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ESIPUHE 

 
Väestön ikääntymisen ja huoltosuhteen heikkenemisen vuoksi ikäihmisten palve-
luiden järjestäminen on keskeinen kehittämiskohde koko valtakunnan tasolla. Eri-
tyisesti aktiivisen ikääntymisen tukeminen ja kotona asumisen mahdollistaminen 
aikaisempaa pidempään olisi ensiarvoisen tärkeää, arvioitiinpa hyötyä sitten sub-
jektiivisilla tai tuotannollis-taloudellisilla mittareilla. 
 
Keski-Suomen liiton Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella toteutetussa 
Hyvinvointialan uudet toimintamallit ja palvelukonseptit (Hoivavisio) -hankkeessa 
hoiva- ja hyvinvointialan palvelutarjoajien haasteisiin etsittiin laaja-alaisia ratkaisu-
ja toiminnanohjauksen, verkostoitumisen sekä markkinoinnin strategisen suunnit-
telun kautta. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää laadukkaan toiminnan hoivayh-
teisö, jossa hoivapalveluiden tuottajat toimivat saumattomasti yhdessä, mikä mah-
dollistaisi myös palveluiden käyttäjien vaivattoman asioinnin hoiva-alan moninais-
ten toimijoiden verkostossa. Rahoittamassa on ollut myös Jyväskylän yliopisto, 12 
hoiva- ja hyvinvointialan yritystä ja organisaatiota Keski-Suomesta sekä perustur-
valiikelaitos Saarikka.  
 
Hankkeen toteutuksesta on vastannut Jyväskylän yliopiston tutkimusyksikkö Agora 
Center ja työnohjausjärjestelmien kehittämiseen keskittynyt Controla Oy.  
 
Tässä julkaisussa esitellään Hoivavisio-hankkeen aikana saatuja tuloksia, jotka on 
koottu yhteen hankkeessa toimineiden henkilöiden tuottamista raporteista. Rapor-
teissa on käsitelty hankkeen aikana saatuja tutkimustuloksia ja kehittämisideoita 
suhteessa kirjallisuuteen ja muihin ikäihmisten palveluiden kehittämiseen liittyviin 
kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. 
 

 

Jyväskylässä 19.04.2013 

 

Kaisa Hänninen, Juha Soikkeli, Toni Ruohonen, Liisa Neittaanmäki, Pekka Neit-

taanmäki 
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1 JOHDANTO 

 

Hankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja ja hyviä käytänteitä erityisesti Saarikan 

alueen kotihoidon kehittämiseksi. Tavoitteena oli kartoittaa edellytykset kotihoidon 

välittömän työn osuuden nostamiseksi nykyisestä 40 %:sta 60 %:iin. 

 

Osallistujat olivat perusturvaliikelaitos Saarikka ja 12 erityyppistä hyvinvointialan 

yritystä. Mukana olevilta toimijoilta kerätyn haastatteluaineiston pohjalta tehtiin 

kaikkiaan kymmenen päähavaintoa, joita kehittämällä voidaan tehostaa ja paran-

taa ikäihmisten palveluiden toimivuutta.  

 

Kehittämiskohteena nousivat esiin seuraavat päähavainnot: työntekijöiden tieto-

tekniset valmiudet sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, sisäinen ja ulkoinen 

tiedonkulku, yritysyhteistyön organisoimattomuus, tietämättömyys palveluista, pu-

helinkäytänteet sekä runsas välillisen työn osuus kotihoidossa. Muut havainnot 

liittyivät lääkärikäynteihin sekä kokouskäytäntöihin.  Raportissa analysoidaan teh-

dyt havainnot ja esitetään näihin havaintoihin liittyvät toimenpide-ehdotukset. Toi-

menpide-ehdotusten yhteisvaikutuksella voidaan päästä asetettuun 60 %:n välit-

tömän työn tavoitteeseen kotihoidossa. 

  

Hankkeessa tehtiin myös toimenpide-ehdotuksia alueen yrittäjien toiminnan kehit-

tämiseksi sekä näkyvyyden parantamiseen tähtäävä markkinointiselvitys. Selvityk-

sen pohjalta luotiin markkinointisuunnitelma ja ehdotus brändistä, jota voi hyödyn-

tää osana yritysmarkkinointia.  

