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Self-directedness has been studied to have many positive effects on the organi-

zational, team and individual levels. The purpose was to study the self-directed-
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of nurses by improving the flow of information and developing orientation. 

 
The data in this action research were collected through theme interviews in 
groups. The data were analyzed through inductive content analysis. 
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self-directed. The flow and the channel of information became more efficient. Ori-

entation developed by updating the orientation material and by establishing an 
orientation tutor group. 
 

The conclusion is that the self-direction of the practical nurses of Akaa’s home 
care is appropriate within the limits that are currently possible. If self-direction is 
further developed, it requires changes not only at the individual level but also at 

the organizational, managerial and team levels. The development proposal and 
the topic of further study is that the possibilities of Akaa’s home care self-direction 
would be studied from the perspective of the entire organization. 

 
 

Key words: self-directed, home care, practical nurse 



4 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO .............................................................................................. 6 

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ, TARKOITUS JA TAVOITE ............................. 8 

3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT.......................................................... 9 

3.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus ............................................................ 9 

3.1.1 Tutkimuskysymyksen ja aineiston muodostaminen ............... 9 

3.1.2 Aineiston kuvailun rakentaminen ja tulosten tarkastelu ....... 12 

3.2 Itseohjautuvuus ............................................................................... 13 

3.2.1 Organisaation itseohjautuvuus.............................................. 13 

3.2.2 Tiimin itseohjautuvuus ........................................................... 17 

3.2.3 Yksilön itseohjautuvuus ......................................................... 19 

3.2.4 Kotihoidon itseohjautuvuus Suomessa – Järvenpään malli 21 

3.3 Valmentava johtaminen ................................................................... 23 

4 METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT ................................................... 31 

4.1 Toimintatutkimus ............................................................................. 31 

4.1.1 Toimintatutkimuksen tausta .................................................. 31 

4.1.2 Toimintatutkimuksen prosessi............................................... 33 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ................................................................. 40 

5.1 Suunnitteluvaihe .............................................................................. 40 

5.2 Toteutusvaihe .................................................................................. 43 

5.3 Havainnointivaihe ............................................................................ 45 

5.4 Reflektointivaihe .............................................................................. 47 

6 TUTKIMUSTULOKSET .......................................................................... 51 

6.1 Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden nykytila ................................ 51 

6.2 Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden kehittäminen ........................ 54 

6.2.1 Tiedon kulun tehostuminen toimintatutkimuksen aikana ..... 59 

6.2.2 Perehdytyksen kehittyminen toimintatutkimuksen aikana ... 63 

7 POHDINTA ............................................................................................. 68 

7.1 Tutkimuksen eettisyys ..................................................................... 68 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ............................................................... 69 

7.3 Tutkimuksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset ......................... 71 

7.4 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet ................................. 74 

LÄHTEET ..................................................................................................... 75 

LIITTEET ...................................................................................................... 78 

Liite 1. Kirjallisuuskatsauksen Prisma-kaavio ....................................... 78 

Liite 2. Taulukko tutkimuksista ............................................................... 78 

Liite 3. Opinnäytetyön infokirje ja suostumuslomake ............................ 81 



5 

 

Liite 4. Analyysin luokittelurunko 1: Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden 

nykytila ............................................................................................. 84 

Liite 5. Analyysin luokittelurunko 2: Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden 
kehittäminen .................................................................................... 87 

Liite 6. Analyysin luokittelurunko 3: Tiedon kulun ja perehdytyksen 
kehittyminen..................................................................................... 94 

 



6 

 

1 JOHDANTO 

 

Laadukkaampaa hoitoa kotihoidon asiakkaille, tyytyväiset työntekijät ja taloudel-

lista säästöä organisaatiolle, näitä tuloksia on saavuttanut Alankomainen yksityi-

nen kotihoidon yritys (Monsen & De Blok 2013, 122–123). Suomessa, Järven-

päässä, on saavutettu positiivisia tuloksia, kun Järvenpään kotihoito on kehittänyt 

toimintaansa itseohjautuvampaan suuntaan (Palmu 2019). Olisiko itseohjautu-

vuus yksi ratkaisu kotihoidon kehittämiseen tulevaisuudessa? 

 

On tutkittua tietoa, kuinka itseohjautuvuudella on useita positiivisia vaikutuksia. 

Itseohjautuvat tiimit ovat usein joustavampia ja pystyvät paremmin hyödyntä-

mään työntekijöiden luovuuden. Itseohjautuvuus lisää työelämän laatua ja työtyy-

tyväisyyttä, mitkä vähentävät työntekijöiden poissaoloja ja sitoutumista organi-

saatioon. Toisaalta aikaisemmin organisaatiot, johtaminen ja työssä tarvittava 

teknologia ei ollut vielä valmis selviytymään itseohjautuvista organisaatioista. It-

seohjautuvuus tarvitsee organisaatiolta uuden tavan toimia ja johtaa toimintaa. 

Nopea teknologian kehitys, kuten myös globalisaatio ja digitalisoituminen sekä 

asiakkaiden ymmärrys hyvästä palvelun laadusta mahdollistavat itseohjautuvuu-

den uuden aallon tulemisen yritysmarkkinoille. (Martela & Jarenko 2017, 8–11; 

Renkema, Bondarouk & Bosh-Nelsh 2018, 81.) 

 

Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli 21,4 % (1,197 milj.) vuonna 2017 ja määrän 

ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 25,6 % (1,476 milj.). Samaan 

aikaan työikäisten määrä ja syntyvyys laskevat. (Tilastokeskus, väestöennuste 

2019.) Lisäksi kuolleisuus vähenee ja elinajanodote pitenee (Tilastokeskus, kuol-

leet 2019). Ikääntyneiden määrän kasvaessa, kotihoidon kustannukset ja vaati-

mukset kasvavat. Ikääntyneille halutaan tarjota kotona asumista mahdollisimman 

pitkään. (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen paranta-

miseksi 2017, 10; Heikkilä 2019; Tekes n.d.). Jotta voidaan vastata väestön 

ikääntymisen haasteeseen, tarvitaan riittävästi resursseja kotihoitoon, kotihoidon 

osaamisen kehittämistä sekä teknologisia ratkaisuja (Laatusuositus… 2017, 14; 

Kehusmaa & Hammari THL, 2019.) Yhtenä vastauksena kotihoidon kehittämi-

seen on itseohjautuvuuden kehittäminen (Renkema ym. 2018, 81), millä pysty-

tään vastaamaan kotihoidon tarpeen kasvuun ja hoitajien pysyvyyteen (Martela 

& Jarenko 2017, 12). 
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Maailmalla tunnetuin esimerkki itseohjautuvasta kotihoidosta on Alankomaalai-

sen Buurtzorg -yrityksen menestystarina (Alders 2015, 57), missä yrityksen itse-

ohjautuvuus on viety pitkälle; 10–12 sairaanhoitajan tiimit päättävät esim. asiak-

kaiden hoidosta, budjetin käytöstä ja rekrytoinnista eikä keskijohtoa käytännössä 

ole (Monsen & De Block 2013, 122–123). Buurtzorg on onnistunut vähentämään 

kustannuksia, lisäämään sekä asiakkaiden että työntekijöiden tyytyväisyyttä 

(Monsen & De Block 2013, 123). Suomessa Järvenpään kotihoito on ottanut mal-

lia Buurtzogista ja kehittänyt kotihoitoaan itseohjautuvammaksi Itseohjautuva ko-

tihoito -kehittämishankkeessa vuosina 2017–2018. Myös he ovat saavuttaneet 

mitattavia positiivisia tuloksia itseohjautuvassa kotihoidossa. (Ahleskog 2019; 

Palmu 2019). 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ, TARKOITUS JA TAVOITE 

 

 

Opinnäyteyön aihe, itseohjautuva kotihoito, tuli Akaan ja Urjalan sen hetkiseltä 

vanhus- ja vammaistyön johtajalta, joka halusi kehittää nykyistä kotihoidon hie-

rarkista työmallia pienin askelin itseohjautuvampaan suuntaan. Opinnäytetyö to-

teutetaan Akaan kotihoidossa. Akaan kotihoito, joka sisältää kotisairaanhoidon ja 

kotipalvelun, on jaettu kahteen palvelualueeseen, Akaan ja Urjalan palvelualuee-

seen (Akaan kaupunki n.d) ja tämä toimintatutkimus toteutetaan Akaan palvelu-

alueella. 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää Akaan kotihoidon lähihoitajien itseohjautu-

vuutta. Tarkoituksena on lisätä henkilökunnan ja esimiesten tietoa itseohjautu-

vuudesta ja lisätä motivaatiota työn jatkuvaan kehittämiseen Akaan kotihoidon 

organisaatiossa.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millainen itseohjautuvuus on Akaan kotihoidon lähihoitajilla? 

2. Miten lähihoitajien itseohjautuvuutta voi kehittää Akaan kotihoidossa? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Akaan kotihoidon lähihoitajien itseohjau-

tuvuutta ja sitä kautta tehostaa päivittäistä hoitotyötä sekä lisätä työntekijöiden 

työtyytyväisyyttä. Tavoitteena on saada työkaluja päivittäisen työn toteuttami-

seen ja erityisesti parantaa tiedon kulkua ja monipuolistaa perehdytystä vastaa-

maan paremmin Akaan kotihoidon tarpeisiin. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda 

kotihoidon organisaatioon avointa työn kehittämiskulttuuria. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

3.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsaus on kuvaus tutkittavan aiheen tutkimuskirjallisuudesta (Jo-

hannson, Axelin, Stolt & Ääri 2007, 3). Kirjallisuuskatsaus on jokaisen tutkimuk-

sen perusta, jonka tulee olla toistettavissa ja sen tulee antaa kokonaiskuva tutki-

muksen aiheesta. Kirjallisuuskatsaustyyppejä on useita ja valinta riippuu mihin 

tarkoitukseen kirjallisuuskatsausta ollaan tekemässä. Tässä opinnäytetyössä 

käytetään kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, joka kuvaa aiheeseen liittyvää aiem-

paa tutkimusta. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on nimensä mukaisesti kuvaileva, 

se on aineistolähtöinen ja sen tarkoituksena on ymmärtää saatavilla olevaa ai-

neistoa. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa säännöt eivät ole niin tiukkoja 

kuin systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa. (Suhonen, Axelin & Stolt 2016, 

7–9.) Tämän opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää ai-

kaisempaa tutkimustietoa aiheesta itseohjautuva kotihoito. 

 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on aineistolähtöistä ja ilmiötä ymmärtävää ku-

vausta, missä tutkimusetiikkaa noudatetaan kaikissa katsauksen vaiheissa. Ku-

vaileva kirjallisuuskatsaus perustuu tutkimuskysymykseen ja tuottaa laadullisen, 

kuvailevan vastauksen aineiston perusteella. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

vaiheet ovat tutkimuskysymyksen muotoutuminen, aineiston valitseminen, kuvai-

lun rakentaminen ja tulosten tarkastelu. Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta on kriti-

soitu sattumanvaraisuudesta ja subjektiivisuudesta. (Kangasniemi, Utriainen, 

Ahonen, Pietilä & Jääskeläinen 2013, 291; Suhonen, Axelin & Stolt 2016, 7–9.) 

 

 

3.1.1 Tutkimuskysymyksen ja aineiston muodostaminen 

 

Tutkimuskysymyksen muodostaminen ohjaa koko tutkimusprosessia kuvaile-

vassa kirjallisuuskatsauksessa ja se kohdistuu tyypillisesti laajoihin käsitteellisiin 

teemoihin tai ilmiöihin. Tutkimuskysymys ohjaa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

aineiston valintaa, minkä tarkoituksena on löytää mahdollisimman oleellinen ai-
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neisto tutkimuskysymykseen vastaamiseksi. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauk-

sessa aineiston muodostaminen eli valinta ja analyysi ovat aineistolähtöisiä ja 

tapahtuvat osittain samanaikaisesti. (Kangasniemi ym. 2013, 291–292.) 

 

Tämän opinnäytetyön kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata 

kotihoidon työntekijöiden itseohjautuvuutta. Kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysy-

mys on: Millainen itseohjautuvuus on kotihoidon työntekijöillä? Kirjallisuuskat-

sauksen tutkimuskysymyksen muodostamiseen käytettiin PICo-mallia alla olevan 

taulukon mukaisesti (Taulukko 1). 

 

P Population Kotihoidon lähihoitajat 

I Interest Itseohjautuvuus 

Co Context Kotihoito 

Taulukko 1. Tutkimuskysymyksen muodostaminen PICo-mallin avulla. 

 

Tutkimuskysymyksen laajuus määrää aineiston riittävyyden. Aineiston valinnan 

prosessista on jonkinlainen kuvaus ja aineiston sopivuus määräytyy sen avulla, 

kuinka ilmiölähtöisesti ja tarkoituksenmukaisesti asiaa voidaan tarkastella suh-

teessa tutkimuskysymykseen. Aineiston valinta voidaan tehdä eksplisiittisesti, jol-

loin se muistuttaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tapaa raportoida vai-

heita valintaprosessista. Systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta poiketen ku-

vailevan kirjallisuuskatsauksen aineiston valinta ei perustu ainoastaan rajattuun 

hakuun, vaan näistä voidaan poiketa, mikäli se on merkityksellistä tutkimuskysy-

myksen kannalta. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa voidaan käyttää muita-

kin kuin tieteellisiä artikkeleita, jos ne ovat tutkimuskysymyksen kannalta oleelli-

sia. Aineiston keskeisin kriteeri on sen sisältö ja sen suhde muihin tutkimuksiin, 

joita on valittu. Tärkeintä on aineiston valinnan jatkuva reflektointi suhteessa tut-

kimuskysymykseen. (Kangasniemi ym. 2013, 292–294.) 

 

Tämän opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksen hakusanoiksi muodostuivat koe-

hakujen jälkeen: kotihoito OR home care AND itseohjautuvuus OR itsensä johta-

minen OR self-directed OR self management OR self leadership. Hakusanoja 

haluttiin pitää mukana laajasti, jotta saataisiin mahdollisimman laaja aineisto ai-

hetta käsittelevistä tutkimuksista ja koska itseohjautuvuuden käsitteet englanniksi 

ovat moninaisempia kuin suomen kielellä. Hakusanat katkaistiin hakua tehdessä, 
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jotta sanojen kaikki taivutusmuodot saatiin mukaan. Tietokannoiksi valittiin 

Cinahl, Medic, MELINDA, PubMed ja Emerald Insight. Aineiston haku tehtiin lo-

kakuussa 2019, yhteensä kahtenatoista eri päivänä. Kirjallisuuskatsauksen ha-

kuprosessin kuvaus on liitteessä 1. 

 

Tutkimusten sisäänotto- ja poissulkukriteerit määriteltiin (Liite 1), jonka mukaan 

kirjallisuuskatsaukseen mukaan otettavan aineiston tulee käsitellä itseohjautu-

vuutta kotihoidossa ja olla suomen- tai englanninkielinen. Aikarajaukseksi tehtiin 

kymmenen vuotta eli vanhin aineisto saa olla vuodelta 2009. Mukaan otettiin 

myös vuosi 2020, jotta saatiin mahdollisesti juuri julkaisuun tulleet aineistot mu-

kaan. Aineisto tulee löytyä kokonaisuudessaan verkosta sähköisenä tiedostona 

ja olla tieteellinen tutkimus tai julkaisu. Artikkelin tulee olla vertaisarvioitu. 

 

Cinahl tuotti yhteensä 223 osumaa, jotka käytiin läpi otsikon perusteella. Otsikon 

perusteella mukaan valikoitui 13 julkaisua, joista luettiin tiivistelmät läpi. Tiivistel-

mien perusteella kaksi täytti sisäänotto- ja poissulkukriteerit. PubMed tuotti haun 

tuloksena 673 osumaa, joista kaksi valikoitui mukaan otsikon perusteella ja vain 

yksi täytti sisäänotto- ja poissulkukriteerit. Emerald -tietokannasta tuli 552 osu-

maa, joista 18 valittiin mukaan otsikon perusteella. Tiivistelmän lukemisen jäl-

keen näistä tutkimuskysymystä käsitteli neljä tutkimusta. MEDIC ja Melinda -tie-

tokannoista ei tullut osumia. Kuvaus hakuprosessista alla (taulukko 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 2. Hakuprosessi. 

 

Näin ollen kirjallisuuskatsauksen perusteella opinnäytetyöhön valikoitui seitse-

män tutkimusta, jotka käsittelivät itseohjautuvuuden tai itsensä johtamisen ilmiötä 

joko kotihoidon tai muun organisaation kontekstissa. Taulukko tutkimuksista liit-

teessä 2. 

 

Tietokantahaku: 

Cinahl 
MEDIC 
Melinda 
PubMed 
Emerald 

 
 

Otsikon perusteella 
valittu: 

Cinahl 13 kpl 
MEDIC 0 kpl 
Melinda 0 kpl 
PubMed 2 kpl 

Emerald 18 kpl 

Sisäänottokriteerien 
perusteella valitut: 

Cinahl 2 kpl 
MEDIC 0 kpl 
Melinda 0 kpl 
PubMed 1 kpl 
Emerald 4 kpl 
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3.1.2 Aineiston kuvailun rakentaminen ja tulosten tarkastelu 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmän ydin on tutkimuskysymykseen 

vastaaminen aineiston tuottamana laadullisena kuvailuna, luotettavuuden arvi-

ointi ja uusien johtopäätösten tekeminen. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ana-

lyysin tavoitteena on luoda laajempia päätelmiä, vahvuuksien ja heikkouksien 

analyysiä aineistosta ja aineiston sisäistä vertailua. (Kangasniemi ym. 2013, 

294.) Tulosten tarkastelu on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen viimeinen vaihe ja 

se sisältää tutkimuksen eettisen pohdinnan, luotettavuuden arvioinnin ja sisällön, 

menetelmän ja erityisesti tuotetun tuloksen pohdinnan. Tulosten tarkastelussa 

käydään läpi keskeiset tulokset ja tarkastellaan niitä laajemmassa kontekstissa. 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ollessa menetelmällisesti väljä, tutkijan rapor-

toinnin ja valintojen eettisyys korostuu kaikissa sen vaiheissa. (Kangasniemi ym. 

2013, 292–293.) 

 

Valittu aineisto koostui kansainvälisistä tutkimuksista, jotka käsittelivät itseohjau-

tuvuuden ilmiötä sekä kotihoidon kontekstissa, että muiden hoitoalan organisaa-

tioiden kontekstissa. Valittu aineisto vastasi tutkimuskysymykseen organisaatio-, 

tiimi- ja yksilötasolla, mikä oli aineiston vahvuus. Aineiston heikkoutena on työn-

tekijöiden itseohjautuvuutta nimenomaan kotihoidon konseptissa käsittelevien 

tutkimusten vähäinen määrä. Lisäksi kaikki kotihoidon konseptissa tehdyt tutki-

mukset olivat tehty Alankomaissa. Aineisto koostui vain tieteellisistä vertaisarvi-

oiduista tutkimusartikkeleista ja oli siksi luotettavaa. 

 

Tutkimukset kuvaavat itseohjautuvuudesta olevan useita hyötyjä organisaatiolle, 

tiimille ja yksilölle. Organisaation yksilö ja tiimi tasoilla itseohjautuvuus lisää työn 

mielekkyyden kokemusta, lisää työhön sitoutumista ja parantaa tuottavuutta (Mill-

ward, Banks & Riga 2009; Monsen & de Blok 2013; Alders 2015; De Groot, Mau-

rits & Francke 2017; Palvalin, Van der Voordt & Jylhä 2017). Aineisto antoi orga-

nisaatioille ohjeita ja hyväksi havaittuja neuvoja, kuinka organisaatio muutetaan 

perinteisestä hierarkisesta organisaatiosta itseohjautuvaksi organisaatioksi 

(Renkema, Bondarouok & Bos-Nehles 2018; Weerheim, Van Rossum & Ten 

Have 2018). 
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Kirjallisuuskatsausta täydennettiin vapaalla haulla. Vapaa haku tuotti tietoa itse-

ohjautuvuuden ilmiöstä kotihoidon kontekstissa erityisesti Suomen mittakaa-

vassa, mikä toi opinnäytetyön teoriaan arvokasta lisätietoa. Kirjallisuuskatsauk-

sen tekemisen vaiheissa pyrittiin hakemaan laadukasta ja relevanttia tietoa eetti-

syyttä kunnioittaen. Aineiston kuvailun ja tulosten rakentamisessa oltiin rehellisiä 

ja kuvattiin tutkimusten tulokset niin kuin ne olivat alkuperäisessä lähteessä. Ku-

vailevan kirjallisuuskatsauksen tulos oli riittävän laaja vastaamaan tutkimuskysy-

mykseen. 

 

 

3.2 Itseohjautuvuus 

 

Itseohjautuvuusteorian ovat luoneet Richard Ryan ja Edward Deci, jotka kirjoitti-

vat aiheesta kirjan vuonna 1985. Teoria perustuu ajatukseen ihmisestä aktiivi-

sena toimijana, joka pyrkii kohti omia päämääriään toteuttamalla itseään. Itseoh-

jautuvuusteoria on teoria motivaatiosta, hyvinvoinnista ja psykologisista perustar-

peista. Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustar-

vetta; omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys, joita tarvitaan ihmisen kehityk-

seen ja hyvinvointiin. Teoria pohjautuu sisäisen ja ulkoisen motivaation kah-

tiajaon ympärille. (Deci & Ryan 2000, 227.) 

 

Itseohjautuvuusteoriassa omaehtoisuus tarkoittaa ihmisen kokemusta vapaasta 

päätäntävallasta omista tekemisistään ja tämä tekemisen motivaatio kumpuaa 

ihmisen sisältä. Kyvykkyys tarkoittaa ihmisen kokemusta, että osaa tehtävänsä, 

selviää haasteista ja saa asioita valmiiksi. Yhteisöllisyys tarkoittaa ihmisen pe-

rustarvetta olla yhteydessä toisiin ihmisiin, välittää toisista ja saa kokemuksen, 

että hänestä välitetään. (Deci & Ryan 2000, 227.) 

 

 

3.2.1 Organisaation itseohjautuvuus 

 

Itseohjautuvissa organisaatioissa puretaan ylhäältä annetut valmiit rakenteet 

mahdollisimman vähiin ja etsitään rakennetta, joka rajoittaa mahdollisimman vä-

hän työntekijän vapautta tehdä työnsä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. It-
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seohjautuvan organisaation tulee tarjota kuitenkin riittävästi rajoja, jotta tekemi-

nen ei karkaa anarkiaksi. Perinteisen hierarkisen organisaation pitkien hyväksyn-

täketjujen sijaan, itseohjautuvissa organisaatioissa tehdään paljon päätöksiä il-

man johdon hyväksyntää ja olemassa olevia rakenteita voidaan muokata, jos joku 

keksii järkevämmän tavan toimia. (Martela & Jarenko 2017, 12–15.) Osallistavia 

organisaatioita on myös olemassa. Niillä on hierarkinen rakenne, mutta organi-

saation kulttuuri tukee työntekijöiden vahvaa itseohjautuvuutta. Osallistavissa or-

ganisaatioissa työntekijät toimivat itseohjautuvasti ja omaehtoisesti esimiesten 

ollessa enemmänkin valmentajina, kannustajina ja mahdollistajina. (Martela & Ja-

renko 2017, 16.) 

 

Kotihoidon itseohjautuvuuden menestyksekkäänä esimerkkinä käytetään Alan-

komaalaista Buurtzorg-yritystä (Martela & Jarenko 2017, 9). Jos de Blok ja kolme 

muuta sairaanhoitajaa perustivat vuonna 2006 Buurtzorg -nimisen, kotihoitopal-

velua tarjoavan yrityksen, huomatessaan kuinka jatkuvat uudistukset heikensivät 

asiakkaan saamaa hoidon laatua ja heidän oma ammatillinen sitoutumisensa 

kärsi. He perustivat Buurzorgin huolehtimaan kotona asuvista ihmisistä heidän 

arvojaan ja ammattitaitoaan vastaavalla tavalla. Heidän yhtenä tavoitteenansa oli 

myös yksinkertaistaa terveydenhoitojärjestelmää. Buurtzorgin ideologia oli lähteä 

asiakaskeskeisyydestä ja tukea asiakkaiden itsenäisyyttä ja omatoimisuutta sekä 

tehdä riippumatonta ja hyvää yhteistyötä hoitajien kesken, koska hoitajilla on pa-

ras käsitys asiakkaiden tarpeista. Buurtzorgin voimaannuttava lähestymistapa 

sekä hoitajiin että asiakkaisiin osoittautui suosituksi ja Buurtzorg on kasvanut hur-

jaa vauhtia. (Monsen & de Blok 2013, 122–126; Buurzorg n.d.)  

 

Buurtzorgin perustajan, Jos De Blokin, mukaan Buurtzorgin malli voidaan ottaa 

käyttöön pienin muutoksin muissakin maissa. Huomioitava kuitenkin on, että 

Buurtzorg aloitti tyhjästä ja mahdollisesti muut organisaatiot siirtyvät jo olemassa 

olevassa organisaatiossa itseohjautuvaan organisaatiorakenteeseen. Organi-

saation muuttuessa työskentelemään itseohjautuvissa tiimeissä on tarjolla lähes-

tymistapoja, joiden on tutkittu helpottavan siirtymistä. (Monsen & de Blok 2013, 

122; Alders 2015, 60.) Seuraavissa kappaleissa on itseohjautuvan organisaation 

hyötyjä ja toisaalta vaatimuksia, mitä tulee huomioida itseohjautuvaan organisaa-

tioon siirryttäessä. 
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Itseohjautuvan organisaation muutoksen lähtökohdan on oltava looginen ja hou-

kutteleva sekä organisaatiolle että työntekijöille. Toisin sanoen organisaation fo-

kuksen ja suuntautumisen taustalla on oltava todellinen tehtävä. (Millward ym. 

2009, 63; Weerheim ym. 2019, 121, 123.) Organisaatiomuutos kannattaa aloittaa 

hyvällä suunnitellulla. Organisaatiosta tulee poistaa hallintotasot ja luoda uusi or-

ganisaatiokaavio. Vastuut kannattaa jakaa niin alas hierarkiassa kuin mahdol-

lista. (Millward ym. 2009, 63; Alders 2015, 60; Renkema ym. 2018, 82.) Hallinto-

tasojen poistaminen aiheuttaa uusien työtehtävien muodostumista ja kun uusi or-

ganisaatio on suunniteltu ja uusi visio hoidon tarjoamisesta on kehitetty, se pitää 

välittää selvästi työntekijöille ja tiimeille. (Alders 2015, 60.)  

 

Organisaation muuttuessa itseohjautuvaksi myös organisaation historialla on 

merkitystä. Negatiivinen historia johtaa erilaiseen lähtökohtaan muutoksessa 

kuin positiivinen historia. Negatiivisen historian omaavassa organisaatiossa saat-

taa esiintyä ymmärryksen puutetta, vastahakoisuutta ja joskus kyynisyyttä. Val-

mennus organisaatiomuutosta kohtaan nousee ratkaisevan tärkeäksi tekijäksi, 

jotta negatiivinen historia saadaan käsiteltyä ennen siirtymistä itseohjautuvaan 

organisaatioon. (Weerheim ym. 2019, 121–123.) Organisaatio voi kouluttaa tii-

minvetäjiä helpottamaan organisaation kehittämisprosessia, jolloin tiiminvetäjät 

auttavat tiimejä muutoksessa. (Millward ym. 2009, 63.) Valmennus helpottaa 

työntekijöiden kommunikaatiota organisaatiomuutoksessa, mistä muodostuu ryh-

mäoppimisprosessi ja mikä helpottaa organisaatiomuutoksen toteutusta. Val-

mennus auttaa tehtävien jakamisessa ja on merkityksellinen muutosprosessin 

onnistumisessa, koska tuki ja jatkuva kehittäminen ovat merkityksellisiä kaikissa 

muutoksen toteutuksissa ja tämä pätee myös itseohjautuvaan organisaatioon 

muutoksen toteutumiseen. Joten, kun harkitaan siirtymistä itseohjautuviin tiimei-

hin, valmennus voi olla hyvin hyödyllistä, erityisesti kun on negatiivista historiaa 

takana muutosta aloittaessa. (Weerheim ym. 2019, 123.) Negatiivinen historia on 

näkynyt esim. Belgiassa itseohjautuvien tiimien vaikeutena käydä avointa kes-

kustelua palavereissa ja tehdä päätöksiä. (Alders 2015, 60.) 

 

Organisaatiossa työntekijöiden ja tiimien vastuut tulee olla valtuutettu ennen siir-

tymän aloittamista, jotta järjestelmä ja säännöt mahdollistavat virallisesti tiimien 

päätöksen teon ja tehokkaan toiminnan. Tiimeillä tulee olla selkeät tiedot, mitä 

heiltä odotetaan ja mitkä ovat heidän tehtävänsä. Tiedon välittämiseen tarvitaan 
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selkeää kommunikointia sekä oikea-aikaista, luotettavaa ja virheetöntä tietoa or-

ganisaatiolta. (Renkema ym. 2018, 82.)  

 

Organisaation tulee järjestää edellytykset toiminnalle, kuinka tiimit viestivät, jaka-

vat tietoa ja hoitavat hallintoa itseohjautuvissa tiimeissä. Lisäksi tarvitaan rapor-

tointi- ja toimintatietoja ja kuinka ne saadaan tiimien käyttöön (Alders 2015, 60.) 

Tiimit tarvitsevat hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä viestintäkanavia, joita tulisikin 

luoda, pilotoida, parantaa ja toteuttaa ennen organisaatiomuutosta. (Renkema 

ym. 2018, 82). 

