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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

 

 

Delfoi-tekniikka Delfoi-tekniikka voidaan luonnehtia ryhmän kommunikaatioprosessin struk- 

turointimenetelmäksi, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöiden muodosta-

maa ryhmää kokonaisuutena käsittelemään mutkikasta ongelmaa (Linstone 

& Turoff 1975). 

 

Hyvinvointiklusteri Toimialana sosiaalipalvelut kuuluvat hyvinvointiklusteriin. Hyvinvointi-

klusteri verkottaa alan toimijat sekä luo synergiaetua palveluntuottajien, yri-

tysten ja tutkimuksen välille. Sosiaalipalveluihin kuuluvat kotipalvelut ja ko-

titerveydenhoito, oma- ja itsehoito. (Toimialaraportti 5/2012.) 

  

Kotihoito  Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien muo-

dostamaa, kotiin annettavien palvelujen kokonaisuutta (Valvira 2017). 

 

Kotityöpalvelut Kotityöpalvelut (KTP) nimikettä käytetään sosiaalihuoltolain tukipalveluina 

tuotetuista palveluista: Kotipalvelun tukipalvelut täydentävät muuta kotipal-

velua. Tukipalveluita ovat esimerkiksi ateriapalvelut, siivous, sauna- ja kyl-

vetyspalvelut tai turvapuhelinpalvelut. Palveluja tuottavat yleensä yksityiset 

palveluntuottajat ja ne ovat saajalleen maksullisia. (Valvira 2017.) 

 

Klusteri   Michael Porterin laatima määritelmä maantieteellisesti keskittyneiden yri- 

tysten ja organisaatioiden kaupallisten ja ei-kaupallisten yhteyksien luomalle  

verkostolle, jossa yritysten keskinäinen vuorovaikutus tuottaa osoitettavissa 

olevia hyötyjä. Suomalaisessa ennakointitutkimuksessa käsite on liitetty yri- 

tysryppäisiin, jotka ovat vuorovaikutussuhteessa keskenään ja toiminta tuot- 

taa synergiaetua. (Vaahtera, Sepponen, Larvus & Hjelt 2016, 5.) 

 

Klusteriennakointi Ennakointi koskee ammatillista kohderyhmää, jolla on perinteiset toimiala-

rajat ylittävä luonne ja verkostoitumista tukevia yhteisiä koulutus- ja osaa-

mistarpeita (Vaahtera, Sepponen, Larvus & Hjelt 2016, 5). 

 



 

Megatrendi Kehityksen suuri aalto tai linja, useiden trendien tunnistettava ja historian 

omaava yhtenäinen kokonaisuus, jolla on selkeä kehityssuunta. Megatren-

deille ovat ominaisia laaja-alaiset ja usein tulevaisuudessa vahvistuvat vai-

kutukset moniin muuten toisistaan riippumattomiin ilmiöihin. (Metodix 

2017.) 

 

Palveluseteli Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle 

myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kus-

tannukset kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti. Palveluseteli on yksi 

tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. (Kun-

taliitto.) 

 

PESTE PESTE-analyysissä kartoitetaan toimintaympäristön muutossuunnat ja haas-

teet, joita toimija tulevaisuudessa kohtaa. PESTE-analyysissä muutostekijät 

jaotellaan poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin, teknologisiin ja ekologisiin 

tekijöihin. Keskeisen muutostekijän tunnistaminen mahdollistaa osaltaan 

skenaarioiden rakentamisen. (Meristö 1991.) 

 

Skenaario Skenaario on kuvausta toteutettavissa olevasta mahdollisesta maailmasta, jo-

hon halutaan kiinnittää erityistä huomiota. Tulevaisuudenkuvien avulla esi-

tettävä kertomus, joka toimii tulevaisuuden toiminnallisena käsikirjoituksena 

tavoitteiden saavuttamisessa. Skenaario voi olla houkutteleva tai katastrofaa-

linen mahdollinen maailma. Skenaario sisältää kuvauksen toimijoista, toi-

minnasta sekä kuvauksen tapahtumaketjun päätöksenteosta ja sen seurauk-

sista. (Rubin 2003, 899.)  

 

Trendi Tarkasteltavan ilmiön muutokselle on syntynyt kaava. Ilmiöllä on havaittava 

ja tunnistettava kehityssuunta ja tarkasteltava ajanjakso on niin pitkä, että sen 

alkamista, loppumista, nousemista, laskemista eli kehityssuunnan vaihte-

luita,  "sahausta" tai "aaltoilua", voidaan seurata. (Metodix 2017.) 

 

Tulevaisuuspolku Mahdollinen tapahtumien, päätösten, valintojen ja niiden seuraamusten, 

kulku, joka johtaa johdonmukaisesti ja loogisesti määritettyyn tulevaisuuden 

tilaan (Rubin 2003, 904).  



 

TIIVISTELMÄ 
ABSTRACT 
KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ......................................................................................................................................... 1 

2 TULEVAISUUKSIENTUTKIMUS JA ENNAKOINTI .................................................................. 3 
2.1 Ennakointi ....................................................................................................................................... 3 

2.1.1 Klusteriennakointi................................................................................................................ 5 
2.1.2 Heikot signaalit ..................................................................................................................... 6 

2.2 Delfoi-tekniikka .............................................................................................................................. 7 
2.3 Skenaariot ..................................................................................................................................... 11 
2.4 Aikuiskoulutuksen osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi ................................................ 13 

2.4.1 Suomi osaamisen kasvu-uralle – Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle ................ 13 
2.4.2 Esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista ........................................................... 15 

3 HYVINVOINTIKLUSTERI ENNAKOINNIN KOHTEENA ...................................................... 17 
3.1 Hyvinvointiklusteri ...................................................................................................................... 17 
3.2 Sosiaalihuollon voimassa oleva lainsäädäntö............................................................................. 18 
3.3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta, tarve ja kysyntä ......................................................... 19 
3.4 Hyvinvointi ja terveys – hallitusohjelman tavoite ..................................................................... 20 
3.5 Sote- ja maakuntauudistus .......................................................................................................... 21 
3.6 Kotiin tuotettavat palvelut .......................................................................................................... 23 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN .......................................................................................... 26 
4.1 Tutkimuksen tilaaja ..................................................................................................................... 26 
4.2 Tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoitteet ........................................................................... 27 
4.3 Asiantuntijat tulevaisuuden ennakoijina ................................................................................... 28 
4.4 Tutkimusaineiston hankinta ....................................................................................................... 29 
4.5 Aineiston analysointi .................................................................................................................... 32 
4.6 Tutkimusaineiston kuvaus .......................................................................................................... 33 

4.6.1 Ensimmäinen eDelphi-paneeli........................................................................................... 34 
4.6.2 Toinen eDelphi-paneeli ...................................................................................................... 37 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET ........................................................................................................ 39 
5.1 Toteutetun eDelphi -paneelin tulokset ....................................................................................... 39 

5.1.1 Megatrendit ........................................................................................................................ 39 
5.1.2 Muutostekijät...................................................................................................................... 41 
5.1.3 SOTE-uudistuksen vaikutukset ........................................................................................ 44 
5.1.4 Laatusertifikaatti................................................................................................................ 48 
5.1.5 Trendit ................................................................................................................................. 52 
5.1.6 Palvelutarjonta ................................................................................................................... 57 

5.2 Skenaarioiden rakentaminen ...................................................................................................... 59 
5.2.1 Skenaario 1. BAU= kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena ................................................. 59 
5.2.2 Skenaario 2. Tavoiteltava, toivottava tila ........................................................................ 62 
5.2.3 Skenaario 3. UHKA, ei toivottava .................................................................................... 63 

6 YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA ............................................................ 65 
6.1 Tulosten taustatarkastelua .......................................................................................................... 65 



 

6.2 Tulosten ja niiden merkityksen pohdinta .................................................................................. 66 
6.3 Johtopäätökset ja pohdinta ......................................................................................................... 71 
6.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys ....................................................................................... 73 
6.5 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimus ................................................................................... 76 

LÄHTEET ............................................................................................................................................. 80 
LIITTEET  
LIITE 1  
 
KUVIOT 
KUVIO 1. Delfoi -tekniikan prosessi eDelphi.org-verkkosovelluksen avulla  ........................................ 10 
KUVIO 2. Organisaatio yleisen toimintaympäristön ja kilpailuympäristön kentässä  ........................... 12 
KUVIO 3. eDelphi-paneelin rakentamisen ja kysymysten laatimisen lähtötilanne ................................ 32 
KUVIO 4. Megatrendit 2022  ................................................................................................................. 40 
KUVIO 5. Megatrendit 2032  ................................................................................................................. 41 
KUVIO 6. Muutostekijät vuonna 2022  .................................................................................................. 42 
KUVIO 7. Muutostekijät 2032................................................................................................................ 43 
KUVIO 8. Ensimmäinen-paneeli. SOTE-uudistus 2022  ....................................................................... 44 
KUVIO 9. SOTE-uudistus 2032  ............................................................................................................ 45 
KUVIO 10. Toinen paneeli. Väite uhkakuvasta ”Pienet yritykset, jotka eivät pysty verkostoitumaan eivät 
tule pärjäämään kilpailussa” ................................................................................................................... 47 
KUVIO 11. Toinen paneeli. Väite ”Yhteiskunnan tuottamina ja maksamina kotityöpalvelujen tarjonta 
vähenee” .................................................................................................................................................. 48 
KUVIO 12. Kotityöpalvelujen laatusertifikaatin määrän muutoksia vuoteen 2022 ja 2032 mennessä  49 
KUVIO 13. Trendit ja laatusertifikaatin merkitys asiakkaalle vuonna 2032  ......................................... 50 
KUVIO 14. Toinen paneeli. Väite ”Nykymuotoisena laatusertifikaatti-järjestelmä menettää 
uskottavuutensa ja arvonsa”  ................................................................................................................... 51 
KUVIO 15. Trendit kotityöpalveluissa vuonna 2022  ............................................................................ 53 
KUVIO 16. Trendit kotityöpalveluissa vuonna 2032 ............................................................................. 53 
KUVIO 17. Toinen eDelphi-paneeli. Väite ”Digitalisaatio ja robotisaatio luovat kotityöpalvelujen 
tuottamiseen uusia arvonlisäys- ja ansaintamahdollisuuksia”  ............................................................... 54 
KUVIO 18. Toinen paneeli. Väite ”Uudet puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnon perusteet 
vastaavat alalla tarvittavaan monialaiseen osaamiseen”  ........................................................................ 55 
KUVIO 19. Toinen paneeli. Väite ”Samalla kun maahanmuuttajien osuus kotityöpalvelujen työvoimasta 
kasvaa, niin alan arvostus vähenee”  ....................................................................................................... 56 
KUVIO 20. Palvelutarjonta. Välittämättömät nykyiset palvelut ............................................................ 57 
KUVIO 21. Palvelutarjonta, merkittävät lisäpalvelut 2032 .................................................................... 58 
KUVIO 22. Palvelutarjonta, ei kuulu kotityöpalvelujen palvelutarjontaan ............................................ 58 
KUVIO 23. Kotityöpalvelujen laatujärjestelmän liiketoimintamalli skenaario tarkastelussa.  .............. 78 
 
TAULUKOT 
TAULUKKO 1. Asiantuntijoiden valintataulukko ................................................................................. 29 
TAULUKKO 2. Opinnäytetyössä käytetty esiselvitysaineisto  .............................................................. 30 
TAULUKKO 3. Opinnäytetyön ennakointiprosessi ............................................................................... 34 
TAULUKKO 4. Vastaajien jakauma ensimmäisellä eDelfoi-kierroksella ............................................. 35 
 
 
 



1 
 

1 JOHDANTO 

 

 

”Käsityksen muutos ei muuta faktoja. Se muuttaa niiden merkityksen kuitenkin - ja nopeasti.” (Drucker 

1985).  

 

Nopeasti muuttuvan työelämän tuotantorakenteiden ja -verkostojen ja globalisoituvien liiketoimintaym-

päristöjen toiminnassa tapahtuvien, usein melko näkymättömien, trendien selvittäminen on tuonut haas-

teita mutta myös mahdollisuuksia yrityksille. Uudenlaista toimialat ylittävää osaamista tarvitaan. Tiedon 

systemaattisella keräämisellä, tiedon arvioinnilla sekä analysoinnilla selvitetään, mikä tutkittavalla alalla 

muuttuu ja mikä on pysyvää. Ennakoinnin kohteena ovat toimintaympäristön yhteiskunnallinen, talou-

dellinen ja teknologinen muutossuunta ja kehityskulku. Ennakointi on tärkeää toiminnan suunnittelussa 

ja tavoitteiden asettamisessa, koska nykyisen toimintamme seuraukset näkyvät ja tapahtuvat tulevaisuu-

dessa. (Linturi & Rubin 2011, 13; Valtioneuvosto 2011.) 

 

Millaisia muutoksia tulee tapahtumaan kotityöpalvelujen kysynnässä, tarpeessa, resursseissa, kilpailu-

tuksessa, teknologiassa tai osaamisessa seuraavien 5-15 vuoden kuluessa tai mitä muutoksia globalisaa-

tio tuo kotiin tuotettavassa vanhustenhuollossa? Muun muassa näihin kotityöpalvelualan toimintaympä-

ristön tulevaisuutta määrittäviin kysymyksiin haluttiin lähteä etsimään vastauksia tässä opinnäytetyössä, 

jossa tutkimuksen toimeksiantaja Suomen kotityöpalveluyhdistys haluaa tunnistaa alalla tapahtuvia 

muutoksia ja varustaa jäsenistöä ennakoivaan muutosten kohtaamiseen. 

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen sijoittuu Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon suurimman murroksen 

ajankohtaan, jossa SOTE-uudistuksen valmistelu- ja toimeenpanotyö ovat vielä pahasti kesken. Samaan 

aikaan myös ammatillinen koulutus on muutoksessa. Nämä ”kaikkien aikojen” suurimmat hallintouu-

distukset heijastuvat työmarkkinoille, ja se ei voi olla näkymättä tässä tutkimuksessa epävarmuutena 

alan tulevaisuudesta ja palvelujen tasa-arvoisesta toteutumisesta ja hyvinvointierojen kasvamisesta.  

 

Tutkimusaineisto kerättiin eDelphi.org-verkkosovelluksen kahden eDelphi-paneelin avulla kotityöpal-

velualan vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamiseen ja muutosten merkkien tunnistamiseen sekä 

niiden todennäköisyyden ja toivottavuuden arvioimiseen. Ennakointityön aikajänteeksi määriteltiin 5 - 

15 vuotta, eli vuodet 2022 ja 2032. Tutkimus kohdennettiin asiantuntijoille, jotka edustivat kotityöpal-

veluja yhtä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitoimialan alatoimialaa. Kutsu eDelphi-paneeliin lähetettiin 
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kotityöpalvelualan työelämä- ja järjestötoimijoille sekä kotityöpalvelujen oppilaitosverkoston, alan kou-

lutusorganisaatioiden, tutkintotoimikunnan ja Opetushallituksen ennakointityön asiantuntijoille. 

eDelphi-paneelin kutsut lähetettiin 42 asiantuntijalle. Ensimmäiselle paneelikierrokselle osallistui 21 

asiantuntijaa ja toiselle kierrokselle 17 asiantuntijaa.  

 

Kotityöpalvelualaan tulevat vaikuttamaan megatrendeinä globaalisaatio, kaupungistuminen, 

yksilöistyminen, väestön ikääntyminen, sekä palveluvaltaistuminen. Työelämän monimuotoistuminen 

nähdään alalla vahvana muutostekijänä. Toisessa eDelphi-paneelissa tarkennettiin ensimmäisen 

eDelphi-kierroksen muutosvoimista muodostuneiden väitteiden toivottavuuden ja toteutumisen toden-

näköisyyttä vuoteen 2032 mennessä. Paneeli koostui kuudesta tulevaisuusteesistä ja ilmiöstä, joista jo-

kainen voi merkittävästi muuttaa kotityöpalvelualaa tulevaisuudessa. Paneelissa haluttiin selventää 

SOTE-uudistukseen ja alan palvelutarjontaan liittyviä kysymyksiä, teknologian, monikulttuurisuuden ja 

alan uusien tutkinnonperusteiden vaikutusta tulevaan sekä kotityöpalvelujen laatusertifikaatin tulevai-

suuden näkymiä ja tulevaan kehitykseen liittyviä epäjatkuvuuksia. 

 

Kyselytutkimuksen tuloksista rakennettiin erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoisia skenaariota. Tavoit-

teena oli nostaa esille alan mahdollinen, todennäköinen ja toivottava sekä ei-toivottava tulevaisuus.  

 

Kehittämistyössä käytettiin toimintatutkimuksellista tutkimusotetta. Toimintatutkimuksen avulla voi-

daan vaikuttaa tutkittavaan kohteeseen ja sen toimintaan sen osallistavan ominaispiirteen avulla. Tutki-

muksella pyritään yhdessä ratkaisemaan käytännön ongelmia ja tavoitteena on saada aikaan muutosta, 

luoda uutta tietoa ja ymmärrystä eri ilmiöistä. (Kananen 2010, 158; Ojasalo ym. 2015, 58.)  
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2 TULEVAISUUKSIENTUTKIMUS JA ENNAKOINTI 

 

 

Tässä luvussa tarkastellaan tulevaisuuksientutkimusta ja sen käytännön soveltamisen ja päätöksenteon 

tuen välinettä, ennakointia. Ennakoinnin alaluvussa tarkastellaan klusteriennakointia ja kuvataan heik-

koja signaaleja. Tarkastelun kohteeksi on nostettu myös Opetushallituksen ammatillisen aikuiskoulu-

tuksen osaamistarpeiden ennakoinnin esiselvityksestä keskeisiä teemoja. Tärkeinä alalukuina ovat myös 

tutkimuksessa käytetyn Delfoi-tekniikan sekä tulevaisuuksientutkimuksen yhden perusmenetelmän, 

skenaarioajattelun ja tulevaisuustaulujen kuvaukset.  

 

 

2.1 Ennakointi 

 

Tulevaisuuksientutkimus, tulevaisuus ja sitä koskeva tieto, voidaan valjastaa seuraavaan ajatukseen: ku-

vitellaan se mikä on mahdollista, analysoidaan se mikä on todennäköistä ja rakennetaan vaihtoehtoista 

tulevaisuutta yhdessä. Rakentamisessa keskitytään siihen, mikä on haluttavaa, ja siihen mikä on toteu-

tettavissa. (Leppimäki, Meristö, Peltola & Bergman 2003, 138.) 

 

Euroopan Komission (2002) määritelmän mukaan ennakoinnilla tarkoitetaan systemaattista tiedonhan-

kintaa yhteiskunnallisista, taloudellisista ja teknologisista kehityskuluista ja tarpeista keskipitkällä tai 

pitkällä aikavälillä. Jotta tulevaisuudentutkija tulisi tietämään, miten asiat mahdollisesti etenevät, hänen 

tulisi tietää mahdollisimman paljon toimintaympäristön muutossuunnista ja haasteista. Valtioneuvoston 

ennakointiverkoston loppuraportti määrittelee ennakoinnissa keskeisiksi tekijöiksi tiedon systemaattisen 

keräämisen, tiedon arvioinnin sekä analysoinnin osallistavina prosesseina. Määritelmän mukaan tie-

doista laaditaan perusteltuja kuvia sekä visioita keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta. Tavoit-

teena on parantaa päätöksenteon tietopohjaa. (Kamppinen, Malaska & Kuusi 2003, 24; Nyman 2006, 

72; Valtioneuvosto 2011.) 

 

Tulevaisuuksientutkimuksen haasteena on selvittää, mikä yhteiskunnassa ja arkitodellisuudessa muuttuu 

ja mikä on pysyvää. Jotta muutosta olisi mahdollista hallita, täytyy tulevaisuuksientutkimuksessa tar-

kastella myös sitä, mikä ei muutu. Lähtökohtana on pyrkimys laajentaa näkyvissä olevien valintojen 

määrää ja antaa merkitys nykyhetkessä tekemillemme valinnoille, jotka ovat sidottuja aikaisempiin va-

lintoihin. Joissakin asioissa voimme seurata valintojen jälkiä kauas taaksepäin. Tekemämme valinnat 

ovat myös sidoksissa kunakin hetkenä käytettävissä olevaan tietoon ja niihin mielikuviin, joita meillä on 
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tulevaisuudesta. Ihmisen valinnoissa käyttämä tieto on siis riippuvaista historiasta, kulttuurista, arvoista 

ja ajan hengestä sekä valintaa tekevän omasta osaamisesta ja henkilökohtaisista kokemuksista. (Linturi 

& Rubin 2011, 12; Rubin 2004.)  

 

Filosofi Karl Popperin [1995] mukaan tulevaisuudesta ei voida tehdä havaintoja. Ihmisen ei ole mah-

dollista tietää juuri mitään varmuudella tulevasta, koska tulevaisuutta määrittäviä innovaatioita ei ole 

vielä keksitty. Tulevaisuudesta ei siis voida tehdä havaintoja, mutta sen tarjoamia mahdollisuuksia ja 

tulevaisuuden kehityskulkuja voidaan arvioida ja kartoittaa muun muassa ennakoinnin trendianalyysin 

avulla ja muutosten merkkien tunnistamisella sekä ymmärtämisellä. Yhteiskunta mahdollistaa sen varsin 

pysyvillä malleillaan. Ennakointi on tärkeää toiminnan suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa, 

koska nykyisen toimintamme seuraukset näkyvät ja tapahtuvat tukevaisuudessa. Meidän on elämänhal-

linnan ja kyvykkyyden ylläpitämiseksi tehtävä jatkuvasti tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia; 

selkiyttää arvoja ja tavoitteita, kuvata trendejä, selittää olosuhteita, projisoida toivottua ja mahdollista 

tulevaisuutta. Tulevaisuusajattelun keskeinen motiivi on organisaatioiden toiminnan vastuuttaminen ja 

priorisointi suhteessa ennakoinnin tuloksiin. (Linturi & Rubin 2011, 13; Nyman 2006, 72–73.) 

 

Ennakointi auttaa tunnistamaan organisaation toimintaympäristöissä ja toiminnassa tapahtuvia uhkia ja 

mahdollisuuksia sekä määrittelemään niitä haasteita, joita kulloinkin tullaan kohtaamaan. Megatrendit, 

trendit ja heikot signaalit käsitteinä liittyvät tulevaisuuden ennakointiin. Megatrendeille ovat ominaisia 

laaja-alaiset ja usein tulevaisuudessa vahvistuvat vaikutukset eri ilmiöihin. Mannermaa [1999] on mää-

ritellyt megatrendit jo tunnistetuiksi ilmiöiksi, jotka toteutuvat parasta aikaa. Megatrendin ilmiöillä on 

tunnistettu suunta eikä suuntaan ole tulossa muutoksia. Trendit taas koostuvat erilaisista vahvistuvista 

asioista, joita voidaan havainnoida heikkojen signaalien avulla. Trendi on muutoksen suunta ja kehityk-

sen kulku, jonka suunnalla ei ole selvää samansuuntaista ja johdonmukaista jatkumoa tulevaisuudessa 

niin kuin megatrendillä. Trendit ilmiönä kestävät aikansa, nousevat ja laskevat. Muutosvoimat (driving 

forces) muokkaavat yhteiskuntaa ja sen arkitodellisuutta ihmisten päätöksenteon ja valintojen kautta 

edellä mainittujen ennakoinnissa käytettyjen käsitteiden lisäksi. (Linturi & Rubin 2011, 13; Nyman 

2006, 73; Sorama 2012, 11–12.) 

 

Tulevaisuuksien ennakointi on näiden käsitteiden avulla avautuva maailma, jossa tulevaisuuksientutkijat 

tekevät johtopäätöksiä eri tutkimustuloksista, ja siitä millaisia erilaisia mahdollisia, todennäköisiä ja toi-

vottavia tulevaisuuksia edessämme on. Toisaalta he etsivät heikkoja signaaleja – pieniä merkkejä siitä, 

onko jokin trendi vaihtamassa kehityssuuntaansa, tai onko jokin uusi trendi syntymässä. Tulevaisuuk-

sientutkimuksessa on pidettävä huolta siitä, että tulevaisuustilat ja niistä johdetut skenaariot tai niitä 
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koskevat mahdolliset johtopäätökset on voitava perustella tarkasti tiedossa olevan tiedon ja ymmärryk-

sen pohjalta. Dosentti Anita Rubinin (2014) mukaan ”tulevaisuuksientutkimus on ennakoimista, ei en-

nustamista – kyseessä ei siis ole mikään tieteiskirjallisuus tai fantasia”. (Metodix 2014; Rubin 2014.) 

 

Tulevaisuuksientutkimuksen avulla voidaan muodostaa kuvaa vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja näin 

pyrkiä tukemaan muun muassa yrityksen strategiatyöskentelyä, tuotestrategisia valintoja sekä alan tuo-

tekonseptointia. Ennakoinnilla voidaan etsiä vastauksia kysymyksiin, mitä vaatimuksia yhteiskunta, asi-

akkaat, markkinat tai teknologia tuotteelle asettavat tulevavaisuudessa. Tulevaisuuksientutkimuksen 

tehtävänä on selvittää, mikä on mahdollista, analysoida todennäköisyyksiä sekä rakentaa vaihtoehtoisia 

tulevaisuuksia. Yhdessä osallistumalla mietitään mikä on haluttavaa ja toteutettavaa. (Keinonen ym. 

2003, 138–141.) 

 

 

2.1.1 Klusteriennakointi  

 

Klusteriennakoinnilla on tarkoitus täydentää toimialakohtaista ennakointia, ja siinä kytketään määrälli-

nen ja laadullinen ennakointi toisiinsa. Klusteriennakointia tarvitaan nopeasti muuttuvan työelämän tuo-

tantorakenteiden ja -verkostojen ja globalisoituvien liiketoimintaympäristöjen toiminnassa tapahtuvien, 

usein melko näkymättömien, trendien selvittämiseen. Uudenlaista toimialat ylittävää osaamista tarvi-

taan, ja klusterinäkökulma voi myös auttaa tunnistamaan uusia toimialoja. (Vaahtera, Sepponen, Larvus 

& Hjelt 2016, 45.) 

 

Klusterikäsitteen termi on peräisin Michael Porterilta [1990]. Porterin laatiman määritelmän mukaan 

klusteri on:  

Maantieteellisesti keskittyneiden yritysten ja organisaatioiden kaupallisten ja ei-kaupallis-
ten yhteyksien luoma verkosto, jossa keskinäinen vuorovaikutus tuottaa selvästi osoitetta-
vissa olevia hyötyjä. Toimialojen ja yritysten väliset kytkennät ovat klusterissa tärkeämpiä 
kuin niiden väliset rajat. ([Hernesniemi et al. 2001] Vaahtera ym. 2016, 5.) 
 

 

Klusteri on siis toimialojen ja yritysten osaamiskeskittymä, jossa eri yritysten yhteistyö hyödyntää kaik-

kia klusterin osapuolia ja tuottaa keskinäisen vuorovaikutuksen kautta yrityksille synergiaetua. Oleel-

lista on se, että toimialan ympärille kerääntyy alihankintaa, palvelutuotantoa tai jatkojalostusta tekeviä 

yrityksiä. Alan yritysten keskinäinen kilpailu, asiakkaat, tarvittavat tuotantotekijät sekä klusterin lähialat 
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vaikuttavat klusterin kehitykseen. Klusteri voidaan myös määritellä tarkoittamaan ammatillista kohde-

ryhmää, joka ylittää perinteiset toimialarajat, ja jolla on verkostoitumista tukevia yhteisiä osaamistar-

peita. (Sorama 2012, 19;Vaahtera ym. 2016, 5.) 

