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Tiivistelmä

Maisa Toljamo & Marja-Leena Perälä. Kotihoidon henkilöstön työn, työtyytyväisyyden ja palve-
lujen laadun muutokset PALKO-hankkeen aikana. Kysely kotihoidon henkilöstölle vuosina 2001 
ja 2003. Stakes, Raportteja 7/2008. 74 sivua, hinta 17 €. Helsinki 2008. 
ISBN 978-951-33-2104-8

Tämä osatutkimus kuuluu Stakesin Palveluja yhteensovittava kotiutuminen ja kotihoito -hank-
keeseen (PALKO). Hankkeen tavoitteena oli kehittää, toimeenpanna ja arvioida saumaton 
kotiutumis- ja kotihoitokäytäntö yli 65-vuotiaiden kotona selviytymisen tukemiseen. Hanke 
toteutettiin neljässä vaiheessa. Vuonna 2001 tehtiin lähtötason mittaus 22 kuntaan (asiakkaat, 
läheiset ja henkilöstö). Kunnista puolet satunnaistettiin koekunniksi ja puolet vertailukunniksi. 
PALKO-malli toimeenpantiin koekunnissa syksyn 2001 ja kevään 2002 välisenä aikana. Seuran-
tamittaukset tehtiin vuosina 2002 ja 2003.  

Osatutkimuksessa kuvataan kotihoidon henkilöstön työssä, työtyytyväisyydessä ja palvelun 
laadussa tapahtuneet muutokset PALKO-hankkeen aikana työntekijöiden arvioimana. Tarkastelun 
kohteena ovat tiedonkulku ja yhteistyö, työn hallinta, työn kuormitus, työtyytyväisyys, työntekijän 
voimavarat ja palvelujen laatu. Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla. Ensimmäinen kysely tehtiin 
huhtikuun ja heinäkuun välisenä aikana vuonna 2001. Kyselylomake lähetettiin 1 878 kotihoidon 
työntekijälle 22 kunnassa. Kyselyyn vastasi 1 183 työntekijää (koekunnat n = 690, vertailukunnat 
n = 493). Toinen kysely tehtiin elokuun ja syyskuun välillä vuonna 2003. Kyselylomake lähetettiin 
2 032 kotihoidon työntekijälle. Kyselyyn vastasi 1 291 työntekijää (koekunnat n = 705, vertailu-
kunnat n = 586). Molempien kyselyjen vastausaktiivisuus oli 63 prosenttia. 

Muutosten analysoinnissa käytettiin kuvailevia ja vertailevia tilastollisia perusmenetelmiä. 
Koe- ja vertailuryhmän välisiä eroja tarkasteltiin ensin lähtötasolla, sitten kummankin ryhmän 
sisäisiä muutoksia mittauskertojen välillä ja lopuksi koe- ja vertailuryhmän välisiä eroja loppu-
mittauksessa verrattuna lähtötilanteeseen. Koe- ja vertailukuntien sisäisiä muutoksia analysoitiin 
vertailemalla frekvenssi- ja prosenttijakaumia tai keskiarvoja alku- ja loppumittauksen välillä. 
Keskiarvoerot arvioitiin riippumattomien otosten t-testillä. 

