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Väestön ikääntyminen on globaali ilmiö ja se asettaa vaatimuksia tulevaisuuden vanhus-

työn ja erityisesti kotihoitopalveluiden asiakaslähtöisyyden kehittämiselle. Tämän tut-

kimuksen tarkoituksena on kuvailla kotihoidon lähijohtajien käsityksiä asiakaslähtöisen 

johtamisen arvoista. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusmene-

telmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin puolistrukturoidun 

haastattelulomakkeen avulla kuuden eri kunnan tai kaupungin kotihoidon kymmentä 

(N=10 ) lähijohtajaa. Aineisto analysoitiin sisällön analyysin avulla.  

Asiakaslähtöisellä johtamisella tarkoitetaan sitä, että välitetään asiakkaiden kokemuksis-

ta ja tarpeista. Asiakaslähtöinen johtaminen on yhteydessä terveydenhuollon tehokkuu-

teen ja täten sillä on yhteys toiminnan arvosidonnaisuuteen sekä asiantuntijuuden koros-

tumiseen. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan asiakkaan ehdoilla toimimista, luottamus-

ta, asiakkaan kunnioitusta sekä asiakkaalta palvelusta antaman palautteen kuuntelemis-

ta.  

Kotihoidon lähijohtajat kuvasivat asiakaslähtöisyyttä työssään omana arvonaan eli asia-

kas on siinä keskiössä, josta kaikki johtamisen perusta lähtee. Asiakaslähtöisyys koettiin 

johtamistyössä itsestäänselvyytenä ja vahvana ideologiana, joka vie lähijohtajan työtä 

eteenpäin. Asiakaslähtöisyys arvona ohjasi lähijohtajan työtä hoito- ja palvelusuunni-

telman laadinnasta lähtien, kattaen koko työn suunnittelun kautta linjan. Lähijohtajat 

toivoivat, että asiakaslähtöisyys arvona näkyisi kaikissa kotihoidon palveluissa. Palvelu-

jen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus olivat tärkeitä arvoja asiakaslähtöisyydessä. 

Asiakkaasta lähteviä arvoja,  jotka nousivat tutkimuksessa esille olivat asiakkaan osalli-

suus, kuuleminen, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys ja kunnioittaminen. 

Organisaatiossa määritellyt yhteiset asiakaslähtöiset arvot antavat yhtenäisen kuvan 

palveluista. Organisaation määrittelemää vanhuskäsitystä voitiin pitää yhtenä asiakas-

lähtöisen johtamisen arvona ja lähtökohtana lähijohtajan työssä. Lähijohtajan oma per-

soonallisuus ja arvot vaikuttivat asiakaslähtöisen johtamisen arvoperustaan. Oman työ-

ideologian selkiyttäminen ja sisäistäminen auttoivat lähijohtajaa jaksamaan työssään.  

Lähijohtajat näkivät, että henkilökunta tietää asiakaslähtöisen palvelun keskeiset proses-

sit ja arvoperustan, koska ne luovat pohjan johdonmukaiselle, sujuvalle ja tehokkaalle 

asiakastyölle.  

Tämän tutkimuksen avulla voidaan kehittää kotihoidon asiakaslähtöistä johtamista. 

Avainsanat:  kotihoito, asiakaslähtöisyys, asiakaslähtöinen johtaminen, asiakaslähtöisen    

johtamisen arvot 
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The aging of the population is a global phenomenon and it imposes requirements for the 

development of the customer orientation of elderly care, especially home care services. 

The purpose of this study is to describe the perceptions of frontline home care managers 

regarding the values of customer-oriented management. The study was conducted as a 

qualitative study. The research method was thematic interview. Ten frontline home care 

managers of different municipalities and cities were interviewed with the aid of a semi-

structured interview form (N=10). The material was analyzed by means of content anal-

ysis.  

Customer-oriented management refers to caring about the experiences and needs of cus-

tomers. Customer-oriented management is linked to the effectiveness of health care and 

therefore it has a connection to how operations are tied to values and how expertise is 

emphasized in operations. Customer orientation refers to acting on the customer’s 

terms, trusting, respecting the customer and listening to feedback from customers about 

service.   

Frontline home care managers described customer orientation in their work as a separate 

value e.g. the customer is at the center from which the whole basis of management aris-

es. Customer orientation was taken for granted in management work and was consid-

ered a strong ideology that moves the work of a frontline manager forward. Customer 

orientation as a value steered the work of a frontline manager, beginning with drawing 

up a care and service plan, and covering all of the planning of the work throughout. 

Frontline managers hoped that customer orientation as a value could be seen in all home 

care services. The fairness and equality of services were important values in customer 

orientation. Values arising from the customer that emerged in the study were participa-

tion by the customer, listening to the customer, and the autonomy, individuality and 

respect of the customer.  

The common customer-oriented values that are defined in an organization provide a 

unified view of services. The perception of the elderly as defined by an organization can 

be considered as one value of customer-orientated management and as the starting point 

in the work of a frontline manager. The personality and values of a frontline manager 

affected the value basis of customer-oriented management. Clarifying and internalizing 

one’s own work ideology helped a frontline manager cope with his or her work. Front-

line managers felt that staff members need to know the key processes and value basis of 

customer-oriented service because they form the foundation for consistent, smooth and 

efficient customer work.  

This study can be used to develop the customer-oriented management of home care. 

Keywords:  home care, customer orientation, customer-oriented management, values of 

customer-oriented management 



 

 

1.TUTKIMUKSEN TAUSTA 

 

Suomessa kotihoidon organisointi on monimutkainen järjestelmä, koska sitä muotoile-

vat lainsäädäntö, kuntalaisten ja poliittisen päätöksenteon asettamat resursoinnin ja ta-

voitteiden ehdot, palvelun asema kuntatason palveluorganisaatiossa sekä kotihoidon 

sisäinen organisaatio johtamisjärjestelmineen ja työn järjestelyineen. (Laatikainen 

2009). 

 

Julkisia vanhuspalveluja ohjaa Suomessa lainsäädäntö. Kotihoidon käsitettä käytetään 

nykyisin kuvaamaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistettyjä sosiaalihuoltoase-

tuksella  607/1983 9 §:ssä määriteltyjä kotipalveluja ja terveydenhuoltolain 1326/2010 

25 §:n perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa . Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelu-

suunnitelman mukaista tai tilapäistä potilaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verratta-

vassa paikassa moniammatillisesti toteutettua terveyden- ja sairaanhoidonpalvelua. (So-

siaalihuoltoasetus 607/1983, Terveydenhuoltolaki 1326/2010.) 

 

Ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä ikääntyneiden sosiaali- ja terveys-

palveluista säädetyn lain (980/2012) tavoitteena on parantaa ikääntyneiden henkilöiden 

mahdollisuuksia saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita sekä ohjausta muiden 

palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, jotka ovat hänelle oikea aikaisia 

sekä riittäviä. Erityisesti on kiinnitettävä huomio kuntoutumista edistäviin palveluihin ja 

ensisijaisesti kotiin annettaviin palveluihin. ( Sosiaali –ja terveysministeriö 2012:12.) 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on meneillään palvelujen uudelleenorganisointi kunta- 

ja palvelurakenne uudistuksen myötä, koska näitä palveluja tulee tuottaa 20 000 asuk-

kaan väestöpohjalle. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013:7.) 

 

Ikääntyvät haluavat asua kotona niin pitkään kuin mahdollista. Kotihoidon tehostami-

nen on noussut viime vuosina vanhuspalveluiden suurimmaksi haasteeksi. Resurssien 

rajallisuus suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen on johtanut siihen, että sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluilta odotetaan yhä enemmän vaikuttavuutta, tehoa, taloudelli-

suutta ja laatua. (Kinnunen 2002.) Valtakunnallinen sosiaali – ja terveydenhuollon kan-

sallisen kehittämisohjelman eli KASTE- ohjelman  2012-2015 tavoitteena on, että sosi-

aali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palvelujen järjestäminen asiakaslähtöisesti. (So-
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siaali- ja terveysministeriö 2012:1 .) Uuden vanhuspalvelulain mukaan sosiaali  - ja ter-

veyspalvelujen johtamisen laatua sekä johtamisosaamista on  kehitettävä ja seurattava 

koko ajan. Ikääntyneiden palvelujen johtamisen haasteena on luoda ja varmistaa asiak-

kaiden oikeudet huomioiva sekä asiakasta kunnioittava toimintakulttuuri sekä kuntou-

tumista edistävän toiminnan kehittäminen.  (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013:7.)  

 

Sosiaali– ja terveydenhuollon johtaminen on muuttumassa liiketoimintamaisemmaksi 

sosiaali– ja terveydenhuollon palvelurakennemuutosten myötä. Tällöin johtajilta edelly-

tetään perinteisen professionaalisen asiantuntijuuden lisäksi liikkeenjohdollista osaamis-

ta tuloksellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden takaamiseksi. (Valkama 2009.) Joh-

tamisella on keskeinen merkitys asiakaslähtöisen palvelukulttuurin, toimintatapojen ja 

rakenteiden kehittämisessä. Johdon tehtävänä on varmistaa, että organisaation katse 

kohdentuu asiakkaisiin ja se, että organisaatio kykenee tunnistamaan ja näkemään asi-

akkaiden tarpeet palvelutoimintansa perustana. (Virtanen ym. 2011.) 

 

Asiakaslähtöisessä johtamisessa välitetään asiakkaiden kokemuksista sekä tarpeista ja 

lisäksi asiakaslähtöinen johtaminen on riippuvainen toimintaympäristöstä sekä tilantees-

ta. Asiakaslähtöinen johtaminen on yhteydessä terveydenhuollon tehokkuuteen ja täten 

sillä on yhteys toiminnan arvosidonnaisuuteen sekä asiantuntijuuden korostumiseen. 

(Mertaniemi ym. 2011.) Asiakaslähtöisyyden rinnalla on alettu käyttämään asiakasym-

märryksen käsitettä  eli silloin asiakkaiden tarpeita määritellään palvelujen järjestäjistä 

käsin. (Kaarankainen & Syrjänen 2012.) 

 

Kotihoidon asiakaslähtöisen johtamisen arvoja ei ole ennen tutkittu lähijohdon näkö-

kulmasta, joten tutkimuksen aihe on tärkeä ja sitä on ajankohtaista tutkia vanhuspalve-

lulain tuomien muutosten vuoksi. Tämän tutkimuksen tulosten avulla voidaan kehittää 

kotihoidon asiakaslähtöistä johtamista. Asiakaslähtöistä johtamista on tutkittu vähän 

terveyshallintotieteen näkökulmasta ja erityisesti johtamisnäkökulmasta. Mertaniemi 

ym. (2011) ovat tehneet kirjallisuuskatsauksen asiakaslähtöisen johtamisen painopisteis-

tä terveysalalla. Suurin osa kotihoitoa koskevista tutkimuksista on koskenut kotihoidon 

laatua. (Tenkanen 2003, Paljärvi 2012 ). Kotihoidon organisointia on tutkittu työntekijä- 
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ja asiakasnäkökulmista  ( Laatikainen 2009).Tepponen (2009) on tutkinut kotihoidon 

integrointia ja laatua. Vuoti (2012) on tutkinut kotihoidon tulevaisuusnäkökulmaa ja 

sitä, mitä suuriin ikäluokkiin kuuluvat pohjoissuomalaiset toivovat tulevaisuuden van-

huspalveluilta. Gjevjon ym.(2013) ovat haastatelleet kotihoidon lähijohtajia koskien 

kotihoidon jatkuvuutta ja sen johtamista. 

 

 Yhteiskunnallisesta ja terveyshallintotieteen näkökulmasta kotihoitopalvelujen asiakas-

lähtöisen johtamisen arvojen tutkiminen on erittäin ajankohtainen aihe ikääntyneille 

kohdennettujen palveluiden lainsäädännön ja väestörakenteen muuttuessa sekä kotihoi-

topalvelujen asiakasmäärän kasvaessa, koska ne asettavat entistä enemmän haasteita 

kotihoidon lähijohtajille. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kotihoidon lähijohtajien käsityksiä asiakas-

lähtöisen johtamisen arvoista. 

 Tutkimustehtävänä on selvittää: 

 

Miten kotihoidon lähijohtajat kuvailevat asiakaslähtöisen johtamisen arvoja?   
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2.KOTIHOIDON ASIAKASLÄHTÖISEN JOHTAMISEN  LÄHTÖ-

KOHDAT 

 2.1 Kotihoidon määritelmä 

 

Kotihoidon käsitettä on vaikea määritellä tarkasti. Kotihoidon käsite, sisällöt ja toimijat 

vaihtelevat maittain ( Thome  ym. 2003, Algera ym. 2004, Lewinter 2004, Paasivaara 

2005.)Englanninkielisissä tutkimuksissa kotihoidosta käytetään nimikkeitä ”home care” 

(Thome ym. 2003, Algera ym. 2004), ”home health  care” ( Lewinter 2004.), ” help at 

home” ( Scaderpas ym. 2010 ) . Englanninkielisissä tieteellisissä tutkimuksissa esitetään 

malli nimeltä ”ageing in place” eli” vanheneminen paikallaan”, tällä tarkoitetaan, että 

palvelut tarjotaan vanhusten koteihin niin pitkään kuin mahdollista. ”Ageing in place”- 

malli on ollut käytössä Amerikassa, Australiassa ja Tanskassa. Tässä mallissa ikäänty-

neiden asuminen on otettu huomioon jo asuntojen suunnitteluvaiheessa eli asunnoissa 

on elämää helpottavia rakenteita ja kotona asumista tukevat palvelut tarjotaan asuntojen 

lähietäisyydellä. (  Rostgaard 2012 , Boldy ym. 2011, Rantz ym. 2011.) 

 

Sosiaali- ja terveysala ovat olleet ja tulevat olemaan muutoksen keskiössä vielä muuta-

man vuosikymmenen ajan. Ikääntyneille kohdennettujen palveluiden palvelurakenneuu-

distuksella tarkoitetaan sitä, että laitoshoidosta tullaan siirtymään avohoitoon tai palve-

luasumiseen. ( Metsämuuronen 2000. ) Kotihoidon muutosta tutkivassa  tutkimuksessa 

todetaan, että erityisesti ikääntyneiden palvelut ja kotihoito niiden osana ovat olleet 

voimakkaiden muutospaineiden alaisina viime vuosien aikana. Nämä muutokset ovat 

olleet esillä ikääntyneiden palveluja määrittävän politiikan sisällöissä ja erityisesti koti-

hoitopalveluja painottavana lainsäädännössä ja valtion ohjauksessa esimerkiksi laa-

tusuosituksina ja kehittämishankkeina. (Paljärvi 2012). 

 

Kotiin annettavat palvelut jaetaankin usein sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin, perushoi-

toon ja huolenpitoon, kodinhoidollisiin palveluihin sekä tukipalveluihin. Kotihoitopal-

velut sisältävät ateriapalvelut, turvahälytinpalvelut, sosiaalinen tuen, henkilökohtaisesta 

hygieniasta huolehtimiseen ja osittain siivouspalvelut. Kotihoitoon kuuluvat myös ohja-

us, neuvonta , tiedotus sekä psykososiaalinen tuki. (Algera ym. 2004, Tepponen 2009, 

Hansson & Ardnetz  2011,  Rostgaard  ym.2012.)  Thome ym. (2003) on kuvannut koti-

hoitoa ilmiönä, jossa kotihoidon ammattilaiset eivät vain paranna asiakkaan elämänlaa-
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tua vaan vievät sairaanhoidolliset palvelut kotiin. Kotihoidon palveluihin kuuluu suuri 

määrä erilaisia palveluita ennaltaehkäisevistä kotikäyneistä aina ikääntyneen hoito elä-

män loppuun asti. 

 

Pohjoismaissa kotihoidon palvelut kuuluvat kunnan tai valtion lakisääteiseen järjestä-

misvastuuseen. Palvelut voivat kuitenkin olla joko kunnan itsensä, yksityisen palvelun-

tarjoajan tai kolmannen sektorin tuottamina. Vaihtoehtoisesti palvelut voidaan hankkia 

muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä. (Hansson & Ardnetz  2011 ,Paljärvi 2012 , Rost-

gaard  2012.) Amerikassa kotihoidon palveluita ei tuoteta valtion varoilla vaan ne rahoi-

tetaan yksityisillä Medicaid ja Medicare vakuutuksilla (Eskildsen & Price 2009). 

 

Suomessa kotihoidon organisointi on monimutkainen järjestelmä, koska sitä muotoile-

vat lainsäädäntö, kuntalaisten ja poliittisen päätöksenteon asettamat resursoinnin ja ta-

voitteiden ehdot, palvelun asema kuntatason palveluorganisaatiossa sekä kotihoidon 

sisäinen organisaatio johtamisjärjestelmineen ja työn järjestelyineen. Kotihoitopalvelui-

ta järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaiden erilaiset palvelutarpeet. Palvelura-

kenteiden on oltava joustavat tarkoin ja integroidut. Erityisesti muodostettaessa laajem-

pia (kuntien yhdistyessä) palvelujärjestelmiä asiakkaiden palvelujen integroinnista on 

huolehdittava paremmin. Kunta- ja aluetasolla kotihoitoa on kehitetty integroimalla so-

siaali- ja terveystoimen palveluita sekä organisaatioita. Kotihoidon käytännön tason 

muutokset kohdistuvat kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistymiseen sekä työnteki-

jöiden osaamisvaatimusten kasvamiseen ja koulutukseen. Näitä muutoksia on perusteltu 

kotihoidon asiakaskunnan muutoksilla ja pyrkimyksillä parantaa kotihoidon laatua sekä 

toiminnan asiakaslähtöisyyttä. ( Laatikainen2007, Tepponen 2009, Paljärvi 2012. ) 

 

Ikääntyneiden palveluiden palvelurakennetta onkin viime vuosikymmeninä pyritty 

muuttamaan laitospainotteisuudesta avopalveluihin, käytännössä tämä on lisännyt pal-

veluasumisen määrää. Kotihoidon tehostaminen on noussut viime vuosina vanhuspalve-

luiden suurimmaksi haasteeksi. Resurssien rajallisuus suhteessa kasvavaan palvelutar-

peeseen on johtanut siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilta odotetaan yhä 
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enemmän vaikuttavuutta, tehoa, taloudellisuutta ja laatua. (Kinnunen 2002, Paasivaara 

2002, 2005.) 

 

Suomessa tehdyssä tutkimuksessa on tarkasteltu suuntauksia ja muutoksia, joita koti-

hoidossa on tehty kahden vuosikymmenen aikana vuosina 1990- 2010. Tulosten mu-

kaan Suomessa palvelut kohdentuvat niihin asiakkaisiin, jotka tarvitsevat eniten palve-

luja ja osa asiakkaista putoaa pois palvelujen piiristä. Muutos on eri suuntainen kuin 

monissa Euroopan maissa, joissa on laajennettu kotihoidon palveluja koskemaan laa-

jempaa osaa vanhusväestöä Tällaiset muutokset vähentävät julkisen palveluntuottajan 

vastuuta ja monien kotona asuvien ikääntyvien riippuvuus omaishoitajista kasvaa.  

( Kröger & Leinonen 2012.)  Suomessa kotona asumista tukevia palveluita ovat julkisen 

tai yksityisen palveluntuottajan tarjoamaa kotihoito ja tukipalvelut sekä siivouspalvelut. 

Nämä palvelut muodostavat yhdessä ikääntyneen arkea tukevan verkoston. Kotihoito 

käsitteenä sisältää kotisairaanhoidon ja kotiavun. Lisäksi palvelukonseptiin kuuluvat 

ateriapalvelu sekä kuljetus- ja saattoapu. (Mäkelä ym.2008.) 

 

Ennakoiva ja ehkäisevä toiminta kotihoidossa tarkoittavat ehkäiseviä kotikäyntejä sekä 

ikäihmisille tarkoitettuja neuvontapalveluita. Monipuolisen palveluneuvonnan tulisi 

kuulua osaksi ennakoivaa ja ehkäisevää kotihoitoa. Sitä toteutetaan ennaltaehkäisevinä 

kotikäynteinä sekä ikä-, seniori- tai vanhusneuvoloissa sekä terveysasemien vastaan-

otoilla. Palveluneuvontaan voivat osallistua kolmannen sektorin toimijat kuten liikunta, 

kulttuuri-, eläkeläis-, potilas- ja omaishoitajajärjestöt sekä veteraanijärjestöt. Nämä toi-

mijat voivat olla keskeisessä roolissa palveluneuvonnan toteuttamisessa. (Tepponen 

2009.)  