 

Markku Sotarauta ja Nina Mustikkamäki (2008) etsiessään aluekehittämiselle uusia suuntia, haluavat 

haastaa ja uudistaa globaalitalouden kehittämisnäkemystä, joka pohjautuu käsitteisiin kilpailukyky, 

klusteri ja innovaatiojärjestelmä. Heidän mielestään on tärkeää löytää toimintamalleja, jotka mahdollis-

tavat liiketoiminnan jatkuvan uudistamisen. He korostavat erityisesti itseuudistumista: institutionaalista 

muutosta, institutionaalisia yrittäjiä, kehitysalustoja, yksilöiden roolia innovaatioympäristöissä, kehittä-

jien kykyä reflektioon ja käytäntölähtöistä innovaatiota. Porterin mukainen kilpailuetu syntyy, kun tuo-

tannonalalle kasautuu tuotannontekijöiden, kysynnän, yritysten strategioiden ja rakenteiden sekä kilpai-

luolojen yhdistelmä [Porter 1990]. Sotarauta ja Mustikkamäki kirjoittavat, että klusteri-käsitteen suosion 

syy lienee se, että klusterimainen ajattelu mahdollisti huomion kiinnittämisen yrityksen tuotantoket-

juissa resursseihin ja kompetensseihin. Taloudellisessa kehityksessä tarkastelun kohteeksi nostettiin 

myös toimijoiden vuorovaikutussuhteet ja niiden merkitys. (Mustikkamäki & Sotarauta 2008, 11–14.) 

 

 

2.1.2 Heikot signaalit 

 

Heikon signaalin määritelmiä on useita, Elina Hiltusen määritelmä on seuraava.  
 

Heikko signaali on merkki nousevasta asiasta, josta voi tulevaisuudessa tulla jokin iso 
trendi – tai sitten ei (Hiltunen 2013, 296). 

 

Coffmanin [1997] mukaan heikko signaali on: 

 
• idea tai trendi, joka vaikuttaa yrityksen toimintaympäristöön, 
• yllättävä signaali vastaanottajan näkökulmasta, 
• joskus vaikea havaita muiden signaalien keskeltä, 
• uhka tai mahdollisuus yritykselle, 
• usein aliarvostettu niiden taholta jotka tietävät asiasta, 
• vaatii kypsyäkseen aikaa,  
• edustaa mahdollisuuden oppimiseen, kasvamiseen ja kehittymiseen.  

[Coffman 1997] 
 

Hiltunen kysyy, mikä on heikon signaalin suhde muutokseen? Onko se itsessään uuden trendin alku? 

Vai onko se vain merkki uudesta asiasta? Heikot signaalit liitetään ennakoinnissa skenaariotekniikkaan, 
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strategiseen suunnitteluun sekä tuotesuunnitteluun, joissa niitä tulisi kerätä laajasti eri aihealueisiin liit-

tyen. Skenaarioiden rakentamisessa, jossa lukuisat samaan suuntaan viittaavat signaalit kertovat tulevai-

suuden kasvavasta trendistä, heikot signaalit toimivat tulevaisuuden innovaatioiden apuvälineinä, sillä 

ne mahdollistavat vallitsevien ajatusmallien rikkomisen. Heikot signaalit ovat pieniä yksittäisiä tapah-

tumia, jotka ovat itsessään vähämerkityksisiä, mutta ne voivat viestiä tulevasta muutoksesta silloin, kun 

ne kasvattavat merkitystään esiintymistiheyden kasvaessa. Tulevaisuuden ennakoinnissa heikkojen sig-

naalien virta toimii ulkoisesta ympäristöstä organisaatiota kohti ja niitä voidaan käyttää kommunikoita-

essa tulevaisuudesta. Toisaalta organisaatio voi lähettää ympäristöönsä heikkoja signaaleja tulevaisuu-

den tuotteistaan, esimerkiksi messujen yhteydessä ja näin kuluttaja totutetaan uusiin ajatuksiin. Samalla 

voidaan testata organisaation tulevaisuusajatuksia. Vuorovaikutuksessa heikkoja signaaleja lähettämällä 

organisaatio joukkoistaa tuotekehityksensä, ja se saa kommentteja asian tai tuotteen toimivuudesta. (Hil-

tunen 2013, 296–302; Leppimäki ym. 2003, 139–140.) 

 

Heikkojen signaalien hyödyntäminen edellyttää tulevaisuustyöskentelyn arvostusta, avoimuutta, tiedon 

keräämistä ja analyysiä sekä riskinottokykyä, tulevaisuustutkimuksessa kun ei ole mitään varmaa. Heik-

koja signaaleja keräämällä ja analysoimalla tulevaisuuden epävarmuuteen voidaan kuitenkin varautua 

paremmin. (Hiltunen 2013, 302–303.) 

 

 

2.2 Delfoi-tekniikka  

 

Delfoi-tekniikka on tulevaisuudentutkimuksen laadullinen tutkimusmenetelmä. Se on vaiheittainen 

strukturoitu tai puolistrukturoitu asiantuntijoiden mielipiteiden ja kannanottojen esille saamiseksi esi-

tetty kyselymenetelmä määrätystä aihealueesta. Delfoi-tekniikalla on pyritty arvioimaan tulevan kehi-

tyksen mahdollisuuksia. Asiantuntijoista kootun ryhmän jäseniltä kerätyt mielipiteet sekä hiljainen tieto 

alan tai aiheen kehityksestä ja tulevista kehityssuunnista jalostetaan tiedoksi. Asiantuntijat toimivat, sub-

jektiivisten mielipiteidensä perusteella, tulevan kehityksen näkijöinä alan tai organisaation kehittämis-

työssä. Menetelmä soveltuu suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi uusien näkemysten ja ideoiden tuot-

tamisessa. (Kuusi 2013, 248; Rubin 2003, 889.) 
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Delfoi-tekniikka on saanut useita määritelmiä vuosien saatossa. Linstonen ja Turoffin [1975] menetel-

mälle antama määritelmä on seuraava:  

 

Delfoi-tekniikka voidaan luonnehtia ryhmän kommunikaatioprosessin strukturointimene-
telmäksi, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöiden muodostamaa ryhmää kokonaisuutena 
käsittämään mutkikasta ongelmaa. (Kuusi 2013, 249 [Linstone & Turoff 1975]). 
 

Luonnehdinta viittaa menetelmän käyttöön asiantuntijatyöryhmien työn korvaajana tai täydentäjänä. 

Menetelmää käytettäessä merkille pantavaa on, että vaikka asiantuntija perustelee tulevia tapahtumia 

ennakoidessaan kannanottojaan, kyseessä on kuitenkin vain asiantuntijan lausunto, sillä menetelmällä 

tarkasteltavista asioista tai trendeistä ei ole varmaa tietoa. (Kuusi 2013, 248–249.) 

 

Delfoi-tekniikan ensimmäinen käyttökohde oli sodankäynnin strategisessa suunnittelussa USA:ssa 

1950-luvulla. Olaf Helmer ja Norman Dalkey kehittivät tuolloin Delfoi-tekniikan, jonka juuret ulottuvat 

antiikin Kreikan jumaltaruston Delfoin oraakkeliin. Vuosina 1963 - 1964 Rand-yhtiö kehitti menetelmää 

edelleen ja käytti Delfoita teknologian ennakointiin, tehtävään, johon se menetelmänä useimmiten yh-

distetään. Alkuperäinen Delfoi koostui useimmiten kahdesta tai kolmesta asiantuntijakierroksesta, joissa 

managerin rakentama ensimmäinen kyselylomake palautui managerille, tutkimusprosessin suunnitteli-

jalle ja toteuttajalle, asiantuntijapanelisteilta. Palautunut informaatio analysoitiin ja palautettiin takaisin 

panelisteille kommentoitavaksi. Pyrkimyksenä oli tuottaa yksimielisyys asiantuntijoiden keskuudessa. 

(Kuusi 2013, 249–252; Leppimäki ym. 2003, 143.) 

 

Yksimielisyyden tavoittelu osoittautui sittemmin Delfoi -tekniikan heikkoudeksi ja 1970-luvulla mene-

telmään esitettiin muunnosta (Policy Delphi). Yksimielisyyden tavoittelun sijasta paneeleissa pyrittiin 

nostamaan esiin ristiriidat. Skenaarioajattelun hengessä tavoiteltiin kritiikin kestäviä näkemyksiä tule-

vasta kehityksestä. Osmo Kuusi korostaa Murray Turoffin tavoin Delfoi-prosessissa laadullista ja argu-

mentatiivista (argumentative delphi) otetta, jossa konsensuksen saavuttaminen ei ole ensisijainen ta-

voite. Näkemysten ja perustelujen moninaisuus tuo esiin toisistaan poikkeavia perusteltuja tulevaisuu-

den mahdollisista kehityskuluista. (Kuusi 2013, 249 – 253.) 

 

Delfoi-menetelmässä asiantuntijatietoa käsitellään kolmen keskeisen piirteen avulla: panelistien tunnis-

tamattomuus (anonymity), usean kierroksen prosessi tai keskeytymätön vuorovaikutteinen kommen-

tointi rajattuina aikoina (iteration) sekä argumentointi ja palaute (feedback). Asiantuntijoilla on mahdol-

lisuus korjata kannanottojaan kierrosten aikana. Omien kannanottojen korjaukset perustuvat toisilta pa-

nelisteilta saatuun palautteeseen. Internetpohjaisissa sovelluksissa (eDelphi) kierrokset voivat korvautua 
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jatkuvana ja vuorovaikutteisena anonyymina kommentointina. Panelistien anonymiteetillä pyritään sii-

hen, että henkilöiden argumentit ja arviot väittelevät, eivät henkilöt. Kommentoinnin anonyymiys edis-

tää skenaarioiden ja heikkojen signaalien tunnistamista, koska asiantuntija voi esittää epävarmoja ja 

alustavia ajatuksiaan tutkimuksen aihepiiristä ”kasvojaan menettämättä”. Argument Delphi–menetel-

mässä korostetaan kuitenkin, että anonymiteettioikeus koskee vain argumentointivaihetta. Verkkoym-

päristöön suunnitelluissa eDelphi-ohjelmissa tutkimuksen manageri nousee esille neljäntenä keskeisenä 

tunnuspiirteenä edellisten Woudenbergin [1991] listaamien piirteiden lisäksi. (Kuusi 2013, 249, 254- 

263.) 

 

Delfoi-menetelmän avulla saadaan esille valitun asiantuntijaryhmän näkemys tulevaisuudesta ja siitä, 

mitä tulevaisuuden skenaariota pidetään todennäköisenä ja toivottavana vaihtoehtona. Tulevaisuus ja 

sitä koskeva tieto on sekä perusteltuja mielipiteitä, hiljaista tietoa että olettamuksia tulevaisuuden tuo-

mista eri vaihtoehdoista ja sen mahdollisuuksista tai kriiseistä. Delfoi-menetelmän käyttäjät tukeutuvat 

entistä enemmän Policy Delphi–ajattelutavan ja -menetelmän käyttöön skenaariotyöskentelyssä. Vaikka 

Delfoi-menetelmä on luonteeltaan laadullista tutkimusta, erityisesti verkkopohjainen tekniikka mahdol-

listaa myös kvantitatiivisiin mittaustuloksiin pohjautuvat trendiennakoinnit. (Kuusi 2013, 252–254; Lin-

turi & Rubin 2011, 14; Nyman 2006, 73–74.) 

 

Delfoi-menetelmän etuna pidetään sitä, että se mahdollistaa anonymiteetin suhteessa muihin vastaajiin 

kommenttien antamisessa kyselyn eri vaiheissa. Delfoi-menetelmässä etsitään joko konsensusta vastaa-

jien kesken tai tuodaan tarkasteluun vastaajien näkemyksistä kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja arvioi-

daan mahdollisten kehityskulkujen seurauksia ja hyväksyttävyyttä. (Nyman 2006, 74.)  

 

Delfoi-tekniikan prosessikaaviosta (KUVIO 1) saa kuvan menetelmän eri vaiheista. Prosessia suunni-

teltaessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota ajankäyttöön. Selkeä aikataulu koko prosessille ja erityi-

sesti vastauskierroksille nopeuttaa tutkimuksen toteutusta ja sitä kautta organisaation toiminnan kehittä-

mistä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 150.) 
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KUVIO 1. Delfoi -tekniikan prosessi eDelphi.org-verkkosovelluksen avulla (mukaillen Ojasalo ym. 

2015, 149)  

 

Tässä opinnäytetyössä, osana laadullista kotityöpalvelujen ennakointia, toteutettiin Delfoi-tekniikkaan 

perustuva asiantuntijakuuleminen eDelphi.org-verkkosovelluksen avulla. Menetelmässä asiantuntijapa-

neeli arvioi tutkijan tekemien tulevaisuuskysymysten pohjalta tulevaa kehitystä. Delfoi-kierrosten ai-

kana panelisteilta toivottiin vilkasta dialogia muiden asiantuntijoiden kanssa. Kahdella eDelphi-kierrok-

sella pohjustettiin skenaariotyöskentelyä. Tulevaisuuskysymyksissä huomioitiin PESTEA-kategorian 

mukaiset muutostekijät poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista, teknologisista, ekologisista ja arvoihin 

liittyvistä muuttujista. 

 

Hannu Linturi ja Metodix Oy ovat laatineet ohjeistuksen eli niin sanotun tiekartan Delfoi-tutkimuksen 

tekemiseen, kun tutkimuksen tekemisessä käytetään eDelphi -ohjelmistoversiota. Tiekartta toimii myös 

tarkastuslistana tutkimuksen eri vaiheissa. Prosessin tavoitteena on saavuttaa monipuolinen erilaisten 

tulevaisuuksien käsittely. Valmisteluvaiheessa asetetaan tutkimuskysymykset, rakennetaan paneeliym-

päristö kyselyineen ja valitaan asiantuntijat paneeleihin. (eDelphi-tiekartta 2017.) 
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2.3 Skenaariot  

 

Skenaariot kuuluvat osaksi nykyaikaista tulevaisuustutkimusta tiedon muokkaamisessa ja analysoin-

nissa. Skenaario on kuva mahdollisesta tulevaisuudesta. Skenaarion avulla tehdään yhteenveto tutki-

muksen tuotoksista, perustuipa tiedon hankinta kvantitatiivisiin menetelmiin ja data-aineistoon tai kva-

litatiivisiin menetelmiin. Tulevaisuustiedon analysoinnin tavoitteena on käsitellä tietoa niin, että sen 

avulla on helpompi laatia tulevaisuuden vaihtoehtoisia skenaarioita kokonaisvaltaisina, vaihtoehtoisina 

ja sisäisesti loogisina kehityspolkuina. Skenaario on oletukseen perustuva yrityksen toiminnasta luotu 

tulevaisuudenkuva, joka kuvaa yrityksen kehityspolun nykyhetkestä tulevaisuuteen sekä luonnostelee 

yrityksen tulevaisuuden toimintaympäristön. Skenaariotyöskentelyssä yrityksen toimintaympäristöstä 

rakennetaan vähintään kaksi vaihtoehtoista skenaariota. Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien rakentamisessa 

on keskeistä tuoda esille niin sanotun business as usual (BAU) -skenaarion rinnalle myös ei-toivottu, 

toivottu ja yllätyksellinen vaihtoehto. Ne ovat kuvausta siitä, millainen yritys voi ja haluaa olla omassa 

toimintaympäristössään. Skenaariotyöskentelyssä yrityksen toimintaympäristö käsittää sekä kilpailuym-

päristön että toimintaympäristön muutossuunnat poliittisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta, teknisestä, 

ekologisesta ja arvonäkökulmasta katsottuna (PESTEA). (Meristö 2013, 179–181; Leppimäki ym. 2003, 

139–153.) 

 

Toimintaympäristön muutoksia kartoitettaessa seulana on PESTEA-analyysi. Se varmistaa, että toimin-

taympäristön tulevaisuutta arvioitaessa näkökulmana on kokonaisuus, eikä vain yksittäinen katsanto-

kanta. Toimialatasolla luokittelussa apuna on Porterin malli kilpailuympäristöstä, joka puolestaan var-

mistaa asiakkaiden, hankkijoiden, kilpailijoiden, uusien korvaavien tuotteiden ja mahdollisesti alan uu-

sien tulokkaiden mukaan tulon tarkastelun suhteutettuna yrityksen omaan rooliin. Toimintaympäristön 

muuttujat toimivat kuviossa 2 esitetyllä tavalla. (Meristö 2013, 183.) 
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KUVIO 2. Organisaatio yleisen toimintaympäristön ja kilpailuympäristön kentässä (mukaillen Meristö 
2013, 181) 

 

Tulevaisuustaulukkomenetelmän ideana on, että muodostetaan taulukko kuvaamaan tulevaisuuden kan-

nalta keskeisiä muuttujia ja niiden toteutumisvaihtoehtoja. Russel Rhynen kehitti Field Anomaly Reali-

zation (FAR) -menetelmän vuonna 1970 amerikkalaisen koulutusjärjestelmän tulevaisuutta hahmottele-

vassa skenaariotyössä. Tulevaisuustaulukkomenetelmää käytetään FAR-menetelmän periaatteita nou-

dattaen. FAR-menetelmässä on neljä vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan kuva tarkastelta-

van aihealueen tulevaisuudesta. Toisessa vaiheessa kuvataan aihealueen vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. 

Kuva saadaan kokoamalla matriisi muuttujista ja niiden mahdollisista arvoista. Kolmannessa vaiheessa 

valitaan skenaarioiden pohjat kyselytutkimuksen vaihtoehdoista. Neljännessä vaiheessa rakennetaan 

skenaariot edellisen vaiheen polkujen pohjalta mahdollisista vaihtoehdoista. Taulukko sisältää paljon 

keskeistä tietoa tulevaisuuden kannalta. Taulukosta valitaan jokaisesta muuttujasta arvo niin, että valitut 

arvot sopivat loogisesti yhteen. Näin syntyy yksi tulevaisuudentila ja valitsemalla toisia lähtöarvoja saa-

daan useita erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuudentiloja: toivottuja ja pelättäviä. (Leppimäki ym. 2003, 

146–147.) 

 

Skenaarioiden laadinnassa voidaan hyödyntää tulevaisuustaulukkoa myös silloin, kun ennakointityön 

data on kerätty sähköisesti. Koko tiedostomassa istutetaan tulevaisuustaulukkoon, jossa kukin muutos-

tekijä muodostaa taulukon riviotsikon ja sarakkeet muodostavat eri maailmantilat eli skenaariot.  
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Tulevaisuustutkimuksen tuloksissa merkittävää ei ole se, miten hyvin yksittäinen skenaario toteutuu 

vaan se, miten kattavasti mahdolliset tulevaisuudentilat on pystytty kartoittamaan ja se, mikä vaikutus 

tehdyillä skenaarioilla on tulevaisuutta koskeviin päätöksiin. Skenaariotyöskentely organisaation suun-

nittelutyössä on työskentelytapa, joka sisältää erilaisia menetelmiä ja työkaluja. Skenaariot voivat toimia 

myös viestinnän apuna, koska ne kiinnittävät huomion muuttujiin. Tulevaisuuskuvilla on myös moti-

voiva vetovoima, joka perustuu siihen, että syntynyt kuva, skenaario, tulevaisuudesta antaa toivoa vai-

kutusmahdollisuudesta sekä omaan että yhteisön tulevaisuuteen. (Jarva 2013, 155–156; Meristö 2013; 

179–181; Leppimäki ym. 2003, 139.) 

 

 

2.4 Aikuiskoulutuksen osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi  

 

Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin tavoitteena on selvittää, kuinka paljon ja minkälaista koulu-

tusta tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. Ennakointi voi olla joko määrällistä, laadullisesta tai molem-

pia. Lähtökohtana ennakoinnille on useimmiten tulevaisuuden työvoiman tarve. Tällöin ennakointiin 

liittyvät keskeisesti myös toimialojen, ammattien ja ammattiryhmien sekä niihin läheisesti liittyvien 

klustereiden ennakointi. (Opetushallitus 2017.) 

 

Opetushallitus ennakoi valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita 
(määrällinen ennakointi) sekä kehittää osaamistarpeiden (laadullinen) ennakointia. En-
nakoinnin taustalla on laaja yhteistyöverkosto, jonka muodostavat eri ministeriöt, tutki-
muslaitokset, alueviranomaiset sekä työmarkkinajärjestöt. (Opetushallitus 2017.) 

 

 

2.4.1 Suomi osaamisen kasvu-uralle – Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän 17.9.2014 koulutustarpeiden ennakoinnin koordinoin-

tiin. Työryhmä luovutti Suomi osaamisen kasvu-uralle – Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle -

muistion 10.6.2015. Työryhmä toi esille loppuraportissaan, että Suomen elinkeinorakenteessa kasvun 

mahdollisuuksia on erityisesti teollisessa internetissä, bio- ja kiertotaloudessa, cleantechissä, luovilla 

aloilla sekä hyvinvointiklusterissa. Digitaalisuus mahdollistaa tuottavuuden kasvun tulevaisuudessa 

sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa. Digitaaliseen palvelutuotantoon ja käyttäjälähtöisiin inno-

vaatioita edellyttäviin työtehtäviin syntyy uusia työpaikkoja. Tällä hetkellä vahvojen ja työllistävien toi-

mialojen, kuten sosiaali- ja terveysalan, työvoimapoistuman korvaamiseen ja osaamisen kehittämiseen 
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tarvitaan vahvaa panostusta alan riittävän koulutustarjonnan turvaamiseksi ja työvoimareservin hyödyn-

tämiseksi. Työryhmän esitykset pohjautuvat Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) toimi-

aloittaista työllisyyttä kuvaaviin politiikkaskenaarioihin sekä Opetushallituksen laatimiin koulutustar-

peiden ennakointituloksiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 5.) 

 

Työryhmä esitti koulutustarjonnan tavoitteet vuodelle 2020. Koulutuksen sisältöjen, oppimisympäristö-

jen sekä koulutus- ja tutkintojärjestelmän kehittäminen työelämän osaamistarpeiden mukaisesti nähtiin 

tärkeäksi. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhteensovittaminen edellyttää koulutuksen eri ohjauskei-

nojen samanaikaista kehittämistä ja vaikutusten arviointia. Työryhmän mukaan Suomen asema koulu-

tuksen järjestäjänä on muuttumassa. Oppimistulokset osoittavat, että suomalainen osaamis- ja koulutus-

taso ei ole enää nousujohteista. Ongelmana nähdään myös se, että koulutuksen tasa-arvo ei toteudu ja 

sosiaalinen tausta vaikuttaa oppimistuloksiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 3-5.) 

 

Yhteiskunnallisina haasteina työryhmä näkee työllisyysasteen kehityksen, elämänhallinnan, hyvinvoin-

nin ja osallisuuden heikkenemisen. Julkisen sektorin taloudellisten voimavarojen väheneminen edellyt-

tää toimintojen uudelleen arviointia. Hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen edellyttää toimintojen ra-

kenteiden ja ohjauksen uudistamista sekä uusia tapoja palveluiden järjestämiseen. (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö 2015, 8.)  

 

Raportin mukaan uusien työpaikkojen syntymisen edistämiseksi tarvitaan toimia elinkeino- ja yritysra-

kenteen monipuolistamiseksi ja yrittäjyyden tukemiseksi. Taloudellisen tilanteen vaihtelu ja tuotantora-

kenteen muutoksiin liittyvät ongelmat sekä väestön ikääntymisen seuraukset aiheuttavat julkisen talou-

teen kestävyysongelmia. Työryhmän mainitsema politiikkaskenaario perustuu ajatukseen nopeasta ko-

konaistuotannon kasvusta. Julkisen sektorin työpaikat vähenevät sosiaali- ja terveyssektoria lukuun ot-

tamatta. Työpaikat siirtyvät yhä enemmän palvelutoimialoille, joilla nopeimmin kasvavia aloja ovat so-

siaali- ja terveyspalvelut, muut yksityiset palvelut, rahoituspalvelut ja liike-elämän palvelut sekä infor-

maatio- ja viestintäpalvelut. Digitaalisuus mahdollistaa, julkisissa ja yksityisissä palveluissa, tuottavuu-

den lisääntymisen uusien työpaikkojen syntyessä digitaaliseen palvelutuotantoon sekä käyttäjälähtöisiin 

innovaatioihin. Teknologia ja digitaalisuus mahdollistavat tuottavuuden parantumista erityisesti hyvin-

vointi- ja sosiaali- ja terveyspalveluissa käyttäjälähtöisyyden sekä laadun parantamisen osa-alueilla. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 8-9.) 
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Ennakointiprosessin aikana työryhmä tunnisti toimialoja, joilla työvoiman tyydyttämiseksi tarvitaan 

kaikkien työvoimareservien hyödyntämistä. Tilanne oli tämä erityisesti siivousalalla, kiinteistönhuolto-

alalla, rakennusalalla, kuljetusalalla, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla sekä kemianteollisuudessa. (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö 2015, 73.) 

 

Tilastokeskuksen (2008, 2014) toteuttamissa aikuiskoulutusta käsittävissä tutkimuksissa vastaajilta ky-

syttiin näkemyksiä aikuiskoulutustarpeista sekä koulutuksen vaikuttavuudesta ja hyödyistä. Aikuiskou-

lutuksen tarve koettiin kasvavaksi vuodesta 2006 vuoteen 2012. Koulutuksen vaikuttavuuden koettiin 

kasvaneen ja usko aikuiskoulutuksen tarpeellisuuteen oli lisääntynyt. Vastaukset kertovat aikuiskoulu-

tuksen ja -oppimisen merkityksen kasvusta ja siitä, että työn ja työmarkkinoiden muutoksiin on pystytty 

vastaamaan. Aikuisväestön osaamisen kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä ja suhdanteista riippuma-

tonta ammatillista koulutusta, jossa on mahdollisuus joustavuuteen sekä nopeaan reagointiin akuuteissa 

koulutustarpeissa. Maahanmuuttajien pätevöittämiseen liittyvään koulutukseen tarvitaan myös lisäpa-

nostuksia, samoin kuin heidän aikaisemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2015, 75.) 

 

Tulevaisuudessa on olennaista koulutussisältöjen uudistaminen digitaalisten palvelujen avulla sekä huo-

mion kiinnittäminen oppimisympäristöjen ja pedagogiikan monimuotoistumiseen ja koulutuksen saavu-

tettavuuden parantamiseen. Koulutuksessa on yhä tärkeämpää mahdollistaa opintojen valinta monialai-

sesti eri opintoalojen, koulutusalojen ja koulutusasteiden välillä ja mahdollistaa työssäolon ja koulutuk-

sen vuorottelu. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 5.) 

 

 

2.4.2 Esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista 

 

Aikuiskoulutuksen näkökulmasta koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointia ei juurikaan ole kehitetty 

Suomessa, ja näin ollen ennakointiin ei ole valtakunnallisen tason mallia tai menetelmää. Opetushalli-

tuksen mukaan tulevaisuuden haasteiden vuoksi ennakointimenetelmiä on syytä tarkastella laajasti sekä 

aikuiskoulutuksen sisällön että ennakoinnin menetelmällisestä näkökulmasta. Opetushallituksen ja ope-

tus- ja kulttuuriministeriön (2013–2015) tulossopimuksen yhtenä tavoitteena oli laatia esiselvitys aikuis-

koulutuksen ennakointimalliksi, jolla tuotetaan valtakunnan tasolla aikuiskoulutusta käsittäviä enna-

kointituloksia. Esiselvitys ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen ennakointimallista julkaistiin 

tammikuussa 2015. Selvityksen tavoitteena oli arvioida tulevaisuuden toimintaympäristön muutosten 

vaikutusta ennakointiedon tarpeisiin. (Leveälahti, Savioja, Hanhijoki & Nieminen 2015, 5-7.) 
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Esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista oli osa valtakunnallista aikuiskoulutuksen ennakointi-

projektia, jossa tavoitteena oli kehittää ja pilotoida aikuiskoulutuksen ennakointimallia. Opetushallituk-

sessa on meneillään Euroopan sosiaalirahaston tukema Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi-

projekti. Projekti toteutetaan ajalla 1.8.2015–31.7.2018. Projektin tavoitteena on kehittää ja pilotoida 

aikuiskoulutuksen ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita. 

Esiselvitys sisältää ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen valtakunnallisen ennakoinnin viite-

kehyksen. (OPH 2016; Leveälahti ym. 2015, 5.) 

