
 
Näyttövinkki on hyvälaatuisten järjestelmällisten katsausten ja hoitosuositusten tiivistelmä.  

Sen tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön pe-

rustuvaa tietoa. 

  
YHTEISTOIMINNALLISEN HOIDON MALLI  

MASENTUNEEN IHMISEN HOIDOSSA 

TAUSTA 
Masennus vaikuttaa ihmisen kykyyn huolehtia itsestään ja ihmissuhteistaan. Siihen liittyy ko-

honnut itsemurhariski ja kuolleisuus. Myös hoidon tulokset vaihtelevat. Masennuksen hoidon 

kehittämiseksi on esitetty yhteistoiminnallisen hoidon mallia (Collaborative Care), jonka tarkoi-

tuksena on vahvistaa masentuneen ihmiseen hoitoon osallistuvien ammattilaisten yhteistyötä 

ja edistää potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Yhteistoiminnallisen hoidon malli perustuu Suo-

messakin hyödynnettyyn ns. terveyshyötymalliin (Chronic Care Model).  

 

Suomessa masennuksesta kärsii vuosittain noin 5 % kansalaisista. Se on yksi keskeisistä hoi-

don kehittämisen painopisteistä perusterveydenhuollossa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoi-

dossa. (Käypä Hoito 2016.) Yhteistoiminnallisen hoidon malli masennuksen hoidossa on osoi-

tettu vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi muun muassa Cochrane-katsauksessa (Archer 

ym. 2012).  

 

KYSYMYS 
Mitkä tekijät estävät ja edistävät yhteistoiminnallisen mallin toteutumista perusterveydenhuol-

lossa? 

 
AINEISTO JA MENETELMÄT 
Näyttövinkki perustuu vuonna 2017 julkaistuun järjestelmälliseen katsaukseen, jonka aineis-

toon hyväksyttiin tutkimusartikkeleiden menetelmällisen laadun arvioinnin jälkeen 18 tutki-

musta. Tutkimukset oli toteutettu Iso-Britanniassa, USA:ssa, Kanadassa ja Saksassa. Mene-

telmällinen laatu arvioitiin käyttäen CASP (Critical Appraisal Skills Program) arviointikriteeris-

töä. Katsauksen menetelmällinen toteutus ja mukaan hyväksytyt tutkimukset on kuvattu alku-

peräisessä julkaisussa (Wood ym. 2017).  

 
SUOSITUKSET SOSIAALI- JATERVEYDENHUOLTOON 
 

Masentuneen potilaan hoidossa yhteistoiminnallisen hoidon mallin (Collaborative 
Care) käyttöönottoa perusterveydenhuollossa edistävät muun muassa:    

• henkilökunnan myönteiset asenteet hoitomallin käyttöönottoon ja muutokseen 

• henkilöstön riittävä ohjaus ja harjaantuminen hoitomallin käyttöön 

• strukturoitu hoitosuunnitelma, johon sisältyy seurannassa ja tulosten arvioinnissa käytet-

tävät työkalut sekä henkilöstön ohjaus siinä, miten ja miksi näitä työkaluja käytetään 

• selkeä asiakasvastaavan (case manager) roolin kehittäminen ja määrittely sekä hänelle 

suunnattu tukea-antava ja säännöllinen ohjaus  

• hoitoon osallistuvien tahojen yhteiset tiedon välittämisen kanavat 
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Masentuneen potilaan hoidossa yhteistoiminnallisen hoidon mallin (Collaborative 
Care) käyttöönottoa perusterveydenhuollossa estävät muun muassa:    

• organisaatioiden puutteellinen valmius muutokseen, jota hoitomallin käyttöönotto edel-

lyttää 

• henkilöstön tietämättömyys hoitomallista ja sen käyttöönoton menetelmistä 

• henkilöstön ja potilaiden haluttomuus hoidon integrointiin (esim. masennuksesta halu-

taan puhua vain psykiatrisen hoidon asiantuntijoiden kanssa)  

• olemassa olevat verkostot ja vuorovaikutuskanavat eivät tue yhteistyötä  

• vuorovaikutus hoitoon osallistuvien tahojen välillä on puutteellista; kommunikointi ei ole 

potilaskeskeistä   

Yhteenvetona 
• Henkilökunnan luottamusta toimia yhteistoiminnallisen hoidon mallin (Collaborative 

Care) verkostoissa vahvistaa johdon antama tuki. Henkilöstö tarvitsee ohjausta ja har-

jaantumista hoitomallin käyttöön. Lisäksi tarvitaan avointa kommunikaatiota masentu-

neen potilaan hoitoon osallistuvien välillä ja yhtenäiset hoito- ja palvelukokonaisuudet. 

• Asiakasvastaavat (ns. case manager) voivat toiminnallaan tukea Yhteistoiminnallisen 

hoidon mallin käyttöönottoa. 

• Suunniteltaessa, käynnistettäessä ja arvioitaessa Yhteistoiminnallisen hoidon mallin 

(Collaborative Care) käyttöönottoa, tulee tunnistaa siihen liittyviä esteitä ja sen käyttöä 

edistäviä tekijöitä.  
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KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA JA LISÄTIETOJA 
Suositukset soveltuvat suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon kehitettäessä masentu-

neen ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa (ml. somaattinen terveys). Yhteistoiminnallisen hoidon 

malli perustuu terveyshyötymalliin. Malli on luonteeltaan geneerinen ja sitä voidaan soveltaa 

myös muiden kuin masentuneiden potilaiden hoitoon. Jatkossa tulisi arvioida mallin vaikutuk-

sia hoidon prosesseihin ja lopputuloksiin. Sitä varten tulisi tunnistaa ja kuvata mallin vaikutta-

vat elementit. Kuvaaminen mahdollistaa mallin monistamisen erilaisiin toimintaympäristöihin.  
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