Lähes kaikki vastaajat olivat naisia, suurin osa kodinhoitajia tai kotiavustajia. Keski-ikä oli 46 
vuotta koekunnissa ja 44 vuotta vertailukunnissa. Tulosten mukaan tiedon saanti toimipisteen ja 
sairaalan välillä parani ja tietoisuus yhteistyömahdollisuuksien puutteellisesta hyödyntämisestä 
lisääntyi koekunnissa vertailukuntiin verrattuna. Työn kuormituksessa ei tapahtunut muutoksia. 
Koekunnissa mahdollisuudet omien kykyjen käyttöön pysyivät lähes ennallaan, mutta työssä 
vaikutusmahdollisuudet vähenivät. Työntekijät olivat keskimäärin hyvin tyytyväisiä työhönsä 
sekä koe- että vertailuryhmässä eikä sen suhteen tapahtunut muutosta PALKO-hankkeen aikana. 
Koekuntien vastaajat arvioivat tietonsa heikommaksi ja kehittymismahdollisuutensa paremmaksi 
vuonna 2003 verrattuna lähtötilanteeseen. Samansuuntainen muutos oli vertailukunnissa mutta 
ei yhtä suurena. Koekuntien työntekijöiden terveydentilassa, reseptilääkkeiden käytössä tai 
työkyvyssä ei tapahtunut muutoksia tutkimusaikana. Sen sijaan vertailukuntien vastaajista 17 
prosenttia arvioi terveydentilansa erinomaiseksi vuonna 2001, mutta vain 11 prosenttia vuonna 
2003. Samoin vertailukuntien vastaajien työkykypistemäärä huononi vuodesta 2001 vuoteen 
2003. Työntekijöiden arvioima palvelujen laatu parani koekunnissa vuodesta 2001 vuoteen 2003 
verrattuna. 

PALKO-hankkeen aikana tapahtui myönteisiä muutoksia. Koekuntien tiedonkulku koti-
hoidon ja sairaalan välillä, työntekijöiden tavoitettavuus ja palvelujen laatu paranivat PALKO-
hankkeen aikana. Kehittämishankkeeseen osallistuminen lisäsi työntekijöiden tiedontarvetta ja 
kriittisyyttä. Työn kuormituksessa ja työtyytyväisyydessä ei tapahtunut muutoksia. Myös työn-
tekijöiden työhön liittyvät vaikutusmahdollisuudet heikkenivät molemmissa ryhmissä.  

Avainsanat: kotihoidon työntekijä, ikääntyneet, kotihoito, kotiutuminen, työtyytyväisyys, työn 
hallinta, voimavarat, muutos
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Abstract  

Maisa Toljamo & Marja-Leena Perälä. Kotihoidon henkilöstön työn, työtyytyväisyyden ja 
palvelujen laadun muutokset PALKO-hankkeen aikana. Kysely kotihoidon henkilöstölle vuosina 
2001 ja 2003. [The Changes in Home Care Personnel’s Job, Job Satisfaction and the Quality of 
Services during the PALKO project. A Survey of Home Care Personnel in 2001 and 2003). STAKES, 
Reports 8/2008. 74 pages, price 17 €. Helsinki 2008. ISBN 978-951-33-2104-8

This work is part of a larger Finnish project entitled PALKO (Integrated Services in the Practice 
of Discharge and Home Care). The aim was to develop, implement and evaluate the seamless 
practice of hospital discharge and home care in order to support a coping process of older people 
aged over 65 being discharged to home after a hospital stay. The project had four phases. In 2001 
the baseline measurements (clients, relatives and personnel) took place in 22 municipalities. Then 
half of the 22 municipalities were randomized to the intervention municipalities and half to the 
controls. The intervention was implemented from autumn 2001 to spring 2002. The follow-up 
measurements were taken between 2002 and 2003.  

The aim of the study is to describe the changes in home care personnel’s job, work satisfaction 
and the quality of services during the PALKO project. The main outcome measures are information 
flow and co-operation, job control, job strain, job satisfaction, personal resources and quality 
of services. The baseline measurement was carried out between April and July in 2001. The 
questionnaire was sent to 1878 home care workers in 22 Finnish municipalities. There were 
1183 respondents (690 from the research group and 493 from the control group). The second 
measurement was done between August and September in 2003. The questionnaire was sent to 
2032 home care workers. There were 1291 respondents (705 from the research group and 586 
from the control group). The response rate was 63 per cent for both measurements. 

We used descriptive and comparative basic statistical methods. First, we analysed the baseline 
differences between the research and control groups, then the internal changes between the 
measurements in both groups and finally, we analysed the differences between the two groups 
at the time of the second measurement compared to the baseline. The internal changes in both 
groups were identified by comparing the frequencies, percentages or means between the two 
measurements. Independent samples t-tests were used to assess the differences between the 
means of the variables. 