 

Opetushallinnon valtakunnallisen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden määrällisen ennakoinnin 

tarkoituksena on tarjota perusteltuja näkemyksiä koulutussuunnittelun, päätöksenteon ja toiminnan pe-

rustaksi. Koulutustarpeen ennakoinnin tavoitteena on edistää osaavan työvoiman saatavuutta toimiala- 

ja ammattirakenteen kehityksen mukaisesti. Osaamistarpeiden laadullinen ennakointi luo edellytyksiä 

työmarkkinoiden osaamistarpeiden muutoksiin vastaamiseen. Ennakointitiedolla voidaan vaikuttaa 

myös alan koulutukseen hakeutumiseen silloin, kun ennakointitieto nostaa esille työllisyys- ja työvoi-

matarpeita. Selvityksen tavoitteena oli luoda käsitys tulevaisuuden toimintaympäristön muutosten vai-

kutuksesta ennakointiin. Työn tueksi Opetushallitus tilasi Gaia Consulting Oy:ltä klusteriennakoinnin 

esiselvityksen, eli kyse oli toimialat ylittävästä osaamistarpeiden ennakoinnista. Klusteriennakoinnin ta-

voitteena oli täydentää toimialakohtaista ennakointia erilaisin menetelmin jossa työvoima- ja koulutus-

tarpeiden määrällinen ja laadullinen ennakointi voidaan liittää yhteen. (OPH 2016; Leveälahti ym. 2015, 

5, 53; Vaahtera, Sepponen, Larvus & Hjelt 2016, 4.)  

 

Ammatillisesti suuntautuneessa aikuiskoulutuksessa on pidetty tärkeänä toteuttaa samanaikaisesti ana-

lyysiä koulutus- ja tutkintojärjestelmän rakenteen kehittämisestä, opetuksen sisällöllisistä muutostar-

peista sekä koulutustarpeiden ja koulutustarjonnan suuntaamisesta eri aloille. Aikuiskoulutuksen enna-

kointimallin esiselvityksen yhtenä johtopäätöksenä on, että ensivaiheessa kootaan valtakunnallista stra-

tegisen, operatiivisen ja reaktiivisen tason ennakointitietoa. Strateginen tieto antaa pitkän aikavälin vii-

tekehyksen aikuiskoulutuksesta ja luo pohjaa eri toimialojen rajat ylittävien pitkän aikavälin koulutus- 

ja osaamistarpeiden ennakointiin. Klusteriennakoinnin avulla tutkitaan eri toimialojen samoilla tehtävä-

tasoilla toimivien osaamisen kehittämistä. Tavoitteena on ennakoida niitä osaamisia, joita tarvitaan eri 

toimialat ylittävissä työtehtävissä. (Leveälahti ym. 2015, 7, 181, 203–205.) 
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3 HYVINVOINTIKLUSTERI ENNAKOINNIN KOHTEENA 

 

 

Tässä luvussa kuvataan hyvinvointiklusterin määritelmiä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämi-

sen ja tuottamisen linjauksia. Uutta sosiaalihuoltolakia (1301/2014) ja SOTE-uudistusta käsitellään ko-

tityöpalvelujen tuottamisen näkökulmasta. Lisäksi kotityöpalveluun liittyviä käsitteitä avataan luvun lo-

pussa. 

 

3.1 Hyvinvointiklusteri  

 

Klusteri on käsite, jonka avulla voidaan tarkastella elinkeinoelämän ja yhteiskunnan voimasuhteita. 

Klusterikuvaus sisältää kuvauksen klusterille tyypillisestä ydinalasta ja sen toimintaa tukevista lähi- ja 

tukialoista. Määriteltyjen alatoimialojen yhteistoiminnan kautta kuvataan tulevaisuuden toimintatapoja.  

Klusteria käsitteenä on käsitelty myös luvussa 2.1.1, ja tässä luvussa klusteriennakoinnin näkökulma 

keskittyy hyvinvointi, sosiaali- ja terveysalaan. (Haltia, Ilola, Nyyssölä, Roisko & Sallinen 2011, 27.) 

 

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) määritteli Tulevaisuusluotain -hankkeessa klusterin seuraavasti: 

 

Klusteri ymmärretään toimittajien, tuottajien, asiakkaiden ja kilpailijoiden muodosta-
maksi yhteenliittymäksi, joka edistää tehokkuutta, kasvattaa erikoistumista ja tuottaa kil-
pailuetua. Klusteri on verkostojen verkosto, jossa toimijat tekevät samanaikaisesti yhteis-
työtä keskenään, mutta myös kilpailevat toistensa kanssa. (Haltia ym. 2011, 28 [EK 2006 
Tulevaisuusluotain].) 
 

Kuusen (2008) mukaan klusteripohjainen tarkastelu on hyödyllistä silloin, kun voidaan arvioida tulevai-

suuden työvoima-, osaamis- ja koulutustarpeita ja hahmottaa erilaisia skenaarioita vaihtoehtoisten tule-

vaisuuskuvien tilanteista, joissa yhden alan kehittyminen tai taantuminen vaikuttaa oleellisesti toisten 

alojen tulevaisuuteen. Klusteriajattelun hyödyntämistä ennakoinnissa voidaan perustella arvioitaessa 

suurten globaalisten ilmiöiden vaikutuksia samanaikaisesti usealla alalla ja kun halutaan kytkeä enna-

kointi niille aihealueille, joiden katsotaan parhaiten vastaavan yhteiskunnan tarpeisiin pitkällä aikavä-

lillä. (Kuusi 2008, 22.) 

 

Sosiaali- ja terveysala on klusteriennakoinnin näkökulmasta kiinnostava, koska ikääntyneiden väestö-

osuus kasvaa Suomessa ja eliniän pidentymistä pidetään merkittävänä yhteiskuntapoliittisena saavutuk-

sena, etenkin kun suomalaiset ovat terveempiä kuin koskaan aikaisemmin. Ikärakenne tuo kuitenkin 
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tullessaan myös suuria haasteita, ja väestön ikääntyminen lisää sosiaaliturvan menoja palvelutarpeen 

kasvaessa. Sosiaalimenoja kasvattavat eniten vanhustenhoito- ja terveydenhuoltomenot. Vuonna 2010 

Suomessa 17,5 % väestöstä oli yli 65 vuotiaita, 2016 heitä oli 20,9 %. Vuoden 2015 väestöennusteen 

mukaan yli 64-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 20,9 prosentista 26 pro-

senttiin vuoteen 2040 mennessä. Myös yksinasuvien määrä kasvaa vanhemmissa ikäryhmissä. (Ruotsa-

lainen 2016; Staff, Parjanne & Heinämäki 2016, 6-8; Väestörakenne 2016.)  

 

Hyvinvointiklusteri voidaan määritellä ihmisten hyvinvointiin kohdistuvaksi palvelutuotannoksi. Tässä 

tutkimuksessa hyvinvointiklusteriin sijoitettiin sosiaali- ja terveysala sekä kotityöpalveluala, osin myös 

turvallisuus- ja tietotekniikka-ala. Tutkimusaineiston hankintaa käsittelevässä luvussa 4.4 on kuvattu 

tähän tutkimukseen klusteriennakoinnin esiselvityksestä valittu tausta-aineisto (TAULUKKO 2). Ai-

neisto luokitellaan kuuluvaksi hyvinvointiklusteriryhmään. Aineistossa esiintyvät muun muassa hyvin-

vointi- ja turvallisuusala, sosiaali-ja terveyspalvelut pääkaupunkiseudulla sekä vanhuspalvelut. Hyvin-

vointiklusterille on ominaista se, että osaamisella pyritään tuottamaan hyvinvointia ihmisille, klusteri 

”työstää” ihmistä. (Haltia ym. 2011, 27; Vaahtera ym. 2016, 17.) 

 

 

3.2 Sosiaalihuollon voimassa oleva lainsäädäntö  

 

Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) tuli voimaan huhtikuun alusta 2015. Lakia sovelletaan kunnalliseen 

sosiaalihuoltoon, ja siihen sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä muun 

lainsäädännön mukaiset sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. Lain piirissä ovat kaikki asiakkaat lapsista 

vanhuksiin. Lain tavoitteena on poistaa tai häivyttää tuen hakemisen esteitä järjestämällä sosiaalipalve-

luja muiden palvelujen yhteydessä. Laki edellyttää, että kuntalaisille kerrotaan selkeästi heidän oikeu-

tensa palvelujen saamiseksi. Sosiaalihuollolla on erityinen tehtävä eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vä-

hentämisessä. Valtio tukee lakiuudistuksen toteuttamista hallituksen kärkihankkeiden avulla. (Sosiaali-

huoltolain soveltamisopas 2017, 13–15.) 

 

Asiakaslähtöisyys on lain valmistelun keskeisimpiä periaatteita, sillä se luo arvoperustan sosiaalihuollon 

toiminnalle. Palvelut tulee järjestää asiakkaan tarpeet huomioiden, ei organisaation. Asiakas osallistuu 

itse palvelutoiminnan suunnitteluun yhdessä palvelun tarjoajan kanssa. (Sosiaalihuoltolain soveltamis-

opas 2017, 16.) 

 



19 
 

Uutta sosiaalihuoltolakia sovelletaan kunnalliseen sosiaalihuollon järjestämisessä, lain 14 §:ssä luetel-

laan sosiaalihuoltoon kuuluvat palvelut. Sosiaalihuoltolain 3 luvussa määritellään muun muassa kotipal-

velujen sisältö § 19. Tähän tutkimukseen liittyvät, sosiaalihuoltolain sosiaalihuoltoon kuuluvat palvelut 

kotipalvelu (§19) ja kotihoito (§20) on kuvattu tarkemmin tämän opinnäytetyön luvussa 3.5 Kotityöpal-

velut. (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017, 17.) 

 

Sosiaalihuoltolain soveltamisala rajoittuu kunnalliseen sosiaalihuoltoon, mutta palveluja koskevia sään-

nöksiä sovelletaan myös yksityisiin palvelujen tuottajiin siten kuin yksityisistä sosiaalipalveluista anne-

tussa laissa (922/2011) säädetään. Lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) tarkoituksena on var-

mistaa asiakkaan oikeus laadukkaisiin sosiaalipalveluihin. Lain 5 §:ssä kuvataan yksityisen sosiaalipal-

velujen tuottajan vastuu palvelujen laadusta sekä asiakkaan oikeudesta palvelu-, hoito-, huolto tai kun-

toutussuunnitelmaan. Palvelujen on perustuttava sopimukseen tai hallintopäätökseen. Yksityisen sosi-

aalipalvelujen tuottajan on vastattava, että asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille ase-

tetut vaatimukset. Palvelujen tuottajan on laadittava toiminnan varmistamiseksi omavalvontasuunni-

telma. Suunnitelmasta on käytävä ilmi kaikki palvelujen tuottajan sosiaalipalvelut. Suunnitelma on jul-

kinen asiakirja ja sen toteutumista on seurattava. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VAL-

VIRA) antaa määräyksiä suunnitelman sisällöstä, sen laatimisesta ja seurannasta. (Laki yksityisistä so-

siaalipalveluista 922/2011; Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017, 22.) 

 

 

3.3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta, tarve ja kysyntä 

 

Suomen perustuslaki turvaa sosiaali- ja terveydenhuollon maassamme kaikille tasa-arvoisesti ja oikeu-

denmukaisesti. Toiminnan tavoitteeksi on määritetty myös taloudellinen tehokkuus ja sosiaalinen yh-

teenkuuluvuus. Sosiaali- ja terveyspalvelujen avulla pyritään edistämään myös terveyttä ja turvalli-

suutta. Poliitikot ovat yleisesti yhtä mieltä siitä, että palvelujen saatavuus on taattava koko väestölle. 

Palveluilta edellytetään vaikuttavuutta, tehokkuutta ja laadukkuutta sekä niiden on vastattava asiakkai-

den ongelmiin. ([Saltman ja Busse 2002, 3-6, 14] Nyman 2006, 36–37, 45.) 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeet, kysyntä ja tarjonta linkittyvät toisiinsa [Nylander ym. 2003]. Mi-

käli on olemassa palvelun tarjontaa, jota asiakkaalla on mahdollisuus hankkia, voidaan sanoa, että pal-

velun tarve synnyttää palvelujen kysyntää. Tosin palvelujen kysyntää voi syntyä, vaikka tarvetta palve-

lulle ei olisikaan, ja toisaalta vaikka palveluntarve olisi olemassa, aina ei silti synny kysyntää. Tämä voi 

johtua siitä, että palvelua ei ole saavutettavissa. Nylander ym. (2003) mukaan palvelujen kysyntä syntyy 
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silloin, kun palveluille löytyy maksaja. Toisin sanoen, jos maksukykyistä asiakasta ei ole, ei ole myös-

kään kysyntää. Kaikkeen syntyvään kysyntään vastaaminen ei ole todennäköistä. Terveys- ja hyvinvoin-

tipalvelujen kysyntää syntyy jatkuvasti ja samalla syntyy myös uutta palvelujen tarjontaa. Kysyntä voi 

syntyä myös niin sanotusta herätetystä tarpeesta, ja silloin palvelujen käyttö voi johtaa yhteiskunnan 

kannalta perusteettomaan palvelujen ylikäyttöön. (Nyman 2006, 40- 41.) 

 

Käytännön tasolla, terveydenhuollon järjestelmissä ja palvelujen tuotannossa suhteessa tavoitteisiin on 

havaittavissa ristiriitaa. Väestörakenteen muutoksen aiheuttama palveluiden tarpeen muutos ohjaa muut-

tamaan prosesseja, mihin teknologinen kehitys tarjoaa mahdollisuuksia. Palvelujen järjestäjän (kaupun-

gin, kunnan), palvelujen tuottajan (julkisen sektorin, yrityksen tai yhteisön) ja asiakkaan tavoitteet voivat 

erota toisistaan. Palvelujen järjestäjä kiinnittää huomionsa käytettyihin resursseihin suhteessa saavutet-

tuihin päämääriin. Palvelujen tuottajan kannalta tärkeintä on suoritteiden, esimerkiksi hoitopäivien, 

suhde käytettyihin taloudellisiin tai henkilöstöresursseihin. Asiakkaan näkökulmasta tärkein kriteeri ta-

voitteiden saavuttamiseen on vaikuttavuus eli toimintakyvyn suhde kustannuksiin. Palvelujen järjestä-

jällä ja asiakkaalla tulisi olla yhteneväiset tavoitteet. Palveluja tuottavan yrityksen toimintaa ohjaava 

markkinamekanismi ei kuitenkaan välttämättä aina toteuta yhteiskunnan toiminnalle asettamia velvoit-

tavia tavoitteita. (Nyman 2006, 37.) 

 

 

3.4 Hyvinvointi ja terveys – hallitusohjelman tavoite  

 

Hallitusohjelman toimeenpanosta vuosille 2015–2019 voidaan nostaa sosiaalipalveluina kotiin tuotetta-

via kotipalveluja koskevana talouspolitiikan linjauksena, että vanhusten hoitopalvelut otetaan soveltuvin 

osin kotitalousvähennyksen piiriin. Hyvinvointi ja terveys -strategian hallitusohjelman tavoitteena on 

muun muassa ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavien palvelujen tehostaminen sekä omaishoidon vah-

vistaminen. Vanhuspalvelulain toteuttaminen varmistetaan kotihoitoa lisäämällä ja eri asumismuotoja 

kehittämällä. Tavoitteena on kohdentaa määrärahoja myös lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden 

turvaamiseksi. Hallituskauden kärkihankkeen, kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken 

ikäisten omaishoitoa, tavoitteena kotityöpalvelujen näkökulmasta on, että iäkkäillä on mahdollisuus ny-

kyistä yhdenvertaisimpiin ja paremmin koordinoituihin ja kustannusten kasvua hillitseviin palveluihin. 

(Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeet 2017; Staff ym. 2016, 15.) 

 

Hankkeen tavoitteena on uudistaa iäkkäiden palveluja vahvistamalla vanhuspalvelulain toimeenpanoa. 

Uudistuksessa apuna käytetään myös alan tutkimusten esiin nostamia laatupoikkeamia niitä korjaamalla. 
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Hankkeessa pyritään luomaan palvelujen järjestelmä, joka on asiakaslähtöinen, kustannusvaikuttava ja 

hyvin yhteen sovitettu palvelujen kokonaisuus. Uudistuksessa korostuu kotiin annettavien palvelujen 

ensisijaisuus. Toimintakykyisyyttä lisäävät palvelut ja monialainen kuntoutus nousevat nykyistä kiin-

teämmäksi osaksi kotiin tuotettavissa palvelujenkokonaisuudessa. Palvelujärjestelmä mallinnetaan, ja 

käynnistetään kuntakohtaiset kokeilut. Hankkeen avulla halutaan vahvistaa ja vakiinnuttaa muun muassa 

iäkkäiden perhehoito kiinteäksi osaksi iäkkäiden palveluvalikkoa. (Sosiaali- ja terveysministeriön hank-

keet. 2017.) 

 

 

3.5 Sote- ja maakuntauudistus  

 

Historiallista hallinnollista uudistusta viedään yhdessä palvelusisällön muutoksen kanssa läpi, kun uu-

distetaan Suomen julkisen hallinnon tehtäviä valtion, maakunnan ja kunnan tasolla. Samalla uudistetaan 

sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta, palvelua ja rahoitusta. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 

vuoden 2020 alusta. Itsehallinnolliset 18 maakuntaa tulevat järjestämään kaikki alueensa sosiaali- ja 

terveyspalvelut. Tämä tulee vähentämään huomattavasti sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisestä jär-

jestämisestä vastaavien organisaatioiden määrää. Uudistuksen tavoitteena on parantaa muun muassa pal-

velujen alueellista johtamista. (Alueuudistus 2017.) 

 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle (3/2017) on maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon jär-

jestämisestä, kehittämisestä, ohjauksesta, valvonnasta sekä uudistusten voimaanpanolaki ja lakiuudis-

tusten edellyttämät muutokset muuhun lainsäädäntöön. Laeissa säädetään maakuntien muodostumisesta 

sekä niiden itsehallinnosta ja toiminnan rahoitusta koskevasta säätelystä. Osana Sosiaali- ja terveyden-

huoltouudistusta (SOTE-uudistus) valmistellaan myös lakia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. 

Laki kumoaisi voimassa olevan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain ja yksityisestä terveyden-

huollosta annetun lain. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen tavoitteena on ka-

ventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, yhdenvertaistaa palveluja sekä hillitä kustannusten kasvua ja kuroa 

umpeen julkisen talouden kestävyysvaje. Tavoitteena on myös vahvistaa peruspalveluja ja hyödyntää 

digitaalisten palvelujen tuomia mahdollisuuksia paremmin. Uudistuksen yhteydessä säädetään valinnan-

vapauslainsäädäntö, jonka turvin yksilöllä on mahdollisuus valita palvelut julkisen, yksityisen tai kol-

mannen sektorin tuottajien välillä. SOTE-uudistuksen keskeinen tavoite, hyvinvointi- ja terveyserojen 

kaventaminen, toteutuu asiakaskeskeisen palveluintegraation avulla, jossa pyritään parantamaan palve-

lujen toimivuutta yhdenvertaisella tavalla. (Alueuudistus 2017; Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-

mislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi 2016,14.) 
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Hallitus antoi maaliskuussa 2017 eduskunnalle esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uu-

distusta koskevaksi lainsäädännöksi. Ohessa tiivistelmä hallituksen esityksen keskeisistä sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevista asioista. 

 
Lakiehdotusten mukaan maakunta järjestää julkisesti rahoitetut sosiaali- ja terveyspalve-
lut. Se tarkoittaa, että maakunta suunnittelee, johtaa ja rahoittaa sosiaali- ja terveyspal-
velujen kokonaisuutta alueellaan. Ehdotuksen mukaan palveluja tuottaa maakunnan liike-
laitos. Lisäksi palveluja voivat tuottaa muut julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toi-
mijat. Maakunta vastaa siitä, että palveluista muodostuu asiakkaille sujuvat kokonaisuu-
det ja palvelu- ja hoitoketjut. Kunnat eivät enää järjestä tai rahoita sosiaali- ja terveys-
palveluja. Kuntien tehtäväksi jää kuitenkin edistää hyvinvointia ja terveyttä. (Tiivistelmä 
sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöstä 2.3.2017.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriössä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, on tehty tiivistelmä valmistellun 

ja lausuntokierrokselle (3.11.2017) lähetetyn valinnanvapauslakiluonnoksen keskeisistä sisältökohdista. 

Alla olevaan luetteloon on nostettu kotityöpalvelujen näkökulmasta tämän tiivistelmän keskeiset asiat: 

 

o Sote-keskuksissa on saatavilla perusterveydenhuollon ja eräitä erikoissairaanhoi-
don palveluja sekä sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi maakunnan lii-
kelaitos tarjoaa sote-keskusten yhteydessä sosiaalihuollon konsultaatioita ja ar-
vioi, onko asiakkaalla tarvetta saada sosiaalipalveluja. 

o Asiakkaan valinnanvapauden edistämiseksi otetaan käyttöön asiakasseteli ja hen-
kilökohtainen budjetti laissa säädetyissä ja maakunnan lain nojalla päättämissä 
palveluissa.  

o Maakunnan liikelaitoksen tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella anne-
tulla asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla asiakkaalla on mahdollisuus 
valita yksityinen palvelun tuottaja. Asiakas voi aina kieltäytyä hänelle tarjotusta 
asiakassetelistä tai henkilökohtaisesta budjetista, jolloin maakunnan liikelaitoksen 
tulee toteuttaa asiakkaan palvelut muulla tavoin. 

o Asiakasseteliä käytetään muun muassa erilaisissa asumispalveluissa ja henkilö-
kohtaista budjettia vanhusten ja vammaisten palveluissa.  

o Valinnanvapausjärjestelmä otetaan vaiheittaisesti käyttöön vuodesta 2020 alkaen. 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.) 
 

Valinnanvapausmalli tarjoaa mahdollisuuden palvelujen nykyistä monipuolisempaan valintaan ja pää-

töksentekoon. Kasvava valinnanvapaus voi suoran valinnan palveluissa tuoda esteitä palvelusetelillä asi-

oimiseen. Asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin saaminen perustuu tarpeen arviointiin ja sen 

myötä päätettäviin palveluihin. Valinnanvapausmalli ei toimi, jos palveluohjaajan osaaminen ja tarjolla 

oleva tieto palveluista on riittämätön. Lakiluonnoksesta ei ilmene, miten palveluohjauksen laadunval-

vonta toteutetaan. (Hammar 2017.) 
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3.6 Kotiin tuotettavat palvelut   

 

Kotihoito, kotipalvelu, kotihoitopalvelu, kotityöpalvelu tai kotitalouspalvelu eivät käsitteinä välttämättä 

anna kuvaa siitä, mitä palvelut pitävät sisällään ja mitä eroavaisuuksia niillä on. Lainsäädännössä ja 

toimialaluokituksessa kotiin tuotettavat palvelut määritellään hieman eri tavoin. Muun muassa sosiaali-

huoltolain, Tilastokeskuksen toimialaluokituksen ja verohallinnon määritykset poikkeavat toisistaan. 

(Partanen & Sulasalmi 2012, 8.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kotipalvelujen lainsäädännöstä. Perustuslain mukaan, julkisen val-

lan velvoitteena on edistää kansalaisten hyvinvointia. Jokaisella on oikeus riittäviin sosiaali-ja terveys-

palveluihin ja huolenpitoon. Kotipalvelutoiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin. Laissa säädetään, mitä 

ja miten sosiaalipalveluja kunnan on tuotettava. Kotipalvelu on kunnan järjestämää palvelua ikäihmi-

sille, vammaisille ja sairaille tai henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut. Kotipalvelu auttaa ja tu-

kee asiakasta, jotta kotona selviytyminen arkisista ja henkilökohtaisista toiminnoista olisi mahdollista. 

(Sosiaalipalvelut 2017.) 

 

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) luvussa 3 on kuvattu sosi-

aalipalvelut. Luvun 19 §:ssä määritellään kotipalvelut seuraavasti: 

 
Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, 
lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien 
tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.  
 
Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimin-
takykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henki-
löille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä ja toi-
minnoista.  
 
Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalve-
luja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.  
Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön 
kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista 2 momentissa mainit-
tujen syiden vuoksi. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.) 
 

Kotipalvelun sisällön painopiste on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja asiakkaan tukemisessa 

jokapäiväisissä toiminnoissa. Tarpeen mukaan asiakkaalle järjestetään niitä palveluja, joista hänen ei ole 

mahdollista selviytyä itse. Kotipalvelun tukipalveluina järjestetään esimerkiksi siivous- ja ateriapalve-

luja. Peseytymisessä avustaminen on osa kotipalvelua, samoin kuin vaatehuolto. Lisäksi kotipalveluun 
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kuuluvat tukipalveluina kauppa-ja asiointipalvelut sekä sosiaalisista kanssakäymistä edistävät palvelut. 

Tukipalvelut täydentävät muuta kotipalvelua antamalla henkilökohtaista huolenpitoa. Juuri näistä sosi-

aalihuoltolain tukipalveluina tuotetuista palveluista on kyse kun puhutaan kotityöpalveluista. Kodin ul-

kopuolella asiakkaan tukeminen voi kohdistua esimerkiksi pankki- ja internetpalvelujen käyttöön liitty-

vään ohjaukseen ja tukeen. Kaikessa, kotipalveluissa ja kotityöpalveluissa, on tärkeää rakentaa palve-

luista sellaisia, jotka vastaavat henkilön tai perheen tuen ja avun tarvetta. (Sosiaalihuoltolain sovelta-

misopas 2017, 60.) 

 

Kotityöpalvelut, tukipalveluina tuotetut sosiaalihuollon kotipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palve-

luita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalveluita voi saada myös henkilö, joka ei 

tarvitse muita kotipalvelun tai kotihoidon palvelua. Oikeutus tukipalveluun perustuu asiakkaan toimin-

takyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Kunta voi tuottaa tu-

kipalvelut itse tai ostaa ne yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluja saa kunnan kotipalvelun, kotihoidon 

tai vanhus- tai vammaispalvelujen kautta esimerkiksi kunnan myöntämällä palvelusetelillä, jolloin pal-

velu ostetaan kunnan hyväksymiltä palveluntuottajilta. Tukipalveluja voi ostaa myös suoraan yksityisiltä 

palvelujen tuottajilta ja saada näin hyväkseen verotuksen kotitalousvähennyksen. (Sosiaalipalvelut 

2017.) 

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) sosiaalipalveluja määrittelevässä 20 §:ssä kotihoito kuvataan seuraa-
vasti: 
 

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:ään sisältyvien kotisai-
raanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014). 
 

 
Kotihoito on yhdistelmä sosiaalihuoltolakiin perustuvasta kotipalvelusta, 19 § mukaisesti, ja terveyden-

huoltolakiin perustuvasta kotisairaanhoidosta, 25 § mukaisesti. Merkittävä osa vakituisen palvelun pii-

rissä olevista asiakkaista käyttää sekä kotipalvelua että kotisairaanhoitoa eli kotihoitopalveluja. (Sosiaa-

lihuoltolain soveltamisopas 2017, 59–63.) 

 

Verohallinto määrittelee kotona tehtävää työtä kotona teetetyksi tavanomaiseksi kotitalous- ja hoiva- tai 

hoitotyöksi. Verohallinto ohjeistaa, että verovelvollinen voi osittain vähentää veroista kotona teetetyn 

työn kustannukset esimerkiksi siivoustyöstä, ruoanlaitosta, tai tietotekniikkalaitteiden asennustyöstä ko-

titalousvähennyksenä. Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asun-

non tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Verohallinto korostaa työn luonteessa 
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tavanomaisuutta ja määrittelee sen työksi, jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hy-

väksi. Vähennykseen oikeuttaa myös perhejuhlien järjestäminen, puutarhan hoito ja piha-alueella tapah-

tuva polttopuiden teko ja kasaus. Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos samaa työsuoritusta varten on 

saatu esimerkiksi kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli. (Verohallinto 2017.) 

Verohallinnon sivuilla on saatavissa lista töistä, jotka oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Niin sanot-

tuun ammattijärjestäjän työ oikeuttaa myös vähennykseen. Ammattijärjestäjä on järjestämisen ammatti-

lainen, joka yhdessä asiakkaan kanssa työskentelee asiakkaan kotona ja luo systemaattisesti ja loogisesti 

järjestystä ja tilaa auttamalla asiakasta luopumaan turhasta tavarasta ja järjestämään jäljelle jääneet tär-

keät esineet ja paperit. Kotitalousvähennykseen oikeuttavat myös tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, 

ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöt. (Verohal-

linto 2017.) 