 

Organisaation tulee mahdollistaa tekniikan siirtyminen itseohjautuviin tiimeihin, 

kuten itsesuunnitteluohjelmilla, tietoalustoilla, verkko-opiskeluvälineillä ja sähköi-

sillä terveystietojärjestelmillä. Ne helpottavat tiimien riippumattomuutta ja päätök-

sentekoa. (Renkema ym. 2018, 83.) Lisäksi organisaatio tarvitsee tilat, missä tii-

mit voivat kokoontua ja keskustella, mieluiten samassa rakennuksessa, missä 

muutkin terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät. (Alders 2015, 60.) 

 

Organisaation tulee suunnitella suoritusmittarit, mutta jättää tiimille toiminnan va-

paus nauttia suorittamisen monimuotoisuudesta. Tiimit tarvitsevat indikaattoreita 

osoittamaan suorituskykyä, mutta myös rajaviivoina toimimiseksi. Tärkeimpänä 

on tulosperusteinen arviointi. Itseohjautuvat tiimit toimivat samalla periaatteella; 

heillä on rajat, mutta rajojen sisällä saa toimia vapaasti, samoin kuin pitkän aika-

välin budjetissakin. (Renkema ym. 2018, 82–83.)  

 

Itseohjautuvuus vaatii organisaatiolta luottamusta työntekijöitä kohtaan, koska 

työntekijät ovat ammattilaisia ja osaavat päättää mikä sopii niin asiakkaille kuin 

tiimillekin. Tiimien välillä syntyy eroja. Kaikkien tiimien tulee olla itseohjautuvia ja 

itsehallinnollisia, mutta toiset tiimit tarvitsevat enemmän aikaa sopeutuakseen 

kuin toiset. Varsinkin tiimit, kenellä on olemassa olevia ongelmia, saattavat tarvita 

enemmän aikaa sopeutumiseen ja lisääntyneeseen vastuuseen. Ja nämä tiimit 

voivat oppia aikaisemmin sopeutuneilta, joita puolestaan olisi rohkaistava jaka-

maan tietonsa. Muiden tiimien auttaminen tulisi nähdä tuottavana ajankäyttönä. 

(Renkema ym. 2018, 82–83.) 
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Weerheimin ym. (2019) tutkimuksessa näkyi organisaation johdon haaste toimia 

itseohjautuvien tiimien käytänteiden mukaisesti ja antaa tiimeille johtajuutta 

omasta toiminnastaan ja erityisesti vastuu rahoituksesta ja vuosisuunnitelmasta 

oli johdolle hankalaa luopua. Johdolla on syvään juurtuneet rutiinit ja tavat hoitaa 

asiat ja niistä on vaikea luopua ja opetella uutta. Tässä johdon tulee muuttaa 

toimintatapansa työntekijäkeskeiseen, valmentavaan työntekijöiden johtamiseen. 

Tässä tutkimuksessa näkyi jännite tiimin, joka haluaa toimia mahdollisimman it-

seohjautuvasti, ja johdon, joka kamppailee luovuttaakseen hallinnan, välillä. Hyö-

dyllisin tapa olisi toimia muutosprosessin mukaisesti ja lisätä itseohjautuvien tii-

mien tehokkuutta ja toimintaa antamalla heille tarvittavat tiedot ja työkalut tehdä 

työtä ja päätöksiä itseohjautuvissa tiimeissä. (Weerheim ym. 2019, 121.)  

 

Tie itseohjautuvien tiimien toteuttamiseen sisältää useita vaiheita ja työntekijöi-

den tehtävät sekä vastuualueet laajenevat. Aika ennen uuden työskentelytavan 

käyttöönottoa voi kestää 2–5 vuotta. (Alders 2015, 60.) Esimiehellä tuleekin olla 

valmentava ote itseohjautuviin tiimeihin. Esimies on tarpeellinen vaikeiden pää-

tösten tuen antajana, vaikka suurimman osan ajasta häntä ei tarvita. Itseohjautu-

vien tiimien johtajan tulee olla taka-alalla, mutta saavutettavissa tarvittaessa aut-

taa tiimien menestymisessä. (Weerheim ym. 2019, 121.) 

 

 

3.2.2 Tiimin itseohjautuvuus 

 

Tiimissä itseohjautuvuutta kutsutaan itseorganisoitumiseksi, jolloin ylhäältä tule-

vat valmiit rakenteet on minimoitu. Työntekijöiden itseorganisoituminen muotou-

tuu kulloisenkin tarpeen mukaiseksi ja muokkautuu tilanteen muuttuessa vastaa-

maan tarpeeseen. (Martela & Jarenko 2017, 12.) 

 

Kotihoidossa itseohjautuvissa tiimeissä työskentely ja tiimin autonomia lisää työn 

mielekkyyden kokemusta. Kotihoidon työntekijät kokevat, että työskentely itseoh-

jautuvissa tiimeissä mahdollistaa vastuun oton omasta työstä yhdessä tiimin jä-

senten kanssa, eivätkä he ole riippuvaisia esimiehestä. Itseohjautuvat tiimit ko-

kevat olevansa arvostettuja ja nauttivat itseohjautuvuuden tuomasta vapaudesta 

ja vastuista, vaikka se tarkoittaakin enemmän töitä kuin aiemmin. Hoitajat koke-

vat, että itseohjautuvuus lisää tasa-arvoa ja osallistumista tiimin jäsenten välillä 
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ja saa työntekijöiden parhaat puolet kukoistamaan. Työskentely itseohjautuvissa 

tiimeissä tyydyttää työntekijän tarpeet vastuullisesta itsenäisyydestä mielekästä 

tehtävää varten, jolloin työntekijät saavat olla ja oppivat olemaan itsenäisempiä, 

asettamaan rajoituksia, pyytämään apua ja antamaan apua. Lisäksi he osaavat 

kehittää strategiaansa ja saavat energiaa työstään. (De Groot ym. 2017, 98; 

Weerheim, Van Rossum & Ten Have 2019, 122–123.)  

 

Itseohjautuvien tiimien perustaminen kotihoidossa vaatii perusteellista suunnitte-

lua. Etukäteen kannattaa suunnitella tiimien koko ja tiimissä tarvittava pätevyys 

sekä asiakkaiden lukumäärä ja keskimääräinen asiakastuntimäärä yhtä työnteki-

jää kohti. Lisäksi täytyy suunnitella tiimin budjetti, hallinnollisten ja muiden vas-

tuutehtävien määrittäminen ja jakaminen. (Alders 2015, 60.) Itseohjautuvien tii-

mien vaatimuksena on tehtävien jakautuminen tasaisesti tiimin jäsenille ja että 

tiimillä on kaikki tiimiä koskevat tehtävät ja hallinnolliset asiat hallussaan. Kaik-

kien tiimin jäsenten tulee tietää ja ymmärtää tiimin vastuut ja omat vastuualu-

eensa, jotta he voivat ne hoitaa kunnolla. (Weerheim ym. 2019, 122.) Tiimejä 

kannattaa kouluttaa kokouskäytäntöihin ja muihin vastuualueisiin, esim. aikatau-

lutukseen, koska niistä monilla ei ole kokemusta (Renkema ym. 2018, 83–84) ja 

aikaa kannattaa käyttää suorituskyvyn arviointiin ja palautteen antamiseen, jotta 

tiimin toiminta ja suorituskyky tehostuvat ja kehittyy (Weerheim ym. 2019, 122–

123). 

 

Itseohjautuvien tiimien toiminta vaatii hyvää viestintää. Tiimien sisäiset sosiaali-

set suhteet ovat ratkaisevassa asemassa. Hyvät suhteet lisäävät motivaatiota ja 

sitoutumista toisiinsa sekä työhönsä. Itseohjautuvan tiimin suorituskyky riippuu 

siitä, kuinka tiimin jäsenet toimivat yhdessä. Koska johtajat ovat suhteellisen 

etäällä, on tärkeää, että itseohjautuvat tiimit saavat ja antavat palautetta. Tiimien 

tulee myös arvioida toimintaansa itseohjautuvissa tiimeissä joko palautteen an-

nolla tai keskustelulla, mikä auttaa kehittämään tiimiä ja lisää informaation kul-

kua. Keskustelu on arvokasta tiimin jäsenille, jolloin saadaan keskusteltua auki 

toivottuja ja ei-toivottuja seurauksia ja tunteita sekä pystytään kehittämään toi-

mintatapoja ja vahvistamaan tiimin toimintaa. Tämä on osoittautunut yhdeksi vai-

keimmista asioista itseohjautuvia tiimejä perustettaessa. Tiimien tulee saada ot-

taa riittävästi aikaa keskustelulle ja tiimipalavereille, missä voidaan keskustella ja 
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tehdä päätöksiä. (Renkema ym. 2018, 83–84; Weerhein ym 2019, 122–123.) Te-

hokkain tiimi on itseohjautuva, reflektoiva ja hallitsee omat sisäiset prosessinsa, 

joita ylläpidetään ja rakentavasti säännellään jatkuvasti (Millward, Banks & Riga 

2009, 63). 

 

Itseohjautuvien tiimien menestyksekäs toteuttaminen vaatii aikaa ja rahaa sekä 

resursseja. Resursseilla on merkitystä organisaation muutosmahdollisuuteen, 

koska itseohjautuvat tiimit tarvitsevat tuekseen asianmukaisen organisaatiora-

kenteen ja toisaalta kaikkea johtamista ei voida siirtää itseohjautuville tiimeille. 

(Millward ym. 2009, 63; Weerheim ym. 2019, 122–123.)  

 

 

3.2.3 Yksilön itseohjautuvuus 

 

Martela ja Jarenko (2017,12) kirjoittavat itseohjautuvuuden olevan yksilön omi-

naisuus, jolloin henkilöllä on kyky toimia itsenäisesti ilman ulkopuolista ohjausta. 

Itseohjautuvuuteen tarvitaan itsemotivaatiota, jolloin henkilö on halukas toimi-

maan omaehtoisesti, päämäärä, mitä kohti hän suuntaa ja osaaminen päämää-

ränsä tavoitteluun (Martela & Jarenko 2017, 12). 

 

Itsensä johtamisen -käsite nousee esiin useasti itseohjautuvuutta tarkastellessa. 

Itseohjautuvuudessa on kyse yksilön itsensä johtamisen kyvystä. Käsiteenä it-

sensä johtaminen on hyvin moniulotteinen, missä ihminen tietoisesti kehittää it-

seään omien tavoitteidensa ja arvojensa kautta (Sydänmaalakka 2006,34; Mar-

tela & Jarenko 2017, 12). Itsensä johtaminen on vaatimuksena itseohjautuvuu-

den toteutumiseksi (Sydänmaalakka 2006, 35; Martela & Jarenko 2017, 12).  

 

Yksilön on todettu hyötyvän sekä itseohjautuvuudesta että itsensä johtamisen 

taidosta työelämässä. Itseohjautuvassa kotihoidossa työntekijöitä miellyttää au-

tonomia sekä työvuorosuunnittelussa että työpäivän asiakaskäyntien suunnitte-

lussa. Lisäksi asiakkaan ja omaisten kanssa työskentely itsenäisesti asiakkaan 

parhaaksi ja itsenäisiä päätöksiä tehden on merkittävää työntekijöiden mielestä.  

(De Groot, Maurits & Francke 2017, 99). Itseohjautuvuus näkyy hoitotyöntekijöi-

den työtyytyväisyytenä ja itseohjautuvuuden on todettu lisäävän työntekijöiden 

pysyvyyttä kotihoidon työntekijöinä (De Groot, Maurits & Francke 2017, 99) ja 
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itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen taitojen kehittämisen on todettu vaikut-

tavan positiivisesti työntekijöiden tuottavuuteen (Monsen & de Blok 2013, 125; 

Palvalin, Der Voordt & Jylhä 2017, 433). 

 

Kotihoidon työntekijöitä viehättää hoidon ”keskiössä” oleminen, jolloin heillä on 

keskeinen asema hoitotyössä asiakkaan hoidossa, yhteistyössä muiden yhteis-

työ- ja hoitotahojen kanssa sekä asiakkaan perheen jäsenten kanssa toimimi-

sessa. Kotihoidon työntekijät kokevat, että asiakas on keskiössä ja he ovat tär-

keässä asemassa asiakkaita hoitamassa sekä vastuussa asiakkaan kokonais-

valtaisesta hyvinvoinnista, missä he voivat vaikuttaa positiivisesti asiakkaan hy-

vinvointiin. Lisäksi kotihoidon työntekijät kokevat, että he voivat pitää annetun 

hoivan lähtökohtana asiakkaan tarpeita ja omaisten tarpeita eikä niinkään heidän 

organisaationsa sääntöjä. (De Groot ym. 2017, 97–98.) 

 

Itseohjautuvassa kotihoidossa työntekijää viehättää lisäksi työn autonomia. Au-

tonomia näkyy asiakkaiden monimuotoisessa hoidossa ja itseohjautuvasti teh-

dyissä päätöksissä asiakkaan hyväksi. Asiakkaiden tilanteet ja hoitotehtävät ovat 

vaihtelevia ja vaativat yksilöllisiä ratkaisuja ja asiakkaan tilan seuraamista ja sii-

hen reagointia. Kotihoidon hoitajat kokevat, että tilanteiden vaihtelevuus luo tie-

tynlaisen valmiuden, improvisaatiokyvyn, joustavuuden ja luovuuden heidän työ-

hönsä. He kokevat, että vakioratkaisut eivät sovi heidän työhönsä, vaan he jou-

tuvat säännöllisesti soveltamaan ilman etukäteisvaroitusta ja toisinaan vähem-

mällä työntekijä määrällä. Kotihoidon työntekijät kokevat tyydytystä työstään, kun 

he selviävät näistä haasteistaan. Autonomia näkyy myös työvuorojen suunnitte-

lussa ja toteuttamisessa. Työntekijät pystyvät aikatauluttamaan työnsä asiakkai-

den, oman tärkeysjärjestyksensä ja rytminsä mukaan, mikä lisää työn mielekkyy-

den kokemusta. (De Groot ym. 2017, 98–99.)  

 

Itseohjautuvuudella on myös tuottavuuteen positiivinen vaikutus. Hollannissa ko-

tihoidossa on todettu tuottavuuden kasvavan siirryttäessä itseohjautuvaksi orga-

nisaatioksi (Monsen & de Blok 2013; 125). Myös muilta aloilta on positiivisia tu-

loksia tuottavuuteen, kun yksilön itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen taitoja 

kehitetään (Palvalin ym. 2017, 433–434). 
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Osalle kotihoidon työntekijöistä itseohjautuvuus näkyy myös negatiivisena. Osa 

kotihoidon työntekijöistä ei pidä ajatuksesta työskennellä itseohjautuvasti, vaan 

he nauttivat ajatuksesta, että saavat enemmän tukea työkavereilta ja esimieheltä. 

(De Groot ym. 2017, 98.) Osa hoitajista kokee, etteivät halua ottaa vastuuta pää-

töksistä, eivätkä muuttaa nykyistä työnkuvaansa itseohjautuvampaan suuntaan. 

(Alders 2015, 60.) 

 

 

3.2.4 Kotihoidon itseohjautuvuus Suomessa – Järvenpään malli 

 

Kotihoito Suomessa on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuvan kotipalvelun 

ja terveydenhuoltolakiin (1326/2010) perustuvan kotisairaanhoidon yhteistä pal-

velua, jonka kunta tarjoaa ikäihmisille, lapsiperheille, vammaisille ja sairaille tai 

henkilöille, joiden toimintakyky on muuten alentunut (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2019). Tässä opinnäytetyössä, tästä eteenpäin, kotihoidolla tarkoitetaan vain 

ikäihmisille tarkoitettua kunnallista kotihoitoa. Ikäihmisille tarkoitettu kunnallinen 

kotihoito auttaa, kun ikääntynyt tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn 

vuoksi apua päivittäisissä toiminnoissaan, esimerkiksi lääkehoidossa, hygienian 

tai ruokailun hoitamisessa tai tarvitsee sairaanhoitoa tai arkikuntoutusta eikä 

pääse käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja (Akaan kaupungin kotihoidon kri-

teerit 2017, 2; STM 2019). Kotihoidon tukipalvelut täydentävät kotihoidon palve-

luja ja asiakas voi saada tukipalveluja ilman kotihoidon palveluja. Tukipalveluja 

ovat mm. kauppa- vaatehuolto- ja turvapalvelut. (Akaan kaupungin kotihoidon kri-

teerit 2017, 4–9; STM 2019.) 

 

Tutkimus toteutetaan Akaan kotihoidossa, missä työskentelee 48 lähihoitajaa, 

joista yksi työskentelee toiminnanohjaajana ja kuusi sairaanhoitajaa sekä lisäksi 

yksi palveluesimies. Akaan kotihoidossa työskennellään kahdessa vuorossa eikä 

yöhoitoa ole tarjolla. Akaan kotihoito koostuu kuudesta sairaanhoitajavetoisesta 

tiimistä, missä jokaisella tiimillä on omat asiakkaat. Asiakasjaot määräytyvät lää-

kärialueiden mukaisesti eli jokaisella tiimin alueella on väestövastuualueen mu-

kainen lääkäri. Jokaisessa tiimissä on kahdeksan lähihoitajaa. Tiimit pitävät tiimi-

palavereja kahden viikon välein. Itseohjautuvuus näkyy Akaan kotihoidossa työ-

vuorolistojen ja lomien suunnittelussa. Akaan kotihoidossa on käytössä yhteisöl-

linen työvuorosuunnittelu, mihin jokainen pääsee laittamaan työvuorotoiveitaan 
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niin halutessaan. Lopullisen työvuorolistojen suunnittelun toteuttaa toiminnanoh-

jaaja, joka huomioi listan toiveita mahdollisuuksien mukaan. Loma-ajat suunnitel-

laan tiimeittäin janalle, jonka jälkeen palveluesimies hyväksyy lomat. Itseohjautu-

vuus näkyy lisäksi kotihoidon työn itsenäisessä luonteessa, jolloin hoitotyön pää-

tökset joudutaan tekemään paljon yksin, mutta takana on tiimin tuki ja turva. 

 

Suomessa on jo jonkin verran kokemusta itseohjautuvista kotihoidoista, joista jul-

kisella sektorilla edellä kävijänä voidaan mainita Järvenpään kotihoito (Ahleskog 

2019). Järvenpäässä toteutettiin vuosina 2017–2018 kotihoidossa Itseohjautuva 

kotihoito – kehittämishanke. Kehittämishankkeen taustalla oli kotihoidon työnte-

kijöiden henkilöstökyselystä nousseet vastaukset heikosta vaikuttamismahdolli-

suuksien ja osallistumisen kokemuksista. Järvenpään strategiaan kuuluu sekä 

työntekijöiden että kuntalaisten vahva osallistumiseen kannustaminen ja lisäksi 

kotihoidon johdolla oli vahva uudistamisenhalu. Kehittämiskohteiksi nousivat ko-

tihoidon kilpailukyvykkyyden ja asiakastyytyväisyyden parantaminen sekä sai-

rauspoissaolojen vähentäminen. Tavoitteena oli tuottaa laadukasta, vaikuttavaa 

ja asiakaslähtöistä kotihoitoa sekä olla hyvinvoivien työntekijöiden työyhteisö.  

(Ahleskog 2019; Palmu 2019.) 

 

Järvenpäässä kehittämistyö lähti liikkeelle pilotoinnilla pienemmässä ryhmässä, 

jonka jälkeen itseohjautuva kotihoito laajennettiin koskemaan koko Järvenpään 

kotihoitoa. Tuloksina ovat oman työn uudenlainen ratkaisukeskeisyys, suunnitel-

mallisuus ja arviointi. Tiimit vastaavat työn keskeisistä asioista itseohjautuvasti, 

mihin kuuluvat mm. asiakastyön suunnittelu ja organisointi, palveluiden laatu, re-

surssien kohdentaminen, tiimin osaamisen kehittäminen, rekrytointi ja lomasuun-

nittelu sekä työhyvinvointitoiminta. (Palmu 2019)  

 

Järvenpäässä opittiin, että itseohjautuvuutta kehitettäessä on tärkeää kehittää 

samalla koko työyhteisön ohjautuvuutta samaan suuntaan. On tärkeää avata ja 

korostaa, että johtajuus ei häviä vaan se muuttaa muotoaan valmentavampaan 

suuntaan. Tällöin puhutaan yhteisöohjautuvuudesta, missä johdetaan yhdessä ja 

tiimeittäin toimintaa. Itseohjautuvuusajattelua kannattaa vahvistaa toiminnalla, 

koska itseohjautuvuuteen kuuluu vahvasti oman työn kehittäminen. Järven-
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päässä huomattiin, että keskusteleminen itseohjautuvuus -käsitteestä keskuste-

leminen aiheutti enemmän ahdistusta kuin edisti kehitystä, mutta käytännön toi-

minta taas edisti itseohjautuvuusajattelua. (Ahleskog 2019) 

 

Itseohjautuvan kotihoidon kehittämisessä ratkaisevassa roolissa ovat esimies ja 

tiiminvetäjä. Esimiehen rooli on haastava, koska hänen tarvitsee käytännössä 

tehdä itsensä tarpeettomaksi auttaen tiimejä pysymään tiettyjen rajojen sisällä, 

mutta mahdollistaen heille vapauden kehittyä ja kehittää sekä vahvistaa raameja 

ja suuntaa. Kehitettäessä toimintaa on matka mutkainen ja kuoppainen, mikä on 

hyvä tiedostaa. Itseohjautuvuuteen kehittyminen vaatii paljon uuden oppimista, 

kokeilua, erehdyksiä ja haasteita. Tämä edellyttää organisaatiolta reflektiivistä ja 

avointa toimintaa. (Ahleskog 2019; Palmu 2019) 

 

Järvenpäässä itseohjautuva kotihoito on tuonut onnistumisia työntekijöille asia-

kasprosessin parantumisena, oman työn suunnittelu on parantunut, tiimin pää-

täntävalta on parantunut ja vastuun kanto yleisesti on parantunut. Esimiesten nä-

kökulmasta haastetta on tuonut muun muassa miten tukea erilaisia persoonia 

muutokseen, valmentavan työotteen ylläpitäminen, organisaation joustamatto-

muus ja yhteisöllinen rekrytointi. Järvenpään kotihoidossa itseohjautuvuuden po-

sitiiviset vaikutukset ovat näkyneet ensimmäisen vuoden jälkeen sairauspoissa-

olojen vähentymisenä -22,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja työhyvinvointiky-

selyssä tulosten parantumisella jokaisella osa-alueella kahden vuoden takaiseen 

kyselyyn verrattuna. (Palmu 2019) 

 

 

3.3 Valmentava johtaminen 

 

Esimies suositellaan korvattavan valmentajalla siirryttäessä perinteisestä hierar-

kisesta organisaatiosta itseohjautuvaan organisaatioon. Erityisesti toteutusvai-

heessa valmentaja voi auttaa työntekijöitä ja tiimejä suunnittelemaan toiminnan 

edellytyksiä; pelisääntöjä, budjetointia, yhteydenpitoa ja käytänteitä. (Alders 

2015, 60.) Esimiehen tulee olla valmentaja, joka antaa tiimien tehdä omat pää-

töksensä ja olla saatavilla, kun tiimit pyytävät apua. Johtajan rooli muuttuu eri 

vaiheiden kautta valmentajaksi, mikä on suuri haaste johtotehtävissä olleelle, 
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koska hän on tottunut hallitsemaan ja tekemään päätöksiä. Itseohjautuviin tiimei-

hin siirryttäessä ensimmäisessä vaiheessa johtajilla on oltava aktiivinen rooli, 

joka auttaa tiimejä käsittelemään uusia velvollisuuksiaan. Tämä rooli kuitenkin 

muuttuu siirtymäkautena, jolloin johtajien tulee luottaa ja valmentaa tiimejä pää-

töksen teon sijaan. Tärkeintä on, että valmentaja kysyy tiimeiltä heidän tarpeis-

taan ja auttaa heitä tarjoamalla ja tulkitsemalla oikeita tietoja. Valmentajien tulee 

tietää niiden kehityksestä ja siksi käydä säännöllisesti tiimeissä. Tiimien tulee en-

sisijaisesti itse ratkaista omat haasteensa, ja johtajat voivat luoda tiimeihin tätä 

omistajuuden ja vastuun tunnetta. Käyttökelpoinen ohjenuora itseohjautuvien tii-

mien valmentajille on: ”Manage where you have to and coach where you can.” 

(Renkema ym. 2018, 83.) 

 

Esimiehen tulee antaa itseohjautuvien tiimien tehdä virheitä, mutta samalla estää 

virheitä. Esimies varmistaa, että kaikki tiimin jäsenet tietävät velvollisuutensa ja 

huolehtii siitä, että kaikille annetaan valtuudet ja välineet suorittaa työnsä oikein. 

Rajojen ja marginaalien tulee olla mahdollisimman selkeät ja tiimin jäsenten on 

seurattava niitä aktiivisesti. Esimies auttaa tiimejä muiden tiimien kokemuksilla ja 

tarjoaa tukeaan, ennen kuin prosessit pysähtyvät. (Renkema ym. 2018, 84.) 

 

Valmentavalla johtamisella ei ole vain yhtä määritelmää. Carlsson ja Forssell 

(2008, 22–23) määrittelevät valmentavan johtamisen olevan enemmänkin työn-

tekijän arvoon, potentiaaliin ja oppimiskykyyn uskovaa johtamista, missä lisäksi 

yhdistyvät aitous, persoonallisuus ja joustavuus. Valmentavan johtamisen taus-

talla vaikuttaa coaching, jonka juuret ovat kaukana historiassa, mutta varsinai-

sesti coaching on noussut johtamiskirjallisuuteen 1950-luvulla urheilupiireistä. 

Coaching perustuu tiiviiseen yhteistyöhön valmentajan ja valmennettavan välillä 

ja tähtää valmennettavan potentiaalin vapauttamiseen. Valmentavassa johtajuu-

dessa kyse on myös potentiaalien vapauttamisesta ja tukemisesta, mutta kyse 

on yksilöiden lisäksi ryhmäpotentiaalista. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 21–

22.) 

 

Valmentava esimies käyttää johtajuuttaan välineenä, saadakseen aikaan vaiku-

tusta johdettaviensa kanssa. Johtamisessa ja sen kehittämisessä etsitään vas-

tauksia kolmeen kysymykseen: mitä, miksi ja miten, joista kahteen ensimmäiseen 

tulee olla vastaus esimiehellä. Esimiehen tulee antaa selkeä merkitys työnteolle 
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ja valita suunta tai painopisteet. Kolmannen kysymyksen, miten, päävastuu on 

työntekijöillä, jotka miettivät miten päästään toimimaan parhaiten tavoitteiden mu-

kaisesti. Valmentava johtaja ei anna valmiita vastauksia, vaan yksilöt ja ryhmät 

pyrkivät itse löytämään oikeat keinot. Valmentavan johtajan tehtävänä on auttaa 

johdettaviaan kehittymään ja kasvamaan. Valmentajalta vaaditaan itsetunte-

musta, toisten ihmisten huomioimista ja nöyryyttä myöntää oma rajallisuutensa. 

Valmentajan tulee uskoa alaistensa kykyihin, jotka tietävät käytännön työstä 

yleensä parhaiten. Johtaja näyttää suuntaa ja katsoo pidemmälle tulevaisuuteen. 

Valmentajan tulee uskaltaa kohdata työntekijät niin hyvinä kuin huonoinakin het-

kinä ja elää työyhteisön mukana. Valmentava johtaminen on siis ihmisten johta-

mista, missä korostuu johtajan kyky kohdata johdettavansa, vuorovaikutustaidot 

ja toimia kehittymisen mahdollistajana. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 22–26.) 

 

Valmentavan johtamisen hyötyjä ovat yksilön ja esimiehen väliset hyvät suhteet, 

jolloin valitukset, riidat ja kaunat vähenevät. Organisaatiossa kommunikaatio pa-

ranee ja sitoutuminen organisaatioon vahvistuu, kun esimies ymmärtää työnteki-

jöiden vahvuuksia ja heikkouksia, mikä lisää työntekijöiden itsetuntoa. Työtyyty-

väisyyden lisääntyminen lisää työntekijöiden tekemisen draivia, joka lisää orga-

nisaation tuottavuutta ja tehokkuutta sekä laatua. Yhdessä tekemisen kulttuurin 

laajentuminen parantaa vuorovaikutusta ja lisää ryhmään kuulumisen tunnetta. 

Valmentava johtaminen mahdollistaa ihmisen kypsymisen ja kehittymisen sekä 

henkilönä että ammatillisesti korostaen yksilöllisyyttä ja ainutlaatuisuutta. (Risti-

kangas & Ristikangas 2013, 35.) 

 

Valmentava johtajuus koostuu kolmesta ydinroolista; coach, manager ja leader, 

mikä kokonaisuudessaan on johtamista, jossa vain roolit painottuvat eri tavoin eri 

organisaatioissa (Carlsson & Forssell 2008, 32–33). Ristikangas & Ristikangas 

(2013) ovat määritelleet valmentavan johtajuuden sekä omien käsitystensä ja ko-

kemustensa, että kirjallisuuskatsauksen perusteella seuraavan kuvan mukaisesti 

(Kuva 3). 
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Kuva 3. Valmentavan johtajuuden kokonaisuus (Ristikangas & Ristikangas 2013, 

43). 

 

Valmentavan johtajuuden kokonaisuus käsittää viisi kohdetta, joissa huomio on 

hetkessä, toisessa, erilaisuudessa, luottamuksessa ja yhdessä tekemisessä. 

Tästä muodostuu merkityksen rakentamista ja ajatteluttamista, aikaansaamista 

ja suorittamista sekä ohjaamista tiettyyn suuntaan ja toimintaan eli valmentavaa 

johtamista. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 43.) 