 

Loppuyhteenvedossa on koottu raportissa esitetyt kymmenen toimenpide-

ehdotusta. Suurin osa esitetyistä kehittämistoimenpiteistä edellyttää investointien 

sijasta vain toimintatapojen uudistamista, vahvaa muutosjohtajuutta sekä toimivaa 

vuorovaikutusta. 
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2 TAUSTA 

 

Tulevina vuosina erityisenä haasteena Suomessa tulee olemaan terveydenhuolto-

palveluiden järjestäminen laadukkaasti ja tehokkaasti. Etenkin väestön nopea 

ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen tulevat näkymään ikääntyneiden 

palveluiden kysynnän lisääntymisenä ja toisaalta palveluiden tuottamiseen tarvit-

tavien resurssien vähenemisenä. Kotona asumisen tukeminen on sekä taloudellis-

ten, että inhimillisten mittareiden mukaan kannattavaa. Jo nykyisellään kotihoidon 

kapasiteettia pidetään subjektiivisesti arvioiden riittämättömänä, mutta samalla 

tuottavuus on heikkoa, mikä viittaa siihen, että nykykapasiteettia ei hyödynnetä 

täysimääräisesti (Groop 2012).  Kuvassa 1 on esitetty ennuste yli 65-vuotiaiden 

määrän muutoksesta Suomessa vuosien 2010-2050 välillä (SVT 2009). Erityisesti 

on huomioitava, että yli 85-vuotiaiden määrän lisääntyminen lisää kysyntää ikäih-

misten hoito- ja hoivapalveluille tulevaisuudessa.  

 

 

Kuva 1. Ennuste ikääntyneiden määrästä Suomessa vuoteen 2050. 

 

Suomen huoltosuhde eli työttömien ja muutoin työelämän ulkopuolella olevien 

määrä sataa työikäistä kohden nousee nopeasti lähitulevaisuudessa. Huoltosuhde 

oli vuoden 2008 lopussa 50,3 ja ennusteen mukaan se on vuonna 2016 60,4 ja 

nousisi 70,5 vuoteen 2026 mennessä (SVT 2009). Kuvassa 2 on esitetty koko 

Suomen, Keski-Suomen, Jyväskylän ja Saarikan alueen kuntien ennuste huol-

tosuhteen muuttumisesta vuosien 2010-2040 välillä. Kuvasta 2 näkee kuinka huol-
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tosuhde heikkenee ennusteen mukaan aina vuoteen 2030 asti, jonka jälkeen tilan-

ne tasaantunee. Muutos on suhteellisen samanlaista kaikkialla muualla paitsi 

Karstulan ja Kyyjärven alueella, jossa on odotettavissa muita alueita nopeampi 

huoltosuhteen kasvu vuosien 2020 ja 2030 välillä. 

 

  

Kuva 2. Suomen, Keski-Suomen, Jyväskylän, Kannonkosken, Karstulan, 

Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven huoltosuhde ja -ennuste 
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3 KEHITTÄMISKOHTEET JA KEHITYSIDEAT 

 

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla Saarikan Arjen tuen palveluiden työn-

tekijöitä (n=35) sekä Hoivavisio-hankkeessa mukana olleita yrittäjiä (n=12). Haas-

tatteluissa Saarikan työntekijöissä oli mukana edustusta jokaisesta viidestä kun-

nasta (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi). Seuraavaksi käy-

dään läpi yksityissektorilla ja julkisella sektorilla tutkimusaineistosta tehdyt havain-

not toiminnan ja yhteistyön ongelmista sekä tehdään toimenpide-ehdotukset on-

gelmien ratkaisemiksi. 

 

 

3.1 Yksityissektori 

 

Riippumatta yrityksen tarjoamista palveluista yksityisen sektorin toimijat kokivat 

toiminnan sisäinenä kehittämiskohteena henkilöstön osaamisen käyttää käytössä 

olevia tieto- ja asiakasjärjestelmiä tehokkaasti. Lisäksi koettiin haastavana moni-

naiset asiakas-, tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät tai niiden puuttuminen. Ero-

tuksena muihin palvelutuottajiin fysioterapiayrittäjillä oli selvästi vähiten sähköisiä 

tietopalveluita käytössä. Toisaalta heidän toimintansa oli luonteeltaan ja asiakas-

volyymeiltaan myös pienempää kuin muilla haastatelluilla yrittäjillä. 

 

Riittävän koulutuksen ja perehdyttämisen tarjoaminen käyttäjille on ensiarvoisen 

tärkeää, jotta teknologiasta on mahdollista saada optimaalinen hyöty (Heinonen 

2008; Turpeinen 2009). Näin ollen myös yksityisellä sektorilla riittävä koulutus ja 

perehdyttäminen hankittaviin ja käytössä oleviin järjestelmiin parantaisi työntekijöi-

den osaamista ja mahdollistaisi tehokkaamman teknologian hyödyntämisen. 

 

Havainto 1: Henkilöstön osaaminen tieto- ja asiakasjärjestelmien käytössä 

Kehittämisehdotus: Riittävä koulutus ja perehdyttäminen käytössä oleviin järjestelmiin 

 



5 
 

 

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä nähtiin olevan melko vähän, mutta tar-

vetta ja toivetta yhteistyön lisäämiseen yksityisellä sektorilla oli. Erityisenä haas-

teena nähtiin tiedonkulun puutteellisuus sekä asiakastietojen välittämiseen liittyen 

että päätöksistä tiedottamisen osalta. Keskenään yhteensopivien tietojärjestelmien 

puuttuminen nähtiin yhdeksi merkittäväksi tekijäksi yhteistyön toimimattomuuteen. 

