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____________________________________________________________________ 

 

Opinnäytetyössä käsiteltiin Rauman kaupungin kotihoidon logistisia ratkaisuja. Työn 

tavoitteena oli selvittää kotihoidon mahdollisuudet kehittyä logistiikan kannalta pa-

rempaan suuntaan käyttäen omia sisäisiä resursseja hyödyksi. Teoreettisessa osuu-

dessa käsiteltiin logistiikkaa ja sen määritelmää yleisellä tasolla, jonka jälkeen pereh-

dyttiin työlle oleelliseen kaupunkilogistiikkaan ja sen merkitykseen sosiaali- ja ter-

veysalan ammattilaisen työhön, sekä ympäristölle.  

 

Työn toimeksiantajana oli Rauman kaupungin kotihoidon pohjoinen alue. Kotihoidon 

merkitys sosiaali- ja terveystoimialan palveluntuottajana on suuri väestön ikääntyessä 

ja ympärivuorokautisten hoitopaikkojen vähetessä.   

 

Opinnäytetyön tutkimusosassa tietoa kerättiin haastatteluilla, kyselyillä, sekä toimin-

nanohjausjärjestelmän tallentamaa tietoa hyödyntämällä.  

 

Tutkimus osoitti kotihoidolla olevan suurta potentiaalia kehittyä logistiikan saralla, ja 

tutkimuksesta ilmeni myös muita hyötyjä, kuten työtyytyväisyyden kasvu, käyttöas-

teen kasvu, ympäristövaikutusten minimointi ajoetäisyyksien pienentymisen myötä. 

Heikkoutena olivat kotihoidon pienet resurssit, sekä ydinosaamisen spesifioituminen 

hoitoon.   

 

Työn tavoite täyttyi paremmin kuin hyvin, sekä moninaisemmin kuin alun perin oli 

ajateltu. Kotihoidolle on nyt tarjottu laaja-alaisesti erilaisia helppoja, nopeasti toteu-

tettavia vaihtoehtoja, sekä myös hieman pääomaa vaativia, pitkäjänteisempiä ratkai-

suja.   
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The purpose of the thesis was to examine the logistical solutions of Rauma’s municipal 

home care. The objective of the thesis was to identify potential ways to develop 

Rauma’s municipal home care’s logistical operations by using their internal resources. 

The theoretical part of the thesis handled logistics in general, and specifically city lo-

gistics, which was an essential aspect in the thesis. 

 

The ordering party of the thesis was Rauma municipal home care, north area.  Home 

care services are highly needed in the social and health care industry, as the population 

is ageing and the availability of around the clock home care is decreasing.  

 

The research data of the thesis was gathered through interviews, surveys and by the 

data provided by the ordering party’s enterprise resource planning system.  

 

The studies indicated that there are several ways how Rauma’s municipal home care 

could develop their logistical operations. In addition, other outcomes of the thesis were 

increasing job satisfaction, increasing utilization rate, and minimizing the environmen-

tal effects by decreasing the distances driven by the home care nurses. Weaknesses 

discovered by the research were insufficient resources and the fact that their core com-

petence is solely health care.  

 

The objective of the was achieved even better than was anticipated, and the results 

were more multifaceted than expected. The thesis provided Rauma’s municipal home 

care several quickly feasible options, as well as some long-term solutions that require 

investing some capital.  
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KÄSITTEET JA LYHENTEET 

 

Aikaikkuna =  Kellonaika, jonka välillä asiakkaan käynti tulee aloittaa. Jotkin asiak-

kaat nukkuvat pitkään ja toiset heräävät aikaisin. On siis turhaa käydä herättämässä 

pitkään nukkuva asiakasta, kun toinen olisi jo valmiina hereillä. Myös tarkkojen lää-

kitysten kanssa aikaikkuna on suppea (15-30min)  

 

Effica = Tietojärjestelmä, johon kirjataan asiakkaan luona vietetty aika, palvelut, asi-

akkaan vointi, avainkoodi, asiakkaan henkilötiedot, lääkkeet ja sairaskertomus. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä = Ohjelma, johon on sisällytetty eri toimintoja, joilla voi-

daan yksinkertaistaa sekä tehostaa toimintaa. Toiselta nimeltään ERP-järjestelmä, joka 

tulee englanninkielen sanoista enterprise resource planning.  

 

Apax = Ohjelmisto, jolla kaupunki seuraa omistamiensa autojen liikettä. Se siis näyttää 

kaupungin kartalta ajetut reitit internetissä olevalla ohjelmalla.  

 

Siirtymäaika = Aikaväli, jolloin siirtyminen asiakaspaikasta toiseen on suoritettava. 

Mikäli siirtymistä ei suoriteta määrätyssä ajassa, johtaa se aikataulun venymiseen ja 

sitä kautta suoraan hoitajan työpäivän rytmitykseen.  

 

Listat = Järjestys, jossa asiakaskäynnit ovat toiminnanohjausjärjestelmän laittamana.  

 

Kierros = On hoitajan tekemä lenkki kentällä, jota tässä tapauksessa edustaa pohjoinen 

kotihoidon alue.  

 

Käynti = Tapahtuma, jolloin hoitaja menee asiakkaan kotiin tekemään perushoitoa tai 

sairaanhoitaja sairaanhoidollisia töitä.  

 

HOPASU= Hoito- ja palvelu suunnitelma, jossa määritellään asiakkaan saamat palve-

lut, niiden määrä ja laajuus.  

 



 

Omahoitaja = Asiakkaalle määritellään hoitaja, joka perehtyy asiakkaan tarpeisiin pin-

taa syvemmältä, sekä on kontaktissa omaisiin ja tarvittaviin yhteistyökumppaneihin. 

Hän myös laatii yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa hoito- ja palvelusuunnitel-

man.   

 

Optimointi = Toiminnanohjausjärjestelmän kanssa toimiva työryhmä.  

 

Käyntiteksti = Asiakkaasta kirjattu pieni infopaketti käynnin sisällöstä, huomioitavista 

asioista, lääkityksestä, labroista.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Tarve tutkimukselle huomataan työntekijöiden pohtiessa omaa työtään ja siitä aiheu-

tuvia turhia edestakaista ajoa asiakaspaikkojen välillä. Työntekijät pohtivat usein 

miksi toisen hoitajan auto on lähellä hänen asiakaskäyntipaikkojaan, jolloin todetaan, 

että samalla kadunpätkällä sijaitsee monta asiakasta, joista jokaisella käy eri hoitaja. 

Työntekijät itse ovat halunneet tehostaa omaa työtään, joten työn aloittaminen moti-

voituneen työryhmän kanssa oli helppoa, mikä toki asetti tavoitteet myös korkealle.  

1.2 Tutkimusongelmat ja -kysymykset 

Tutkimuskysymys voidaan tiivistää yhteen ydinkysymykseen, eli miten ylimääräistä 

ajoa voidaan karsia ja säästää aikaa tehokkaaseen työn tekemiseen. Ongelmana voi-

daan pitää työntehokkuuden kehittämistä työyhteisön sisäisin keinoin.  

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Työ pohjautuu kvantitatiiviseen tutkimukseen, jossa syyseuraussuhde on huomatta-

vissa selvästi. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus on melko vaikea erottaa toi-

sistaan selvästi. Työstä on huomattavissa, että sillä otetaan kantaa myös aineettomaan 

hyötyyn ja sen laatuun, sekä pohditaan työn merkitystä työyhteisössä ja asiakaskun-

nassa.  (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 137-139.) 