 

Kun valmentavassa johtajuudessa on huomio hetkessä, pyritään sillä spontaaniin 

läsnäoloon, arjen tavallisuuteen ja tietoisuuteen sekä mielen hallintaan. Johtami-

sen perustana ovat vuorovaikutussuhteet ja valmentava johtaja on tavallinen ih-

minen ilman superominaisuuksia. Valmentava johtaja on tietoinen itsestään, 

omista uskomuksistaan, vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan. Valmenta-

vassa johtajuudessa pyritään tasa-arvoiseen kohtaamiseen ja se perustuu suh-

teiden lujittamiseen ja vahvaan luottamukseen. Toisaalta työyhteisössä ei voida 

sallia räjähtävää tunteiden ilmaisua, vaan tarvitaan tunneälyä ymmärtääkseen ja 

hallitakseen omia tunteitaan. Johtajien tavallisuus on myös vaatimattomuutta, 

nöyryyttä ja heidän itsevarmuutensa nousee itsetuntemuksesta ei ylpeydestä. 

Hetkessä olemisen kyky liittyy spontaaniuteen ja läsnäoloon, missä läsnäolo tar-

koittaa mielen kykyä arvioida asioita ilman kriittisyyttä, olla läsnä juuri nyt-het-

kessä. Spontaanius on olemista ja toimintaa tässä ja nyt, mikä tekee mahdol-

liseksi joustavan ja tilanteeseen sopivan toiminnan. Spontaaniuteen virittäytymi-

nen edellyttää pysähtymistä ja tilanteen arviointia, jolla saavutetaan tasapainoi-
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nen ja aktiivinen mielentila, jossa uuden luominen mahdollistuu. Oman johtajuu-

den perusta on omien vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen, kun on sinut it-

sensä kanssa, johtamistehtävä helpottuu. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 48–

76.) 

 

Valmentavan johtajuuden huomio toisessa, tarkoittaa kiinnostumista, ihmettele-

mistä, kuuntelemista ja kysymistä sekä potentiaalin näkemistä toisissa ihmisissä, 

mikä vahvistaa rakentuvaa yhteistyösuhdetta. Huomion kohdentaminen toiseen 

tapahtuu valmentavassa johtajuudessa dialogin ja kohtaamisen kautta. Dialogi 

on kykyä ja taitoa olla kohtaavassa vuorovaikutuksessa, minkä kautta tunniste-

taan olemassaoloon liittyvät rajoitukset sekä tunnustetaan keskinäinen tasaver-

taisuus. Valmentava johtaja kohtaa ja on aidosti kiinnostunut toisten ajattelusta, 

mielipiteistä ja toimintatavasta sekä näkee kaikissa työntekijöissään potentiaalia. 

Aito kiinnostus vaatii pysähtymistä ja tietoista työskentelyä asian eteen. Kiinnos-

tus on valinta, joka rakentaa yhteistyötä. Aitoa ihmettelyä tarvitaan sisäistävän 

oppimisen toteutumiseksi, ilman ihmettelyä asiat jäävät irrallisiksi ja pinnallisiksi 

eikä oppimista tapahdu. Potentiaali on mahdollisuuksia ja voimavaroja, jotka 

odottavat ulospääsyä ja niiden näkeminen ja hyödyntäminen on valmentavan joh-

tajan valinta, minkä hän voi tehdä arjen kohtaamisissaan. Valmentava johtajuus 

on muiden vahvistamista oman voimannäytön sijaan. Kun keskitytään kuuntele-

maan, huomio siirtyy väistämättä toiseen. Aktiivinen kuuntelu on pyrkimystä ym-

märtää toisen ajatuksia ja mielipiteitä, antaa puhujalle täysi huomio ja kokemus 

kuulluksi tulemisesta. Kuunteleminen välittää esimiehen arvostusta johdettavil-

leen. Valmentava johtaja esittää tietämisen sijaan kysymyksiä, kuuntelee vas-

taukset ja sitä kautta rakentaa dialogia ja kohtaamista. (Ristikangas & Ristikan-

gas 2013, 82–111.) 

 

Kun valmentavassa johtajuudessa huomio on erilaisuudessa, huomioidaan ryh-

mässä oleva erilaisuus ja erilaisuuden ymmärtämisen kautta hyödynnetään sitä 

voimavarana. Työyhteisöissä monimuotoisuuden hyödyntäminen näkyy työpai-

kan ilmapiirissä vapaina ideoina ja mielipiteinä, joita uskalletaan esittää ja uusia 

kehitys- ja parannusehdotuksia tuetaan ei tuomita. Valmentavalla johtajalla on 

halu tutustua ryhmänsä erilaisuuteen ja hyödyntää tämä piilevä potentiaali. Työ-
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yhteisössä vuorovaikutuksen onnistuminen ja erilaisuuden hyväksyminen on hy-

vin keskeistä ja mitä paremmin erilaiset vahvuudet tulevat käyttöön ja viestintä 

toimii, sen parempi lopputulos. Ristikangas & Ristikangas (2013, 127–132.) 

 

Huomio luottamuksessa tarkoittaa luottamusta sopimukseen, kommunikaatioon 

ja pätevyyteen. Valmentava johtaja haluaa olla luotettu ja luottamuksen arvoinen, 

mutta ensin hänen on opittava luottamaan, sillä luottamus synnyttää luottamusta, 

koska luottamus on aina vastavuoroista. (Reina 1999: Ristikangas & Ristikangas 

2013, 173). Sopimusluottamus tarkoittaa, että tehdään se mitä luvataan. Pide-

tään lupaukset itselle ja toisille. Sopimusluottamusta helpottaa, kun kommunikoi-

daan selkeästi mitä toiselta odotetaan, mitkä ovat toimintaohjeet ja vastuut sekä 

selkeällä tehtävien jaolla. Sopimusluottamus rakentuu johdonmukaisen toimin-

nan kautta. Kommunikaatioluottamus rakentuu vuorovaikutuksesta, jolla on 

suora yhteys luottamuksen rakentumiseen, koska luottamuksen taso vaikuttaa 

tapaan kommunikoida. Tyypillisesti kommunikaatioluottamuksen puute näkyy on-

gelmina yrityksen sisäisessä viestinnässä, mihin auttaa tiedon jakaminen, jolloin 

työntekijät saavat ajantasaisen, olennaisen ja rehellisen tiedon esimieheltään ja 

tällä valmentava johtaja osoittaa luottamusta. Luottamus rakentuu, jos voidaan 

tehdä virheitä ja oppia niistä sekä annetaan palautetta kriittisesti, mikä saa aikaan 

toisessa kasvua ja kehittymistä toivottuun suuntaan. Pätevyysluottamus tarkoit-

taa, että on riittävästi osaamista hoitaa perustehtävää, jolloin luottamus rakentuu 

automaattisesti tältä osin. Jos osaamiseen liittyvät vaatimukset eivät täyty, syntyy 

turhautumista ja epäilyä sekä epäluottamusta. Valmentavassa johtamisessa an-

netaan tunnustusta toisen taidoille ja luotetaan työntekijöiden arviointikykyyn ja 

päätöksentekokykyihin ja annetaan heidän ottaa päätösvaltaa. (Ristikangas & 

Ristikangas 2013, 173–200.) 

 

Valmentava johtaja on päätöksentekijä, yhteistyön edellytysten rakentaja, innos-

taja sekä kannustaja ja palautteen antaja, kun huomio on yhdessä tekemisessä 

ja tällöin ryhmän potentiaali tulee todennäköisimmin käyttöön. Valmentavassa 

johtamisessa suunnataan yksilötyöstä yhteistyöhön ja yksilökorostuksesta yhtei-

söllisyyden vahvistamiseen. Yhdessä tekemisessä useammat näkökulmat koh-

taavat ja saadaan luotua yhteinen suunta tekemiselle, mikä vaatii paljon keskus-

telua ja osallistamista, mutta ennen kaikkea vahvaa tahtoa yhteistyön tekemi-

selle. Valmentava johtajuus on tavoiteorientoitunutta tekemistä, missä yrityksen 
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tavoitteet määrittävät isossa kuvassa suunnan, jota yksilöiden ja tiimien tulisi nou-

dattaa. Selkeä tavoitteiden asettaminen, kun siihen on luotu keskustellen yhteistä 

ymmärrystä, alkaa ohjata toimintaa. Tiimit tarvitsevat aikaa yhteiseen keskuste-

luun ja linjausten tekoon ja mikään tekosyy ei saisi mennä yhteisen sovitun ajan 

edelle, sillä yhteisellä ja säännöllisellä ajalla yksilö kokee itsensä merkityksel-

liseksi ja ryhmä rakentuu tiimiksi. Yhteistyö tarvitsee pelisääntöjä, koska valmen-

tava johtaja olosuhteiden rakentajana tarvitsee yhteisen ajan lisäksi myös linjauk-

sia siitä, miten annetun ajan puitteissa toimitaan. Pelisäännöt kaipaavat säännöl-

listä keskustelua, jotta yhteistyö kulkee yhteiseen suuntaa. Johtaminen on välillä 

samojen asioiden jankkaamista, jauhamista ja toistamista. Ristikangas & Risti-

kangas 2013, 214–223.) 

 

Valmentava johtaja on kiinnostunut saamaan ryhmäläisten näkemyksiä esille ja 

aktivoimaan ja aktiivisesti osallistamaan työntekijöitä olosuhteiden systemaat-

tiseksi rakentamiseksi. Antaminen ja omastaan jakaminen on yhdessä kehittymi-

sen edellytys ja valmentavassa johtamisilmapiirissä ei ole tilaa liialle yksilökes-

keisyydelle. Toimintaa tarkastellaan ensisijaisesti ryhmän ja koko yrityksen 

kautta. Valmentava johtaja on itse innostunut ja motivoitunut tekemisestään ja 

innostaminen ja kannustaminen ovat valmentavan johtamisen perustekemistä. 

Ryhmän innostus saa myös muut mukaansa, mitä kuvaa seuraava kuva 4. (Ris-

tikangas & Ristikangas 2013, 226–234.) 

 

 

Kuva 4. Ryhmän innostumisen kierre. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 235). 
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Hyvää ilmapiiriä rakennetaan kannustamalla ja innostamalla, jolla vahvistetaan 

toisen olemassaoloa ja hänen menestymistään. Palautteen antaminen on merki-

tyksellistä, koska valmentavan johtajan huomio on toisten kehittämisessä ja sitä 

ei voi tehdä ilman arviointia. Arviointia ei voi tehdä ilman palautetta ja palautteen 

antaminen voi olla vaativaa, mutta se mahdollistaa oppimisen. (Ristikangas & 

Ristikangas 2013, 236–240.) 
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4 METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

4.1 Toimintatutkimus 

 

Toimintatutkimuksen isänä pidetään amerikkalaista sosiaalipsykologia, Kurt Le-

winiä (1890–1947), jonka ajatukset 1940-luvun lopulla tutkimuksen ja toiminnan 

yhteydestä ovat luoneet perustan toimintatutkimukselle (Heikkinen 2007, 23,26; 

Tuomi & Sarajärvi 2018, 46).  Toimintatutkimuksessa on ennemmin kyse väljästä 

tutkimusstrategisesta lähestymistavasta kuin tarkasti määritellystä tutkimusmeto-

dista, koska toimintatutkimuksessa voidaan yhdistää erilaisia tutkimusmenetel-

miä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 45). Toimintatutkimus tutkii ihmisten toimintaa ja 

tuottaa tietoa käytäntöjen kehittämiseksi (Heikkinen 2007, 16). 

 

 

4.1.1 Toimintatutkimuksen tausta 

 

Toimintatutkimus yhdistää toimintaa ja tutkintaa, tuottaen tietoa käytännön kehit-

tämiseksi tutkimalla ihmisten toimintaa. Toimintatutkimus on prosessi, missä tar-

vitaan usein eri tahojen ja henkilöiden yhteistyötä, koska se kohdistuu erityisesti 

sosiaaliseen toimintaan vuorovaikutuksen kautta. Toimintatutkimus on yleensä 

rajattu ajallisesti ja siinä ajassa suunnitellaan ja kokeillaan uusia toimintatapoja. 

(Heikkinen 2007, 16–17.) Tässä opinnäytetyössä halutaan kehittää Akaan koti-

hoidon lähihoitajien itseohjautuvuutta kehittämällä perehdytyksen ja tiedon kulun 

käytäntöjä. Käytännön kehittämistyö rajataan ajalle 3.3.2020-18.8.2020.  

 

Toimintatutkimuksen lähestymistapa eroaa perinteisistä laadullisesta ja määrälli-

sestä tutkimuksesta, koska toimintatutkimus tavoittelee käytännön hyötyä ja käyt-

tökelpoista tietoa, sisältäen tutkimukselliset osa-alueet ja toiminnan muutokseen 

pyrkivän prosessin. Toimintatutkija osallistuu tutkimukseen olemalla aktiivinen 

vaikuttaja ja toimija, eikä perinteisesti ulkopuolinen tutkija. (Heikkinen 2007, 19). 

Tässä opinnäytetyössä opinnäytetyön tekijä osallistuu myös itse tutkimuksen te-

kemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Toimintatutkimuksessa pyritään valamaan 

uskoa ihmisten tekemiseen ja toimintaan sekä voimaannuttamaan heitä. Tutkija 

käynnistää muutoksen, jotta ihmiset tarttuvat asioihin ja toiminta kehittyy heidän 
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kannaltaan paremmaksi. Toimintatutkimusta ei voi ymmärtää syy-seuraussuh-

teina, vaan ratkaisuja pyritään ymmärtämään ihmisten päämäärien ja motiivien 

kautta, intentionaalisesti. Tutkija tarkastelee tutkimusta ja sen kohdetta sisältä 

päin ja se vaikuttaa tutkijan suhtautumiseen aineistoa ja analysointia kohtaan. 

Toimintatutkija käyttää omia havaintojaan tutkimusmateriaalina, mikä lisää myös 

tutkijan ymmärrystä hiljalleen. (Heikkinen 2007, 19–20, 36.) Opinnäytetyön tekijä 

pitää opinnäytetyön tekemisen ja toimintatutkimuksen kehittämistyön ajan päivä-

kirjaa, mihin kuvaa havaintojaan, ajatuksiaan, toimintatutkimukseen osallistuvien 

ajatuksia sekä toiminnan reflektointia. 

 

Toiminnan tutkimuksessa on erilaisia suuntauksia, joita voidaan hyödyntää lä-

hestymistapana toimintaa kehitettäessä. Eri suuntausten välillä on historiallisia ja 

tietoteoreettisia eroja ja jokaisella lähestymistavalla on omat heikkoutensa ja vah-

vuutensa. Tutkimussuunnista mainittakoon nimeltä mm. kriittinen, osallistava, 

kommunikatiivinen ja kehittävä toimintatutkimus. (Heikkinen, Konttinen & Häkki-

nen 2007, 40–60.) 

 

Tämän opinnäytetyön lähestymistavaksi valittiin kommunikatiivinen toimintatutki-

mus, koska se korostaa osallistujien vuorovaikutusta ja tasavertaista keskustelua 

muutoksen aikaan saamiseksi. Suomessa tätä on käytetty erityisesti työelämän 

kehittämisessä. Kommunikatiivisessa toimintatutkimuksessa pyritään hyödyntä-

mään työntekijöiden kokemustietoa voimavarana ja lisäämään osallistumista 

sekä demokratiaa aktivoimalla heitä. Kommunikatiivisissa toimintatutkimuksissa 

onkin yleensä tavoitteena myös tuloksellisuuden ja taloudellisuuden parantami-

nen. Kommunikatiivisen toimintatutkimuksen kehitti Björn Gustavsen, joka perusti 

ideansa Jurgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriaan ja käytti läh-

tökohtana myös pohjoismaista työelämän tutkimusta. (Heikkinen, Konttinen & 

Häkkinen 2007, 57.) 

 

Kommunikatiivinen toimintatutkimus näkee työntekijät oman työnsä asiantunti-

joina, ei kehittämisen kohteena vaan aktiivisina toimijoina ja muutoksen mahdol-

listajina (Heikkinen, Konttinen & Häkkinen 2007, 58), mikä näkyy tässä opinnäy-

tetyössä siten, että itseohjautuvuuden kehittämisen alueet valitaan yhdessä opin-

näytetyöhön osallistuvien lähihoitajien kanssa ja kehittämisalueiden ideat noste-
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taan ryhmähaastattelun pohjalta. Yleensä tutkijat osallistuvat keskusteluun pyr-

kien tuomaan mukaan yleisiä teoreettisia näkökulmia ja pyrkien tekemään näky-

mätöntä tietoa näkyväksi. Kommunikatiivinen toimintatutkimus pohjaa demo-

kraattiseen dialogiin eli tasavertaiseen keskusteluun, missä korostuvat avoimuus 

ja vastavuoroisuus, joka tässä opinnäytetyössä näkyi ryhmähaastatteluissa. Kie-

len ja toiminnan ajatellaan rakentuvan keskinäisessä vuorovaikutuksessa, missä 

kieltä luodaan toiminnan kautta ja se vuorostaan muokkaa toimintaa. Tasavertai-

sessa keskustelussa pyritään estämään vahvempien ylivaltaa ja lisäämään mah-

dollisuutta tasavertaiseen ja vapaaseen kommunikaatioon, vaikka sitä ei täysin 

aina saavutettaisikaan. Kommunikatiivisen toimintatutkimuksen heikkouksiin 

kuuluu muutosten pysyvyyden vaikea arviointi, koska epäselväksi saattaa jäädä 

saadaanko työpaikoilla korjattua vain yksittäisiä ongelmia vai kehitettyä uuden-

laista ajattelua. (Heikkinen, Konttinen & Häkkinen 2007, 58–60.) 

 

 

4.1.2 Toimintatutkimuksen prosessi 

 

Toimintatutkimus on prosessina tavanomaisesta poikkeava, jonka lähtökohtana 

voi olla arkisessa toiminnassa havaittu ongelma, mitä lähdetään kehittämään. 

Toimintatutkimus alkaa toiminnan reflektoivasta ajattelusta, mikä johtaa laajem-

piin ja yleisempiin kysymyksiin. Uuden toimintatavan kehittely vaatii suunnittelu-

vaiheessa ajatustyötä ja keskustelua sekä kokeilun arviointia jälkikäteen. Itse toi-

minta painottuu kenttätyössä. (Heikkinen, Konttinen & Häkkinen 2007, 78.) Tä-

män opinnäytetyön lähtökohtana oli tilaajan toive kotihoidon itseohjautuvuuden 

kehittämisestä, mitä haluttiin lähteä tarkastelemaan ja kehittämään yhdessä ko-

tihoidon lähihoitajien kanssa. 

 

Toimintatutkimus hahmotetaan syklinä, mihin kuuluu uutta rakentavaa ja toteutu-

neen toiminnan arvioivaa ja havainnoivaa toimintaa. Syklin vaiheet vuorottelevat 

kehämäisesti (Kuvio 5), jolloin lähtökohtana voi olla esimerkiksi havainto kehitet-

tävästä tai muutettavasta asiasta. Havainnon jälkeen reflektoidaan, kuinka asiaa 

lähdettäisiin kehittämään, suunnitellaan kehitystoimenpiteet ja toteutetaan ne. 

Toimintaa havainnoidaan ja reflektoidaan havaintoja, mistä syntyy ajatuksia, 

jotka ovat uuden kokeilun pohjana. Seuraavaksi lähdetään toteuttamaan uutta 

toisin tekemistä eli tutkimusta tehdään koko ajan ja tuotettu tieto vaikuttaa koko 
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ajan toimintaan. Toimintatutkimus voi alkaa mistä kohtaa sykliä tahansa ja usein 

alkua on mahdoton paikantaa. (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2007, 78–79.) 

 

 

Kuvio 5. Toimintatutkimuksen sykli mukailtuna Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 

(2007, 79). 

 

Tässä opinnäytetyössä lähdetään liikkeelle toiveesta kehittää Akaan kotihoidon 

itseohjautuvuutta. Itseohjautuvuuden kehittämistä lähdetään suunnittelemaan 

ryhmähaastattelussa, missä teemana on itseohjautuvuus ja sen kehittäminen. 

Haastattelun pohjalta nostetaan teemoja, joita lähdetään koko tutkimusryhmällä 

kehittämään toteutusvaiheessa. Havainnointi tapahtuu lähes koko toimintatutki-

muksen ajan, mutta erityisesti toimintavaiheen aikana, jolloin hiotaan ja paran-

nellaan tutkimuksen kehitettäviä teemoja. Toimintatutkimuksen lopussa on toinen 

ryhmähaastattelu, missä reflektoidaan toiminnan ja tiedon muutosta ja kehitystä. 

 

Toimintatutkimus muodostaa usean peräkkäisten syklien spiraalin, missä toi-

minta ja ajattelu liittyvät toisiinsa peräkkäisenä suunnittelun, toiminnan, havain-

noinnin, reflektion ja uudelleensuunnittelun kehänä. Kehämallin kehitteli Kurt Le-

win ja sen jälkeen kehää ovat kehitelleet monet tutkijat. Arvostelua toimintatutki-

muksen spiraalimalli on saanut kaavamaisuudesta ja on väitetty, ettei se täysin 

kuvaa sosiaalisen toiminnan ennakoimattomuutta ja monimutkaisuutta. Kehä-

malli kuvaa tutkimusprosessin vaiheet pelkistetysti, mutta todellisuudessa suun-

nittelu, toiminta ja arviointi lomittuvat eikä niitä voi erottaa toisistaan. Spiraalimalli 

SUUNNITTELU

TOTEUTUSHAVAINNOINTI

REFLEKTOINTI
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saattaa myös kahlita tutkijan, jos tutkija pohtii tarkkaan missä syklien rajat ovat ja 

tekeekö hän tutkimuksensa oikein sen sijaan, että kehittäisi työkäytäntöjä. Tutki-

muksessa on olennaista omaksua tutkiva ote työhön eikä arvioida tutkimusta 

esim. syklien määrällä. Toimintatutkimuksen syklien määrä ei kerro tutkimuksen 

laadusta. (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2007, 80–82.) 

 

Hyväkin tutkija voi erehtyä ja erehdysten myöntäminen on tutkijan oppimisen het-

kiä. Tutkimustyö on harvoin harmonista ja systemaattisesti etenevää työskente-

lyä, vaan usein tutkimusongelma hiotaan lopulliseen muotoonsa vasta raportin 

kirjoittamisen yhteydessä. Aito tieteellinen tutkimus suuntautuu kohti sellaista, 

jota ei vielä ole olemassa ja tutkimuksen merkittävin löytö saattaa olla löytö oike-

asta tutkimuskysymyksestä. Tutkijan ajatukset muokkaantuvat siitä, mihin suun-

taan tutkimusta jatketaan ja miten, sitä mukaa kun aineiston hankinta ja kokeilu 

tuottavat uutta informaatiota. Toiminnan ja reflektion jatkuvassa vuorovaikutuk-

sessa tulee uutta tietoa toiminnasta ja ongelmista, joihin täytyy miettiä uusi tapa 

kehittää niitä. Onnistuneen toimintatutkimuksen jälkeen asiat ovat eri tavalla kuin 

ennen sitä ja tämä koskee sekä ajattelutapoja että sosiaalisen toiminnan käytän-

teitä ja tutkijan omat ajatukset muuttuvat tutkimusprosessissa. Tutkija oppii toi-

mintatutkimuksessa koko ajan tutkimuskohteestaan ja menetelmistä, minkä 

vuoksi toimintatutkimuksesta ei voi etukäteen kirjoittaa täsmällistä tutkimussuun-

nitelmaa eikä sen tiedon hankinnan etenemistä voi kuvata tarkasti. (Heikkinen, 

Rovio & Kiilakoski 2007, 85–86.) Toimintatutkimuksen monimuotoisuus ja erilai-

nen tutkimusote pyritään huomioimaan pitämällä päiväkirjaa toimintatutkimuksen 

aikana ja raportin kirjoitusvaiheessa mahdollisimman laajalla analyysillä. 

 

Tutkimus on päättelyä ja siten tutkija muodostaa tuloksensa (Heikkinen, Rovio & 

Kiilakoski 2007, 88). On pohdittava, onko tulkinnalla parannettu toimintaa tai onko 

se auttanut ymmärtämään toimintaa paremmin, vaikka tulkinnan ei tarvitse olla 

ankarasti suhteessa totuuteen (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2007, 93). Toimin-

tatutkimuksen tavoitteena on kehittää esimerkiksi työpaikan toimintaa, joten tut-

kijalta edellytetään havainnointikykyä, kykyä analysoida ja ymmärtää muutoksia 

sekä hänen on oltava valmis omalla työpanoksellaan vauhdittamaan kehitystä. 

Toimintatutkimus on ominaisuuksiltaan tilanteeseen ja ympäristöön sitoutuvaa ja 

kritiikkinä onkin paikallinen kehittäminen ja tuotettu tieto, mikä ei ole yleistettä-
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vissä.  Toimintatutkimusta on mahdollista tehdä kahdella tavalla: joko tutkija ryh-

tyy kehittämään omaa työtään tutkivalla otteella (toimija-tutkija) tai hän etsii itsel-

leen tutkimuskohteen, mitä kehittää ja tutkii (tutkija-toimija). Omaa työtään tutki-

vaa ja kehittävää voidaan kutsua toimija-tutkijaksi. (Huovinen & Rovio 2007, 94.) 

Tässä opinnäytetyössä toimintatutkimus toteutetaan tutkijan työpaikalla ja tutkija 

kehittää omaa työyhteisöään yhdessä opinnäyteyön tutkimusryhmän kanssa.  

 

Toimija-tutkijalla on yleensä käytännön kokemusta työyhteisöstään ja hänellä on 

halu kehittää sitä. Usein toimija-tutkija on esimerkiksi esimies, johtaja tai valmen-

taja ja muutostarpeen herättää jokin käytännön ongelma. (Huovinen & Rovio 

2007, 94.) Tässä opinnäytetyössä opinnäytetyön tekijä, toimija-tutkija, toimii tilaa-

jaorganisaatiossa ryhmävastaavana ja sairaanhoitajana, mistä työkokemusta on 

kertynyt seitsemän vuoden ajalta. Toimija-tutkijan haasteena on tutkijan identi-

teetin omaksuminen. Toimintatutkimuksessa tutkija osallistuu muutosprosessiin 

ja hänellä on ainutkertainen muutokseen tähtäävä työyhteisö, johon hän pyrkii 

vaikuttamaan osallistumalla tutkimusaineiston tuottamiseen. (Huovinen & Rovio 

2007, 95.) 

 

Toimintatutkimus suunnitellaan hahmottelemalla tutkimusasetelmaa ja -tehtävää 

koskevia kysymyksiä sekä ideoimalla kenttätyötä. Kenttätyö pohjataan teoreetti-

sesti ja käytännön kannalta perusteltuun tutkimuskysymykseen ja tutkimuksen 

tarkoitusta peilataan kirjallisuuden ja arkisten havaintojen ja käytännön pohjalta. 

Toimintatutkimukseen kuuluu arvaamattomuus, eikä tutkija voi ennalta varautua 

kaikkiin kehittämisprosessissa nouseviin kysymyksiin, koska liika rajaaminen 

saattaa jättää joitain oleellisia seikkoja huomiotta. Toimintatutkimuksessa tutki-

musongelmat täsmentyvät ja muuttuvat prosessissa. Tutkijan on syytä tunnistaa 

ja kirjoittaa myös ennakkokäsityksistään ja pohtia niiden vaikutusta tutkimukseen. 

Toiminta tutkimuksessa kehittyy vähitellen sykleittäin ja avoimuus kentän ilmiöi-

hin on toivottavaa, mutta jo suunnitteluvaiheessa on viisasta valmistautua huolel-

lisesti. (Huovinen & Rovio 2007, 96–97.) 

 

Toimija-tutkijalle sopiva tutkimusryhmä ja pääsy kentälle ratkeaa yleensä hel-

posti. Tutkijan tulee silti varmistaa osallistujien suostumus ja lupahakemukseen 

kuvataan tutkimuksen pääkohdat, aiheen, aineiston keruumenetelmät ja osallis-
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tujien henkilötietojen käsittely, sekä lisäksi on hyvä kertoa, miten tutkimus hyö-

dyttää osallistujia. Tutkijan tulee osata vastata osallistujien kysymyksiin, vaikka 

tutkimuksen suunta ohjautuu demokraattisen toiminnan myötä. (Huovinen & Ro-

vio 2007, 99–100.) Tämä pyrittiin huomioimaan toimintatutkimuksen suunnittelu-

vaiheessa ja tutkimusryhmän hakuvaiheessa. 

 

Kenttätyö perustuu luottamukseen ja koostuu osallistujien työskentelyn seuraa-

misesta ja havaitun reflektoimisesta yhdessä heidän kanssaan. Kenttävaihe vaa-

tii toimivaa, luottamuksellista suhdetta osallistujien välillä ja on parhaimmillaan 

dialogista oppimista, missä osallistujat tasavertaisesti keskustelevat, ratkaisevat 

ongelmia ja muodostavat tietoa. Osallistujien sitoutumista projektiin tukee tutki-

muksen kohdistaminen kysymyksiin, joita osallistujat itse pitävät ongelmallisina.  

(Huovinen & Rovio 2007, 101.) Tässä opinnäytetyössä tutkija ja opinnäytetyön 

tutkimusryhmä ovat toisilleen tuttuja työn kautta ja luottamus on muodostunut jo 

tietyn tasoiseksi ennen toimintatutkimusta. Lisäksi kehitettävät teemat nousevat 

haastattelun pohjalta, jolloin tutkimus kohdentuu Akaan kotihoidon kehityskohtei-

siin. Tutkija usein käynnistää toiminnan ja samalla auttaa osallistujia analysoi-

maan omaa työtään kuitenkaan ratkaisematta ongelmia osallistujien puolesta 

vaan ennemminkin esittäen rakentavia näkökulmia kehittämisen perustaksi. Ai-

neiston analysoinnilla pyritään tuomaan toimintaan käsitteellistämistä ja lisää-

mään osallistujien tietoisuutta. (Huovinen & Rovio 2007, 102–103.) 

