauliina Putila, oh; Annikki Autti, sos.tt; Eila Alavahtola, 
yh; Iita Daavittila, pth vastuulääkäri; Anna Haverinen, 
vanhustyönjohtaja; Päivi Jaakkola, tk-lääkäri; Sirkku Kaltakari, 
palvelupäällikkö; Katja Knuuti, proviisori; Kirsi Koivisto, lv; Eero 
Kyllönen, vastuualuejohtaja; Leila Lehtola, sh; Matti Martikainen, 
vastuualuejohtaja; Eija Marin-Pekkala, oh; Maija-Liisa Seppänen, 
palveluvastaava; Maria Vahtola, palvelupäällikkö; Jaana Varanka, 
farmaseutti, Sisko Virkkunen, farmaseutti 

TAVOITE 
• Tuottaa toimintamalli potilaan päivystyksessä alkaneesta 

koordinoidusta kotiutuksesta  
• Toteuttaa päivystyspotilaan toimintakyvyn arviointi monialaisena 

yhteistyönä potilaan hoito- ja palveluketjussa 
 

FYSIOTERAPEUTTIEN  
TEHTÄVIÄ PÄIVYSTYKSESSÄ 
• Toimintakyky- , 

kotiutumisvalmius- ja 
apuvälinetarvearviot 

• Ortoosien sovitukset  
• Asentohuimausmanööverit  
• TULES-potilaiden ohjaus ja 

9/2018 alkaen –suoravastaanotto 
• Muut fysioterapeutin tehtävät 

FARMASEUTTIEN TEHTÄVIÄ 
PÄIVYSTYKSESSÄ 
• Lääkityslistojen 

ajantasaistamiset ja 
tarkistukset  

• Lääkehoidon arviot 
• Potilasohjaus 
• Henkilökunnan neuvonta 
• Logistiset tehtävät 
• Muut farmaseutin tehtävät 

Lisätietoja: Helena.Sukanen@ppshp.fi 

TULOKSIA 
• Pilottivaiheen toimintamalli 
• Toimintakyvyn arvioinnin moniammatillisuuden laajentuminen 

päivystyksessä uusien ammattikuntien myötä 
• Monialaisen yhteistyön selkeytyminen Oululaisten potilaiden hoito- ja 

palveluketjussa 
• Potilaslähtöisyyden edistyminen ortoosien lainauskäytänteissä  
• Eva-telineitä ja rollaattoreita potilaiden käyttöön 

päivystyksessäoloaikana 
• Geriatrisen potilaan arvioinnin tarkistuslista lääkäreille 

(kehittämistyö) 
• Webropol-kyselystä tietoa henkilökunnan koulutus- ja tiedonsaannin 

tarpeista sekä kehittämishaasteista potilaan monialaiseen arviointiin 
ja kotiutumisen valmisteluun  liittyen 

• Fysioterapeuttien, farmaseuttien ja/tai moniammatillista arviota jo 
päivystyksessä tarvitsevien potilasryhmien selkiytyminen 
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