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Ikääntyvien hoidon ja palvelujen painopiste on siirtynyt laitoshoidosta ikääntyneen 

kotiin ja erityisesti ennakoiviin palvelumuotoihin. Hoitotyön johtamisen tulee luoda 

edellytykset ikääntyvien tarpeita vastaaville ja laadukkaille neuvontapalveluiden 

kokonaisuudelle.  Ikääntyvien neuvontapalvelut ovat hyvinvointia ja terveyttä edistävää 

neuvontaa ja ohjausta. Ikääntyvällä tarkoitetaan eläkeiän saavuttanutta, keskimäärin yli 

65-vuotiasta henkilöä. Neuvontapalvelujen asiakas on kotona asuva tai itsenäisesti tai 

vähäisten tuen ja palvelujen avulla kotioloissa asuva henkilö. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitotyön johtajien näkemyksiä hoitotyön 

johtamisesta ikääntyvien neuvontapalveluissa. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta 

tietoa hoitotyön johtamisesta ikääntyvien neuvontapalvelujen näkökulmasta ja hyödyn-

tää tietoa johtamiskäytäntöjen kehittämisessä. 

 

Tutkimus oli kvalitatiivinen ja haastattelumenetelmänä oli puolistrukturoitu 

teemahaastattelu. Siihen osallistui neljän eri organisaation ikääntyvien 

neuvontapalveluista vastaavat hoitotyön johtajat (N=10). Haastattelut analysoitiin 

aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. 

  

Hoitotyön johtajille suunnattujen haastattelujen perusteella ikääntyvien 

neuvontapalveluissa korostui ennakoiva toiminta ja itsenäisen elämän tukeminen. 

Organisaatioissa oli ikääntyneiden neuvontapalvelut liitetty yleensä vanhuspalveluiden 

yhteyteen, muuten käytännön toiminnan organisoinnissa oli eroavaisuuksia. Hoitotyön 

johtaminen ikääntyvien neuvontapalveluissa edellytti laaja-alaista johtamisosaamista. 

Lisäksi tutkimus toi esille, että neuvontapalveluiden toimiva hoitotyön johtaminen 

koostuu työn päämäärän tunnistamisesta ja hyvistä työn edellytyksistä sekä hyvästä 

johtamisesta. Tutkimuksen tulosten mukaan hoitotyön johtamisen kehittäminen ja 

uudistaminen ikääntyvien neuvontapalveluissa vaatii avointa vuorovaikutusta ja 

osallistavaa johtamista. Lisäksi se edellyttää yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämistä 

sekä johtamisen suunnitelmallisuuden kehittämistä.  

 

Hoitotyön johtaminen ikääntyvien neuvontapalveluissa on hyvin laaja-alaista ja 

monipuolista osaamista vaativaa. Osallistava tiedolla johtaminen soveltuu ikääntyvien 

neuvontapalveluiden hoitotyön johtamiseen. Siinä korostuu henkilöstön kunnioitus ja 

arvostus sekä avoin vuorovaikutus ja lisäksi päätöksenteko perustuu tietoon. Hyvin 

toteutetulla osallistavalla ja tietoon perustuvalla johtamisella voidaan vaikuttaa hoidon 

tehokkuuteen ja laatuun sekä niiden kautta tuoda taloudellisia säästöjä organisaatiolle. 
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__________________________________________________________________ 

 

The focus of care and services for aging people has shifted from institutional care to 

aging at home, particularly to proactive forms. Nursing management should create the 

preconditions for high-quality counselling services that take the needs of aging people 

into consideration as a whole. Aging counselling services comprise advice and guidance 

on well-being and health promotion. Here, an ‘aging’ person refers to having attained 

the age of retirement, on average, more than 65 years of age. The clients of counselling 

services are persons living at home independently, or who live in the home environment 

with the aid of minor support and services. 

 

The purpose of this study was to describe nursing leaders’ views on the nursing 

management of aging counselling services. The aim was to produce new information on 

nursing management counselling services from the perspective of aging people and to 

use the knowledge obtained to develop the management practices. 

 

The study was qualitative, and theme interviews were used as a semi-structured 

interview method. The participants were nursing managers (N=10) from four different 

organizations responsible for aging counselling services. The interviews were analysed 

using content analysis. 

 

On the basis of the interviews with nursing directors working in aging counselling 

services, a proactive approach and support for independent living were emphasized. In 

the organizations, aging counselling services were usually linked to services aimed at 

aging people; otherwise, there were a lot of differences in the practical organization of 

the work. Nursing Management of aging counselling services required extensive 

management skills. In addition, the study revealed that effective nursing management of 

counselling services consists of identifying the purpose of work, good work conditions 

and good management. The results show that development of nursing management and 

renewal of aging counselling services requires open interaction and participatory 

management. In addition, it requires the development of co-operation and networking, 

and development of management planning. 

 

The nursing management of aging counselling services is an extensive area that calls for 

broad expertise. Management with participatory knowledge is suitable for the 

management of nursing in aging counselling services. It emphasizes respect and 

appreciation of staff as well as an open interaction; in addition, the decision-making is 

based on knowledge. Well-implemented participatory and knowledge-based 

management can contribute to the efficiency and quality of care, and through them, 

bring economic savings to the organization. 

 

Keywords: management, counselling services, aging, nursing. 
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

 

Tulevina vuosina ikääntyneiden suhteellinen osuus lisääntyy ja palvelujen kysyntä kas-

vaa sekä kuntien verotulot vähenevät. Nämä johtavat siihen, että kuntien on kehitettävä 

palvelurakennetta ja palveluverkkoja sekä tuottavuutta ja panostettava ennakoiviin hy-

vinvointipalveluihin ikääntyville kuntalaisille. (Klemola ym. 2014.) Ikääntyvien omien 

voimavarojen tunnistaminen on oleellinen osa ennakoivaa vanhustyötä. Henkilökohtai-

nen neuvontapalvelu on hyvä keino tukea ikääntyvän hyvinvointia. (Lyyra 2007.)  

 

Terveydenhuoltolain (2010) mukaan kuntien on järjestettävä alueensa asukkaiden ter-

veyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä tukevaa terveysneuvon-

taa, joka on sisällytettävä kaikkiin terveydenhuollon palveluihin. Myös vanhuspalvelu-

laki (2012) velvoittaa kunnat järjestämään eläkeikäisille neuvontapalveluja, joiden tulee 

sisältää terveyden edistämiseen tähtäävää toimintaa ja heidän toimintakyvystä ja saira-

uksista johtuvien terveyshaasteiden tunnistamista ja varhaista puuttumista niihin sekä 

turvallisen lääkehoidon toteuttamisesta ja sairauksien hoidosta. Lisäksi sosiaali- ja ter-

veydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa, Kaste 2012 – 2015 (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2012) on yhtenä painopisteenä johtamisen vahvistaminen. 

 

Johtamisen tulee luoda edellytykset palveluille, joilla tuetaan ikääntyvän väestön toi-

mintakykyä ja turvataan heille eheä ja laadukas palvelukokonaisuus, joka vastaa heidän 

tarpeita (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014). Hoitotyön johtamisen ydintehtävä on luo-

da edellytykset hoitotyölle. Hoitotyön johtaminen on sekä hallinnollista työtä että perus-

tehtävään liittyvää konkreettista työtä. (Nikkilä & Paasivaara 2007.) Hoitotyön johta-

juudella tarkoitetaan hoitotyön lähijohtajuutta. Hoitotyön johtajilla tarkoitetaan lä-

hiesimiestehtävissä terveydenhuollossa toimivia henkilöitä, kuten osastonhoitajia, apu-

laisosastonhoitajia, vastaavia hoitajia tai eritasoisia ylihoitajia. (Lehto 2001.) Tässä 

työssä hoitotyön johtajilla tarkoitetaan kaikkia ikääntyvien neuvontapalveluista vastaa-

via esimiehiä riippumatta heidän ammattinimikkeistään tai koulutustaustastaan.  
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Tässä työssä ikääntyvien neuvontapalveluilla tarkoitetaan ikääntyvien ohjaukseen ja 

neuvontaan keskittyviä palveluja (Terveydenhuoltolaki 2010). Ikääntyneiden neuvonta-

palvelut sisältävät hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää neuvontaa ja palveluja sekä sosi-

aaliturvaan ja ikääntymiseen liittyvää neuvontaa (Heikkinen & Maksimainen 2014).  

Tämän työn ulkopuolelle rajataan varsinainen kotihoito (kotisairaanhoito ja kotipalvelu) 

ja tukipalvelut sekä ikääntyvien ennakoivat kotikäynnit ja kotikuntoutus. Tämä sen 

vuoksi, että tässä tutkimuksessa halutaan keskittyä varsinaisiin ennakoiviin neuvonta-

palveluihin, joita toteutetaan ennen kuin ikääntyvä tarvitsee kunnallisia palveluita. 

 

Työelämään tarvitaan johtajan henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvaa ja johtajana 

kehittymisen tutkimusta (Sutinen 2012). Johtamisesta löytyy tieteellistä tutkimusta, sa-

moin hoitotyön johtamisesta, mutta ikääntyvien neuvontapalveluista löytyi projektiku-

vauksia eikä neuvontapalvelujen johtamisesta ole vielä tieteellistä tutkimusta.  Ikäänty-

vien neuvontatoiminta on vielä varsin uutta ja on tärkeää löytää optimaaliset johtamis-

tavat toiminnalle. Tutkimuksen aihe on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti tärkeä. Tie-

teellisesti tutkimuksen teki tärkeäksi se, että erityisesti viimeaikoina vanhuspalvelulain 

(2012) ja terveydenhuoltolain (2010) mukanaan tuomat muutokset sekä kansalliset stra-

tegiset linjaukset ovat vaikuttaneet organisaatioiden toimintaan ja palvelujen tuottami-

seen. Tulevaisuuden palvelurakenteen ja palveluverkoston suunnitteluun tarvitaan tieto-

ja palvelutarpeesta ja nykyisten toimintojen tehokkuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta 

(Klemola ym. 2014).     

 

1.2 Tutkimuksen tavoite, menetelmä ja tutkimustehtävät  

 

Tämä tutkimus on laadullinen terveyshallinnollinen tutkimus, jonka tarkoituksena on 

kuvata hoitotyön johtajien käsityksiä hoitotyön johtamisesta ikääntyvien neuvontapalve-

luissa. Tutkimusmenetelmänä on käytetty haastatteluaineiston aineistolähtöistä sisällön-

analyysiä. Haastatteluaineisto koostuu harkinnanvaraisesti valittujen neljän eri organi-

saation ikääntyvien neuvontapalveluista vastaavien hoitotyön johtajien yksilöhaastatte-

luista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa hoitotyön johtamisesta 

ikääntyvien neuvontapalveluiden näkökulmasta ja hyödyntää tietoa johtamiskäytäntöjen 

kehittämisessä. 
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Tutkimustehtävät: 

1. Millaisia käsityksiä hoitotyön johtajilla on ikääntyvien neuvontapalveluista? 

2. Millaiseksi hoitotyön johtajat kuvaavat ikääntyvien neuvontapalveluiden johtami-

sen?  

 

Ikääntyvien neuvontatoiminta ja sen ammatillinen johtaminen vaatii johtamiselta mo-

nialaista osaamista sekä erilaisia toimintatapoja (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009). 

Tämän tutkimuksen kautta saatu tieto selventää ikääntyvien neuvontapalvelujen hoito-

työn johtamisen sisältöä ja lisää tieteenalan tietoa vanhustyön johtamisesta. Tietoa voi-

daan hyödyntää johtamiskoulutuksessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksente-

ossa. Lisäksi tutkimus antaa ikääntyvien neuvontapalvelujen johtajille uusia näkökulmia 

omaan johtamiseensa. 

  



4 
 

2 IKÄÄNTYVIEN NEUVONTAPALVELUIDEN JOHTAMINEN 

 

 2.1 Ikääntyvä palveluissa 

 

Voimavaralähtöisessä vanhuskäsityksessä ikääntyminen ei ole ongelma, vajavuus tai 

heikkous, vaan ikääntyminen on moniulotteinen sosiaalinen ja kulttuurinen maailma. 

Siinä huomioidaan laaja-alaisesti ikääntyneen arki, kokemukset, elämismaailma, merki-

tykset ja sosiaaliset rakenteet (Hakonen 2008). Ikääntyvillä on voimavaroja, joiden tun-

nistaminen on oleellinen osa ennaltaehkäisevää vanhustyötä (Lyyra 2007). 

 

Nykyinen gerontologinen vanhuskäsitys on heterogeeninen ja antaa tilaa ikääntyneen 

omalle kokemukselle. Yleisesti käytetään jakoa nuoriin vanhoihin (65 – 74v.), keskim-

mäisiin vanhoihin (75 – 84v.) ja vanhimpiin vanhoihin (85v.+). Varsinaisesti vanhuuden 

katsotaan alkavan yli 80 vuoden iässä, kun siihen liittyy fyysisen toimintakyvyn alene-

minen, liikkumisvaikeudet ja lisääntynyt sairastavuus. Subjektiivinen ikä eli henkilön 

oma arvio iästään on yhteydessä koettuun hyvinvointiin ja terveyteen erityisesti elämän 

jälkipuoliskolla. (Uotinen 2005.)  

 

Vanhuuden elämänvaihe on monipuolistunut ja kronologisen iän lisäksi se sisältää muu-

toksia toimintakyvyssä ja sosiaalisessa asemassa sekä elämäntilanteessa ja osallistu-

mismahdollisuuksissa. Kolmas ikä alkaa, kun ihminen siirtyy eläkkeelle. Tämä kolmas 

ikä on itsenäistä, aktiivista ja toimintakykyistä aikaa. Neljäs ikä taas alkaa silloin, kun 

ikääntyneen toimintakyky heikkenee ja avun tarve lisääntyy. Kun ikääntynyt saavuttaa 

viidennen iän, hän ei enää selviydy itsenäisesti omassa kodissaan vaan on riippuvainen 

muiden avusta. (Rajaniemi 2007.)  

 

Ikääntyneellä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa henkilöä, jon-

ka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt kor-

kean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen 

vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. (Vanhuspalvelulaki 

2012.)  Ikääntyminen on riippuvainen myös yksilön omasta kokemuksestaan eli miten 

vanhaksi hän mieltää itsensä. Vanhuspalvelujen valtakunnallisena mitoitus- ja arviointi-
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kriteerinä pidetään 75-vuoden ikää, vaikka ikääntyneet selviytyvät melko hyvin itsenäi-

senä ja toimintakykyisenä 80-vuoden ikään saakka. (Helin 2002.) 

 

Ikääntyvät itse haluavat enemmän suoraa vuorovaikutusta, mahdollisuuksia vaikuttaa ja 

tulla kuulluksi. Asiakaslähtöisyys koetaan tärkeäksi sekä palvelujärjestelmässä että yk-

sittäisissä asiakastilanteissa. Lisäksi ikääntyneet haluavat osallistua ja vaikuttaa palvelu-

jen tuottamiseen monin eri tavoin. (Matthies ym 2011.) Ikääntyvien palvelujen keskit-

täminen samoille henkilöille edesauttaa ikääntyvän osallistumista palvelujensa suunnit-

teluun ja palvelukokonaisuus hahmottuu paremmin. Lisäksi tämä vähentää päällekkäis-

ten palvelujen käyttöä ja palvelujen vaikuttavuus tehostuu. (Alanen 2011.) 

 

Ikääntyvät selviytyvät pitkään kotona erilaisista sairauksista ja toimintakyvyn heikke-

nemisestä huolimatta, mikäli heidän kokemus terveydentilasta on hyvä (Rissasen 1999). 

Hyvinvointi 2015 -ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että ihmisten toimintakyky ja itse-

näisen elämän edellytykset olisivat tallella 65 - 79-vuotiaina, jotta he voisivat toimia 

yhteiskunnassa resurssina läheis- tai vapaaehtoistyössä (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2007).   

 

Ikääntyneiden palveluiden tavoitteena on turvata mahdollisimman omatoiminen ja itse-

näinen elämä omassa kodissa mahdollisimman kauan. Siinä vaiheessa, kun ikääntyneen 

toimintakyky heikkenee, täytyy korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyä mahdollisimman pi-

kaisesti, koska tämä vähentää myöhempää hoidon ja palvelun tarvetta. Toimintakyvyn 

edistämisessä on tärkeää yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kunnan vapaa-ajan 

ja sivistystoimen kesken. (Lehto 2007.)  

 

Onnistunut ikääntyminen koostuu vähäisistä sairauksien ja sairauksiin liittyvä toimin-

nanvajavuuden todennäköisyydestä, hyvästä kognitiivisesta ja fyysisestä kapasiteetistä 

sekä aktiivisesta elämänotteesta. (Rowe & Kahn 1987, Heikkinen 2013.) Godfreyn so-

siokulttuurinen malli onnistuneeseen ikääntymiseen (kuvio 1), joka on muodostettu Bal-

tes & Baltes (1990) kehittämän mallin pohjalle, siinä ikääntyvä muuttaa ja omaksuu 

tapoja valikoinnin ja optimoinnin sekä kompensaation kautta sopeutuakseen iän muka-

naan tuomiin muutoksiin. Ikääntyvä joutuu suuntaamaan tavoitteitaan uudelleen voima-

varojen ja toimintakyvyn heiketessä, samalla huomioiden toimintakyvyn rajoitukset ja 

omat mahdollisuudet. (Godfrey 2001.)  
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Onnistuneen ikääntymisen mallin (Kuvio 1.) mukaan ympäristön ja kulttuurisilla teki-

jöillä sekä sosiaalisilla suhteilla on merkitystä ikääntyvän tavoitteisiin. Onnistuneeseen 

ikääntymiseen vaikuttaa ikääntyvän omassa elämässä muodostuneet ja koetut asiat sekä 

niiden käsittely, joka voi tapahtua tiedostamatta tai tiedostettuna. (Godfrey 2001.)  

Ikääntyneen palveluissa tulee tunnistaa elämänkaariajattelutavan tärkeys ja huomioida 

jokaisen omakohtainen näkemys ikääntymisestä (Nolan ym. 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Onnistuneen ikääntymisen malli (Godreytä 2001 mukaellen) 

 

Onnistunutta ikääntymistä tukee terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta, jossa pyri-

tään ottamaan käyttöön ja vahvistamaan ikääntyvän omia voimavaroja sekä tukemaan 

heidän valintojaan. Ikääntyvän toimintakyvyn säilyminen parantaa edellytyksiä oma-

toimiseen kotona asumiseen ja hänen mahdollisuuksia aktiiviseen elämään ja osallisuu-

teen yhteisössä. (Hansson ym. 2008.)  

 

Voimavarojen vähene-
minen  
(fyysiset, psyykkiset ja 
sosiaaliset) 

Resurssit:  
Elämänkokemus,  
Taloudelliset ja 
sosiaaliset voi-
mavarat 

Kulttuuri:  
Odotukset Vel-

vollisuudet 

Roolit 
Menetysten 

merkitys 

 
Rajoitukset, 

mahdollisuu-

det 

Tavoitteet 

Sopeutuminen 
(valikointi, optimointi, 
kompensointi) 

Onnistunut 

ikääntyminen 
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Ikääntyvän henkilön nimityksestä ei ole olemassa mitään yleistä määritelmää, koska 

siihen liittyy aina henkilön oma kokemus, joka taas on sidoksissa yhteiskunnallisiin ja 

kulttuurisiin merkityksiin (Charpentier & Järnefelt, 2002). Tässä työssä käytetään neu-

vontapalvelun asiakkaasta puhuttaessa nimitystä ikääntyvä, jolla tarkoitetaan eläkeiän 

saavuttanutta, keskimäärin yli 65-vuotiasta henkilöä. Neuvontapalvelujen asiakas on 

kotona asuva tai itsenäisesti tai vähäisten tuen ja palvelujen avulla kotioloissa asuva 

henkilö. Ikääntyminen nähdään monimuotoisena ja siinä huomioidaan ikääntyvien vah-

vuudet ja voimavarat sekä jokaisen oma yksilöllinen elämänhistoria, jota tarkastellaan 

hänen omassa ympäristössään.  

 

2.2  Ikääntyvien neuvontapalvelut  

 

2.2.1 Neuvontapalvelujen järjestäminen 

 

Ikääntyvien neuvontapalvelut ovat kunnan sosiaali- ja terveystoimen järjestämää ja 

koordinoimaa lakisääteistä palvelua, joka sisältää tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta (ter-

veydenhuoltolaki 1326/2010). Neuvontapalveluiden tavoitteena on edistää ja tukea 

ikääntyvän hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista ja lisätä 

laadukkuutta elämään (Helin & von Bonsdorff 2013).  

 

Yhteiskunnan tehtävänä on luoda rakenteet ja olosuhteet, jotka tukevat terveyttä. Ikään-

tyvien omaehtoisen terveyden edistämisen merkitys korostuu, kun palvelujen pääpaino 

on ohjauksen, tiedottamisen ja neuvonnan muodossa. (Lyyra ym. 2007.) Suomessa 

ikääntyville suunnatuissa neuvontapalveluissa on erilaisia toimintatapoja ja niistä käyte-

tään eri nimityksiä mm. seniorineuvola, ikäneuvola, vanhusneuvola, ikäpysäkki, seniori-

info, kuntoutusneuvola, palveluohjauskeskus (Häkkinen 2015). Neuvontapalveluiden 

sisältö on vaihtelevaa ja usein toimintaan sisältyy ikäryhmätarkastuksia, vastaanottoja 

ilman ajanvarausta, ryhmätapaamisia, palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta 

(Heikkinen & Maksimainen 2014).  

 

Ehkäisevää vanhustyötä ja kunnallista päätöksentekoa ikääntyneiden neuvontapalve-

luissa tutkittaessa huomattiin, että ikääntyneiden neuvontapalvelun käynnistämisen pää-

tös perustui joko yksittäiseen aloitteeseen tai pitkäjänteiseen työryhmätyöskentelyyn. 

Ikääntyvien kuntalaisten mukaanotto palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä tuki 
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kestävää kehitystä. Iäkkäiden neuvontapalvelu helpottaisi kuntien taloudellista tilannet-

ta. (Mäkelä 2011.) 

 

THL:n tutkimuksen mukaan neuvontakeskuspalveluja tarjottiin noin neljäsosassa kun-

nista ja toiminta oli pysyvää. Neuvontapalvelujen variaatiot olivat kuitenkin suuria. 