1.4 Tutkimuksen rajaus 

Rauman kotihoidon alueet on jaettu neljään pääilmansuuntaan, joita ovat pohjoinen, 

etelä, länsi ja itä. Näistä pohjoinen on kaikkein suurin niin asiakasmäärältään, kuin 

myös henkilökunnan osalta. Tutkimus rajattiin Pohjoisen kotihoidon piiriin aikavälille 

28.5-28.9.2018. Pohjoinen piiri alkaa Porintien suuntaisesti länteen, josta se jatkuu 
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karjalankatua pitkin satamaan asti ja tästä kaikki pohjoisen alueeseen tiilivuorelle asti 

on pohjoista kotihoidon aluetta. Tutkimuskohteina olivat pohjoisen kotihoidon henki-

löstö ja asiakaspaikat, sekä niissä toimiminen.  

  



10 

2 RAUMAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 

2.1 Toimeksiantajan esittely 

Virallisen toimeksiantajana työlleni on Rauman kaupungin kehittämisosasto, mutta 

vastaanottajana on Rauman kaupunki ja siellä edelleen alajaostona, johon työ tehtiin, 

on Rauman kaupungin kotihoito.  

2.1.1 Rauman kaupunki 

Suomen kolmanneksi vanhin kaupunki on Rauma, jossa nykypäivä ja historia kohtaa-

vat toisensa. Teollisuus, satama, kaksi maailmanperintökohdetta sekä runsas kulttuu-

ritarjonta pitävät kaupunkimme vireänä ja kehityksen aallonharjalla. Rauman kaupun-

gin palveluksessa on noin 2900 työntekijää, joista vakinaisten työntekijöiden määrä on 

noin 2200, määräaikaisia on 690 ja työllistettyjä noin 60. Henkilöstöstä naisia on lähes 

2500 (84 %) ja miehiä 470 (16 %). (Rauman kaupungin www-sivut 2018.) 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus tästä määrästä on noin 1300, mikä edustaa mel-

kein puolta koko kaupungin henkilöstöstä. (Rauman kaupungin henkilöstöraportti 

2018 2018, 2)  

2.1.2 Rauman kaupungin kotihoito 

Kotihoito järjestää pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille palvelukriteerit täyttäville rauma-

laisille, hoivaa, hoitoa ja huolenpitoa. Kotihoidon laajat apupalvelut auttavat asiakasta 

selviytymään jokapäiväisistä toiminnoista silloin, kun asiakas ei selviydy niistä itse-

näisesti, omaisten tai lähimmäisten avulla. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan asi-

akkaan ja hänen omaistensa kanssa yhteisymmärryksessä, jossa selviää mitä palve-

luita, hoitoa tai tukitoimintoja on mahdollisuus saada ja mitä asiakas ei halua tai tar-

vitse.  Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan vähintään kolmen kuukauden välein, 

sekä päivitetään aina tarpeen tullen tai jos asiakkaan palvelut muuttuvat. Kotihoidon 

palvelut toteutetaan omalla henkilöstöllä tai kaupungin myöntämällä palvelusetelillä, 
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millä asiakas voi ostaa tarvitsemansa palvelun Rauman kaupungin hyväksymältä yk-

sityiseltä palvelun tarjoajalta. Setelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. (Rau-

man kaupungin www-sivut 2018) 

 

2.2 Rajaukset 

Työhön olisi voinut ottaa big-dataa mukaan monta vuotta taaksepäin, mutta se ei ollut 

järkevää, koska alueita on jaettu uudelleen moneen otteeseen ja osa asiakkaista on siir-

tynyt tai muuten vain poistunut palveluiden piiristä. Päädyin tekemään otteen tietylle 

aikavälille, mikä tässä tapauksessa oli 28.5-28.9.2018. Sille haettiin tutkimuslupa Rau-

man kaupungin kehityspalveluista (Liite 1).  

 

Kaupungilla on neljään pääilmansuuntaan jaetut alueet, joita ovat pohjoinen, etelä, 

länsi ja itäinen tiimi. Lisäksi kotihoidossa työskentelee tukitiimi, jonka asiakkaat ovat 

pääsääntöisesti mielenterveys- ja/tai päihdetaustan omaavia henkilöitä. Tukitiimin toi-

minta-alueena on koko kaupunki. Tutkimuksen alueeksi rajattiin pohjoinen kotihoito 

ja sen koko henkilöstö. Pohjoisen kotihoidon alue on laajin, niin alueittain kuin hoita-

jien määrän suhteen, joten se oli oivallinen tutkimus alue, koska erot matkoissa, asia-

kasmäärissä ja kulkuvälineissä ovat valtaisat, jolloin erot ovat huomattavissa helpom-

min.  
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Kuva 1. Pohjoinen kotihoidon alue (tekijä Otto Nieminen). 

3 NYKYTILANNE 

 

Kotihoidon piirissä asiakkaita on 1298, joista suurin osa on pohjoisen kotihoidon pii-

rillä (381 asiakasta). Hoitokäyntejä keskiarvolla mitattuna koko kotihoidossa on ollut 

noin 900 päivässä. Keskiarvolla mitattuna pohjoisella alueella hoitokäyntejä on hie-

man yli 210 päivässä. Käyntien määrä ei suoranaisesti kerro tehokkaasti käytetyistä 

työajoista, vaan ainoastaan siitä, että käyntejä on ollut paljon. Käyntimääristä ei myös-

kään selviä asiakaskäynneillä kulutettu aika, mikä menee asiakkaan hyvään hoitami-

seen vaan kertoo enemmän siitä, että käynnit ovat hyvin lyhyitä muissa tiimeissä. 

(Arvo sähköposti 27.11.2018) 

 

Pohjoisen kotihoidon piirillä on perushoidollisissa töissä arkiaamuisin 11 hoitajaa sekä 

4 sairaanhoitajaa. Arki-iltoina perushoidollisissa töissä on 7 hoitajaa ja sairaanhoitajia 

ei ollenkaan. Viikonloppuisin aamuvuorossa perushoidollisissa töissä on 11 hoitajaa 

sekä yksi päivystävä sairaanhoitaja, joka toimii vain sunnuntaisin. Viikonloppuiltaisin 
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perushoidollisissa töissä on 7 hoitajaa. Näin kertoo optimoija N. Lehtonen (Henkilö-

kohtainen tiedonanto 27.11.2018). 

3.1 Ongelma 

Ongelman löytäminen alkoi, kun nuori miehen alku meni kotihoitoon töihin keväällä 

2017. Ongelma oli tiedostettu, mutta sitä vain pidettiin työn tuomana ”lisänä”. Ongel-

malle ei varsinaisesti oltu koskaan etsitty aktiivisesti mitään ratkaisua, vaikka aikaik-

kunoita ja muita toiminnanohjausjärjestelmässä olevia ominaisuuksia oltiin yritetty 

kokeilla työn parantamiseksi.  

 

Ongelmana oli asiakkaiden aikaikkunat sekä omahoitajuudet, jotka asiakkaille on 

suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmässä. Käyntejä ei saada loogisesti järjesteltyä 

toiminnanohjausjärjestelmän avulla, mikä taas aiheuttaa turhaa kulkemista Rauman 

kaupungin pohjoisen kotihoidon alueella. Juuriongelmana voidaan pitää työntehok-

kuuden laskemista. Tarkoituksena on tehostaa työtä itsessään, mikä tuottaa kaupun-

gille arvoa, mikä tässä tapauksessa on asiakkaan luona vietetty aika eikä tukitoimin-

noissa oleminen, joita ovat esimerkiksi pitkien välimatkojen ajaminen. Tarkoituksena 

on karsia tai ainakin vähentää turhia toimintoja pois ja lisätä tehokasta työaikaa mää-

rätyn työajan sisällä. (Elo 2018, 8) 

3.2 Mahdollinen lisäarvon luominen 

Lisäarvon luominen aloitetaan sillä, että täytyy ymmärtää mitä hoitajan työ on ja mitä 

se pitää sisällään. Hoitajan työ ei ole pelkästään huolehtia ravinnosta, lääkityksestä ja 

puhtaudesta, joiden mielletään olevan juuri se kentällä tapahtuva työ. Tokihan nämä 

kuitenkin ovat ne asiat, jotka varmasti hoidetaan joka käynnillä eikä niistä tingitä, 

vaikka aika olisi vähissä. Hoitajan työ on paljon muutakin, kuin vain edellä mainittuja 

asioita. Joskus hoitajan käynti on asiakkaan ainut ihmiskontakti koko päivän aikana. 

