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Digitaalisten palvelujen ja teknologian kehitys on mahdollistanut uusien sosiaali- ja tervey-

denhuollon palvelujen kehittämisen entistä integroidummaksi ja laadukkaammaksi asuin-

paikasta riippumatta. Sote-palvelut ovat kehittyneet siihen suuntaan, että laitoshoitoa pure-

taan ja asiakkaille tuotetaan yhä suurempi osa palveluista heidän omaan kotiinsa. Tämä 

asettaa kotona asumista tukevan teknologian käyttöönotolle entistä laajemmat tarpeet ja 

mahdollisuudet. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kuinka kotona asumista tukevan teknologian käyt-

töönotto vaikuttaa esimiestyöhön sote-sektorilla. Case-organisaationa toimi Etelä-Karjalan 

sosiaali- ja terveyspiirin kotihoito. Tutkimuksessa selvitettiin mitä osaamisalueita esimiehillä 

tulisi olla teknologian hyödyntämisen yleistyessä, miten esimiesten tulisi tukea työntekijöitä 

teknologian käyttöönotossa, miten esimiehet voivat kehittää teknologialla tuettuja toiminta-

malleja sekä millaisia rooleja esimiehillä tulisi olla. Tutkimus toteutettiin semistrukturoituina 

teemahaastatteluina yhdeksälle kotihoidon toimintayksikön esimiehelle sekä hoitohenkilös-

tön ryhmähaastatteluna. 

 

Tutkimuksen tulosten mukaan kotona asumista tukevan teknologian käyttöönotto asettaa 

esimiehille uusia osaamisvaatimuksia, erityisesti muutosjohtamisen ja aineettoman pää-

oman johtamisen osalta. Esimiehen tulee tuntea teknologiaratkaisujen tuomat mahdollisuu-

det asiakastyössä, osata tukea ja motivoida hoitohenkilöstöä hyödyntämään teknologiaa 

osana palveluprosesseja sekä luoda hyvä tietopohja henkilöstölle, jotta työntekijät voivat 

olla mukana kehittämässä ja omaksumassa uusia toimintamalleja. 
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The advancement of digital services and technology has enabled the development of new 

social and health care services that are increasingly integrated and of higher quality, re-

gardless of the customer’s place of residence. The way in which social and health care 

services have been developed entails the dissolution of institutional care as well as produ-

cing the majority of services for customers at their own homes. As a result, the needs and 

possibilities related to the introduction of technology that supports living at home become 

increasingly extensive. 

 

The purpose of this study was to examine how the introduction of technology that supports 

living at home affects managerial work in the social and health care sector. The home care 

services of the South Karelia Social and Health Care District (Eksote) served as the case 

organisation. The study investigated which areas of competence the managers are required 

to have as the utilisation of technology becomes more commonplace, how the managers 

should support employees in the implementation of technology, how the managers could 

develop the approaches supported by technology, and what kinds of roles should the ma-

nagers assume. The study was implemented as semi-structured theme interviews of nine 

managers at the operational unit of home care as well as a group interview of nursing staff. 

 

Based on the results of this study, the introduction of technology that supports living at home 

sets new competence requirements for managers, particularly in the areas of the change 

management and intellectual capital. Managers must be familiar with the opportunities pro-

vided by the technological solutions in customer work and able to support and motivate 

nursing staff in utilising the technology as part of the service processes. They must also 

help the staff in acquiring a good knowledge base that allows them to be involved in deve-

loping and adopting new approaches. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Viime vuosina sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehitys on vahvistanut kotiin vietä-

vien palvelujen mallia. Tavoitteena on hoitaa asiakkaita yhä enemmän heidän omassa ko-

dissaan. Tämä on lisännyt tarvetta myös teknologian käyttöönotolle asiakkaiden kotona. 

Näitä teknologia ratkaisuja ovat mm. erilaiset kotona asumisen turvallisuutta lisäävät ratkai-

sut sekä lääkityksen valvontaan ja sosiaalisiin kontakteihin liittyvät ratkaisut. 

 

Erityisesti kotihoito, jossa työskentelee hoitoalan ammattilaisia, on muutospaineen alla. Esi-

miestyö vaatii uusia osaamisalueita, joita terveydenhuollon koulutuksen saaneilla esimie-

hillä ja työntekijöille ei koulutuksen kautta ole. On noussut tarve tarkastella esimiestyön uu-

sia vaatimuksia, joita muuttuvat toimintamallit ja teknologian laajeneva hyödyntäminen esi-

miestyölle asettavat. 

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä on kehitetty kotihoitoa viime vuosina voimakkaasti, 

mm. ottamalla käyttöön kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän, joka on vaikuttanut työn-

tekijöiden toimintamalleihin ja työn tuottavuuteen (Groop, 2014. s. 8). Tämän lisäksi kotona 

asumista tukevan teknologian hyödyntäminen laajenee. Nämä muutokset vaativat ja ovat 

vaatineet esimiehiltä uusia taitoja sitouttaa henkilökuntaa alati tapahtuvien muutosten ja 

haasteiden edessä. Tämä tutkimus on toteutettu kotihoidon toimintayksiköiden esimiesten 

yksilöhaastatteluilla sekä henkilökunnan ryhmähaastattelulla. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

 

Tässä diplomityössä tutkitaan asiakaslähtöisen teknologian käyttöönoton vaikutuksia esi-

miestyöhön sote-sektorilla. 

Päätutkimuskysymys onkin: 

- Mitä vaikutuksia kotona asumista tukevan teknologian käyttöönotolla on esimies-

työhön sote-sektorilla? 

 

Alatutkimuskysymyksiä ovat: 

- Mitä osaamisalueita esimiehellä tulee olla teknologian hyödyntämisen yleistyessä 

kotihoidossa? 
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- Miten esimiesten tulisi tukea työntekijöitä teknologian käyttöönoton yhteydessä? 

- Miten esimiesten tulisi edelleen kehittää teknologialla tuettuja toimintamalleja? 

- Millaisia erilaisia rooleja esimiehellä tulisi olla? 

 

1.3 Tutkimuksen eteneminen ja rajaukset 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan muutosjohtamisen, aineettoman pää-

oman johtamisen ja tietämyksen hallinnan teoriapohjaa. Teorian pohjalta on rakennettu tut-

kimushaastattelut, jotka on toteutettu kotihoidon toimipistevastaaville sekä hoitajille teema-

haastattelumenetelmällä. 

 

Tutkimuksessa käsitellään teknologian käyttöönoton vaikutuksia esimiestyöhön, mutta 

muut muutokset, joita sote-sektorilla ja erityisesti kotihoidossa tapahtuu, on jätetty tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Eksoten kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, joka on ammattilaisten työ-

väline asiakastyössä. Tässä tutkimuksessa ei tutkita toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön-

oton vaikutuksia esimiestyöhön. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTALLA OLEVAT YDINKÄSITTEET 

 

2.1 Hyvinvointiteknologia 

 

Tässä luvussa esitetään hyvinvointiteknologian määrittely, määritellään mitä kotona asu-

mista tukeva teknologia on sekä esitellään hyvinvointiteknologian hyödyntämisen nykyti-

lanne kotihoidon osalta. 

 

2.1.1 Hyvinvointiteknologian määrittely 

 

Raappana ja Melkas (2009, s.10) ovat määritelleet hyvinvointiteknologian nykyteknologian 

hyödyntämiseksi ihmisten terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Hyvinvointiteknologia 

voidaan jakaa terveys- ja geronteknologiaan. Geronteknologia on erityisesti ikäihmiselle ke-

hitettyä teknologiaa, joka voi olla aktiivista tai passiivista (Raappana & Melkas. 2009. s. 10). 

Geronteknologia (myös geroteknologia) termi on yhdistelmä termeistä ”gerontologia” eli tie-

teellinen vanhuuden tutkimus ja teknologia, jolla tarkoitetaan tekniikan ja tuotteiden tutki-

musta. Oletuksena geronteknologiassa on, että ikääntynyt haluaa toimia toimintakyvyn va-

jauksista huolimatta itsenäisesti ja osana yhteiskuntaa. Geronteknologiassa on tavoitteena 

hyödyntää ja soveltaa teknologiaa siten, että ikäihmisten ja teknologian välinen kuilu häviää 

ja elämänlaatu paranee. Pääperiaatteena voidaankin pitää ”Design for All” ajattelua, jossa 

kaikki ihmiset iästä tai toimintakyvyn vajauksista huolimatta hyötyvät geronteknologisista 

sovelluksista. (Ahtiainen & Auranne, 2007, s. 10-11). Lähitulevaisuudessa geronteknologi-

alta odotetaankin suurta kehitystä. Erityisesti kaikkialla läsnä oleva teknologia antaa mah-

dollisuuden entistä parempaan ja helpompaan tuotteiden ja palvelujen hyödyntämiseen. 

(Leikas, 2014, s. 24). 

 

Hyvinvointiteknologia on kommunikaatioteknologiaa, jonka tarkoituksena on tukea ja voi-

maannuttaa käyttäjäänsä terveyden ylläpidossa ja toisaalta valvoa ja kontrolloida käyttä-

jäänsä. Hyvinvointiteknologian hyötyjä yksittäiselle käyttäjälle ovat esim. toimintakyvyn 

puutteiden korvaaminen teknologian avulla ja yhteiskunnan tasolla esim. ikääntymisen ai-

heuttaman palvelutarpeen kasvun hillitseminen. (Holzinger et al. 2014. s. 2). 

 

Hyvinvointiteknologiaksi voidaan määritellä niin terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon pal-

velujen piiriin liittyvät ratkaisut. Ratkaisut voivat olla puettavia, implantoitavia tai ympäristön 
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hallintaan liittyviä. Puettava teknologia on yleensä diagnostisia välineitä, kuten erilaiset vi-

taalisuureiden mittaamiseen (verenpaine, syke jne.) tarkoitetut ratkaisut tai kehon liikkeitä 

monitoroivat, puettavat välineet. Usein nämä ratkaisut on tarkoitettu ikäihmisten tai krooni-

sista sairauksista kärsivien henkilöiden terveyden ylläpitämiseen ja monitorointiin. Implan-

toitava teknologia sisältää esimerkiksi verensokeriarvoja koko ajan seuraavan glukoosimit-

tarin, joka myös tarvittaessa annostelee insuliinia käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Myös niel-

täviä kapseleita, jotka seuraavat kehon vitaalisuureita, on kehitetty. Avustava teknologia 

voidaan myös luokitella hyvinvointiteknologiaksi. (Chan et al. 2009. s. 92). Toimintakyvyn 

rajoituksista kärsivien henkilöiden avustavia teknologiaratkaisuja on tarkemmin esitelty kap-

paleessa 2.1.2. 

 

Erityisesti hyvinvointiteknologiasta voivat hyötyä yksin asuvat ikäihmiset, joilla on fyysisen 

tai kognitiivisen toimintakyvyn vajavuuksia ja he tarvitsevat apua päivittäisissä toimissa. 

Harvaanasutuilla alueilla asuvat, joista palveluihin on matkaa paljon tai kotiin vietävien pal-

velujen saatavuus on rajallinen, voivat hyötyä etäpalveluista ja etämonitoroinnista. Krooni-

sista sairauksista, sydän- ja verisuonitaudeista, sydämen vajaatoiminnasta, astmasta, jne. 

kärsivät henkilöt, jotka tarvitsevat kokoaikaista monitorointia, ovat myös hyvinvointiteknolo-

giasta hyötyviä käyttäjäryhmiä. Myös omaiset voivat hyötyä teknologiasta välillisesti, saa-

malla tietoa omaisen voinnista ja päivittäisistä toimista. Tämä voi lisäksi vähentää omaisten 

huolta ja tarkistamisen tarvetta. (Chan et al. 2009. s.93). 

 

Hyvinvointiteknologian hyötyjä ja asiakkaiden tarpeita määrittelevää tutkimustietoa on saa-

tavilla vielä varsin vähän. Lisäksi tutkimukset ovat useimmiten kohdistuneet lyhytkestoisiin 

kokeiluihin, jotka eivät ole kytkeytyneet terveyden- ja sosiaalihuollon toimintaprosesseihin 

tarpeeksi kiinteästi. Tämä voi olla myös syynä siihen, että hyvinvointiteknologian hyödyntä-

minen on vielä pistemäistä ja vaihtelee maittain ja alueittain. Kehitystyö on ollut toistaiseksi 

hyvin teknologiaorientoitunutta, ei niinkään käyttäjälähtöistä, joka näkyy käytettävyyden 

puutteina. Eettiset ja tietoturvaan liittyvät asiat ovat estäneet hyvinvointiteknologian leviä-

mistä laajemmin. Olisi myös tärkeää saada laajemmin hyvinvointiteknologian ratkaisut 

osaksi julkisen terveydenhuollon rahoitusta, jotta uudet toimintamallit saataisiin pysyvästi 

käyttöön. (Chan. 2009. s. 93). 

 

Alla olevassa kuvassa 1 on kuvattu hyvinvointiteknologian ratkaisujen erilaiset näkökulmat 

kotiympäristössä. Tietoa jota hyvinvointiteknologia tuottaa, voi hyödyntää niin teknologian 

käyttäjä itse kuin ammattilaiset terveydenhuollossa. Lisäksi passiivista teknologiaa kuten 

turvallisuutta lisääviä ratkaisuja voidaan valvoa ammattilaisten tai omaisten toimesta.  
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Kuva 1. Hyvinvointiteknologia kotiympäristössä (Chan et al. 2009. s. 95). 
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Tietoturva- ja tietosuoja-asiat nousevat esille puhuttaessa hyvinvointiteknologiasta, koska 

suurin osa ratkaisuista perustuu viestintä- ja tietoteknologiaan. Tietoturvallisuudessa tavoi-

tellaan tiedon luottamuksellisuutta, eli tietoon pääsevät käsiksi vain henkilöt, joilla siihen on 

oikeus, tiedon eheyttä, eli tieto ei saa muuttua tahattomasti tai tahallisesti sekä tiedon saa-

tavuutta eli tieto on saatavilla oikeaan aikaan niille henkilöille, joilla siihen on oikeus. Lisäksi 

tietoturvaa lisääviä tekijöitä ovat tiedon kiistämättömyys, todennus ja pääsynvalvonta. 

Nämä tietoturvakäsitteet liittyvät tietoihin pääsynhallintaan ja valvontaan. (Savola, 2014, s. 

153-154). 

 

Hyvinvointiteknologialla voi olla lähitulevaisuudessa myös yhteiskunnallisesti laajempia vai-

kutuksia. Teknologian laaja hyödyntäminen muokkaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimin-

tamalleja ja päätöksentekoa. Uudet teknologiat ja innovaatiot muokkaavat olemassa olevia, 

vanhalle pohjalle rakentuneita toimintamalleja, ympärillä olevan yhteiskunnan kehittyessä 

ja sitä kautta haastaessa nykykäytäntöjä. (Geels & Schot, 2007, s.400-401). Kuvassa 2 

esitetään miten teknologia ja innovaatiokokeilut voivat muokata nykyisiä toimintamalleja ja 

vaikuttaa sitä kautta pysyvästi toimintaympäristöön. 

 

 

Kuva 2. Monitasoinen näkökulma teknologian rooliin yhteiskunnallisissa muutoksissa. (mu-

kailtu Geels & Schot 2007, s. 401 ja Melkas & Pekkarinen, 2014, s. 219). 
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2.1.2 Kotona asumista tukeva teknologia 

 

Ikärakenteen kehittyessä yhä enemmän vanhuspainotteiseksi on tullut erittäin tärkeäksi eh-

käistä turhia sairaalakäyntejä ja ympärivuorokautisten terveydenhuollon palvelujen käyttöä. 

Koko ajan kehitetään uusia ICT pohjaisia älykkäitä ratkaisuja, joilla ikäihmisien kotona asu-

mista voitaisiin tukea ympäri vuorokauden ja samalla lisätä elämänlaatua. (Chan et al. 2009, 

s. 90-91). Teknologialla pyritään lisäämään hyvinvointia koko ajan pitempään eläville ihmi-

sille, joiden viimeiset elinvuodet voivat olla sairauksien varjostamat (Greenhalgh et al. 2015, 

s. 2). Lisäksi teknologian käyttöönoton tavoitteena on työprosessien sujuvoittaminen (Raap-

pana & Melkas, 2009, s. 9). 

 

Liikkumiskyky on yksi tärkeimmistä toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen mahdollista-

jista. Liikkumiskyvyn rajoitteet, kuten portaiden nousu, ovat ensimmäisiä merkkejä toimin-

takyvyn alenemisesta. Liikkumiskyky voi heiketä äkillisesti tai hiljalleen vuosien saatossa. 

Äkillinen liikkumiskyvyn heikkeneminen tapahtuu yleensä jonkin loukkaantumisen kautta, 

esimerkiksi lonkkamurtuma voi heikentää liikkumiskykyä äkillisesti ja toisinaan myös pysy-

västi. Hidas liikuntakyvyn heikkeneminen voi johtua esimerkiksi lihasvoiman heikkenemi-

sestä. Toimintakyvyn aleneminen on yksi kotona asumista tukevan teknologian laajimmista 

hyödyntämisalueista. (Rantakokko & Suominen, 2014, s. 29). 

 

Kotona asumista tukeva teknologia pitää sisällään erilaisia sensoreita, laitteita ja kommuni-

kaatioteknologiaa, jotka muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla tuetaan kotona asu-

mista ja voidaan tuottaa palveluja suoraan asiakkaan kotiin. Ratkaisut voivat sisältää ter-

veyden seurantaan liittyviä laitteita, joilla esimerkiksi monitoroidaan henkilön vitaalisuureita. 

Lisäksi laitteet voivat olla enemmän sosiaalista tukea antavia laitteita, kuten asumisen tur-

vallisuuteen ja itsenäiseen selviytymiseen liittyvät ratkaisut. Järjestelmien tehtävänä on joko 

lähettää tietoa asiakkaan kotoa terveys- tai sosiaalihuollon ammattilaisille, lähettää muistu-

tuksia terveydenhuollosta asiakkaalle tai lisätä sosiaalisia kontakteja. (Greenhalgh et al. 

2015. s. 1-2). Ympäri vuorokauden tapahtuvan seurannan myötä kerääntyvästä tiedosta 

voidaan myös muodostaa ikäihmisen käyttäytymisen trendejä, joiden avulla voidaan auto-

maattisesti huomioida trendien muutoksia ja mahdollisesti eteen tulevia toimintakyvyn muu-

toksia ja lisätuen tarpeita. (Chan et al. 2009. s. 91). Ratkaisut toimivat ja lähettävät tietoa 

yleensä internetin yli kommunikoiden järjestelmää hyödyntävien ammattilaisten kanssa. So-

siaali- tai terveydenhuollon ammattilaiset tekevät myös päätökset saatujen tietojen pohjalta. 

(Chan et al. 2009. s.90).   Kotona asumista tukevia ratkaisuja hyödynnetään sekä yksityisen 

että julkisen terveydenhuollon piirissä (Greenhalgh et al. 2012. s. 1-2). 
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Kotona asumista tukevan teknologian hyödyntämisen tavoitteena on mahdollistaa ikäihmis-

ten kotona asuminen pidempään ja tätä kautta viivästyttää esim. palveluasumiseen tai te-

hostettuun palveluasumiseen siirtymistä. Taustalla tavoitteena on muuttaa sosiaali- ja ter-

veydenhuollon toimintamalleja laadukkaaseen ja samalla kustannustehokkaampaan suun-

taan. (Greenhalgh et al. 2012. 2). Teknologian käyttöönoton tavoitteena voi olla ennaltaeh-

käistä iän mukanaan tuomia ongelmia, korostaa toimintakyvyn vahvuuksia tai kompensoida 

toimintakyvyn vajavuuksia. Tärkeänä tavoitteena voidaan pitää itsenäisen elämän tukemi-

seen liittyviä ratkaisuja, joiden avulla voidaan siirtää palvelujen tarvetta myöhäisemmäksi. 

(Raappana & Melkas. 2009. s. 10). 

 

Eliniän noustessa, ikäihmisten määrän kasvaessa ja työikäisten määrän pienentyessä, uu-

sia, avustavia toimintamalleja tarvitaan yhä enemmän. Lisäksi ikäihmisten toiveena on 

useimmiten saada asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Tämän vuoksi teknolo-

gian tulee avustaa ikäihmistä kotona asumisessa ja paikata ikääntymisen myötä tulleita toi-

minnan vajavuuksia. Alla olevassa kuvassa 3 on avustavan teknologian luokittelu jaettuna 

vegetatiiviseen, kognitiiviseen ja fyysiseen toimintakyvyn puutteisiin, joita ikääntyminen ai-

heuttaa ja joita voidaan teknologian avulla paikata. 
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Kuva 3. Henkilökohtaisen avustavan teknologian tekninen luokittelu. (D’Angelo et al. 2014, 

s. 185). 

 

Fyysistä toimintakykyä avustavia teknologiaratkaisuja voivat olla esim. liikkumista avustavat 

ratkaisut, jotka auttavat vaikkapa oman auton tai julkisen liikenteen saavuttamista tai autta-

vat sängystä nousemisessa. Kognitiivista toimintakykyä avustavia ratkaisuja, joita esimer-

kiksi muistiongelmista kärsivät tarvitsevat, ovat erilaiset muistutukset, kalenterit ja liikku-

mista avustavat ja mahdollistavat laitteet, kuten GPS-paikantimet. Vegetatiiviset ratkaisut 
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ovat elintoimintojen ylläpitämiseen liittyviä ratkaisuja, jotka toimivat joko invasiivisesti tai no-

ninvasiivisesti, tällaisia ratkaisuja ovat mm. nesteytyksestä tai ravinnosta muistuttaminen. 

(D’Angelo et al. 2014, s.185-188). 

 

Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen mahdollistaa, ennen hyvin sairaalakeskeisen hoi-

don siirtymisen, yhä enemmän ihmisten omiin koteihin kustannustehokkaasti ja samalla 

käyttäjäystävällisesti. On kuitenkin huomioitava, että jokainen loppukäyttäjä on yksilö ja tek-

nologian tulee muuntautua jokaisen tarpeisiin sopivaksi, jotta niiden hyöty voidaan saada 

täysimääräisenä käyttöön ja samalla tyydyttää loppukäyttäjiä. (Chan et al. 2009. s.96). 

 

Greenhalgh et al (2015, s. 2-3) listaa artikkelissaan syitä jonka vuoksi hyvinvointiteknolo-

gian hyödyntäminen on toistaiseksi jäänyt vielä vähäiseksi. Ensimmäiseksi artikkelissa nos-

tetaan esille, että ei voida luottaa, että teknologialla voidaan muuttaa tulevaisuuden terveys- 

ja sosiaalipalveluja. Toiseksi on olemassa edelleen eettisiä kysymyksiä, joita ei ole rat-

kaistu. Useimmiten hyvinvointiteknologiaa kehittävät tietotekniikan ammattilaiset ilman klii-

nistä osaamista, tämä johtaa monesti käytettävyyden kannalta huonoon tulokseen. Useista 

sairauksista kärsivien ihmisten on hankala käyttää ratkaisua tai he eivät edes ymmärrä mi-

ten ratkaisua tulisi käyttää. Kehitysvaiheessa tulisi myös paremmin ottaa huomioon loppu-

käyttäjien omat vaatimukset ja näkökulmat siitä, kuinka he haluaisivat ratkaisua käyttää. 

 

Greenhalgh et al (2015, s. 7) loppukäyttäjähaastatteluin toteutetun tutkimuksen mukaan 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on hyvin vähän tietoa teknologiaratkaisuista, 

jonka vuoksi he eivät niistä myöskään asiakkaille kerro. Tämä johtaa siihen, että asiakkaat 

eivät luota teknologiaan. Monetkaan organisaatiot eivät ole valmiita hyödyntämään tekno-

logiaa päivittäisessä toiminnassa, josta voidaan vetää johtopäätöksenä, että organisaatioi-

den innovaatiokyky on alhainen. Laajamittaisen teknologian käyttöönoton onnistuminen 

vaatisi edelleen prosessien parempaa optimointia, yhdenmukaistamista sekä laitteiden ja 

ratkaisujen parempaa muuntuvuutta yksittäisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Organi-

saatioiden osalta olisi tärkeää saada vastarintaa teknologiaa kohtaan vähenemään ja sa-

malla käyttöönottovaiheessa panostamaan henkilöresursseja tarpeeksi käyttöönottoon. 

(Greenhalgh et al. 2015, s. 7). 

 

Kun kotona asumista tukevaa teknologiaa otetaan käyttöön, on erittäin tärkeää tuntea ky-

seisen asiakkaan kotiympäristö sekä hänen tarpeensa, jotta voidaan varmistua teknologian 

hyödyistä. Kaikille asiakkaille teknologiaratkaisuja ei kuitenkaan voida muokata käyttökel-
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poisiksi ja se tilanne on hyväksyttävä. Tämä voi johtua, joko asiakkaan toimintakyvyn puut-

teista tai teknologiatoimittajan ratkaisun joustamattomuudesta. Monet teknologiyritykset 

ovat lukittautuneet liiaksi tiettyihin ratkaisuihin ja heidän on mahdotonta joustavasti vaihtaa 

esim. yhtä laitetta, jos asiakkaan tarpeet sitä vaatisivat. (Greenhalgh et al. 2015, s. 9-10). 