Neuvontapalvelujen tavoitteena oli neuvonta, tiedottaminen ja palveluohjaus sekä ter-

veyden edistäminen ja toimintakyvyn huononemisen ennaltaehkäisy. Erilaiset informaa-

tio- ja luentotilaisuudet olivat yleisiä toimintamuotoja, myös ryhmätoimintaa oli järjes-

tetty. Neuvontapalvelut olivat verkostoituneet laajasti eri tahojen kanssa. Neuvontapal-

velujen seuranta ja arviointi olivat tutkimuksen mukaan vähäistä. (Seppänen ym. 2009.)  

 

Uusi vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) tuli voimaan 1.7.2013 lähtien. Tä-

män lain mukaan kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, 

toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Lisäksi ikääntyvil-

le on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia 

terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä. (Vanhuspalvelulaki 2012.) Neuvon-

tapalveluja voivat saada myös ikääntyneen läheiset (Häkkinen 2015). 

 

Merkityksellistä on ikääntyneiden kokonaisvaltainen hoidon jatkuvuus, jossa ikäihmis-

ten näkemykset hoidon suunnittelussa otetaan huomioon. Ikääntyneillä tulee olla tieto 

keneen puoleen he kääntyvät hoitoa ja palvelua koskevissa asioissa. Hoidon ja palvelu-

jen suunnittelua varten on hyödyllistä järjestää kokous ikääntyneen omassa asunnossa 

kaikkien hoitoon osallistujien kesken. Varhainen geriatrinen arviointi ja –tuki sekä su-

kulaisten tuki parantavat hoidon laatua. (Berglund ym. 2013.)  

 

Ikääntyvien neuvontapalvelujen tavoitteena on parantaa iäkkäiden toimintakykyä ja sen 

omaehtoista ylläpitämistä sekä tukea heidän kotona asumista ja mielekästä toimintaa. 

Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että ikääntyvä saa tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa ja 

ohjausta. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2011; Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.) 

Myös sosiaalialan pitkän aikavälin tavoiteohjelmassa varhainen puuttuminen ja ennalta-

ehkäisy ovat keskeisiä kehittämisen lähtökohtia (Lehto 2007). Lisäksi uudistuva sosiaa-

lihuoltolaki edellyttää, että ikääntyvä saa sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa sekä sitä 

järjestetään tarvittaessa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa (Sosiaalihuoltolaki 2014). 



9 
 

 

2.2.2 Hyvinvointia tukevat neuvontapalvelut 

 

Ikääntyneiden neuvontapalveluihin sisältyy matalan kynnyksen palveluohjausta ja neu-

vontaa sekä palveluista tiedottamista. Toiminnan tavoitteena on edistää ikääntyvien ter-

veyttä ja toimintakykyä. Neuvontapalveluihin on koottu tietoja eri palveluista. Neuvon-

tapalveluista tiedotetaan yleisimmin paikallislehdissä ja www-sivuilla sekä erilaisten 

esitteiden avulla. Neuvontapalveluihin hakeudutaan yleensä oma-aloitteisesti, mutta 

myös muiden ammattilaisten tai läheisten kautta voidaan ohjata ikääntyvät neuvonta-

palveluiden piiriin. Myös henkilökohtaista kutsua käytetään ikäryhmätarkastusten asi-

akkaille. (Seppänen ym. 2009.) 

 

Ikääntyvien ennakoivan työn perusteluna ovat usein kustannussäästöt ja inhimillinen 

tarve välttää tai lieventää tekijöitä, joita ongelmien hoitamattomuudesta aiheutuu. Mata-

lan kynnyksen palveluiden avulla voidaan vähentää raskaiden palveluiden käyttöä. 

Ikääntyneen lisääntynyt aktiivisuus ja sosiaalinen osallistuminen voivat johtaa itseään 

vahvistavaan hyvään kierteeseen, jolloin elämänlaatu ja hyvinvointi kohentuvat, fyysi-

nen ja psyykkinen terveys paranevat ja sekä ikääntynyt että yhteiskunta hyötyvät. Pie-

netkin toimenpiteet voivat merkittävästi vaikuttaa ikääntyneen hyvinvointiin ja taloudel-

lisiin tekijöihin. (Caiels ym. 2010.) Ikääntyvien palveluiden painopistettä pyritään siir-

tämään korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin, jolloin tuetaan ikäihmi-

sen aktiivisuutta ja osallisuutta omassa arjessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012). 

 

Kattavan ikääntyvien neuvontapalvelujen verkoston tehtävänä on turvata mahdollisuus 

saada ”yhden oven” -periaatteella ohjausta, neuvontaa sekä sosiaali- ja terveydenhuol-

lon ehkäisevän työn palveluja toimintakyvyn tukemiseksi (Lehto 2007). Ohjaus- ja neu-

vontapalvelujen tavoitteena on auttaa ikääntyvää löytämään ratkaisut itsenäiseen ja mie-

lekkääseen elämään. Tämän avulla edistetään ikääntyvän toimintakyvyn säilymistä ja 

luodaan hänelle edellytyksiä kotona asumiseen. (Patronen ym. 2014.) 

 

Ikääntyvien neuvontapalvelujen tarkoitus on edistää heidän laaja-alaista hyvinvointia, 

elämänlaatua ja turvallisuutta sekä edistää yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin so-

peutumista. Ikääntyvien sosiaalisten verkostojen toimivuus ja niiden vahvistaminen ovat 

perusasioita. Hoivan ja avun kannalta ikääntyvien läheiset ovat tärkeässä asemassa. Yh-
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teiskunnan muuttuessa heidän lapset muuttavat kauemmaksi asumaan ja epävirallisen 

avun tarve kasvaa. (Seppänen ym. 2009).  

 

Ikääntyvien neuvontapalvelut ovat monitahoista, ihmisen olemista ja elämistä koskevaa 

hyvinvointia tukevaa toimintaa. Riittävien palveluiden tarjoaminen on tärkeä osa ehkäi-

sevää työtä. Lisäksi palveluilta odotetaan monenlaista yksilöllistä tukea, jonka avulla 

ikääntyvän oman tyyppinen vanheneminen voi toteutua. Odotusten toteutumisen mah-

dollisuudet kasvavat silloin, kun ikääntyvillä on vaikutusmahdollisuuksia omaan ase-

maan ja oikeuksiinsa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. (Koivula 2013.)  

 

Ehkäisevät neuvontapalvelut suunnataan koko eläkeläisväestölle ja toiminnassa pyritään 

monipuolisuuteen. Kuntapäättäjien on vaikea ymmärtää ehkäisevän työn perusteita. 

(Mäkelä 2008.) Tämän vuoksi resurssien saaminen ehkäisevään toimintaan ja toiminnan 

kehittäminen on haastavaa. Ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä edistävät neuvontapal-

velut tulee olla helposti saatavia lähipalveluja. Palvelut voidaan järjestää puhelimitse, 

matalan kynnyksen toimipaikoissa annettavina ja asiakkaiden luo liikkuvina palveluina 

sekä teknologiaa voidaan hyödyntää palvelujen tuottamisessa mm. verkkopalveluja. 

(Terveydenhuoltolaki 2010, Vanhuspalvelulaki 2013.) 

 

2.2.3 Ikääntyvien palveluohjaus 

 

Ikääntyvien palveluohjaus on osa neuvontapalveluja. Yksilökohtainen palveluohjaus on 

asiakaslähtöinen työmenetelmä ja organisaationtasolla se tarkoittaa palvelujen yhteen-

sovittamista. Palveluohjaus perustuu ikääntyvän ja palveluohjaajan luottamukselliseen 

vuorovaikutussuhteeseen. Palveluohjaus on prosessi, jossa määritetään asiakkaan yksi-

lölliset voimavarat ja tarpeet sekä pyritään löytämään hänen tarpeitaan parhaiten vastaa-

vat palvelut ja tukimuodot sekä hänelle optimaalinen tapa edetä. (Hänninen 2007.) Pal-

veluohjaus on tapa koota, koordinoida ja eheyttää ikääntyneen tarvitsemia ja saamia 

palveluja (Rysti 2003).  

 

Ikääntyneiden palveluohjausta on toteutettu useissa maissa viimeisten 15 vuoden aika-

na. Palveluohjausta on toteutettu Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Iso-Britaniassa, Aust-

raliassa, Kanadassa, Ruotsissa, Hollannissa ja Italiassa. (Sargent ym. 2007.) Iso-

Britaniassa toteutetussa Community matron –mallissa pitkälle koulutettu ja kokenut 
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hoitaja toteuttaa sekä kliinistä hoitotyötä että tehostettua palvelujen koordinointia 

(Wright ym. 2007, Chapman ym. 2009).  

 

Palveluohjauksessa merkittävää on varmistaa asiakkaan selviytyminen kotona ja hänen 

itsenäinen sairauden hoito sekä ymmärrettävän tiedon tarjoaminen, jotta asiakas voi 

tehdä tietoon perustuvia valintoja. Palveluohjauksessa on tyypillistä työskentely yli eri 

organisaatiorajojen, kuten perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalvelu-

jen sekä vapaaehtoistyön kanssa (Metcalfe 2005, Kanste ym. 2009.) Palveluohjaajalla 

tulee olla itsellään tai käytössään moniammatillista osaamista, koska asiakkaiden moni-

naiset palvelutarpeet vaativat moniosaamista. Myös erilaisten palveluja koskevien laki-

en tunteminen on tärkeää. Lisäksi palveluohjaajan tulee olla tietoinen kunnan strategias-

ta ja toimintalinjoista. (Alanen 2011.) 

 

  Sosiaalihuolto         Terveydenhuolto 

     Muut 

 

           Yksilökohtainen palveluohjaus        

 Sosiaalihuollon                  -kotikäynnit               Erikoissairaanhoito 

erityispalvelut          ___________________________ 

 

                       Sosiaalihuolto         Palveluohjauksellinen työote                Perusterveydenhuolto 

              -useita toimijoita 

integrointi ja koordinointi asiakaslähtöisesti 

                                                _____________________________________ 

  

                    Sosiaalisen        HYVINVOINTINEUVOLA  Terveyden 

              hyvinvoinnin        Neuvonta ja ohjaus              edistäminen 

                 edistäminen    Julkiset, yksityiset ja kolmannen  

   sektorin tuottamat palvelut 

 

Kuvio 2. Kolmitasoinen neuvonta- ja palveluohjausmalli (mukaellen Hänninen 2007.) 

 

Palveluohjaus on kolmitasoinen neuvonta- ja palveluohjausmalli (Kuvio 2.). Tasot 

muodostuvat ohjauksesta ja neuvonnasta ja palveluohjauksellisesta työotteesta sekä yk-

silökohtaisesta palveluohjauksesta. Palveluohjaus on toimintatapa, jonka avulla tehdään 

tavoitteellista asiakaslähtöistä työtä. Se on myös palveluhallintoa, organisointia ja pal-

velujen yhteensovittamista tavoitteelliseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi.  

 

Palveluohjauksen tavoitteena on asiakkaan, hänen sosiaalisen verkostonsa, palveluoh-

jaajan ja muiden palvelujen tuottajien voimavarojen yhdistäminen asiakkaalle parhaalla 

mahdollisella tavalla. Keskeistä on asiakkaan voimavarojen tukeminen ja toiveikkuuden 
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• voimavaralähtöisyys 

• asiakkaan osallisuus / toimijuus 

• monipuolisuus 

• läheiset, verkostot 

• moniammatillisuus 

• oikea-aikaisuus 

• arviointivälineiden luotettavuus 

• dokumentointi kattavasti 

• henkilöstön osaaminen 

 

ylläpitäminen sekä suuntautuminen tulevaisuuteen. Tavoitteena on asiakkaan itsenäisen 

elämän tukeminen niin, että palveluohjaus tulee tarpeettomaksi. (Hänninen 2007.)  

 

Vanhuspalvelulaki (§15) korostaa palvelutarpeen selvittämistä palveluprosessissa (Ku-

vio 3.). Ikääntyneen palvelutarpeen selvittäminen ohjaa hoidon ja palveluiden toteutta-

mista. Tärkeää on, että asiakas osallistuu siihen oman elämänsä asiantuntijana. Palvelu-

tarpeen selvittämisen jälkeen ikääntyneelle on tehtävä kuntouttava hoito- ja palvelu-

suunnitelma, jonka toteutumisen arviointia laki edellyttää. Ikääntyneen palvelutarpeen 

selvitys on tehtävä kiireellisissä tapauksissa viipymättä ja kiireettömissä tapauksissa 

seitsemän arkipäivän kuluessa. Tarkoituksena on hoidon ja palveluiden kohdentaminen 

yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti. (Moisio ym. 2013.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Palvelutarpeen selvittämisen prosessi (mukaellen Moisio ym. 2013) 

 

Laatusuosituksen mukaan huomiota tulee kiinnittää ikääntyneen tämän hetkisen tarpeen 

lisäksi myös ennakoitaviin tarpeisiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014). Palvelutar-

peen selvittämisen yhteydessä huomion tulisi kiinnittyä toimintakyvyn edistämiseen tai 

vähintään nykyisen tason ylläpitoon. Viranomainen tekee yksilökohtaisen palvelupää-

töksen arvioinnin pohjalta. Arvioinnin perustana käytetään riittävän laaja-alaista toimin-

takyvyn eri ulottuvuuksien (fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen) sekä 

asuin- ja elinympäristön ja henkilön voimavarojen arviointia. (Lehto 2007.)  

Asiakkaan huoli 

omasta arjessa selviy-

tymisestään  

 

Omaisen huoli läheisensä  

selviytymisestä 

 
Viranomaisen huoli  

asiakkaan pärjäämisestä 

 
1. Palvelutarpeen 

tunnistaminen 

 

2. Palvelutarpeiden sel-

vittäminen -> vastuutyön-

tekijän  

tarpeellisuuden arviointi 

 

3. Kuntouttava hoito- ja 

palvelusuunnitelma  

sekä holistinen palvelu 

kokonaisuus 

 
4. Palvelupäätökset 

-> vastuutyöntekijän  

     nimeäminen 

 

5. Hoidon, palvelujen 

ja tukitoimien  

toteuttaminen 

 

6. Hoito- ja palvelusuun-

nitelman  

arviointi 
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Palveluohjauksella on todettu olevan positiivinen vaikutus ikääntyneiden palveluihin. 

Ikääntyneet kokevat, että heidän on helpompi saada terveydenhoitopalveluja. Lisäksi 

ohjaaja on auttanut heitä ymmärtämään lääketieteen ammattikieltä ja tukenut ikäänty-

neiden käsityksiä heidän hoidostaan. Merkittävää on myös psykososiaalinen tuki ja apu 

asioiden hoitoon. (Williams ym. 2011.)  

 

Huolella toteutetun ja asiakaslähtöisen palveluohjauksen malli hyödyttää ikääntyneitä 

riippumatta siitä, millä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla palveluohjaus toimii. 

Palveluohjaus auttaa myös yhteiskuntaa korjaamaan niitä prosesseja, jotka eivät toimi 

tarkoituksenmukaisesti. (Hänninen 2007.) Myös henkilöstö arvostaa palveluohjausta. 

Palveluohjauksella voidaan vähentää lääkärin vastaanottoa ja siirtää laitoshoidon tarvet-

ta sekä vähentää sosiaalista ja psykologista hoidon tarvetta. (Brown ym. 2008.)   

 

2.3   Hoitotyön johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 

 

2.3.1 Moniulotteinen hoitotyön johtaminen 

 

Johtaminen määritellään toiminnaksi, jonka avulla ihmisten työpanosta ja fyysisiä voi-

mavaroja pystyään hankkimaan, kohdentamaan ja hyödyntämään tehokkaasti tietyn 

tavoitteen saavuttamiseksi. Tarkoituksena on saada ihmiset toimimaan työorganisaation 

arjessa, jossa yhteistoiminta on välttämätöntä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(Seeck 2008.) Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio on moniammatillinen palvelu-

organisaatio, jossa toiminta on hierarkkista ja sisäisesti eriytynyttä. Sosiaali- ja tervey-

denhuollon organisaatioissa hoitotyön johtajan tehtäviin voi samanaikaisesti kuulua 

sekä hallinnon että asiakaspalvelun suorittamista. (Nikkilä & Paasivaara 2007.)  

 

Johtaminen voidaan jakaa asiajohtamiseen ja ihmisten johtamiseen. Asiajohtamisessa 

on pääasiassa kyse organisaation toimintapolitiikasta ja rationaalisesta päätöksenteosta, 

siinä korostetaan pysyvyyttä ja toimintaympäristö on pääasiassa vakaa. Ihmistenjohta-

misessa on kyse vuorovaikutuksesta esimiehen ja alaisen välillä. Sitä edellytetään sil-

loin, kun halutaan saada ihmisten kyvyt paremmin käyttöön ja korostetaan muutosta. 

Arjessa asioiden ja ihmisten johtamista on vaikea erottaa toisistaan. (Markkula 2011.)  
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Hoitotyön johtajien johtamisosaamisen merkittävimpiä osa-alueita ovat henkilöstö-, 

kehittämis- ja substanssiosaaminen sekä toiminnan johtamisen osaaminen. (Kantanen 

ym. 2011). Tämän päivän moderni johtaminen on kuitenkin tilanteen mukaista johta-

mista ja vuorovaikutusta, jossa ihmisten ja toiminnan johtaminen limittyvät (Manka ym. 

2007).  

 

Hoitotyön johtajuutta tarkastellessa huomion arvoista on sen moniulotteisuus. Moniulot-

teinen johtajuus on muutosjohtajuutta, joka muodostuu muutosjohtamisen ja vastavuo-

roisuuden eri johtajuusulottuvuuksista sekä välittävästä johtajuudesta. Muutosjohtami-

sen ulottuvuuksia ovat johtajan luottamusta herättävät ominaisuudet ja luottamusta ra-

kentava toiminta sekä työntekijöiden innostaminen, älyllinen kannustaminen ja yksilöl-

linen kohtaaminen. Vastavuoroisuuden ulottuvuuksia ovat työntekijöiden palkitseminen 

sekä aktiivinen ja passiivinen valvominen. (Kanste 2005.)  

 

Jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksilöllä on oltava johtaja. Yksikön 

toimintaa on johdettava siten, että se tukee laadukasta ja asiakaslähtöistä kokonaisuutta, 

kuntouttavaa työotetta edistäen ja eri viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä ja 

toimintatapoja kehittäen. (Vanhuspalvelulaki 2012.) Sosiaali- ja terveydenhuolto on 

pitkälle professionaallistunut ja tietointensiivinen ala, jossa henkilöstöjohtamisen merki-

tys korostuu. Myös asiakkailla on korkeat odotukset henkilöstön asiantuntijuutta ja 

osaamista kohtaan. Palvelut tuotetaan pääosin henkilöstön avulla ja siten henkilöstöme-

not ovat merkittävin organisaation kustannuksista. Monimuotoinen henkilöstö muodos-

tuu eri sukupolvista, joilla on erilainen osaamisperusta sekä arvot, asenteet ja odotukset 

työelämää kohtaan Myös kulttuuriset erot lisääntyneet asiakkaiden ja henkilöstön kes-

kuudessa. (Hietamäki 2013.)  

 

Johtaminen ja esimiestyö ovat terveydenhuollon kansallinen kehittämisen kohde (Ikola-

Norrbacka 2010). Henkilöstöjohtamisessa korostuu strategiaan perustuva, ennakoiva 

henkilöstön suunnittelu ja johtaminen. Lähijohtaminen on tässä aktiivisena toimijana. 

Siinä korostuu henkilöstön luottamus, joka perustuu sitoutumiseen ja itseohjautuvuu-

teen. Johtaminen edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua, asiakastyytyväisyyttä ja 

lisää henkilöstön sitoutuvuutta sekä motivaatiota. (Hietamäki 2013.) Henkilöstöjohta-

misosaaminen on kyky osaamisen johtamiseen, muutoksen johtamiseen, henkilöstövoi-



15 
 

mavarojen johtamiseen, eettiseen johtamiseen, toimimaan ammatillisesti ja ammatilli-

seen vuorovaikutukseen sekä edistämään työilmapiiriä. (Väisänen 2009.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kuvio 4. Toimivan työyhteisön peruspilarit (Järvinen 2008). 

 

Työyhteisöön muodostuu työroolien verkosto, kun työyhteisössä kaikilla on omat tehtä-

vät ja tavoitteet. Työroolien tehtävänä on säädellä ihmisten keskinäistä yhteistyötä ja 

vuorovaikutusta. Toimivan työyhteisön kaikilla jäsenillä tulee olla selvänä, mikä on 

perustehtävä ja se on tukevana pohjana tukipilareiden muodostamiseen (Kuvio 4.). 

Toimintayksikön johtajan tehtävänä on selkeyttää asia henkilöstölle, jotta saadaan tu-

loksia aikaiseksi. (Järvinen 2008.) Hyvän työelämän teoreettinen malli ei ole konteks-

tisidonnainen, vaan se näyttäytyy eri ympäristöissä samanlaisena. Lisäksi johtamisajat-

telun integraatiolla näyttää olevan suuri merkitys sekä työelämän laadun parantamisen 

että tehokkuuden lisäämisen kannalta. (Markkula 2011.) 

 

Hoitotyön johtamisen ydintehtävä on luoda edellytykset hoitotyölle. Johtamisen tarkoi-

tuksena on edistää organisaation perustehtävien toteuttamista. Hoitotyön johtamistyylil-

lä on tärkeä merkitys tämän päivän työelämässä, joka vaatii palveluilta vaikuttavuutta, 

laadukkuutta ja tuloksellisuutta sekä samanaikaisesti työyhteisöissä on työntekijäpulaa 

ja jaksamisongelmia. Työyhteisön kehittymisen vuoksi johtajan tulee tasapainoilla toi-

minnan pysyvyyden ja muutosten välillä. (Nikkilä & Paasivaara 2007.) 

 

Toimiva työyhteisö 
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Hoitotyön johtaminen on sekä hallintotyötä että työyhteisön varsinaiseen perustehtä-

vään liittyvää konkreettista työtä. Hallintotyössä korostuu työyksikön johtajan toiminta 

osana koko toimintasektoria tai kuntaorganisaatiota kuten kokousten johtamista ja hen-

kilöstön kanssa käytyjä keskusteluja. Hallintotyössä keskeisessä asemassa ovat hallin-

non eri tasoilla tehdyt päätökset organisaation toiminnan järjestämisestä, sen resursoin-

nista ja arvioinnista. Päivittäisjohtaminen suuntautuu enemmän ihmisiin ja asioihin. 