 

Joustava yhteistyö voidaan saavuttaa yhteistyöverkostoissa, joissa yhteistyötahot 

voivat pitää tietyn itsenäisyyden, mutta voivat pyrkiä yhteistyön avulla saavutta-

maan etuja ja vähentämään riskejä. Tämän toteuttamisessa nousee esiin yrityksen 

omien intressien suhde muihin alan toimijoihin, mutta myös toimintaa ohjaaviin 

organisaatioihin ja asiakkaisiin (Pieper 2005). Toisaalta tiedonkulun haasteita voi-

daan lievittää hyödyntämällä teknologiaa ja eräänä kehittämisehdotuksena hank-

keessa esitettiinkin tietoturvallisen viestintätyökalun kehittäminen. Nykyisellään 

yksityisen sektorin työntekijät ovat keskimäärin puhelimessa 77 h/kk ja arviolta 70 

% asioista voisi hoitaa viestintätyökalun avulla, jos tietoturva olisi riittävä. Tämä 

säästäisi organisaatiolta noin 54 työtuntia kuukaudessa. 

 

 

Kaikki haastatellut yrittäjät näkivät toisaalta, että yhteistyötä muiden alueen yrittäji-

en kanssa voisi tehdä enemmän, mutta toisaalta yhteisen ajan löytäminen ja toi-

minnan organisoiminen nähtiin ongelmalliseksi. Mielenkiintoisena vaihtoehtona 

tuotiin esiin hoivaostari, jossa eri alan yrittäjät voisivat tarjota palveluitaan keskite-

tysti. Suomessa on luotu hyvinvointikampuksia ja -keskuksia mm. Järvenpäässä, 

Kotkassa ja Kouvolassa. Luoduilla hyvinvointikeskittymillä on tavoiteltu juuri sekto-

Havainto 2: Tiedonkulku yksityisen ja julkisen sektorin välillä 

Kehittämisehdotus: Tietoturvallinen tiedonsiirtosovellus viestintään 

Havainto 3: Yritysten yhteistyö ei organisoitua 

Kehittämisehdotus: Palveluiden kehittämisen ja tuottamisen keskittäminen  
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reiden sisäisen, mutta ennen kaikkea sektorirajat ylittävän yhteistyön lisäämistä ja 

palveluiden keskittämistä kuluttajankin kannalta helposti saatavaksi (Autio ym. 

2012; Kuusterä & Autio 2012). 

 

”Sehän ois ihan hyvä. Meillä on yhdellä säätiön kerhohuoneelta yksi nurkka vuokrattu fy-

sioterapeutille. Sehän on hyvä asukkaille, kun ei ole pitkää matkaa, ja hänellekin näppä-

rää. Ei tule kotikäyntimaksujakaan asiakkaille. Jalkahoitajakin on pitänyt vastaanottoa 

yhdessä talossa, mutta se on loppunut.” Hoivapalveluyrittäjä Hoivaostari-ajatuksesta. 

 

3.2 Julkinen sektori 

Julkisen sektorin työntekijät, ammattiasemasta riippumatta, toivat esiin erilaisia 

organisaation sisäiseen viestintään liittyviä kehittämiskohteita.  

 

”No kyllä se pääasiassa on ehkä itestäkin että se sujuu, mutta ei tää tiedotus, että 

kun ei voihan sen asian kysyä tai ottaa selvää ja sitten mä alan kyseleen että kuu-

luuko.” Avustaja 

 

”Tuollahan on se semmonen intra, Saarikan sivuja, että kyllä sieltä aika paljon tie-

toa saa kun osaa vaan hakea. Aina ne ei kyllä enää pidä paikkaansa, tieto vanhen-

tunut tai henkilö vaihtunut.” Hoitaja 

 

Kehittämisehdotuksina nähtiin mm. sähköisen viestinnän tehostaminen ja etenkin 

organisaation oman Intra-netin kehittäminen. Myös viestinnän tapaan ja ajoituk-

seen on syytä kiinnittää huomiota siten, että viestintä esimiehiltä työntekijöille olisi 

mahdollisimman avointa ja oikea-aikaista. Omaa työpistettä ja organisaatiota kos-

kevien päätösten näkeminen ensimmäiseksi lehden sivuilta heikentää työntekijöi-

den tyytyväisyyttä sisäiseen viestintään. Viestinnän oikea ajoittaminen onkin osa 

hyvää muutosjohtajuutta. 

