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KOTIHOIDON ARKI

Tältä näyttää yksi kotihoidon päivän sisältö ”pikaversiona”:

Asiakkaat, uudet ja vanhat, yksilölliset tarpeet, omaiset, hoitolaitokset, 
neuvonpidot, puhelut, pahosut, hoket, hosut, asiakaskäynnit, tilaukset, 
peruutukset, ilmoitukset, työvuorosuunnitelmat, toteumat, asiakaslistat, 
muutokset, korjaukset, lääkärit, inrit, verenpaineet, hoidot, hoitotarvikkeet, 
ateriat, turvapuhelimet, pesut, saunat, kauppa-asiat, avaimet, apuvälineet, 
liikunta, kuntoutus, asunto, sosiaalityö, edunvalvoja, laskut, maksut, perintä, 
Rondo, Tane, sairauspoissaolot, lomat, sijaisuudet, selvittelyt, Populus, tauot, 
autot, matkat, huollot, Pegasos, RAI, Ehko, Ehta, vastaanotot, tilastoinnit, 
kirjaaminen, koodit, koulutukset, sähköposti, palaverit, suunnitelmat, KanTa, 
KanSa, lait, suositukset, valvonta, lausunnot, valitukset, vastineet, esityslistat, 
Dynasty, ohjeet, kriteerit, hankinnat, kehittäminen, Tatas, Peti, Pelti, Sosjory, 
Jory, lautakunta, KH, KV, neuvonta, ohjaus, tiimi, alue, aamuvuoro, iltavuoro, 
tiedonvaihto, riskit, turvallisuus, huolenpito.

Yhteiseen keskusteluun: ajatuksia ja ideoita toimintatapojen muutoksista, joilla 
voidaan auttaa kotihoidon toteuttamista tässä hetkessä
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Kotihoitopalvelut

Kotihoitopalvelut ovat kaiken ikäisten kuntalaisten palveluja, lapsiperheistä vanhuksiin. 

Palvelujen tämä lainsäädännöllinen perusta on jäänyt usein huomioimatta, kun paine 

ikääntyneiden palveluissa on ollut kasvava. Avun tarve on tosiasiallinen eri ikäryhmissä.

Ikääntyneiden toimintakyky ja terveys ovat olennaisesti parantuneet viimeisen 

parinkymmenen vuoden aikana. Valtaosa ikäihmisistä asuu kotona ja keskeisimmät 

palvelut heille järjestetään avopalveluina. Haasteellisia ovat muistisairauksien tuomat 

avun tarpeet, kotiin tarvittavat uudet palveluratkaisut ja asumisen eri vaihtoehdot. 

Ennaltaehkäisevät toimilla, elinympäristön, asumisen ja liikenteen esteettömyydellä sekä 

teknologialla on merkittävä osa kuntalaisten toimintakyvyn ylläpitämisessä. 

Palvelukulttuurin muutos entistä asiakaskeskeisemmäksi jatkuu. 
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Toimintakulttuuri

Auttamistyön kulttuuri on vahva osa kotihoidon kulttuuria

- erityispiirteet menneiltä sukupolvilta 

- jatkuvaa tuottamista omalla luovalla toiminnalla

- asiakkaan näkökulma: henkilökohtainen tarve apuun, perustarpeet

- työntekijän näkökulma: osaamisen ja taitojen käyttö asiakkaiden hyväksi

- organisaation näkökulma: tuotettujen palvelujen riittävyys, inhimillisyys, 

tehokkuus, järkevyys

- yhteiskunnan näkökulma: huolen pitäminen kansalaisista

Case: miltä kotihoito näyttää tutkimuksissa?
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Ikääntynyt asiakas kotihoidossa:
ympärillään monialainen palveluverkosto ja yhteistyö

ASIAKAS LÄHEISINEEN
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Lapsiperhe kotihoidon asiakkaana:
palveluverkosto muuttuu, yhteistyön tarpeet pysyvät

ASIAKASPERHE
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Toimintakulttuuri työyhteisöissä

Kotihoidon arjessa joka päivä ratkaistavia asioita:

- ristipaineet

- keskittyminen

- muistaminen

- organisoiminen

- monimuotoisuus

- muuttuvat tilanteet

- ratkaisukeskeisyys

Case: miksi kaikki kuitenkin sujuu paljoudesta huolimatta?
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Johtamisen haasteet kotihoidon työssä