(Nikkilä & Paasivaara 2007.) 

 

Tulevaisuudessa hoitotyön ja johtamisen laadun parantamiseksi on tärkeää seurata 

ikääntyneiden palveluja eri näkökulmista. Hoitotyön johtajan tulee hoitotyön suunnitte-

lussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ottaa huomioon, että hoitotyön palvelut vastaavat 

väestön tarpeita ja tukevat kansallisia terveyspoliittisia tavoitteita (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2001). Hoitotyön johtaminen on tärkein vaikuttava tekijä hoidon laatuun (Jo-

sefsson & Hansson 2011). 

 

2.3.2 Eettinen johtaminen 

 

Eettinen eli hyvä johtaminen tarkoittaa oikeudenmukaista, rehellistä, puolueetonta ja 

tasapuolista johtamista (Aaltonen 2011). Hyvästä johtamisessa toiminta on oikeuden-

mukaista ja tuloksellista (Heiskanen & Salo 2008). Nykyisin kansainvälisessä terveys-

politiikassa korostetaan osallistavan ja neuvottelevan johtamisen merkitystä terveyspal-

velujärjestelmän uudistamisessa hallinnon kaikilla tasoilla. Osallistava johtaminen on 

oleellista nykyisessä terveydenhuollon toimintaympäristössä, koska se on erityisesti 

asiantuntija organisaatioissa merkityksellinen ja tärkeä osa ammattimaista johtamista. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.) Merkittäviä asioita ovat vuorovaikutus muiden 

asiantuntijoiden ja ikääntyneen kanssa sekä osallisuus hänen hoitoa koskevaan sekä 

työyksikön ja organisaation päätöksentekoon (Pipe ym. 2008). 

 

Hoitotyön johtamisessa johtajan vahva substanssiosaaminen rakentuu jo koulutuksen 

myötä. Johtajuusosaaminen taas syntyy kerroksittain koulutuksen ja työkokemuksen 

avulla. Johtaja pystyy tukemaan organisaation perustehtävää, kun hänen johtajuuskom-

petenssinsa on vahva. Hoitotyön johtajuus edellyttää johtamiskompetenssin selkiyttä-

mistä ja vaikutusten näkyvyyttä. Yksikön toimintaympäristö määrittää tarkemmin sen, 
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mitä johtajuudelta edellytetään henkilökohtaisen johtajuuden lisäksi. (Räsänen & Ny-

fors 2014.) 

 

Nykyisin hoitotyön johtajilta edellytetään kehittämisen taitoja. Näihin kuuluu itsensä 

kehittäminen ja henkilöstön kehittäminen sekä osaamisen varmistaminen. Lisäksi johta-

jalta vaaditaan organisaatiokykyä, valtuuttamista ja suunnan näyttämistä, ja siten johtaja 

innostaa henkilöstöä kehittymään ja toimimaan organisaation tavoitteiden mukaisesti. 

Johtajalta edellytetään myös viestintä, vuorovaikutus, kommunikointi ja ihmissuhdetai-

toja, jotta yhteistyö ja tiedonkulku eri sidosryhmien ja oman työyhteisön sisällä toimii 

hyvin. (Piili 2006.) 

 

Hyvä johtaminen on avoimuuteen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen perustuvaa. 

Tämä tukee työyhteisön hyvinvointia. Hyvä johtaja osaa tehdä päätöksiä ja toimia tiimi-

työssä sekä luotsaa toimintaa tavoitteita kohden ja kannustaa muita. Johtajalta edellyte-

tään jämäkkyyttä, määrätietoisuutta ja tasapuolisuutta. (Reinikainen 2004.) Hoitotyön 

johtajalta odotettiin pitkäjänteistä otetta strategisessa johtamisessa ja lähijohdon työn-

kuvaa tulee kehittää strategisempaan suuntaan. Tärkeää on myös työntekijöiden mu-

kaanotto strategiseen keskusteluun. (Huotari 2009.) Hyvässä henkilöstöjohtamisessa 

ymmärretään henkilöstön tärkeys ja ollaan valmiita panostamaan heidän osaamiseen ja 

motivointiin (Sydänmaanlakka 2007). 

 

Osallistava hoitotyön johtaminen parantaa työolosuhteita, työilmapiiriä, henkilöstön ja 

johtajien välistä vuorovaikutusta sekä tiedottamista, jotka taas edesauttavat organisaati-

on tavoitteiden saavuttamista. Osallistavassa johtamisessa keskeistä on päätösvallan 

delegoiminen alan ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotta hoitotyöntekijät voivat vaikut-

taa omaan työhönsä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.)  

 

Työtekijät huomioivalla, voimaannuttavalla, aloitekykyisellä ja osallistavalla johtami-

sella on työyhteisöä kehittävä vaikutus (Tomey 2009). Johtamisen tueksi tarvitaan väli-

neitä, henkilöstötoimintoja, joiden kautta mahdollistetaan työntekijöiden voimistuminen 

(Laaksonen 2008). Muistettava on myös se, että johtaja yksin ei pysty luomaan hyvää 

työyhteisöä. Siihen tarvitaan koko työyhteisö ja siinä on jokaisella työntekijällä oma 

osuutensa. (Manka ym. 2007.) 
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2.3.3 Muutoksen johtaminen 

 

Muutokset kuuluvat tämän päivän sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Hoitotyön johtajan 

hyvä muutosjohtaminen edistää henkilöstön terveyttä ja työhyvinvointia sekä vähentää 

konflikteja. Muutosjohtamiseen liittyy oleellisesti henkilöstön psykologinen hyvinvoin-

ti. (Munirc ym. 2012.) Johtaminen edellyttää lähijohtajilta monitasoisia johtamistaitoja. 

Johtajan toiminnassa korostuu kyky toimivaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen, työyh-

teisön tunteiden tulkintaan, kriittisen ja syvällisen ajatteluun, itsereflektointiin sekä ky-

ky vertaisoppimiseen ja vertaistukeen. Näiden kykyjen hallitseminen edesauttaa johtajaa 

muutosprosessien onnistumisessa. (Hämäläinen ym. 2014.)  

 

Muutokset organisaatiossa ovat usein monitahoisia prosesseja, jotka vaikuttavat ajatte-

lutapoihin, toimintamalleihin ja järjestelmiin sekä työnkuviin. Muutoksen johtaminen 

on muutoksen aikaan saamista ja tukemista organisaatiossa. Muutoksen hallinta on vai-

keaa ja haastavaa, sillä siihen vaikuttaa monia usein ennalta arvaamattomia tekijöitä. 

Perimmiltään muutoksessakin on kyse oppimisesta, joten organisaation muutoksessa 

nousee esiin yksilön osaamisen kehittäminen. Osaamisen johtamisella tarkoitetaan tar-

koituksellista toimintaa, jonka avulla strategian edellyttämää osaamista ylläpidetään, 

kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Osaamisen johtamisen tavoitteena on yhdistää or-

ganisaation visio, strategia ja käytännön kehittämistoimet ja varmistetaan organisaation 

suorituskyky. (Viitala 2005.) 

 

Onnistunut muutoksen johtaminen edellyttää johtamisen ja koko työyhteisön osallisuut-

ta, yhteistyötä sekä tukea. Toimintaympäristön muutokset ikääntyvien palveluissa aset-

tavat johtajille uusia osaamisvaatimuksia ja haasteita. Nämä kohdistuvat erityisesti pal-

velujen ja työyksikön toiminnan kehittämiseen ja lisääntyneisiin yhteistyötehtäviin sekä 

projektityöskentelyyn ja talouden hallintaan. Keskeiseksi asiaksi muutoksessa nousee 

tiedottaminen sekä henkilöstön osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuus. Hoitotyön 

johtajan työssä on tärkeää oma asenne, viestintä ja muutoksen johtamisosaaminen. 

(Heino & Taskinen 2012.) Lisäksi johtajalta vaaditaan reflektointikykyä. Johtajan ref-

lektointi kyky tarkoittaa sitä, että johtajalta vaaditaan kykyä nähdä ja pohtia laajasti 

muutoksiin liittyviä vaikutuksia ja muutosta edistäviä tekijöitä. (Haataja ym. 2012.) 
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Hoitotyön johtamisessa innovaatioiden tukeminen parantaa työyhteisön hyvinvointia ja 

vähentää henkilöstön stressiä. Tiimin sisäinen vuorovaikutus on tärkeää innovoinnin 

tukemisessa. Työntekijän tulee tunnistaa osallistuminen, tuki, tiimin tavoitteet ja tehtä-

vien suunta. Innovatiivinen tiimi luo potentiaalia henkilöstön osaamisen kehittämiselle 

ja itsensä toteuttamiselle. Tämä lisää työstä selviytymistä. (Dackert 2010.)  

 

Henkilöstön on tärkeää kehittää omaa työtään ja siinä merkittävää on johtajan tuki, ra-

kentavan palautteen saaminen ja mahdollisuus erilaisiin projekteihin osallistumiseen. 

Merkittävää on moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen johtamisen vaiku-

tusten kehittämisessä. Kollegojen tuki on tärkeää toiminnan kehittämisessä. Asiantunti-

jaorganisaatiossa organisaation sisäinen kulttuuri, valtasuhteet ja hoitotyön eettiset pe-

rusteet ja kriteerit vaikuttavat johtamisen kompetenssiin. (Räsänen & Nyfors 2014.) 

 

2.3.4 Tiedolla johtaminen 

 

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan prosesseja ja käytäntöjä, joiden avulla tietoa kerätään, 

jalostetaan ja hyödynnetään organisaation sisällä sekä organisaation velisessä kommu-

nikoinnissa. Jalostetun tiedon avulla luodaan arvoa ja sitä käytetään päätöksenteossa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tietojohtaminen keskittyy tuottamaan tietoa strategisen 

johtamisen tueksi. (Klemola ym. 2014.) Tiedolla on merkittävä vaikutus johtamisen 

välineenä palvelutoiminnan suunnittelussa (Rytilä 2011). Tieto sidotaan kiinteästi yh-

teen organisaation muiden prosessien kanssa, jotta tiedon jakaminen on tehokasta. Tie-

dolla johtaminen on muutosjohtamista ja ihmisten johtamista sekä tietotekniikkaa. (Sy-

dänmaanlakka 2007.) 

 

Hoitotyön johtamisella on suuria haasteita kiristyvän talouden, väestön ikääntymisen ja 

palvelutarpeen lisääntymisen sekä ikääntyneiden kasvavien odotusten vuoksi. Näihin 

voidaan vastata kehittämällä palvelujen vaikuttavuutta, tuottavuutta ja asiakaslähtöi-

syyttä. Näiden toimintojen tehokas kehittäminen edellyttää päätöksentekoon oikeaa, 

luotettavaa, riittävän laadukasta ja ajantasaista tietoa omasta toiminnasta ja toimintaym-

päristöstä. (Klemola ym. 2014.) Johtamistyön merkittävin osaamisalue on tiedon sovel-

taminen ja arviointi sekä analysointi omaan toimintaan soveltuvaksi (Rytilä 2011). 
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Ikääntyneiden asiakaslähtöisessä johtamisessa painopisteenä ovat asiakaslähtöiset arvot 

ja toiminnan tehokkuus, asiakaslähtöinen tiedonvälitys osana päivittäisjohtamista, asian-

tuntijoiden kuuleminen ja lakisääteiset tarpeet sekä asiakaslähtöisen kehittämistyön tu-

keminen. Asiakaslähtöinen johtaminen on monitieteistä ja siten tilannesidonnaista ja 

toimintaympäristöstä riippuvainen. Johtajien ja henkilöstön arvojen ja asenteiden 

muokkaaminen edellyttää pitkäjänteistä itsensä johtamista ja arvojohtamista. Asiakas-

lähtöinen johtaminen edellyttää myös toimijoiden verkostoitumista asiakkaan hoidon ja 

palvelun tarpeen mukaisesti. (Mertaniemi ym. 2011.) 

 

Palveluiden tuottavuutta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä voidaan kehittää kehittä-

mällä ja ottamalla käyttöön uusia tapoja järjestää ja tuottaa ydinpalvelut sekä sisäisen 

toiminnan kehittämisellä. Lisäksi toimintaa voidaan kehittää johtamalla ja ohjaamalla 

toimintaa tiedon avulla. Hoitotyön palvelujen kehittämisessä merkittävää on ikäänty-

neen suuri osallisuus myös palvelujen tuottamisessa. Ikääntyneen tarve ohjaa toimintaa 

ja hän saa enemmän valinnanmahdollisuuksia palvelujen käyttämiseen ja siten myös 

asiakasohjaus lisääntyy. Palvelujen painopistettä suunnataan ennakoiviin palveluihin ja 

pyritään löytämään uusia ja edullisempia palvelumuotoja (neuvontapalvelut). Lisäksi 

tavoitteena on hyötyä verkostomaisesta toimintamallista, johon kuuluu oman tuotannon 

lisäksi monituottajaympäristö, kolmas sektori ja asiakkaan lähipiiri. (Klemola ym. 

2014.) 

 

2.4 Johtaminen ikääntyvien neuvontapalvelujen kontekstissa 

 

Ikääntyvien hoidon painopisteet ovat muuttuneet vuosikymmenten (1930-luvulta 2000-

luvulle) aikana. Vuosisadan alkupuolella hoitotyön luonne oli säilyttävää ja tavoitteena 

oli arjessa selviytyminen sekä katon päälle tarjoaminen. Sen jälkeen oli yhdenmukaista-

va hoitotyö, jonka tavoitteena oli vanhusten hoidon varmistaminen rutiinien avulla. 

Myöhemmin hoitotyö joutui tasapainottelemaan säästöjen ja arjen laadukkaan hoidon 

välillä. Julkinen vanhusten hoito organisoi (v. 1970 – 1990) vanhusten hoitojärjestelyt 

laitoshoitomaiseksi, kodin ulkopuolella tapahtuvaksi. Nykyisin ollaan palauttamassa 

vanhusten hoito yksityisasuntoihin ikääntyneen kotiin tai erilaisiin tuettuihin palvelu-

asumisiin. (Paasivaara ym. 2003.) Tällä ikääntyvien hoidon kehityksellä on vaikutuk-

sensa käsityksiin ikääntyvien hoidosta ja johtamisesta. 
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Hoitotyön johtamiskompetenssi rakentuu pääosin samoista osa-alueista kuin muidenkin 

asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen. Hoitotyön lähijohtaminen on omaleimaista sen 

vahvan professionaalisuuden vuoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitotyön johtamista ja 

sen vaikutuksia tulee tarkastella aina suhteessa sen toimintaympäristöön. (Räsänen & 

Nyfors 2014.) Vaikka hoitotyön ja asiantuntijaorganisaation perusteet ja toimintatavat 

ilmenevät osittain samanlaisina kaikissa ikääntyvien palveluissa, tulee niitä silti tarkas-

tella ikääntyvien neuvontapalveluiden kontekstissa erikseen.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän tutkimuksen (Hansson ym. 2008) mukaan 

kunnissa oli tarjolla ikääntyneille suunnattuja neuvontapalveluja ja yksilökohtaista pal-

veluohjausta. Neuvontakeskusten tärkeimmiksi tavoitteiksi määriteltiin ohjaus tai palve-

luohjaus ja neuvonta sekä tiedottaminen. Neuvontatoiminta oli organisoitu pääasiassa 

osaksi vanhuspalveluja, seuraavaksi yleisimmin osaksi kotihoitoa ja kolmanneksi ylei-

simmin yleisellä tasolla osaksi muuta sosiaali- tai terveystoimea tai yhdistettyä sosiaali- 

ja terveystoimea. Vastuuhenkilöksi mainittiin yleisimmin kotihoidon terveydenhoitaja 

tai sairaanhoitaja ja usein vanhuspalvelujen johtaja.  (Lehto 2007, Hansson ym. 2008, 

Seppänen ym. 2009.)  

 

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (2014) 

mukaan sosiaali- ja terveystoimessa johtamisen kautta tulee luoda edellytykset palve-

luille, joilla tuetaan ikääntyneen väestön toimintakykyä ja turvataan iäkkäille ihmisille 

heidän tarpeitaan vastaava eheä ja laadukas palvelujen kokonaisuus. Tähän liittyy myös 

järjestämisvastuu neuvontapalveluista ja muista ikääntyneen väestön hyvinvointia tuke-

via palveluista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.) Sen lisäksi tarvitaan luottamusta 

lisäävää osallistavaa johtamista, jotta iäkkäiden henkilöiden parissa työskentelevä hen-

kilöstö voi hyvin työssään (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013) ja sitä kautta tuottaa 

parempaa palvelua asiakkaille.  

 

Ikääntyneiden palvelujen tuottamisessa ja johtamisessa organisaatiokulttuuri ohjaa toi-

mintaa, valintoja ja päätöksentekoa. Lisäksi organisaatiokulttuuri määrittää toimintaa ja 

identiteettiä. (Huhtala & Laakso 2007). Ikääntyneiden palveluissa on kyseessä asiantun-

tijaorganisaatio, jossa johtaminen tulee olla mahdollisimman matalalla. Näin toiminnas-

ta tulee sujuvaa ja toiminnan kehittämisestä tarkoituksenmukaista. (Rytilä 2011.) Joh-

don tuki on edellytys hoitokulttuurin muutokselle, joka on tärkeää ikääntyneiden palve-
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lujen sisällön kehittämisessä. Gerontologinen ajattelu uudistaa johtamista, kun sitä ohjaa 

toimintafilosofia, toiminnan tarkoitus, laatu sekä eettiset periaatteet. (Räsänen 2011.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaan välitön läsnäolo, palvelujen laadukkuus ja 

moniammatillinen yhteistyö edellyttävät erityisesti vuorovaikutusta. Hoitotyön johtajan 

oman työn kehittäminen on merkityksellistä muutosprosessien onnistumisessa. (Haataja 

ym. 2012.) Lisäksi onnistunut muutosjohtaminen edellyttää johtajalta ja koko työyhtei-

söltä osallisuutta ja yhteistyötä sekä tukea toisilleen (Heino & Taskinen 2012). 

 

Hoitotyön johtamisessa asiakaslähtöisten palveluiden tulee pyrkiä luomaan toimivia ja 

vaikuttavia palvelu- ja hoitoketjuja sekä tuottamaan palveluja ja hoitoa moniammatilli-

sissa tiimeissä ja verkostoissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003). Asiakaskeskeinen 

toimintatapa vahvistaa ikääntyneen roolia ja silloin ikääntyneen osallisuus lisääntyy. 

Asiakaslähtöinen hoitotyö perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja ikääntynei-

den tarpeisiin. Organisaation strategiassa kehittämällä oppiminen kannustaa henkilöstöä 

sekä parantaa ikääntyneiden ja omaisten palvelujen saavutettavuutta. Johtajien tulee 

tukea organisaatiota kustannustehokkaaseen työhön. (Antonsson 2012.)  

 

Organisaation asenne, arvot ja käyttäytyminen alkavat johtamisesta ja ulottuvat kaikille 

tasoille. (Hill ym. 2009.) Johtaminen pohjautuu aina johtajan tiedostettuun tai tiedosta-

mattomaan ihmiskäsitykseen, joka pohjautuu johtajan arvoihin, päämääriin ja merkityk-

siin. Tämä taas vaikuttaa johtajan johtamistyyliin, joka paljastuu hänen kielenkäytös-

sään ja tavassaan olla vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Arvostava johtaja uskoo 

henkilöstön ainutlaatuisuuteen ja arvokkuuteen sekä hänen johtamistyyli on arvostava, 

neuvotteleva ja kannustava. (Manka ym. 2007.) 

 

Hyvän työelämän teoreettinen malli ei ole kontekstisidonnainen (Markkula 2011). Mut-

ta johtaminen on kytköksissä perustehtävään ja substanssiin ja se ohjaa palvelujen tuot-

tamista. Johtaminen kokonaisuudessaan on kontekstisidonnaista. (Nivala 2006.) Sen 

vuoksi hyvä johtajuus edellyttää ymmärrystä perustyöstä ja sen toiminnoista. (Hill ym. 

2009.) Erityisesti substanssin asiantuntemus on lähijohtamisen tasolla johtajan oleelli-

nen ominaisuus, koska se auttaa ratkaisemaan muuttuvia ja monimutkaisia asioista ja 

tilanteita hetkessä (Nikkilä & Paasivaara 2007). 
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Ikääntyvien neuvontapalveluiden hoitoyön johtamisessa on tärkeää integroinnin periaate 

eli palveluiden ja kokonaisuuksien eheyttäminen ja sovittaminen yhteen monitahoisessa 

palvelujärjestelmässä. Johtajan täytyy pystyä ylittämään palvelujärjestelmän eri rajapin-

nat sekä toimintojen ja ammattiryhmien väliset rajat. (Tepponen 2009.)  Ikääntyvien 

palveluiden johtajat ovat avainasemassa kehitettäessä eri tahojen välistä yhteistyötä 

(Viitala 2007). 

 

Ikääntyvien neuvontapalveluiden hoitotyön johtamisen perusta on palveluketjujen toi-

mivuuden mittaaminen (Patronen ym. 2014). Ikääntyvien neuvontapalvelujen toiminta-

mallien yhtenäistäminen on varmistettava ja niiden toimivuutta tulee seurata ja arvioida. 

Tämän vuoksi on koottava sektorirajat ylittävä palveluiden johtamisverkosto, joka käsit-

telee ikääntyvien palveluiden kokonaisuutta ja määrittele käytettävät resurssit. (Moisio 

ym. 2013.) Palvelujen oikea kohdentaminen ja saumaton kokonaisuus ovat merkittäviä 

tekijöitä. Palveluja mitataan tuottavuuden, laadun ja vaikuttavuuden näkökulmista. (Pat-

ronen ym. 2014.)  

 

Ikääntyvien palvelujen suurimpana ongelmana on, että ikääntyviin kohdistuvaa terveys-

tarkastus- ja neuvontatyötä ei Suomessa ole mallinnettu ja ohjeistettu eikä kehitetty 

määrätietoisesti (Helin 2008). Kehittämiskokonaisuus edellyttää monialaista yhteistyötä 

ja sen johtaminen on haasteellista pirstaleisen palvelujärjestelmän vuoksi (Moisio ym. 