Havainto 4: Organisaation sisäinen tiedonkulku 

Kehittämisehdotus: Sähköisten viestintäkanavien kehittäminen 
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Työntekijät toivat esiin moninaiset kirjaamiskäytännöt ja etenkin sähköisen kirjaa-

misen haasteena koettiin puutteelliset atk-valmiudet. Uusien tietokoneohjelmien 

tullessa toivottiinkin parannusta perehdyttämiseen ja opetukseen. Kiireisen työn 

lomassa ei uusi ohjelmia ehditä opettelemaan, mikä taas kuormittaa työntekijöitä 

ja hidastaa tietojen kirjaamista järjestelmiin. Näin ollen erillisten koulutustilaisuuk-

sien järjestäminen ohjelmien peruskäytön omaksumiseksi on tarpeen. 

 

”Ja sitten kyllä sekin on vähän niin että kun vieriopetusta rupeatte antamaan, mis-

sä ihmeen välissä ihan oikeessa ehtii semmosta. Kyllä jos vaaditaan niin kyllä sii-

hen pitäs löytyä sitten siihen opiskeluunkin vähän resursseja, että oikeesti kerättäs 

se porukka, joka ei ossaa ja tiiä, että sais oikeesti jonkun joka tulis neuvomaan.” 

Sairaanhoitaja (näkemyksia tietotekniikan osaamisesta ja opetuksesta). 

 

Kuten yksityissektorinkin kohdalla, myös julkisella sektorilla, olisi syytä panostaa 

asianmukaiseen ja riittävään koulutukseen työntekijöiden tietoteknisten-

valmiuksien varmistamiseksi. Kirjaamiskäytäntöihin on saatu muualla tehdyissä 

hankkeissa selkeyttä ottamalla käyttöön rakenteisen kirjaamisen käytännöt. Ra-

kenteinen kirjaaminen on koettu enimmäkseen positiiviseksi tavaksi kirjata, mutta 

se on lisännyt kirjaamisen kaavamaisuutta ja sen koetaan heikentävän yksilölli-

syyttä (Höykinpuro 2011; Martikainen 2010). Kotihoitoon on kehitetty myös erilai-

sia valmiita lomake-kirjaamismalleja, joiden tarkoitus on ollut kehittää ja nopeuttaa 

kirjaamista (Vaarama ym. 2009). Muina kehittämisajatuksina esiin tuotuja asioita 

olivat toimivan sijaisrekisterin kehittäminen, turvallisuutta lisäävän teknologian 

hyödyntäminen ja toisaalta myös paremmat edellytykset sähköiseen kirjaamiseen.  

 

”…tähän niinku tulevaisuuteen että just näitä tämmösiä kulunvalvontaan, kulun-

valvontaan ja tämmösiin liittyvää sellaista turvallista asiakkaan turvallisuutta li-

sääviä, niin nämähän tietysti on semmosia mitä toivoo että mitä sitä sitten kehi-

tettäis jatkossa.”  Palveluohjaajan toiveita tulevaisuudesta teknologian osalta. 
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Yhteistyö muun julkisen sektorin kanssa vaihtelee paljon työtehtävien mukaan. 

Työyksiköissä hoidetaan paljon asioita vastaavan hoitajan kautta. Julkisen sektorin 

yhteistyötahoista erityisesti Kela nähdään vaativana yhteistyökumppanina ja myös 

keskussairaalan ja mielenterveystoimiston kanssa toivottaisiin joustavampaa tie-

donkulkua. 

 

”Kela no joo. On mutta sinnehän ei pääse puhelimella että sehän vaatii henkilö-

kohtaista käyntiä siinä. Siis mitä tahansa sä kysytkin niin puhelimella on ihan turha 

niinku yrittää.” Sairaanhoitaja 

 

 

 

Haastatteluiden perusteella yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyötä 

tehdään yleisesti ottaen kohtalaisen vähän. Kuntoutuspalveluiden osalta tuodaan 

esiin tiivis yhteistyö yksityisen sektorin kanssa. 

 

”Yksityiset palveluntuottajatkin ovat siis yksi merkittävä yhteistyökumppani… So-

pimus tehdään kaikkiaan, kun siihen kuuluu fysioterapia ja toiminta- ja puhetera-

pia, muistaakseni 13 yrityksen kanssa… yleisesti tämä yhteistyö on arvokasta. 

Emme pärjäisi ilman yksityisiä palveluntuottajia.” Fysioterapeutin näkemyksiä yh-

teistyöstä yksityisen sektorin kanssa. 

 

Havainto 5: Julkisen sektorin välinen tiedonsiirto 

Kehittämisehdotus: Julkisorganisaatioiden sisäisen yhteydenpidon parantaminen esimerkik-

si erillisen puhelinnumeron avulla 

Havainto 6: Tieto yksityisen sektorin tarjoamista palveluista 

Kehittämisehdotus 1: Aktiivinen tutustuminen alueen yrityksiin 

Kehittämisehdotus 2: Yhteiseen kehittämistyöhön osallistuminen 
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Julkisen sektorin haastatellut kokevat yhteistyön pääsääntöisesti sujuvaksi yksityi-

sen sektorin kanssa siinä määrin kuin yhteistyötä on. Toisaalta tuodaan esiin myös 

tieto siitä, että yksityissektorilla toivottaisiin tiiviimpääkin yhteistyötä. 

