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Työn tarkoituksena on tutkia, miten ikäihmisille asumispalveluja tuottavissa yhdis-

tyksissä on strategisesti varauduttu toimintaympäristön muutoksiin, kun kaikkia 

muutoksen yksityiskohtia ei ole ennalta tiedossa. Työssä selvitetään miten palvelu-

toimintaa järjestävien yhdistysten liiketoimintaa tulisi kehittää, jotta pystytään vas-

taamaan tulevaisuuden haasteisiin ja toimimaan yhdistysmuotoisena palveluntuot-

tajana. Työn teoriaosuudessa perehdytään toimintaympäristön analyysiin, strategi-

seen johtamiseen liiketoiminnan kehittämisessä ja sidosryhmäjohtamiseen. Liike-

toiminnan kehittämistä käsitellään varautumisena toimintaympäristön muutoksiin 

näkökulmasta.  Tutkimuksen viitekehyksenä toimii PESTEL viitekehys.  

 

Empiirinen osa koostuu ikäihmisille asumis- ja hoivapalveluja tuottavien yhdistys-

ten toiminnanjohtajien haastatteluaineistosta. Empiirinen osa kerättiin teemahaas-

tattelulla. Haastattelujen avulla on selvitetty mitä muutoksia toiminnanjohtajat ko-

kevat olevan toimintaympäristössä ja miten he ovat strategisesti varautuneet tule-

vaisuudessa tapahtuviin toimintaympäristön muutoksiin. asiantuntijoiden teema-

haastattelusta. Haastatteluaineistoa ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia 

on verrattu teoriaan. Empiria ja teoria yhdessä muodostavat yhdistyksissä strategi-

sen varautumisen toimintaympäristön muutoksiin.  

 

Toiminnanjohtajat nostivat esille viisi teemaa, joiden kautta he peilasivat toimin-

taympäristön muutosta ja varautumista tulevaisuuden haasteisiin. Nämä teemat oli-

vat henkilöstön saatavuus, alhainen palveluasumisen hinnoittelupolitiikka, yhdis-

tyksen omistuksessa olevat kiinteistöt, lainsäädäntö ja johtamisen uudistaminen. 

Jotta yhdistysmuotoisena toimiminen on mahdollista, se edellyttää ammattimaista 

hallitustyöskentelyä, osaamistarpeiden uudelleen määrittelyä, systemaattisen johta-

misjärjestelmän kehittämistä ja eri tasoilla tapahtuvaa sidosryhmäjohtamista. Yh-

distykset kokivat tarvitsevansa asiantuntijapalveluja, yhdistystoiminnasta palvelun-

tuottajan näkökulmasta tuntevalta taholta.  
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The purpose of this work is to study, how associations providing housing services 

for the elderly have strategically prepared for changes in the operating environment 

when all the details of the changes are not known in advance. The work examines 

how the business of associations organizing service activities should be developed 

in order to be able to meet the challenges of the future and to act as an association-

type service provider also in the future. The theoretical part of the thesis deals with 

the analysis of the operating environment, strategic management in business devel-

opment and stakeholder management. Business development is treated as prepara-

tion for changes in the operating environment. The reference framework for this 

study is the PESTEL framework. 

 

The empirical part consists of interview material from the executive directors of 

associations providing housing and care services for the elderly. The empirical 

part was collected through a thematic interview. The interviews have been used to 

find out what change executive directors see in the operating environment and 

how they are strategically prepared for future changes in the operating environ-

ment. The interview material and changes in the operating environment have been 

compared to the theory. Empirics and theory together form a strategic preparation 

for changes in the operating environment in associations. 

 

The executive directors highlighted five themes through which they reflected the 

change in the operating environment and preparedness for future challenges. These 

themes were staff availability, low pricing policy for service housing, property 

owned by the associations, legislation, and management reform. In order to be able 

to operate in the form of an association, it requires professional board work, rede-

fining competence needs, developing a systematic management system and stake-

holder management at different levels. The associations felt that they need expert 

services from companies or people who really know operating environment of as-

sociations. 
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1. JOHDANTO 

 

Ajankohtaiset toimintaympäristön muutokset lisäävät epävarmuutta sosiaali- ja ter-

veydenhuollon organisaatioissa. Menestyvien organisaatioiden on kyettävä suun-

taamaan katseensa tulevaisuuteen. Ennakointi avaa ikääntyville asumispalveluja 

tuottavissa yksiköissä uudenlaisen tavan jäsentää tulevaisuuden palvelutuotannon 

uhkia ja mahdollisuuksia. Julkisen talouden kriisin puristuksessa kuntien rahat ovat 

tiukassa. Suuret, monikansallisten sijoitusyhtiöiden omistamat hoivayritykset tar-

joavat edullisia hoivapalveluja ja pystyvät kasvamaan paikkakunnilla nopeasti. No-

pean kasvun myötä ne pystyvät hyödyntämään skaalaetua toisin kuin pienet koti-

maiset hoivayritykset tai hoivayhdistykset, joiden kumpienkin toiminnan volyymit 

ja palveluvalikon kehittäminen ovat jämähtäneet paikoilleen.  

 

Kilpailutilanteiden kiristyessä myös keskisuurten hoivayritysten ja hoivayhdistys-

ten johdon on kyettävä katsomaan tavoitteisesti pitkälle tulevaisuuteen. On tärkeää 

nähdä millaisia mahdollisuuksia toimintaympäristön muutokset voivat yhdistyk-

sille tarjota. (Kamenskyn 2008, 21–22) mukaan visioinnin avulla voidaan hahmot-

taa toimintaympäristön PESTE (poliittiset, ekonomiset, sosiaaliset, teknologiset ja 

ekologiset) toimialakohtaisten tekijöiden esimerkiksi asiakaskunnan ja kilpailuken-

tän muutoksista tulevaisuudessa.  

 

Visionäärisen johtamisen tavoitteena on selkiyttää hoivayritysten toiminnan tarkoi-

tusta ja vahvistaa niiden kykyä toimia tehokkaasti. Visionäärisen johtamisen avulla 

voidaan valita erilaisista tulevaisuuden vaihtoehdoista se, jota kohti toimintaa läh-

detään kehittämään. (Sydänmaalakka 2012, 89) Sen avulla voidaan luoda näkemys 

organisaation tulevaisuuden ydinkompetensseista, mikä osaltaan luo perustaa hoi-

vayritysten strategiselle johtamiselle.  
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1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristöissä on tapahtumassa suuria muu-

toksi seuraavien vuosien aikana. Muutoksien vaikuttavina taustatekijöinä ovat yk-

sityisen sektorin kilpailukyvyn lisääntyminen, väestönkehitys, muuttoliike, kunta-

talouden epävakaat kehitysnäkymät, muutokset henkilöstömitoituksessa ja sote-uu-

distus. Sote -uudistusta on kuvattu erääksi Suomen historian suurimmista hallinnon 

ja toimintatapojen uudistuksista. Suomessa on haluttu väestön hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämiseksi turvata yhdenmukaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosi-

aali- ja terveyspalvelut ja vahvistaa peruspalveluja sekä kehittää kustannustehokas 

palvelurakenne. Viimeisimmässä sote-mallissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-

tämisvastuu oli siirretty kunnilta maakunnille. Maakuntien tehtäväksi määriteltiin 

palvelujen integraatio, jossa on keskeistä sovittaa palvelut asiakkaiden tarpeita vas-

taaviksi ja luoda toimivat palveluketjut. Muutoksessa korostuu asiakkaiden valin-

nanvapaus. Muutoksessa halutaan lisätä digitalisaatiota ja saada alati kasvavat kus-

tannukset hallintaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018)  

 

2000 – luvun alun keskeinen sosiaali- ja terveydenhuollon muutospuhe ja kehittä-

mishankkeet ovat koskeneet sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta. Tämän työn 

kannalta onkin tärkeää kytkeä aineistoon merkittävänä tekijänä diplomityön toteu-

tusvaiheessa ajankohtainen sote-uudistus. Sote-uudistus etenee ja kilpailu ikäänty-

vien asumispalvelujen tuottamisesta kovenee koko ajan. Vaikka tieto tätä diplomi-

työtä kirjoittaessa lopullisesta toimintamallista onkin vielä hajanaista, julkiset, yk-

sityiset ja kolmannen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat valmistautuvat omista 

lähtökohdistaan tulevaan mittavaan muutokseen. 

 

Johtajilta vaaditaan hyviä strategisen johtamisen taitoja tilanteessa, jossa muutok-

sen kaikkia tulevia yksityiskohtia ei ole vielä tiedossa. (Vakkalan 2012, 172–173) 

mukaan tällainen muutos on vaikeasti hallittavissa, koska ei ole näyttöä käytettä-

vissä päätöksenteon tueksi tai ei tarkkaan tiedetä, millaisien vaiheiden kautta ede-

tään ja millaiseksi organisaation toiminta tullaan vakiinnuttamaan. Muutoksen joh-

tamisessa tarvitaan niin analysointi, visiointi-, ja suunnittelutaitoja kuin myös 
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kykyä implementoida suunnitelmat käytäntöön. Tämä edellyttää muun muassa 

kehittyneitä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä sitouttaa koko hen-

kilöstö muutokseen.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tämä tutkimus sai alkunsa käytännöstä, ikääntyvien asumispalveluja järjestävien 

yhdistysten esille tulleesta kehittämistarpeesta, jossa lähivuosina tuleva sote- ja 

maakuntauudistus tulee muuttamaan oleellisesti toimintaympäristöä, palvelujen 

järjestämisvastuusta ei ole selkeää näkemystä, ja muutoksia on tulossa asteittain 

myös henkilöstömitoitukseen. Samaan aikaan hoitotyöntekijöitä hakeutuu pois hoi-

totyöstä ja uusia hoitotyönopiskelijoita on haasteellista saada hakeutumaan alalle ja 

työskentelemään ikääntyvien parissa. Hoivapalveluja tuottavat yhdistykset tarvit-

sevat selkeämmän kuvan siitä, miten ikääntyville asumispalveluja tuottavissa yh-

distyksissä tulisi strategisesti varautua toimintaympäristössä tapahtuviin muutok-

siin. Lähtötilanteessa ei ole selvillä mitä toimintaympäristön muutokset, esimer-

kiksi sote-uudistus tulee sisältämään.   

 

Käytännössä joudutaan pohtimaan päivittäin, miten muutoshankkeita johde-

taan tehokkaasti, jotta uudet tavoitteet saavutetaan mahdollisimman nopeasti 

ja yhdistymisen toimintaa haittaavat vaikutukset jäävät mahdollisimman lie-

viksi ja lyhytaikaisiksi? Miten vahvistetaan organisaation resilienssiä, eli ky-

kyä toimia tehokkaasti jatkuvien muutosten keskellä? 

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää ikääntyville asumispalveluja tuottavissa yhdis-

tyksissä strategista varautumista toimintaympäristön muutoksiin, joiden lopputu-

loksesta kenelläkään ei ole tässä vaiheessa varmaa tietoa. Tavoitteena on myös, että 

tehtyä tutkimusta ja siitä saatua tietoa voitaisiin hyödyntää muissakin organisaa-

tioissa uusia toimintatapoja mietittäessä ja liiketoiminnan jatkuvuuden suunnitte-

lussa. 
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Tutkimuksen tehtävät 

 

1. Selvittää mitä muutoksia toimintaympäristössä koetaan olevan ja miten ikäihmisille 

asumispalveluja tuottavissa yhdistyksissä strategisesti varaudutaan toimintaympä-

ristössä tapahtuviin muutoksiin, kun kaikkia muutoksen yksityiskohtia ei ole tie-

dossa?  

2. Mitä haasteita strategisessa johtamisessa koetaan olevan?  

3. Miten palvelutoimintaa järjestävien yhdistysten liiketoimintaa tulisi kehittää, jotta 

pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja toimimaan yhdistysmuotoisena 

palveluntuottajana myös tulevaisuudessa.   

 

Tutkimus rajataan koskemaan ikääntyvien asumispalveluja tuottaviin yhdistyksiin. 

Tutkimuksen kohteena ovat Suomessa yhdistysmuotoisena toimintaa harjoittavat 

palveluasumisen yksiköt. Avaintoimijoina teemahaastattelussa ovat yhdistysten 

toiminnan- ja toimitusjohtajat. Tutkimukseen pyritään saamaan pieniä ja suuria yk-

siköitä, toimintamuodoiltaan ja palveluvalikoltaan erilaisia yhdistyksiä ja ympäri 

Suomea erilaisissa toimintaympäristöissä toimivia yhdistyksiä. Tällä menetelmällä 

pyritään saamaan mahdollisimman kattava kuva yhdistysten tilanteesta.  

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Johdannon jälkeen toisessa luvussa tutkimuksen teoreettisessa osassa viitekehys 

luodaan aikaisemman strategisen johtamisen ja sidosryhmäjohtamisen tutkimuksen 

pohjalta. Luvussa kolme käydään läpi ikääntyville asumispalveluja tuottavien yh-

distysten strategista ennakointia ja valmistautumista toimintaympäristön muutok-

siin. Luvussa neljä kuvataan tässä tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä ja perus-

tellaan niiden valintoja sekä käydään läpi aineiston keruumenetelmät ja aineiston 

analyysimenetelmät. Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksen alustava aika-

taulu. Varsinainen raportin kirjoittaminen tapahtuu lokakuusta 2020 alkaen. Kap-

paleessa kuusi pohditaan tutkimustulosten hyödynnettävyyttä ja alustavia jatkotut-

kimusaiheita. Tulosten hyödynnettävyys ja jatkotutkimusaiheet saattavat muuttua 

ja tarkentua raporttia kirjoittaessa ja sote-uudistuksen edetessä.  
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2 TULEVAISUUSAJATTELU LAAJENEE HOIVAPALVELUIHIN 

 

2.1 Heikot signaalit 

 

Heikot signaalit auttavat näkemään nykypäivän tarkemmin ja ennakoimaan sekä 

rakentamaan parempia tulevaisuuksia. Heikko signaali on mahdollisen muutoksen 

ensioire. Tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin kuuluvat digitalisoitu-

minen ja ilmaston lämpenemisen kaltaisiin mittaviin muutoksiin viittaavat mega-

trendit ja pienempiä kehityssuuntia kuvaavat trendit. Vaikka megatrendit vaikutta-

vat niin kokonaisiin kansakuntiin kuin yksittäisiin kansalaisiin, niin tulevaisuuden 

hahmottaminen pelkästään niiden avulla ei onnistuisi. Tunnettuihin ilmiöihin pa-

neutuminen kutistaisi käsityksen tulevaisuudesta liian kapeaksi. Heikot signaalit 

laajentavat käsitystä siitä, minkälaisista kokonaisuuksista tulevaisuus rakentuu. Tu-

levaisuudentutkimus auttaa monitieteisenä tutkimusalana yllätysten hahmottami-

sessa. Tulevaisuudentutkimus viedään käytäntöön ennakoinnin menetelmin. Enna-

koinnissa tarkkaillaan ja tulkitaan muutoksista enteileviä vihjeitä heikkojen signaa-

lien avulla. (Dufva & Salo 2020, 14–17) 

 

Heikot signaalit auttavat tunnistamaan toisenlaisia tulevaisuuksia ja sitä kautta va-

rautumaan muutoksiin tulevaisuudessa. Kaikki heikot signaalit eivät anna viestiä 

vain myönteisistä mahdollisuuksista, monet niistä kertovat riskeistä. Tämän vuoksi 

heikkoja signaaleja tulisi tarkastella järjestelmällisesti. Tulevaisuustiedon varhaista 

tunnistamista on opittu pitämään monissa organisaatioissa tärkeänä. Heikkojen sig-

naalien systemaattinen seuraaminen ja havainnointi, voisi herättää yhdistykset huo-

maamaan nopeat muutokset toimintaympäristössä. Ne saattavat ennakoida koko-

naisen toimialan mullistuksen tai toisaalta liiketoimintamallin rapautumista. Mikäli 

heikkoja signaaleja kyetään tunnistamaan oikeassa vaiheessa, riskien hallinnassa ja 

turvallisuuden parantamisessa voidaan onnistua paljon paremmin. Alkuvaiheessa 

on helpompi reagoida tuleviin muutoksiin ja tarvittaessa tehdä korjaavia toimenpi-

teitä. Yritysten menestyminen riippuu yhä voimakkaammin niiden ennakointiky-

vystä. Heikkojen signaalien järjestelmällinen kartoitus tulisi ottaa osaksi organisaa-
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tioiden ennakointiprosessia. Heikot signaalit voivat kasvaa merkittäväksi kilpailu-

tekijäksi, jos yritykset reagoisivat niihin nopeammalla aikataululla. Tulokset näkyi-

sivät parempina palvelu- ja tuoteinnovaatioina.  (Dufva & Salo 2020, 17–19) 

 

2.2 Megatrendit  

Tulevaisuutta suunniteltaessa on pystyttävä hahmottamaan kokonaisuuksia. Siksi 

hitaastikin etenevät, suuret muutoslinjat on pidettävä muistissa. Megatrendit kuvaa-

vat globaaleja muutosilmiöiden suuntia, jotka ovat pitkäkestoisia, suuria ja hitaasti 

muuttuvia ja usein toisiinsa kytkeytyviä ilmiöitä, jotka eivät muutu hetkessä.  

Suomessa vuonna 2020 viisi keskeistä megatrendiä ovat:  

1)  Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire  

2) Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu 

3) Verkostomainen valta voimistuu  

4) Teknologia sulautuu kaikkeen  

5) Talousjärjestelmä etsii suuntaansa  

 

 

Taulukko 1. Hoiva-alaan ja ikäihmisten asumiseen liittyviä megatrendejä  

(Dufva 2020, 10, 21–26) 

 

Demografi-

nen muutos 

Suomessa  

Digitalisoitu-

minen 

Ilmastonmuutos ja 

luonnonvarojen käyttö  

Elämäntapojen ja kult-

tuurien monimuotoistu-

minen 

Miten voimme 

rakentamisella 

auttaa hyvin-

vointivaltion 

Automatisaatio, 

robotisaatio ja kei-

noälyn kehitys lei-

Rakentamisen on sopeu-

duttava maapallon kanto-

kyvyn rajoihin vähentä-

mällä hiilidioksidipäästöjä 

Monikulttuuristuminen maa-

hanmuuton kasvaessa. Eri Ih-

misryhmät tottuvat erilaisuu-
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säilymistä huol-

tosuhteen hei-

kentyessä ja hoi-

vatarpeen kasva-

essa?  

maavat yhteiskun-

taa yhä enemmän 

ja vaikuttavat 

myös hoitoalan 

kehitykseen 

ja siirtymällä luonnonvaro-

jen kestävämpään käyttöön 

teen, mutta myös terve kult-

tuuriyhteentörmäysten lie-

ventämiselle kasvaa. Myös 

henkilökunnassa on eri kult-

tuuritaustan edustajia 

Hoitohenkilö-

kunnan puutteen 

vuoksi se-

nioreita olisi 

hyvä kannustaa 

omatoimisuu-

teen ja naapu-

riapuun 

Teknologiset in-

novaatiot ovat se-

nioreiden ulottu-

villa 

Rakentamisessa on huomi-

oitava kestävän kehityksen 

periaatteet koko sen elin-

kaaren ajan 

Yksilöllisyyden korostami-

nen kulutus- ja asumisvalin-

noissa myös ikäihmisillä 

Uusista hoiva- ja 

asumisratkai-

suista apua työ-

voimapulaan? 

Älytalot voivat 

tuoda helpotusta 

arkeen 

  

Ihmisten eläessä 

yhä pidempään, 

myös seniori-ikä 

pitenee, tule-

vissa ikäluokissa 

huomattavasti 

enemmän naisia 

kuin miehiä ja 

yhä suurempi 

määrä ikäih-

misitä on tule-

vaisuudessa 

eronneita 

Yhteydenpito ja 

tiedonhaku hel-

pottuvat. Virtuaa-

limaailma voi ak-

tivoida liikuntara-

joitteisia.  
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Ikääntyvien muuttuvat asumistarpeet on ennakoitava. Suunnittelussa tulee huomi-

oida, että asumisen tarpeet voivat ikääntymisen eri vaiheissa olla erilaisia. Tämän 

vuoksi asumisratkaisuihin pitäisi kyetä joustavasti yhdistelemään erilaisia palve-

luja. Ikäihminen itse määrittää, mitä palveluja hän haluaa käyttää. Tarvitaan esteet-

tömiä ja yhteisöllisyyden mahdollistavia tiloja. Tarvetta on esiintynyt tavallisen 

palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen väliin sijoittuville ikääntyneiden 

välimuotoisille asumisratkaisuille. Ikäihmisten asumisratkaisut ovat monipuolistu-

neet viimeisinä vuosina ja asumisen ja palvelujen yhteensovittaminen, ja sen myötä 

sote-lähtöisyys ovat ohjanneet kokonaisuutta suuntaan, joka nyt määritellään väli-

muotoisena asumisena. Näissä asumismuodoissa asuminen ja palvelut ovat eroteltu 

toisistaan, asuminen perustuu vuokrasuhteeseen tai asunto on omistus- tai asumis-

oikeusasunto. Ikääntyvä ratkaisee itse mitä palveluja hän käyttää. Asumisen väli-

muotoisia ratkaisuja ovat esimerkiksi senioritalot, ikääntyneiden vuokratalot, yh-

teisölliset asumiskohteet ja tavallinen palveluasuminen, sekä joissain yhteyksissä 

on mainittu myös muistisairaiden ryhmäkodit. Yhdistäväksi tekijöiksi asumismuo-

dolle on määritelty tilojen esteettömyys, yhteisölliset tilat, yhteinen toiminta ja si-

jainti palvelujen läheisyydessä. Kenen toimesta välimuotoista asumista toteutetaan 

vaikuttaa kohteen luonteeseen. Välimuotoista asumista voidaan tuottaa kuntaläh-

töisesti, asukasaktiivisuuden pohjalta tai yhdistysten ja yritysten toimintana. (Oosi 

ym. 2020, 14–16) 

 

Välimuotoisten asumisen ratkaisujen analysointi kunnissa tulee lähteä ikääntynei-

den asumistarpeisiin varautumisesta ja laajasta poikkihallinnollisesta yhteistyöstä. 

Kunnissa ja kuntayhtymissä tulee olla riittävästi tietoa ikärakenteesta, ikääntynei-

den koetuista asumistarpeista, jotta kunnassa pystytään arvioimaan, millaisiin asu-

misratkaisuihin tulevaisuudessa on tarkoituksenmukaista panostaa. Ikääntyneiden 

asumistarpeet tulee ennakoida laaja-alaisesti kuntien yhdyskuntasuunnittelussa, 

maankäytössä ja kaavoituksessa. Kunta ja kuntayhtymä toimii tonttipolitiikan ja 

kaavoituksen keinoin välimuotoisen asumisen kohteiden mahdollistaja. Yhteistyön 

suunnitteluun kannattaa ottaa sidosryhmät mukaan mahdollisimman laaja-alaisesti 

esimerkiksi sosiaalitoimi, vanhusneuvosto, yhdistykset, yritykset, ARA ja valvovat 
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viranomaiset kuten Valvira tai Avi. Välimuotoisen asumisen suunnittelun lähtökoh-

tana kunnissa ja kuntayhtymissä on palvelujen ja yhteisöllisyyden järjestäminen. 

Rakennuksen keskeisellä sijainnilla ja nivoutumisella lähiympäristöön ja lähiym-

päristössä sijaitseviin palveluihin on suuri merkitys. Välimuotoisen asumisen asuk-

kaat tulevat tarvitsemaan myös tulevaisuudessa erilaisia palveluja ja tukea, joten 

tilojen ja ympäristön joustavuus ja muunneltavuus ovat tärkeitä. Ikääntymisen eri 

vaiheita huomioiva välimuotoisia asumiskohteita tarvitaan nykyistä enemmän ja 

niihin kuntien tulisi panostaa pitkäjänteisellä, erilaiset tarpeet huomioivalla suun-

nittelulla ja laaja-alaisella yhteistyöllä, myös palveluntuottajat osallistaen suunnit-

teluun. Tehostetussa palveluasumisessa on tällä hetkellä vajaakäyttöä, koska sitä on 

rakennettu paljon etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tehostettua palve-

luasumista tulisi kehittää etenkin muistisairaiden tarpeiden näkökulmasta.  (Oosi 

ym. 2020, s. 36–39) 

 

2.2.1 Terveydenhuollon työvoimaan vaikuttavia trendejä 

 

Joint Action for Health Workforce (JAHWF) on vuonna 2016 päätökseen saatu kol-

mivuotinen hanke, joka kohdistui viiden terveydenhuollon ammattiryhmän (sai-

raanhoitajat, farmaseutit, lääkärit, hammaslääkärit ja kätilöt) työvoiman suunnitte-

luun ja ennakointiin. Kyseisen hankkeen keskeiset tulokset liittyvät henkilöstön 

liikkuvuuteen, tietojen kattavuuteen, määrällisten ja laadullisten suunnittelu- ja en-

nakointimenetelmien hyödyntämiseen. JAHWF-hankkeessa analysoitiin eurooppa-

laisia laadullisen ennakoinnin malleja, toimintatapoja ja tuotettiin ennakointitietoa 

osaamistarpeiden muutoksiin vaikuttavista tekijöistä. Laadullisen ennakointitiedon 

tuottamisessa on tärkeää ymmärtää 1) terveydenhuollon työvoiman osaamisen ja 

tehtävässä tarvittavien kompetenssien muutoksia, 2) muutoksia väestön rakenteessa 

ja väestön terveyskäyttäytymisessä, 3) terveyspalvelujen tuotannossa ja rakenteissa 

tapahtuvia muutoksia ja uudistuksia, 4) näiden kokonaisuuksien keskinäistä riippu-

vuutta ja yhteisvaikutuksia. (JAHWF 2016) 
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Taulukko 2. Terveydenhuollon työvoimaan ja osaamistarpeeseen vaikuttavia tren-

dejä, ennakointi vuoteen 2035 (mukaellen JAHWF 2016) 

 

 

Väestö  

 

 

Terveyspalvelut 

 

Terveydenhuollon työvoima 

Väestörakenne Palvelujen kustannukset Työvoiman ikääntyminen 

Pitkäaikaishoito ja pit-

käaikaishoiva 

Palvelujen sijainti Työvoiman liikkuvuus 

Epävirallinen hoiva Genetiikka ja täsmälää-

ketiede 

Moniammatillinen koulutus ja 

osaaminen 

Terveyserojen lisäänty-

minen 

Mobiilipalvelut ja infor-

maatiotekniikka  

Mobiilipalvelut ja informaa-

tiotekniikka 

Terveystietoisuuden 

erot 

Roolit ja päätöksenteko-

oikeus 

Osaamisen monialaistuminen 

 

Potilaiden liikkuvuus  Sääntely ja lainsäädäntö  

 

JAHWF-hankkeen arvioinnin perusteella suurimmat haasteet terveydenhuollon 

työvoiman suunnittelussa ja ennakoinnissa liittyivät poliittiseen sitoutumattomuu-

teen. Terveydenhuollon työvoiman suunnittelu ja ennakointi eivät ole nousseet po-

liittiselle agendalle korkealle, vaikka niiden puute on jo käytännössä huomattavissa. 

Tarvitaan suunnitteluun ja ennakointiin osaajia sekä kansainvälistä yhteistyötä. 

Alan asiantuntijoiden verkostoituminen auttaisi hyväksi koettujen käytäntöjen 

vaihdossa, tiedon vaihdossa, menetelmien kehittämisessä ja konkreettisesti suun-

nittelu- ennakointiprosessien käynnistämisessä niissä maissa, joissa toimintaa ei 

vielä ole käytössä. JAHWF-hanke tuotti tietoa uusille tuleville sote-palveluista vas-

taaville maakunnille työkaluja, joita voidaan hyödyntää riittävän henkilöstön ja sen 

osaamisen varmistamiseksi. Suomessa työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointia 

kehitetään sitomalla määrälliseen ennakointiin osaamisen ennakointia, verkostoyh-

teistyötä ja määrittelemällä ennakointitietoa mahdollisuuksien mukaan eri tarpei-

siin. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluja ei suoraan voi kehittää oletukselle, 
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että henkilöstöresurssit tulevat lisääntymään. Tämän vuoksi on tarpeellista kehittää 

suunnittelun ja ennakoinnin rinnalla työolosuhteita, johtamista ja palkitsemista.  

(JAHWF 2016) 

  

2.3 Yhdistysten varautuminen ennakolta toimintaympäristön muutoksiin 

 

Muutos, joka tapahtuu organisaation sisällä herättää aina erilaisia tunteita. Muutos 

koetaan usein pelkästään uhkana, vaikka se voi olla osaltaan myös mahdollisuus. 

Muutos nähdään osana jokapäiväistä toimintaa ja tälle ajalle on tavanomaista muu-

toksen nopeus. Muutos vaikuttaa yleensä organisaation ja työyhteisössä vallitse-

vaan kulttuuriin, se on lähes aina ristiriidassa nykyisen vallitsevan kulttuurin 

kanssa. Siksi on tärkeää saada tähän kulttuuriin sidoksissa olevat ihmiset sitoutu-

maan muutokseen. (Metsämuuronen 2000, 9–15)  

 

Sosiaali- ja terveyssektorilla yritysten toimintaympäristö muuttuu koko ajan dynaa-

misemmaksi, ja ympäristötekijät ovat yhä merkittävämmässä asemassa tarkastelta-

essa yrityksen menestystä. (Kamenskyn 2008, 21–22) mukaan yrityksen on menes-

tyäkseen pitkällä aikavälillä kilpailussa, yrityksen on huomattava tapahtunut muu-

tos ja ymmärrettävä sen seuraukset ja muutettava toimintaansa tämän perusteella. 