 

Tutkimusaineisto voidaan kerätä toimintatutkimuksessa haastattelemalla, osallis-

tuvana havainnointina sekä havainnoinnin pohjalta kirjoitettuna tutkimuspäiväkir-

jana, minkä lisäksi aineistoja voivat olla tutkimuksen aikana tuotettu muu materi-

aali. Parhaiten sopivat aineistonkeruumenetelmät on jokaisen tutkijan mietittävä 

omiin tutkimusongelmiensa kautta. Toimintatutkimuksessa laadulliselle tutkimuk-

selle tyypillistä saturaatiota, kyllääntymistä, on ongelmallista määritellä, sillä ke-

hittäminen luo uusia ongelmia ja tapoja selvitä niistä. Toimintatutkimuksen sykli-

syys saattaa pakottaa muuttamaan ja tarkentamaan tutkimussuunnitelmaa, jos-

kus jopa määrittelemään tutkimuskysymykset uudestaan ja toimintatutkimukseen 

kannattaakin ennalta sopia osallistujien kanssa kehittämisprosessin seuranta-

aika, jotta tutkimus tulee ajallisesti päätökseensä. (Huovinen & Rovio 2007, 105.)  
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Haastattelu on toimintatutkimuksessa erityisen käytännöllinen ajankäytön kan-

nalta (Huovinen & Rovio 2007, 109). Tässä opinnäytetyössä toimintatutkimus to-

teutetaan laadullisia tutkimusmetodeja käyttäen keräämällä aineisto kahdella tee-

mahaastattelulla ja analysoimalla ne sisällönanalyysillä. Tutkimushaastatteluna 

teemahaastattelu etenee etukäteen valittujen aihepiirien, teema-alueiden, va-

rassa ja onkin paljon käytetty toimintatutkimuksissa, missä keskeisenä on tutki-

muksen kenttätyössä keskeiseksi nousseet teemat. Teemahaastattelun vah-

vuuksiin kuuluu haastatteluhetkellä mahdollisuus tarkentaa ja syventää kysymyk-

siä, jotta valituista teemoista saadaan mahdollisimman kattavasti haastateltavien 

tulkintoja asiasta, heidän asioille antamiaan merkityksiä sekä sitä, miten merki-

tykset syntyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Teemahaastattelun avoimuu-

desta riippuu, kuinka tiukasti pidättäydytään etukäteen mietityissä teemoissa vai 

sallitaanko intuitiivisten ja kokemusperäisten havaintojen esittäminen. Ilman olet-

tamusta, että haastateltavat ymmärtävät teemahaastattelun teemat ammattitai-

tonsa perusteella samoin kuin tutkija, ei voida olettaa, että vastaukset olisivat 

teemaan liittyviä.  (Huovinen & Rovio 2007, 109–111; Tuomi & Sarajärvi 2018, 

87–90.) 

 

Haastattelut voidaan tehdä niin yksilö kuin ryhmähaastatteluina, mutta ryhmä-

haastattelun etuihin kuuluu tiedon saaminen useilta vastaajilta samanaikaisesti 

ja ryhmässä ujot ja arat saavat tukea ryhmältä. Ryhmä kuitenkin ohjautuu dyna-

miikkansa mukaisesti ja saattaa estää joidenkin asioiden esiin tuloa. (Huovinen 

& Rovio 2007, 109–111.) Tässä opinnäytetyössä teemahaastattelut toteutetaan 

ryhmässä. Ryhmä valitaan perustuen vapaaehtoisuuteen ja omaan haluun osal-

listua työnsä kehittämiseen opinnäytetyön tutkimukseen osallistumalla. 

 

Tässä opinnäytetyössä aineisto analysoidaan induktiivisesti eli yksittäisistä ha-

vainnoista tehdään yleistyksiä ja yleisiä päätelmiä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 107). 

Sisällönanalyysi pyrkii saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvauksen tiivistetyssä ja 

yleisessä muodossa, analysoimalla aineistoa systemaattisesti ja objektiivisesti. 

Sisällönanalyysi järjestää aineiston johtopäätösten tekoa varten, mutta järjestetty 

aineisto ei ole vielä tulokset. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117.) Tässä opinnäyte-

työssä analysoitava aineisto muodostuu kahden haastattelun aineistosta, jotka 

analysoidaan ja luokitellaan tutkimuskysymysten kautta. 
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Tämän opinnäytetyön toimintatutkimuksessa tutkija pitää tutkimuspäiväkirjaa, 

joka palvelee toimintatutkimuksen havainnoinnissa, reflektoinnissa ja suunnitte-

lussa, koska siihen tutkija voi tallentaa luontevasti keskustelujaan, omia havain-

tojaan ja osallistujien mielipiteitä. Sen avulla tutkija voi jäsentää ajatuksiaan ja 

kerätä aineistoa järjestelmällisesti viitekehyksensä mukaisista teemoista sekä 

koota tietoa tutkimuksen etenemisestä, tunnelmista, palautteita, hämmennyksen 

aiheita ja kysymyksiä. Varsinkin aloitteleva tutkija saattaa unohtaa toimintatutki-

muksen pyörteissä prosessin dokumentoinnin. (Huovinen & Rovio 106–107.) 

 

Tutkimusprosessin hallintaan kuuluu ajan käytön hallinta, missä auttaa työajan 

määrittely ja tutkimusprosessin keston määrittely (Huovinen & Rovio 2007, 111). 

Ajan hallintaa on tehty määrittelemällä ensin opinnäytetyön toimintatutkimuksen 

toiminnallisen osuuden kestoaika ja tähän toiminnallisen osuuden kestoaikaan 

suhteutettuna on aikataulutettu raportin kirjoituksen aikataulu.  Lisäksi aineiston 

hallinta on tärkeää, kirjaamalla päiväykset ja tallettamalla aineiston loogisesti 

nämä sujuvat, pitämällä tutkimuksen suunnan itselleen kirkkaana, mitä tehdään 

ja miksi, sekä kokonaisuuden hahmottaminen esim. kirjoittamalla tai laatimalla 

piirroksia kokonaiskuvasta (Huovinen & Rovio 2007, 112–113).  

 

Toimintatutkimuksen raportointi määräytyy lukijan mukaan ja sisältää myös tutki-

muksesta kertomista sekä itseymmärryksen kehityksen kuvausta. Toimintatutki-

mukseen sopii perinteinen tutkimusraportti, missä on menetelmäoppaiden mu-

kainen tutkimusraportin ohjeistus. Perinteisessä tutkimusraportissa on suunnitte-

luosuus, joka käsittää johdannon, joka herättää mielenkiinnon, kirjallisuuskat-

sauksen missä käsitellään tutkimuksen kannalta tärkeät ja kiinnostavat tutkimuk-

set sekä niiden tulokset, tutkimussuunnitelman esittelyn sekä menetelmien ja 

kohderyhmän kuvauksen. Toteutusosuus, missä toimintatutkimuksessa on kent-

täjakso, missä avataan käsitteitä, teorioita ja tutkimuksia sekä tulokset. Pohdin-

taosuudessa on kenttäjakson arviointi sekä menetelmien arviointi. (Heikkinen & 

Rovio 2007, 114–115.) Tässä opinnäytetyössä raportointi noudattelee perinteistä 

tutkimusraportin ohjeistusta. Toimintatutkimuksen vaihtoehtoisia tapoja rapor-

tointiin ovat narratiivinen eli kerronnallinen tutkimusraportti tai erilaisia genrejä 

yhdistävä raportointi, missä toimintatutkimusraportti voi olla eräänlainen toimin-

tatutkijan portfolio. Tutkimuksen etenemistä voi kuvittaa esimerkiksi kuvioilla, ku-

villa, videolla tai multimedialla. (Heikkinen & Rovio 2007, 117–128.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

5.1 Suunnitteluvaihe 

 

Opinnäytetyön suunnitteleminen aloitettiin marraskuussa 2019. Opinnäytetyön 

suunnitelmassa hahmoteltiin tulevan toimintatutkimuksen reunaehdot, määritel-

tiin tutkimusstrategia ja tutkimusryhmä. Alkuperäinen suunnitelma oli toteuttaa 

opinnäytetyön toimintatutkimus sekä Akaan että Urjalan kotihoidon lähihoitajille, 

mutta tähän tuli poikkeus ja tutkimusryhmäksi valikoitui Akaan kotihoidon lähihoi-

tajat. Opinnäytetyön suunnitelma oli osa opinnäytetyölupahakemusta. 

 

Opinnäytetyölupaan tuli hyväksyvä päätös Akaan kaupungilta tammikuussa 

2020, jonka jälkeen opinnäytetyön tekijä kertoi alustavasti opinnäytetyöstään ja 

sen aiheesta Akaan kotihoidon henkilöstöpalaverissa ja rohkaisi työntekijöitä 

osallistumaan oman työnsä kehittämiseen tämän opinnäytetyön kautta. Työnte-

kijöille tiedotettiin, että kaikille lähtee kutsu työpaikan sisäisen viestintäkanavan 

kautta ja siihen vastaamalla kaikki halukkaat pääsevät mukaan tutkimukseen. 

Tähän viestiin vastasi kuusi lähihoitajaa, joista kaikki valittiin mukaan tutkimus-

ryhmään. 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen toteutus lähti vanhustyönjohtajan toiveesta 

kehittää Akaan kotihoitoa itseohjautuvammaksi. Alkuvaiheessa tutkimuksen to-

teutustavaksi nousi silloisen ohjaavan opettajan neuvosta toimintatutkimus, joka 

sopii käytännönläheiseen kehittämistyöhön (Heikkinen 2007, 16). Tässä opinnäy-

tetyössä haluttiin selvittää nimenomaan lähihoitajien näkemystä itseohjautuvuu-

desta ja siitä, kuinka itseohjautuvuutta voisi kehittää heidän mielestään. Toimin-

tatutkimuksen luonteeseen soveltuen aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui tee-

mahaastattelu, joka suunniteltiin toteuttaa ryhmissä ajan käytön hyödyn maksi-

moimisen takia. Toimintatutkimuksen toiminnallisen osuuden aikarajaukseksi 

asetettiin maaliskuu-elokuu 2020. 

 

Haastatteluita suunniteltiin toteuttaa kaksi; ensimmäinen toimintatutkimuksen 

syklin alussa, suunnitteluvaiheessa, jolloin teemana oli itseohjautuvuuden käsite 
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ja sen kehittäminen. Toinen toimintatutkimuksen syklin lopussa, reflektointivai-

heessa, jolloin reflektoitiin kehitystä. Teemat ensimmäiseen haastatteluun nousi-

vat opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen ja opinnäytetyön tutkimuskysymys-

ten kautta. Tarkoituksena oli ensimmäisessä haastattelussa selvittää miten työn-

tekijät ymmärtävät itseohjautuvuuden ja kuinka itseohjautuvuus näkyy kotihoi-

dossa ja kuinka itseohjautuvuutta voisi heidän mielestään kehittää kotihoidossa.  

Haastattelun teemat ja opinnäytetyön infokirje (Liite 3) toimitettiin halukkaille osal-

listujille kolme viikkoa etukäteen paperisena ja mukana oli myös suostumuslo-

make (Liite 3), joka pyydettiin palauttamaan haastattelutilanteessa.  

 

Haastatteluun järjestyi kaksi tuntia työaikaa ja haastattelu järjestettiin sellaisena 

ajankohtana, jolloin kaikki haastatteluun osallistuvat olivat työvuorossa. Haastat-

telun aluksi opinnäytetyöntekijä kertoi osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja ke-

räsi osallistujilta suostumislomakkeet allekirjoituksilla. Opinnäyteyöntekijä kertoi 

myös nauhurin käytöstä ja haastateltavien anonymiteetistä, joka säilyy nauhoi-

tuksesta huolimatta. Haastattelutilanne oli rauhallinen, kenelläkään ei ollut työt 

jääneet kesken ja haastateltavat näyttivät pystyvän rauhoittumaan tilanteeseen. 

Haastattelu tehtiin 3.3.2020 ja päästiin aloittamaan klo 13.14. Haastattelu kesti 1 

h 21 min. 

 

Haastateltavien välinen sosiaalinen vuorovaikutus oli opinnäytetyöntekijän mie-

lestä hyvää, kaikki saatiin osallistumaan keskusteluun, kaikilta nousi omia ajatuk-

sia haastattelun teemoista ja tunnelma tilanteessa oli positiivinen. Haastateltavat 

tunsivat toisensa työn kautta ja persoonien välinen vuorovaikutus oli ennalta jo 

hyvää ja luontevaa. Haastateltavissa oli puheliaampia persoonia mukana, mikä 

oli etukäteen tiedossa, mutta haastattelun aikataulun riittävyydestä johtuen, jo-

kaisella oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä haastattelussa ja niitä myös erik-

seen jokaiselta kysyttiin jokaisen teeman kohdalla. Demokratia toimi haastattelu-

tilanteessa ja haastateltavat olivat etukäteen perehtyneet haastattelun teemoihin, 

mistä nousi hyvää keskustelua. 

 

Opinnäytetyöntekijä litteroi ja analysoi haastatteluaineiston. Litterointi tehtiin 

Word -tekstinkäsittelyohjelmalla. Tekstin fontti oli Calibri (Leipäteksti), fontin koko 

11 ja riviväli 1,5. Tekstiä tuli 17 sivua eli 11096 sanaa. Litterointiin meni aikaa 11h 

10 minuuttia ja se tehtiin heti haastattelun jälkeisenä viikonloppuna. 



42 

 

 

Litteroinnin jälkeen aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä. Aineis-

toa käytiin läpi tutkimuskysymysten kautta. Aineistoon alleviivattiin kahdella eri 

värillä tekstiä, joista toinen väri vastasi kysymykseen: ”Millainen itseohjautuvuus 

Akaan kotihoidossa on?” ja toinen väri vastasi ”Miten itseohjautuvuutta voisi ke-

hittää Akaan kotihoidossa?”. Ensimmäisellä kerralla opinnäytetyön tekijä otti mu-

kaan kaikki kohdat, mitkä ajattelivat vastaavan tai liittyvän tähän kysymykseen. 

Toisella kierroksella opinnäytetyön tekijä kävi läpi merkityt kohdat uudestaan ja 

tarkasteli kohtia tutkimuskysymysten kautta tarkastaen, että alleviivatut asiat to-

della vastaavat tai liittyvät tutkimuskysymykseen. Tämä vaihe täytyi toistaa use-

amman kerran. Kun opinnäytetyön tekijän mielestä kohdat olivat selvät, tutkija 

leikkasi kohdat erilleen papereista ja alkoi luokitella kohtia omiin kategorioihinsa.  

Kategoriat muodostuivat kahden yläluokan alle; ”Millainen itseohjautuvuus on 

Akaan kotihoidon lähihoitajilla?” ja ” Miten lähihoitajien itseohjautuvuutta voi ke-

hittää Akaan kotihoidossa?”. Kuviossa 6. toimintatutkimuksen suunnitteluvaihe. 

 

 

Kuvio 6. Toimintatutkimuksen suunnitteluvaihe. 
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5.2 Toteutusvaihe 

 

Toteutusvaiheessa kehittämisen kohteeksi nostettiin analyysin tuloksista tiedon 

kulun parantaminen ja perehdytyksen kehittäminen kokonaisuudessaan. Opin-

näytetyön tekemisen aikaan alkoi maailman laajuinen COVID-19 pandemia, joka 

rantautui ensimmäisen haastattelun jälkeen Suomeen. Pandemia muutti kotihoi-

don työskentelyä mm. eriyttäen fyysisesti työntekijät pienempiin yksiköihin, millä 

vähennettiin koko henkilöstön altistumista yhtäaikaisesti. Tämä johti myös tutki-

musryhmän fyysiseen hajaantumiseen ja sen takia analyysin tulokset ja kehityk-

sen kohteeksi nostettavat teemat käytiin läpi tutkimukseen osallistuvien kanssa 

kotihoidon sisäistä viestintäkanavaa käyttäen. Kehitettävät teemat olivat sekä 

teoriaan pohjautuen oleellisia, että ajankohtaisia ja mahdollisia toteuttaa pande-

mian aikaisissa poikkeusoloissa.  

 

Tiedon kulun parantaminen nousi merkittävään rooliin pandemia aikana. Opin-

näytetyön toteuttamisen ajankohtaan COVID-19 pandemia aiheutti kotihoitoon 

paljon uusia määräyksiä ja toimintaohjeita, jotka tuli tiedottaa ja mahdollistaa 

koko kotihoidossa työntekijöille sekä asiakkaille kotona. Opinnäytetyöntekijä vas-

tasi tästä tiedottamisesta palveluesimiehen poissa ollessa ja yhdessä hänen 

kanssaan, kun palveluesimies oli paikalla. Tiedon kulkua kehitettiin pitämällä pa-

laverit säännöllisesti, lisäämällä tiedottamista sekä paperitiedotteilla että viesti-

mällä kotihoidon sisäisellä viestintäkanavalla. 

 

Sisäisen viestintäkanava on nimeltään Mukana-viesti. Mukana-viestin haasteena 

on, että siihen mahtuu vain 500 merkkiä, jolloin viesti jää hyvin lyhyeksi eikä sii-

hen välttämättä saa kaikkea oleellista mahtumaan. Sisäisen viestintäkanavan 

etuna on, että jokainen saa viestin varmasti henkilökohtaisesti eikä jää ilman tie-

toa. Sisäisen viestintäkanavan huonopuoli on, että siellä ei pysy kuin kaksikym-

mentä viimeisintä viestiä lähetetyistä tallessa, jolloin et pysty tarkistamaan van-

hoja viestejäsi esimerkiksi muistin tueksi. Saapuneita viestejä pysyy tallessa vii-

sikymmentä, mikä helpottaa työntekijöitä, jos he haluavat tarkistaa viestejä.  

 

Paperinen viestintä koettiin turvallisemmaksi ja vastaanottajan tavoittavammaksi 

kuin sähköpostiviesti, mitä kaikki kotihoidon työntekijät eivät lue, minkä vuoksi 

sähköpostiviestejä ei otettu käyttöön. Paperisia viestejä kerättiin ”koronaseinälle 
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tai koronakansioon”, koska työntekijät eriytettiin kolmeen pienempään yksikköön 

ja paperiset tiedotteet jaettiin joka kerta jokaiseen yksikköön. Paperitiedotteen 

hyvät puolet olivat, että se tavoitti lukijansa ja siitä oli helppo havainnoida esim. 

kuvallisia toimintaohjeita tai pitkiä, monisivuisia käytännön ohjeistuksia. Paperi-

tiedotteen huonopuoli oli sen viive tiedotteen saavuttaessa kohdeyleisönsä, 

koska yksiköiden fyysinen välimatka oli 8–25 km. 

 

Akaan kotihoidossa on sekä henkilöstö- että tiimipalavereja, minkä käytäntöjä 

pandemia-aika muutti. Kotihoidon yksiköiden jakautuessa fyysisesti kolmeen eri 

yksikköön, otettiin henkilöstöpalavereissa käyttöön etäpalaverit Teams:in kautta. 

Tässä oli opettelua kaikille ja kokouksen keskusteleva luonne hävisi lähes koko-

naan. Tiimipalaverit pidettiin edelleen kasvotusten, koska siinä kokoontujia oli vä-

hemmän. Kaikki palaverit saatiin pidettyä säännöllisesti kahden viikon välein, 

mikä oli kehitystä aikaisempaan. 

 

Perehdytyksen kehittäminen aloitettiin päivittämällä perehdytyskansio. Perehdy-

tyskansion päivityksessä huomattiin, että kansiossa oli paljon yleistä tietoa, mutta 

käytännönläheisempi tieto ei ollut ylhäällä, vaan kulki lähinnä suusta suuhun. Tä-

män myötä kotihoidon yksi työntekijä ryhtyi tekemään ”kotihoidon käsikirjaa”, 

missä olisi uusille työntekijöille ohjeistusta käyttäytymisestä, pukeutumisesta ja 

toimintatavoista. Pyrittiin, että käsikirja vastaa niihin kysymyksiin, mitä uusilta 

työntekijöiltä nousee heidän tullessaan uutena kotihoitoon töihin. 

 

Haastattelussa oli noussut esiin idea perehdytystutoreista, mitä lähdettiin kehit-

telemään osana perehdytyksen kehittämistä. Sovittiin, että opinnäytetyön toimin-

tatutkimukseen osallistuvat ja sekä lisäksi muutamia työntekijöitä jokaisesta yk-

siköstä, jotta tutoreita on riittävästi, nimetään perehdytystutoreiksi. Heistä koo-

taan lista ja lista tulee perehdytyskansion osaksi, jolloin uusille työntekijöille tulee 

pienempi ryhmä ja nimet mahdollisesti tutuksi, jolloin tutorit ovat matalammalla 

kynnyksellä lähestyttävissä. Perehdytystutorit toimivat myös kaikki uusien työn-

tekijöiden ohjaajina aluksi, jolloin perehdytystutorien pieni ryhmä pyöritti koko pe-

rehdytystä käytännön työssä. 

 

Perehdytystutorit pääsivät aloittamaan toiminnan toukokuussa 2020, jolloin en-

simmäiset kesätyöntekijät saapuivat töihin. Alussa perehdytystä ja tutortoimintaa 
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jouduttiin vielä muokkaamaan, kun havaittiin puutteita kotihoidon käsikirjan sisäl-

lössä, käytännön työssä tutorien määrä päivittyi ja perehdytyskaavake muok-

kaantui lopulliseen muotoonsa. Perehdytystutorit toimivat kesän 2020 kesätyön-

tekijöiden oppaina ja pyrkivät luomaan perehdytystä työntekijälähtöiseksi. Kuvi-

ossa 7. toimintatutkimuksen toteutusvaihe. 

 

 

Kuvio 7. Toimintatutkimuksen toteutusvaihe. 

 

 

5.3 Havainnointivaihe 

 

Havainnointivaiheessa sekä opinnäytetyön tekijä, että opinnäytetyöhön osallistu-

vat havainnoivat tiedonkulkua ja perehdyttämistä sekä niiden kehittämistä. Ha-

vainnointi limittyi kaikkiin toimintatutkimuksen syklin vaiheisiin ja oli läsnä kaikissa 

keskusteluissa niin isommissa ryhmissä kuin kahdenkeskisissä ”käytäväkeskus-

teluissa”. Havainnoinnilla puututtiin toteutusvaiheessa havaittuihin epäkohtiin ja 

pyrittiin vielä parantamaan toimintaa. 

 

Tiedonkulkua havainnoitiin tiedon saavuttavuuden kautta, koska tiedottaminen 

pandemian aikaan oli vahvasti yksipuolista viestintää, opinnäytetyön tekijältä 

työntekijöille suuntautuvaa viestintää. Pandemia-aika vaati paljon uusia toiminta-

tapoja ja käytännön työjärjestelyjä ja oli toisaalta henkisesti vaativaa aikaa, koska 

tilanne oli uusi ja uhkaava, mikä aiheutti epätietoisuutta sekä pelkoa työssä ja 
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vapaa-ajalla. Tiedottamisella pyrittiin vaikuttamaan sekä käytännön työhön, että 

henkiseen jaksamiseen. Toisaalta tietoa piti säännellä niin, että kaikki tarvittava 

tieto oli työntekijöiden saatavilla ja samalla suodattaa ylimääräistä tietoa, jotta 

työn keskellä oleellinen tieto oli selvillä, mutta ”turhaa tietoa” ei ollut kuormitta-

massa työntekijöitä. Opinnäytetyön toimintatutkimuksen ryhmä antoi palautetta 

havainnoistaan opinnäytetyön tekijälle, jonka jälkeen toimintaa pyrittiin paranta-

maan. Tästä esimerkkinä paperisten tiedotteiden vähentäminen tiedottamisessa, 

koska Mukana-viesti koettiin käytettävyydeltään paremmaksi.  

 

Perehdytyksen kehittäminen aloitettiin päivittämällä perehdytyskansio ja pereh-

dytyksen tarkistuslista sekä lisäksi kehittämällä uutena kotihoidon käsikirja uu-

sien työntekijöiden tueksi. Perehdytystutorit aloittivat perehdytyksen toukokuussa 

2020 ensimmäisten kesätyöntekijöiden kanssa ja silloin he havainnoivat pereh-

dytysmateriaalin toimivuutta ja heidän parannusehdotustensa pohjalta perehdy-

tysmateriaalia korjattiin. Lisäksi perehdytystä havainnoitiin kaikkien kesätyönte-

kijöiden kohdalla kesän aikana ja käytiin keskusteluja sekä kesätyöntekijöiden 

että opinnäytetyöhön osallistuvien työntekijöiden kanssa. Lisäksi työyhteisö ker-

toi havainnoistaan perehdytystä koskien. Kesätyöntekijöiltä tuli kehitystoiveeksi 

esimerkiksi lääkkeiden jakamisen ja pistosharjoittelun määrän lisäämisestä sekä 

kiitosta tutorperehdyttäjien tiedoista ja taidoista. Tutorperehdyttäjät havainnoivat 

perehtyjien olevan hyvin yksilöllisiä, mikä lisäsi perehdytyksen haastetta. Kuvi-

ossa 8. toimintatutkimuksen havainnointivaihe. 

Kuvio 8. Toimintatutkimuksen havainnointivaihe. 
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5.4 Reflektointivaihe 

 

Reflektointivaihe toteutettiin toisena teemahaastatteluna, joka pidettiin 18.8.2020 

ja haastattelun teemana oli Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden kehittymisen ref-

lektointi. Haastattelussa reflektoitiin itseohjautuvuuden kehittymistä sekä yksi-

löidysti tiedonkulun ja perehdytyksen kehittymistä toimintatutkimuksen aikana. 

Haastattelun aikataulu ja teemat oli lähetetty opinnäytetyöhön osallistuvalle ryh-

mälle jo 29.6.2020, jotta kaikki saivat kutsun ja teemat riittävän ajoissa lomista 

riippumatta. Toiseen haastatteluun oli varattu kaksi tuntia työaikaa ja haastatte-

lupäivä oli valittu niin, että kaikilla haastatteluun osallistuvilla oli työpäivä.  Haas-

tattelu päästiin aloittamaan kello 13.09 ja haastattelu kesti 1 h 9 min. 

 

Opinnäytetyöntekijä kertoi haastattelussa käytettävästä nauhurista ja kertasi 

haastattelun anonyymiyden ja vapaaehtoisuuden periaatteet. Haastattelu oli ti-

lanteena rauhallinen. Haastateltavat kertoivat, että teemat olivat tulleet niin aikai-

sen, että ne oli jo osittain ehtinyt unohtaakin, joten haastattelun teemat kerrattiin 

alussa lyhyesti. Haastattelun keskustelu eteni hyvin, pysyi lähes koko ajan haas-

tattelun teemoissa ja haastatteluun osallistuvat vaikuttivat olevan innostuneita kä-

siteltävistä teemoista ja erityisesti työnsä kehittämisestä. Haastateltavien vuoro-

vaikutus oli hyvää ja opinnäytetyöntekijä otti kaikki mukaan haastatteluun kysy-

mällä jokaisen mielipidettä käsiteltävään teemaan.  

 

Opinnäytetyöntekijä litteroi ja analysoi haastatteluaineiston. Litterointi tehtiin 

Word -tekstinkäsittelyohjelmalla. Tekstin fontti oli Calibri (Leipäteksti), fontin koko 

11 ja riviväli 1,5. Tekstiä tuli 11 sivua ja 9018 sanaa. Litterointiin meni aikaa 9h 

46 minuuttia ja se toteutettiin haastattelun jälkeisellä viikolla kahden päivän ai-

kana. Litteroinnin jälkeen aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä ja 

käytiin läpi tutkimuskysymysten kautta. Analyysin tulokset ovat auki kirjoitettuna 

tulososiossa. Aineiston analyysin rungot ovat liitteinä; Akaan kotihoidon itseoh-

jautuvuuden nykytila (Liite 4), Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden kehittäminen 

(Liite 5) ja Perehdytyksen ja tiedon kulun kehittyminen (Liite 6), missä alkuperäis-

ten ilmausten koodi A viittaa ensimmäiseen haastattelukertaan ja koodi B viittaa 

toiseen haastattelukertaan. Haastateltavat ovat numeroitu 1–6. 
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Tässä toimintatutkimuksessa opinnäytetyön tekijä oli toimija-tutkija ja rooli muis-

tutti paljon projektin vetäjän roolia. Opinnäytetyöntekijä toimi kehitystyön liikkeelle 

panijana, tiedon ja suunnitelmien kokoajana ja reflektoi saatua palautetta jakaen 

koko ajan tietoa eteenpäin opinnäytetyöhön osallistuvalle ryhmälle. Ennen toi-

mintatutkimuksen ensimmäistä haastattelua opinnäytetyön tekijällä oli ennakko-

käsitys, että käsite ”itseohjautuvuus” ei olisi tuttu opinnäytetyöhön osallistuville ja 

aihe olisi hankala ”ajaa sisään” haastattelussa. Ennakkokäsitys oli väärä, sillä 

opinnäytetyöhön osallistuvista osa oli ottanut jo etukäteen selvää itseohjautu-

vuusteoriasta ja pohtinut mitä se merkitsee Akaan kotihoidossa ja lähihoitajan 

työssä. Projektin vetäjän rooliin opinnäytetyöntekijä ei ollut varsinaisesti varautu-

nut, mikä johtui varmasti opinnäytetyöntekijän kokemattomuudesta toimintatutki-

muksen tekemisestä. Jälkiviisaana voidaan todeta, että toimija-tutkijan rooli muis-

tuttaa loogisesti projektin vetäjän roolia ja toimintatutkimus ohjaa luonnollisesti 

toimija-tutkijan roolia. 

 

Toinen opinnäytetyöntekijän ennakkokäsitys ja pelko oli, että opinnäytetyöhön ei 

löytyisi halukkaita osallistujia tai opinnäytetyön tekijä ei osaisi innostaa tai luot-

sata osallistujia riittävästi. Halukkaita osallistujia löytyi ensimmäisen hakukerran 

jälkeen juuri sopivasti ja heidän halunsa kehittää omaa työtään oli hyvä lähtö-

kohta yhteistyölle. Tutkimusryhmän luotsaaminen tuli melko luonnostaan toimin-

tatutkimuksen projektin vetäjän roolista ja lisää ymmärrystä ja oppia tuli tutkimuk-

sen teoriaa opiskellessa ja rakentaessa.  