 

Kotityöpalvelut tässä tutkimuksessa määriteltiin kotiin tukipalveluina tuotettaviksi sosiaalihuollon koti-

palveluiksi. Määritelmä toimii myös tutkimuksen rajauksena. Kotityöpalveluissa yksityinen kotityöpal-

veluyritys tuottaa asiakaslähtöisesti kotiin tuotettavia palveluja. Myös verohallinnon määritelmä tavan-

omainen kotitalous- ja hoiva- tai hoitotyö, joka oikeuttaa kotitalousvähennykseen on tässä tutkimuksessa 

määrittämässä kotityöpalvelua. Kotityöpalvelut ovat kodin ja ihmisen normaalin arjen palveluja ja töitä, 

joihin ei sisälly sairaanhoidollisia hoitotoimenpiteitä eivätkä työt edellytä terveydenhuoltoalan ammat-

tikoulutusta. Kotityöpalvelujen työympäristö on asiakkaan koti tai palvelutalo tai -asunto, silloin kun se 

on asiakkaan yksityisesti hallitsema. (Partanen & Sulasalmi 2012, 9; Sosiaalihuoltolaki 1301/2014; Ve-

rohallinto 2017.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Tulevaisuustutkimuksessa skenaariotyöskentelyllä sekä toimintaympäristön megatrendien ja trendien 

analyysilla voidaan tunnistaa tulevaisuudessa tapahtuvia mahdollisuuksia ja uhkia. Tässä luvussa tar-

kastellaan tämän opinnäytetyön käytännön osion eli kotityöpalvelualan tulevaisuustutkimuksen tavoit-

teita, tutkimusongelmaa ja -menetelmää sekä tutkimusasetelmaa. Tarkastelu sisältää myös aineiston ana-

lyysia ja luvun lopussa on tutkimusaineiston kuvaus.  

 

4.1 Tutkimuksen tilaaja 

 

Tutkimuksen toimeksiantajana on kotityöpalvelun tuottajien edunvalvontaorganisaatio, Suomen koti-

työpalveluyhdistys ry. Sen tavoitteena on edistää kotityö- ja avustamispalveluiden tasalaatuisuutta ja 

palvelutarjonnan kehittämistä ja yhdenmukaistamista. Yhdistys haluaa vaikuttaa alan lainsäädäntöön 

antamalla lausuntoja sekä parantaa alan kysyntää, yritysten toimintaedellytyksiä ja imagoa. Kotityöpal-

veluyhdistys yhdistää kotityöpalvelualasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset ja yhteisöt. Yh-

distyksen jäseninä ovat kotityöpalvelualan yritykset, joista osalla on alan laatusertifikaatti sekä alan kou-

lutusta, ja sertifiointia tarjoavat oppilaitokset sekä joukko kannatusjäseniä. (Kotityöpalvelut 2017.) 

 

Kotityöpalvelujen laadunhallintajärjestelmä on Suomen kotityöpalveluyhdistyksen näkyvin tuote ja sa-

malla alan kehittämisen konkreettinen työkalu. Yhdistyksen alla toimiva riippumaton laatulautakunta 

hallinnoi laatujärjestelmää. Valtakunnallisen laatujärjestelmän tavoitteena on edistää sitä, että asiakas 

saa laadukasta ja luotettavaa palvelua omaan kotiinsa. Vastaavaa muuta kotityöpalveluille suunnattua 

laatujärjestelmää ei ole. Kotityöpalvelun laatusertifikaatti on osoitus siitä, että yrityksen toiminta ja pal-

velut täyttävät kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän kriteerit, ja yritys toteuttaa näin yhdistyksen 

arvopäämääriä. (Kotityöpalvelut 2017.) 

 

Tutkimuksen tilaaja voi hyödyntää tutkimuksessa saatua tietoa alan ja laatujärjestelmän kehittämisessä 

sekä laatujärjestelmän vaikuttavuuden arvioinnissa.  
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4.2 Tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoitteet 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin asiantuntijoiden näkemysten avulla kotityöpalvelualan tulevaisuuden 

kehitystä. Kyseessä on laadullisen osaamisen ennakoinnin tutkimus. Tutkimuskohteena ovat kotityöpal-

velualan mahdolliset tulevaisuudet. Kyselytutkimuksen tuloksista rakennettiin erilaisia tulevaisuuden 

vaihtoehtoisia skenaariota. Tavoitteena oli nostaa esille alan mahdollinen, todennäköinen ja toivottava 

sekä ei-toivottava tulevaisuus. Toimeksiantaja, Suomen kotityöpalveluyhdistys ry, halusi tunnistaa alalla 

tapahtuvia muutoksia ja varustaa jäsenistöä muutosten kohtaamiseen.  

 

Alan tutkimusongelma on se, että ei tiedetä millaisia muutoksia tulee tapahtumaan kotityöpalvelujen 

kysynnässä, tarpeessa, resursseissa, kilpailutuksessa, teknologiassa tai osaamisessa seuraavien 5-15 vuo-

den kuluessa. Myöskään ei tiedetä, mitä muutoksia globalisaatio tuo kotiin tuotettavassa vanhustenhuol-

lossa. Haasteena on myös, miten ennakoida osaamista, jossa toimialarajat ylitetään. Alakohtaisia kysy-

myksiä ovat myös, hämärtyvätkö toimialarajat kotiin tuotettavassa vanhustenhuollossa, ja miten ammat-

tiryhmien välinen työnjako selvitetään. Vielä ei tiedetä, mitä muutoksia Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelurakenteen uudistus käytännössä tuo kotityöpalvelualan yrityksille, palvelujen käyttäjille ja pal-

velujen järjestämisvastuussa oleville. (Nyman 2006, 22.) 

 

Tutkimuskysymysten suunnittelussa on käytetty apuna Tarja Meristön skenaariotyöskentelyyn kehittä-

mää PESTE-analyysiä, jossa organisaation tulevaisuuskysymyksiksi määriteltiin seuraavat kysymykset:  

- kuka ja missä olemme?  
- mitkä ovat mahdolliset maailmat?  
- minne voimme mennä ja kuinka?  
- minne päätämme mennä?  

(Kuusi 2013, 13).  
 

Tutkimuksessa haluttiin saada selville asiantuntijoiden näkemysten avulla kotityöpalvelualan toimin-

taympäristön tulevaisuutta määrittäviä tekijöitä, muutossuuntia ja haasteita. Kotityöpalvelualan tulevai-

suuden kartoituksessa kysymyksiä olivat:  

 
- Miten muutokset tulevat vaikuttamaan kotityöpalvelualan toimijoiden työskentelyyn, asiakkai-

den valinnan vapauteen ja palvelujen saatavuuteen? 

- Miten palveluja järjestetään ja tuotetaan? 

- Miten kotityöpalvelualan yritys voi muuttaa toimintaansa entistä paremmin yhteiskunnan ja asi-

akkaiden muuttuvia tarpeita vastaavaksi?  

- Miten ikääntyvän väestön hyvinvointia voidaan edistää yrityksen liiketoiminnan kautta?  
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- Miten kotityöpalveluala voi vastata globalisaation tuomiin muutoksiin? 

- Miten kotityöpalveluala voi vastata resurssi-, kilpailutus-, teknologia- ja osaamistarpeiden tuo-

miin muutoksiin? 

- Minkä eri alojen yhteistyötä kotiin tuotettava vanhustenhuolto edellyttää?  

 

Tutkimuksen osatavoitteena oli saada tietoa myös kotityöpalvelualan koulutuksen ja tutkintojen kehit-

tämiseen.  

 

 

4.3 Asiantuntijat tulevaisuuden ennakoijina 

 

Delfoi-menetelmässä yksi tärkeimmistä asioista on asiantuntijapaneelin valinta. Osmo Kuusi (2013) oh-

jeistaa asiantuntijapaneelia valittaessa käyttämään matriisia, jonka toisena ulottuvuutena ovat panelistin 

osaamisala ja toisena intressit/informaatiopolitiikka. Matriisi tukee panelistien valintaa ja heidän roo-

liensa määrittelyä. Tavoitteena on, että taulukon ruudukot täyttyvät mahdollisimman pätevistä asiantun-

tijoista. (Kuusi 2013, 254–257.) 

 

Tämä tutkimus kohdennettiin asiantuntijoille, jotka edustivat kotityöpalveluja eli yhtä sosiaali-, terveys- 

ja hyvinvointitoimialan alatoimialaa. Opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumissa kotityöpalve-

lut kuuluvat sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialaan. Kutsu eDelphi-paneeliin lähetettiin kotityöpalvelu-

alan työelämä- ja järjestötoimijoille sekä kotityöpalvelujen oppilaitosverkoston, alan koulutusorganisaa-

tioiden, tutkintotoimikunnan ja Opetushallituksen ennakointityön asiantuntijoille. Asiantuntijapaneelin 

jäsenten valinta tehtiin yhteistyönä toimeksiantajan ja kotityöpalvelun oppilaitosverkoston kanssa. Ver-

koston asiantuntijat toimivat tutkimuksen tekijän ohjeistamina valiten itsensä ohella joukon panelisteja 

oman toiminta-alueensa kotityöpalveluyrittäjistä. Paneeliin valittujen asiantuntijoiden edellytettiin tun-

tevan hyvin kotityöpalvelualaa tai tulevaisuuden ennakointia asemansa ja työtehtäviensä perusteella. 

Paneelia on tärkeä käsitellä ryhmänä, jossa ihmisten erilaiset näkökulmat katalysoivat keskustelua. 

(OPH 2016; Kuusi 2003, 218;Nyman 2006, 75.)  

 

Suoritetun tutkimuksen eDelphi-paneelin kutsut lähetettiin 42 asiantuntijalle. Ensimmäiselle kierrok-

selle osallistui 21 asiantuntijaa ja toiselle kierrokselle 17 asiantuntijaa. Tutkimuksen tekijä otti yhteyttä 

valittuihin organisaatioiden edustajiin sähköpostitse ja kutsui heidät asiantuntijoiksi tutkimukseen. Säh-

köpostin saatekirje on liitteessä (LIITE 1). Valitut asiantuntijat edustavat erilaisia rooleja paneelissa. 
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Esimerkiksi sertifioiduilla kotityöpalveluyrittäjillä oli merkittävä rooli tiedon tuottajina kotityöpalvelu-

yhdistyksen ja alan kehittäjinä ja innovoijina. Panelistilla voi olla myös monta intressiä (TAULUKKO 

1). Esimerkki tällaisesta panelistista on asiantuntija, joka edustaa sekä kotityöpalvelujen laatujärjestel-

män kouluttajia ja auditoijia että osaamisen asiantuntemusta. (vrt. Kuusi 2013, 254–257.) 

 

TAULUKKO 1. Asiantuntijoiden valintataulukko 
 

 KTP Laatujär-
jestelmän  
kouluttajat,  
auditoijat 

Suomen koti-
työpalvelu- 
yhdistys ry:n 
hallitus 

Koulutus- ja 
osaamistarpeen 
ennakointi 

Sertifioitu 
KTP-yritys 

Hoivapalve-
luyritys 

Laatujärjes-
telmän asian-
tuntijuus 

8 5  4  

Kotityöpalve-
lujen asian-
tuntemus 

7 1  4 5 

Osaamisen 
asiantunte-
mus 

8  4   

Järjestöt 7     

 

Tutkimusta suunniteltaessa ja paneelia valmisteltaessa Delphi-managerin on tärkeää tiedostaa, että asi-

antuntijan tulevaisuuden katsantokanta vaikuttaa hänen esittämiinsä tulevaisuusarvioihin. Asiantuntija 

myös tekee valinnan siitä, miltä kannalta hän tulevaisuutta tarkastelee. (Kuusi 2013, 254–257.)  

 

 

4.4 Tutkimusaineiston hankinta 

 

Tutkimuksessa käytettiin toimintatutkimuksellista tutkimusotetta, joka on luonteeltaan laadullinen, kva-

litatiivinen menetelmä, mutta siinä voidaan hyödyntää myös määrällisiä menetelmiä. Aineiston hankin-

tamenetelmänä ja tiedonkeruutapana käytettiin toimintatutkimukselle olennaista osallistuvaa havain-

nointia, jossa tutkija on mukana tutkittavassa ilmiössä. Osallistava menetelmä mahdollistaa pääsyn tut-

kittavan, eli tässä tapauksessa kotityöpalvelualan työelämätoimijoiden, kotityöpalvelujen oppilaitosver-

koston ja ennakointityön toimijoiden, hiljaiseen tietoon, ammattitaitoon ja kokemukseen, jolloin kehit-

tämistyön näkökulma laajenee. (Ojasalo 2015, 61; Metodix tiekartta.)  
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Tutkimusaineisto kerättiin eDelphi.org -verkkosovelluksen avulla. Sovellus mahdollistaa analyysin en-

nustetyyppisille kyselyille sekä muutosilmiöiden kuvaukselle. Tutkimusaineisto hankittiin kahden 

eDelphi -paneelin avulla. Ennakointityön paneelien aikajänteeksi määriteltiin 5 - 15 vuotta, eli vuodet 

2022 ja 2032. Alustavia tuloksia käytettiin Kotityöpalvelujen tutkintotoimikunnan järjestämän tulevai-

suusfoorumin keskustelun alustuksena. Tulevaisuusfoorumi nauhoitettiin, litteroitiin ja keskusteluja 

käytettiin aineistona tulevaisuustaulukoiden ja skenaarioiden rakentamisessa varsinaisen eDelphi-tutki-

musaineiston ohella. Aineistojen pohjalta laaditut kolme tulevaisuusskenaariota vietiin avaintoimijoiden 

skenaariotyöskentelyyn täsmennettäväksi ja täydennettäväksi. Ennakointiprosessin aikataulu on kuvattu 

taulukossa 3 ja prosessin tarkempi kuvaus on luvussa 4.5 (Aineiston analyysi). (Ojasalo 2015, 61; Me-

todix tiekartta.)  

 

Toimintatutkimukselle oleellinen tutkittavan aiheen nykytilan kartoitus on tehty Opetushallituksen toi-

mesta pilotoitaessa valtakunnallista ja alueellista ennakointimallia työvoima-, osaamis- ja koulutustar-

peista. Opetushallituksen Dynamo -ennakointimalli ohjeistaa ennakointiprosessin alkuvaiheessa teettä-

mään ulkopuolisen palvelutuottajan toimesta taustaselvityksen ennakoitavasta alasta. Taustaselvityksen 

tavoitteena on koota ja analysoida aikaisempia ennakointiselvityksiä. Tämän opinnäytetyön taustaselvi-

tyksenä on käytetty Opetushallituksen Gaia Consulting Oy:ltä tilaamaa Klusteriennakoinnin esiselvitys-

aineistoa, hyvinvointi- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden klusterien osalta. Esiselvityksessä on koottu 

yhteen ja tarkasteltu aiemmin tuotettujen toimialat ylittävien toimialaryppäiden klusteriennakointihank-

keiden tuotoksia. (Vaahtera ym. 2016, 4-5.) 

 

Tähän tutkimukseen klusteriennakoinnin esiselvityksestä valittu tausta-aineisto on tiivistetysti kuvattu 

taulukossa 2. Aineisto on luokiteltu Gaia Consulting esiselvityksessä käyttämää luokitusta noudattaen. 

Raportissa tarkastelluissa selvityksissä on hyödynnetty sekä määrällisiä että laadullisia ennakointimene-

telmiä. (Vaahtera ym. 2016, 4.) 

 

TAULUKKO 2. Opinnäytetyössä käytetty esiselvitysaineisto (mukaillen Vaahtera ym. 2016, 7-16) 
 

ESR-kauden 2000–2006 julkaisut Aineiston lyhyt kuvaus 
Metropoliluotain. Sosiaali- ja terveyspalvelut 
pääkaupunkiseudulla vuonna 2015. Nyman, J. 
Helsingin kaupungin tietokeskus, 2006. 240 s. 

Tutkimuksessa kuvattiin pääkaupunkiseudun so-
siaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen yhtey-
dessä olevia muutostekijöitä ja kysyntää sekä eri-
laisten resurssien kehitystä. Tarkasteltiin tutki-
musjoukon näkemyksiä siitä, mitkä tekijät vaikut-
tavat keskeisimmin pääkaupunkiseudun sosiaali- 
ja terveyspalveluiden kehitykseen sekä millainen 
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on palveluiden todennäköinen ja toivottava kehi-
tys on vuoteen 2015 mennessä.   

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä pal-
veluyhteiskunnassa. Elinkeinoelämän keskus-
liitto. 2006. Helsinki. 74 s. 

Palvelut 2020 oli Elinkeinoelämän keskusliitossa 
EK:ssa toteutettu pitkän aikavälin ennakointi-
hanke. Hankkeen tavoitteena oli ennakoida yksi-
tyisellä palvelusektorilla toimintaympäristöissä 
tapahtuvia muutoksia sekä näiden heijastuksia 
osaamisvaatimuksiin. Pyrkimyksenä oli myös 
päästä vaikuttamaan palvelualojen koulutuksen 
suunnitteluun. Ennakointityön taustalla olivat asi-
antuntijaverkoston ennakointityö ja Delfoi-kyse-
lyt.   

ESR-kauden 2007–2013 julkaisut Aineiston lyhyt kuvaus 
Hyvinvointi- ja turvallisuusalan osaamisen tule-
vaisuus itsenäisen kotona asumisen näkökul-
masta. ForeMassi2025 -skenaarioraportti. Tarja 
Meristö, Hanna Tuohimaa, Jukka Laitinen & 
Mirkka Pirilä. Laurea julkaisut 2012, 2012. 67 s. 
 

ForeMassi2025 oli hyvinvointi- ja turvallisuus-
alan pitkän aikavälin laadullisen osaamisen enna-
kointihanke, jossa kohteena olivat alan tulevai-
suuden osaamistarpeet ja niihin liittyvä palvelu-
muotoilu erityisesti itsenäisen kotona selviytymi-
sen kannalta. Hanke oli ammattikorkeakoulujen 
verkostohanke, jossa koordinaattorina toimi Lau-
rea-ammattikorkeakoulu. 

Opetushallituksen alaan kuuluvia selvityksiä 
vuosilta 2007–2016 

Aineiston lyhyt kuvaus 

Vanhuspalveluiden osaamistarveraportti. Ulla 
Taipale-Lehto & Timo Bergman. Raportteja ja 
selvityksiä 2013:14. 
 

VOSE-projektissa kehitetyllä ennakoinnin toi-
mintamallilla käynnistettiin vanhuspalveluiden 
osaamistarpeiden ennakointi. Ennakoinnin tulok-
sia raportoidaan vanhuspalveluiden osaamistar-
veraportissa. Raportissa olivat ennakointiryhmän 
tuottamat tulevaisuuden muutostekijät, ryhmän 
laatimat neljä skenaariota sekä skenaarioista joh-
detut tulevaisuuden osaamistarpeet, joissa on 
huomioitu myös kolmas sektori. 

 

Toteutettu eDelphi-prosessi on tämän opinnäytetyön aineistonhankintaketjun keskeinen vaihe. Sitä 

edelsi siis tutustuminen yllä esitellyn Gaia Consultingin kokoamaan taustaselvitysaineistoon hyvin-

vointi- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden klusterista. eDelphi-prosessia puolestaan seurasi tulevaisuus-

taulukointi eDelphi-aineistosta ja skenaarioprosessi.  
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Oheinen kuvio (KUVIO 3.) havainnollistaa opinnäytetyön yhteydessä toteutetun ennakointityön, 

eDelphi-paneelin rakentamisen ja kysymysten laatimisen lähtötilannetta.  

 
 

KUVIO 3. eDelphi-paneelin rakentamisen ja kysymysten laatimisen lähtötilanne 

 

Kuviossa 3 on esitetty tiivistetysti tutkimuksen alkuvaiheen käsitteiden jaottelu eDelphi -paneelia suun-

niteltaessa. Tuolloin paneelin ajateltiin koostuvan hyvinvointiklusterista, hyvinvointialan muutosteki-

jöistä sekä neljännen teollisen vallankumouksen keskeisistä teemoista. Tutkimuksen edetessä hyvin-

vointiklusteri nostettiin keskeiseksi käsitteeksi ja siihen sijoitettiin sosiaali- ja terveysala, kotityöpalve-

luala, hyvinvointialan muutostekijät sekä neljännestä vallankumouksesta robotisaatio, automatisaatio 

sekä digitalisaatio. (KUVIO 3.) 

 

 

4.5 Aineiston analysointi  

 

Ensimmäisen Delphi -kierroksen (TAULUKKO 3) jälkeen asiantuntijoiden vastaukset analysoitiin käyt-

täen sisällönanalyysiä. Vastauksia peilattiin tutkimusongelman mukaisiin kysymyksiin ja näin saatiin 

toisen Delphi-kierroksen kysymysten teemat. Yleisesti Delfoi-prosessista saadun tiedon analysoinnin 
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tavoitteena on käsitellä tulevaisuustietoa niin, että sen avulla on helpompi laatia tulevaisuuden vaihto-

ehtoisia skenaarioita. Skenaarioiden kokoamisessa käytettiin apuna tulevaisuustaulukkomenetelmää. 

(Leppimäki ym. 2003, 146; Tuomi & Sarajärvi 2013, 109.) 

 

eDELPHI.org –työkalulla toteutetusta Delfoi-prosessista saatu aineisto sijoitettiin tulevaisuustauluk-

koon, jossa paneelissa esiin nousseet muutostekijät muodostivat kukin tulevaisuusväitteen. Tulevaisuus-

taulukon ideana on, että taulukko kuvaa tulevaisuuden kannalta keskeisiä muuttujia ja niiden toteutta-

misvaihtoehtoja. Taulukosta valitaan kustakin muutostekijästä yksi arvo, niin että valitut arvot ovat joh-

donmukaisia valitun tulevaisuustilan kanssa. Väitteet puolestaan sijoitettiin kolmeen erilaiseen tulevai-

suustilaan. Yksi tulevaisuustila-sarake kuvaa Business as usual – tilaa (BAU), jossa tulevaisuus jatkuu 

entisen kaltaisena. Toinen sarake on kuvausta alan kannalta tavoiteltavasta ja toivottavasta tilasta ja kol-

mas ei-toivottavasta tilasta. Asiantuntijaryhmä kokoontui skenaariotapaamiseen, jossa heillä oli mah-

dollisuus kommentoida ja tarkentaa näkemyksiään kyseisistä skenaarioista. (Leppimäki ym. 2003, 146; 

Tuomi & Sarajärvi 2013, 109.)  

 

eDelphi-paneeleista on poimittavissa kotityöpalvelujen keskeiset muutostekijät, eli ne merkittävät asiat 

ja tekijät, jotka käynnistävät jonkin tapahtumasarjan tai yksittäisen tapahtuman antaen asialle uuden ke-

hityssuunnan. Muutostekijöiksi valikoituivat: 

 

- Laatu  

- Yksilöistyminen ja asiakaslähtöisyys, ikääntyminen 

- Yritysrakenne 

- Alalla vaadittava osaaminen 

- Teknologia 

- Monikulttuurisuus 

 

Muutostekijöiden haluttiin edustavan PESTEA-jaottelua eli muutostekijöitä poliittisista, taloudellisista, 

sosiaalisista, teknologisista, ekologisista ja arvoihin liittyvistä ryhmistä.  

 

 

4.6 Tutkimusaineiston kuvaus 

 

Tässä kotityöpalvelujen ennakoinnin opinnäytetyössä toteutettiin kaksi eDelphi-paneelikierrosta, joihin 

eDelphi-manageri, tutkimuksen toteuttaja, kutsui panelistit sähköpostitse. Sähköpostin kutsukirje sisälsi 
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linkin, josta pääsi suoraan paneeliin ilman erillistä kirjautumista. Ensimmäisessä paneelissa oli kuusi 

kysymyssarjaa, joissa oli 45 monivalintakysymystä. Toisessa paneelissa oli 5 kysymystä, joissa arvioi-

tavina olivat tutkittavan asian toteutumisen toivottavuus ja todennäköisyys vuonna 2032. Kyselyjen ai-

kana vastaukset olivat reaaliaikaisesti avoimia ja anonyymisti kommentoitavia. eDelfoi-tekniikka mah-

dollisti tulevaisuusnäkemysten välisen mielipiteiden vaihdon ja asiantuntijoiden välisen keskustelun 

sekä panelistien näkemysten tarkistamisen koko prosessin aukioloajan. Delfoi-manageri haastoi pane-

listeja vastaamaan kyselykierroksen aikana sähköpostitse.  

 

Taulukossa 3 esitellään opinnäytetyön yhteydessä toteutetun ennakointityön päävaiheet.  

 

TAULUKKO 3. Opinnäytetyön ennakointiprosessi 

1. Ennakointialan ja toimeksiantajan valinnat  
2. Taustaselvitysaineiston valinta ja läpikäyminen   
3. Asiantuntijapaneelin valinta 
4. Muutostekijöiden koonti – Ensimmäisen paneelin kysymysten rakentaminen 
5. I eDelphi – paneeli 10.4. – 20.4.2017 
6. Tulosten analysointi – II eDelphi kierroksen valmistelu 
7. II eDelphi – paneeli 2.5. – 5.5.2017 
8. Kotityöpalvelutyön tutkintotoimikunnan järjestämä paneelikeskustelu ja ns. tulevaisuusfoo-

rumi – Delfoi-tutkimuksen tuloksia käytettiin paneelikeskustelun alustuksena ja panelisteille 
esitettyjen kysymysten pohjana 

9. Paneelin manageri: vaihtoehtoisten skenaarioiden laadinta tulevaisuustaulukkomenetelmällä   
10. Skenaariotyöpaja 19.6.2017 
11. Tulosten raportointi 

 

Taulukosta 3 voi seurata ennakointiprosessin vaiheita ja taulukon avulla on mahdollista muodostaa ko-

konaiskuva tutkimusaineiston keräämisen tavoista ja aikatauluista.  

 

 

4.6.1 Ensimmäinen eDelphi-paneeli  

 

Ensimmäinen eDelphi-paneeli toteutettiin ajalla 10.4. – 20.4.2017. Paneelikutsun hyväksyi 35 henkilöä 

42 kutsutusta. Ensimmäisen paneelin megatrendi ja muutostekijät-kysymysteemaan vastasi 21 (n=21) 

henkilöä, vastausprosentti kutsun hyväksyneistä oli 60 ja kutsutuista 50. SOTE-uudistus, trendit kotityö-

palveluissa sekä palvelutarjonta-kysymysteemaan vastasi 20 (n=20) henkilöä, vastausprosentti kutsun 

hyväksyneistä oli 57 ja kutsutuista 47. Kotityöpalvelujen laatusertifikaatti-kysymykseen vastasi 18 

(n=18) henkilöä, vastausprosentti kutsun hyväksyneistä oli 51 ja kutsutuista 43. Kysely kohdennettiin 
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kotityöpalvelujen laatujärjestelmän kouluttajille ja auditoijille, Suomen kotityöpalveluyhdistyksen hal-

lituksen jäsenille, Opetushallituksen koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin asiantuntijoille, sertifi-

oiduille kotityöpalvelu- ja hoivapalveluyritysten avainhenkilöille sekä alan järjestöjen edustajille. 

 

TAULUKKO 4. Vastaajien jakauma ensimmäisellä eDelfoi-kierroksella 

 

 KTP Laatujär-
jestelmän kou-
luttajat, audi-
toijat 

Suomen koti-
työpalveluyh-
distys ry:n hal-
litus 

Koulutus- ja 
osaamistarpeen 
ennakointi 

Sertifioitu 
KTP-yritys 

Hoivapalve-
luyritys 

Laatujärjes-
telmän asian-
tuntijuus 

8 5  4  

Kotityöpalve-
lujen asian-
tuntemus 

7 1  4 5 

Osaamisen 
asiantunte-
mus 

8  4   

Järjestöt 7     

 

 

Megatrendejä tarkasteltiin 9 valitun megatrendin avulla, joiden vaikuttavuutta ja voimakkuutta arvioitiin 

vuosina 2022 ja 2032. Lähtökohtana oli vuoden 2017 taso, johon suhteutettuna ennakoitiin voiman muu-

tosta suurempaan tai pienempään suuntaan. Paneeliin valittiin Opetushallituksen Dynamo 1.0 -enna-

kointipilotista seuraavat megatrendit.   