Tulevaisuuden muutokset ovat mahdollista nähdä ennalta ja hyötyä tulevista mah-

dollisuuksista ja uhkakuvista. Mikäli yritys ei ymmärrä tapahtuneen muutoksen 

seurauksia ja muuta toimintaansa sen edellyttämällä tavalla, yritys kuolee pois 

enemmin tai myöhemmin. Strateginen suunnittelu ja johtaminen ovat kehittyneet 

siten, että onnistuneessa strategisessa päätöksenteossa tarvittava tieto liittyy suu-

relta osin tulevaisuuteen ja vain vähän menneisyyteen. Yritykset eivät juuri voi hal-

lita toimintaympäristönsä muutoksia, joten niiden täytyy pyrkiä ymmärtämään ym-

päristöään ja ennakoida muutoksia.  

 

Organisaatioihin kohdistuvat muutospaineita ulkoapäin tai sisältäpäin. Ulkoisia 

muutospaineita aiheutuu toimintaympäristön muutoksista kuten kilpailutilanteen tai 

kumppanuuksien muuttuminen. Organisaation sisältä muutokset lähtevät liikkeelle 

johtamiskulttuurin kehittymisestä, organisaation rakenteiden uusiutumisesta sekä 
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toiminnan kehittämisen tarpeista, joilla pystytään vastaamaan tulevaisuuden muka-

naan tuomiin haasteisiin. Muutokset ovat usein monimuotoisia ja voivat saada ai-

kaan uusiutumista koko organisaatiossa ja organisaation toimintakulttuurissa tai 

muutokset voivat kohdistua vain johonkin osaan sen toimintaa. (Stenwall & Virta-

nen 2007, 24–28) Organisaatio ja ympäristö koetaan erillisinä, toisaalta toisiinsa 

kytkeytyvinä siten, että muutos ympäristössä edellyttää aina muutosta organisaa-

tiossa. Tämä edellyttää organisaatioiden seuraavan ja ennakoivan ympäristössä ta-

pahtuvia muutoksia. Organisaatioiden tulee kyetä kehittämään toimintaansa strate-

gisesti johdon ohjaamana. (Juuti & Virtanen 2009, 22–26) 

 

Ulkoisia muutospaineita ikäihmisten asumispalvelujen toimintaympäristössä ai-

heutuu toimintaa ohjaavan lainsäädännön sisällön muuttuminen. Vanhuspalvelula-

kiin on tehty muutoksia. Muutokset tulevat voimaan 1.10.2020 alkaen. Vanhuspal-

velulain muutosten tavoitteena on turvata iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan 

asiakkaille laadukkaat palvelut, jotka mahdollistavat arvokkaan elämän. Tavoit-

teena on lisäksi parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistamalla riittävä hen-

kilöstö tehtävien huolelliseen toteuttamiseen. Palveluntuottajien on vastaisuudessa 

arvioitava toimintayksikön hoito- ja huolenpitohenkilöstön määrän ja rakenteen 

riittävyys vanhuspalvelulain sekä yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain mu-

kaisesti. Valvira ja aluehallintovirastot ovat laatineet ohjeen välittömän asiakastyön 

ja välillisen työn sisältöjen määrittelyn ikäihmisten asumispalveluja tuottavissa toi-

mintayksiköissä. Ohjeen tarkoituksena on ohjata ja tukea ikäihmisille asumispalve-

luja tuottavia yksiköitä vanhuspalvelulain henkilöstömitoitusta koskevien säännös-

ten toimeenpanoon. Lain muutosten vuoksi työtehtävistä käytetään jatkossa käsit-

teitä välitön asiakastyö ja välillinen työ. Toimintayksikön henkilöstön määrän ja 

rakenteen riittävyyden arviointi on aina perustuttava asiakkaiden palvelujen tarpee-

seen ja siihen liittyvään kokonaisharkintaan. Välillisen ja välittömän työn määritte-

lyn ja työnjaon selkeyttämisellä pyritään varmistamaan riittävän ja osaavan henki-

lökunnan määrä. Palveluntuottajan on osoitettava riittävät ja erilliset henkilöresurs-

sit välillisiä työtehtäviä varten. (Valvira 2020) 
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Lakiin on kirjattu hoitohenkilöstön minimimitoitus, joka nousee portaittain. 

1.10.2020 lähtien henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,5 ja palvelun tuotta-

jan tulee varata erillinen resurssi tukitöihin. Vuoden 2021 alusta lähtien mitoituksen 

tulee olla 0,55 ja vuoden 2022 alusta lähtien 0,6. Viimeinen portaittainen nousu 

tapahtuu 1.4.2023 lähtien mitoituksen tulee olla 0,7. (Valvira 2020) 

 

2.4 Sote- uudistus, lähivuosien suurin haaste strategiselle johtamiselle   

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen merkittävin uudis-

tus.  Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja 

kuntayhtymiltä suuremmille itsehallintoalueille, maakunnille. Palvelujen järjestä-

minen ja tuottaminen eriytetään toisistaan. Järjestämisvastuulla tarkoitetaan käy-

tännössä palveluiden rahoittamista ja niiden hankkimisen koordinointia.  Kansain-

välinen suuntaus sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistettaessa on selkeästi kohti en-

tistä suurempia järjestäjä- ja rahoittajatahoja. Tutkimustieto viittaa siihen, että mitä 

suurempi on järjestäjä- ja rahoittajatahon väestöpohja, sitä paremmat ovat mahdol-

lisuudet turvata yhdenvertainen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja hallin-

nollinen tehokkuus sekä rahoituksen kestävyys. Suurilla järjestäjillä oletetaan ole-

van parempi kyky varmistaa laadukkaat, vaikuttavat ja yhdenvertaiset palvelut, kes-

kittää palveluja silloin, kun se on tarkoituksenmukaista ja varmistaa lähipalvelut. 

(www.alueuudistus.fi) 

Sote-uudistuksen myötä maakunnan tulee järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut alu-

een asukkaille, mutta tuotannosta vastaavat eri toimijat. Maakunnan on omassa toi-

minnassaan erotettava järjestäminen ja tuotanto eri organisaatioihin. Tuotannon 

osalta palveluverkko tulee muuttumaan merkittävästi verrattuna nykytilanteeseen. 

Maakuntia kannustetaan laajasti sote-palvelutuotannon monipuolistamiseen. Maa-

kunta päättää jatkossa palvelujen tuotantostrategiasta. Tämän avulla pyritään tur-

vaamaan myös pienten ja keskisuurien yritysten kyky toimia markkinoilla. Tuotan-

nollista integraatiota tullaan toteuttamaan verkostomaisessa rakenteessa, jossa on 

useita eri palveluntuottajia. Lisäksi tuotannollista integraatiota voidaan toteuttaa 

yksittäisissä palveluyksiköissä. Asiakkaalla on tulevaisuudessa mahdollisuus valita 

peruspalvelujen julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin tuottaja. Maakunnan 
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on huolehdittava asiakkaan valinnanvapauden toteutumisesta siten kuin siitä erik-

seen säädetään. (www.alueuudistus.fi) 

 

Lähtökohtana sote-palvelujen tuotannossa on tasapuoliset toimintaedellytykset eli 

kilpailuneutraliteetti. Kilpailuneutraliteetti edellyttää, että julkinen, yksityinen ja 

kolmas sektori ovat samojen periaatteiden piirissä palvelujen tuotannossa. Yhtiöit-

tämisvelvoite tarkoittaa, että maakunnan on annettava tehtävä osakeyhtiön hoidet-

tavaksi, kun kyseessä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät kilpailutilanteessa 

tai mikäli palvelut ovat valinnanvapautta koskevien säännösten piirissä. Yhtiöittä-

misellä pyritään varmistamaan läpinäkyvyys ja tasavertaiset toimintamahdollisuu-

det kaikille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille. Uudistuksen myötä viran-

omaistehtävistä ja julkisen vallan käyttöön liittyvistä velvoitteista vastaa maakunta. 

(www.alueuudistus.fi) 
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Kuva 1.  Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenne (www.alueuudistus.fi) 

 

Raamit toimeenpanon johtamiselle ovat siis olemassa ja ne ovat kuvattu. Tätä raa-

mia tulee koko maakunta- ja sote-uudistuksen asiantuntijoiden kanssa täsmentää, 

viestiä sekä luoda seuranta ja arviointimekanismit. Vielä on epäselvää mitkä ovat 

olennaiset muutosohjelmat, miten ne viedään käytäntöön ja miten niitä seurataan?  

Miten kokonaisuuden riskienhallinta organisoidaan?  

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa on valmisteltu sosiaali- ja terveyspalveluiden raken-

neuudistusta jo kohta 14 vuoden ajan. Siinä on tarkoituksena siirtää julkisia julkis-

ten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuu kunnilta 18–22 alueelle.  
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• vuonna 2006 aloitettiin kunta- ja palvelurakenneuudistus, Paras-hanke. Laki pakotti 

pienet kunnat järjestämään yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut.  

• 2011 Jyrki Kataisen hallitus keskeytti Paras- hankkeen. 

• 2013 Petteri Orpon johtaman koordinaatioryhmän linjauksiin perustunut esitys hy-

lättiin.  

• 2015 perustuslakivaliokunta totesi Alexander Stubbin hallituksen sote ehdotuksen 

olevan perustuslain vastainen. Ehdotuksessa olisi ollut viisi sote-aluetta.  

• 2017, 2018 ja 2019 perustuslakivaliokunta totesi Juha Sipilän hallituksen sote-eh-

dotuksen perustuslain vastaiseksi. Ongelmana oli tuolloin erityisesti valinnanva-

pauslaki. Ehdotuksena olisi ollut 18 sote-aluetta.  

• 2019 Antti Rinteen hallitus käynnisti Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -oh-

jelman.  

• uusimman esityksen sote-maakuntauudistuksesta on määrä olla valmis 2020. Mu-

kana olisi soten lisäksi pelastustoimi. Alueita olisi mahdollisesti 22. Eduskunta 

päättää uudistuksesta 2021. Ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus pitää kunta-

vaalien yhteydessä 2025.  

• Sanna Marinin hallitus antoi eduskunnalle 8.12.2020 esityksen hyvinvointialueiden 

perustamisesta. Esityksen sisältöön kuuluu myös sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

pelastustoimen järjestämisen uudistaminen. Uudistukseen liittyy laaja voimassa 

olevien lakien muutostyö. Lakipaketissa hallitus esittää teknisiä muutoksia useisiin 

eri ministeriöiden hallinnonalan lakeihin ja kyseessä on sote-uudistukseen keskei-

sesti liittyvien lakien täsmennyksistä ja päivityksistä. Muutoksia esitetään kokonai-

suutena 109 lakiin. Tässä hallituksen eduskunnalle antamassa SOTE 100 -esityk-

sessä ehdotetaan tehtäväksi eri ministeriöihin hallinnonalan lakeihin sote- uudis-

tusta koskevasta lainsäädännöstä aiheutuvat tekniset muutokset. Tähän kuuluu Uu-

denmaan erillisratkaisuihin liittyvä tietojohtamista koskeva täydennys. Muutoksilla 

on tarkoitus päivittää eri hallinnonalojen lainsäädäntö vastaamaan uutta rakenteel-

lista toimintakenttää ja järjestämisvastuuta. Lakien oli tarkoitus tulla voimaan 

1.1.2023.  

• Tasavallan presidentti on vahvistanut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastus-

toimen uudistamista koskevat lait 29. kesäkuuta 2021. Eduskunta äänesti lakien hy-

väksymisen puolesta 23. kesäkuuta 2021. Lait tulevat voimaan porrastetusti ja niistä 
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ensimmäiset 1. heinäkuuta. Sote-uudistuksen voimaanpanolaki ja muut eduskunnan 

vastaukseen sisältyvät lait tulevat pääosin voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2021. Tä-

män myötä toteutuu historiallinen sote-uudistus, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuu siirretään kunnilta laajemmille hyvinvointialueille. Vastuu palve-

lujen järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Hyvinvointi-

alueita tulee yhteensä 21 ja Helsingin kaupunki jatkaa omien sote-palveluidensa ja 

pelastustoimen järjestäjänä. Soten ja pelastustoimen rahoitus siirtyy kunnilta valti-

olle. Tulevaisuudessa vaaleilla valittavat aluevaltuustot päättävät soten ja pelastus-

toimen järjestämisestä. Ensimmäiset aluevaalit ovat tarkoituksena järjestää alku-

vuonna 2022 ja sitä ennen toimii alueiden väliaikaishallinto. Sote- uudistuksen ta-

voitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen saatavuutta 

ja saavutettavuutta ja turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti. Sote- uudistuk-

sella hallitus haluaa turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 

kaikille ja vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin. Yh-

tenä tavoitteena on myös pyrkiä hillitsemään kustannusten kasvua. (Valtiovarain-

ministeriö 1.7.2021, Tiedote)    

• Hyvinvointialueet voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, millainen valmis-

telutyö hyvinvointialueilla on edessään heinäkuusta 2021 lähtien. Helpoimmalla to-

dennäköisesti pääsevät alueet, joissa toimii jo kuntayhtymä, kuten on esimerkiksi 

Etelä-Karjalan Eksote tai Pohjois- Karjalan Siun sote. Toisena ryhmänä ovat Pir-

kanmaan kaltaiset alueet, joissa uudistukseen on varauduttu ja sote -uudistusta on 

valmisteltu vapaaehtoisesti rakenneuudistuksen hankkeena. Pirkanmaan varautu-

miseen on vaikuttanut myös se, että siitä on tulossa hyvinvointialueista suurin. Kol-

mantena tulee ryhmä alueita, joilla ei ole kuntayhtymää, eikä sote- uudistusta ole 

valmisteltu vapaaehtoisesti käytännössä lainkaan. Usea alue on ollut jo lainvalmis-

telun aikana huolissaan tiukaksi koetusta aikataulusta. Kaikki eivät ole varautuneet 

sote- uudistukseen ja vapaaehtoisesti valmistelleet uudistusta, jonka toteutuminen 

on ollut noin 15 vuoden aikana moneen kertaan epävarmaa.  

• Valtiovarainministeriö maksaa hyvinvointialueille valmistelurahoitusta, kun hyvin-

vointialueiden väliaikaiset valmistelutoimielimet on asetettu. Rahoitusta maksetaan 

valtionavustuksina hyvinvointialueille vuosina 2021 ja 2022. Määrärahaa voi käyt-
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tää hyvinvointialueiden perustamiseen ja toimintaan sekä väliaikaisten valmistelu-

toimielinten kustannuksiin. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 

johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja 

käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan 

käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Aluevaalit järjestetään 

23.1.2022 ja aluevaltuustojen toimikausi käynnistyy maaliskuussa 2022. Valtio 

osoittaa sote-uudistuksen alueelliseen täytäntöönpanoon myös muuta rahoitusta. 

Tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, 

suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävää rahoitusta koskeva luonnos valtioneu-

voston asetukseksi on lausunnoilla 5.8.2021 asti. Muutosten toteuttamisen määrä-

rahatarpeeksi on arvioitu 50 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 170 miljoonaa euroa 

vuonna 2022. (Valtiovarainministeriö 1.7.2021, Tiedote) 

• Korkeimman oikeuden esittelijäneuvos Ville Hinkkanen nosti esille sote- palve-

lujen järjestämisvastuussa ilmi tulleen epäkohdan. (Sauli Niinistö vahvisti valta-

vasta sote-kokonaisuudesta muun muassa lain ”sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 

pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsää-

dännön voimaanpanosta”.) Lain voimaantulosta todetaan 69. pykälässä, että 

”tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021. Lain 3 § tulee kuitenkin 

voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2023”. Lain 2 pykälässä, joka siis hyväk-

sytyn lakitekstin mukaan tuli voimaan jo torstaina 1. heinäkuuta, säädetään tällä 

lailla kumottavista vanhoista laeista. Niitä ovat kansanterveyslaki, erikoissairaan-

hoitolaki, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta an-

nettu laki sekä alueen pelastustoimen valtionavustuksesta annettu laki. Näin ollen 

kuntien järjestämisvastuu sote-palveluista loppui, koska sen perustana olevat 

edellä mainitut lait kumottiin. Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maa-

kunnille kuitenkin vasta 1. tammikuuta 2023, joten näytti siltä, että kenelläkään 

ei ole enää vastuuta palveluiden järjestämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriöstä, 

hallitusneuvos, sote-lakien valmistelijoihin kuuluva Auli Valli-Lintu sanoo, että 

”kysymys on kirjoitusvirheestä”. – Voimaanpanolain 69 pykälässä viitataan kol-

mospykälään, kun sen pitäisi olla kakkonen. Asiasta on nyt keskusteltu eduskun-

nan kanssa, että se on kirjoitusvirhe ja eduskunnan kanssa se korjataan kak-

koseksi. Se, että kolmonen vaihdetaan lakitekstissä kakkoseksi, tarkoittaa, että 
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myös edellä mainitut lait kumotaan vasta 1. tammikuuta 2023, jolloin siis tapah-

tuu sote-palveluiden järjestämisvastuun siirto maakunnille. Virhe aiotaan korjata 

puhemiehen kirjeellä eduskunnan vastauksena valtioneuvostolle, ja korjaus jul-

kaistaan säädöskokoelmassa. Virhe on harmillinen ja hieman outokin, koska sote-

lainsäädäntö on käynyt läpi pitkällisen valmistelun ensin valtioneuvostossa, sit-

ten eduskunnan valiokunnissa. (Helsingin Sanomat 24.6.2021)  

 

Sote-uudistuksen muutoksessa työntekijöillä on ensisijaisesti huoli oman työpaikan 

säilymisestä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yritysmarkkinoilla on nähty viime vuo-

sina kovaa myllerrystä isojen hoivajättien ostaessa pienempiä yrityksiä ja yhdistyk-

siä. Alan kärkeen on noussut selkeästi neljä jättiläistä; Attendo, Mehiläinen, Pihla-

jalinna ja Terveystalo. Yrityskaupoilla alan jätit täydentävät palveluvalikoimaansa 

tai laajentavat toimintaansa uusille alueille. Kuluttaja- ja kilpailuvirasto on jo huo-

lissaan alan keskittymisestä. Riskinä on se, että uusi lausuntokierroksella oleva la-

kiesitys asiakkaan valinnanvapaudesta ei pääse täysimääräisenä toteutumaan, koska 

vaihtoehtojen määrä vähenee tai pienillä paikkakunnilla vaihtoehtoja ei ole. (Joki-

nen 2017, 58–59)  

 

Alalla toimii kuitenkin lähes 19 000 yritystä tai yhdistystä, joista valtaosa on pieniä 

alle kymmenen henkilöä työllistäviä, välissä on keskisuuria pk-yrityksiä, joista mo-

nella on hyvät mahdollisuudet säilyä jatkossakin itsenäisinä, jos omistajat niin ha-

luavat. Kysyntä kasvaa vääjäämättä, kun ikääntyvä väestö tarvitsee lisää palveluja. 

Yksityisen tuotannon osuus terveyspalveluista on tällä hetkellä noin neljännes. So-

siaalipalveluista järjestöt ja yritykset tuottavat lähes 40 %. Jos sote-uudistuksen va-

linnanvapausmalli toteutuu, se avaa yrityksille ja yhdistyksille aivan uudet markki-

nat. (Jokinen 2017, 59) 
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3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 

 

3.1 PESTEL viitekehys 

 

PESTEL viitekehyksen avulla selvitetään mitä ympäristötekijöitä toimintaympäris-

tössä yrityksen tulee huomioida. (Kamenskyn 2008, 139) esittelemässä PESTE ana-

lyysissä yritykseen vaikuttavia poliittisia, ekonomisia, sosiaalisia, teknologisia, 

ekologisia tekijöitä.  Hän ei ole huomioinut erillisenä omana kohtanaan lainsäädän-

nöllisiä tekijöitä, vaan ne ovat esitelty poliittisten tekijöiden yhteydessä. (Johnson 

& Scholes 2002, 102) sisällyttävät yrityksen makroympäristön arviointiin käytettä-

vistä työkaluista PESTEL viitekehyksen, johon he ovat ottaneet poliittiset, ekono-

miset, sosiaaliset, teknologiset, ekologiset ja omana kohtanaan Kamenskyn analyy-

sistä poiketen lainsäädännölliset tekijät.  

 

Tässä työssä käytetään Johnson & Scholes:n esittelemää PESTEL viitekehystä, 

koska siinä on huomioitu erillisenä kohtana lainsäädännölliset tekijät. Tässä työssä 

lainsäädännölliset tekijät ovat keskeisessä asemassa työn sisällön näkökulmasta ja 

vaikuttavat oleellisesti toimintaympäristöön ja liiketoiminnan kehittämiseen ikään-

tyvien asumis- ja hoivapalveluissa.   

 

3.1.1 Poliittiset tekijät 

 

Poliittisia tekijöitä ovat hallituksen vakaus, veropolitiikka, ulkomaankaupan sää-

dökset ja sosiaalipolitiikka (Johnson ja Scholes 2002, s.102). (Kamensky 2008, 

s.139) määrittelee poliittisiin tekijöihin kuuluvaksi lainsäädännön kehityksen, tuki-

toimenpiteet, säännöstelyn, veropolitiikan kehityksen, poliittiset – ja kansainväliset 

asenteet. Kamenskyn PESTE- analyysissä ei ole huomioitu omana kokonaisuute-

naan lainsäädännöllisiä tekijöitä, vaan ne ovat sisällytetty poliittisiin tekijöihin.  

Tukitoimenpiteinä toiminnan kehittämiseen voi hakea rahoitusta ulkopuoliselta ta-

holta. Vuonna 2018 kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalve-

luita tarjoava Finpro ja innovaatiorahoitusta tarjoava Tekes yhdistyivät Business 

Finlandiksi. Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja 
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monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuu-

rille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta 

yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa. Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja inno-

vaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistä-

ville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja 

yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat 

yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja 

liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. Panostamalla kehittämiseen yrityk-

set haluavat parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen 

kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen. (www.businessfinland.fi) 

 

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymi-

seen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailuky-

kyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen si-

sältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisra-

hoittaja. Se takaa viennin rahoitukseen liittyviä poliittisia tai kaupallisia riskejä. Po-

liittiset riskit ovat suomalaisen viejäyrityksen asiakkaan sijaintimaan taloudellisesta 

tai poliittisesta tilanteesta aiheutuvia riskejä. Kaupalliset riskit liittyvät joko osta-

jaan tai sen rahoittajapankkiin. Finnveran toimintaa ohjaavat sitä koskeva erityis-

lainsäädäntö ja valtion asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Finnve-

ran toiminnan tavoitteina ovat muun muassa aloittavan yritystoiminnan lisääminen, 

pk-yritysten muutostilanteiden rahoituksen mahdollistaminen ja yritysten kasvun, 

kansainvälistymisen ja viennin edistäminen. Yhtiön toiminnalta edellytetään itse-

kannattavuutta. ( www.finnvera.fi ) 

 

Yhdistyksillä on mahdollisuus hakea myös STEA: n avustusrahoitusta liiketoimin-

nan kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosi-

aali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. 

STEA vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen tuottoja käytetään tulokselliseen kan-

salaisjärjestöjen toimintaan. STEA hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleis-

hyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan kohdistuvia avustuk-

sia. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen jaettavista avustuksista. STEA: 

http://www.businessfinland.fi/
http://www.finnvera.fi/
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n päämääränä on, että Suomessa tehdään maailman parasta kansalaisjärjestötoimin-

taa, joka edistää kestävää hyvinvointia. STEA: n toimintaa ohjaavat valtionavus-

tuslaki, strategia ja vuosittaiset painotukset. Avustetun toiminnan strategisina ta-

voitteina ovat: 1) vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osalli-

suutta elämäntilanne ja tausta huomioiden, 2) vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitse-

vaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä, 3)   

vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympä-

ristöstä. (www.stea.fi) 

Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus ARA tukee ikäihmisten asumista korkotuella 

ja investointiavustuksilla. Korjausavustusta voidaan myöntää esteettömyyden tur-

vaamiseen hissien rakentamisella ja Ara kohteiden korjaamiseen ikäihmisille so-

veltuviksi. Ara avustus on tarkoitettu parantamaan iäkkäiden ja vammaisten henki-

löiden mahdollisuuksia kotona asumiseen. (Oosi ym. 2020, s. 18–20) 

 

Veropolitiikan kehitykseen liittyen, yritys maksaa veroa tuloksestaan. Se perii vä-

lillisiä veroja, kuten arvonlisävero ja valmistevero asiakkailtaan ja tilittää nämä val-

tiolle. Yritys maksaa työntekijöidensä ennakkopidätykset ja muita veroluonteisia 

maksuja. Yhteiskunnallisessa keskustelussa voittoa tavoittelemattomat yleis-

hyödylliset yhteisöt luetaan usein kolmannen sektorin toimijoihin. Yleishyödylliset 

yhteisöt harjoittavat vapaaehtoisvoimin ja voittoa tavoittelematta monenlaista 

yleishyödyllistä toimintaa. Toisaalta osa yleishyödyllisistä yhteisöistä tuottaa mak-

sullisia palveluja julkiselle sektorille tai markkinoille vastaavalla tavalla kuin yksi-

tyisen sektorin toimijat. Lukumääräisesti suurin osuus yleishyödyllisistä yhteisöistä 

on yhdistysmuotoisia. Toinen merkittävä yleishyödyllisten yhteisöjen ryhmä muo-

dostuu säätiöistä. (www.vero.fi) 

 

Yleishyödyllinen toiminta on vapautettu yhteisöjen tuloveron lisäksi myös arvonli-

säverosta. Tämä vapautus on toteutettu siten, että arvonlisäverolaissa on suora viit-

taus tuloverolakiin yleishyödyllisen yhteisön määritelmän ja arvonlisäverotuksesta 

vapautetun toiminnan osalta. Ohjeen tarkoituksena on selventää yleishyödyllisten 

yhteisöjen arvonlisäverotukseen liittyviä tilanteita. Ohjeessa on tarkennettu lisäksi 

http://www.vero.fi/
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arvonlisäverotuksessa tehtäviä vähennyksiä sekä palvelujen ja tavaroiden hankintaa 

ulkomailta, sillä myös kansainvälisissä tilanteissa yleishyödyllinen yhteisö on usein 

poikkeuksellisessa asemassa yrityksiin nähden. Ohjeessa mainitut liiketoiminnan ja 

elinkeinotoiminnan käsitteet poikkeavat toisistaan, joten ne tulee erotella keske-

nään. Liiketoiminnalla tarkoitetaan arvonlisäverolain mukaista liiketoimintaa. Elin-

keinotoiminta taas on tuloverolain mukainen käsite. Yleishyödyllisten yhteisöjen 

osalta näiden käsitteiden sisällöllisen eron ymmärtämisellä on merkitystä käytän-

nössä, kun yhdistys tekee ratkaisun vapaaehtoisesta arvonlisäverovelvolliseksi ha-

keutumisesta. (www.vero.fi) 

 

Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain elinkeinotoiminnan 

muodossa harjoitetusta toiminnastaan. Tavaroiden ja palvelujen myynti on vapau-

tettu arvonlisäverosta, kun toiminta ei ole tuloverotuksessa tarkoitettua elin-

keinotoimintaa, vaikka toiminta olisi arvonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitettua liiketoi-

mintaa. Yleishyödyllinen yhteisö on siten lähtökohtaisesti arvonlisäverovelvollinen 

elinkeinotoiminnan muodossa harjoittamistaan myynneistään. Yleishyödyllisen yh-

teisön elinkeinotoimintana pidettävä toiminta voi kuitenkin olla vapautettu arvon-

lisäverosta myös sillä perusteella, että toiminta on arvonlisäverolaissa erikseen ve-

rottomaksi säädettyä, kuten arvonlisäverotonta sosiaalihuoltoa, terveydenhuoltoa 

tai koulutuspalvelua. Yleishyödyllisellä yhteisöllä voi siten olla usean eri säännök-

sen nojalla arvonlisäverotonta myyntiä. (www.vero.fi) 

 

3.1.2 Ekonomiset tekijät 

 

(Kamenskyn 2008, s. 140) mukaan ekonomisina tekijöitä ovat talouden kasvu, suh-

danteet, rahamarkkinat, inflaatio, rahapolitiikan kehitys, työvoiman kehitys ja tulo-

politiikan kehitys. (Johnson ja Scholes 2002, s.102) esittelevät ekonomisiin tekijöi-

hin kuuluvaksi suhdannevaihtelut, bruttokansantuotteen kehitys, korot, rahava-

ranto, inflaatio, työttömyys ja käytettävissä olevat tulot.  

 

(Metsämuuronen 2000, 12–14) on tutkinut tulevaisuuden haasteita sosiaali- ja ter-

veysalalla, hänen mukaansa keskeisiksi tulevaisuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi 

http://www.vero.fi/
http://www.vero.fi/
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osoittautuvat väestön ikääntyminen, palvelurakenteen muutos, tekniikan ja infor-

maatioteknologian kehitys, kansantalouden kehitys, väestön ikääntymisen myötä 

ilmenevä työvoimapula sosiaali- ja terveysalan sektorilla sekä kansainvälistyminen. 

Lisäksi uudenlaisen osaamisen merkitys korostuu muuttuvassa toimintaympäris-

tössä. Eräs keskeisimmistä muutoksista tulee olemaan suurten ikäluokkien tuoma 

haaste. Julkinen terveydenhuollon sektori ei välttämättä kykene vastaamaan kaik-

kiin sille asetettuihin vaatimuksiin. Väestön ikärakenne muuttuu niin, että sosiaali- 

ja terveysala joutuu ennen näkemättömän haasteen eteen niin Suomessa kuin muu-

allakin Euroopassa. Väestön ikääntymisen vuoksi syntyy kaksitahoinen haaste: 

suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja heidän mukanaan siirtyy työelämän piiristä 

suuri määrä tietotaitoa ja toinen haaste seuraa, kun suuret ikäluokat alkavat tarvita 

hoitoa ja hoivaa. Yli 75 –vuotiaiden tulee lisääntymään kaksinkertaiseksi, jopa kol-

minkertaiseksi kunnasta riippuen. Vanhuudesta johtuvien tai vanhuksille tyypillis-

ten ongelmien – kuten muistisairauksien ja reisiluunkaulanmurtumien, sydän- ja 

verisuonitautia sairastavien sekä pitkäaikaisen hoiva-avun tarpeen määrä kasvaa 

voimakkaasti. Palvelurakenteen muutoksella pyritään pois laitoshoidosta enemmän 

avohoitoon tai palveluasumiseen.  