Käyttöönoton yhteydessä on myös koulutettava asiakkaat ymmärtämään ja osassa tekno-

logioista myös käyttämään teknologiaa. Ikäihmisten koulutuksessa tarvitaan toistoja ja ker-

tausta, mutta toki ikäihmisilläkin on yksilöllisiä eroja oppimistavoissa. Lisäksi uuden oppi-

mista voi edistää tai haitata oma halu oppia ja omaksua uusia tietoja ja taitoja. (Ruoppila, 

2014, s. 45). 

 

Teknologian hyödyntäminen tarjoaa suuret mahdollisuudet luoda asiakkaita paremmin pal-

veleva ja samalla kustannustehokas hoitoketju kotihoitoon. Kotona asumista tukevaa tek-

nologiaa käyttöön otettaessa tulisi ratkaisun olla helppokäyttöinen ja vastata asiakkaan tar-

peita realistisesti sekä olla samalla asiakasläheinen. Teknistä tukea tulee olla saatavilla 

helposti, jotta käyttöönotto ja käyttö sujuisivat mahdollisimman helposti. On myös tärkeää, 

että käyttöönottovaiheessa teknologia kytketään osaksi perusprosesseja, jotta se jää pysy-

vään käyttöön. Lisäksi käyttäjäpalautteen pohjalta olisi hyvä pystyä jatkokehittämään rat-

kaisua ja sitä kautta tekemään teknologiasta vielä paremmin asiakkaita, omaisia ja hoitajia 

palveleva kokonaisuus. (Greenhalg et al. 2015, s. 12-13). 

 

2.1.3 Hyvinvointiteknologian hyödyntämisen nykytila kotihoidossa 

 

Kotihoidon rooli ikäihmisten palvelujen tuotantomallina on vahvistunut viimeisen kymmenen 

vuoden aikana voimakkaasti. Ikäihmisille halutaan tuottaa mahdollisimman pitkälle palvelut 

kotiin. Samalla tarve hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia perinteisen kotihoidon tu-

kena on tullut tärkeäksi. Kotihoidon asiakkaiden ikä on korkea, jonka vuoksi suurella osalla 

asiakkaista ei ole kokemusta teknologian käytöstä. Tämä vaikeuttaa teknologian hyväksyn-

tää tässä asiakasryhmässä. Kun teknologian käyttöönotolla tavoitellaan hyvinvoinnin lisää-

mistä, sairaalajaksojen vähenemistä ja elämänlaatua, täytyy asiakkaiden hyväksyä tekno-

logialla tuetut toimintamallit, jotta tavoitellut hyödyt saadaan realisoitua. (Or et al. 2011. s. 

51). 

 

Kotihoidossa hyödynnettävän teknologian määrä on kasvanut viime vuosina. Samalla tarve 

yhtenäiselle alustaratkaisulle, jossa kaikki teknologian keräämä tieto on saatavilla, käsitel-

tävissä ja analysoitavissa, on noussut tärkeäksi. Suomessa tällaista ratkaisua ei julkisella 
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sektorilla ole vielä käytössä, mutta yritykset kehittävät parhaillaan ratkaisuja, joita palvelujen 

tuottajat voisivat hyödyntää. 

 

Erityispiirteenä kotihoidon toimintakentässä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lo-

mittuminen, sillä ihmisen hyvinvoinnin kannalta molemmilla on suuri merkitys. Esimerkiksi 

kotiin toimitettu ruoka (sosiaalipalvelu) ehkäisee ravitsemuspuutoksia, jotka vaikuttavat ter-

veyteen. Tämän vuoksi kotihoidon palvelukokonaisuudessa on tärkeää nähdä asiakkaan 

päivittäiset toiminnot ja seurata tuleeko niihin muutoksia, jotka voivat indikoida terveydenti-

lan huonontumista tai parantumista. Kotihoidossa käytettäviä asiakkaan kokonaishoitoon 

vaikuttavia ratkaisuja ovat esimerkiksi lääkemuistuttimet, kaatumishälyttimet, turvarannek-

keet, unen seuranta, vessassa käynnin seuranta ja erilaiset viestintäteknologian ratkaisut. 

Näillä ratkaisuilla voidaan seurata asiakkaan kokonaistilannetta ja toimintakyvyn muutoksia. 

(Turner, 2014, s.158). On kuitenkin huomattava, että edellä lueteltuja ratkaisuja käytetään 

Suomessa kotihoidoissa vaihtelevasti. Lisäksi kaikki asiakkaat eivät tarvitse samanlaisia 

ratkaisuja, vaan teknologia on määritettävä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

 

Or et al (2011, s. 56) tutkimuksen mukaan kotihoidon asiakkaille, jotka uskoivat teknologian 

käyttämisen parantavan heidän mahdollisuuttaan osallistua omaan hoitoon, olivat motivoi-

tuneempia hyödyntämään teknologiaa. Ajan myötä käyttäjät oppivat käyttämään teknolo-

giaa ja samalla käytöstä tuli tapa, jota ei enää ajatellut. Tutkimus osoitti myös, että asiak-

kaan lähipiirissä olevat henkilöt, hoitajat ja omaiset, olivat erittäin tärkeässä roolissa, kun 

teknologiaa otettiin käyttöön ja asiakas muodosti omaa käsitystään teknologiasta. Riippuen 

lähipiirin suhtautumisesta myös asiakas muodosti oman myönteisen tai kielteisen käsityk-

sen omassa mielessään. Myönteisen suhtautumisen muodostumista edesauttaa huomat-

tavasti, kun teknologia vastaa juuri asiakkaan tarpeita ja on helppokäyttöistä. Näin voidaan 

lisäksi varmistaa teknologian jatkuva käyttö. (Or et al. 2011. s. 56-57). Kotihoidon asiakkai-

den lisäksi teknologiasta hyötyvät myös asiakkaiden omaiset ja sosiaali- ja terveydenhuol-

lon ammattilaiset (Turner, 2014, s. 158). 

 

Tepponen (2009, s.174) nostaa väitöskirjassaan teknologian yksinäisyyden ja psykososi-

aalisen tuen riittämättömyyteen yhdeksi ratkaisuksi. Internetin yli voidaan ikäihmisen kotiin 

välittää erilaisia tilaisuuksia, tuottaa kuntoutuspalveluja tai mahdollistaa sosiaalinen kans-

sakäyminen. Kotona asumista ja turvallisuuden tunnetta voidaan tukea turvallisuutta lisää-

villä ratkaisuilla, joita ovat kaatumistunnistimet, ovihälyttimet ja turvapuhelimet. 
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Asiakkaat ja heidän omaisensa ovat nostaneet esille ongelman tiedotuksen hajanaisuuden 

osalta. Useimmiten ikäihmisen hoitoon osallistuu useita hoitajia eri yksiköistä, jolloin tieto ei 

kulje ammattilaisten eikä asiakkaiden/omaisten välillä joustavasti. Tällöin myös informaatio 

teknologiasta ja sen mahdollisuuksista voi jäädä ammattilaisilta kertomatta. Esimerkiksi ko-

tihoidon asiakas, joka asioi myös erikoissairaanhoidossa ja jolla on käytössä teknologiaa, 

voi joutua tilanteeseen, jossa erikoissairaanhoidon ammattilaiset eivät tiedä käytössä ole-

vasta teknologiasta, eivätkä osaa hyödyntää siitä kertyvää tietoa. Lisäksi voi tulla väärinkä-

sityksiä asiakkaan ja ammattilaisen välille, kun asiakas kertoo hänellä käytössä olevasta 

teknologiasta, jota taas ammattilainen ei tunnista. (Turner, 2014, s. 158). 

 

Erityisesti kotiin asennetun teknologian osalta sen teknisten ongelmien ratkaisusta vastaa-

vat usein omaiset. Asiakkailla, joilla ei ole omaisia, jopa pariston vaihto voi koitua isoksi 

ongelmaksi. Näissä tilanteissa kotona vierailevien kotihoidon ammattilaisten tulisi osata rat-

kaista ongelma tai ainakin tietää kuka ongelman voisi ratkaista. Asiakkailla voi olla paljon 

kysymyksiä teknologiasta, joihin kotihoidon työntekijöiden tulisi myös pystyä vastaamaan, 

muuten ratkaisu voi jäädä käyttämättä. (Greenhalgh et al. 2015, s. 11). 

 

2012 tehdyn haastattelututkimuksen mukaan suomalaiset ikäihmiset ovat entistä valmiim-

pia myös maksamaan itse teknologiasta. Noin puolet 400 haastatellusta 75-80 vuotiaasta 

oli valmis kustantamaan teknologiaratkaisuja itse. Erityisesti ikäihmiset olivat kiinnostuneet 

turvallisuuteen, ruokaan ja viihtymiseen liittyvistä palveluista. Turvallisuuteen oltiin valmiita 

panostamaan eniten, eli turvapuhelimista, hälyttävistä lääkekelloista ja sensoreista noin 60 

% vastaajista oli valmis maksamaan itse. (Stenberg, 2014, s. 123). 

 

2.2 Muutosjohtaminen 

 

Muutoksella organisaatiossa tavoitellaan parempaa suorituskykyä sekä yksikön että koko 

organisaation tasolla. Muutoksen tarve organisaatiossa voi olla ajankohtaista, jos henki-

löstö ei ole tehnyt heidän tehtäviään tai on tullut epäonnistumisia ja katsotaan, että on tar-

vetta muuttaa toimintatapoja. Usein organisaation muutostarve lähtee kuitenkin ajan uu-

sista ilmiöistä ympäristössä, kuten teknologian ja digitalisaation kehittymisestä. (Weick & 

Quinn, 1999, s. 362-363). Yleensä muutos on organisaation sisäisten tarpeiden ja ulkoisten 

paineiden yhteinen kombinaatio (Lewin et al. 1999, s. 539). Organisaatiossa muutos voi olla 
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hetkellistä, katkonaista, ajoittaista tai jatkuvaa. Muutoksessa uudelleen organisoidaan or-

ganisaation toimintoja, siihen osallistuvia tahoja ja muutoksen läpivieviä johtajia sekä uu-

delleen allokoidaan heidän resurssejaan. (Weick & Quinn 1999, s. 362-363). 

 

Organisaation muutoksen tulee aina olla strategian mukaista. Episodinen muutos on har-

voin tapahtuvaa, epäjatkuvaa, mutta suunniteltua. Usein episodinen muutos tapahtuu, kun 

maailma ympärillä muuttuu ja muutosta tarvitaan, jotta organisaatio vastaa paremmin sen 

hetkisen yhteiskunnan tarpeita. Esimerkiksi teknologian kehitys voidaan luokitella tähän or-

ganisaation ulkoiseen muutoksen käynnistäjään. Episodinen muutos ei ole organisaation 

kannalta paras muutosvaihtoehto sen epäjohdonmukaisuuden vuoksi. Toimivin organisaa-

tiomuutos on jatkuva ja jossa henkilöstö on mukana muutoksen luomisessa ja sopeutu-

massa muutokseen. Lisäksi muutos kehittää organisaatiota kumulatiivisesti. Tällaisia ide-

aaleja jatkuvan muutoksen organisaatioita on kuitenkin hyvin vähän. (Weick & Quinn, 1999, 

s. 365-366). 

 

Lewinin (1999, s. 545) teorian mukaan ideaali muutosorganisaatio on organisaatio, jossa 

muutos on jatkuvaa, lineaarista, koko ajan etenevää, päämäärätietoista ja motivaationa on 

nykytilan epätasapaino. Organisaation muutoksen onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti 

organisaation historia ja uuden omaksumisen taso (Lewin et al. 1999. s. 545). Jatkuvan 

muutoksen organisaatiossa henkilöstö on tottunut muutoksiin ja muutosten omaksuminen 

on helpompaa. Muutoksella ei varsinaisesti ole alkua eikä loppua. Jatkuva muutos mahdol-

listaa myös improvisoinnin ja nopeiden muutosten tekemisen. Organisaation kulttuuri on 

tärkeässä osassa jatkuvan muutoksen keskellä, koska isoja ja pieniä muutoksia voi olla 

meneillään useita yhtäaikaisesti. Tämä parantaa koko henkilöstön sopeutumiskykyä ja val-

mistaa uusiin muutoksiin. Organisaation avoin muutoskulttuuri mahdollistaa hiljaisen tiedon 

esiintulon ja parantaa näin organisaation työn tehokkuutta. Useimmissa organisaatioissa 

on joukko henkilöitä, jotka ovat valmiita muutokseen ja sopeutuvat siihen helposti. Haas-

teeksi voi kuitenkin muodostua koko ajan muutoksen alla olevan organisaation kaikkien 

työntekijöiden sitoutuminen muutokseen ja niiden hyväksyminen. Tähän haasteeseen voi-

daan vastata kommunikoimalla henkilöstölle muutoksen sisältö, siihen vaikuttavat muut te-

kijät sekä organisaation nykytilan puutteet, jotka hidastavat menestystä. (Weick & Quinn, 

1999, s. 376, 378, 382). 

 

Muutoksia organisaatiossa kehittävät johtajat ja esimiehet vievät muutoksia perustyönteki-

jöiden tiedoksi. Muutoksen toteuttajia ovat kuitenkin työntekijät, joiden tulee sopeutua uu-

teen strategiaan ja tavoitteisiin, viedä muutokset käytäntöön sekä sopeutua muutokseen. 
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Työntekijöiden tunteet ovat myös isossa osassa muutoksessa. Varsinkin muutoksen ensi-

vaiheessa omat tunteet ovat etusijalla. Muutoksen onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti, 

miten työntekijät kokevat muutoksen. Erityisesti muutoksen kynnyksellä tunteilla ja työnte-

kijöiden ensimmäisellä mielipiteellä on paljon vaikutusta, joka voi olla, joko positiivista tai 

negatiivista. Positiiviset tunteet voivat edesauttaa muutokseen sitoutumista, kun taas nega-

tiiviset tunteet johtavat useimmiten muutoksen vastustamiseen ja sitä kautta muutoksen 

läpiviennin hidastumiseen. Tunteiden ottaessa vallan looginen ajattelu jää toissijaiseksi, 

mutta myöhemmässä vaiheessa työntekijä voi uudelleen arvioida muutoksen tarkoitusta ja 

vaikutuksia sekä tätä kautta perustella itselleen muutoksen tärkeyttä. Toiset työntekijät nä-

kevät muutoksen mahdollisuutena, kun taas toiset kokevat muutoksen uhkana nykyiselle 

stabiilille tilanteelle. Yksittäisen työntekijän suhtautumiseen muutokseen vaikuttaa myös 

henkilökohtaiset tavoitteet ja miten muutos suhteessa niihin asemoituu. Myös yhden työn-

tekijän suhtautuminen muutokseen voi vaikuttaa muiden työntekijöiden mielipiteeseen muu-

toksesta ja tätä kautta heijastella joko positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia muutoksen on-

nistumiseen. (Klarner et al. 2011, s. 332-334). 

 

Organisaation ja toimintamallien muutosvaiheessa kommunikaatio on tärkeä osa muutos-

prosessia ja sen onnistumista. Salem (2008, s. 338) nostaa esille artikkelissaan useita kom-

munikaatioon liittyviä asioita, jotka kannattaa huomioida muutosvaiheessa. Muutoksen 

kommunikoinnissa on tärkeää tiedottaa henkilöstölle laadukkaasti. Jos tietoa ei ole saata-

villa tarpeeksi, tieto muutoksesta on puutteellista tai tiedon tulkitseminen on hankalaa, muu-

toksen läpivienti on haastavaa. Tiedottajien, jotka ovat useimmiten organisaatioiden johta-

jia, taidot nousevat muutoksesta tiedottamisessa erityisen tärkeäksi. Heidän tulee esittää 

asiat mahdollisimman selkeästi ja yksiselitteisesti, jotta työntekijät ymmärtävät muutoksen 

syyt, tarpeen ja tärkeyden. Miten yksittäinen työntekijä ymmärtää muutoksesta tiedottami-

sen on myös huomioon otettava asia. Jokainen työntekijä katsoo muutosta ja siitä saatavaa 

tietoa oman kokemuksen ja tavoitteiden kautta. Tästä johtuen jokaisella on hiukan erilainen 

tulkinta muutoksesta ja sen vaikutuksista työhön. Työntekijän luottamus organisaatioon ja 

sen toimintaan sekä mahdollisiin muutosagentteihin vaikuttavat muutoksen onnistumiseen 

sekä siihen, miten työntekijä suhtautuu muutokseen. Salem (2008, s. 338) nostaa artikke-

lissaan tärkeäksi tekijäksi myös huumorin, jota hyödyntämällä muutoksesta kommunikointi 

voidaan kokea kevyempänä. Lisäksi huumori tuo mukanaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 

 

Organisaatio oppii niin töissä olevien yksilöiden kuin koko organisaation kautta. Organisaa-

tion oppimisella ja uudistumisella tavoitellaan kilpailukyvyn ylläpitoa ja parantamista. Orga-

nisaation toiminnan ympärillä koko ajan muuttuva maailma täytyy huomioida ja toiminnan 
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uudistaminen on välttämätöntä, jotta organisaatio pysyy kilpailukykyisenä. (Crossan & Ber-

drow, 2003, s. 1088). Tämä pätee myös julkiseen toimintaan, jota terveydenhuolto suurim-

maksi osaksi Suomessa edustaa. 

 

Organisaation uudistaessa toimintamalleja, tulee ottaa huomioon uudistumisprosessi, jonka 

henkilöstö organisaatiossa käy läpi. Yksittäisen työntekijän tulee ensin käsitellä asiaa ja 

muodostaa uudistuksesta oma käsityksensä. Tämän jälkeen tulee uudistuksen tulkinta-

vaihe, jossa muutos ikään kuin sanoitetaan itselle ja sitä kautta myös muille. Tämä on tek-

nologian käyttöönotto tilanteissa erittäin tärkeä vaihe esimiehille, heidän tulee tässä vai-

heessa pystyä kertomaan uudistuksesta henkilöstölle vakuuttavasti, ymmärrettävästi ja yk-

siselitteisesti. Tämän jälkeen tulee seuraava vaihe, jossa uudistus integroidaan osaksi toi-

mintaa. Integrointi vaatii keskustelua henkilöstön kanssa ja parhaan mahdollisen toiminta-

mallin luomista. Toiminnan vakiinnuttaminen on viimeinen vaihe, jossa jo uudesta toiminta-

mallista kerätyn kokemuksen kautta luodaan vakiintunut strukturoitu toimintamalli. Kaikissa 

edellä luetelluissa vaiheissa voi tulla myös takapakkeja ja eri vaiheissa joudutaan joskus 

palaamaan takaisin päin, jotta uudistus saadaan käytäntöön. Uudistuksen onnistumisen 

kannalta on tärkeää kerätä koko ajan palautetta henkilöstöltä ja tarvittaessa tehdä korjaus-

toimenpiteitä henkilöstön tukemiseksi uudistuksessa. (Crossan & Berdrow, 2003, s. 1090-

1091). 

 

2.3. Aineettoman pääoman johtaminen 

 

Aineettomasta pääomasta käytetään myös termejä älyllinen pääoma, tietopääoma ja osaa-

mispääoma. Aineeton pääoma koostuu henkilöstön osaamisesta, organisaation toiminta-

malleista, organisaation imagosta, immateriaalioikeuksista ja sidosryhmäsuhteista. Sosi-

aali- ja terveydenhuollon alalla suurin resurssi ja menestystekijä on juuri aineeton pääoma. 

Aineeton pääoma voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, joita ovat inhimillinen pääoma, 

suhdepääoma ja rakennepääoma. Aineeton pääoma kattaa organisaatiossa kaiken sen 

mikä ei ole fyysistä tai taloudellista pääomaa. Rajanveto aineettoman ja aineellisen pää-

oman välillä on kuitenkin hankala, esimerkiksi tietojärjestelmien ja tietokantojen jaottelu 

jompaankumpaan ryhmään on haasteellista. Fyysistä eli aineellista pääomaa ovat esimer-

kiksi tuotantolaitteet tai tietokoneet. Yleensä fyysisen pääoman omistajuus on myös helposti 

määriteltävissä. Aineettomassa pääomassa omistajuus on hankalampi määritellä, esimer-

kiksi työtekijän osaaminen on organisaation käytettävissä, mutta yksilö omistaa osaamisen. 
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Aineettomia resursseja voi käyttää yhtäaikaisesti monessa paikkaa, kun taas fyysisiä re-

sursseja voidaan hyödyntää vain yhdessä paikassa kerrallaan.  Lisäksi fyysiset resurssit 

kuluvat, kun taas aineettomien resurssien käyttö ei niitä samalla tavalla kuluta tai ne eivät 

vähene. Aineettomaan pääomaan sijoittaminen on kuitenkin riskialttiimpaa kuin aineelliseen 

pääomaan. Esimerkiksi mainontaan sijoittaminen ei välttämättä lisää organisaation tunnet-

tavuutta, mutta fyysistä pääomaa hankkiessa panostuksella saa jotain, jota voi myös myydä 

eteenpäin. (Lönnqvist et al. 2005, s. 13-21; Covell, 2008, s.94-95; Sveiby, 1997, s. 2). 

 

Aineettoman pääoman johtaminen on yksi johtamisen osa-alue, jossa keskitytään erityisesti 

aineettoman pääoman tehokkaaseen hyödyntämiseen ja kehittämiseen organisaatiossa. 

Organisaatioiden olisi tärkeää varmistaa, että aineetonta pääomaa hyödynnetään tehok-

kaasti ja sen kehittämiseen on luotu sovitut toimintamallit. Aineettoman pääoman johtami-

sen kannalta on tärkeää, että johtajilla on käytössään työkaluja, joilla seurata aineettoman 

pääoman kehitystä ja näin varmistaa organisaation menestyminen myös jatkossa. Aineet-

toman pääoman johtamisen osa-alueita ovat mm. henkilöstön osaaminen, työilmapiiri ja 

organisaation imago. Aineettoman pääoman johtamisen alakäsitteenä voidaan pitää tietä-

myksen hallinta termiä, jota käytetään enemmän operatiivisella tasolla, kun taas aineetto-

man pääoman johtaminen on enemmän strategista toimintaa. Tietämyksen hallinnassa ote-

taan huomioon esimerkiksi tiedon dokumentointi ja varastointi sekä hiljaisen tiedon jakami-

nen työntekijöiden välillä. Aineettoman pääoman johtamisessa käsitellään laajemmin, miten 

henkilöstön osaamista voitaisiin hyödyntää paremmin ja miten kehittää strategisesti tärkeitä 

resursseja. (Lönnqvist et al. 2005, s. 13, 99-101). 

 

Lönnqvist et al. (2005, s.101) on määritellyt aineettoman pääoman viitekehyksen kuvan 4 

mukaisesti aineettoman pääoman ohjaamiseen ja aineettoman pääoman kehittämiseen. 

Viitekehyksessä aineettoman pääoman johtaminen on jaoteltu strategiseen ja operatiivi-

seen tasoon, joissa johtamisen menetelmiä käytetään eri näkökulmista. 
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Kuva 4. Aineettoman pääoman johtamisen viitekehys (Lönnqvist et al. 2005, s. 101). 

 

Aineettoman pääoman alakäsitteenä puhutaan myös sosiaalisesta pääomasta. Sosiaali-

sella pääomalla tarkoitetaan organisaation sisäisiä verkostoja, niiden toimintaa sekä ver-

koston jäsenten yhteyksiä (voimakkuus, sitoutuminen ja hierarkia). Lisäksi sosiaalinen pää-

oman pitää sisällään tietoa siitä, millaisia suhteita työntekijät ovat vuosien kuluessa muo-

dostaneet, erityisesti tarkastellaan luottamusta, odotuksia, velvollisuuksia ja identiteettiä. 

Näiden avulla yksittäinen työntekijä muodostaa oman tavan toimia tässä sosiaalisessa ra-

kenteessa. Aineeton pääoma ja sosiaalinen pääoma ovat kiinteästi yhdessä toimiva koko-

naisuus, jossa hyödynnetään toinen toisiaan. (Kivinen, 2008, s. 45). 

 

Tämän diplomityön kannalta on tärkeä kiinnittää huomiota operatiivisen tason toimintaan, 

jossa pyritään konkreettisesti ratkaisemaan, miten aineetonta pääomaa voidaan hankkia, 

kehittää ja hyödyntää. Aineettoman pääoman ohjaaminen ja kehittäminen ovat kiinteästi 

yhteydessä toisiinsa, mutta niitä toteutetaan organisaatioissa eri tasoilla. Useasti aineetto-

man pääoman johtaminen on osa johtajien toimintaa, eikä sitä ole erotettu omaksi toimin-

naksi. Jotta aineettoman pääoman kehittäminen olisi johdonmukaista, tulee organisaation 

tunnistaa tärkeät aineettomat resurssit ja niiden kehittämistarpeet sekä laatia suunnitelma 

kehittämistarpeiden kattamiseen ja seuraamiseen. (Lönnqvist et al. 2005, s. 101). 
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Monissa organisaatioissa tieto ja aineeton pääoma ovat muodostuneet tärkeimmiksi resurs-

seiksi ja niiden eteen on alettu tehdä tietojohtamisen toimenpiteitä, jotka kuitenkin ovat pää-

osin kohdistuneet tiedon säilyttämiseen, löytymiseen ja hakemiseen. Kuitenkin suurin osa 

tiedosta on hiljaista tietoa, joka on henkilöstön päässä ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. 

