
Elämä edessä

Espoon kaupunki

Minna Eväsoja, terveydenhoidon asiantuntija
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ammattilaiset
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toimintamalli

Elämä edessä -toimintamalli 

tarjoaa nuorelle moniammatillista 

apua verkostomaisella työotteella, 

nuoren omassa oppilaitoksessa

Espoossa Elämä edessä 

-toimintamalli tarjoaa nuorelle 

myös  moniammatillista apua 

keskitetyssä opiskeluterveyden-

huollossa – toisilla häpeä mennä 

oman koulun terveydenhuollon 

ammattilaisille
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Opiskeluhuollon monialainen yhteistyö
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Opiskeluhuollon monitoimijainen yhteistyö oppilaan 

tukemiseksi
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Elämä edessä-mallin ansiosta yhä useampi 

nuori tavoitetaan yhä varhaisemmin

Tämä tarkoittaa sitä, että erikoissairaanhoidon

tarve vähenee ja nuorille pystytään tarjoamaan

apua, tukea ja hoitoa omassa oppilaitoksessaan
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Moniammatillinen tiimi toimii

Opiskelijoiden kontaktit ovat 

lisääntyneet Elämä edessä -tiimin 

jäsenten kesken 91 %

8



Moniammatillinen tiimi toimii

Tiimin sisäinen työnjako on 

mahdollistanut sen, että rutiinin 

omaiset seurantakäynnit 

lääkärillä ovat vähentyneet 38 %
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Erikoissairaanhoitoon lähetettyjen osuudet

Erikoissairaanhoitoon lähetettyjen 

opiskelijoiden osuus on vähentynyt
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Elämä edessä -

toimintamallin vaikutukset

• Samalla panoksella enemmän tulosta

• Asiakaskokemus koheni

• Vähentää mt-ongelmiin liittyvää häpeää

• Hoitoon sitoutuneisuus nousi

• Työtyytyväisyys ja työssä jaksaminen 

paranivat

• Tunnistaa ja ehkäisee syrjäytymistä

• Tuo taloudellista säästöä

• Skaalattavissa

• Jatkuva oppiminen
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Elämä edessä -mallin tuomat säästöt

Elämä edessä -tiimi hoitaa nyt 

75 % jatkohoidon tarpeessa 

olevista nuorista, mikä tuo 

säästöä vuodessa 111 150 €
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Mikä muuttunut sitten 

Innovaatio-kilpailun 2020?
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Elämä edessä -toiminta-

mallin laajeneminen 

yläkouluihin ja lukioihin

Pilotti syksy 2022

• Järvenperän yläkoulu (n. 450 oppilasta)

• Mattlidens skola (n. 760 oppilasta)

• Leppävaaran lukio (460 opiskelijaa)

• Omnia Tutkintokoulutukseen 

valmentava koulutus (TUVA, 8/2022 

toiminta käynnistyi, n. 250 opiskelijaa)

• Lisäksi koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon keskitetty 

toimipiste

• Oppilasmäärä yhteensä näissä 

yksiköissä
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Toimintatapojen muutoksesta

• Elämä edessä sidottiin yhä vankemmin

Opiskeluhuollon rakenteisiin ja pyrittiin

vahvistamaan positiivuuden kierrettä

nuoren elämässä.

• Psykiatrista sairaanhoitajaa ei ole enää

muuta kuin koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon keskitetyssä

toimipisteessä 4 pv / vko. Muut ohjataan

Nupoliin ja Folkhälsaniin.

• Laajan kattorakenteen alla useita eri

“ratoja”, toimintamalleja, kuten

→Neppi tiimi

→Masennus ja ahdistus asiakkaat

→Neuro-kirjon asiakkaat

→Päihde-asiakkaat

→Ehkä jatkossa myös NEET-nuoret?
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2,5 min esittelyvideo
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https://vimeo.com/465467931/c1bf0e5dbc


kiitos

Kiitos mielenkiinnosta!
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