Asiakkaan tunne siitä, että hänellä on merkitystä ja häntä kuunnellaan, eivät saa kiireen 

keskellä unohtua. Uskon, että hyvän tekeminen luo ympärilleen aina hyvää. Miten 

hieno tunne onkaan, kun omainen voi rauhallisin mielin antaa omaisensa osaaviin am-

mattilaisen käsiin ja keskittyä itse niihin hyviin hetkiin elämässään ja resursoida oman 



14 

energiansa toisiin tarkoituksiin. Ainaisen huolehtimisen sijasta hän voi viettää ne kul-

taiset hetket ollen omaisensa kanssa, eikä vain huolehtien hänestä. Hoitajan tekemä 

työ on aineetonta lisäarvoa, mitä ei aina mielletä pääomaksi.  

 

Täytyy ymmärtää, että vaikka logistiikkaa ja käyttöastetta pyritään työssä paranta-

maan, on se vain yksi aihealue, eikä parannusta tehdä asiakkaiden tai hoitajien kustan-

nuksella. Työn tarkoitus on lisätä asiakkaan luona käytettävää aika, joka tulee turhan 

työn karsinnasta. (Miettinen 1993, 24) 
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4 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

4.1 Toiminta 

Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön kotihoidossa vuonna 2014 syksyllä. 

Ohjelmaan syötetään asiakkaan tiedot, sekä haetaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa 

määritellyt palvelut ja niiden sisällöt, joista käy ilmi esimerkiksi, kuinka monta käyntiä 

asiakkaan luona päivän aikana on. Hoito- ja palvelusuunnitelmasta löytyy myös muut-

kin avatut palvelut, joita voivat olla suihkutusapu, ateriapalvelu, päivätoiminta, kulje-

tuspalvelu, turvapalvelu tai kauppapalvelu. Nämä kaikki tiedot tarvitaan, jotta asiak-

kaan päivän avuntarve voidaan määritellä ja osataan ohjata oikea määrä apua oikeaan 

aikaan, oikealla tavalla. Näin kertoo optimoinnin esimies S. Arvo (Henkilökohtainen 

tiedonanto 20.9.2018). 

 

Käytössä on myös ilmoitus menettely paperisella kaavakkeella, jolla voidaan asiak-

kaan seuraavan päivän ohjelmaa muuttaa, mikäli asiakkaalla on menoa, lääkärikäyntiä 

tai muita esteitä, joiden takia sovittua käyntiä tai apua ei voida toteuttaa.  

 

Ohjelmaan on syötetty tiedot myös hoitajista, heidän kyvyistään hoitaa tiettyjä toimen-

piteitä, joita voivat olla esimerkiksi injektioiden antamiset, verinäytteiden otot ja avan-

teen hoito. Vaihtoehtoisesti voidaan myös määritellä hoidon tai avun estäviä asioita, 

joita voivat olla hoitajan liikeratarajoitteet tai osaamisen puutteellisuus. Pohjoisen ko-

tihoidon esimies A. Liesmäki antoi nämä tiedot (Henkilökohtainen tiedonanto 

20.6.2018). 
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5 LOGISTIIKAN SUUNNITTELU KOTIHOIDON 

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 

 

Logistiikka on karkeasti märiteltynä materiaalivirtojen ohjaamista raaka-aineiden al-

kupäästä loppupäähän niin, että tuote on käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan ai-

kaan, minimoiden ulkoisiin toimintoihin liittyvät kustannukset ja muut haitat, kuten 

negatiiviset ympäristövaikutukset ja turvallisuusriskit. Varsinaisen materiaalivirran, 

eli kuljetusten ja varastoinnin lisäksi logistiikkaan kuuluu myös tieto- ja rahavirat, sekä 

niihin liittyvät suunnittelut ympäristö- ja yhteiskunnalliset vaikutukset huomioon ot-

taen. (Logistiikanmaailman www-sivut 2018.) 

 

Näin hienosti kuuluu määritelmä logistiikasta. Vaikka määritelmien kirjo on laaja, pi-

tää muistaa, että aina kun on liikettä, on logistiikkaa, oli se sitten tavaran, palvelun, 

tiedon tai rahan liikettä. Tässä työssä liikutellaan palvelua eli hoitoa sekä huolenpitoa 

loppukäyttäjän luokse eli kotihoidon asiakkaan luokse. (Ritvanen, Inkiläinen, Bell & 

Santala 2011, 9-18.) 

 

Logistiikalla tarkoitetaan myös ”Tuottavaan ja kustannustehokkaaseen hankintatoi-

meen, varastointiin sekä kuljetukseen ja jakeluun liittyvien materiaalien ja palvelujen 

suunnittelua, toteutusta ja seurantaa niin että samalla huomioidaan asiakasvaatimuk-

set” (Inkiläinen 2011, 9). Tätä työtä voidaan siis myös pitää toimitusketjun hallintana, 

jonka tehostaminen on päätavoite unohtamatta asiakastyytyväisyyttä. Ottamalla jo pal-

velun suunnitteluvaiheessa logistiset vaatimukset huomioon, voidaan tehostaa logisti-

sia toimintoja (Mangan & Lalwani 2016, 333). 

5.1 Kaupungistuminen 

Vuonna 2014 yli puolet maailman väestöstä asui kaupungissa. Kaupunkien merkitys 

on kasvanut kasvukeskuksina, joissa palvelut ovat heti saatavissa melkeinpä kellon 

ympäri. Vuonna 2015 kaupunkilaisia Suomessa oli 69 % väestöstä, eikä ihme, sillä 

72% työpaikosta sijaitsi kaupungeissa. (UN 2014.) 
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On selvää, että hyvin suunniteltu kaupunkilogistiikka nostaa päätään. Kaupungissa 

asuvat ihmiset ovat siis hyvin valveutuneita siitä mitä ympäristöltään haluavat. Listalla 

on muun muassa turvallisuus, ympäristöystävällisyys, digitalisaatio, vaivattomuus, 

sekä edullisuus. Yksityisautoilijoille on siis entistä vähemmän tilaa niin liikenteessä, 

kuin myös pysäköinnissä.  (Tapaninen 2018, 87-92.) 

5.2 Ajosuunnittelu  

Ajosuunnittelu tunnetaan monella eri synonyymilla, kuten reittisuunnittelu tai kulje-

tussuunnittelu, mutta nämä käsitteet ovat kuitenkin harhaanjohtavia, koska jokainen 

edellä mainittu spesifioi toiminnan tietylle asialle. Reittisuunnittelu suunnittelee ajo-

reitin ja kuljetussuunnittelu kuljetuksen ja ajosuunnittelu itse ajon. Todellisuudessa 

näiden kaikkien tarkoitusperät ovat melkein samat, koska on mahdotonta tehdä suun-

nitelmia vain kartan ja kaluston perusteella, ja olla ottamatta huomioon ajosuunnittelua 

kokonaisuutena, joka sisältää aivan kaiken; oli se sitten reitti, kalusto, rajoitukset tai 

jokin muu logistiikkaan vaikuttava asia. Ajosuunnittelu on kuitenkin näistä laajin kä-

site, joka sisältää muun muassa ajojärjestelyn, linjatasapainon, kaluston riittävyyden 

ja täyttö- sekä käyttöasteen seurannan. (Opetushallitus 2018.) 

 

5.3 Ympäristö 

Vihreiden arvojen merkitys on korostunut ilmastonmuutoksen vallitessa, ja on selvää, 

että turhia päästöjä on rajoitettava ja mahdollisuuksien mukaan myös poistettava, mi-

käli haluamme vielä asua puhtaassa ympäristössä ilman suurempia säävaihteluita. 