 

Palvelujärjestelmille annettiin tavoitteeksi mukautua mahdollisimman nopeasti yh-

teiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Laitoshoidon purkaminen oli vanhusten kannalta 

ongelmallista, sillä kotihoito ei ole kehittynyt vastaamaan laitoshoidon purkami-

sesta esille tullutta tarvetta. Palvelutarpeen painottuessa avohuollon sektorille, on 

siitä koettu olevan positiivista vaikutusta ekonomisiin tekijöihin sote- palveluiden 

kehittymisessä. Pienten ja keskisuurten palveluyritysten määrä on kasvanut. Julki-

sella sektorilla on työpaikkojen vähentynyt ja työttömyys luvut ovat nousseet. So-

siaali- ja terveyspalveluiden sektorilla työllisyys on lisääntynyt ja alalla on valta-

kunnan tasolla työvoimapula. Toisaalta osaaminen, erityisesti ikääntyneiden palve-

luun liittyvissä asioissa saattaisi mahdollistaa uusien, kansainvälisesti kilpailuky-

kyisten klusterialojen kehittymisen. Hyvinvointiklusterilla tarkoitetaan tässä yhtey-

dessä kaikkia niitä yrityksiä ja palvelujen antajia, jotka yhdessä toimivat hyvinvoin-

tipalvelujen tuottamisessa yhteiskunnalle. Yleensä klusteriin on liitetty lääketeolli-

suus, sairaalat ja hoitolaitokset, sairaankuljetuspalvelut, apuvälineiden valmistajat 
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ym. perinteisesti suoraan sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät toimijat. (Metsä-

muuronen 2000, 7–19) 

 

3.1.3 Sosiaaliset tekijät 

 

(Johnsonin ja Scholesin 2002, s.102) mukaan sosiaalisiin tekijöihin kuuluvat väes-

tönrakenne, tulojen jakautuminen, sosiaalinen liikkuvuus, elämäntyylin muutokset, 

henkilön asenteet työhön ja vapaa -aikaan liittyen, kulutusmyönteisyys ja koulutus-

taso. (Kamenskyn 2008, s.140) sisällyttää sosiaalisiin tekijöihin kuuluvaksi sosiaa-

liset rakenteet, arvot ja asenteet. Sosiaalisissa tekijöissä on muuttuneita käsityksiä 

liittyen elämäntyyliin, työhön, kulutustottumuksiin ja vapaa-aikaan.  

 

Elinkeinoelämän valtuuskunta, arvo- ja asennetutkimuksen raportin mukaan (Haa-

visto ym. 2017, s. 12–21) vuonna 2017 Suomea kuvaa radikaali muutos. Sosiaali- 

ja terveyshuollon suuri integraatioprojekti ja rakenneuudistus on itsenäisyyden ajan 

suurin hallintoremontti. Se on mittava muutos kunnissa, ja sen jäljiltä kunnat jou-

tuvat miettimään toimintamallinsa kokonaan uudelleen. Kunnan perustehtävä on 

toteuttaa kuntien itsehallinto, siis päättää niistä tavoista, jotka tuottavat parhaat pal-

velut kunnissa. Ihmiset haluavat uskoa kuntien tuottamiin palveluihin, vaikka he 

moittivatkin vahvasti samaista palvelujärjestelmää ja uskovat laajalti, että tuotanto 

on tehotonta ja rahaa kuluu huonoon organisointiin. Vastaajat ilmaisevat selvän 

pragmaattisen kannan, olennaista ei ole palveluntuottaja vaan sen saatavuus, sanoo 

74 % suomalaisista. Palveluiden ulkoistaminen ei ole ideologinen vaan käytännöl-

linen kysymys. Lisäveroja vastustetaan, mutta puolet suomalaisista on sitä mieltä, 

että kuntavero on asiallisessa suhteessa palvelutasoon. Kunnallinen päätöksenteko 

koetaan hetkittäin vieraaksi, niin samaan aikaan kuitenkin valtakunnan tasolla edus-

tuksellinen demokratia saa hyväksynnän. Vastaajista 83 % kertoo, että äänestämi-

nen kannattaa aina, vaikka kaikki heistäkään eivät tätä oikeuttaan käytä. Suomen 

kilpailukykyä, tuottavuutta ja taloudellista kasvua pyritään edistämään väestön kor-

kealla koulutustasolla. Kansa uskoo vanhoihin konsteihin, numeroarviointeihin, 

erilaisiin tasonmittauksiin ja opettajan persoonaan. Sote – ja koulutukseen liittyvien 
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muutosten myötä kansalaisia oli pohdituttanut kansainvälisen turvallisuustilanteen 

muutos ja turvallisuuspolitiikka.  

 

Suomalainen väestö ikääntyy ja samanaikaisesti syntyneiden määrä vähenee. Syn-

tyneiden määrän supistuminen yhdessä väestön ikääntymisen ja työttömyyden 

kanssa nostavat oleellisesti huoltosuhdetta. Suomen ikärakenne on vinoutunut ku-

ten monissa muissakin kehittyneissä maissa. Suurten ikäluokkien jäädessä eläk-

keelle, hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja kannattelu jää yhä pienemmille ikä-

luokille. Eliniän kasvu lisää eläkevuosia, mutta toisaalta ihmisten terveys on paran-

tunut huomattavasti ja terveiden elinvuosien pituus on lisääntynyt, mikä tarkoittaa 

pienempää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollolle. Työperäisen maahanmuuton 

kasvu on lisännyt työllisyyttä ja syntyvyyttä. Suomessa pyritään kasvattamaan maa-

hanmuuttoa mm. Maahanmuutto 2020-ohjelman linjausten avulla. (www.findikaat-

tori.fi ) 

 

3.1.4 Teknologiset tekijät 

 

Yrityksen kilpailukykyä voidaan parantaa hyödyntämällä uusinta tuotantoteknolo-

giaa. Teknologian muutosnopeus on kasvanut jatkuvasti. Teknologian kehittymi-

nen mahdollistaa parempien tuotteiden valmistamisen ja palvelujen kehittämisen, 

lisäksi sitä voi hyödyntää innovatiivisten liiketoimintamallien luomisessa. Tekno-

logiset apuvälineet tarjoavat monipuolista tukea ikäihmisestä huolehtimiseen. Sen 

avulla tuetaan iäkkään liikkumista, omatoimisuutta ja lisätään hyvinvointia. Tekni-

siä tukivälineitä ovat esimerkiksi liesivahti, ovien aukaisusta hälyttävät laitteet ja 

hyvinvointia monitoroivat rannekkeet. Liikkumista ja kaatumista voidaan seurata 

kotiin asennetuilla liiketunnistimilla, kulunseurantajärjestelmillä ja GPS-paikanti-

milla. Turvateknologian avulla lisätään iäkkään turvallisuutta ja helpotetaan omai-

sen huolta. Erilaisten etä- ja kuvayhteyksien avulla lisätään iäkkäiden osallisuutta 

ja vähennetään yksinäisyyttä. Virtuaaliset kotikäynnit voivat parantaa palveluiden 

saatavuutta syrjäseuduilla ja tuoda myös kustannussäästöjä. Teknologian hyödyn-

täminen on jo osa ikäihmisten arkea. Monien omatoimisuutta ja kognitiivista toi-

http://www.findikaattori.fi/
http://www.findikaattori.fi/
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mintakykyä tukevien teknologisten laitteiden hyödyntäminen on kuitenkin maa-

kunnissa vähäistä. Etä- ja virtuaalihoidon käyttöönotossa edistyneimpiä maakuntia 

ovat Etelä-Karjala, Lappi, Pohjois-Savo, Päijät-Häme ja Uusimaa. Tabletit ja niiden 

kautta eri sovellukset ovat käytössä Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa yli 60 pro-

sentilla. Kognitiivista kykyä tukevien pelien ja seurantarobottien käyttö maakun-

nissa on vielä vähäistä ja erot maakuntien välillä ovat suuria. (Hammar ym. 2018, 

2–6) 

 

3.1.5 Ekologiset tekijät 

 

(Kamensky 2008, 140) nimeää ekologisiksi tekijöiksi maan käytön, luonnon säily-

misen, vesistöt ja vesien suojelun, ilmansuojelun, melun ja jätteen. (Johnson ja 

Scholes 2002, 102) määrittelevät ekologisiin tekijöihin kuuluviksi ympäristönsuo-

jelulait, jätteiden hävittämisen ja energian kulutuksen.  

 

Kestävän kehityksen edellytyksenä on biologisen monimuotoisuuden ja ekosystee-

mien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan 

sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Ekologisen kestävyyden 

kannalta merkittävää on varovaisuusperiaatteen noudattaminen. Sen mukaan ym-

päristön tilan heikkenemistä estävien toimien lykkäämistä ei voi perustella täyden 

tieteellisen näytön puuttumisella. Ennen käytännön toimiin ryhtymistä arvioidaan 

riskit, haitat ja kustannukset. Muita tärkeitä periaatteita ovat haittojen synnyn en-

nalta estäminen ja haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. Hyvinvointitalous on 

noussut useissa maissa esille kestävän kasvun tarkastelun ja toteuttamisen väli-

neenä. Teeman esiin nousuun viime vuosina on ollut vaikuttamassa huoli eriarvoi-

suuden kasvusta sekä työn ja työelämän muutosten ja ikärakanteen muutoksen ai-

heuttamat paineet hyvinvointivaltioille. Ympäristö ja ekologisesti kestävät päätök-

set ovat olennainen osa kestävää kasvua kattavasti käsittelevää hyvinvointitaloutta. 

Hyvinvointitalous on yksi menetelmä rakentaa kestävää kasvupolitiikkaa. Hyvin-

vointitalouden tavoitteiden ja mittareiden määrittely vaatii vielä tarkentamista, 

mutta käytännössä hyvinvointitalous tarkoittaa sitä, että päätökset tehdään, sillä pe-

rusteella, mikä niiden vaikutus on nykyisten tai tulevien sukupolvien hyvinvointiin. 
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Nykyisinkin talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen. On samalla 

hyvä muistaa, että kasvu- ja hyvinvointipolitiikkaa tehdään aina rajoitteiden valli-

tessa. Näitä rajoitteita asettavat niin julkisen talouden kestävyys kuin myös luonnon 

kantokyky. Julkisen talouden kestävyyden ja luonnon kantokyvyn turvaaminen voi-

daankin nähdä tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaamisena. (Majanen 2021) 

 

Suomessa on pitkät perinteet huolellisesta työ-, työsuojelu- ja ympäristölainsäädän-

nön noudattamisesta. Ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja työskentelemme vahvasti 

korruption ja lahjonnan estämiseksi. YK:n kehittämä Global Compact -aloite on 

kansainvälinen mekanismi, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen peri-

aatteen mukaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi, työvoiman oikeudenmukaisen 

kohtelun varmistamiseksi, ympäristön hyvinvoinnin takaamiseksi ja korruption kit-

kemiseksi. Näistä kaikista on mahdollisuus tehdä kilpailukykytekijöitä globaaleilla 

markkinoilla. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012) 

 

Yritysten yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan kestävän kehityksen periaatteiden ja 

päämäärien huomioimista ja toteuttamista yritystoiminnassa. Tämä tarkoittaa kehi-

tystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä kuitenkaan tulevilta sukupolvilta 

mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Yhteiskuntavastuun noudattamisesta on 

muodostunut merkittävä yrityksen maineeseen ja kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. 

Yhteiskuntavastuu rakentuu käsitykselle oman toiminnan ja arvoketjun vaikutuk-

sista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012)  

 

3.1.6 Lainsäädäntö  

 

(Johnson & Scholes 2002, 102–103) esittelevät lainsäädännöllisinä tekijöinä mo-

nopolilainsäädännön, työntekijöihin liittyvän lainsäädännön, terveyden ja turvalli-

suuden ja tuoteturvallisuuden. Lainsäädännön kehitys voi tarjota liiketoiminnalle 

uusia mahdollisuuksia. Toisaalta muuttuva lainsäädäntö voi pakottaa yrityksen 

muuttamaan toimintatapojaan ja jopa lopettamaan liiketoiminnan kyseisellä alalla.  
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Suositukset tukevat lakien toimeenpanoa. Laatusuositus hyvän ikääntymisen tur-

vaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 tukee niin kutsutun vanhuspal-

velulain 980/2012 toimeenpanoa ja siihen tehtyjä uudistuksia sekä hallitusohjelman 

linjauksia. Laatusuosituksen tavoitteena on mahdollistaa hyvä ikääntyminen ja laa-

dukkaat ja vaikuttavat palvelut ikääntyville. Laatusuosituksessa ehdotetut toimet 

ovat perustana ikäystävälliselle yhteiskunnalle. Laatusuosituksen keskeiset kehitet-

tävät kohdat ovat iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen, vapaaehtoistyön lisäämi-

nen, teknologian hyödyntäminen, asumisen ja asumisympäristöjen kehittäminen, 

palveluohjaus, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä laadun varmistaminen. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2020:29, 14–16) 

 

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030, tavoitteena on ikäkyvykäs Suomi. Ikäohjel-

man 2030 keskeisinä vaikuttavuustavoitteina ovat suunnata ennaltaehkäiseviä ja 

toimintakykyä parantavia toimenpiteitä ikääntyville, pyrkiä pidentämään ikäänty-

vien työikäisten toimintakykyä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, lisätä va-

paaehtoistyötä, varmistaa ikääntyneille palvelujen saatavuuden yhdenvertaisuus, li-

sätä ikääntyvien asumisen ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä, sekä lisätä ikä-

teknologian hyödyntämistä. Toimintasuunnitelmassa on linjattu nykyisen hallitus-

kauden (2020–2023) lisäksi tulevien hallituskausien (2023–2030) toimenpiteitä 

suhteessa vaikuttavuustavoitteeseen. Nykyisen hallituskauden aikana ikäohjelman 

tavoitteita pyritään toteuttamaan osana tulevaisuuden sote- uudistusta. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2020:31, 11–13) 
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4. STRATEGINEN JOHTAMINEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMI-

SESSÄ  

Muutoksen johtaminen on strategista johtamista, joka tarkoittaa organisaation rea-

goimista toimintaympäristön sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin. Sote- uudistus tulee 

lähivuosina joka tapauksessa. Tarkoituksenmukaista on ryhtyä viimeistään tässä 

vaiheessa varautumaan sote-uudistukseen ja sen pohjalta pohtia yhdistyksen tahto-

tilaa muutokseen, kartoittaa mitä muutos vaatii ja käydä riittävän ymmärrettävästi 

läpi eri vaihtoehtoja, joita yhdistyksellä on. Yhdistys voi ryhtyä kehittämään omaa 

toimintaansa vastaamaan sote-uudistuksen edellytyksiä tai harkita toiminnan myy-

mistä suuremmille toimijoille, jotka tällä hetkellä kiertävät eri yhdistyksiä läpi ja 

kasvattavat omaa liiketoimintaansa ostamalla pienempiä yrityksiä ja vahvistavat 

näin markkina asemaansa. Suuremmat hoivajätit ovat lähestyneet useita yhdistyksiä 

tarjoutuen ostamaan koko toiminnan ja aikataulu on kiireinen, koska uuteen pitäisi 

olla saatuna luvat ja toiminnan pitäisi käynnistyä ennen valinnanvapauden tulemista 

sote-uudistuksen yhteydessä. (Jokinen 2017) 

 

Väestön voimakas ikääntyminen ja taloudellinen kantokyky ovat perusteena jo vuo-

sikausia valmistellussa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa, sote-uudistus. 

Nykyisen hallituskauden (2020–2023) sote-uudistus sisältää sosiaali- ja terveyspal-

velujen sisällöllistä- ja rakenteellista uudistusta. Sote-uudistuksen tavoitteena on 

kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltoa vastaamaan paremmin yhteiskunnan muutok-

siin, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja siirtää toiminnan painopistettä varhaiseen ongel-

mien ehkäisyyn. Peruspalveluja pyritään kehittämään asiakaslähtöisesti. Tulevai-

suudessa sosiaali- ja terveydenhuolto ovat toistensa vahvat kumppanit. Näiden li-

säksi tarvitaan yhteistyötä ja toimintojen integrointia muiden viranomaistahojen 

kanssa, kuten KELA:n, sivistystoimen, pelastustoimen ja TE- hallinnon kanssa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2020, 22–28) 
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4.1 Strateginen johtaminen 

 

Strateginen johtaminen on organisaation tulevaisuuden ennusteiden laatimista sekä 

strategista liiketoiminnan ohjausta organisaation päämäärien ja tavoitteiden saavut-

tamiseksi. Strateginen johtaminen ohjaa organisaatiota pärjäämään tulevaisuuden 

toimintaympäristössä. Strategisessa johtamisessa pyritään ennakoimaan toimin-

taympäristön muutokset. Strateginen johtaminen on prosessi, jolla organisaation 

strategiat kehitetään ja toimeenpannaan. (Ahola 1995, 56) Tässä seminaarityössä 

strategista johtamista tarkastellaan liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan johtami-

sen näkökulmasta.  

Kuva 2. Strategisen johtamisen prosessi ikäihmisille asumispalveluja tuottavissa 

yhdistyksessä (mukaellen Hodge ym.1991, 224–225) 

 

Yhdistyksen 
toimintaympäristöana

lyysi ja ennakointi

Kilpailijoiden 
kartoittaminen ja 
markkinaanalyysi

Strategisen 
suunnittelun 

ennusteet

Sisäisen 
toimintaorganisaation 

arviointi

Yhdistyksen toiminta-
ajatuksen 

kehittäminen, selkeä 
missio

Liiketoiminnan 
strategioiden ja 

päämäärien 
kehittäminen

Arviointisuunnitelman 
laatiminen, 
mittareiden 
laatiminen

Suunnitelmien 
täytäntöönpano 

sidosryhmien kanssa
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Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta on johtamisen prosessi, joka on ylimmän joh-

don hyväksymää strategista toimintaa. Prosessi ohjaa toteuttamaan jatkuvuudenhal-

linnan viitekehyksen ja menettelyt avainsidosryhmien intressien, organisaation 

maineen ja brändin suojaamiseksi sekä arvontuottamisen varmistamiseksi. Strate-

giset toimenpiteet ohjaavat tunnistamaan liiketoiminataa uhkaavat häiriötilanteet ja 

arvioimaan niiden vaikutukset sekä hallitsemaan yllättävät olosuhteet ja jatkamaan 

liiketoimintaa hyväksyttävällä ennalta määritetyllä tasolla. Jatkuvuudenhallintapo-

litiikka määrittelee organisaation jatkuvuudenhallinnan päämäärän, tavoitteet ja pe-

riaatteet. Siinä määritellään, miten jatkuvuudenhallintaa toteutetaan ja ketkä ovat 

johtamisessa avainroolissa, vastuunjako ja raportointi. Politiikka on ylimmän joh-

don hyväksymä ja sisältää organisaation yleisen tahtotilan ja ohjauksen häiriöihin 

varautumiselle ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiselle. (Hiles 2007, 33–34) 

 

Jatkuvuuden johtamisen näkökulmasta johtamisen toimintoja ovat suunnittelu, or-

ganisointi, aktivointi ja valvonta. Johtamisen tehtäviä ovat strateginen ongelman-

ratkaisu, toimintaympäristön ristiriitatilanteiden selvittäminen, motivointi, kasvun 

ja kehittymisen tukeminen ja resurssien hallinta. Strategisella johtamisella toteute-

taan strategia, joka koostuu liiketoiminnan pitkänaikavälin tavoitteista ja suunnitel-

mista. Strategian kautta yritys on vuorovaikutuksessa kilpailuympäristönsä kanssa. 

Strategia luodaan kehittyvän prosessin tuloksena, mihin osallistuu operatiivisesta 

toiminnasta oikeat henkilöt. Strategista johtamista toteutetaan organisaatiokulttuu-

rin avulla, organisaatiorakennetta uudistamalla, henkilöstöä rekrytoimalla, skenaa-

riolähtöisellä suunnittelulla ja kehittyneiden tietojärjestelmien käyttöönotolla sekä 

strategisten allienssien muodostamisella. Strateginen toimenpide liittyy tehtyihin 

ennusteisiin tulevaisuudesta, joten strateginen johtaminen edellyttää tulevaisuuden 

avainennusteiden kehittämistä. (Hussey 1995, s. 166, 226–227) 

 

Strategiassa tulee aina huomioida yhdistyksen toimintaympäristö. Strategia ilman 

arviota ja kuvausta toimintaympäristöstä on niin puutteellinen, ettei siitä ole yhdis-

tyksen toiminnan ohjenuoraksi. Toimintaympäristön kattava analyysi ja kuvaus 

ovat suoraviivaisia toimenpiteitä ennustettavissa olosuhteissa. Tilanne muuttuu, 

kun joudutaan kompleksiseen, dynaamiseen tai vaikeasti ennustettavissa olevaan 
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toimintaympäristöön. Tällöin hyvä toimintaympäristöä kuvaava analyysi on paikal-

laan, mutta se ei riitä pelkästään varmistamaan yhdistyksen muutosvalmiutta ja uu-

distumiskykyä. (Venkula 2005, 54) 

 

Strategisella ketteryydellä tarkoitetaan organisaation sisäänrakennettua kykyä ottaa 

vastaan eteen tulevia tilaisuuksia, hyödyntää aukeavat mahdollisuudet sekä yleensä 

selviytyä muutoksista. Ketteryydessä on merkityksellistä tunnistaa uhat ja mahdol-

lisuudet sekä reagoida näihin tarkoituksenmukaisella tavalla. Strategisen ketteryy-

den ja joustavuuden merkitys on nopeasti kasvussa. Ikääntyvien asumispalveluja 

tuottavat yhdistykset eivät toimi enää stabiilisti tai edes ennustettavissa toimintaym-

päristöissä. Yhteiskunnan nopea kehitys ja jatkuvat muutokset toimintaympäris-

tössä tekevät ennustamisesta ja samalla toiminnan suunnittelusta vaikeaa ja haas-

teellista. Ketteryys on etsimistä ja löytämistä, jossa innovatiivisuudella on keskei-

nen rooli tässä. Ketteryyttä on kyky havainnoida mahdollisimman nopeasti uudet 

avautuvat mahdollisuudet ja reagoida niihin. Tarvitaan myös kykyä viedä uusia 

mahdollisuuksia eteenpäin. Näiden puitteissa aloitteellisuus ja kyky strategiseen ti-

lannejohtamiseen nousevat tärkeiksi tekijöiksi. Lisäksi on tärkeää organisaation ky-

vykkyys, joustavuus ja taipumus uusien asioiden edistämiseen. Strategisen kette-

ryyden voidaan arvioida olevan jopa tärkeämpää kuin strategia itse. Hyvä strategia 

tai kattava toimintaympäristön analyysi ja strateginen suunnittelu eivät muuta vai-

kean toimintaympäristön luonnetta. Tulevaisuudessa on hyväksyttävä jatkuva epä-

varmuus osaksi toimintaa ja varmistaa kyky jatkuvaan uusimiseen. Strategisesti 

ketterä organisaatio pärjää muutosten ja häiriöiden keskellä ja hyötyy yleensä val-

litsevista vaikeista olosuhteista. (Venkula 2005, 54–55) 

  

Strategisen johtamisen näkökulmasta toimintaympäristön analyysi on keskeinen 

osa strategista hallintaa ja suunnittelua. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan ulkoisia 

voimia ja olosuhteita, joissa organisaation tulee toimia. Toimintaympäristö sisältää 

toiminnan luoteeseen kuuluvat normit, poliittiset, kulttuuriset, taloudelliset, kilpai-

lulliset ja teknologiset tekijät, osaamispääoman ja kuluttaja- ja asiakasryhmät, jotka 

vaikuttavat organisaation toimintaan. Organisaation toimintaympäristö muodostuu 
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mikroympäristöstä, sidosryhmäverkostosta ja makroympäristöstä. Mikroympäris-

töön katsotaan kuuluvaksi esimerkiksi henkilöstö, taloudelliset resurssit, markkina-

mahdollisuudet ja tuotantolaitteet. Makroympäristö muodostuu nykyisitä ja mah-

dollisista uusista asiakkaista, työvoimasta, laite- ja raaka-ainetoimittajista ja inves-

toreista. Sidosryhmäverkostoon kuuluvat rahoittajat, pankit, työvoimatoimisto, 

kumppanit ja yhdistysten jäsenet. (Hodge 1991, 224–228) 

 

4.2 Sidosryhmäjohtaminen  

 

Sidosryhmäteorian kehittyminen sai alkusysäyksensä vuonna 1984 Freemanin jul-

kaisemasta kirjasta Strategic Management: A Stekeholder`s Approach. Hänen ta-

voitteenansa oli esittää vaihtoehtoinen tapa ymmärtää strategista johtamista koko-

naisuutena haasteellisena aikana, jolloin globalisaatio, jatkuvasti kiihtyvä kilpailu 

ja yritysten prosessien monimutkaistuminen määrittelivät yrityksen perusluonteen. 

Freeman pyrki ymmärtämään yrityksen suhdetta ympäristöönsä ja yrityksen toi-

mintaa omassa toimintaympäristössään (Mainardes ym. 2011, 227–229) 

 

Sidosryhmäsuhteiden johtamisen tavoitteena on löytää tasapaino erilaisten intres-

sien ja tavoitteiden ristipaineessa. Tasapainolla tarkoitetaan organisaation tavoitetta 

saavuttaa yhdenvertaisuus useiden sidosryhmien intressien ja yhdistyksen omien 

intressien suhteen. Intressien erilaisuuden ovat väistämättömiä, eikä yhdistysten ole 

mahdollista yleensä vastata kaikkien sidosryhmien tavoitteisiin tasapuolisesti. (Ris-

sanen & Lammintakanen 2015, 132–137) 

 

Monimuotoiset sidosryhmät yhdistysten toiminnassa ovat yleisiä.  Sidosryhmiä yh-

distää jokin asia, tavoite tai toiminnan kohde. Sidosryhmiin voi kuulua eritasoisia 

ja yhteiskunnalliselta asemaltaan erilaisia organisaatioita esimerkiksi erilaisia jul-

kisen ja yksityisen sektorin organisaatioita ja järjestöjä. Sidosryhmien tai organi-

saation jäsenet voivat kuulua myös oman organisaation ulkopuolisiin verkostoihin, 

joihin sisältyy erilaisia valta- ja riippuvuussuhteita. Laajan ja usein eri organisaa-

tioista ja niiden toimijoista muodostuvien sidosryhmien johtaminen on luonnolli-

sesti erilaista kuin organisaation sisäisten sidosryhmien johtaminen. Sidosryhmissä 
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saattavat olla mukana niin ministeriöt, kansalliset ja kansainväliset järjestöt, kuin 

kunnan eri toimialat. Lisäksi mukana on usein vapaaehtoisia, järjestöjen tukihenki-

löitä, joko järjestöjen tai kunnan organisaatiosta sekä erilaisia kehittämishankkeita. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisten sidosryhmien johtamisessa on otettava huo-

mioon myös julkisen sektorin hallintoa ja päätöksentekoa ohjaava lainsäädäntö, toi-

minnan oikeudenmukaisuus ja palvelujen saatavuus. (Rissanen & Lammintakanen 

2015, 129–137) 

 

Sidosryhmäteorian mukaan sidosryhmäjohtaminen jaetaan kolmelle tasolle: 1. si-

dosryhmien tunnistaminen, 2. sidosryhmien erilaisten tarpeiden ja intressien tun-

nistaminen ja 3. sidosryhmäsuhteiden rakentaminen organisaation tavoitteiden ym-

pärille (Meinardes ym. 2011, 230–231) Jotta organisaation toiminta nykyisessä ja 

tulevassa liiketoimintaympäristössä olisi mahdollista ja menestyksellistä, johtajien 

täytyy ottaa sidosryhmät kattavasti huomioon. Organisaatioiden strategista kyvyk-

kyyttä voidaan parantaa perustuen sidosryhmäajattelun ajattelutapaan ottamalla 

avuksi erilaisia prosesseja ja tekniikoita. Organisaation ja sidosryhmien välistä joh-

tamista kutsutaan sidosryhmäjohtamiseksi. Sidosryhmäjohtamisen lähtökohtana on 

tunnistaa keskeiset organisaation sidosryhmät ja niiden sidokset organisaation ydin-

toimintaan. (Freeman 2010, 52–54)  

 

Sidosryhmäjohtamisessa mukana on myös sidosryhmän historia. Sidosryhmäjohta-

misessa on samanaikaisesti kyettävä suuntaamaan sidosryhmätoimintaa tulevaisuu-

teen ja osattava hankkia ja käyttää sellaista tietoa, joka tukee toiminnan tavoitteita, 

suunnittelua ja linjauksia. Johtajan odotetaan myös koordinoivan sidosryhmien si-

säisiä ja ulkoisia tavoitteita. Sidosryhmäjohtamiseen kohdistuu aina samaan aikaan 

useita odotuksia, jotka voivat olla jopa täysin vastakkaisia. Sidosryhmäjohtaminen 

edellyttää ja tuottaa organisaatioiden välistä aktiivisuutta, jolloin pelkästään orga-

nisaatioiden sisäisiin suhteisiin keskittyvä johtamistapa ei riitä. Sidosryhmien joh-

tamiseen vaikuttavat yleensä erilaiset tavoitteet ja toimintatavat. Avoimuus on si-

dosryhmäjohtamisessa avaintekijä. (Rissanen & Lammintakanen 2015, 138–143) 
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4.3 Sidosryhmät yhdistyksen liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa 

 

Sidosryhmien tunnistamisen tarkoituksena on tunnistaa yhdistyksen toimintaan liit-

tyvät sidosryhmät, eli kaikki ne tahot, jotka vaikuttavat yhdistyksen toimintaympä-

ristöön ja joihin yhdistys vaikuttaa. Yhdistyksen toimintaan liittyvät sidosryhmien 

odotukset ja tarpeet vaihtelevat sidosryhmittäin ja suhtautuminen yhdistyksen toi-

mintaan voi olla positiivista tai negatiivista. Tämän vuoksi sidosryhmiä tulee tar-

kastella laajasti ja useasta erilaisesta näkökulmasta. Tunnistamisprosessi on kriitti-

nen osa sidosryhmäjohtamista, koska sen avulla yhdistyksen johto hahmottaa yh-

distyksen toimintaympäristöä ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Yksi-

kin erillinen tekijä yhdistyksen toimintaympäristössä pystyy ajamaan yhdistyksen 

vaikeuksiin. Sen vuoksi sidosryhmien tunnistaminen tulee tehdä huolellisesti, ettei 

osa sidosryhmistä ja niiden vaikutuksista jää huomioimatta, mikä puolestaan voisi 

ajaa yhdistyksen vaikeuksiin. Sidosryhmien tunnistamisen jälkeen yhdistyksen ja 

sen sidosryhmien välisiä suhteita, eli keskinäisiä sidoksia on ryhdyttävä analysoi-

maan. Kyseessä on seuraava sidosryhmäjohtamisen osaprosessi eli sidosryhmäana-

lyysi. (Väisänen 2020, 26–28) 

 

4.3.1 Sidosryhmäanalyysi 

 

Sidosryhmäanalyysi toimii työkaluna sidosryhmien tunnistamisessa ja priorisoin-

nissa. Sen avulla voidaan ymmärtää sidosryhmien erilaisia tarpeita ja motivaa-

tiotekijöitä. Sidosryhmien tunnistaminen, niiden analysointi ja sidosryhmäsuhtei-

den hallinta on tullut entistä tärkeämmäksi yrityksille kilpailun kiristymisen, ver-

kostotalouden kehittymisen ja markkinoiden globalisaation vuoksi. Yritysten kas-

vaessa on yhteistyöverkostossa toimivien avainsidosryhmien tunnistaminen tär-

keää, jotta käytössä olevat rajalliset resurssit osataan kohdentaa liiketoiminnan jat-

kuvuuden ja kehittämisen näkökulmasta merkittävimpiin yksilöihin ja ryhmiin. 