2013).  

 

Tarvitaan vahvaa hoitotyön johtajuutta, jotta ikääntyneet ja heidän hoitajansa voivat 

hyvin. Johtamisella luodaan edellytykset prosessien toimivuudelle ja sitä kautta hyville 

tuloksille. Ikääntyneiden johtamisessa tavoitellaan ikääntyneiden hyvinvoinnin ja ter-

veyden myönteistä kehitystä, jonka turvaavat laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Johta-

juuden kehittäminen on tärkein ikääntyvien palvelujen laatua ja vaikuttavuutta paranta-

va tekijä. Tärkeää on panostaa vahvaan johtamiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin ja 

työturvallisuuteen sekä erityisesti johtamisosaamisen kehittämiseen.   (Voutilainen 

2008.) 

 

Ikääntyneiden neuvontapalveluissa hoitotyön johtamisen tavoitteena on vahvistaa tiedon 

käyttöä päätöksenteossa ja rajapinnat ylittävien prosessien johtamisessa sekä parantaa 

henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista. Tiedolla johtaminen ja osallistava johtaminen 
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luovat perustan näyttöön perustuvalle hoitotyön johtamiselle ja sen kehittämiselle. Hoi-

totyön johtamisen perustana on johtamisen ja hoitotyön asiantuntijuus, alan tutkimuksen 

tunteminen, käytännön kokemuksen sekä palvelujärjestelmän ja toimintaympäristön 

tunteminen. Hoitotyön johtajalla on ikääntyvien neuvontapalveluissa työnjohdollinen 

asema, joka edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön tuntemista sekä hen-

kilöstön ohjausta ja valvontaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.) 

 

Elämänlaatua tuottavan hoivan sisältö edellyttää gerontologista hoivan ammattityötä ja 

johtamista. Näiden muodostama kokonaisuus voi vahvistaa vanhusten elämänlaatua ja 

vastata joustavasti eritasoisiin hoivan ja hoidon tarpeisiin. (Räsänen 2011.) Terveyskes-

kuksen odotetaan olevan toimiva lähiasema, josta saadaan myös ikääntyneiden neuvon-

ta ja ohjauspalvelut. Tulevaisuudessa odotetaan, että asiakkaita hoidetaan uudenlaisella 

ennaltaehkäisevällä toimintamallilla. (Tiirinki 2014.)  Tämän toteutuminen edellyttää 

muutoksia palveluissa ja niiden rakenteissa sekä johtamisessa.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

3.1  Aikaisemman tutkimustiedon hakuprosessi  

 

Systemaattiset kirjallisuuskatsaukset (Liite 1.) tehtiin Cinahl ja Medline -tietokannoista 

syksyn 2014 aikana. Tieteellisistä artikkeleista valittiin sellaiset, jotka kuvaavat parhai-

ten hoitotyön johtamiseen tai ikääntyvien neuvontapalveluiden kompetenssiin yhteydes-

sä olevia tekijöitä. Käytettyjä hakusanoja olivat advisory services elderly, aging coun-

seling services, case management aging, community matron, nursing management 

counseling, nursing management, leadership elderly. Lisäksi tietoa haettiin kotimaisesta 

Arto –tietokannasta hakusanoilla ikääntyvä, neuvontapalvelut, johtaminen, vanhustyö, 

neuvonta ja palveluohjaus sekä näiden sanojen eri yhdistelmillä. Tutkimuksia ikäänty-

vien neuvontapalveluista löytyi niukasti ja niiden johtamisesta ei löytynyt lainkaan tut-

kimuksia. Tämä johtunee siitä, että ikääntyneiden neuvontapalvelut ovat vielä varsin 

uusi ilmiö ja siten tutkimuksia ei ole ehtinyt valmistua. Hoitotyön johtamisen tutkimuk-

sia löytyi merkittävässä määrin. 

 

Lisäksi tehtiin manuaalisia hakuja Hallinnon tutkimus lehdistä ja Hoitotiede lehdistä 

sekä yliopistojen www-sivujen kautta haettiin tutkittua tieteellisistä tietoa ja Innokylän 

kautta haettiin tietoja erilaisista hankkeista. Ikääntyvien neuvontapalveluista ei ole vielä 

valmistunut yhtään väitöskirjaa, koska toiminta on vielä niin uutta. Ehkäisevistä koti-

käynneistä ja kuntoutuspalveluista väitöskirjojakin on jo olemassa. Lisensiaattitutki-

muksissa ja pro gradu -tutkimuksissa ehkäisevää vanhustyötä on käsitelty. Muutama pro 

gradu on tehty aivan viime vuosina. Mutta vielä ei ole tieteellistä tutkittua tietoa ikään-

tyvien neuvontapalveluista ja niiden johtamisesta.  Tämän vuoksi tutkimuksen teoreetti-

nen osuus koostuikin pitkälle johtamisen ja ikääntyvien ennakoivan hoitotyön aikai-

semmasta tutkitusta tiedosta (Liite 2.) sovellettuna hoitotyön johtamiseen ikääntyvien 

neuvontatoiminnan kontekstiin. 

 

3.2 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

 

Tämä tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, joka pyrkii luomaan ymmär-

rystä tutkitusta ilmiöstä ja antamaan sille mielekkään tulkinnan yksilön kokemana. Tut-

kimus pyrkii perustamaan tietonsa tutkimuskohteiden todellisuuteen ja näkökulmiin 
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sekä kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Tässä tutkimuksessa ilmiö pyritään kuvaamaan 

sellaisenaan, eikä olosuhteita tai tilanteita pyritä kontrolloimaan tai muuttamaan. (Polit 

& Beck 2012).  Tutkimuksessa haluttiin tuottaa uutta tietoa hoitotyön johtamisesta il-

miönä ja tarkastella sitä ikääntyvien neuvontapalveluiden näkökulmasta. Kuviossa 5. on 

esitetty tutkimuksen tieteenfilosofiset ja metodologiset lähtökohdat.  Tutkimuksessa 

käsitellään hoitotyön johtajien käsityksiä ikääntyvien neuvontapalveluista ja heidän ku-

vauksiaan hoitotyön johtamisesta, joista muodostetaan tulkitsevan ja ymmärtävän ana-

lyysin kautta heidän näkemyksensä ikääntyneen neuvontapalvelujen hoitotyön johtami-

sesta.  

 

        

 

 

Ontologiset lähtökohdat 

 

 

 

 

Epistemologiset lähtökohdat 

 

 

 

Kuvio 5. Tutkimuksen tieteenfilosofiset ja metodologiset lähtökohdat  

 

3.3  Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä teemahaastattelua, josta käytetään  

myös nimitystä puolistrukturoitu haastattelu. Tutkimustehtävistä poimittiin keskeiset 

aiheet eli teema-alueet. Teemahaastattelussa edettiin etukäteen valittujen teemojen ja 

tarkentavien kysymysten varassa. (Polit & Beck 2012.) Haastatteluteemat muodostettiin 

tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymysten mukaisesti sekä aikaisempien tutki-

musten perusteella. Tässä tutkimuksessa haastatteluteemoja oli kaksi eli ensimmäinen 

käsitteli ikääntyvien neuvontapalveluja ja toinen teema käsitteli ikääntyvien neuvonta-

palvelujen johtamista (Liite 3.).  

Hoitotyön johtaminen ikääntyvien neuvontapalveluissa 

Käsitys ikääntyvien 

neuvontapalveluista 

Käsitys hoitotyön   

johtamisesta 

 

Hoitotyön johtajien käsitys hoitotyön johtamisesta 

 ikääntyvien neuvontapalveluissa 

 

Tulkitseva ja ymmärtävä tiedonintressi 

Sisällönanalyysi haastatteluaineistosta 
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Haastattelu on joustava aineistonkeruu menetelmä ja soveltuu tähän tutkimukseen hy-

vin, koska aiheesta ei ole aikaisempaa tutkimusta. Haastattelurungon avulla tutkija pys-

tyi varmistamaan aiheessa pysymisen ja aiheet johdattelivat haastattelun kulkua. Haasta-

teltavien annettiin puhua vapaasti aiheesta ja kertoa omin sanoin asiasta. (Polit & Beck 

2012.) Tutkimuksen tavoitteena oli myös lisätä tutkittavien ymmärrystä asiasta ja vai-

kuttaa myönteisesti heidän ajattelu- ja toimintatapoihin (Hirsjärvi & Hurme 2001; Vilk-

ka 2005).  

 

Haastattelutilanteet olivat luottamuksellisia vuorovaikutustilanteita haastateltavan ja 

tutkijan välillä. Tutkija ohjasi haastattelua ja huolehti haastateltavien motivoinnista en-

nen haastattelua ja haastattelun aikana. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja. Näin tut-

kijan oli helpompi hallita niitä ja hän pystyi esittämään teemoihin liittyviä lisäkysymyk-

siä ja tarkennuksia.  (Polit & Beck 2012.) Haastateltavat voivat luottaa siihen, että hei-

dän antamia tietoja käytetään luottamuksellisesti. 

 

Tämän tutkimuksen tiedonantajiksi valittiin neljän peruspalveluiden organisaation 

ikääntyvien neuvontapalveluista vastaavat hoitotyön johtajat (N=10). Mukaan tuli nel-

jästä suhteellisen samanlaisesta kulttuurisesta ympäristöstä hoitotyön johtajia. Tutki-

muksessa oli mukana sekä maaseutukunnista että kaupungeista tiedonantajia. Alkuun 

tarkoitus oli haastatella kolmen eri organisaation edustajia, mutta mukaan otettiin neljäs 

samantyyppinen organisaatio, jotta saatiin lisää haastateltavia.  

 

Tutkimusta varten tutkimusluvat haettiin organisaatioiden tutkimuskäytänteiden mukai-

sesti ikääntyvien palveluista vastaavalta johtajalta (Liite 4.). Tutkimusluvat saatiin no-

peasti, kaikki viikon sisällä hakemuksesta. Tutkimuksen tiedonantajiksi valittiin kaikki 

neljän organisaatioiden ikääntyvien neuvontapalveluista vastaavat hoitotyön johtajat. 

Haastateltavat lukivat ja allekirjoittivat kirjallisen suostumuslomakkeen (Liite 5.). 

 

Tämän tutkimuksen haastateltavien valinnassa käytettiin harkinnanvaraista otantaa. Tä-

mä tutkimus pyrki ymmärtämään ja antamaan mielekkään tulkinnan ikääntyvien neu-

vontapalveluiden hoitotyön johtamiselle ja sen vuoksi oli tärkeää, että tiedonantajat tie-

tävät tai heillä on kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Eli tutkimukseen valittiin tiedonan-

tajiksi henkilöt, joilla oletetaan olevan parhaat tiedot tutkittavasta ilmiöstä. Tärkein kri-
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teeri haastateltavien valinnalle oli heidän toimiminen ikääntyvien neuvontapalveluiden 

hoitotyön johtamisessa. Laadullisessa tutkimuksessa tiedonantajia tarvitaan juuri sen 

verran, kun aiheen kannalta on välttämätöntä. Otoksen määrälle ei ole määritelty tarkkaa 

määrää. Tutkimuksen aineiston riittävyys voitiin katsoa olevan sopiva, kun aineisto al-

koi saturoimaan eli toistamaan itseään ja aineisto ei tuonut enää uutta tietoa esille. (Polit 

& Beck 2012.)  

 

Tämän tutkimuksen haastattelut toteutettiin tammikuun - maaliskuun 2015 aikana. En-

simmäinen haastattelu tehtiin pilottihaastatteluna ja samalla testattiin teemahaastattelun 

runkoa ja haastattelun teknistä toteutusta.  Ensimmäisen haastattelun jälkeen tutkija osti 

uuden nauhurin, koska aikaisemman nauhurin puheen laatu oli heikko. Ensimmäinen 

haastattelu otettiin kuitenkin tutkimukseen mukaan, koska siitä oli kuultavissa haastatel-

tavan puhe ja aineisto osoittautui tutkimuksen kannalta hyödylliseksi. Haastattelurun-

koon ja teemoihin ei tehty muutoksia esihaastattelun jälkeen. 

 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina sovituissa paikoissa, joita olivat joko haas-

tateltavan työhuone tai tutkijan työhuone haastateltavan valinnan mukaisesti. Etukäteen 

sovitut ajankohdat pitivät hyvin paikkansa, vain kahden haastateltavan kohdalla aika 

jouduttiin muuttamaan hänelle tulleen esteen vuoksi, toisella siirrettiin tunnilla ja toisel-

la kahdella päivällä eteenpäin. Haastatteluajat valittiin niin, että haastateltavat pystyivät 

osallistumaan siihen työajan puitteissa eikä siitä aiheutunut haittaa yksikön toiminnalle. 

Haastatteluja tehtiin pääasiassa yksi päivässä, mutta yhtenä päivänä oli kaksi haastatte-

lua.  

 

Teemahaastattelua varten oli etukäteen suunniteltu pääaiheet ja tarkentavat kohdat. Tä-

mä oli lista kysymyksiä, jotka johdattelevat haastattelun kulkua, mutta haastateltavan 

annetaan vapaasti kertoa aiheesta omin samoin. Kerätty tutkimusaineisto muutettiin 

tutkittavaan muotoon, jossa nauhoitus muutettiin sanatarkkaan tekstimuotoon eli litte-

roitiin. Litterointi tapahtui mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Yleensä litterointi 

tapahtui samana tai seuraavana päivänä, mutta aina se ei ollut mahdollista. Samalla tut-

kija tutustui tarkemmin tutkimuksen aineistoon. Litterointi oli työlästä, mutta antoisaa 

siinä tapahtuvan tutkijan ja aineiston välisen vuoropuhelun vuoksi. Nauhoitukset kuun-

neltiin useampaan kertaan ja litterointeja luettiin useasti lävitse. (Polit & Beck 2008.)  
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3.5 Aineiston analyysi 

 

Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti (induktiivinen) tai teorialähtöisesti 

(deduktiivinen). Induktiivisellä sisällön analyysillä muokataan kvalitatiivisen tutkimuk-

sen kohteena oleva ilmiö käsitteelliseen muotoon. Induktiivinen sisällön analyysi oli 

tässä tutkimuksessa perusteltua, koska aihetta ei ole aiemmin tutkittu. Eli analysointi 

tapahtui systemaattisesti ja objektiivisesti tutkimus tehtävä huomioiden. Sisällönanalyy-

sillä tarkoitetaan tutkimusaineiston kuvaamista sanallisesti ja se on laadullisen tutki-

musmenetelmän metodi, jossa etsitään merkityssuhteita ja merkityskokonaisuuksia. 

Tutkimustulokset raportoidaan analyysissä muodostettujen käsitejärjestelmien ja tiivis-

tetyssä muodossa olevien kategorioiden avulla. Analyysin tarkoituksena on tuottaa tie-

toa sekä sen avulla luodaan sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. (Polit & 

Beck 2012.)  

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkijan tavoitteena oli löytää aineistosta jonkin-

lainen toiminnan logiikka tai tyypillinen kertomus, jonka jälkeen aloitettiin pelkistämi-

nen. Tiivistämistä ja pilkkomista ohjasivat tutkimuskysymykset. (Vilkka 2005.) Tämän 

prosessin aikana aineisto muutettiin tutkittavan ilmiön teoreettiseksi kuvaukseksi (Lin-

coln & Cuba 1985). Tässä tutkimuksessa aineiston analyysiyksiköksi määriteltiin lause 

tai sanayhdistelmä, joiden perusteella oli mahdollista päätellä haastateltavan mielipide 

asiasta (Vilkka 2005). 

 

Tämän tutkimuksen haastattelut luettiin useaan kertaan läpi ja käytettiin erivärisiä yli-

viivauskyniä eri teemojen jäsentelyssä. Haastattelut koodattiin kirjaimella ja numeroilla. 

Aineistosta kerättiin ikääntyvien neuvontapalveluihin ja niiden hoitotyön johtamiseen 

liittyviä sanoja ja ilmaisuja. Näistä muodostettiin tietokoneelle exel-taulukko, jossa luo-

kiteltiin samaan kategoriaan kuuluvia sanoja ja asioita. Niistä pelkistettiin ensin alaka-

tegorioita ja sitten yhdistettiin yläkategorioiksi (Liite 6.) ja lopulta pääkategorioiksi. 

Yläkategorioiksi muodostuivat neuvontapalveluiden organisoituminen ja kehittäminen 

sekä neuvontapalveluiden johtamisosaaminen, johtamisen keskeiset toiminnot ja toimi-

va johtaminen sekä johtamisen kehittäminen ja uudistaminen. Aineistolähtöisessä ana-

lyysissä pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus luokittelun 

avulla (Polit & Beck 2012). Tutkimuksen tulososaan otettiin mukaan suoria lainauksia, 

joilla pyrittiin osoittamaan yhteyttä aineiston ja tulosten välillä (Vilkka 2005).  
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3.6.  Tutkimuksen eettiset lähtökohdat   

 

Tutkijan on huomioitava eettiset kysymykset koko tutkimusprosessin ajan. Eettiset ky-

symykset koskettavat tutkijaa, aineistoa sekä sen laatua ja sisältöä sekä tulosten esittä-

mistä että aineiston analysointia. Tutkimuksen tekeminen on tutkijan ja tutkittavan vä-

listä vuorovaikutusta. (Polit & Beck 2012.) Tutkimusta tehdessään tutkijan on noudatet-

tava tutkijayhteisön tunnustamia toimintatapoja, rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuut-

ta, oikeudenmukaisuutta sekä hyviä tieteellisiä käytäntöjä (Polit & Beck 2012; Tutki-

museettinen neuvottelukunta 2012). 

 

Haastateltaviin oltiin etukäteen yhteydessä puhelimitse ja varattiin aika ja rauhallinen 

paikka haastattelulle. Lisäksi haastateltaville lähetettiin sähköpostitse ennen haastattelua 

viesti, jossa kerrottiin lyhyesti tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteista sekä haastatte-

luteemoista. Yksi haastateltava ei halunnut etukäteistietoja tutkimuksesta muuta kuin 

pelkän aiheen.  

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin tuomaan esiin tutkittavien käsityksiä ja kuvauksia mahdol-

lisimman totuudenmukaisesti, mutta haastateltavia luottamuksellisuutta ja anonymiteet-

tiä suojellen koko tutkimusprosessin ajan. Tässä tutkimuksessa haastateltaville lähetet-

tiin etukäteen tietoa tutkimuksesta, mikäli he halusivat.  Kaikkia haastatteluun osallistu-

jia informoitiin haastattelun alkaessa, jolloin heille kerrottiin tutkimuksen tarkoitus ja 

tavoitteet sekä heidän asema ja oikeudet että tutkimukseen suostumus ja vapaaehtoisuus 

sekä anonymiteetin säilyminen. Haastateltavia informoitiin siitä, että heillä on mahdolli-

suus keskeyttää tutkimus, missä vaiheessa he vain haluavat. (Polit & Beck 2012.)  

 

Anonymiteetin säilymisen vuoksi tutkimuksessa ei kerrota haastateltavien organisaatioi-

ta. Lisäksi kaikki autenttiset lainaukset on muutettu kirjakielelle, koska muuten haasta-

teltavista osa olisi tunnistettavissa kielellisten ilmaisujen perusteella. Näin toimien haas-

tateltavien käsityksien ilmaisut eivät muutu ja samalla haastateltavia ei pystytä tunnis-

tamaan suorista lainauksista. Tässä tutkimuksessa vain haastattelija käsitteli haastattelun 

nauhoituksia ja litterointia. Haastatteluaineisto säilytettiin yksityisellä tietokoneella sa-
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lasanan takana ja paperiset asiakirjat säilytettiin lukitussa laatikossa. Kaikki tutkimusai-

neisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 

 

Tutkimuksen eettisten ongelmien tunnistaminen ja välttäminen vaatii tutkijalta ammatti-

taitoa ja eettisten sääntöjen tuntemusta (Polit & Beck 2012). Tässä tutkimuksessa pyrit-

tiin huomioimaan eettiset näkökannat mahdollisimman laajasti. Luottamus on ylläpidet-

tävä myös raportoinnin aikana, jotta tutkimus on eettisesti hyväksyttävä. Huomioon 

otettavaa on, että myös tutkija vaikuttaa saatavaan tietoon. (Hirsjärvi & Hurme 2001.) 
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4     TUTKIMUSTULOKSET 

 

4.1. Tiedonantajien taustatiedot 

 

Tutkimuksen tiedonantajina olivat hoitotyön johtajat (N=10), jotka vastasivat ikääntyvi-

en neuvontapalveluista omassa organisaatiossaan. Tiedonantajien koulutustausta vaihte-

li. Pohjakoulutuksena kaikilla oli sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus, sairaanhoitaja 

(n=7) tai sosionomi (n=2) tai geronomi (n=1). Jokaisella oli peruskoulutuksen lisäksi 

lisäkoulutusta johtamisesta pääasiassa joko ylempi ammattikorkeakoulututkinto (n=3) 

tai maisterin opinnot yliopistosta (n=4). Muita johtamiskoulutuksia haasteltavilla oli 

johtamisen erikoisammattitutkinto (n=2) tai lähijohtamisen opintoja (n=2) tai opintoko-

konaisuuksia yliopisto-opinnoista (n=1). Osalla haastateltavia oli myös muuta ammatil-

lista lisäkoulutusta.  

 

Haastateltujen keskimääräinen ikä oli 45 vuotta (ka 46 v. ja md 43 v.).  Haastatelluilla 

oli pitkä työkokemus (10 vuotta – 26 vuotta) sosiaali- ja terveydenhuollossa. Haastatel-

luilla oli kaikilla yli kolme vuotta esimiestyö kokemusta, useimmilla yli viisi vuotta. 

Haastateltavien työkokemus hoitotyön johtamisesta ikääntyvien neuvontapalveluissa 

vaihteli reilusta kuukaudesta kuuteen vuoteen. Haastateltavien neuvontapalvelujen joh-

tamiskokemuksen keskimääräinen pituus oli kaksi vuotta (ka 2,1 v. ja md 1,5 v.).  