 

”Mun mielestä ihan hyvin. Ehkä joskus koen niin, että ehkä he toivois enemmänkin 

yhteydenpitoa mitä pystyy. Varsinkin yksityiset palveluntuottajat, joilta ostetaan 

palveluja. ” Palveluohjaaja. 

 

 

 

Turhautumista työntekijät kokivat haastatteluiden perusteella etenkin tietokoneella 

ja puhelimessa vietetyn ajan runsauden vuoksi. 

 

”Sitten se, että meillä on hitaat tietokoneohjelmat. Meidän työ on paljon sitä, että 

on oltava koneella. Tykkäisin ihan siitä potilastyöstä, mutta tuo haukkaa hirveän 

ison osan siitä.” Hoitaja 

”Ei ole tosiaan liikaa aikaa. Paljon aikaa menee puhelimessa ja koneella. Nekin on 

pois siitä asiakkaan ajasta.” Hoitaja. 

 

Puhelimen aiheuttamaa kuormitusta voisi vähentää mm. ottamalla käyttöön puhe-

linajat tai vastaajapalvelu, jolloin suurin osa puheluista keskittyisi ennalta määrät-

tyyn ajankohtaan. Lisäksi esimerkiksi vanhusneuvolatoiminnan aloittaminen saat-

taisi vähentää palveluohjauksen kuormitusta. Myös handsfree-laitteen käyttäminen 

helpottaisi tilannetta, koska tällöin voisi puhelinasioita hoitaa autolla ajaessa ja 

toimistossakin työskennellessä olisi kädet vapaat esimerkiksi asiakastietojen se-

laamiseen tai muistiinpanojen tekemiseen.  

 

Verkon kautta tapahtuvan asioinnin mahdollistaminen aikaisempaa enemmän voisi 

osaltaan vähentää yhteydenottoja puhelimitse. Suomessa onkin menossa useita 

Havainto 7: Paljon puhelimessa puhumista  

Kehittämisehdotus 1: Puhelinaikojen ja vastaajan käyttöönotto 

Kehittämisehdotus 2: Handsfreen ottaminen käyttöön 
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valtakunnallisia ja alueellisia sähköisen asioinnin hankkeita. Selkeästi suurin esiin 

nouseva tavoiteryhmä hankkeissa on toimintamallien uudistaminen, johon liittyi 

toiminnan tai työn uudistaminen ja hyvien käytäntöjen mallinnus sekä ammattilais-

ten osaamisen kehittäminen (Hyppönen ym. 2011). Teknologian hyödyntäminen 

kotihoidossa ja sähköisessä asioinnissa on kuitenkin sovellettava siten, että sen 

avulla ei vahvisteta vanhoja hierarkioita, vaan tuetaan yhteistyöverkkojen ja uusien 

toimintojen kehittymistä (Tepponen 2009). 

 

 

3.3. Toiminnanohjausjärjestelmän mahdollisuudet kotihoidossa 

 

Hankkeen aikana toteutettiin useiden eri ikäihmisten palveluprosessien kuvaus. 

Hankkeessa tutkittiin simuloinnin avulla sitä, onko toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönoton myötä mahdollista saavuttaa Saarikan asettama tavoite kotihoidon 

välittömän työn osuuden nostamisesta 40 prosentista 60 prosenttiin. Tarkastelu 

toteutettiin kolmen toimintakokonaisuuden osalta: 

 

1. Työn suunnittelun automatisointi 

2. Reittien optimointi 

3. Mobiilikirjaaminen 

 

Tulosten perusteella suurin hyöty saadaan simuloinnin perusteella suunnittelun 

automatisoinnilla: Muutoksen myötä 12,2 prosenttia työajasta vapautuu muihin 

tehtäviin, kuten välittömään työhön (esim. asiakastyö). Toiminnanohjausjärjestel-

män sisältämä työtehtävien suunnittelu automaattisesti poistaisi lähes kokonaan 

työntekijän manuaalista työpanoksen tarpeen työvuorojen suunnittelun osalta. 