(Kamensky 208, s.44–45) Yrityksen johdolla tulisi olla osaamista kyetä kartoitta-

maan avainsidosryhmien odotukset ja vastata niihin riittävillä toimenpiteillä, jotta 

liiketoiminta olisi tulevaisuudessa turvattu. Eri sidosryhmien odotukset saattavat 
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olla erilaisia ja keskenään ristiriitaisia. Toimivalla sidosryhmäyhteistyöllä ja sidos-

ryhmien suhteiden hallinnalla voidaan jakaa liiketoiminnan riskejä ja pystytään vas-

taamaan ulkoisen toimintaympäristön edessä oleviin muutoksiin. (Juutinen 2016, 

86–87, 128) 

 

Yrityksen sidosryhmäsuhteiden analysointi käynnistyy erilaisten sidosryhmien tun-

nistamisesta ja sidosryhmän käsitteen määrittelemisestä. Sidosryhmäverkosto 

koostuu ulkoisista ja sisäisistä ryhmistä ja yksilöistä. Yritys voi vaikuttaa toimin-

nallaan sidosryhmiin ja toisaalta sidosryhmät vaikuttavat yrityksen toimintaan, 

vuorovaikutus voi olla positiivista tai negatiivista. Yrityksen sidosryhmiä kuvataan 

yleisimmin kuvalla, jossa yritys on keskellä ja sidosryhmät on kuvattu yrityksen 

ympärille. Yrityksen sidosryhmäksi lukeutuvat asiakkaat, työntekijät, kilpailijat, 

toimijat, hallitus, omistajat, poliittiset ryhmät, ammattiliitot, etujärjestöt ja rahoitta-

jat. (Johnson ym. 2008, 154–155) 

 

4.3.2 Sidosryhmien priorisointi  

 

Sidosryhmien priorisointi on sidosryhmäanalyysissä prosessin vaihe, jonka tavoit-

teena on löytää yhdistyksen kannalta merkittävimmät sidosryhmät. Yrityksen si-

dosryhmät voidaan lajitella ensisijaisiin tai toissijaisiin sidosryhmiin. Keskeistä si-

dosryhmäajattelun soveltamisessa yhdistyksiin on luonnollisestikin sidosryhmien 

oikea tunnistaminen, mutta ennen kaikkea niiden priorisointi. Yhdistyksen sidos-

ryhmistä ei välttämättä muodostu yhtä monitahoista verkostoa kuin suuryrityksen 

tapauksessa, mutta yhteydet tyypillisimpiin sidosryhmiin voivat poiketa luonteel-

taan suuresti pk-yrityksen ja suuryrityksen välillä. Pk -yritysten sidosryhmien kes-

keisenä perusjoukkona ovat yrityksen työntekijöitä, asiakkaita, tavarantoimittajia, 

rahoittajia ja paikallisyhteisöä. Näiden pohjalta pk-yrityksenkin on luontevaa lähteä 

jäsentyneempää sidosryhmäanalyysia tekemään. (Freeman 1984, s. 6–27) 

  

Sidosryhmien panos- vastike ajattelussa sidosryhmiksi määräytyvät kaikki ne tahot, 

joilla on panos- vastike sidonnaisuus yhdistykseen. Sidosryhmät antavat yrityksen 

käyttöön panoksia ja saavat yhdistykseltä vastineita takaisin. Sidosryhmien antama 
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panos yhdistykselle voi olla esimerkiksi rahaa, raaka-aineita tai osaamista. Sidos-

ryhmän takaisin saama vastine voi koostua palkoista tai palveluista. Panoksien ja 

vastikkeiden arvo vaihtelee ja vaikuttaa merkittävästi yhdistyksen ja sidosryhmien 

väliseen suhteeseen. Mikäli sidosryhmällä on yhdistyksen toiminnan kannalta mer-

kittävä panostekijä, se luokitellaan kuuluvaksi keskeisiin sidosryhmiin. Keskeisten 

sidosryhmien vaikutukset huomataan yhdistyksen liiketoiminnassa välittömästi. 

Yhdistyksen pärjääminen on sidoksissa keskeisten sidosryhmien vastiketekijöiden 

täyttämisestä, jotta kyseiset ryhmät ovat tyytyväisiä saavuttamaansa panos-vastike-

tekijöiden suhteeseen ja pysyvät yhdistyksen toiminnassa kiinteästi mukana. (Ka-

mensky 2008, s. 44) Yhdistyksen avainsidosryhmiksi ohjautuvat ne ryhmät, joiden 

panostekijät yhdistykselle ovat arvokkaampia kuin muiden. Painoarvoon vaikuttaa 

sidosryhmän merkitys yhdistyksen toiminnalle ja sen antama vastineen arvo, tällä 

hetkellä ja tulevaisuudessa. (Kamensky 2008, s. 126–128) Avainsidosryhmien tun-

nistamiseen ja sidosryhmien sisällä olevien alaryhmien priorisointiin käytetään 

yleensä valta- kiinnostus- matriisia.  
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Kuva 3.  Valta -kiinnostus -matriisi. (Bryson 2004) 
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Yllä kuvatussa matriisimallissa selkiytetään sidosryhmien kiinnostuksen tasoa yh-

distystä kohtaan ja valtaa vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Kuvassa olevassa mat-

riisissa vaaka- akselilla kuvataan sidosryhmien valtaa ja pystyakselilla kuvataan si-

dosryhmän kiinnostusta yhdistystä kohtaan. Kuvattu matriisimalli on jaettu neljään 

lohkoon. Sidosryhmät, joilla on suuri valta ja kiinnostus yhdistyksen toimintaa koh-

taan, nimitetään pelaajiksi ja he muodostavat avainsidosryhmän. Avainsidosryh-

mään kuuluvien odotuksiin vastaaminen on tärkeää yhdistyksen menestyksen kan-

nalta. Korkean kiinnostuksen, mutta matalan vallan hallitsevia ryhmiä kutsutaan 

kohteiksi. Massaan kuuluviksi luokitellaan ne sidosryhmät, joiden valta ja kiinnos-

tus yhdistystä kohtaan on matalaa. Taustatahoihin luokiteltavilla sidosryhmillä on 

suuri valta yhdistykseen, mutta vähäinen kiinnostus sen toimintaa kohtaan. Tausta-

tahoihin kuuluvista sidosryhmistä voi niiden aktivoituessa kehittyä yhdistyksen 

avainsidosryhmiksi eli pelaajiksi. Sidosryhmien paikata kuvatussa matriisimallissa 

voivat vaihtua vallan ja kiinnostuksen tason muuttuessa. Muutokset voivat aiheut-

taa yhdistyksen sisäisten toimien tai ulkoisten tekijöiden aiheuttamina seurauksina. 

Matriisimalli auttaa hahmottamaan sidosryhmien vaikutusta yhdistyksen strategi-

aan ja antaa tietoa yhdistykselle keinoista, joilla se voi vaikuttaa sidosryhmiin. 

(Johnson ym. 2008, s. 156) 

 

Kuvatussa matriisimallissa sidosryhmien kiinnostus ja valta luokitellaan yhdistyk-

sen näkökulmasta ja sidosryhmien oma näkökulma jää huomioimatta. Yhdistyk-

sellä ja sidosryhmillä voi olla merkittävästi poikkeavia näkemyksiä kiinnostuksesta 

ja vallasta, mikä voi johtaa vääriin johtopäätöksiin yhdistyksen toiminnan toteutta-

misessa. Sidosryhmien ominaisuuksien ja odotusten selvittäminen on tärkeää. (Juu-

tinen 2016, s. 86) 

 

4.3.3 Sidosryhmien ominaisuuksien selvittäminen  

 

Sidosryhmämalli nimeääkin useita sidosryhmiä, joilla ei välttämättä ole suoraa suh-

detta yrityksen liiketoimintaprosesseihin, mutta jotka silti suoraan tai epäsuoraan 

vaikuttavat yrityksen päätöksentekoon ja päätösten seuraamuksiin.  Uudet sidos-

ryhmät toimivat aivan erilaisin motiivein kuin perinteisen mallin mukaiset toimijat, 
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joten niiden vaikutusten huomioiminen vaatii myös yrityksiltä uusia, erilaisia me-

netelmiä ja suhtautumistapoja. (Freeman 1984, 6–27) Yhdistyksen pärjäämisen 

kannalta on tärkeää täyttää sidosryhmien odotukset ja huolehtia sidosryhmien pa-

nos- ja vastiketekijöiden tasapainosta. Sidosryhmien odotuksia kartoitetaan analy-

soimalla sidosryhmien odottamia vastiketekijöitä. Näiden lisäksi sidosryhmien pa-

nostekijät selvitetään, jotta voidaan hallita panos- ja vastiketekijöiden tasapainoa. 

(Juutinen 2016, 30)  

 

Sidosryhmä nähdään potentiaalisena yhteistyökumppanina, mikäli sen toiminta yh-

distystä kohtaan on positiivista. Tällaisten sidosryhmien kanssa on mahdollista ra-

kentaa yhteistyötä ja kehittää luotettavia suhteita. Sidosryhmäyhteistyö on haasteel-

lista, kun sidosryhmän yhdistykseen kohdistama toiminta on negatiivista. Yrityksen 

on siedettävä sidosryhmää tai luovuttava sidosryhmäsuhteesta, jolloin seurauksena 

voi olla maineen huononeminen tai rahalliset menetykset. Mikäli sidosryhmän tuo-

mat mahdollisuudet ja positiivinen toiminta yhdistystä kohtaan on selkeästi suu-

rempi kuin sen tuomat haasteet, voidaan sitä pitää yhdistyksen toimintaa tukevana 

ryhmänä. Tukevat sidosryhmät ovat järkevä osallistaa osaksi yhdistyksen toimin-

taa. (Juutinen 2016, s. 128) Sidosryhmäsuhteiden hallinnalla yhdistys kykenee si-

touttamaan tarkoituksenmukaiset ryhmät osaksi liiketoimintaansa. Keskeisten si-

dosryhmien sitouttamisen myötä yhdistys pystyy parantamaan tuottavuuttaan. 

Hyvä sidosryhmäyhteistyö mahdollistaa resurssien paremman käyttämisen, mah-

dollistaa investointeja ja brändin kehittämisen ja helpottaa riskienhallintaa. (Ka-

mensky 2008, 126–128) 
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5. METODOLOGIA 

 

Tämän diplomityön tuotos on selvitys, miten ikäihmisille asumispalveluja tuotta-

vissa yhdistyksissä on strategisesti varauduttu toimintaympäristön muutoksiin. Tut-

kimusongelma on rajattu tarkastelemaan Pestel viitekehyksen mukaisia tekijöitä ja 

selvittää mitkä keskeiset sidosryhmät ovat olleet mukana tässä varautumisessa toi-

mintaympäristön muutoksiin. Tein teorian päälinjaukset työn alkuvaiheessa, mutta 

varsinaista teoreettista viitekehystä jouduin tarkentamaan tutkimuksen edetessä. 

Teorian tarkentaminen empirian pohjalta lisäsi työn luotettavuutta ja objektiivi-

suutta. Tieteellinen tutkimus on ongelmanratkaisua, joka pyrkii selvittämään tutkit-

tavan kohteen lainalaisuuksia ja toimintaperiaatteita. Mikäli käytettävissä ei ole val-

mista tietomateriaalia, tehdään empiirinen tutkimus. Se perustuu teoreettisen tutki-

muksen avulla kehitettyihin menetelmiin. Laadullisella eli kvalitatiivisella tutki-

muksella voidaan etsiä vastauksia asioihin silloin, kun halutaan selvittää tapahtumia 

ja niiden rakenteita tai halutaan tutkia tilanteita, joihin ei ole mahdollista järjestää 

koetta. (Metsämuuronen, 2000, 14–15)  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, 

jossa tavoitteena on löytää tai paljastaa tosiasioita, eikä todentamaan olemassa ole-

via väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 152–153) Kvalitatiivinen tutki-

mus auttaa ymmärtämään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä ja selittämään sen 

käyttäytymisen syitä. Tutkittavat valitaan harkinnanvaraisesti henkilöistä, joilla on 

paras tieto tutkittavasta kohteesta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastol-

lisiin yleistyksiin. Tutkimusta varten kerätään tietoa avoimien haastattelujen avulla. 

Joissain tapauksissa haastatteluista saatua materiaalia voidaan täydentää lomakeky-

selyllä. (Heikkilä 2004, 16) 

 

5.1 Kohderyhmä ja tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Suomessa ikääntyville asumis- ja hoivapalveluja 

tuottavien yhdistysten toiminnanjohtajat ja toimitusjohtajat. Yhdistysten ikäihmi-

sille tuottamia asumispalveluita ei haluttu rajata tarkemmin, vaan palvelumuotoina 
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olivat omat kiinteistöt ja tavallinen tai tehostettu palveluasuminen, omat kiinteistöt, 

jossa asukkaat asuivat vuokralla ja palvelut tuotti eri taho, hybridipalvelujen tuot-

taminen useassa yksikössä ja asumispalvelujen tuottaminen vuokratussa kiinteis-

tössä. Osa yhdistyksistä tuottivat kaikki palvelut itse, ja osa tuotti ostopalveluina 

osan palveluista esimerkiksi tukipalvelut. Päädyin käyttämään työssäni laadullista 

tutkimusmenetelmää, koska tutkimukseni perustui todellisessa elämässä esillä ole-

viin haasteisiin ja niihin liittyi tutkittavan ilmiön moninaisuus. Tutkimuksen aihe 

ikäihmisille asumispalveluja tuottavien yhdistysten varautuminen tulevaisuuden 

haasteisiin valikoitui ja tarkentui oman työkokemukseni ja mielenkiintoni perus-

teella. (Hirsjärvi 2009, 157–158) Arvolähtökohtani ja näkemykseni vaikuttivat tut-

kittavan ilmiön hahmottamiseen ja ymmärtämiseen ja toisaalta tämä voi vaikuttaa 

täydellisen objektiivisuuden saavuttamiseen. Tutkimusta tehdessäni huomioin koko 

ajan tämän asian.  

 

Tutkimuksessa selvitin miten ikäihmisille asumispalveluja tuottavat yhdistykset 

ovat varautuneet tulevaisuuteen ja sen tuomiin haasteisiin. Halusin ymmärtää tutki-

musongelmaa syvällisemmin ja kartoittaa konkreettisia kokonaisuuksia mitä on jo 

tehty ja mitä on vielä tavoitteena tehdä. (Hirsjärven 2009, 158–159) mukaan tutki-

mukselle on tarvetta, kun ongelmanratkaisuksi ei löydy menetelmiä olemassa ole-

villa toimintatavoilla. Omakohtaisesta kokemuksesta ja mielenkiinnosta aihetta 

kohtaan ei ole haittaa, koska se auttoi ymmärtämään haastatteluaineistoa. (Hirsjärvi 

2009, 16–24) Tutkimusprosessissa on viisi päävaihetta; aiheen valitseminen, aineis-

ton keruu, aineiston arviointi, aineiston lajittelu ja kirjoitustyö. (Hirsjärvi ym. 2009, 

63–64) 

 

5.2 Aineiston keruu  

 

Keräsin empiirisen aineiston teemahaastattelumenetelmällä. Haastattelut tehtiin co-

vid 19 epidemian vuoksi teams:n välityksellä. Teemahaastattelu sopii organisaa-

tioiden tutkimiseen, kun halutaan tietää mitä tutkittavat ajattelevat tutkittavasta il-

miöstä ja miten he toimivat siinä. (Hirsjärvi ym. 2009, 139) Mielenkiinnon koh-

teena on todellisuus sekä tutkittava ilmiö tutkimukseen osallistuvien henkilöiden 
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näkökulmasta. Aineisto kootaan sieltä, missä tutkimuksen kohteena oleva ilmiö 

esiintyy. Tutkimukseen osallistujiksi valitaan ne henkilöt, joilla on kokemusta tut-

kimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Tutkimusaineisto kerätään siten, että sen 

avulla on mahdollista toteuttaa tutkimuksen tarkoitus. Valikoivassa otannassa otos 

päätetään etukäteen. Tällöin saadaan tutkittavan ilmiön kannalta keskeiset näke-

mykset esille. (Kylmä ja Juvakka 2007, 79–81) Päätökseen vaikuttavat myös tutki-

jan käytössä olevat resurssit, kuten aika ja kustannusten rahoitus.  

 

Haastattelin yhdeksää ikäihmisille asumis- ja hoivapalveluja tuottavan yhdistyksen 

toiminnanjohtajaa tai toimitusjohtajaa. Haastateltavat saivat teemat nähtäviksi säh-

köpostilla viikkoa ennen haastattelua. Haastattelut kestivät keskimäärin sovin 60 

minuutin ajan, kestot vaihtelivat 53 minuutista 89 minuuttiin. Kysymyksiä oli mah-

dollista tarkentaa haastattelun aikana, kun uusia näkökulmia tai asiakokonaisuuksia 

nousi esille vastauksissa. Määrittelin haastatteluteemojen sisällöt siten, että Pestel 

analyysin teemat sisältyisivät vastauksiin ja sidosryhmäanalyysin teorian pohjalta 

olisi havaittavissa tahot, joiden kanssa varautumista ja muutosta on lähdetty teke-

mään. Haastatteluteemoja olivat merkittävimmät muutokset toimintaympäristössä, 

strateginen johtaminen varautuessa toimintaympäristön muutoksiin, varautuminen 

toimintaympäristön muutoksiin, merkittävimmät sidosryhmät ja sidosryhmäjohta-

minen ja varautumisen näkyminen strategiassa.  

 

Tallensin kaikki haastattelut puhelimen nauhurilla. Haastatteluaineiston saamisen 

jälkeen kuuntelin kaikki haastattelut läpi uudestaan. Ulkopuolinen toimija kirjoitti 

haastattelut sanasta sanaan auki. Luin litteroidun aineiston useaan kertaan läpi. Ai-

neistosta alkoi hahmottua kokonaisuus ja vastauksia tutkimustehtäviin.  

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelurunkoa, joka perustui tutkimuson-

gelmiin. Teemahaastattelussa haastattelun teema-alueet ovat tiedossa, mutta kysy-

myksillä ei ole tarkkaa muotoa tai järjestystä. Etukäteen päätetyt teema-alueet käy-

dään läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat. Haastattelujen lisäksi on ana-

lyysivaiheessa käytössä kolmen yhdistyksen liiketoimintastrategia.  
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Haastattelun tarkoituksena on saada tietoa siitä, miten tutkimukseen osallistuvat 

ymmärtävät tutkittavan asian ja mikä on heidän kokemuksensa aiheesta. Haastatte-

lun etuna on se, että haastatteluun valitaan henkilöt, joilla on kokemusta tutkitta-

vasta ilmiöstä. Tutkijan tehtävä haastattelussa on toimia rohkaisijana, keskustelun 

ylläpitäjänä ja huolehtia, että keskustelu pysyy tutkittavassa ilmiössä. (Tuomi ja 

Sarajärvi 2009, 75–79)  

 

5.3 Aineiston analyysi  

 

Analyysi on systemaattinen prosessi, jonka avulla aineistoa tutkitaan mahdollisim-

man laajasti. Analyysiprosessilla tarkoitetaan aineiston purkamista osiin sisältöä 

kuvaavilla koodeilla. Tämän jälkeen yhdistetään samankaltaiset aineiston osat yh-

teen ja ryhmitellään alakategorioiksi. Lopuksi aineisto kootaan uudelleen uudella 

tavalla kokonaisuudeksi, jolloin muodostuu yläkategorioita tiivistäen samansisäl-

töiset kategoriat toisiinsa. Tämän lopullisen kokonaisuuden tulisi vastata tutkimuk-

sen tarkoitusta ja tutkimustehtäviä. (Kylmä ja Juvakka 2007, 110, 112–113) 

 

Tutkimusaineisto analysoidaan aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Sisällönana-

lyysi on analyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuk-

sissa. Sisällönanalyysimenetelmän avulla voidaan analysoida kirjoitettua ja suul-

lista kommunikaatiota ja sen avulla voidaan tarkastella asioiden ja tapahtumien 

merkityksiä, seurauksia ja yhteyksiä. Aineistolähtöisessä analyysissa pyritään ra-

kentamaan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Siinä analyysiyksiköt va-

litaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimustehtävän mukaan. Aineisto-

lähtöisen analyysin päävaiheet ovat yleiskuvan hahmottaminen aineistosta, pelkis-

täminen, ryhmittely ja abstrahointi. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 91–99) 

 

Menetelmänä käytin avainhenkilöiden teemahaastattelua. Heillä on ajantasaisin 

tieto tutkittavasta kohteesta. Tähän tutkimukseen aineisto kerättiin yksilöhaastatte-

luin. Tässä vaiheessa jätettiin kuntien ikäihmisille asumispalveluja tuottavat yksi-
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köt tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  Tutkimustulokset kirjoitettiin teemojen mu-

kaan. Niissä ei lähdetty avaamaan erikseen Pestel-analyysin pohjalta kohta koh-

dalta, vaan Pestel analyysin kuusi tekijää tulee esille teemojen sisällä.  

 

 

 

 

Kuva 4. Pestel viitekehys (Johnson & Scholes 2002, 102, Kamensky 2008, 139) 
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6 TULOKSET 

 

 

Tutkin diplomityössäni sitä, miten ikäihmisille asumispalveluja tuottavissa yhdis-

tyksissä on varauduttu tulevaisuuden haasteisiin. Haastattelin yhdeksää yhdistyksen 

toiminnanjohtajaa ja koonnut heiltä näkemyksiä strategiseen varautumiseen toimin-

taympäristön muutosvaiheessa. Haastatteluteemoina olivat: muutokset toimintaym-

päristössä, varautuminen sote uudistukseen/ tulevaisuuteen, strateginen johtaminen 

ja sidosryhmät. Teemat syntyivät teorian pohjalta. Tavoitteena on kuvata ilmiötä, 

strategista varautumista toimintaympäristön muutoksiin ja millaisten sidosryhmien 

kanssa strategista johtamista toteutetaan. Lisäksi selvitettiin, millä menetelmillä toi-

mien on mahdollista pärjätä tulevaisuudessa. Tämän vuoksi tulokset ovat kirjoitettu 

teemahaastattelun rungon mukaisessa järjestyksessä, ei niinkään yksittäisten yhdis-

tysten vastausten mukaan.  

 

6.1 Merkittävimmät muutokset toimintaympäristössä 

 

Toiminnanjohtajia pyydettiin kuvaamaan merkittävimmät muutokset mitä on ta-

pahtunut ikäihmisille asumispalveluja tuottavien yhdistysten toimintaympäristössä 

viime vuosien aikana. Kaikkien toiminnanjohtajien vastauksista nousi esille samat 

viisi teemaa.  

 

Jokaisen vastaajan näkökulmasta suurin haaste tällä hetkellä on osaavan, työhönsä 

sitoutuneen ja ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan saatavuus. Tämä oli tunnistet-

tavissa vetovoimaisillakin työnantajilla. Henkilöstön osaamisessa on huomattu 

muutoksia ja sitoutumisessa työhön. Aikaisemmin rekrytointiprosessi saattoi kestää 

useita viikkoja, kun hakemuksia tuli paljon ja hakijoista tehtiin yhteenvedot, valit-

tiin haastatteluihin kutsuttavat, käytiin haastattelut, tehtiin yhteenvedot todistusten 

ja haastattelujen perusteella ja valittiin vasta sen jälkeen työntekijä. Tällä hetkellä 

rekrytointiprosessi etenee nopeammassa tahdissa. Työntekijät hakeutuvat muualle, 

ellei heille ilmoita työpaikkahaastattelun jälkeen nopeasti, ovatko he tulleet vali-

tuiksi.   
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”Tulevaisuudessa toimintaympäristössä yhä enemmän on haasteena 

työntekijöiden, henkilöstön saatavuus. Elikkä on vajetta, ei saa enää 

työntekijöitä tälle alalle, sillä tavalla kuin ennen. Niin se on varmaan 

se suurin ehkä mikä sanelee näitä monia asioita, että miten mietitään 

tätä strategiaa ja muutoksia ja asioita tässä, että et jos työntekijöitä 

olisi entiseen malliin, niin sitten tätä toimintaa varmaan suunnitel-

taiskin ja varauduttaisiin tulevaisuuteen ja sote -uudistukseen ihan eri 

tavalla. Tämä on niin kun se, joka asettaa näitä reunaehtoja näille 

monille asioille. Tämä on suurin haaste”.  

 

Toiminnanjohtajien ja lähiesimiesten työaikaa kului paljon uusien työntekijöiden 

rekrytointiprosessiin ja sijaisten hankkimiseen. Sairauslomapäiviä on paljon ja sai-

rauslomille ei saatu aina hankittua riittävän nopealla aikataululla sijaisia ja ne, jotka 

olivat töissä, väsyivät lisääntyvän työmäärän alla. Henkilöstön osaamisessa oli 

vaihtelevaisuutta ja oli haasteellista ohjata oikeita työntekijöitä oikeisiin työtehtä-

viin. Tehtävänkuvia on jouduttu pohtimaan uudelleen. Henkilöstöhallinto koettiin 

haasteelliseksi hoitaa ja suurin osa menoista muodostui palkkakuluista. Henkilö-

kuntaa pidettiin kahdessa yhdistyksessä enemmän kuin lain edellyttämä henkilös-

tömitoitus vaatii. Hoitopäivien hintojen ollessa matalia samaan aikaan, ei todellisia 

kuluja ole pystytty kattamaan. Henkilöstökulujen kasvaminen viime vuosien aikana 

asettaa tulevaisuudessa suuren haasteen talouden uudelleen organisoinnin suhteen.  

 

Toisaalta pohdittiin sitä mikä on toiminnanjohtajan tehtävänkuva ja mikä on järke-

vää ja mahdollista delegoida vastaaville sairaanhoitajille tai tiimivastaaville. Toi-

minnanjohtajan työajan tarkoituksenmukainen ajankäyttö herätti pohdintaa lähes 

jokaisen haastatteluun osallistuneen kohdalla. Toiminnanjohtajien tehtävänkuva on 

niin laaja, sisältäen toiminnan kehittämisen, talouden, henkilöstöhallinnon ja kiin-

teistöhuollon. Pienemmissä yksiköissä toiminnanjohtajien työnkuva oli enemmän 

osastonhoitajan työnkuvaan verrattavissa ja tarvittaessa se sisälsi osallistumisen 

hoitotyöhön. Isommissa yksiköissä oli selkeämpi johtamisjärjestelmä ja vastuita oli 

jaettu tiimeille tai lähiesimiehille. Yleinen käytäntö oli toiminnanjohtajien vastaus-
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ten mukaan, että toiminnanjohtaja huolehti rekryprosessin ja hankki uudet työnte-

kijät ja tiimivastaavat tai yksiköiden vastaavat sairaanhoitajat tekivät työvuorot ja 

hankkivat sijaiset lyhyempiin sijaisuuksiin.  

 

Osaava, ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö kuvattiin kuitenkin 

edellytykseksi toiminnalle. Kolmessa yhdistyksessä toimintaa oli jouduttu supista-

maan, koska henkilökuntaa ei ollut saatu palkattua hoitajamitoituksen mukaista 

määrää. Supistukset koskivat ikäihmisille tarkoitettujen asuinhuoneiden jättämistä 

tyhjäksi toistaiseksi tai pienemmän yksikön sulkemista toistaiseksi. Vuokratuloja ei 

saatu, mikä vaikutti merkittävästi tulokseen ja sitä kautta kiinteistöjen kustannuk-

siin, jotka juoksivat vaikka asukkaita ei ollutkaan huoneissa.  