 

Haastattelut kestivät kokonaisuudessaan keskimäärin tunnin (45 minuuttia – 90 minuut-

tia), mutta varsinainen nauhoitettu haastattelu kesti keskimäärin 43 minuuttia (32 mi-

nuuttia – 56 minuuttia).  Haastattelusta ei nauhoitettu etukäteiskeskustelua eikä tausta-

tietoja, vaan ne kerättiin lomakkeelle, ja vasta sen jälkeen aloitettiin nauhoitus. Haastat-

telut tallennettiin digitaalisella nauhurilla (Olympus VN415PC). Haastattelun aikana 

tutkija teki myös kirjallisia muistiinpanoja haastattelun kulusta ja lisäkysymyksiä tar-

kentamista vaativista asioista. Haastattelusta litteroitua materiaali kertyi 56 sivua, font-

tina Times New Roman, koko 12 ja 1.0 rivivälillä. Haastatteluiden ilmapiiri oli avoin ja 

vapautunut. Tiedonantajat kuvasivat näkemyksiään ja mielipiteitään monipuolisesti ja 

pohdiskellen sekä esittivät myös kehittämisideoita oman organisaation toimintaan.   
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4.2 Ikääntyvien neuvontapalveluiden toimintakokonaisuus 

 

4.2.1 Neuvontapalvelujen organisoituminen 

 

Haastattelut tehtiin neljässä eri organisaatiossa ja ikääntyvien neuvontapalvelut oli to-

teutettu organisaatioissa eri tavalla. Haastattelujen mukaan ikääntyvien neuvontapalve-

lut olivat osa laajempaa toimintakokonaisuutta. Ikääntyneiden neuvontapalvelut oli si-

joitettu hyvinvointipalvelujen tai terveyspalvelujen tai vanhuspalvelujen alaisuuteen. 

Ikääntyvien neuvontapalvelut olivat pääasiassa joko kiinteästi kotihoidon yhteydessä tai 

omana toimintalinjastonaan. Toisaalta taas koettiin, että neuvontapalvelut eivät kuulu 

mihinkään suurempaan kokonaisuuteen, vaan ovat yhteistyössä kaikkien kanssa, mutta 

ei osa mitään. 

 

Haastatelluista hoitotyön johtajista kaikkien työhön kuului johtamisen lisäksi myös jon-

kin verran osallistumista ikääntyvien neuvontapalveluiden toteuttamiseen. Ikääntyvien 

neuvontapalveluilla ei ollut yhtenäistä nimitystä, vaan ne oli nimetty organisaatioissa eri 

tavalla. Nimet olivat seniori- tai ikä- alkuisia tai sitten käytettiin palveluohjausta nime-

nä. Neuvontapalvelujen toiminta oli suunnattu koko eläkeläisväestölle, yleensä yli 65-

vuotiaille, mutta ikäraja ei ollut tarkka. Lisäksi asiakkaat olivat sellaisia, joilla ei ole 

vielä kotihoidon tai muita kunnallisia palveluja. Koettiin, että entistä pidempään ikään-

tyvä selviytyy kotona itsenäisesti ja turvallisesti ilman palveluja tai vähäisten palvelui-

den turvin.  

 

Neuvontapalvelut keskittyvät nimenomaan kotona asuviin 65 vuotta täyt-

täneisiin ikäihmisiin... se on selkeästi kohdennettu se meidän asiakaskunta 

.. se fokus on siinä. .. jotka eivät ole vielä palveluiden piirissä, mutta heillä 

on mahdollisesti tarve. 

 

Entistä pidempää selviytyvät kotona ilman palveluja. Iäkkäiden tarpeet 

muttuvat.  

 
 

Neuvontapalveluihin hakeuduttiin pääasiassa omatoimisesti tai jonkun läheisen tuella. 

Haastateltavat kokivat, että palvelujen saatavuus oli pääasiassa hyvä ja asiakkailla koet-

tiin olevan matala kynnys ottaa yhteyttä. Neuvontapalvelut sisälsivät neuvontaa ja ohja-

usta palveluista, interventioita terveydellisistä asioista, sosiaaliohjausta, gerontologista 
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sosiaalityötä sekä toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointia sekä palvelujen muotoilua. 

Neuvontapalvelut sisälsivät pääasiassa ennaltaehkäisevää toimintaa sekä itsenäisen elä-

män tukemista. Lisäksi neuvontapalveluihin sisältyi suunnattuja terveystarkastuksia 

tietyille ikäryhmille ja ajanvarauksella tapahtuvia terveystapaamisia. Kohdennettujen 

terveystarkastusten tavoitettavuus vaihteli paljon. Joissakin yksiköissä tavoitettiin lähes 

kaikki ja toisissa taas noin puolet. 

 

Palvelujen suunnittelu perustui ikääntyneen palvelutarpeeseen ja muotoutuivat hänen 

valintojensa mukaisesti. Todettiin myös, että neuvontapalvelut ovat jollakin alueella 

painottuneet terveydenhoitoon. Terveydenhuollon puolella on tarkkaan suunniteltu ne 

toimet ja tutkimukset, mitä terveystarkastuksissa tehdään, ja ne perustuu todettuun tar-

peeseen. Toisaalta taas koettiin, että neuvontapalvelut sisältävät myös paljon sellaisia 

asioita, joiden ei koeta kuuluvan sinne esimerkiksi jätehuollon palveluista tiedustelut. 

Neuvontapalveluilla todettiin olevan vaikutusta ja erityisesti pitkäaikaisia vaikutuksia, 

mutta niiden mittaaminen on vaikeaa. 

  

Käydään puhumassa ja kertomassa ja informoimassa ... omaisten ohjaus-

ta.. terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja tukeminen ... itsenäisen 

elämän tukeminen..  

 

.. johdon katselmuksessa tarkkaan käyty läpi ja tämä on sitä ennaltaeh-

käisyä, joka tekee säästöjä tulevaisuudessa. 
     

 

Hoitotyön johtajien koulutustausta oli pääasiassa terveydenhuollon ammattilainen ja 

muutama oli sosiaalihuollon ammattilainen. Yhteistä oli se, että kaikilla oli lisänä joh-

tamiskoulutusta ja pitkä työkokemus. Neuvontapalveluita toteuttavan henkilöstön kou-

lutustausta vaihteli. Neuvontapalveluiden henkilöstöllä oli sosiaali- tai terveysalan kou-

lutus. Joissakin yksiköissä oli vain terveydenhuollon henkilöstöä. Lisäksi heillä oli 

yleensä työkokemusta monelta alueelta. Moniammatillisuus yksiköissä koettiin sekä 

rikkautena että haasteena. Toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi täytyy löytää yhtei-

nen kieli, kun työyhteisössä on eri ammattiryhmien edustajia. Toimiva moniammatilli-

suus taas tukee ikääntyvän itsenäistä elämän hallintaa.  

 

Palveluohjaajat ovat hyvin luovia ja kekseliäitä ja heillä on hyvin pitkä 

työkokemus alalta ja he tuntevat paljon ihmisiä...  
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Haastateltavien mukaan ikääntyneiden neuvontapalvelujen resursointi oli hyvin vaihte-

levaa. Osa organisaatioista oli selkeästi määritellyt riittävät resurssit neuvontapalvelui-

hin, mutta osa koki resurssit riittämättömiksi. Resursointi koettiin haastavaksi. Resur-

sointiin vaikutti myös organisaation tiukka talous ja lisääntyvä asiakasmäärä. Lisäksi 

osa haastateltavista koki, että neuvontapalveluille ei ole määritelty selkeää toimintalin-

jausta organisaatiossa, ja sieltä puuttui kohdennettu resurssi ikääntyvien neuvontapalve-

luihin. Tämän nähtiin vaikuttavan myös palvelujen laatuun. Näiden vastaajien mukaan 

organisaatiosta puuttui myös yhteinen keskustelu ja asioiden linjaus. Toisissa organisaa-

tioissa taas linjaukset oli tehty hyvin selkeästi ja niitä noudatettiin.  

 

Asiakasmäärä lisääntyy kaiken aikaa. Meillä on niin paljon asiakkaita ny-

kyään, että meidän henkilöstöresurssit ei riitä. 

 

Toivoisin ja kaipaisin, että meidän neuvontapalvelut olisi mallinnettu, 

koska se on kuitenkin pohja sille, millä me voidaan lähteä sitä luomaan. 

 

Koen edelleen vahvasti, että meillä pitäisi olla erikseen jonkinlainen pal-

veluohjaus. 

 

Ikääntyvien neuvontapalvelut toteutuivat pääasiassa kotikäynteinä, puhelinohjauksena 

tai vastaanottokäyntinä toimipisteessä. Lisäksi järjestettiin erilaisia informaatio- ja ryh-

mätilaisuuksia. Nämä tilaisuudet järjestettiin erityisesti sellaisissa paikoissa, missä ta-

voitettiin ikääntyviä kuten eläkeläisten kokoontumisissa ja kauppojen tiloissa. Yksi or-

ganisaatio käytti kirjekyselyä kohdennetulle väestölle. Palvelut olivat maksuttomia. Ta-

voitteena oli ikääntyvien kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään.  

 

Kotikäyntien keskeisin asia on se, että tuetaan ihmistä asumaan siellä 

omassa kodissaan niin pitkään kuin se on suinkin mahdollista tai luonnol-

lista hänelle. 

 

.. jalkaannutaan ja informoidaan ja tavataan ihmisiä ja puhutaan kasvosta 

kasvoihin ja meillä on antaa esitteitä ja oppaita ja numeroita ja hinnastoja 

ja tämmöistä... 

 

Haastateltavien mielestä neuvontapalvelut ovat verkostoituneet hyvin eri tahojen kans-

sa. Neuvontapalveluihin kuului oleellisesti yhteistyö ikääntyneen ja hänen läheistensä 

lisäksi monien eri tahojen kanssa sosiaali- ja terveystoimen sisällä ja kunnan muiden 

sektoreiden kanssa sekä erilaisten vapaaehtoisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä yk-

sityisten palvelun tuottajien kanssa. Pääasia on kuitenkin, että ikääntyvän yksilökohtai-

nen tilanne ratkaisee ne yhteistyökumppanit, joita hänen tapauksessaan tarvitaan. 
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Osa vastaajista koki yhteistyön toimivan todella hyvin ja osa oli sitä mieltä, että siinä on 

isojakin ongelmia. Merkittäväksi koettiin se, että tunnistetaan oma tehtävä ja osataan 

tarvittaessa ohjata muualle palveluiden piiriin. Haastateltavien mielestä ikääntyneiden ja 

heidän läheistensä kanssa yhteistyö sujui pääasiassa hyvin. Lisäksi yhteistyötä edesaut-

taa se, että huomioidaan yhteinen tavoite, ikääntyneen etu ja hänen toiveensa ja odotuk-

sensa.  

 

Ei suju, toiminta ei ole asiakaslähtöistä..  

 

Ihan hyvin, on tosi helppo toimia kun kaikki toimijat ovat tuttuja. 

..yhteistyökumppaneista tärkeimpiä ovat omaiset ja läheiset. 

 

Hyvä, että tuli vanhuspalvelulaki ja siinä oli se, että tulee ikäihmisen oma 

ääni kuulluksi. 

 

4.2.2 Neuvontapalveluiden kehittäminen 

 

Haastateltavien mielestä ikääntyvien neuvontapalvelujen avulla on saavutettu myös 

konkreettisia hyötyjä. Ikääntyneiden entistä parempi toimintakyky siirtää palvelujen 

piiriin siirtymistä myöhäisempään vaiheeseen. Haastateltavien mukaan ikääntyvien 

neuvontapalveluiden painopistettä pyritään siirtämään enemmän korjaavasta toiminnas-

ta ennakoivaan toimintaan. Kun painopiste saadaan siirrettyä ennakoivaan toimintaa, 

vaikuttaa se ikääntyneen hyvinvoinnin ja organisaatioon taloudellisesti.  

 

Neuvontapalvelujen avulla voidaan hankkia niitä palveluja, mitä ikääntyvät tarvitsevat 

selviytyäkseen kotona entistä pidempään.  Haastateltavien mukaan ikääntyvien aito koh-

taaminen ja vuorovaikutus vaikuttavat merkittävästi ikääntyneen kokemukseen saadus-

taan palvelusta. Ikääntyvien kokemus kuulluksi tulemisesta selkeyttää ikääntyvien ja 

heidän läheistensä tilannetta.  

 

On se semmoinen henkilökohtainen kokemus kuulluksi tulemisesta..  

..semmoinen oikea kohtaaminen ja …se tapahtuu oikealla aikaa. 

 

Se selkeyttää varsinkin vanhusten ja muistisairaiden omaisten tilannetta. 
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Neuvontapalveluja toteuttava henkilöstö on koulutettua ja osaavaa. Neuvontapalvelui-

den henkilöstön asiantuntemuksen säilymisestä ajan tasalla tulee huolehtia. Henkilöstön 

kouluttaminen ja osallistuminen erilaisiin kehittäviin tilaisuuksiin on merkittävää.  

 

Haastateltavien mielestä työ koetaan mielekkääksi, kun se on selkeästi määritelty ja  

resursoitu oikein. Ikääntyvien neuvontapalvelujen haasteeksi haastateltavat kokivat eri-

tyisesti neuvontapalvelujen laaja-alaisuuden ja kohdentumisen oikeille asiakkaille. 

Ikääntyvien neuvontapalvelujen neuvonnan täytyy kattaa laaja ja pirstaleinen alue. Osa 

koki pirstaleisen toimenkuvan hyvin haastavaksi ja mahdottomaksi toteuttaa. Haastatel-

tavien mielestä neuvontapalveluissa tarvitaan monelta eri hallinnon alueelta tietoja ja 

niitä täytyy jatkuvasti päivittää.  

 

Mitä varhaisemmin me todetaan, niin pystytään vaikuttamaan, että he pys-

tyisivät olemaan vielä pidempään kotona. 

 

Sillä on selkeä suunta ja jokainen tietää, mitä siltä työltä odotetaan.. 

..että koetaan työn iloa ja työmotivaatiota ja on kiva tulla töihin. 

 

Kaiken kaikkiaan tietoa pitää olla monelta eri hallinnon alueelta ja pitää 

löytää ne paikat mihin ottaa yhteyttä tai ohjaa asiakasta ottamaan yhteyttä. 

Ei, se on aika painajaismaista .. 

 

Haastateltavat kokivat haasteeksi myös osaavan henkilöstön rekrytoinnin. Valtakunnal-

liset tavoitteet ja ikääntyvien määrän suhteellinen lisääntyminen asettavat resurssit en-

tistä tiukemmaksi neuvontapalveluissa. Myös muistisairauksien määrän kasvu lisää pai-

neita palvelujen kehittämiselle. Lisäksi johtajan rooli tulee entistä tärkeämmäksi. Johta-

jan tulee nähdä tulevaisuuteen ja näyttää suuntaa neuvontapalveluille. Ikääntyvien neu-

vontapalvelujen tulee kehittää toimintaa ja entistä enemmän siirtyä sinne, missä tavoit-

taa ikääntyneitä.  

 

Ikääntyvien neuvontapalvelut koettiin ennakoivaksi toiminnaksi, joka edesauttaa ikään-

tyvien kotona asumisen tukemisessa sekä hoidon ja palvelujen tarpeen määrittelyssä. 

Haastateltujen mielestä ikääntyvät ovat olleet hyvin tyytyväisiä neuvontapalveluihin, 

joita on järjestetty. Erityisesti tyytyväisyys johtuu siitä, että palvelut on selkeästi määri-

telty ja informoitu sekä he saavat tarvitsemansa avun. Ennakoivan toiminnan koettiin 

tuovan myös säästöjä. Ajanvaraus palveluihin on osoittautunut joillekin ongelmaksi. 
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Odotellessa tosin syntyy myös sosiaalisia kontakteja, jotka ovat monelle merkitykselli-

siä. Myös erilaiset ryhmätoiminnan muodot ovat olleet kehittämisen kohteena.  

 

Jos palveluja mietitään liian myöhäisessä vaiheessa, kun hän ei enää pär-

jää ilman niitä palveluja eli todella myöhässä ollaan siinä vaiheessa. Pitää 

olla ennakoivaa toimintaa.. Se tuo myös säästöjä. 

 

He mieluummin odottavat ja juttelevat muiden kanssa kuin varaavat ajan. 

 

Neuvontapalvelujen kehittämiseksi nähtiin tärkeänä palvelujen organisointi ja yhteistyö 

eri tahojen kanssa. Tärkeänä nähtiin henkilöstön resursointi ja neuvontapalvelujen mää-

rittely ja organisointi organisaation sisällä. Neuvontapalvelujen henkilöstön rooli koros-

tuu entistä enemmän kotona asumisen tukemisessa ja sen vuoksi toivottiin henkilöstöä, 

joka saa keskittyä pelkästään ikääntyvien neuvontapalveluihin.  

 

Palvelujen suunnittelu juuri asiakkaan tarpeita vastaavaksi on merkittävää, jotta ikään-

tyvä saa juuri tarvitsemansa palvelut. Osa palveluista toteutettiin kotikäynteinä, mutta 

osa palveluista oli sellaisia, että ikääntynyt tuli vastaanotolle. Palvelupaikan sijainnilla 

on merkitystä niin asiakkaalle kuin henkilöstöllekin. Haastateltavien mielestä neuvonta-

palveluiden sijainti on hieman ristiriitainen juttu, toisaalta pitää olla lähellä muita sosi-

aali- ja terveydenhuollon palveluita, mutta toisaalta myös siellä, missä ikääntyneet liik-

kuu ja kokoontuu.  

 

Neuvontahenkilön ei tarvitsisi tehdä fyysistä hoitotyötä tai henkilöstöhal-

lintoa. .. saisi tehdä pelkästään niitä neuvontapalveluita. 

 

Asiakaspalautteista se on paras mahdollinen sijainti.. ihan erillään ja heille 

osoitettua palvelua, keskellä kaikkea. Mutta organisaation kannalta ja joh-

tamisen näkökulmasta se on liian kaukana ja turhan erillään.. aina joutuu 

erikseen lähtemään.  

 

Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että toimintaa tulee laajentaa lähelle asiakasta. Kun 

taas osa koki, että erilaiset terveyskioskit eivät ole tarpeellisia. Virtuaalisten toiminta-

muotojen lisääntyminen nähtiin kuitenkin olevan tulevaisuutta. Erilaisten palvelumuoto-

jen ja palvelukanavien käytöstä huolimatta, tulee huomioida se, että suuri joukko ikään-

tyneitä ei tarvitse mitään kunnallisia palveluja. Lisäksi osaa ikääntyneitä ei koskaan 

tavoiteta tai he eivät halua tulla tavoitetuiksi. Haastateltujen mielestä tärkeää on kuiten-

kin pysyä matalan kynnyksen neuvontapisteenä.  
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Terveyskioskit ei ole tulevaisuuden juttu. Hän, joka siitä menee ohi, ei ole 

meidän palvelujen piirissä, eikä hän siihen pysähdy. Ja hän joka siihen py-

sähtyy, on jo meille tuttu ja hän tuntee palvelut. 

 

Kyllä, neuvontapalvelujen tulisi jalkautua kylille. 

 

Paljon on niitä, jotka toimivat itsenäisesti ja osallistuvat, eivätkä he ole 

minkään palveluiden piirissä. .. kaikkiahan me ei koskaan tavoiteta. 

On tärkeää, että pysytään matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. 

 

Haastateltavien mukaan ikääntyvät ja heidän läheisensä käyttävät entistä enemmän tie-

totekniikkayhteyksiä apunaan ja etsivät tietoja sen välityksellä. Myös ikääntyvien säh-

köiset yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet viime aikoina. Tämän koetaan vielä li-

sääntyvän tulevaisuudessa.  

 

4.3 Hoitotyön johtaminen ikääntyvien neuvontapalveluissa 

 

4.3.1 Johtamisosaaminen neuvontapalveluissa  

 

Tutkimuksen haastatteluun osallistuneiden mukaan johtamisosaaminen ikääntyvien 

neuvontapalveluissa jakaantui neljään eri kokonaisuuteen. Näitä olivat asioiden johta-

minen, henkilöstöjohtaminen ja strateginen johtaminen sekä verkosto- ja yhteistyö. 

Haastateltavien mukaan asioiden johtamisessa tarvitaan hyvin laajaa asiantuntemusta 

sekä monialaista ja laaja-alaista johtamista, tietohallinnon ja taloushallinnon osaamista 

sekä erityisesti substanssin hallintaa.  

 

Haastateltavien mielestä erityisesti ikääntyvien neuvontapalveluiden hoitotyön johtami-

sessa oli tärkeää monipuolinen ja laaja-alainen asioiden osaaminen ja hallinta. Ikäänty-

neiden neuvontapalveluiden hoitotyön johtajien työssä taloushallinnon osaamisella oli 

merkittävä osuus. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että neuvontapalveluiden johtami-

sessa täytyy ymmärtää myös ympäristön merkitys. Lisäksi tärkeää on ymmärtää ihmisen 

kehityskaari ja erilaisten verkostojen merkitys.  

 

Haastateltavien mukaan nyt ja erityisesti tulevaisuudessa kaivataan teknologista osaa-

mista. Lisäksi haastateltavat kokivat, että johtajan on tärkeä tunnistaa nykyinen palvelu-
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järjestelmä ja sen vaikutukset henkilöstöön ja ikääntyneisiin. Lisäksi hoitotyön johtajan 

on tunnistettava muutosten vaikutus, kun suunnitellaan uusia toimintoja ja palveluja.  

 

Neuvontapalveluissa edellytetään monimuotoista osaamista.. 

 

Pitää tietää kunnallisista palveluista, etuuksista.. tietoa vähän vaikka mistä.  

.. edellytetään taloushallinnon osaamista ja hahmottamista.  

 

Lainsäädäntö pitää tuntea, eri lait, asetukset.. asiantuntemus ikääntymises-

tä, gerontologiasta .. ja johtamisoppia. 

 

Haastateltavien mukaan henkilöstöjohtaminen koostui hoitotyön johtajan persoonalli-

suudesta ja vuorovaikutustaidoista sekä varsinaisesta esimiestyöstä henkilöstön keskuu-

dessa. Ikääntyvien neuvontapalveluiden johtajan persoonallisuudella nähtiin olevan 

merkittävää vaikutusta ikääntyvien neuvontapalveluiden johtamiseen. Haastateltavat 

kokivat, että yksiköissä tulee olla johtaja, vaikka yksikön henkilöstömäärä olisi pieni-

kin, koska muuten se johtaja nousee henkilöstön keskuudesta.  