Suuret sääolosuhteiden vaihtelut ovat rasite infrastruktuurin kunnolle ja kestävyydelle. 

Kehittämällä kaupunkilogistiikkaa, voimme olla mukana näissä talkoissa pienellä pa-

nostuksella, millä on kuitenkin ilmaston kannalta suuri merkitys tuleville sukupolville. 

(Kokkonen 2012, 10.) 

 

Pieniä ympäristön hyväksi tehtäviä toimenpiteitä kotihoidolla on esimerkiksi huolelli-

sesti suunniteltu ajojärjestely, sekä vähäkulutteiset ajoneuvot. Hoitajan tottumusten tai 

halun mukaan esimerkiksi auton korvaaminen on mahdollista polkupyörällä. On 
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todettava, että kesäkuukausina polkupyörällä kulkeminen ja pysäköinti kaupunki alu-

eella on huomattavasti helpompaa kuin autolla. (Fuller 2018) 

6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Pohdin työn tutkimusmenetelmiä ensin työntekijän kannalta, eli toisin sanoen hieman 

liian läheltä tilannetta sekä hyvin yksioikoisesti, jolloin menetelmät ja mahdolliset rat-

kaisut näyttivät liiankin helpoilta. Sen jälkeen pohdin menetelmiä insinöörin näkökul-

masta; tämänkaltainen ajattelutapa edustaa matemaattisesti laskettua toimintatapaa, 

joka luottaa pelkkään matematiikkaan, eikä ota huomioon inhimillisiä seikkoja. Lo-

pulta pyrin tarkastelemaan asiaa ulkopuolisen silmin ilman minkäänlaista vaikutusta 

aikaisempaan työhöni tai oppimaani, eli toisin sanoen kyseenalaistin kaiken aikaisem-

man ja katsoin ulkopuolisen silmin sekä perustelin asian, miksi mitäkin tehtiin millä-

kin tavalla, eikä vastaukseksi riittänyt että, ”näin on aina tehty”. Pyrin kyseenalaista-

maan omatkin menetelmäni, sekä mietin kriittisesti, miksi olin päätynyt milloin mi-

hinkin ratkaisuun. Lopulta päädyin hylkäämään monetkin hyviksi luulemani tiedon-

keruutavat, jotka eivät olleet kovin puolueettomia.  

6.1 Kysely 

Päätin aloitta työn tekemällä kyselyn toiminnanohjausjärjestelmän toimivuudesta poh-

joisen kotihoidon työntekijöille. Kyselyyn tuli runsaasti vastauksia, ja ne olivat kovin 

kirjavia. Painotin kyselyssä, että tarkoituksena ei ole tarkastella työntekijöiden varsi-

naista työntekoa asiakkaan luona, vaan perehtyä siihen, mikä vie varsinaisesta työnte-

osta aikaa pois, sekä keskittyä vain ja ainoastaan logistisesta näkökulmasta hoitajan 

työpäivään. Saatekirjeeni ja vastaukseni kyselystä heränneisiin kysymyksiin saivat 

vastaajat rentoutumaan, sekä antamaan kaikkensa ajatuksen tasolla. Kyselyssä oli 17 

kohtaa, joista muutamat kysymykset eivät olleet tutkimuksen kannalta kovin relevant-

teja, vaan ainoastaan tavoite oli saada heidät hieman rentoutumaan ja miettimään eri 

vaihtoehtoja, miten työtä voisi kehittää tai parantaa (Liite 2 ja 3). 
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Kyselyyn vastattiin suurella määrällä (21/27). Osa vastauksista oli hyvin odotettuja, 

mutta muutamia yllätyksiäkin löytyi, sekä erittäin hyviä pointteja, joita pystyin mie-

lessäni spekuloimaan ja kehittämään työyhteisön eduksi. Kyselystä kävi ilmi, että jo-

kainen työntekijä oli valmis kehittämään omaa työtään sekä sitoutumaan muutoksiin 

pitkäjänteisesti. Yhteistyötä toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjien kanssa ei niin-

kään suoritettu, ja syiksi tähän selitettiin kiirettä sekä kaavakkeiden loppumista.  

6.2 Haastattelut 

Haastatteluissa kyselin satunnaisesti samoja kysymyksiä, joita oli mukana kyselyssäni. 

Vastauksen saatuani pystyin helposti esittämään jatkokysymyksiä, joilla pystyin sel-

vittämään, mitä vastaaja vastauksellaan tarkoitti. Haastattelu oli huomattavasti hel-

pompi toteuttaa tietyissä tilanteissa, joita olivat esimerkiksi työtilanteessa kysytyt ky-

symykset työntekijän tavoista tehdä työtä tietyllä tavalla. Sain myös kattavaa tietoa 

toiminnanohjausjärjestelmästä suoraan haastattelemalla Niina Lehtosta, Sari Arvoa ja 

Riina Tuomista. Heillä on yhdessä huima kokemus toiminnanohjausjärjestelmästä. 

Sari on mukana ollut alusta lähtien ja tuoreita kasvoja edustavat Niina sekä Riina, joilla 

on uusia ajatuksia sekä tuoretta tietoa asiakkaista, koska he ovat toisinaan kentällä 

töissä. Ilokseni sain huomata, että kukaan ei ollut muutosvastarintainen, vaan aina ky-

syttäessä jokainen oli innokkaasti mukana kehittämässä työtään parempaan suuntaan.   

6.3 Big-datan arviointi 

Kotihoidon Effica-järjestelmästä löytyy kohta, josta selviää asiakkaan luona kulutettu 

aika, eli se näyttää minuutilleen, milloin käynti on alkanut ja loppunut, sekä jokaisen 

hoitajan päivän asiakkaat vuodeksi taakse päin. Näiden aikatietojen perusteella pystyt-

tiin laskemaan hoitajan kokonaissiirtymäaika asiakkaalta toiselle. Reitit pystyttiin sel-

vittämään luotettavasti Apaxin kautta, joka on kaupungin autoihin kiinnitetty seuranta 

järjestelmä, tosin otanta tästä on vain neljä autoa vuorossa, ja loput reittien arvioista 

piti luottaa haastatteluista saamaani tietoon.   
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6.4 Työssä vietetyt vapaapäivät havainnointeja tehdessä  

Seurasin muutamana päivänä vapaa-ajallani työntekijöiden tekemää työtä, jotta saisin 

kuvan siitä mihin työaika kuluu. Olin mukana asiakaskäynneillä koko vuoron ajan, 

jotta saisin selvän kuvan, miten toimintatavat eroavat, ja miksi kukin työntekijä tekee 

asioita omalla tavallaan.  

 

Kun olin ulkopuolisen tarkkailijan asemassa, mutta kuitenkin työtoverina, oli helpom-

paa tehdä havainnointeja ja kyseenalaistaa sekä omat työtavat, että toisten, ja näin 

saada aivan uudenlainen näkökulma työhön, miten minkäkin työprosessin voisi tehdä 

aivan toisella tavalla, ja mitkä ovat ne syyt miksi työntekijä tekee jonkin asian juurikin 

tällä tavalla, eikä toisella tavalla.  
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7 TUTKIMUS TULOKSET 

7.1 Tukimuksessa ilmenneet hankaluudet 

Asiakaskäyntejä ei voi suunnitella kuin tukun jakoreittiä. Jokainen hoitaja ja hänen 

tapansa työskennellä on uniikki, mutta pääsääntöisesti myös tehostettavissa. Infra-

struktuurin monimuotoisuus ja jatkuva päivittäminen kaupunkialueella tuo reittisuun-

nitteluun haasteita. Asuinalueella asuvien asiakkaiden määrät vaihtelevat rajusti, sekä 

tiedonkulussa on puutteita moniltakin osin.  