 

Lisäksi työntekijät ovat töissä lyhyitä ajanjaksoja, kuukausia tai haluavat solmia 

määräaikaisia työsuhteita, toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden sijaan. Uudet 

työntekijät olivat tuoneet toiminnanjohtajille esille, että he haluavat kokeilla eri 

työnantajien palveluksessa olemista, nyt kun siihen on mahdollisuus. Henkilöstön 

saatavuuden kuvailtiin olevan ehkä suurin tekijä, mikä sanelee monia asioita johta-

misessa. Varautumisen ja strategian työstämisen näkökulmasta, jos työntekijöitä 

olisi ”entiseen malliin”, niin toimintaa ja tulevaisuuttaa koettiin suunniteltavan eri 

tavalla. Henkilöstön saatavuus asetti reunaehtoja monille asioille. Haastatteluissa 

pohdintaa herätti uusi henkilöstömitoitus vaatimus, joka nousee asteittain 0.5 työn-

tekijästä 0.7 työntekijään. Haastetta aiheuttaa hoitohenkilökunnan saatavuus, kun 

tällä hetkellä voimassa olevilla mitoituksilla on vaikea löytää henkilökuntaa. Jos 

vaadittua hoitajamitoitusta ei pysty toteuttamaan, siitä voi seurata sanktio sosiaali- 

ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä. Lähes kaikki arvioivat 0.7 mitoituksen olevan 

epärealistinen, koska uusia hoitajia ei ehditä kouluttaa samaan tahtiin, kun vanhus-

palveluiden sektorilta siirrytään pois ja eläkkeelle siirtyvien hoitajien määrä tulee 

kasvamaan.   

 

Toinen merkittävä haaste toimintaympäristössä oli tehostetun palveluasumisen hin-

noittelupolitiikka. Kannattavan liiketoiminnan löytäminen nykyisessä toimintaym-
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päristössä koettiin haasteelliseksi. Hoitopäivien hinnat ja vaaditut sisällöt vaihteli-

vat. Tehostetun palveluasumisen hinnat koettiin liian mataliksi. Tämä vaikuttaa va-

rautumiseen ja haastaa taloutta koko ajan. Kentällä toimii isoja hoivajättejä, jotka 

pystyvät tuottamaan palveluja huomattavasti halvemmalla kuin yhdistykset. Pie-

nimmille toimijoille oli haasteena painaa kuluja alas ja samalla matalammilla hin-

noilla yrittää kattaa kustannukset. Ne toimijat, jotka olivat saaneet itsemaksavia tai 

palvelusetelillä tulevia ikäihmisiä asukkaiksi, kokivat tilanteensa turvalliseksi. 

Kaupunkien ostopalvelut koettiin ajoittain ”poukkoileviksi”. Uusia asukkaita tuli 

viiveellä ja huoneistoja saattoi olla useitakin kuukausia tyhjillään, ennen kuin uusia 

asukkaita saatiin niihin. Näistä koostui kymmenien tuhansien vaje taloussuunnitel-

maan.  

 

Henkilökuntaa ei pystynyt vähentämään ketterästi samaan tahtiin, kun asukkaiden 

määrät vaihtelivat. Palkkakuluista aiheutui lisäkustannuksia. Haasteena kuvattiin 

olevan kannattavan liiketoiminnan mallin löytäminen kokonaisuutena palveluasu-

misen, vuokra-asumisen ja tehostetun palveluasumisen välillä, nykyisessä toimin-

taympäristössä. Huoneiden käyttöaste on pidettävä koko ajan korkeana, koska hoi-

vapäivien hinnat ovat useissa yhdistyksissä matalia. Hoidon sisällön suhteen on val-

takunnantasolla suuria vaihteluja, joista muodostuu mittavia kustannuksia vuosita-

solla. Esimerkiksi osassa maakuntia vaaditaan yöhoitaja jokaisessa kerroksessa, 

jossa on tehostettua palveluasumista, asukkaiden lukumärästä riippumatta. Toisessa 

maakunnassa on ohjattu hankkimaan turvateknologiaa esimerkiksi kameraval-

vonta, jonka avulla on mahdollista seurata asukkaiden tilannetta yön aikana. Maa-

kunnan sisälläkin saattaa olla vaihteluja asian suhteen.  

 

Alhaiset hoitopäivien hinnat haastavat taloutta ja vaikeuttavat varautumista tulevai-

suuden suhteen. Alan toimijoina toimii isoja konserneja, jotka pystyvät määrälli-

sesti toimimaan alhaisemmalla hinnalla, kun he keskittävät toimintaansa ja pystyvät 

pitämään omia kulujaan matalalla. Pienemmät toimijat eivät pysty vastaamaan hin-

noittelemalla palveluitaan samalle tasolle isompien yritysten kanssa.  

 



57 

 

Yhdistysten omistuksissa olevat kiinteistöt osaltaan aiheuttivat haasteita toimin-

taympäristössä. Kiinteistöhuolto tuotettiin joko omana tukipalveluna tai ostettiin 

ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Omassa omistuksessa olevat kiinteistöt vaativat 

jatkuvaa uudistamista. Tiloihin panostamisen suhteen oli tehtävä pitkäaikaisia rat-

kaisuja. Tiloja ei pysty muuntelemaan nopealla aikataululla, mikäli ikäihmisten 

asumisen osalta palvelutarpeet muuttuvat. Palvelukodeissa on edelleen osa kahden 

hengen huoneita ja niihin on vaikea saada pariskuntia muuttamaan erilaisten palve-

lutarpeiden vuoksi. Toinen puolisoista saattaa tarvita tehostettua palveluasumista ja 

toinen pärjäisi kotihoidon palvelujen turvin. Näissä asumismuodoissa on eri vaati-

mukset toiminnan sisällön suhteen ja hoitajamitoitukset.  

 

Mikäli kahden hengen huoneessa asuu yksi henkilö ja vuokra määräytyy neliöiden 

mukaan, niin vuokra nousee kohtuuttoman suureksi yhdelle henkilölle maksetta-

vaksi. Pieniä alle 10 henkilön erillisiä yksiköitä koettiin olevan vaikea saada kan-

nattavaksi. Mikäli tilat oli suunniteltu tehostettuun palveluasumiseen, niin niiden 

muokkaaminen muuhun asumistarkoitukseen oli kallista ja haasteellista. Tulevan 

sote- uudistuksen ja muuttuvan lainsäädännön vuoksi päätöksentekoa kiinteistöjen 

muuttamisesta on siirretty yli puolessa haastatteluun osallistuneista yhdistyksistä.  

Neljän yhdistyksen toiminnanjohtaja toi esille merkittävänä haasteena toimintaym-

päristössä olevan sote- maakuntakuviot, valtakunnanlinjaukset ikäihmisten asumi-

sen ja hoivan suosituksissa ja uudistuva lainsäädäntö. Tiedon puute, kun ei ollut 

selvillä, millaisia vaatimuksia tulee palveluntuottajalle ja mitä vaatimuksia maa-

kunnallinen sote tuo tullessaan. Myös valtakunnallinen linjaus, jossa painotetaan 

ikäihmisten kotihoitoa ja tehostetun palveluasumisen vähentämistä asettaa haasteita 

yhdistyksille. Lähes kaikissa yhdistyksissä liikevaihto tulee tehostetusta palvelu-

asumisesta ja yhdistyksen asuinkiinteistöt ja huoneet ovat suunniteltu sen mukaan.  

 

Yhdistysten omassa omistuksessa olevat rakennukset ja kiinteistöt vaativat jatkuvaa 

uudistamista ja tilasuunnittelua. Ikäihmisten muuttuviin asumistarpeisiin ei pysty-

nyt reagoimaan ketterästi. Ikäihmisille suunnatut asunnot oli rakennettu pääasiassa 

vuosikymmeniä sitten ja tuolloin on ollut erilainen tarve tiloille. Palvelukodeissa 

on kahden hengen huoneita, perhehuoneita ja tarpeena tällä hetkellä ovat yhden 



58 

 

hengen huoneet. Tilat ovat suunniteltu tehostettuun palveluasumiseen ja jälkikäteen 

niiden muokkaaminen muuhun tarkoitukseen kuvataan olevan haasteellista ole-

massa olevan sprinklerijärjestelmän ja viemäri- ja sähkötöiden vuoksi.  

 

Epävarmuus tulevaisuudesta ja sote-uudistuksen sisällöstä kokonaisuutena kuvat-

tiin vaikuttavan merkittävästi motivaatioon lähteä muuttamaan toimintaa tässä vai-

heessa. Toiminnanjohtajien työn sisältö on laaja ja suurin osa työajasta kuluu päi-

vittäisjohtamiseen. Aikaa kehittämistyön suunnitteluun ja tarpeiden kartoittamiseen 

ja uuden toiminnan toteuttamiseen ei ole riittävästi. Sote- uudistusta on muokattu 

reilun kymmenen vuoden ajan ja ajoittain sen hidas edistyminen on aiheuttanut sen, 

ettei siihen varautumista koeta tärkeäksi. Ainostaan kaksi haastelluista toiminnan-

johtajista oli aktiivisesti kehittäneet toimintaa systemaattisesti vuosien ajan ja taus-

talla on ollut sote- uudistus, toimintaympäristön muutosten vaatimusten lisäksi. 

Sote- uudistuksen valmistumista lähivuosien aikana ei pidetty todennäköisenä, 

koska se edellyttää teknisiä muutoksia useisiin eri ministeriöiden hallinnonalan la-

keihin. Tässä lakipaketissa on kyse sote- uudistukseen keskeisesti liittyvien lakien 

täsmennyksistä ja päivityksistä ja kyseessä on muutoksia yli sataan lakiin. Tämä 

osaltaan on vaikuttanut toiminnan kehittämiseen ja sen kautta varautumisessa tule-

vaisuuteen.  

 

”Nää mainitut ne tietysti päällimmäisenä ovat. Tänä päivänä tulee 

tietysti näkyvyyden, viestinnän, tunnettuuden jutut mukaan meidän 

toimialallamme, mikä ennen ei ole ollut ollenkaan niin kun semmonen 

kovinkaan tärkeä juttu. Erottautumisasiat ja sellaiset. Haastetta riit-

tää”.  

 

 

6.2 Strateginen johtaminen varautuessa toimintaympäristön muutoksiin 

 

Vastauksista tuli esille selkeä jakautuminen varautumisen suhteen. Kolmasosa ku-

vasi olevansa jo ”turtunut ja väsynyt” sote- uudistukseen ja siihen liittyviin toistu-
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viin muutoksiin. He olivat tälle hetkellä siirtyneet odottamaan sote-uudistuksen voi-

maan tulemista ja sen kautta tulevia ohjeita toiminnalle. Päivittäinen arki pyrittiin 

kuitenkin hoitamaan hyvin ja talouden kanssa tasapainoteltiin.  

 

Kolmasosa oli aloittanut aikaisemmin tekemään muutoksia toiminnassa esimer-

kiksi Paras -hankkeen yhteydessä. Muutoksia oli ryhdytty tekemään muuttamalla 

tiloja soveltuviksi paremmin tehostettuun palveluasumiseen korkeamman hoitopäi-

vän hinnoittelun vuoksi, jolloin kuluja pystyttiin hallitsemaan paremmin. Kun val-

takunnanlinjauksissa painotettiin kotihoidon suuntaan, oli tiloja toimintaa pyritty 

muuttamaan siihen soveltuviksi. Kokeilujen ja muutosten oli huomattu tulevan hy-

vin raskaiksi ja kalliiksi toteuttaa. Tässä kohtaa koettiin tarkoituksenmukaiseksi 

pohtia rajallisia resursseja ja jäädä seuraamaan tilannetta aktiivisen toiminnan muu-

toksen suhteen. Haluttiin myöskin selkeitä ohjeita ja toimintamalleja. Myöskin se 

mikä taho ostaa palvelut haluttiin selvittää ensin ennen strategisen varautumisen 

käynnistämistä ja strategian päivittämistä.  

 

Kaksi yhdistystä oli aloittanut systemaattisen strategisen varautumisen vuosia sit-

ten, lähes 10 vuotta sitten. Varautumista oli hankkeistettu ja viety eteenpäin pala 

palalta. Muutokset sote- uudistuksen etenemisessä eivät olleet vaikuttaneet syste-

maattisen kehittämistyön etenemiseen. Strategista varautumista oli viety eteenpäin 

sote- uudistuksen vuoksi tai sote- uudistuksesta huolimatta.  

 

”Me ollaan aloitettu sillain kunnon draivilla se varautuminen, enna-

koimisesta kanssa puhutaan vuonna 2015 sillä, että olemme lähteneet 

miettimään koko meidän toimintaamme palvelevaa ICT arkkitehtuu-

ria ja sieltä kautta, sen tavallaan pohjaksi etsittiin se meidän asiakas-

ymmärryksemme taso sillä hetkellä ja mitkä ovat oleellista tietoa mei-

dän työssämme. Lähdettiin muodostamaan sellaista arkkitehtuuriko-

konaisuutta, minkä päälle se palvelutoiminta voidaan rakentaa niin, 

että se palvelee meidän tarkoitustamme. Ollaan tehty aika reippaalla 
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otteella vahvan vision pohjalta. Viime vuonna 2020 on uudistettu ne-

livuotiskaudelle strategia, meidän tavoitteenamme on olla vetovoi-

mainen edelläkävijä ja se vaatii näitä reippaampia liikkeitä.”  

 

 

6.2.1 Strateginen varautuminen henkilöstön saatavuus 

 

Henkilöstörakenteen muuttamisella pyritään uudistumiseen. Henkilöstön rekry-

tointi kuuluu toiminnanjohtajien ydintehtäviin, mutta sen on koettu vievän paljon 

aikaa ja resursseja työajasta. Kahdessa yhdistyksessä on tehty muutoksia henkilös-

töranteeseen palkkaamalla kehittämispäällikkö tai kehittämiskoordinaattori vastaa-

maan tulevaisuuden haasteisiin. Henkilöstön rekrytointiin halutaan panostaa, että 

lähitulevaisuudessa yhdistyksillä olisi hoitohenkilöstöä. Yhdistyksissä on lähdetty 

eri tavalla miettimään rekrytointia, ketä rekrytoidaan, mistä rekrytoidaan ja missä 

vaiheessa, otetaanko siihen mahdollisesti omaa koulutusta, oppisopimusta tai har-

joittelupaikkoja. Rekrytoinnin kehittäminen vastaamaan tämän päivän tarpeita, 

ovat kehittämispäällikön tai kehittämiskoordinaattorin tavoitteet lähivuosille. Hen-

kilökuntarakennetta on muutettu siten, että lähihoitajien ja sairaanhoitajien rinnalle 

on palkattu hoitoapulaisia ja hoiva-avustajia. Tehtävänkuvaukset ja vastuualueet 

ovat määritelty tarkkaan. Hoiva-avustajat tai hoitoapulaiset nähdään joustavuutena 

työyhteisössä, he voivat tehdä hoitotyötä tai tukityötä tarpeen mukaan. Työnteki-

jöiden mahdollisuus tehdä joustavasti hoitotyötä tai tukityötä kuvataan resurssina, 

johon joudutaan panostamaan tulevaisuudessa. Vaateita joustavuudesta aiheuttaa 

1.10.2020 voimaan tullut vanhuspalvelulaki, jossa määritellään käsitteet välillinen 

ja välitön hoitotyö.   

 

Henkilökuntaa pidettiin yli vaaditun henkilöstömitoituksen, koska henkilökuntaa 

on vaikea saada, mikäli asukasmäärät nousevat ja kaikki asumispaikat täyttyvät. 

Tällä hetkellä hoitopäivien hinnat ovat matalalla ja jotta saaduilla tuloilla pystytään 

kattamaan kulut, edellytyksenä on, että kaikki asumispaikat ovat täynnä. Henkilös-
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tömitoituksen sääntely asukasmäärin mukaan on haasteellista, koska nopealla aika-

taululla ei saada uutta hoitohenkilökuntaa tarvittaessa. Talouteen nämä kasvavat 

henkilöstökustannukset aiheuttavat nopeasti vajeen, jonka korjaaminen on vaikeaa.  

 

Oppisopimuskoulutusta on tarjottu työ- ja elinkeinopalveluiden välityksellä uusille 

työnhakijoille tai oppisopimusta on markkinoitu harjoittelussa olleille lähihoitaja-

opiskelijoille tai hoiva-avustajille. Tarkoituksena on ollut, että opiskelija jää val-

mistumisen jälkeen työskentelemään yhdistyksessä. Tällöin opiskelija on saanut 

usean vuoden työkokemuksen ja tutustunut yhdistyksen käytäntöihin ja valmistut-

tuaan hänet on jo valmiiksi perehdytetty työhön. Oppisopimusten laatimisessa ja 

suunnittelussa tehdään kolmikantana yhteistyötä pääasiassa ammattiopistojen, yh-

distyksen ja opiskelijan kanssa. Oppisopimuskoulutuksesta tehdään opiskelun 

ajaksi määräaikainen työsopimus.  

 

Yhdessä yhdistyksessä on muokattu omaan käyttöön soveltuvaksi rekrytoiva kou-

lutus -menetelmä, se on rinnastettavissa osittain oppisopimuskoulutukseen. Rekry-

toiva koulutus on työpaikkakoulutusta. Koulutukseen hakeutuvat ovat yleensä 

”alan vaihtajia”. Rekrytoiva koulutus järjestetään kolmikanta yhteistyönä, jossa 

mukana ovat paikallinen ammattiopisto, te-palvelut ja yhdistys. Rekrytoivaan kou-

lutukseen hakeutuvien on pitänyt olla työttömänä työnhakijana. Kun heillä on opin-

not tietyssä vaiheessa, niin he siirtyvät suoraan yhdistykselle oppisopimusopiskeli-

joiksi, eli siinä vaiheessa he siirtyvät palkansaajiksi. Taloudellisesti koettiin olevan 

muuten aika tiukkaa hoitaa opiskelu, etenkin jos on jo perhettä.  

 

” Ja sitten me on tehty oppilaitosyhteistyötä, että meillä on ollut lähi-

hoitajien ja hoiva-avustajien rekrytoivaa koulutusta. Eli hoiva-avus-

tajia on jo valmistunut ja ensimmäiset lähihoitajat valmistuvat heinä-

kuussa ja työllistyvät meille ja on löytynyt hyviä tyyppejä ja tällä on 

varmistettu sellaista työntekijäporukkaa, joka pystyy sitoutumaan 

meidän arvoihimme ja tapaan tehdä työtä ja tuo meidän rekrytoiva 

koulutus näyttää olevan erinomainen tapa myöskin perehdyttää hen-

kilöstöä” 
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Rekrytointiosaaminen ja rekrytoinnin uudet muodot nousivat esille jokaisessa haas-

tattelussa. Hoivakohut ja covid-19 ovat vähentäneet entisestään hakijoiden määrää 

vanhustyöhön. Nyt kuvataan olevan työntekijöiden markkinat. Omia työtapoja toi-

minnanjohtajana pyritään uudistamaan, tarvitaan esimerkiksi markkinointi osaa-

mista. Täytyy osata markkinoida vanhustyötä, ikäihmisten hoivaa asumis- ja hoi-

vapalveluyksikössä, markkinoida omaa toimintaa ja palveluja. On täytynyt opetella 

uusia muotoja, olla rekrymessuilla paikan päällä ja rekrymessuilla team`s kautta ja 

hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia. Täytyy osata markkinoida alaa ja 

työn hyviä puolia, miksi työntekijän kannattaisi tulla meidän yhdistykseemme töi-

hin. Tällainen markkinointi ja markkinointiosaaminen on toiminnanjohtajien työssä 

uutta, koska aikaisemmin työnhakijoita on ollut huomattavasti enemmän kuin on 

voitu työhön ottaa. Enää ei ole niin, että esimies valitsee työntekijän vaan työntekijä 

valitsee työpaikan. Ja toiminnanjohtajan täytyy osata markkinoida niin, että työnte-

kijä valitsee juuri tämän meidän yhdistyksen työpaikakseen. Rekrytoinnissa pitää 

osata käyttää erilaisia kanavia ja hyödyntää niitä markkinointiin.  

 

Vanhuspalvelulain vaatimus välillisestä ja välittömästä hoitotyöstä on asettanut pai-

neita ulkoistaa tukitöitä ulkopuolisille palveluntuottajille. Kiinteistöhuollon palve-

lujen ulkoistaminen on ollut käytössä lähes jokaisessa yhdistyksessä. Ne yhdistyk-

set, joilla on useita rakennuksia, ovat päätyneet pitämään vielä oman kiinteistön-

hoitajan. Keittiöpalvelut, siistiminen ja pyykkihuolto oli joko kokonaan ulkoistettu 

tai osa tukitöistä oli omana palveluna ja osa oli ulkoistettu. Vain muutamalla haas-

tatteluun osallistuneista yhdistyksistä kaikki tukityöt olivat omana palveluna.  Pal-

kanlaskenta ja toimistopalvelut oli ulkoistettu useassa yhdistyksessä. Toisaalta näh-

tiin hyväksi, että kirjanpito olisi osa omaa palvelua, koska muutoksia tehtäessä saa-

tiin laskettua eri toimintamuotojen tulot ja menot nopeassa aikataulussa. Muuta-

massa yhdistyksessä oli tukitöiden ulkoistamista harkittu ja tarkoituksena oli tehdä 

päätöksiä seuraavan puitesopimuskauden sopimusten yhteydessä. 
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Henkilökuntaeduilla kuten laajennetulla työterveyshuollolla, sportti- ja e-passeilla, 

edullisimmilla aterioilla ja työaikajoustoilla pyrittiin rekrytoimaan uutta henkilös-

töä ja samalla pitämään olemassa oleva henkilöstö työssä. Työaikajoustot koskivat 

lähinnä niitä työntekijöitä, joilla oli pieniä lapsia tai lähellä eläkeikää olevia henki-

löitä.  

 

Työnkierto oli yksi kuvattu menetelmä, jolla pyrittiin lisäämään henkilöstön työhy-

vinvointia. Sen avulla myös kevennettiin fyysisesti tai psyykkisesti kuormittavien 

yksiköiden henkilökunnan työkuormittavuutta. Samalla koettiin arvostuksen li-

sääntyvän toisen työyksikön työntekijöiden tekemää työtä kohtaan. Työnkierron 

kautta oli myös mahdollisuus siirtyä toiseen yksikköön työskentelemään, mikäli 

työntekijä koki sen hyväksi vaihtoehdoksi itselleen. Kun työntekijät kokivat itse 

pystyvänsä vaikuttamaan työyksikköön, jossa he työskentelevät se lisäsi heidän si-

toutumistaan työhön ja vähensi halua vaihtaa työpaikkaa.  

 

6.2.2 Alhainen palveluasumisen hinnoittelu 

 

Alhaisten hoitopäivien hintojen vuoksi yhdistykset ovat lähteneet laajentamaan toi-

minta-aluettaan ja ovat hakeutuneet lähikuntiin tuottamaan palveluja, mikäli kun-

nissa hoitopäivän hinta vastasi paremmin todellisia kuluja. Vetovoimainen alue on 

olla kaupungin keskustassa tai keskustan läheisyydessä ja muista lähikunnista saa-

daan asiakkuuksia, koska ikäihmisten lapset asuvat useimmiten kaupungin keskus-

tan läheisyydessä. Hoivapäivien hinnoissa on merkittäviä eroja, esimerkiksi kes-

kustan läheisyydessä hinnat voivat olla 100 €-110 €/ vrk ja lähikunnista tulevista 

asiakkuuksista saattaa saada 135 €- 145 €, vaikka hoitopäivän sisältö on sama.   

 

Toimiluvan muutoksilla pyrittiin kompensoimaan työntekijä vajetta tai muutta-

maan palveluvalikkoa siihen suuntaan, mihin oli tarve. Toimiluvan muuttaminen 

kesken sopimuskauden koettiin haasteelliseksi tehdä, joissain kuntayhtymissä oli 

käytössä optiovuosia. Kun ammattitaitoista työvoimaa ei ollut saatavilla osa yhdis-

tyksiä vähensi luvanvaraista tehostetun palveluasumisen toimintaa. Samalla ilmoi-
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tuksen varaista kotihoitoa ja palveluasumista pyrittiin lisäämään. Tehostetun palve-

luasumisen huoneet pyrittiin muuttamaan remontoimalla ne soveltuviksi kotihoi-

don tai palveluasumisen asukkaille. Näissä palvelumuodoissa myös henkilöstömi-

toitus on pienempi. 

 

”Arvioidaan asiakkaan avuntarve suhteessa henkilökuntamäärään, 

eli katsotaan, miten paljon meillä on henkilöstömäärää ja ei ainakaan 

tehostetun paikkoja lisätä koska koko ajan lähihoitajien saatavuus 

huononee, että me voidaan luvan mukaan toimia”  

 

6.2.3 Vanhenevat kiinteistöt 

 

Kahdessa yhdistyksessä oli tehty alkukartoitus siitä, mitä sote -uudistus tulee edel-

lyttämään. Tehostettuun palveluasumiseen suunnattua asuntokantaa koettiin olevan 

liikaa. Asunnot on suunniteltu tehostettuun palveluasumiseen ja asunnoissa ei ollut 

yleensä keittiöitä ja peseytymistilat ovat pieniä ja asukkaat kylvetetäänkin pääasi-

assa yleisissä pesutiloissa. Pieniä yksiköitä on lopetettu tai toiminta on ajettu alas 

tilapäisesti. Yhdistysten hallussa olevat vanhat rivitalokiinteistöt ovat haasteellisia 

ylläpitää. Rivitalokiinteistöt ovat rakennettu aikakaudella, jolloin rakennustek-

niikka on ollut toisenlainen ja tuolloin tapana oli rakentaa tasakattoisia taloja, joista 

on aiheutunut sitten vuosikymmenten saatossa sisäilmaongelmia. Vanhoja huono-

kuntoisia rivitaloja ei ole päädytty korjaamaan vaan kaksi yhdistystä on päätynyt 

purkamaan rivitalonsa.  

 

Yhdellä yhdistyksellä on menossa mittava uudisrakennushanke ja siinä pyritään 

huomioimaan tilojen muunneltavuus tarpeen mukaan tavalliseksi vuokra-asu-

miseksi tai tehostettuun palveluasumiseen soveltuvaksi huoneistoksi. Uudessa yk-

sikössä panostetaan asumisen yhteisöllisyyteen ja yksikköön keskitetään yhteiset 

palvelut kuten keskuskeittiö ja kuntosali. Uudessa palveluasumisen yksikössä on 

tarkoituksena sijoittaa yhteen kerrokseen tehostetun palveluasumisen yksikkö ja 

tarvittaessa tilat olisi mahdollista muunnella tavalliseksi vuokra-asumiseksi. Yh-

teen kerrokseen tulee tuettua asumista.  
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Ikääntyneiden käytössä olleita haja-asutusalueella sijaitsevia vuokra-asuntoja on 

myyty ja yhdistyksen hallussa olleita kiinteistöjä on osakeyhtiöitetty ja osakkeita 

on myyty. Haja-asutusalueella sijaitsevat kiinteistöt ovat koettu haasteelliseksi 

vuokrata tavalliseen vuokra-asumiseen tai vaikeaksi kohteeksi myydä kiinteistö. 

Palvelut ovat siirtyneet haja-asutusalueilta keskustaan ja asukkaat siirtyvät palve-

luiden perässä. Osa on suoraan luopunut hallitsemistaan kiinteistöistä haja-asutus-

alueella.  

 

Yhdistysten omistamat kiinteistöt olivat pääasiassa kyselyyn osallistuneiden toi-

minnanjohtajien mukaan rakennettu kahden hengen huoneiksi, ja niissä onkin asu-

nut alun perin ikääntyviä pariskuntia. Tällä hetkellä on tarve suunnata niitä erilai-

sille asiakkaille ja tarve on kohdentaa tilasuunnittelua erityisesti muistisairaille 

ikäihmisille. Suunnitelmia ei ole vielä viety tarvekartoitusta pidemmälle. Päätök-

senteko riippuu sote-alueen tarpeesta ja laajuudesta. Ostajan tarpeen mukaan muo-

kataan palveluja. Kiinteistöjen käyttöaste tulee olla lähes 100 %:a alhaisten hoito-

päivien hintojen vuoksi, jotta pystytään toimimaan taloudellisesti järkevästi. Kun-

tayhtymien muuttaessa toimintansa painopisteitä ikäihmisten asumispalveluissa, 

niin myös yhdistysten täytyy pystyä vastaamaan tilalle tulleeseen palvelutarpee-

seen.   

 

6.2.4 Lainsäädäntö  

 

Henkilöstörakenteen muuttamisella pyrittiin uudistumiseen. Vanhuspalvelulainsää-

dännön kautta on tullut välillisen ja välittömän työn määritelmät. Vanhuspalvelu-

lain mukaan lakimuutos koskee iäkkäiden tehostettua palveluasumista ja pitkäai-

kaisen laitoshoidon yksiköitä, joissa hoitajamitoitus nousee portaittain 0.5:stä ja sen 

tulee olla 1.4.2023 alkaen 0.7. Lakimuutoksessa välitön asiakastyö, joka tarkoittaa 

hoitotyötä ja välillinen asiakastyö eli niin sanottu tukityö erotetaan toisistaan. Muu-

toksen tarkoituksena on, että välilliseen työhön kuten siivoukseen, aterioiden val-

mistukseen ja pyykinpesuun varataan muuta henkilökuntaa kuin hoitohenkilökunta. 
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Kolmessa yhdistyksessä hallitukset ovat päättäneet laittaa auki hoiva-avustajan 

paikkoja ja välilliseen työhön on panostettu. Työn joustavuuden kannalta oli nähty 

hyväksi, että on hoiva-avustajia, jotka voivat tehdä hoitotyötä tai tukipalveluja. 