 

Laadukas kotihoito on ennakoivaa ja se perustuu kattavaan toimintakyvyn arviointiin 

sekä pystyy reagoimaan asiakkaiden terveydentilaan ja toimintakyvyn muutoksiin no-

peasti. Hyvän hoidon ja palvelun keskeinen osatekijä on asiakaslähtöisyys. Laadukas 

kotihoito on asiakkaan kuntoutumista edistävää ja vastaa asiakkaan kokonaisvaltaisiin 

kuntoutumisen tarpeisiin. Kuntouttava työote tarkoittaa, että ikäihmistä tuetaan käyttä-

mään jäljellä olevia omia voimavarojaan arjen askareissa. (Ikäihmisten palvelujen laa-

tusuositus 2008.) 
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2.2 Kotihoidon tavoite ja tarkoitus 

 

Sosiaali – ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta, jolla autetaan muun muassa hoito- 

ja huolenpitotyön keinoin eri-ikäisiä apua tarvitsevia kutsutaan kotihoidoksi. Hoidon 

tavoitteena on mahdollistaa hyvä ja laadukas elämä kotona sairauden tai toimintakyvyn 

heikkenemisestä huolimatta.( Ikonen & Julkunen 2007.)Kotihoidon tavoitteet eroavat 

sen mukaan, miltä kannalta niitä tarkastellaan eli hoivan vastaanottajan, hoitojärjestel-

män tai hoidon rahoittajan näkökulmasta. Kotihoidon asiakkaan eli ikäihmisen näkö-

kulmasta kotihoidon keskeisiä tavoitteita ovat elämänlaatu, hyvinvointi, toimintakyky, 

terveys, tyytyväisyys elämään ja kotona asumisen mahdollistuminen.( Tepponen 2009.) 

 

Nykypäivänä ikääntyneiden palveluita kehitettäessä peräänkuulutetaankin julkista arvo-

keskustelua, ikääntyneiden  mielipiteiden kuulemista sekä tarpeiden huomioimista. Ar-

vokeskustelulla pyritään tuomaan esille ne asiat, joiden perustalle vanhusten hoito ja 

palvelut rakennetaan Useat kansainväliset tutkimustulokset osoittavat, että ikääntyneet 

(> 65- vuotiaat ) ihmiset haluavat asua kotona niin pitkään kuin mahdollista. (Kinnunen 

2002, Paasivaara 2004,Harrefors ym. 2008,Vik ym.2011, Boeckxstaens ym. 

2011,Gillsjö ym. 2011, Vuoti 2011, Kuluski 2012., Rostgaard ym. 2012.) 

  

Kotihoidon tarkoituksena mahdollistaa asiakkaiden kotona asuminen, tukea sitä ja pa-

rantaa ikääntyneiden elämänlaatua. Kotihoidolla tuetaan asiakkaan itsenäisyyttä hänen 

omista lähtökohdistaan ja siten mahdollistetaan kotona asuminen. Tavoitteena on hyvän 

elämänlaadun säilyttäminen ja parantaminen, optimaalinen terveys sekä itsenäinen asu-

minen kotiympäristössä. Kotihoidon tehtävänä on tukea tätä ennaltaehkäisevällä työllä, 

vastaamalla asiakkaan kokonaisvaltaisiin: fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin sekä kogni-

tiivisiin tarpeisiin. Lisäksi kotihoidon tarkoituksena on määritellä ennaltaehkäisevän 

työn tarvetta, yksilöllisten palvelutarpeiden toteutumista sekä kotiutumisen jälkeisiä 

toimenpiteitä. Kotihoidon tuloksina voidaan pitää asiakkaan hyvinvoinnin, terveyden ja 

elämänlaadun paraneminen. ( Thome ym. 2003.)  

 

Kotona asumista korostetaan myös taloudellisista syistä yhteiskunnan sekä palvelujär-

jestelmien tasolla. Kalliin ja raskaan erikoissairaanhoidon käyttöä pyritään välttämään 

tehokkaiden kotihoitopalveluiden avulla. Hyvin toimivilla kotihoitopalveluilla pyritään 

myös ehkäisemään tai myöhentämään ikääntyneen joutumista pitkäaikaiseen laitoshoi-
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toon. Palveluiden tarkoituksena onkin parantaa vanhuspalveluiden kustannusvaikutta-

vuutta sekä hillitä kustannusten nousua. Tehokkaasti ja empaattisesti toimivan kotihoi-

don katsotaan siirtävän laitoshoidon kynnyksellä olevien ikääntyneiden pitkäaikaisen 

laitoshoidon tarvetta turvallisella tavalla myöhemmäksi. Tehokkaasti toimivan kotihoi-

don avainsanoja ovat: ammattitaito ja innostus, palvelujen räätälöinti ja koordinointi, 

tiedonkulusta huolehtiminen, moniammatillinen tiimityö, kotihoidon ja sairaalan yhteis-

työ sekä hoitavan lääkärin aktiivinen panos. (Kinnunen 2002,Tepponen 2009.) 

 

Ikäihmisen näkökulmasta eli yksilötasolla hyvän kotihoidon tavoitteita ovat elämänlaa-

tu, hyvinvointi, toimintakyky, terveys, tyytyväisyys elämään sekä kotona asumisen 

mahdollistuminen. Suomen ikääntymispoliittisissa linjauksissa sekä useissa kansainväli-

sissä tutkimuksissa kotihoidon tavoitteena on turvata ikääntyneelle kotona asuminen 

mahdollisimman pitkään. Tavoitteessa yhtyvät yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän pyr-

kimykset sekä ikääntyneiden toiveet, koska suurin osa haluaa asua kotonaan niin pit-

kään kuin mahdollista. Kansainvälisissä tutkimuksissa tulokset tukivat myös ikäänty-

neiden kotihoitoa  ja ”ageing in place” - mallia,    ikääntyneiden asunnot ja  kaikki vält-

tämättömät kotona asumista tukevat palvelut tuotettaisiin lähipalveluina. (Kinnunen 

2002, Tepponen 2009,Boldy ym. 2011, Gillsjö ym.2011, Rantz ym.2011,Vuoti 2011. ) 

 

2.3 Kotihoidon asiakkaat  

 

Kotihoidon asiakkaita ovat henkilöt, jotka tarvitsevat apua kodinhoidossa, ruokahuol-

lossa, hygieniassa, lääkehoidossa ja muussa hoidossa. Fyysisen suoriutumiskyvyn heik-

keneminen ja monet sairaudet tuovat ikääntyneen kotihoidon asiakkaaksi. (Tepponen 

2009, Paljärvi 2012.) Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan kotihoidon asiakas 

on useimmiten yli 75 – vuotias  nainen ,joka  asuu yksin kodissaan ja hänellä on paljon 

eri sairauksia.( Hammar  2008 , Gillsjö ym.2010, Scaderpas ym. 2010.) Lisäksi asiak-

kaat kokivat terveyteensä liittyvän elämänlaatunsa huonommaksi kuin muut samanikäi-

set suomalaiset. (Hammar 2008.) 

Ikärajat pohjautuvat lainsäädäntöön, joita löytyy vanhuseläkelaista. Laissa vanhuseläk-

keen ikärajana pidetään 65-vuotta (Laki vanhuseläkkeestä 2006/1295). Ikääntyneellä 
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tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yli 65-vuotiasta. Ikääntyneiden määrän lisääntyessä, 

käsitykset vanhenemisesta muuttuvat. Ympäristön ja yksilöllisyyden korostus muuttuu 

ja ikääntyneet ovat entistä parempikuntoisia kuin aiemmin, mutta kotihoidon asiakkaat 

ovat aiempaa huonokuntoisempia ja iäkkäämpiä. (Valta 2008.) 

 

Kotihoidon asiakkaan huono itse arvioitu suoriutuminen sekä korkea koulutustaso en-

nustavat kotihoitoa tukevien palvelujen käyttöä. Kotihoidon piiriin ajautuivat myös toi-

mintakyvyltään heikoin viidennes. Naiset, haja-asutusalueella asuvat sekä itsensä hyvin 

väsyneeksi tuntevat käyttivät kotihoidon palveluita yleensäkin enemmän. (Mäkelä 

ym.2008.) Huonokuntoisten, suuressa laitosriskissä olevien vanhusten hoito kotona on 

laadukasta ja turvallista, mutta ei tule laitoshoitoa halvemmaksi, jos kunnan tarjoamia 

palveluja tarvitaan runsaasti.  Suurten ikäluokkien ikääntyessä on haasteena luoda pal-

velujärjestelmä, jossa jo raihnaistuneiden vanhusten inhimillisen ja kustannustehokkaan 

hoidon lisäksi toimintakyvyn alenemista kyetään ehkäisemään. ( Kinnunen 2002. ) 

 

Ikääntyneiden voimavarojen tunnistaminen on tärkeää kehitettäessä tulevaisuuden pal-

veluita. Voimavarojen tunnistamisen työkaluja täytyisi kehittää siten, että ne tukevat ja 

hyödyntävät ikääntyneiden omia voimavaroja kotona asumisen mahdollistamiseksi. 

Voimavaranäkökulma edellyttää uutta näkökulmaa kotihoidon sektorille. Edellytyksenä 

voimavaranäkökulmalle on, että asiakkaan ja työntekijä suhdetta kehitetään luottamuk-

selliseksi, kumppanuuteen perustuvaksi ja dialogia hyödyntäväksi. Työntekijöiltä voi-

mavaroja vahvistava työote vaatii uusiin työmenetelmiin perehtymistä, tiimityön hyö-

dyntämistä ja moniammatillisten verkostojen tunnistamista sekä taitoa hyödyntää niitä 

kotihoidon tukena. Työyhteisönäkökulmasta se vaatii verkostojen käytön mahdollista-

mista ja uusien ratkaisujen etsimistä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kans-

sa. Toiminnan tavoitteena olisi voimavaroja vahvistavan palvelumallin kehittäminen.( 

Hokkanen ym. 2006.) 

 

Ikääntyneiden palveluiden tulevaisuusnäkökulmaa kuvaavassa tutkimuksessa kuvataan 

suuriin ikäluokkiin kuuluvien pohjoissuomalaisten kokemuksia tulevaisuudenkuvistaan, 

ikääntymisestään, hyvinvoinnistaan ja sosiaali- ja terveyspalveluistaan. Tutkimuksen 

tulosten mukaan tulevaisuuden palvelukonseptien takana ovat ikääntyneiden aktiivinen 

itsestä huolenpito sekä ennakoiva suunnitelmallisuus. Eri palvelumuotojen avulla tulisi 
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tukea, kannustaa ja motivoida ikääntyneitä oman terveyden ja hyvinvoinnin rakentami-

sessa ja ylläpitämisessä. (Vuoti 2012.) 

 

2.4 Asiakaslähtöisyys   

 

Julkisella sektorilla asiakaslähtöisyys on noussut hyvin ajankohtaiseksi asiaksi, koska 

kaikkia merkittäviä lakeja on muutettu. Terveydenhuoltolaissa (2010/1326) on edelly-

tyksenä  vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä (Terveydenhuolto-

laki  2010/1326). Vanhuspalvelulain 5§ asettaa kunnille haasteen suunnitella palvelura-

kenteensa iäkkäiden henkilöiden tunnistettujen palvelutarpeiden mukaan. Palvelujen on 

oltava oikea aikaisia ja riittäviä sekä laadukkaita.  Palvelut on toteutettava niin, että ne 

tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumis-

ta sekä osallisuutta ennaltaehkäisten muuta palvelutarvetta. Pitkäaikaisen hoidon toteut-

tamisen periaatteena on, että palvelu toteutetaan ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa 

asuinpaikassa. Laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet. kaikissa näis-

sä palveluissa on turvattava hoitojärjestelyn pysyvyys. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2013:11.) 

 

Asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain (2000/812) 1 §:n perusteella sosiaalihuol-

lossa on edistettävä asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asi-

akkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun. Lain mukaan asiakkaalla on oikeus saa-

da tietoa toimenpidevaihtoehdoista, ja sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti 

otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide ja muutenkin kunnioitettava hänen 

itsemääräämisoikeuttaan. Lisäksi asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa palveluidensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista 2000/812.) 

 

Vastaavasti terveydenhuollossa potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain(1992/785) 3 

§:n mukaan potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään 

kohteluun, jossa hänen ihmisarvoaan ja vakaumustaan kunnioitetaan. Potilaalle on an-

nettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä sekä eri hoitovaihtoeh-

doista ja niiden vaikutuksista. Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kans-
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saan tai muutoin sellaisella tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa 

mukaisena. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785.) 

 

Asiakaslähtöisyyttä voidaan pitää sosiaali- ja terveysalalla koko toiminnan arvoperusta-

na, jonka mukaisesti asiakas kohdataan yksilöllisesti ja ihmisarvoisena yksilönä hyvin-

vointivajeesta huolimatta ( Virtanen ym.2011 ). Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan asi-

akkaan ehdoilla toimimista, luottamusta, asiakkaan kunnioitusta sekä asiakkaalta palve-

lusta antaman palautteen kuuntelemista. Hoitopalveluja tuotettaessa lähtökohtana on 

asiakkaalta saatu palaute, tarpeet ja odotukset sekä palvelujen tuottajalle velvoitteen 

määritellä oikeudet palvelujen kohteena olevalle yksilölle. ( Gjevjon ym. 2013.)  

 

Sosiaali –ja terveydenhuollon asiakaslähtöisten palveluiden peruslähtökohtana on asi-

akkaan näkemys siitä, että käyttäjä on palvelutapahtumassa yksilö ,jonka itsemäärää-

misoikeutta tulee kunnioittaa koko hoito- ja palvelutapahtuman ajan. Itsemääräämisoi-

keuden kunnioitus liittyy ihmisarvoon ja sen tärkeys korostuu heikoimmissa asemassa 

olevien esimerkiksi vanhusten ja heidän omaistensa kohdalla eli se merkitsee asiakkaan 

mielipiteen huomioimista siinä mittakaavassa, jossa hän sen hetkisessä elämäntilantees-

saan kykeni välittämään. (Virtanen ym. 2011.)  

 

Asiakaslähtöisyyttä ovat myös asiakkaan erilaisten kodinhoitotapojen huomioiminen ja 

toteuttaminen. Työntekijöiden mukaan asiakaslähtöisyys on asiakkaan aitoa kohtaamis-

ta sekä läsnäoloa. Kotihoidon johdolle, työntekijöille ja asiakkaille kotihoidon asiakas-

lähtöisyys ja samansisältöisyys esiintyi ihanteena varsin samankaltaisina, mutta arjessa 

ihanne joutui niukkuuden ja työn rajaamisen vuoksi väistymään. (Kujala 2003, Anders-

son ym. 2004., Gjevjon ym. 2013.) 

 

Palvelutoiminnan tarkastelua ja palveluiden erittelyä kutsutaan palvelua saavan asiak-

kaan näkökulmasta asiakaslähtöisyydeksi ja asiakkaan mahdollisuus tehdä valintoja on 

osa sitä. Asiakaslähtöisesti toimivan organisaation toiminta suunnitellaan sieten, että 

keskiössä ovat palveluja saavan tarpeet ja voimavarat sekä se, että asiakas on voimiensa 

mukaan palveluiden tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa, toteutuksessa sekä palvelun 

vaikutuksen ja laadun arvioinnissa. Asiakkaat kokevat olevansa oman elämänsä parhaita 

asiantuntijoita ja parhaimmillaan asiakaslähtöisyys toteutuu käytännössä siten, että asia-
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kas voi kokea osallistuvansa hoidon tai palvelun toteuttamiseen tasavertaisena kump-

panina. (STM 2013:11 , Virtanen ym.2011.) 

 

Ikääntyneiden palveluissa asiakaslähtöisyys korostaa vanhuksen yksilöllisyyttä sekä 

asiakkaan tarpeenmukaisuutta. Kotihoitopalveluissa tämä merkitsee sitä, että palvelut 

tulee räätälöidä asiakkaalle yksilöllisesti standardipalvelujen sijaan. Tärkeätä on myös 

huomioida ikääntyneen itsemääräämisen, autonomian sekä valinnan vapauden oikeutus. 

Asiakaslähtöisen kotihoidon haasteita ovat asiakkaan oman elämänsä asiantuntijuuden 

voimistaminen ja toimintakulttuurin muuttamisen asiakkaan tarpeista lähteväksi tavoit-

teelliseksi toiminnaksi. Haasteena voidaan nähdä myös kotihoidossa toimivien esimies-

ten ja ammattihenkilöiden roolien sekä vastuiden selkiyttäminen ja tiedon kulun mene-

telmien kehittäminen.( Paasivaara 2002, Tepponen 2009.)  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa puhutaan asiakaslähtöisyydestä ja asiakaskeskeisyydes-

tä, mutta uudempi määritelmä on asiakasymmärryksen käsite eli asiakkaiden tarpeita 

määritellään palvelujen järjestäjistä käsin. Palvelujen työntekijät näkevät kuitenkin vai-

keuksia toteuttaa asiakkaiden toiveita nykyisissä organisaatiorakenteissa. Ikääntyneiden 

tarpeet ovat hyvin erilaisia asumisen, hoivan ja hyvinvoinnin palvelutarpeiden suhteen, 

sillä niiltä odotetaan kokonaisvaltaista hyvinvoinnin ja terveyden huomioimista sekä 

hoitamista. Palveluja tuottavilta organisaatioilta vaaditaankin muutosvalmiutta asiak-

kaiden muuttuvia tarpeita ja toiveita kohtaan. (Kaarakainen & Syrjänen 2012.) Asiakas-

tietoa tulisi syventää yksittäisen asiakkaan käyttäjäkertomuksen ymmärtämiseksi, koska 

siten voidaan parantaa asiakkaan tasolla olevia palvelukäytäntöjä sekä niiden vuorovai-

kutuksellisuutta. asiakkaasta saatavaa tietoa olisi hyödynnettävä ja analysoitava enne-

kuin siitä tulee asiakasymmärrystä. Asiakasymmärrys sisältää nykyisiä ja tulevia asiak-

kaita koskevan tiedon, jonka avulla pystytään tekemään laadukkaampia päätöksiä. 

Asiakasymmärryksen ollessa syvällistä, pystytään asiakkaan yksilöllisiä tarpeita yhdis-

tämään laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. (Virtanen ym.2011.) 

 

Asiakasymmärryksen lisäämiseksi organisaation sisällä on suuri merkitys organisaa-

tiokulttuurilla, johtamisella sekä työntekijöiden työtavoilla. Organisaatiossa asia-

kasymmärryksen kehittäminen ja ylläpitäminen vaativat työntekijöiden kouluttamista 
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informaation eteenpäin viemiseksi sekä järjestelmän kehittämistä asiakaslähtöisyyttä 

tukevaksi. Yhdessä näillä tuetaan asiakaslähtöistä toimintaa. (Kaarakainen & Syrjänen 

2012.)  

 

Asiakasymmärrys tukee asiakaslähtöisyyttä tukevan asiakasnäkemyksen syntymistä 

palveluita tarjoavaan organisaatioon. Laaja-alaisia kokonaisuuksia tai osa-alueita kehi-

tettäessä, asiakkaan asemointi suhteessa tietoon väestön palvelutarpeista, yhteiskunnan 

toimintapoliittisista linjauksista, taloudellisista realiteeteista ja yhteiskunnallisten arvo-

jen ja eettisten ohjeiden täytäntöön panosta merkitsee asiakasymmärrystä. (Virtanen 

ym.2011.) Seuraavassa kuvioissa on kuvattuna asiakasymmärryksen rooli. 

 

 

 

 

Kuvio 1. Asiakasymmärryksen rooli asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisessä ( Virta-

nen ym. 2011. ) 

 

Tulevaisuuden ikääntyneet ovat korkeammin koulutettuja, vaatimukset laadukkaille 

palveluille tiukkenevat asumisen, hoivan ja hyvinvoinnin palveluissa. Asiakasymmär-

Asiakkaiden toiminnan 
ymmärtäminen 

Kehttämiselle uudet 
koordinaatit 

Palveluprosessien-ja 
toiminnan kehittäminen 

Asiakaslähtöinen 
organisaatiokulttuuri 

Tahto ja kyky hyödyntää 
asiakastietämystä 

Asiakkaan 
kuuntelu,havainnointi,tiedon 

keräys 
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ryksen viemistä käytännön tasolle kuvaa valinnan vapauden lisääminen monin eri kei-

noin, silloin esimerkiksi palvelusetelit ja henkilökohtaiset varat mahdollistavat asiak-

kaasta lähtevien palveluiden kysynnän. (Kaarakainen & Syrjänen 2012.) Asiakaslähtöi-

sen kotihoidon kehittämishaasteita ovat asiakkaan oman elämänsä asiantuntijuuden 

voimistaminen ja toimintakulttuurin muuttamisen asiakkaan tarpeista lähteväksi tavoit-

teelliseksi toiminnaksi. Haasteena voidaan nähdä myös kotihoidossa toimivien ammat-

tihenkilöiden roolien ja vastuiden selkiyttäminen ja tiedon kulun menetelmien kehittä-

minen.( Paasivaara 2002, Tepponen 2009.) 