7.1.1 Työntekijät 

Jokaisella työntekijällä on oma tapansa ja järjestyksensä aloittaa työt. Se on tapa mihin 

ei voi vaikuttaa, koska kyseessä on kuitenkin alan ammattilainen, joka tietää mitä tekee 

ja kuinka tekee, ainut vaihtoehto on työohjaus, jossa selvitetään, neuvotaan ja ehdote-

taan että voisiko työn mahdollisesti tehdä toisella tavalla.  

 

Kyselyn vastaajista 93 % oli valmis kokeilemaan uutta toiminnanohjausjärjestelmää 

tai antamaan sille mahdollisuuden, mikäli se voisi parantaa asiakaskäyntien järjestyk-

sen loogisuutta. Työntekijät ovat hyvin motivoituneita parantamaan omaa työmuka-

vuuttaan, mikä kertoo siitä, että parannusehdotukset tulevat tarpeeseen.  

7.1.2 Alueet 

Pohjoisen kotihoidon piirin alueella sijaitsee monta asuinaluetta, joihin on sijoittunut 

eri määrä asiakkaita ja vaihtelevuus on suuri. Osa alueista on hyvinkin tiuhaan asut-

tuja, minkä selittää se, että tietyllä alueella asumismuotona on käytössä vain kerros-

talo, kun taas toisaalla asiakaspaikat ovat hyvinkin kaukana toisistaan asumismuodon 

ollessa omakotitalo.   
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7.1.3 Asiakkaat 

Asiakkaiden erityistarpeet ja tarkat aikaikkunat asettavat haasteita. Erityistarpeina pi-

detään ihmisen elämisen kannalta välttämättömiä asioita, kuten aamuinsuliini tai tiet-

tyyn aikaan otettavat lääkkeet, jotka estävät sairauden puhkeamista tai etenemistä.  Joi-

denkin asiakkaiden luona käydään jopa yhdeksän kertaa vuorokaudessa.  

 

Asiakasmäärät ovat kasvussa väestön ikääntyessä, joten entistä huonompikuntoisia ih-

misiä pyritään pitämään kotikuntoisena tavallista pitempään, mikä vaatii todella kovia 

ponnistuksia hoitohenkilökunnalta, ja on siksi aikaa vievää. Asiakkaan päivän vointi 

sekä mielentila vaikuttavat työajan kulumiseen asiakaspaikassa. Jokaisen asiakkaan 

avuntarve on yksilöllistä ja uniikkia, joten palveluiden tarve voi vaihdella päivien ja 

jopa tuntien mukaan. Toisinaan ilmenee yllättäen, että päivälle resursoitu palvelu on 

tarpeeton tai harvoissa tapauksissa riittämätön.  

  

Palveluiden kirjo on laaja; on suihkuapua, saunapalvelua, ulkoilua, sairaanhoidollisia 

palveluita, lääkejakoa tai hoivaa, jonka toteuttaa kotihoidon yksikkö. Asiakas voi 

saada maksimissaan seitsemän päiväkäyntiä ja kaksi yökäyntiä vuorokaudessa. Kaiken 

muun oheistoiminnan tarjoaa muut tukitoiminnot, kuten ystäväpalvelu, ruokakuljetus, 

kauppapalvelu, ja siivouspalvelu. 

7.1.4 Infrastruktuuri 

Rauman kaupunki saa olla ylpeä siitä, että korjaa sekä kehittää tiestöään kaupunkialu-

eella. Jokainen urakka ja kunnostus luo kuitenkin kotihoidon siirtymäaikaan omat pai-

neensa, mutta millainen ongelma se olisikaan, jos tiestöä ei olisi kesän aikana kunnos-

tettu. Ankarat talvet ja nopeasti pyryttävä lumi hidastavat hoitajien kulkua kaupungin 

ulkopuolella olevien asiakkaiden luokse. Matkalla voi olla routavaurioita, syviä kuop-

pia, huonoja teitä, hiekkateitä, nopeusrajoituksia, hidastetöyssyjä, pimeitä kulmia, tie-

työmaita ja kiertoteitä. Näitä kaikkia pitää miettiä, kun hoitaja lähtee kierrokselleen. 

Joissakin tapauksissa tilanne voi olla kovin yllättävä, joten hoitaja joutuu tekemään 

päätöksiä tienpäällä ja poikkeamaan omasta alkuperäisestä ajosuunnitelmastaan, mikä 

voi myöhemmin vaikuttaa kierron pituuteen tai asiakkaan luona käytettyyn aikaan.   
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7.1.5 Tiedonkulun ongelmat 

Tiedonkulku on haasteellista työn luonteen takia kaikille hoitajille, kuten myös toi-

minnanohjausjärjestelmään työryhmälle, joka suunnittelee asiakaslistat. Järjestelmää 

käyttävä työryhmä on paikalla arkipäivisin klo 7-15. Näin ollen illalla tapahtuvat muu-

tokset eivät siis pääse seuraavan päivän listoihin, mikä johtaa siihen, että joillekin, tai 

pahimmassa tapauksessa useammalle hoitajalle tulee ikävä tauko alkuun, loppuun tai 

keskelle työpäivään. Vaihtoehtoisesti todella tiiviskin lista on mahdollista, koska on 

vain fakta, että aamutöitä ei voi tehdä illalla, eikä toisin päin, joten pakollinen paha on 

vain odottaa, kunnes pääsee asiakaskäynnille tai lisätä vauhtia ja tehdä välttämättö-

mimmät toimenpiteet.    

 

Toisinaan esiintyy ongelmia siinä, että ei ole tarkkaa tietoa onko asiakas kotona vai 

kenties omaistensa kanssa jossakin. Tällöin omainen ei ole ymmärtänyt ilmoittaa 

ajoissa asiasta, mikä johtaa turhaan käyntiin, sekä sen jälkeiseen käytettyyn aikaan, 

kun hoitaja yrittää selvittää missä asiakas on soittaessaan omaiset, sairaalat, terveys-

keskukset, päivätoiminnan ja toiset hoitajat läpi, selvitellen asiakkaan olinpaikkaa. 

Asiakas saattaa myös itse perua käynnin, ja ilmoitus tapahtuneesta voi tulla toisen hoi-

tajan tuomana päiväkalenteriin, tai suullisena ilmoituksena. On myös mahdollista, että 

asiakas soittaa suoraan tiimiin, josta tieto saatetaan päiväkalenteriin. On myös mah-

dollista, että asiakas on hoidossa sairaalassa ja tämä tieto ei ole saapunut ajoissa tai 

ollenkaan pohjoiseen kotihoitoon. Inhimillisyyden nimissä on myös käynyt unohduk-

sia, jolloin tieto asiasta ei ole saavuttanut käynnille menevää hoitajaa ajoissa.  

 

7.1.6 Avaimet 

Asiakaskäynneille mentäessä on käytössä avaimet, joilla pääsee asiakkaan asuntoon. 

Joskus voi olla niin, että asiakas ei halua antaa avainta, vaan päästää hoitajan kotiinsa. 

On kuitenkin pyritty siihen, että jokaisen päivittäin asioitavan asiakkaan luokse olisi 

avain käytössä. Päivän aikana asiakkaan luona voi olla jopa seitsemän käyntiä ja 
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huonossa tilanteessa jokainen käynti on eri hoitajalla. On kuitenkin pyritty siihen aa-

muvuorossa, että aamu ja aamupäivän käynti olisi samalla hoitajalla, ja iltahoitajalla 

iltapäivän sekä illan käynti. Työvuorot kuitenkin alkavat eri aikoihin, eri päivinä, eri 

henkilöillä, joten tämä tuo ongelmia asiakaslistojen suunnitteluun.  