 

1. Globalisaatio, keskinäisriippuvuus, taloudellinen megatrendi 
2. Kaupungistuminen, keskittyminen 
3. Yksilöistyminen, palvelut mukautuvat käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin  
4. Pitkäikäistyminen, ikääntyminen 
5. Palveluvaltaistuminen, palvelutoimialojen merkityksen kasvu ja työpaikkojen lisään 
6. tyminen 
7. Digitalisaatio, dataistuminen 
8. Automaatio, robotisaatio 
9. Tekoälyistyminen, ihmisen ja koneen liitto 
10. Jakamistalous, yhteistoiminta 

 
 
Toisena teemana arvioitiin muutostekijöitä. Muutostekijät ovat Vanhuspalveluiden tulevaisuuden osaa-

mistarpeiden ennakointiprosessin (2013) tuloksia. Työryhmän määrittämät muutostekijät on otettu tar-

kastelun kohteeksi määritettäessä muutosvoimia (driver) kotityöpalvelualalle. Lähtökohtana on vuoden 
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2017 taso (nykytaso), jonka suhteessa ennakoitiin voiman muutosta vuosina 2022 ja 2032 joko suurem-

paan tai pienempään suuntaan. Paneelissa arvioitavat muutosvoimat olivat seuraavat:  

 

1. Väestön ikärakenne muuttuu 
2. Vanhusten kunto vaihtelee suuresti 
3. Vähemmistöryhmien määrä ja koko kasvaa 
4. Syrjäytyminen ja eriarvoisuus lisääntyvät 
5. Yhteiskunnan taloudelliset resurssit vähenevät 
6. Kustannustehokkuusajattelu korostuu 
7. Yhteiskunta rakentaa poliittisen päätöksenteon avulla raamit ja arvot muulle toimin-

nalle 
8. Työelämä monimuotoistuu (nuorten odotukset, yrittäjyys, erilaiset palvelujen tuotta-

jat) 
9. Asiakaslähtöisyys korostuu 
10. Teknologia mahdollistaa palvelut kotiin 
11. Ikääntyneet henkilöt aktivoituvat asiakkaina 
12. Monikulttuurisuus lisääntyy 
13. Globalisaatio vaikuttaa palveluihin 
14. Palvelujen ja teknologian integroituminen 

 

Kolmantena teemana arvioitiin Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen tuomaa 

muutosta ko. vuosille. Kotityöpalvelujen laatusertifikaatin osalta arvioitiin sertifioitujen kotityöpalvelu-

yritysten määrän muutoksia vuosien 2022 ja 2032 aikana. Kotityöpalvelujen laatusertifiointeja on myön-

netty vuodesta 2010 lukien. Kyselyn tekohetkellä sertifikaatti oli 69 yrityksellä (yksinyrittäjät sekä työn-

antajayrittäjät), ja sertifioinnin hakuprosessissa oli 20 yritystä. Kysymyksessä pyydettiin arvioimaan ser-

tifioitujen yritysten määrän prosentuaalista muutosta suhteessa nykyhetken sertifioitujen yritysten mää-

rään (69). 

 

Trendejä kysyttiin kysymysteeman avulla, jossa pyydettiin arvioimaan kotityöpalvelualan merkityksel-

lisiä trendejä mentäessä kohti vuosia 2022 ja 2032, sekä trendin muutossuuntaa; väheneekö trendi, pys-

tyykö ennallaan, vai onko kehityskulku kasvussa. Arvioitavat alan trendit olivat seuraavat: 

 

1. Kotityöpalveluyritysten määrä 
2. Kotityöpalveluyritysten laatusertifikaatin merkitys asiakkaalle 
3. Maahanmuuttajien osuus kotityöpalvelujen työvoimasta 
4. Oman perheen merkitys kotityöpalvelujen tuottajana vanhuksille 
5. Kolmannen sektorin merkitys kotityöpalvelujen tuottajana 
6. Alan tutkinnon suorittamisen merkitys palvelujen tuottamisessa asiakkaalle 
7. Uhkatilanteiden riski kotityöpalvelujen tuottamisessa 
8. Eri kulttuurien huomioiminen kotityöpalveluissa 
9. Hoito- ja hoiva-alan avustavissa tehtävissä työskentelevien arvostus yhteiskunnassa 
10. Vanhusten turvallisuus ja hyvinvointi etävalvonnan avulla 
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Viimeisessä kysymysteemassa arvioitiin kotityöpalvelujen palvelutarjontaa vuosina 2022 ja 2032. Pa-

nelisteja pyydettiin kuvaamaan alan toimintaan liittyvät välttämättömät palvelut sekä palvelut, joita asi-

akkaat ovat kaivanneet, tai jotka asiantuntija kokee merkittäviksi liittää osaksi palvelutarjontaa. Viimei-

sessä valintakohdassa pyydettiin valitsemaan ne palvelut, jotka vastaajien mielestä eivät kuulu kotityö-

palvelujen palvelutarjontaan. Valittavana oleva palvelutarjonta oli oheisen luettelon mukainen:  

 

1. Kotisiivouspalvelut 
2. Kodin tekstiili- ja vaatehuolto 
3. Kodin ruokahuolto 
4. Piha- ja puutarhanhuolto 
5. Kodin kunnossapito- ja remonttipalvelut 
6. Tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelut 
7. Tilapäinen lastenhoito 
8. Tilapäinen lemmikkieläinten hoito 
9. Avustamispalvelut 
10. Lääkehoito (lääkkeiden antaminen) 
11. Uhkatilanteiden hallinta 
12. ICT-viestintä 
13. Asiointipalvelut 
14. Henkilökohtaisen avustajan palvelut 
15. Kodin pienten juhlien järjestäminen 
16. Uusi palvelutuote; mikä? 

 
Ensimmäinen eDelphi -paneeli koostui teemoista, joissa arvioitiin megatrendejä ja toimintaympäristön 

vahvoja, toimialarajat ylittäviä muutosvoimia suhteessa klusteriin, kotityöpalvelualaan ja SOTE -uudis-

tukseen. Lisäksi tarkasteltiin toimialan trendikehitystä ja arvioitiin kotityöpalvelujen laatusertifikaatin 

tulevaisuuden kehitystä. 

 
 
4.6.2 Toinen eDelphi-paneeli  

 

Toinen eDelphi-paneeli toteutettiin ajalla 2.5. – 8.5.2017. Kutsu kohdennettiin ensimmäisen paneeli-

kutsun vastaanottaneille 35 henkilölle, joista 17 hyväksyi kutsun. Toisen eDelphi-paneelin kuuteen ky-

symykseen vastasi 12 (n=12) henkilöä. Vastausprosentti oli 34 % paneelikutsun saaneista, kutsun hy-

väksyneistä vastausprosentti oli 71. Toisessa eDelphi-paneelissa tarkennettiin ensimmäinen eDelphi-

kierroksen muutosvoimista muodostuneiden väitteiden toivottavuuden ja toteutumisen todennäköisyyttä 

vuonna 2032. Kyselyssä oli joukko tulevaisuusväitteitä, joiden kautta tutkittiin etenkin tulevaan kehi-

tykseen liittyviä epäjatkuvuuksia. Kyselyssä oli mukana 6 tulevaisuusteesiä ja ilmiötä, joista jokainen 

voi merkittävästi muuttaa kotityöpalvelualaa. Paneelissa tarkennettiin SOTE -uudistuksen mukanaan 
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tuoman mahdollisen uhkakuvan, teknologian vaikutuksen, monikulttuurisuuden, osaamisen, palvelutar-

jonnan sekä kotityöpalvelujen laatusertifikaatin osalta kotityöpalvelujen tulevaisuuden näkymiä.  

   



39 
 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa kuvataan kotityöpalvelualan ennakointikyselyn keskeisiä määrällisiä tuloksia. Lisäksi ku-

vataan laadullisia tuloksia kolmen skenaarion muodossa. Skenaariot ovat osa modernia tulevaisuustut-

kimusta. Niiden avulla tulevaisuus hahmottuu konkreettisemmin, mahdollisen tulevaisuuden kuvittelu 

ja todennäköisyyden analysoiminen on helpompaa, ja samalla ne toimivat perustana toivottavalle ja to-

teutettavissa olevalle tulevaisuudelle. (Meristö 2013, 179.) 

 

 

5.1 Toteutetun eDelphi -paneelin tulokset 

 

Kotityöpalvelualan tulevaisuuden liiketoiminnan ja koulutus- ja osaamistarpeiden hahmottaminen edel-

lyttää, että tulevaisuuteen vaikuttavista muutosilmiöistä on saatu riittävä kuva. Tämän opinnäytetyön 

yhteydessä suoritetussa toimintaympäristön ennakoinnissa kartoitettiin megatrendejä, alan muutosvoi-

mia sekä trendejä ja signaaleja, jotka saattavat muuttaa kotityöpalvelualan tulevaisuutta. Lähtökohtana 

oli vuoden 2017 nykytaso, jonka suhteen ennakoitiin voiman muutosta suurempaan tai pienempään 

suuntaan vuosien 2022 ja 2032 aikavälillä.  

 

 

5.1.1 Megatrendit 

 

Opetushallituksen Dynamo-ennakointipilottiin kootut megatrendit ovat muutosvoimia myös kotityöpal-

velualalla. Esitetyt megatrendit arvioitiin alalla vahvistuviksi muutosvoimiksi. Yli 50 % panelisteista 

arvioi, että globaalisaatiolla, kaupungistumisella, yksilöistymisellä, ikääntymisellä ja palveluvaltaistu-

misella on vahvistuva kehityssuunta vuoteen 2022 ja edelleen vuoteen 2032 mennessä. (KUVIO 5.) 

Panelistit kuvasivat globalisaation vaikutuksia seuraavasti: 

 

Alaan tulee vaikuttamaan erityisesti globalisaatio, maahanmuuttajat työvoimana ja yrit-
täjinä sekä kansainväliset yritysketjut palvelujen tuottajina.  
 
Globalisaatio tulee muokkaamaan kotityöpalvelualaa jo maahanmuuttajien näkökulmaa 
tarkasteltaessa. Muutokset tulevat näkymään niin työntekijöiden osaamistarpeiden (esim. 
kulttuurien ja uskontojen tuntemus) kuin työvoiman osalta. Globaalit yritykset varmasti 
tulevat alalle vahvemmin mukaan.  
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KUVIO 4. Megatrendit 2022 (n=21) 

 
Kaikkien panelistien mielestä digitalisaatio ja robotisaatio ovat voimakkaasti vahvistuvia 

kehityssuuntia ennakoitaessa alan kehitystä viiden vuoden päähän, ja kehityssuunnan nähdään 

vahvistuvan edelleen vuoteen 2032 saakka. Tekoälyistyminen on myös alalla vahvistuva megatrendi, 

mutta kehityssuunnan muutosvauhti arvioidaan hitaammaksi kuin digitalisaation ja robotisaation. Me-

gatrendin tekoälyistyminen, ihmisen ja koneen liitto, osalta vuosien 2022 ja 2032 välissä tulee kaikkien 

paneelistien mukaan tapahtumaan muutos. Käytössä olevien tekoälysovelluksien käytön uskotaan 

kehittyvän ja yleistyvän merkittävästi. (KUVIO 5.) 

 

Arvioitaessa vuotta 2022, jakamistalous, yhdessä tekeminen, tuottaminen ja jakaminen on megatrendi, 

jonka kohdalla neljä panelistia arvioi kasvun olevan negatiivista. Viiden vastaajan arvion mukaan kasvu 

seuraavan viiden vuoden aikana pysyy nykytasolla. 12 panelistia uskoi jakamistalouden ja yhteistoimin-

nan kasvavan merkittävästi. (KUVIO 4.) Jakamistalous megatrendinä jakaa panelistien mielipiteitä 

myös vuonna 2032. (KUVIO 5.)  
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KUVIO 5. Megatrendit 2032 (n=21) 

 

Elinkeinorakenteen palveluvaltaistumisella on selkeä kasvusuunta, joka nähdään kotityöpalvelualan 

merkityksen kasvamisena ja työpaikkojen lisääntymisenä. (KUVIO 5.) Panelistien kommentteja olivat 

seuraavat: 

 

Kotityöpalveluala on aina ollut riippuvainen talouden suuntauksista. Kotitalousvähennys, 
lama vai noususuhdanne vaikuttavat todella paljon palvelujen ostoon. 
 
Sekä ikääntyminen että kaupungistuminen tulevat entistä enemmän tarjoamaan yrittäjille 
töitä. 

 

Yksilöistyminen jakaa myös panelistien mielipiteitä arvioitaessa vuotta 2032. Mielipide-erot ovat niin 

pieniä, että yksilöistyminen voi toimia heikkona signaalina, koska se tässä yhteydessä mahdollistaa val-

litsevan ajatusmallien rikkomisen.  

 

 

5.1.2 Muutostekijät 

 

Muutostekijät kuvaavat kotityöpalvelualan tulevaisuuden yleisiä muutosilmiöitä. Valtaosa muutosteki-

jöistä koetaan vahvistuviksi, voimakkaiksi ja pitkään jatkuviksi. Kuvaavaa on se, että tulosten mukaan 

muutostekijät eivät laimene tarkastelun aikavälillä 2022 - 2032. Panelistien mielipiteitä jakavat väitteet 
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yhteiskunta rakentaa poliittisen päätöksenteon avulla raamit ja arvot muulle toiminnalle sekä taloudel-

listen resurssien väheneminen. Ohessa on esitetty panelistin ajatuksia taloudellisten resurssien rajalli-

suudesta ja poliittisen päätöksenteon seurauksista: 

 

Mikäli toimintaa tehostetaan, ulkoistetaan ja kilpailutetaan hinnalla, vaikuttaa se aina 
palvelun laatuun. Mitä tulevaisuudessa siirtyy enemmän vanhuksen itsensä tai omaisten 
vastuulle. Jo nyt palvelujen tuottajat kilpailevat samasta työvoimasta ja kuitenkin asettavat 
esim. liian korkeita kielitaitovaatimuksia joihinkin tehtäviin. 
 

Lisäksi mielipiteitä jakoivat kustannustehokkuusajattelu ja syrjäytymisen lisääntyminen. Seuraavassa on 

esitetty esimerkkinä erään panelistin ajatus syrjäytymisestä: 

 
Yksilöllisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä palvelun tarjonnassa lisätään ja näin syntyy myös 
palvelutarjontaa, johon vain osalla ihmisistä on varaa. 

 

Työelämän monimuotoistuminen nähdään alalla vahvana muutostekijänä. Kaikki panelistit arvioivat 

monimuotoistumisen vahvistuvan merkittävästi vuoteen 2022 mennessä, ja sen koettiin vahvistuvan en-

tisestään arvioitaessa vuotta 2032. (KUVIO 6.)  

 

 
KUVIO 6. Muutostekijät vuonna 2022 (n=21)  
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Työelämän monimuotoistumista voidaan kuvata yrittäjyyden ja asiakaslähtöisyyden vastakkain asette-

luna markkinalähtöisyydelle ja erilaisille palveluntuottajille. Oheinen kommentti kuvaa erään panelistin 

ajatuksia työelämän monimuotoistumista:  

 

Mikäli toimintaa tehostetaan, ulkoistetaan ja kilpailutetaan hinnalla, vaikuttaa se aina 
palvelun laatuun. Mitä tulevaisuudessa siirtyy enemmän vanhuksen itsensä tai omaisten 
vastuulle. Jo nyt palvelujen tuottajat kilpailevat samasta työvoimasta ja kuitenkin asettavat 
esim. liian korkeita kielitaitovaatimuksia joihinkin tehtäviin. 
Vanhusväestön määrä kasvaa. Seniorit ovat aikaisempaa koulutetumpia ja osaavat hakea 
itse tarvitsemiaan palveluja. Heillä on myös enemmän varallisuutta yksilöllisten palvelu-
jen ostoon. He osaavat myös hyödyntää teknologiaa entistä paremmin 

 

Muutostekijöiksi valitut muutosta mittaavat ilmiöt jatkavat vahvistumista seuraavan 15 vuoden aikana 

(KUVIO 7). Kuviosta 7 on nähtävissä, että muutostekijät syrjäytyminen ja eriarvoisuus lisääntyvät ja 

vähemmistöryhmien määrä kasvaa koetaan panelistien arvion mukaan vahvistuviksi arvioitavalla aika-

välillä nykyhetkestä vuoteen 2032. 

 

 
KUVIO 7. Muutostekijät 2032 (n=21) 

 

Muutostekijä ikääntyneet henkilöt aktivoituvat asiakkaina vahvistuu nykyhetkestä vuoteen 2032 merkit-

tävästi.  
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5.1.3 SOTE-uudistuksen vaikutukset 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen (SOTE-uudistuksen) tavoitteena on kaven-

taa hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hallita kus-

tannuskehitystä (Maakunta- ja Sote-uudistus 2017). Kolmannessa teemassa panelistit arvioivat SOTE-

uudistuksen tuoman muutoksen vaikutusta viiden (2022) ja viidentoista (2032) vuoden aikavälillä. Ku-

vioista 8 ja 9 voidaan nähdä, että osa esitettyjen väitteiden tuomista muutoksista arvioitiin vahvistuviksi 

ja osa heikkeneviksi tutkittavilla aikaväleillä. Arviot vuodesta 2022 olivat varovaisia keskittyen nykyta-

son eli vuoden 2017 molemmille puolille. 

 

Seuraavan viiden vuoden kuluessa (2022) SOTE -uudistuksen uskotaan vauhdittavan kaupungistumista 

75 % panelistien mielestä. Vastaajien enemmistön mielestä SOTE-uudistus mahdollistaa kotityöpalve-

lujen tuottamisen avoimuuden ja läpinäkyvyyden sekä kannustaa laadun parantamiseen. Panelistien (75 

%) mielestä SOTE -uudistus tuo palvelujen käyttäjille lisää valinnanvapautta. Panelistien (45 %) mie-

lestä uudistus ei kuitenkaan takaa asiakkaiden valinnanvapautta haja-asutusalueella. Väittämä jakoi 

panelistien mielipiteitä, sillä 40 % panelisteista uskoi uudistuksen mahdollistavan valinnanvapauden 

myös haja-asutusalueella. (KUVIO 8.) 

 

 

 

KUVIO 8. Ensimmäinen-paneeli. SOTE-uudistus 2022 (n=20) 
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Vastaajien enemmistön (75 %) mielestä viidentoista vuoden aikavälillä vuoteen 2032 mennessä SOTE-

uudistus kannustaa kotityöpalvelujen tuottajia laadun parantamiseen. SOTE-uudistuksen haja-asutus-

alueelle tuoman valinnanvapauden kehitys jatkuu negatiivisena. Panelisteista 50 % ei usko väitteen to-

dennäköisyyteen. (KUVIO 9.) 

 

 
KUVIO 9. SOTE-uudistus 2032 (n=20) 

 

Arvioitavien aikaetappien, viiden (2022) ja viidentoista (2032) vuoden kohdalla, kuvioiden 8 ja 9 mu-

kaan, SOTE-uudistuksen muutostekijöistä kiistanalaisimpina väitteinä nähtiin monituottajamalli palve-

lujen turvaajana, kysymys pienten yritysten pääsystä markkinoille sekä haja-asutusalueen asiakkaiden 

valinnanvapauden takaaminen. SOTE-uudistuksen tuoma monituottajamalli turvaa lähipalvelut 40 % 

panelisteista mukaan vuoteen 2022 mennessä, kun taas 40 % ei usko väitteen todennäköisyyteen. Vuo-

teen 2032 mennessä panelisteista 35 % uskoo monituottajamallin turvaavan lähipalvelut, kun taas 30 % 

panelisteista ei usko väitteen todennäköisyyteen. Panelisteista 15 % arvioi monituottajamallin tuoman 

turvan lähipalveluihin heikkenevän merkittävästi vuoteen 2032 mennessä. Panelisteista 35 % arvioi 

pienten yritysten pääsyn markkinoille heikkenevän vuoteen 2022 mennessä. Arvioitaessa vuotta 2032 

pienten yritysten pääsy markkinoille heikkenee edelleen 40 % panelistien mielestä. Sanallisista kom-

menteista käy ilmi, että tarvitaan verkostoitumista, jotta pienet toimijat pärjäisivät kilpailussa. (KUVIO 

8., KUVIO 9.) 

 

Pienten yritysten tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä tai järjestäytyä yhteen pärjätäkseen alu-
eiden kilpailussa. 
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Pahaa pelkään, ettei SOTE-uudistus anna suomalaisille pienyrittäjille mahdollisuuksia 
pärjätä kilpailussa muutoin kuin alihankkijoina ja silloin se ei ole kannattavaa. 
 

 

Ensimmäisen paneelin kommentit loivat uhkakuvan alan pienten yritysten tulevaisuudesta. Vastaajat 

kuvasivat uhkakuvaa seuraavasti: 

 

Alaan tulee vaikuttamaan erityisesti globalisaatio, maahanmuuttajat työvoimana ja 
yrittäjinä sekä kansainväliset yritysketjut palvelujen tuottajina. 
 
Yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys kasvaa, jos halutaan muitakin kuin isoja toi-
mijoita tuottajiksi. 
 
SOTE-uudistuksen myötä isot ja monikansalliset yritykset pärjäävät kilpailussa ja pie-
net jäävät jalkoihin. 
 
Pienet tippuvat kilpailussa ja tapahtuu fuusioitumista. 
 

Muodostunutta uhkakuvaa haluttiin tarkentaa suoritetun toisen eDelphi -paneelin kysymyksellä väitteen 

toivottavuudesta ja todennäköisyydestä: Pienet yritykset, jotka eivät pysty verkostoitumaan eivät tule 

pärjäämään kilpailussa. Panelisteista 67 % piti uhkakuvaa todennäköisenä tai erittäin todennäköisenä. 

Panelisteista 33 % ei pitänyt väitettä todennäköisenä. 67 % panelisteista ei pitänyt väitettä toivottavana. 

(KUVIO 10). Panelistien kommentit vahvistavat arvioita:   

 

Tämä on todella paha uhkakuva. Mutta pitää muistaa, että kotityöpalvelua tuotetaan myös 
yksityisille asiakkaille, jotka ostavat ns. kovalla rahalla palveluja. Tällä asiakassektorilla 
pienet yritykset tulevat pärjäämään.  
 

 Väitteen kuvaama tulevaisuus on erittäin ei-toivottava, mutta valitettavasti todennäköinen. 
Todennäköisyys ei liene kuitenkaan ihan lähellä varmuutta. koska varmaankin kotipalve-
lumarkkinoilla on tilaa myös pienille, joustaville ja hyvin henkilökohtaista palvelua tar-
joaville yrityksille. 
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KUVIO 10. Toinen paneeli. Väite uhkakuvasta ”Pienet yritykset, jotka eivät pysty verkostoitumaan eivät 

tule pärjäämään kilpailussa” (n=12) 

 

Ensimmäisessä paneelissa nousi myös esille ajatuksia yksilöllisyyden ja asiakaslähtöisyyden lisäämi-

sestä kotityöpalveluyrityksissä. Pelkona oli, että syntyy palvelutarjontaa, johon vain osalla ikääntyvistä 

on varaa ja palvelujen tuottamisesta osa siirtyy omaisten tai vanhusten itsensä vastuulle. Kotityöpalve-

lujen tarjontaa selvitettiin toisen eDelphi-paneelin väitteellä Yhteiskunnan tuottamina ja maksamina 

kotityöpalvelujen tarjonta vähenee. Panelistit arvioivat väitteen toivottavuutta ja todennäköisyyttä. Pa-

nelisteista 42 % piti toivottavana sitä, että kotityöpalvelut yhteiskunnan tuottamina ja maksamina vä-

henevät. 83 % panelisteista piti väitettä todennäköisenä. (KUVIO 11.)  
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KUVIO 11. Toinen paneeli. Väite ”Yhteiskunnan tuottamina ja maksamina kotityöpalvelujen tarjonta 
vähenee” (n=12) 

 

Panelistit, jotka uskoivat väitteen todennäköisyyteen, mutta joiden mielestä väite on myös toivottava, 

kirjoittivat kommenteissaan seuraavaa:  

 

Tällä hetkellä yhteiskunnan tarjoamat esim. kotipalvelut ovat asiakkaalle tuloperusteisina 
jo nyt usein kalliimpia tai yhtä kalliita kuin yksityisen, kun verrataan puhtaasti laskutetta-
vaa aikaa eli mikä ollaan asiakkaan luona. Tämän vuoksi asiakkaat ostavat entistä enem-
män yksityisiltä. 

 

Yksilöllisten erityispalvelujen tarjonnasta tulevat vastaamaan yritykset ja itse maksavat 
asiakkaat ostavat niitä. 

 

Panelistit, jotka uskoivat väitteen todennäköisyyteen, ja joiden mielestä väite ei kuitenkaan ole toivot-

tava, kirjoittivat kommenteissaan seuraavaa: 

 

Kyllä yhteiskunnan tuella tarvittavien palvelujen osuus lisääntyy, kun taloudelliset resurs-
sit käyttäjiltä vähenee. 
 
Väite on jossakin määrin todennäköinen, mutta samalla jossakin määrin ei-toivottava. 

 

Suurin osa panelisteista (83 %) piti väitettä yhteiskunnan tuottamina ja maksamina kotityöpalvelujen 

tarjonta vähenee todennäköisenä. Panelistien vastaukset hajosivat väitteen toivottavuuden kohdalla, toi-

vottavana väitettä piti 42 % ja ei-toivottavana 58 %. 

 

 

5.1.4 Laatusertifikaatti 

 

Kotityöpalvelujen laatusertifikaatin tulevaisuutta ennakoitiin kysymyksessä, jossa panelisteja pyydettiin 

arvioimaan sertifioitujen kotityöpalveluyritysten määrän prosentuaalista muutosta suhteessa nykyiseen 

69 yritykseen vuosina 2022 ja 2032.  

 

50 % panelisteista arvioi, että vuoteen 2022 mennessä sertifioitujen yritysten määrä kasvaa 10–44 pro-

sentilla. Panelisteista 40 % oli sitä mieltä, että sertifioitujen yritysten määrä kasvaa 60–74 %:lla. Vuoteen 

2032 mennessä sertifioitujen yritysten määrä lisääntyy edelleen, sillä yli puolet panelisteista (88 %) ar-

vioi, että kasvu siihen mennessä on 60–89 %. (KUVIO 12.)  
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KUVIO 12. Kotityöpalvelujen laatusertifikaatin määrän muutoksia vuoteen 2022 ja 2032 mennessä (n= 
18) 

 

Panelistit uskoivat, että SOTE-uudistuksen myötä yrityksiltä tullaan vaatimaan laatujärjestelmä ja serti-

fiointi laadun tueksi. Kotityöpalvelujen laatusertifikaatti ja valtakunnalliset laadunhallintakriteerit ovat 

osoitus yrityksen toiminnan ja palvelujen laadukkuudesta. Panelistit, jotka arvioivat yritysten määrän 

kasvavan yli 60 % vuoteen 2032 mennessä, kommentoivat paneelissa seuraavasti: 

 

Sote-uudistuksen myötä tullaan mitä todennäköisimmin valvonnan muuttuessa valtion 
lupa - ja valvontavirastolle vaatimaan yrityksiltä laatujärjestelmä ja sertifiointi. Tämän 
saamiseksi olisikin jo ryhdyttävä toimiin! 
 
Laatusertifikaatti on välttämätön kilpailuun osallistumiselle. 
 
Kotityöpalvelujen laatusertifikaatti on helppo suorittaa ja kun SOTE- uudistuksessa to-
dennäköisesti on laatu yhtenä tekijänä, tulee sertifikaattien määrä nousemaan. 

 
Panelistien, jotka arvioivat yritysten määrän kasvavan 10–29 % vuoteen 2032 mennessä, kommentteja 

olivat seuraavat: 

 

Laatusertifikaatin tulevaisuus näyttää huonolta. Määrä junnannut nyt jo liikaa todella 
pienessä määrässä. Sertifikaatilta puuttuu massatekijä, miksi pitäisi olla. Sotessakaan 
ei saa edellyttää sertifiointeja, kuten kunnat eivät saa sitä edellyttää nykypäivänä. Sote 
ei saa eriarvoistaa. 
 
Laatusertifikaatin tulevaisuus näyttää huolestuttavalta… Mikäli koko järjestelmää ei 
lähdetä kehittämään määrätietoisella ja pitkäjänteisellä tavalla, yhtenäisten prosessien 
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ja motivoituneen sekä sitoutuneen kouluttajaverkoston aikaansaamiseksi, riittävien re-
surssien turvin, koko systeemi on vaarassa menettää uskottavuutensa ja arvonsa. 