 

Toiseksi suurimman hyödyn tuo mobiilikirjaamisen käyttöönotto: Muutoksen 

myötä 11,8 prosenttia työajasta on kohdennettavissa muihin tehtäviin. Nykyisel-

Havainto 8: Välittömän työn osuus vain 40 % työajasta 

Kehittämisehdotus: Välittömän työn osuuden nostaminen 60 %:iin käytäntöjä tehostamalla 
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lään manuaalisesti vihkoon ja myöhemmin koneelle tapahtuva moninkertainen 

kirjaaminen poistuisi ja vapauttaisi näin työaikaa välittömään työhön.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän mahdollistamalla reittien optimoinnilla  voidaan 

saada 3,2 prosenttia työpanoksesta muihin tehtäviin. Kotihoidossa asiakkaiden 

luona kulkeminen voi viedä runsaasti ylimääräistä aikaa, mutta toiminnanohjaus-

järjestelmä mahdollistaa hoitoreittien optimoinnin ja säästää näin työntekijän siir-

tymisiin kuluvaa aikaa. Simulointiasetelmasta on kerrottu tarkemmin pro gradu -

työssä (Soikkeli 2013). 

 

3.4 Muita havaintoja 

 

 

Erityisesti hoiva-alan yrittäjät toivat esiin toiveen, että yksiköissä voisi käydä lääkä-

ri hoitamassa ainakin kontrollitarkastukset, jolloin asiakkaiden käyttäminen terve-

yskeskuksessa vähenisi. 

 

”tuollanen (=liikkuva) lääkäri ois ihan ehoton. Hän ottaisi vastaan potilaita kerran 

kuukaudessa tai kyselis onko asiakkaita. Ois sovittu aika millon se tulis yksikköön ja 

kävis joko paperiasiat läpi tai asiakkaan luona. Sellaset asiat, jotka ei ole niin 

akuutteja, saatas hoidettua niin.” Hoivakodin työntekijä. 

 

Liikkuvan lääkärin toteutuminen pohjoisen Keski-Suomen alueella säästäisi ennen 

kaikkea työntekijöiden aikaa ja olisi subjektiivisesti arvioiden asiakkaan etu. Sään-

nölliset kontrollitarkastukset mahdollistaisivat myös ennaltaehkäisevän hoidon to-

teutumisen nykyistä paremmin. On kuitenkin huomioitava, että vaikka lääkäri hoi-

taisi asiakkaita kotona tai hoitokodissa, niin siitä huolimatta tulee tilanteita, joissa 

asiakkaan on päästävä röntgeniin tai muihin sairaalaolosuhteita vaativiin toimenpi-

teisiin, joten kokonaan perusterveyden lääkärikäyntejä ei saada poistettua. Tavoit-

Havainto 9: Lääkärikäytännöt 

Kehitysehdotus: Liikkuva lääkäri 

 



12 
 

teena tulisi olla, että kiertävä lääkärijärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön etenkin 

kontrollikäyntejä varten, mutta myös hoitohenkilöstön arvioimien akuuttien saira-

uksien hoitamiseksi mahdollisimman nopeasti.  

 

 

Esimiestasolla työskentelevät toivat haastatteluissa esiin kokouksiin ja kokous-

matkoihin kuluvan ajan. 

 

”Tietysti se, että meillä on paljon palavereita ja aina tietysti se, että kuka on sitten 

paras edustaja mihinkin palaveriin. Joskus voi turhauttaa, että taas istuin tämmöi-

sessä, joka ei ollut ollenkaan minulle hyvä ja joku toinen olisi ollut parempi. Ehkä 

ne ovat tuon tyyppisiä asioita ja huomaa, että omasta työtilanteesta johtuen näitä 

palaverikäytäntöjä miettii. Joskus ymmärtää paremmin sellaista laajempaa ko-

koonpanoa ja sen merkitystä ja sitä, että valmistelu- ja suunnittelutyötä on paljon 

ja sen tyyppisiä palavereita.” Esimies kokouksista. 

 

Haastateltavat toivat esiin kehittämisehdotuksena videoneuvottelujen hyödyntämi-

sen aikaisempaa paremmin. Kokouksissa vietetty aika on poissa muusta työajasta 

ja sen vuoksi kokousten tulisikin olla mahdollisimman tehokkaita. Kokousten tar-

koituksenmukaisuutta ja sujuvuutta voidaankin tehostaa muun muassa valmiste-

lemalla kokoukset huolellisesti ja pitäen kiinni sovituista kokousajoista. Isommat 

asiat on jaettava useampiin kokouksiin eikä niitä pidä yrittää ratkaista yhdessä ko-

kouksessa kokousaikaa kasvattamalla (Miettinen 2013).  

Havainto 10: Kokouskäytännöt 

Kehittämisehdotus: Kokouskäytänteiden uudistaminen 
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4 HOIVA-ALAN NÄKYVYYDEN KEHITTÄMINEN 

 

4.1 Yrittäjien näkemykset omasta toiminnasta 

 

Yrittäjien haastatteluiden pohjalta muodostettiin nelikenttäanalyysi (kuva 3).  

 

 

Kuva 3. SWOT-analyysi yrittäjien näkemyksistä oman organisaation vahvuuksista, 

heikkouksista 

 

Vahvuuksina haastatellut yrittäjät toivat esiin mm. vahvan ammattitaidon ja asian-

tuntijuuden sekä sitoutuneen henkilöstön. 