Lähtökohtana
• Palvelualueen luonne – jatkuvaa toimintaa ”kaikkien kanssa”
• Osaaminen ja oppiminen – pakotetusti, ajoitetusti vai odotetusti?
• Valvontaa ja tukea – molempia tarvitaan, vaikka hetkeksi hellittäisikin
• Talouden ja tarpeiden ristipaineet – kuntien sisäiset prioriteetit

Kehittämispolut henkilöstön kanssa
• Päivittäistyön tekeminen: tehokkuus ja laadukkuus vaatii välilliseen työhön 

liittyvää karsimista, tiivistämistä ja logistiikkaa
• Optimoitujen palaverien hyöty: informatiiviset istunnot, pelisäännöt, 

tulevat ja suunnitteilla olevat asiat myös ennakkokäsittelyyn 
• Yhteiseen puheeseen ottaminen: tartutaan asioihin, kun alkaa tulla 

”kohinaa” (yhteiset viestit, ohjeet, infot, mielipiteen vaihdot)
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Johtamisen haasteet palvelukokonaisuudessa

Kotihoidon johtaminen johtajan näkökulmasta:

- palvelujen ja henkilöstön johtamisen lisäksi
viranhaltijavelvoitteet päätöksineen (asiakkaat, yritykset)
lainsäädännölliset ja muut hallinnolliset vastuut/ valmistelut
strategiat, jalkauttamiset, ohjeet
talouden vastuut
kilpailuttamisen laaja kirjo
laskut, ostot, sopimukset, neuvottelut
tilastot, selvitykset, raportoinnit
tiedottaminen, edustaminen

- työaika ja ”sähläysaika” yhteen laskien muodostuva kokonaisaika

Vaatii hermoja ja huumoria
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Johtamisen ja muutostyön vaiheita Ylöjärven kotihoidossa, matkan varrelta:

• vuosi 2007: työkierto, pois päällekkäisistä kirjaamisista, koulutukset, säännölliset tyhy-päivät, 
lapsiperheiden palvelut enemmän esille

• vuosi 2008: RAI, omien palaverien uudistaminen, toimintaohjeiden päivittäminen, asiakastyön 
arviointia ja kehittämistä, työajan seurantaa, dialogiin oppimista

• vuosi 2009: suurpalaverien karsiminen, uusien ohjelmien käyttöönottoa, kehittämispäivien 
mukaan tulo, varhaisen puuttumisen toimintatapojen käyttöönottoa

• vuosi 2010: aluerajat uusiksi, uudet tilat, henkilöstön sijoittelut uudella tavalla, vastuunjakoa 
uudella tavalla, nimettyjä vastuutehtäviä, tulospalkkio, jatkuvat koulutukset, lääkehoidon 
osaaminen

• vuosi 2011: esimiestyön kehittämistä, uusia palveluavauksia, luottamuksen kasvattamista, 
monitahoisen yhteistyön arviointia ja uusia ehdotuksia asiakaspalvelujen sujumiseksi, uudet autot, 
sairauspoissaolojen radikaali väheneminen

• vuosi 2012: edellisenä vuotena toteutettujen muutosten optimointia, eri sektoreiden välisen 
moniammatillisen yhteistyön suunnitelmia ja kehittämistä, kotiutustoiminnan uudistuksia

• vuosi 2013: toiminta- ja laatukäsikirja, alueiden yhteispalaverit, säästöjen etsimistä: realismia ja 
uusia suunnitelmia turvata palvelut toimintakykyisinä

• vuosi 2014: tulossa mm. mobiilit, aikaperusteinen laskutus, HOKE, Kanta jne.jne.
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Toimintakulttuurin muutos tarvitsee tuekseen selkeän näkymän: tuota 
kohti olemme menossa ja teemme tavoitteista totta yhdessä. 
Johtaminen toimii muutoksen moottorina. 

Työyhteisöjen muutosvoimavarat ovat aina lopulta yhdessä tekemisessä 
ja suunnittelussa. Myös raskaimmankin kritiikin ja muutosvastarinnan 
takaa tulee tarkkaan kuuntelemalla esille asioita, jotka voivat olla 
avain ratkaisujen ja ideoiden kehittymiselle.

Hyvässä yhteishengessä voidaan saada paljon aikaan, vaikka se ei heti 
ulkopuolelta katsoen siltä näyttäisi.

Kiitos!