 
Trendit-kysymysteemassa mitattiin kotityöpalvelujen laatusertifikaatin asiakkaille tuoman merkityksen 

kehityssuuntaa. 50 % panelisteista arvioi kehityssuunnan olevan kasvava vuoteen 2022 mennessä. Pa-

nelisteista 65 % arvioi laatusertifikaatin tuovan asiakkaille merkitystä palvelujen hankinnassa vuoteen 

2032 mennessä. (KUVIO 13.)  

 

Alla on panelistin kommentti kotityöpalvelujen laatusertifikaattia koskeneesta kysymyksestä: 

 

Koska kotityöpalvelujen laatusertifikaatti on tasokas laatuajatteluun ja laatuun oh-
jaava, edullinen työväline yritykselle, niin sen käyttö tulee tulevaisuudessa kasvamaan. 
Lisäksi on toivottavaa, että palvelujen ostajat osaavat vaatia näyttöä yritysten laaduk-
kaasta palvelujen tuottamisesta. 

 

 
KUVIO 13. Trendit ja laatusertifikaatin merkitys asiakkaalle vuonna 2032 (n=20) 

 

Laatusertifikaatin merkitys koettiin ristiriitaiseksi. Sertifikaatti on koettu tasokkaaksi laatuun ohjaavaksi 

työkaluksi, mutta toisaalta sertifikaatin suorittamisesta ei koeta olevan hyötyä yrittäjille, eivätkä asiak-

kaat osaa vaatia näyttöä palvelujen laadukkaasta toteuttamisesta. Kotityöpalvelujen laatusertifikaatin tu-

levaisuutta, vuonna 2032, haluttiin tarkentaa toisen-eDelphi-paneelin väittämällä Nykymuotoisena laa-

tusertifikaatti- järjestelmä menettää uskottavuutensa ja arvonsa.  
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KUVIO 14. Toinen paneeli. Väite ”Nykymuotoisena laatusertifikaatti-järjestelmä menettää uskottavuu-
tensa ja arvonsa” (n=12) 

 

Panelisteista 50 % piti väitettä nykymuotoisena laatusertifikaatti-järjestelmä menettää uskottavuutensa 

ja arvonsa todennäköisenä. 8 % panelisteista oli sitä mieltä, että väittämä on erittäin todennäköinen. 25 

% panelisteista ei usko väitteen todennäköisyyteen. 33 % panelisteista piti väitettä toivottavana. (KU-

VIO 14.)  

 

Panelisti, joka ei uskonut väitteen todennäköisyyteen, ja jonka mielestä väite oli myös toivottava, kir-

joitti kommenteissaan seuraavaa:  

 

Toivottavaa olisi, että laatusertifikaatti ohjaisi ja osittain myös valvoisi tuottajasta riippu-
mattomasti, ulkopuolisena tahona, kehittämiskeskeisesti, palvelujen tuottajia. Laatuserti-
fiointityössä tulee olla selkeästi rajattuna erilliset vastuutahot, joilla ei ole riippuvuussuh-
detta (jääviys) toisiinsa. Koulutus ja auditointi tulee olla eri tahojen toimintoina, jolloin 
yritykset saavat myös halutessaan toiminnalleen useamman tahon ohjaushyödyn. 

 

Panelisti, joka ei uskonut väitteen todennäköisyyteen, ja jonka mielestä väite ei myöskään ole toivottava, 

kirjoitti kommenteissaan seuraavaa:  

Laatusertifikaatti mielestäni nousee enempi arvoonsa, kun tarjoajien määrä kasvaa. Täs-
säkin osuuskunta voisi olla turvallisin ja laadukkain vaihtoehto. 
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Panelisti, joka uskoi, että väite on erittäin todennäköinen, mutta ei toivottava, kirjoitti kommenteissaan 

seuraavaa:  

 

 Jatkossa kaikilta jotka haluavat olla mukana tuottamassa palveluja uudessa sotessa  
(valinnanvapaus) tullaan vaatimus laatujärjestelmän lisäksi sertifiointi.  

 

Laatusertifikaatin määrän muutokset vuoteen 2022 ja 2032 mennessä, laatusertifikaatin asiakkaille 

tuoma merkitys sekä laatusertifikaatti-järjestelmän uskottavuus -kysymysteemojen avulla selvitettiin 

Suomen kotityöpalveluyhdistyksen brändin luotettavuutta ja tulevaisuutta.  

 

 

5.1.5 Trendit 

 

Trendejä kysyttiin kysymyssarjan avulla, jossa pyydettiin arvioimaan kotityöpalvelualan merkitykselli-

siä ilmiöitä vuosina 2022 sekä 2032. Väittämien avulla haluttiin tietää nimenomaan trendien muutos-

suunta; väheneekö trendi, pysyykö se ennallaan, vai onko kehityssuunta kasvussa. Valtaosa panelisteista, 

50- 75 %, näki kasvaviksi trendeiksi kotityöpalveluyritysten määrän, laatusertifikaatin merkityksen asi-

akkaalle, maahanmuuttajien osuuden kotityöpalveluyritysten työvoimasta, kolmannen sektorin merki-

tyksen kotityöpalvelujen tuottajana, alan tutkinnon suorittamisen merkityksen palvelujen tuottamisessa, 

uhkatilanteiden riskin kotityöpalvelujen tuottamisessa, eri kulttuurien huomioimisen kotityöpalveluissa 

sekä vanhusten turvallisuuden ja hyvinvoinnin etävalvonnan avulla. (KUVIO 15.) 

 



53 
 

 
 

KUVIO 15. Trendit kotityöpalveluissa vuonna 2022 (n=20) 

 

 

KUVIO 16. Trendit kotityöpalveluissa vuonna 2032 (n=20) 
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Panelisteista 75 % arvioi kotityöpalveluyritysten määrän kasvavan vuoteen 2022 ja 2032 mennessä. 10 

% vastaajista arvioi kotityöpalveluyritysten määrän kääntyvän laskuun vuoteen 2032 mennessä. Puolet 

panelisteista arvioi hoito- ja hoiva-alan avustavissa tehtävissä työskentelevien yhteiskunnallisen arvos-

tuksen pysyvän ennallaan vuoteen 2022 mennessä. Arvostuksen uskotaan kääntyvän kasvujohteiseksi 

vuoteen 2032 mennessä, jolloin puolet panelisteista arvioi arvostuksen muutossuunnan kasvavaksi. Kol-

mannen sektorin merkitys kotityöpalvelujen tuottajana vuonna 2022 nähtiin kasvavaksi trendiksi. Pane-

listien arvion mukaan kolmannen sektorin merkitys ei kuitenkaan jatka kasvua vuoden 2022 jälkeen. 

Oman perheen merkitys kotityöpalvelujen tuottajana vanhuksille jakaa panelistien mielipiteitä. Panelis-

teista 25 % uskoi trendin vähenevän, 35 % uskoi trendin pysyvän ennallaan ja 40 % uskoi trendin kas-

vavan vuoteen 2022 mennessä. Vuoteen 2032 mennessä trendin kehityssuunnan uskottiin kääntyvän 

laskusuuntaan. (KUVIO 15, KUVIO 16.) 

 

Panelisteista 75 % näki vanhusten turvallisuuden ja hyvinvoinnin hoitamisen etävalvonnan avulla kas-

vavaksi trendiksi vuonna 2022. Siitä kymmenen vuotta eteenpäin lähes kaikki panelistit uskoivat trendin 

vahvistuvn edelleen. Toisen eDelphi-paneelin teknologiaväite, digitalisaatio ja robotisaatio luovat ko-

tityöpalvelujen tuottamiseen uusia arvonlisäys- ja ansaintamahdollisuuksia, vahvisti myös ensimmäisen 

paneelin trendiväitettä vanhusten hoitamisesta etävalvonnan avulla. Toisen eDelphin panelistit olivat 

yksimielisiä väitteen todennäköisyydestä ja toivottavuudesta.  

 
Väite kuvaa tulevaisuutta täydellisesti. Sitä voisi pitää jopa itsestään selvyytenä. Voisiko 
joku olla tämän todennäköisyydestä eri mieltä. Toivottavuudesta on varmaankin erilaisia 
näkemyksiä.  

 

 
KUVIO 17. Toinen eDelphi-paneeli. Väite ”Digitalisaatio ja robotisaatio luovat kotityöpalvelujen tuot-
tamiseen uusia arvonlisäys- ja ansaintamahdollisuuksia” (n= 11) 
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Alan tutkinnon suorittamisen merkitys palvelujen tuottamisessa kasvaa. Globalisaatio tulee muokkaa-

maan alaa ja muutokset tulevat näkymään työntekijöiden osaamistarpeissa. Tarvittavaa osaamista halut-

tiin tarkentaa toisen eDelphi-paneelin väittämällä Uudet puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnon 

perusteet vastaavat alalla tarvittavaan monialaiseen osaamiseen. Panelisteista 81 % toivoi, että uudet 

tutkinnon perusteet vastaavat alan osaamisen tulevaisuuden haasteisiin ja 63 % panelisteista piti sitä 

todennäköisenä. (KUVIO 18.) 

 

 
KUVIO 18. Toinen paneeli. Väite ”Uudet puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnon perusteet vas-
taavat alalla tarvittavaan monialaiseen osaamiseen” (n=11) 

 

Panelistit, jotka näkivät väitteen todennäköiseksi ja joiden mielestä väite on toivottava, kirjoittivat kom-

menteissaan seuraavaa: 

 
Tutkinnon mukanaolo on tärkeää ja osaamisalaa, tutkintonimikettä tulee korostaa jat-
kossa. Samoin tutkintoa on pystyttävä nopeasti muuttamaan osaamisalaa esiin tuovaksi. 
Sisällöltään tutkintojen perusteet kyllä kattavat laaja-alaisen osaamismahdollisuuden. 

 
Tulevat tutkinnot mahdollistavat laaja- alaisen osaamisen hankkimisen. Lisäksi tutkinto-
rakenne ohjaa hankkimaan sellaista osaamista, jota erilaiset asiakkaat eri alueilla tarvit-
sevat. Osaamisalat mahdollistavat hyvin erilaisen osaamisen kerryttämisen ja lisäosaami-
sen hankkimisen asteittain. Osatutkintoja voi hyödyntää alueellisesti myös työllistymisen 
näkökulmasta. 

 
Monikulttuurisuus lisääntyy kotityöpalvelualalla palvelujen tarjoajissa, ja sillä on tulosten mukaan mah-

dollisesti vaikutusta alan arvostukseen. Myös asiakaskunta monikulttuuristuu. Maahanmuuttajat tulevat 

vaikuttamaan alalla työvoimana ja yrittäjinä. Panelistit arvioivat maahanmuuttajien osuuden kotityöpal-
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velujen työvoimasta kasvavan seuraavan viiden ja viidentoista vuoden sisällä kuvioiden 15 ja 16 mukai-

sesti. Toisessa eDelphi-paneelissa haettiin tarkennusta monikulttuurisuus-teemaan väitteellä Samalla 

kun maahanmuuttajien osuus kotityöpalvelujen työvoimasta kasvaa, niin alan arvostus vähenee. 83 % 

panelisteista ei pitänyt väitettä toivottavana. Todennäköiseksi väitteen arvioi 50 % panelisteista ja 41 % 

ei uskonut väitteen todennäköisyyteen. (KUVIO 19.) 

 

 
KUVIO 19. Toinen paneeli. Väite ”Samalla kun maahanmuuttajien osuus kotityöpalvelujen työvoimasta 
kasvaa, niin alan arvostus vähenee” (n=12) 

 

Panelisti, joka ei uskonut väitteen todennäköisyyteen, ja jonka mielestä väite ei myöskään ole toivottava, 

kirjoitti kommenteissaan seuraavaa. 

 

 En näe tässä uhkaa tai arvostuksen vähenemisen mahdollisuutta. 

 

Panelisti, joka näki väitteen todennäköiseksi, mutta jonka mielestä väite ei kuitenkaan ole toivottava, 

kirjoitti kommentissaan seuraavaa: 

 

Uskon, että maahanmuuttajien mukaan tulo nostaa alan arvostusta, kun ihmiset ja käyttä-
jät oppivat tuntemaan heitä ja käyttäjiin on tulossa parin sukupolven jälkeen avarakatsei-
sempia ihmisiä. 
 

Kuviosta 19 on nähtävissä, että maahanmuuttajat kotityöpalvelujen työvoimasta jakaa panelistien mie-

lipiteitä sekä väitteen todennäköisyyden että toivottavuuden suhteen. 
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5.1.6 Palvelutarjonta 

 

Viimeisessä kysymysteemassa arvioitiin kotityöpalvelujen palvelutarjontaa vuosina 2022 ja 2032. Ky-

symysteema kohdennettiin koko tutkimuksen perusjoukolle. Vastanneiden määrä ei kuitenkaan ole tie-

dossa, sillä eDelphi-paneelin kyseessä oleva kysymysteema ei ilmoita otoksen määrää. Kuvio 20 kertoo 

asiantuntijoiden valinnoista kyseessä olevan valintaruudun kohdalla. Valintojen määrää ei rajattu tee-

massa, joten otoksen määrä ei selviä kuviosta.  

 

Välittämättömiksi alan toimintaan liittyviksi nykyisiksi palveluiksi panelistit nostivat kotisiivouspalve-

lut, kodin ruokapalvelut, avustamispalvelut, asiointipalvelut sekä henkilökohtaisen avustajan palvelut. 

(KUVIO 20.) 

 

 
KUVIO 20. Palvelutarjonta. Välittämättömät nykyiset palvelut 

 

Teemassa pyydettiin nimeämään myös ne lisäpalvelut, jotka halutaan lisätä kotityöpalvelujen palvelu-

tarjontaan, joko siksi, että asiakkaat ovat pyytäneet palvelua, tai että panelisti on huomannut palvelulle 

tilauksen. Vuotta 2032 arvioitaessa merkittäväksi lisäpalveluksi nousivat tietotekniikan asennus- ja neu-

vontapalvelut sekä viestintä ICT-ratkaisujen avulla, joissa sähköisen viestinnän kanavat korvaavat osin 

fyysisen kohtaamisen. (KUVIO 21.) 
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KUVIO 21. Palvelutarjonta, merkittävät lisäpalvelut 2032 

 

Palvelutarjonnan kysymysteemassa viimeisenä kohtana pyydettiin valitsemaan ne palvelut, jotka vas-

taajien mielestä eivät kuulu kotityöpalvelujen palvelutarjontaan. Viiden panelistin mielestä kotityöpal-

velujen palvelutarjontaan eivät kuulu tilapäinen lemmikkieläinten hoitaminen neljän panelistin mielestä, 

lääkehoito neljän panelistin mielestä ja kodin pienten juhlien järjestäminen. (KUVIO 22.) 

 

 
KUVIO 22. Palvelutarjonta, ei kuulu kotityöpalvelujen palvelutarjontaan 

 

Lääkehoito palvelutarjonnassa jakoi panelistien mielipiteitä. Lääkehoito, valmiiksi annosteltujen lääk-

keiden antaminen, ei kuulu neljän (4) panelistin mielestä kotityöpalvelujen palvelutarjontaan. Kuitenkin 

viisi (5) panelistia oli sitä mieltä, että lääkehoito on välttämätön alan toimintaan liittyvä palvelu lisäksi 
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viiden (5) panelistin mielestä lääkehoito on merkittävä toiminta, joka pitäisi liittää osaksi palvelutarjon-

taa.  

 

 

5.2 Skenaarioiden rakentaminen 

 

Skenaarioluotaus voi olla osa strategista ajattelua, joka osana tulevaisuuksien tutkimusmenetelmää so-

veltuu yhteisöjen päätöksenteon jalostamiseen tai kilpailutilanteissa oman työyhteisön aseman paranta-

miseen ja toiminnan kehittämiseen. Tulevaisuutta rakennettaessa on oltava selvillä houkuttelevista vaih-

toehdoista, mutta myös niistä tulevaisuuksista, joissa asianosaisten odotukset jäävät toteutumatta tai 

joissa intressit joutuvat uhatuiksi. Uhkaskenaariot ovat merkittäviä tulevaisuuspolkuja, mutta kuitenkin 

sellaisia, joihin liittyy ei-toivottujen mahdollisuuksien toteutumisia. Ennakoinnin tuottamia heikkoja 

signaaleja voidaan käyttää skenaarioiden rakentamisessa, sillä niillä on taipumus rikkoa vallitsevia aja-

tusmallejamme. (Hiltunen 2013, 300; Kamppinen ym. 2003, 32.) 

 

Skenaarioiden avulla tehtävä yhteenveto tutkimuksen tuloksista pohjautuu tutkimusaineistoon, joka ke-

rättiin eDelphi.org -verkkosovelluksen avulla. Saatu tutkimusaineisto sijoitettiin tulevaisuustaulukkoon, 

jossa esiinnousseet muutostekijät muodostivat kukin tulevaisuusväitteen. Taulukosta valitaan kustakin 

muutostekijästä yksi arvo, niin että valitut arvot ovat johdonmukaisia valitun tulevaisuustilan kanssa. 

Väitteet puolestaan sijoitetaan kolmeen erilaiseen tulevaisuustilaan. Business as usual -tila (BAU), ta-

voiteltava ja toivottava tila sekä ei-toivottava tila. Taulukon tehtävä on kuvata tulevaisuuden kannalta 

keskeisiä muuttujia ja niiden toteuttamisvaihtoehtoja. Aineistojen pohjalta laaditut kolme tulevaisuus-

skenaariota vietiin avaintoimijoiden skenaariotyöskentelyyn täsmennettäväksi ja täydennettäväksi. 

(Leppimäki ym. 2003, 146; Tuomi & Sarajärvi 2013, 109.) 

 

 

5.2.1 Skenaario 1. BAU= kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena 

 

Väestö ikääntyy ja kotityöpalveluiden kysyntä kasvaa seuraavien 15 vuoden aikana. Olemme siirtyneet 

tavaroiden kuluttamisesta yhä enemmän palvelujen käyttäjiksi, ja tämä kulttuurinen muutos näkyy koti-

työpalvelualalla uusina, laajenevina ostaja- ja kuluttajamarkkinoina. Ikääntyvät asiakkaat aktivoituvat 

palvelujen käyttäjinä ja he seuraavat aikaansa. Kotityöpalvelut tuottaa kasvavassa määrin paikallinen 

yrittäjä, kun taas kolmannen sektorin tai omaisten rooli ei välttämättä enää nouse palvelujen tuottajana. 
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Kotityöpalveluala on ollut ja on yhä erittäin riippuvainen talouden suuntauksista. Kotitalousvähennyk-

sen, laman ja noususuhdanteen vaihtelut näkyvät palvelujen ostovoimassa. Asiakkaat, ikääntyvät van-

hukset ja/tai heidän omaisensa, ostavat palveluja entistä enemmän yksityisiltä palveluntuottajilta. Halli-

tuksen rakennepoliittisen ohjelman tavoite, että iäkkäistä ihmisistä yhä pienempi osa on laitoshoidossa 

ja yhä suurempi osa saa avohuollon palveluja kuten kotihoitoa ja omaishoidon tukea, mikä näkyy koti-

työpalvelujen toiminnassa peruspalvelujen tuottamisen osalta. Asiakkaat käyttävät palveluseteliä palve-

lujen ostamiseen kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta. 

 

Maahanmuuttajien osuus kotityöpalvelujen työvoimasta kasvaa. Asenneilmasto maahanmuuttajia koh-

taan niin työntekijöinä kuin yrittäjinä jakaa mielipiteitä. Koti on ihmiselle hyvin henkilökohtainen 

paikka, eikä sinne päästetä ketä hyvänsä. Työntekijältä odotetaan luotettavuutta, ammattimaista otetta 

työhön sekä asiakkaan ja hänen elämäntapojensa huomioimista. 
 

Kotityöpalvelujen laadunhallintajärjestelmä on rakennettu vuosien 2007–2010 aikana Työtehoseuran 

koordinoimana hanketyönä yhdessä oppilaitosverkoston kanssa. Kotityöpalvelualan kehittämistä jatket-

tiin vuosina 2011 - 2013 Sertifioidut kotityöpalveluyritykset alan kehittäjiksi -hankkeella sekä Laatuser-

tifikaatti kotityöpalveluyrityksen kilpailuvalttina -hankkeella. Vuonna 2032 oppilaitosverkosto on edel-

leen mukana yhdistyksen toiminnassa sekä laadunhallintajärjestelmän kouluttajana että auditoijana.  

 

Kotityöpalvelujen laatusertifikaatin merkitys koetaan ristiriitaiseksi. Se on vapaaehtoinen kilpailuetu, 

mutta se ei tule yleistymään. Yrittäjät eivät koe saavansa hyötyä sertifikaatin suorittamisesta. Toisaalta 

laatukoulutuksissa ja sertifiointiprosessissa opitaan ja oivalletaan yrityksen laatuajattelun perusasioita, 

vertaisoppimisen, vertaistuen ja verkostoitumisen kautta, ja sitä kautta sertifikaatti koetaan tasokkaaksi 

laatuun ohjaavaksi työkaluksi. Sertifioitujen yritysten määrä ei kuitenkaan kasva ja laatujärjestelmä on 

staattisessa tilassa. Laatusertifikaatin kehittämiselle toivotaan uutta valtakunnallista EU-hanketta, jotta 

kehittämistyötä voitaisiin jatkaa ja markkinointia kehittää. Kehittämistyö tapahtuu alan oppilaitosver-

kostovetoisesti. Huolestuttavaa on, että asiakkaat eivät osaa vaatia näyttöä palvelujen laadukkaasta to-

teuttamisesta. Laatusertifikaatin tunnetuksi tekeminen kuluttajille, alan yrittäjille ja kuntien Sosiaali- ja 

terveyspalveluista vastaaville on vähäistä.  

 

Vahva näkemys asiakkaan tarpeista on se, että ennen kuin ihminen tarvitsee varsinaisia hoiva- ja hoito-

palveluja, hän tarvitsee apua kotitöihin selviytyäkseen arjestaan hyvinvoivana ja jaksavana. Aktiivisen 

ja omatoimisen kotityöpalveluasiakkaan palvelutarpeita ovat: 
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- kotisiivouspalvelut 

- kodin tekstiili- ja vaatehuolto 

- kodinruokapalvelut 

- avustamispalvelut (asiakkaan avustaminen muun muassa päivittäisen hygienian hoidossa, pu-

keutumisessa, aterioinnissa ja/tai liikkumisessa)  

- henkilökohtaisen avustamisen palvelut.  

 

 

 
KUVIO 20. Palvelutarjonta. Välittömät nykyiset palvelut 
 

Osaamisen kehittämistä tehdään kotitalouteen liittyvien töiden ja hoiva- ja hoitotöiden osalta. Kotita-

loustöiden osaamisella saadaan kotitalouden varoja säästettyä ja niukoillakin varoilla pystytään tule-

maan toimeen. Työntekijöiden osaamistarpeissa korostuu kulttuurien ja uskontojen tuntemus, koska 

myös asiakaskunta monikulttuuristuu. Sisällöltään uudet tutkintojen perusteet kattavat laaja-alaisen 

osaamismahdollisuuden ja ne ovat koulutuksen ja ammattitaitovaatimuksen pohjana. 

 

Digitalisaatio ja robotisaatio luovat uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta pienillä yrityksillä itsellään 

ei ole taloudellisia resursseja satsata nykyteknologiaan. Teknologiaan ei uskalleta turvata turvapuheli-

mia ja -rannekkeita enempää. 

 

 

 



62 
 

5.2.2 Skenaario 2. Tavoiteltava, toivottava tila 

 

Vuonna 2032 kotityöpalvelujen piirissä on valtaosa ikääntyneestä väestöstä, kaupungistuminen, ikään-

tyminen ja palveluvaltaistuminen lisäävät palvelujen kysyntää ja kasvattavat liiketoimintaa. Ikääntyvät 

asiakkaat aktivoituvat palvelujen ostajina. Maaseudun palvelujen turvaamiseksi kotityöpalvelualalla yh-

teistyö ja verkostoituminen eri toimijoiden kanssa ovat välttämättömiä ja niiden merkitys korostuu lii-

ketoiminnassa. Palvelut monipuolistuvat ja palveluja tuotetaan entistä enemmän hyödyntäen uutta tek-

nologiaa. 

 

Digitalisaatio, robotisaatio ja tekoälyistyminen toimijoiden palvelujen tuottamisessa kasvavat ja ne luo-

vat kotityöpalvelujen tuottamiseen uusia arvonlisäys- ja ansaintamahdollisuuksia. Palveluiden ja tekno-

logian integroituminen on edennyt. Yhteiskunnan taholta panostetaan myös teknologisiin ratkaisuihin 

kustannussäästösyistä. Arkea helpottavat ”robotit” ovat kehittyneitä ja niiden avulla saadaan apua mm. 

erilaisiin arjen toimintoihin. Digisovellusten avulla saadaan palvelut tuotettua koteihin tehokkaammin 

vähentämällä liikkumisen/siirtymisen tarvetta. Lisäksi voidaan parantaa mm. ikääntyvän väestön turval-

lisuutta. Virtuaalinen etähoito, lähinnä asiakkaan turvallisuuteen liittyvänä, mahdollistaa palvelujen 

tuottamisen myös haja-asutusalueille. Robottien ja digisovellusten käyttö edellyttää asiakkaille käytön 

ohjausta ja käytön tukea uutena palvelutuotteena 24/7. Palvelun tarjoajilla on osaamista hyödyntää digi-

talisaation tuomia mahdollisuuksia paremmin. 

 

Julkisesti rahoitettuja palveluja voivat jatkossa tarjota julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistukseen (SOTE) liitetty valinnanvapaus mahdollis-

taa asiakkaalle valinnan kotiin tuotettavien sosiaali- ja tukipalvelujen tuottajasta. Asiakas voi valita ny-

kyistä monipuolisemmin omaan tilanteeseensa sopivia palveluntuottajia. Koska asiakas valitsee laadun 

ja palautteiden perusteella itselleen sopivimman kotityöpalvelujen tuottajan, asiakkaan vaikutusmahdol-

lisuudet palvelujen valinnan suhteen lisääntyvät samalla kun palvelujen laatu ja saatavuus paranevat. 

Yksilöllisten erityispalvelujen tarjonnasta tulevat vastaamaan yritykset, joiden itsemaksavilla seniori- 

asiakkailla on vara maksaa palveluista.  

 

Kaupungistuminen ja ikääntyminen tarjoavat alalle töitä. Maahanmuuttajien osuus kasvavan kotityöpal-

velujen työvoimasta lisääntyy, ja monikulttuurisuus vahvistuu seuraavan 15 vuoden sisällä merkittä-

västi. Maahanmuuttajat yrittäjänä ja/tai kotityöpalvelujen työvoimana tulevat tasavertaisiksi toimijoiksi 

kotityöpalvelualalle. He toimivat usein franchising-yrittäjiä, koska ketjuorganisaatio mahdollistaa tur-

vallisen tien yrittäjyyteen ja tiiviin tuen yritystoiminnan eri vaiheisiin.  
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Alalla toimivat uskovat, että kulttuuritausta tai synnyintausta ei määrää palveluntuottajan 
arvoa vaan määrittäjänä ovat palvelun laatu ja palvelujen saatavuus. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen myötä Kotityöpalvelujen laadunhallintajär-

jestelmä ohjaa ja osittain myös valvoo palvelujen tuottajia. Laadunhallintajärjestelmälle ja sertifioinnille 

tulee vaatimus SOTE -uudistuksen valinnanvapauden myötä ja se on kotityöpalveluyritykselle välttä-

mätön markkinoilla toimimisen kannalta. Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet paranevat samoin kuin pal-

velujen laatu ja kustannusvaikuttavuus. Laadunhallintajärjestelmä parantaa asiakkaan etua.  

 

Aktiivisen ja omatoimisen kotityöpalveluasiakkaan palvelutarpeita, perustarpeiden (kotisiivouspalvelut, 

kodin tekstiili- ja vaatehuolto, kodin ruokapalvelut, henkilökohtaisen avustamiseen ja asioinnin palvelut) 

lisäksi ovat: 

 

- pihan ja puutarhanhoitopalvelut sekä remontti- ja kunnossapitopalvelut 

- tietotekniikan asennus- ja neuvonta sekä ICT -viestintä 

- uhkatilanteiden hallinta 

- lääkehoito (lääkkeiden antaminen)  

- kodin järjestäjän tehtävät 

- automaatio- ja robotiikka-avusteisten kodinhoitolaitteiden ja järjestelmien käyttöopastus 

 

Alan tutkinnon suorittaminen ja osaamisen merkitys palvelujen tuottamisessa asiakkaille kasvaa. Työ-

elämässä vaadittava, muuttuva osaaminen huomioidaan tutkinnoissa. Alalla vaadittavassa osaamisessa 

ja tutkinnon suorittamisessa korostuvat mm. teknologisten ratkaisujen ohjausosaamisen kehittäminen, 

uhkatilanteiden hallinnan etäteknologiset ratkaisut sekä kodin arkea helpottamaan kehitettyjen elektro-

nisten laitteiden käyttö ja käytön opastus. 