 

”Kyllähän mulla vahvuutena on osaava henkilökunta ja sitten se, että se on pysy-

nyt pitkään. Mulla on vaihtuvuutta tosi vähäsen, eipä mulla oikeastaan paitsi jos 

joku jää mammalomalle tai muuten, niin sitten joku sijainen tekee.” Asumispalve-

luyrittäjä 

 

Heikkoutena nähtiin ennen kaikkea riippuvuus yksittäisestä tahosta asiakkaiden 

suhteen, mutta myös hallinnoinnin organisoinnin haasteet. 

Vahvuudet 

•Ammattitaito 

•Asiantuntijuus 

•Osaava ja sitoutunut 
henkilöstö 

•Laatu 

•Kouluttautuminen ja 
toiminnan kehittäminen 

•Kodinomaisuus ja viihtyisyys 

Heikkoudet 

•Riippuvuus yhdestä tahosta 

•Yrittäjien kiire ja hallinnon 
haasteet 

•Erityisosaamista omaavan 
henkilökunnan saamisen 

vaikeus 

•Markkinointiosaamisen 
puute 

Mahdollisuudet 

•Uudet toimintamallit 

•Toiminnan laajentaminen ja 
kehittäminen 

•Verkostoituminen 

•Mukautumiskyky 

Uhat 

•Globaalin ja kansallisen 
talouden muutokset 

•Lainsäädännön muutokset 

•Suuret kilpailijat 

•Henkilökohtainen 
jaksaminen 
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”No tällä hetkellähän se on meidän töistä sillä tavalla, että itse asiassa kaikki on, 

sataprosenttisesti tulee sieltä.” Asumispalveluyrittäjä 

 

”Varmaan pitäisi saada tätä hallintopuolta kuntoon, täällä on paljon sellaisia isoja 

asioita. Kun on kiinteistöjä ja on palvelutuotantoa niin siellä on paljon sellaista että 

on kiinteistöjohtamista ja palvelujohtamista ja henkilöjohtamista ja… et se on ke-

hittämisen paikka.” Asumispalveluyrittäjä 

 

Mahdollisuutena nähtiin muun muassa uudet toimintamallit ja verkostoituminen 

sekä oman toiminnan laajentumismahdollisuudet.  

 

”Mä nään sellasen mahdollisuuden, että kun tämän jalokiven oikeen kiillottaa, nii 

tästä tulee semmonen oikeen afrikan tähti ja me sillä pysytään markkinoilla.” 

Asumispalveluyrittäjä 

 

”Meillä on mahdollisuuksia, ainakin toivon, että meillä on mahdollisuuksia vielä 

laajentaa ja saada tätä erinomaisuutta jatkettua. Mahdollistaa monelle työpaikka 

lisää ja monelle vanhukselle koti.” Asumispalveluyrittäjä 

 

Yrittäjät kokivat suurimpana uhkana oman toiminnan kannalta kansallisen talou-

den muutokset ja henkilökohtainen jaksaminen. Myös osaavan ja ammattitaitoisen 

henkilöstön saaminen mainittiin uhkana. 

 

”Jos hyvin äkkinäisiä liikkeitä, hyvin äkkinäisiä lakimuutoksia tai semmoisia tulee, 

niin se saattaa olla semmoinen, että on hankala reagoida. Pieni uhka on ammatti-

taitoisen henkilökunnan saatavuus, se voisi olla yks semmoinen ihan selkeästi, että 

sitten uupuu varsinkin tässä esimiestehtävissä jos ei ole saatavilla, niin se on her-

kästi uuvuttavaa jos jää yhden tai kahden ihmisen harteille.” Asumispalveluyrittäjä 
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4.2 Markkinointisuunnitelma 

 

Markkinoinnin kannalta alueen yritysten pääkohderyhmät jaotellaan neljään ryh-

mään: 

 

 Päättäjät 

 Omaiset 

 Asiakkaat 

 Opiskelijat ja työntekijät 

 

Hoivapalveluja tuottavien yritysten pääasiallinen kohderyhmä markkinoinnin kan-

nalta on päättäjät, sillä suurin osa asiakkaista tulee kuntien kautta. Toisaalta myös 

omaiset ovat etenkin ikäihmisten palveluiden kohdalla merkittävä markkinoinnin 

kohderyhmä. Palveluseteli puolestaan antaa myös uusia mahdollisuuksia asiak-

kaan itsensä vaikuttaa palveluntuottajan valintaan, jolloin asiakas nousee kohde-

ryhmäksi. Osaavan henkilöstön saamisen edellytys on tehokas markkinointi alan 

oppilaitoksissa ja työntekijäportaaleissa. 