 

Kun kyseessä on asiakaspaikka, jossa käyntejä on neljä tai enemmän, ja aamuvuoron 

kierto loppuu myöhään iltapäivällä, on hänen palattava palauttamaan avain toimistolle 

kesken iltapäiväkiertonsa, jotta iltavuorolainen saisi avaimen ja pääsisi aikaiselle ilta-

päivän kierrolleen. Tämä saattaa tapahtua myös jo aamukierron aikana, jolloin päivän 

käynti on siirtynyt jollekin toiselle hoitajalle. Näin saattaa myös käydä iltavuoron 

alussa, että hoitaja, jolla on iltapäivän käynti, ei välttämättä ole enää iltakäyntiä samai-

seen paikkaan. Toisin sanoen huonosti suunniteltu asiakaslista saattaa johtaa päivän 

mittaiseen avainrumbaan, jossa hoitajat soittelevat toisilleen avaimien perässä ja odot-

televat sen saapuvan toiselta.  

7.1.7 Kirjaaminen 

Huomattavia eroja on siinä kuka kirjaa, miten kirjaa, ja missä kirjaa. Monet suosivat 

kännykkää, jossa on mobiilisovellus toimistolla olevien tietokoneiden vähyyden 

vuoksi. Noin 75 % kirjaa mobiilisovelluksen avulla välttämättömimmät ja päivittää 

tekstejään työvuoronsa loppupuolella. Selvää ohjeistusta ei ole siitä, kirjataanko asiat 

Efficaan asiakkaan ajalla hänen luonaan vai jälkikäteen toimistolla.  

 

On muistettava, että mobiililaitteella sovellusta käyttäen ei voida kirjata kuin vain 

käyntiajat sekä päivittäiset kirjaukset asiakkaan voinnista. Tien päältä ei siis voida 

muuttaa tai korjata asiakastietoja vaan se on suoritettava tietokoneella.  
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8 RATKAISUT 

 

Jokaisen vaihtoehdon on tarkoitus vähentää turhaa ajoa pitkin pohjoista kaupungin 

osaa sekä antaa suoria vastauksia kysymyksiin; Miten toteutetaan? Mitkä ovat hyödyt? 

Mitkä ovat haitat? Miten asiakas otetaan huomioon teoriaa suunnitellessa?  

8.1 Alueiden jako kaupunginosan mukaan 

Ensimmäisenä ehdotuksena olisi jakaa pohjoinen kotihoidon alueen asuinalueiden mu-

kaan niin kuin kuvassa 2, että jokainen alue sisältää saman verran kulutettavaa aikaa. 

Eli toisin sanoen asiakasmäärät voivat vaihdella, mutta kaupunginosan sisällä kulu-

tettu työaika on saman arvoinen kuin muissakin. Voi siis olla niin, että Syväraumassa 

on asiakkaita 10, mutta käynti kohtaiset ajat liikkuvat 10-20 minuutin sisällä, kun taas 

Meriraumassa voi olla vain neljä asiakasta, mutta käyntiajat ovat 20-40 minuuttia. 

 

Ongelmana tässä on se, että asiakaskunnan luonnollisen siirtymän kautta, ei asuinalu-

eelle tule uusia hoidettavia ja hoitajien alueet pitää jälleen jakaa uudelleen. Myös työn 

yksitoikkoisuus, sekä samat hoidettavat voivat koetella työn mielekkyyttä.   

 

Etuina tässä ajatuksessa on selvät rajanvedot, jolloin tiedetään, kenen hoitoalueelle 

uusi asiakas kuuluu. On myös helppoa vaihtaa asuinalueen mukaan hoitajaa, jos työ 

alkaa tuntua saman toistolta. Työnkierto on siis helppoa. Tässä mallissa myös asiakas 

saa pysyvyyden ja turvallisuuden tunteen, kun samat hoitajat hoitavat häntä.  
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Kuva 2. Pohjoisen kotihoidon alue jaettu asuinalueittain (tekijä Otto Nieminen). 

8.2 Kehäajo 

Tässä ideassa muodostetaan kehiä pohjoisen kotihoidon alueelle kuvan 3 mukaan, niin 

että aina kehän sisälle jäävät asiakkaat ovat hoitajan hoitoalue. Idea toimisi samalla 

tavalla kuin pääkaupunkiseudulla olevat kehät, mutta kuitenkin suhteutettuna Rau-

maan ja hoitajien määrään.  

 

Ongelmana on reitin muodostaminen jokaiselle päivälle tasapuolisesti sekä se, että 

omahoidettavuus saattaa kärsiä. Myös ajomatkat saattavat olla todella pitkiä viimei-

sillä kehillä, mitkä tosin voidaan jakaa kahteen osaan venyttämällä kehää pituus suun-

nassa, ei mielellään leveys suunnassa.  

 

Etuina on jälleen tarkasti määritellyt hoitoalueet, sekä kehän levittäminen ja pidentä-

minen helposti, jotta saadaan taas tietty määrä tehokasta työaikaa, mikäli asiakaskunta 

on hyvin pysyvää.  
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Kuva 3. Pohjoisen kotihoidon alue jaettu kehiin (tekijä Otto Nieminen). 

8.3 Tiimin pienentäminen 

Kuten on ilmennyt, pohjoinen kotihoidon alue on isoin tiimi mitä kotihoidossa on. 

Niinkin ison työryhmän organisoiminen käy jo pelkästään työstä. Ei ole siis ihme, että 

joskus avaimia ja tietoa saa odotella. Siksi kolmantena ehdotuksena on tiimin jakami-

nen kahteen osaan.  

 

Hankaluuksina on omahoidettavien uudelleen jakaminen sekä kirjoittamattomien tie-

tojen häviäminen hoitajan mukana, joita ovat vuosien saatossa saadut tiedot asiakkaan 

elämän historiasta sekä henkilökemiat. Rajanveto saattaa olla myös hankalaa, koska 

asiakkaiden painottuminen tietylle alueelle tietyn ajan kuluessa tuo mukanaan joko 

hoitajien siirtämisen tiimistä toiseen, tai uudistetun jaon, mikä johtaisi uudestaan sa-

maan rumbaan, mikä jouduttiin tekemään ennen ensimmäistä jakoa ja jälleen menete-

tään tietoa. Myös työn yksitoikkoisuus voi muodostua ongelmaksi.  

 

Etuina ovat parempi tiedonkulku tiimien sisällä, sekä samat hoidettavat, jolloin kaikki 

hoitajat pysyvät ajan tasalla, mitä millekin asiakkaalle kuuluu, eikä tule pitkiä ajanjak-

soja, jolloin hoitaja ei ole käynyt asiakkaan luona.  
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8.4 Ilmapalloteoria 

Tämä teoria on syntynyt aivan omassa pienessä päässäni yhdistelemällä kolmen en-

simmäisen teorian hyviä puolia ja karsittu huonoja puolia. Tarkoituksena on siis luoda 

alueita pohjoisen kotihoidon alueen siten, että rajat hoidettavien alueella ovat olemassa 

mutta joustavat kuten kuvissa 4 ja 5 on esitetty. Toisin sanoen luodaan alueet, joiden 

sisällä on aina täsmällinen määrä kulutettavaa työaikaa, mutta asiakasmäärät saattavat 

vaihdella. Alueiden rajat joustavat, joten uuden asiakaspaikan ilmetessä ja vanhan 

poistuessa voidaan alueen rajoja laajentaa tai supistaa, jotta asiakas ajat ovat tasapuo-

liset.  

 

Haittoina on, että rajat eivät aina ole selvät, mutta tiedetään kuitenkin missä päin asia-

kaskunta sijaitsee. On myös mahdollista, että jotkin hoitajat eivät pysty toteuttamaan 

tiettyä aluetta, koska kulkumuoto asettaa rajoitteet. Kierron tuoma haitta voi olla myös 

se, että kunnollista hoitosuhdetta ei pääse muodostumaan, mutta siihenkin voidaan vai-

kuttaa kierrättämällä tiettyä hoitajajoukkoa uuden asiakkaan tullessa.  