 

Haastateltavien mukaan osallistava johtaminen nähtiin merkitykselliseksi hoitotyön 

johtamisessa. Haastateltavat kokivat, että myös ylimmän johdon on sitouduttava ja osal-

listuttava toiminnan kehittämiseen. Henkilöstön osallisuus toiminnan suunnittelussa 

nähtiin tärkeäksi kehittämiseen sitouttavaksi toiminnaksi.  Osa haastateltavista koki, että 

henkilöstöjohtaminen on johtamisen osa-alueista kaikista hankalin ja haastavin alue, 

mutta toisaalta se koettiin myös antoisaksi asiaksi.   

 

Johtamisessa persona on tärkein, että on avoin ja vuorovaikutuksellinen.. 

henkilöstöjohtaminen on ehkä se vaikein ja kipein osa .. 

 

Johtajalla täytyy olla kyky johtaa sillä tavalla, että pitää asiat käsissään. 

 

Siinä tarvitaan osallistavaa johtamista. 

 

Haastateltavien mukaan ikääntyvien neuvontapalveluiden johtaminen vaatii hoitotyön 

johtajalta strategisen johtamisen taitoja, jotka koostuvat tulevaisuuden suunnittelusta ja 

tiedolla johtamisesta. Strategisten tavoitteiden tietäminen ja niiden toteutumisesta huo-

lehtiminen koettiin merkitykselliseksi johtajan toiminnassa. Haastateltavien mukaan 

ikääntyvien neuvontapalveluiden johtaminen edellyttää myös kokonaisvaltaista johta-

mista, joka muodostuu erityisesti toiminnan kokonaisvaltaisesta huomioimisesta. Toi-

minnan uudistaminen ja kehityksessä mukana pysyminen koettiin tärkeäksi hoitotyön 
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johtajan ominaisuudeksi. Tiedonhalu ja tiedolla johtaminen koettiin tärkeäksi ikääntyvi-

en neuvontapalveluiden johtamisessa.  

 

Tarvitaan kokonaisnäkemys ikääntyvien palvelujärjestelmästä. 

 

On tärkeää, että on visiot mihin pyritään, 

 

Täytyy olla kuitenkin valtava tiedonhalu, että jaksaa .. ja katsoa miten 

mennään eteenpäin. 

 

Haastateltavien mukaan verkostojen ja yhteistyön johtaminen ikääntyvien neuvontapal-

veluiden johtamisessa koostuu johtajan työkokemuksesta ja yhteistyötaidoista sekä ym-

päristön merkityksen huomioimisesta. Hoitotyön johtajan oma aktiivisuus sekä asiak-

kaan ympäristön että hoitotyön ympäristön huomiointi oli merkittävää johtamisen kan-

nalta. Haastateltavat kokivat merkittäväksi hoitotyön johtajan kyvyn johtaa ja tehdä 

yhteistyötä yli rajapintojen. Lisäksi erilaisten verkostojen merkitys johtamisessa koettiin 

tärkeäksi.  

 

Työkokemus koettiin tärkeäksi johtamisessa. Ikääntyvien erilaisten palveluiden parissa 

hankittu työkokemus oli merkittävää, mutta myös muu soveltuva työkokemus katsottiin 

eduksi. Kokonaisuudessaan ikääntyvien neuvontapalveluiden hoitotyön johtaminen vaa-

tii hyvin laaja-alaista tietämystä ja osaamista. Lisäksi vielä hoitotyön johtajan täytyy 

pystyä kehittämään palveluita ja johtamista. Haastateltavien mielestä myös ajantasai-

suus ja uuden tiedon käyttäminen on tärkeää johtamisessa. 

 

Työkokemus on tärkeää.. henkilöstö arvostaa johtajaa, joka on tehnyt käy-

tännön työtä. 

 

On tehtävä yhteistyötä yli rajapintojen monta kokonaisuutta ja .. 

 

On oltava kuitenkin valtava tiedonhalu, että jaksaa .. ja katsoa miten men-

nään eteenpäin. 
 

4.3.2 Johtamisen keskeiset toiminnot neuvontapalveluissa 

 

Tutkimuksen mukaan hoitotyön johtamisen keskeiset toiminnot ikääntyvien neuvonta-

palveluissa muodostuvat johtamisen toiminnoista ja työympäristön toiminnallisuudesta. 

Johtamisen toiminnoista fokus liittyy keskeisesti ikääntyneisiin ja johtamisessa erityi-

sesti ikääntymisen ymmärtämiseen eli siihen mitä ikääntyvien palveluiden johtamisessa 
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korostuu sekä palveluiden tavoitettavuuteen. Haastateltavien mukaan merkittävää on 

ikääntymisen haasteiden tunnistaminen. Haastateltavat kokivat, että palveluissa tarvi-

taan enemmän aikaa ja hienotunteisuutta kuin nuorempien kanssa toimimisessa.  

 

Haastateltavat kokivat ikääntyneiden palveluiden tavoitettavuuden toiminnassa korostu-

vaksi asiaksi. Palveluiden tavoitettavuuden huomiointi korostuu erityisesti palveluiden 

suunnittelussa, joka on johtamisen keskeisimpiä toimintoja. Haastateltavien mukaan 

ikääntyvien neuvontapalveluiden hoitotyön johtamisen toiminnoissa korostuivat myös 

hoitotyön johtajien johtamistavat.  

 

Osaisi ohjata henkilöstöä oikeaan suuntaan.. millä palvelulla tarpeeseen 

vastataan, ei kaikkea mahdollista. .. antaa mahdollisuuksia, hyväksyy, seu-

raa … 

 

Voit kohdata millaisia juttuja vain.. se on sitä palapelien kokoamista. 

 

Haastateltavien mukaan hoitotyön johtamisen toiminnoista työympäristön toiminnalli-

suudella on merkittävät rooli. Työympäristössä korostuu johtaminen ja yhteistyön te-

keminen sekä omassa toimintayksikössä että niiden ulottuminen yli organisaatiorajojen. 

Ikääntyvien neuvontapalvelujen laaja-alaisuus korostuu myös johtamiseen. Haastatelta-

vat kokivat, että myös johtamisen osaamista tarvitaan enemmän. Haastateltavien mu-

kaan työkaluja hoitotyön johtamiseen saadaan erityisesti lainsäädännön kautta. Haasta-

teltavat kokivat henkilöstön merkittävänä voimavarana hoitotyön johtamisessa. Oman 

työn kokeminen merkitykselliseksi koettiin olevan tärkeää motivaation kannalta, että 

johtaja jaksaa esimiestyössä. Hoitotyön johtajan ymmärrys perustyöstä koettiin tärkeäk-

si johtamisen työkaluksi.  

 

 Se ei ole jokaisella neuvontapalvelulla samanlainen se perustehtävä.. 

 

Täytyy pystyä verkostomaiseen yhteistyöhön.. sosiaaliseen vuorovaiku-

tukseen.. 

 

 Kukaan ei hoida asioita yksin.. henkilöstö on merkittävä voimavara. 
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4.3.3 Toimiva johtaminen neuvontapalveluissa  

 

Tutkimuksen mukaan ikääntyneiden neuvontapalveluiden toimiva hoitotyön johtaminen 

koostuu työn päämäärän tunnistamisesta ja hyvistä työn edellytyksistä sekä hyvästä joh-

tamisesta. Haastateltavien mielestä toimivaneuvontapalveluiden johtaminen on hyvin 

haasteellista työtä. Haastateltavien mukaan ikääntyvien neuvontapalveluissa johtamises-

sa täytyy tunnistaa työn perusteet ja työn perustehtävä on oltava hallussa sekä se täytyy 

osata siirtää johtamisen perusteeksi. Neuvontapalveluiden linjaukset koettiin tärkeäksi 

toiminnan kannalta. Strategiat, visiot ja suunnitelmat ovat sekä turvallisia että tärkeitä 

esimiehen toiminnan kannalta.  

 

Hoitotyössä on paljon lakiin sidottuja asioita.. Täytyy tietää valtakunnalli-

sista linjauksista ja strategioista ja laista ja asetuksista.. 

 

Täytyy olla ymmärrys perustyöstä.. olla ymmärrys siitä, että mitkä ovat 

kentän tarpeet .. pitää osata mukauttaa sitä toimintaan.  

 

Haastateltavien mielestä toimintojen keskittämisessä ja niiden hajauttamisessa on mo-

lemmissa omat etunsa ja haasteessa. Lisäksi osassa yksiköistä myös etäjohtaminen tuo 

mukanaan omia haasteita. Lisäksi hoitotyön johtajalla tulee olla selkeä suunta palvelui-

den ja laadun kehittämiseen.  

 

Haastateltavien mukaan toimivaan johtamiseen vaikuttaa erityisesti resurssit ja työmoti-

vaatio. Selkeästi osoitetut henkilöstöresurssit, tilat ja työaika parantavat työn lähtökoh-

tia. Osa haastateltavista koki, että aikaisemmalla pelkällä pohjakoulutuksella on mahdo-

tonta selviytyä ikääntyvien neuvontapalveluiden hoitotyön johtamisesta. Joten haastatel-

tavat kokivat tarvitsevansa lisäkoulutusta johtamiseen. Haastateltavien mukaan myös 

työmotivaatio täyttyy olla kohdallaan. Työmotivaation ja työn mielekkyyden säilyttä-

minen on tärkeää ja se edesauttaa työyksikön yhteenkuuluvuuden tunnetta.  

 

 Sun täytyy sitoutua ja olla läsnä koko ajan.. Se on sellainen sydämen työ.. 

 

Tärkeää on työmotivaation ylläpitäminen ja työn kipinän säilyttäminen.. 

 

.. –koulutuksella, se ei ollut aivan riittävä se oma pohjakoulutus. 

 

Haastateltavien mielestä hyvä johtaminen koostuu lähijohtamisen ja muutosjohtamisen 

sujumisesta sekä tiedolla johtamisesta. Haastateltavat kokivat lähijohtamisen koostuvan 
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erilaisista palaverikäytännöistä ja kehittämispäivistä, joiden johtaminen on merkittävää 

toiminnan kehittymisen kannalta. Lisäksi haastateltavat kokivat, että kirjaamiskäytännöt 

vaikuttava merkittävästi hoitotyön johtamisessa. Ikääntyvien neuvontapalvelut ovat jat-

kuvan muutoksen kenttänä ja sen vuoksi muutoksen hyvä johtaminen on merkittävää. 

Haastateltavien mukaan tiedolla johtaminen on noussut aina vain tärkeämmäksi toimin-

naksi johtamisessa.  

 

 Muutosjohtaminen lisääntyy .. on yhtä muutoksen muutosta.. 

 

Mutua .. asiat menee paremmin, kun ne perustuu johonkin tietoon.. Se on 

lisännyt sitä tiedolla johtamista.  

 

4.3.4 Johtamisen kehittäminen ja uudistuminen neuvontapalveluissa 

 

Tutkimuksen mukaan johtamisen kehittäminen ja uudistuminen ikääntyvien neuvonta-

palveluissa muodostuu kolmesta kokonaisuudesta. Näitä olivat avoimeen vuorovaiku-

tukseen ja osallistavaan johtamiseen perustuvan johtamisen kehittäminen, yhteistyön ja 

verkostoitumisen kehittäminen sekä johtamisen suunnitelmallisuuden kehittäminen.  

 

Ikääntyvien neuvontapalveluiden hoitotyön johtamisessa avoin ja välitön vuorovaikutus 

johtajan ja henkilöstön välillä koettiin merkitykselliseksi toiminnan kehittämisessä. 

Haastateltavien mielestä organisaation ylimmän johdon tuki tulee olla toiminnalle ja 

kehittämiselle. Lisäksi johtajalla ja hänen esimiehellään täytyy olla yhteinen näkemys 

kehittämisen suunnasta. Johdon sitoutuminen kehittämiseen tulee tuoda esille koko 

henkilöstölle.  

 

Osallistavan johtamisen koettiin lisäävän henkilöstön luottamusta ja mielenkiintoa ke-

hittämiseen. Haastateltavat kokivat, että sopivasti antamalla vapautta ja vastuuta sekä 

tukemalla ja kannustamalla saadaan aikaiseksi kehittämiseen tähtäävää toimintaa. Myös 

informaation välittäminen nähtiin tärkeäksi. Hoitotyön johtajan tehtävä on myös suodat-

taa turha ja kuormittava tieto henkilöstöltä, mutta kuitenkin huolehtia siitä, että riittävä 

informaatio menee perille.   

 

 Se missä otetaan kaikki huomioon.. osallistava johtaminen.. 
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.. kannustaminen ja tukeminen ja ajan tasalla pitäminen ja informaation 

tuottaminen ja toisaalta vielä sen suodattaminen.. henkilöstön suojelemi-

nen.. 

 

Haastateltavien mukaan yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen lähtee hoitotyön 

johtajan omasta persoonallisuudesta ja hänen kyvystään ja halustaan kehittää yhteistyötä 

yli hallinnollisten rajojen. Johtajan ominaisuuksista koettiin vastaanottavaisuuden, vuo-

rovaikutuksellisuuden ja avoimuuden edistävät toiminnan kehittämistä. Ikääntyvien 

neuvontapalveluiden johtamisessa merkittävänä yhteistyökumppanina ovat ikääntyneet 

itse ja heidän läheisensä tai muu edustaja. Ikääntyneiden ja heidän läheistensä osallista-

minen toimintaan koettiin merkitykselliseksi. Hoitotyön johtamisen kehittämisessä ver-

kostoituminen eri tahojen kanssa on merkittävää, jotta neuvontapalveluiden kokonai-

suudesta saadaan toimiva.  

 

Mutta ihminen on joko johtaja tai se ei ole johtaja .. joku on herkkä luke-

maan ihmisiä.. 

 

Asiakas on ykkönen.. ja vanhusneuvostojen hyödyntäminen.. 

 

Haastateltavien mielestä hoitotyön johtamisen suunnitelmallisuuden kehittäminen muo-

dostuu johtajan strategisista johtamistaidoista ja hänen kyvystään suunnitelmalliseen 

toiminnan kehittämiseen. Johtamisen suunnitelmallisuuden kehittämisessä tietoon pe-

rustuva toiminta on lähtökohtana. Hoitotyön johtajan jatkuva oppiminen ja itsensä ke-

hittäminen koettiin tärkeäksi, jotta pysyy ajan tasalla toiminnan kehittämisessä. Lisäksi 

koettiin, että alueelliset eroavaisuudet on hyvä huomioida hoitotyötä, palveluja ja niiden 

johtamista kehittäessä ja uudistettaessa. Koettiin, että hankkeita on paljon toiminnan 

kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Tärkeäksi nähtiin se, että hankkeissa voidaan kokeilla 

toimintoja ja lisäksi toivottiin, että hankkeiden kautta saadaan pysyviä käytäntöjä toi-

mintaan. 

 

Oltava selvät strategiset tavoitteet, joita seurataan, johdetaan tiedolla, koh-

dennetaan resussi.. huomioidaan myös paikalliset olosuhteet ja väestön 

sairastavuus, puheet ja teot samassa linjassa.. 

 

Pitää olla tietoja siitä mihin suuntaan vanhuspalvelut on menossa. 

 

 

Haastateltavien mukaan ylimmän johdon kanssa tulee olla yhteinen tavoite ja ylimmän 

johdon tuki koettiin hyvin tärkeäksi. Johtamisen kehittämiseen toivottiin myös resursse-

ja, aikaa ja kohdentamista oikeisiin asioihin. Haastateltavien mielestä kehittämismyön-
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teisyys ja uudistushalukkuus nähtiin merkittäväksi johtamisen kehittämisessä. Kehittä-

minen ja uudistaminen nähtiin vaativaksi toiminnoksi. 

 

Johtamisen kannalta tärkeää, että itsellä ja omalla esimiehellä on selkeä 

yhteinen näkymä .. 

 

.. resurssien kohdentamista hallintoon, niistä neuvottelemista ja suunnitte-

lemista. 

 

Se on käsittämätön työ olla ikään kuin askeleen edellä.. Tämä on sellaista 

niin kuin kapellimestarin työtä.  
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5     POHDINTA 

5.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

 

5.1.1 Ikääntyneiden neuvontapalvelut 

 

Haastatellusta aineistosta tuli hyvin esille organisaatioiden erilainen toimintojen järjes-

tely. Lisäksi organisaatiot olivat hyvin eri tilanteessa palveluiden suunnittelun ja organi-

soinnin suhteen. Tämä johtuu osaltaan myös siitä, että valtakunnalliset toimintaohjeet 

ovat hyvin avarat (Heikkinen & Maksimainen 2014, Häkkinen 2015). Viime vuosina 

vanhuspalvelulaki (2012) ja terveydenhuoltolaki (2010) ovat linjanneet tarkemmin pal-

veluita. Se on auttanut organisaatioita kehittämään palveluiden sisältöjä. Kaikissa orga-

nisaatioissa ikääntyvien neuvontapalveluiden tavoitteet olivat samansuuntaisia ja keskit-

tyivät ennakoivaan toimintaan ja itsenäisen elämän tukemiseen kotona (Kuvio 6.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Ikääntyvien neuvontapalveluiden sisältö 

 

Tämän tutkimuksen mukaan Ikääntyvien neuvontapalveluiden toiminta koostui enna-

koivasta neuvonnasta ja koordinoivasta palveluohjauksesta. Myös aikaisemmissa tutki-

muksissa on huomioitu samansuuntaiset neuvontapalveluiden sisällöt (Seppänen ym. 

2009, Heikkinen & Maksimainen 2014), 
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Aikaisempien tutkimusten (Hänninen 2007) mukaan ikääntyneet hyötyivät palveluohja-

uksesta riippumatta siitä, millä sosiaali- tai terveydenhuollon sektorilla toiminta tapah-

tui. Tässä tutkimuksessa ikääntyvien neuvontapalvelut sisälsivät sekä sosiaalihuollon 

että terveydenhuollon toimintoja riippuen palveluneuvojan koulutustaustasta. Huomion 

arvoista oli se, että suurin osa neuvontapalvelun johtajista ja palvelun tuottajista oli ter-

veydenhuollon ammattilaisia. Lisäksi heillä oli pitkä työkokemus lähes kaikilla. Myös 

aikaisemman tutkimuksen (Aarva 2009) mukaan johtamistoimintaan vaikutti työkoke-

mus, ikä ja esimiehisyys.  

 

Osa haastatteluun osallistujista oli sitä mieltä, että neuvontapalvelut painottuvat liiaksi 

terveydenhuoltoon. Tutkimuksessa ei huomattu sen vaikutusta, koska koettiin, että hoi-

totyön johtajat ovat pitkälle kouluttautuneita, ja heillä on kokemusta eri alueilta. Lisäksi 

tähän saattaa vaikuttaa tutkijan oma subjektiivinen näkemys ja terveydenhuoltotausta.  

 

Hoitotyön johtajat kokivat, että ikääntynyt itse ja hänen tarpeensa ja toiveensa huomioi-

tiin jo hyvin. Yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa oli 

myös ristiriitainen tutkimustulos. Yhteistoiminta kunnan muiden palveluiden kanssa oli 

jo jonkin verran kehittynyt, mutta järjestöjen ja muiden vapaaehtoisten toimijoiden 

kanssa yhteistyö on vielä kehittymisvaiheessa. Palveluiden vieminen palveluorganisaa-

tion ulkopuolelle kuten kaupat tai terveyskioskit, sai ristiriitaista kannatusta. Osa koki, 

että palveluiden täytyy jalkautua ikääntyneiden lähelle. Toiset taas kokivat sen turhaksi.  

 

Tutkimuksen mukaan ikääntyvien neuvontapalveluiden toimipisteen fyysisen tilan si-

joittaminen on murroksessa. Tutkimuksen mukaan hoitotyön johtajalla on merkittävä 

asema tässä, jotta saadaan sekä asiakkaita että organisaatiota palveleva toimiva ratkaisu 

aikaan. Aikaisempien tutkimusten mukaan hoitotyön johtaja on avainasemassa kehittä-

mässä toimintayksikön työolosuhteita, jotka taas vaikuttavat ikääntyneiden hoidon laa-

tuun (Kramer ym. 2010).  

 

Tutkimuksen mukaan ikääntyvien neuvontapalveluiden kehittämisessä tavoitteena on 

ikääntyneiden selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään. Tähän tavoitteeseen liit-

tyy merkittävimmät palveluiden kehittämiseen tähtäävät toimet. Palveluiden laaja-

alaisuus ja monipuolisuus tuli esille jokaisessa haastattelussa ja samoin oli aikaisemmis-

sakin tutkimuksissa (Mäkelä 2008). Tässä tutkimuksessa tuli esille, että toiminnan ke-
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hittämisen kannalta vaaditaan toimintojen mallintamista sekä perusteellista keskustelua 

ja organisointia toiminnan kehittämiseksi. Osa organisaatioista oli kehittänyt ikääntyvi-

en palveluita määrätietoisesti, mutta osalla palvelut olivat vielä kehittymättömiä. Myös 

aikaisemmissa tutkimuksissa (Helin 2008) on esitetty palveluiden mallintamista kehit-

tämisen tukena.   

 

Tämän tutkimuksen mukaan ikääntyvien neuvontapalveluiden painopistettä pyritään 

siirtämään enemmän korjaavasta toiminnasta ennakoivaan toimintaan, kuten sosiaali- ja 

terveysministeriö (2012) ohjeistaakin. Jos painopiste saadaan siirrettyä ennakoivaan 

toimintaa, vaikuttaa se ikääntyneen hyvinvoinnin lisäksi organisaation taloudellisiin 

resursseihin (Caiels ym. 2010). Osa organisaatioista oli jo omassa toiminnassaan huo-

mannut vaikutuksen.  

 

5.1.2  Hoitotyön johtaminen neuvontapalveluissa 

 

Tämän tutkimuksen mukaan ikääntyvien neuvontapalveluissa tarvitaan hoitotyön johta-

juutta. Samaan tulokseen on tultu aikaisemmissa tutkimuksissa jossa on todettu, että 

hoitotyö tarvitsee johtamista. Lisäksi on tärkeää, että hoitotyön johtaja kuuntelee ja an-

taa palautetta. (Bondas 2010.) 