 

Opinnäytetyöntekijälle sopii hyvin mahdollisimman säännölliset ja ennakoitavat 

suunnitelmat ja toimintatutkimuksen luonne vaati opettelua havainnoida hetkeä 

ja olla avoin tilanteiden viesteille. Opinnäytetyöntekijä havaitsi, että esimerkiksi 

perehdytyksen kehittämiseen oli opinnäytetyöntekijällä vahva näkemys mihin 

suuntaan sen tulisi kehittyä ja mitkä ratkaisut johtaisivat hyvään kehitykseen, 

mutta huomasi pian saavansa paljon laajemman kirjon eri ideoita perehdytyksen 

kehittämiseen tutkimusryhmältä. 

 

Päiväkirjaan pystyi kirjoittamaan sekä saatua palautetta että itsereflektiota ja se 

toimi muistin tukena raporttia kirjoittaessa. Päiväkirjasta näkyi opinnäytetyönteki-

jän alkuvaiheen epävarmuus tutkijana ja pelko toimintatutkimuksen epäonnistu-
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misesta. Ensimmäisen haastattelun jälkeen ja toimintavaiheen edetessä luotta-

mus lisääntyy ja opinnäytetyöntekijä kokee onnistumista ja varmuutta toimintatut-

kimuksen prosessin paremmasta hallinnasta. Päiväkirjan lopussa näkyy innostus 

ja tyytyväisyys toimintatutkimuksen prosessin oppimisesta ja hallinasta sekä toi-

minnan kehittämisestä. 

 

Vaikka toimintatutkimuksen prosessi kävi tutummaksi opinnäytetyötä tehdessä, 

toimintatutkimuksen syklit olivat lomittain lähes koko prosessin ajan. Ainoastaan 

alussa oltiin selvästi suunnitteluvaiheessa. Alun jälkeen toimintavaiheessa tapah-

tui paljon yhtäaikaista toimintaa, havainnointia ja reflektointia, minkä johti uuteen 

suunnitteluun ja toimintaan. Kehämäinen spiraali oli läsnä toimintatutkimusta to-

teuttaessa, mutta sen kuvaaminen todellisessa muodossaan oli melko haasta-

vaa, jollei mahdotonta.  

 

Opinnäytetyöntekijä oli projektin vetäjänä muokkaamassa toimintatutkimuksen 

suuntaa ja vauhdittamassa kehitystä esimerkiksi ylläpitämällä vuorovaikutusta 

toiminnan ja reflektion välillä. Vuorovaikutus on ollut merkittävä voimaannuttava 

tekijä toimintatutkimukseen osallistujille ja opinnäytetyöntekijälle. Opinnäytetyön-

tekijä pääsi kasvamaan esimiehenä ja tutkijana oppimalla ymmärtämään muu-

toksen prosessia ja havainnoimaan sekä analysoimaan työyhteisön kehitystä. 

Parasta antia toimintatutkimuksessa oli osallistujien innostus sekä vilpitön paneu-

tuminen ja halu kehittää omaa työtään sekä toimintatutkimuksen ryhmän saavu-

tukset toiminnan muutoksessa. 

 

Opinnäytetyöntekijän omaan esimiestyöhön toimintatutkimuksen tekeminen an-

toi ensinnäkin taitoja kehittämistyön tai projektin vetämiseen. Projektin vetäjällä 

on suuri merkitys projektin liikkeellepanijana ja innostajana, mikä vaikuttaa koko 

projektin onnistumiseen. Toisaalta projektin vetäjän, niin kuin esimiehenkin, tulee 

nähdä projektin kokonaiskuva hieman etäältä, jolloin pysytään oikeassa suun-

nassa kehitystyön kanssa. Sama pätee valmentavaan johtajuuteen ja itseohjau-

tuvuuden johtamiseen. Toiseksi toimintatutkimuksen tekeminen kasvatti esimies-

näkökulmasta uskoa työyhteisön voimaan. Työyhteisöllä on valtava voima viedä 

haluamiaan asioita eteenpäin ja toisaalta varmasti myös toiseen suuntaan, jos he 
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niin haluaisivat. Esimiehenä tätä kehittämisen halua kannattaisi hyödyntää ny-

kyistä paljon enemmän ja hyödyntää lähihoitajien itseohjautuvuutta. Kuviossa 9. 

toimintatutkimuksen reflektointivaihe. 

 

Kuvio 9. Toimintatutkimuksen reflektointivaihe. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

6.1 Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden nykytila 

 

Akaan kotihoidon lähihoitajat kokevat, että heillä on hyvä itseohjautuvuus. Itse-

ohjautuvuuteen liittyy vahvasti itsenäinen työskentely, minkä kotihoito työympä-

ristönä tarjoaa. Kotihoidon lähihoitajat kokevat, että he ovat kokonaisvaltaisesti 

vastuussa asiakkaan hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä päätöksistä. Työntekijän 

tulee hoitaa asiat loppuun tai parhaalla mahdollisella tavalla, jotta asiakas saa 

tarvitsemansa avun. 

 

Täällä kotihoidossa ollaan jo lähtökohtaisesti itsenäisiä, koska on 

pakko tehdä päätöksiä ja valintoja itsenäisesti. (B5) 
 
Tässä on tottunut siihen, että yksin mennään ja yksin vastaat, että 

mitä on tekemättä, niin edestään löytyy. (B4) 
 
Täytyy pystyä tekemään ne päätökset ja ottaa se vastuu… (A3) 

 
Juu, täällä pystytään tekemään itsenäisiä päätöksiä lähihoitajatkin. 
(B1) 

 
Kaikki INR:n otot ja päätös siitä, että jatketaanko samalla annoksella, 
niin nehän ovat kaikki niitä itseohjautuvia päätöksiä mitä tehdään 

tässä työssä. (A1) 
 

Itseohjautuvuus näkyy työssä asiakkaan asioiden hoitamisena loppuun asti ja 

tarvittaessa delegointia kollegalle, jos itse ei pysty asiaa hoitamaan loppuun. It-

seohjautuvuus näkyy varmuutena ja uskona omiin kykyihin sekä luottamuksena 

omiin tietoihin.  

 

…se on minun mielestä sitä itseohjautuvuutta, että sinä tiedät mitä 
sinä tiedät… (A2) 

 
…voi jakaa sitä vastuuta myös… (A5) 
 

Se, että ei ole itseohjautuvaa, niin jää asioita hoitamatta ja on vähän 
huolimatonta. (A3) 

 

 …kun uskaltaa ja on vapaus tehdä niitä päätöksiä… (A1) 
…se on mun mielestä sitä itseohjautuvuutta, että sinä tiedät mitä sinä 
tiedät… (A2) 
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Itseohjautuvuus näkyy niin, että asiat tulevat hoidetuksi. En muista 
tuleeko kuinka paljon niitä valituksia, että ei ole tehty sitä eikä tätä. 
(A3) 

 

Osataan myös kysyä apua, jos ei itse tiedetä. Toisaalta osataan etsiä tietoa eri 

kanavista, jotta asiakkaan asia saadaan ratkaistuksi. Työntekijät kokevat kotihoi-

don työn tarjoavan laajan työkentän, missä työtehtävät vaihtelevat laidasta lai-

taan. 

 

 …sitten sinä etsit sen tiedon tai kysyt… (A6) 
 

Itseohjautuvuus kotihoidon työssä näkyy itsenäisenä päiväjärjestyksen muok-

kaamisena, jolloin asiakaslista järjestetään tehokkaaksi ja asiakasystävälliseksi. 

Toisaalta kotihoidossa tilanteet muuttuvat nopeasti ja itseohjautuvuus näkyy ky-

kynä mukautua näihin muuttuviin tilanteisiin ja epävarmuuden sietämisenä. 

 

Aamulla tulet ja katsot ketä tänään hoidat … voi muokata sitä (asia-
kasjärjestystä), kun eihän työnjakaja tiedä… (A5) 

 

Itsenäiseen työhön koettiin saavan hyvin tukea omalta tiimiltä Akaan kotihoi-

dossa. Tiimiltä pystyy kysymään apua tarvittaessa, neuvottelemaan asiakkaiden 

hoidon ratkaisuista ja palavereissa saa vertaistukea. Tiimi tukee ja tuo turvaa it-

senäisen työn suorittamiseen.  

 

Sinulla on kuitenkin aina puhelin ja voit soittaa ja saada sen vahvis-
tuksen kollegalta… (A6) 

 

On mahdollisuus kysyä tiimiltä ja mahdollisuus tehdä itsenäisesti ja 
tämä työ mahdollistaa sen. (A1) 

 

Omahoitajajärjestelmä parantaa itseohjautuvuutta Akaan kotihoidossa, koska sil-

loin yhden työntekijän vastuulla olevia asiakkaita on määrätty määrä ja se on hel-

pommin hallittavissa. Tällöin asiakkaan asiat tulevat hoidettua kokonaisvaltai-

sesti, omahoitaja saavuttaa luottamusta asiakkaalta ja hänen omaisiltaan ja työn-

tekijästä tulee tärkeä omahoidettaville. 

 

…varmaan juuri siinä, että ne asiakkaat sanovat: ”Mun hoitaja se on 
hoitanut mua, se on paras.” (A1) 
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Meillä on omahoidettavat, että jo se että kaikki tulee hoidettua… (A1) 

 

Omahoitajuus estää jonkin verran muiden hoitajien päätöksen tekoa toisen oma-

hoidettavien suhteen, jolloin esim. omahoitajan lomalla saattaa asiakkaan asiat 

venyä tämän takia. Toisaalta myös omahoitaja saattaa sokeutua omahoidetta-

viensa asioille. 

 

Noiden omien (asiakkaiden) kanssa sinä näet ne ihan eri tavalla kuin 
se kollega. Sinulle tulee vähän niin kuin laput silmille, että on ihan 
hyvä että käy muitakin (hoitajia) ja käytäisiin sitä keskustelua että 

oletko huomannut… (A1) 
 

Itseohjautuvuus vaatii hyviä sosiaalisia taitoja ja niitä ei kaikilla ole, eikä kaikkia 

voida saada samaan muottiin. Tämä näkyy Akaan kotihoidossa esimerkiksi niin, 

että kaikki eivät huolehdi asioita seuraavalle työntekijälle kuntoon eli jättävät asi-

oiden hoitamisen seuraavalle työntekijälle. Koska työntekijöiden työskentely on 

erilaista, ovat ohjeet välttämättömiä, jotta asiat ovat kaikille ohjeistettuna yhte-

neväisesti.  

 

Kuinka saisi sinne imautettua sen pienen sisäisen yrittäjän, että pu-
halletaan siihen yhteen hiileen ja tulisi sitä perspektiiviä niihin asioi-

hin. (A6) 
 

Akaan kotihoidon lähihoitajat eivät halua ottaa nykyistä enempää vastuuta itsel-

leen ja he kokevat, että on hyvä, kun joku muu päättää asioista. Tästä esimerk-

kinä Marevan-lääkityksen annostelussa käytettävä INR-verikoe, jonka lähihoita-

jat ottavat, mutta sairaanhoitajat katsovat annostusohjeen erillisestä ohjetaulu-

kosta. Organisaation hierarkia koettiin välttämättömäksi työn sujumisen kannalta. 

Hierarkia luo tietynlaisen marssijärjestyksen ja jokainen tietää oman työnkuvansa 

ja vastuunsa. Työ sujuu, kun työntekijät eivät mielivaltaisesti päätä asioista. Ku-

viossa 10. tutkimustulokset Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden nykytilasta. 

 

…kuitenkin että me olemme vaarallisten lääkkeiden kanssa tekemi-
sissä, niin tietynlainen marssijärjestys ja hierarkia täytyy olla, että ei 

aina voi ottaa hommakseen kaikkia ja kaikki voi ottaa vastuuta kai-
kesta. (A3) 
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Kuvio 10. Tutkimustulokset: Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden nykytila. 

 

 

6.2 Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden kehittäminen 

 

Akaan kotihoidon lähihoitajien mielestä itseohjautuvuutta voi kehittää koulutuk-

silla ja tiedon kulun, yhteisöllisyystaitojen, perehdytyksen kehittämisellä sekä pa-

lautteen annon kehittämisellä. Nämä teemat nousivat haastatteluissa esille.  

 

Tiedon kulku nousi haastatteluissa esille ja erityisesti t iedon kulussa ongelmina 

olivat epäsäännölliset henkilöstöpalaverit ja tiimikokoukset. Henkilöstöpalaverin 

ja tiimikokousten on tarkoitus kokoontua kahden viikon välein, mutta ongelmana 

oli, että kokouksia oli jouduttu perumaan.  

 

Minä näen, että tiimi kokoontuisi säännöllisesti, että se kaikki tieto 
olisi sen tiimin jäsenten hallussa eikä vaan joku tietää jotain ja joku 
toinen jotain toista. (A3) 

 
Minä kaipaan niitä tiimikokouksia. Meillä on ollut tosi vähän, koska 
se on sellainen missä voi yhdessä vähän suunnitella niitä asioita ja 

meillä on se totuus, että kaikki ei osallistu tiimiin. (A5) 
 

…jo pelkästään sen takia, että se itseohjautuvuus näkyy myös siinä, 

että tehdään paljon yksin päätöksiä, niin sitten se olisi se tiimi sellai-
nen, missä voisi neuvotella minkälaisen päätöksen voisi seuraavalla 
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kerralla tehdä ja sinulla on myös siitä tiimistä tukea ja määrätynlaista 

turvaakin. (A1) 
 

Lisäksi ongelmana oli, että työntekijät eivät saapuneet kokouksiin, vaikka olivat-

kin työvuorossa. Koettiin, että tieto ei saavuta kaikkia ja työntekijän on helppoa 

vedota tietämättömyyteensä.  

 

…kaikki eivät ikinä ehdi kokoukseen vaikka ovat töissä ja sitten eivät 
tiedä mitään. (A5) 

 

Kaikilla on velvollisuus hankkia tieto palavereista jälkikäteen, jos ei ole ollut pai-

kalla, mutta tätä velvollisuutta ei välttämättä toteutettu. 

 

Kyllä minun mielestäni ainakin tieto kulkee aika hyvin, kun on paikalla 

itse; on tiimissä ja on henkilökuntapalaverissa ja osallistuu keskus-
teluihin niin aika hyvin on ajan tasalla. Tämä on just sitä itseohjautu-
vuutta, että huolehtii itse, että oppii. (A2) 

 

Tiedon kulkua tulisi kehittää myös muista näkökulmista. Palavereissa ja erityi-

sesti tiimeissä kokoontuessa sekä muuten keskustelemalla ja ajatuksia vaihta-

malla pystyttäisiin jakamaan kokemustietoa, ammatillista osaamista ja asiakkaita 

koskevaa tietoa, mikä kaikki parantaisi asiakkaan hoidon laatua. Tiedon kulkua 

paransi, jos sairaanhoitaja oli saavutettavissa. 

 

 …kun se avoin keskustelu on hyväksi… (A5) 
 

 …kommunikointi kaikella tapaa… (A1) 
 

Nyt on kyllä ollut se ongelma että meillä ei ole ollut sairaanhoitajaa, 

kun sairaanhoitaja tekee sitä puolikasta työaikaa, niin se ei ole pai-
kalla… (A3) 

 

Koulutus ja ammatillisen tiedon lisääminen nähtiin itseohjautuvuutta kehittävänä 

tekijänä.  

 

…kyvykkyys eli uskotaan siihen, että me osataan tämä homma ja 

minä mietin sitä sillain että, millä sitä sitten vaalitaan, niin koulutukset 
ovat hirveän tärkeitä siinä, että se ammattitaito säilyy ja pysyy, että 
uskaltaa sitten tarttua niihin kaiken maailman haavoihin. (A4) 

 
kyllä tarvitsee olla tietoa pohjalla, että voi olla itseohjautuva ja se tuo 
sitten sen itsevarmuuden ja sen rohkeuden kysyäkin. (A3) 
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Sitten nuo koulutukset on näitä miten sitä itseohjautuvuutta voi kehit-
tää. (A4) 

 

Akaan kotihoidossa lähihoitajat kokivat, että kaikilla kollegoilla ei ole samanlaista 

tietoa, vaan osalla heistä on jonkin verran puutteita ammatillisessa tiedoissa ja 

sitä tietoa ei osattu hakea eri lähteistä, vaan sitä odotettiin annettavan ulkoa päin.  

 

 Meillä on erilaiset tiedot ja taidot. (A4) 
 

Se on jokaisen omalla vastuulla ja täytyy pyytää sitten jos haluaa 
jotain erityistä oppia tai oppia jotain juttuja, hoitotoimenpiteitä tai mitä 
vaan. Ei niitä kukaan tuo sinulle vaan sinun pitää itse toimia aktiivi-

sesti ja sitähän se itseohjautuvuus on. (B4) 
 

Koulutukset parantaisivat mahdollisuutta itseohjautuvuuden kehittämiseen, jol-

loin työntekijöiden tietotaito kasvaisi ja ammattitaito tulisi yhtenäisemmäksi. Kou-

lutusta koettiin tarvittavan hyvin käytännönläheisistä aiheista työhön liittyen ja 

kouluttajana voisi olla ulkopuolinen taho tai kotihoidon oma työntekijä, jolla on 

tarvittava tieto ja osaaminen substanssista. 

 

Sellaiset koulutuksetkin olisi ihan hyviä, että sairaanhoitajat pitäisi 

katetroinneista ja kaikista hoitotoimenpiteistä mitkä sitten ahdistaa, 
esim. haavanhoidoista ja se auttaa hoitajia hoitamaan haavat samal-
lalailla, niin hoito on tasalaatuisempaa sitten. (B5) 

 

Akaan kotihoidossa koettiin myös yhteisöllisyystaitojen koulutuksen tarvetta, jolla 

kasvatettaisiin työminää yhtenäisemmäksi ja toisaalta myös yhdenmukaistettai-

siin työntekijöiden työtapaa. 

 

Työntekijöiden sosiaaliset taidot, palautteen antamisen ja vastaanottamisen tai-

dot ja yhteisöllisyyden kasvattaminen koettiin kasvattavan itseohjautuvuutta ja 

niitä tulisi kehittää.  

 

(Itseohjautuvuuden) perustarpeita oli tämä yhteisöllisyys eli me tar-

vitaan toisista ihmisistä ja haluamme kokea että meistä välitetään. 
(A3) 
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Akaan kotihoidon työntekijät toivoivat työyhteisöltä enemmän suvaitsevaisuutta 

toisia kohtaan, vastuun kantamista epäitsekkäämmin ja yhteen hiileen puhalta-

misen taitoa, joiden he kokivat lisäävän työyhteisön yhteisöllisyyttä ja itseohjau-

tuvuutta.  

 

ehkä moni ajattelee juuri sillain että no se kuuluu tuolle tiimille niin 
minä en koske että ne (toinen tiimi) saa hoitaa (A2) 

 
ehkä yksi sellainen olisi suvaitsevaisuus, että ymmärrettäisiin, että 
tuo on nyt laiskempi kuin minä eikä minun tarvitse siitä hermostua. 

(A3) 
 

Yhteisöllisyystaitoihin kuuluu myös palautteen antaminen ja vastaanottaminen, 

mikä edellyttää kommunikointitaitoja ja avoimuutta. Tämä koettiin Akaan kotihoi-

dossa vielä haasteeksi. Palautteen antoa voisi kehittää muun muassa koulutuk-

sella ja sitä kautta palautteen vastaanottamisen ja antamisen taitojen kasvatta-

misella. Palautelaatikko olisi myös käytännön läheinen kehitys palautteen anta-

miselle, minkä kokeilu koettiin erittäin hyväksi ideaksi. 

 

Se on niin ehkä sellainen persoonakohtainen tai henkilökohtainen 
ominaisuus se kehittäminen ja jos työyhteisö on sellainen avoin ja 

me-henkinen niin niin ehkä siinä on mahdollisuuksia enempi olla ja 
sanoa palautetta. (A1) 
 

…antamaan palautetta… (A4) 
 
…ja sitten toisaalta se palautteen vastaanottaminen. (A3) 

 
…olisi hyvä joku sellainen palauteboksi. (A5) 
 

Siellä laatikossa vois olla sekä positiiviset että negatiiviset palautteet 
molemmat. (A3) 
 

…nousisi niitä epäkohtia ja toisaalta välittyisi positiivinen palaute 
enemmän. (A1) 

 

Perehdytyksen yhtenäistäminen, kehittäminen ja parantaminen mahdollistaisi 

uusien työntekijöiden itseohjautuvuuden uudessa työssä ja lisäisi itseohjautuvuu-

teen tarvittavia tietoja ja taitoja. Perehdytys loisi pohjan Akaan kotihoidon toimin-

takulttuurille, siirtäisi oleelliset tiedot uudelle työntekijälle ja parantaisi asiakkai-

den hoidon laatua. Perehdytystä ehdotettiin kehitettävän tuutoritoiminnan avulla, 
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missä työntekijöiden ryhmä ottaa vastuun uusien työntekijöiden perehdytyksestä 

ja luo tiiviimmän kosketuksen heihin. 

 

mulla ollut tässä muuta kuin perehdytys ja se oli näistä miten sitä 
itseohjautuvuutta voi kehittää. (A3) 

 
Tulee heti mieleen tämä perehdytys siinä on yksi sellainen, että aina 
riittää kehittämistä että se ei ole koskaan oikein kohdallaan jos ei 

muuta niin sitten ei ole ketään kenellä olisi aikaa opettaa (A2) 
 

vieri- tai tuutoritoimintaa pitempään että olisi jotenkin matalampi kyn-

nys perehtyjälle, niin ehkä hänkin osaisi olla aktiivinen ja jos hän 
osaisi paremmin itse kysyä ja olla vastuussa siitä et hän oppii sitä 
asiaa (A5)  

 
Minusta tuntuu, että tuollainen tuutorihomma vois olla aika tehokas. 
(A3) 

 

Akaan kotihoidossa koettiin, että tietynlainen hierarkia tarvitaan toiminnan taus-

talle, että kaikki eivät voi ottaa kaikkea vastuuta ja työtä itselleen, vaan tarvitaan 

marssijärjestys, jotta työ sujuu.  

 

…tietynlainen marssijärjestys ja hierarkia täytyy olla, että aina ei voi 
ottaa hommakseen kaikkia ja kaikki voi ottaa vastuuta kaikesta, eikä 

tarvitsekaan. (A3) 
 

Elämänkokemus, ikä ja koulutus vaikuttavat työntekijöiden itseohjautuvuuteen ja 

se joko estää tai edistää itseohjautuvuuden kehittymisen mahdollisuutta.  

 

…sinä olet nuori ja sinulla ei ole elämänkokemusta, niin sinä et voi 
nähdä kaikkia ja sinulla jää asioita tekemättä, niin ethän sinä vaan 

tiedä kaikkea mitä pitää tietää, että se vaikuttaa itseohjautuvuuteen 
se elämänkokemus ja ikä ja koulutus. (A4) 

 

Koulutus rajoittaa itseohjautuvuutta, mistä käytännön esimerkkinä on asiakkai-

den lääkelistan korjaus; lähihoitaja ei voi korjata lääkelistaa terveystietojärjestel-

mään, vaan sairaanhoitaja korjaa listan lähihoitajan kertoman mukaiseksi. Lähi-

hoitaja antaa lääkkeet kotona asiakkaalle ja näin ollen tietää mitä lääkkeitä asi-

akkaalle menee. Kuviossa 11. tutkimustulokset Akaan kotihoidon kehittämisestä. 

 

…kun lääkelistassa on ruksi väärässä kohdassa ja se pitää korjaut-
taa sairaanhoitajalla… (A5) 
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Kuvio 11. Tutkimustulokset: Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden kehittäminen. 

 

 

6.2.1 Tiedon kulun tehostuminen toimintatutkimuksen aikana 

 

Tiedonkulun paras kanava on Mukana-viesti Akaan kotihoidon lähihoitajien mie-

lestä. Mukana- viesti tavoittaa jokaisen heti, sen voi lukea itselleen sopivana ajan-

kohtana ja siihen voi halutessaan reagoida heti.  

 

Minun mielestä Mukana-viesti on kaikkein paras, koska se tavoittaa 

heti ja siihen on helppo reagoida äkkiä ja sen pystyy lukemaan siinä 
kohtaa kun on sopiva. (B4) 

 

Se on hyvää, että tietoa tulee riittävästi ja se tulee Mukana-viestillä. 
(B3) 

 

Tämän viestintäkanavan käyttöä tehostettiin Akaan kotihoidon tiedon kulun ke-

hittämisessä ja kaikki informaatio laitettiin työntekijöille tällä viestintäkanavalla. 

Mukana-viestin haasteena on sen lyhyys, koska viestiin mahtuu vain 500 merk-

kiä. Kun kyse oli isommasta viestistä, laitettiin ensin Mukana-viestillä tieto lyhyesti 

mistä informaatiosta on kyse ja lisäksi viestissä kerrottiin, mistä pidempi tiedon 

anto on luettavissa ja velvoitettiin jokainen lukemaan pidempi tiedotus. Joissain 

tapauksissa laitettiin kaksi tai kolme Mukana-viestiä peräkkäin, jotta saatiin koko 

asia välitettyä viesteillä. 
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Sähköposti tiedon kulun välineenä koettiin huonoksi, koska sitä ei ehditä lukea, 

eikä sitä koeta nopean viestinnän kanavaksi. Sähköpostin käytön aste vaihtelee 

paljon eri työntekijöiden välillä. Osalla työntekijöistä eivät ole salasanat enää 

muistissa ja sijaisille ei hankita omaa työsähköpostia.  

 

Sähköpostihan on kaikilla työntekijöillä, mutta sitä ei lue käytännössä 

kovin monikaan ja siinä jokainen joutuu menemään koneelle aina, 
että ei siitä kyllä tule mitään. (B5) 

 

Kaikilla työntekijöillä on puhelimessaan Mukana-viesti toiminto, joka aukeaa työn-

tekijän kirjautuessa puhelimeen henkilökohtaisella tagilla. Akaan kotihoidon työn-

tekijät kokivat, että tiedotus oli hyvää toimintatutkimuksen aikana. Tietoa tuli pal-

jon, mutta se oli asianmukaista eikä siinä ollut turhaa asiaa, joka olisi sotkenut 

ymmärrystä. Mukana-viestiin on helppo palata, jos asiaa tarvitsee tarkistaa myö-

hemmin. 

 

Kyllä sitä (tietoa) tuli paljon, mutta kaikki oli asiaa ja voihan siihen 

palata sitten kun on rauhallisempi hetki. (B4)  
 

Palaverit ovat tärkeä osa tiedon kulkua. Akaan kotihoidossa on koko henkilöstön 

henkilöstöpalavereita ja tiimien tiimipalavereita. Palaverikäytäntöjä kehitettiin Co-

vid-19 pandemian aikaisten suositusten mukaisesti etäyhteydellä sähköisesti ta-

pahtuvaksi, jolloin isot kokoontumiset pystyttiin välttämään. Tämä oli uusi tekni-

nen haaste, joka näkyi alussa mm. äänentoiston ongelmina tai osaamisen puut-

teina. Henkilöstöpalaverit tehostuivat ajankäytöllisesti, kun etäyhteys ei mahdol-

listanut fyysisen kokoontumisen lailla keskustelua, mutta samalla vuorovaikutus 

kärsi. Henkilöstöpalaverien tiedon kulkua kehitettiin järjestämällä palaverit sään-

nöllisesti kahden viikon välein. Tämän koettiin parantavan merkittävästi tiedon 

kulkua, mutta toimintatutkimuksen aikana ei saatu muutosta siihen, että ne työn-

tekijät, jotka useasti jäävät pois yhteisistä palavereista, olisi saatu velvoitettua 

osallistumaan palavereihin.  

 

Kun ensin kokoonnutaan yhteen säännöllisesti, niin väkisin tulee sitä 
kommunikaatiota ja tieto kulkee. (B5) 

 
… ei ne (osa työntekijöistä) edelleenkään tule… (B3) 
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Tiimipalaverit pystyivät edelleen kokoontumaan fyysisesti yhteen ja niiden toteu-

tumista saatiin tehostettua. Reflektiovaiheessa huomattiin, että kesätyöntekijät oli 

otettu huonosti mukaan tiimipalavereihin, mikä olisi ollut merkittävää sekä tiedon 

kulun että perehdytyksen näkökulmasta. 

 

Tiimipalaverit on ollut kanssa yksi, koska siinä pystyy niin hyvin käy-
mään asiakasasioita. (B4) 

 
Se että kesätyöntekijät tulisi myös tiimeihin mukaan, että nekin kuu-
lisivat samat asiat. (B2) 

 

Tiedottamisen odotetaan tulevan ensisijaisesti esimieheltä tai sitten sairaanhoi-

tajalta tai toiminnanohjaajalta.  

 

Sen (tiedottamisen) pitää tulla joltain esimieheltä tai sairaanhoitajalta 
tai toiminnanohjaajalta. (B1) 

 

Esimiehen poissa ollessa tiedottajana toimii toiminnanohjaaja. Tuloksista käy 

ilmi, että toiminnanohjaajan merkitys tiedottamisessa nousi toimintatutkimuksen 

aikana merkittävään rooliin. Toiminnanohjaajan käytös joko edisti tai heikensi tie-

don kulkua, koska hänen käytöksensä joko edisti tai esti viestin kulkua.  