Nearly all respondents were women and two thirds were home aids or home help workers. The 
mean age was 46 years in the intervention group and 44 years in the control group. According to 
the findings, the information flow between home care and hospital improved in the intervention 
group compared to the control as did the awareness of inadequacies in the utilization of existing 
possibilities for co-operation. The work load remained the same. Skill discretion scores did not 
change in the intervention group between baseline and follow up, but decision authority scores 
had reduced in the intervention group compared to the control group. The respondents were 
very satisfied with their job on average, and there were no statistically significant changes in the 
job satisfaction scores in either group. The respondents in the study group evaluated their own 
knowledge to be weaker and possibilities for development as better compared to the baseline. 
The same trend was found in the control group, but it was not statistically significantly. There 
were no changes for the study group in health status, prescription medication or work capacity. 
On the contrary, in 2001, 17 per cent of respondents in the control felt their health status to be 
excellent, but only 11 per cent in 2003. Likewise the work capacity scores worsened between 2001 
and 2003 in the control group, but not in the research group. The quality of services was rated 
better in the intervention group at the follow-up compared to the baseline. 

To sum up, there were positive improvements during the PALKO project. The flow of 
information between home care and hospitals, as well as in staff-rated quality of services improved.  
Further, clients were enabled to reach their home care workers more easily. The workers’ active 
participation improved their ability to recognize knowledge gaps and increased their critical 
attitude. However, job strain and job satisfaction did not change. Also, the workers’ possibilities 
to affect their own work were reduced. 

Keywords: home care worker, aged, home care, hospital discharge, job satisfaction, job control, 
personal resources, change
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1 JOHDANTO 
 

Ikääntynyt väestö, teknologiset innovaatiot ja kustannusten leikkauspaineet uudistavat sosiaali- 
ja terveydenhuoltoa kaikkialla. Laitospaikkoja on vähennetty ja kotihoidon palveluja kehitetty 
1980-luvulta lähtien (Metsola 1990, Viitala 1990a, Viitala 1990b, Sinkkonen 1995, Vaarama & 
Lehto 1996, Rissanen ym. 1999, Sinervo 2000, Ala-Nikkola 2003, Tenkanen 2003). Lyhentyneet 
hoitoajat ovat aiheuttaneet etenkin heikkokuntoisille ja yksinasuville ikääntyneille vaikeuksia 
selviytyä kotona sairaalakäynnin jälkeen, varsinkin päivystyspoliklinikalta suoraan kotiutettaessa 
(Dunnion & Kelly 2004, McKeown 2007). 

Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen ja koko suomalaisen ikäpolitiikan 
tavoitteina on, että mahdollisimman moni ikääntynyt voi elää itsenäisenä ja toimintakykyisenä 
omassa kodissa ja tutussa ympäristössä (STM 2001; uusi luonnos 4.6.2007, Stakes 2007). Vuoden 
2005 lopussa Suomessa oli 65 vuotta täyttäneitä noin 840 000. Heistä 13 prosenttia eli lähes 110 000 
sai säännöllisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, kuten kotipalvelu, kotisairaanhoito, palveluasumi-
nen, vanhainkotihoito ja pitkäaikainen vuodeosastohoito (Stakes 2007, Voutilainen ym. 2007). 
Kotona asumista helpottavat nopeasti saatavat ja ammattitaitoiset sosiaali- ja terveyspalvelut. 
Henkilöstön hyvä ammattitaito ja työn tarkoituksenmukainen organisointi parantavat hoidon 
laatua, henkilöstön jaksamista ja työviihtyvyyttä. 

Miten kunnat voivat järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut siten, että ne tukevat ikääntyneiden 
kotona selviytymistä, palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä henkilöstön osaamista ja jaksamista? 
Tämä on avainkysymyksiä, joihin sosiaali- ja terveydenhuollossa haetaan vastauksia muun muas-
sa kunta- ja palvelurakenneuudistuksella (PARAS). PARAS-hanke uudistaa valtion ja kuntien 
työnjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä 
kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta tulevina vuosikymme-
ninä (L 169/2007). Puitelaki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettiin 23.2.2007 ja se on 
voimassa vuoden 2012 loppuun. 