 

2.5 Kotihoidon asiakaslähtöinen johtaminen 

 

Vanhuspalvelulain mukaan jokaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä 

on oltava johtaja ja yksikön toimintaa on johdettava siten, että se tukee laadukasta asia-

kaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, kuntouttavan työotteen edis-

tämistä ja eri viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä sekä toimintatapojen kehit-

tämistä. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

ja terveyspalveluista 2012/980.) 

 

Asiakaslähtöisellä johtamisella tarkoitetaan asiakkaan, hänen kokemuksistaan sekä tar-

peistaan välittämistä.  Työyksiköissä asiakaslähtöisellä johtamisella on erilaisia merki-

tyksiä ja se on tilannesidonnaista sekä riippuvaista aina toimintaympäristöstään. Asia-

kaslähtöisyyden aste ja sisältö muuttuvat asiakkaan roolin, päätöksentekoon osallistu-

misasteen ja organisaation hierarkian mukaan. (Mertaniemi ym. 2011.) Kotihoidon joh-

taminen on monimutkaista, koska siinä lähijohtajalta vaaditaan kykyä huolehtia sekä 

asiakkaiden että hoitohenkilökunnan hyvinvoinnista. Hoitopalveluiden laadun hallinnan 

ja johtamisen yhteensovittaminen on hyvin haasteellista kotihoidon kontekstissa. (Gjev-

jon ym.2013.) 

 

 Lähijohtajalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa lähimpänä suorittavaa tasoa olevaa joh-

tamista. Lähijohtaja on tiedonvälittäjä ylimmän johdon visioiden sekä työntekijöiden 

arkitodellisuuden välillä. Asiantuntemus on oleellinen osa lähijohtajan ominaisuuksista, 

koska sen avulla lähijohtaja osaa ratkaista hetkessä muuttuvia monimutkaisia asioita ja 

tilanteita. Täten lähijohtaja pystyy vaikuttamaan palveluiden laatuun. Lähijohtajan odo-
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tetaan vastaavan lainsäädännöllisiin vaatimuksiin ja yhtäaikaisesti kehittämiskykyä työn 

sisällön sekä laadun osalta. Sosiaali- ja terveydenhuolto on yksi haasteellisimmista lähi-

johtajuuden aloista ja johtamistyön päämääränä onkin tukea sosiaali- ja terveydenhuol-

lon toiminnan tavoitteita, asiakaspalveluita, ammattihenkilöiden toimintaa ja väestön 

terveyden edistämistä.  (Nikkilä & Paasivaara 2007.)  

 

Asiakas on se tavallinen kansalainen, jonka hyvinvoinnin ja turvallisuuden vuoksi sosi-

aali- ja terveydenhuollon järjestelmä on aikoinaan luotu. Organisaation johdon vastuulla 

on se, että jokainen asiakasryhmä tulee oikeudenmukaisesti ja lainsäädännön mukaisesti 

huomioiduksi. Hyvinvointivaltion tehtävänä on huolehtia kansalaisista ja aito asiakkuus 

edellyttää yksilöllisten vaihtoehtojen tarjoamista palveluille. (Valkama 2009.) Asiakas-

lähtöisessä johtamisessa keskeisimmiksi osa-alueiksi nousevat ammatillisuus ja alan 

asiantuntijoiden johtaminen( Anderson ym.2007).  

 

Asiakkuuksien johtaminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollossa kykyä nähdä pal-

velutarpeet systeemisinä ja organisatoriset rajat ylittävinä kysymyksinä. Johtamisnäkö-

kulmasta asiakkuuksia voidaan tarkastella monen viitekehyksen kautta. Näitä näkökul-

mia ovat: johtamisosaaminen, johtamisjärjestelmät, asiakkuuden johtaminen prosessina 

ja johtajuus persoonallisena ominaisuutena sekä asenteena. (Virtanen ym .2011.) Sosi-

aali- ja terveystoimen lähijohdon vastuulla on, että he yhdessä henkilöstönsä kanssa 

vastaavat iäkkään henkilön oikeuksien ja osallisuuden toteutumisesta. Lisäksi heidän 

vastuullaan on se, että eri palveluyksiköiden toimintakulttuuri on iäkkäitä asiakkaita 

kunnioittava. (STM 2013:11)  

 

Asiakasymmärryksen keittämisessä johtajuudella on tärkeä rooli. Johtaminen ja asiakas-

lähtöisyyden edistäminen voidaan nähdä prosessina, jossa asiakas on mukana jokaisessa 

vaiheessa. (Virtanen ym.2011.) Kotihoidon lähijohtajilta vaaditaan palvelujen organi-

sointikykyä niin, että ne tukevat vanhusten elämäntilannetta ja kotona selviytymistä 

sekä elämänlaatua. Kotihoidon johtamisella on pyrittävä koordinoimaan ammattilaisten, 

vapaaehtoistoimijoiden, omaishoitajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden toiminnot 

sellaisiksi kokonaisuuksiksi, että ne tyydyttävät vanhuksen tarpeet ja mahdollistavat 

ikääntyneen asumisen kotona huonokuntoisuudesta huolimatta. Kotihoidon johtamisella 
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on koordinoitava palvelut organisaatioiden sisällä sekä eri palveluntuottajien toimintaa 

koko palvelujärjestelmän sisällä. (Tepponen 2009.) 

Kotihoitoa kehitettäessä ja johdettaessa joudutaan miettimään, mikä on kotona hoitami-

sen tarkoitus ja mikä siinä on ensisijaisesti asiakkaan mutta myös hänen omaisensa ja 

yhteiskunnan kannalta tavoiteltava hyvä ja arvokas asia. Aina ei ole helppoa tietää, mikä 

on hyvää ja oikeaa auttamista sekä mihin yhteiskunnan tärkeää panostaa. Hyvän koti-

hoidon toteuttamisen ohjaaja on kotihoidon eheyttämisen eli intregroinnin periaate. 

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että toimintaa organisoidaan ja johdetaan eheyttämäl-

lä ja sovittamalla yhteen monitahoisen palvelujärjestelmän toiminnot ylittämällä ja häi-

vyttämällä eri toimialojen, organisaatioiden, palvelujen, ammattiryhmien ja muiden 

toimijoiden rajapinnat. Asiakkaan näkökulmasta se tarkoittaa eheän ja asiakkaan tar-

peista lähtevän palvelukokonaisuuden muodostamista. (Muurinen & Raatikainen 2005, 

Tepponen 2009 , Gjevsjo ym.2013.) 

Asiakkaan näkökulmasta onnistunut kotihoito edellyttää riittävää apua ja oikea-aikaisia 

palveluja, jotka tukevat asiakkaan arkea kotona. Erilaiset näkemykset hoidon ja palve-

luiden tarpeesta niin työntekijöiden ja asiakkaiden välillä tai työntekijöiden kesken vai-

keuttavat sopivien palvelukokonaisuuksien löytämistä ja heikentävät palvelujen laatua. 

Ikääntyneiden uskotaan tulevaisuudessa olevan entistä aktiivisempia omaa hoitoaan 

koskevassa päätöksenteossa. Tämä vaati työntekijöiden asenteiden muutosta ja asiak-

kaan mukaan ottamista aidosti häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Dementiaa ja 

muita kognitiivisia sairauksia sairastavien asiakkaiden avun tarpeen arviointi on vielä-

kin haastavampaa. (Hammar 2009.)  

Kotihoitoa on johdettava sekä ohjattava tavoitteisiin nojaten, huomioiden paikalliset 

olosuhteet sekä monitahoinen palvelujärjestelmä. Ikääntynyttä on tuettava selviytymään 

kotona ylläpitämällä elämänlaatua sekä vahvistettava jäljellä olevia voimavaroja. Palve-

lut tulee eheyttää organisaatiomuutosten myötä, verkostoitumalla, sopimuskäytäntöjä. 

tehostamalla sekä moniammatillisella kuntouttavalla ja ennakoivalla työotteella. Hyvän 

kotihoidon malli on kuvattu seuraavan sivun kuviossa. (Tepponen 2009.) 
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Kuvio 2. Ikäihmisten  hyvän kotihoidon malli  (Tepponen 2009)  

Kotihoidon tavoitteet 

 

Ikäihmisen kannalta 

Kotona asuminen mahdollisimman pit-

kään. Hyväelämänlaatu.  

Tyytyväisyys elämään.  

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpito. 

 Hyvä koettu terveydentila. 

 

Palvelujärjestelmän kannalta 

Kalliiden epätarkoituksenmukaisten hoito-

jen käytön 

ehkäisy. Kustannusvaikuttavuus ja kus-

tannustenkasvun hillintä. 

 Integroidut palvelut. 

Kotihoidon toimintaperiaatteet 

 

Ikäihmisen kannalta 

Asiakas- ja tarvelähtöisyys. Riittävyys. 

Itsemäärääminen, 

itsenäisyys.  

Osallisuus ja osallistuminen. 

Voimavaralähtöisyys. 

 

Ikäihmisen ja palvelujärjestelmän kan-

nalta 

Ennakoivat ja ehkäisevät työotteet.  

Oikeudenmukainen saatavuus ja saavu-

tettavuus.  

Eheä palvelukokonaisuus. 

Kohdentaminen ensisijaisesti eniten 

apua tarvitseville. 

. 

 
Omatoimiset iäkkäät ja 

kertaluontoiset asiakkuudet 

Ennakoiva ja ehkäisevä 

kotihoito 

Palveluohjaus. Palvelutar-

peen 

ennakointi. 

Ehkäisevät kotikäynnit. 

Ikä- tai seniorineuvolat. 

Psykososiaalinen 

tuki. Taloudellinen 

tuki. Asunnon muutostyöt. 

Vertaistukiryhmät. 

Vapaaehtoistyö. 

Kodin- ja puutarhan 

hoito. Liikunta: fyysisen 

kunnon hoito, tasapaino- 

ja voimaharjoitukset, 

senioritanssit. 

Kulttuuri-, taide- ja käsi-

työharrastukset. 

Harrastuspiirit 

ja kerhot 

ym. Järjestö- ja seurakunta-

toiminta 

Vähän apua tarvitsevat 

iäkkäät ja lyhytaikaiset 

asiakkuudet 

Yksittäiset palvelut ja 

tilapäinen kotihoito 

Yksilökohtainen palveluoh-

jaus. 

Tukipalvelut: siivous-, 

turva- ja ateriapalvelut. 

Päivätoiminta. 

Muut harrastusryhmät. 

Lääketieteelliset tutkimukset 

ja hoidot. Kuntoutus. 

Psykososiaalinen 

tuki. Taloudellinen tuki. 

Asunnon muutostyöt. 

Liikunta: fyysisen kunnon 

hoito, tasapaino- ja 

voimaharjoitukset, seniori-

tanssit. 

Kulttuuri-, taide-, 

ja käsityöharrastukset. 

Vertaistukiryhmät. 

Muu vapaaehtoistyö. Järjes-

tö-ja seurakuntatoiminta. 

Paljon apua tarvitsevat 

iäkkäät ja jatkuva asiakkuus 

Jatkuva kotihoito 

Yksilökohtainen palveluoh-

jaus. 

Tukipalvelut. 

Kodinhoitoapu. Hoiva, 

apu päivittäisessä elämässä. 

Lääketieteelliset 

tutkimukset ja hoidot. 

Päivätoiminta, toiminta-

ryhmät. 

Toimintakyvyn 

tuki ja kuntoutus. Psy-

kososiaalinen 

tuki. Taloudellinen 

tuki. Mielekäs 

tekeminen päivittäin. 

Asuntojen muutostyöt. 

Kulttuuriset työmuodot. 

Liikunta: fyysisen 

kunnon hoito, tasapaino- 

ja voimaharjoitukset, 

senioritanssit. 

Kulttuuri-, taide- ja käsityö-

harrastukset. 

Erittäin paljon apua 

tarvitsevat iäkkäät ja 

jatkuva asiakkuus 

Tehostettu kotihoito 

Yksilökohtainen palveluoh-

jaus 

ja tukipalvelujen, 

jatkuvan hoivan ja 

hoidon lisäksi kotisairaala-

hoito 

tai tehostettu 

kotisairaanhoito ja tehostettu 

kuntoutus ja 

saattohoito Psykososiaalinen 

tuki. Taloudellinen 

tuki. Mielekäs tekeminen. 

Kulttuuriset työmuodot. 

Asunnon muutostyöt. 

Liikunta, fyysisen 

kunnon hoito, tasapaino- 

ja voimaharjoitukset, 

senioritanssit. 

Kulttuuri-, taide- ja käsityö-

harrastukset. 

Kotihoidon ydintehtävät asiakasryhmittäin  

                                                           Tulokset 
Asiakkan kannalta                                                                                        Järjestelmän ja yhteiskunnan kannalta 
Koettu hyvä elämänlaatu, tyytyväisyys elämään.                                          Kustannusvaikuttavat palvelut. 

Fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaalisen                                       Kustannusten kasvun hillintä. 

toimintakyvyn säilyminen ja paraneminen                                                      Eheä eli integroitu palvelukokonaisuus 

Terveydentilan säilyminen tai paraneminen.                                                   Hyvinvoivat työntekijät. 
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2.6Asiakaslähtöisen johtamisen arvot  

 

 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavat lainsäädännön lisäksi eettiset normit ja hyvin-

vointiyhteiskuntaan liittyvät arvot, joita ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, inhimilli-

syys, ihmisarvon kunnioittaminen ja heikompien tukeminen. Asiakkaan näkökulmasta 

sosiaali- ja terveysalan johtajalta odotetaan eettisen koodin vahvaa tuntemusta sekä yh-

teiskunnallisten arvojen ja johtamisen osaamista. (Valkama 2009.) Asiakaslähtöisyys 

voidaan nähdä sosiaali- ja terveysalalla arvoperustana koko toiminnalle, jonka mukaan 

asiakas kohdataan ihmisarvoisena yksilönä hyvinvointivajeesta huolimatta. Asiakasläh-

töisyydessä täytyy huomioida, ettei palveluita järjestetä ainoastaan organisaation tar-

peista lähtien vaan asiakkaan tarpeista lähtien mahdollisimman toimiviksi ja palvelu-

toiminnan tulisi olla vastavuoroista. (Virtanen ym.2011.) 

 

Asiakaslähtöinen johtaminen linkittyy terveydenhuollon tehokkuuteen, joka on yhtey-

dessä arvosidonnaisuuteen ja asiantuntijuuden korostumiseen ( Mertaniemi ym.2011). 

Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena onkin tunnistaa erilaiset asiakkuudet sekä nii-

den merkitykset organisaation toiminnalle (Valkama 2009). Asiakkuusjohtaminen nä-

kyy johtamisen eri tasoilla, kyseessä on johtajien välisestä työnjaosta asiakaslähtöisyyt-

tä edistettäessä. Ylimmän johdon tehtävään kuuluu tahdon muodostamisen ohella peri-

aatteellisten linjausten tekeminen sekä päätöksenteosta huolehtiminen. (Virtanen 

ym.2011.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon luonteeseen liitetään usein pakkoasiakkuus, joka asettaa 

toisinaan jyrkkiä rajoja asiakkaan osallistumiselle sekä vaikuttamiselle. Tämä ei saisi 

kuitenkaan toimia asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen esteenä. Asiakaslähtöisen 

palvelun näkökulmasta konsensus on toiminnan päämäärä ja vastuun asiakaslähtöisessä 

toiminnassa päätöksistä kantavat asiakas ja hoitava taho yhdessä. (Virtanen ym.2011.) 

Ikääntyneen väestön osallisuudella tarkoitetaan heidän mahdollisuuttaan olla vaikutta-

massa yhteisön toimintaan sekä palvelujen kehittämiseen (STM 2013:11). Osallisuus 

määritellään asiakkaan kokemusulottuvuutena, joka sisältää asiakkaan mielipiteen kuu-

lemisen ja vaikuttamisen turvaavan ajatuksen. Osallisuus antaa asiakkaalle mahdolli-

suuden vaikuttaa asiakaslähtöisyyden sisältöön. Nämä käsitteet yhdessä luovat teoreetti-
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sen pohjan asiakaslähtöisyydelle. Teorian tavoitteena on vastata asiakkaiden odotuksiin 

siten, että hoidon asiakaslähtöisyys sekä asiakkaan kokema osallisuus toteutuvat. (Kuja-

la 2003.) 

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden eettiset ohjeistukset antavat pohjan asiakasläh-

töisille arvoille. Ohjeet korostavat terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä ja kärsi-

myksen lievittämistä sekä asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä ammattihenkilön mah-

dollisuuksia järjestää asiakkaalle tilaisuus osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätök-

sentekoon. (Suomen sairaanhoitajaliitto 1996.) Lääkärin eettisissä ohjeissa lääkärin vel-

vollisuus on suojata ihmiselämää ja lievittää kärsimystä ja pitää päätavoitteenaan edistää 

terveyttä ja sen saavuttamista (Suomen lääkäriliiton eettiset ohjeet 1988). 

 

Sosiaalialan ammatilliset ohjeistukset korostavat hyvää hallintotapaa eli julkisen sekto-

rin tuottamaa tai valvomaa palvelua kansalaisille, joka täyttää demokraattisuuden, lailli-

suuden, tasapuolisuuden sekä läpinäkyvyyden periaatteet. Ammattilaisen on omista ar-

voistaan ja valinnoistaan huolimatta kunnioitettava ja edistettävä asiakkaan oikeutta 

tehdä omat valintansa, kuitenkin siten, ettei tämä uhkaa muiden oikeuksia tai etuja. Li-

säksi ammattilaisen on edistettävä asiakkaansa osallisuutta, joka lisää hänen mahdolli-

suuksiaan vaikuttaa elämäänsä koskeviin toimiin ja päätöksiin, pyrkimyksenä parantaa 

asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Asiakkaalla 

on myös oikeus tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti yksilönä, osana perhettään sekä 

osana yhteisöään ja yhteiskuntaa. Asiakkaalla on myös oikeus yksityisyyteen ja ammat-

tilaisen tulee kunnioittaa luottamuksellista asiakassuhdetta. ( Talentia: Etiikkaopas 

2012.) 

  

Asiakaslähtöiseen toimintaan asennoituminen ilmenee henkilöstön, esimiesten ja johdon 

käyttäytymisessä sekä retoriikassa eli miten siinä asiakkaasta ja henkilöstön roolista 

keskustellaan. Johtamisen keinoin on mahdollista vaikuttaa tähän edistämällä ja ylläpi-

tämällä arvoja, jotka tukevat asiakaslähtöisyyttä. (Virtanen ym.2011.) Asiakassuhde on 

merkityksellinen työntekijöille, koska se linkittyy työn tavoitteiden saavuttamiseen ja 

asiakkaiden oikeuksiin. Lisäksi asiakassuhde mahdollistaa ammatillisuuden ja siihen 
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sisältyvän dialogisen vuorovaikutuksen. Sillä on vaikutusta hyvinvointityön arvoihin ja 

eettisyyteen sekä hyvin toimivaan organisaatioon. Työntekijänäkökulmasta asiakasläh-

töisyyden mahdollistuminen lisää työhön sitoutumista. Hyvistä asiakassuhteista seuraa 

hyvää sekä laadukasta hoivaa ja hoitoa sekä mielekkyyttä työhön. Organisaation toi-

minnassa se lisää tehokkuutta ja tuottavuutta, koska hyvin toimiva organisaatio mahdol-

listaa kokonaisvaltaisen ja vastuullisen hoitamisen. (Wallin 2012.) 

 

Johtoryhmätyöskentelyllä on tärkeä merkitys asiakaslähtöisten arvojen ja asenteiden 

sekä toimintakulttuurin levittämisessä. Lähijohtajien verkostoituminen on tärkeää, kos-

ka heidän tason johtamishaasteet ja -ongelmat ovat hyvin erityisiä, sillä lähijohtajien työ 

sisältää ylimmästä johdosta tulevien toiveiden ja vaatimusten ristiriitojen sekä käytän-

nön tason työn välittämisen. (Virtanen ym. 2011.) 

 

Organisaation sisällä asiakaslähtöisyys ulottuu keskinäisenä sisäisen asiakkuuden ym-

märtämisenä eli sen lähtökohta on organisaation sisäisten ryhmien välillä vallitsevien 

toimintatapojen muuttaminen. Työntekijöiden keskinäinen arvostus, ammattitaidon 

hyödyntäminen sekä kanssakäyminen ovat organisaation sisäisiä keskeisiä toiminnalli-

sia arvoja. Johtajan rooli on ensisijaisesti asiakaspalvelijan rooli, sillä hän raivaa esteet 

työntekijöidensä asiakaslähtöisen toiminnan ja kehittämisen edestä. (Virtanen 

ym.2011.)Asiakaslähtöisessä organisaatiossa päätöksiä tekevä taho on asetettava mah-

dollisimman lähelle asiakasta. Asiakaspalautteen hyödyntäminen on tärkeää, koska sen 

avulla saadaan tietoa asiakkaiden keskeisistä toiveista palveluiden suhteen niiden avulla. 