 

…ja sitten yksi ongelma oli kyllä, kun toiminnanohjaaja oli pois ja aika 

paljon jäi jakamatta asiakastöitä ja sitten se käytös alkoi mennä aina 
alemmas ja alemmas. (B1) 

 

Toiminnanohjaaja tuntui suosivan yhtä työntekijää ja se harmitti mo-
nia ja lisäksi hänen (toiminnanohjaajan) käytös oli niin kiukkuista, 
ettei sinne voinut soittaa. (B5) 

 
Minulla ei ole ollut mitään negatiivista sanottavaa sen (toiminnanoh-
jaajan sijaisen) suhteen, mutta aika moni koki tylyä käytöstä. (B4) 

 

Sairaanhoitajilta tulevan viestinnän odotetaan olevan hyvin asiakastyöhön liitty-

vää ja sairaanhoitajien poissaolo aiheuttaa ison aukon tiedon kulkuun ja vaikeut-

taa työn tekemistä käytännön tasolla. Toimintatutkimuksen aikana sairaanhoita-

jien tiedottamiseen ei puututtu, mutta sillä on iso merkitys tiedon kulussa. 

 

Me ollaan oltu vähän heitteillä, kun meillä ei ole ollut täällä sairaan-
hoitajaa ja muutaman kerran kun olisin tarvinnut sairaanhoitajan 
neuvoja jotakin asiaa varten, niin ei ollut paikalla. Minä ajattelin, että 
siirrän asian siihen, kun sairaanhoitaja tulee takaisin. (B4) 
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On kyllä ollut vähän haastavaa noiden sairaanhoitajien kanssa se 
tiedonkulku ja kuka on missäkin alueella, me ei todellakaan tiedetä 
kun soittaa jollekin ja ne sanoo, että ei tämä kuulu minulle soitelkaa 

toiselle. (B1) 
 

Liian vähäinen tiedottaminen mahdollistaa huhupuheet. Tilanteissa, kun tietoa ei 

ole tullut, Akaan kotihoidon lähihoitajat kokivat, että puuttuva tieto korvattiin työn-

tekijöiden keskuudessa huhupuheilla. Joku oli kuullut jotain ja toinen toista, niin 

asiat kiersivät työntekijöiden keskuudessa ja niiden todenperäisyydestä ei ollut 

tietoa. Tuloksista kävi ilmi, että tietoa kannattaa välittää, vaikka se ei ole muuttu-

nut eli myös siitä tulee tiedottaa, jos tilanne on ennallaan. 

 

Kun tiedottaminen on ollut hyvin vähäistä niin sitten on tämmöisiä, 
että joku kuulee joltain yhden jutun ja sitten se lähtee kiertämään, 

että sillä tiedottamisella pystyttäisiin vähän karsimaan sitä huhupu-
heiden kiertämistä. (B1) 

 

…että jos nyt ei hetkeen ole tullut muutoksia mihinkään, niin voisi 
vaikka sanoa, että sinä ja sinä päivänä annettu ohjeet ovat vielä voi-
massa, ettei kukaan siinä välillä keksi muuttaa niitä omasta pääs-

tään. (B6) 
 

Akaan kotihoidon työntekijät kokivat riittävän tiedottamisen turvalliseksi. He koki-

vat, että heistä pidetään huoli ja välitetään. Riittävä tiedottaminen toi tunteen, että 

esimies osaa ja tekee oman työnsä ja he voivat turvallisin mielin tehdä omaa 

työtään, vaikka Covid-19 pandemian puhkeaminen olikin uusi ja pelottava ajan-

jakso.  

 

(Keskusteltiin tiedon kulun teemasta) Oli sellainen turvallinen olo, 
että täällä on joku, joka pitää meistä huolta ja me vaan tehdään täällä 
se meidän oma hommamme ja joku muu tekee siellä oman hom-

mansa ja homma toimii. (B1) 
 

Se (tiedottaminen) oli ihan jees, välillä tuntui sitten se koronatiedot-

taminenkin, että joka päivä tulee uudet ohjeet, mutta parempi sekin, 
että tiedetään missä mennään ja ei eletä epätietoisuudessa. (B5) 

 

Erilaisia ohjeita kaivataan selventämään käytäntöjä, jotta tiedon kulku tehostuu. 

Työntekijät toivoivat selvempiä kirjallisia ohjeistuksia käytännön asioihin, jolloin 

erilaiset toimintatavat yhtenäistyisivät, kun ne on tähän asti hoidettu itseohjautu-

vasti kukin tyylillään. Ohjeistusta kaivattiin omahoidettavien asioiden hoidosta, 
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kun omahoitaja on pitkällä lomalla tai toimintaohjetta työntekijän sairastuessa vii-

konloppuna esimiehen ollessa poissa töistä. Kuviossa 12. tutkimustulokset tiedon 

kulun tehostumisesta toimintatutkimuksen aikana. 

 

Kun omahoitaja on pois, niin sitä ei ole mitenkään sovittu missään, 

että mitä ylimääräistä sinun työtehtäviisi kuuluu tai kuka niitä oma-
hoitajan asioita hoitaa jos ajatellaan, että neljän viikon päästä tulee 
sitten omahoitaja. (B1) 

 
Se on aiheuttanut hämmennystä ja en tiedä liittyykö se tähän tiedon-
kulkuun, että jos joku työntekijä viikonloppuna soittaa, että ei tule aa-

mulla töihin niin toimintaohjeet että mitä tehdään. (B1) 
 

 

Kuvio 12. Tutkimustulokset: Tiedon kulun tehostuminen toimintatutkimuksen ai-

kana. 

 

 

6.2.2 Perehdytyksen kehittyminen toimintatutkimuksen aikana 

 

Perehdytystä edistää tutorperehdyttäjätoiminnan kehittäminen, perehtyjän omat 

valmiudet ja perehdyttäjän taidot. Akaan kotihoidossa kehitettiin perehdytystä pe-

rehdytysmateriaalia uudistamalla ja päivittämällä. Lisäksi ensimmäisestä haas-

tattelusta noussut ehdotus perehdytystutortoiminnan järjestämisestä toteutettiin. 

Perehdytystä estää, jos perehdyttäjän käytös tai kohtelu on huonoa perehdytet-
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tävää kohtaan. Myös perehtyjän omat valmiudet vaikuttavat perehdytyksen on-

nistumiseen. Alla ovat tulokset jaoteltuna perehdytystä edistäviin ja estäviin teki-

jöihin. 

 

Perehdytystutortoiminnan koettiin edistävän perehdytyksen onnistumista, koska 

näin tietyn, aikaisempaa pienemmän, ryhmän kasvot ja nimet tulivat tutuiksi uu-

sille työntekijöille. Sen koettiin madaltavan kynnystä soittaa, jos kysyttävää tuli 

eteen. Lisäksi koettiin, että tutortoiminta antoi perehtyjälle enemmän valmiuksia 

tehdä työtä, koska hän näki eri työntekijöiden toimintatapoja ja pääsi niistä kerää-

mään itselleen sopivimmat työtavat käyttöönsä. Perehdyttäjät pitivät siitä, että he 

saattoivat luottaa tutorryhmän toimintaan, jolloin toinen tutorperehdyttäjä aloitti 

perehdytystä ja toinen pystyi siitä jatkamaan. 

 

Työntekijä sitten muutamaan kertaan soitti silloin kun yksinään meni 
ja kysyi jotain, että varmaan ihan hyvä että siinä on se muutama jolle 

soittaa ja helpompihan se on sitten soittaa, kun on edes jutellut. (B2) 
 

Minusta se on hyvä, kun saa tehdä useamman ihmisen kanssa niin 

sitten saa kerättyä itselleen sopivan paketin siitä, vaikka se vaati sitä 
omaa pohdintaa, mutta sitähän pitää kuitenkin olla. Saa sitten kerätä 
ne helmet siitä. (B4) 

 
Ihan hyvin siitä käytiin sitä perehdytyslomaketta läpi jo, niin jätin sen 
lopun toisen perehdyttäjän vastuulle ja totta kai vastasin kysymyk-

siin. (B2) 
 

Perehtyjän omat valmiudet ottaa vastaan perehdytystä vaikuttavat perehtymisen 

onnistumiseen. Perehtyjän mukaan aikaisemmat tiedot ja taidot näkyvät pereh-

dytyksen onnistumisessa. Lisäksi huomattiin perehtyjän itseohjautuvuuden pa-

rantavan perehtymisen onnistumista.  

 

 …hän (perehtyjä) itse ehdotti, että otanko puhelut… (B5) 
 

Akaan kotihoidossa perehtyjällä on erilainen rooli perehdytyksen aikana kuin yk-

sin työskennellessään, koska perehtymisvaiheessa asiakkaan luokse menee 

kaksi hoitajaa, jolloin perehtyjän on helpompi ottaa passiivisempi rooli. Myös asi-

akkaat ottavat luonnostaan enemmän kontaktia tuttuun hoitajaan, jolloin perehty-

jän oma aktiivisuus edistää tai perehtymistä. 
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Se on tietysti vähän outo tilanne, kun mennään kaksin asiakkaalle, 

että ehkä sitten kun he menee yksin niin he saa ihan rauhassa tutus-
tua asiakkaisiin. (B1) 

 

Perehdyttäjältä tarvitaan asioiden sanoittamista ja toistoa, jotta perehdytyksestä 

saadaan mahdollisimman paljon jäämään tietoa perehdytettävälle. Perehdyttäjän 

kohtelu uutta työntekijää kohtaan edistää perehdytystä, jos perehdyttäjä on hel-

posti lähestyttävä ja lämminhenkinen. Huomattiin, että jonkun työntekijän käytös 

oli pelottanut perehdytettäviä. 

 

Jos yhden kerran sanoo, että pitää esitellä itsensä, niin se ei välttä-
mättä sillä yhdellä kertaa välttämättä tartu. (B1) 

 
Sekin varmaan liittyy tähän perehdyttämiseen ja uusien työntekijöi-
den tulemiseen, että kyllähän nekin aistii että uskaltaako tuolta kysyä 

mitään. (B1) 
 
On ollut sellainen yksi työntekijä, joka on ollut sijaisena ja on sitten 

minun mielestäni vähän pelotellut näitä kesätyöntekijöitä. (B3) 
 

Tutortoiminnasta yksi havainto oli, ettei se madaltanut perehdytettävien kynnystä 

kysyä.  

 

He (perehtyjät) eivät uskalla kysyä niin se on minun mielestäni se 
mitä yritettiin, että kun olisi ne tutorperehdyttäjät, jotta heiltä voisi ky-

syä kaikkea mahdollista, mutta minun mielestä kyllä ei kysy. (B1) 
 

Tähän mahdollisesti vaikutti perehtyjien valmiudet ja itseohjautuvuus kysyä pe-

rehdytyksen jälkeen vielä lisää kysymyksiä. Huomattiin, että perehtyjät hakevat 

turvaa vertaisistaan ja kyselevät aktiivisen perehdytysvaiheen jälkeen apua 

enemmän toisiltaan kuin perehdytystuutoreilta. Mahdollisesti kysymistä esti pe-

rehtyjän oma pelko näyttää, ettei tiedä jotain asiaa. 

 

Aika vähän on sitä itseohjautuvuutta, että mieluummin mietitään itse 

hiljaa jossain, että mitenköhän tämä menee eikä soiteta. (B1) 
 

…ettei kehtaa myöntää, että minä en tiedä. (B4)  

 

Perehdytykseen vaikutti tiedon määrä, koska aktiivisen perehdytyksen aikana piti 

saada valtava määrä tietoa välitettyä perehtyjille ja sen sisäistäminen ottaa oman 
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aikansa. Perehtyjän aikaisemmasta kokemuksesta riippuen tiedon sisäistäminen 

oli yksilöllistä.  

 

…kun on niitä ensimmäisiä päiviä, niin pitäisi sitä tietoa ja ajatusmaa-
ilmaa niille saada ajettua läpi, niin sitten ne jossain vaiheessa päivän 

mittaan kyllästyy siihen ja ne alkavat katsella muualle ja itse yrittää 
vaan papattaa ja kertoa mahdollisimman paljon asioita ja perustella 
että miksi näin tehdään. (B1) 

 

Perehdytystä hankaloitti, jos perehtyjä oli perehdytyksen aikaan sairauslomalla, 

koska perehtyminen oli suunniteltu parityöksi, kun siitä eteenpäin työntekijät työs-

kentelevät yksin. Perehdytykseen uudelleen organisointi voi osoittautua hanka-

laksi järjestää. 

 

Yksi oli sitä mieltä, että mikä ihmeen perehdytys, niin hän oli ollut 
sairauslomalla ja siinä mielessä mulla tuli mieleen, että kuinka rele-
vanttia hänen palautteensa sitten siitä perehdytyksestä on. (B4) 

 

Perehdytys parani tutortoiminnan ja perehdytysmateriaalin parantamisen kautta. 

Perehdytyksessä on merkitystä niin perehtyjän kuin perehdytettävän valmiuksilla 

ja se vaikuttaa perehdytyksen onnistumiseen positiivisesti tai negatiivisesti. Pe-

rehdytystä estää perehdyttäjän negatiivinen käytös tai perehtyjän passiivisuus. 

Seuraavalla sivulla, kuviossa 13. tutkimustulokset perehdytyksen kehittymisestä 

toimintatutkimuksen aikana. 

  



67 

 

 

Kuvio 13. Tutkimustulokset: Perehdytyksen kehittyminen toimintatutkimuksen ai-

kana. 
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7 POHDINTA 

 

 

7.1 Tutkimuksen eettisyys 

 

Eettiset arvot tieteellisessä tutkimuksessa tulee suorittaa hyvän tieteellisen käy-

tännön mukaisesti. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu mm. rehellisyys, huo-

lellisuus ja tarkkuus kaikkien tutkimuksen vaiheiden aikana. Tutkimuksen tulee 

olla avoin niin tiedonhankinnassaan kuin tuloksissaankin ja arvostaa muiden te-

kemää työtä mm. asianmukaisilla lähdeviittauksilla. (TENK 2012, 6; Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 147–148.) Tästä opinnäytetyöstä lähteiden alkuperät merkittiin tar-

kasti, jolloin tiedon alkuperä on jäljitettävissä ja tarkastettavissa. Lähteiden valin-

nassa pyrittiin hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lähteinä käytettiin vain tieteelli-

sesti tutkittua tietoa ja lisäksi muista, esim. ammatillisista lähteistä saatavaa ko-

kemuksellisempaa, mutta luotettavaa tietoa. Lähteinä ei käytetty lehtikirjoituksia 

tai mielipiteitä, joilla ei ollut tieteellistä pohjaa. Toimintatutkimus ja raportointi to-

teutettiin tarkasti ja huolellisesti kunnioittaen sekä opinnäytetyöhön osallistujia, 

heidän anonymiteettiään ja tietosuojaansa, että tutkitun tiedon alkuperää. Opin-

näytetyön raportin tekemisessä noudatettiin ennalta suunniteltua aikataulua, jota 

noudatettiin pedantisti. 

 

Eettinen kestävyys on tutkimuksen luotettavuuden toinen puoli ja tarkoittaa laa-

dullisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelman laadukkuutta, tutkimusasetel-

man sopivuutta ja raportoinnin tekemistä hyvin. Eettisyys kiertyy luotettavuus- ja 

arviointikriteereihin ja hyvää tutkimusta ohjaa eettinen sitoutuneisuus. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 149–150.) Tämän opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin vuoden 

2019 syksyllä yhdessä tilaajan kanssa. Tutkimusasetelma ja -suunnitelma tehtiin 

huolella ja rakennettiin vastaamaan tilaajan kehitystarvetta. Sekä opinnäytetyön-

tutkimussuunnitelmassa että opinnäytetyön raportissa on pyritty johdonmukai-

suuteen ja yhtenäiseen sekä ymmärrettävään kokonaisuuteen eettisten arvojen 

mukaisesti. 

 

Aineiston tallettamisessa tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuk-

selle tulee hakea asianmukaiset luvat. Tutkimusryhmät sopivat ennen tutkimuk-

sen aloittamista oikeuksista ja velvollisuuksistaan. Tutkimuksen rahoituslähteet 
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tulee ilmoittaa ja esteellisyyskysymykset tulee huomioida kaikessa toiminnassa. 

(TENK 2012, 6–7.) Tässä opinnäytetyössä tutkimukselle haettiin asianmukaiset 

luvat tilaajalta ja ne toimitettiin allekirjoitettuina sekä ohjaavalle opettajalle että 

tilaajan edustajalle. Opinnäytetyön raportin aineiston tallentaminen toteutettiin 

systemaattisesti ja aineisto on tallennettuna vain opinnäytetyöntekijän omalle tie-

tokoneelle, mistä ne hävitetään opinnäytetyön valmistumisen jälkeen kokonaan. 

Opinnäytetyöntekijä on informoinut tutkimukseen osallistuvia sekä infokirjeellä 

(Liite 3.) että molempien haastatteluiden alussa heidän oikeudestaan kieltäytyä 

missä tahansa vaiheessa opinnäytetyötutkimukseen osallistumisesta tai heidän 

aineistonsa käyttämisestä. Opinnäytetyöntekijä on vastannut muista kuluista, 

paitsi opinnäytetyön teemahaastatteluihin käytetty aika on ennalta sovitusti ollut 

tilaajan tarjoamaa työaikaa opinnäytetyöhön osallistujille. Esteellisyyksiä ei ole 

ollut. 

 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Toimintatutkimuksen luotettavuutta arvioidaan usein edelleen validiteetin ja relia-

biliteetin käsitteillä, vaikka toimintatutkimuksessa validiteetin tekee hankalaksi se, 

että tulkinnat rakentavat sosiaalista todellisuutta, miksi on mahdotonta tavoittaa 

”todellisuutta”, johon väitettä verrataan. Reliabiliteetti taas on mahdoton, koska 

toimintatutkimuksella pyritään muutoksiin, joten saman tuloksen saavuttaminen 

uusintamittauksilla on sen pyrkimyksen vastaista. (Heikkinen & Syrjälä 2007, 

147–148.)  Laadulliseen tutkimukseen ja toimintatutkimukseen onkin suositeltu 

kokonaan muita käsitteitä, minkä vuoksi Heikkinen ja Syrjälä (2007, 148–149), 

kirjoittavat käyttävänsä Steinar Kvalen tavoin validiteetin sijaan validointia, mihin 

he ehdottavat viittä periaatetta; historiallinen jatkuvuus, reflektiivisyys, dialekti-

suus, toimivuus ja havahduttavuus, joita ei voi arvioida kriteeri kerrallaan, vaan 

kokonaisuutena, missä laatuperiaatteet limittyvät.  

 

Historiallisessa jatkumossa pohditaan tutkimuskohteen historiaa ja historiallisen 

jatkuvuuden periaatetta noudattava tutkija tarjoaa lukijalleen mahdollisuuden 

seurata syy-seurausketjua (Heikkinen & Syrjälä 2007, 149). Tässä opinnäyte-

työssä teoria tarjoaa katsauksen historiasta nykypäivään luotettavuuden varmis-
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tamiseksi. Opinnäytetyön kohdeorganisaatiossa historiaa tarkastellaan mikrota-

solla työyhteisön toimintahistorian kautta selvittämällä Akaan kotihoidon itseoh-

jautuvuuden nykytilaa. 

 

Reflektiivisyys näkyy tutkijan kykynä reflektoida omaa rooliaan tutkimuksessa ja 

oman identiteetin rakentumisen prosessia tutkimuksen rinnalla sekä tutkijan pyr-

kimys reflektoida esioletuksiaan, oman tietämisen mahdollisuuksia, ehtoja ja ra-

joituksia (Heikkinen & Syrjälä 2007, 152–154). Reflektiivisyys näkyy opinnäyte-

työn reflektiovaiheessa tekijän omana arviointina ja itsereflektiona sekä tulososi-

ossa tulosten mahdollisimman monipuolisena tarkasteluna.  

 

Sosiaalinen todellisuus rakentuu keskustelussa dialektisena prosessina dialekti-

suusperiaatteen ajatuksen mukaisesti. Dialektisuus tarkoittaa totuuden rakentu-

mista keskustelun muodostamana synteesinä, mikä näkyy tutkimusraportissa 

moniäänisenä puheena ja tulkintoina, niin että ihmisten äänet ovat mahdollisim-

man autenttisia. (Heikkinen & Syrjälä 2007, 154–155.) Tässä opinnäytetyössä on 

aineisto litteroitu tarkasti ja sen pohjalta on pyritty rakentamaan totuudenmukai-

nen analyysirunko, mistä tulokset nousevat. Opinnäytetyön tekemisen aikaiset 

keskustelut ja havainnot on tallennettu opinnäytetyöntekijän päiväkirjaan niin tar-

kasti kuin se opinnäytetyön tekijältä on onnistunut. Sekä haastatteluun että päi-

väkirjamerkintöihin opinnäytetyöntekijä on palannut usein ja pyrkinyt ymmärtä-

mään osallistujien totuuden, niin ettei opinnäytetyön tekijän omat ennakkoasen-

teet vääristä totuutta. 

 

Toimivuusperiaatetta arvioidaan sen käytännön vaikutusten, kuten hyödyn ja 

osallistujien voimaantumisen kannalta. Myös epäonnistumiset voivat tuottaa ar-

vokasta tietoa, kuinka toimintaa tulisi muuttaa tai kehittää. (Heikkinen & Syrjälä 

2007, 155–158.) Opinnäytetyö toi kohdeorganisaatiolle arvokasta tietoa itseoh-

jautuvuuden nykytilasta ja sen kehittämisen mahdollisuuksista työntekijöiden nä-

kökulmasta. Opinnäytetyö kehitti toimintaa ainoastaan paikallisesti kohdeorgani-

saatiossa ja tulokset ovat hyödynnettävissä pääsääntöisesti vain kohdeorgani-

saatiossa, mikä on hyvin tyypillistä toimintatutkimuksen luonteelle. Kohdeorgani-

saatiossa kehitettiin perehdytystä ja tiedon kulkua, mikä tehosti päivittäistä toi-

mintaa kotihoidon työn arjessa. Opinnäytetyöhön osallistuneet kokivat kehityksen 

hyvänä ja kehitystyötä oltiin halukkaita jatkamaan. Tutkimukseen osallistuvilla oli 
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useita ideoita kehityksen jatkamisesta. Opinnäytetyöntekijä koki, että tutkimuk-

seen osallistujat olivat halukkaita kehittämään työtään ja voimaantuivat sitä ke-

hittäessään.  

 

Voimaantumisen lisäksi opinnäytetyöhön osallistuville itseohjautuvuus oli ai-

heena uusi ja siksi myös havahduttava. Havahduttavuus tarkoittaa havahdutta-

mista ajattelemaan ja tuntemaan asioita uudella tavalla, se vaikuttaa ja koskettaa 

(Heikkinen & Syrjälä 2007, 159). Ymmärrys itseohjautuvuudesta lisääntyi tutki-

muksen tekemisen aikana ja sen kehittämisen ideointi toi uusia näkemyksiä asi-

oiden hoidosta ja lisäsi näin ollen luotettavuutta opinnäytetyössä. 

 

Yleisesti laadullisissa tutkimuksissa opinnäytetyön on tarkoitus osoittaa tekijänsä 

oppineisuutta omalta alalta ja tässä mielessä aineiston kokoa ei tule pitää opin-

näytetyön merkittävimpänä kriteerinä. Pääsääntöisesti laadullisen tutkimuksen 

opinnäytetöiden tai pro gradujen koko on pieni tai vähäinen verrattuna määrälli-

seen tutkimukseen. Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan ilmiötä, ymmärtä-

mään tiettyä toimintaa tai tulkitsemaan ilmiötä, jolloin laadullisessa tutkimuksessa 

on tärkeää, että tutkimukseen osallistuvat henkilöt omaavat kokemusta tutkitta-

vasta ilmiöstä tai tietävät siitä mahdollisimman paljon. Näin ollen tutkimukseen 

osallistuvien valinta ei tule olla sattumanvarainen vaan tarkoitukseen sopiva ja 

harkittu. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 97–98.) Tässä opinnäytetyössä on tutkimus-

asetelmaan nähden riittävän kokoinen aineisto, jotta tutkimuskysymyksiin pystyt-

tiin vastaamaan. Tutkimukseen osallistuvat valikoituivat oman halukkuutensa 

pohjalta, mikä teki heistä erittäin soveltuvia kehittämään omaa työtään ja näin 

olleen tämä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. 

 

 

7.3 Tutkimuksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset 

 

Opinnäytetyön tuloksista käy ilmi, että Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden koe-

taan olevan hyvä. Akaan kotihoidon lähihoitajat kokevat, että työ itsessään tar-

joaa mahdollisuuden itseohjautuvuuteen. Lähtökohtaisesti työ edellyttää kykyä 

pystyä työskentelemään yksin ja kotihoidon työssä viihtyvät itsenäisestä työstä 

pitävät lähihoitajat.   
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Tiedon kulun koettiin parantuneen toimintatutkimuksen aikana ja tiedon kulku on-

kin ehdoton edellytys itseohjautuvuuden mahdollistumiseksi ja onnistumiseksi 

(Alders 2015, 60; Renkema ym. 2018, 82). Kehittämisen aikana löydettiin lähihoi-

tajien mielestä paras käytössä oleva tiedon kulun kanava, joka on Mukana-viesti. 

Tämä tiedon kulun kanava ei ole ollut aiemmin aktiivisessa käytössä esimiehen 

viestinnässä. Tiedon kulku koettiin tärkeäksi osaksi sekä itseohjautuvuuden mah-

dollistajana, mutta myös johtamisen välineenä, millä luodaan turvallinen ja huo-

lehtiva ilmapiiri työpaikalle. Palaverien ja tiimikokousten muuttuminen säännöl-

liseksi koettiin parantaneen tiedon kulkua toimintatutkimuksen aikana. 

 

Tuloksista nousi yllättäen, kuinka iso merkitys toiminnanohjaajan roolilla on työn-

tekijöiden ja esimiehen viestinnän välissä. Toiminnanohjaaja ottaa vastaan kaikki  

työpaikalle tulevat puhelut sekä työntekijöiltä, asiakkailta että yhteistyötahoilta ja 

hänen roolinsa on muotoutunut tiedon kulun kannalta keskeiseksi. Hänen työ-

hönsä kuuluu paljon negatiivisen palautteen sietämistä ja toisaalta suoraan ja 

asiallisesti puhumisen taitoa, jolloin hänen sosiaaliset taitonsa ja paineensietoky-

kynsä ovat merkittävässä roolissa sekä tiedon kulun että työasioiden eteenpäin 

viemisessä. 

 

Perehdytystä kehitettiin sekä kirjallisen materiaalin osalta, että aloitettiin pereh-

dytystutortoiminta. Perehdytys ja työssä tarvittavat tiedot tuleekin olla työntekijöi-

den saatavilla, jotta itseohjautuvuus on mahdollista (Renkema ym. 2018, 82–84). 

Perehdytysmateriaalin päivitys ja perehdytystutortoiminta kehittivät perehdytystä 

positiivisempaan suuntaan, mutta perehdytyksen kehittämistä kannattaa jatkaa 

ja hioa perehdytystä edelleen, jotta kehitystyö jää käytännöksi. Perehdytys kes-

kittyy nyt kehitystyön jälkeen vain tietyille tutorperehdyttäjille, jotka ottavat uudet 

työntekijät aikaisempaa hallitummin. Motivoitunut tutorperehdyttäjien joukko saa 

käytännön hiottua lopulliseen kokonaisuuteensa paremmin kuin aikaisemman 

mallin mukaisesti koko henkilökunnan ollessa vastuussa vuorollaan perehdytyk-

sestä. Perehdytyksen kirjallinen materiaali sai hyvän vastaanoton uusilta työnte-

kijöiltä ja kiitosta käytännönläheisyydestään. 

 

Organisaatiotasolla Akaan kotihoito on perinteinen, hierarkinen, julkinen organi-

saatio, missä rakenne ja pitkät hyväksyttämisketjut eivät tue itseohjautuvuutta.  
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Suomessa ei ole mielestäni mahdollista päästä julkisessa kotihoidossa Buurt-

zorgin kaltaiseen, vakuutusperusteiseen ja sairaanhoitajapohjaiseen kotihoito 

järjestelmään, mutta Suomessa mm. Järvenpään kotihoidon mallissa on kehitetty 

paljon kotihoidon itseohjautuvuutta ja saatu positiivisia vaikutuksia kotihoidon työ-

hön yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla myös mitattavalla tasolla, mistä voidaan 

ottaa mallia. 

 

Akaan kotihoidossa tiimien koko ja toiminta mahdollistaisivat itseohjautuvuuden 

kehittämisen ruohonjuuritasolla, koska tällä hetkellä tiimi hoitaa lähes itsenäisesti 

asiakastyön ja heihin liittyvät päätökset sekä lisäksi tekee loma- ja työvuorosuun-

nittelua yhteisöllisesti yhdessä muiden tiimien kanssa. Tiimien toiminta tehostuu 

ja itseohjautuvuus paranee tiedon kulun kautta ja toimintatutkimus kehitti tiimipa-

laverikäytäntöä säännöllisemmäksi. 

 

Yksilötasolla itseohjautuvuus koettiin hyväksi. Ymmärrys itseohjautuvuudesta ko-

tihoidossa rajoittui yksilön mahdollisuuteen tehdä itsenäisiä päätöksiä ja kantaa 

vastuu niistä. Vastuuta ei haluttu saada enempää esim. lääkeasioissa tai työvuo-

rojen lopullisesta sopimisesta. Koettiin hyväksi, että sairaanhoitaja päättää lääk-

keistä ja toiminnanohjaaja viime kädessä vastaa työvuorojen lopullisesta suun-

nittelusta. Työntekijät nauttivat itsenäisestä työstä ja asiakkaiden luottamuksesta 

sekä kiitoksesta, mikä toi tärkeyttä heidän työhönsä. 