 

 

5.2.3 Skenaario 3. UHKA, ei toivottava  

 

Talouskasvu heikkenee ja julkisia palveluja karsitaan, samalla kun väestö ikääntyy ja palvelujen kysyntä 

kasvaa. Alalla tulee vaikuttamaan erityisesti globalisaatio. Kovassa kilpailussa pärjäävät vain isot ja 

vahvat toimijat. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen (SOTE) -uudistuksessa on purettu lai-

toshoidon ja palveluasumisen palvelurakenne. SOTE -uudistus ei toteutunut suunnitelmien mukaisesti 

ja yhteiskunnasta puuttuu edelleen näkemys siitä miten vanhusväestön hyvinvointi turvataan ja miten 
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palvelut tulisi organisoida niin, että asiakkaiden eriarvoisuus ei enää lisäänny. Kaupungistumisesta sekä 

palvelujen keskittämisestä johtuen maaseudun asukkaat kokevat palvelujen saatavuudessa eriarvioi-

suutta. 

 

Kansainväliset yritysketjut toimivat palvelujen tuottajina. Pienet yritykset jotka eivät pysty verkostoitu-

maan eivät menesty kilpailussa ja tapahtuu fuusioitumista. Kotityöpalveluyrityksissä yksilöllisyyttä ja 

asiakaslähtöisyyttä lisätään, ja syntyy palvelutarjontaa, johon vain varakkailla asiakkailla on varaa. Pal-

velujen tuottamisesta osa siirtyy omaisten tai vanhusten itsensä vastuulle. 

 

Nykymuotoisena laatusertifikaatti -järjestelmä menettää uskottavuutensa ja arvonsa. Laatusertifikaatin 

merkitys vähenee osin siitä syystä, että isot ja monikansalliset yritykset voittavat SOTE -uudistuksen 

mukanaan tuomat kilpailutukset palvelujentuottamisessa. Monikansallisilla yrityksillä on oma laadun-

hallintajärjestelmä. Kotityöpalveluyhdistyksellä ei ole resursseja sertifikaatin jatkokehittämiseen eikä 

markkinointiin. Yrittäjät pelkäävät, että jos sertifikaatti tulee pakolliseksi, alalla ei voi toimia eikä kil-

pailla muiden yritysten kanssa. 

 

Asiakkaat eivät osaa vaatia näyttöä palvelujen laadukkaasta toteuttamisesta. Laatusertifikaatti -tunnuk-

sen tuomaa tunnustusta toiminnan ja palvelun hyvästä laadusta ei arvosteta. Vallalla on asenne, että 

kotityöpalveluissa asiakas pystyy itse toteamaan palvelun laadun omin aistein. Siihen ei tarvita asian-

tuntijoita. Jos sertifikaatti tulee alalla pakolliseksi, alalla ei voi toimia eikä kilpailla muiden yritysten 

kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus ei tuonut palvelu-uudistukseen sisällöl-

listä remonttia niin, että omavalvontasuunnitelmien toteutusta pystyttäisiin valvomaan ja sitä kautta 

poistamaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja riskit.  

 

En näe sertifikaatin tulevaisuutta kovin valoisana. Kun sitä ei edellytetä, miksi sitä kukaan 
suorittaisi. 
 

Teknologiaa ei osata hyödyntää. Digitalisaation, robotisaation ja tekoälyistymisen lisääntymisen usko-

taan johtavan palvelutoimialojen työpaikkojen vähenemiseen. Teknologian kehittymisellä ei uskota ole-

van merkittävää vaikutusta kotiin tuotaviin palveluihin. 

 

Monikulttuurisuus lisääntyy kotityöpalvelualalla palvelujen tarjoajissa, sekä yrittäjissä että työvoimassa. 

Monikulttuuriset maahanmuuttajataustaiset työntekijät, joilla ei ole alan ammattitaitovaatimusten edel-

lyttämää osaamista, aiheuttavat alan vetovoiman ja arvostuksen heikkenemisen.   
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6 YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Tässä luvussa on kuvattuna yhteenvetoa ja pohdintaa tutkimuksesta, kotityöpalvelualan toimintaympä-

ristön tulevaisuutta määrittävistä tekijöistä, muutossuunnista ja haasteista sekä johtopäätöksiä tutkimus-

kysymyksiin haettavien vastauksien pohjalta.  

 

 

6.1 Tulosten taustatarkastelua 

 

Tutkimuksen toimeksiantaja Suomen kotityöpalveluyhdistys haluaa tunnistaa alalla tapahtuvia muutok-

sia ja varustaa jäsenistöä muutosten kohtaamiseen. Tässä opinnäytetyössä suoritetun tutkimuksen tavoit-

teena oli selvittää asiantuntijoiden näkemysten avulla kotityöpalvelualan toimintaympäristön tulevai-

suutta määrittäviä tekijöitä. Tutkimuksen Kotityöpalvelut- tästä hetkestä tulevaisuuteen, tavoitteena oli 

selvittää, asiantuntijoiden näkemysten avulla, kotityöpalvelualan toimintaympäristön tulevaisuutta mää-

rittäviä tekijöitä. Lisäksi selvitettiin, miten muutokset tulevat vaikuttamaan kotityöpalvelualan toimijoi-

den työskentelyyn, asiakkaiden valinnanvapauteen, palvelujen saatavuuteen, sekä miten palveluja jär-

jestetään ja tuotetaan tulevaisuudessa. Näkökulmina olivat globalisaation, teknologian, resurssien, kil-

pailutuksen, verkostoitumisen ja alan osaamistarpeiden alalle tuomat muutokset. Tavoitteena oli saada 

tietoa siitä, miten kotityöpalvelualan yritys voi muuttaa toimintaansa vastaamaan entistä paremmin yh-

teiskunnan ja asiakkaiden muutostarpeita, ja minkälaisia mahdollisuuksia yrityksen liiketoiminnan ke-

hittämisellä on ikääntyvän väestön hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimuksen osatavoitteena oli myös 

saada tietoa kotityöpalvelualan koulutuksen ja tutkintojen kehittämiseen. 

 

Tutkimuksessa käytettiin toimintatutkimuksellista tutkimusotetta, joka on luonteeltaan laadullinen, 

mutta sen käyttämisessä voidaan huomioida myös määrällisiä tuloksia. Kysely toteutettiin eDelphi.org 

verkkosovelluksen avulla toteutetun kahden eDelphi-paneelin kautta. Paneelien aikajänteeksi määritel-

tiin 5 ja 15 vuotta, eli vuodet 2022 ja 2032. Kysely kohdennettiin kotityöpalvelualan työelämä- ja jär-

jestötoimijoille, kotityöpalvelujen oppilaitosverkoston, alan koulutusorganisaation, kotityöpalvelualan 

tutkintotoimikunnan ja Opetushallituksen ennakointityön asiantuntijoille. Kyselyn otanta oli 42 henki-

löä. Toimintatutkimukselle tyypillisenä ennakoitavan aiheen taustaselvityksenä käytettiin Opetushalli-

tuksen Gaia Consulting Oy:ltä tilaamaa Klusteriennakoinnin esiselvitystä hyvinvointi- sekä Sosiaali- ja 

terveyspalveluiden klusterista. Ensimmäisen eDelphi-paneelin kysymysasettelu johdettiin edellä maini-

tun aineiston ja PESTEA- jaottelun muutostekijät huomioiden. Kysymysasetteluun otettiin mukaan 
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myös Opetushallituksen Dynamo-ennakointiprojektin megatrendiväittämät. Kotityöpalveluyhdistyksen 

puheenjohtaja hyväksyi kysymysasettelun. Ensimmäisen Delphi -kierroksen jälkeen vastaukset analy-

soitiin ja niitä peilattiin tutkimusongelman mukaisiin kysymyksiin. Näin saatiin toisen Delphi -kierrok-

sen kysymysten teemat, jotka myös hyväksytettiin yhdistyksen puheenjohtajalla. 

 

Ensimmäinen eDelphi-paneeli toteutettiin 10.4. – 20.4.2017 välisenä aikana. Vastausprosentti, otannasta 

laskettuna, vaihteli kysymyksittäin ensimmäisessä paneelissa välillä 42 – 50 %. Tarkemmat tiedot löy-

tyvät luvusta 4.6 (Tutkimusaineiston kuvaus). Toinen eDelphi-paneeli toteutettiin 2.5. – 8.5.2017 väli-

senä aikana. Kutsu kohdennettiin ensimmäisen paneelikutsun vastaanottaneille 35 henkilölle. Vastaus-

prosentti oli 34 % paneelikutsun saaneista. Vastaajista 1/3 (n=12) toimii kotityöpalvelualan kouluttajana 

koulutusorganisaatioissa. Valtaosalla kouluttajista on myös laatujärjestelmän kouluttaja- ja auditoija-

oikeudet. Vastaajista 1/5 (n=7) oli kotityö- ja hoivapalveluyrittäjiä. Panelisteilla saattoi olla myös useita 

eri asiantuntijarooleja tai intressejä paneelissa (TAULUKKO 1). Esimerkkinä tästä on asiantuntija, joka 

edustaa sekä kotityöpalvelujen että laatujärjestelmän ja osaamisen asiantuntemusta. 

 

 

6.2 Tulosten ja niiden merkityksen pohdinta 

 

Tarkastelen seuraavassa suoritetun tutkimuksen tuloksia pääsääntöisesti toisen eDelphi-paneelin ja sekä 

syntyneiden kolmen tulevaisuusskenaarion näkökulmasta. Ensimmäisen paneelin tulokset on huomioitu 

tulevaisuustaulukoinnissa ja skenaariotyöskentelyssä ja ne ovat olleet myös toisen eDelphi-paneelin 

väittämien pohjana. Lisäksi tuloksissa on huomioitu Kotityöpalvelujen tutkintotoimikunnan tulevaisuus-

foorumista esille nousseita näkemyksiä.  

 

Toisessa eDelphi-paneelissa tarkennettiin ensimmäisen eDelphi-kierroksen muutosvoimista muodostu-

neiden väitteiden toivottavuuden ja toteutumisen todennäköisyyttä vuoteen 2032 mennessä. Paneeli 

koostui kuudesta tulevaisuusteesistä ja ilmiöstä, joista jokainen voi merkittävästi muuttaa kotityöpalve-

lualaa tulevaisuudessa. Paneelissa haluttiin selventää SOTE -uudistukseen ja alan palvelutarjontaan liit-

tyviä kysymyksiä, teknologian, monikulttuurisuuden ja alan uusien tutkinnonperusteiden vaikutusta tu-

levaan sekä kotityöpalvelujen laatusertifikaatin tulevaisuuden näkymiä ja tulevaan kehitykseen liittyviä 

epäjatkuvuuksia. 

 

Panelistien mielestä globalisaatiolla on merkittävä vaikutus alaan. Globalisaatio, joka mullistaa ja on jo 

nyt mullistanut talouden mekanismeja, ja jolla on vaikutusta sekä politiisiin että sosiaalisiin suhteisiin, 
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nähdään myös kotityöpalvelualalla merkittäväksi muutostekijäksi lähes kaikkien panelistien mielestä. 

Kansainväliset yritysketjut nähdään tulevaisuudessa palvelujen tuottajina, joihin pienet yritykset fuusi-

oituvat. Yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys korostuu, jos halutaan säilyttää pienet palvelujen tuot-

tajat isojen monikansallisten yritysten sijasta tai niiden rinnalla. Ensimmäisen paneelin väittämä, SOTE-

uudistus mahdollistaa pienten yritysten pääsyn markkinoille, jakoi panelistien mielipiteet. Pienten koti-

työpalveluyritysten tulevaisuuden yllä nähtiin uhka. Muodostunutta uhkakuvaa haluttiin selventää toisen 

eDelphi- paneelin kysymyksellä Pienet yritykset, jotka eivät pysty verkostoitumaan eivät tule pärjää-

mään kilpailussa. Vastauksissa 67 % panelisteista piti uhkakuvaa todennäköisenä tai erittäin todennä-

köisenä (KUVIO 10). Panelistien mielestä pienet yritykset tulevat pärjäämään uusissa kilpailutilanteissa 

verkostoitumisen avulla, mutta he eivät pidä verkostoitumista kuitenkaan siinä mielessä toivottavana, 

että yrityksen toimintaedellytysten ja menestymisen ei haluta olevan riippuvaisia verkostoitumisesta. 

 

Väitteen kuvaama tulevaisuus on erittäin ei-toivottava, mutta valitettavasti todennäköinen.

  

Tutkimus antaa vastauksia kotityöpalvelualan toimintaympäristön tulevaisuutta määrittäviin tekijöihin. 

Kotityöpalvelumarkkinoilla on toimintaedellytykset myös pienille verkostoituneille yrityksille, jotka ke-

hittävät toimintaansa entistä enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavaksi joustavalla ja henkilökohtaisella 

palvelutarjonnalla. Useat panelistit painottivat kommenteissaan henkilökohtaisten ja persoonallisten 

tuotepakettien rakentamisesta asiakkaille. Kotityöpalvelujen palvelutarjonnan laaja-alaisuus, esimer-

kiksi kodin kunnossapito- ja remonttipalvelut, piha- ja puutarhanhoitopalvelut sekä tietotekniikan asen-

nus- ja neuvontapalvelut, luovat pienille yrityksille toimintamahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalvelu-

tarjonnan ohella. 

 

Teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia tulevaisuuden palvelujen tuottamisessa arvioitiin ensim-

mäisessä eDelphi -paneelissa muutosvoimien, megatrendien ja trendien voiman muutoksen ja muutos-

suunnan avulla. Digitalisaatio ja robotisaatio megatrendinä nähtiin alalla voimakkaasti vahvistuviksi ke-

hityssuunniksi, samoin kuin tekoälyistyminen, joskin tekoälyistymisen muutosvauhti arvioitiin edellisiä 

hitaammaksi. Kuviosta 16 on nähtävissä, että panelisteista 90 % arvioi vanhusten turvallisuuden ja hy-

vinvoinnin hoitamisen etävalvonnan avulla kasvavaksi trendiksi vuonna 2032. Kuvioista 6 ja 7 selviää, 

että panelistien mielestä teknologia mahdollistaa palvelujen tuottamisen kotiin. Palvelujen ja teknolo-

gian integroitumisessa ennakoitavan voiman muutos on merkittävä. (KUVIO 6, KUVIO 7). Robotteja 

tullaan jatkossa hyödyntämään enenevässä määrin palvelu- ja hoitoalalla. Nykyiset robotit soveltuvat jo 

opastus- ja siivoustyöhön sekä esimerkiksi nurmikonleikkaamiseen ja lumitöihin.  
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 Virtuaalinen etähoito mahdollistaa palvelujen tuottamisen myös haja-asutusalueille. 

 
Palvelun tarjoajat osaavat hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia paremmin.   
 
Asiakkaat tarvitsevat opastusta muun muassa äly- ja virtuaalilaitteiden käyttöönotossa ja 
käytössä. 

 

Ensimmäisen paneelin väittämien tulokset ja runsaat kommentit synnyttivät toisen eDelphi-paneelin tek-

nologiaväitteen digitalisaatio ja robotisaatio luovat kotityöpalvelujen tuottamiseen uusia arvonlisäys- 

ja ansaintamahdollisuuksia. Kuviosta 17 voidaan todeta, että toisen eDelphi-paneelin panelistit olivat 

yksimielisiä väitteen todennäköisyydestä ja toivottavuudesta. Tulevaisuudessa kotityöpalvelualan yrit-

täjiltä vaaditaan innovaatiokykyä digitalisaation ja robotisaation hyödyntämiseksi yrityksen arvonlisäys- 

ja ansaintamahdollisuutena. Mietittäväksi jää, millaisilla palvelutuotteilla voidaan vastata tähän tekno-

logian tuomaan kilpailuun. Alkusysäyksen ideoinnille voi saada ensimmäisen paneelin palvelutarjonta-

kysymyksestä, jossa panelistit ideoivat uusia, asiakkaan tarpeisiin vastaavia palvelutuotteita. Kuviosta 

21 voidaan nähdä, että tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelut ja viestintäpalvelut ICT-ratkaisujen 

avulla voivat toimia lisäpalveluina, joilla yrittäjä voi muuttaa toimintaansa vastaamaan asiakkaan tar-

peita. Esiin nousseet uudet palvelutuotteet ohjaavat yrittäjää palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa.  

 

Tärkeää olla avoin digitalisaatiolle, ja tälläkin osa-alalla verkostoituminen on tarpeen, 
jotta saataisiin mahdollisimman vaivattomasti ja nopeasti uudet "apuvälineet" käyttöön. 
 
Robottien ja digisovellusten käyttö edellyttää käytön ohjausta ja käytön tukea 24/7.  
 
Kannattaisi ehkä toimia esim. jonkin robotin vuokraajana ja antaa käyttötukea niin paljon 
kuin asiakkaat aina kulloinkin tarvitsevat. 

 

Globalisaatio tulee muokkaamaan alaa ja muutokset tulevat näkymään myös työntekijöiden osaamistar-

peissa. Tilastokeskuksen (2014) tutkimus osoittaa, että aikuiskoulutuksen on pystyttävä vastaamaan työn 

ja työmarkkinoiden muutoksiin nopealla reagoinnilla akuuteissa koulutustarpeissa. Digitaalisten välinei-

den hallintaan tarvitaan uudenlaista osaamista. Uutta osaamista tarvitaan myös liiketoimintamallien tar-

kentamiseen teknologian osalta. Alan tutkinnon suorittamisen merkitys palvelujen tuottamisessa kasvaa.  

Uudet tutkinnon perusteet vastaavat alalla tarvittavaan monialaiseen osaamiseen, oli toisen eDelphi -

paneelin osaamistarpeiden ja tutkinnon perusteiden vastaavuutta arvioiva väittämä. Kuviosta 18 on näh-

tävissä, että panelisteista 81 % toivoi uusien tutkinnon perusteiden vastaavan alalla tulevaisuudessa 

vaadittavan monialaisen osaamisen haasteisiin, mutta vain 63 % panelisteista piti sitä todennäköisenä. 

Panelisti, joka piti väitteen tulevaisuutta toivottavana, mutta ei arvioinut väitteen todennäköisyyttä, kom-

mentoi seuraavasti:  
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Kaiken koulutuksen on pystyttävä muuttumaan nopeasti tulevaisuudessa ja opetuksessa 
tulisikin käyttää paljon erilaisia alan asiantuntijoita. 
 

Panelisti, joka uskoi väitteen todennäköisyyteen ja jonka mielestä väite on toivottava, kirjoitti kommen-

tissaan seuraavaa: 

 

Tulevat tutkinnot mahdollistavat laaja- alaisen osaamisen hankkimisen. Lisäksi tutkinto-
rakenne ohjaa hankkimaan sellaista osaamista jota erilaiset asiakkaat eri alueilla tarvit-
sevat. Osaamisalat mahdollistavat hyvin erilaisen osaamisen kerryttämisen ja lisäosaa-
misen hankkimisen asteittain. Osatutkintoja voi hyödyntää alueellisesti myös työllistymi-
sen näkökulmasta. 

 

Ensimmäisessä paneelissa nousi esille ajatuksia yksilöllisyyden ja asiakaslähtöisyyden lisäämisestä ko-

tityöpalveluyrityksissä. Pelkona nähtiin, että syntyy palvelutarjontaa, johon vain osalla ikääntyvistä on 

varaa, ja palvelujen tuottamisesta osa siirtyy omaisten tai vanhusten itsensä vastuulle. Palvelutarjontaa 

yhteiskunnan tuottamana haluttiin selventää toisen eDelphi-paneelin väittämän avulla. Kuviosta 11 näh-

dään toivottavuuden ja todennäköisyyden jakauma väittämän osalta. Panelisteista 42 % piti toivottavana, 

että kotityöpalvelut yhteiskunnan tuottamina ja maksamina vähenevät ja 83 % panelisteista piti väitettä 

todennäköisenä. Vain kaksi panelistia piti väitettä epätodennäköisenä. Panelistien mielestä on todennä-

köistä, että yhteiskunnan tuottamina ja maksamina kotityöpalvelujen tarjonta vähenee. Toivottavana väi-

tettä pitäneistä panelisteista yksi panelisti perusteli kantaansa kustannustiedolla, jonka mukaan yhteis-

kunnan tarjoamana kotityöpalvelut ovat asiakkaalle tuloperusteisina kalliimpia tai yhtä kalliita kuin yk-

sityisen tarjoamat palvelut. Mittarina laskelmissa on käytetty asiakkaan luona käytettyä aikaa.  

 

SOTE -uudistuksen ja valinnanvapauden tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta, ja uudistuksen 

myötä palvelutarjonta tulee jakaantumaan eri toimijoiden kesken. Asiakas voi valita entistä monipuoli-

semmin, mistä hankkii palveluja. Valinta ulottuu myös siihen, millaisia palveluja haluaa käyttää. Uudis-

tuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta. Uudistuksen uskotaan lisäävän asiakkaalle, pal-

velujentuottajien keskinäisen kilpailun kautta, toimintojen laadukkuutta ja taloudellista tehokkuutta.    

 

Ensimmäisen eDelphi -paneelin trendi-ja muutosvoima -kysymyksissä panelistit arvioivat maahanmuut-

tajien osuuden kotityöpalvelujen työvoimasta kasvavan. Panelistit arvioivat monikulttuurisuuden vah-

vistuvan seuraavan viiden vuoden sisällä, ja 15 vuoden sisällä muutossuunnan arvioitiin nousevan vielä 

edellisestä merkittävästi (KUVIO 15, KUVIO 16). Monikulttuurisuus lisääntyy kotityöpalvelualalla pal-

velujen tarjoajissa, ja sillä nähdään olevan vaikutusta myös alan arvostukseen. Myös asiakaskunnan näh-



70 
 

dään monikulttuuristuvan. Panelistien mukaan maahanmuuttajat tulevat vaikuttamaan alan tulevaisuu-

teen sekä työvoimana että yrittäjinä. Toisessa eDelphi -paneelissa haluttiin selvittää maahanmuuttajien 

vaikutusta työvoimana alan arvostukseen. 50 % panelisteista pitää todennäköisenä väitettä, että samalla 

kun maahanmuuttajien osuus kotityöpalvelujen työvoimasta kasvaa, niin alan arvostus vähenee. 83 % 

panelisteista ei pitänyt väitettä toivottavana (KUVIO 19).  

 

Kotityöpalvelujen tutkintotoimikunnan paneelikeskustelussa nousi esille maahanmuuttajien vahva pal-

velutaito ja -asenne. Eräs panelisti kommentoi, että ”sen minkä maahanmuuttaja kielitaidossa häviää, 

sen hän palvelu- ja työasenteessa voittaa”. Toisaalta asiakkaiden ennakkoluulot maahanmuuttajia koh-

taan ovat joissain tapauksissa olleet niin vahvoja, että rekrytointi on estynyt. Paneelikeskustelussa todet-

tiin myös, että elämme murrosvaihetta maahanmuuttajien aseman osalta kotityöpalveluissa. Toisen 

eDelphi -paneelin panelisteista 17 % oli samaa mieltä siitä, että samalla kun maahanmuuttajien osuus 

kotityöpalvelujen työvoimasta kasvaa, alan arvostus vähenee.  

 

Kotityöpalvelujen laatusertifikaatti ja sen valtakunnalliset laadunhallintakriteerit ovat osoitus yrityksen 

toiminnan laadusta. Sertifikaatti on liiketoiminnan ja ammatillisen osaamisen kehittämisen työkalu sekä 

toimivalle yritykselle että yritystoimintaa aloittavalle yrittäjälle. Kotityöpalvelujen laatusertifikaatin tu-

levaisuutta ennakoitiin ensimmäisessä eDelphi-paneelissa. 50 % panelisteista arvioi, että vuoteen 2022 

mennessä sertifioitujen yritysten määrä kasvaa 10–44 prosentilla, eli 69 yrityksestä 76–99 yritykseen. 

Puolet panelisteista arvioi, että vuoteen 2032 mennessä sertifioitujen yritysten määrä kasvaa 60–89 %, 

eli 110–130 yritykseen. Panelistit uskoivat, että SOTE -uudistuksen myötä yrityksiltä tullaan vaatimaan 

sertifiointi laadun takeeksi. Myös ensimmäisen paneelin trendi -kysymysteemassa selvitettiin laatuser-

tifikaatin asiakkaalle tuomaa merkitystä. 50 % panelisteista arvioi kehityssuunnan olevan kasvava vuo-

teen 2022 mennessä. Vuotta 2032 arvioitaessa, panelisteista 65 % arvioi laatusertifikaatin tuovan asiak-

kaalle merkitystä palvelujen hankinnassa. Sertifikaatti koettiin tasokkaaksi laatuun ohjaavaksi työka-

luksi. Toisaalta sertifikaatin suorittamisesta ei välttämättä koettu olevan hyötyä yrittäjille, ja harmitta-

vana nähtiin se, että asiakkaat eivät osaa vaatia näyttöä palvelujen laadukkaasta toteuttamisesta. 

 

Kotityöpalvelujen laatusertifikaatin tulevaisuutta haluttiin tarkentaa toisen eDelphi-paneelin väittämällä 

nykymuotoisena laatusertifikaattijärjestelmä menettää uskottavuutensa ja arvonsa. Vastauksissa 58 % 

panelisteista oli sitä mieltä, että väittämä on todennäköinen. 33 % panelisteista piti väitettä toivottavana. 

Panelisti, joka uskoi väitteen todennäköisyyteen ja jonka mielestä väite on myös toivottava, kirjoitti 

kommenteissaan seuraavaa:  
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Toivottava olisi, että laatusertifikaatti ohjaisi ja osittain myös valvoisi tuottajasta riippu-
mattomasti, ulkopuolisena tahona, kehittämiskeskeisesti, palvelujen tuottajia. Laatuserti-
fiointi työssä tulee olla selkeästi rajattuna erilliset vastuutahot, joilla ei ole riippuvuussuh-
detta (jääviys) toisiinsa. Koulutus ja auditointi tulee olla eri tahojen toimintoina, jolloin 
yritykset saavat myös halutessaan toiminnalleen useamman tahon ohjaushyödyn 
 

Panelisti, joka uskoi väitteen todennäköisyyteen, mutta jonka mielestä väite ei ole kuitenkaan toivottava, 

kirjoitti kommentissaan seuraavasti:  

 
Jatkossa kaikilta jotka haluavat olla mukana tuottamassa palveluja uudessa sotessa  
(valinnanvapaus) tullaan vaatimus laatujärjestelmän lisäksi sertifiointi. 

  

Panelisti, joka ei uskonut väitteen todennäköisyyteen, ja jonka mielestä väite ei myöskään ole toivottava, 
kirjoitti kommentissaan seuraavasti: 
 

Laatusertifikaatti mielestäni nousee enempi arvoonsa, kun tarjoajien määrä kasvaa. Täs-
säkin osuuskunta voisi olla turvallisin ja laadukkain vaihtoehto. 

 

Puolet (50 %) panelisteista ei pidä väittämää nykymuotoisena laatusertifikaattijärjestelmä menettää us-

kottavuutensa ja arvonsa toivottavana.  

