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Hämeenlinna



Kuka?

 Lääkäri 1993

 Yleislääket. el 2003, psykiatrian 

el 2013

 Tohtorikoulutettava: näyttöön 

perustuvien työmenetelmien 

käyttöönoton onnistuminen

 Ei kaupallisia sidonnaisuuksia



Mistä puhumme?

 perusvalmiuksien haltuunotto,

 soveltamisen aloittaminen ja 

 vakiinnuttaminen normaaliksi 

käytännöksi

Halutun menetelmän tai muutoksen toimeenpano



Mitä olemme tekemässä?

Pyrimme muuttamaan työntekijöiden

 vakiintuneita ja automatisoituja 

toimintamalleja

Sellainen vaatii ihmiseltä

 motivaatiota

 mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa

 aikaa sopeutua muutokseen



Millainen on 

toimintaympäristömme?

 Johtamisen kolme ulottuvuutta

1. Kliininen

2. Henkilöstö

3. Talous

 Lääketieteen kehityksen seuraaminen

 Kliininen työ ⇌ kehittäminen

 Julkisen rahoituksen niukkuus

 Työntekijöiden saatavuuden vaikeudet
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Helppoa – vaikeaa?

mahdotonta – sattumanvaraista?

Voiko sitä oppia?



Kokemus onnistuneesta 

toimeenpanosta.

Porinaryhmät



Pelisilmä

Pelitaidot

Yhteispelitaidot

Me olemme samaa joukkuetta!



Erilaisia tilanteita

Rajatumman menetelmän Laajan työprosessin

rajattu käyttöönotto laaja käyttöönotto



Tavallinen toimintatapa

Tunnistetaan 
ja 

määritellään 
muutostarve

Työryhmä 
valmistelee 

ratkaisut

Ratkaisut 
viedään 

työntekijöille

Mitä tässä 

tapahtuu?



Tavallinen toimintatapa

 Vakiintuneet työtavat

 Ryhmän toimintakulttuurin

 Autonomian

 Jopa ammatti-identiteetin

Me olemme psykiatrian ammattilaisia. Mitä 

tiedämme em. asioiden haastamisesta?

Haastaa työntekijöiden



Miten 

homma 

hoidetaan 

kotiin?



Onnistumisen teoriaa

Defining features

Unprogrammed, 

emergent, self-organizing
Negotiated, enabled

Orderly planned, 

programmed, managed

Assumed mechanisms

Natural, emergent Social Technical Managerial

”Help it 

happen”
”Let it

happen”

”Make it

happen”

Greenhalg et al. 2004
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Normalization

Process Theory
Miten uusi työtapa juurtuu 

organisaatioon

May, C., & Finch, T. (2009).

Implementing, embedding and integrating practices: an outline of Normalization Process Theory.

Sociology, 43(3), 535–554.

https://doi.org/10.1177/0038038509103208

http://www.normalizationprocess.org

http://www.normalizationprocess.org


Mitä tarvitaan, että?



Käyttöönoton strategioita

 Tavoitteen ja kohderyhmän määrittely

 Menetelmäkoulutus – myös aktiiviset 

oppimismenetelmät

 Tukimateriaalit – oppaat, videot …

 Mitä muuta?

Käyttöönotto = implementaatio

Menetelmän perusvalmiuksien haltuunotto ja 
soveltamisen aloittaminen



Vakiinnuttamisen strategioita

 Valitun menetelmän soveltuvuuden ja 
käytettävyyden varmistaminen

 Lähiesimiesten antama aktiivinen ohjaus 
menetelmän käyttöön

 Taitoperusteinen työnohjaus

 Kliininen tuki – konsultaatiomahdollisuus

 Program driver/champion

 Kysymyksiin vastaaminen

 Mitä muuta?

Vakiinnuttaminen = embedding

Menetelmän muuttuminen rutiiniluonteiseksi 
organisaatiossa



Ylläpidon strategioita

 Johdon päätös ja tuki menetelmän käyttöönotolle

 Lähiesimiehille erillinen valmennus miten tukea 
hlökuntaa ko. menetelmän käytössä

 Organisaatiorakenteen sovittaminen 
menetelmän käyttöä tukevaksi

 Uusien työntekijöiden ohjaaminen 
menetelmäkoulutukseen

 Uusien lähiesimiesten perehdyttäminen siihen, 
mitä toimintoja organisaatio odottaa heidän 
edistävän ja millä tavoin

Ylläpito = integrointi

Menetelmän tuominen osaksi organisaation toiminnallisia 

rakenteita, jatkuvuuden varmistaminen



Kiitos!