( Appelbaum  ym. 2010. ) 

 

Palveluorganisaation rakenteelliset tekijät asettavat haasteita asiakaslähtöisten arvojen 

toteutumiselle, koska ne saattavat estää asiakkaan osallistumismahdollisuudet päätök-

sentekoon. ( Koukkari  2010, Owusu-Frimpong ym. 2010.)Asiantuntijoiden asenteilla 

on myös vaikutuksia asiakaslähtöiseen johtamiseen ja ne asettavat haasteita palvelupro-

sessien toteutumiselle ( Koukkari 2010). 
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Tulevaisuuden ikääntyneet ovat korkeammin koulutettuja, vaatimukset laadukkaille 

palveluille tiukkenevat asumisen, hoivan ja hyvinvoinnin palveluissa. Asiakasymmär-

ryksen viemistä käytännön tasolle kuvaa valinnan vapauden lisääminen monin eri kei-

noin, silloin esimerkiksi palvelusetelit ja henkilökohtaiset varat mahdollistavat asiak-

kaasta lähtevien palveluiden kysynnän. (Kaarakainen & Syrjänen 2012.) Kotihoidon 

esimieheltä vaaditaankin erityistä taitoa ymmärtää asiakasta, kyetä vastaamaan asiak-

kaan odotuksiin resurssien puitteissa sekä kehittämään kotihoidon palveluita asiakasläh-

töisemmiksi. Kotiin annettavien palveluiden kehittämiseksi on hyvä tietää millaista tu-

kea vanhukset tarvitsevat arjessaan. Vuotin(2012) tutkimuksessa ikääntyneiden tulevai-

suudenkuvana muodostui sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdolliset toimintaympäristöt 

teknologia-avusteisina  palveluverkostoina, yhteisöllisinä palvelukeskuksina sekä per-

hekeskeisinä asumisympäristöinä. 
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3.YHTEENVETO  TUTKIMUKSEN TEOREETTISESTA PERUS-

TEISTA 

 

Kotihoidon palvelut sisältävät asiakkaalle tarjottavat kotiapu ja- sairaanhoidolliset pal-

velut. Palvelut pyritään järjestämään asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaan mah-

dollisimman yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti. Kotihoidon lähijohdon tehtävänä on joh-

taa kotihoidon toimintaa asiakaslähtöisesti. Asiakaslähtöinen johtaminen ja kotihoidon 

toiminnot perustuvat asiakaslähtöisen johtamisen arvoihin (kuvio 2.). 

 

 

 

 

Kuvio2. Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista perusteista 

 

 

 

Kotihoitopalvelut: kotisairaanhoito ja 
kotiapu 

Koitohoidon asiakas: ikääntynyt, 

 kotona asuva palveluiden käyttäjä 

Asiakaslähtöisyys/asiakasymmärrys 
kotihoidossa: asiakkaan palvelutarpeista 

ja voimavaroista lähtevät palvelut 

Asiakaslähtöinen johtaminen: kotihoidon 
lähijohtajan arjen johtajuus 

Kotihoidon 
asiakaslähtöisen 
johtamisen arvot 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusotteeksi valittiin laadullinen tutkimus ja menetelmänä 

käytettiin teemahaastattelua, joka sopii hyvin käytettäväksi tilanteissa, joissa halutaan 

selvittää heikosti tiedostettuja asioita: arvostuksia, ihanteita ja perusteita sekä erilaisia 

ilmiöitä. (Polit & Beck 2008.) Tässä tutkimuksessa haluttiin tietoa siitä, millä tavoin 

kotihoidon lähijohtajat kuvailivat asiakaslähtöisen johtamisen arvoja. Laadullisen tut-

kimuksen avulla ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan ymmärtämään jotakin toimintaa 

tai antamaan mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Tämän vuoksi on tärkeää, että henkilöt, 

jotka osallistuvat haastatteluun tietävät tai heillä on paljon kokemusta tutkittavasta ilmi-

östä. (Polit & Beck 2012.) Tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena olivat lähijohta-

jien asiakaslähtöiset arvot, jotka luovat perustan heidän arjen johtajuudessa toimimi-

seen. 

 

4.2 Tutkimuksen kohderyhmä  

 

Tutkimukseen osallistuvat kotihoidon (N=10) lähijohtajat valittiin harkinnanvaraisen 

otannan avulla kuudesta eri kunnasta tai kaupungista. Harkinnanvaraista otantaa voi-

daan käyttää silloin, kun pyritään saavuttamaan tiedonantajat, joilla oletetaan olevat 

parhaat tiedot tutkittavasta ilmiöstä.  Otoksen määrälle ei ole määritelty tarkkaa sääntöä. 

Otoksen määrän voidaan katsoa olevan sopiva silloin, kun aineisto alkaa toistamaan eli 

saturoimaan  itseään eli uutta tietoa ei enää aineistosta nouse. Aineiston määrä on kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa tutkimuskohtainen eli vastauksia tarvitaan juuri niin paljon, 

kuin aiheen kannalta on välttämätöntä. (Polit Beck 2012.) Valintakriteerinä haastatte-

luun oli lähijohtajan aseman lisäksi se, että haastateltavalla tuli olla sosiaali- tai terveys-

alan esimiestutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto perustutkinnon lisäksi. Ko-

tihoidon asiakaslähtöisen johtamisen parhaita asiantuntijoita ovat kotihoidon lähijohta-

jat, jotka työskentelevät välillisessä yhteydessä asiakkaiden kanssa henkilöstön välityk-

sellä ja heillä on merkittävä tehtävä asiakaslähtöisten prosessien kehittämisessä. 
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4.3 Aineistonkeruuprosessi 

 

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna puolistrukturoitua haastattelurunkoa apuna 

käyttäen. Tutkimuksessa haastateltiin kuuden eri paikkakunnan kymmentä(N=10) koti-

hoidon lähijohtajaa. Puolistrukturoidulla haastattelurungolla haastattelija pystyy varmis-

tamaan aiheiden tarkan pysyvyyden ja ne aiheet johdattelevat laadullista haastattelua. 

Haastattelija suunnittelee pääaiheet, jotka ovat lista kysymyksiä aiheesta. Haastattelijan 

tehtävänä on antaa haastateltavan puhua vapaasti aiheista ja kertoa oman tarinansa omin 

sanoin. Teemahaastattelu on silloin hyvä tutkimusmenetelmä, kun halutaan selvittää 

heikosti tiedostettuja asioita: arvostuksia, ihanteita ja perusteluja. Haastattelu pohjautuu 

ennalta valikoituihin teemoihin. (Polit & Beck 2008.) Teemahaastattelu valittiin mene-

telmäksi tähän tutkimukseen, koska haluttiin saada selville kotihoidon lähijohtajien ar-

vostuksia ja käsityksiä asiakaslähtöisessä johtamistyössään. 

 

 Teemahaastattelu haastattelu etenee etukäteen valittujen aihetta koskevien teemojen ja 

niitä tarkentavien kysymysten mukaisesti. (Polit & Beck 2008.)  Teemahaastattelurunko 

laadittiin kotihoidon asiakaslähtöisen johtamisen kontekstista. Teemahaastattelun run-

gon laadinnassa käytettiin apuna Mertaniemi ym.(2011) asiakaslähtöisen johtamisen 

painopisteet terveysalalla - tieteellistä artikkelia. Haastatteluteemoja  ( liite 1) oli neljä: 

haastateltavan taustatiedot, haastateltavan käsitykset asiakaslähtöisestä johtamisesta, 

asiakaslähtöisen johtamisen arvot sekä asiakaslähtöisten arvojen toteutuminen kotihoi-

dossa. Lisäksi haastattelun lopussa oli mahdollisuus esittää ajatuksia liittyen asiakasläh-

töiseen johtamiseen tai sen arvoihin. Teemahaastattelu kuvaillaan luottamukselliseksi 

vuorovaikutustilanteeksi haastattelijan ja haastateltavan välillä. Haastattelu on ennalta 

suunniteltua, haastattelija ohjaa tilannetta ja joutuu tavallisesti motivoimaan haastatelta-

vaa ja ylläpitämään hänen motivaatiotaan. Haastateltavan on voitava luottaa siihen, että 

annettuja tietoja käytetään luottamuksellisesti. (Polit & Beck 2008.)  

 

Yksilöhaastattelu on haastattelijalle helpompi hallita, koska siinä pystyy esittämään 

haastateltavalle teemoihin liittyviä lisäkysymyksiä (Polit&Beck 2012). Haastateltavien 

esimiehiin oltiin yhteydessä jo aiemmin anottu tutkimusluvat (liite2) sekä saatu haastat-

teluihin osallistuvien nimet ja yhteystiedot. Haastateltaviin otettiin yhteyttä puhelimitse 
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ja sovittiin haastattelun ajankohdasta. Haastateltaville lähetettiin sähköpostitse ennen 

haastattelua kirje, jossa kerrottiin tutkimuksen taustasta ja tarkoituksesta lyhyesti, haas-

tatteluteemoja ei kirjeessä mainittu (liite 3). Ennen haastattelun alkua haastattelija kertoi 

taustatietoja itsestään sekä tutkimuksesta, lisäksi haastateltavat allekirjoittivat kirjallisen 

suostumuslomakkeen haastatteluun (liite 4). 

 

Tämän tutkimuksen haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina sovituissa paikossa 

marras-joulukuun 2013 aikana ja yksi haastattelu tammikuussa 2014. Yhdeksän haastat-

telua toteutettiin kotihoidon eri toimipisteissä haastateltavien työhuoneissa ja yksi haas-

tattelu toteutettiin haastateltavan kotona. Ensimmäinen haastattelu tehtiin pilottihaastat-

teluna, mutta sen aineisto otettiin mukaan tutkimukseen. Haastateltavat olivat varanneet 

rauhallisen hetken ja keskeytyksiä ei tullut haastatteluille. Kaikki haastattelut nauhoitet-

tiin nauhurilla sekä tablettitietokoneen muistiin.  

. 

4.4 Aineiston analyysi 

 

Nauhoitetut haastattelut auki kirjoitettiin eli litteroitiin sanatarkasti pian haastattelujen 

jälkeen ja samalla perehdyttiin aineistoon syvällisemmin. Siten oli helpompi muistaa 

haastateltavan vastauksia ja haastattelun tunnelmaa. Haastattelut kestivät 12 minuutista 

35 minuuttiin. Aukikirjoitettuna haastatteluaineistoa kertyi 35 sivua, fonttina Arial, ko-

ko: 12 ja riviväli 1,0. Puhtaaksi kirjoittaminen tarkoittaa aineiston kääntämistä tekstiksi  

(Lincoln & Guba 1985). 

 

Terveystieteellisen laadullisen tutkimuksen aineistoa järjestellään, tiivistetään ja tämän 

prosessin aikana aineisto muuttuu tutkittavan ilmiön teoreettiseksi kuvaukseksi (Lin-

coln& Guba 1985). Haastattelut analysoitiin laadullisen tutkimuksen sisällön analyysin 

menetelmin eli dokumentteja analysoitiin systemaattisesti ja objektiivisesti. Tutkimustu-

lokset raportoidaan analyysissä muodostetun käsitejärjestelmän avulla ja kuvataan eri 

kategorioiden sisällöt (Polit & Beck 2008). Induktiivisella sisällön analyysillä pyritään 

muokkaamaan kvalitatiivisen tutkimuksen kohteena oleva ilmiö käsitteelliseen muotoon 

(Polit & Beck 2012). Induktiivisessa sisällön analyysissä analysoitavana voi olla sana, 
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lause tai lausuma ja siinä voidaan etsiä myös piilevää tai ilmeistä sisältöä (Elo & Kyn-

gäs 2008). 

 

Tämän tutkimuksen haastattelut luettiin läpi useaan kertaan ja alleviivattiin asiakasläh-

töisen johtamisen arvoihin liittyviä keskeisiä sanoja ja lauseita. Haastattelut koodattiin 

numeroilla ja aineistosta kerättiin yksitellen kotihoidon asiakaslähtöisen johtamisen 

arvoihin liittyviä liittyviä ilmaisuja ja sanoja. Haastateltavien lauseet ja sanat kerättiin 

tietokoneelle tehtyyn taulukkoon, luokitellen samaan kategoriaan kuuluvia sanoja ja 

asioita. Analyysin edetessä lauseita pelkistettiin ensin alakategorioiksi ja sitten yhdistet-

tiin yläkategorioiksi (liite 5). Luokittelua pidetään aineiston järjestämisen yksinkertaise-

na muotona ja aineistolähtöisessä analyysissä pyritään luomaan tutkimusaineistosta teo-

reettinen kokonaisuus (Polit & Beck 2012). 

 

Sisällön analyysin tavoitteena on tuottaa tietoa tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä 

kerätyn aineiston avulla. Sisällönanalyysi on perustyöväline kaikessa laadullisten tutki-

musten analysoinnissa ja sen avulla pystytään analysoimaan dokumentteja systemaatti-

sesti: järjestellä ja kuvata tutkimusaineistoa. (Polit & Beck 2012.) Induktiivista sisällön 

analyysiä in hyvä käyttää silloin, kun tutkittavasta ilmiöstä ei ole tehty lainkaan tai siitä 

on vain vähän tutkimustietoa (Elo& Kyngäs 2007). Tässä tutkimuksessa sisällön ana-

lyysi oli perusteltu menetelmä, koska aiemmin ei ole tutkittu kotihoidon lähijohtajien 

käsityksiä asiakaslähtöisen johtamisen arvoista. 

 

4.5 Tutkimuksen eettiset kysymykset 

 

Laadullisessa tutkimuksessa eettiset kysymykset koskettavat koko tutkimusprosessia eli 

tutkijaa, aineistoa, erityisesti laatua ja sisältöä, tulosten esittämistä ja aineiston analyysia 

(Polit&Beck 2012).Etenen säätämien hyvien tutkimuskäytäntöjen mukaan tutkijan pitää 

noudattaa tutkijayhteisön tunnustamia toimintatapoja, rehellisyyttä, huolellisuutta ja 

tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa, esittämisessä sekä tutkimusten ja 

niiden tulosten esittämisessä. Lisäksi ohjeiden mukaan tutkijan pitäisi noudattaa tutki-

muksen kriteerien mukaisia ja eettisiä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetel-



27 

 

miä. Tieteelliseen hyvään käytäntöön kuuluu myös se, että tutkimus on suunniteltu, to-

teutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle esitettyjen vaatimusten 

mukaisesti. (Hyvä tieteellinen käytäntö 2002, Polit & Beck 2012.) 

 

Tutkimusluvat haettiin jokaisesta organisaatiosta erikseen. Tutkimuksen alussa otettiin 

sähköpostilla tai puhelimitse kunkin kunnan tai kaupungin vanhustyöstä vastaavaan 

esimieheen ja tiedusteltiin heiltä oman paikkakunnan kotihoidon esimiesten mahdolli-

suuksia osallistua tutkimushaastatteluun. Lisäksi selvitettiin, onko kotihoidon esimiehel-

lä tutkimukseen vaadittavaa johtamiskoulutusta. 

 

Kaikille haastateltaville laadittiin kirjelmä, jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoitus, miksi 

aineistoa kerätään, kuka tutkii ja ketkä ohjaavat tutkimusta sekä mitä organisaatioita 

edustetaan.  Haastatteluaineisto säilytettiin lukitussa kaapissa, lisäksi tutkimusaineisto ja 

nauhoitteet hävitetään tutkielman valmistuttua. Pelkät eettiset normit eivät selitä sitä, 

mitä tieteelliseltä tutkimukselta vaaditaan vaan oikeastaan sitä, mitä tiede vaatii tutkijal-

ta. Olennaisena tutkimusetiikan osana ovat tieteestä itsestään määräytyvät eettiset nor-

mit. Tieteen omat velvoitteet, erityisesti rehellisyys, sisältyvät hyvän tieteellisen käy-

tännönohjeisiin, mutta nämä ohjeet eivät kuitenkaan kata tieteen eettisiä vaatimuksia. ( 

Hirvonen 2006.) 

 

 Haastateltavilta saatujen tietojen kaksi keskeistä käsitettä ovat luottamuksellisuuden 

sekä anonymiteetin säilyminen koko tutkimusprosessin ajan. Tutkijalla tulee olla kykyä 

ja herkkyyttä arvioida oman tutkimuksensa eettiset ongelmakohdat. Eettisten ongelmien 

tunnistaminen ja välttäminen vaatii tutkijalta ammattitaitoa ja eettisten sääntöjen tunte-

musta. (Polit & Beck 2012.) Laadullisen tutkimuksen haaste on anonymiteetin säilymi-

nen. Tällaisessa tutkimuksessa tutkijan on tärkeää tuoda esille se, että tutkimus tehdään 

luottamuksellisesti. Haastattelussa oleville olisi myös tärkeä korostaa sitä, ettei heitä 

tunnisteta avatuista haastatteluteksteistä. Tutkijalla on tässä suuri haaste kirjoittaa auki 

haastattelut siten, ettei ketään tunnisteta teksteistä. Vanhustyön esimiehille lähetettiin 

tutkimussuunnitelma tutkimusluvan hakemista varten. Tutkimuslupien saaminen vei 

aikaa muutamasta päivästä kolmeen viikkoon. Lisäksi tutkimukseen osallistuville selvi-
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tettiin heidän asema ja oikeudet /suostumus (vapaaehtoisuus) sekä anonymiteetin säily-

minen koko tutkimusprosessin ajan.  
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5.TUTKIMUSTULOKSET  

5.1 Haastateltavien taustatiedot 

 

Haastatteluun osallistuvien kotihoidon esimiesten(N=10) iät vaihtelivat 28- 61 vuoden 

välillä. Heidän koulutustaustat vaihtelivat: geronomi yamk, sosiaaliohjaaja, sosionomi 

amk, sosionomi yamk, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja amk ja terveystieteiden kandi-

daatti. Kaikilla oli perustutkinnon lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon esimieskoulutus 

tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto suoritettuna. Työkokemukset haastateltavilla 

vaihtelivat 5-vuodesta 34 vuoteen. 

 5.2 Kotihoidon asiakaslähtöisen johtamisen moniulotteinen arvoperusta 

 

5.2.1. Asiakaslähtöisyys arvona  

 

Asiakkaista lähteviä lähijohtamisen arvoja kuvattiin monimuotoisesti. Kotihoidon lähi-

johtajat kuvasivat asiakaslähtöisyyttä omana arvonaan eli asiakkaat ovat siinä keskiös-

sä arvona, josta kaikki johtamisen perusta lähtee. Asiakaslähtöisyys koettiin johtamis-

työssä itsestäänselvyydeksi, koska asiakasta palvellaan hänen kotiinsa ja sen kuvattiin 

olevan sopimukseen perustuvaa työtä. Asiakaslähtöisen johtamisen tavoitteeksi kuvat-

tiin se, että asiakas saa oikea-aikaista ja oikeanlaista palvelua yksilöllisten tarpeiden 

mukaan.  

 

Mä tietysti ajattelen, että asiakaslähtöinen johtaminen on se punainen    

lanka ilman muuta, että tota ..se on se tähtiajatus, ne asiakkaat, siitä se 

kaikki lähtee.. miten sitten esimiehenä tekee itse asiakastyötä tai asiakas-

kontaktit niin ne ovat vahvasti asiakaslähtöisiä. 

Pyrin kartoittamaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti sen tilanteen, että 

asiakas saisi sellaista palvelua, kuin haluaa ja tarvitsee. 

Mä lähden yleensä siitä, että asiakkaan tarpeet ja toiveet tulevat kuulluksi       

ja niitä kunnioitetaan.. ja se asiakas saa ne palvelut  oikea-aikaisesti ja 

oikeanlaisina muotoina, että jokainen kohdataan omanlaisena persoonana 

yksilöllisesti. 

 

  

Asiakaslähtöisyys arvona ohjasi lähijohtajan arjen työtä: alkukontaktia asiakkaan kans-

sa, hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaa, koko työn suunnittelua sekä tiimeissä tapah-
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tuvan työn suunnittelua kautta linjan. Johtamistyössä asiakkaan nähtiin olevan keskiössä 

ja kaikki muu rakentuu sen ympärille eli asiakkaasta lähdetään liikkeelle huomioiden 

kuitenkin taloudelliset resurssit. Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa lähijohtajalle tunteen, 

että joutuu kamppailemaan omantunnon sekä oman arvomaailman kanssa mietittäessä 

voiko asiakkaalle sanoa, että tiettyjä palveluita ei järjestetä vaikka tiedetään niiden ole-

van tarpeellisia. Lähijohtaja joutuu arvottamaan työtään koko asiakaspalveluprosessin 

ajan ja miettimään asiakkaan parasta, joihin kotihoidon rajallisilla resursseilla kyetään 

vastaamaan. 