Tämä on resurssien käyttämisen kannalta koettu tarkoituksenmukaiseksi. Lähihoi-

tajia on haasteellista saada ikäihmisten asumispalveluihin ja osittain myös sen 

vuoksi on hoiva-avustajia palkattu tekemään tukitöiden lisäksi myös hoivaan liitty-

viä, avustavia työtehtäviä.  

 

Haasteeksi koettiin koko ajan kiihtyvä tahti usealla toiminnan sektorilla. Työssä 

toiminnanjohtajat kuvasivat tarvitsevansa nopeaa päätöksentekoa ja kokonaisval-

taista päätöksentekoprosessia. Täytyy kyetä reagoimaan moneen asiaan samanai-

kaisesti. Haasteena on toistuvasti muuttuvat ja päivittyvät toimintaohjeet liittyen 

asiakkuuksiin ja toiminnan valvontaan, tietosuojaan ja lainsäädäntöön. Näihin pi-

täisi pystyä perehtymään ja muuttamaan toimintaa nopeassakin aikataulussa vas-

taamaan vaadittuja ohjeistuksia. 

 

6.2.5 Johtamisen uudistaminen 

 

Yhdistyksissä oli pääsääntöisesti toiminnanjohtaja, joka vastasi operatiivisesta toi-

minnasta. Hänen yläpuolellaan oli yhdistyksen hallitus ja ylintä päätäntävaltaa piti 

yhdistyksen jäsenet. Toiminnanjohtajan tukena kuvattiin olevan hyvin vaihtelevaa 

johtamisjärjestelmää. Kapeimmillaan johtamisjärjestelmään kuului toiminnanjoh-

tajan lisäksi sairaanhoitaja ja toimistosihteeri. Tämä on hyvin haavoittuva ja suppea 

järjestelmä. Hyvin toimivissa yksiköissä, jotka olivat pystyneet kehittämään toi-

mintaansa ja suuntaamaan toimintaansa pitkälle tulevaisuuteen oli lähdetty uudis-

tamaan myös johtamisjärjestelmää ja hakemaan uusia osaajia.  

 

” lähdettiin rakentamaan uudenlaista johtamisjärjestelmää ihan ko-

konaisuudessaan, koska tämä meille yhdistyksille aika sellainen 

taakka monessa yhdistyksessä on se yhden johtajan malli. Et on yksi 

lady, joka tekee äärestä laitaan kaiken, liittyipä se sitten kiinteistöön, 

palvelutoiminnan johtamiseen tai henkilöstön johtamiseen.”  
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Yhden yhdistyksen johtaja mainitsi siirtyneensä määrätietoisesti kohti tietojohtami-

sen menetelmää. Toiminta on käynnistynyt arvioimalla liiketoimintaa palvelevaa 

ICT arkkitehtuuria ja sen kautta on haettu pohjaksi asiakasymmärryksen taso ja sel-

kiytetty missä tietovirrat liikkuvat, ja mitkä ovat oleellisia tietoja yhdistyksen toi-

minnassa. Arkkitehtuuri kokonaisuutta muodostettiin sellaiseksi, jonka päälle pal-

velutoiminta voidaan rakentaa niin, että se palvelee yhdistyksen tarkoitusta. Sa-

massa uudistamistyön yhteydessä nousi esille henkilöstön koulutustarve. Lähdettiin 

ennakoimaan tulevaisuuden koko henkilöstön osaamistarpeita, että mitkä ne voisi-

vat olla tulevina vuosina.  

 

Kartoituksessa nousi esille osaamistarpeena esimerkiksi hoitotyöhön markkinointi 

ja viestintä, digitaalisten työkalujen käyttötaitojen vahvistaminen. Kehittämistyön 

tueksi haettiin rahoitusta työsuojelurahastosta ja ELY keskukselta. Ennakointiin ja 

asiakasymmärrykseen liittyvä työ tehtiin työsuojelurahaston kehittämishankkeen 

tuella. ICT arkkitehtuurin kehittämisessä oli mukana yhteistyössä teknologia kump-

pani, joka oli riippumaton kaikista laitetoimittajista. Laajaan 1½ vuoden koulutus-

kokonaisuuteen oli käytössä ELY- keskuksen tukea. Rahoituksen hakeminen yh-

distyksenä on haasteellista, koska täytyisi olla kumppaneita, joiden tavoitteet kehit-

tämistyölle olisivat samankaltaisia. Useita rahoitusavustuksia ei ole edes suunnattu 

yhdistyksille. Tarvitaan erityistä osaamista hakea kehittämishankkeita eri rahoitus-

tahoilta.  

 

Johtamisjärjestelmissä oli eroja yhdistysten välillä. Toiminnanjohtajat nimesivät 

useimmiten toimistosihteerin ja sairaanhoitaja lähimmiksi henkilöiksi, joilta he saa-

vat tukea ja jotka toimivat työn suunnittelussa ja kehittämisessä mukana. Kahdessa 

yhdistyksessä oli käytössä johtoryhmä työskentelymalli. Johtoryhmän jäsenet vaih-

telivat, mutta toiminnan sisällön tavoitteet olivat vastaavia. Kaksi toiminnanjohta-

jaa nimesi oikeana kätenään olevan henkilöstöpäällikkö, jonka kanssa tehtiin eniten 

yhteistyötä. Tämä koettiin tärkeäksi, koska henkilöstökuluista koostuvat yhdistyk-

sen suurimmat kulut. Henkilöstöpäällikön kanssa panostettiin sairauspoissaolojen 
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vähentämiseen, tehtiin työhyvinvointikyselyjä ja pohdittiin henkilökunnan työhy-

vinvointia lisääviä tekijöitä. Johtoryhmään kuuluivat palvelupäällikkö ja talous-

päällikkö tai controller, vastaavat sairaanhoitajat, tiimivastaavat ja tukipalveluista 

vastaava henkilöt. Johtoryhmä kokoontui säännöllisesti. Johtoryhmän tavoitteen 

asettelussa oli eroja, mikä oli johtoryhmän keskeinen tehtävä ja mihin sen piti toi-

minnallaan pystyä vastaamaan. Parhaimmillaan johtoryhmän työskentely tuki joh-

tamista, jäsenet toivat työskentelyyn osaamisensa ja henkilökunnan näkemyksen, 

osallistui yhdistyksen strategian laadintaan ja yhteisen vision kirkastamiseen.  

 

Strategiseen johtamiseen kuvattiin kuuluvaksi henkilökunnan sijoittumisen siten, 

että jokainen on tarkoituksenmukaisella paikalla ja tekee työtä, jolla tuetaan perus-

tehtävän toteutumista onnistuneesti. Henkilökunnan työtehtävien uudelleen järjes-

telyissä menetelminä käytettiin yt-neuvotteluja ja työtehtävien muuttamista eläk-

keelle jäämisen yhteydessä.  Näiden menetelmien avulla pystyttiin kirkastamaan 

ydintehtäviä ja sijoittamaan työntekijät tarkoituksenmukaisiin työtehtäviin. Lähes 

kaikki yhdistysten toiminnanjohtajat toivat esille, että yhdistyksissä on tapana tar-

kastella asioita taaksepäin. Hallituksen kokouksessa esitellään yleensä edellisen 

kuukauden talouden tilanne ja toiminnanjohtajan katsauksessa käydään läpi mitä 

edellisen hallituksen kokouksen jälkeen on tapahtunut yhdistyksen toiminnassa. 

Toiminnan suunnittelu ja tarkastelu tulevaisuuteen painottuen ja selkeä toiminta-

suunnitelma toimintaympäristön muutoksiin vuodeksi tai kolmeksi vuodeksi eteen-

päin oli poikkeavaa. Useissa yhdistyksissä strategia oli laadittu siten, että selkeä 

toimintasuunnitelma sote- uudistuksen vaatimuksista tai toiminnan sisältöön liitty-

vistä edellytyksistä ei ollut kirjattu.  

 

” Niin lähdettiin etsimään sitä tyyppiä, joka on täysin erilainen kuin 

entinen työntekijä, joka kykenee ennakoimaan, olemaan askeleen 

edellä ja onnistuttiin huippurekrytointi saamaan ja saatiin toimialan 

ulkopuolelta ihminen, mikä osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Ja sitten 

kun tämä porukka oli kasassa, niin se työ jotenkin lähti lentoon, että 

huomattiin, että meillä on poistuvia työnkuvia, meillä oli vahva tie-

dolla johtamisen halu, eli osoittautui sellaisia tehtäviä, joista kukaan 
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ei maksanut, mutta meidän henkilökuntamme teki vain niitä, jolloin 

päädyttiin koko henkilöstön yt- menettelyyn” 

 

Kolmasosa haastatteluun vastanneista toiminnanjohtajista kertoi joutuneensa käyn-

nistämään yt-menettelyt tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai toiminnan uu-

delleen organisoinnin vuoksi. Yt-menettelyt koettiin mahdollisuudeksi uudistaa or-

ganisaatiota kaikilla tasoilla. Menettelyjen yhteydessä kirkastettiin liiketoiminnan 

ydinprosesseja, lopetettiin joitain toimintoja esimerkiksi oman ravintolan ylläpitä-

minen ja ulkoistettiin sen toiminta. Jos liiketoimintaa oli ollut useammassa yhdis-

tyksen yksikössä, niin toimintoja keskitettiin. Asumispalvelutoiminnassa kohdistet-

tiin resurssit sinne, minne ne kuuluvat ja poistettiin ylimääräiseksi koettua lä-

hiesimiestyötä tai väliportaan esimiestyötä. Kaikki tehtävänkuvat ja tarpeet kartoi-

tettiin ja yhdistyksen liiketoiminnan näkökulmasta tarpeettomia työnkuvia oli mah-

dollisuus poistaa esimerkiksi toimistonhoitajan tehtävät. Tehtävänkuvan muutosten 

myötä on ollut työyhteisössä helpompi lähteä itseohjautuvaan työskentelytapaan.  

 

Tiimeille tai työyksiköille kuvattiin olevan helpompaa luoda tavoitteet, kun henki-

lökunta tietää mitä heiltä odotetaan ja työskentelevät niiden tavoitteiden eteen. Kun 

henkilökunta on saatu ohjattua työskentelemään itseohjautuen ja jokaisella on sel-

keä näkemys mitä hänen tehtävänkuvaansa kuuluu ja mitä henkilökunnalta odote-

taan, on seuraavana kehittämistavoitteena käynnistynyt mittaaminen. Johtoryh-

mässä on pohdittu mitä tietoa tarvitaan liiketoiminnan laadun ja toiminnan arvioin-

tiin, sekä keneltä tulee hankkia tarvittava tieto, kuka tiedot keräävät ja miten saatua 

tietoa tullaan hyödyntämään.  

 

Yt-neuvottelujen yhteydessä oli tehty kartoitusta, millaista osaamista oli käytössä, 

mutta yhtä tärkeää oli kartoittaa, millaista osaamista vielä tarvitaan. Osaamistar-

peita oli huomattu olevan markkinointiosaamisessa, brändäyksessä, näkyvyyden li-

säämisessä ja tunnettavuuden lisäämisessä.  
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”sitten vielä, kun meidän nimemme on ollut vuosikymmenet sama ja 

se ei oikein enää kuvaa toimintaa, että nyt ollaan uudistamassa mei-

dän nimeämme ja logoa ja se on osa tulevaisuuteen varautumista. 

Lähdetään uudistautumaan nimestä lähtien. ” 

 

Yhdistyksissä oli lähdetty varautumaan tulevaisuuteen palkkaamalla henkilöitä hoi-

totyön osaamisalueen ulkopuolelta ja sitä kautta täydentämään yhdistyksissä esi-

merkiksi markkinointi ja kehittämisosaamista. Yksi yhdistys oli palkannut erilais-

ten tukimuotojen avulla henkilön työstämään brändäystä. Henkilö oli tullut oman 

toimialan ulkopuolelta ja pystynyt tuomaan yhdistyksen toimintaan uudenlaista nä-

kemystä ja herätellyt ajattelemaan asioita erilaisista näkökulmista. Hänen työpa-

noksensa oli koettu niin merkittäväksi, että hänet on palkattu yhdistykseen vaki-

tuiseksi työntekijäksi.  

 

Viestintää oli pyritty kehittämään, jotta toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 

olisivat avoimesti kaikkien tiedossa, niin omaisten kuin sidosryhmien. Viestintää 

kehitettiin esimerkiksi vakioimalla, eli hoitoyksiköistä lähetettiin omaisille ja sidos-

ryhmille uutiskirjeitä säännöllisesti. Uutiskirjeeseen on vakioitu kolme juttua; yksi 

juttu kertoo mikä on yhdistyksen tämän hetken tilanne, yksi juttu kertoo yksiköiden 

toiminnasta ja kolmas kokonaisuus painottuu kehittämiseen, käynnissä oleviin 

hankkeisiin tai mitä muutoksia ollaan tekemässä. 

 

”Osittain korona ja etätyö on auttanut siinä, ettei strategisessa johta-

misessa ryhdytä siihen liian arkisten asioiden pyörittämiseen johdon 

tasolla vaan päästään astetta korkeammalta katselemaan niitä step-

pejä, joita tulisi tehdä, jotta yhdistyksillä olisi toimintaedellytyksiä ja 

mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa tulevaisuudessa” 

  

6.3 Sidosryhmäjohtaminen 

 

Sidosryhmiä pohdittiin kumppanuuden näkökulmasta tarvepohjaisesti. Kysymyk-

senasetteluna tuotiin esille, millaisia kumppanuuksia tarvitaan tällaisena aikana ja 
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mihin niitä tarvitaan. Samankaltaisten kaltaisten yhdistysten kanssa ei niinkään ha-

ettu kumppanuuksia vaan haettiin vahvistusta ja win win tilannetta. Haluttiin saada 

laaja-alaisempia näkyjä ja sitten sitä osaamista oman organisaation ulkopuolelta. 

Sidosryhmiä valittaessa oli huomioitu heidän arvopohjansa ja toimintakulttuuri.  

 

Keskeisimmäksi sidosryhmäksi nimettiin jokaisessa yhdistyksessä kaupunki tai so-

siaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymät, jotka pääasiassa ostivat ikäihmisten asu-

mispalveluja sopimusten mukaisesti. Yhdistysten liikevaihdosta keskiarvon mu-

kaan lähes kaikilta tulee 90 %:a kuntayhtymien kautta tehdyillä sopimuksilla tai 

palveluseteleillä. Kuntayhtymät tuottivat lääkäripalvelut yhdistyksen asukkaille. 

Kaksi yhdistystä koki kuntayhtymän toiminnan poukkoilevana, mutta heille liike-

vaihdosta ostopalveluiden saatava osuus oli pienempi. Heillä oli asiakkaina itse-

maksavia asiakkaita ja toiminta painottui vuokra-asumiseen. Kanavia yksityisasiak-

kuuksien ja palveluseteliasiakkuuksien löytämiseen koettiin tarpeelliseksi löytää. 

Näiden kanavien kautta pyrittiin tavoittamaan ikääntyviä ja heidän omaisiaan, jotka 

etsivät omille vanhemmilleen erilaisia asumisen ratkaisuja. Oman kaupungin tai so-

siaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän lisäksi toimilupia on haettu mahdolli-

suuksien mukaan myös lähiseudulta.  

 

Jokainen yhdistyksen toiminnanjohtaja nimesi toisena tärkeänä sidosryhmänä alu-

een Te-palvelut, työ- ja elinkeinotoimiston palvelut. Avoimiin toimiin ja etenkin 

lyhytkestoisiin sijaisuuksiin koettiin olevan haasteellista saada koulutettuja hoito-

työntekijöitä. Työpaikkailmoitusten lisäksi TE- palveluja käytettiin palkkatuki 

työntekijöiden kohdalla ja sitä kautta autettiin heidän sijoittumistansa takaisin työ-

elämään.  

 

Asiakkaat ja läheiset mainittiin kolmessa yhdistyksessä sidosryhmänä. Omaisten 

kanssa käytiin vuoropuhelua, etenkin muistisairaiden yksikössä omaisten rooli ko-

rostui. Omaisille järjestettiin omaisteniltoja, avoimia luentoja esimerkiksi edunval-

vontavaltuutuksesta. Osa yhdistyksistä piti heitä tärkeinä toimijoina, mutta ei näh-

nyt heitä yhteistyökumppaneina.  
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Sidosryhmätyöskentelyssä oli haettu myöskin yhdistyksen toiminnalle tietyllä ta-

valla uusia kanavia, out of the box ajattelua, eli oli pyritty löytämään uusia kump-

panuuksia, joiden kanssa oli mahdollista lähteä kehittämään yhdistyksen toimintaa. 

Kaksi yhdistystä oli tehnyt yhteistyötä ELY keskusten kehittämispalvelujen ja Bu-

siness Finlandin kanssa. Maakuntaliiton kanssa oli tehty yhteistyötä, lähinnä tule-

vaisuuden suunnittelun ja yhteiskehittämiseen osallistumisen puitteissa. Peilauspin-

taa yhdistyksen liiketoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen koettiin tarpeel-

liseksi saada laajemmalti. Enää ei koettu riittäväksi pelkästään keskustelut alueen 

omien kollegoiden kanssa, vaan haettiin kehittämiseen kumppanuuksia toisen alan 

sektoreiden toimijoilta. Digitalisaation lisääntymisen myötä, myös teknologia 

kumppanit nimettiin yhdeksi tärkeäksi sidosryhmäksi. Käytössä olevia ohjelmistoja 

on pyritty hyödyntämään syvällisemmin. Näiden kumppanuuksien kanssa on saa-

vutettu win win tilanne, eli molemmat osapuolet ovat pohtineet miten voisivat spar-

railla toisiaan ja edesauttaa toistensa liiketoimintaa.  

 

Yhdistysten välinen yhteistyö oli kasvamassa. Siitä koettiin saatavan erityisesti ver-

taistukea toiminnanjohtajien omalle jaksamiselle. Kolmen yhdistyksen kesken oli 

palkattu yhteinen talouspäällikkö ja toisella alueella oli kaksi yhdistystä palkannut 

yhteisen henkilön kehittämään yhdistysten palvelutoimintaa. Yhteistyön tavoit-

teeksi oli asetettu hyvien yhteisten käytäntöjen kehittäminen ja jakaminen yhdis-

tysten kesken. Hankintojen oli kilpailutettu suurempina erinä, jolloin kustannuksia 

saatiin alaspäin. Synergiaetuna koettiin olevan myös yhdessä järjestetyt koulutuk-

set. Lähihoitajakoulutusta oli haettu alueellisesti yhdistysten kautta myös pienem-

piin kuntiin, jolloin saatiin opiskelijoita työssäoppimisjaksoille ja sitä kautta jat-

kossa mahdollisesti työllistymään yhdistykseen.  

 

Rakentamiseen ja kiinteistön ylläpitoon kuvattiin olevan erityyppisiä sidosryhmiä. 

Yleisin oli kiinteistöjen huoltoon yleensä ostopalveluina tuotetut kiinteistöhuolto-

palvelut. Yhdistyksen omana palveluna kiinteistöhuolto oli vähenemässä. Yhdis-

tyksen omat kiinteistöt jakoivat mielipiteitä, niistä koettiin aiheutuvan painetta toi-

minnan johtamiseen ja kannattavuuteen. Perusparantamisen ja mahdollisen uuden 

rakennuskannan tarpeellisuuden vuoksi oli sidosryhmiksi muodostuneet investorit. 



73 

 

Investorien kanssa on ryhdytty yhteistyöhön kahdessa yhdistyksessä ja pohdittu eri-

tyyppisten rakennusten ylläpidon toimintamalleja ja rakennuskantaa vastaamaan 

paremmin tulevaisuudesta nousevia, etenkin muistisairaiden asumiseen liittyviä tar-

peita.  

 

Tilitoimistot nähtiin kiinteänä osana yhdistyksen sidosryhmiä. Tilitoimiston kanssa 

käytiin kuukausittain taloustiedot läpi ja luotiin talousarvio. Osa toiminnanjohta-

jista kuvasi taloushallinnon osaamisen heikoimmaksi osaamisalueekseen ja tilitoi-

miston kanssa tehtiin yhteistyötä ja tilitoimisto toimi enemmän ohjaavana tahona, 

joka määritteli toiminnan viitekehyksiä kuin tietoa antavana tahona. Kolme toimin-

nanjohtajaa kuvasinkin saavansa toimistosihteeriltä ja vastaavalta sairaanhoitajalta 

eniten vertaistukea työhönsä.   

 

Yhdistyksen hallitus ja hallituksen rooli nähtiin toiminnanjohtajien mukaan sidos-

ryhmänä ja toisaalta pohdittiin, onko se sidosryhmä. Kaksi yhdistystä ei nimennyt 

hallitustyöskentelyä tai hallituksen merkitystä missään yhteydessä haastattelussa. 

Yhdistyksen hallituksen muodostaminen ja millaista osaamista hallituksen jäsenten 

keskuudessa on ja mitä osaamista tarvitaan, koettiin hyvin merkittäväksi. Lähes 

puolet yhdistysten toiminnanjohtajista kokivat hallitukseen olevan haasteellista 

saada jäseniä ja valintaa jäsenten osaamisen ja motivaation suhteen ei pystynyt te-

kemään.  

 

”tässä karahtaa ehkä kollegoiden osalta siihen, että on niitä 80+ hal-

lituksia, ettei se tieto ole kaikilla ajan tasalla. Kokonaiskuva ei ole 

monipuolinen ja tietoa ei ole asioiden edistämiseen. Monesti hallituk-

sen jäsenet tulevat kokouksiin ja heillä ei ole edes esityslistaa tai eivät 

ole perehtyneet siihen, siinä sitten niitä käydään kopioimassa ja mie-

lessä on, että mitenhän siihen kiinteistöjen korjaussuunnitelmaan ja 

tulokseen ja taseeseen siteen on perehdytty, koska jos edes esityslistan 

sisältö ei ole hallituksen jäsenellä tiedossa, jonka odotetaan pystyvän 

tekemään yhdistystä koskevia isojakin päätöksiä…”  
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Hallitus nähtiin toisaalta osana yhdistyksen toimintaa, ei sidosryhmään kuuluvana. 

Hallituksen jäsenet olivat toimineet useissa yhdistyksessä vuosikausia. Yksi toi-

minnanjohtaja koki helpotuksena, kun on kokenut hallitus, koska hallitus hänen nä-

kemyksensä mukaan tiesi toiminnanjohtajaa paremmin, miten asioiden tulee 

mennä.    

 

Hallituksen jäsenillä toivottiin olevan ajan tasalla olevaa tietoa ikäihmisten asumis-

palveluista, lainsäädännöstä, alaa koskevista yleisimmistä sopimuksista, osaamista 

hallitustyöskentelystä, kykyä muodostaa kokonaiskuva yhdistyksen toiminnasta ja 

tietoa asioiden edistämiseen. Rahoituksen ja kiinteistöjen asiantuntijat hallitustyös-

kentelyssä koettiin hyvin tärkeiksi, etenkin tulevaisuuden suunnittelujen näkökul-

masta.  

 

”päivän polttava kysymys on, onko hallitus sidosryhmä vai osana yh-

distyksen toimintaa, en osaa sanoa, ei se ihan sidosryhmä ole. Odo-

tukset työskentelystä ovat korkealla, äärestä laitaan, eli tavallaan ym-

märretään mikä se on hallituksen vastuu ja ymmärretään millainen 

rooli sillä pitäisi olla, mutta samanaikaisesti saatetaan livetä keskus-

telemaan minkä väriset verhot ruokasaliin hankitaan, mikä ei ole ol-

lenkaan hallituksen pöydälle kuukuva asia, eli ehkä se on juuri näillä 

yhdistyksillä rasite, että siellä yhdistystoiminnassa ovat mukana ih-

miset, jotka ovat aikoinaan olleet yhdistystä perustamassa ja haluavat 

vaalia menneisyyden haamujakin” 

 

Kahdessa yhdistyksessä oli agendalla systemaattisesti hallitustyöskentelyn kehittä-

minen kohti ammatillisempaa hallitustyöskentelyä. Aikaisemmin on ollut vahvasti 

niin, että operatiivinen johto on voinut päättää erittäin suuria asioita itsenäisesti ja 

hallituksen rooli kuvattiin olevan kevyesti ohjaavaa. Yhdistyksissä koettiin tarvit-

tavan mittavien toimintaympäristön muutosten ja sote- uudistuksen keskellä spar-

raavaa hallitusta, joka kykenee käymään keskusteluja ja punnitsemaan olemassa 

olevia vaihtoehtoja. Koettiin tarvittavan ammattimaisempaa hallitustyöskentelyä. 

Aktiivinen ja tavoitteellinen hallitustyöskentely on usein menestyneen yhdistyksen 
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taustalla. Yhdistykset, joilla on toimivaltainen hallitus ja ammattimainen toiminta-

tapa, ovat kilpailukykyisiä ja pystyvät asettamaan tarkoituksenmukaisia tavoitteita 

ja heillä on käytössään työvälineitä ohjata yhdistys saavuttamaan asetetut tavoitteet. 

Haasteena hallitustyöskentelyn kehittämiselle kuvattiin olevan vaikeus löytää ihmi-

siä, joilla on kokonaisuuteen sopivaa, yhdistyksen toimintaa hyödyttävää annetta-

vaa ja osaamista. Valinnassa pitää olla strategista ajattelua siitä, millaista henkilöä 

ja osaamista hallitukseen tarvitaan. Yhdistykselle on merkittävä hallituksen jäsen, 

joka on motivoitunut tiimitekijä, kiinnostunut yhdistyksen perustehtävästä, mutta 

omaa myös vaikka talousosaamista. On tärkeää, että hallituksen toiminta ja kaik-

kien sen jäsenten roolit ovat harkittuja, ettei kukaan tulisi mukaan vain ajankuluksi 

tai siksi, että saisi meriitin.  

 

” meillä hallitus puuttuu ehkä liikaa sellaisiin asioihin, hoidollisiin 

asioihin, niin sillä tavalla se rajanveto pitäisi olla järkevämpi. Halli-

tuksen jäsenillä, jäsenten ominaisuuksilla on merkitystä, operatiivi-

nen taso kuuluu toiminnanjohtajalle, josta toiminnanjohtaja vastaa 

on eriteltävä. Hallituksen ja toiminnanjohtajan tehtävien sisällöt, ra-

jat ja vastuut on tunnistettava ja niiden on oltava ennalta määritel-

tyjä. Hallituksen pitäisi olla enemmän tällainen tukea antava ja aut-

tamassa silloin, jos on tarvetta ja myöskin ohjaamassa ja olla luo-

massa niitä strategisia linjauksia” 

 

Hallituksella pitää olla selkeä strateginen tehtävä ja sääntöjen mukainen vastuu. 

Jonkun pitkäaikainen mukanaolo voi olla työlle antoisaa. Joskus tarvitaan vaihtu-

vuutta, jotta toiminta menee seuraavalle tasolle. Hallitustyöskentelyyn pitää löytää 

oikeanlainen toimintamalli, jotta siitä tulee kaikin puolin merkityksellistä. Aika mo-

net yhdistysten hallituksiin kuuluvista jäsenistä ovat eläkkeellä, jolloin on aikaa an-

taa osaamista yhdistystoimintaan. Siitä puhutaan, että nuorempia pitäisi saada lisää 

mukaan. Ikäjakauma voi vaikuttaa esimerkiksi digitaalisten välineiden käyttöönot-

toon. Toiminnanjohtajat kokivat eduksi, että hallituksessa on eri taustaisia ihmisiä 

ja että heillä syntyy hyvää keskustelua, jonka pohjalta voidaan tehdä linjauksia. 
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Hallitusten jäsenten oma osaaminen piti kuitenkin tunnistaa ja heiltä toivottiin puo-

lueetonta suhtautumista esimerkiksi ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen.  

 

Hallituksenjäsenen pitää olla aika harkitsevainen. Toiminnanjohtajat kokivat ope-

ratiivisen johtamisen olevan hankalaa, jos hallitus ei tartu mihinkään tai sille tulee 

ohjeistusta jostain muualta, tai henkilökunta ottaa hallituksen jäseniä suoraan ”esi-

miehiksi” ja aloittaa henkilökunnan asioiden hoitamisen hallituksen jäsenten 

kautta. Hallituksen pitää kyetä tekemään siltä edellytettyjä päätöksiä. Luottamus 

toiminnanjohtajan ja hallituksen välillä koettiin edellytyksenä hyvälle yhteistyölle 

ja strategian luomiselle. Hallituksen jäsenten tulee paneutua hallitustyöskentelyyn, 

itsellä on oltava antia aihealueesta ja on myös osattava kysyä, jos ei tiedä tarpeeksi, 

koska hallitus tekee merkittäviä päätöksiä ja vastaa niistä. Osa toiminnanjohtajista 

kokivat, etteivät hallituksen jäsenet hae tai pyydä riittävästi tietoa päätöksentekonsa 

tueksi ja sitä kautta ymmärrä heille kuuluvaa vastuuta yhdistyksen toiminnasta.  

Hallituksen jäsenen ei pidä puuttua operatiiviseen toimintaan. Roolijaon pitää olla 

selvä.  