Stakesin Palveluja yhteensovittava kotiutuminen ja kotihoito -hankkeen (PALKO) tavoitteena 
oli kehittää, toimeenpanna ja arvioida saumaton kotiutumis- ja kotihoitokäytäntö yli 65-vuotiai-
den kotona selviytymisen tukemiseen. Hanke eteni neljänä vaiheena. Vaiheet olivat 1. hoito- ja 
kotiuttamiskäytäntöjen rekisteripohjainen analyysi, 2. kotiutus- ja jatkokäytäntöjen kartoitus 
kunnissa, 3. uuden kotiuttamiskäytännön kehittäminen ja 4. mallin vaikutusten arviointi asiak-
kaisiin, läheisiin, hoitohenkilöstöön, kustannuksiin ja palvelurakenteeseen.  

Tämä osatutkimus kuuluu PALKO-hankkeen neljänteen vaiheeseen. Tavoitteena on kuvata, 
mitä muuttui kotihoidon henkilöstön työssä ja työtyytyväisyydessä sekä palvelujen laadussa 
PALKO-hankkeen aikana työntekijöiden arvioimana. Johdanto-osassa määritellään keskeiset 
käsitteet kuten kotihoito ja palvelujen yhteensovittaminen. Kotihoidon henkilöstön työtä ja työ-
tyytyväisyyttä tarkastellaan muutosten ja ajankohtaisten tutkimusten valossa. Tutkimustavoitteen 
ja tutkimuskysymysten jälkeen kuvataan PALKO-mallin toimeenpano. Tutkimuksen menetelmä-
osassa kuvataan aineiston keruu ja analyysi sekä kohderyhmä. Tulokset esitetään kuuteen tutki-
muskysymykseen vastaten yksityiskohtaisesti ja tiiviisti yhteenvedossa ennen pohdintaosaa.   

Kotihoito
Kotihoidolla tarkoitetaan yhdistettyä palvelua, johon kuuluvat kotisairaanhoito (Kansanterveyslaki 
66/72), kotipalvelu (Sosiaalihuoltolaki 710/82), kotipalvelun tukipalvelut (Sosiaalihuoltoasetus 
607/83) ja omaishoidon tuki (Sosiaalihuoltolaki 710/82, Laki omaishoidon tuesta 937/2005). 
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Kotihoitoa tarjoavat yksiköt eroavat suuresti toisistaan henkilöstörakenteessa, toiminnan orga-
nisoimisessa ja kustannuksissa (Laine ym. 2006). 

Kotisairaanhoito (Kansanterveyslaki 66/72) on kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa ta-
pahtuvaa tilapäistä, jatkuvaa tai säännöllistä terveyden- ja sairaanhoitoa. Hyvärisen ym. (1995) 
tutkimuksen mukaan kotisairaanhoitajat käyttivät eniten työaikaa erityishoidon toimenpiteisiin 
(haavanhoidot ja pistokset) asiakkaiden kotona, kirjallisiin tehtäviin sekä keskusteluun ja seu-
rusteluun asiakkaan kanssa. Työajan jakautuminen riippui tehtävänimekkeestä (sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja tai lähihoitaja). Kotisairaanhoidon ydintoimintoja de Vliegherin ym. (2004) 
mukaan ovat omahoidon tukeminen, liikuntaan tai tarvittaessa liikkumattomuuteen ohjaus ja 
psykososiaaliset toimenpiteet. 

Kotipalvelu auttaa asiakasta selviytymään arkipäivän toiminnoissa sairauden tai alentuneen 
toimintakyvyn vuoksi. Kotipalvelu on asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, 
lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuulu-
vien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista (Sosiaalihuoltolaki 710/82). 
Kotipalvelun työntekijät ovat kotiavustajia, kodinhoitajia ja yhä enenevässä määrin lähihoitajia. 
Eniten työaikaa kotipalvelussa menee asiakkaiden ruokailuun liittyviin tehtäviin, kuten ruoan 
valmistamiseen ja ruokailussa avustamiseen (Hyvärinen ym. 1995). Kotipalvelun tukipalvelut 
helpottavat asiakkaan omatoimista selviytymistä. Tukipalveluja ovat ateriapalvelu, kuljetuspalvelu, 
kylvetyspalvelu, siivouspalvelu ja turvapalvelu. 