 

Päivittäin mun työstä tämä asiakaslähtöisyys se, että miten asiakas tulee 

tyytyväiseksi ja saa hyvää palvelua löytyy tavalla tai toisella, että se on 

semmonen tähtiajatus. 

Mulle on tosi tärkeetä se, että miten asiakas tulee tyytyväiseksi ja saa hy-

vää palvelua. 

Mää puhun työntekijöillekin sitä, että se asiakas on siellä keskiössä ja   

kaikki muu rakentuu sen ympärille ja niinku siitä lähdetään liikkeelle. 

 

Asiakaslähtöisyys arvona ohjasi lähijohtajan työtä ja sitä kuvattiin omana vahvana ideo-

logiana, joka vie työtä eteenpäin sekä lähijohtajan omassa työssä, koko omassa organi-

saatiossa, perusturvapalveluissa ja koko kunnassa kautta linjan. Lähijohtajan tehtävänä 

oli nähdä ontumisen kohdat asiakaspalveluiden prosesseissa ja lähteä kehittämään niitä 

huomioiden asiakas ja työntekijät. Palveluiden kehittämistyöllä nähtiin olevan vaikutuk-

sia palveluiden laatuun.  

 

Itsellä on vahva se ideologia ja voin vahvasti sanoa, että nämä arvot vie-

vät mun työtäni eteenpäin sekä mulla ,mun organisaatiossa, koko perus-

turvassa ja koko kunnassa.Sitten mä yritän nähdä ne ontumisen kohdat  ja 

tekeen muutoksia niin kaikki ne palvelevat …mun lähtökohta on se,että 

mikä palvelee asiakasta palvelee myös työntekijän jaksamista ja että ne 

näkyisi niin kuin asiakkaalle palvelun laatuna. 
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Asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan tarpeiden huomioimista kuvattiin myös päivittäisinä 

pieninä asioina. Asiakkaiden kanssa neuvotellaan miten käynnit järjestellään, mitä teh-

dään. Johtamisessa asiakaslähtöisyys nähtiin siten arvopohjana, joka on lähtökohtana 

asiakaslähtöisessä johtamisessa ja sillä on monta eri merkitystä lähijohtajal-

le.Lähijohtajat arvottivat työtään päivittäin ja työtä toteutettiin  asiakaslähtöisten arvo-

jen pohjalta. 

 

Mun ajattelussa sanalle asiakaslähtöisyys on hyvin monta synonyymiä: 

itsemääräämisoikeus ja osallisuus.. asiakastyytyväisyyskin sitä liippaa. 

   

Päivittäin tämä asiakaslähtöisyys mun työstä  löytyy tavalla tai toisella. 

 

Lähijohtajat toivoivat, että asiakaslähtöisyys olisi joka paikassa palveluissa näkyvillä. 

Varsinkin maalaispitäjissä sen todettiin olevan näkyvämpää kuin isoissa kaupungeissa, 

joissa johtajat ovat hyvin etäällä asiakkaista, eivätkä he kohtaa juurikaan asiakkaita kas-

vokkain. Lähijohtajien omaan asiakaslähtöiseen ajatteluun vaikutti oman esimiehen 

näkemys asiakaslähtöisestä palvelusta ja sen nähtiin heijastuvan myös omaan työhön ja 

sen arvoihin. 

 

En muuta haluaisi sanoa kuin, että se olisi joka paikassa näkyvissä se 

asiakaslähtöisyys..että näissä maalaispitäjissä se vielä näkyy ,mutta 

isommissa kauppungeissa niin johtajata eivät enää kohtaa asiakasta vaan 

ne ovat hyvin kaukana asiakkaista. 

Omalla esimiehellä on sydämenasiana asiakaslähtöisyys ja kyllä se hei-

jastuu kaikkiin ja minun on ainakin helpompi tehdä tätä työtä samalla 

ajatuksella. 

 

5.2.2Asiakkaasta lähtevät arvot  

    

Asiakkaan  kuuleminen ja osallisuus omia asioitaan koskevaan päätöksentekoon nähtiin 

tärkeinä asiakaslähtöisen johtamisen arvoina. Asiakkaan osallisuuden merkityksen ku-

vattiin olevan vahva arvo, johon oma johtamistyö perustuu. Asiakkaan osallisuus ja 

itsemääräämisoikeus kuvattiin keskeisinä arvoina asiakaslähtöisessä johtamisessa. 

Asiakas otettiin aina mukaan oman hoitonsa suunnitteluun ja itseään koskevaan päätök-

sentekoon hänen omien resurssiensa mukaan, vaikka olisi muistisairas ihminen.  Asiak-
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kaan asioista pyrittiin päättämään vasta sitten, kun asiakasta oli kuultu tai hän oli itse 

läsnä hoitoneuvottelussa. Itsemääräämisoikeudessa huomioimisessa nähtiin haasteena 

se, miten määritellään itsemääräämisoikeutta henkilölle, joka ei itse tiedä  eikä ymmärrä 

omia asioitaan. 

 

Osallisuus on tosi vahva arvo mun tavassa tehdä töitä, jotenkin se on aina 

siinä rinnalla ehdottomasti, että asiakas on mukana tai aina mukana, jos 

pidetään hoitoneuvottelu vaikka olisi kuinka muistamaton. Ilman muuta 

olen sitä mieltä,että asiakas on oman elämänsä asiantuntija. 

                          

                      Kyllä mää sellaisen osallisuuden ja oman elämänsä pidän tärkeänä                      

asiakkaalla vanhanakin, se on semmoinen johtava juttu mulla, kunnioitus 

ikäihmistä kohtaan.    

Asiakkaan oman äänen kuuleminen, osallistuminen itseään koskevaan  

päätöksentekoon ja itsemääräämisoikeus. 

 

 

Omaiset nähtiin asiakkaan rinnalla voimavarana ja heidät on huomioitava asiakkaan 

palveluja suunniteltaessa. Haasteita aiheuttivat omaisten erilaiset näkemykset asiakkaan 

tilanteesta ja työntekijän tai esimiehen täytyi asettua asiakkaan puolelle puolustaakseen 

asikaslähtöisten arvojen toteutumista. Omaiset nähtiin kuitenkin yhteistyökumppaneina 

ja kaikilla asiakkaan hoitoon osallistuvalla olisi hyvä olla tiedossa hoidon yhteiset ta-

voitteet. Hoito -ja palvelusuunnitelman laatimisella pystyttiin ohjaamaan hoidon tavoi-

tetta samaan suuntaan ja helpottamaan hoidon toteutumista. 

 

Omaiset ovat voimavara, ilmanmuuta heidät on otettava hyvin huomioon, 

koska he ovat yhteistyökumppaneita ja kaikilla pitäisi olla sama tavoite 

eli se hoito-ja palvelusuunnitelman teon tärkeys on juurikin siinä,että 

menemme kaikki samaan suuntaan. 

Omaiset joskus jyräävät asiakkaan ylitse,silloin  täytyy puolustaa asiakas-

ta.   

 

Palvelusuunnitelmia tehtäessä asiakkaiden on joskus vaikea tietää mitä palveluja he 

haluavat. Asiakaslähtöisen johtamisen arvoperusta kotihoidossa lähtee juuri palvelu-
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suunnitelman laadinnasta ja asiakkaan äänen kuulemisesta. Tämänkaltaisessa tilanteessa 

esimiehen olisi johdateltava keskustelua ja asiakkaan ajattelua siten, että asiakas osaisi 

määritellä mitä haluaisi elämältään, kuitenkin asiakkaan päätäntävaltaa kunnioittaen. 

Usein tällaisissa tilanteissa omaiset saattoivat olla vaikuttamassa tilanteeseen ja ohjata 

asiakkaan valintoja.  

 

Mulla on kirkastunut se asiakaslähtöisyys siten, että tietyllälailla asiakas-

ta täytyisi osata ohjata ja hänen ajatteluaan ohjata niin, että hänelle kir-

kastuisi se hänen oma parhaansa.. että asiakaslähtöisyys ei ole sitä, että 

teemme kaiken, mitä asiakas sanoo vaan taito kaivaa sieltä se, mitä sinä 

vielä elämässäsi tahtoisit tehdä, omien voimavarojen löytyminen ja miten 

niihin päästäisiin. 

 

Minun mielestä on hirveen tärkeetä se asiakkaan kuuleminen, kun joskus 

se saattaa jäädä niinku omaisten varjoon hoitoneuvotteluissa..monesti tu-

lee mieleen, että kuultiinko siinä asiakasta vai omaista.. 

                          

Kotihoidon palveluita pyrittiin kartoittamaan asiakkaille siten, että ne olisivat yksilölli-

siä täsmäpalveluita. Asiakkaat tulisi huomioida yksilöinä ja heitä kohdeltaisiin yksilöl-

lisesti. Erilaisuuden kunnioittamisen katsottiin myös liittyvän yksilöllisyyteen ja erilais-

ten kulttuurien huomioimiseen asiakkaan hoitotyössä. Lähijohtajien toiveena oli myös 

se, että asiakas voitaisiin hoitaa kotona elämänsä loppuun saakka. Se oli juuri asiakas-

lähtöisyyden arvojen toteutumista parhaimmillaan, mikäli asiakas sitä toivoi. 

 

Asiakas saa ne palvelut oikea-aikaisesti, oikeanlaisina muotoina, että se 

on yksilöllistä ja jokainen kohdataan omanlaisena persoonanaan. 

Me ollaan räätälöity palveluita, tehty siis ihan yksilöllisesti.  

Mun haaveena olisi, että asiakas voitaisiin hoitaa kotona ihan sinne finaa-

liin asti, se on niin kuin mun haave. Se olis aivan ihana  kun näin olisi, 

minun unelma on, että ihminen saisi sitä mitä haluaisi, että kuolemasta ei 

tehtäisi niin steriiliä. 

 

 Lähijohtajat keskustelivat työntekijöiden kanssa ja pyrkivät luomaan sellaista henkeä, 

että kotihoidolla ja organisaatiolla kokonaisuudessaan olisi hyvä imago. Tällä tarkoitet-

tiin sitä, että asiakkaan kotiin mentäisiin heidän kotiinsa kunnioittaen heidän reviiriään 

ja itsemääräämisoikeutta. Asiakkaan kunnioitusta kuvasti myös se, että arvostetaan että 

iäkkään elämänkokemusta. 
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Että me palveltais asiakkaita niinku asiakaslähtöisesti ja mentäis heidän 

kotiinsa kunnioittaen heidän reviiriään ja itsemääräämisoikeutta ja omalla 

esimerkilläni niinkun…mulle on tosi tärkeetä se,miten asiakas tulee tyy-

tytväiseksi ja saa hyvää palvelua, just sitä yritän kannustaa, alaisiani sii-

hen. 

Kaikkein tärkein arvo on se ihmisen kunnioittaminen ja asiakkaan kunni-

oittaminen. 

Täytyy muistaa, että asiakkaat ovat eläneet paljon kauemmin kuin me ol-

laan eletty ja heillä on elämänkokemusta. 

 

Asiakkaan vastuun ottamista omasta itsestään pidettiin yhtenä asiakaslähtöisen johta-

misen arvona. Lähijohtajien näkemyksen mukaan monesti mennään liikaa ammattiroo-

lin taakse ja asetetaan vastuu seuraavalle hoitosektorille. Tätä asiakkaan vastuunottoa 

itsestään kuvattiin esimerkiksi kotiuttamistilanteissa siirryttäessä terveyskeskuksesta 

kotihoidon palveluiden piiriin.  

 

Lääkärit sanovat usein kotiutustilanteessa, että te olette kotihoidossa vas-

tuussa tästä asiakkaasta, mutta olen sitä mieltä, että ihmiset on kyllä itte 

vastuussa itsestään ja se on heille suotavakin! Mennään vähän liikaakin 

siihen ammattilaisen rooliin, että ruvetaan puuttumaan sellaisiin asioihin, 

joihin ei kuuluisi puuttua ja sitten on niitä tilanteita ettei puututa vaikka 

pitäisi puuttua. Osallisuuden ja oman elämän pidän tärkeänä vanhallakin, 

mulla on kunnioitus ikäihmistä kohtaan kaiken kaikkiaan. 

 

Oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden nähtiin toteutuvan asiakaslähtöisen johtami-

sen kontekstissa. Lähijohtajat ottivat esille työyhteisön palavereissa näitä arvoja peilaten 

niitä käytännön työn asiakastilanteisiin ja sitä kautta edistämään niiden toteutumista 

johtamistyössään. 

Just tää oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus toteutuvat meillä hyvin, 

koska sitä keskustelua käydään meillä, että tämä ei ole tasa-arvoisessa 

asemassa tämä asiakas.    
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Yhteenveto: 

Seuraavassa kuviossa on kuvattu ,miten asiakaslähtöisen johtamisen moniulotteinen 

arvoperusta jakautuu: asiakaslähtöisyyteen arvona sekä asiakkaasta lähteviin arvoihin. 

 

  

 

 

 

 

 Kuvio 3. Asiakaslähtöisen johtamisen moniulotteinen arvoperusta   
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Asiakaslähtöisyys arvona Asiakaslähtöisyys arvona 

Asiakkaasta lähtevät arvot Asiakkaasta lähtevät arvot 
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5.3 Asiakaslähtöinen johtaminen ja arvot organisaation kontekstissa 

 

5.3.1Asiakaslähtöiset arvot organisaation palveluprosesseissa  

  

Organisaation palveluprosessien asiakasnäkökulman nähtiin antavan perustan asiakas-

lähtöisen johtamisen toteutumiselle käytännön asiakastyössä. Kotihoidon hoito- ja pal-

velusuunnitelmaa laadittaessa yhteisten arvojen noudattaminen lisäsi tasa-arvoisuutta 

sekä oikeudenmukaisuutta asiakkaiden keskuudessa. Yhteiset arvot antavat myös tietyn-

laisen kuvan kotihoidon palveluperiaatteista ja siitä, että sovitut palvelut toteutetaan. 

Hoitoneuvottelut ja kartoituskäynnit asiakkaiden kodeissa ovat osa esimiehen työtä. Sitä 

kautta asiakaslähtöisen johtamisen arvoineen nähtiin heijastuvan koko työn ja toiminnan 

suunnitteluun työyhteisössä tai tiimeissä. Lähijohtajan tehtävänä on saada työntekijät 

mukaan samalle palvelujen tarjoamisen tasolle, mitä lähijohtaja on sopinut asiakkaan 

kanssa. 

 

Kyllä ne palveluprosessitkin on tärkeitä, että se ,kun ensimmäinen hoito-

ja palvelusuunnitelma tehdään ja neuvottelut käydään ja sovitaan tietyt 

asiat,niin jos ne eivät mene niin kuin ne on sovittu, niin kyllä se hyvin 

huonon kuvan antaa palvelusta. 

On tehty yhteisiä hoitopolkuja ja kuvattu sekä yritetty sopia, miten niissä 

toimitaan asiakaslähtöisesti. 

Ensin on niinku organisaation toimintaperiaatteet, arvot ja muut, mutta 

on tärkeää asiakkaan näkemyksen nivominen niihin organisaation tavoit-

teisiin. 

 

Toisissa organisaatioissa arvoja oli pohdittu hyvin pitkälle ja lähijohtajat olivat sisäistä-

neet henkilökohtaisen oman arvomaailman, jonka kautta työtä tehdään. Arvomaailma 

ohjasi lähijohtajien työtä ja niiden kautta omaa työtä myös arvioitiin. 

 

Meillä perusturvassa on tehty nää omat arvot: vastuullisuus, ihmisoikeu-

den kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus.. minun mielestä ne  kuvaa-

vat asiakaslähtöisen johtamisenkin arvoja, että ne asiakkaat kohdattaisiin 

yksilöinä ja kunnioitetaan sitä erilaisuutta. 
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Organisaatioiden määrittelemän vanhuskäsityksen katsottiin myös olevan yhtenä arvo-

pohjana lähijohtajien asiakaslähtöisessä johtamisessa. Yhteisten käsitteiden määrittelyn 

katsottiin olevan  johtava ajatus omassa johtamistyössä. Vanhuutta pidettiin luonnolli-

sena osana ihmisen elämää ja lähijohtajien tulisi ymmärtää nykypäivän muuttunutta 

vanhuskäsitystä, jossa vanhukset ovat aktiivisia ja osallistuvia. Lähijohtajan oma idea-

lismi myös ohjasi arvopohjan luomista. 

 

No arvopohjana toi vanhuskäsitys ,mikä kaupungilla on niin toi on aika 

hyvä, sellainen, jonka voin allekirjoittaa vaikkei se ole mun omatekemä 

eli tavallaan se, että vanhuutta ei pidetä sellaisena kummallisena asiana, 

johon pitäisi suhtautua mitenkään erikoisesti. Vaan se on yksi , ihmiset 

elää ja on aktiivisia ja semmoinen, että osallistutaan ja ollaan..tää on tätä 

idealismia kylläkin. 

 

Arjen työssä lähijohtajien asiakaslähtöisessä johtamisessa tuli esiin tilanteita, jolloin 

lähijohtajien täytyi pohtia palveluiden arvoperustaa eli sitä lähteekö toiminnan tarkoitus 

ja tavoite palvelujärjestelmän vai asiakkaan näkökulmasta tai mahdollisesti omaisen 

toiveista. Asiakaslähtöisyyttä arvona jouduttiin pohtimaan monesta näkökulmasta käy-

tännön asiakastilanteissa ja se asettaa haasteita arvojen toteutumiselle. Asiakkaan kuu-

lemisen tärkeys ja sen kehittäminen olisi lähijohtajien mielestä kehitettävä arvo. 

 

Kyllä meillä organisaatiossa ja kotihoidossa on vielä tekemistä siinä, että 

enemmän kuunneltaisiin asiakasta ja asiakas olisi vielä enemmän osalli-

nen siihen omaan, mutta siihen liittyy haasteita, miten se osallisuus ..ja 

mihin se raja niin kuin vedetään ,esimerkiksi siinä kohtaa ,kun omaiset 

on vahvasti jotakin mieltä , niin kuka tekee päätöksiä? 

 

5.3.2 Henkilökunnan asiakaslähtöisen arvomaailma rakentaminen lähijohtamisen keinoin 

 

 Lähijohtajan tuli olla esimerkkinä alaisilleen asiakaslähtöisten palveluiden tuottamises-

sa. Lähijohtajalle oli  tärkeää se, että asiakas tuli tyytyväiseksi ja hän pyrkii kannusta-

maan alaisia myös samaan toimintatapaan. Henkilökunta oli otettu mukaan laatukäsikir-

jan suunnitteluun ja he saivat määritellä arvoja omalle asiakastyölleen. Lähijohtajat ko-

kivat, että henkilökunnan pitäisi tietää asiakaslähtöisen palvelun keskeiset prosessit ja 
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työn pitäisi olla niiden pohjalta johdonmukaista, sujuvaa sekä tehokasta. Työntekijöiden 

osallistuminen laatukäsikirjan laatimiseen ja arvojen pohtimiseen lisäsi heidän tietout-

taan asiakaslähtöisen työn arvoista.  

 

Mä pyrin siihen,että meillä olisi hyvä imago,juuri ,että me palveltaisiin 

asiakasta asiakaslähtöisesti. 

Laatukäsikirjassa käytiin läpi keskeiset prosessit siinä työntekijöiden 

kanssa niin..asiakastyön pitäisi olla johdonmukaista, sujuvaa ja tehokasta. 

 Henkilökunta toteuttaa niitä asiakaslähtöisiä arvoja aikas hyvin, et tota ne 

tietää ne arvot myös.. se on jotenkin luontaistakin 

 

Lähijohtajan johtamistyylillä ja oman työn arvopohjalla pyrittiin vaikuttamaan alaisten 

ajattelumaailmaan. Työntekijöitä ja tiimejä yritettiin kouluttaa itsenäisiksi ja siten ohjat-

tiin työntekijöiden ajattelua. Arvoista keskusteltiin erilaisten asiakastilanteiden kautta ja 

nostettiin erilaisten asiakastilanteiden ja esimerkkien kautta niitä aiheiksi palavereissa ja 

siten pohdittiin asiakkaan hoidon tarvetta. 

 

Mun johtamistyyli on aikapitkälle sitä,että mä yritän kouluttaa työnteki-

jöitä  ja tiimit itsenäisiksi ja ohjata sitä työntekijän ajattelua ja niitä arvo-

ja nostaa siihen keskusteluun, kun tulee näitä tilanteita, että:”taas se asia-

kas soittaa sitä turvapuhelinta, eikä sillä ole mitään hätää”..niin siinä, että 

miksi ihminen soittaa, miten sä kohtaat tämän asiakkaan, että joku tarve 

sillä on siellä takana, et tätä asiakkaan arvostamista ja arvostavaa puheta-

paa. 