 

Hyötyinä on joustavuus, sekä työnkierron mahdollisuus. Asiakaskunta on edelleen 

sama, ja kerätty tieto ei katoa hoitajien mukana mihinkään. Kun alueet on jaettu jous-

tavasti, mutta silti tietyn kaavan mukaan, on erittäin hyvä mahdollisuus, että hoitajat 

pääsevät näkemään useammin asiakkaita, joita eivät ole nykyisen työjaon mukaan näh-

neet, joten työ olisi siis kiertävää.  
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Kuva 4. Pohjoisen kotihoidon alue ennen muutosta (tekijä Otto Nieminen). 

 

 

Kuva 5. Pohjoinen kotihoidon alue muutoksessa (tekijä Otto Nieminen). 

8.5 Iltavuoro toiminnanohjausjärjestelmän työryhmälle 

Asiakkaiden päiväohjelmissa tapahtuu muutoksia syystä tai toisesta, eivätkä ne tottele 

virkamiesaikoja. Olisi siis joustavampaa, mikäli illalla saadut tiedot voitaisiin vielä 

optimoida seuraavaa päivää varten vielä samana iltana tiedon saannista. Näin ollen 

optimoinnissa ei olisi ruuhkaa heti aamulla muutosten tekemisessä, eikä tiimien 
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tarvitsisi odottaa listojen järjestelyä. Iltatyöntekijällä olisi aikaa miettiä rauhassa, mi-

ten järjestellä seuraavan aamun käynnit loogisesti fiksusti, eikä aamutyöntekijän tar-

vitsisi aamun kovassa paineessa pohtia miten muutos saadaan mahtumaan asiakaslis-

toille. Optimoinnissa on tällä hetkellä kolme henkilöä töissä, joista vain yhdellä on 

pääsääntöinen työ toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjänä. Toinen tekijöistä on kier-

tävä työntekijä, joka vaihtuu aina kolmen viikon välein. Kolmantena käyttäjänä on 

palveluesimies, joka vielä oman työnsä lisäksi toimii toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttäjänä. Ei olisi siis mitenkään mahdoton ajatus lisätä yhtä työntekijää työryhmään, 

joka tekisi pääsääntöisesti iltaa. 

8.6 Reaaliaikainen näkyvyys toiminnanohjausjärjestelmään 

Optimoinnin toiminnanohjausjärjestelmään on saatavissa reaaliaikainen seuranta, 

jossa käynneillä olevat hoitajat näkyvät päivänkulussa, joka aukeaa vain määrätyiltä 

koneilta toimistolla. Ohjelmassa näkyy päivälle suunniteltujen käyntien määrä, suori-

tetut käynnit, sekä myöhässä olevat käynnit. Kyseisen palvelun voi toimittaa jo kau-

pungilla käytössä olevan järjestelmän kehittänyt yhtiö, joka tietenkin veloittaa palve-

lusta, mutta mahdollinen hyöty voi olla hyvinkin suuri, jos ei rahallisesti niin, ainakin 

nopeampana vasteaikana hoivan tarpeessa olevalle asiakkaalle. Järjestelmän etuna voi-

daan pitää nopeutta, helppoutta, sekä käyttöasteen nousua. Reaaliaikaisella seurannalla 

voidaan ohjata oikea määrä, oikeaa apua, oikeaan paikkaan hyvinkin nopeasti. Työn 

tehostaminen tapahtuu jo siinä vaiheessa, kun kaikki hoitajat ja heidän liikkeensä nä-

kyvät kartalla ja voidaan luopua turhista soitteluista sekä kyselyistä siitä, kuka on mis-

säkin.  

8.7 Käytännön työtä helpottavat ratkaisut 

Seuraavat ratkaisut ovat käytännönläheisiä ja erittäin yksinkertaisia vaihtoehtoja to-

teuttaa mikrotasolla.  
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8.7.1 Avaimet 

Yksinkertaisin vaihtoehto avaimien kanssa pelaamiseen olisi pitää sääntönä, että asi-

akkaan asuntoon on aina saatava kaksi avainta, jos avuntarve ylittää enemmän kuin 

kaksi käyntiä vuorokaudessa. Huomattavasti kalliimpana, mutta mahdollisena toteu-

tustapana olisi elektronisen lukon asentaminen, mutta koska hinnat ovat vielä kovin 

korkeat, en voi suositella niiden asentamista kuin pitkäaikaisille asiakkaille. 

8.7.2 Järjestys 

Hoitajat voisivat itse järjestävää listan mieleisekseen tietotaitonsa perusteella, jonka 

ovat oppineet työtä tehdessään ja asiakkaaseen tutustuessaan, edellyttäen, että he lu-

kevat asiakkaan taustatiedot, viime päivien havainnot kirjauksista, sekä tutustuvat asi-

akkaan päivä ohjelmaan eli onko päivätoimintaa, sairaalakäyntiä tai muuta päivän työ-

järjestyksen muuttavaa tapahtumaa. 

8.7.3 Suunnittelu ja varmistaminen 

Hoitaja suunnittelee päivän ajoreitin itsekseen, ja panostaa siihen, että tarkistaa onko 

kaikki tarpeellinen mukana, ettei tule turhaa ravaamista toimistolle sen takia että asi-

akkaalla on tänään painon tai verenpaineen mittaus, mutta asiakaskäynnillä huoma-

taan, että mittari tai vaakaa puuttuu.  

8.7.4 Digitalisointi ja käyttäjien välinen yhteistyö 

Tässä ratkaisussa tiivistettäisiin yhteistyötä hoitajien ja optimoinnin välillä siten, että 

jokainen hoitaja ottaa asiakseen saattaa tietoa optimointiin järjestelmällisesti yli oma-

hoitajuus rajojen. Tätä työprosessia tukisi mahdollisuus saada tieto sähköiseen muo-

toon. Mikäli hoitaja huomaisisi ongelman käyntiteksteissä, käyntiajoissa tai palvelun 

tarpeen mitoituksessa, voisi hän tehdä siitä sähköisessä muodossa muutoksen, jota 

muut hoitajat pystyisivät seuraamaan. Kaikki asiakaskäynteihin tehtävät muutokset 

olisivat kaikkien saatavilla sähköisessä muodossa. Tällaisella mallilla pystyttäisiin 
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seuraamaan asiakkaan asioita paremmin, eikä tarvitsisi pohtia onko tieto mennyt opti-

mointiin vain koska joku on näin sanonut. Käytössä on paljon sanallista tietoa, joka 

saattaa unohtua tai muuttua matkalla asiakkaalta optimointiin. Näin ollen jäisi aina 

jälki tietoihin, että onko asia hoidettu, pohdittu, hylätty tai muutettu. Ongelmana tässä 

on tietosuojan kehittäminen aukottomaksi.  

 

8.7.5 Ajokoulutus EAK 

Suosittelisin raskaassa liikenteessä käytössä olevaa ennakoivan ajamisen kurssia 

muunneltuna toteutuksena kaikille autolla liikkuville. Avain huomioni olivat, ettei ra-

tin takana keskitytä ajamiseen tarpeeksi vaan annetaan kiireen hallita menoa, jolloin 

tulee turhia kiihdytyksiä ja jarrutuksia. Ajon pitäisi olla pitkäjänteistä, toiset liikkujat 

huomioivaa ja jouhevaa siirtymistä. Mikäli ei pystytä havainnoimaan ympäristöä 

missä liikutaan, niin vauhtia pitäisi ottaa pois niin, että nähdään kaikki mitä ympärillä 

tapahtuu.  