Kotiutumistilanne on näytön paikka kotihoidon yhteistyöstä ja tiimityöskentelystä (Hyde 
ym. 2000, Bull & Roberts 2001, Rydeman & Törnkvist 2006, Grönroos & Perälä 2005, Grönroos 
& Perälä 2006). Onnistuneen kotiutumisen ennakoiva suunnittelu alkaa, kun asiakas hakeutuu 
terveysongelman vuoksi kotoaan perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon hoitopaikkaan. 
Kotiutumisen kannalta tärkeä tietosisältö, kuten tieto lääkkeistä, sairauksista ja toimintakyvystä 
kulkee enimmäkseen puhelimessa, tietokoneen välityksellä, henkilökohtaisissa tapaamisissa tai 
paperille kirjoitettuna työntekijältä toiselle tai työntekijöiden, asiakkaan ja omaisten kesken. Ketju 
on altis katkoksille. Tiedonkulun katkokset haittaavat iäkkään ihmisen kotona selviytymistä. 
Toimiva tiedonkulku lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja turvallisuuden tunnetta, työntekijöiden 
sujuvaa työskentelyä ja palvelujen taloudellisuutta (Nyholm & Suominen 1999). 

Palvelujen yhteensovittaminen 
Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamista on vauhdittanut sosiaali- 
ja terveysministeriön kotihoitokokeilu (Kuntatiedote 14/2004). Hanke kannustaa etenkin iäk-
käille suunnattujen palvelujen organisointimallien kokeiluihin, tukee kokeilun piiriin tulevien 
asiakasryhmien sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamista ja edistää laadultaan hyvien 
palvelujen järjestämistä. Kotihoitokokeilun mahdollistivat sosiaalihuoltolain (L 710/1982) ja 
kansanterveyslain (L 66/1972) väliaikaiset muutokset. Molempiin lakeihin on lisätty väliaikai-
sesti uusi luku 2 a nimeltään ”Eräiden tehtävien järjestämistä koskeva kokeilu”. Muutokset ovat 
voimassa 1.1.2005–31.12.2008.

Laki saumattoman palveluketjun kokeilusta (L 811/2000) ajalla 1.10.2000–31.10.2007 sisäl-
si kokeilun omaneuvojasta, palveluketjusuunnitelmasta ja viitetietojen käytöstä. Kokeilulaissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon omaneuvoja määritellään ”henkilönä, jonka asiakas on valinnut 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujensa ja etuuksiensa toteuttamiseen osallistuvista sosiaali- 
ja terveydenhuollon työntekijöistä tai viranhaltijoista avustamaan, edistämään ja seuraamaan 
palvelujen saumatonta toteutumista”. Saumattomien palveluketjujen kehittämishankkeessa 
Makropilotissa vuosina 2000–2001 oli kokeiluna omahoitajamalli. 
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Myös asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä (A 1019/2004) säätää 
terveydenhuollon alueellisesta yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta (7 §) seuraavasti: 

 ”Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmassa tulee sopia ainakin alueellisesta 
yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien sai-
raaloiden, terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden 
kesken. Sosiaalihuollon palvelut tulee tarvittaessa sovittaa terveydenhuollon palvelujen 
toiminnalliseen kokonaisuuteen yhteistyössä alueen kuntien sosiaalitoimen kanssa.”

Termejä yhteensovittaminen, yhdistäminen, integrointi ja koordinointi (service integration, service 
coordination, joint working, partnership, collaboration, networking vrt. Leichsenring 2004:15–22) 
käytetään kirjallisuudessa lähes synonyymeina. Käsitekirjosta johtuen käsitteen sisältö selkiytyy 
usein vasta asiayhteydestä eli siitä mitä yhdistetään tai yhteen sovitetaan. Eräissä yhteyksissä 
yhteensovittaminen on kuitenkin vakiintuneesti käytössä (kuten perheen ja työn yhteensovitta-
minen, ei yhdistäminen). 