Zack (1999, s. 126) nostaakin artikkelissaan esille, että tärkein tiedon kehittämisen tapa on 

tuoda se osaksi organisaation strategiaa ja sitä kautta löytää ne tärkeimmät aineettoman 

pääoman resurssit ja tarpeet, jotka edesauttavat ylläpitämään ja parantamaan organisaa-

tion aineetonta pääomaa. Jotta organisaatio voisi tunnistaa osaamispuutteensa, täytyy stra-

tegiassa pystyä tunnistamaan mitä organisaatio tekee tällä hetkellä ja mitä organisaation 

tulisi tehdä lähitulevaisuudessa. Kun tämä strateginen linjaus on tehty, voidaan määritellä 

mikä on henkilöstön osaaminen nyt ja mitä henkilöstön tulisi osata, jotta voidaan saavuttaa 

organisaation tavoitetila. (Zack, 1999, s. 126, 136). 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla on myös alettu viime vuosina kiinnittää enemmän huo-

miota aineettoman pääoman kehittämiseen ja ylläpitämiseen, koska alan menestymisen 

tärkein tukipilari on aineeton pääoma. Erityisesti uudet hoitomuodot, teknologian lisäänty-

minen ja kustannuskehityksen nousu ovat vaikuttaneet hoitohenkilöstön jatkuvan kehittymi-

sen tarpeeseen ja huomioimiseen. Hoitohenkilöstön inhimillinen pääoma eli tieto, taidot ja 

kokemus lisäävät hoidon laatua, potilasturvallisuutta ja organisaation suorituskykyä, joka 

lisää esimerkiksi rekrytointitilanteissa hoitoalan ammattilaisten kiinnostusta organisaatioon. 

(Covell, 2008, s. 96-98; Carlucci & Schiuma, 2012, s. 88). Aineettoman pääoman kannalta 

on tärkeää, että organisaatiossa työskentelevät tuntevat organisaation strategian ja vision, 

kokevat että heitä kuunnellaan ja heidän toiveitaan otetaan huomioon. Lisäksi koulutukset, 

joissa pyritään lisäämään tiimityöskentelytaitoja sekä tiedottaminen edesauttavat aineetto-

man pääoman kasvamista organisaatiossa. (Carlucci & Schiuma, 2012, s. 87). Terveyden-

huollon organisaatiossa johtamisen täytyy tasapainoilla aineettoman pääoman ja rakenne-

pääoman toimivassa suhteessa, sillä rakennepääoman korostuessa toiminnasta voi tulla 

jäykkää ja ei-innovatiivista. Toisaalta liiallinen aineettoman pääoman korostaminen voi joh-

taa professioiden autonomian ylikorostumiseen ja sitä kautta yksittäisten työntekijöiden vä-

liseen kilpailuun ja liialliseen omien tapojen käyttöön. Professioiden ylikorostuminen tekee 

organisaatiosta haavoittuvan ja johtamisen kannalta lähes mahdottoman toimia. (Kivinen, 

2008, s. 46-47). 

 

Aineettoman pääoman vaikutusta organisaatioiden innovatiivisuuteen on tutkittu ja voidaan 

todeta, että lahjakkaat työntekijät, oppivat organisaatiot ja aineettoman pääoman menes-
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tyksekäs johtaminen edesauttavat huomattavasti organisaation innovatiivisuutta. Innovatii-

visuuden tärkeys on korostunut viime vuosina myös sosiaali- ja terveydenhuollossa kiristy-

vän talouden ja muuttuvan toimintaympäristön myötä. Aineettoman pääoman ja hyvien toi-

mintamallien luominen terveydenhuollon organisaatioissa voidaan nähdä myös positiivi-

sena vaikutuksena innovatiivisuuteen. Ceslan (2015, s. 29-30) tutkimuksessa nousee esille 

erityisesti, että terveydenhuollon organisaatiossa innovatiivisuuden lisäämistä voidaan 

edesauttaa henkilöstöä kouluttamalla, ottamalla henkilöstöä mukaan johtamisprosesseihin 

ja luomalla uutta organisaatiokulttuuria ja -ilmastoa, joka on kehittämismyönteinen ja valmis 

uudistumaan.  

 

2.4 osaamisen johtaminen 

 

Osaamisen johtamisella tarkoitetaan ihmisten johtamista sekä uuden tiedon ja osaamisen 

muodostamisen mahdollisuutta (Alvesson & Karreman, 2001, s. 996). Tavoitteena osaami-

sen johtamisessa on parantaa organisaation tehokkuutta ja kilpailukykyä. 

 

Tiedon ja osaamisen johtamisesta on tullut tietointensiivisyyden myötä tärkeä johtamisen 

malli. Esimerkiksi terveydenhuollon alalla työssä ei enää riitä kapea-alainen osaaminen, 

vaan useimmat työtehtävät vaativat osaamista niin hoitotyöstä kuin tietojärjestelmistä. Tie-

don lisääntyminen asettaa paineen jatkuvalle kouluttautumiselle, mutta koska henkilöstö ei 

voi olla suurta osaa ajasta koulutuksissa, tulee organisaation mahdollistaa sisäistä osaami-

sen kehittymistä johtamisen keinoin sekä koordinoimalla oppimista. (Kivinen, 2008, s. 15-

16). 

 

Osaamisen johtamisen alakäsitteitä ovat oppiva organisaatio ja organisatorinen tieto. Op-

pivana organisaationa pidetään toimijaa, joka on ideaalisesti toimiva ja jolla on taito oppia 

tehokkaasti. Organisaation oppiminen tarkoittaa taas käsitteenä sitä, miten oppimisprosessi 

organisaatiossa tapahtuu. Easterby-Smith & Lyles (2011, s. 4) jakavat tiedon ja osaamisen 

johtamisen sekä organisatorisen tiedon kahteen osaan. Organisatorinen tieto on enemmän 

teoreettisella pohjalla, kun taas tiedon osaamisen johtamisen tutkimus keskittyy tiedon ja 

osaamisen jakamiseen ja hyväksikäyttöön. Kuvassa 5 on esitetty näiden käsitteiden teo-

reettinen suhde. 
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KUVA 5. Tiedon ja osaamisen johtamisen, organisatorisen tiedon, oppivan organisaation ja 

organisaation oppimisen teoreettinen suhde (Easterby-Smith & Lyles, 2011, s. 4). 

 

Yksi osaamisen johtamisen sosiaalista luonnetta korostava soveltamisalue ovat henkilöstön 

koulutusten järjestäminen niin, että henkilöstö saa parhaan mahdollisen perehdytyksen uu-

siin toimintamalleihin. Näissä koulutustilanteissa huomio keskittyy erityisesti organisaatioon 

ja siellä työskenteleviin ihmisiin. (Kivinen, 2008, s. 65). Kotona asumista tukevan teknolo-

gian käyttöönotto vaikuttaa aina henkilöstön osaamistarpeisiin. Henkilöstöllä tulisi olla aikaa 

opetella ja perehtyä käyttöönotettavaan teknologiaan. Oppimista helpottaa, jos perehdytys 

tapahtuu useammassa osassa, jolloin saadaan kertausta ja voidaan vastata koulutusten 

välillä nousseisiin kysymyksiin. Hyvin suunnitellulla koulutuksella voidaan välttää muutos-

vastarintaa. Hyvin rakennetussa koulutuksessa ensimmäisellä kerralla osallistujat saavat 

käyttöönsä sovelluksen tai laitteen ja voivat tutustua siihen rauhassa. Seuraavissa vai-

heissa koulutusta henkilöstöä perehdytetään laitteeseen ja siihen liittyviin toimintamalleihin. 

(Raappana & Tiittanen, 2014, s. 192). 

 

2.5. Tietämyksen hallinta 

 

Tieto voidaan jakaa moneen alakäsitteeseen, joista data on raakatietoa, joka on asiayhtey-

destä irrotettuna merkityksetöntä. Data on tiedon raaka-aine, josta tietoa eli informaatiota 

voidaan muodostaa. Informaationa voidaan pitää tietoa, jolla on merkitys, tarkoitus ja se on 

mahdollista tulkita. (Ståhle & Grönroos, 1999, s. 49). Informaatiosta ihminen muodostaa 
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omien prosessien kautta tietoa, joka on jäsennelty ja merkityksellistä hänen omalle toimin-

nalle. Tiedon tuleekin olla kiinnitetty johonkin kontekstiin, jotta sillä on merkitystä. Voidaan-

kin sanoa, että tieto syntyy oppimisen kautta. Koska tieto on ihmisen synnyttämää siihen 

vaikuttaa aina hänen omat arvonsa ja kokemuksensa. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 57-

59). 

 

Nonaka & Takeuchi (1995, s. 59) mukaan tieto voidaan jakaa kahteen osaan, hiljaiseen 

(tacit) ja eksplisiittiseen (explicit). Eksplisiittinen tieto on täsmällistä ja sitä voidaan helposti 

tallentaa ja jakaa. Eksplisiittistä tietoa ovat esimerkiksi käyttöohjeet ja sovitut toimintapro-

sessit. Hiljainen tieto on ihmisen toimintaan sidottua tietoa, joka on menettelytapoja, ru-

tiineja, arvoja ja tunteita. Hiljainen tieto voidaan jakaa vielä kahteen osaan, kognitiiviseen ja 

tekniseen. Tekninen tieto on henkilön ammattitaitoa ja osaamista. Kognitiivinen tieto muo-

dostuu uskomuksista, arvoista ja omista ajattelumalleista, joita henkilön voi olla vaikea ha-

vaita ja tiedostaa. Kognitiivinen tieto auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään ympärillä ole-

vaa maailmaa. Hiljainen tieto kokonaisuudessaan muodostuu ihmisten kokemuksista, kom-

petenssista ja taidoista, joiden kautta he työssään toimivat ja oppivat koko ajan myös uutta. 

Hiljainen tieto kertyy ja kehittyy ihmisten työkokemuksen kautta. Hiljaisen tiedon siirtämi-

sessä henkilöltä toiselle on tärkeää vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen. Hiljaista tietoa 

pidetään myös yhtenä tärkeänä osana uuden tiedon muodostamisessa ja innovatiivisuu-

dessa. (Nonaka & Takeuchi 1995, s. 59-61). 

 

Osaamista voidaan mitata sillä, mitä kykyjä tarvitaan kyseisten tehtävien suorittamiseen 

konkreettisissa työtehtävissä. Osaaminen on myös taitoa ja persoonaan liittyvää taipu-

musta suorittaa jotkin tehtävät mahdollisimman hyvin. Kun työntekijöiden osaaminen voi-

daan jakaa eri kategorioihin, nähdään miten kyseisiä osaamisalueita voitaisiin hyödyntää 

myös muissa työtehtävissä. Tieto siitä, miten eri tehtävistä voidaan suoriutua, on osa orga-

nisaation jaettua tietoa ja rutiineja. (Kimble et al. 2016, s. 3). 

 

Kimble et al (2016, s. 5) jakaa osaamisen neljään osa-alueeseen: 

• Luokittelu primitiiviseen osaamiseen (yleinen, tekninen ja käyttäytymiseen liittyvä) 

• Luokittelu sovellusalueisiin 

• Taho (yksilö, joukko tai organisaatio) 

• Projektin johtamisen malli ja siihen liittyvä osaaminen 

 

Yllä kuvatun osaamisen neljän osa-alueen kautta voidaan organisaatiossa olevaa osaa-

mista luokitella ja tallentaa myös järjestelmiin, josta se on yhtäaikaisesti kaikkien saatavilla. 
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Lisäksi luokittelun yhteyteen on hyvä lisätä tieto siitä, keillä on osaamista kyseiseen aluee-

seen ja kuinka paljon, kuka tai ketkä ovat kyseisen osaamisalueen asiantuntijoita tai par-

haiten soveltuvia sekä kuinka paljon organisaation tietoa tarvitaan kyseisen tehtävän tehok-

kaaseen suorittamiseen. (Kimble et al 2016, s. 5, 8). 

 

Nykyisin työpaikoilla tiedon ja osaamisen painopiste on siirtynyt yksittäisistä henkilöistä yh-

teisöihin. Osaaminen on myös laajentunut, sillä aiemmin nykytilanteessa olevan toiminta-

mallin suorittamisesta on menty enemmän kehittämiseen ja uuden osaamisen tuottami-

seen. Oman työn ohella työntekijän on tunnettava koko organisaation toimintatavat, ym-

märrettävä asioiden yhteydet ja vaikutukset toisiinsa sekä hahmotettava kokonaisuuksia. 

Tämä asettaa työntekijöille suuremmat vaatimukset kuin ehkä aiemmin on ollut. Puhutaan-

kin tietointensiivisistä organisaatioista, joissa osaaminen näyttäytyy eritavoin organisaa-

tiolle ja yksilölle ja niiden yhdistäminen on haastavaa. (Kivinen, 2008, s. 55; Kimble et al. 

2016, s. 1). 

 

Tietointensiivisten organisaatioiden tulee kiinnittää paljon huomiota tiedon ylläpitämiseen, 

päivittämiseen ja saatavuuteen. Tarpeellisen tiedon on oltava saatavilla kaikille sitä tarvit-

seville nopeasti ja tehokkaasti. Tietointensiivisten organisaatioiden kannalta hiljaisen tiedon 

suuri määrä asettaa haasteen tiedon hallinnalle. Tiedon ja osaamisen ylläpidon kannalta 

organisaatioissa olisi hyvä olla malli tiedon ja osaamisen tallentamiseen ja joustavaan hal-

lintaan. Eksplisiittisen tiedon hallinta ja luokittelu on helppoa ja sitä on tehty organisaatioissa 

jo 1990-luvulta lähtien. Hiljainen tieto on osa työntekijöihin sulautunutta ja ympärillä olevan 

maailman kanssa vuorovaikutuksessa syntynyttä, koko ajan muuttuvaa tietoa. Lisäksi hil-

jaisen tiedon ympärille kehittyy useimmiten työyhteisössä oma kieli ja terminologia kuvaa-

maan tehtyä työtä. Hiljaisen tiedon hallinta järjestelmällisesti on hyvin hankalaa. Tämän 

vuoksi olisikin hyvä siirtää tiedon hallinnan tavoitteet enemmän työyhteisön hiljaisen tiedon 

hallintaan, kuin yksittäisen työntekijän tiedon hallintaan. Kuitenkin tulee ottaa huomioon, 

että tieto muuttuu ja kehittyy innovaatioiden ja yksilön ja/tai organisaation oppimisen myötä. 

Lisäksi osaamisen tarpeet kehittyvät tiedon uudistumisen myötä, joten tiedon ja osaamisen 

järjestelmien ylläpidon pitää olla jatkuvaa ja nopeasti uuteen reagoivaa. Nämä järjestelmät 

kuitenkin auttavat esimiehiä ja johtajia näkemään kuka tai ketkä ovat soveltuvimpia uudis-

tuviin työtehtäviin. (Kimble et al. 2016, s. 2-3, 9-10). 

 

Tiedon hallinnan kannalta julkiset organisaatiot ovat erityisen haasteellisia niiden moninais-

ten rakenteiden vuoksi. Julkisissa organisaatioissa on yleensä useita erillisiä yksiköitä, 
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joissa helposti tapahtuu osaoptimointia ja tiedon ja osaamisen hallinta jää yksikkökoh-

taiseksi. Osaamisen lisäämiseksi organisaatiossa täytyy olla tarkka kuva siitä, mitä organi-

saatiossa tulee osata ja mikä on nykyinen osaamisen taso. Tämä voidaan saavuttaa ana-

lysoimalla organisaatio ja sen yksiköt sekä käymällä läpi työnkuvat, joihin on listattu kysei-

sessä tehtävässä tarvittava osaaminen. Sen jälkeen kartoitetaan nykyisen henkilöstön 

osaaminen ja verrataan sitä työnkuvissa listattuihin osaamistarpeisiin. Näin saadaan koko-

naiskuva siitä, mikä on organisaation osaamisen taso ja missä kohdissa on puutteita. Tä-

män jälkeen voidaan tehdä koulutussuunnitelma näiden puutteiden kattamiseen. (Gaeta et 

al. 2016, s.1-4). 

 

2.6. Teorian koonti 

 

Muutosjohtamisella on läpileikkaava, tärkeä rooli koko organisaation muutosprosessin läpi-

viennin ajan. Aiemmissa luvuissa tarkastellun tieteellisen tutkimuksen mukaan paras muu-

tosorganisaatio on organisaatio, jossa muutos on jatkuvaa, lineaarista, koko ajan etenevää 

ja päämäärätietoista. Muutoksen ajureina toimivat useimmiten organisaation ulkopuoliset 

ilmiöt, kuten nykytilan epätasapaino tai sisäinen kehittämisen tarve (kuva 6). Organisaation 

muutoksen onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti myös organisaation historia, kulttuuri ja 

uuden omaksumisen taso. Jatkuvan muutoksen organisaatiossa henkilöstö on tottunut 

muutoksiin ja muutosten omaksuminen koetaan useimmiten helpommaksi. Jatkuva muutos 

mahdollistaa myös improvisoinnin ja nopeiden muutosten tekemisen. Suurempien ja pie-

nempien muutosten yhtäaikainen eteneminen parantaa koko henkilöstön sopeutumiskykyä 

ja valmistaa uusiin muutoksiin. Organisaatioon juurtunut muutoskulttuuri mahdollistaa hil-

jaisen tiedon esiintulon ja parantaa näin organisaation työn tehokkuutta. Useimmiten orga-

nisaatioissa on paljon henkilöitä, joiden on helppo sopeutua muutoksiin, mutta organisaa-

tioissa on usein myös henkilöstöä, jonka sopeutuminen muutokseen on hankalaa. Muutok-

sen jalkauttamisen onnistumisen varmistamiseksi on tärkeää kommunikoida henkilöstölle 

muutoksen sisällöstä, syistä ja etenemisestä koko muutosprosessin ajan. (Lewin et al. 

1999. s. 545; Weick & Quinn, 1999, s. 376, 378, 382). 

 

Crossan & Berdrow (2003, s. 1090) esittelevät artikkelissaan organisaation oppimisen dy-

naamisen prosessin, joka koostuu neljästä tasosta ja yhdistää aiempia organisaation oppi-

misen malleja. Teoria kuvaa kuinka oppiminen tapahtuu dynaamisena prosessina yksilö-, 

ryhmä- ja organisaatiotasolla. Ensimmäisellä tasolla on työntekijän sisäinen näkemys eli 
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intuitio, joka pohjautuu yksilön kokemuksiin, mielikuviin ja vertauskuviin. Toisessa vai-

heessa tulee tulkinta, jossa yksilö käsittelee ajatuksiaan itsensä sekä työkavereiden 

kanssa. Asiasta alkaa muotoutua myös sanallisesti ilmaistava. Kolmannessa, integraatio-

vaiheessa, alkaa muodostua ryhmän kesken jaettu ymmärrys uudesta toimintaprosessista 

ja toiminta alkaa olla koordinoidumpaa. Viimeisessä, neljännessä vaiheessa uusi toiminta 

alkaa vakiintua ja muodostua rutiiniksi. Toimintamalli on kuvattu ja siihen liittyvät toimenpi-

teet on avattu. (Crossan & Berdrow, 2003, 1090-1091). Toimintamallien vakiinnuttamisen 

lisäksi tarvitaan koko ajan uutta ja kehittyvää osaamista, joka luo esimiehille tarpeen järjes-

tää uusia koulutuksia. On tärkeää ottaa huomioon, että osaamisen johtamisella voidaan 

mahdollistaa sisäisesti osaamisen kehittymistä ja uuden oppimista myös ilman ulkopuolista 

koulutusta. (Kivinen, 2008, s. 15-16). 

 

Samalla kun organisatorinen muutos on vasta ensimmäisessä vaiheessa eli yksilön intuitio 

tasolla, alkaa yksilölle kertyä uudistuksesta hiljaista tietoa. Yksilö muodostaa hiljaista tietoa 

oman ammattiosaamisen, uskomusten ja omien ajattelumallien päälle. Hiljainen tieto raken-

tuukin menettelytavoista, rutiineista, arvoista ja tunteista. Oppimisprosessin edetessä hiljai-

sesta tiedosta alkaa kanssakäymisen kautta muodostua eksplisiittistä tietoa eli täsmällistä 

tietoa, jota voidaan jakaa organisaatiossa. (Nonaka & Takeuchi 1995, s. 59-61). 

 

Oppimista tapahtuu sekä yksilön että organisaation tasolla. Kun oppimista tapahtuu, niin 

aineeton pääoma lisääntyy, mikä taas edesauttaa innovatiivisuuden lisääntymistä. Kun 

työntekijöillä on aineetonta pääomaa ja lisäksi johtaminen tukee aineettoman pääoman ke-

hittymistä, myös organisaation innovatiivisuuden mahdollisuudet lisääntyvät. (Lönnqvist et 

al. 2005, s. 101). 

 

Kuvassa 6 on yhdistetty luvussa 2 käsiteltyjä diplomityön kannalta oleellisia teoreettisia kä-

sitteitä, yhdeksi kokonaisuudeksi kuvaamaan teknologian laajemman hyödyntämisen aset-

tamia vaatimuksia ja toisaalta kehittyvää pääomaa. Kuvassa 6 on yhdessä kokonaisuu-

dessa nähtävissä, kuinka oppiminen yksilötasolta organisaatiotasolle vaikuttaa niin tiedon 

kehittymiseen kuin organisaation innovatiivisuuden lisääntymiseenkin. Lisäksi oppiminen 

lisää aineetonta pääomaa, joka voi olla joko näkyvää- tai hiljaista tietoa.  
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Kuva 6. Organisaation oppimisen vaikutukset tiedon kehittymiseen, innovatiivisuuden ja ai-

neettoman pääoman kasvamiseen sekä toimintamallien muutosta edistävien ja estävien 

tekijöiden kuvaus. (Crossan &Berdrow, 2003, s. 1091; Nonaka & Takeuchi 1995, s. 59-60; 

Ceslan 2015, s. 29; Lönnqvist et al. 2005, s.101, Weick & Quinn, 1999, s. 362-363, muo-

kattu). 

 

Aiemmissa luvuissa tarkastellun tutkimuskirjallisuuden mukaan, muutokset yleisesti sekä 

teknologian käyttöönotto asettavat monia haasteita, joita esimiesten ja ylemmän johdon tu-

lee voida ratkaista. Kun uudistuksesta tiedotetaan ensimmäisen kerran henkilöstölle, heillä 

on olemassa olevia ennakkokäsityksiä asiasta. Erityisesti teknologiaa kohtaan voi olla voi-

makkaita mielipiteitä, jotka voivat joko edesauttaa tai hidastaa uudistusten läpivientiä ja on-

nistumista. Heti muutoksesta kerrottaessa henkilöstölle alkaa muodostua hiljaista tietoa 

omien tulkintojen ja arvojen pohjalta sekä kollegojen kanssa käytyjen keskustelujen kautta.  

Uuden omaksuminen vaatii aikaa paneutua asiaan, onkin tärkeää, että henkilöstöllä on ai-

kaa opetella uutta toimintamallia, mahdollista teknologiaratkaisun käyttöä ja omaksua uudet 

toimintamallit. Tässä vaiheessa työntekijät tekevät omia tulkintoja asiasta ja muutoksesta 

aletaan muodostaa yhteistä tahtotilaa yhdessä esimiehen kanssa (Lewin et al. 1999. s. 

545). Samalla alkaa muodostua explisiittistä tietoa, joka on saatavilla kaikille toimijoille 

(Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 57). Jotta uusi toimintamalli vakiintuu osaksi jokapäiväistä 

toimintaa, vaatii se harjoittelua ja aikaa. Onkin tärkeää, että ylempi johto antaa muutosten 

läpiviennille riittävästi aikaa, jonka jälkeen voidaan vasta tehdä lopulliset päätelmät uuden 
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käytännön hyödyistä ja haitoista. Toki vakiinnuttamisvaiheessa on tärkeää kuunnella hen-

kilöstöä ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä mahdollisimman laadukkaan ja toimivan toimin-

tamallin luomiseksi. Yksiselitteinen, oikea aikainen ja esille nousseisiin kysymyksiin vas-

taava tiedottaminen, huumoria unohtamatta, on osa onnistunutta muutosjohtamista ja esi-

miesten yksi tärkeimmistä tehtävistä läpi koko muutosprosessin. Näin voidaan varmistaa, 

että kaikilla on sama, oikea tieto muutoksesta ja sen tuomista vaikutuksista. (Salem, 2008, 

s. 338-343). 

 

Tässä diplomityössä tarkastellaan erityisesti kotona asumista tukevan teknologian käyt-

töönoton vaikutuksia esimiestyöhön sosiaali- ja terveysalalla. Luvussa 2 esiteltyjen tutki-

musten valossa sekä tutkimustietokannoissa tehtyjen hakujen perusteella voidaan sanoa, 

että teknologian käyttöönoton vaikutuksia esimiestyöhän on tutkittu vielä varsin rajallisesti. 