 

Tutkimuksessa nousi esille, että hoitotyön johtajalta vaaditaan hyvin monialaista johta-

misosaamista neuvontapalveluiden johtamisessa. Tämä tutkimustulos vastaa aikaisem-

pia tuloksia, jossa todettiin, että jo johtajuus itsessään oli hyvin laaja-alaista ja moni-

ulotteista (Kanste 2005). Neuvontapalveluiden johtaminen laaja-alaisuus näkyy erityi-

sesti siinä, että johtajan on hallittava paljon asioita sekä sosiaali- että terveydenhuollon 

alueelta, mutta sen lisäksi vielä luotava yhteyksiä yksityisten-, yhdistysten- ja muihin 

vapaaehtoistoimijoihin. Lisäksi hoitotyön johtaja on johtamisen ammattilainen, mutta 

hänen on vielä hallittava substanssiosaaminenkin. Eräässä haastattelussa verrattiinkin 

hoitotyön johtamista ikääntyvien neuvontapalveluissa kapellimestarin työhön. Tämä 

kertoo johtamisen laaja-alaisuudesta ja siitä kuinka johtamisen avulla tulee saada erilai-

set toiminnot sovitettua yhteen ja tavoitella yhteistä lopputulosta. 

 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat hoitotyön johtajat kertoivat laajasti työn edellytyksi-

en luomisesta henkilöstölleen, joka onkin johtamisen ydintehtävä (Nikkilä & Paasivaara 



50 
 

2007). Sosiaali- ja terveysministeriö (2009) esitti johtamisen lähestymistavoiksi osallis-

tavan johtamisen ja tiedolla johtamisen. Myös tässä tutkimuksessa hoitotyön johtajat 

ottivat esille osallistavan johtamisen erityisesti johtamisosaamisessa ja tiedolla johtami-

sen erityisesti toiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa. Tiedolla johtaminen on vii-

me aikoina tullut entistä tärkeämmäksi kiristyvän talouden vuoksi. Myös hoitotyön joh-

tajien korkea koulutustausta saattoi vaikuttaa tiedolla johtamisen tärkeyden esille tuomi-

seen.  

 

Tässä tutkimuksessa tuli esille hoitotyön johtajien arvio siitä, että ikääntyvien neuvon-

tapalvelut tuovat kokonaisuudessa kustannussäästöjä organisaatioille. Niin sanotusti 

keveämpien palveluiden tarve on lisääntynyt, mutta raskaampien palveluiden tarve on 

vähentynyt. Myös aikaisemmin ruotsalainen tutkimus on tullut samaan päätelmään 

(Nilsson 2006) tutkiessaan psykiatristen asiakkaiden palveluohjausta. Samaan loppu-

päätelmään taloudellisuudesta tuli suomessa päihdehuollon palveluohjausta tutkinut 

tutkija (Suominen 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Johtamisosaamisen muodostuminen ikääntyvien neuvontapalveluissa.  
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kosto- ja yhteistyöstä (Kuvio 7.). Nämä johtamisosaamisen osa-alueet painottuivat 

ikääntyvien neuvontapalveluiden johtamisessa.  Aikaisemmin mm. Kantanen ym. 

(2011) tutkivat hoitotyön johtajien johtamisosaamista ja he jaottelivat johtamisosaami-

sen seuraavasti: substanssiosaaminen, henkilöstöjohtamisen osaaminen, toiminnan joh-

tamisen osaaminen ja kehittämisosaaminen. Lisäksi Heikka (2008) jaotteli sosiaali- ja 

terveysjohtajan osaamista seuraavasti: muutosjohtajuus, talous- ja henkilöstöjohtaminen 

sekä yhteistyö ja verkostoituminen. Joten samat osa-alueet vain erilailla jaoteltuna on 

löydettävissä sekä aikaisemmista että tästä tutkimuksesta, joten tämä tutkimus tuki ai-

kaisempaa tutkimustietoa.  

 

Aikaisempien tutkimuksien mukaan toimiva lähiesimiestyö merkitsee työntekijöiden 

tuntemista, arvostavaa vuorovaikutusta sekä vastuun ottamista lähiesimiestyöstä (Nuu-

tinen ym. 2013) sekä kuntouttavaa kulttuuria, jossa painottuu sitoutunut ja kehittämi-

seen innostunut ilmapiiri (Vähäkangas & Noro 2009). Lähijohtamisen menetelminä 

korostuu mahdollisuuksien näkeminen, linjassa pitäminen, mieleen palauttaminen, 

avoin kommunikointi sekä hoitajien osaamisen tukeminen ja arvostaminen (Vähäkangas 

2010). Tämän tutkimuksen mukaan nämä asiat sisältyivät toimivaan johtamiseen, mutta 

tämä tutkimus täydensi edellistä tutkimusta. Tämän tutkimuksen mukaan toimiva joh-

taminen ikääntyvien neuvontapalveluissa muodostuu työn päämäärän tunnistamisesta ja 

hyvistä työn edellytyksistä sekä hyvästä johtamisesta. Työn päämäärä koostuu työn pe-

rustehtävästä ja sen hallinnasta, neuvontapalveluiden strategioista, visioista ja suunni-

telmista sekä linjauksista. Työn edellytykset muodostuvat erilaisista resursseista ja hen-

kilöstön työmotivaatiosta. Lisäksi hyvä johtaminen koostuu lähijohtamisen ja muutos-

johtamisen sujuvuudesta sekä tiedolla johtamisesta. Tiedolla johtaminen edellyttää hoi-

totyön johtajan tietoteknisten taitojen kehittämistä.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan ikääntyvien neuvontapalveluiden hoitotyön johtamisen 

kehittyminen lähtee vanhuspalveluiden strategiasta, jonka tulee olla kattava. Hyvän joh-

tamisen ja työyhteisön pelisääntöjä noudattamalla saadaan koko henkilöstö mukaan 

kehittämiseen ja uudistamiseen. Myös aikaisemmat tutkimukset ovat tulleet siihen joh-

topäätökseen, että henkilöstön tyytyväisyys lisää organisaation menestys- ja kilpailuky-

kyä (Manka ym. 2007). Ikääntyvien neuvontapalveluiden kehittyminen ja uudistuminen 

lähtee toiminnan tämän hetkisestä tilanteesta, koska eri organisaatiot ovat hyvin eri vai-

heessa toiminnan kehittämisen suhteen.  



52 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOHTAMISEN UUDISTUMINEN 

 

Tutkimuksen mukaan hoitotyön johtamisen uudistuminen ikääntyvien neuvontapalve-

luissa muodostuu avoimeen vuorovaikutuksen ja osallistavan johtamisen kehittämisestä, 

yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämisestä sekä johtamisen suunnitelmallisuuden 

kehittämisestä (Kuvio 8.).  Tämän tutkimuksen mukaan tärkeäksi koettiin hoitotyön 

johtajan oman oppimisen ja kehittämisen merkitys. Myös aikaisemmat tutkimukset 

osoittivat samansuuntaisia tuloksia (Kramer ym. 2010).   

 

 

JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Johtamisen kehittäminen ja uudistuminen ikääntyvien neuvontapalveluissa  

 

Tämän tutkimuksen mukaan osallistava johtaminen on esimiehen työkalu toiminnan 

kehittämisessä. Avoin ja välitön vuorovaikutus ja tavoitteellinen keskustelu ovat tärkeää 

toiminnan kehittämisen kannalta. Hoitotyön johtajan informoi henkilöstöä ja asiakkaita 

sekä välittää saadut palautteet henkilöstölle. Hoitotyön johtaja johtaa toimintaa, vaikka 

hän antaa vastuuta ja vapautta henkilöstölle toimia tiettyjen rajojen puitteissa. Johtaja 

osallistuu myös itse toimintaan tarvittaessa. Informaatio eli tiedon levittäminen koettiin 

merkitykselliseksi johtamisen kehittämisessä. Toisaalta myös tiedottamisella ja sen ra-

joittamisella haluttiin myös suojella henkilöstöä turhalta tietotulvalta ja stressiltä.   
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5.2 Tutkimuksen luotettavuus   

 

Laadullisen tutkimuksen perusvaatimus on, että tutkijalla on riittävästi aikaa tehdä tut-

kimusta (Tuomi & Sarajärvi 2002). Tämä tutkimus sijoittuu aikataulullisesti reilun vuo-

den ajalle. Aiheen valintaa ja rajausta on mietitty toki kauemminkin. Varsinaiset haas-

tattelut tehtiin alkuvuoden 2015 aikana ja tutkimuksen luovutus oli toukokuun alussa 

2015. Tutkimuksesta aiheutuvista kustannuksista vastasi tutkija itse. Kustannuksia ai-

heutui puhelinkuluja, matkakuluja ja toimistokuluja. Käytettävissä olevat resurssit koos-

tuvat tutkijan omista resursseista. Tutkija keräsi teemahaastattelu aineistot itse, litteroi 

ja analysoi itse aineiston. Tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa tutkija arvioi tutki-

muksen luotettavuutta koko tutkimuksen näkökulmasta ja tekemiensä valintojen perus-

teella. Tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa huolehdittiin tutkimuksen luotettavuu-

desta.  (Polit & Beck  2012). 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan uskottavuuden (credibility), siirrettä-

vyyden (transferability), seuraamuksellisuuden (dependability) ja vahvistettavuuden 

(confirmability) kriteereillä (Lincoln & Guba 1985).   Uskottavuus tarkoittaa tutkimuk-

sen ja tutkimustulosten totuuden osoittamista tutkimuksessa. Siirrettävyys tarkoittaa 

tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä toiseen vastaavaan tilanteeseen ja näkyy siinä, mis-

sä määrin tulokset ovat siirrettävissä samankaltaisiin yhteyksiin. (Polit & Beck 2012.)  

 

Tutkimuksen sisällönanalyysin onnistuminen edellyttää monipuolista aineistoa sekä 

riittävän suuren ja edustavan haastattelujoukon saamista (Polit & Beck 2012). Tämän 

tutkimuksen uskottavuuteen vaikuttivat tutkijan ja erityisesti haastateltavaksi valittujen 

henkilöiden asiantuntijuus tutkittavasta asiasta. Haastateltavat valittiin harkinnanvarai-

sesti ja he olivat kaikki kokeneita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. He olivat par-

haita mahdollisia tiedonantajia. Alueellisesti kattavuus oli erittäin hyvä, koska kaikki 

ikääntyvien neuvontapalveluista vastaavat hoitotyön johtajat saatiin mukaan, lukuun 

ottamatta organisaation ylintä johtoa, joka tarkoituksellisesti rajattiin tutkimuksen ulko-

puolelle.. 

 

Seuraamuksellisuus tarkoittaa tutkijan omien lähtökohtien tiedostamista ja arviointia 

sekä kuvaamista koko tutkimusprosessin ajan sekä ilmiöön ja asetelmaan liittyvien asi-

oiden läsnäoloa (Polit & Beck 2008). Tässä työssä osa tutkittavista oli tutkijalle entuu-
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destaan tuttuja, mutta kenenkään kanssa ei ollut nyt eikä aikaisemmin esimies tai alais-

suhdetta. Tutkija ei ollut riippuvainen kenestäkään tutkimukseen osallistuneesta. Tutkit-

tavien anonymiteetin säilymisestä sekä tiedonsaannista ja oikeuksista huolehdittiin koko 

tutkimusprosessin ajan. 

 

 Vahvistettavuus tarkoittaa sitä, että tutkimusraportti on kirjoitettu siten, että toinen tut-

kija voi seurata tutkimusprosessin etenemistä ja tulokset perustuvat tutkimus aineistoon 

eivätkä tutkijan omiin käsityksiin aiheesta. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tut-

kimuksessa on esitettävä yhteys tulosten ja aineiston välillä. (Lincoln & Guba 1985.)  

Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysissä käytetyillä suorilla lainauksilla on korostettu 

tulosten merkitystä ja yhteyttä tutkittuun ilmiöön. Suorat lainauksen on muutettu kirja-

kielelle tutkittavien anonymiteetin suojelemiseksi. Ilman tätä muutosta olisi haastatelta-

vista osan tunnistanut kielellisistä asioista.  

 

Tutkimuksen siirrettävyyttä arvioidaan vertaamalla saatuja tuloksia aikaisempaan teori-

aa (Polit & Beck 2012). Tutkimuksen siirrettävyyttä osoittaa myös se, missä määrin 

tulokset on siirrettävissä samankaltaisiin tilanteisiin, joissa tutkimus on toteutettavissa 

(Lincoln & Cuba 1985). Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kaikki vaiheet ja eteneminen 

on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti ja kuvailevasti.   

 

Laadullisessa tutkimuksessa on huomioitava kontekstisidonnaisuus ja subjektiivisuus 

(Polit & Beck 2012). Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena oli hoitotyön johta-

minen ikääntyvien neuvontapalveluiden kontekstissa ja erityisesti hoitotyön johtajien 

oma näkemys asiasta.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta vahvistaa se, että tutkimuksen tutkimuskohde ja 

tutkittu materiaali ovat yhteensopivia eikä teorianmuodostukseen ole vaikuttaneet epä-

oleelliset tai satunnaiset tekijät. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkijan tutkimusprosessin 

käsitteellistäminen ja tutkijan tekemät tulkinnat sekä tulokset perustuvat tutkimusaineis-

toon eivätkä tutkijan omiin käsityksiin aiheesta. (Lincoln & Cuba 1985.) Laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden mittari on tutkija itse sekä hänen valintansa ja rehellisyy-

tensä koko tutkimusprosessin ajan (Polit & Beck 2012).  
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Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on se, että aineisto muodostaa kokonaisuuden ja 

tutkimuksen tuloksista tehdyistä johtopäätöksistä on mahdollista tehdä yleistyksiä. 

Yleistettävyyden kriteerinä on järkevä aineiston kokoaminen ja haastateltavien yhtenäi-

nen kokemusmaailma sekä heillä on tietoa ja kiinnostusta tutkittavaa asiaa kohtaan. (Po-

lit & Beck 2012.) Tässä tutkimuksessa johtopäätöksistä on mahdollista tehdä yleistyksiä 

ainakin alueellisesti, koska kaikki tutkittavan alueen ikääntyvien neuvontapalveluista 

vastaavat hoitotyön johtajat saatiin mukaan tutkimukseen. Luotettavuutta lisää myös se, 

että tutkijalla oli pitkä kokemus ikääntyvien hoitotyöstä ja sen johtamisesta sekä tutkit-

tava alue oli tuttu.  

 

5.3 Johtopäätökset ja suositukset 

 

Tutkimuksen lähtökohtana olivat lainsäädännön muutokset sekä tulossa olevat ikäraken-

teen ja palvelurakenteen muutokset. Lisäksi vaikuttivat tutkijan omat huomiot ikäänty-

neiden tarpeiden ja palvelujen monimuotoisuudesta ja sen tuomista haasteista hoitotyön 

johtamiselle sekä tutkijan havainnot palvelujen ja niiden johtamisen erilaisuudesta eri 

yksiköissä. Näistä lähtökohdista muodostui tutkimuksen tarkoitus, joka oli kuvata hoito-

työn johtajien käsityksiä hoitotyön johtamisesta ikääntyvien neuvontapalveluissa. Li-

säksi tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa hoitotyön johtamisesta 

ikääntyvien neuvontapalveluiden näkökulmasta ja hyödyntää tietoa johtamiskäytäntöjen 

kehittämisessä.  

 

Ikääntyneiden hoitotyön valtakunnallisena linjauksena on ikääntyneiden kotona selviy-

tymisen tukeminen ja palveluiden tuottaminen kotiin mahdollisimman pitkään. Nämä 

tavoitteet luovat pohjan ikääntyvien palveluille. Ikääntyvien hyvinvoinnin ja organisaa-

tioiden taloudellisuuden kannalta neuvontapalveluilla on merkittävä paikka ikääntyvien 

palveluissa. Neuvontapalveluiden kohdentaminen, asiakaslähtöisyys ja uudistuminen 

ovat tulevaisuudessa merkittävämmässä asemassa. Tietotekniikan hyväksikäyttöä tulee 

toiminnan uudistamisessa miettiä, jotta tekniikka saadaan palvelemaan toimintaa.    

 

Ikääntyvien neuvontapalveluiden toimipisteet olivat hyvin erilaisia toimintaympäristöl-

tään. Osa toimipisteistä oli hyvin ohjeistettu ja toisiin oli jopa vaikea löytää perille. Tä-

mä kyllä asettaa haasteita ikääntyneiden asioimisella neuvontapalveluissa. Toki kaikissa 

yksiköissä ei ollut tarkoituskaan asiakkaiden asioida, vaan ne olivat kirjaamispisteitä.  
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Tämä tutkimus toi esille, että osassa organisaatioista tarvitaan vielä ikääntyvien neuvon-

tapalveluiden mallintamista ja tavoitteiden asettamista. Ikääntyneiden neuvontapalvelut 

toimivat paremmin sellaisissa organisaatioissa, joissa tavoitteet ja visio oli määritelty. 

Tutkimuksen mukaan eri organisaatioiden varaamat resurssit neuvontapalveluihin vaih-

televat huomattavasti. Jos halutaan neuvontapalveluista hyötyä, tulee siihen varata riit-

tävät resurssit neuvontapalveluiden varsinaiseen toimintaan. 

 

Ikääntyneiden neuvontapalveluiden vaikuttavuuden arviointia tulee kehittää hoitotyön 

johtamisen tueksi. Lisäksi ikääntyneiden neuvontapalveluiden johtaminen tarvitsee vie-

lä joissakin organisaatioissa selkeyttämistä. Ikääntyvien neuvontapalvelut tarvitsevat 

oman johtamisen linjaston tai ainakin johtajan, jolla on aikaa keskittyä neuvontapalve-

luiden kehittämiseen ja uudistamiseen.   

 

Kuvio 9. Ikääntyvien neuvontapalvelut ja niiden johtaminen 

 

Tämän tutkimuksen mukaan ikääntyvien neuvontapalvelujen pääasiallinen tarkoitus on 

ohjata ikääntyvien palvelujen tarve pääasiassa keveämpiin palveluihin tai erilaisiin toi-

mintakykyä ja hyvinvointia tukeviin toimintoihin tai palveluihin (Kuvio 9.). Tavoitteena 

on ikääntyneen toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen siten, että vain harva tarvitsee 

varsinaisia kunnallisia palveluja kuten kotihoito ja vielä harvempi hoidon ja hoivan 
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asumispalveluja. Ikääntyvien neuvontapalvelujen hoitotyön johtaminen on tärkeää, jotta 

neuvontapalveluissa toimitaan suunnitellun strategian mukaisesti ja johtaminen luo poh-

jan neuvontapalveluille.  

 

Tämä tutkimus toi esille, että ikääntyvien neuvontapalveluissa johtamiseen sopii osallis-

tava tiedolla johtaminen (Kuvio 9.). Siinä korostuu henkilöstön kunnioitus ja arvostus 

sekä avoin vuorovaikutus ja lisäksi päätöksenteko perustuu tietoon. Hoitotyön johtajilla 

on yleensä useampi toimintoja johdettavanaan ja siten kaikessa läsnäolo on haastavaa. 

Osallistava johtaminen koetaan mielekkääksi sekä työtyytyväisyyttä, viihtyvyyttä ja 

työmotivaatiota ylläpitäväksi, joten se soveltuu itsenäistä työtä tekeville palveluohjaajil-

le. Tämä taas parantaa ikääntyneiden saaman palvelun laatua. Tiedolla johtaminen on 

nykyaikaa sekä toimintoja ja niiden merkityksiä ei pysty perustelemaan ilman tietoa. 

Hyvin toteutetulla osallistavalla ja tietoon perustuvalla johtamisella voidaan vaikuttaa 

hoidon tehokkuuteen ja laatuun sekä niiden kautta tuoda taloudellisia säätöjä organisaa-

tiolle.  

 

Ikääntyvien määrän lisääntyessä erilaisten ryhmätoimintamuotojen kehittäminen on 

tärkeää, koska näin voidaan palvelulla suurempaa joukkoa ikääntyneitä. Tulevaisuudes-

sa uusia palveluja ja toimintatapoja kehitettäessä tulee ottaa huomioon, että ikääntyneet 

muuttuvat. Kun uusi sukupolvi tulee palveluiden piiriin, tämän myötä myös toiminnan 

ja toimintatapojen tulee kehittyä ja uudistua. Tulevaisuudessa ikääntyneiden omat tar-

peet ja toiveet saattavat olla hyvinkin erilaisia tähän päivään verrattuna.  

 

Yhteenvetona ja suosituksena ikääntyvien neuvontapalveluista ja niiden hoitotyön joh-

tamisesta voidaan todeta seuraavaa: 

1. Neuvontapalveluiden avulla ohjataan ikääntyneet käyttämään ensisijaisesti mo-

nipuolisia ja keveämpiä palveluita ja toimintoja  

2. Kehitetään yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä korostetaan ikääntyneen omaa 

osallisuutta sekä uudistetaan ikääntyvien ryhmätoimintaa  

3. Annetaan ikääntyville mahdollisuus asioida myös toimipisteessä ja tehostetaan 

tiedottamista ikääntyville 

4. Ikääntyvien neuvontapalveluille asetetaan tavoitteet ja mallinnetaan toiminta 

5. Ikääntyvien neuvontapalveluihin varataan riittävät resurssit, myös hoitotyön joh-

tamisen resurssit 
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6. Hoitotyön johtaminen ikääntyvien neuvontapalveluissa edellyttää johtajalta ko-

kemusta ja laaja-alaista näkemystä sekä verkostomaista työskentelytapaa 

7. Hoitotyön johtamisessa suositaan osallistavaa tiedolla johtamista, korostetaan 

henkilöstön kunnioitusta ja arvostusta sekä avointa vuorovaikutusta ja päätök-

senteko perustetaan tietoon 

8. Henkilöstön riittävä informointi toiminnan muutoksista, myös muualla kuin 

omassa yksikössä 

9. Ikääntyneiden neuvontapalveluiden vaikuttavuuden arviointia kehitetään hoito-

työn johtamista tukevaksi toiminnoksi. 