Palvelujen yhteensovittamiseen liittyy palveluohjaus-käsite (case management, care mana-
gement, managed care) (Perälä ym. 2004). Pietiläisen ja Seppälän (2003) mukaan palveluohjaus 
on sekä asiakkaan kanssa tehtävän työn menetelmä (case management) että palvelujen yhteen-
sovittamista (service coordination) organisaatioiden tasolla. Ala-Nikkola ja Sipilä (1996) ehdot-
tivat kymmenen vuotta sitten case managementille suomennosta yksilökohtainen palveluohjaus. 
Palveluohjaus on perinteinen yhdysvaltalaisen sosiaalityön menetelmä 1920-luvulta lähtien 
(Häkkinen 2000). yhdysvalloista palveluohjauksen menetelmät levisivät Eurooppaan ja myös 
Suomeen. Etenkin Iso-Britannia on Euroopassa ollut edelläkävijä palveluohjauksen kokeiluissa. 
Kokeilut ovat liittyneet mielenterveys- ja vanhustyöhön sekä niiden laitoshoidon vähentämiseen. 
Palveluverkoston puutteellisuus ja sekavuus monine palvelujen tarjoajineen luovat tarvetta ke-
hittää palveluohjausta. 

Palveluohjaaja-nimike on suomennos englanninkielisille termeille case manager ja care 
manager. Case manager tarkoittaa yleensä tietyn asiakasryhmän avun ja palvelujen koordinoin-
tia, kun taas care manager viittaa avun ja hoidon koordinointiin ja järjestämiseen kaikille tietyn 
alueen asukkaille (Strümpel ym. 2005). Palveluohjaus mainitaan usein yhden ammattilaisen, 
kuten sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän, vastuualueena. 

Stakesin sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 palveluketjusanaston mukaan palve-
luohjaaja on palveluohjauksesta vastaava sosiaali- ja terveydenhuollon tai muun sosiaaliturvan 
ammattihenkilö. Määritelmän mukaan palveluohjaaja arvioi asiakkaan palvelun tarpeet ja kokoaa 
palvelujen ja etuuksien tiedot yhteen ja helposti saataviksi sekä laatii asiakkaalle palvelusuunni-
telman yhdessä asiakkaan ja moniammatillisen yhteistyöryhmän kanssa. Palveluohjaaja toimii 
yli hallinnollisten organisaatiorajojen. 

Palvelujen yhteensovittamista kannattavat sekä päättäjät että palvelujen käyttäjät (Coxon 
2005). Vahvasta yhteisymmärryksestä huolimatta palvelujen yhteensovittaminen on kohdannut 
monia ongelmia (Coxon 2005, Ahlgren & Axelsson 2007). Ongelmia ovat muun muassa palvelujen 
sirpaleisuus, järkevä kohdentaminen ja laatu (Coxon 2005). Ahlgren ja Axelsson (2007) painot-
tavat ruotsalaisia palveluketjuja koskevassa tarkastelussa onnistuneen toiminnan vaatimuksina 
ammatillista sitoutumista, laillisuutta ja luottamusta. Palvelujen yhteensovittaminen edellyttää 
palvelujen tarjoajien yhteisten pelisääntöjen määrittelyä sekä konkreettisten tehtävien ja vas-
tuiden selkeää sopimista asiakaskohtaisesti (www.sosiaaliportti.fi/fi-fi/palveluohjaus). Stakesin 
sosiaaliportin mukaan kirjallisesti tehty palvelusuunnitelma tukee ja edistää asiakaslähtöistä työtä, 
palvelujen ja niiden arvioinnin kehittämistä paikallisesti ja kattavasti koko palvelujärjestelmäs-
sä. Moniammatillinen yhteistyöryhmä voi olla asiakaskohtainen palvelutiimi, johon kuuluvat 
ne sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, jotka vastaavat asiakkaan tarpeisiin vastaavan avun 
saamiseksi palveluketjuna. 
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 Eurooppalaista palvelujen integrointia tarkasteltiin PROCARE (Providing Integrated Health 
and Social Care for Older People) -projektissa vuosina 2002–2004 (Leichsenring & Alaszewski 
2004, Billings & Leichsenring 2005) ja CARMEN (Care and Management of Services for Older 
People in Europe Network) -projektissa, jossa oli mukana 11 maata (Vaarama & Pieper 2005). 
PROCARE-projektin tavoitteena oli selkiyttää integrated services -käsitettä ja kuvata eri maiden 
käytänteitä palvelujen yhteensovittamisesta. Projektissa oli mukana yhdeksän maata: Suomi, Hol-
lanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Ranska, Saksa ja Tanska. Kussakin maassa toteutettiin 
yhtäaikaisia tapaustutkimuksia palvelut yhdistäneissä organisaatioissa. 