 

 

6.3 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään asiantuntijoiden näkemysten avulla kotityöpalvelualan toi-

mintaympäristön tulevaisuutta määrittäviä tekijöitä. Kotityöpalvelualaan tulevat vaikuttamaan mega-

trendeinä globaalisaatio, kaupungistuminen, yksilöistyminen, väestön ikääntyminen sekä 

palveluvaltaistuminen. Työelämän monimuotoistuminen nähdään alalla vahvana muutostekijänä ja, 

kaikki panelistit arvioivat monimuotoistumisen vahvistuvan merkittävästi. Panelistien mielipiteitä jakoi 

väite, jonka mukaan yhteiskunta rakentaa poliittisen päätöksenteon avulla raamit ja arvot muulle toi-

minnalle. Opinnäytetyö sijoittui ajankohtaan, jossa sosiaali- terveydenhuollon uudistuksen valmistelu 

oli vielä kesken. Uudet lakiesitykset, muun muassa maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon jär-

jestämisestä ja uudistusten voimaanpanolaki, oli annettu eduskunnan käsittelyyn muutama kuukausi en-

nen opinnäytetyön eDelphi- paneelien avaamista. Paneelin asiantuntijoiden luottamuspula SOTE -uu-

distukseen näkyi osin paneelivastauksissa ja kommenteissa. Uudistuksen ei uskota pystyvän välttämättä 

turvaamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palvelu- ja avuntarvetta. Panelistit uskoivat myös 

hyvinvointierojen mahdollisesti kasvavan.  



72 
 

Toisaalta uskottiin, että uudistus mahdollistaa kotityöpalvelujen tuottamisen avoimuuden ja läpinäky-

vyyden sekä kannustaa laadun parantamiseen. SOTE -uudistuksen uskotaan tuovan palvelujen käyttä-

jille lisää valinnanvapautta, mutta haja-asutusalueen asiakkaille valinnanvapauden ei uskota yltävän. 

SOTE -uudistuksen uskotaan vauhdittavan kaupungistumista. Onko SOTE -uudistus kaupungistumiske-

hityksen, syy vai seuraus? Vahvistavatko hallituksen maakunta- ja sote-päätökset hiljaisesti kaupungis-

tumiskehitystä?  

 

Yhtenä tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että kotityöpalvelumarkkinoilla on toimintaedel-

lytykset myös pienille verkostoituneille yrityksille, jotka kehittävät toimintaansa entistä enemmän asi-

akkaiden tarpeita vastaavaksi joustavalla ja henkilökohtaisella palvelutarjonnalla. Henkilökohtaisten ja 

persoonallisten tuotepakettien rakentaminen asiakkaille vahvistuu. Tämä on myös vastaus tutkimusky-

symykseen, miten vastata globalisaation tuomiin muutoksiin. Vastaus saadaan myös kysymykseen, mi-

ten vastata kilpailutustarpeiden tuomiin muutoksiin ja haasteisiin. Pienten yritysten kilpailussa pärjää-

minen edellyttää tutkimuksen mukaan verkostoitumista, mutta toisaalta merkille pantavaa on kuitenkin 

myös se, että verkostoitumista ei pidetty kaikilta osin toivottavana. Kuitenkin yleisesti on tiedossa, että 

yrityksen kyky toimia osana verkostoja on keskeinen menestys- ja kilpailukykytekijä globaalissa liike-

toiminnassa.  

 

Teknologia luo uusia mahdollisuuksia kotityöpalvelujen tuottamiseen - myös haja-asutusalueella. Yrit-

täjältä vaaditaan innovaatiokykyä digitalisaation ja robotisaation hyödyntämiseksi yrityksen arvonli-

säys- ja ansaintamahdollisuutena. Alalla työskentelevien työntekijöiden osaamistarpeet tulevat muuttu-

maan, ja muun muassa digitaalisten välineiden hallinta tulevaisuudessa korostuu. Yhteiskunnan tuotta-

mien ja maksamien palvelujen tarjonnan uskotaan vähenevän, samalla kun kolmannen sektorin merkitys 

palvelujen tuottajina kasvaa. Laadukkuus ja taloudellinen tehokkuus lisääntyy SOTE -uudistuksen ja 

valinnanvapauden kautta.  

 

Yrityksen palvelutarjonnan uudistumiskyky on merkittävä kilpailutekijä. Teknologian kehitys ja digita-

lisaatio ajavat yrityksiä ja palveluntuottajia nopeaan muutokseen palvelutarjonnassa. Palvelujen tuotta-

miselle, osaamisen kehittämiselle ja palvelujen tuottamisen uusille malleille on tilausta liikeidean ja ar-

volupauksen uudelleen mallintamisen avulla. Kotityöpalvelualan toimijoiden tulee huomioida lisään-

tyvä monikulttuurisuus sekä asiakkaissa että työntekijöissä. Tutkinnon perusteuudistus nähdään myön-

teisenä asiana erilaisen osaamisen kerryttämisen ja asteittaisen osaamisen hankkimisen osalta. Palvelu-

jen tuottamisessa alan tutkinnon suorittamisen merkitys korostuu.  

 



73 
 

Kotityöpalvelujen laatusertifikaatin tulevaisuutta ennakoitiin molemmissa paneeleissa. Panelistit uskoi-

vat, että SOTE -uudistuksen myötä yrityksiltä tullaan vaatimaan sertifikaatti laadun takeeksi. Sertifikaa-

tin uskotaan tuovan asiakkaalle merkitystä palvelujen hankinnassa. Esille nousi merkittävä ajatus, jonka 

mukaan asiakkaat eivät kuitenkaan välttämättä osaa vaatia näyttöä palvelujen laadukkaasta toiminnasta. 

Sertifikaatin tuomat hyödyt yrittäjille koettiin ristiriitaisiksi. Toisaalta sertifikaatti koettiin laatua ohjaa-

vaksi työkaluksi mutta toisaalta sertifikaatin suorittamisesta ei koettu olevan vastaavaa hyötyä. Ensim-

mäisen paneelin ristiriitaisuuksista johtuen sertifikaattijärjestelmästä muodostuneiden väitteiden toivot-

tavuutta ja todennäköisyyttä päätettiin arvioida myös toisella paneelikierroksella. Yli puolet panelisteista 

oli sitä mieltä, että sertifikaattijärjestelmä menettää uskottavuutensa ja arvonsa, jos järjestelmää ei uu-

disteta.  

 

 

6.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys  

 

Tulevaisuuden tutkimuksessa Delfoi-menetelmää käytetään vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmotta-

miseen ja muutosten merkkien tunnistamiseen sekä niiden todennäköisyyden ja toivottavuuden arvioi-

miseen. Se on vaiheittainen strukturoitu tai puolistrukturoitu asiantuntijoiden mielipiteiden ja kannanot-

tojen esille saamiseksi rakennettu kyselymenetelmä, jota tässä tutkimuksessa edusti eDelphi.org -verk-

kosovellus. Menetelmää voidaan käyttää muun muassa taloudellisen, teknologisen, ekologisen, sosiaa-

lisen sekä poliittisen kehityksen arvioinnissa ja ennakoinnissa. Ennakointi auttaa työyhteisöä, sen ollessa 

epävarmassa tilanteessa tai suurten muutosten yhteydessä, uhkien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa 

sekä tulevaisuudessa kohdattavien uusien haasteiden määrittämisessä. Tulevaisuuksien tutkimuksessa 

on oleellista kohdentaa tutkimusprosessi, tiedon hankinta ja sen käsittely sekä tulosten analysointi ja 

raportointi oikein, tarkasti sekä luotettavasti niin, että validiteetti ja reliabiliteetti toteutuvat. (Leppimäki 

ym. 2003, 144; Nyman 2006, 73; Rubin 2014.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta eli reliabiliteettia arvioitaessa voidaan sanoa, että kriittisiä kohtia ovat asi-

antuntijapaneelin valinta, toisen paneelikierroksen keskeisten kysymysteemojen löytäminen sekä ano-

nymiteetti. Delfoi-menetelmällä tehdyn tutkimuksen reliabiliteetista ei ole varmaa näyttöä. Luotettavuus 

näkyy tulosten uskottavuudessa ja sovellettavuudessa sekä tutkimusprosessin kuvauksen läpinäkyvyy-

dessä. Tämän tutkimuksen ja tulosten luotettavuutta olen pyrkinyt lisäämään kuvaamalla tutkimuspro-

sessia mahdollisimman tarkasti koko prosessin ajalta. Ensimmäisen eDelphi -paneelikierroksen tulok-

sista esiin nousseiden, poikkeavista intresseistä johtuvien, ristiriitojen pohjalta tehdyn analyysin kautta 
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rakennettiin keskeiset kysymysteemat toiselle eDelphi -paneelikierrokselle. Toisella paneelikierroksella 

haluttiin tarkentaa ensimmäisen paneelin tuloksia ennen skenaarioiden ja johtopäätösten tekemistä mah-

dollisista, todennäköisistä ja uhkaavista tulevaisuuksista. Skenaarioiden rakentamisen pohjalla oleva tu-

levaisuustaulukko pohjautuu panelistien sen hetkiseen tietoon ja ymmärrykseen kotityöpalvelualasta. 

Useat kysely- tai paneelikierrokset lisäävät yleisesti myös tulosten luotettavuutta. (Kuusi 2003, 210; 

Nyman 2006, 74; Rubin 2014.) 

 

Asiantuntijoiden tuottamista tutkimuksen tuloksista tulisi voida koota uskottavia tulevaisuusargument-

teja. Tässä työssä ei ole pyritty asiantuntijoiden yksimielisyyteen, vaan pyrittiin nostamaan esiin erilaiset 

perustellut näkemykset tulevasta kehityksestä. Yksimielisyyden tavoittelu on ristiriidassa puolueetto-

man näkemyksen tavoittelussa ja validiteettia heikentäisi pyrkimys konsensukseen. Ennakointitutki-

muksessa validiteetti saavutetaan, kun tutkimustulos vastaa panelistien näkemystä tulevaisuuden toden-

näköisestä, toivottavasta tai sitä uhkaavasta kehityksestä. Asiantuntijoiden tietämys tutkittavasta ai-

heesta lisää tutkimuksen luotettavuutta. Asiantuntijoiden asiantuntijuuden yksipuolisuus voi johtaa tär-

keiden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden, heikkojen signaalien tai trendien poisjääntiin. Tässä enna-

kointitutkimuksessa panelistit edustivat laajasti ja kattavasti kotityöpalvelualaa ja ennakointiosaamista. 

Tutkimus kohdennettiin kotityöpalvelualan työelämä- ja järjestötoimijoille, kotityöpalvelujen oppilai-

tosverkoston, alan koulutusorganisaatioiden ja tutkintotoimikunnan sekä Opetushallituksen ennakointi-

työn asiantuntijoille. Asiantuntijapaneelin jäsenten valinta tehtiin yhteistyössä toimeksiantajan ja koti-

työpalvelualan oppilaitosverkoston kanssa, jossa oppilaitosverkoston asiantuntijat auttoivat hankkimaan 

paneeliin oman toiminta-alueensa kotityöpalveluyrittäjiä. (Kuusi 2003, 210–218; Nyman 2006, 74–75.) 

 

Argumentoinnin anonyymisyys on Delfoi-menetelmän erittäin tärkeä ominaisuus. Kommentoinnissa nä-

kökohtien esittäjien salaamista on perusteltu menetelmän teoreettisessa kirjallisuudessa [Turoff 1995]. 

Turoffin [1995] mukaan argumentointitilanteisiin, joissa näkökohtien esittäjät voidaan tunnistaa, liittyy 

seuraavia ongelmia:  

- korkeassa asemassa oleva henkilö on määräävä ja häntä ei tällöin uskalleta vastustaa, 

- henkilö ei uskalla esittää ideaa, koska pelkää esittämänsä idean osoittautuvan tyhmäksi ja pelkää 

sitä kautta kasvojensa menetystä.  

 

Tässä tutkimuksessa paneelien johdannossa korostettiin anonymiteettiä, ja jokainen vastaus on Delfoi-

menetelmän mukaisesti anonyymi. 
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Tämä tutkimus on mielestäni validi, koska eDelphi sovelluksen avulla tehty kyselytutkimus menetel-

mänä kysymykset esitetään kaikille vastaajille samanlaisena. Sähköinen kyselytutkimus mahdollistaa 

myös suuremman otannan, useat vastaajat päätyvät todennäköisimmin samaan lopputulokseen kuin vain 

muutamat haastattelututkimukseen osallistuneet. eDelphi-paneelissa on myös mahdollista esittää run-

saasti kysymyksiä, koska verkkosovellus mahdollistaa vaihtoehtokysymyksien esittämisen. eDelphi-

verkkosovellus on reaaliaikainen ja se mahdollistaa omien lausuntojen korjaamisen työn edetessä. So-

vellus mahdollistaa myös reaaliaikaisen keskustelun toisten asiantuntijapanelistien kanssa. Lisäksi 

eDelphi-paneelin kommentointikenttä haastaa panelistien olettamuksia tuomalla heidän tietoonsa ano-

nyymisti toisten panelistien vastauksia. Näin paneelin kommentointikenttä mahdollistaa tiedon, jota 

muutoin ei saataisi panelisteilta. Anonyymisyys voi edistää myös heikkojen signaalien tunnistamista. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös se, että kysely voitiin tehdä verkkosovelluksen avulla, jolloin 

panelisti voi pohtia vastauksia itselleen sopivana ajankohtana.  

 

Suoritetun eDelphi-paneelin kysymyspohjat mahdollistivat myös aineiston keräämisen yhteydessä ha-

vainnoinnin ja informaation yhdistämisen. Panelistin arviot väitteiden todennäköisyydestä ja toivotta-

vuudesta sekä hänen kommenttinsa voitiin yhdistää eri näkemyksiin, joten havaintojen ja tulkintojen 

tekeminen oli mahdollista.  

 

Yhtenä kyselytutkimuksen yleisenä heikkoutena voidaan pitää kysymysten mahdollista väärinymmär-

rystä. Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi eDelphi -paneelin kyselylomaketta testattiin sen laa-

timisen aikana ja edelleen kehitettiin yhteistyössä toimeksiantajan ja Metodix Oy:n Hannu Linturin ja 

Antti Kaupin kanssa. Jokaiseen kysymyssarjaan liitettiin selkeät vastausohjeet ja myös linkkejä lisätie-

don saamiseksi kysyttävästä teemasta. Aloitussivu kuvasi koko paneelin teemat ja valitut aikaetapit, viisi 

(2022) ja viisitoista (2032) vuotta. Jokainen kysymyssarja sisälsi seikkaperäiset ohjeet arviointiin. Esi-

merkiksi megatrendien arvioinnissa lähtökohtana oli vuoden 2017 taso, jonka suhteen ennakoitiin muu-

tosvoiman muutosta suurempaan tai pienempään suuntaan. Plus-suunta kertoi megatrendin vahvistuvan 

ja miinus-suunta heikkenevän sitä enemmän mitä useampi +/- -merkki valittiin. Kaikissa kysymyssar-

joissa oli myös muistutus siitä, että vastaus on Delfoi-menetelmän mukaisesti anonyymi, ja asteikkovas-

tauksen lisäksi toivottiin perusteluja eli argumentteja omalle valinnalle. Kaikissa kysymyksissä panelis-

teilla oli myös mahdollisuus kommentoida toisten kommentteja. Perehtyminen muiden näkemyksiin 

saattoi myös synnyttää tarpeen tarkistaa omaa alkuperäistä kantaa, mikä olikin mahdollista koko kyse-

lykierroksen ajan.  
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Panelistit kutsuttiin eDelphi-paneeliin sähköpostin välityksellä. Informaatiokirje (LIITE 1) oli sähkö-

postin liitteenä. Siinä kuvattiin tarkasti tutkimuksen tavoite, tarkoitus, tutkimusprosessin aikataulu sekä 

tulosten esittely.  

 

Tässä tutkimuksessa vastausprosentit vaihtelivat kysymyksittäin. Ensimmäisen eDelphi-paneelin vas-

tausprosentti oli kutsun hyväksyneistä 60–51. Paneeliin kutsutuista laskettuna vastausprosentti oli 43–

50 %. Paneeliin kutsuttiin 42 henkilöä, joista 35 hyväksyi kutsun. Toisen eDelphi-paneelin kutsu koh-

dennettiin ensimmäisen paneelin kutsun vastaanottaneille, eli 35 henkilölle, joista 17 hyväksyi kutsun. 

Vastausprosentti toisessa eDelphi-paneelissa oli 34 paneelikutsun saaneista, kutsun hyväksyneistä vas-

tausprosentti oli 71. Delfoi-tutkimuksen luotettavuuden yleisenä uhkana voidaan pitää alhaista vastaus-

prosenttia, mutta tämän tutkimuksen vastausprosenttia voidaan pitää luotettavuuden kannata riittävänä. 

(Nyman 2006, 74.) 

 

Delfoi-tutkimuksen muita kriittisiä kohtia luotettavuudelle on tutkimuksen ajallisuus. Vastausten ha-

jonta kasvaa suhteessa ennusteen ajalliseen etäisyyteen. Mitä kauempana ennakoitava asia tai tapahtuma 

on, sitä suuremmat yleensä ovat asiantuntijoiden mielipiteiden erot arviosta. Vastausten hajonta tekee 

toisaalta tuloksista mielenkiintoisia, johon eDelphi-paneelin kommentointikenttä antoi selityksiä. Asi-

antuntijoilla on yleisesti taipumus olla pessimistisiä pitkällä ja optimistisia lyhyellä aikajänteellä. Opti-

mismin perusteluksi on esitetty, että asiantuntijalla on tiedossa ongelman ratkaisu, jonka hän olettaa 

otettavaksi käyttöön ilman että syntyy ristiriitaa. (Kuusi 2003, 223; Nyman 2006, 74.) 

 

 

6.5 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimus  

 

Opinnäytetyöni on merkittävä Suomen kotityöpalveluyhdistykselle ja kotityöpalvelujen oppilaitosver-

kostolle. Asiantuntijapaneelin jäseniä valittaessa verkoston kanssa tehtiin yhteistyötä. Asiantuntijapa-

neelin jäsenet kokivat osallistumisen eDelphi -paneeleihin hyväksi asiaksi ja arvostivat mahdollisuutta 

pohtia alan tulevaisuutta. Ensimmäinen eDelphi -paneeli päättyi yhteenvetoon, jossa kiitin panelisteja 

osallistumisesta tuntemattoman viisaan sanoilla ”paras tapa ennustaa tulevaisuutta on tehdä se itse!” 

Vapaassa kommenttikentässä panelistit jakoivat puolestaan kannustavia ajatuksia tutkimuksen tarpeel-

lisuudesta, mielenkiintoisuudesta ja hyvästä toteutuksesta. Myös eDelphi -menetelmänä sai kiitosta. 

Seuraavassa on esitetty esimerkkeinä muutaman panelistin kiitokset:  
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Kiitos, todella mielenkiintoista. Tätä menetelmää olisi hyvä päästä hyödyntämään 
omassa visiointityössä. Seuraan kommentteja innolla. 
 
Kiinnostuneena odotetaan tuloksia ja kommentteja. Kehittämistä ja työtä riittää! Kääri-
täänpäs hihoja kaikki! 
 

Muutama asiantuntija/panelisti kiitti myös tutkimuksesta jälkeenpäin. Erityisesti he halusivat antaa kii-

tosta uudesta sähköisestä kyselytutkimuksen kokemuksesta eDelphi -paneelin avulla. Tutkimuksen kak-

sivaiheisuus, jossa toisella kierroksella tarkennettiin ensimmäisen kierroksen vastauksia, herätti panelis-

tien mielenkiinnon. Omien kommenttien kirjaamistapaa ja mahdollisuutta keskustella toisten panelistien 

kanssa kommenttikentässä pidettiin mielenkiintoisena, ja panelistien mielestä vuorovaikutteisuus kan-

nustaa ja innostaa. Oman työn ja työajan sovittaminen ennakointityöhön, jossa osallistutaan niin sanot-

tuihin työpajoihin, on koettu ajallisesti haastavaksi. Asiantuntijat kertoivatkin, että eDelphi -paneelin 

avulla tehty tutkimus mahdollisti heidän osallistumisensa ennakointityöhön.   

  

Opinnäytetyön tekeminen on kehittänyt ammatillista osaamistani tulevaisuuksien tutkimisessa sekä tut-

kimustiedon kirjoittajana. Tutkimus on tuonut lisäarvoa Suomen kotityöpalveluyhdistykselle. Tutki-

muksien tekeminen ja raportoiminen ovat tärkeitä tekijöitä yhdistyksen kehittämistyössä. Uskon, että 

tutkimusta voi hyödyntää jatkotutkimuksissa ja/tai oppilaitosverkoston yhteisessä alan työelämän kehit-

tämishankkeiden suunnittelussa. Olen ollut mukana alan laatujärjestelmän luomisessa ja kehittämisessä, 

ja oli kiinnostavaa selvittää tutkimuksen avulla laatujärjestelmän nykytilaa ja sen tulevaisuuden näky-

miä. Opinnäytetyö on tarpeellinen ja perusteltu kokonaisuus, ottaen huomioon tämän hetkisen ajankoh-

dan, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu on vielä kesken ja keskeneräisyydellään 

aiheuttaa epätietoisuutta kotityöpalvelualan toimijoille. 

 

Tulevaisuuksientutkimus on ollut mielenkiintoni kohteena jo vuosia. Kouluttajana haluan olla vastaa-

massa tulevaisuuden toimintaympäristöjen muutosvaatimuksiin. Tutkimusmenetelmiin ja tutkimuksen 

rajaukseen vaikuttivat Opetushallituksessa meneillään oleva aikuiskoulutuksen koulutus- ja osaamistar-

peiden ennakoinnin kehittämishanke sekä toimeksiantajan tavoitteet.  

 

Jatkotutkimukseksi ehdottaisin kotityöpalvelujen laatujärjestelmän toimivuuden tutkimista ja järjestel-

män edelleen kehittämistä. Kehittäminen voisi lähteä liikkeelle laatujärjestelmän tutkimisena erilaisten 

skenaarioiden valossa esimerkiksi alla olevan skenaariokuvion (KUVIO 23) avulla. Kuviossa vaaka-

ulottuvuus kuvaa laatusertifikaatin merkitystä asiakkaalle ja pystyulottuvuus kuvaa kotityöpalveluyri-

tysten määrää. Kuvion jokainen neljännes voi edustaa erilaista skenaariota.  
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- 1. skenaario: Business as Usual, laatusertifikaatin merkitys asiakkaalle vähenee ja kotityöpalve-

luyritysten määrä kasvaa samassa suhteessa vanhusväestön määrän kasvun kanssa. Laadunhal-

lintajärjestelmää ei edelleenkään nähdä tarpeellisena, koska asiakkaat ja viranomaiset eivät sitä 

vaadi.  

- 2. skenaario. Laatujärjestelmä kasvaa ja kukoistaa. Laatusertifikaatin merkitys asiakkaalle kas-

vaa ja kotityöpalveluyritysten määrä kasvaa merkittävästi. Palvelut monipuolistuvat, kysyntä luo 

tarjontaa. Laatusertifikaatti mahdollistaa erottautumisen yritysten välisessä kilpailutilanteissa.  

- 3. skenaario. Tilanne, jossa laatusertifikaatin merkitys asiakkaalle kasvaa mutta kotityöpalvelu-

yritysten määrä vähenee. SOTE -uudistuksen myötä palvelujen tuottajilta tullaan vaatimaan laa-

tusertifikaatti laaduntakeeksi. Monikansalliset yritykset ostavat kotityöpalveluyrityksiä, varsin-

kin niitä joilla on olemassa oleva laadunhallintajärjestelmä. 

- 4. skenaario. Laatujärjestelmä taantuu. Laatusertifikaatin merkitys asiakkaalle vähenee ja myös 

kotityöpalveluyritysten määrää vähenee. Isot monikansalliset yritykset ostavat pienet suomalai-

set kotityöpalveluyritykset. Kansainvälisillä yrityksillä on omat laadunhallintajärjestelmät, -vä-

lineet sekä -ohjelmat.   

 
KUVIO 23. Kotityöpalvelujen laatujärjestelmän liiketoimintamalli skenaariotarkastelussa (mukaillen 
Forsell 2017) 
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Mielestäni kuvion 23 kaltainen tarkastelumalli voisi toimia kotityöpalvelujen laatujärjestelmän toimin-

tatavan tarkastelun ja menetelmän kehittämisen välineenä, jossa analyysin avulla voitaisiin tulevai-

suusorientoituneesti arvioida järjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia. Tavoitteena on luoda uudistettu 

laatujärjestelmä kotityöpalvelualalle.   

 

Tämän tutkimuksen yhtenä tuloksena todettiin, että kotityöpalvelumarkkinoilla on toimintaedellytyksiä 

myös pienille verkostoituneille yrityksille, jotka kehittävät toimintaansa asiakkaiden tarpeita vastaavaksi 

joustavalla ja henkilökohtaisella palvelutarjonnalla. Tätä tutkimustulosta olisi mahdollista tarkastella 

myös jatkotutkimusaiheena, jossa pienten kotityöpalveluyritysten toiminnan kehittäminen aloitettaisiin 

esimerkiksi osaamiskartoituksien tai niin sanotun skenaarioiden suodatinmallin avulla. Mallin avulla 

tarkasteltaisiin innovaatioiden syntymistä sekä markkinoiden, yhteiskunnan että teknologian tuotteelle 

asettamien vaatimusten kautta. Tavoitteena olisi pienen kotityöpalveluyrityksen liiketoiminnassa me-

nestyminen tuotteistamisen avulla. (vrt. Leppimäki ym. 2003, 157.)  

 

Yhtenä jatkotutkimusaiheena nostaisin tästä tutkimuksesta esille myös heikot signaalit. Elina Hiltusen 

(2013) mukaan heikko signaali voi olla merkki tulevasta trendistä. Olisi mielenkiintoista nostaa esille 

kaikki tämän tutkimuksen heikot signaalit, ja tutkia niiden suhdetta muutokseen.  
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LIITE 1  
 

TUTKIMUKSEN eDELPHI-PANEELIN OSALLISTUMISKUTSU 
Tervetuloa ennakoimaan kotityöpalvelujen  

tulevaisuutta eDelphi-paneeliin! 

 
Pyydän sinua asiantuntijaksi Kotityöpalvelut – tästä hetkestä 
tulevaisuuteen eDelphi-paneeliin.  
 
 
Kotityöpalvelut – tästä hetkestä tulevaisuuteen on, strategisen tason, pitkän- ja keskipitkän aikavälin, 
laadullisen osaamisen ennakoinnin ylemmän AMK opinnäytetyö. Opiskelen Centrian ammattikorkea-
koulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Tradenomi liiketoimintaosaamisen koulutusohjel-
massa. Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Suomen kotityöpalveluyhdistys ry. 
 
Kohteena ovat kotityöpalvelualan tulevaisuuden osaamistarpeet ja niihin liittyvä palvelumuotoilu erityi-

sesti kotiin tuotettavien palvelujen osalta.  

Kuvitellaan – mikä on mahdollista 
Analysoidaan – se mikä on todennäköistä 
Rakennetaan vaihtoehtoista tulevaisuutta yhdessä – mikä on haluttavaa, mikä toteutettavissa¹ 

 
Ennakointi tehdään kahden eDelphi-paneelin avulla, jotka pohjustavat skenaarion luontia kotityöpalve-
lualalle sekä muutosilmiöiden kuvaukseen. Paneelissa on osin hyödynnetty Opetushallituksen Dynamo-
ennakointi-pilottia.  
 
I eDelphi -paneeli- Ensimmäinen paneeli koostuu kyselystä, joissa arvioidaan megatrendejä ja toimin-
taympäristön väkeviä, toimialarajat ylittäviä muutosvoimia suhteessa klusteriin ja kotityöpalvelualaan 
sekä tarkastellaan itse toimialan trendikehitystä. Arvioinnin aikavälinä ovat vuodet 2022 ja 2032. 
 
II eDelphi -paneeli tehdään tarkentamaan edellistä. Siinä paneudutaan ensimmäisen kierroksella muu-
tosvoimista (megatrendi, driver) muodostettujen väitteiden toivottavuuden ja toteutumisen todennäköi-
syyden arvioimiseen vuonna 2032 sekä havainnoitavana ovat myös alan signaalit, joilla saattaa olla vai-
kutusta toimialan kehitykseen. 
 
Kyselyjen jälkeen järjestetään asiantuntijaryhmän kanssa skenaariotyöskentely sekä asiantuntija 
tapaaminen tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittelemiseksi. Tulokset esitellään valtakunnalli-
silla kotityöpalvelu päivillä Mikkelissä 11.10.2017.  
 
 
Yhteistyöstä kiittäen 
Sirpa Katajalaakso 
skatajalaakso@gmail.com 
p. 0451381321  
 
¹Keinonen, T., Jääskö, V. 2004 Tuotekonseptointi  
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