 

Tuotteiden samankaltaistuminen ja markkinoiden kilpailun kiristyminen sanelee, 

että yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden tulee erottua massasta. Avain-

asia brändäämisessä onkin, että kuluttajat kokevat eroja brändien välillä saman 

tuotekategorian sisällä (Keller 2008). Haastattelujen pohjalta tehdyn SWOT-

analyysin perusteella yritykset pyrkivät kilpailemaan pääasiassa palvelun laadulla. 

Lisäksi kodinomaisuus ja viihtyisyys sekä maaseutumainen miljöö nähdään alueen 

hoivayritysten vahvuudeksi. 

 

Markkinoinnissa voidaan tuoda esiin mm. palvelun yksilöllisyys ja ihmisten inhimil-

linen kohtaaminen. Voidaan myös esittää pienien ja kodinomaisten yksiköiden 

edut verrattuna laitosmaisiin kilpailijoihin. Vaikutusta korostettaessa voidaan verra-

ta esimerkiksi harmaata kaupunkimaisemaa ja vehreää maaseutua. Yrittäjien 

ideoimia sloganeita markkinointia ajatellen olivat mm. ”mummot takaisin maalle”, 

”hoivassa/hoivissa” ja ”sydän maalla -sydänmailla” (kuva 4). 
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Kuva 4. Yksi yrittäjien ideoima slogan. 

 

 

Hoivayhteisön brändi-identiteetti on esitetty kuvassa 5. Sisäkehällä oleva ydiniden-

titeetti on ajaton ja muodostaa brändin perusolemuksen. Ulkokehällä oleva laajen-

nettu identiteetti sisältää ne merkitykselliset identiteetin elementit, jotka tuovat 

luonnetta ja rakentavat kokonaiskuvaa brändistä. Ydinidentiteetti tekee brändistä 

uniikin ja arvokkaan ja tässä tapauksessa ytimen muodostaakin hyvinvointi- ja hoi-

vapalvelua tuottavien yritysten palvelun korkea laatu ja yksilöllisyys sekä vahva 

ammattitaito. 

 

 

 

Sydän maalla –  

Sydänmailla 

Strategia näkyvyyden parantami-

seksi 

 Kotisivujen tekemi-

nen/päivittäminen 

 Lisää kampanjointia ja näkyvyyttä  

 Brändin tunnetuksi tekeminen 

 Avoimen oven -päiviä 

 Visuaalisen ilmeen eteenpäin vie-

minen 

 Verkostoituminen 

 Innovatiivisuus ja luovuus osaksi 

markkinointia  
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Kuva 5. Hoivayhteisön brändin identiteetti 

 

Onnistuneen brändin rakentaminen edellyttää koordinointia läpi yhteisön. Kehitetty 

brändi-identiteetti voi toimia pohjana suunnitelmalliselle viestinnälle ja markkinoin-

nille. Lisäksi yhteisössä tulisi olla selkeä visio tulevasta ja päätös siitä, mikä taho 

vastaa brändistä.  

 

  

 
 

 
luonnonläheisyys 

kodinomaisuus 

inhimillisyys 

maaseudun 
rauha 

aito koh-
taaminen 

yhteisöllisyys 

toiminnalla 
kasvot 

pienet 
yritykset 

Laadukas ja 

yksilöllinen 

palvelu vah-

valla ammatti-

taidolla 
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5 YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ 

 

Hankkeen yhteenvetona todetaan, että ikäihmisten palveluiden järjestämistä ja eri 

toimijoiden välistä yhteistyötä voidaan tiivistää ja tehostaa useilla eri toimenpiteillä. 

Suurin osa tässä hankkeessa esiin tulleista kehittämisehdotuksista on sellaisia, 

joiden toteuttaminen edellyttää vain toimintatapojen uudistamista, vahvaa muutos-

johtajuutta ja toimivaa vuorovaikutusta. Alla hankkeessa tehdyt kehittämisehdo-

tukset ryhmiteltiin toimintatapojen muuttamista vaativiin ehdotuksiin sekä lisä-

resursseja vaativiin toimenpiteisiin seuraavasti: 

 

 

  

TOIMINTATAPOJEN UUDISTAMINEN 

1) Viestinnän ja puhelinkäytäntöjen te-

hostaminen 

2) Kokouskäytäntöjen tehostaminen 

3) Tehostettu työnsuunnittelu ja riittävä 

sijaistaminen 

4) Työprosessien selkiyttäminen ja toi-

minnanohjausjärjestelmän tehokas 

käyttö 

5) Liikkuva lääkäri 

6) Yritysten yhteistyön organisointi 

LISÄRESURSSEJA EDELLYTTÄVÄT  
EHDOTUKSET 

1) Tiedonsiirtotyökalun käyttöönot-

taminen 

2) Vanhusneuvola 

3) Sähköisten palveluiden kehit-

täminen 

4) Yristysten markkinoinnin tehosta-

minen 
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