 

Kun on iso yksikkö, niin aina kuuntelee sitä, missä mennään ja tasapai-

nottelee siinä ja puuttuu niihin sitten, että tää asiakas ei ehkä ole meidän 

palveluiden tarpeessa 

   

Kotihoidon työntekijöiden koulutuspohjalla nähtiin olevan merkitystä henkilön asentei-

siin omaa työtään kohtaan. Kotihoidossa työskentelee kodinhoitajia, lähihoitajia sekä 

sairaanhoitajia ja lähijohtajien mielestä heillä on erilaiset näkemykset asiakkaasta ja 

hänen kodistaan. Lähijohtajien näkemyksien mukaan kotihoidon työntekijät ovat kui-

tenkin pääasiassa sitoutuneita työhönsä ja heidän toimintansa arvopohjana ovat vahvasti 

asiakaslähtöiset arvot. Lähijohtajien tehtäväksi katsottiin se, että asiakaslähtöisyydestä 

ja siihen liittyvistä arvoista sekä asiakastilanteista keskusteltiin säännöllisesti. Lähijoh-
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tajien oma arvomaailma ei aina kohdannut työntekijöiden arvoja ja siitä saattoi tulla 

satunnaisesti skismaa. 

 

Työntekijöitä on eri koulutuspohjalla:kodinhoitajat, lähihoitajat ja sai-

raanhoitajat ja heillä on näkemykset erilaisia ..siis katsovat asiakasta ja 

kotia eri pohjalta  

Mä koen, että meidän työntekijöistä suurin osa tekee työnsä  asiakasläh-

töisesti…ihan kunnoitettavasti. Osalle se ei ole niin tärkeää, se vähän so-

tiin mun omia arvoperiaatteita vastaan. Toivoisin, että kaikki pystyisivät 

panostamaan enemmän siihen asiakaslähtöisyyteen. Palavereissa puhu-

taan työntekijöiden kanssa niistä yhdessä ja ne jotka eivät pidä sitä niin 

tärkeinä niin kyllä siitä tulee skismaa. 

  

Kyllä se tapa, millä me niikun tehdään työtä niin se asiakaslähtöisyys to-

teutuu ,esimerkiksi tiimeissä ja tiimipalavereissa puhutaan asiakastilan-

teet ja mun mielestä työyhteisö on pitkälti sisäistänyt sen asiakaslähtöi-

syyden.Toki sitä täytyy aina välillä linjata mitä se tarkoittaa ja ollaanko 

me nyt asiakaslähtöisiä. 

 

Lähijohtajat näkivät kotihoidon omahoitajajärjestelmän tukevan asiakaslähtöisten arvo-

jen toteutumista ja sen nähtiin olevan edellytyksenä niiden toteutumiselle. Omahoita-

juuden avulla henkilökunta oppi tuntemaan asiakkaan ja se antoi työlle hyvän perustan. 

Silloin työntekijän ei tarvinnut miettiä asiakkaan tarpeita sekä toiveita  jokaisella käyn-

nillä  ja yhteistyö omaistenkin kanssa koettiin helpommaksi. Omahoitajamallin avulla 

kotihoidon resurssit saatiin kohdennettua tehokkaammin ja ne vahvistivat asiakaslähtöi-

syyden toteutumista. Kotihoidon omahoitajuuden nähtiin myös parantavan asiakaspal-

veluiden laatua. 

 

Omahoitajuus on se, joka ehdottomasti pitäisi saada tässä toimimaan. 

Minusta se on haaste, mutta taas edellytys asiakaslähtöisyydelle 

Omahoitajauus otettiin käyttöön perusteluina vanhuspalvelulaki ja re-

surssien vähäisyys. 

Meillä on käytännössä omahoitajuus, kun mä tulin tähän niin aloitin vah-

vasti kehittämään sitä, koska usein se on hyvän laadun ainesosa. 
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Yhteenveto: 

 

Seuraavassa kuviossa näkyy, miten asiakaslähtöinen johtaminen ja arvot näkyvät orga-

nisaation kontekstissa. Ne jakautuvat kahteen osaan eli asiakaslähtöisiin arvoihin orga-

nisaation palveluprosesseissa ja henkilökunnan asiakaslähtöisen arvomaailman raken-

tamiseen lähijohtamisen keinoin 

 

 

 

Kuvio 4. Asiakaslähtöinen johtaminen ja arvot organisaation kontekstissa 
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5.4 Lähijohtajan omat arvot asiakaslähtöisen johtamisen lähtökohtana 

 

5.4.1 Lähijohtajan persoonallisuus ja omat arvot asiakaslähtöisessä johtamisessa 

  

Lähijohtajan työn arvoperustan katsottiin lähtevän hyvin pitkälti omasta elämänkatso-

muksesta, arvomaailmasta ja mieltymyksistä. Lähijohtajan oma persoona ja tapa käsitel-

lä asioita vaikuttivat johtamistyöhön sekä sitä ohjaaviin arvoihin. Asiakaslähtöisen joh-

tamisen arvoperusta nähtiin kokonaisvaltaisena asiana, joka on lähijohtajien asiakaan 

luona tekemien arviointikäyntien perustana. 

  

Ne on ne perusarvot ja meidän organisaation arvot ja  tottakai mun omat 

mieltymykset ja arvot sekä elämänkatsomus. 

 

Kaikkihan lähtee ensin sun omasta persoonasta ja sun tavasta käsitellä 

asioita ..ensin on niin kuin organisaation toimintaperiaatteet ja muut,  

mutta sitten on se tärkeä, se asiakkaan näkökulma, sen nivominen siihen 

organisaation tavoitteisiin. 

 

Mä näkisin sen hyvin kokonaisvaltaisena, kun mietin mun omaa työtä, 

niin kuinka mä teen työtäni niin arviointikäynneillä käyn aika paljon jo-

kaista aluetta läpi, että saadaan sen asiakkaan palvelukokonaisuus toimi-

vaksi 

 

Oman työideologian selkiyttäminen auttaa pohtimaan myös niitä arvoja, jotka ovat joh-

tamisen perustana. Lähijohtajan oman ideologian katsottiin ohjaavan asiakaslähtöistä 

johtamistyötä koko organisaation kontekstissa. Oman ideologian sisäistäminen katsot-

tiin auttavan lähijohtajaa jaksamaan johtamistyössään paremmin 

. 

Tavallaan niin kuin se,että toisaalta se on omaan jaksamiseen liittyvä 

asia,että kun on itsellä se vahva ideologia ja vahvasti voi sanoa sen sinul-

le,että nämä arvot vievät tätä mun työtä eteenpäin ..mulla,mun organisaa-

tiossa ja koko perusturvassa 

Eihän tätä hommaa jaksa tehdä, jos tämä ei tule sieltä asiakkaasta päin. 
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Lähijohtajien keskeisenä henkilökohtaisena merkityksenä työssä oli asiakaslähtöisyys ja 

sen näkeminen myös henkilökunnan jaksamisen kautta. Henkilökunnan hyvinvointi 

heijastui asiakaslähtöisten arvojen toteutumiseen käytännön kotihoidon palveluissa. 

Oman vanhuskäsityksen kautta lähijohtajat arvottivat omaa työtään ja asiakkaiden pal-

veluiden kokonaisuuksia. Lähijohtajan tehtäviin kuului huolehtia henkilökunnan jaksa-

misesta. 

Mikä palvelee asiakasta palvelee myös työntekijän jaksamista. 

En minä tätä itsestäni käsin tee, mutta tähän asiakaslähtöisyyteen kuuluu 

se, että huolehtii henkilöstöstä, että ne jaksaa. 

 

Yleensä ihmisen ymmärtäminen käsitteiden kautta, sinällään niin kuin 

vanhuskäsitettä on määritelty ihan hirveesti. Niin kyllä mulla on kirkkaa-

na mielessä se,että millaisen vanhuskäsityksen kautta mä niinku arvotan 

sitä asiakkaan palveluiden kokonaisuutta ja omaisten ottamista siihen 

mukaan. 

 

 

Lähijohtajan työn keskeiseksi henkilökohtaiseksi arvoksi kuvattiin asiakkaan kunnioi-

tusta, joka heijastui koko työn sisältöön. Lähijohtajan päiväkohtaiset arvot ohjasivat 

arjen työtä ja sen tuomia asiakastilanteita. Lähijohtajat arvioivat omaa johtamistyötään 

hyvin asiakaslähtöiseksi ja asiakasnäkökulma pyrittiin huomioimaan jokaisessa arjen 

tilanteessa. Lähijohtajan myönteisyys omassa työssä lisäsi arvojen käyttöä arjen työssä, 

mutta rajanveto arvopohja-asioissa asetti haasteita sekä asiakkaiden että henkilökunnan 

kontekstissa. 

 

Asiakkaan kunnioitus, siitä se lähtee ja maalasijärki on mulla oma tärkeä 

arvo. 

Mulla on muutenkin päiväkohtaiset arvot, kuulen ,kuuntelen ,siinä on 

eroa ja sitten niin kuin se myönteisyys, mutta siinä täytyy miettiä mihin 

rajaan asti asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa.. se raja tulee aina vas-

taan näissä arvopohja –asioissa. 

Niinkun pystyy arvioimaan sitä omaa tapaansa tehdä työtä ja asiakasnä-

kökulma siinä näkyy aika hyvin ja sit, kun mä sitä ajattelen niin asiakas-

lähtöisyys löytyy tavalla tai toisella..että se on semmoinen tähtiajatus. 
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5.4.2 Lähijohtajan arvojen merkitys henkilöstön johtamisessa sekä niiden vaikutus käytännön työn 

toimintaperiaatteisiin  

 

Henkilöstöhallinnon merkitys osana asiakaslähtöistä johtamista ja sen arvojen toteutu-

mista oli lähijohtajille itsestäänselvyys. Henkilöstöhallinto vaati lähijohtajalta oikea-

aikaista, oikeaoppista ja ymmärrettävää tiedon ja vastuun siirtoa työntekijöille. Lähijoh-

tajan tehtävänä  tuli olla esimerkkinä alaisilleen asiakaslähtöisen arvomaailman luomi-

sessa. Henkilöstöhallintoon liittyvien johtamismetodien ja omien arvojensa kautta lähi-

johtaja vei asiakaslähtöisiä arvoja omaan työyhteisöön ja työntekijöille. 

 

Tottakai se asiakaslähtöisyys on sitä, että meillä kaikilla  on vastuut ja  

..meillä kaikilla asiakkaalla, omaisilla, työntekijöillä, minulla, mutta minä 

johdan sitä toimintaa meillä työntekijöiden puolesta ja se ei ole yksiselit-

teitä mitä sovitaan..se on niin joustavaa toimintaa ja sun täytyy olla ko-

koajan hereillä ja tuntosarvet päässä. 

Mulle on tosi tärkeetä se, että miten asiakas tulee tyytyväiseksi ja saa hy-

vää palvelua, just sitä yritän kannustaa alaisiani siihen,se on tärkee-

tä..siihen yritän kannustaa ja että näin toimittaisiin ja näin tapahtuisi. 

Mä olen hyvin mielissäni siitä,että asiakaslähtösyys on niinku se perus-

lähtökohta niinkuin oikealla kohdalla, että mietitään sen asiakkaan tilan-

netta ja asiakkaan parasta. 

 

Lähijohtajan kuvattiin olevan työntekijöiden ja asiakkaan puolestapuhuja. Tämänkaltai-

nen tilanne saattoi aiheuttaa lähijohtajan arjen työssä arvoristiriitoja, jolloin oli vaikea 

päättää asiakkaan ja työntekijän edun välillä. 

  

Kuka on kotihoidon työntekijöiden ja vanhusten puolestapuhuja, jos se ei 

ole yksikönjohtaja tai esimies. 

Esimiehellä on tiukka paikka, että haluaisi kaikille kaikkea, mutta ei pys-

ty ja tulee niitä negatiivisia kohtia. 

 

Lähijohtajien mielestä asiakaslähtöisessä työssä sekä johdolla että henkilökunnalla täy-

tyi olla työn perustehtävän selkeys tiedossa vaikka se ei aina mennyt yhteen asiakkaan 

toiveiden kanssa. Henkilöstöhallinto  ja sen sisältämä työvuorosuunnittelu ja sitä kautta 

resurssien  oikein kohdentaminen nähtiin osana asiakaslähtöisten arvojen toteutumista. 
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Lähijohtajan tulisi olla asiakaslähtöisessä johtamistyössään intuitiivinen, oivaltava ja 

ennakoiva, koska onnistuneen asiakaslähtöisen työn ja arvojen toteutumisen nähtiin 

lähtevän onnistuneesta työvuorosuunnitelmasta 

 

Perustehtävän selkeys oltava tiedossa kaikilla sekä esimiehellä että työn-

tekijöillä vaikka se ei kulje käsikädessä se asiakkaan toiveen kanssa. 

Se henkilöstöhallinto ja se pitää sisällään työvuorosuunnittelun ja niiden 

resurssien oikein kohdentamisen, että me saadaan ne palvelut niin, että se 

itsemääräämisoikeus, tyytyväisyys ja kaikki muu toteutuu. 

Sitten tietysti se,että työvuorot on suunniteltu niin kuin siten, että asiak-

kaat saadaan hoidettua..että se painopiste on siinä. 

Kotihoidon esimiehen, yksikönjohtajan tulee olla intuitiivinen,oivaltava 

ja ennakoiva. Kaikki lähtee siitä, kuinka sä onnistut tekemään työvuoro-

suunnitelman…jos sä onnistut niitä vähiä resursseja käyttämään niin siitä 

se lähtee, tehdään hyvä arkityösuunnitelma ja mä olen korviani myöten 

listoissa mukana,ketä hoidetaan,miten hoidetaan ja kuka hoitaa. 

 

Lähijohtajan tehtävänä olisi johtaa työntekijöiden asiakastyötä oman arvomaailman 

kautta ja saada henkilökunta ymmärtämään asiakaslähtöisyyden merkitys omassa käy-

tännön työssään johtavana ajatuksena. Vaikka näkemykset olisivat erilaisia, silti asia-

kaslähtöisten arvojen tulisi ohjata työtä joka tasolla ja työn perustehtävän oltava selvillä 

kaikilla työtä tekevillä. 

 

Hoitajia muistutan siitä, että asiakkaan lähtökohdasta ja asiakasta varten 

täällä ollaan. 

Henkilökunta toteuttaa asiakaslähtöisiä arvoja aika hyvin ja ne tietää ne  

myös. 

Kyllä arvot siivilöityy oman itsen pohjalta eli näkemyksiä voi olla  erilai-

sia. 

Perustehtävä on hanskassa, että juuri kaikki on sitoutuneita siihen, että 

mahdollisimman pitkään pyritään kotona hoitamaan. 

Perustehtävän selkeys oltava tiedossa kaikilla sekä esimiehellä että työn-

tekijöillä vaikka se ei kulje käsikädessä se asiakkaan toiveen kanssa. 
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Lähijohtajien johtamistyöhön kuuluvissa henkilökunnan kanssa käytävissä kehityskes-

kusteluissa nähtiin olevan hyvä mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa esille  työntekijöiden 

kanssa asiakaslähtöisyyttä koskevia arvoja. Kahdenkeskiset keskustelut antoivat lähi-

johtajalle mahdollisuuden vaikuttaa yksilöllisesti työntekijöiden arvomaailmaan ja kar-

toittaa asiakaslähtöisen toiminnan arvomaailmaa. Kehityskeskustelujen avulla lähijohta-

jien koko kotihoidon asiakaslähtöisen johtamiseen liittyvän arvomaailman kehittäminen 

mahdollistuu. 

 

Työntekijöiden kautta asiakaslähtöisyyttä pitää yrittää toteuttaa ja  kehi-

tyskeskustelu on hyvä paikka tuoda asia esille. 

Henkilökunnan kehityskeskusteluissa keskustellaan arvoista. 

 

Lisäksi yhteisissä tiimi- ja kuukausipalavereissa lähijohtajat ottivat esille asiakastilantei-

ta. Niissä käytiin lävitse asiakastilanteita käytännön esimerkkien avulla sekä nostettiin 

esille asiakaslähtöisiä arvoja ja keskusteltiin niistä. Säännöllisten tiimi- ja työpaikkako-

kousten avulla lähijohtajat pystyivät arvioimaan asiakaslähtöisten arvojen toteutumista 

työyhteisöissään. 

 

Meillä on nää kuukausipalaverit ja tiimipalaverit, joissa käydään asiakas-

kohtaisesti asioita läpi ja keskustellaan nimenomaan niistä. 

 

Lähijohtajien mielestä asiakaslähtöisenä arvona henkilökunnalla pitäisi näkyä työssään 

se, että asiakkaalle täytyisi olla aikaa. Tavoitteena asiakaslähtöisten tavoitteiden toteut-

tamiselle ovat kovat ja työn tehokkuutta odotettaessa joudutaan koko ajan pohtimaan 

ajankäyttöä. Ajankäytön tehostamisessa lähijohtajien näkemyksen mukaan olisi paljon 

kehittämisen varaa ja havahtua pohtimaan sitä, millä tavalla asiakaslähtöisyys toteutuu 

ajankäytössä eli millä tavoin asiakas pystyy vaikuttamaan siihen mihin kellonaikaan hän 

saa palveluita. 
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Arvolähtökohta, että aikaa asiakkaalle pitää olla. 

Tavoitteet asiakaslähtöisten arvojen toteutumiseen on kovat ja taloudelli-

set realiteetit on aika voimakkaasti esillä..kyllä täällä työn tehokkuutta 

odotetaan ja koko ajan joudutaan miettimään,että mihin sitä aikaa käyte-

tään. 

Ollaan herkkiä palveluntarpeen arvioinnille päivittäin ja seurataan sitä asi-

akkaan tilaa ja kuullaan sitä …mutta meillä on paljon kehittämisen varaa 

siinä,niin kuin ajankäytössä yleensä,että millä tavalla se asiakaslähtöisyys 

toteutuu siin’,millä tavalla asiakas pystyy vaikuttamaan siihen mihin kel-

lonaikaan hän aamulla saa palveluita,saako hän silloin kun se olisi hänelle 

ihanteellista..kuitenkin työntekijät joutuvat miettimään siellä kentällä asia-

kaslähtöisesti määrittelemään insuliinit ja muut sellaiset. 

 

Yhteeveto: Seuraavassa kuvioissa on selvitettynä lähijohtajan omien arvojen merkityk-

sestä asiakaslähtöisen johtamistyön lähtökohtana. Siihen vaikuttavin tekijöinä ovat lähi-

johtajan persoonallisuus ja omat arvot sekä näiden merkitys henkilöstöjohtamisen kautta 

kotihoitotyön asiakaslähtöisiin toimintaperiaatteisiin. 

 

 

 

Kuvio 5. Lähijohtajan persoonallisuus ja omat arvot asiakaslähtöisen johtamistyön läh-

tököhtana. 

 

Lähijohtajan omat arvot 
asiakaslähtöisen johtamistyön 

lähtökohtana 

Lähijohtajan 
persoonallisuus ja omat 
arvot asiakasllähtöisessä 

johtamisessa 

Lähijohtajan 
persoonallisuus ja omat 
arvot asiakasllähtöisessä 

johtamisessa 

Lähijohtajan arvojen 
merkitys 

henkilöstöjohtamisessa ja 
niiden vaikutus käytännön 
työn toimintaperiaatteisiin  

Lähijohtajan arvojen 
merkitys 

henkilöstöjohtamisessa ja 
niiden vaikutus käytännön 
työn toimintaperiaatteisiin  
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5.5 Yhteenveto tutkimustuloksista 
 

Seuraavassa kuviossa on esitetty, miten tässä tutkimuksessa lähijohtajien käsitykset 

asiakaslähtöisen johtamisen arvoista jakautuivat. 

Kuvio 6. Kotihoidon asiakaslähtöisen johtamisen arvot lähijohtajien kuvailemana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kotihoidon asiakaslähtöisen johtamisen 
arvot 

 

Kotihoidon asiakaslähtöisen johtamisen 
moniulotteinen arvoperusta: 

1.Asiakaslähtöisyys arvona 

2.  Asiakkaasta lähtevät arvot 

Asiakaslähtöinen johtaminen ja arvot 
organisaation kontekstissa: 

1.Asiakaslähtöiset arvot organisaation 
palveluprosesseissa 

2.Henkilökunnan asiakaslähtöisen 
arvomaailman rakentaminen 

lähijohtamisen keinoin 

 

Lähijohtajan omat arvot asiakaslähtöisen 
johtamistyön lähtökohtana: 

1.Lähijohtajan persoona ja omat arvot 
asiakaslähtöisessä johtamisessa 

2.Lähijohtajan arvojen merkitys 
henkilöstöjohtamisessa ja niiden 
merkitys toimintaperiaatteisiinn 
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5.6 Johtopäätökset tutkimustuloksista 

 

1. Kotihoidon lähijohtajat kuvasivat asiakaslähtöisyyttä työssään omana arvonaan eli 

asiakas on siinä keskiössä, josta kaikki johtamisen perusta lähtee. Asiakaslähtöisyys 

koettiin itsestäänselvyytenä, koska asiakasta palvellaan hänen kotiinsa. 