Tutkimukset ovat keskittyneet suurelta osin selvittämään, miten teknologian käyttöönotto 

vaikuttaa henkilöstöön sekä asiakkaisiin, miten hyväksyttävää teknologian hyödyntäminen 

on asiakkaiden ja henkilöstön keskuudessa sekä mitä vaatimuksia uusien toimintamallien 

käyttöönotto asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Luvussa 2 esiteltyjen teo-

reettisten johtamismallien hyödyntäminen tukee kotona asumista tukevan teknologian käyt-

töönottoprosessien läpivientiä ja antaa esimiehille työkaluja johtamistehtävän menestyk-

sekkääseen hoitamiseen.  
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3 TYÖN EMPIIRINEN TARKASTELUKOHDE 

 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen kannalta olennaisia sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluja sekä esitellään tutkimuksen case tapauksena oleva organisaatio. 

 

3.1 Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteitä 

 

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä perustuu suurelta osin julkisiin pal-

veluihin. Julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjataan valtakunnan tasolta lainsäädännöl-

lisin keinoin. Lainsäädäntö mm. määrittää palvelujen saatavuuteen, tasa-arvoisuuteen ja 

oikeudenmukaisuuteen liittyvät periaatteet. Julkiset sote-palvelut eivät voi lainsäädännön 

vuoksi täysin keskittyä tuottamaan palveluja vain oman strategian ja kustannustehokkuu-

den tavoitteiden mukaisesti. Julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita johtaa vir-

kamiesjohto, jota ohjaavat kunnalliset luottamushenkilöt. Julkinen terveydenhuolto on jul-

kista toimintaa, jossa johtamisen piirteitä sekä mahdollisia ongelmia käsitellään usein julki-

sesti, myös organisaation ulkopuolella. Yksityisessä organisaatiossa nämä asiat ovat liike-

salaisuuksia, joita käsitellään vain sisäisesti organisaatiossa. (Kivinen, 2008, s. 80). 

 

Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto on voittoa tavoittelematonta toimintaa, jonka vuoksi 

julkinen toiminta ei ole asiakasmääristä riippuvaista. Erityispiirteenä julkisessa terveyden-

huollossa ovat palveluiden kysynnän ja tarjonnan haasteet. On tutkittu, että tarjonta lisää 

useimmiten kysyntää, joka johtaa siihen, että kysyntä on aina suurempaa kuin tarjonta. Ky-

synnän kasvu ei kuitenkaan lisää organisaation tuloja. (Kivinen, 2008, s. 81). Kysynnän ja 

tarjonnan epätasapainoisuus lisää tarvetta kehittää uusia kevyempiä toimintamalleja, josta 

tässä tutkimuksessa on otettu tarkastelun kohteeksi kotihoito. 

 

Suomessa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus on järjestetty monikanavaisesti eli 

rahoituksesta vastaavat monet eri lähteet. Suurimpia rahoittajia ovat kunnat, valtio, kotita-

loudet, Kansaneläkelaitos (Kela), työnantajat ja yksityiset vakuutusyhtiöt. Valtio rahoittaa 

sosiaali- ja terveyspalveluja kunnille maksettavien valtionosuuksien kautta. (Seppälä & Pe-

kurinen, 2014, s. 10). 

 

Kotihoito on osa vanhuspalveluja, joka rahoitetaan pääasiassa kuntien, valtion ja kotitalouk-

sien kautta. Kotitaloudet osallistuvat maksuihin asiakasmaksujen ja palvelusetelien oma-

vastuuosuuksien kautta. Asiakasmaksujen enimmäismäärät on määritelty laissa, mutta 
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sote-palvelujen järjestäjät voivat veloittaa myös pienempiä asiakasmaksuja. Vuonna 2012 

asiakkaat rahoittivat vanhuspalveluista 20,9 % ja kotihoidon kuluista 18,7 %. Vanhusten-

huollon kokonaismenot vuonna 2012 Suomessa olivat noin 2,9 miljardia. (Seppälä & Peku-

rinen, 2014, s. 24-25). 

 

3.2 Kotihoidon toimintaympäristö 

 

Kotihoidon käsite on vakiintunut sosiaali- ja terveydenhuoltoon vasta 1980- ja 1990-luvun 

taitteessa. Kotihoito käsitteenä syntyi osana sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistämistä. Tut-

kimuksessa kotihoidolla tarkoitetaan yleensä sosiaalihuoltolaissa (710/1982) ja –asetuk-

sessa määritellyn kotipalvelun ja kansanterveyslaissa (66/1972) määritellyn kotisairaanhoi-

don kokonaisuutta. Kunnallisen järjestämisvastuun alaisuuteen kuuluu kotihoidon lisäksi 

myös osaksi kotihoitoa määritelty omaishoito. Omaishoito on hoito- ja palvelusuunnitelmalla 

ja omaishoitosopimuksella tapahtuvaa neuvontaa ja ohjausta, jota omaishoitaja saa koti-

hoidolta. Kotihoidon palveluihin kuuluvat lääkäri ja sairaanhoitajan palvelut sekä lisäksi en-

nakoiva terveyden edistäminen. Lisäksi kunta voi tarjota muita tukipalveluja, jotka usein 

ovat yksityiseltä sektorilta ostettuja palveluja. Tukipalveluja ovat mm. siivous-, turva-, kulje-

tus- ja saunapalvelut. (Tepponen. 2009. s. 17-19). 

 

Kotihoidossa palvelut tuotetaan asiakkaan omaan kotiin, mikä tarkoittaa sitä, että jokaista 

asiakasta tulee palvella heidän omien yksilöllisten tarpeiden mukaan. Samalla heillä on oi-

keus tuntea elämänsä kotona turvalliseksi ja toimia omien rutiinien mukaisesti omassa 

elinympäristössään. Kotia pidetään myös intiiminä omana tilana, jossa hoitohenkilöstön tu-

lee kunnioittaa ikäihmisen omia päätöksiä ja toimintamalleja. Kotihoidon ammattilaiset joka 

tapauksessa suunnittelevat asiakkaalle hoito- ja palvelusuunnitelman, jota toteutetaan asi-

akkaan omassa kodissa kunnioittaen asiakkaan yksilöllisiä eroja. (Holmberg et al. 2012, s. 

705-706). Ikäihmisen kannalta tärkeimpiä kotihoidon tavoitteita ovat yleinen hyvinvointi, elä-

mänlaatu, toimintakyvyn ylläpito ja kotona asumisen mahdollistaminen (Tepponen 2009, s. 

167). 

 

Suomessa kotihoito on 1990-luvulta 2010-luvulle kokenut suuren muutoksen. Ennen hoi-

vaan keskittynyt kotihoito on enemmän yhdistynyt kotisairaanhoidon kanssa. Lisäksi aiem-

min vain laitoshoidossa tarjottu hoidon intensiteetti voidaan nykyisin tarjota myös kotihoi-

dossa. 1990-luvun alussa kotipalveluja sai yli 65 vuotiaista 9 % ja yli 75-vuotiaista jopa 29 
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%. Tämä oli poikkeuksellisen korkea maailmanlaajuisesti katsottuna. 1990-luvun laman ai-

kana kotipalvelujen kriteerejä tiukennettiin ja vuonna 1995 noin 4,5 % yli 65-vuotiaista ja 18 

% yli 75-vuotiaista oli kotipalvelun piirissä. Samana vuonna luotiin myös uudenmallinen 

säännöllinen kotihoitomalli. 2010 noin 3 % yli 65-vuotiaista ja 14 % 75-vuotiaista oli nyky-

muotoisen kotihoidon piirissä. (Kröger & Leinonen, 2012, s. 319-321). On toki huomioita, 

että samaan aikaan kotihoidon kehityksen kanssa ihmisten elinikä ja terveiden vuosien 

määrä on yli 65-vuotiaiden joukossa kasvanut. 

 

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito integroitiin Suomessa 1990-luvulla. Kotipalvelu oli aiemmin 

sosiaalihuollon alaista toimintaa ja kotisairaanhoito terveydenhuollon toimintaa, jossa hoi-

dettiin tiettyä diagnoosia tai sairautta sairaanhoitajien toimesta. Näiden kahden erillisen or-

ganisaation toimintaa kritisoitiin tehottomana ja useat kunnat päätyivät yhdistämään nämä 

kaksi palvelua kustannustehokkaammaksi kotihoidoksi. Kotihoidon integraation myötä tie-

donsiirto ja asiakkaiden tuntemus lisääntyi. Kotihoidon palveluja tuotetaan kunnissa ja kau-

pungeissa joko julkisella rahoituksella tai osa isompien kaupunkien kotihoidon palveluista 

voi olla ulkoistettu yksityisille toimijoille. (Kröger & Leinonen, 2012, s. 322). 

 

Kotihoidon integraation lisäksi omaishoito on tuotu lähemmäksi kotihoitoa ja samalla tehty 

siitä virallistettua toimintaa. Tutkimusten mukaan omaishoitajilla ja omaisilla laajemminkin 

on ikäihmisten hoidossa suuri rooli. Aikuiset lapset tukevat usein ikäihmisiä päivittäisissä 

toiminnoissa. Ikäihmisten hoidon perhekeskeistyminen on nähtävissä 2000-luvulla. Julki-

nen kotihoito nojaa yhä enemmän omaisten työpanokseen ikäihmisten päivittäisten toimin-

tojen tukemisessa. (Kröger & Leinonen, 2012, s. 323, 325). 

 

Holmberg et al (2012, s. 709) tutkimuksen mukaan kotihoidon asiakkaat haluavat tulla hoi-

detuksi yksilöllisesti ja kokea olevansa tasavertaisia hoitajan kanssa. Lisäksi asiakkaat ko-

kivat, että haluavat saada hoitohenkilöstöltä palautetta päivittäisestä kunnosta. Erityisesti 

tutkimuksessa haastatellut asiakkaat korostivat heidän ja hoitohenkilöstön välistä luotta-

musta. Jos asiakas voi luottaa, että hoitaja auttaa heitä sovitusti ja palveluilla on jatkuvuutta, 

he voivat luottaa kotihoidon toimintaan. Erityisesti asiakkaat halusivat tulla kohdelluiksi ta-

savertaisina ihmisinä, joilla on oma päätäntävalta omassa kodissa. 

 

Kotihoitoon pääsyn kriteerit ovat tiukentuneet 2000-luvulla, mutta samalla palvelujen inten-

siteetti on kasvanut ja useat ikäihmiset, jotka aiemmin olisi hoidettu laitoshoidossa, voidaan 

hoitaa omassa kodissa. Kotikäyntien määrän kasvaessa käyntien pituus on kuitenkin lyhen-

tynyt. NORDCARE tutkimuksen mukaan tämän muutoksen myötä noin 24 % työntekijöistä 
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kokevat, että heillä on liikaa tekemistä ja noin 22 % kokee, että he eivät pysty lyhyillä käyn-

neillä vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. (Kröger & Leinonen, 2012, s. 324). 

 

3.3 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on kuntayhtymä, joka tuottaa sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palvelut Etelä-Karjalan maakunnan asukkaille. Maakunnan väestöpohja on 

noin 132 000. Palvelut kattavat erikoissairaanhoidon-, perusterveydenhuollon-, vanhusten-

, mielenterveys-, päihdehuollon-, suunterveydenhuollon- ja sosiaalihuollon palvelut. Eksote 

tuottaa palvelut yhdeksälle kunnalle, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Parikkala, 

Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. (Eksote 2016). 

 

 

 

KUVA 7. Eksoten organisaatiokaavio. (Eksote 2016). 

 

Eksoten toiminta on jaettu neljään vastuualueeseen, Perhe- ja sosiaalipalveluihin, Terveys- 

ja vanhuspalveluihin, kuntoutukseen sekä strategisiin tukipalveluihin. Koko organisaation 

toiminnasta vastaa hallituksen ja valtuuston ohjauksessa toimitusjohtaja. Organisaatiokaa-

vio on esitetty kuvassa 7. Suurin vastuualue Eksotessa on terveys- ja vanhustenpalvelut, 
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joka kattaa noin 68 % palveluiden kokonaisuudesta. Terveys- ja vanhuspalvelujen yhtenä 

kolmesta tulosalueesta on Hoivan tulosalue, jonka alaisuuteen kotihoito kuuluu. Eksotessa 

terveydenhuoltolakiin perustuva kotisairaanhoito ja sosiaalihuoltolakiin perustuva kotipal-

velu on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi ja palvelun nimenä käytetään kotihoitoa. Koti-

hoidon tehtävänä on tukea yli 65-vuotiaiden kansalaisten kotona asumista, terveyttä, toi-

mintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemi-

sesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista). 

 

Taulukossa 1 on nähtävissä Etelä-Karjalan maakunnan ikärakenne vuonna 2015 sekä vä-

estöennusteet vuosille 2020, 2030 ja 2040. Väestöstä yli 65-vuotiaita oli vuonna 2015 noin 

25 %. Vuoteen 2030 mennessä yli 65-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan jo 30,8 %: 

iin koko Etelä-Karjalan väestöstä. Tämä asettaa suuren haasteen sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelutuotannolle. Tarve kehittää kevyempiä kotiin vietäviä palveluja kasvaa vuo-

teen 2040 asti. 

 

TAULUKKO 1. Etelä-Karjalan väestön ikärakenne sekä väestöennusteet vuosille 2020, 

2030 ja 2040 (Suomen virallinen tilasto (SVT)). 

 

 

 

Eksoten kotihoidon palvelujen piirissä olevia asiakkaita on vaihteleva määrä, mutta sään-

nöllistä kotihoito sai vuoden 2015 marraskuussa 2400 henkilöä. Säännöllisellä kotihoidolla 

tarkoitetaan asiakkaita, joille on tehty hoito- ja palvelusuunnitelma, joka pitää sisällään 

säännöllisen suunnitelman kotihoidon palveluista (Taulukko 2). Taulukosta 2 voidaan 
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nähdä, että vaikka laitoshoitoa on purettu Eksotessa 2010-luvulla ja painopistettä on muu-

tettu raskaammista kevyempiin palveluihin panostamalla kuntoutukseen ja kotona asumi-

sen tukemiseen, ei asiakkaiden määrä säännöllisissä kotihoidon palveluissa ole kasvanut. 

Tämä johtuu kuntoutuksen tehostamisesta sekä kotihoidon kriteerien muutoksesta. 

 

TAULUKKO 2. Etelä-Karjalan alueen säännöllisessä kotihoidossa olevat yli 65-vuotiaat asi-

akkaat ikäryhmittäin. (SOTKAnet-tilasto- ja indikaattoripankki). 

 

 

 

Eksoten strategian visio on ”Toiminatakykyisenä kotona”, jonka taustana on ollut uudistaa 

sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteita ja toimintamalleja. Lisäksi visiolla pyritään vastaa-

maan ikärakenteen muutoksesta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen ja kestävyysva-

jeeseen. Eksoten strategian mukaisesti palveluita keskitetään enemmän alueen asukkai-

den kotiin ja pyritään löytämään palveluja ja ratkaisuja, jotka tukevat kotona pärjäämistä. 

Kuvassa 8 on esitetty Eksoten strategia, jossa vision lisäksi on korostettu kotiin suunnattu-

jen palvelujen tärkeyttä ja palvelumallien kotilähtöisyyttä. Strategiassa on määritelty myös 

Eksoten arvot, jotka ovat: Yhdessä asiakkaan kanssa, Halu ottaa vastuuta, Mutkaton vuo-

rovaikutus ja Rohkeus uudistua. Erityisesti arvo, rohkeus uudistua, on tärkeä niin esimiehen 

kuin työntekijöiden toiminnassa teknologian käyttöönotossa ja uusien toimintamallien kehit-

telyssä sekä käyttöönotossa. Arvossa korostetaan myös uuden teknologian hyödyntämistä 
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osana uusia työskentelytapoja. (Eksoten strategia 2014-2018). Eksoten vuosien 2014-2018 

strategiasta muodostettu näkemys on esitetty kuvassa 8. 

 

  

 

KUVA 8. Eksoten strategia kuva 2014-2018. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tutkimusmenetelmät jaetaan perinteisesti kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen. 

Molemmat tutkimusmenetelmät ovat lähestymistapoja, joiden erottaminen toisistaan voi olla 

haasteellista. Niitä voidaan pitää enemmänkin toisiaan täydentävinä, esimerkiksi kvalitatii-

vista tutkimusta voidaan käyttää kvantitatiivisen tutkimuksen aineiston keräämiseen. Tutki-

musmenetelmä valitaan aina sen mukaan mitkä ovat tutkimusongelmat ja keneltä tieto on 

saatavissa. (Hirsjärvi et al. 2009, 136-137, 184). 

 

Kvantitatiivinen tutkimus perustuu aiemmin luotuihin teorioihin, joista voidaan muodostaa 

tutkimuksen tutkimuskysymykset. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa korostetaan syitä ja sen 

seurauksia, joista voidaan johtaa johtopäätöksiä. Aineistonkeruu vaiheessa kerätään mää-

rällinen numeerinen aineisto, joka käsitellään tilastollisesti. Johtopäätökset kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa tehdään tilastollisen aineiston pohjalta. Lisäksi tulosten merkitsevyys 

testataan tilastollisesti. Kysely on kvantitatiivinen haastattelun muoto, jossa aineisto kerä-

tään standardisoiduilla kysymyksillä ja vastaajajoukko on osa tutkittavaa kohdejoukkoa. 

Esimerkiksi erilaiset galluptutkimukset toteutetaan kyselyn avulla. Kerätty aineisto käsitel-

lään käyttäen kvantitatiivisia metodeja. Kyselytutkimuksen haittoja ovat, että ei voida var-

mistua ymmärtääkö vastaaja kysymykset oikein ja kuinka vakavasti vastaaja suhtautuu tut-

kimukseen. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 139-140, 193-194).  Tämän vuoksi diplomityöni tutki-

musmenetelmänä käytetään laadullisia eli kvalitatiivisia menetelmiä, joita käsitellään seu-

raavissa kappaleissa. 

 

4.1 Laadullinen tutkimusmenetelmä 

 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa aineisto kerätään todellisissa tilanteissa, 

joissa tutkija useimmiten haastattelee ja havainnoi henkilöitä ja tilanteen mukaan tekee täy-

dentäviä kysymyksiä. Aineistoa voidaan kerätä teemahaastatteluin, havainnoimalla, ryhmä-

haastatteluin tai analysoimalla tekstejä ja dokumentteja. Yhteistä näille kaikille laadullisen 

tutkimuksen muodoille on aineistonkeruu menetelmät. Tutkimusjoukko valitaan kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa eikä se perustu satunnaisotantaan. Aineiston käsittelyvaiheessa käy-

tetään induktiivista analyysiä, jossa aineistoa tarkastellaan ja pyritään löytämään odotta-

mattomiakin asioita. Aineiston eri tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja jokaista tapausta 
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pyritään tulkitsemaan sen mukaisesti. Aineistosta pyritään löytämään kielen piirteitä, sään-

nönmukaisuuksia ja ymmärtämään toiminnan merkityksiä. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 163-

164). 

 

Haastattelun eri muodot ovat kvalitatiivisen tutkimuksen perinteisiä tiedonkeruumenetelmiä. 

Strukturoitu haastattelu, teemahaastattelu ja avoin haastattelu, ovat aineistonkeruumene-

telmiä, jossa tutkija on kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan henkilön kanssa. Tämä 

mahdollistaa joustavuuden haastattelun edetessä sekä mahdollisuuden tulkita vastauksia 

paremmin kuin kyselyissä. Tässä tutkimuksessa haastattelu on valittu aineistonkeruume-

netelmäksi, koska halutaan kerätä tutkimusjoukon henkilöt yksilöinä, jotka voivat tuoda 

omia näkemyksiään vapaasti julki. Lisäksi oletuksena on, että vastaukset ovat monitahoisia 

ja vastauksia halutaan selventää ja syventää haastattelun edetessä. Haastattelututkimuk-

sen huonoina puolina pidetään sitä, että sekä haastattelija että haastateltava voivat aiheut-

taa tutkimukseen virhelähteitä. Esimerkiksi jos haastateltava kokee tilanteen itselle uhkaa-

vana tai kokee, että hänen tulee antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. Tällöin voi 

haastattelun luotettavuus kärsiä. Lisäksi tutkijan tulee välttää haastateltavan johdattelua ja 

pyrkiä päinvastoin välittämään kuvaa haastateltavan ajatuksista, käsityksistä ja kokemuk-

sista. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 204-206). 

 

Yksi laadullisen tutkimusmenetelmän käytetyimmistä tutkimusstrategioista on grounded 

theory, jonka Hirsjärvi & Hurme (2011, s. 164) suomentavat ankkuroiduksi teoriaksi. Ank-

kuroidun teorian tavoitteena on muodostaa systemaattisesti kootusta aineistosta teoria tut-

kimuksen tueksi. Tiedonkeruumenetelmät ovat samat kuin muissakin laadullisissa mene-

telmissä, mutta aineiston analysoinnissa on eroja. Ankkuroitu tutkimusstrategia antaa jopa 

mahdollisuuden täydentää tutkimusaineistoa tutkimuksen loppuvaiheessa, jos tutkija kat-

soo tarpeelliseksi edelleen täydentää tutkimuksensa aukkoja. Aineiston analyysi perustuu 

erilaisiin aineiston luokitteluihin, joita nimitetään avoimeksi koodaukseksi, akselikoo-

daukseksi ja selektiiviseksi koodaukseksi. Tässä tutkimuksessa ankkuroitua teoriaa on so-

vellettu väljästi ja koodaustavoista on käytetty avointa koodausta, joka tehdään tutkimuksen 

alkuvaiheessa ja muodostuu tutkijan havainnoista ja arvioista mistä kussakin tutkimuksen 

vaiheessa voisi olla kysymys. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 164-165). 
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4.2 Teemahaastattelu 

 

Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi on valittu teemahaastattelu. Teemahaas-

tattelu on kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, joka asettuu kyselyn ja strukturoimattoman 

haastattelun väliin. Tämän vuoksi teemahaastattelusta käytetään myös nimitystä puolistruk-

turoituhaastattelu. Teemahaastattelussa aihepiirit ja haastattelukysymykset on määritelty 

etukäteen, mutta kysymysten järjestystä ja muotoa voidaan haastattelun edetessä muuttaa. 

Lisäksi tarpeen mukaan voidaan haastattelun edetessä tehdä tarkentavia kysymyksiä ja 

syventää tietoa. Teemahaastattelussa oletetaan, että haastateltavat ovat kokeneet tietyn 

tilanteen, jossa voidaan ottaa huomioon eri henkilöiden tulkinnat asioista ja heidän anta-

mansa merkitykset asioille. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 47-48). 

 

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelut on toteutettu pääsääntöisesti yksilöhaastatteluin. 

Yksilöhaastattelussa tutkija haastattelee yhtä henkilöä kerrallaan. Tutkimuksen aineiston 

täydentämiseksi järjestettiin kuitenkin yksi kotihoidon hoitohenkilöstölle tehty ryhmähaas-

tattelu. Ryhmähaastattelu on vapaamuotoista keskustelua, jossa osanottajat voivat kom-

mentoida asiaa spontaanisti. Tarkoituksena on kerätä tietoa ja huomioita tutkittavasta asi-

asta monipuolisesti. Haastattelija puhuu kaikille haastatteluun osallistuville yhtä aikaa, 

mutta voi myös esittää tarkentavia kysymyksiä yksittäiselle osallistujalle. Haastattelijan rooli 

yksilöhaastattelussa on enemmän keskustella haastateltavan kanssa, kun taas ryhmähaas-

tattelussa rooli on enemmänkin saada aikaan keskustelua osallistujien kesken. Haastatte-

lija pyrkii kuitenkin pitämään keskustelun valituissa teemoissa ja antamaan kaikille osallis-

tujille mahdollisuuden tuoda esille omat mielipiteensä. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 61). 

 

4.3 Haastatteluaineiston keruu 

 

Tämä tutkimus toteutettiin kotihoidon toimintayksiköiden esimiesten yhdeksällä yksilöhaas-

tattelulla sekä yhdellä kotihoidon hoitajien ryhmähaastattelulla. Hoitajien ryhmähaastatte-

luun osallistui kolme hoitajaa, joista kaksi oli lähihoitajaa ja yksi sairaanhoitaja. Kaikki haas-

tattelut tehtiin marraskuun 2016 aikana. Toimintayksiköiden esimiesten haastatteluista seit-

semän toteutettiin henkilökohtaisesti haastattelemalla ja kaksi Skype for Business vi-

deoneuvottelusovelluksen välityksellä. Henkilökohtaiset haastattelut tehtiin esimiesten 

omissa toimintayksiköissä. 
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Yhdeksällä haastatellulla kotihoidon toimintayksikön esimiehellä oli jokaisella hyvin erimit-

tainen kokemus kotihoidon esimiestehtävissä toimimisesta. Pisimmillään työkokemusta oli 

15 vuotta ja lyhimmillään noin 2 kuukautta. Pääsääntöisesti ennen esimieheksi kotihoitoon 

tuloa jokainen oli joko työskennellyt kotihoidossa hoitajana, tiimivastaavana tai ollut esimie-

henä muissa vanhuspalveluihin kuuluvassa yksikössä. Kaikkien esimiesten tausta oli hoi-

totyöstä. 