 

Itseohjautuvuuden kehittäminen Akaan kotihoidossa vaatii lisää perehtymistä it-

seohjautuvuuden vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Itseohjautuvuuden kehittämi-

sen täytyy lähteä organisaatio- ja esimiestasolta, jotta itseohjautuvuuteen vaadit-

tavat rakenteet ja toimintatavat ovat selvillä tiimi- ja yksilötasolla. Uskon, että it-

seohjautuvuuteen siirtyminen vaatii sekä koulutusta että tahtotilan, jotta se saa-

daan toimimaan käytännössä eikä se jää pakotetuksi muutokseksi, jolloin se ei 

käytännössä toimi. Lähihoitajat ovat Akaan kotihoidossa rakenteiden mahdollis-

tamassa mittakaavassa jo hyvin itseohjautuvia ja kantavat vastuun tekemisistään 

kokonaisvaltaisesti. Yllättävää oli, kuinka kehitysinnokkaita tutkimukseen osallis-

tuva lähihoitaja ryhmä oli ja siinä olisi potentiaalia hyödynnettäväksi Akaan koti-

hoidon kehittämisessä. 
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7.4 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Kehittämisehdotuksena ja itseohjautuvuutta lisäävänä tekijä on edelleen tiedon 

kulun parantaminen vakioimalla palaverikäytännöt. Velvoittamalla ja osallista-

malla työntekijät osallistumaan palavereihin ja pitämällä kiinni niiden säännölli-

sestä kokoontumisesta. Tiedon kulkua ja ammatillista osaamista tulee jatkossa-

kin kehittää erilaisin koulutuksin, jotka mahdollistavat paitsi ammatillista ja klii-

nistä osaamista, myös alais- ja tiimitaitojen kehittymistä, mihin liittyvät sekä pa-

lautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot että sisäisen yrittäjyyden taitojen 

kehittäminen, jotka mahdollistavat itseohjautuvuuden kehittämistä jatkossa. 

 

Lisäksi tiedon kulku on merkittävä tekijä työpaikalla ja se on mahdollista vain toi-

mivien tiedon kulun kanavien kautta. Tämä kehittää sekä itseohjautuvuutta että 

on välttämätön työn tekemisen ehto. Ehdotan Akaan kotihoidon tiedon kulun ka-

navien kehittämistä niin, että tieto on kaikkien saatavilla, mahdollisimman reaali-

aikaisesti ja kaikki oleellinen tieto saadaan samaan viestiin ja viestiin on mahdol-

lisuus vastata toimivalla tavalla. 

 

Jos itseohjautuvuutta halutaan lähteä kehittämään Akaan kotihoidossa, suositte-

len kehitysehdotuksena tutustumaan ja benchmarkkaamaan muita suomalaisia 

kotihoitoja. Lisäksi itseohjautuvuuden kehittäminen vaatii esimieheltä monialaisia 

taitoja ja uudenlaista johtamista perinteisen hierarkisen johtamisen sijaan, joita 

kehittämällä itseohjautuminen mahdollistuu työpaikalla. Kehittämisehdotuksena 

on esimiesten johtamistaitojen kehittäminen valmentavampaan suuntaan ja hie-

rarkisen johtamisen purkaminen mahdollisuuksien ja lainsäädännön puitteissa. 

 

Jatkotutkimusaiheena on Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden tutkiminen laajem-

masta perspektiivistä niin että tutkimuksessa näkyy sekä esimiesten että eri am-

mattiryhmien itseohjautuvuus ja sen vaikutus koko työyhteisön itseohjautuvuu-

dessa ja koko työyhteisön itseohjautuvuuden kehittäminen ja kehittämisen haas-

teiden tutkiminen. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kirjallisuuskatsauksen Prisma-kaavio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

 

 

            

 

 

 

            

  

 

Tutkimuskysymys: 

1. Millainen itseohjautuvuus on Akaan kotihoidon lähihoitajilla? 

2. Miten lähihoitajien itseohjautuvuutta voi kehittää Akaan kotihoidossa? 

Hakusanat: kotihoito, home care, itseohjautuvuus, itsensä johtaminen, self-directed, self 

management, self leadership 

Sisäänottokriteerit: 

• Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli englannin tai suomen kielellä 

• Julkaistu vuosina 2009–2020, tiivistelmä ja koko teksti saatavilla 

• Tutkimus on maksuttomasti saatavilla sähköisenä aineistona 

• Vastaa asetettuihin tutkimuskysymyksiin 

• Tarkastelee itseohjautuvuutta työntekijän, tiimin, esimiehen tai organisaation näkökulmasta 

Valitut tietokannat: 

Cinahl, MEDIC, Melinda, PubMed, Emerald 

Hakutulos yhteensä: n=1940 

Cinahl: 223 
MEDIC: 353 
Melinda: 139 
PubMed: 673 
Emerald: 552 
 

 

Otsikon ja abstraktin perusteella valitut 

 n= 33 

Koko tekstin perusteella valitut n=7 

Cinahl: 2 

MEDIC: 0 

Melinda: 0 

PubMed: 1 

Emerald: 4 

Poissulkukriteerit: 

• Ei vastaa tutkimuskysymykseen  

• Käsittelee itseohjautuvuutta 

asiakkaan / potilaan 

näkökulmasta  

• Ei koko tekstiä saatavilla 

• Maksullinen tutkimus 

• Julkaistu ennen vuotta 2009 

• Ei vertaisarvioitu 

• Muulla kuin englannin tai 

suomen kielellä 
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Liite 2. Taulukko tutkimuksista 

 

Tutkimuk-

sen tekijät, 

vuosi ja 

maa 

Tutkimuksen 

otsikko 

 

Aineisto ja tut-

kimusmenetel-

mät 

Keskeinen sisältö 

Alders, Pe-

ter. 2015. 

Alanko-

maat 

Itseohjautuvat 

tiimit paranta-

vat iäkkäiden 

kotihoitoa 

Alankomaissa 

Buurtzorgin 

kotihoidon in-

novaatio 

Tutkimus käsittelee Buurtzorgin kotihoidon 

innovaatiota, Alankomaiden yhteisöllistä 

hoitoa koskevia uudistuksia ja niiden vaiku-

tusta iäkkäiden hoitoon. Lisäksi tutkimus 

antaa tapoja muuttaa organisaatio toimi-

maan itseohjautuvissa tiimeissä. 

De Groot, 

Kim., Mau-

rits, Erica 

E.M. ja 

Francke, 

Anneke L. 

2017. Alan-

komaat. 

Kotihoidossa 

työskentelemi-

sen houkutte-

levuus: kohde-

ryhmätutkimus 

hoitajille 

Kvalitatiivinen 

tutkimus, joka 

toteutettiin 

verkkohaastat-

teluna 38 hoi-

tajalle Alanko-

maisessa koti-

hoito-organi-

saatiossa. 

Alankomaisen kotihoidon organisaation sai-

raanhoitajien mielestä houkuttelevinta hei-

dän työssään on olla keskeisessä roolissa 

asiakkaan hoidossa; niin organisaatiossa, 

kommunikoinnissa kuin yhteistyössä mui-

den terveydenhuollon tahojen kanssa sekä 

työn autonomia. Houkuttelevuutta toi lisäksi 

itseohjautuvuus, jolloin sairaanhoitajat koki-

vat olevansa tärkeitä työssään ja saivat ot-

taa vastuun omasta työstään. 

Millward, 

Lynne J., 

Banks, Ad-

rian ja 

Riga, Ki-

riaki. 2009. 

Yhdistynyt 

kuningas-

kunta 

Tehokkaat it-

sejohtavat tii-

mit: generatii-

vinen psykolo-

ginen lähesty-

mistapa 

 

 

Tutkimus tar-

joaa generatii-

visen ymmär-

ryksen tehok-

kaasta tiimi-

työstä, joka in-

tegroituu 

Hackmanin 

(1998, 1999, 

2002) aiem-

paan tutkimus-

työhön. 

Tässä mallissa tehokkain tiimi on itseohjau-

tuva, joka reagoi rakentavasti ja hallitsee 

omia sisäisiä prosessejaan. Tässä mallissa 

tiimi keskustelee generatiivisesti/rakenta-

vasti, millä saavutetaan tehokkain tiimityö, 

mutta tehokas tiimityö vaatii myös säänte-

lyä ja ylläpitoa. Tiimi voi ottaa vastuuta 

omien prosessiensa eheydestä, mutta sitä 

on tuettava asianmukaisella organisaatiora-

kenteella. 

Monsen, 

Karen A. ja 

de Blok, 

Jos. 2013. 

Alanko-

maat 

Buurtzorg: Sai-

raanhoitajien 

johtama yhtei-

söllinen hoito / 

kotihoito 

Artikkeli Buurt-

zorgista 

Buurtzorg kehitettiin terveydenhuollon reaa-

limaailman rajoissa. Buurtzorgin sairaanhoi-

tajat toteuttavat iäkkäiden hoidon hyödyntä-

mällä tietotekniikkaa hallinnon tukena ja toi-

mimalla tiimissä yrittäjähenkisesti. Buurt-
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zorg-malli osoittaa, että sairaanhoitajien in-

novaatio ja terveysuudistus ovat mahdolli-

sia. 

Palvalin, 

Miikka., 

Van der 

Voordt, 

Theo ja 

Jylhä, 

Tuuli. 2017. 

Suomi  

Työpaikan ja 

itseohjautu-

vuuden käy-

täntöjen vaiku-

tus tuottavuu-

teen tietotyön-

tekijöillä 

 

 

Tutkimus pe-

rustuu 998 

suomalaisen 

tietotyöntekijän 

kyselyyn, joka 

analysoitiin 

moniregressio-

analyysillä. 

Tutkimus auttaa ymmärtämään paremmin 

työpaikkojen ominaispiirteiden itseohjautu-

vuuden käytäntöjen vaikutusta tuottavuu-

teen. Tuottavuuteen voidaan vaikuttaa eri-

laisilla asioilla työpaikalla. Itseohjautuvuu-

den käytännöillä on suurempi vaikutus yksi-

lön tuloksen laatuun ja määrään kuin vies-

tinnällä/kommunikaatiolla. Itseohjautuvuu-

den taitojen parantaminen on avain kaiken 

tuottavuuden ja laadun parantamiseen/li-

säämiseen. 

Renkema, 

Maarten., 

Bondarouk, 

Tanya ja 

Bos-

Nehles, 

Anna. 

2018. Alan-

komaat 

Muutos itseoh-

jautuviin tiimei-

hin: opitut ko-

kemukset 

Katsaus nykyi-

siin trendeihin 

ja tietoon 

Kvalitatiivinen 

tutkimus. 

Haastateltu 55 

henkilöä Alan-

komaiden yh-

dessä tervey-

denhuollon or-

ganisaatiossa 

(Livio, koti- ja 

asumispalvelu-

yksikkö. 

Itseohjautuvuus tuo yrityksille joustavuutta, 

työntekijöiden luovuuden hyödyntämistä, 

työtyytyväisyyden parantuminen ja työpois-

saolojen vähentyminen sekä työntekijöiden 

vaihtuvuuden vähentyminen. Toiseksi no-

pean teknologisen kehityksen, globaalistu-

misen ja digitalisoinnin sekä asiakkaiden 

aktiivisen osallistumisen myötä itseohjautu-

vuus tulee palaamaan yritysten toimintaan. 

Yhtenä haasteena itseohjautuvuudelle on, 

kuinka siirretään perinteisestä hierarkisesta 

organisaatiosta itseohjautuvaksi organisaa-

tioksi. Tuloksena oli 12 suositusta, joita voi 

miettiä ennen ja matkalla kohti itseohjautu-

via tiimejä ja organisaatiota. 

Weerheim, 

Wilke., Van 

Rossum, 

Lisa ja Ten 

Have, 

Wouter 

Dirk. 2018. 

Alanko-

maat 

Itseohjautu-

vien tiimien 

onnistunut to-

teutus 

 

 

Kvalitatiivinen 

tapaustutki-

mus, joka on 

toteutettu teke-

mällä 18 haas-

tattelua kah-

dessa mielen-

terveyden or-

ganisaatiossa 

Alankomaissa. 

Muiden terveydenhuollon organisaatioiden 

tapaan, monet mielenterveyden organisaa-

tiot harkitsevat siirtymistä itseohjautuvaan 

organisaatiomalliin. Vaikka konsepti voi olla 

tehokas, tapa toteuttaa itseohjautuvat tiimit 

on ratkaisevan tärkeä kestävien tulosten 

saavuttamiseksi. Tutkimuksen tuloksena oli, 

että menestyksekkääseen itseohjautuvien 

tiimien työskentelyyn tarvitaan selkeä tehtä-

vän jako, hyvät suhteet tiimin sisällä ja val-

mentajiin/esimieheen sekä huomioimalla 

mahdollinen negatiivinen menneisyys. 
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Liite 3. Opinnäytetyön infokirje ja suostumuslomake 

  

   

TIEDOTE / ITSEOHJAUTUVA KOTIHOITO 

 

Kiitos, kun osallistutte tutkimukseeni! 

 

Tässä tiedotteessa on tietoa tutkimuksesta, tietoisesta suostumuksesta osallistua 

tutkimukseen ja teemahaastattelun kysymykset. 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on tutkia ja kehittää Akaan kotihoidon itseohjautu-

vuutta yhdessä teidän kanssanne. Teidän korvaamaton ammattitaitonne ja ideat 

työn sujuvoittamisesta valjastetaan käyttöön tutkimuksessa ja tulokset kehittävät 

koko kotihoidon toimintaa tuoden lisää työn mielekkyyttä työntekijöille ja sitä 

kautta myös asiakastyytyväisyyttä.  

 

Opinnäytetyö toteutetaan toimintatutkimuksena ja suunnitteluvaiheessa tehdään 

teemahaastattelu ryhmässä. Ensin ryhmä osallistuu alkuhaastatteluun ja lopuksi 

ryhmällä on loppuhaastattelu. Haastattelun kesto on noin 1–2 tuntia kerrallaan ja 

haastattelut toteutetaan Akaan kotihoidon tiloissa. Haastattelut nauhoitetaan tut-

kijaa varten. Alkuhaastattelun tulosten perusteella nostetaan yksi tai kaksi kehi-

tysideaa, joita lähdetään tutkimusryhmällä toteuttamaan käytännössä. Käytän-

nön toteutuksen aikana keskustellaan, miten kehitystyö etenee ja loppuhaastat-

telussa pohditaan kehityksen onnistumista ja hyötyjä. Loppuhaastattelu tulee ole-

maan todennäköisesti joko toukokuun lopulla tai elokuussa. 

 

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voitte missä tahansa vaiheessa kiel-

täytyä tai keskeyttää osallistumisenne syytä ilmoittamatta. Teiltä pyydetään kir-

jallinen suostumus osallistumisesta. Tutkija noudattaa Tutkimuseettisen neuvot-

telukunnan ohjeita koko tutkimusprosessin ajan. Akaan kaupunki on myöntänyt 

tutkimukselle luvan. 
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Opinnäytetyössä näkyy Akaan kotihoidon nimi, mutta ketään tutkimukseen osal-

listuvaa yksittäistä henkilöä ei tulla tunnistamaan tutkimusraportista. Henkilötie-

toja ei kerätä tutkimukseen osallistuvista. Haastattelun nauhoituksen kuuntelee 

ainoastaan tutkija. Opinnäytetyön valmistumisen jälkeen aineistot hävitetään tu-

hoamalla tiedostot. Opinnäytetyö on valmistuttuaan luettavissa elektronisessa 

Theseus-tietokannassa. 

 

 

 

TEEMAHAASTATTELUN KYSYMYKSET: 

1. Mitä itseohjautuvuus on? 

2. Miten itseohjautuvuus näkyy kotihoidon työssä? 

3. Miten itseohjautuvuutta voidaan kehittää kotihoidon työssä? 

 

 

Mikäli teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja opinnäytetyöstäni, vastaan mie-

lelläni. 

 

 

Katja Väisänen 

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
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TIETOINEN SUOSTUMUSLOMAKE 

 

Katja Väisänen / Itseohjautuva kotihoito 

 

 

Suostun haastatteluihin, missä tutkitaan Akaan kotihoidon itseohjautuvuutta ja 

sen kehittämistä. Olen tietoinen yllä mainitusta opinnäytetyöstä, sen tarkoituk-

sesta ja tavoitteista. Olen myös tietoinen siitä, että henkilöllisyyteni jää vain tutki-

jan tietoon ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Minulla on milloin ta-

hansa mahdollisuus keskeyttää tutkimus syytä ilmoittamatta. 

 

Suostun siihen, että minua haastatellaan ja antamiani tietoja käytetään tässä 

opinnäytetyössä. 

 

Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

_______________________________________________________________

_________ 

 

 

 

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja opinnäytetyöstäni, vastaan mie-

lelläni. 

 

 

Katja Väisänen 

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
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Liite 4. Analyysin luokittelurunko 1: Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden nykytila 

 

ANALYYSIRUNKO: Millainen itseohjautuvuus on Akaan kotihoidossa? 
ALKUPERÄINEN IL-
MAUS 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Täällä kotihoidossa ol-
laan jo lähtökohtaisesti 
itsenäisiä, koska on 
pakko tehdä päätöksiä 
ja valintoja itsenäisesti. 
(B5) 

Kotihoito ympäristönä 
mahdollistaa itseohjautu-
vuuden. 

Kotihoito työympä-
ristönä tarjoaa mah-
dollisuuden olla itse-
ohjautuva. 

Millainen itseohjautu-
vuus on Akaan koti-
hoidon lähihoitajilla? 

Tässä on tottunut sii-
hen, että yksin men-
nään ja yksin vastaat, 
että mitä on teke-
mättä, niin edestään 
löytyy. (B4)  

Kotihoidon työ on itse-
näistä/itseohjautuvaa.  

Yksi hoitaja, joka on 
ihana ja kiltti, ollut 
täällä meidän kotihoi-
dossa, niin sanoi itse-
kin, että hän koki sen 
(kotihoidon työn) niin 
vastuulliseksi, että 
häntä pelotti lähteä yk-
sin. (B4) 

Kotihoitoon hakeutuu 
henkilöitä, joille sopii itse-
näinen työ 

Täällä olet ihan väkisin-
kin yksin, halusit tai et, 
niin joudut tekemään 
niitä päätöksiä. (A1) 

Itsenäinen päätöksenteko 
onnistuu. 

Osataan tehdä itse-
näisiä päätöksiä ja 
kannetaan vastuu 
omasta työstä. 

Juu, täällä pystytään 
tekemään itsenäisiä 
päätöksiä lähihoitajat-
kin. (B1) 

Itseohjautuvuus/itsenäis-
ten päätösten teko on 
mahdollista lähihoitajille 
kotihoidossa. 

Täytyy pystyä teke-
mään ne päätökset ja 
ottaa se vastuu… (A3) 

Pystytään tekemään pää-
töksiä. 

Kaikki INR:n otot ja 
päätös siitä, että jatke-
taanko samalla annok-
sella, niin nehän ovat 
kaikki niitä itseohjautu-
via päätöksiä mitä teh-
dään tässä työssä. (A1) 

Osataan tehdä itsenäisiä 
päätöksiä. 

…ja vastuun otto niistä 
omista päätöksistä… 
(A4) 

Otetaan vastuu omasta 
työstä. 

Pystyt ottamaan vas-
tuun ja toisaalta taas 
tiedät missä tarvitset 
apua. (A2) 

Pystyy kantamaan vastuun 
ja tunnistetaan, missä tar-
vitaan apua. 

…kun uskaltaa ja on va-
paus tehdä niitä pää-
töksiä… (A1) 

Uskalletaan tehdä päätök-
siä. 
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Itseohjautuvuus näkyy 
niin, että asiat tulevat 
hoidetuksi. En muista 
tuleeko kuinka paljon 
niitä valituksia, että ei 
ole tehty sitä eikä tätä. 
(A3) 

Itseohjautuvuus näkyy asi-
oiden loppuun saattami-
sena, eikä tule valituksia 
asiakkailta. 

Sitten sä etsit sen tie-
don tai kysyt. (A6) 

Etsitään itse tietoa. 

Aamulla tulet ja katsot 
ketä tänään hoidat … 
voi muokata sitä (asia-
kasjärjestystä), kun ei-
hän työnjakaja tiedä… 
(A5) 

Joustavuus ja itseohjautu-
vuus työssä. 

…se on minun mielestä 
sitä itseohjautuvuutta, 
että sinä tiedät mitä 
sinä tiedät… (A2) 

Tiedät tietosi. Tunnistetaan omat 
tiedot ja taidot. 

…sitä on ihan valtavasti 
sitä hiljaista tietoa… 
(A4) 

Hiljainen tieto näkyy itse-
ohjautuvuuden käyttämi-
senä. 

…voi jakaa sitä vas-
tuuta myös… (A5) 

Osataan jakaa vastuuta. 

Se, että ei ole itseoh-
jautuvaa, niin jää asi-
oita hoitamatta ja on 
vähän huolimatonta. 
(A3) 

Itseohjautuvuuden puute 
näkyy asioiden hoitamat-
tomuutena. 

Sinulla on kuitenkin 
aina puhelin ja voit 
soittaa ja saada sen 
vahvistuksen kolle-
galta… (A6) 

Kollegat tukevat päätök-
sissä tarvittaessa. 

 Tiimi ja työyhteisö 
on tukena ja heiltä 
saa apua. 

On mahdollisuus kysyä 
ja mahdollisuus tehdä 
itsenäisesti ja tämä työ 
mahdollistaa sen. (A1) 

Itsenäinen työ, mutta 
mahdollisuus kysyä apua 
ja neuvoa tiimiltä/työyh-
teisöltä. 

Tai sitten saat kuulla 
työkaverilta että mitäs 
sää olit ajatellut. (B1) 

Palautetta saa työkave-
reilta. 

varmaan juuri siinä, 
että ne asiakkaat sano-
vat: ”Mun hoitaja se on 
hoitanut mua, se on 
paras.” (A1) 

Omahoidettavien kiitolli-
suus. 

Omahoitajuus ja tyy-
tyväiset asiakkaat 
ovat osoitus itseoh-
jautuvuuden toteu-
tumisesta ja onnistu-
misesta. Meillä on omahoidetta-

vat, että jo se että 
kaikki tulee hoidettua… 
(A1) 

Omahoitajuus, missä hoi-
detaan kaikki asiakkaan 
asiat loppuun. 

Asiakkaat odottavat, 
että sinä tulet. (A1) 

Omahoidettavat odotta-
vat omahoitajaa. 

… ja minä luotan si-
nuun. (A2) 

Omahoidettavat luottavat. 

itseohjautuvuus näkyy 
niin, että asiat tulevat 
hoidetuksi ja en muista 
tuleeko niitä kuinka 
paljon niitä valituksia, 

Itseohjautuvuus näkyy asi-
oiden loppuun saattami-
sena, eikä tule valituksia 
asiakkailta. 
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että ei ole tehty sitä 
eikä tätä. (A3) 

Noiden omien (asiak-
kaiden) kanssa sinä 
näet ne ihan eri tavalla 
kuin se kollega. Sinulle 
tulee vähän niin kuin 
laput silmille, että on 
ihan hyvä että käy mui-
takin (hoitajia) ja käy-
täisiin sitä keskustelua 
että oletko huoman-
nut… (A1) 

Tiedon jakaminen asiak-
kaista parantaa asiakkaan 
hoidon laatua 
 

Kuinka saisi sinne 
imautettua sen pienen 
sisäisen yrittäjän, että 
puhalletaan siihen yh-
teen hiileen ja tulisi sitä 
perspektiiviä niihin asi-
oihin. (A6) 

Sisäinen yrittäjyys mah-
dollistaa itseohjautu-
vuutta 

Yhteisöllisyys on it-
seohjautuvuutta 

…kuitenkin että me 
olemme vaarallisten 
lääkkeiden kanssa te-
kemisissä, niin tietyn-
lainen marssijärjestys 
ja hierarkia täytyy olla, 
että ei aina voi ottaa 
hommakseen kaikkia ja 
kaikki voi ottaa vas-
tuuta kaikesta. (A3) 

Ymmärretään hierarkisuus 
osana itseohjautuvaa 
työtä. 

Hierarkiaa tarvitaan 
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Liite 5. Analyysin luokittelurunko 2: Akaan kotihoidon itseohjautuvuuden kehittä-

minen 

ANALYYSIRUNKO: Miten itseohjautuvuutta voisi kehittää Akaan kotihoidossa? 
ALKUPERÄINEN ILMAUS PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Mikä se on sitten, että 
ainakin saatettaisiin tie-
toisuuteen, että tällaisia-
kin pitäisi tehdä… (A1) 

Tiedettäisiin omat työtehtävät. 
 

Tiedon kulun kehit-
täminen. 

Miten lähihoitajien 
itseohjautuvuutta 
voi kehittää Akaan 
kotihoidossa? 

Minä näen, että tiimi ko-
koontuisi säännöllisesti, 
että se kaikki tieto olisi 
sen tiimin jäsenten hal-
lussa eikä vaan joku tie-
tää jotain ja joku toinen 
jotain toista. (A3) 

Tiimien kokoontuminen sään-
nöllisesti, jotta tieto kulkee. 

Kyllä minä mieluummin 
soitan, vaikka minä poh-
din sitä itse niin silti 
minä soitan ja haluan 
sen varmistuksen eikä se 
ole pelkästään minun 
vastuulla. (A1) 

Kysymällä apua itse, jos ei 
tiedä jotain. 
 

Kun mennään uuden asi-
akkaan luo, niin totta kai 
se on varuillaan, että mi-
käs toi on ja jos siitä pu-
huttaisiin enemmän, 
että kyllä minullekin ne 
(asiakkaat) huutaa ja 
kaikki kokee sitä samaa, 
niin se varmaan menet-
täisi merkityksensä, että 
siitä pitäisi vaan puhua. 
(A1) 

Kokemusten jakaminen esim. 
asiakkaista lisää tiedon kulkua 
työntekijöiden välillä. 
 

Minä kaipaan niitä tiimi-
kokouksia. Meillä on ol-
lut tosi vähän, koska se 
on sellainen missä voi 
yhdessä vähän suunni-
tella niitä asioita ja 
meillä on se totuus, että 
kaikki ei osallistu tiimiin. 
(A3) 

Tiimikokousten säännöllinen 
kokoontuminen lisää tiedon 
kulkua. 

…jo pelkästään sen ta-
kia, että se itseohjautu-
vuus näkyy myös siinä, 
että tehdään paljon yk-
sin päätöksiä, niin sitten 
se olisi se tiimi sellainen 
missä voisi neuvotella 
minkälaisen päätöksen 
voisi seuraavalla kerralla 
tehdä ja sinulla on myös 
siitä tiimistä tukea ja 
määrätynlaista turvaa-
kin. (A1) 

Tiimikokouksissa saa vertaistu-
kea ja tiedon vaihtoa muuten 
yksin tehtävälle työlle. 
 



88 

 

…kaikki eivät ikinä ehdi 
kokoukseen, vaikka ovat 
töissä ja sitten eivät 
tiedä mitään. (A5) 

Yksilöiden halu osallistua ko-
koukseen ja etsiä käsitellyt tie-
dot. 

Kyllä minun mielestäni 
ainakin tieto kulkee aika 
hyvin, kun on paikalla 
itse; on tiimissä ja on 
henkilökuntapalaverissa 
ja osallistuu keskustelui-
hin niin aika hyvin on 
ajan tasalla. Tämä on 
just sitä itseohjautu-
vuutta, että huolehtii 
itse, että oppii. (A2) 

Jokaisella on oma vastuu tie-
don hankkimisesta olemalla 
läsnä palavereissa tai kysy-
mällä jälkikäteen käsitellyt ai-
heet. 

…kun se avoin keskus-
telu on hyväksi… (A5) 

Avoin keskustelu on hyväksi. 

…kommunikaatio kai-
kella tapaa… (A1) 

Kommunikointi parantaa tie-
don kulkua. 
 

Nyt on kyllä ollut se on-
gelma että meillä ei ole 
ollut sairaanhoitajaa, 
kun sairaanhoitaja tekee 
sitä puolikasta työaikaa, 
niin se ei ole paikalla… 
(A3) 

Tiedon kulku paranee, jos sai-
raanhoitaja on tavoitettavissa. 

…kyvykkyys eli uskotaan 
siihen, että me osataan 
tämä homma ja minä 
mietin sitä sillain että, 
millä sitä sitten vaali-
taan, niin koulutukset 
ovat hirveän tärkeitä 
siinä, että se ammatti-
taito säilyy ja pysyy, että 
uskaltaa sitten tarttua 
niihin kaiken maailman 
haavoihin. (A4) 

Koulutus lisää kyvykkyyttä to-
teuttaa ammattitaitoa. 

Koulutus ja tiedon li-
sääminen mahdollis-
tavat itseohjautu-
vuutta ja sitä tulisi 
tarjota eri keinoin. 
 
 

Sitten nuo koulutukset 
oli näitä miten sitä itse-
ohjautuvuutta voi kehit-
tää. (A4) 

Koulutus kehittää itseohjautu-
vuutta. 

Kun tietäis että mitkä 
koulutukset ikään kuin 
olisi tarpeellisia, niin var-
maan voisi vaikka jonkun 
kyselyn pistää, että jo-
kainen laittaisi lapun… 
(A3) 

Oikein kohdennettuja koulu-
tuksia tarvitaan 

Se on jokaisen omalla 
vastuulla ja täytyy pyy-
tää sitten jos haluaa jo-
tain erityistä oppia tai 
oppia jotain juttuja, hoi-
totoimenpiteitä tai mitä 
vaan. Ei niitä kukaan tuo 
sinulle vaan sinun pitää 
itse toimia aktiivisesti ja 

Itseohjautuvuutta pystyy ke-
hittämään omalla aktiivisuu-
dellaan ja tietoa hakemalla. 
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sitähän se itseohjautu-
vuus on (B4) 

Minä kaipaisin konkreet-
tisesti sellaista, että 
siellä olisi vaikka joku ih-
minen, jolla olisi oikea 
avanne (A1) 

Käytännönläheistä koulutusta 
kaivataan. 