2.Asiakaslähtöisyys arvona ohjasi lähijohtajan työtä hoito- ja palvelusuunnitelman laa-

dinnasta lähtien kattaen koko työn suunnittelun kautta linjan. 

3. Asiakaslähtöisyyttä kuvattiin vahvana ideologiana, joka vie lähijohtajan työtä eteen-

päin. Lähijohtajat toivoivat, että asiakaslähtöisyys olisi näkyvissä kaikissa kotihoidon 

palveluissa. 

4. Asiakkaasta lähteviä arvoja lähijohtajien kuvaamina olivat: asiakkaan kuuleminen ja 

itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, osallisuus ja kunnioittaminen. 

5. Asiakkaasta lähteviä arvoja noudattaen lähijohtajat pystyivät tarjoamaan kotihoidon 

asiakkaille yksilöllisiä täsmäpalveluita. 

6. Oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden huomioiminen asiakkaiden palveluita 

suunniteltaessa oli tärkeää kotihoidon asiakaslähtöisessä johtamisessa 

7. Organisaatiossa määritellyt yhteiset asiakaslähtöiset arvot antavat yhtenäisen kuvan 

tarjotuista palveluista. 

8. Organisaation määrittelemää vanhuskäsitystä voitiin pitää yhtenä asiakaslähtöisen 

johtamisen arvona ja lähtökohtana. 

9. Palveluprosessien asiakaslähtöiset arvot tukivat lähijohtajien asiakaslähtöistä johta-

mista ja asettivat asiakkaat tasa-arvoiseen asemaan sekä ne takasivat oikeudenmukaiset 

palvelut kaikille. 

10. Lähijohtajat kokivat, että henkilökunnan pitäisi tietää asiakaslähtöisen palvelun kes-

keiset prosessit ja arvoperusta ,koska ne luovat pohjan johdonmukaiselle, sujuvalle ja 

tehokkaalle asiakastyölle. 

11. Kotihoidon omahoitajuuden nähtiin tukevan asiakaslähtöisen johtamisen arvojen 

toteutumista asiakastyössä työntekijöiden kautta. 
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12. Lähijohtajan oma persoonallisuus ja arvot vaikuttivat oman asiakaslähtöisen johta-

misen arvoperustaan. Oman työideologian selkiyttäminen ja sisäistäminen auttoivat 

lähijohtajaa jaksamaan työssään. 

13.  Lähijohtajalla oli henkilöstöhallinnon tehtävien kautta mahdollisuus vaikuttaa asia-

kaslähtöiseen johtamiseen. Kehityskeskustelut ja työpaikkakokoukset olivat tilanteita, 

joissa lähijohtajalla oli mahdollisuus ottaa asiakaslähtöisiä arvoja esille ja keskustella 

henkilökunnan kanssa niistä ja niiden merkityksestä. 
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6.POHDINTA 

 

6.1 Tutkimustulosten tarkastelua 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla kotihoidon lähijohtajien käsityksiä asia-

kaslähtöisen johtamisen arvoista. Teemahaastattelun avulla haastateltiin kymmentä 

(N=10) kotihoidon lähijohtajaa kuudesta eri kunnasta tai kaupungista. 

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella kotihoidon lähijohtajien asiakaslähtöisyyttä 

johtavien arvojen perusta on varsin moniulotteinen. Asiakaslähtöisyys nähtiin oman 

johtamisen arvopohjana ja toisena nähtiin asiakkaasta lähtevät arvot. Sosiaali- ja tervey-

denhuollon sektorilla asiakaslähtöisyys voidaan nähdä arvopohjana, jonka mukaan asia-

kas kohdataan ihmisarvoisena yksilönä hyvinvointivajeesta huolimatta. Asiakaslähtöi-

sessä toiminnassa organisoidaan toiminnot asiakkaan, eikä pelkästään palveluntuottajan 

tarpeista lähtien. (Virtanen ym.2010.) 

 

Tutkimuksessa asiakkaan kuvattiin olevan keskiössä, josta kaikki toiminta lähtee. Asia-

kaslähtöistä toimintaa pidettiin itsestäänselvyytenä, koska asiakasta palveltiin hänen 

kotiinsa. Asiakaslähtöisen toiminnan tavoitteeksi lähijohtajat kuvasivat sen, että asiakas 

saa oikea-aikaista ja oikeanlaista palvelua yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

 

Lähijohtajat kuvasivat asiakaslähtöisyyden arvona ,joka antoi pohjan arjen johtamistyöl-

le. Asiakkaan kohtaaminen, hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen ja koko työn 

suunnittelua kautta linjan ohjasi asiakaslähtöisyys arvona. Asiakaslähtöisyys kuvattiin 

lähijohtajan omana ideologiana, joka ohjasi työtä ja työtapoja. Lähijohtajan tehtävänä 

oli myös nähdä ontumisen kohdat asiakaslähtöisissä prosesseissa ja lähteä kehittämään 

niitä siten, että asiakas ja työntekijä tulevat huomioiduiksi. 

 

Asiakaslähtöisyyden toteuttamisen haasteena lähijohtajat toivat esille resurssien riittä-

mättömyyden. Kotihoitoon täytyisi panostaa, mutta taloudelliset - ja henkilöstöresurssit 
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asettivat haasteita lähijohtajien asiakaslähtöiselle johtamiselle. Lähijohtajat vaikuttivat 

hyvin sitoutuneita työhönsä, kunnioittivat asiakasta ja halusivat tarjota heille kotiin 

mahdollisimman yksilöllisiä ja räätälöityjä palveluita, mutta taloudelliset resurssit ja sitä 

kautta henkilöstön määrän ohjaus asettivat lähijohtajasta riippumattomia rajoituksia 

palveluiden tarjontaan. Tulevaisuudessa yhä useampi ikääntynyt hoidetaan kotiin ja 

yhteiskunnalle se asettaa vaatimuksia siihen, että taloudellisia resursseja kohdennetaan 

kotihoidon palveluiden kehittämiseen. Lähijohtajien työ kulminoituu riittäviin henkilös-

töresursseihin entistä enemmän ,jotta asiakaslähtöisiä arvoja pystytään toteuttamaan 

kotihoidon työtapoja on kehitettävä ja henkilökuntaresursseja  osattava kohdentaa oike-

anlaisesti kasvava asiakaskunta huomioiden. 

 

Asiakaslähtöisyyden ja asiakkaan tarpeiden huomioimisen kuvattiin lähtevän liikkeelle 

arjen pienistä asioista. Lähijohtajat arvottivat omaa asiakaslähtöistä johtamistyötään 

päivittäin ja työtä pyrittiin toteuttamaan asiakaslähtöisesti. Asiakaslähtöisen johtamisen 

kautta välitetään asiakkaista, heidän kokemuksistaan ja tarpeistaan. Asiakaslähtöisen 

johtamisen kuvataan olevan tilannesidonnaista ja riippuvaista toimintaympäristöään. 

(Mertaniemi ym. 2011.) Lähijohtajat katsoivat, että asiakkaan kunnioittaminen tarkoitti 

myös sitä, että asiakkaalle annetaan aikaa. 

 

Asiakkaan kuuleminen ja osallistuminen omia asioitaan koskevaan päätöksentekoon 

olivat kotihoidon lähijohtajille tärkeitä arvoja johtamistyössä. Asiakkaan osallisuuden ja 

itsemääräämisoikeuden kuvattiin olevan vahva arvo, johon oma työ perustui. Asiakas 

otettiin aina mukaan itseään koskevaan päätöksentekoon ja häntä kuultiin vaikka olisi 

ollut muistisairas henkilö. Lähijohtajat kokivat tärkeänä asiakkaan läsnäolon silloin, kun 

häntä koskevista asioista päätettiin. Joskus asiakas ei osannut päättää mitä palveluita 

haluaisi, silloin lähijohtajan tehtäväksi kuvailtiin johdatella asiakkaan ajattelua asiak-

kaan päätäntävaltaa kunnioittaen siten, että hän osaisi määritellä, mitä vielä haluaa elä-

mältään. Lähijohtajien asiakaslähtöinen johtamistyö on hyvin monimuotoista ja heiltä 

vaaditaan laaja-alaista osaamista sekä herkkyyttä kohdatessaan erikuntoisia ikääntynei-

tä. 
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Kujalan (2003) tekemän tutkimuksen mukaan terveydenhuollon palveluita käyttävä 

asiakas haluaa olla osallisena itseään koskevissa päätöksissä. Pettymystä ja tyytymättö-

myyttä asiakkaissa aiheuttivat osallisuuden puuttuminen. Palveluita tarjottaessa onkin 

tärkeää huomioida asiakkaan olemassaolon substanssi, kokonaisuus sekä ihmisen per-

soona. 

 

Itsemääräämisoikeuden määrittelyn lähijohtajat kokivat vaikeaksi muistisairaan kohdal-

la, koska asiakkaan ymmärrys ei aina riittänyt päätöksentekoon. Omaiset nähtiin asiak-

kaan rinnalla voimavarana, jotka täytyi huomioida palveluja suunniteltaessa. Kaikilla 

asiakkaan hoitoon osallistuvilla täytyi olla tiedossa hoidon yhteiset tavoitteet. 

 

Kotihoidon palvelut pyrittiin kartoittamaan jokaiselle asiakkaalle siten, että ne olisivat 

yksilöllisiä täsmäpalveluita. Asiakkaan yksilöllisyyden huomiointi oli tärkeää ja lähijoh-

tajien arvomaailmaa tuki ajatus siitä, että kotihoidon asiakas voitaisiin hoitaa kotonaan 

ihan kuolemaan saakka. Palveluita pyrittiin tarvittaessa kokoamaan aivan yksilöllisesti 

asiakkaan tarpeiden mukaan. Kotihoidon palveluita järjestettäessä olisi kiinnitettävä 

huomiota asiakkaan erilaisiin palveluntarpeisiin. Se edellyttää kotihoidolta integroituja 

palveluja ja joustavaa palvelujärjestelmää. Teknologisten sovellusten hyödyntämisen 

nähtiin olevan tulevaisuudessa keskeinen osa kotihoidon palveluiden kehittämistä. Nii-

den avulla pystyttäisiin vapauttamaan hoitajien aikaa enemmän asiakkaille. ( Tepponen 

2009.) 

 

Asiakkaan vastuun ottamista omasta elämästään pidettiin yhtenä asiakaslähtöisen joh-

tamisen arvona. Hoitava henkilökunta ei saisi liikaa mennä ammattiroolin taakse ja 

puuttua asiakkaan elämään liikaa. Asiakkaalle täytyisi antaa vastuuta omasta elämästään 

yksilölliset resurssit huomioiden. Lähijohtajat pyrkivät toteuttamaan oikeudenmukai-

suuden ja tasapuolisuuden periaatteita johtamistyössään. Kaikille asiakkaille pyrittiin 

järjestämään palveluita tasapuolisesti lähtökohdista huolimatta. 

 

Mertaniemi ym.(2011) tutkimuksessa asiakaslähtöinen johtaminen liitettiin terveyden-

huollon tehokkuuteen, joka taas on yhteydessä terveydenhuollon arvosidonnaisuuteen ja 

asiantuntijuuden korostamiseen. Arvosidonnaisuuden katsottiin liittyvän oikeudenmu-
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kaisuuteen, syrjimättömyyteen sekä lääkintä- ja hoitoetiikkaan terveydenhuollon kon-

tekstissa. 

 

Organisaation asiakaslähtöisten palveluprosessien nähtiin antavan perustan asiakasläh-

töisen johtamisen toteutumisessa. Yhteisten arvojen noudattaminen lisäsi oikeudenmu-

kaisuuden toteutumista asiakkaiden keskuudessa. Lähijohtajien tehtävänä oli saada 

työntekijät mukaan samalle palvelujen tasolle, mitkä asiakkaan kanssa oli sovittu hoito- 

ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa. 

 

Organisaatioissa oli pohdittu yhteisiä asiakaslähtöisiä arvoja ja lähijohtajat olivat sisäis-

täneet hyvin arvomaailman, jonka kautta työtä tehdään. Organisaatiossa vallitsevan 

vanhuskäsityksen määritelmä oli arvopohjana lähijohtajien asiakaslähtöisessä johtami-

sessa. Sitä pidettiin johtavana ajatuksena, joka perusteella työtä tehtiin ja arvotettiin. 

Kaarankaisen & Syrjäsen (2012) mukaan organisaatiokulttuurilla, johtamisella ja työn-

tekijöiden työtavoilla on oma merkityksensä asiakasymmärryksen lisäämisessä organi-

saation palveluprosesseissa. Asiakasymmärryksen sisäistäminen markkinaperusteisesti 

saattaakin tuoda uusia innovaatioita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestä-

miseen. 

 

Asiakaslähtöisessä johtamisessa lähijohtajalle tuli eteen tilanteita, joissa hän joutui poh-

timaan ovatko palvelut palvelujärjestelmä- vai asiakaslähtöisiä. Asiakaslähtöisyyttä ar-

vona jouduttiin pohtimaan monesta eri näkökulmasta: palvelujärjestelmän, asiakkaan ja 

omaisen. Sen kuvattiin aiheuttavan haasteita arjen tilanteissa. Työntekijät olivat suunnit-

telemassa organisaation laatukäsikirjaa ja siten perehtyneet organisaatioin asiakaslähtöi-

siin arvoihin. Asiakaspalveluiden keskeisten prosessien tuntemus oli tärkeää työnteki-

jöille, koska niiden pohjalta työ oli johdonmukaista, sujuvaa ja tehokasta. Kotihoidon 

omahoitajuuden merkitys asiakaslähtöisten arvojen toteuttajana oli keskeinen. Omahoi-

tajajärjestelmän avulla työntekijät oppivat tuntemaan asiakkaan ja sen katsottiin antavan 

hyvän pohjan asiakkaita palvelevalle työlle. 
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Lähijohtajan tuli olla esimerkkinä asiakaslähtöisten palvelujen tuottamisessa. Asiakas-

tyytyväisyys oli tärkeää lähijohtajille ja sen merkityksen vieminen työntekijöiden kes-

kuuteen oli merkityksellistä. Lähijohtajien ja työntekijöiden arvomaailmat eivät aina 

kohdanneet ja siitä saattoi tulla erimielisyyksiä. Asiakaslähtöisten arvojen noudattami-

nen johtamistyössä vaatii vahvaa johtajuutta lähijohtajalta. Henkilökunnan ja johtajien 

arvomaailman muokkaaminen edellyttää lähijohtajalta pitkäjänteistä itsensä ja omiin 

arvoihin perustuvaa johtamista. (Mertaniemi ym.2011.)Lähijohtajuuden haasteena on 

varmistaa toimintayksiköihin toimintakulttuuri, joka huomioi iäkkäiden asiakkaiden 

oikeudet. Henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämiseksi 

johtamisen keinoin on pyrittävä turvaamaan osaavan henkilöstön riittävä määrä ja var-

mistaa osaamisen kehittäminen. (STM2013:11.) 

 

Lähijohtajien johtamisosaaminen on hyvin tärkeää lähellä henkilöstöä ja iäkkäitä asiak-

kaita. Työntekijöiden kohdentaminen iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen mukaisiin 

palveluihin muuttaa lähijohtamista sekä tapaa työskennellä eri toimintayksiköissä.  

(STM 2013:11.)Tässä tutkimuksessa henkilöstöhallinto oli keskeinen lähijohtajan toi-

menkuvaan kuuluva tehtävä. Henkilöstöhallinto vaati lähijohtajalta oikea-aikaista, oi-

keaoppista  ja ymmärrettävää tiedon- ja vastuun siirtoa työntekijöille. Henkilöstöhallin-

toon liittyvien johtamismetodien kautta lähijohtaja vie asiakaslähtöisiä arvoja käytän-

töön omassa työyhteisössään. Lähijohtajien mielestä työntekijöillä täytyi olla työn pe-

rustehtävä ja arvot tiedossa vaikka jokaisella ne saattoivat näyttäytyä erilaisina 

 

Yhteiskunnan muuttuessa ikääntyneiden palvelujen ydinsisältöä täytyy muokata tulevai-

suuden tarpeita vastaaviksi. Ikääntyneiden muuttuvien tarpeiden ja erilaisten hoitomuo-

tojen kehittyessä ikääntyneille suunnatut palvelut muuttuvat entisestään. Työntekijöiden 

oman työn pohdinta nousee myös tärkeään rooliin, koska hoitajan tietoinen toiminta 

auttaa vanhustyön ydinsisällön jäsentämisessä sekä hoitotyön kehittämisessä. Tulevai-

suudessa ikääntyneille kohdennettujen palveluiden haasteena on asiakaslähtöisyys ja 

sen kehittäminen. Asiakaslähtöisyyden pohjalta palvelut räätälöitäisiin yksilöllisesti 

ikääntyneen muuttuva elämäntilanne huomioonottaen. Asiakaslähtöiset palvelut ottavat 

huomioon ikääntyneen omat voimavarat sekä itsensä toteuttamisen mahdollisuuden. 

(Paasivaara 2002, 2005.)  
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Organisaatioiden asiakasymmärryksen kehittäminen asiakaslähtöisyyden rinnalla antaisi 

lähijohtajille sekä työntekijöille uudenlaisen ja yksilöllisemmän tavan ymmärtää asia-

kasta ja hänen yksilöllisiä tarpeitaan. Tulevaisuudessa asiakkaat olisi hyvä ottaa mukaan 

palveluiden kehittämiseen, koska heidän kauttaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakaslähtöisen 

johtamisen arvoja pystytään syventämään ja palveluita kohdentamaan yksilöllisesti. 

Tulevaisuudessa ikäihmisten tarpeet ovat hyvin erilaisia asumisen, hoivan sekä hyvin-

voinnin palveluille, koska ikääntyneet odottavat palveluilta kokonaisvaltaista hyvin-

voinnin ja terveyden kohtaamista sekä hoitamista ( Kaarankainen & Syrjänen 2012). 

 

6.2Tutkimuksen eettisyys 

 

Etenen säätämien hyvien tutkimuskäytäntöjen mukaan tutkijan pitää noudattaa tutki-

jayhteisön tunnustamia toimintatapoja, rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutki-

mustyössä, tulosten tallentamisessa, esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten 

esittämisessä. Lisäksi ohjeiden mukaan tutkijan pitäisi noudattaa tutkimuksen kriteerien 

mukaisia ja eettisiä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tieteelliseen hy-

vään käytäntöön kuuluu myös se, että tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu 

yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle esitettyjen vaatimusten mukaisesti. (Hyvä 

tieteellinen käytäntö 2002.)Tähän tutkimukseen tutkimusluvat haettiin jokaisesta orga-

nisaatiosta erikseen. Lisäksi tutkimukseen osallistuville selvitettiin heidän asema ja oi-

keudet (vapaaehtoisuus) sekä anonymiteetin säilyminen koko tutkimusprosessin ajan. 

Haastatteluaineisto säilytettiin lukitussa kaapissa ja tutkimusaineisto  ja nauhoitteet hä-

vitettiin tutkimuksen valmistuttua.  

 

Tutkimukseen osallistuvalle täytyy antaa riittävästi tietoa etukäteen tutkimuksesta,  jotta  

haastateltavien suostumus voi perustua tietoiseen suostumukseen (Polit & Beck 

2012).Tutkija lähetti haastatteluun osallistuville  kotihoidon lähijohtajille etukäteen säh-

köpostilla tiedotteen, jossa kerrottiin tiivistetysti tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoit-

teista. Lisäksi ennen haastattelua tutkija kertoi suullisesti itsestään ja tutkimuksestaan 

haastateltavalle. Ennen haastattelua kotihoidon esimiehet allekirjoittivat kirjallisen suos-

tumuksen, jossa oli maininta siitä, että tutkimuksesta voi vetäytyä milloin tahansa il-

moittamalla siitä tutkijalle sähköpostitse tai puhelimitse. 
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Tutkimus tulee tehdä siten, että osallistujien anonymiteetti säilyy. Tutkimuksessa täytyy 

varmistaa luottamus siitä, että tutkittavien henkilöllisyys pysyy salassa. ( Polit & Beck 

2012.)Tässä tutkimuksessa vain tutkija sai haastatteluaineiston käyttöönsä. Tutkimusai-

neisto oli vain tutkijan hallinnassa ja säilytettynä. Tutkija litteroi tekstit nauhoilta yksin 

ja kuulokkeiden kautta, jotta haastateltavien anonymiteetti säilyi. Lisäksi tutkimusai-

neisto raportoitiin siten, ettei yksittäistä haastateltavaa pystytä tunnistamaan teksteistä. 

Nauhoitetut ja aukikirjoitetut haastattelut hävitettiin tutkimuksen valmistuttua. 