 

”silloin kun tulin taloon, niin silloin hallitus oli hyvä ja napakka pu-

heenjohtaja, ei puuttunut millään tavalla operatiiviseen toimintaan, 

he halusivat tietää missä mennään ja mitä tapahtuu ja jos apua tar-

vitsin, niin sitä tuli. Sit tuli puheenjohtaja, joka halusi suurin piirtein 

mennä kädet savessa tekemään sitä työtä ja jos joku asukas valitti 

jostain, niin hän jo siellä asukkaan puolella ja tuota oli aika vaikea 

toteuttaa siinä operatiivista toimintaa, tai jos henkilökunta ohitti toi-

minnanjohtajan pyytämällä puuttumaan operatiivisiin toimiin kuulu-

viin asioihin, niin hän asettui jotenkin henkilökunnan puolelle ja teki 

päätöksiä vastoin toiminnanjohtajan ohjeita tai työyhteisössä sovit-

tuja pelisääntöjä ja siinä meni useaan kertaan puurot ja vellit sekai-

sin” 
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Toiminnanjohtajat kertoivat, että heidän tärkeänä tehtävänänsä on antaa hallituk-

selle kaikki tarvittava tieto ja rakentaa sen toimintaa tukevia rakenteita, jotta tehtä-

vää voi hoitaa hyvin. Kaksi yhdistystä oli avannut oman kanavan hallitustyösken-

telylle, johon oli koottu kaikki hallituksessa käydyt asiat, hyvän hallitustyöskente-

lyn oppaat ja sinne oli koottu yhdistyksen toimintaa liittyvää materiaalia. Toimin-

nanjohtajat korostivat sitä, että hallitustyöskentelyyn pitää paneutua ja antaa aikaa, 

kantaa vastuunsa. Hallituksen jäsenen toivottiin olevan sitoutunut ja hänelle odo-

tettiin olevan osaamista tai jokin teema, jonka hän tuntee. Hallituksen jäsenen teh-

tävät ja vastuut odotettiin jokaiselle olevan selvillä. Yhdistystoiminta kaikkine reu-

naehtoineen ei välttämättä ole ykköskiinnostuksen kohde uusille jäsenille. Hallituk-

sen jäsenten etsiminen mukaan toimintaan pitäisi aloittaa ajoissa. Jos yhdistyksen 

toiminta on haasteellisessa vaiheessa tai alamäessä, oli entistä vaikeampaa löytää 

yhdistysten hallitukseen jäseniä. Yksi syy voi olla se, ettei rekrytointi uusien ja 

osaavien hallitusten jäseniksi ole onnistunut. Sitä ei esimerkiksi ole aloitettu 

ajoissa. Ihmisiä pitäisi pikkuhiljaa ajaa sisään, esimerkiksi olemalla ensin varajä-

sen. Jos toiminta on jo alamäessä, harva lähtee mukaan. 

 

Hallitustyöskentely vaihteli kuukausittain samansisältöisistä kokouksista, aina sys-

temaattisesti vuosikellon mukaan ohjautuviin kokouksiin. Muutamassa yhdistyk-

sessä oli käytäntönä järjestää strategiaseminaari, jossa oli hallituksen lisäksi johto-

ryhmä mukana. Niissä kokouksissa käytiin läpi tulevaisuuden suunnitelmia paino-

pistealueittain. Mikäli yhdistykset eivät kokoontuneet säännöllisesti, hallituksen jä-

senille lähettiin ainakin kuukausittain raportit taloustilanteesta. Hallitustyöskente-

lystä toivottiin jokaisen tietävän mitä hallitustyöskentelyltä odotetaan ja rajanveto 

siihen mikä on operatiivista toimintaa ja kuuluu toiminnanjohtajalle ja mikä on hal-

lituksen vastuulla. Hallituksessa hallituksen jäsenten ominaisuuksilla koettiin ole-

van merkitystä ja heidän toivottiin myös järjestävän aikaa hallitustyöskentelylle. 

Toiminnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävien sisällöt, rajaukset ja 

vastuut on tunnistettava ja niiden on oltava ennalta määriteltyjä. Hallitukselta odo-

tetaan saatavan tukea strategiassa sovittujen asioiden käytäntöön saattamisessa ja 

tukea toiminnanjohtajalle yhdistyksen muutosvaiheessa.  
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Sidosryhmien hyödyntäminen strategisessa johtamisessa oli monitasoista. Kun-

tayhteistyö tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kanssa kokonaiskuvan 

muodostaminen ikäihmisten asumis- ja hoivapalvelujen kehittämisen suunnasta jäi 

pääasiassa yhdistysten itse hankkiman tiedon varaan. Keskustelun sisältö on liitty-

nyt useimmiten yksittäisiin hinnan korotusneuvotteluihin tai yksittäisten asioiden 

selvittämiseen. Kokonaiskuvan muodostaminen siitä, mihin ikäihmisten palveluja 

halutaan kehittää, jää keskusteluissa avaamatta. Ikäihmisten palvelujen kehittämi-

sessä suunnan löytäminen jää yleensä palveluntuottajan omalle vastuulle, mitä ka-

navia hän seuraa ja millaisen kokonaiskuvan tai tilannekuvan muodostaa toimin-

taympäristöstä ja mihin suuntaan ajattelee viedä omaa toimintaansa. Mukaan yh-

teistyöhön ja sote- maakuntakuvioiden suunnitteluun koettiin olevan vaikea päästä. 

Sote uudistusta oli lähdetty kehittämään pääasiassa hyvin virkamies johtoisesti.  

 

”pelimerkit on itse löydettävä, minua hirvittää ajatella toimintaa, että 

odottaisin jotain sote-uudistusta tai ohjeistusta toimintaympäristössä 

tai jotain. En voi kuvitellakaan, että niin voisi tehdä.” 

 

Vapaaehtoiset nähtiin sidosryhminä. Vapaaehtoistyö oli monen tasoista. Sidosryh-

mien näkökulmasta vapaaehtoiset toimivat täydentäen yhdistyksen toimintoja ku-

ten virkistystuokioiden järjestäminen, asukkaiden ulkoiluttaminen, varojenkeruuta 

ja tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta. Vapaaehtoistoimijoiksi nimettiin olevan 

seurakunnat, naistoimikunnat ja SPR:n ystäväpalvelu. Kansalaisopiston kanssa teh-

tiin yhteistyötä, lähinnä kansalaisopistosta käytiin järjestämässä ikäihmisille virkis-

tystoimintaa.  

 

Järjestöt kuvattiin yhdeksi sidosryhmäksi. Järjestöjen toimintaa kehitetään yleensä 

eri rahoituspohjalta ja kehittämistyötä on hankkeistettu useimmiten kahden vuoden 

hankkeisiin. Hankkeiden puitteissa yhteistyötä oli tehty TE-keskuksen, Aalto yli-

opiston, eri säätiöiden kanssa ja lisäksi on ollut yhteisprojekteja esimerkiksi Vallin 

kanssa. Hankkeiden elinkaari koettiin lyhyeksi ajaksi, jotta kehittämistyön avulla 

olisi pystytty varsinaisesti muuttamaan yhdistyksen toimintaa tai jalkauttaa kehit-
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tämistyötä yhdistyksiin. Järjestöiltä saatiin tietoa, he kävivät ajoittain pitämässä lu-

entoja ja pitivät esimerkiksi omaishoidon asukkaiden omaisille vertaistukea antavia 

ryhmiä. Selkeästi toimintaan vaikuttavina toimijoina yhdistyksiä ei nähty. Järjestö-

jen ei koettu olevan palveluntuottajia niin vahvasti kuin yhdistykset tai säätiöt.   

 

Palveluntuottajien yhteistyön foorumiksi nimettiin Vanhustyön keskusliitto. Van-

hustyön keskusliiton kautta koettiin yhteiset ajankohtaiset koulutukset tärkeiksi yh-

teistyön muodoiksi. Edunvalvontaa ja lakimiehen palveluita oli tarvittu antamaan 

neuvoa ja ohjausta ristiriitatilanteissa yhdistyksissä. Vanhustyön keskusliiton toi-

vottiin pystyvän osallistumaan ja näkymään enemmän yhdistysten arjessa ja koor-

dinoimaan yhdistyksille yhteisiä palveluja. Hankintarengas palvelu oli käynnisty-

nyt koronan vuoksi. Yhdistyksille tarjottiin mahdollisuutta hankkia tuotteita edulli-

semmin, kun pystyttiin tekemään yhteinen tilaus suojavarusteista. Esille nousi suur-

ten hoivajättien mahdollisuudet pitää hinnat matalalla, koska heillä oli taustalla 

maan laajuiset yhteiset tukipalvelut ja toimissa yhteiset linjaukset ja valmiit mate-

riaalit eri yksiköiden välillä.  

 

Kaksi yhdistystä nimesi kaupungin rakennustoimen sidosryhmäkumppaniksi. Kau-

pungin rakennustoimi ja kaavoitustoimi osallistui uudisrakentamisen suunnitteluun 

ja ohjaukseen ja kaupunki oli mukana takaamassa yhdistyksen lainoja. Rahoituk-

seen osallistui myös ARA korkotukilainan puitteissa.   

 

Ympäristöterveys mainittiin valvovan viranhaltian roolissa kerran. Palo- ja pelas-

tustoimi nimettiin lähinnä säännöllisten palotarkastusten ja alkusammutuskoulutus-

ten puitteissa. Lisäksi tukipalveluihin kuului IT- ylläpito ja tuki, joka sai yksittäisiä 

mainintoja sidosryhmänä. Näihin toimijoihin panostaminen oli vähäistä sidosryh-

mäjohtamisessa, vaikka ne koettiin tärkeiksi yksittäisiksi palveluiksi.  

 

Sidosryhmistä merkittäviä yhteistyökumppaneita olivat apteekit, pankit ja vakuu-

tusyhtiöt ja työterveyshuolto. Niiden kanssa yhteistyö on sisällöltään laajaa, mutta 

kun alkusopimukset olivat tehty, yhteistyö muutti muotoaan ja säännöllisiä kontak-
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teja oli harvakseltaan, lähinnä vuosittain tilanteen- tai sopimusten päivittämistä var-

ten. Työterveyshuollon kanssa oli säännöllisten työterveyspalveluiden lisäksi käy-

tetty kolmikantaneuvotteluja työntekijöiden työkykyisyyden arvioimiseksi ja oh-

jaamiseksi uusiin työtehtäviin. Nämä sidosryhmät koettiin tärkeäksi tueksi ja pe-

rustaksi toiminnalle, mutta niihin panostaminen oli lopulta vähäistä.  

 

 

 

 

Kuva 5. Yhdistysten nimeämät keskeiset sidosryhmät. 

 

 

Kuvassa 5 on määritelty ikäihmisille asumis- ja hoivapalveluja tuottavan yhdistyk-

sen merkittävimmät sidosryhmät. Tärkeimmiksi sidosryhmiksi on jaoteltu lähim-

pänä yhdistystä olevat toimijat. Näillä ryhmillä arvioitiin olevan suora vaikutus ja 

kiinnostus yhdistyksen toimintaan ja ne edesauttavat tai heikentävät yhdistyksen 
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toiminnan jatkuvuutta. Näiden sidosryhmien ja yhdistyksen välillä on voimakas 

riippuvuussuhde.  

 

Ulkokehille on määritelty sidosryhmät, joilla on vaikutusta yhdistyksen toimintaan, 

mutta sidosryhmät eivät ole ensisijaisesti yhdistyksen toiminnan selviytymisen kan-

nalta välttämättömiä. Sidosryhmien merkityksien näkökulmasta yhdistysten resurs-

sit tulee kohdentaa lähimpänä yhdistystä oleviin sidosryhmiin. Ulkokehillä olevia 

sidosryhmiä ei pidä unohtaa, koska niiden vaikutus yhdistykseen saattaa olla jois-

sakin tapauksissa suurempi kuin ensisijaisten sidosryhmien. Esimerkiksi ulkoke-

hällä sijaitseva hallitus kykenee vaikuttamaan yhdistyksen liiketoimintaan nopeam-

min kuin sisäkehälle kuuluva asukas. Median vaikutus yhdistyksen maineeseen ja 

sen kautta liiketoimintaan saattaa olla merkittävä, vaikka media kuuluukin ulkoke-

hän sidosryhmiin. Media voi vaikuttaa myös vanhuspalveluiden negatiivisen uuti-

soinnin vuoksi koko toimialan vetovoimaisuuteen. Muutokset toiminnan ympäris-

tötekijöissä voivat vaikuttaa sidosryhmien ja yhdistyksen väliseen suhteeseen.  

 

Strategisen johtamisen tasolla strategioita oli laadittu vaihtelevasti. Osalla oli stra-

tegioiden laadinta kesken tai odotettiin tietoa ikäihmisten toimintaympäristön muu-

toksista tai sote-uudistuksen valmistumista. Kahdella yhdistyksellä oli systemaatti-

nen menetelmä laatia strategiat neljäksi vuodeksi eteenpäin. Strategioiden laadin-

nassa on käytössä useita menetelmiä. Lähes jokainen yhdistyksen toiminnanjohtaja 

kuvasi erilaisen menetelmän strategian laadintaan. Strategian laadinnassa ja valmis-

telutyössä olivat mukana usein johtoryhmän jäsenet. Tämän jälkeen strategian si-

sältöä on käsitelty työsuojelun työryhmässä ja sitten on koko henkilöstö otettu mu-

kaan valmisteluun. Hallitus on useimmiten vain vahvistanut strategian. Hallituk-

selta odotettiin enemmän kiinnostusta osallistua strategiatyöskentelyyn ja määritte-

levän lopulta strategiset suuntaviivat.  

 

Lähes jokainen toiminnanjohtaja toi esille työajasta suuren osan kuluneen viimei-

sen vuoden aikana koronan vuoksi aiheutuneiden yleisten järjestelyn hoitamiseen, 

tiedottamiseen ja karanteenissa olevien henkilöiden sijaisten rekrytointiin. Epätie-

toisuudessa työskenteleminen ja toiminnan johtaminen oli kuluttanut voimavaroja. 
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Tulevaisuuden suunnittelu ja sote- uudistus oli jäänyt johtamisessa taustalle vallit-

sevien poikkeusolojen vuoksi.  

 

”aikamoinen rankka vuosi on ollut koronan vuoksi tämän epätietoi-

suuden kanssa elämisestä. Kuormittanut henkilökuntaa mutta myös 

itseä toiminnanjohtajana. Kantelut oikeusasiamiehelle tapaamisoi-

keudesta ja tasapainoilla sen kanssa, kun turvaat asukkaita, mutta 

poljetaanko siinä ihmisoikeuksia? Korona on vienyt sillä tavalla ai-

kaa ja energiaa ja ei ole pystynyt viemään tätä varautumistakaan sillä 

tavalla eteenpäin kuin olisi halunnut” 

 

Lähes jokainen yhdistyksen toiminnanjohtaja nimesi strategisen johtamisen merkit-

tävämmiksi kokonaisuudeksi talouden saattamisen tai talouden pitämisen tasapai-

nossa. Strategista johtamista tarkasteltiin liiketoiminnan jatkuvuuden näkökul-

masta. Olemassa olevien tilojen käyttö ja toimintojen suunnittelu niihin oli merkit-

tävä kokonaisuus strategisessa johtamisessa. Tilasuunnittelu palvelutoimintaan ja 

niiden yhteensovittaminen oli neljällä yhdistyksessä kehittämisen keskiössä neljän 

vuoden strategiassa. Hyötyneliöiden käytön määrittäminen suhteessa olemassa ole-

viin tiloihin ja suhteessa yhdistyksen ydintoimintaan. Näiden kokonaisuuksien yh-

teensovittaminen liittyy oleellisesti kannattavuuteen ja yhdistyksen pärjäämiseen 

tulevaisuuden toimintaympäristössä. Alhaiset hoitopäivien hinnat eivät anna mah-

dollisuutta isoihin investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Palveluseteleiden 

käytön lisääntyminen tulevaisuudessa ja ikäihmisillä on valinnanvapaus valita eri 

toimipaikkojen välillä itselleen soveltuva palveluasumisen muoto. Nämäkin tekijät 

asettavat paineita asuntojen muutostöihin ja asumisen viihtyvyys on yksi tekijä, 

minkä perusteella ikäihmiset valitsevat itselleen hoivan ja asumispalvelut.  

 

Tilasuunnittelu koettiin haasteelliseksi toteuttaa. Useassa yhdistyksen omistamassa 

kiinteistössä oli rakennettu rakennusajankohdat huomioiden uima-altaita. Niiden 

käyttö oli vuosien saatossa jäänyt hyvin vähäiselle käytölle. Asukkaat olivat tehos-

tetussa palveluasumisessa ja palveluasumisessa toimintakyvyltään sellaisia, etteivät 
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he pystyneet käyttämään uimahallia kuntoutuksessa tai hyödyntämään muuten ui-

mahallin palveluja edes avustettuna. Uima-altaiden käyttöaste oli satunnaista ja 

määrät olivat kymmenistä henkilöistä vajaaseen sataan henkilöön viikossa. Uima-

altaiden kunnossapito, pesu- ja puhdistusaineet ja pesuhuoneiden siistiminen ai-

heutti suuria kustannuksia yhdistykselle, ja tulot eivät kattaneet menoja joka kuu-

kausi. Uimahallien sulkemisen koettiin olevan kuitenkin erittäin haasteellista, 

koska niihin oli saatu rakentamisvaiheessa lahjoituksia, rahoitusta ja sen vuoksi 

niitä ylläpidettiin, vaikka tulos oli ollut negatiivinen uimahallin osalta vuosien ajan. 

Uimahalli palvelut oli päädytty lopettamaan muutamassa yhdistyksessä, koska 

niille ei riittänyt alueella käyttäjiä ja yhdistyksen omat asukkaat eivät pystyneet 

käyttämään palveluja.  

 

Usea yhdistyksen toiminnanjohtaja toi esille työajan menevän pääasiassa sijaisten 

tai uusien työntekijöiden hankkimiseen. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus 

nimettiin suurimmaksi ongelmaksi. Rekrytointiin oli paneuduttu esimerkiksi palk-

kaamalla asiantuntija, kehittämispäällikkö tai kehittämiskoordinaattori vastaamaan 

tulevaisuuden haasteisiin, kun oli tuntunut, etteivät omat voimavarat enää riitä. 

Henkilöstön rekrytointi koettiin olevan iso asia, johon haluttiin nyt panostaa, että 

tulevaisuudessa olisi ammattitaitoisia työntekijöitä. Rekrytointiprosessia oli läh-

detty miettimään eri tavalla ja kehittämistyön tavoitteeksi oli asetettu tämän proses-

sin suunnittelu ja toteuttaminen.  

 

Osana kehittämisen asiantuntijan tai kehittämispäällikön tehtävänkuvaa oli ammat-

titaitoisen henkilökunnan työssä pitämiseen rekrytointi-, laatu-, ja työn vetovoimai-

suuteen liittyvien prosessien kehittämisen avulla. Tiimejä ohjattiin menetelmänä 

kohti itseohjautuvia työryhmiä.  

 

”ehkä vähän haparoidaan vielä siinä, osittain korona ja etätyö on 

auttanut, että me ei livetä siihen liian arkisten asioiden pyörittämi-

seen johdon tasolta, vaan päästään astetta korkeammalta katsele-

maan niitä steppejä, mitä meidän tulisi tehdä. Ja enemmän on ongel-

mana se, että tiimit ja lähiesimiehet ymmärtävät oman valtansa ja 
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vastuunsa ja uskaltavat toimia. Että meilläkin on pitkät, pitkät juuret 

siitä, että kaikki varmistetaan johtajalta lopulta ja se viimeinen sana 

kysytään, vaikka ei tarvitsisi ollenkaan”  

 

Strategiseen johtamiseen kuvattiin kuuluvan kasvun ja kehittymisen tukeminen ja 

sen kautta varauduttiin tulevaisuuteen. Vahvuutena toimintaympäristön muutok-

sissa nähdään asiantunteva taloushallinnon osaaminen. Ikäihmisten asumispalvelu-

jen toimialalla on tärkeää ymmärtää mistä eri palvelualat koostuvat, mitä ne tarkoit-

tavat ja vaativat niin lupien kuin henkilöstön osalta. Tuotteet ja palvelut on osattava 

mitoittaa oikein. Tähän tarvitaan asiantuntevaa taloushallinon osaamista, jotta voi-

daan mallintaa toimintaa ja tehdä vaihtoehtoisia suunnitelmia ja laskelmia ja selvit-

tää niiden perusteella miltä yhdistyksen toiminta näyttää ja mihin osaan palvelutoi-

mintaa tulee tehdä muutoksia. Palvelutoiminnassa arvioidaan säännöllisesti mitä 

tuotteita kannattaa pitää ja mikä sen tulevaisuus on. Näin pystytään tarvittaessa toi-

mimaan ketterästi ja muuttamaan toimintaa kannattavaan suuntaan.  

 

Liiketoimintaa on pyritty kasvattamaan muokkaamalla palveluvalikkoa siihen 

suuntaan mitä kuntayhtymät ostavat ja mihin he suuntaavat palvelusetelit. Kotihoi-

don palveluseteleiden käyttö on lisääntynyt niin yhdistyksen asumispalveluyksi-

kössä vuokralla asuvien kesken kuin yhdistyksen omistamissa kiinteistöissä asu-

vien ikäihmisten kesken. Palvelusetelin koetaan olevan ehdoton edellytys palvelu-

jen kehittämiselle. Kun kotihoidon osuutta saadaan kehitettyä ja sen avulla saadaan 

monipuolistettua palvelutuotantoa ja se vahvistaa yhdistyksen pärjäämisen mahdol-

lisuuksia tulevaisuudessa. Vuokra-asumisen, tehotetun palveluasumisen ja palvelu-

asumisen tueksi tarvitaan monipuolista palveluvalikkoa. Uudisrakentamisen yhtey-

dessä huomioidaan rakennuksissa jo suunnittelu- rakennusvaiheessa yhteisöllisyys 

ja asumisen muunneltavuus. Kotihoidon palvelut on suunniteltu kehitettävän siten, 

että asukkaat ostavat ne yhdistyksen palveluna. Palveluja on lähdetty lisäämään ja 

monipuolistamaan isommissa asumis- ja hoivapalvelujen yksiköissä. Palveluvalik-

koa on laajennettu vastaamaan ostajien tarvetta. Ateriapalvelua on laajennettu kos-

kemaan asumispalveluyksikön asukkaiden lisäksi tavoittamaan myös alueella asu-



85 

 

via ikäihmisisä. Tässä on toisena ääripäänä yksiköt, jotka ovat ulkoistaneet ruoka-

palvelut kattaakseen tuotoilla kustannukset. Toisaalta on todettu keittiössä olevan 

haasteellista pitää henkilökuntaa seitsemänä päivän viikossa ja kattaa ruokatarvike- 

ja palkkakustannukset asukkailta saatavista ateriamaksuilla.  

 

Asumispalveluyksiköihin asukkaat tulevat pääasiassa kuntayhtymän kanssa teh-

dyllä sopimuksella. Lähes kaikki yhdistykset kuvasivat palveluseteleiden lisäänty-

neen ja asukkaat pystyvät niiden välityksellä valitsemaan itse hoiva- ja asumispal-

veluyksikön. Itse maksavia asiakkaita on vähän yhdistyksien asumispalveluyksi-

köissä, heidän osuutensa yhdistysten liikevaihdosta on jokaisessa yhdistyksessä hy-

vin vähäinen. Käyttöasteen pitäminen korkealla on toiminnan edellytys.  

 

 

 

   Tuote  

 

 

 

 

 

 

 

Markkinat 

  

    

Kuva 6. Tuotteen markkinastrategia (Ansoff, 1965)    
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                    Uusi 
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          Vetäytyminen  

 

 

 Tuotteen kehittäminen 
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       kehittäminen 

 

 

  Monipuolistaminen 
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Muutokset toimintaympäristössä ovat haastaneet yhdistyksiä muuttamaan liiketoi-

mintaansa. Toiminnanjohtajien kuvaamana ikäihmisten asumispalveluiden liiketoi-

minnan markkinastrategian voisi tiivistää yllä olevan kuvion mukaan.  Monessa 

yhdistyksessä oli käynnissä vetäytyminen. Toimintaa supistettiin, eikä kaikkiin 

hoiva-asumisen paikkoihin otettu asukkaita, koska henkilökuntaa oli haasteellista 

saada rekrytoitua. Mikäli resurssit olivat riittäviä, pyrittiin laajentamaan liiketoi-

mintaa, menemällä nykyisillä asumispalveluilla uusille markkinoille. Usea toimin-

nanjohtaja kuvasi laajentaneensa toimintaa hakemalla toimiluvat palvelusetelin-

tuottajaksi lähialueille ja tarjoavansa yhdistyksen asumispalveluja oman sosiaali- ja 

terveyskuntayhtymän rajojen ulkopuolelle. Tälle toiminnalle koettiin olevan tar-

vetta, koska omaiset olivat muuttaneet mahdollisesti haja-asutusalueilta kaupunkei-

hin ja halusivat usein omaisensa asumaan lähelleen.  

 

Nykyisiä palvelutuotteita on lähdetty kehittämään laajentamalla palveluvalikkoa 

tukemaan alueen lähellä asuvia ikäihmisiä. Laatusuositus hyvän ikääntymisen tur-

vaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi painottaa palvelujen kehittämistä tuke-

maan ikääntyvän väestön kotona asumista. Mikäli yhdistys sijaitsi alueella, jossa 

asui paljon ikäihmisiä, niin toimintaa oli laajennettu oman yksikön sisältä tarjoa-

malla ateriapalvelusetelillä ateriapalveluja, tuottamalla kotihoidon palveluja tai jär-

jestämällä päiväkuntoutusta.  

 

Olemassa olevan toiminnan vakauttaminen ilman sosiaali- ja terveyskuntayhtymien 

kanssa tehtävää yhteistyötä koettiin haasteelliseksi. Vaihtoehdoksi mainittiin tun-

keutuminen nykyisillä palvelutuotteilla uusille markkinoille tämä tuli esille esimer-

kiksi kotihoidon palvelujen laajentamisella yhdistyksen omissa kiinteistössä asu-

vien ulkopuolelle. Kotihoitoa oli aloitettu tarjoamaan yhdistysten tilojen lähiseu-

duille, mutta haasteet saada uutta hoitohenkilökuntaa rajoitti toiminnan laajenta-

mista. Liiketoiminnan kehittämiseen toivottiin yhdistyksen hallitukselta yhtenäistä 

tahtotilaa toiminnan kehittämiseen, mutta myös osaamista strategisen linjauksen 

laatimiseen toiminnan kehittämisen suunnasta ja vastuunottoa tehdyistä linjauk-

sista.  
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Strategiseen johtamiseen katsottiin kuuluvan myös hyvä maine ja toimiminen vas-

tuullisena työnantajana. Isoilla hoivajäteillä verrattuna yhdistyksiin ovat isommat 

ostovolyymit ja synergiaetua eri kaupungeissa sijaitsevien hoivapalveluyksiköiden 

kesken. Vaikka yhdistykset ovatkin mukana erilaisissa hankintarenkaissa, niin hoi-

vatarvikkeiden ja esimerkiksi ruokatarvikkeiden osalta, niin määrät olivat niin pie-

niä, ettei niillä pystytty kompensoimaan kasvavia kustannuksia. Hoivajättien parin 

vuoden takaisesta kohusta, joka vanhustyötä kosketti, tämän vuoksi yhteiskunnal-

lisen yrityksen status koettiin merkittäväksi kilpailutekijäksi. Vastuullisuus työnan-

tajana ja vastuullisuus palveluntuottajana ja sen hyödyntäminen koettiin olevan tär-

keää tulevaisuudessa. Kuuluminen Suomalaisen työn liittoon ja avainlippu ja yh-

teiskunnallisen yrityksen merkin käyttö oikeus liitettiin vastuullisuuteen yhdistyk-

sen toiminnassa.  

 

”yhdistystoiminnan johtaminen on yhtä lailla nykyisin kuin yrityksen 

johtamista, että sen liiketoimintaymmärryksen nostaminen ihan kes-

kusteluunkin on tärkeää. Liiketoiminta ja business ovat yhdistystoi-

minnassa kirosanoja. Monesti ihmiset ajattelevat yhdistysten toimi-

van avustuksilla ja yhdistystoiminta käsitetäänkin hyväntekeväisyy-

tenä”  

 

Kilpailuvaltiksi tulevaisuuteen varautumisessa pidettiin tärkeänä, että palveluva-

likko on riittävän laaja ja yhdistyksen asumispalveluyksikön koko on riittävän 

suuri.  Strategiaan varautuminen tulevaisuuden haasteisiin ja sote- uudistukseen oli 

kirjattu selkeästi kahdella yhdistyksellä.  
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7 TUTKIMUSONGELMA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Ikäihmisille asumispalveluja tuottavissa yhdistyksissä on viime vuosien aikana ol-

lut haasteita järjestää ja ylläpitää toimintaa yhdistysmuotoisena. Useissa yhdistyk-

sissä on pohdittu, onko toiminnan jatkaminen yhdistysmuotoisena enää kannatta-

vaa. Onko aika ajanut jo yhdistysmuotoisen toiminnan ohi? Mitkä ovat haasteet 

tällä hetkellä toimintaympäristössä ja mitä vaatimuksia toiminnan järjestämisessä 

tulee olemaan lähivuosina merkittävien suurien muutosten aikana, jolloin sote-uu-

distus ja uusi lainsäädäntö edellyttää toimintaan muutoksia? Miten yhdistyksissä on 

varauduttu tuleviin haasteisiin toiminnassa ja toimintaympäristöissä?  