 

Kasvokkain tehtyyn hoitajien ryhmähaastatteluun osallistui kolme hoitajaa, joiden kokemus 

kotihoidossa työskentelystä vaihteli 5 vuodesta 26 vuoteen. Kaikki olivat kuitenkin työsken-

nelleet suurimman osan työurastaan juuri kotihoidon tehtävissä.  
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA ANALYSOINTI 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset sekä jatkotutkimustarpeet. 

 

5.1 Keskeiset tulokset ja johtopäätökset 

 

Semistrukturoiduissa teemahaastatteluissa kartoitettiin sekä esimiesten että hoitajien nä-

kökulmia siihen, kuinka teknologian käyttöönotto on vaikuttanut esimiestyön osaamiseen, 

rooleihin ja muutosjohtamisen tarpeisiin. Haastattelussa esitetyt kysymykset ovat nähtä-

vissä liitteessä 1. 

 

Haastattelujen aluksi jokaista haastateltavaa pyydettiin kertomaan omin sanoin, millaista 

teknologiaa heidän kotihoidonyksikössä on käytössä tai on ollut käytössä. Vastaukset osoit-

tautuvat varsin samansuuntaisiksi. Sekä hoitajat että esimiehet kertoivat, että käytössä on 

turvapuhelimia, turvapuhelimen lisälaitteena olevia ovihälyttimiä, paineantureita sekä lie-

sivahteja, paikantavia GPS turvarannekkeita, helppokäyttöisen videoyhteyden välityksellä 

tehtäviä etäkäyntejä asiakkaille, asiakkaiden ovissa oleva sähköinen lukitusjärjestelmä, 

joka on osa kotihoidossa käytössä olevaa toiminnanohjausjärjestelmää, muistuttavia lää-

keannostelijoita, Menumat kotiateriapalvelu sekä sähköisen asioinnin palvelut. Lisäksi osa 

esimiehistä nimesi käytössä olevaksi teknologiaksi myös tietoteknisiä järjestelmiä, kuten 

raportointi- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä, jotka ovat pääsääntöisesti esimiehen käyttä-

miä työkaluja, eivätkä näy asiakastyössä. Erityisesti teknologiaratkaisujen toivottiin tuovan 

lisää helpotusta niiden asiakkaiden osalta, joille kotihoito tekee erilaisia tarkastuskäyntejä 

liittyen lääkkeiden ottoon, muistuttamiseen ja vitaalisuureiden seuraamiseen, kuten veren-

paine ja paino. 

 

Haastatteluissa keskusteltiin siitä kenen tai mitkä tulevaisuuden ideat ja näkymät ohjaavat 

teknologian hyödyntämiseen kotihoidossa. Useimmat esimiehet nostivat esille maan- ja 

maailmanlaajuisen muutoksen vanhustenhoidossa, jossa pyritään purkamaan laitoshoitoa 

ja tukemaan omassa kodissa asumista. Tämä on seurausta yhä kasvavista asiakasmää-

ristä ja supistuvista resursseista. Lisäksi haastatellut nostivat esille teknologian nopean ke-

hityksen, joka on mahdollistanut teknologiasovellusten laajenemisen myös terveydenhuol-

toon. Keskusteluissa nousi esille myös tutkimuksen lisääntyminen hyvinvointiteknologian 

osalta, joka antaa lisätietoa teknologian hyödyntämisestä kotona asumisen tukena. Tutki-

mustieto antaa lisätietoa teknologian madollisuuksista. Myös Eksoten omassa strategiassa 
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on teknologia huomioitu mahdollisuutena tuottaa palveluja tasalaatuisesti koko alueen asi-

akkaille. Toisaalta toivottiin, että tarve lähtisi henkilöstöltä ja nämä toiveet otettaisiin parem-

min huomioon. Osa koki myös, että lähitulevaisuuden asiakkaat ovat entistä tietoisempia 

teknologiasta ja he osaavat vaatia niiden hyödyntämistä. Myös asiakkaiden omaiset ovat 

perehtyneempiä teknologiaratkaisuihin ja kysyvät niiden hyödyntämisen mahdollisuuksista 

entistä useammin. 

 

Haastatteluissa kysyttiin kuka ja miten päätökset sekä tieto teknologian hyödyntämisestä ja 

käyttöönotoista saavuttaa kotihoidon yksiköt. Esimiesten näkemys oli, että suurin osa hyö-

dyntämispäätöksistä lähtee joka koko Eksoten johtoryhmän tasolta tai hoivan johtoryh-

mässä tehdään käyttöönotto päätökset. Myös kehitysjohtajalla katsottiin olevan rooli näissä 

päätöksissä. Eksotessa toimii kotona asumista tukevan teknologian tiimi, jonka koettiin ole-

van parhaiten tietoinen teknologian tuomista mahdollisuuksista ja heidän tuovan tietoa sekä 

käyttöönottoesitykset näistä ratkaisuista johtoryhmiin. Esimiehet osasivat myös nimetä tii-

min jäseniä nimeltä, toisin kuin hoitohenkilöstön edustajat. Esimiesten vastaukset kuitenkin 

vaihtelivat ja selkeää kuvaa kuka tai ketkä päätökset tekevät ja missä vaiheessa oli osittain 

epäselvää. Kuitenkin useimmat esimiehet luottivat siihen, että ennen käyttöönottopäätöstä 

on tarkkaan kartoitettu ja tutkittu, että kyseisen teknologian käyttöönotto tuo hyötyjä sekä 

asiakkaille ja/tai henkilökunnalle. Haasteena on toimintamallien muokkaaminen ja sovitta-

minen osaksi päivittäistä toimintaa. Samassa yhteydessä esille nousi myös kasvava tarve 

opetella hyödyntämään teknologiaa jo hoitajien koulutusvaiheessa. Näin voitaisiin madaltaa 

teknologian hyödyntämisen kynnystä uusien työntekijöiden osalta. Lisäksi uusilla hoitajilla 

olisi jo työelämän alkuvaiheessa näkemystä ja kokemusta teknologian hyödyntämisestä 

osana hoitoprosesseja. 

 

5.1.1 Teknologian käyttöönoton vaikutukset esimiestyöhön 

 

Esimiehet kokivat teknologian käyttöönoton vaikuttaneen sosiaali- ja terveydenhuollon sek-

torin esimiestyöhön usealla tavalla. Teknologian koettiin olevan lähitulevaisuuden kehitys-

suunta, johon on suhtauduttavana mahdollisuutena parantaa asiakaspalvelua ja samalla 

varmistaa kaikille kotona asuvilla asiakkaille tasalaatuiset palvelut asuinpaikasta riippu-

matta. Lisäksi uskottiin, että teknologian avulla hoitajien työ voidaan entistä paremmin koh-

dentaa niille asiakkaille, jotka tarvitsevat enemmän hoitoa ja tukea. Toisaalta teknologian 

käyttöönotto asettaa lisäosaamisvaateita esimiehille. Esimiesten tulee ymmärtää entistä 
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enemmän teknologian tuomia mahdollisuuksia ja miten sen avulla voidaan tukea asiakkai-

den kotona pärjäämistä. Esimiesten tulee pystyä kertomaan henkilökunnalle aukottomasti 

miten teknologian käyttöönotto vaikuttaa hoitotyöhön ja millaisia hyötyjä ja/tai haittoja uusi 

toimintamalli voi tuoda asiakkaille tai henkilökunnalle. Lisäksi esimiehen tulee ymmärtää 

mitä lisäosaamista henkilökunta tarvitsee uusien toimintamallien onnistuneeseen jalkautta-

miseen. Esimiehet kokivat kuitenkin, että heidän omiin osaamistarpeisiin on saatavissa tie-

toa ja opastusta. Haastavammaksi koettiin, että miten aika lisäosaamisen hankintaa onnis-

tutaan järjestämään. 

 

Esimiehelle kasautuu ylemmän johdon tasolta uusia odotuksia ja paineita hyödyntää tekno-

logiaratkaisuja osana kotihoidon toimintaa entistä paremmin ja laajemmin. Osa esimiehistä 

koki, että ylemmän johdon odotukset ovat suuremmat kuin kotihoito pystyy tällä hetkellä 

täyttämään, mutta usko, että lähitulevaisuudessa asiat etenevät nopeammin ja sujuvam-

min, oli vahva. 

 

Teknologia on muuttanut hoitotyön ajankäyttöä, sillä uusia toimintamalleja täytyy kehittää 

ja ottaa käyttöön. Lisäksi osastokokouksissa käydään entistä enemmän läpi teknologian 

käyttöönoton myötä uudistuneita toimintamalleja ja niiden vaikutuksia. Toimipisteiden yh-

teisten kokousten tarve on kasvanut. Lisäksi teknologia on yhä enenevässä määrin osa 

päivittäisiä hoitajien työtehtäviä. 

 

Esimiehet näkivät teknologian laajemman hyödyntämisen lisäävän asiakkaiden kanssa vie-

tettävää aikaa, esimerkiksi kirjaaminen olisi hyvä tapahtua asiakkaan kotona yhdessä asi-

akkaan kanssa, ei toimistolla kuten tällä hetkellä. Tiedolla johtamisen mahdollisuudet laaje-

nevat teknologian käyttöönoton myötä. Saadaan entistä tarkempaa tietoa asiakkaiden toi-

mintakyvystä ja voidaan nähdä ja puuttua aiemmin asiakkaiden voinnin muutoksen merk-

keihin. Yksi esimies mainitsi haastatteluissa myös esimiesten fyysiseen sijoittumiseen liitty-

vät asiat. Onko esimies enää paikalla toimipisteissä vai voisiko toimia etänä, koska tieto on 

saatavilla paikasta riippumatta. 

 

Hoitajien ryhmähaastattelussa keskusteltiin siitä, miten hoitohenkilökunta kokee teknolo-

gian käyttöönoton vaikuttaneen esimiesten työhön. Vaikutukset ovat hoitajien näkökul-

masta olleet esimiesten tiedon tarpeen kasvaminen ennen vieraaseenkin osa-alueeseen eli 

teknologiaan. Toisaalta palautetta tuli siitä, että hoitajien näkökulmasta olisi tärkeää, että 

esimiehet eivät olisi ainoita yksikön työntekijöitä, jotka kertovat käyttökokemuksista ja on-

gelmista eteenpäin. Koettiin, että esimiehillä ei ole tarkkaa kenttätyön tuntemusta, jolloin he 
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voisivat peilata teknologian käyttöönoton vaikutuksia työhön. Hoitajat myös kokivat, että 

teknologia aiheuttaa sen, että esimiehet viettävät enemmän aikaa tietokoneen ääressä, 

joka on poissa henkilöstölle annettavasta ajasta. 

 

Haastatteluissa keskusteltiin organisaation strategiasta ja sen antamasta tuesta teknolo-

gian jalkauttamistyössä. Kaikki esimiehet kokivat, että Eksoten vuosien 2014-2018 strategia 

tukee esimiestä teknologialla tuettujen toimintamallien jalkauttamisessa ja antaa lisäperus-

teluja uusien toimintamallien käyttöönotolle. Erityisesti esiin nostettiin Eksoten visio ”Toi-

mintakykyisenä kotona”, joka haastateltujen mielestä pitää sisällään tarpeen käyttää kaikki 

keinoja asiakkaiden kotona asumisen tukemiseen ja teknologiaa pidettiin yhtenä tärkeim-

mistä keinoista. Myös organisaation yksi neljästä arvosta ”Rohkeus uudistua” nostettiin 

esille hyvänä esimerkkinä strategian antamasta tuesta. 

 

Esimiehet kokivat, että suurimmalle osalle henkilöstöstä organisaation strategia on tuttua, 

sillä jalkautustyöhön on käytetty paljon aikaa ja jokaisen yksikön henkilöstö on miettinyt 

vision ja arvojen pohjalta omat ”huoneentaulut”, joihin kirjattiin näiden pohjalta konkreettiset 

yksikön tavoitteet. Nämä huoneentaulut ovat yksiköiden seinillä koko ajan nähtävissä. Toi-

saalta esimiehet kertoivat, että strategiaa täytyy kerrata henkilöstön kanssa yhteisissä pa-

lavereissa, sillä strategia jo sanana koetaan abstraktina käsitteenä, jota täytyy avata henki-

löstölle. Osa esimiehistä kertoi, että strategia on sen verran kaukainen asian henkilöstölle, 

että sen ei koeta vaikuttavan jokapäiväiseen työhön. Osa henkilöstöstä taas kokee, että 

nykyisen strategian tavoite tukea asiakkaan toimintakykyä ei sovellu heidän hoitofilosofi-

aansa, halutaan tehdä asiat asiakkaiden puolesta. Osa esimiehistä mainitsi, että Eksoten 

strategia noudattaa kuitenkin viimekädessä kansallisia trendejä, eikä ole vain alueellinen 

kehittämissuunta. 

 

Kimble et al, 2006 korostaa myös työntekijöiden koko organisaation tuntemusta, pelkän 

oman toimintayksikön sijaan. Lisäksi tulee ymmärtää koko organisaation toimintamallit sekä 

yhteydet ja vaikutukset muihin yksiköihin. Strategian tuntemus tukee tätä ja antaa yhteiset 

tavoitteet ja arvot koko organisaatiolle. 
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5.1.2 Osaamistarpeet 

 

Osaamista kartoitettiin teemahaastatteluissa mm. kysymyksillä teknologiaan liittyvästä 

osaamisesta, sen vahvistamisesta ja tuen tarpeesta. Lisäksi kysyttiin osaamistiedon ylläpi-

tämiseen käytössä olevista järjestelmistä ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista. 

 

Kolme esimiestä yhdeksästä koki, että heillä on riittävä osaaminen nykyisistä teknologiarat-

kaisuista, mutta loput kuusi esimiestä näkivät asian niin, että osaamista voisi olla enemmän, 

jotta he voisivat vakuuttavasti kertoa henkilöstölle teknologian luomista mahdollisuuksista. 

Kaikissa esimiesten haastatteluissa nousi esille, että lähitulevaisuuden kehityksestä tekno-

logian suhteen ei ole paljoa tietoa eikä sen tiedon etsimiseen ja jäsentämiseen jää oikein 

aikaa. Kuitenkin kaikki esimiehet kokivat, että heidän tietonsa teknologian osalta on parempi 

kuin henkilöstön. Tämän katsottiin johtuvan siitä, että heillä on yhteisiä kehittämispäiviä, 

joissa asia on ollut esillä. 

 

Esimiehiltä kysyttiin myös, millainen osaamisen taso henkilöstöllä on teknologian suhteen 

ja osataanko tätä tietoa hyödyntää asiakkaiden hyväksi, esimerkiksi asiakkaan palveluja 

suunniteltaessa. Kaksi esimiestä koki, että henkilöstön osaaminen on viimeisen vuoden ai-

kana kehittynyt paljon ja osaaminen alkaa olla riittävällä tasolla, jotta voidaan arvioida 

kuinka teknologialla tuetaan asiakkaiden kotona asumista ja sitä kautta kevennetään muuta 

palveluntarvetta tai mahdollistaa turvallinen sekä elämänlaadullisesti tarpeeksi hyvä kotona 

asuminen. Suurin osa esimiehistä koki kuitenkin, että henkilöstön osaaminen teknologian 

hyödyntämisen osalta on puutteellista, vaikka koulutusta on ollut tarjolla. Osaamisvajeen 

katsottiin suurimmassa osassa yksiköistä johtuvan muutosvastarinnasta. Nonaka & Ta-

keuchi (1995, s. 57) nostaa esille, että tieto kehittyy ihmisen omien arvojen ja kokemusten 

kautta. Haastatteluissa nousi esille, että erityisesti useat pitkään hoitoalalla olleet, iäkkääm-

mät työntekijät kokevat teknologian vastenmielisenä, heidän hoitofilosofiaansa soveltumat-

tomana ja arvojen vastaisena. Haastatteluissa mainittiin osan työntekijöistä jopa vahvista-

van asiakkaan mahdollista teknologiavastaisuutta omalla toiminnalla ja puheilla. Henkilös-

tön ryhmähaastattelussa kävi ilmi, että tietoa yksittäisistä teknologiaratkaisuista, joilla tue-

taan asiakkaan kotona pärjäämistä, on kyllä. Kuitenkin kun asiakkaalle luodaan hoito- ja 

palvelusuunnitelmaa, jää teknologian hyödyntäminen yhtenä tukipalveluna paljolti yksittäi-

sen hoitajan muistin ja henkilökohtaisen tiedon varaan. Toki haasteellisimpien asiakkaiden 

palvelujen suunnittelussa mukana on useampi hoitaja ja esimies, jolloin käydään läpi myös 

teknologian tuomat mahdollisuudet. 
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Esimiehiä pyydettiin pohtimaan, miten teknologiaosaamista voitaisiin parantaa henkilöstön 

keskuudessa. Koulutukset nousivat tärkeimmäksi osaamista lisääväksi ja ylläpitäväksi toi-

minnaksi. Kuitenkin haastatteluissa nousi esille, että koulutusta on riittävästi saatavilla, 

mutta osan henkilöstöstä on vaikea motivoitua osallistumaan tai koetaan, että koulutukselle 

ei ole tarvetta. Hyvinä osaamista vahvistavina toimenpiteinä nostettiin esille, esimerkiksi 

kahvitauoilla, vapaamuotoisessa keskustelussa, teknologiaratkaisujen esiintuominen hy-

vien esimerkkien kautta. Pyritään vielä paremmin perustelemaan miksi teknologian hyödyn-

täminen kotona asumisen tukena on jatkossa välttämätöntä. Yhdessä haastattelussa esi-

mies kuvaili, että asiakaspaine on laitospaikkojen purun myötä kotihoidon suuntaan valtava 

ja hän on kertonut henkilöstölle, että jos nyt käytetään hieman enemmän aikaa teknologian 

käytön mahdollisuuksien miettimiseen, niin pidemmässä juoksussa se helpottaa asiakas-

painetta ja sitä kautta henkilöstön työtaakkaa. Henkilöstö kokee kuitenkin, että hetkellinen 

panostaminen uuden oppimiseen ja soveltuvien asiakkaiden miettimiseen ei tuo tarvittavaa 

hyötyä. 

 

Osaamisen kehittämisen ja ylläpitämisen yhdeksi hyväksi tavaksi nostettiin henkilöstön 

käyttökokemuksien lisääminen eli, että henkilöstö pääsee itse testaamaan ja kokeilemaan 

asiakkaille tarkoitettua teknologiaa, jolloin heidän on helpompi kertoa asiakkaille, miten tek-

nologia toimii ja mitä se tarkoittaa asiakkaan arjessa. Eksoten kotona asumista tukevaa 

teknologiaa esittelevän Toimivan huushollin parempi hyödyntäminen henkilöstön koulutuk-

sissa nostettiin myös kehittämiskohteeksi. Jatkossa Toimivassa huushollissa voisi olla ta-

saisin väliajoin koulutusta henkilöstölle, jossa työntekijät pääsisivät itse kokeilemaan ja 

käyttämään erilaisia teknologiaratkaisuja. Lisäksi hyvien teknologian käyttökokemusten ja-

kaminen yksiköiden kesken nousi haastatteluissa yhdeksi muutosvastarintaa ja ennakko-

luuloja vähentäväksi toimenpiteeksi. 

 

” Työntekijöille olisi työpajoja, joissa konkreettisesti pääsisi testaamaan ja asettumaan asi-

akkaan rooliin ja näkisi miten laitteet toimivat. Pystyisivät paremmin kertomaan sitten asi-

akkaille. Ei olisi vaan pelkkää mainosmateriaalia, vaan konkreettista tekemistä. Jos ne työ-

pajat saisi vielä järjestettyä sinne omalle työpisteelle, niin niihin olisi helppo osallistua.” 

 

Edellä kuvattujen osaamistarpeiden ja muutosvastarinnan vähentämiseen liittyen haastat-

teluissa keskusteltiin esimiesten tuen tarpeesta. Lisäkoulutuksen järjestäminen nousi tär-

keimmäksi tueksi, toivottiin myös yksikön ulkopuolisten asiantuntijoiden luentoja aiheesta, 

koska ulkopuolisen kouluttajan koettiin tuovan uutta näkökulmaa ja motivoivan henkilöstöä 

paremmin. Koulutuksien haasteena on kuitenkin töiden järjestelyt siten, että koulutuksiin 
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osallistuminen on mahdollista. Yleensä sijaisia ei ole koulutukseen osallistuvan tilalle mah-

dollista tai edes lupa palkata. Haastatteluissa nousi esille myös kotihoidon työntekijän yh-

teisten osaamiskriteeristön luomisen tarpeellisuus teknologian osalta. Hoitotyön osalta kri-

teerit ovat olemassa. Ongelmatilanteiden varalta on tärkeää, että on selkeästi tiedossa 

mistä tai keneltä apua on tarvittaessa saatavissa. Gaeta et al. 2016 korostaa artikkelissaan, 

kuinka tärkeää on, että organisaatiolla on tarkka kuva siitä, mitä organisaation eri työtehtä-

vissä tulee osata. Nämä kuvaukset voidaan muodostaa analysoimalla yksiköiden toimintaa 

ja käymällä läpi työnkuvat sekä nykyinen osaamisen taso. Kun uudet osaamiskriteerit on 

määritelty, voidaan nykyisen henkilöstön osaamista verrata siihen ja saada tätä kautta nä-

kyville osaamisen taso sekä osaamispuutteet. Eksoten organisaatiossa tällaista järjestel-

mää ei kuitenkaan ole haastattelujen perusteella käytettävissä. Erityisesti teknologian 

osalta osaamisvaatimuksia ei ole määritelty koko ajan muuttuvan tilanteen vuoksi. 

 

Kuusi esimiestä yhdeksästä koki, että heidän on helppo löytää oman yksikön henkilöstöstä 

henkilöitä, joilla on teknologiaosaamista. Heidät on useimmiten nimetty vastuuhenkilöiksi 

käyttöönottojen alkaessa. Kolme esimiestä koki, että omasta yksiköstä on vaikea löytää 

henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneet teknologiasta ja sitä kautta motivoituneita toimimaan 

vastuuhenkilöinä käyttöönotoissa. Vastuuhenkilöiden tehtäviin kuului kaikissa yksiköissä 

syvällisempiin koulutuksiin osallistuminen, jonka jälkeen heillä on valmius opastaa työkave-

reita ja antaa aina tarvittaessa vierikoulutusta. Lisäksi tärkeä tehtävä on motivoida työkave-

reita teknologian hyödyntämiseen. Yleisesti koettiin, että nuoremmat työntekijät ovat kiin-

nostuneempia teknologiaratkaisuista ja heidän valmiutensa käyttää niitä on parempi. Sen 

vuoksi vastuuhenkilöt olivat pääsääntöisesti nuoria. Heikkoutena koettiin, että vasta työuran 

alussa olevilla työntekijöillä ei ole niin laajaa kokemusta kotihoidon työstä, jolloin teknolo-

gian soveltaminen osaksi toimintaa voi olla haasteellista. Yksi esimies korosti myös vastuu-

nannon tärkeyttä motivaatiota ja arvostusta lisäävänä tekijänä. Niissä yksiköissä, joissa on 

ollut hankala löytää teknologian vastuuhenkilöitä, henkilöstön ikärakenteen koettiin olevan 

sellainen, että vakituisia nuoria työntekijöitä ei ole ja vanhemmat työntekijät eivät ole kiin-

nostuneita toimimaan teknologiavastuuhenkilönä. Tähän ongelmaan ratkaisuksi haluttiin 

henkilöstölle lisäkoulutusta. Yhdessä yksikössä oli myös toimittu siten, että teknologiaosaa-

jia oli siirretty yksikön sisällä toiseen toimipisteeseen, jossa osaamista ei muuten olisi ollut 

tarjolla. 

 

Jokaisessa esimieshaastattelussa nousi esille työntekijöiden oma vastuu osaamiseen liitty-

vien puutteiden esiintuomisessa ja lisäkoulutuksen tarpeen ilmaisemisesta. Osaamista kä-
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sitellään vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Lisäksi jokainen esimies pyrkii olemaan hel-

posti henkilökunnan lähestyttävissä ja käytettävissä, jotta työntekijät tulisivat itse kertomaan 

osaamistarpeistaan tai kiinnostuksen kohteistaan. Tämä on erityisen tärkeää, jotta esimie-

hille muodostuisi riittävän tarkka ja ajantasainen kuva henkilöstön osaamisesta ja mahdol-

lisista kehittämistarpeista. 