 

5.4 Jatkotutkimushaasteet 

 

Ikääntyvien neuvontapalvelujen johtaminen on haasteellista pirstaleisen palvelujärjes-

telmän vuoksi. (Moisio ym. 2013.) Uusi tulossa oleva palvelurakenne uudistus tuo tähän 

vielä lisää uusia haasteita. Toisaalta siinä on myös kehittymisen ja uudelleen organisoi-

tumisen paikka. Tässä tilanteessa täytyy myös miettiä, miten neuvontapalvelut tavoitta-

vat myös syrjäisemmillä seuduilla asuvat ikääntyneet.  

 

Ikääntyvien neuvontapalveluissa käytetään ennakoivaa työotetta ja hyvinkin monimuo-

toisia työtapoja. Tämän vuoksi tarvitaan vielä uutta tutkimustietoa ikääntyneiden neu-

vontapalveluista ja niiden johtamisesta. Lisäksi uutta tutkimustietoa tarvitaan neuvonta-

palveluista ikääntyneiden näkökulmasta. Ikääntyneiden neuvontapalveluille täytyisi 

laatia laatukriteerit ennen kuin voidaan tehdä vertailevaa tutkimusta.  

 

Ikääntyneiden neuvontapalveluiden vaikuttavuustutkimusta tarvitaan. Ikääntyvien neu-

vontapalvelujen taloudellisen merkityksen toteennäyttämiseksi tarvitaan edelleen tutki-

musta palvelujen vaikuttavuudesta ja taloudellisista hyödyistä.    

 

Tämä tutkimus tehtiin julkisissa organisaatioissa. Mielenkiintoista olisi jatkossa selvit-

tää millaisia käsityksiä yksityisten- järjestöjen- ja vapaaehtoisten toimijoilla on ikäänty-

neiden neuvontapalveluista ja niiden johtamisesta. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvit-

tää muiden julkisten palvelujen tuottajien näkemyksiä. Jatkotutkimushaasteena voisi 

olla myös se, miten hoitotyön johtajien koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota neuvon-

tapalveluiden johtamisessa tarvittaviin osaamisalueisiin.   
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LIITTEET  

 

Tietokantahaut                     Liite 1.  

Tietokanta Rajaukset Hakutulokset Valitut 

Cinahl (Ebsco) advisory AND services AND elderly  0 0 

  aging AND counseling AND services 4 0 

  case AND management AND aging  26 1 

  community AND matron  11 2 

  personal AND ombud  0 0 

  nursing AND management  AND counseling  39 1 

  nursing AND management  AND  elderly  58 3 

  nursing AND leadership  AND  elderly  10 2 

  year 2009–2014      

        

PubMed 

(Medline) 

      

  advisory AND services AND elderly  158 0 

  aging AND counseling AND services 62 0 

  case AND management AND aging  505 1 

  community AND matron  19 2 

  personal AND ombud  1 0 

  nursing AND management  AND counseling  672   

  nursing AND management  AND  elderly  9556   

  nursing AND leadership  AND  elderly  373   

  year 2008–2014      

        

ARTO ikääntyvien OR neuvontapalvelut  29 0 

  hoitotyö OR johtaminen 966 0 

  hoitotyö OR johtaminen AND vanhustyö 95 1 

  Ikääntyvä OR johtaminen AND vanhustyö 7 0 

  ikääntyvä AND neuvonta OR palveluohjaus 4 2 

  vanhus AND neuvontapalvelut OR palve-

luohjaus 

4 2 
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Esimerkkejä aikaisemmista tutkimuksista            Liite 2. 

 
Tutkimuksen 

tekijät,                            

vuosi, taso 

Tutkimuksen tar-

koitus Menetelmät Keskeiset tulokset 

Sydänmaanlakka 

Pentti                                                       

2003                                          

väitöskirja  

Kehittää johtajuutta 

älykästä organisaa-

tiota varten. 

Toiminta-

tutkimus 

Johtajuus muodostuu viidestä merkittä-

västä taidosta eli ammatillinen osaami-

nen, johtajuusosaaminen, ihmissuhde-

osaaminen, tehokkuustaidot ja hyvin-

vointitaidot. Hyvä itsetunto sitoo nämä 

taidot toisiinsa.   

Rysti Maria            

2003                             

Pro gradu-

tutkielma 

Saada tietoa palve-

luohjauksen toteu-

tettavuudesta iäk-

käiden henkilöiden 

kotihoidossa. 

Toiminta-

tutkimus 

Palveluohjaus sopii hyvin kotihoitoon. 

Palveluohjaus koettiin erittäin asiakas-

lähtöiseksi, eikä mitään ryhmää voi 

jättää sen ulkopuolelle.  

Kanste Outi                                                                       

2005                                                         

väitöskirja 

Selvittää hoitotyön 

johtajuuden ja hoi-

tohenkilöstön työ-

uupumuksen yhte-

yttä terveyden-

huollossa sekä 

moniulotteisen 

johtajuuden ja työ-

uupumuksen ilmen-

tymistä 

Postikysely  

ja seuranta-

kysely  

Hoitotyön johtajat osoittautuivat työnte-

kijöitä palkitseviksi muutosjohtajiksi, 

mutta johtamis-käyttäytymisessä esiintyi 

myös perinteistä työntekijöiden aktiivis-

ta ja passiivista valvomista sekä välttä-

vää johtajuutta. 

Hänninen Kaija                             

2007                                             

Stakes-raportteja 

Palveluohjauksen 

kirjallisuuskatsaus, 

joissa interventiona 

yksilökohtainen 

palveluohjaus tai 

palveluohjaukselli-

nen työote  

Kirjalli-

suus-

katsaus 

Palveluohjauksen todettiin lisänneen 

asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaa-

lista hyvinvointia – yhdessäkäänraportis-

sa ei mainintaa kielteisistä vaikutuksista 

Heikka Helena                                                                       

2008                                                          

väitöskirja 

Analysoida kunnal-

lisen sosiaali- ja 

terveystoimen joh-

tajan työn sisältöä 

ja työhön liittyviä 

kompetensseja. 

Internet- ja 

postikysely 

sekä teema-

haastattelu. 

Sosiaali- ja terveysjohtajan perustehtä-

vän johtamisessa korostui muutosjohta-

juus, talous- ja henkilöstöjohtaminen 

sekä yhteistyö ja verkostoituminen. 

Laaksonen  

Hannele                                                     

2008                                                          

väitöskirja 

Tarkastella voimis-

tavan johtamisen, 

henkilöstötoiminto-

jen, voimistumisen 

ja työhyvinvoinnin 

suhdetta  

Postikysely 

strukturoi-

dulla lo-

makkeella 

Voimistavan johtamisen mallista muo-

dostui vastaavien hoitajien voimistumi-

sen ja työyhteisön hyvinvoinnin malli. 

Voimistavan johtamisen lisäksi tarvitaan 

välineitä, henkilöstötoimintoja, joiden 

kautta 

mahdollistetaan työntekijöiden voimis-

tuminen 

Tausa-Ollila 

Eerika                                                                    

2009                                                              

pro gradu 

Kuvata hoitotyön 

johtajien työtyyty-

väisyyttä erikois-

sairaanhoidossa 

Paperi- ja 

verkko- 

kyselynä  

Työn itsenäisyys, hyvä hallinta, työyksi-

kön hyvä yhteishenki sekä lähijohtajan 

johtamistoiminta ja häneltä satu tuki 

edistivät työtyytyväisyyttä. 

Aarva Kim                                                             

2009                                                   

väitöskirja 

Selvittää käsitykset 

hoivan ja hoidon 

johtamisen sisäl-

löstä ja johtamis-

periaatteista 

Ryhmä-

keskustelut 

ja haastatte-

lut 

Hoito ja hoiva saivat enemmän yhteisiä 

kuin erottavia merkityksiä. Johtamistoi-

mintaan vaikuttivat työkokemus, ikä ja 

esimiehisyys.  
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Seppänen Mar-

jaana, Heinola 

Reija & Anders-

son Sirpa  

2009 THL:n 

tutkimuksia 

Kartoittaa hyvin-

vointia ja terveyttä 

edistävien sekä 

ehkäisevien palve-

lujen toteutumista 

pohjaksi jatkotyös-

kentelylle  

Sähköisenä 

Webropol-

kyselynä, 

vanhus-

palvelu-

vastaavilla 

Neuvontakeskuspalveluja tarjottiin n. 

neljäsosassa kunnista ja kyse oli pysy-

västä toiminnasta, variaatiot olivat suu-

ret. Tavoitteet liittyivät neuvontaan, 

tiedottamiseen ja palveluohjaukseen 

sekä terveyden edistämiseen ja toiminta-

kyvyn huononemisen ennaltaehkäisyyn.   

Markkula Marja                                                        

2011                                                        

väitöskirja 

Tarkastella johta-

misajattelua ja 

johtamisajattelun 

merkitystä organi-

saatioiden tehok-

kuuden lisäämisessä 

ja työelämän laadun 

parantamisessa 

vanhuspal-

veluista 

vastaaville 

henkilöille 

kesäkuussa 

2008. 

 Hyvän työelämän teoreettinen malli ei 

ole kontekstisidonnainen. Johtamisajat-

telun integraatiolla näyttää olevan suuri 

merkitys sekä työelämän laadun paran-

tamisen että tehokkuuden lisäämisen 

kannalta 

Kantanen K, 

Salin S, Suomi-

nen T & Åstedt-

Kurki P  2011                          

Hoitotiede-lehti    

Kuvata aikaisem-

man tutkimustiedon 

avulla johta-

misosaamista 

Kirjalli-

suus-

katsaus 

Johtamisen osa-alueiksi tulivat substans-

siosaaminen, henkilöstöjohtamisen 

osaaminen, toiminnan johtamisen osaa-

minen ja kehittämisosaaminen.  

Mäkelä Hannele                                                                  

2011                                                       

pro gradu 

Kuvata neuvonta-

palvelun käynnis-

tämisen taustoja, 

perusteluja ja palve-

lun tavoitteita eri 

kunnissa  

Tekstiana-

lyysi, sisäl-

lönanalyysi 

kysely- ja 

haastattelu- 

aineistosta 

Ehkäisevä neuvontapalvelu suunnattiin 

koko eläkeläisväestölle ja toiminnassa 

pyrittiin monipuolisuuteen. Kuntapäättä-

jien on vaikea ymmärtää ehkäisevän 

työn perusteita.  

Sutinen Päivi                                                                                 

2012                                                              

väitöskirja                            

Ymmärtää johtajana 

kehittymisen ilmiö-

tä johtajan näkö-

kulmasta 

Ontologisen 

analyysin 

avulla ai-

neisto-

lähtöisesti 

Johtajana kehittymisen olemus muodos-

tuu kahdesta merkityshorisontista (työ ja 

ihmisenä oleminen) ja neljästä entiteetis-

tä (uusintaminen, suuntautuminen, 

voimaantuminen ja uudistuminen).  

Koivula Anna-

Kaarina                                                                     

2013                                              

lisensiaatti-

tutkimus 

Ehkäisevän vanhus-

työn tarkastelu 

talouden ja vaikut-

tavuuden näkökul-

masta 

Moni-

aineisto-

menetelmä: 

kyselyt, 

haastattelut  

Ehkäisevä vanhustyö näyttäytyy monita-

hoisena ihmisen olemista ja elämistä 

koskevana hyvinvointia tukevanan toi-

mintana. 

Nuutinen S., 

Heikkilä-Tammi 

K.,  Manka M-L 

& Bordi L.                                

2013                                         

johtamis-

korkeakoulu 

Selvittää, millaiset 

johtamiskäytännöt 

tukevat eri-ikäisten 

työssä 

jatkamista ja työhy-

vinvointia. 

Toiminta-

tutkimus 

(arvostava 

haastattelu  

ja työpajat) 

Hyvät johtamiskokemukset kiinnittyvät 

erilaisiin esimiehen ja työntekijöiden 

välisiin vuorovaikutus- ja kohtaamisti-

lanteisiin. Toimiva lähiesimiestyö mer-

kitsee työntekijöiden tuntemista, arvos-

tavaa vuorovaikutusta sekä 

vastuun ottamista lähiesimiestyös 
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     Liite 3. 
 

 

HAASTATELTAVIEN TAUSTATIEDOT: 

Ikä:__________   

Tutkinto:_________________________________________________   

Valmistumisvuosi:__________    

Työssäoloaika hoitotyön esimiehenä: __________vuotta   

Työssäoloaika ikääntyvien neuvontapalvelujen esimiehenä : __________vuotta   

 

HAASTATTELUTEEMAT 

 

Teema 1. Käsityksiä ikääntyvien neuvontapalveluista 

- Palvelujen toimintamuoto ja sisältö sekä resurssit 

- Toimintaympäristö  

- Vuorovaikutus ja ammattiryhmien välinen yhteistyö  

- Neuvontapalvelujen hyödyt ja haasteet sekä mahdollisuudet 

 

Teema 2. Kuvaus ikääntyvien neuvontapalvelujen johtamisesta 

- Millaista osaamista tarvitaan ikääntyvien neuvontapalvelujen johtamisessa? 

- Millaiset asiat korostuvat ikääntyvien neuvontapalvelujen johtamisessa? 

- Millaisia haasteita sisältyy ikääntyvien neuvontapalvelujen johtamiseen? 

- Millaisen johtamisen koet edistävän ikääntyvien neuvontapalvelujen johtamista?  

 

Muuta, mitä haluaisit sanoa? 
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Tutkimuslupahakemus    Liite 4.  

 

 

Hyvä ______________johtaja 

 

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 

 

Haen tutkimuslupaa haastattelututkimusta varten. Opiskelen Oulun yliopistossa Terve-

ystieteiden tiedekunnassa pääaineena terveyshallintotiede.  

 

Olen tekemässä Pro Gradu – tutkielmaa aiheesta ”Hoitotyön johtaminen ikääntyvien 

neuvontapalveluiden kontekstissa”. Tutkielman tavoitteena on tuottaa uutta tietoa hoito-

työn johtamisesta ikääntyvien neuvontapalvelujen näkökulmasta ja hyödyntää tietoa 

johtamiskäytäntöjen kehittämisessä. Tutkielman ohjaaja toimii yliopistonlehtori TtT 

Marjo Suhonen (marjo.suhonen@oulu.fi) Oulun yliopistolta. 

 

Pro Gradu -tutkielmani kohderyhmänä ovat ikääntyvien neuvontapalveluiden esimie-

het/johtajat. Heidän näkemyksiä kerätään teemahaastattelulla. Esimiehiä haastatellaan 

kolmesta eri organisaatiosta. 

  

Tutkimuksen raportti on valmistuttuaan käytössänne. Tutkimustuloksia voidaan hyö-

dyntää johtamiskoulutuksessa ja sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa sekä 

tutkimus antaa ikääntyvien neuvontapalvelujen johtajille uusia näkökulmia omaan joh-

tamiseensa. 

 

 Haastattelujen kautta saatava aineisto käytetään vain tämän tutkimuksen tekemiseen. 

Aineisto hävitetään tutkimuksen valmistumisen jälkeen.   

 

Toholampi  3.12. 2014   

 

 

_______________________ 
Margit Yli-Kotila 

puh. XXX XXXXXXX 

margit.yli-kotila@student.oulu.fi 

 

 

 

     Hyväksyn tutkimuslupahakemuksen ja annan Margit Yli-Kotilalle luvan tutkimuksen 

tekemiseen X:n alueella.  

      En hyväksy  

 

 

_______________  __ .__ . 2014   

 

 

_________________________________________  

Nimen selvennys 

  

mailto:marjo.suhonen@oulu.fi
mailto:margit.yli-kotila@student.oulu.fi
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     Liite 5.  

 

KIRJALLINEN SUOSTUMUS OSALLISTUMISESTA TUTKIMUKSEEN  

 

Osallistun vapaaehtoisesti haastateltavaksi Margit Yli-Kotilan pro gradu -tutkimukseen:   

HOITOTYÖN JOHTAMINEN IKÄÄNTYVIEN NEUVONTAPALVELUIDEN KONTEKS-

TISSA  

Olen saanut tutkimuksesta tietoa etukäteen ja tiedän, että haastattelut nauhoitetaan.  

Olen tietoinen tutkimuksen luottamuksellisuudesta ja minulle on selvitetty, ettei tutkijaa lukuun 

ottamatta henkilöllisyyttäni pystytä tunnistamaan tutkimuksen missään vaiheessa. Tiedän myös 

voivani keskeyttää tutkimuksen milloin tahansa ilmoittamalla tästä tutkijalle.  

Tutkimusta ohjaa yliopistonlehtori TtT Marjo Suhonen Oulun yliopistosta. 

 

 

Paikka _____________________________   Aika  ___________ 

 

________________________________  

Allekirjoitus  

 

________________________________  

Nimen selvennys   

 

 

Margit Yli-Kotila 

TtM-opiskelija  

Oulun yliopisto, Terveyshallintotieteen laitos 

margit.yli-kotila@student.oulu.fi 

puh. XXX XXX XXXX 
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Esimerkki kategorioiden muodostamiseta.                 Liite 6. 

 

 

Alkuperäiset ilmaisut Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Pääkategoria

edellytetään monimuotoista osaamista monimuotoinen osaaminen
vaaditaan monipuolista osaamista monipuolinen osaaminen
monipuolista osaamista monipuolisuutta

hirveän laaja-alaistaa, laaja-alaista
aika laaja osaamis skaala laaja osaminen
pitää olla tosi laaja-alainen tietämys niin sosiaali- ja terveyspalveluista laaja tietämys
laaja-alaista tietoa laaja-alaista tietoa
ei oo yhtä oikeaa, hyvä että on eri osaamista,… ei yhtä oikeaa
edellytetään taloushallinnon osaamista ja hahmottamista talousosaaminen
päättäjäthän näkee tässä vain kuluja kuluja
niin se on niitä palvelujen johtamista palvelujen johtaminen
tietysti alan osaamista että tiedetää mikä ikääntyminen alan osaaminen
ikääntyneelle tapahtuvien asioiden osaamista ikääntymisen tietoa
pitää olla todella aika paljonki, tietoahan saa kun lukee ja selvittää mutta se ei tietoa
asiantuntemus ikääntymisestä gerontologiasta pitäs tuntea. ja johtamisoppia. asiantuntemusta
ainakin lainsäädäntö pitää tuntea lainsäädäntö
sosiaali- ja terveysalan osaamista sote osaamista
valtava tiedonhalu tiedonhalu
teknologista osaamista teknologia

tietoa kunnallisista palveluista, etuuksista, vähän vaikka mistä kunnalliset palvelut, etuudet

6 mainintaa eri ammattitutkinnoista ammatilliset lisätutkinnot

tavoitteista, tavoitteet
tärkeää että on visiot mihin pyritään, visiot
meillä ohjaa se strategia tietyt raportit mitkä ohjaa työtä strategia
kokonaisnäkemys ikääntyvien palvelujärjestelmästä kokonaisnäkemys
kokonaisvaltaisuutta kokonaisvaltaisuus
näkemystä asiakkaan fyysisestä ,psyykkisestä, sosiaalisella puolella kokonaisvaltaisuus
johdan itse itseäni itsensä johtaminen
itsensä johtamista itsensä johtaminen
kyky johtaa sillä tavalla että pidät langat käsissä langat käsissä
näkymätöntä johtamista sitä tarvitaan näkymätön johtaminen
kuitenkin valtava tiedonhalu että jaksat kuitenkin ja kattoa miten mennään tiedonhalu
uudistaminen ja täytyy pysyä ajan hermolla uudistaminen
tarvitaan johtamisoppia johtamisoppi
kaikesta ajan tasalla .. ajan tasaisuus
johdat tiedolla, tiedolla johtaminen
Ei johtamisen osaamisesta oo haitta, tarvii ei ihan kylmiltään johtaminen
tietopääomaa ja osaamispääomaa… pääomaa
vois sanoa että persona on hirveän tärkeä persoona tärkeä
persona on tärkein että on avoin ja vuorovaikutuksellinen avoin ja vuorovaikutuksellinen
se ihminenkin on sopiva sopiva
oikeasti kuuntelet, kuunteleva
korostetaan yksilöllisyyttä yksilöll inen
selkeää ulosantia selkeä puhe
on avoin ja vuorovaikutuksellinen vuorovaikutus
tavallisilla sanoilla puhumista selkeä puhe
henkilöstöjohtaminen on ehkä se vaikein ja kipein osa henkilöstöjohtaminen
tarvitaan osallistavaa johtamista osallistava johtaminen
on se edelleenkin sitä työntekijöiden johtamista työntekijöiden johtaminen
pitää olla itse aktiivinen, oma aktiivisuus
pitää ymmärtää ympäristön merkitys ympäristön merkitys
liittyy turvallisuudet ja sote ulkopuolelle turvallisuus, sote ja ulkopuoli
Tarvitaan kumminkin kokemusta, työkokemusta sosiaalipuolelta työkokemusta
pitää olla kokemusta eri ikäryhmistä ja .. kokemusta ikäryhmistä
aikaisemminkin monessa eri paikassa töissä työkokemusta
kotihoito tuttua laitos ja palveluasuminen tuttua, intervalliyksikön .. tukipalvelut kokemusta palveluista
useammassa paikassa töissä työkokemusta
 työkaluja.. työkaluja
jonkunlaista kokemusta ja näkemystä ja ymmärrystä. työkokemusta
se tieto mitä oppii työelämässä se kantaa, se työkokemus on tärkein työkokemusta

tilannetajua ti lannetajua
pitää tietää kunnallisista palveluista yhteiskunnalliset palvelut
tehtävä yhteistyötä yli rajapintojen monta kokonaisuutta ja yli rajapintojen.. yhteistyötä
yli rajapintojen kyky johtaa yli rajapintojen
ymmärtää ihmisen kehityskaaren ja sen verkoston merkityksen. kehityskaari ja verkosto

VERKOSTO- JA 

YHTEISTYÖN 

JOHTAMINEN

JOHTAMIS-

OSAAMINEN

MONI-

PUOLISTA, 

LAAJA-

ALAISTA 

JOHTAMISTA

HENKILÖSTÖ 

JOHTAMINEN

STRATEGINEN 

JOHTAMINEN

ASIOIDEN 

JOHTAMINEN

YMPÄRISTÖ

TALOUS-

HALLINTO

SUBSTANSSIN 

HALLINTA

TULEVAI-

SUUDEN 

SUUNNITTELU

TYÖKOKEMUS

PERSOO-

NALLISUUS JA

VUORO-

VAIKUTUS

ESIMIESTYÖ

TIEDOLLA 

JOHTAMINEN

YHTEISTYÖ