 

”yhdistystoiminta sellaisenaan välillä mietityttää, onko tämä toiminta 

sellaisenaan tullut tiensä päähän. Jotta pystyy toimimaan alati muut-

tuvassa maailmassa ja toimintaympäristössä ja lakien mukaan, täy-

tyisi olla tuhattaituri. Ala on muuttunut viime vuosien aikana ihan 

oleellisesti, täytyy olla ihmetyyppi, jos pystyy kaiken omaksumaan jo-

tenkin. Pienissä organisaatioissa ei ole sitä tukea, jolta pystyisi kysy-

mään ohjeita tai vaihtamaan näkemyksiä. Tää on kuitenkin aika yksi-

näistä työtä. Tarvitaan luottamuksellista vertaistukea, juuri niiltä, 

jotka tekevät tätä samaa työtä” 

 

Tässä työssä olen selvittänyt mitä muutoksia ikäihmisille asumispalveluja tuotta-

vissa yhdistyksissä koetaan olevan toimintaympäristössä ja miten yhdistyksissä on 

strategisesti varauduttu toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin silloin, kun 

kaikkia muutoksen yksityiskohtia ei ole tiedossa. Lisäksi selvitettiin mitä haasteita 

strategisessa johtamisessa koetaan olevan ja miten yhdistysten liiketoimintaa tulisi 

kehittää, jotta pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja toimimaan yhdis-

tysmuotoisena palveluntuottajana myös tulevaisuudessa.  
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7.1 Yhteenveto 

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana toimi käytännössä, useissa eri yhteyksissä esille 

tullut tarve kehittää yhdistysten toimintaa siten, että tulevaisuudessa pystyttäisiin 

vastaamaan mittavan sote-maakuntauudistuksen ja lainsäädännön vaateisiin. Toi-

mintaympäristössä tapahtuu mittavia muutoksia toiminnan eri sektoreilla ja samaan 

aikaan. Johtajilta vaaditaan hyviä strategisen johtamisen taitoja ajassa, jossa muu-

toksen kaikkia tulevia yksityiskohtia ei ole vielä tiedossa. Täytyy osata ennakoida 

ja varautua. Tällainen muutos on haasteellista hallita, koska ei ole vielä riittävästi 

näyttöä käytettävissä päätöksenteon tueksi. Tässä tutkimuksessa olen selvittänyt 

ikäihmisille asumispalveluja tuottavien yhdistysten strategista varautumista toimin-

taympäristön muutoksiin, silloin kun kaikkia muutoksen yksityiskohtia ei ole sel-

villä ja miten muutokset yhdellä toiminnan sektorilla vaikuttavat muiden sektorei-

den toimintaan ja kokonaisuuteen. Tutkimuksen tehtävänä oli kartoittaa mitä haas-

teita strategisessa johtamisessa koetaan olevan ja minkä sidosryhmien kanssa muu-

tokseen lähdetään varautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Lopuksi selvitettiin mi-

ten palvelutoimintaa järjestävien yhdistysten liiketoimintaa tulisi kehittää, jotta 

pystytään toimimaan yhdistysmuotoisena palveluntuottajana myös tulevaisuudessa.   

 

Tutkimuksen viitekehyksenä toimi PESTEL viitekehys. Sen avulla selvitettiin mitä 

ympäristötekijöitä toimintaympäristössä yrityksen tulee huomioida. PESTEL viite-

kehys koostuu poliittisista, ekonomisista, sosiaalisista, teknologisista, ekologisia te-

kijöitä ja lainsäädäntöön liittyvistä tekijöistä.  

 

Kaikkien toiminnanjohtajien tai toimitusjohtajien vastauksista nousi esille viisi tee-

maa, joiden kautta he peilasivat toimintaympäristön muutosta. Suurin ja kaikkien 

haastateltavien näkemyksen mukaan suurin haaste oli ammattitaitoisen ja työhönsä 

sitoutuvan hoitohenkilökunnan saatavuus. Tämä haaste oli sama pienillä paikka-

kunnilla kuin suuremmissa kaupungeissa, palveluasumisen yksikön koolla tai pal-

veluvalikon sisällöllä ei koettu olevan vaikutusta henkilöstön saatavuuteen. Hoito-

henkilökunnan saatavuus nousi esille myös vetovoimaisillakin työnantajilla.  
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Haasteet henkilöstön saatavuudessa heijastuivat toimintaan monella tasolla. Toi-

minnanjohtajien työaikaa meni uusien työntekijöiden rekrytointiprosessiin todella 

paljon. Rekrytointiprosessissa uutena asiana oli tullut prosessin nopeus. Uusia ka-

navia työntekijöiden rekrytointiin oli lähdetty kehittämään. Rekrytointia tapahtui 

työ- ja elinkeinopalveluiden lisäksi olemalla mukana oppilaitosten ja te-palveluiden 

rekrytointimessuilla, lisäämällä tietoa toiminnasta some:ssa ja mittavilla lehti-il-

moitusmarkkinoinnilla. Hoitohenkilökunta halusi tehdä määräaikaisia työsopimuk-

sia enemmän kuin aikaisemmin ja heillä kuvattiin olevan halu kokeilla olla eri työn-

antajien palveluksessa olemista. Viime vuosien aikana oli huomattavissa myös toi-

selle sektorille siirtymistä esimerkiksi vanhuspalveluista kehitysvammaisten pariin 

tai lapsi- ja perhetyöhön.  

 

Muutokset toimintaympäristössä ja sote-uudistus vaativat myös koulutuksen uudis-

tamista. Se edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakulttuurien yhteenso-

vittamista. Uudistus vaatii työntekijöiltä uudenlaista osaamista, tietoa ja kykyä ym-

märtää toisten ammattilaisten toimintaa. Tarvitaan osaamista rakentaa asiakaskes-

keisiä moniammatillisia palveluja. Kansainvälistä tutkimustietoa suoraan aiheesta 

oli vaikea löytää, koska vastaavia uudistuksia ei ole juuri muualla tehty. Sote-uu-

distus edellyttää osaamisen uudelleenmäärittelyä ja uusien asiakaslähtöisten toi-

mintamallien kehittämistä. Uudistuksessa tarvitaan laajaa kokonaisuuksien hallin-

taa ja vaativaa erityisosaamista. Toiminnan ja toimintojen arviointiin liittyen puut-

tuu kuitenkin sosiaali- ja terveysalan yhteisen osaamisen arviointimittareita. Ku-

kaan toiminnanjohtajista ei maininnut arviointia teemahaastattelussa missään muo-

toa.  

 

Ikäihmisten asumispalveluja tuottavissa yhdistyksissä esimerkiksi hallitukselle toi-

mintaa esitellään ja kuvataan useimmiten ajassa taaksepäin, mitä on tapahtunut vii-

meisen kuukauden aikana tai viimeisen kolmen kuukauden periodissa. Liiketoimin-

nan onnistumiseen vaikuttavat oleellisesti yhdistysmuotoisena palveluntuottajana 

toimiessakin se, että sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön tekijät tunnistetaan 

systemaattisesti. Tekijöistä selvitetään yhdistyksen liiketoiminnan päämäärien ja 

tavoitteiden kannalta tärkeimmät. Päämäärillä kuvataan jatkuvaa liiketoimintaa ja 
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sen jatkuvuutta ja tavoitteet ovat lyhyellä ajanjaksolla saavutettavia liiketoiminnan 

tavoitteita. Jokaisen tekijän arvo määritellään sisäisen tai ulkoisen toimintaympä-

ristön kannalta. Arvon määrittelyssä keskitytään strategiassa määriteltyihin tekijöi-

hin. Näistä arvotetuista tekijöistä muodostuu liiketoiminnan avaintekijät, jotka pe-

rustuvat toiminnan mittaamiselle, suunnittelulle, palkitsemiselle ja resurssien kriit-

tiselle allokoinnille. Tutkimuksessa vain kaksi toiminnanjohtajaa toi esille tiedolla 

johtamisen. Tähän sisältyi maininta myös työkyvyn johtamisesta tiedolla. Kaksi 

toiminnanjohtajaa toi selkeästi esille seuraavansa kuukausittain sairauspoissaoloja, 

työtapaturmia, läheltä piti-tilanteita, teki säännöllisesti henkilöstökyselyjä ja työyh-

teisökartoituksia. Useampi toiminnanjohtajista mainitsi tekevänsä henkilöstöky-

selyjä, mutta ei kuvannut mitä kyselyn jälkeen tapahtuu. Kuvaamatta jäi usein hen-

kilöstökyselyn tulosten vaikuttavuus, kun kyselyt oli purettu auki. Mitä mahdollisia 

muutoksia työyhteisössä oli tehty kyselyn jälkeen. Liiketoiminnan jatkuvuuden ja 

strategisen toiminnan johtamisen näkökulmasta olisi tarkoituksenmukaisempaa 

muuttaa ajatustapaa ja siirtyä katsomaan hallituksenkin kokouksissa mitä tapahtuu 

seuraavan kuukauden aikana tai seuraavan kolmen kuukauden periodissa. Tämän 

jälkeen toiminta kokonaisuudessaan hallitustyöskentelystä alkaen tulisi suunnata 

keskittymään seuraavaan kolmeen vuoteen.  

 

Strategisen johtamisen näkökulmasta toimintaympäristön analyysi on keskeinen 

osa strategista hallintaa ja toiminnansuunnittelua. Tässä diplomityössä toimintaym-

päristö tarkoittaa ulkoisia voimia, sidosryhmiä ja olosuhteita, joissa organisaation 

täytyy toimia. Nämä sisältävät esimerkiksi normit, poliittiset, kulttuuriset, taloudel-

liset, kilpailulliset ja teknologiaan liittyvät tekijät, kuluttaja ja asiakasryhmät, jotka 

osaltaan vaikuttavat organisaation toimintaan ja sen jäsenten käyttäytymiseen.  

 

Tutkimukseen osallistujat tunnistivat ja toivat teemahaastattelussa esille näitä teki-

jöitä, mutta samanaikaisesti he toivat esille, että työaikaa ei ole riittävästi johtami-

seen. Toimintaympäristön kartoittaminen ja kilpailijoista tehtävä analyysi koettiin 

tarpeelliseksi ja yhtä tärkeänä pidettiin oman toiminnan profiloitumista tekijöillä, 

joilla pystytään erottumaan alueen muista palveluntuottajista. Tämä korostui erityi-
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sesti niillä palvelutoimintaa järjestävillä yksiköillä, joiden alueella oli useita palve-

luntuottajia. Erottuminen muista toimijoista koettiin myös tärkeäksi sote- uudistuk-

sen myötä ja uusien asiakkaiden pystyessä tulevaisuudessa valitsemaan itse palve-

luntuottajansa. Valinnanvapauden lisäksi lähes kaikki toiminnanjohtajat toivat 

esille erottumisen muista olevan merkittävä tekijä myös henkilöstön saatavuuden 

kannalta. Tekijänä, jolla erotutaan muista palveluntuottajista, kuvattiin olevan esi-

merkiksi laatutyöskentely.  

 

Yhdistyksissä toiminnanjohtajilla oli hyvin erilaisia tehtävänkuvia, riippuen yhdis-

tyksen koosta, palveluvalikosta, liiketoimintamallista ja valitsevasta toimintakult-

tuurista. Vanhoista toimintamalleista koettiin olevan erittäin haasteellista päästä 

pois. Yli puolet toiminnanjohtajista kuvasikin työajasta suurimman osan menevän 

rekrytointiin ja uusien sijaisten etsimiseen. Toiminnan suunnitteluun, toimintojen 

tai henkilökyselyn mittaamiseen, sidosryhmätyöskentelyyn aktiivisesti tai strategis-

ten linjausten suunnitteluun ei koettu olevan riittävästi aikaa. Työtehtävien dele-

gointia tehtiin työyksikön nimetyille vastuuhenkilöille, mutta osa koki joutuvansa 

kuitenkin tarkastamaan, että muille vastuita annetuista tehtävistä ne tulivat tehtyä.  

 

7.2 Johtopäätökset 

 

Teemahaastattelun teemat lähetettiin jokaiselle toiminnanjohtajalle etukäteen. Lä-

hetetyssä kutsussa kerrottiin tutkimuksen tehtävät ja tarvittaessa niitä käytiin läpi 

vielä haastattelun alussa ja painotettiin tutkittavan ilmiön keskittyvän toimintaym-

päristön muutoksiin ja siihen, mitä toimenpiteitä oli varautumisessa tehty. Toimin-

nanjohtajat kuvasivat toimintaympäristön muutoksia hyvin samankaltaisesti, riip-

pumatta siitä millainen palvelutuotannon toimintamalli oli tai minkä kokoinen yh-

distys oli kyseessä.  

 

Kun teemahaastattelussa teema muuttui strategiseen varautumiseen tulevaisuuden 

toimintaympäristössä, alkoi vastauksissa tapahtua selkeää hajontaa ja tässä kohtaa 

edellisen teeman vastausten samankaltaisuus hävisi. Yhdeksästä haastatteluun osal-
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listuneesta toiminnanjohtajasta kaksi oli lähtenyt muuttamaan yhdistyksen toimin-

taa systemaattisesti vuosien ajan, sote- uudistuksen vuoksi tai sote- uudistuksesta 

huolimatta. Tämä toiminnan rohkea kehittäminen edellyttää riittävää osaamista toi-

minnanjohtajalta, sidosryhmien kartoittamista ja selkeää strategista linjausta toi-

minnasta. Useat toiminnanjohtajat toivat esille tärkeimpien yhteistyökumppaneiden 

olevan toimistosihteeri ja sairaanhoitaja. Heidän kanssaan on pidetty ideariihiä ja 

tehty päätöksiä.  Työn kehittäminen oli rajautunut tässä kohtaa lähinnä oman talon 

seinien sisällä tehtävään työhön. Nämä henkilöt ovat tärkeitä henkilöitä yhdistyk-

selle, mutta jotta toimintaa olisi yhdistysmuotoisena myös tulevaisuudessa tarvitaan 

laajempaa yhteistyöverkostoa. Yhdistyksen toimintaan liittyviä sidosryhmiä tulisi 

aktiivisesti kartoittaa ja tunnistaa ja kutsua mukaan yhteistyöhön. Sidosryhmien tar-

peiden ja intressien määrittelyn jälkeen tulisi ryhtyä rakentamaan sidosryhmäsuh-

teita yhdistyksen tavoitteiden ympärille. Sidosryhmien tunnistaminen, niiden ana-

lysointi ja sidosryhmäsuhteiden hallinta on noussut entistä tärkeämmäksi yhdistyk-

sille kilpailun kiristyessä toimialalla tulevien muutosten myötä. Teemahaastatte-

lussa sidosryhmät nimettiin, mutta niiden vaikutuksia, sidosryhmien kiinnostuksen 

tasoa tai panostetaanko kaikkiin sidosryhmiin samalla ei kuvattu tai arvioitu haas-

tattelussa tarkemmin.  

 

Ammattimainen hallitustyöskentely on suositeltavaa ottaa käyttöön myös ikäihmi-

sille asumispalveluja tuottavissa yhdistyksissä, tulevaisuuden haasteissa selviyty-

misen vuoksi. Hallituksen rooli sekä jatkumona, että uudistuksen tukena korostuu 

toimintaympäristön ollessa suurten muutosten edessä. Hallitukselta odotetaan yhä 

laajempaa näkemystä ja osaamista yhdistyksen kehittymisen tukena. Hallitusten jä-

senten tulee hoitaa oma vastuualueensa ja selkeä tehtävänjako on oltava selvillä 

hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja toiminnanjohtajan vastuiden ja tehtävien si-

sällön kohdalla. Toiminnanjohtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta. Jokaisella on 

oltava myös selkeä visio selvillä, mihin suuntaan yhdistyksen toimintaa ollaan lin-

jaamassa, toimintaympäristö kokonaisuutena huomioiden. Hallituksen jäseniltä 

odotetaan aktiivista osallistumista strategian laadintaan. Heiltä odotetaan ydintoi-

mintojen kirkastamista ja niiden ylläpitämistä ja kehittämiseen sitoutumista.  
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Osaamistarpeita hallitukselle oli määritelty ja tarpeiksi muodostui talousosaaminen, 

lakiasioiden hoitamiseen osaamista, sopimusasiantuntemusta, henkilöstöosaami-

nen, osaamista palvelujen kilpailuttamiseen ja markkinointiosaamista. Pienten yh-

distysten puutteena koettiin olevan synergiaetujen puuttuminen mikä on suurilla 

kansainvälisillä hoivajäteillä. Useat yhdistykset eivät olleet lähteneet aktiivisesti 

toimimaan ja varautumaan toimintaympäristön muutoksiin, vaan kokivat turvalli-

semmaksi jäädä odottamaan tulevilta sote- hyvinvointialueilta ohjeita toiminnan 

järjestämiseen. Resurssien ollessa niukoilla joka suunnasta, tämä koettiin oikeaksi 

ratkaisuksi.  

 

Strategisessa johtamisessa tulee pystyä tekemään rohkeita liikkeitä, joilla saadaan 

yhdistyksen toimintaa jäntevöitettyä. Osaamistarpeiden määrittelyn jälkeen työteh-

tävien muuttaminen yt-neuvotteluiden kautta vastaamaan yhdistyksen tarpeita on 

usein tarpeellista. Yhdistyksiin oli kertynyt useita toimia, joita ei välttämättä 

tarvittu, mutta pitkäaikaisia työntekijöitä ei haluttu vaihtaa tunnesyistä. Yhdistyk-

sen toiminnan näkökulmasta vanhat ja tarpeettomat toimet tulee lakkauttaa ja etsiä 

toimintaa tukevia ammattilaisia, esimerkiksi toimistotyöntekijän toimenkuvan 

muuttaminen controlleriksi. Nämä muutokset eivät ole helppoja ja toiminnanjohtaja 

tarvitsee siihen täyden hallituksen tuen. Kehittämistyöhön tulee hakea kumppa-

nuuksia ja haastatteluissa tuli esille ”out of the box” malli, jossa kehittämiseen oli 

haettu kumppaneita oman toimialan ulkopuolelta ja sen avulla saatu näkemyksiä ja 

toimintamalleja oman työn kehittämiseen. Hyvän johtamisen tukena, henkilökun-

nalla tulee olla hyvät työyhteisötaidot ja hyvät asianmukaiset alaistaidot.  

 

Kun liiketoiminnassa on oman toimialueen ulkopuolelta toimijoita, niin osaaminen 

on laajempaa ja ennakointiin on riittävän laajat näkökulmat, pystytään näkemään 

oma liiketoiminta osana tulevaa sote -yhteistoiminta-aluetta. Muutosvaiheessa tulee 

pystyä tekemään eri skenaarioita liiketoiminnan muutoksille ja pystyä arvioimaan 

niiden tarkoituksenmukaisuutta sekä laskemaan kustannukset kokonaisvaltaisesti 

liiketoiminnanmuutokselle.  
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Muiden alueella toimivien yhdistysten kanssa on koettu hyväksi hakeutua yhteis-

työhön vertaistuen puitteissa. Kuten yhdistykset kuvasivat toimintaympäristön 

haasteet samankaltaisesti ja haasteisiin ei ollut löydetty ratkaisuja tai oltiin epävar-

moja ratkaisujen kustannustehokkuudesta pitkällä ajanjaksolla tarkasteltuna, niin 

on järkevää hakeutua niiden kanssa yhteistyöhön, joilla on jo olemassa osaamista 

ratkaista vastaavia haasteita. Tähän tarvitaan kattavaa sidosryhmää ja sieltä löyty-

vää osaamista.  

 

Moderni johtaja ei ajattele, että johdolla pitää aina olla paras tietoja oikeat vastauk-

set kaikkiin kysymyksiin ja ratkaisumallit olemassa. Joskus riittää, että johdolla on 

vain oikeat kysymykset ja oikeita ratkaisuja haetaan yhdessä organisaation ja sidos-

ryhmien kanssa. Korona aika on asettanut useat yhdistykset ja järjestöt haasteelli-

seen tilanteeseen, koska saatava rahoitus on sidoksissa yhdistyksen mahdollisuu-

teen järjestää toimintaansa. Järjestöillä on ollut paineita arvioida kriittisesti toimin-

taansa ja arvioida edellytyksiä toiminnalle, kun rahoitusta ei ole ollut saatavilla en-

tiseen tapaan. He ovat joutuneet muuttamaan toimintaansa ja luomaan uusia mene-

telmiä, jotta ovat selvinneet koronan mukanaan tuomista haasteista. Haastatteluun 

osallistuneet yhdistykset eivät tuoneet esille systemaattista samankaltaista oman 

toiminnan kriittistä arviointia. Toiminnan arviointiin käytettäviä menetelmiä tai 

mittareita ei noussut tässä haastattelussa esille.  

 

Suomessa hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huo-

lenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Palvelut ovat kustannustehokkaita ja 

vaikuttavia, ja ne rakentuvat joustavasti ja kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilan-

teiden ja tarpeiden ympärille. Kehittämistyössä huomioidaan tuottajakentän moni-

puolisuus ja lähipalveluiden saavutettavuus. Tiedolla johtamista pidetään avaimena 

toimiviin ja laadukkaisiin sote- palveluihin. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan ajan-

tasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Ydinajatus on se, 

että kerätyn tiedon perusteella pystytään ennakoimaan eri toimenpiteiden ja tapah-

tumien syy-seuraussuhteita ja vaikutusta tulevaisuudessa. Tiedolla johtaminen aut-

taa kehittämään toimintaa ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niistä saadaan 

suurin hyöty.  
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Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä 

siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Jotta perustettavat hyvin-

vointialueet pystyvät toimimaan tehokkaasti ja tarjoamaan asukkailleen oikean-

tyyppisiä palveluja, ne tarvitsevat oikeaa ja ajantasaista tietoa alueen väestön hy-

vinvoinnista ja terveydestä sekä tarjottavien sote-palvelujen kustannuksista, vaiku-

tuksista ja vaikuttavuudesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvaessa, 

arviointi- ja ohjaustoimintaa harjoittavien viranomaisten on tärkeää ymmärtää, mi-

ten sosiaali- ja terveydenhuoltoon laitetut panokset antavat parhaimman vastineen. 

Eri palveluntarjoajien tuottama tieto ei ole tänä päivänä kuitenkaan aina vertailu-

kelpoista. Lisäksi tiedot sijaitsevat eri järjestelmissä, jotka eivät keskustele keske-

nään. Käytännössä tämä johtaa toiminnan tehottomuuteen, päällekkäisyyksiin ja 

kustannusten nousuun. Palvelujen käyttäjän kannalta tilanne voi näyttäytyä niin, 

ettei hoidon tai palvelun kannalta tärkeää tietoa ole käytettävissä. Tässä tutkimuk-

sessa nousi esille epävarmuus, sote-uudistuksen yhteydessä palvelujen järjestämis-

vastuun siirtyessä hyvinvointialueille, siitä mitä tietoja kerätään, millaisia mahdol-

lisesti uusia järjestelmiä tullaan tarvitsemaan, mitkä ovat näiden kustannukset ja 

mistä saadaan näihin rahoitus?  

 

Vanhuspalvelujen suunnittelua ja toteuttamista ohjaa lainsäädäntö. Palvelujen jär-

jestämisvastuussa olevan kunnan on tunnistettava lakisääteiset velvollisuutensa, 

joita ovat palvelujen laadun ja asiakas- ja potilasturvallisuuden edistäminen, palve-

lujen saatavuuden varmistaminen sekä riittävä valvonta. Valvontaviranomaisen tul-

kintojen täytyy olla alueellisesti yhdenmukaisia. Tutkimukseen osallistui yhdistys-

muotoisena palvelutoimintaa järjestäviä palvelutaloja ympäri Suomea. Tässä tutki-

muksessa tuli esille, että valvontaviranomaisten vaatimukset ja edellytykset toimin-

nalle olivat hyvin erilaisia, eri yhdistysten välillä. Jotta sote-uudistuksen vaikutuk-

sia ja vaikuttavuutta voidaan arvioida, tulee valvontaviranomaisten käytäntöjä ja 

vaatimuksia yhdenmukaistaa. Tällöin vanhuspalvelujen järjestämiselle ja toimin-

nan laadulle pystytään luomaan yhtenäiset arviointikriteerit ja mittarit. Samalla pys-

tytään turvaamaan ikäihmisille yhdenmukainen ja laadukas ikääntyminen, asuin-

paikasta riippumatta. Tämä asettaisi myös eri yhdistysten välisen toiminnan sa-

moilla kriteereillä arvioitavaksi ja saataisiin vertailukelpoista tietoa.  
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Vanhuspalvelulain keskeisenä tavoitteena on turvata ikääntyneille laadukkaat, 

asuinkunnasta riippumatta yhdenmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. 

Toiminnassa korostuu hyvä johtaminen. Johtaja varmistaa yhteistyössä hallituksen 

kanssa toiminnan edellytykset, organisoi ja luo toimintayksikköön asiakaskeskei-

sen toimintakulttuurin. Toiminnanjohtajalla on oltava riittävästi aikaa huolehtia 

tehtävästään. Hyvän strategisen johtamisen rinnalla tässä teemahaastattelussa nou-

sivat esille myös hyvien alaistaitojen merkityksen ymmärtäminen.  

 

7.3 Jatkotutkimusaiheet 

 

Jatkotutkimusaiheena olisi hyvä tehdä vastaavanlainen teemakysely ikäihmisille 

asumispalveluja tuottaville yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille. Millaisella 

strategialla he ovat varautuneet tulevaisuuden toimintaympäristön haasteisiin? Yh-

distysten kohdalla nousi esille liiketoiminnan olevan pitkälti toiminnanjohtajan ja 

hallituksen jäsenten osaamisen varassa ja koettiin, että tuki ja synergiaedut, joita 

suurilla hoivajäteillä ja julkisen sektorin toimijoilla on puuttuvat. Miten nämä yri-

tysten synergiaedut näyttäytyvät ja mikä vaikuttavuus niillä on käytännössä?  

 

Seurantatutkimuksena olisi hyvä tehdä selvitys miltä yhdistysten tilanne näyttää ta-

louslukujen valossa. Tarkoituksenmukaista olisi selvittää myös, miten kustannuste-

hokasta toimintaa sote-uudistus on kokonaisuutena, mistä on kertynyt säästöjä ja 

millaisia kokemuksia hoiva- ja asumispalvelujen palvelujen käyttäjillä on?  

 

Teemakyselyssä tuli esille osaamistarpeita, liittyen esimerkiksi talousosaamiseen, 

sopimusosaamiseen ja lakiasioiden hoitamiseen. Haastattelussa pohdittiin, voisiko 

joku taho järjestää näitä asiantuntijapalveluja yhdistykselle. Taholla tulisi olla juuri 

yhdistystoimintaan toimintamuotona osaamista. Vanhustyön keskusliitto järjestää 

koulutusta ja sieltä voi kysyä tarvittaessa ohjeistusta, mutta se ei ole kyennyt riittä-

vän kattavasti tarjoamaan juuri sellaista toimintaa ja palveluja, mitä haastatteluissa 

nousi esille.  
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Haastattelussa tuli esille haasteet hallitustyöskentelyssä. Ammattimainen hallitus-

työskentely koettiin olevan edellytyksenä yhdistyksissä toiminnan jatkuvuuden nä-

kökulmasta. Hallituksen jäsenillä toivottiin olevan laaja- alaista osaamista yhdis-

tyksen asioiden linjaamiseen ja strategian laatimiseen. Jatkossa olisi hyvä määri-

tellä minimistandardi hallitustyöskentelyyn hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsen-

ten odotetaan tukevan toiminnanjohtajaa työssään. Toiminnanjohtajat kuvasit työn 

olevan yksinäistä, täytyy olla osaamista hallita laajoja kokonaisuuksia ja tuntea 

lainsäädäntö, jotta voi toimia vastuullisesti ja pystyy noudattamaan yksityistä sosi-

aalihuollon järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä. Usea toiminnanjohtaja kertoi 

suurimman osan työajasta menevän henkilökunnan rekrytoimiseen ja päivittäisten 

asioiden hoitamiseen. Johtamiseen, toiminnan suunnitteluun ja strategian laadin-

taan ei jäänyt riittävästi työaikaa. Merkittävänä jatkotutkimusaiheena olisi selvittää 

syitä toiminnanjohtajien hakeutumisessa muihin työtehtäviin, pois yhdistysmuotoi-

sesta toiminnasta.  

 

7.4 Tutkimuksen laadunarviointi 

 

Tämä tutkimus rajattiin koskemaan ikäihmisten asumispalveluja tuottaviin yhdis-

tyksiin. Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin tietoisesti yritykset ja julkinen sektori. 

Tutkimuksen rajausta perustellaan liiketoiminnan sisällön samankaltaisuudella ja 

toiminnanjohtajien ja toimitusjohtajien työn sisällön samankaltaisuudella ja näiden 

kautta päästään pureutumaan tutkittavan ilmiön tarkasteluun syvällisemmin. Palve-

luvalikon sisällöllä ei ollut tämän tutkimuksen näkökulmasta merkitystä. Yhdistyk-

sissä oli palvelutoimintaa järjestämällä tavallista palveluasumista, tehostettua pal-

veluasumista, vuokra-asumista, kotihoitoa ja näiden yhdistelmämuotoja esimer-

kiksi silloin kun palvelujen piiriin tuli pariskuntia. Yhdistykset omistivat pääasiassa 

toimitilansa.  

 

Diplomityön kirjaamisessa pyrittiin kirjoittamaan kaikki haastattelut auki mahdol-

lisimman tarkasti ja käyttämään samoja termejä kuin, millä toiminnanjohtajat olivat 

ilmaisseet asiat. Haastatteluaineisto käsiteltiin kaikissa kirjoittamisen vaiheissa 
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luottamuksellisesti, niin ettei yksittäisen toiminnanjohtajan henkilöllisyys tai toimi-

piste tule esiin missään vaiheessa. Tämä oli tärkeää ja usea toiminnanjohtaja tar-

kensi tätä asiaa kesken haastattelun teemoja käytäessä läpi. Tämän vuoksi teemat 

kirjoitettiin auki yleisellä tasolla ja yksittäiset hyvät käytännöt tai toiminnat on jä-

tetty kirjaamatta, jotta ketään ei pystytä tunnistamaan. Yksittäistapausten pois jät-

täminen saattoi osaltaan heikentää teemahaastattelusta saatuja tuloksia.  

 

Kyselyt tehtiin huhti-toukokuussa 2021 ja kyselyn aikaan ei vielä ollut lopullista 

tietoa sote- uudistuksen voimaan tulemisen aikataulusta. Tämä osaltaan heijastui 

vastauksissa. Teemahaastattelu ja teemahaastattelussa käsiteltävät asiakokonaisuu-

det ajoittuivat ajankohtaan, jolloin Suomessa oli covid-19 vuoksi poikkeusolot. 

Tämä osaltaan saattoi vaikuttaa siihen, että toiminnanjohtajien työaikaa meni paljon 

poikkeusolojen vaatimien järjestelyjen tekemiseen ja strateginen varautuminen toi-

mintaympäristön muutoksiin jäi osaltaan vähemmälle huomiolle toiminnassa.  
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