 

Esimiehillä on käytössä henkilöstöhallinnon järjestelmä ESS, johon merkitään työnantajan 

tarjoamiin koulutuksiin työaikana osallistuminen, mutta järjestelmään ei tallenneta esimer-

kiksi vapaa-ajalla käytyjä koulutuksia. Kotihoidossa on käytössä kotihoidon toiminnanoh-

jausjärjestelmä, Hilkka, johon on merkitty työntekijöiden hoidollinen osaaminen. Lisäksi käy-

tössä on Personec HR ohjelma, johon jokaisen työntekijän työnkuva on kirjattu. Puutteeksi 

katsottiin, että Eksotella ei ole käytössä laajempaa osaamisen kokoavaa järjestelmää, jo-

hon voitaisiin merkitä kaikki työntekijän osaaminen ja koulutus, joka olisi kaikkien esimies-

ten käytettävissä. Tämä voisi edesauttaa henkilöstön liikkuvuutta ja tarvittavan osaamisauk-

kojen täyttämistä organisaation sisällä. Useimmat esimiehet kokivat, että tarkin kuva oman 

henkilöstön osaamisesta on heidän päässään. Tämä johtaa siihen, että jos esimies vaihtuu, 

niin uuden esimiehen tulee muodostaa uudestaan kuva osaamisesta ja osaamisen tar-

peista. Yhdessä yksikössä tämä tilanne oli juuri tullut vastaan ja uuden esimiehen täytyi 

alkaa kehityskeskustelujen kautta muodostaa kokonaiskuvaa henkilöstönsä osaamisesta, 

kiinnostusalueista sekä koulutuspohjasta. 

 

Aineeton pääoma on kotihoidossa suurin pääoma ja sen johtamiseen sekä kehittämiseen 

tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Erityisesti tietämyksen hallinnalle kotona asumista tuke-

van teknologian koko ajan laajeneva hyödyntäminen asettaa haasteita. Kuinka helposti tieto 

on saatavilla sekä kuinka hiljaisen tiedon jakaminen työtekijöiden välillä onnistuu. (Lönn-

qvist et al 2005, s. 13, 99-101). Esimiesten onkin mietittävä uusia keinoja aineettoman pää-

oman ja tietämyksen hallinnan kehittämiseen, jotta strategisestikin tärkeiden toimintojen ja 

resurssien hyödyntäminen olisi mahdollisimman laaja-alaista. Erityisesti hiljaisen tiedon siir-

täminen henkilöltä toiselle on vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä, joka helpottaa tiedon 

jakamista, uuden tiedon syntymistä sekä lisää innovatiivisuutta (Nonaka & Takeuchi 1995, 

s. 59-61). Kotihoito on pääsääntöisesti itsenäistä työtä, jossa yhdessä työkavereiden 

kanssa tekeminen rajoittuu toimistolla vietettyyn lyhyeen aikaan työajasta. Tämä lisää hil-

jaisen tiedon siirtämisen haastetta. 
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5.1.3 Muutosjohtaminen osana teknologian hyödyntämistä 

 

Sekä esimiehet että hoitohenkilöstö kokivat, että teknologian laajempi hyödyntäminen koti-

hoidossa on lähtöisin maailmanlaajuisesta kehityksestä, jossa teknologia tulee myös ter-

veydenhuollon palveluihin entistä voimallisemmin. Myös Weick & Quinn, 1999, s. 366 ovat 

luokitelleet teknologian käyttöönoton ajureiksi ympärillä olevan maailman muutoksen, joka 

muokkaa yhteiskuntaa ja asettaa yhteiskunnan toiminnoille muutospaineita. 

 

Kotona asumista tukevan teknologian käyttöönotto lisää muutosjohtamisen osaamisen tar-

peellisuutta osana esimiestyötä. Teknologian käyttöönotto tuo aina muutoksia toimintamal-

leihin ja työprosesseihin, joka vaatii esimieheltä muutoksen johtamista. Semistruktu-

roidussa teemahaastattelussa esimiehet pohtivat heidän omaa motivoitumista muutokseen. 

Kaikki haastatellut kokivat, että muutos tuo yleensä aina jotain hyvää tullessaan. Uskotaan, 

että muutoksen myötä ollaan menossa parempaan suuntaan ja saadaan olemassa olevia 

ongelmia ratkaistua. Muutoksien läpivientiä motivoivana tekijänä katsottiin olevan asiakas-

määrien kasvu kotihoidossa, joka luo tarpeen muuttaa olemassa olevia hoitoprosesseja. 

Samalla koettiin, että kotihoidon työ on merkityksellistä ja tärkeää. Kaksi esimiestä myös 

koki, että he eivät pidä rutiineista vaan motivoituvat juuri muutoksista ja niiden tuomista 

haasteista. Esille nousi toisaalta muutoksen jatkuvuus eli edellisten muutosten jälkeen aloi-

tetaan jo seuraava muutos, mikä koettiin välillä raskaana ja esimiehen jaksamista kuormit-

tavana. Toisaalta Lewin et al. 1999, s.545, nostaa esille, että kaikkein paras muutos on 

jatkuvaa, lineaarista ja koko ajan etenevää. Jatkuvan muutoksen organisaatioissa henki-

löstö on tottunut muutoksiin ja uuden omaksuminen on sen vuoksi helpompaa. 

 

Esimiehiltä kysyttiin myös henkilöstön motivaatiosta. Osa koki, että kotihoidossa kokonai-

suudessaan on ollut viimeisen 2-3 vuoden aikana niin paljon muutoksia, että henkilökunnan 

motivaatio muutoksien edessä on laskenut. Toisaalta oli myös yksiköitä, joissa henkilökunta 

odottaa muutosta. Muutos aiheuttaa henkilöstössä paljon pelkoa siitä, miten työ jatkossa 

muotoutuu ja onko vierellä jatkossakin samat työkaverit ja asiakkaat. Tässä on kysymyk-

sessä henkilöstön työuransa aikana rakentaman sosiaalisen pääoman ja verkostojen mah-

dollisista muutoksista. Työntekijän oma työidentiteetti on rakentunut suhteista toisiin työn-

tekijöihin, luottamukseen, odotuksiin ja velvollisuuksiin. (Kivinen 2008, s. 45). Muutostilan-

teissa on mahdollista, että tämä sosiaalinen ympäristö muuttuu ja tarve rakentaa uusia so-

siaalisia verkostoja on olemassa. Osa henkilöstöstä kokee sen kuormittavana ja sen vuoksi 

syntyy muutosvastarintaa. Useamman yksikön esimiehenä toiminut ja usean isomman 

muutoksen läpivienyt haastateltava korosti, että muutoksen läpivienti vie aikaa vuodesta 
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yhteen ja puoleen vuoteen riippuen muutoksen laajuudesta. Muutosvastarintaa tulee aina, 

mutta esimiehen on tärkeää pitää omassa mielessä kirkkaana päämäärä mihin ollaan me-

nossa ja koittaa luovia sitten matkan varrella oman yksikön tarpeiden mukaisesti. 

 

Muutostilanteissa myös esimiehet kaipaavat tukea. Hyviksi tukimuodoiksi koettiin kotihoi-

don esimiesten yhteiset tapaamiset, joissa voi jakaa kokemuksia ja ratkaisuja kohdattuihin 

haasteisiin sekä pohtia yhdessä ratkaisuja esille nousseisiin ongelmakohtiin. Yleisesti kol-

legiaalinen tuki katsottiin parhaaksi avuksi. Tärkeänä pidettiin myös tapaamisia johdon 

kanssa. Tapaamisissa saa lisätietoa ja tukea muutostilanteisiin. Erityisesti koettiin, että joh-

don suunnalta tulevan tiedon tulisi olla riittävän ajoissa saatavilla, jotta tiedon hyödyntämi-

nen oman yksikön tarpeisiin on mahdollista. Esille nostettiin myös käyttöönottopäätöksissä 

linjassa pysymisen tärkeys. Joskus käyttöönottopäätöksestä tiedottamisen jälkeen on pää-

töstä muutettu ja se on aiheuttanut lisäongelmia ja epäluottamusta yksiköissä. Lisäksi hy-

vänä tukena koettiin tuutorpari toiminta, jossa kaksi esimiestä sparraavat toisiaan muutok-

sen läpiviennissä. 

 

”Kun mietitään tällaista tuutorpari toimintaa, olisi jotain tällaisia pareja, jotka pystyvät ole-

maan toisen (esimiehen) tukena. Nyt kun Imatra tuli Eksoteen, niin tällaiset parit oli jonkin 

aikaa, mutta se voisi olla ihan jatkuvaa. Voisi sparrata toinen toisiaan, tarpeen mukaan.” 

 

Käyttöönottopäätökset aiheuttavat aina henkilöstössä muutosvastarintaa. Toisille muutos-

ten vastustaminen on enemmän tapa kuin reaktio, mutta suurin osa henkilöstöstä miettii 

mitä tämä merkitsee oman työn kannalta ja onko muutoksella vaikutusta nykyisiin toiminta-

malleihin. Osa henkilöstöstä kokee teknologian vähentävän hoitotyön läheisyyttä, varsinkin 

teknologian käyttöönotto herättää kysymyksiä oman työn jatkuvuudesta. 

 

”Pienellä osalla henkilöstöä on voimakkaampaa muutosvastarintaa. On noussut tällaisiakin 

asioita, että nyt meitä työntekijöitä aletaan korvaamaan teknologialla ja seuraava vaihe on 

robotit. On ollut ehkä tällaisia heittoja, mutta ehkä siellä taustalla on kuitenkin oikeastikin 

tällainen ajatus.” 

 

Hoitohenkilöstö miettii käyttöönottoa edeltävänä aikana, tuoko muutos helpotusta omaan 

työhön. Myös omat ennakkoasenteet vaikuttavat muutokseen suhtautumiseen. Teknolo-

gian käyttöönotto herättää myös eettisiä kysymyksiä siitä, miten teknologia vaikuttaa asiak-

kaisiin ja heidän hoitoonsa. Esimerkiksi GPS-paikantavien turvarannekkeiden käyttöönoton 
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yhteydessä käytiin paljon keskustelua eettisistä kysymyksistä. Esimiehet kokivat keskuste-

lun työntekijöiden kanssa olevan muutosvastarinnan vähentämiseen paras ratkaisu. Lisäksi 

vääriltä huhuilta siipien katkaisun heti alussa ja koulutusten laadukkuus, jotta jokainen osaa 

käyttää ohjelmaa tai ratkaisua ennen käyttöönottoa, koettiin olevan toimenpiteitä, jotka vä-

hentävät selkeästi muutosvastarintaa. Yksi esimies kertoi, että he ovat yhteisissä tiimipala-

vereissa listanneet muutoksesta aiheutuvia hyötyjä ja haittoja, sekä miettineet miten esille 

tulleita haittoja voitaisiin lieventää tai poistaa. 

 

Kaksi esimiestä nosti haastatteluissa esille henkilöstön erilaiset valmiudet sietää stressiä ja 

epätietoisuutta. Muutokset aiheuttavat aina jonkin verran keskeneräisyyttä ja epätietoi-

suutta tulevaisuudesta, jonka sietämisen katsottiin olevan tärkeä piirre työntekijöissä. Osa 

henkilöstöstä kestää hyvin tällaista tilannetta, mutta toisille epätietoisuuden tila on vaikea 

sietää. Keskustelussa nousi esille, että koska muutosta läpi vie aina ihmiset, niin monenlai-

sia ongelmia ilmaantuu, ne täytyy vain hyväksyä ja miettiä ratkaisuja. 

 

Muutostilanteissa organisaatiossa olisi tärkeää järjestää henkilöstölle aikaa omaksua uudet 

toimintamallit. Esimiesten kanssa haastatteluissa keskusteltiin resurssointimahdollisuuk-

sista muutoksissa. Kaikki yhdeksän esimiestä kertoi, että ylimääräistä henkilöresurssia ei 

ole mahdollista järjestää. Osa kertoi tekevänsä teknologian käyttöönottotilanteissa järjeste-

lyjä oman henkilöstön sisällä siten, että joku/jotkut irrotetaan hoitotyöstä tukemaan ja opas-

tamaan muuta henkilöstöä. Tämä väliaikainen järjestely tarkoittaa pienempää resurssia hoi-

totyöhön. Esimiehet nostivat muutostilanteiden henkilöstöresursoinnin tärkeäksi kehittämis-

kohteeksi ja toivoivatkin ylemmältä johdolta vastaantuloa ja mahdollisuutta esim. palkata 

käyttöönottotilanteisiin varahenkilöstöä. Pienemmissä kunnissa esimiehet pitivät kuitenkin 

lyhytaikaisten sijaisten saamista erittäin hankalana ja epätodennäköisenä. Osaavaa henki-

lökuntaa ei ole saatavilla lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Osassa teknologian käyttöönotoista jär-

jestelmän asiantuntijoita on ollut yksikössä opastamassa ja antamassa lähitukea henkilös-

tölle. Tämä hetkellinen lisäresurssi on tullut tarpeeseen, sillä on pystytty heti puuttumaan 

esille nousseisiin ongelmatilanteisiin ja ratkaisemaan ne. Esimiehet toivoivatkin, että jat-

kossa käyttöönottotilanteissa tällaista lisäresurssia olisi saatavilla. 

 

5.1.4 Esimiehen roolit 

 

Esimiehen rooli teknologian laajemman hyödyntämisen kannalta nousi olennaiseksi. Kaikki 

esimiehet kokivat itse, että uusien ratkaisujen ja toimintamallien käyttöönotossa heillä on 
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erityisen tärkeä rooli vastata käyttöönoton onnistumisesta sekä varmistaa, että kaikki osal-

listuvat järjestettäviin koulutuksiin. Haastatteluissa nousi esille, että enemmän muutosta 

vastustavat työntekijät voivat jopa jättää osallistumatta koulutuksiin vedoten muuhun kiiree-

seen. Samalla voidaan varmistua, että kaikki varmasti saavat tarvittavat koulutukset. 

 

Motivoiva tukija – esimies esimiehen roolissa 

Kaikki toimintayksiköiden esimiehet kokivat, että heidän roolinsa on tukea ja varmistaa uu-

sien toimintamallien käyttöönotto. Tukeminen tapahtuu vastaamalla muutosta koskeviin ky-

symyksiin ja perustelemalla muutoksen tarvetta ja siitä tulevaisuudessa saatavia hyötyjä. 

Crossan & Berdrow. 2003, s. 1090-1091 nostaa esille artikkelissaan samanlaisia tarpeita. 

Työntekijä käsittelee muutosta itse sekä työkavereiden kanssa ja muodostaa kuvaa muu-

toksesta ja sen vaikutuksista. Esimiehet ovat tässä vaiheessa mielipiteen muodostusta tär-

keässä roolissa. He voivat auttaa sanoittamaan muutosta ja korjaamaan ehkä vääriäkin 

oletuksia muutoksen suhteen. Esimiehellä tulee olla käytettävissään ylemmältä johdolta 

saatua yksiselitteistä ja hyvin perusteltua tietoa muutoksesta, jonka hän osaa kommuni-

koida henkilökunnalle ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Haastatteluissa kysyttiin esimiehiltä 

saavatko he ylemmältä johdolta riittävän yksiselitteistä ja ymmärrettävää tietoa tulevasta 

muutoksesta. Osa haastatelluista koki, että saavat todella hyvin tukea ja tarvittaessa lisä-

tietoa ylemmältä johdolta muutostilanteissa. Osalla haastatelluista oli kokemuksia, että 

muutoksesta kyllä kerrotaan alussa hyvin, mutta muutoksen jalkauttamisen edetessä nou-

seviin kysymyksiin on vaikeampi saada vastauksia ja jatkuvampaa tukea. 

 

”Selkeää tietoa saa, mutta tiedon kanssa jää yksin. Kun muutos etenee ja tiedon tarve li-

sääntyy, niin enää ei lisätietoa olekaan saatavilla.” 

 

Toiset kokivat saavansa ylemmän johdon tukea myös muutosprosessin myöhemmissä vai-

heissa. Esimiehet toivoivat, että johto osaisi perustella muutosta hyvin, jotta sen jalkautta-

minen työntekijätasolle onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Joskus muutoksen kes-

kellä on käynyt niin, että johto vetää jo kerran tiedottamansa asian takaisin tai muuttaa 

suuntaa. Tämä koettiin erittäin harmilliseksi ja esimiehen uskottavuutta työntekijöiden sil-

missä heikentäväksi. Toisaalta haastatteluissa tuotiin esille se, että täytyy myös rohkeasti 

tehdä suunnan muutoksia, jos huomataan, että alun perin suunniteltu malli ei toimi. Muu-

tosten läpiviennin aikataulut koettiin useimmiten haasteellisiksi, sillä henkilökunta tarvitsee 

aikaa muutoksen omaksumiseen, hyväksymiseen ja uusien toimintamallien käyttöönottoon. 
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Crossan & Berdrow. 2003, s. 1090-1091 korostaa toiminnan vakiinnuttamisen vaiheen tär-

keyttä uuden toimintamallin käyttöönoton onnistumisen kannalta. Toiminnan vakiinnuttami-

sen vaiheessa luodaan kerätyn kokemuksen kautta vakiintunut strukturoitu toimintamalli. 

Jalkauttamisvaiheessa esimiehen on tärkeää kerätä palautetta henkilöstöltä ja tehdä tarvit-

taessa korjaavia toimienpiteitä. Crossan & Berdrow, 2003 esittelemä toiminnan vakiinnut-

tamisen vaihe ei noussut haastatteluissa tärkeäksi vaikka useampi haastateltava korosti, 

että heidän roolinsa on kuunnella työntekijöiden mielipiteitä ja tarvittaessa korjata välillä 

esille nousevia vääriäkin käsityksiä muutokseen liittyen. Useampi esimies mainitsi myös 

pyrkivänsä ohjaamaan väärille raiteille pyrkivää keskustelua positiiviseen suuntaan ja kat-

kaisemaan perättömiltä huhuilta siipiä. 

 

Välillä teknologian hyödyntämisen esteenä tai hidasteena ovat tekniset ongelmat. Näissä 

tilanteissa esimiehen tulee pyrkiä vakuuttamaan ja tiedottamaan henkilöstölle milloin ongel-

maan on odotettavissa ratkaisu ja miten toimitaan ongelmien ilmetessä. Yksi esimies myös 

korosti, että henkilöstön teknisten ongelmien sietäminen ja ymmärrys on kasvanut viimei-

sen vuoden aikana. Tämä auttaa myönteisten käsitysten muodostumisessa. 

 

Kaikki esimiehet kokivat omaavansa tarvittavat kommunikointitaidot, jotta muutosten läpi-

vienti onnistuu. Joskus koetaan, että tietoa tulee henkilökunnalle myös muuta kautta kuin 

esimiehen kautta. Tämä koettiin hankalaksi, sillä esimies kokee tuntevansa oman yksik-

könsä parhaiten ja olevansa sen vuoksi paras ”tulkki” muutoksesta tiedottamiseen henki-

löstölle. Samalla kun muutoksesta tiedotetaan, niin esimies on lähellä ja voi ottaa ensim-

mäiset henkilöstön ajatukset vastaan sekä vastata ensimmäisiin esille nouseviin kysymyk-

siin. Osassa Eksoten kotihoitoyksiköistä on useampi toimipiste, joka asettaa esimiehelle 

myös tiedottamishaasteita. Kaikkia eri toimipisteissä työskenteleviä työntekijöitä ei voi ta-

voittaa yhtäaikaisesti, osalle tiedotus täytyy lähettää sähköpostitse tai kertoa eri aikaan. 

Tämä saattaa aiheuttaa sen, että tieto menee osalle työntekijöistä toisessa yksikössä työs-

kentelevän työntekijän kautta ja mahdollisuus tiedon vääristymiseen kasvaa. Tiedottamisen 

ja jalkauttamisen onnistumisen kannalta osa esimiehistä koki, että on tärkeää viedä asiaa 

määrätietoisesti eteenpäin ja nähdä jalkauttamisen pienempien askelten takana se varsi-

nainen päämäärä, johon ollaan menossa. 

 

”Esimiehen täytyy olla päämäärätietoinen, joka sanoo, että nyt me otetaan tämä käyttöön. 

Nyt on vaan otettava ja tehtävä tämä, vaihtoehtoja ei ole.” 
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Kokemusasiantuntija – osaa itse käyttää ja sitä kautta neuvoa henkilökuntaa 

Kaikissa kotihoidon yksiköissä on nimettyjä työntekijöitä, joiden vastuualueena on teknolo-

gisten ratkaisujen jalkauttaminen omassa yksikössä sekä lähitukena toimiminen. Lisäksi on 

saatavilla tukipalveluja, joiden kautta saadaan koulutusta työntekijöille. Kaksi esimiestä yh-

deksästä koki kuitenkin, että heidän on myös helppo itse neuvoa teknologiaratkaisujen käy-

tössä, vaikka he eivät kokeneetkaan sen varsinaisesti esimiehen rooliin kuuluvaksi. Samalla 

kun itse käyttää ja opastaa käyttöä työntekijöille saa ensiarvoisen tärkeää tietoa mikä on 

toimivaa ja mihin kaivataan lisää kehitystyötä. Esimiehet kokivat myös pystyvänsä parem-

min ymmärtämään työntekijöiden palautetta, kun heillä itsellä on selvä näkemys siitä, miten 

kyseessä oleva ratkaisu käytännössä toimii. Koettiin myös, että se voi olla nopein tapa rat-

kaista käyttöönottoa hidastavia tilanteita. 

 

Kotihoidon työ on liikkuvaa, kahdessa vuorossa tehtävää työtä, jossa teknologian vastuu-

henkilöt tekevät myös perustyötä asiakkaiden kodeissa, heidän tavoittaminen ongelmati-

lanteissa ei ole aina mahdollista. Esimerkiksi näissä tilanteissa esimies voi ohjata ja neuvoa 

työntekijää, jotta toiminta voi jatkua sujuvasti. 

 

Työntekijöiden näkökulma esimiehen rooliin ja johtamiseen 

Työntekijöiden haastattelussa kaikki kokivat, että esimies on henkilö jonka kautta he saavat 

tietää uusista käyttöönotoista ja toimintamalleista. Esimiehen olisi erittäin tärkeää osata pe-

rustella miten uusi toimintamalli koskettaa henkilökuntaa, miten lähdetään etenemään käyt-

töönotossa ja mitä tavoitteita muutokselle on asetettu. Usein henkilöstö kokee muutosten 

aikataulun olevan tiukka ja muutosten alkamisen nopeaa. Henkilöstön on vaikea sopeutua 

nopeasti muutoksiin, josta ovat juuri saaneet kuulla. Aikaa asian sulatteluun ja oman mieli-

kuvan muodostamiseen ei jää tarpeeksi. Työntekijät korostivat haastattelussa esimiehen 

osaamista ja kenttätyön tuntemusta. Heidän mielestään esimiehet eivät voi ymmärtää tek-

nologiaan liittyviä haasteita jos he eivät osaa viedä teknologiaa osaksi arkipäivän toimintaa 

kotihoidon työssä. Työntekijät kokivat, että esimiehen tulee tuntea teknologiset ratkaisut, 

jotta he voivat tarvittaessa opastaa käytössä. Toisaalta keskustelussa nousi esille esimies-

ten kiire, jonka vuoksi ei ehkä ole järkevää, että esimiehet toimivat varsinaisina teknologian 

käytön opastajina. 

 

Usein jatkokehitystyöryhmissä kotihoidon edustajina toimivat esimiehet, eivätkä työntekijät. 

Tähän toivottiin työntekijöiden haastattelussa muutosta, sillä palautteen ja kokemukseen 

perustuvien ongelmien kuvaileminen voi olla esimiehelle haastavaa käyttökokemuksen 
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puutteen vuoksi. Työntekijät myös epäilivät, että palaute saattaa muuttua esimiehen toi-

miessa tiedon välittäjänä. Esimiehellä saattaa olla myös omat vaikuttimet ja käsitykset, jotka 

voivat muokata annettavaa palautetta. 

 

5.1.5 Esimiesten ja työntekijöiden vastausten vertailu 

 

Esimiesten ja hoitohenkilökunnan haastatteluissa oli paljon samansuuntaisia vastauksia ja 

pohdintaa kotona asumista tukevan teknologian hyödyntämisen vaikutuksista esimiestyö-

hön. Molemmat toimijat nostivat esille koulutuksen tarpeen teknologiaan liittyen, koulutusta 

toivotaan enemmän ja erityisesti vierikoulutusta, jossa voidaan neuvoa yksittäisiä työnteki-

jöitä käytännössä. Massakoulutukset koettiin hyödyllisiksi alussa, mutta sen jälkeen olisi 

tärkeä tarjota vielä henkilökohtaisempaa koulutusta työntekijän omien tarpeiden mukaisesti. 

Hoitajat nostivat esille, että myös omaisille olisi tärkeää järjestää teknologian esittelyä. Esit-

telyn toivottiin olevan jonkun kotihoidon ulkopuolisen asiantuntijan järjestämää. Erityisesti 

hoitajien haastattelussa korostettiin, että koulutuksiin pääsy on vaikeaa erityisesti kotihoi-

dossa. Syynä tähän ei ole, että esimiehet eivät päästäisi koulutuksiin vaan kotihoidon arjen 

muuttuvat tilanteet aiheuttavat koulutuspäivänä esteitä pääsemiselle. Osastotyössä voi-

daan paremmin varmistaa, että joku muu työntekijä voi jäädä hoitamaan tilannetta toisin 

kuin kotihoidossa, jossa hoitajat hoitavat asiakkaitaan hyvin itsenäisesti heidän omissa ko-

deissaan. 

 

Esimiesten ja henkilökunnan näkemys työntekijöiden osaamisesta oli vaihtelevaa. Yhden 

haastatellun hoitajan mukaan esimiesten oletus henkilökunnan osaamisesta perustuu 

enemmän käytyihin koulutuksiin. 