 

Tutkimusaiheen ja – menetelmien valintaan liittyy myös eettisiä kysymyksiä (Polit & 

Beck 2012). Tutkija valitsi tämän aiheen yhteiskunnallisen ja tieteellisen merkityksen 

vuoksi eikä ainoastaan oman mielenkiinnon pohjalta. Tämän tutkimuksen tarkoituksen 

oli selvittää kotihoidon lähijohtajien käsityksiä asiakaslähtöisen johtamisen arvoista. 

Teemahaastattelun avulla saatiin yksilöllisiä näkemyksiä tutkittavasta ilmiöstä ja henki-

löiltä, joille tutkittava ilmiö oli hyvin tuttu. 

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkijan vastuulla on, että tutkimus toteutetaan joka vaiheessa luotettavasti. Luotetta-

vuutta arvioidaan Lincoln & Guban (1985) yleisillä luotettavuuskriteereillä. Laadulli-

sessa tutkimuksessa käytetään useimmiten luotettavuuden arviointikriteereinä uskotta-

vuutta, vahvistettavuutta, seuraamuksellisuutta sekä siirrettävyyttä. Tutkimuksen luotet-

tavuus tulee ottaa huomioon koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimuksen tarkoituksena 

on tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa tutkittavasta aiheesta. (Lincoln & Guba 

1985, Polit & Beck 2008.)Tässä tutkimuksessa haastateltavien määrä oli melko vähäi-

nen, mutta vastauksissa havaittiin jo saturaatiota eli aineisto lähti toistamaan itseään. 

 

Luotettavuuden lisäämiseksi analyysiprosessi pyritään kuvaamaan mahdollisimman 

selkeästi. Uskottavuuden ja siirrettävyyden lisäämiseksi tutkielman aineisto, analyysi ja 

tulokset pyritään kuvaamaan ymmärrettävästi, selkeästi ja tarkasti sekä havainnollista-

maan eri esimerkein. Uskottavuus tarkoittaa myös tutkimuksen ja tutkimustulosten us-

kottavuutta ja sen osoittamista tutkimuksessa. (Polit& Beck 2008.)Tässä tutkimuksessa 
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jokainen tutkimuksen vaihe on kuvattu mahdollisimman tarkasti. Tutkija on kuvannut 

tutkimuksen aiheen, aineiston keruun ja analysoinnin sekä tulokset mahdollisimman 

tarkkaan, selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Haastateltavien vastauksia on otettu esimer-

keiksi tulososioon ja täten pyritty vahvistamaan sitä tietoa, että tulokset vastaavat henki-

löiden näkemyksiä tutkimuksen aiheesta. Uskottavuuteen vaikuttaa myös haastattelijoi-

den valinta (Denzin & Lincoln 2005).  

 

Tutkimuksen siirrettävyys tarkoittaa tutkimustulosten siirrettävyyttä vastaavanlaisiin 

tilanteisiin. Sen vuoksi tutkijan on annettava mahdollisimman tarkkaa ja kuvailevaa 

tietoa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä ja ympäristöstä, jotta lukija pystyy arvi-

oimaan tulosten siirrettävyyttä. (Lincoln & Guba 1985.) Tämän tutkimuksen uskotta-

vuutta ja siirrettävyyttä lisää tarkka kuvaus tutkimukseen osallistuneista tiedonantajista, 

analyysin vaiheista ja tulkinnasta. Tutkimuksen haastateltavat valittiin harkinnanvarai-

sesti ja kaikki olivat kokeneita, johtamiskoulutuksen käyneitä kotihoidon lähijohtajia ja 

se lisäsi tutkimuksen uskottavuutta. 

 

Laadullisen tutkimuksen piireteitä ovat ilmiön ja asetelman muuttuvuus, siksi tutkimus-

tilanteiden tilanteita ei koskaan pystytä toteuttamaan identtisinä. Tutkimuksen pitäisi 

olla toistettavissa samankaltaisilla tai samoilla tiedonantajilla. Tällä tarkoitetaan laadul-

lisen tutkimuksen seuraamuksellisuutta. Tutkimuksen kulun tarkka selostaminen ja ha-

vainnollistaminen ovatkin osa luotettavuutta. (Lincoln & Guba 1985.)Tämän tutkimuk-

sen tarkoitus, konteksti ja vaiheet selostettiin mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtai-

sesti analyysiosiossa, jotta tutkimus olisi toistettavissa mahdollisimman samanlaisena. 

Haastatteluissa noudatettiin mahdollisimman tarkkaan teemahaastattelurunkoa ja osassa 

haastatteluista tutkija esitti täydentäviä kysymyksiä, mutta niillä ei ollut oleellista vaiku-

tusta tutkimustuloksiin. 

 

Laadullisen tutkimuksen pohjalta tavoitteena ei ole tehdä empiirisesti yleistäviä päätök-

siä kuin tilastollisessa tutkimuksessa, siksi on tärkeää, että aineisto muodostaa jollakin 

muulla tavalla kokonaisuuden. Yleistyksiä ei ole mahdollista tehdä laadullisen aineis-

tosta suoraan vaan sen tuloksista tehdyistä johtopäätöksistä. Yleistettävyyden kriteeriksi 

nousee järkevä aineiston kokoaminen ja haastateltavia valitessa olisi eduksi, että heillä 
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olisi samanlainen kokemusmaailma, he omaisivat tutkimusongelmasta tekijän tietoa ja 

kiinnostus tutkimusta kohtaan. (Polit & Beck 2012.)Tässä tutkimuksessa haastateltavilta 

on kysytty suostumus osallistumisesta tutkimukseen. Heidän kokemusmaailmansa on 

ollut yhteneväinen, koska he ovat työskennelleet kotihoidon lähijohtajina. Luotettavuut-

ta lisää myös se, että tutkijalla on pitkä työkokemus lähijohtajan työstä ja kokemusta 

myös kotisairaanhoidon esimiehen tehtävistä eli tutkittava sektori oli tutkijalle tuttu. 

 

Tutkimustulosten todeksi vahvistettavuus tarkoittaa sitä, että tulokset perustuvat tutki-

musaineistoon eivätkä tutkijan omiin käsityksiin aiheesta ( Lincoln & Guba 1985).Tässä 

tutkimuksessa on esimerkkien avulla tuotu aineistosta esille se, miten on päädytty tiet-

tyyn tulkintaan. Sisällön analyysiprosessista on ote liitteenä tutkimuksessa tulosten vah-

vistettavuuden lisäämiseksi. 

 

6.4 Johtopäätökset 

 

1. Kotihoidon lähijohtajat kuvailivat asiakaslähtöisyyttä omana arvona, joka ohjasi hei-

dän työtään. 

2. Tärkeimpiä asiakkaasta lähteviä arvoja olivat kotihoidon lähijohtajien mukaan: asiak-

kaan kuuleminen ja kunnioittaminen, osallisuus itseä koskevaan päätöksentekoon ja 

itsemääräämisoikeus sekä yksilöllisyys. 

3. Organisaation ja sen palvelujärjestelmiä ohjaavien asiakaslähtöisten arvojen määritte-

lyn lähijohtajat pitivät tärkeinä tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta ohjaavina teki-

jöinä asiakaslähtöisessä johtamisessa. 

4. Kotihoidon lähijohtajan omalla persoonallisuudella ja arvomaailmalla oli vaikutus 

asiakaslähtöisen johtamistyön arvoihin. Lähijohtajan oman työideologian katsottiin 

edistävän työssä jaksamista. Kotihoidon lähijohtajien mukaan omaa työtä ei pystynyt 

tekemään, jos se ei lähtenyt asiakkaasta käsin. 

5. Lähijohtajan tehtävänä oli johtaa työntekijöiden asiakastyötä oman arvomaailman 

kautta Lähijohtajat pyrkivät omalla esimerkillään saamaan henkilökunnan ymmärtä-

mään asiakaslähtöisyyden merkityksen omassa käytännön työssään johtavana ajatukse-
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na. Vaikka näkemykset olisivat erilaisia, silti asiakaslähtöisten arvojen tulisi ohjata työ-

tä joka tasolla ja työn perustehtävän olisi oltava selvillä kaikilla työtä tekevillä. 

6. Lähijohtajien mukaan omahoitajuus tuki asiakaslähtöisen johtamisen arvojen toteu-

tumista käytännön tasolla kotihoidon kontekstissa. 

 

6.5 Jatkotutkimushaasteet 

 

Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista tutkia ylemmän johdon eli palvelujohtajien 

käsityksiä asiakaslähtöisen johtamisen arvoista sekä sitä, miten palvelujohtajien arvot 

heijastuvat lähijohtajien arvoihin sekä asiakaslähtöiseen johtamiseen. 

Olisi myös mielenkiintoista haastatella kotihoidon henkilökuntaa ja selvittää heidän 

käsityksiään asiakaslähtöisestä johtamisesta, arvoista ja niiden näkyvyydestä käytännön 

kenttätyössä. 
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LIITE 1 

TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 

1 TAUSTATIEDOT 

ikä 

ammatti 

koulutus 

työkokemus  

 

 

2 . KÄSITYS ASIAKASLÄHTÖISESTÄ JOHTAMISESTA 

 

Miten kuvailet   asiakaslähtöistä johtamista kotihoidossa? 

  

Onko oma johtamisesi mielestäsi asiakaslähtöistä?  

 

 

3. ASIAKASLÄHTÖISEN JOHTAMISEN ARVOT 

 

Miten kuvailet asiakaslähtöiseen johtamiseen liittyviä  arvoja? 

 

Toteutuvatko asiakaslähtöiset arvot omassa johtamisessasi? 

 

 

4. ASIAKASLÄHTÖISTEN ARVOJEN TOTEUTUMINEN 

 

 

Millä tavoin organisaation palvelujärjestelmät tukevat tai eivät tue asiakaslähtöisten 

arvojen toteutumista kotihoidossa? 

 

Miten asiakaslähtöiset arvot toteutuvat mielestäsi kotihoidossa? 

 

Mitkä tekijät asettavat haasteita asiakaslähtöisten arvojen toteutumiseen kotihoidossa? 

 

 

 

5.VAPAA SANA 

 

 

Mitä muuta haluaisit sanoa asiakaslähtöisestä johtamisesta ja sen arvoista kotihoidossa?  



 

 

LIITE 2 

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS: 

Aineistonkeruu pro gradu   

tutkielmaan: Kotihoidon asiakaslähtöinen johtaminen 

 

 

 

ARVOISA VASTAANOTTAJA 

 

 

Opiskelen Oulun yliopiston terveystieteen laitoksella, suoritan terveystieteiden  

maisterin tutkintoa ja  pääaineenani on terveyshallintotiede.  

 

Pro gradu tutkielmani tarkoituksena on kuvata kotihoidon esimiesten asiakaslähtöistä 

johtamista ja sen arvoja. Tutkielman tavoitteena on teemahaastattelun avulla selvittää 

kotihoidon esimiesten asiakaslähtöisen johtamisen arvoja sekä niihin vaikuttavia seik-

koja. 

 

Pyydän ystävällisesti lupaa suorittaa haastatteluun työyhteisössänne. Pyydän myös lu-

paa siihen, että osallistujat saavat osallistua haastatteluun työaikana. Haastatteluun ku-

luu aikaa noin yhdestä tunnista puoleentoista tuntiin.  

 

Aineisto käsitellään luottamuksellisesti eikä osallistujien henkilöllisyys tule missään 

vaiheessa esille. Aineistosta saatuja tietoja käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen. 

 

Pro gradu tutkielmani ohjaa yliopistonlehtori, TtT Marjo Suhonen Oulun yliopistolta. 

 

 

 

Toivon myönteistä suhtautumista Pro gradu tutkielmaani. 

Yhteistyöterveisin 

 

Kati Kola- Huhtala 

Sh/Th AMK, TtM –opiskelija 

Oulun yliopisto 

Terveystieteiden laitos 

(Kati.Kola-Huhtala@student.oulu.fi tai XXXXXXXXX) 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kati.Kola-Huhtala@student.oulu.fi


 

 

LIITE 3  

Tiedote tutkimukseen osallistuvalle  

HYVÄ KOTIHOIDON ESIMIES 

Olen Oulun yliopistossa terveystieteiden maisteriopintoja suorittava  sairaanhoita-

ja/terveydenhoitaja AMK. Olen saanut organisaatiostasi tutkimusluvan pro gradu tutki-

mukselleni, aiheena:  

”KOTIHOIDON ASIAKASLÄHTÖINEN JOHTAMINEN”. Kiitos, että olet lupautu-

nut osallistumaan minun tutkielmaani. Tiedonkeruu tehdään yksilöhaastatteluna ja aikaa 

siihen kuluu noin yksi tunti. 

Tämän pro-gradu tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla kotihoidon asiakaslähtöisen 

johtamisen arvoperustaa ja toiminnan tehokkuutta. Pro gradu- tutkimuksen tavoitteena 

on teemahaastattelun avulla selvittää kotihoidon esimiesten asiakaslähtöisen johtamisen 

arvoja sekä niihin vaikuttavia seikkoja. Kotihoidon asiakaslähtöisyyttä ei ole ennen tut-

kittu esimiesnäkökulmasta, joten tutkimuksen aihe on tärkeä ja sitä on ajankohtaista 

tutkia vanhuspalvelulain tuomien muutosten vuoksi. Tämän tutkielman tulosten avulla 

voidaan kehittää kotihoidon asiakaslähtöistä johtamista. 

Haastattelun pohjana käytän teemahaastattelurunkoa. Kysymyksissä pohditaan asiakas-

lähtöistä johtamista ja sitä miten se näkyy omassa työssäsi. Lisäksi pohditaan asiakas-

lähtöisen johtamisen arvoja ja niiden toteutumista sinun työssäsi. Haastattelussa käy-

dään läpi myös organisaation palvelujärjestelmiä ja sitä, miten ne tukevat asiakasläh-

töistä johtamista ja sen arvoja. Keskustelemme myös siitä, mitkä tekijät asettavat haas-

teita asiakaslähtöisen johtamisen toteutumiseen organisaatiossasi. Haastattelut nauhoite-

taan ja kirjoitan ne teksteiksi haastattelujen jälkeen analyysiä varten. Tutkimuksen val-

mistuttua kaikki nauhat ja liuskat hävitetään. Kerätty aineisto on vain minun ja tarvitta-

essa työn ohjaajan nähtävillä eikä haastateltavien henkilöllisyys tule esille tutkimusra-

portissa. Haastattelun alussa kyseltävät taustatiedot antavat vain tietoja, joilla kuvaan 

yleisellä tasolla tiedonantajia. Haastateltavalla on oikeus keskeyttää osallistumisensa 

tutkimukseen koska tahansa ilman mitään seuraamuksia. Ennen haastattelua pyydän 

kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. 

Tervetuloa osallistumaan tähän tutkimukseen, jonka avulla voidaan kehittää esimiestyö-

tä kotihoidossa. 

Pro gradu tutkimusta ohjaa yliopistonlehtori ,TtT Marjo Suhonen Oulun yliopistosta. 

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta sähköpostitse tai puhelimitse. tai 045-

XXXXXXX 

Ystävällisin terveisin: Kati Kola- Huhtala



 

 

LIITE 4 

KIRJALLINEN SUOSTUMUS  

Kotihoidon asiakaslähtöinen johtaminen  

 

 

 

TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA 

 

 

Olen saanut kirjallista ja suullista tietoa Kati Kola-Huhtalan  

KOTIHOIDON ASIKASLÄHTÖINEN JOHTAMINEN”-tutkimuksen tarkoituksesta ja 

suostun vapaaehtoisesti osallistumaan tutkimuksen aineiston keruuvaiheen haastatte-

luun. 

 

Minulle on selvitetty tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus sekä mahdollisuuteni 

vetäytyä tutkimuksesta ilman seuraamuksia koska tahansa niin halutessani. Jos vetäy-

dyn pois tutkimuksesta, minua koskeva aineisto poistetaan tutkimusaineistosta. Tiedän 

haastattelujen nauhoittamisesta ja siitä, että tutkimusraportissa lainaukset kirjoitetaan 

siten, ettei minua voi tunnistaa tekstistä. Minulle on myös selvitetty, etteivät haastatte-

lunauhat joudu kenenkään ulkopuolisen käsiin. Aineisto tulee  

vain tutkijan ja hänen ohjaajiensa tietoon. Haastattelunauhoilla ja raportissa ei myös-

kään mainita minun nimeäni. 

 

 

Olen myös tietoinen mahdollisuudestani ottaa tarvittaessa myöhemmin yhteyttä Kati 

Kola- Huhtalaan tutkimuksen tiimoilta ja olen saanut tarvittavat yhteystiedot häneltä.  
 

 

____________________________      __/ __ 2013  

 

 

___________________________________                      

_____________________________________ 

(osallistujan allekirjoitus/nimenselvennys) Kati Kola-Huhtala 

   Kati.Kola-Huhtala@student.oulu.fi 

    tai 045-XXXXXXXX 

 

 

 



 

 

   LIITE 5 

 Sisällön analyysin eteneminen 

Asiakaslähtöisen johtamisen arvot  

Asiakaslähtöisen johtamisen arvot lähijohtajien kuvailemina  

Ote alkuperäishaastattelusta Pelkistetyt ilmaukset Alakategoria Yläkate-

goria 

    
-”Mä tietysti ajattelen,että asiakaslähtöinen johta-

minen on se punainen  lanka ilman muuta,että 

tota..se on se tähtiajatus, ne asiakkaat,siitä se kaikki 

lähtee 

-se osallisuus on tosi vahva arvo mun tavassa tehdä 

töitä 

-”Asiakas on siellä keskiössä ja ne muut rakentuu 

sen ympärille 

-Mulle on tosi tärkeetä se, että miten asiakas tulee 

tyytyväiseksi ja saa hyvää palvelua 

-voiko työtä tehdä jos ei ole sitä ideologaa? 

-itsellä se vahva ideologia miten työtä  tehdään 

,että nämä arvot vie tätä työtä eteenpäin sekä mul-

la,mun organisaatiossa että koko perusturvassa  tai 

tässä koko kunnassa…  

-tietyt rajaehdot esim.taloudelliset eivät estä näke-

mästä asiakslähtöistä työtä millään tavalla 

-Asiakkaan oman äänen kuuleminen,osallistuminen 

itseään koskevaan päätöksentekoon  ja itsemää-

räämis-oikeus” 

-me ollaan räätälöity palveluita,tehty siis ihan yksi-

löllisesti 

-”meillä on se asiakkaan päätäntävalta pidemmällä 

kuin vanhuspalvelulaissa” 

-”Aina kaikki asiakkaat mukaan hoitoneuvotteluun 

vaikka ei olisi mikäänlaista kommunikaatiokykyä” 

-”asiakkaan kuuleminen,kuulluksi tulemi-

nen..omaisia mukaan mahdollisuuksien mu-

kaan,omaiset jyrää joskus asiakkaan ja asiakasta 

täytyy silloin puolustaa” 

-omaiset on voimavara.. 

-omaiset ovat yhteistyökumppani ja kaikilla pitäisi 

olla sama tavoite elis se hoito-ja palvelusuunnitel-

man teon tärkeys on juuri siinä,että me kaikki me-

nemme samaan suuntaan 

-”asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja haas-

teena on miten muistisairaan mielipide otetaan 

huomioon” 

-”Kyllä ne on niitä: tasapuolisuut-

ta,oikeudenmukaisuutta,asiakkaan kunnioittamista 

ja itsemääräämisoikeus” 

-”täytyy muistaa,että asiakkaat ovat eläneet paljon 

kauemmin kuin me ollaan eletty ja heillä on elä-

mänkokemusta” 

-asiakkaan oman ”reviirin” kodin kunnioittaminen
 

-keskustellaan arvoista työyhteisössä,onko asiak-

kaat tasapuolisessa asemassa ja saako ne samanar-

voisesti palveluja..omaiset osaa vaatia toisille 

-asiakaslähtöisyys arvona työlle 

-asiakkaan osallisuus 

-oikeudenmukainen kohtelu 

-asiakkaiden tasapuolisuus 

-asiakkaan kunnioittaminen 

-asiakkaan päätäntävalta 

-asiakkaan äänen kuuleminen 

-asiakkaan itsemääräämisoikeus 

-asiakkaan vastuu itsestään 

-asiakkaan kotona asumista 

tukevat verkostot huomioidaan 

hoidon suunnittelussa 

-hoito-ja palvelusuunnitelma 

pohjana asiakaslähtöisyydelle 

- tarpeiden kartoittaminen asia-

kaslähtöisesti,yksilöllisyys 

-asiakaslähtöisyys itsestäänsel-

vyys 

-asiakas saa palvelua ,jota halu-

aa ja tarvitsee oikea-aikaisesti ja 

oikeanlaisina 

 

Asiakaslähtöi-

syys arvona 

 

 

 

 

Asiakkaasta 

lähtevät arvot 

 

 

 

 
Kotihoi-

don 

asiakas-

lähtöisen 

johtami-

sen moni-

ulotteinen 

arvope-

rusta 