Monet pyysivät päästä 
mukaan, että saisiko he 
tulla kertaamaan sitä 
(katetrointia), niin totta-
kai, ilman muuta opetin. 
(A1) 

Opetetaan toinen toiselle ja 
jaetaan tietoa. 

Noita haavanhoito-, ka-
tetrointi- ja avannekou-
lutuksia voisi pitää oma 
työntekijä matalalla kyn-
nyksellä, ettei olisi niin 
kauheata järjestämistä, 
juuri tällaiset perusasiat. 
(A5) 

Omalta työpaikalta kouluttajia 
käytännön aiheisiin. 

Sellaiset koulutuksetkin 
olisi ihan hyviä, että sai-
raanhoitajat pitäisi ka-
tetroinneista ja kaikista 
hoitotoimenpiteistä 
mitkä sitten ahdistaa, 
esim. haavanhoidoista ja 
se auttaa hoitajia hoita-
maan haavat samalla 
lailla, niin hoito on tasa-
laatuisempaa sitten. (B5) 

Kotihoidon sairaanhoitajat voi-
sivat järjestää työpaikalla kou-
lutuksia työntekijöille, jolloin 
työn laatu tasoittuu. 

Nähtäisiin sitä toisten 
ammattitaitoa ja kaikilla 
on tosi hyviä ideoita ja 
ammattitaitoa mitä voisi 
jakaa. (B5) 

Kaikilla työntekijöillä on am-
mattitaitoa jaettavaksi 

Sellaisia mahdollisuuksia 
koulutukseen ei aina-
kaan ole nyt ollut, koska 
on korona ja ne (koulu-
tukset) on tietysti mak-
sullisia. (B5) 

Korona on vienyt mahdollisuu-
den kehittää, samoin hinta rat-
kaisee kehitysmahdollisuuksia 

Mahdollisuudet koulut-
tautumiseen tai opiske-
luun työaikana on aika 
vähäiset ja ne pitäisi sit-
ten erikseen pyytää (B5) 
--- sekin täytyy osata itse 
pyytää, koska työn jaka-
jakaan ei voi millään tie-
tää, että pitää vaan roh-
kaista mieli ja kysyä. (B4) 

Työaikana kouluttautuminen 
vaatii järjestelyjä ja siihen tar-
vitsee itse pyytää aikaa toimin-
nanohjaajalta. 

Sellaiset ohjeet tylsille 
hetkille, että lue vaikka 
tästä tätä materiaalia tai 
opiskele tästä tällaista 
juttua, jotain nettisivuja 

Tauoille ei ole ohjeita mistä 
voisi tietoa hakea/ opiskella. 
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tai linkkejä mitä vois kat-
sella, että ei menisi ihan 
hukkaan. (B5) 
Meillä on erilaiset tiedot 
ja taidot. (A4) 

Työntekijöiden erilaiset tiedot 
ja taidot. 

Sekin jos löytäisi, että 
tässä on hyvä koulutus 
kaikille kotihoidon työn-
tekijöille niin ei varmaan 
tule mieleen, että voisi 
tuoda siitä tietoa sitten 
eteenpäin. (B1) 

Hyvistä ja edullisista koulutuk-
sista tarvitsisi enemmän tie-
toa. 

Sillä ajalla kun ei ole 
töitä voisi katsoa koulu-
tusasioita --- se listan 
(koulutusosoitteista) yl-
läpitäminen voi olla 
haastavaa, kun kuka sitä 
sitten päivittää, että se 
olisi oikeasti hyödyllinen 
lista. (B5) 

Kotihoidon työssä olosuhteet 
vaihtelevat ja luppoaikoihin 
olisi hyvä olla olemassa ”kou-
lutuspankki”, mihin voisi ajan 
tullen mennä 

Minulla on jotenkin sel-
lainen kuva, että kaikki 
yrittää ihan paniikissa 
pistää kaiken ylös, että 
varmaan on käynyt kai-
killa, mutta sitten vahin-
kojahan sattuu, kun ol-
laan ihmisiä (A3) 

Suvaitsevaisuus kollegan vir-
heitä kohtaan. 
 

Työntekijöiden sosi-
aaliset taidot autta-
vat itseohjautuvuu-
den toteutumisessa 

…mutta sitten minä olen 
laittanut tähän tällaiset 
yleisetkin eli vähän jo-
tain vuorovaikutusjuttua 
niin kun miten toimi-
taan… (A2) 

Vuorovaikutustaidot ovat osa 
työpaikan toimivuutta. 

Pitää näyttää hyvää esi-
merkkiä (A5)  

Omalla esimerkillä pystyy vai-
kuttamaan. 

…että aina pyritään 
eteenpäin ja saamaan 
sitä itsevarmuutta siihen 
työhön, mutta että älä 
ota minusta mallia älä 
ole niin kun minä, ole 
oma itsesi. (A1) 

Oma hoitajapersoona vahvis-
tuu työvuosien myötä. 

perustarpeita oli tämä 
yhteisöllisyys eli me tar-
vitaan toisista ihmisistä 
ja haluamme kokea että 
meistä välitetään. (A3) 

Yhteisöllisyyden kehittäminen 
on itseohjautuvuuden perus-
tarve. 

ja niin kuin sanoit siinä 
alussa siitä sisäisestä 
yrittäjyydestä niin juuri 
se, että puhalletaan sii-
hen yhteen hiileen, jotta 
työyhteisö menee 
eteenpäin eikä niin että 
minulla on hyvä olla. 
(A2) 

Yhteisöllisyyden kehittäminen. 
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ehkä moni ajattelee 
juuri sillain että no se 
kuuluu tuolle tiimille niin 
minä en koske että ne 
(toinen tiimi) saa hoitaa 
(A2) 

Yhteinen vastuun kantaminen. 

…joku voi ajatella sen 
niin, mutta kyllä minä 
kerron että se keittiön 
siivous kuuluu kaikille 
(A4) 

Vastuun jakautuminen yhtei-
sesti kaikille. 

ehkä yksi sellainen olisi 
suvaitsevaisuus, että 
ymmärrettäisiin, että 
tuo on nyt laiskempi 
kuin minä eikä minun 
tarvitse siitä hermostua. 
(A3) 

Suvaitsevaisuus kollegoita 
kohtaan. 

Se on niin ehkä sellainen 
persoonakohtainen tai 
henkilökohtainen omi-
naisuus se kehittäminen 
ja jos työyhteisö on sel-
lainen avoin ja me-hen-
kinen niin niin ehkä siinä 
on mahdollisuuksia 
enempi olla ja sanoa pa-
lautetta. (A1) 

Me-henkisyys lisää palautteen 
antamisen mahdollisuutta 
 

Palautteen antami-
sen ja vastaanotta-
misen merkitys 

…antamaan palautetta… 
(A4) 

Palautteen antaminen 

…ja sitten toisaalta se 
palautteen vastaanotta-
minen. (A3) 

Palautteen vastaanottaminen. 

…olisi hyvä joku sellai-
nen palauteboksi. (A5) 

Positiivisen palautteen boksi. 
 

Siellä laatikossa vois olla 
sekä positiiviset että ne-
gatiiviset palautteet mo-
lemmat. (A3) 

Palauteboksin perustaminen. 
 

…nousisi niitä epäkohtia 
ja toisaalta välittyisi po-
sitiivinen palaute enem-
män. (A1) 

Palauteboksi -kokeilu. 
 

Tuleeko siitä sitten sel-
lainen valitusloota --- to-
kihan sille voi antaa 
mahdollisuuden ja sitten 
ottaa sen pois jos se ei 
toimi. (A5) 

Palauteboksi -kokeilu. 
 

Toki se ei ole sen pa-
lauteboksin tarkoitus, 
että jotain ruvettasi 
siellä haukkumaan, 
mutta jos sieltä voisi 
nostaa esiin jotain asiaa. 
(A1) 

Palauteboksi -kokeilu. 
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…miten sinä sanot nega-
tiivisen palautteen vit-
tuilematta tai niin ettet 
loukkaa. (A1) 

Negatiivisen palautteen anta-
minen vittuilematta. 

Se vähän väkisinkin ke-
hittyy asiakkaiden myötä 
ja sekin kuinka ankaria 
työkaverit on sinulle ja 
mitä sinulta vaaditaan 
että ei päästetä siitä 
mistä aita on matalin 
vaan puututaan niihin 
epäkohtiin. (B5) 

Itseohjautuvuus kehittyy asi-
akkaiden/työn myötä ja työstä 
saatavan palautteen myötä. 

Olisihan sellainen ano-
nyymi laatikko paljon 
helpompi laittaa negatii-
vista palautetta. (B1) 

Palautelaatikko auttaisi epä-
kohtiin puuttumisessa. 

Se varmaan riippuu 
työntekijästä kuinka us-
kaltaa antaa palautetta, 
minä en välttämättä 
sano kaikille, mutta toi-
set sanoo aina kaikille. 
(B4) 

On yksilöllistä kuinka uskaltaa 
puuttua epäkohtiin. 

Se on vähän noloa 
mennä jollekin työkave-
rille vinkuun, että pakko-
han sitä on uskaltaa sa-
noa ja sitten ne on 
nokka solmussa, kun ei 
halua kuulla mitään ne-
gatiivista. (B3) 

Ei haluta valittaa turhasta eikä 
saada toista suuttumaan. 

Se on persoona kysymys 
että, jos on kovin kiltti 
niin on vaikea sanoa. 
(B2) 

Kiltin on vaikeampi puuttua 
epäkohtiin. 

…ja sitten perehdytys te-
hokkaaksi. (A2) 

Perehdytyksen kehittäminen 
tehokkaaksi. 

Perehdytys koulut-
taa uudet työnteki-
jät työpaikan toi-
mintakulttuuriin 

jos sinulle sanottaisiin, 
että tämä on sinun työ-
paikkaohjaaja tai sellai-
nen kun sinä tulet kesä-
töihin niin sinä voit tälle 
ihmiselle soittaa ensisi-
jaisesti, että se toinenkin 
tietää että nyt tämä 
(työntekijä) on minun, 
että tulisiko siitä kivampi 
olo jos saa soittaa taval-
laan luvan kanssa. (A4) 

Perehdytystuutoritoiminnan 
kehittäminen. 

niin tai sitten olisi sellai-
nen ryhmä (tuutoreita), 
että heille voi soittaa 
ihan kenelle tahansa, 
kyllä joku aina on vuo-
rossa tai ei nyt välttä-
mättä ihan aina. (A5) 

Perehdytystuutoritoiminnan 
kehittäminen. 

mulla ollut tässä muuta 
kuin perehdytys ja se oli 

Perehdytyksen kehittäminen 
lisää itseohjautuvuutta. 
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näistä miten sitä itseoh-
jautuvuutta voi kehittää. 
(A3) 
Tulee heti mieleen tämä 
perehdytys siinä on yksi 
sellainen, että aina riit-
tää kehittämistä, että se 
ei ole koskaan oikein 
kohdallaan jos ei muuta 
niin sitten ei ole ketään 
kenellä olisi aikaa opet-
taa (A2) 

Perehdytyksen kehittäminen. 

vieri- tai tuutoritoimin-
taa pitempään, että olisi 
jotenkin matalampi kyn-
nys perehtyjälle, niin 
ehkä hänkin osaisi olla 
aktiivinen ja jos hän 
osaisi paremmin itse ky-
syä ja olla vastuussa siitä 
et hän oppii sitä asiaa 
(A5)  

Perehdytystutoritoiminnan ke-
hittäminen. 

Minusta tuntuu, että 
tuollainen tuutori-
homma vois olla aika te-
hokas. (A3) 

Perehdytystutortoiminta voisi 
olla hyvä. 

Minulle tuli mieleen, siis 
minä olen niin natsi niin 
natsi, mutta tuli tästä 
mieleen vielä kun noi-
den tiimin kokoontumis-
ten nimeen vannon, että 
huomasin viime tiimissä 
että kimppakurikin on 
hyvä. (A3) 

Ryhmäkurin merkitys asioiden 
hoitamisessa. 

Muita itseohjautu-
vuutta kehittäviä 
asioita 

…tietynlainen marssijär-
jestys ja hierarkia täytyy 
olla että ei aina voi ottaa 
hommakseen kaikkia ja 
kaikki voi ottaa vastuuta 
kaikesta, eikä tarvitse-
kaan. (A3) 

Tarvitaan hierarkia taustalle. 

…sinä olet nuori ja si-
nulla ei ole elämänkoke-
musta, niin sinä et voi 
nähdä kaikkia ja sinulla 
jää asioita tekemättä, 
niin ethän sinä vaan 
tiedä kaikkea mitä pitää 
tietää, että se vaikuttaa 
itseohjautuvuuteen se 
elämänkokemus ja ikä ja 
koulutus. (A4) 

elämänkokemuksen, iän ja 
koulutuksen kasvattaminen/li-
sääminen 

…kun lääkelistassa on 
ruksi väärässä kohdassa 
ja se pitää korjauttaa 
sairaanhoitajalla… (A5) 

Lääkelistan korjaus lähihoita-
jan tekemänä 
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Liite 6. Analyysin luokittelurunko 3: Tiedon kulun ja perehdytyksen kehittyminen 

ANALYYSIRUNKO: Perehdytyksen ja tiedon kulun kehittyminen 

ALKUPERÄINEN ILMAUS PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA 
Minun mielestä Mu-
kana-viesti on kaikkein 
paras, koska se tavoittaa 
heti ja siihen on helppo 
reagoida äkkiä ja sen 
pystyy lukemaan siinä 
kohtaa kun on sopiva. 
(B4) 

Tiedonkulun paras ka-
nava on Mukana-viesti, 
koska se tavoittaa jokai-
sen heti, sen voi lukea it-
selleen sopivana ajan-
kohtana ja siihen voi 
reagoida heti. 

Tiedon kulun paras 
kanava on mukana 
viesti 
 

TIEDON KULUN TE-
HOSTUMINEN TOI-
MINTATUTKIMUKSEN 
AIKANA 

Se on hyvää, että tietoa 
tulee riittävästi ja se tu-
lee Mukana-viestillä. 
(B3) 

Paras viestintäkanava on 
Mukana-viesti ja tietoa 
tulee saada riittävästi. 

Sähköpostihan on kai-
killa työntekijöillä, mutta 
sitä ei lue käytännössä 
kovin monikaan ja siinä 
jokainen joutuu mene-
mään koneelle aina, että 
ei siitä kyllä tule mitään. 
(B5) 

Sähköposti tiedon kulun 
välineenä on haastava, 
sen käytön mahdollista-
miseksi siitä tulisi olla 
sovellus työpuheli-
messa. 

Hyvää viestin kulussa 
on, että kyllähän jokai-
sella on oma vastuu 
siitä, että lukee ne vies-
tit ja siis lukee ne koko-
naan. (B4) 

Työntekijöillä on vastuu 
tiedon hankkimisesta. 

Kyllä sitä (tietoa) tuli 
paljon, mutta kaikki oli 
asiaa ja voihan siihen 
palata sitten kun on rau-
hallisempi hetki. (B4) 

Tietoa tuli paljon, mutta 
siihen on helppo palata. 

Tiimipalaverien puuttu-
minen on ollut kanssa 
yksi, koska siinä pystyy 
niin hyvin käymään asia-
kasasioita. (B4) 

Tiimipalaverien pois jää-
minen vaikeutti tiedon-
kulkua mm. asiakasasioi-
den hoidossa. 

Palaverikäytäntöjä 
saatiin tehostettua. 

Se että kesätyöntekijät 
tulisi myös tiimeihin mu-
kaan, että nekin kuulisi-
vat samat asiat. (B2) 

Tiedonkulku paranee, 
kun kesätyöntekijät tule-
vat mukaan palaverei-
hin. 

Kun ensiksi kokoonnut-
taisiin yhteen säännölli-
sesti, niin väkisin tulee 
sitä kommunikaatiota ja 
tieto kulkee ja että ne 
ovat niin tärkeitä, ettei 
niitä jätetä pois. (B5) 

Säännöllinen kokoontu-
minen henkilökunnan 
palavereihin lisää tie-
donkulkua ja perehdy-
tystä ja siitä ei saisi luo-
pua ”tärkeämpien” asi-
oiden takia. 

…ei ne edelleenkään 
tule (B3) 

Osa ei edelleenkään 
osallistu palavereihin. 

Sen pitää tulla joltain 
esimieheltä tai sairaan-
hoitajalta tai toiminnan-
ohjaajalta. (B1) 

Tiedottamisen täytyy 
tulla esimiehiltä, sai-
raanhoitajilta tai toimin-
nanohjaajalta. 

Tiedottamisen täytyy 
tulla esimieheltä, sai-
raanhoitajilta tai toi-
minnanohjaajalta 
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…ja sitten yksi ongelma 
oli kyllä, kun toiminnan-
ohjaaja oli pois ja aika 
paljon jäi jakamatta 
asiakastöitä ja sitten se 
käytös alkoi mennä aina 
alemmas ja alemmas. 
(B1) 

Tiedonkulkua parantaa 
toiminnanohjaaja ja hä-
nen sijaisella on iso mer-
kitys. 

Toiminnanohjaajan 
rooli on merkittävä 
tiedon kulussa 

Toiminnanohjaaja tuntui 
suosivan yhtä työnteki-
jää ja se harmitti monia 
ja lisäksi hänen (toimin-
nanohjaajan) käytös oli 
niin kiukkuista, ettei 
sinne voinut soittaa. 
(B5) 

Toiminnanohjaajan käy-
tös joko edistää tai ra-
joittaa tiedonkulkua ja 
hän tarvitsee osaavan si-
jaisen. 

Minulla ei ole ollut mi-
tään negatiivista sanot-
tavaa sen (toiminnanoh-
jaajan sijaisen) suhteen. 
mutta aika moni koki ty-
lyä käytöstä. (B4) 

Toiminnanohjaajan sijai-
sella on merkitystä tie-
don kulkuun. 

Me ollaan oltu vähän 
heitteillä, kun meillä ei 
ole ollut täällä sairaan-
hoitajaa ja muutaman 
kerran kun  olisin tarvin-
nut sairaanhoitajan neu-
voja jotakin asiaa var-
ten, niin  ei ollut pai-
kalla. Minä ajattelin, 
että siirrän asian siihen, 
kun sairaanhoitaja tulee 
takaisin. (B4) 

Sairaanhoitajien poissa-
olo vaikeuttaa tiedon-
kulkua. 

Sairaanhoitajan rooli 
tiedon kulussa 

On kyllä ollut vähän 
haastavaa noiden sai-
raanhoitajien kanssa se 
tiedonkulku ja kuka on 
missäkin alueella, me ei 
todellakaan tiedetä kun 
soittaa jollekin ja ne sa-
noo, että ei tämä kuulu 
minulle soitelkaa toi-
selle. (B1)  

Tiedonkulkua hidastaa, 
kun ei ole tietoa mistä 
alueesta kukin sairaan-
hoitaja vastaa tai jos sai-
raanhoitaja ei ota vas-
tuuta. 

Kun tiedottaminen on 
ollut hyvin vähäistä niin 
sitten on tämmöisiä, 
että joku kuulee joltain 
yhden jutun ja sitten se 
lähtee kiertämään, että 
sillä tiedottamisella pys-
tyttäisiin vähän karsi-
maan sitä huhupuhei-
den kiertämistä. (B1) 

Tiedottamista on ollut 
vähän ja vähäinen tie-
dottaminen saa huhupu-
heet kiertämään. 

Liian vähäinen tiedot-
taminen mahdollistaa 
huhupuheet 

Kaikki se (tiedottami-
nen) oli sellaista tarpeel-
lista ja siinä oli kaikki 
oleellinen ja tietoa tuli 
riittävästi. (B2) 

Koronakevään tiedotta-
misessa oli kaikki tarvit-
tava tieto. 
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Meillä ei ole ollut edes 
mitään kysymyksiä, kun 
silloin kun tällaiset oh-
jeet tuli niin niitä men-
nään, kunnes seuraavat 
ohjeet tulee. (B4) 

Samoja ohjeita noudate-
taan niin kauan, kunnes 
uusista ohjeista tiedote-
taan. 

että jos nyt ei hetkeen 
ole tullut muutoksia mi-
hinkään, niin voisi vaikka 
sanoa että sinä ja sinä 
päivänä annettu ohjeet 
ovat vielä voimassa, 
ettei kukaan siinä välillä 
keksi muuttaa niitä 
omasta päästään. (B4) 

Myös siitä tulee tiedot-
taa, jos tilanne on ennal-
laan. 

…tai sitten kuittaus aina 
että asiat ennallaan. 
(B3) 

Tarvitaan myös tieto, jos 
asiat eivät ole muuttu-
neet. 

Esimerkiksi tästä muut-
tamisestakin oli, että 
kun joku oli kuullut jol-
tain että joku oli sano-
nut että ei muutetak-
kaan, niin sitä sitten. 
(B1) 

Huhupuheet lähtevät 
liikkeelle, kun ei ole oi-
keaa tietoa asioista. 

(Keskusteltiin tiedon ku-
lun teemasta) Oli sellai-
nen turvallinen olo, että 
täällä on joku joka pitää 
meistä huolta ja me 
vaan tehdään täällä se 
meidän oma hom-
mamme ja joku muu te-
kee siellä oman hom-
mansa ja homma toimii. 
(B1) 

On turvallista, että tie-
dotetaan ja pidetään 
huolta työntekijöistä ja 
luo tunteen, että asiat 
ovat hallussa. 

Lisääntynyt tiedon 
kulku koettiin turval-
liseksi ja hyväksi 

Se (tiedottaminen) oli 
ihan jees välillä tuntu 
sitten se koronatiedotta-
minenkin, että joka 
päivä tulee uudet mutta 
parempi sekin että tie-
detään missä mennään 
ja ei eletä epätietoisuu-
dessa. (B5) 

Koronakevään tiedon-
kulku oli hyvää, vaikka 
tietoa tuli paljon ja se 
muuttui useasti. 

Kun omahoitaja on pois, 
niin sitä ei ole miten-
kään sovittu missään 
että mitä ylimääräistä si-
nun työtehtäviin kuuluu 
tai kuka niitä omahoita-
jan asioita hoitaa jos aja-
tellaan, että neljän vii-
kon päästä tulee sitten 
omahoitaja. (B1) 

Omahoitajan lomalla ei 
ole selvää kuka hoitaa 
tämän asiakkaiden asiat 
vai siirtyykö ne omahoi-
tajan paluuseen. 

Erilaisia ohjeita kaiva-
taan selventämään 
käytäntöjä ja paranta-
maan tiedon kulkua. 

Se on aiheuttanut häm-
mennystä ja en tiedä liit-
tyykö se tähän tiedon-
kulkuun, että jos joku 

Työntekijän sairastuessa 
viikonloppuna ei ole sel-
keää kirjallista toiminta-
ohjetta. 
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työntekijä viikonloppuna 
soittaa että ei tule aa-
mulla töihin niin toimin-
taohjeet että mitä teh-
dään. (B1) 

Työntekijä sitten muuta-
maan kertaan soitti sil-
loin kun yksinään meni 
ja kysyi jotain, että var-
maan ihan hyvä että 
siinä on se muutama 
jolle soittaa ja helpompi-
han se on sitten soittaa, 
kun on edes jutellut. 
(B2) 

Tutorperehdyttäjät ovat 
hyviä, koska he tulevat 
kasvoilta ja nimeltä tu-
tuksi, mikä helpottaa ky-
symistä jatkossa. 

Perehdytystä edistää PEREHDYTYKSEN KE-
HITTYMINEN 

Minusta se on hyvä, kun 
saa tehdä useamman ih-
misen kanssa niin sitten 
saa kerättyä itselleen so-
pivan paketin siitä, 
vaikka se vaati sitä omaa 
pohdintaa, mutta sitä-
hän pitää kuitenkin olla. 
Saa sitten kerätä ne hel-
met siitä. (B4) 

Perehdytyksessä hyvää 
on tutortoiminta, joka 
kehitti perehdytystä, eri 
perehtyjät antavat pe-
rehtyjälle eri asioita jol-
loin perehtyjä saa enem-
män. 

Minä sanoin. että onko 
päivystys täällä ja mi-
nulle vastattiin: ”kyllä 
on, mutta siellä on hen-
kilö pitkässä päivässä, 
niin me otimme sen ta-
kia puhelut tänne.” (B4) 

Perehtyjä osoittaa itse-
ohjautuvuutta. 

Hän (perehtyjä) itse eh-
dotti, että otanko puhe-
lut (B5) 

Perehtyjän itseohjautu-
vuus. 

Ihan hyvin siitä käytiin 
sitä perehdytysloma-
ketta läpi jo, niin jätin 
sen lopun toisen pereh-
dyttäjän vastuulle ja 
totta kai vastasin kysy-
myksiin. (B2) 

Toinen tutorperehdyt-
täjä aloittaa ja toinen 
jatkaa perehdytystä ja 
perehdytys sujuu hyvin. 

Sitten kun se (perehdy-
tys) on yhtenä päivänä 
jonkun vastuulla ja toi-
sena päivänä toisen vas-
tuulla niin sitten se hy-
vin äkkiä siirtyy siihen 
että se on sen perehdyt-
täjän omalla vastuulla se 
oppiminen. (B1) 

Perehdytys on mennyt 
hyvin, mutta perehtyjiä 
on ollut useita ja loppu-
jen lopuksi vastuu pe-
rehtymisestä on pereh-
tyjällä. 

Se on tietysti vähän 
outo tilanne, kun men-
nään kaksin asiakkaalle, 
että ehkä sitten kun he 
menee yksin niin he saa 
ihan rauhassa tutustua 
asiakkaisiin. (B1) 

Perehtyjän rooli asiak-
kaalla on erilainen kuin 
työntekijän yksin men-
nessä. 
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Jos yhden kerran sanoo, 
että pitää esitellä it-
sensä, niin se ei välttä-
mättä sillä yhdellä ker-
taa välttämättä tartu. 
(B1) 

Perehdytyksessä tarvit-
see toistaa asioita, jotta 
perehtyjälle jää asiat 
mieleen. 

Meillä on niin monen-
moista persoonaa täällä 
hoitajina, että se olisi 
kyllä ihan hyvä mennä 
aina useamman mu-
kana. (B3) 

Eri perehdyttäjät anta-
vat erilaisia asioita pe-
rehtyjälle, mikä on hyvä. 

Sekin varmaan liittyy tä-
hän perehdyttämiseen 
ja uusien työntekijöiden 
tulemiseen, että kyllä-
hän nekin aistii että us-
kaltaako tuolta kysyä 
mitään. (B1) 

Työntekijöiden kohtelu 
perehtyjiä kohtaan vai-
kuttaa perehtymisen on-
nistumiseen. 

On ollut sellainen yksi 
työntekijä, joka on ollut 
sijaisena ja on sitten mi-
nun mielestä vähän pe-
lotellut näitä kesätyön-
tekijöitä. (B3) 

Työntekijöiden käytös 
saattaa olla pelottavaa 
perehtyjiä kohtaan. 

Perehdytystä estää 

He (perehtyjät) eivät us-
kalla kysyä niin se on mi-
nun mielestä se mitä yri-
tettiin, että kun olisi ne 
tutorperehdyttäjät, jotta 
heiltä voisi kysyä kaikkea 
mahdollista, mutta mi-
nun mielestä kyllä ei 
kysy. (B1) 

Tutorperehdyttäjillä ko-
ettiin madaltaa perehdy-
tettävien kynnystä kysyä 
asioita, mutta yksi koke-
mus oli ettei se autta-
nut. 

Kesälomansijaisia jännit-
tää ja vähän on sellaista 
arkuuttakin, että mitä 
siihen puhelimeen vas-
tataan, jos se soi. (B3) 

Perehdytettävää jännit-
tää työn alussa. 

Aika vähän on sitä itse-
ohjautuvuutta, että mie-
luummin mietitään itse 
hiljaa jossain että miten-
köhän tämä menee eikä 
soiteta. (B1) 

Perehtyjät eivät kysy ak-
tiivisesti, on vähän itse-
ohjautuvuutta. 

…ettei kehtaa myöntää 
että minä en tiedä. (B4) 

Perehtyjä ei kehtaa ky-
syä, jottei näytä tietä-
mättömyyttään. 

…ja kesätyöntekijät ha-
kevat lohtua ja turvaa 
toisistaan. (B1) 

Perehtyjät hakevat tur-
vaa toisistaan. 

Varmaan aika paljon ne 
kesätyöntekijät sitten 
keskenään toisiltaan ky-
selevät. (B2) 

Perehtyjät hakevat tur-
vaa vertaisistaan. 

…kun on niitä ensimmäi-
siä päiviä, niin pitäisi sitä 
tietoa ja ajatusmaailmaa 
niille saada ajettua läpi, 

Alussa on paljon tietoa, 
mitä pitäisi saada väli-
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niin sitten ne jossain vai-
heessa päivän mittaan 
kyllästyy siihen ja ne al-
kavat katsella muualle ja 
itse yrittää vaan papat-
taa ja kertoa mahdolli-
simman paljon asioita ja 
perustella että miksi 
näin tehdään. (B1) 

tettyä perehtyjille ja tie-
don määrä voi olla han-
kala sisäistää. 

…kun ei tiedä mitä ne jo 
tietää, niin voiko sitä ky-
symiseen rohkaisemista 
jollain lailla painottaa. 
(B5) 

Perehdyttäjä ei tiedä pe-
rehtyjän tiedon tar-
peita/tasoa. Perehdyttä-
jät korostavat kysymisen 
tärkeyttä. 

Yksi oli sitä mieltä, että 
mikä ihmeen perehdy-
tys, niin hän oli ollut sai-
rauslomalla ja siinä mie-
lessä mulla tuli mieleen, 
että kuinka relevanttia 
hänen palautteensa sit-
ten siitä perehdytyk-
sestä on. (B4) 

Perehdytettävä ei ollut 
kokenut saaneensa pe-
rehdytystä, mutta oli ol-
lut sairauslomalla työ-
suhteen alussa. 

 