 

”Ei ole tarpeeksi tiedossa, perustuu enemmän siihen, että tietoa ja taitoa on, kun koulutus 

on käyty, niin silloin pitäisi osata. Ja on ohjeistettu, että jos silti ei tietoa ja taitoa ole, niin 

pyydä (esimieheltä) apua. Jos ei kysytä, niin silloin olettamus on, että osataan. Mutta se ei 

ole kyllä totta.” 

 

Sekä hoitajat että esimiehet kokivat, että työnkuvissa on voitu ottaa huomioon tekninen 

osaaminen, on nimetty henkilöitä alueen vastuutukihenkilöksi, jotka voivat auttaa teknolo-

gian kanssa työpäivinä vastaan tulleissa kysymyksissä ja ongelmissa. 
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Haastattelussa esimiesten kesken oli suuria näkemyseroja siihen, kuinka paljon yhteisessä 

kehittämistyössä huomioidaan teknologian tuomat mahdollisuudet. Osa esimiehistä koki, 

että esimiesten yhteisissä tapaamisissa teknologia huomioidaan välineenä kehittää kotihoi-

toa, mutta osa koki, että toistaiseksi teknologian hyödyntäminen ei nouse esille niin paljoa, 

kuin olisi tarpeen. Hoitajien näkemys oli, että heidän yksiköiden sisäisissä palavereissa tek-

nologia on esillä ja sen mahdollisuuksista keskustellaan. Kuitenkin yksittäisisää asiakasta-

pauksissa teknologiahyödyntämisen vastuu jää yksittäiselle työntekijälle ja riippuu sen 

vuoksi paljolti hänen osaamisesta ja halusta hyödyntää teknologiaa. 

 

Muutoksien koettiin tulevan nopealla aikataululla sekä esimiesten että hoitajien näkökul-

masta. Erityisesti hoitajat korostivat, että hoitotyön ohella kaiken uuden omaksuminen no-

pealla aikataululla on välillä lähes mahdotonta. Lisäksi muutosten koettiin tulevan aina 

ylemmältä taholta, eivätkä työntekijät pääse itse kehittämään ja suunnittelemaan tarpeelli-

sia muutoksia. 

 

”Ettei olisi koko ajan uutta uuden perään. Muutokset eivät ole työntekijöistä lähtöisin, jolloin 

motivoitunen ei ole niin suurta. Jos työntekijät ilmoittaisivat, että me ajateltiin, että voitoisiin 

tehdä näin tai näin, niin motivaatio olisi varmasti ihan eri tasolla.” 

 

Sekä esimiehet että työntekijät korostivat haastattelussa muutosten tavoitteiden esille tuo-

misen tärkeyttä. Täytyy olla esittää tarkasti mitä muutoksella tavoitellaan ja miksi toimintaa 

nykyisestä täytyy muuttaa. Hoitajien haastattelussa esille otettiin, että kun muutos on viety 

läpi, niin olisi myös tärkeää pitää yhteenvetotilaisuus, jossa käydään läpi mitä hyvää ja/tai 

huonoa muutos on tuonut, mitä jatkokehittämistarpeita on noussut esille ja miten tästä jat-

ketaan eteenpäin. Osassa kotihoitoyksiköistä tämä malli oli jo käytössä, mutta osassa yk-

siköistä mallin käyttöönotto oli vielä jäänyt tekemättä. 

 

Hoitohenkilökunnan haastatteluissa nousi selkeä ero esimiesten haastatteluihin verrattuna 

siihen, että hoitohenkilökunnalla ei ole oikein tietoa mistä teknologian hyödyntämisen li-

sääntymisen trendi on tullut ja erityisesti ketkä suunnittelevat ja kehittävät Eksoten organi-

saatiossa teknologialla tuettuja uusia toimintamalleja. Myös organisaation teknologiaan liit-

tyvien käyttöönottopäätösten tekemisen prosessi oli hoitohenkilökunnalle epäselvää. Esi-

miehille kehittämistyö ja päätösprosessi olivat selkeästi paremmin tiedossa. 
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Työntekijät kokivat, että esimiesten mukana oleminen kehittämistyössä ja teknologiaan liit-

tyvien kehittämistyöryhmien jäsenenä ei riitä, vaan työntekijöiden tulisi itse olla mukana työ-

ryhmissä tuomassa näkemystä kotihoidon kenttätyöstä ja teknologian käyttökokemuksista. 

 

” Jos esimies ei ole itse ollut pitkään aikaan kenttätyössä, niin näkemys työstä karkaa. Niin 

ei osaa kertoa mitkä asiat aiheuttaa ongelmia… Työntekijä voi antaa suoraan palautetta ja 

kehittämisehdotuksia, esimiehellä saattaa olla jarruja mitkä saattavat muokata palautetta. 

Palaute välittyisi suoraan kentältä” 

 

Esimiehet kokivat, että heidän mukana oleminen kehittämistyössä on riittävää ja heidän 

näkemys on laajempi, kuin yksittäisen työntekijän näkemys teknologian tuomista hyödyistä. 

 

5.2 Jatkotutkimustarve 

 

Tässä diplomityössä on tutkittu kotona asumista tukevan teknologian vaikutuksia esimies-

työhön sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla ja erityisesti kotihoidon toiminta-alueella. Tä-

män lisäksi teknologian ja digitaalisten ratkaisujen koko ajan laajempi hyödyntäminen myös 

sote-sektorilla on laaja tutkimusalue, josta nousee esille paljon lisätutkimuskysymyksiä. 

 

Esimiesten teknologiaosaaminen on edelleen sosiaali- ja terveysalalla kiinni paljolti kysei-

sen henkilön omasta kiinnostuksesta ja tahtotilasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuk-

sessa tämä osa-alue ei toistaiseksi ole saanut suurtakaan roolia. Olisikin hyvä selvittää mil-

laista lisäkoulutusta esimiehille voitaisiin järjestää tukemaan heidän osaamisen laajenta-

mista ja tätä kautta varmistaa laadukas ja laajempi teknologian hyödyntäminen osana pal-

velutuotantoa. 

 

Tässä tutkimuksessa nousi esille, että sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden teknolo-

giatietämyksessä on paljon puutteita ja ennakkoasenteita, jotka vaikuttavat myös teknolo-

gian hyödyntämisen laajentamiseen. Jatkotutkimusta voisi tehdä ammatillisen koulutuksen 

koulutussisältöjen kehittämisessä siihen suuntaan, että myös teknologia tulisi entistä tutum-

maksi jo opiskeluaikana. Samalla voisi löytyä myös uusia sote-alan työnkuvia ja -kokonai-

suuksia, jossa teknologian osaaminen ja opettaminen olisi osa työkokonaisuutta. 

 

Itse teknologiakenttä on edelleen hajanainen ja yritykset kehittelevät erilaisia ratkaisuja 

oman osaamisensa pohjalta. Tarjolla on monia ratkaisuja, joiden hyödyllisyyttä ei ole tutkittu 
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todellisessa toimintaympäristössä tai tutkimukset ovat olleet liian suppeita. Aina teknologia 

ei vastaa sote-sektorin todellista tarvetta, vaan kehitystyö on perustunut liikaa olettamuksiin 

ja ikäihmisten tarpeita ei ole osattu tunnistaa. Olisi tärkeää tutkia mitkä ratkaisut tukevat 

parhaiten asiakkaiden kotona asumista, vastaavat ikäihmisten tarpeisiin sekä vähentävät 

samalla kotihoidon henkilöstön työtaakkaa. Tärkeä tutkimuskohde olisi myös selvittää, 

mitkä ratkaisut lisäävät eniten kotihoidon palvelujen laatua. Saatavilla olevat tutkimukset 

ovat suurelta osin keskittyneet yksittäisten ratkaisujen vaikutusten arviointiin. Olisikin hyvä 

tutkia laajempia teknologiaratkaisukokonaisuuksia, jossa eri ratkaisujen yhdessä tuottama 

hyöty voi olla suurempi kuin vain yksittäisen ratkaisun. Tarvitaan myös lisätietoa kuinka 

tällaiset kokonaisuudet olisi hyvä rakentaa, jotta ne olisivat helppokäyttöisiä niin asiakkaan 

kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Lisäksi kokonaisratkaisujen tulisi vastata kasvavaan 

asiakastarpeeseen ja tukea kotona asumista toimintakyvyn puutteista huolimatta. 

 

Teknologian käyttöönotto nostaa esille myös kysymyksiä kustannustenjakomallista. Kuinka 

kustannukset ja toisaalta saavutetut hyödyt jaetaan asiakkaiden, palvelujentuottajan ja tek-

nologiatoimittajien välillä. Kustannusten jaosta on olemassa erilaisia mielipiteitä ja tämä ky-

symys on noussut entistä suuremmaksi kysymykseksi viime aikoina, kun teknologiaratkai-

suja alkaa olla käytössä osana palvelutuotantoa, eikä vain kokeiluissa. Myös ilmapiiri kus-

tannusten osalta on selvästi muuttumassa, asiakkaiden ja omaisten mielipiteet ovat mur-

roksessa, joten uutta tutkimusta tälle osa-alueelle tarvitaan. 

 

Laadun ja asiakasvaikuttavuuden lisäksi olisi tärkeää saada lisätietoa teknologian kustan-

nusvaikuttavuudesta laajamittaisen käyttöönoton tueksi. Tämä tutkimus vaatii hyvin imple-

mentoidun teknologiakokonaisuuden osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa. 

Kokeiluissa tai juuri käyttöönotettujen ratkaisujen tutkimisen ongelmana on, että teknologia 

ei ole vielä täysin integroitunut palveluihin ja vaatii vielä henkilöstöltä opettelua, jolloin myös-

kään kustannushyödyt eivät ole vielä voineet täysin realisoitua. 

 

Jatkotutkimusta olisi hyvä tehdä myös kotona asumista tukevan teknologian eettisistä ky-

symyksistä. Teknologian käyttöönotto nostaa esille eettisiä kysymyksiä, joita olisi tärkeä 

ratkaista jo suunnitteluvaiheessa. Eettisiä kysymyksiä voidaan tarkastella sekä teknologiaa 

käyttävien asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmista. Laajempi eettinen tarkastelu voisi 

vaikuttaa myönteisesti myös teknologian käytettävyyteen. 
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Kotona asumista tukeva teknologia on kasvuala, joka kehittyy koko ajan ja samaan aikaan 

laitoshoitoa puretaan. Tämän seurauksena kotona asumista tukevien ratkaisujen tarve kas-

vaa, jotta voidaan varmistaa jatkossakin laadukkaat palvelut asuinpaikasta riippumatta. 

Uutta tutkimusta tarvitaan tällä kehittyvällä alalla nyt ja tulevaisuudessa. 
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6 POHDINTA 

 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen toteutusta, tuloksia sekä jatkokehittämistarpeita. 

Luvussa tarkastellaan myös tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta. 

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

 

Tässä tutkimuksessa perehdyttiin ensin aikaisempaan tutkimukseen liittyen hyvinvointitek-

nologiaan ja siinä erityisesti kotona asumista tukeviin ratkaisuihin. Lisäksi tutkimuksessa 

perehdyttiin muutosjohtamisen, aineettoman pääoman, osaamisen johtamisen ja tietämyk-

sen hallinnan teorioihin. Tavoitteena oli löytää vastaus seuraavaan päätutkimuskysymyk-

seen: 

- Mitä vaikutuksia kotona asumista tukevan teknologian käyttöönotolla on esimiestyö-

hön sote-sektorilla? 

sekä seuraaviin alatutkimuskysymyksiin: 

- Mitä osaamisalueita esimiehellä tulee olla teknologian hyödyntämisen yleistyessä 

kotihoidossa? 

- Miten esimiesten tulisi tukea työntekijöitä teknologian käyttöönoton yhteydessä? 

- Miten esimiesten tulisi edelleen kehittää teknologialla tuettuja toimintamalleja? 

- Millaisia erilaisia rooleja esimiehellä tulisi olla? 

 

Sosiaali- ja terveysala on muutosten kourissa ja erityisesti kotiin tuotettavien palvelujen ke-

hittäminen ja lisääminen ovat kehityssuuntia, jotka vahvistuvat sote-sektorilla koko ajan. 

Tämä asettaa palvelujärjestelmälle suuria haasteita tuottaa laadukasta ja samalla kustan-

nusvaikuttavaa palvelua yksilöllisesti asiakkaiden tarpeita tukien.  Teknologian tulee myös 

mukautua tähän haasteeseen. Yhtenä palvelujen tasalaatuisuutta edistävänä tekijänä voi-

daan pitää teknologian hyödyntämistä kotona asumisen tukemiseen ja päivittäisissä toimin-

noissa suoriutumiseen. Haasteena ovat kuitenkin terveydenhuollon henkilöstön vielä sup-

pea tietämys teknologiasta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista. Lisäksi haasteen asettaa 

varsin kirjava teknologiaratkaisujen tarjonta, josta ei ole selkeästi valikoitunut ratkaisuja, 

jotka olisivat testattuja, tutkittuja ja kaikkien terveydenhuollon organisaatioiden käytettä-

vissä. Edellä mainitut seikat asettavat sekä ylemmän johdon että esimiehet vaativaan tilan-

teeseen, jossa tulee osata kehittää ja viedä asioita eteenpäin osittain puutteellisista ja koko 

ajan kehittyvistä tiedoista huolimatta. 
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Päätutkimuskysymyksenä oli miten kotona asumista tukeva teknologia ja sen käyttöönotto 

vaikuttavat esimiestyöhön sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tutkimukseen haastateltiin yh-

deksää kotihoidossa toimivaa esimiestä sekä kolmea kotihoidossa työskentelevää hoitajaa. 

Selkeästi esille nousi, että esimiesten tulee ymmärtää hyvin kotona asumista tukevan tek-

nologian hyödyntämismahdollisuudet ja heidän tulee osata kommunikoida tulevat muutok-

set ja käyttöönotettavat ratkaisut ymmärrettävästi ja yksiselitteisesti henkilöstölle. Samalla 

kuitenkin niin, että henkilöstö pääsee itse olemaan mukana kehittämistyössä ja uusien toi-

mintamallien luomisessa. Esimiehen tulee siis osata ohjata henkilöstöä oikeaan kehittämis-

suuntaan, mutta samalla antaa heille mahdollisuus olla osana kehittämistiimiä ja luomassa 

parhaita mahdollisia toimintamalleja hoitotyön tueksi. 

 

Teknologian laaja-alainen hyödyntäminen asettaa esimiehille myös uusia osaamisvaati-

muksia. Yleisesti esimiehet ovat saaneet joko sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen 

useita vuosia sitten. Koulutuksessa ei ole vielä ollut teknologiaan liittyvää opetusta tarjolla. 

Suurin osa esimiehistä onkin kerännyt teknologiaan ja sen hyödyntämiseen liittyvän osaa-

misen oman työn, yhteisten kehittämispäivien ja erilaisten koulutusten kautta. Mitään yhte-

näistä koulutusta he eivät ole asian suhteen saaneet. Toki teknologian ollessa vielä nuorta 

ja osin kehittyvää, yhtenäisen ja kattavan koulutuksen järjestäminenkin olisi ollut haasteel-

lista. Toiset esimiehet kokivat, että heille on kuitenkin työn kautta kertynyt riittävä tietämys 

olemassa olevista ratkaisuista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista, mutta osa koki 

edelleen tarvitsevansa lisätietoa ja osaamista. Lisäosaamisen hankkimisen katsottiin kui-

tenkin olevan haasteellista kiireisten aikataulujen vuoksi. Eksotella toimii kotona asumista 

tukevan teknologian tiimi, jonka osaamisen hyödyntäminen on lisännyt esimiesten omaa 

tietoa teknologiaratkaisuista sekä antanut mahdollisuuden tarvittaessa kysyä lisätietoa. Eri-

tyisesti esimiehet, jotka kokivat omaavansa tarpeeksi tietoa kotona asumista tukevasta tek-

nologiasta, olivat olleet mukana erilaisten ratkaisujen pilotoinnissa ja osoittivat laajemminkin 

kiinnostusta juuri teknologian hyödyntämisen kehittämiseen osana kotihoidon palvelukoko-

naisuutta. Kaikilla ihmisillä on omat kiinnostuksen kohteensa ja vahvuusalueensa, jotka tu-

livat esille myös haastatteluissa. Osa esimiehistä koki, että ovat sen verran epäteknisiä, 

että heidän on vaikea oppia ja ymmärtää tekniikkaan liittyviä asioita ja sen vuoksi olivatkin 

kiinnostuneempia esim. hoitokäytäntöjen kehittämisestä. Kaikilta ihmisiltä ei voi edellyttää 

samoja vahvuuksia, mutta esimiesasemassa toki jokaisella on vastuu osata ja tietää tehtä-

vän hoitamiseen liittyvät asiat riippumatta omista vahvuusalueista. Teknologiaosaaminen 

on tullut yhdeksi esimiesten hallittavaksi osaamisalueeksi viimeistään 2010-luvulla. 
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Osaamisen hallinta on osa aineettoman pääoman johtamista, joka on tärkeä osa sote-sek-

torin esimiestyötä. Erityisesti esimiesten tehtävänä on edesauttaa aineettoman pääoman 

hankintaan, kehittämiseen ja hyödyntämiseen. (Lönnqvist et al. 2005, s. 13-21, 101). Esi-

miesten haastatteluissa nousi esille, että esimiesten tietämys työntekijöiden osaamisesta ja 

kiinnostuksenkohteista perustuu kehityskeskusteluihin ja päivittäiseen kanssakäymiseen 

työntekijöiden kanssa. Voidaankin sanoa, että henkilöstön osaaminen on osin esimiesten 

hiljaista tietoa.  Kimble et al. (2016, s.9-10) artikkelissa käsiteltiin koko ajan muuttuvan ja 

kehittyvän tiedon tärkeyttä sekä tämän osaamistiedon ylläpidon haasteita. Olisikin tärkeää, 

että organisaatiossa olisi käytettävissä järjestelmä, johon henkilöstön osaaminen ja siihen 

liittyvät muutokset voidaan tallentaa. Tämä antaa johtajille ja esimiehille paremmat mahdol-

lisuudet löytää organisaation sisältä muuttuviin työnkuviin soveltuvat henkilöt. Tutkimus-

haastattelujen perusteella Eksotella ei kuitenkaan ole käytettävissä järjestelmää, johon voi-

taisiin koota kaikki työntekijöiden osaaminen ja jossa osaamistieto olisi hyödynnettävissä 

koko organisaation laajuisesti. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa johtaminen on osittain tasapainoilua aineet-

toman pääoman ja rakennepääoman välillä. Koska rakennepääoman liiallinen korostumi-

nen voi tehdä toiminnasta jäykkää ja viedä toiminnasta innovatiivisuuden. Toisaalta aineet-

toman pääoman liika korostaminen taas voi edesauttaa professioiden ylikorostumista. Pro-

fessioiden liiallisen korostumisen seurauksia voivat olla henkilöstön välinen kilpailu ja omien 

toimintamallien liiallinen soveltaminen. Myös johtamistyö muuttuu tällaisessa tilanteessa lä-

hes mahdottomaksi. (Kivinen, 2008, s. 46-47). Esimiesten tuleekin pystyä tunnistamaan 

työssään tämä rakennepääoman ja aineettoman pääoman tasapainoilutilanne. Tämä on 

haastava tehtävä ja vaatii esimieheltä hyvää henkilöstön tuntemusta, tilannetajua ja osaa-

mista. 

 

Kotihoidon yksiköissä on nimettyjä henkilöitä, joiden rooli on perehdyttää ja motivoida muita 

kollegoja teknologian käyttöön sekä toimia vierikouluttajana aina tarvittaessa. He ovat saa-

neet laajemman koulutuksen teknologiaan liittyen kuin muu henkilöstö. Salem (2008, s. 

338-343) käyttää artikkelissaan näistä henkilöistä nimitystä muutosagentti. Voi olla, että tu-

levaisuudessa hoitoalalle syntyy kokonaan uusia työtehtäviä ja toimenkuvia, joissa tekno-

logiaosaamista tarvitaan enenevässä määrin. Esimerkiksi voi kehittyä uusia asiantuntijahoi-

tajia, joiden pääasiallisen tehtävänä on kouluttaa ja tukea niin asiakkaita, omaisia kuin hoi-

tohenkilöstöä hyödyntämään teknologiaa entistä paremmin ja löytää kullekin asiakkaalle 

parhaita ratkaisuja hoitotyön tueksi. (Raappana & Tiittanen, 2014, s.193). 
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Yhtenä tutkimuksen alatutkimuskysymyksenä oli selvittää miten esimiesten tulisi tukea hen-

kilökuntaa teknologian käyttöönottovaiheessa. Sekä henkilöstön että esimiesten näkökul-

masta tärkeää oli, että tulevista käyttöönotoista ja muutoksista tiedotetaan ajoissa, selkeästi 

sekä käydään keskusteluja henkilöstön kanssa muutoksen vaikutuksista heidän työhönsä. 

Erityisen tärkeänä tukena pidettiin myös koulutusten järjestämistä niin, että voidaan varmis-

taa kaikkien saavan tarvittavan koulutuksen vuorotyöstä riippumatta. Lisäksi käyttöönoton 

alkuvaiheessa toivottiin paikalle henkilöä, jolla on laaja osaaminen kyseisestä teknologiasta 

ja joka osaa auttaa eteen tulevissa ongelmissa, on tukemassa käyttöönottoa ja antamassa 

tarvittaessa lisäopastusta ratkaisun käyttöön. Henkilöstölle järjestettävien koulutusten toi-

vottiin olevan konkreettisia siten, että henkilöstö pääsee kokeilemaan ja tutustamaan tek-

nologiaratkaisuun itse. Tämän koettiin edesauttavan myös asiakkaille ja heidän omaisilleen 

asian esittämistä. Myös Raappana & Tiittanen (2014, s.192-193) nostavat artikkelissaan 

esille, kuinka tärkeää on tarjota henkilöstölle riittävä koulutus perustuen kunkin työntekijän 

taustaosaamiseen. Lisäksi uuden omaksumiseen tulisi järjestää riittävästi aikaa. Esimiehet 

halusivat olla myös työntekijöilleen helposti lähestyttäviä, jotta mahdolliset osaamiseen liit-

tyvät puutteet tultaisiin kertomaan avoimesti ja yhdessä niihin voitaisiin löytää ratkaisuja. 

Henkilöstön haastattelussa nousi kuitenkin epäilys, että useat eivät kehotuksista huolimatta 

noudata esimiehen toivetta, vaan jättävät kertomatta omista lisäkoulutustarpeista. Tähän 

voi olla syynä joko häpeä siitä, että koulutuksista huolimatta asiaa ei olla opittu tai toisaalta 

oma asenne voi olla teknologiakielteinen, jolloin ei edes olla halukkaita oppimaan siihen 

liittyviä asioita, vaan vältellään ratkaisun käyttöä ja paetaan kiireen taakse. 

 

Tutkimuksessa selvitettiin kuinka esimiesten tulisi kehittää teknologialla tuettuja toiminta-

malleja. Tutkimuksessa esimiesten ja hoitohenkilöstön näkemykset poikkesivat osittain toi-

sistaan. Esimiehet kokivat oman roolin uusien toimintamallien kehittämisessä ja jalkautta-

misessa tärkeäksi. He kokivat oman roolin olevan tuoda uusia käytäntöjä omaan yksikköön 

ja kommunikoida muutokset siten, että heidän hyvin tuntema henkilöstö, ymmärtää asian ja 

ottaa sen parhaalla mahdollisella tavalla vastaan. Itse jalkauttamisen koettiin olevan yhteis-

työtä henkilöstön kanssa. Mietitään yhdessä paras tapa lähteä ottamaan käyttöön uutta 

ratkaisua ja vakiinnuttaa uudet toimintamallit osaksi perustoimintaa. Henkilöstön ryhmä-

haastattelussa korostettiin, että heidän näkökulmastaan olisi tärkeää, että jatkokehitystyö-

ryhmissä olisi mukana henkilöstön edustajia, joilla on kokemusta käytännön työssä tekno-

logian käytöstä ja mahdollisesti esiin tulleista haasteista. Tutkimusaineiston perusteella jäi 

sellainen käsitys, että nyt hoitohenkilöstöllä ei ole paljon mahdollisuuksia osallistua tekno-

logiaan liittyvien toimintamallien kehittämistyöhön. Toki osittain tämä käsitys saattaa syntyä, 
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jos haastateltujen hoitajien yksiköistä ei ole ollut henkilökunnan edustajia mukana kehittä-

mistyössä. 

 

Viimeisenä alatutkimuskysymyksenä oli tutkia, millaisia rooleja esimiehellä on liittyen ko-

tona asumista tukevan teknologian hyödyntämiseen ja käyttöönottoihin. Selkeästi esimie-

hen tärkein rooli on olla tuomassa tietoa ylemmältä johdolta tulevista käyttöönotoista sekä 

toimia ”tulkkina” henkilöstölle, miten muutos tulee vaikuttamaan työprosesseihin ja miten se 

tulee muuttamaan nykyisiä toimintamalleja. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että esimiehet vas-

taavat lisäkysymyksiin ja antavat lisätietoja käyttöönottojen edetessä. Myös Salem (2008, 

s. 338) mukaan tiedottaminen ja henkilöstölle muutoksesta kommunikointi on tärkeä osa 

sosiaalista prosessia, jonka tavoitteena on luoda avoin, keskusteleva ja hyväksyvä ilmapiiri 

muutokselle. Näin voidaan edesauttaa muutoksen onnistunutta läpivientiä. 