 

Mielestäni modifioitu ennakon ajamisen kurssi olisi loistava lisä koulutuksien kirjoi-

hin, joita Rauman kaupunki sisäisesti järjestää työntekijöilleen, koska lähes kaikilla 

kaupungin työntekijöillä on kaupungin auto käytössä työaikana. 
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9 TULOSTEN ARVIONTI 

9.1 Tutkimustulosten arvionti 

Paperisella kyselylomakkeella toteutettuun kyselyyn osallistui pohjoisen kotihoidon 

alueelta 4 sairaanhoitajaa sekä 17 lähihoitajaa. Lomakkeita oli yhteensä 27 joten vas-

tausprosentti on noin 78 %, mikä on suurempi kuin olin odottanut. Päädyin kyselylo-

makkeeseen sen vuoksi, että jokainen työntekijä saa omassa rauhassaan pohtia pape-

rilla olevia asioita. Aihe oli selvästikin kiinnostanut työyhteisöä, koska suurimmasta 

osasta lomakkeita oli vastauksia jatkettu takapuolelle. Kyseisen tutkimuksen olisi voi-

nut toki suorittaa verkossa, mutta henkilöstön tuntien tiesin, että vastaus prosentti jäisi 

hyvin pieneksi kun tietotekniikka astuu kuvaan.  

 

Suoritin myös kyselylomakkeiden perusteella tarkentavia haastatteluita pohjoisen ko-

tihoidon henkilöstöltä ja voidaan todeta, että jokaisella on jotakin sanottavaa työstään 

sekä sen kehittymisestä. Tokihan työyhteisössä on ollut paljon mahdollisuuksia ja ka-

navia kertoa ajatuksistaan, mutta jotkut ovat hyvin ujoja silti kertomaan todellista mie-

lipidettään. Haastattelun toteuttamista auttoi se, että minulla oli aikaa sen toteuttami-

seen sekä ympäristö, jossa haastattelut toteutettiin oli hyvin rento ja kiireetön eli kai-

kille tuttu työpaikka.  

 

Työpaikalla vietetyt päivät työntekijöitä tarkkaillessa olivat hyvin antoisat tutkijalle, 

ei niinkään tutkittavalle työyhteisölle, jos se on vieras ympäristö. Tätä tutkimusta kui-

tenkin edesauttoi se, että tutkiva henkilö on yksi työryhmänjäsen. Myös hyvin pidetty 

alustus opinnäytetyöstäni ja sen tarkoituspohjista auttoi. Kerroin, että tutkimuksen tar-

koitus on ainoastaan pohtia työn tehostamista logistiikan ja toimitusketjun hallinnan 

kantilta, ei työntekijöiden työtapoja tutkien. Tämä tieto oli avainasemassa saadessani 

henkilöstön yhteistyöhalukkaiksi ja sitoutumaan pitkään tutkimusjaksoon.  

 

Voidaan todeta, että opinnäytetyön teolla on ollut merkitystä työyhteisön positiivisuu-

teen, kun kaikki ovat saaneet mahdollisuuden olla mukana kehittämässä omaa työtään 

ja tätä kautta olla sitoutuneempia kokeiluille. Voidaan todeta, että yhtä tämän työn 

ehdottamista vaativimmista ratkaisuista korjata toimintaa kotihoidossa on laitettu 
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täytäntöön tätä työtä tehdessä. Kyseessä on pohjoisen alueen jakaminen kahteen pie-

nempään tiimiin, joita ovat keskustan ja Merirauman tiimit. Kyseisen toteutukseen me-

nee aikaa ja vaivaa, mutta jaot on jo tehty, sekä ensimmäiset askeleet virallisesti käy-

täntöön alkavat 2.1.2019 jossa aion olla mukana.  

 

9.2 Tulosten laadun, luotettavuuden ja yleistettävyyden arvionti 

Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavina. Tutkimustapoja oli monia, sekä jo-

kainen niistä antoi aina saman vastauksen, jonka mukaan logistiikan ja käyttöasteen 

kehittäminen on mahdollista. Tutkimuksessa oli näkökohtia niin matemaattisesta, kuin 

myös humaanisesta näkökulmasta katsottuna. Kyselyt tehtiin nimettöminä, sekä jokai-

nen sai sen täyttää milloin halusi ja missä halusi, joten jokaisella oli mahdollisuus ker-

toa kaikki mikä heidän mielestään oli relevanttia. Haastattelut olivat tarkennuksia ky-

selylle ja haastattelut toteutettiin sattumanvaraisesti. Työntekijän työpäivässä mukana 

oleminen on kuitenkin hyvin henkilökohtainen tapahtuma, mutta tutkimuksen voittona 

voidaan pitää sitä, että kukaan ei tästäkään kieltäytynyt. Voidaan siis todeta, että työ-

yhteisö on avoin, sekä valmis kehittymään.  

 

Tuloksia voidaan yleistää muidenkin kaupunkien kotihoitoon. Olen varma, että mo-

nessa työyhteisössä kunnallisella sekä yksityisellä puolella on kehittämisen varaa lo-

gistiikassa, koska sitä ei mielletä heidän työssään varsinaiseksi työosaamisalueeksi. 

Rauman kaupungin kotihoidon työyhteisössä sana logistiikka oli uusi tuttavuus ja sen 

selittäminen pääpiirteittäin joka päiväistä.  

9.3 Kehitysidea- ja jatkotutkimuskohteet 

Jakamalla saavutetut tulokset pohjoisen alueen pilotoinnista ja laajentamalla sitä mui-

hin tiimeihin saavutetaan käyttöasteen nousemista sekä ajojen vähentymistä. Työ kui-

tenkin vaatisi aikaa ja tutustumista jokaiseen tiimiin erikseen pitkältä ajalta, vaikka 

tämä työ antaa hyvän pohjan. Koen, että ottamalla logistiikan osaksi työyhteisöä saa-

daan työstäkin moniulotteisempaa ja mielekkäämpää. Voidaan myös tarjota erilaisia 

liikkumismuotoja kuin vain auto.  
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Seuraavia askeleita organisaatiossa olisi seurata mihin tulevat muutokset johtavat, ja 

sen mukaan joko lisätä tai poistaa opinnäytetyössä esitettyjä vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

Nyt olisi myös hyvät mahdollisuudet kartoittaa kaikki kotihoidon alueet ja tehdä yh-

teenveto niistä ja tämän työn pohjalta laajentaa jo opittuja tapoja tehdä työtä loogisem-

min.  
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10  JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Työn alkuperäinen tarkoitus oli karsia edestakaista ajoa asiakaspaikkojen välillä, 

minkä myötä työntekijän käyttöaste nousisi ja asiakkaan luona käytetty aika maksi-

moituisi. Työn sivutuotteena voitiin pitää hoitajan työpäivän muuttumista loogiseksi 

ja johdonmukaiseksi, mikä pitää työmotivaatiota ylhäällä, ja tukee työssä jaksamista.  

Samalla kun pyrittiin löytämään ratkaisuja turhaan ajoon, oli se automaattinen käden 

ojennus ympäristön vihreille arvoille vähenevillä päästöillä.  

 

Kun aloin tehdä työtä, tarkoituksena oli luoda selvä kaava asiakaskäynneille, sekä reitit 

ajoneuvoille, mutta pian kuitenkin kävi selväksi, että jokainen päivä tulee poikkeuk-

setta olemaan uusi ja uniikki. Vaihtoehdoiksi jäi palata ajatustyöhön, jonka tulokset 

ovat nyt edessä. 

 

Halusin työn olevan käytännönläheinen sekä helposti ymmärrettävä, ja sen tarjoavan 

vastaanottavalle organisaatiolle mahdollisia ratkaisuja niin pienemmässä, kuin myös 

suuremmassakin mittakaavassa, sekä antavan vastauksia kysymyksiin miten tehdään 

ja mitkä ovat toiminnan hyödyt sekä rajoitteet. 

 

Uskon että tulevaisuudessa tullaan kiinnittämään vielä lisää huomiota sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden logistiikkaan, sekä korostetaan vihreiden arvojen merkitystä työssä. 

Myös digitalisaatiolla on vielä enemmän annettavaa kuin mitä olemme jo tottuneet 

käyttämään niin työssä kuin koulutuksessa.  
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