 

Esimiehet kokivat oman roolinsa mahdollistajana ja tukijana eli he järjestävät henkilöstölle 

mahdollisimman hyvät puitteet oppia ja omaksua uudet toimintamallit. Erityisesti lisäresurs-

sien ja työajan järjestäminen siten, että kaikilla on mahdollisuus omaksua asia, katsottiin 

kuuluvan esimiehen rooliin. Valitettavasti läpi haastattelujen esille tuli, että lisäresurssin jär-

jestäminen on hyvin vaikeaa rekrytointikieltojen ja sijaisten huonon saatavuuden vuoksi. 

Lisäksi aikataulujen koettiin olevan välillä liian tiukkoja, jotta koko henkilöstöllä olisi mahdol-

lisuutta sisäistää uusi toimintamalli. 

 

Osa esimiehistä oli itse perehtynyt teknologiaratkaisuihin sen verran enemmän, että he ker-

toivat toisinaan myös neuvovansa henkilöstöä teknologian käyttöön liittyvissä ongelmissa. 

Kuitenkin korostettiin, että tämä lähitukirooli on vain muun työn ohessa tapahtuvaa ”tulipa-

lojen sammuttamista”. Tämä rooli oli luonnollista esimiehille, jotka olivat itse hyvin sinut tek-

nologian kanssa ja olivat osallistuneet erilaisiin teknologiaa hyödyntäviin kokeiluihin jo aiem-

min. Vaikka lähitukena toimiminen ei varsinaisesti kuuluisikaan esimiehen tehtävänkuvaan 

on tärkeää, että he omalla esimerkillään ja osaamisellaan motivoivat myös henkilökuntaa 

oppimaan. Lisäksi laaja tietämys varmasti edesauttaa soveltamaan teknologiaan erilaisissa 

asiakastilanteissa. 

 

Esimiehen roolin määrittyminen teknologian hyödyntämisen osalta näyttää muodostuvan 

tiedon viejäksi ylemmän johdon ja henkilöstön välillä. Lisäksi muut roolit muodostuvat pal-

jolti esimiehen oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Kehittämistyöryhmiin esimerkiksi 

valikoituu helposti esimiehiä, joilla tiedetään olevan kiinnostusta ja myönteinen suhtautumi-

nen teknologiaan. 
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Yleisesti kotona asumisen teknologian hyödyntäminen kotihoidossa on vielä alkutaipaleella 

ja vaatii paljon kehittämistyötä niin teknologiatoimittajien kuin sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelutuotannon puolella. Tutkimushaastattelujen kautta on selkeästi nähtävissä, että sekä 

esimiehet että henkilöstö ovat entistä paremmin hyväksyneet ja omaksuneet teknologian 

osana hoitoprosesseja sekä kotona asumista tukevia palveluja. Nyt alkaa olla aika kypsä 

hyödyntää teknologiaa laajemmin, kun sekä ammattilaiset että asiakkaat suhtautuvat en-

tistä myönteisempiä teknologialla tuettuihin toimintamalleihin. 

 

Esimiestyön ja johtamisen kannalta ollaan menossa siihen suuntaan, että työntekijöille an-

netaan entistä enemmän omaa päätäntävaltaa ja mahdollisuuksia olla enemmän mukana 

työn kehittämisessä. Tämä kehityssuunta antaa mahdollisuuden henkilöstölle olla entistä 

tiiviimmin mukana teknologialla tuettujen toimintamallien luomisessa ja jatkokehittämisessä 

sekä luoda sitä kautta uutta motivaatiota niille henkilöille, joiden kiinnostusalueisiin teknolo-

gia lukeutuu. Esimiesten ja ylemmän johdon onkin mukauduttava, edelleen konservatiivi-

sella sosiaali- ja terveysalalla, tähän kehityssuuntaan. Tämä muutos vaatii lisäksi uutta ajat-

telutapaa ja oppimista myös henkilöstöltä. 

 

6.2 Suositukset ja jatkokehitys 

 

Teknologiaosaaminen on tullut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa, mutta toisaalta alan 

koulutuksen kehityksessä se on alkanut näkyä vasta viimeisten vuosien aikana. Esimiesten 

ja henkilöstön osaaminen teknologian osalta onkin ollut kerrytettävä työn ohella. Tämä 

osaaminen on huonosti dokumentoitua ja perustuu esimiesten hiljaiseen tietoon. Voidaan-

kin sanoa, että haastatteluaineiston perusteella aineettoman pääoman johtamisessa on ke-

hitettävää. Kuitenkin sote-sektorin työ perustuu suurelta osin juuri aineettomaan pääomaan, 

sen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Edelleen toimitaan paljolti arjessa siten, että asiat saa-

daan hoidettua, mutta aineettoman pääoman kehittäminen ja tätä kautta innovatiivisuuden 

lisääminen jäävät taka-alalle. Olisikin tärkeää jatkossa huomioida paremmin, miten osaa-

mistieto voidaan tallentaa kaikkien saataville sekä miten voidaan varmistaa, että koko ajan 

laajemmin hyödynnettävä teknologia ei aiheuta suurta osaamisvajetta, vaan osaamistar-

peita pystytään ennakoimaan ja niihin reagoimaan tarvittavan ajoissa. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kotiin vietävät palvelut ovat koko ajan kehittämistyön ja muu-

toksen alla. Resurssien riittävyys muutostilanteissa osoittautui haastattelujen perusteella 
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yhdeksi kehittämistä vaativaksi kohteeksi. Olisi tärkeää voida taata koko henkilöstölle aikaa 

ja mahdollisuus omaksua käyttöönotettavia toimintamalleja aiemmasta osaamisesta riippu-

matta. 

 

Henkilöstön entistä tiiviimpi mukaan ottaminen teknologialla tuettujen toimintamallien kehit-

tämiseen on myös tärkeä kehittämissuunta. Näin voidaan varmistaa henkilöstön entistä pa-

rempi sitoutuminen uusiin toimintatapoihin ja lisätä heidän työmotivaatiotaan. Lisäksi kan-

nattaa alkaa miettimään voiko hoitohenkilöstön työnkuvien sisällöissä näkyä entistä selke-

ämmin myös teknologiaosaaminen. 

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimusaineisto kerättiin semistrukturoiduilla teemahaastatteluilla (liite 3), jotka nauhoitet-

tiin. Haastattelut purettiin mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen, jotta voitiin varmistaa 

aineiston muuttamattomuus. Aineisto analysoitiin luvussa 2 käsitellyn teorian pohjalta. Tut-

kimuksessa esitetyt suorat lainaukset ovat sanasta sanaan haastatteluaineistoista poimit-

tuja. 

 

Työskentelen itse tutkimuskohteena olleessa organisaatiossa kotona asumista tukevan tek-

nologian parissa, joka on antanut paljon taustatietoa ja ymmärrystä aiheeseen. Lisäksi 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin organisatoriset käytännöt ovat työni kautta ennes-

tään tuttuja. Työn kautta olen saanut osallistua kotona asumista tukevan teknologian ja toi-

mintamallien kehittämiseen laajemminkin niin kansallisesti kuin Euroopankin tasolla. Tämä 

on antanut näkemystä ja kokemusta tutkimuksen aikana vallitsevaan nykytilaan ja mahdol-

lisuuden peilata tutkimuksessa kertynyttä tietoa ja esille nousseita asioita omassa työssä 

kertyneeseen kokemukseen kehittämisyksikössä.  Haasteena onkin ollut pysyä tutkimus-

vaiheessa tutkijan roolissa, eikä tuoda liiaksi työelämästä kertynyttä kokemusta haastatte-

luissa esille. Toisaalta ala on tuttu ja osin myös tutkimuksessa mukana olleet henkilöt, tämä 

on helpottanut ihmisten kontaktointia ja yhteistyötä. Samalla tutkimustyö on antanut paljon 

lisänäkemystä kotona asumista tukevan teknologian hyödyntämiseen ja tuonut lähiesimies-

ten sekä henkilökunnan näkemykset lähemmäksi omaa arkipäivän työskentelyä. Minulla 

onkin loistava mahdollisuus olla jatkossa ratkomassa ja kehittämässä tutkimuksissa esille 

nousseita jatkokehittämistarpeita osana työtäni. 
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Tutkimuksen eettisen tarkastelun kohteena ovat tiedonhankintaan ja tiedonkäyttöön liittyvät 

kysymykset. On tärkeää, että tutkimukseen osallistuvat henkilöt ovat mukana vapaaehtoi-

sesti. Lisäksi tutkimuksesta, sen tavoitteista ja tekijöistä osallistujille on ennen suostumusta 

annettava tarpeeksi riittävät ja tarkat tiedot. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 24-25). Tässä tutkimuk-

sessa tutkimukseen haastatelluille toimintayksikön esimiehille ja henkilöstön edustajille lä-

hetettiin sähköpostilla saatekirje (liite 1 ja 2). Semistrukturoidut teemahaastattelut nauhoi-

tettiin ja tutkimuksessa esitetyt suorat lainaukset on pyritty esittämään niin, että vastaajaa 

ei voi tunnistaa. Tutkimushaastattelujen nauhoitukset hävitettiin diplomityön valmistumisen 

jälkeen asianmukaisesti. 

  



 
 

68 
 

7 YHTEENVETO 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia kuinka kotona asumista tukevan teknologian 

käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla vaikuttaa esimiestyöhön. Lisäksi tutkit-

tiin mitä osaamisalueita esimiehillä tulisi olla teknologian hyödyntämisen yleistyessä koti-

hoidossa, kuinka esimiesten tulisi tukea työntekijöitä teknologian käyttöönoton yhteydessä, 

miten esimiesten tulisi edelleen kehittää teknologialla tuettuja toimintamalleja ja millaisia 

rooleja esimiehellä tulisi olla. Case organisaationa toimi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveys-

piirin kotihoito. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla yhdeksää kotihoidon esimiestä 

sekä kolmea kotihoidossa työskentelevää hoitajaa. Tutkimushaastattelut tehtiin marras-

kuun 2016 aikana. 

 

Teknologian hyödyntäminen kotona asumisen tukemiseen on lisääntynyt viime vuosina 

merkittävästi. Samaan aikaan teknologiaratkaisut ovat kehittyneet harppauksin ja alkavat 

olla tarpeeksi luotettavia ja helppokäyttöisiä laajemmin hyödynnettäväksi. Samaan aikaan 

teknologian lisääntynyt hyödyntäminen tuo mukanaan uusia vaatimuksia esimiehille. Ko-

tona asumista tukevan teknologian käyttöönotto vaikuttaa olemassa oleviin työprosesseihin 

ja tuo mukanaan toimintamallien muutoksia. Esimiesten tuleekin tuntea ja omata muutos-, 

aineettoman pääoman- sekä osaamisenjohtamisen taitoja. Uuden teknologian hyödyntämi-

sen ajureita ovat uudet ilmiöt, kehittyvä teknologia sekä sisäinen kehittämisen tarve. Erityi-

sesti sisäisen kehittämistyön rooli on korostunut laitoshoidon purkamisen ja siitä seuran-

neen kotiin tuotettavien palvelujen lisääntymisen myötä. 

 

Teknologian laaja-alaisempi hyödyntäminen asettaa lisäosaamistarpeita esimiehille. Esi-

miesten tulee ymmärtää teknologian tuomat mahdollisuudet asiakkaiden kotona asumisen 

tukemisessa ja osata myös motivoida henkilöstöä hyödyntämään teknologiaa asiakkaiden 

palvelukokonaisuutta suunniteltaessa. Lisäksi esimiesten muutosjohtamisen osaaminen 

korostuu teknologian käyttöönottotilanteissa. Heidän on osattava kehittää ja viedä käytän-

töön uusia toimintamalleja yhdessä henkilöstön kanssa. Käyttöönottotilanteissa esimiehet 

kohtaavat useimmiten muutosvastarintaa, jonka kääntäminen positiiviseksi tahtotilaksi on 

osa esimiehen osaamista. 

 

Henkilöstö odottaa esimiehiltä tukea käyttöönottotilanteissa. Tutkimuksessa tärkeimmiksi 

tukitoimenpiteiksi nousivat lisäresurssien järjestäminen, jotta kaikilla työntekijöillä on aikaa 

omaksua ja sopeutua muuttuneisiin toimintamalleihin. Esimiesten vastuulla on koulutusten 
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järjestäminen siten, että kaikilla on mahdollisuus niihin osallistua ja tarvittaessa myös lisä-

koulutuksen järjestäminen. Esimiehet myös pyrkivät löytämään omista yksiköistään työnte-

kijöitä, jotka ovat kiinnostuneita teknologian jalkauttamisesta ja valmiita tukemaan sekä mo-

tivoimaan muita työntekijöitä hyödyntämään teknologiaratkaisuja osana asiakkaiden laa-

dukkaita palveluja. 

 

Esimiehet osallistuvat organisaation erilaisiin kotihoitoa kehittäviin työryhmiin, jossa heidän 

tehtävänään on tuoda työntekijöiden käyttökokemuksia ja jatkokehittämisideoita koko orga-

nisaation hyödynnettäväksi. Erityisesti hoitohenkilöstön ryhmähaastattelussa korostettiin 

myös työntekijöiden tiiviimpää osallistumista kehittämisryhmien toimintaan, jotta käyttöko-

kemukset saadaan tuotua esille mahdollisimman muuttumattomana, ilman välikäsiä. 

 

Esimiehillä on erilaisia rooleja teknologian käyttöönoton yhteydessä. Esimiehen rooli käyt-

töönotoissa on tärkeä, sillä he toimivat muutoksen käynnistäjinä, motivoijina ja mahdollista-

jina. Esimiehet voivat olla motivoivia tukijoita eli esimiehiä esimiehen roolissa, jolloin he 

toimivat muutos- ja käyttöönotto tilanteissa tiedontuojana ylemmän johdon ja työntekijöiden 

välillä. Lisäksi heidän on tärkeää tuoda lisätietoa ja vastauksia henkilöstölle käyttöönoton 

edetessä esille nouseviin lisäkysymyksiin. Esimiehet toivoivat olevansa myös helposti lä-

hestyttäviä, jolloin henkilöstö voi tulla keskustelemaan aiheeseen liittyvistä huolista ja mur-

heista heidän kanssaan. Erityisesti korostettiin, että henkilöstön olisi hyvä tulla kertomaan 

heille mahdollisista lisäkoulutustarpeista. 

 

Toinen tutkimuksessa esille noussut esimiehen rooli on kokemusasiantuntija eli esimies, 

joka osaa itse käyttää teknologiaratkaisuja ja pystyy myös opastamaan henkilökuntaa tek-

nologian hyödyntämisessä. Näitä esimiehiä oli Eksoten kotihoidossa muutamia. Kukaan 

esimiehistä ei kokenut tätä roolia tärkeimmäksi, mutta kokemusasiantuntijana toimivilla oli 

mahdollisuus tarvittaessa auttaa henkilöstöä ja samalla kerryttää arvokasta tietoa henkilös-

tön teknologianosaamisesta, suhtautumisesta teknologiaan sekä kerätä työntekijöiden pa-

lautetta teknologialla tuettujen toimintamallien vahvuuksista ja heikkouksista. Kokemusasi-

antuntijaroolin omaksuneet esimiehet olivat osallistuneet viime vuosina erilaisiin teknolo-

gian pilotointeihin ja kokivat omaksuvansa teknologiaratkaisujen käytön helposti. 

 

Digitalisoituva yhteiskunta on luonut mahdollisuuden kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimintamalleista entistä integroidumpia ja tehokkaampia. Tutkimushaastatteluissa oli näh-

tävissä, että kotihoidon esimiehet sekä henkilöstö ovat entistä valmiimpia hyödyntämään 
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teknologialla tuettuja palveluja osana kotona asumisen tukemista. Erityisesti esimiehet ko-

kivat teknologian osaltaan mahdollistavan tasalaatuisten palvelujen tuottamisen asuinpai-

kasta riippumatta kaikille asiakkaille. Vaikka asenteet ovat muuttuneet teknologian kannalta 

suopeammiksi, niin silti voimakastakin muutosvastarintaa on edelleen havaittavissa. Erilai-

set ennakkokäsitykset elävät vahvana ja niiden muokkaaminen on osa muutosjohtamista. 

Lisäksi osa teknologiaratkaisuista vaatii edelleen lisäkehittämistä, jotta ratkaisut voisivat 

palvella asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Tämän diplomityön myötä esille nousi monia jatkotutkimuskysymyksiä. Jatkossa olisi tär-

keää tutkia mitkä teknologiaratkaisut tuovat asiakkaille ja henkilökunnalle eniten hyötyjä, 

jotta sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden olisi helppoa ottaa ne käyttöön. Lisäksi tekno-

logiaan liittyvä kustannustenjakomalli on vielä kehittymätön ja jokaisella toimijalla on siihen 

omia ratkaisuja. Tähän tarvitaankin lisää tutkimustietoa. Jatkotutkimuksissa voisi selvittää 

myös, miten sote-alan koulutuksessa voitaisiin jatkossa vielä paremmin ottaa huomioon ko-

tona asumista tukevan teknologian kuuluminen osaksi hoitoalan ammattilaisten toimenku-

via. Samalla voitaisiin saada lisätietoa myös muuttuvista toimenkuvista ja niihin liittyvästä 

teknologiaosaamisen tarpeista. Lisäksi tutkimustietoa tarvittaisiin teknologiaan liittyvien eet-

tisten kysymysten ratkaisuista. Eettisiä kysymyksiä voidaan tarkastella sekä asiakkaan että 

hoitohenkilöstön kannalta.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Saatekirje toimintayksiköiden esimiehille 
 
 

Hyvä Eksoten kotihoidon toimintayksikön esimies, 

 

Opiskelen Lappeenrannan Teknillisessä yliopistossa tuotantotaloutta, pääaineeni tietojoh-

taminen. Opintoihini kuuluva diplomityö käsittelee kotona asumista tukevan teknologian 

käyttöönoton vaikutuksia esimiestyöhön. Kotihoidossa on ollut ja otettu käyttöön viime vuo-

sina teknologiaa ja haluaisin kuulla miten Te näette esimiestyön muuttuneen ja teknologian 

vaikuttaneen esimiestyöhön. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa lisää tietoa siitä, miten teknologian käyttöönotto vaikut-

taa esimiestyöhön sote-sektorilla ja millaista tukea esimiestyössä tarvitaan toimintamallien 

muuttuessa. 

 

Tutkimusaineista kerätään kotihoidon esimiesten teemahaastatteluilla sekä yhdellä kotihoi-

don työntekijöiden ryhmähaastattelulla. Haastattelun teemat ovat osaamisen johtamiseen 

ja muutosjohtamiseen liittyviä. Haastattelu kestää enintään tunnin ja ne tullaan nauhoitta-

maan. Hoivajohtajan päätöksellä haastattelut ovat työaikaa. Kerätty aineisto tulee vain tut-

kijan käyttöön ja käsitellään luottamuksellisesti. Haastattelunauhoitteet ja muistiinpanot hä-

vitetään tutkimuksen valmistuttua asianmukaisella tavalla. Osallistumalla tutkimukseen 

Teillä on mahdollisuus vaikuttaa teknologian hyödyntämiseen, siihen liittyvään koulutuk-

seen ja osaamisen lisäämiseen kotihoidossa. Teillä on mahdollisuus keskeyttää tutkimus 

milloin tahansa. Otan teihin yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostilla sopiakseni tutkimuk-

seen osallistumisesta sekä haastatteluajoista. 

 

Yhteistyöterveisin, 

Katja Rääpysjärvi 

  



 
 

 

LIITE 2: Saatekirje kotihoidon työntekijöille 
 
 

Hyvä Eksoten kotihoidon työntekijä, 

 

Opiskelen Lappeenrannan Teknillisessä yliopistossa tuotantotaloutta, pääaineeni tietojoh-

taminen. Opintoihini kuuluva diplomityö käsittelee kotona asumista tukevan teknologian 

käyttöönoton vaikutuksia esimiestyöhön. Kotihoidossa on ollut ja otettu käyttöön viime vuo-

sina teknologiaa ja haluaisin kuulla miten Te näette esimiestyön muuttuneen ja teknologian 

vaikuttaneen esimiestyöhön. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa lisää tietoa siitä, miten teknologian käyttöönotto vaikut-

taa esimiestyöhön sote-sektorilla ja millaista tukea esimiestyössä tarvitaan toimintamallien 

muuttuessa. 

 

Tutkimusaineista kerätään kotihoidon esimiesten teemahaastatteluilla sekä yhdellä kotihoi-

don työntekijöiden ryhmähaastattelulla. Haastattelun teemat ovat osaamisen johtamiseen 

ja muutosjohtamiseen liittyviä. Haastattelu kestää enintään tunnin ja ne tullaan nauhoitta-

maan. Hoivajohtajan päätöksellä haastattelut ovat työaikaa. Kerätty aineisto tulee vain tut-

kijan käyttöön ja käsitellään luottamuksellisesti. Haastattelunauhoitteet ja muistiinpanot hä-

vitetään tutkimuksen valmistuttua asianmukaisella tavalla. Osallistumalla tutkimukseen 

Teillä on mahdollisuus vaikuttaa teknologian hyödyntämiseen, siihen liittyvään koulutuk-

seen ja osaamisen lisäämiseen kotihoidossa. Teillä on mahdollisuus keskeyttää tutkimus 

milloin tahansa. Kotihoidon työntekijöiden ryhmähaastattelu järjestetään 23.11.2016, klo: 

13:30, Toimistotalo Ruorissa. 

 

Yhteistyöterveisin, 

Katja Rääpysjärvi 

 

  



 
 

 

LIITE 3: Semistrukturoidun teemahaastattelun kysymysrunko 
 
Haastateltavan tausta 

1. Mikä on taustasi ennen nykyistä työtä? 

2. Kuinka kauan olet toiminut esimiehenä kotihoidossa? 

Nykytili kotihoitoyksikössä ja aineeton pääoma 

3. Mitä teknologiaa on ollut käytössä? 

4. Mikä on mielestäsi henkilöstön tietämys teknologiasta? entä omasi? 

a. miten sitä voisi lisätä/parantaa? 

b. Millaista tukea toivoisitte? 

c. Mitä työkaluja sinulla on käytössä osaamisen kehittämisen osalta? (Osaa-

mismatriisit, kehityskeskustelut…) 

5. Luottamus teknologiaan? 

6. Onko kotihoidossa työskentelevien työntekijöiden työnkuvissa otettu huomioon 

tekninen osaaminen? ja miten? 

7. kehittämistyössä ja sisäisissä palavereissa huomioidaanko teknologia osana kehit-

tämistä? 

 

Osaamisen johtaminen 

8. Miten koet henkilöstön osaamisen kehittämisen mahdollisuudet omassa asemas-

sasi? Onko mahdollisuuksia, millaisia? 

a. Huomioidaanko teknologian osaamisen kehittäminen, onko sille tarvetta? 

9. Miten ylläpidät tietoasi työntekijöittesi osaamisesta? 

a. Mistä saat tietoa työntekijöidesi osaamisesta ja sen kehittymisestä 

b. Onko siihen järjestelmiä? Ovatko ne tarpeen? 

c. Onko sinun helppo löytää työntekijöistä henkilöitä, joilla on osaamista tek-

nologian saralla? 

 

Muutosjohtaminen 

10. Mikä motivoi sinua muutokseen? Mitkä tekijät voivat olla/ovat motivaation es-

teenä? 

11. Saatko ylemmältä johdolta tarpeeksi yksiselitteistä/ymmärrettävää tietoa muutok-

sesta, jotta voit viedä muutoksia läpi omassa yksikössäsi? 

12. Miten pyrit tukemaan henkilöstöäsi muutoksessa? 

a. Mitä tukea muutoksessa tarvitsisit/toivoisit? 



 
 

 

13. Kenen ideat/tulevaisuuden näkymät ajavat teknologian käyttöönottoon kotihoi-

dossa? 

14. Keneltä/keiltä/mistä saat tiedon muutoksista teknologian suhteen? 

15. Miten teknologian käyttöönoton päätökset tehdään ja kuka/ketkä ne tekevät? 

16. Miten käyttöönotto etenee/kenen vastuulla? 

a. Näetkö näissä päätöksissä ongelmia/jännitteitä? 

i. Kuinka jännitteet voidaan ratkaista? 

ii. Huomioidaanko muutoksissa resurssien käyttö/tarve? 

iii. Miten teknologian käyttöönotto sitoutuu strategiaan? 

17. Koetko, että sinulla on tarpeelliset kommunikointitaidot muutoksista tiedottamiseen 

ja sen läpivientiin? 

18. Miten koet, onko teknologian laajempi hyödyntäminen muuttanut esimiestyötä/tu-

leeko muuttamaan? 

19. Millaisia rooleja esimiehellä voi olla teknologian hyödyntämisen osalta? 

20. Mitä muuta haluaisit vielä kertoa? 

 