Strümpel ym. (2005) kuvaavat PROCARE-projektissa mukana olleiden maiden yhdistettyjen 
palvelujen henkilöstöä, työtehtäviä, palkkaa, sopimuksia ja erityisesti palveluohjaajien työoloja. 
Tyypillistä PROCARE-malleille oli yhdistettyjen palvelujen laaja kirjo kotiutumisen järjestelystä ja 
yhden tarpeen arvioinnista koko kunnan yhdistettyihin palveluihin. Palveluja yhdistetään yksilö-
tasolta organisaatioiden tasolle sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti (Reed ym. 2005). Niinpä 
palvelujen järjestämisessä oli mukana useita ammattilaisia, yleisimpänä ryhmänä sairaanhoitajat. 
Sairaanhoitajat olivat mukana 15 mallissa tarkastelluista 18 mallista. Seuraavaksi yleisin toimija oli 
sosiaalityöntekijä, joka oli mukana 10 mallissa. Sairaanhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden tehtävät 
vaihtelivat palveluohjaajasta kotiuttamisen vastuuhenkilöön joko kunnan tai sairaalan palkkaa-
maksi työntekijäksi. Eniten maittain oli eroja henkilöstön osalta siinä, ketkä olivat nimettyjä 
kotihoidon avainhenkilöitä. Joissakin maissa kaikki toimijat olivat mukana malleissa. Joissakin 
jotkut toimijat, kuten poliklinikoilla työskentelevät tai vastaavat, olivat avustavasti liitettyinä 
malleihin. Toimintaterapeutit oli poikkeuksetta mainittu toimijoina erilaisissa vastuutehtävissä 
yhdistetyn palvelujen malleissa.        

Coxon (2005) puolestaan vertaili PROCARE-projektiin osallistuneiden maiden henkilöstön 
näkemyksiä yhdistetyistä palveluista 18 yhdistetyn hoidon organisaatiossa. Henkilöstön näke-
mykset eri maissa olivat hyvin yhteneviä muutamissa asioissa. Palvelujen yhteensovittaminen 
oli lisännyt henkilöstön työtyytyväisyyttä, henkilöstöllä oli vaikeuksia työskennellä sairaaloiden 
ja etenkin lääkärien kanssa sekä henkilöstö koki jatkuvasti eteen tulevia vaikeuksia palvelujen 
yhdistämisessä.  

OECD-maiden palvelujen yhteensovittamisen malleja tarkasteltiin yhdysvaltalaisessa 
systemoidussa katsauksessa (Johri ym. 2003). Katsaukseen valittiin tutkimukset seuraavilla kri-
teereillä: niissä oli koe-vertailuasetelma, ne olivat iäkkäiden hoitoon suunnattuja, ne sisälsivät 
sairauskeskeisyyden sijaan terveyspoliittisia uudistuksia sisältäviä yhdistettyjä palveluja ja niissä 
oli tulosmuuttujana sairaalan joutuminen, pitkäaikaishoitoon laitostuminen, yhdistettyjen pal-
velujen hyöty ja kustannukset sekä niissä tarkasteltiin vaikutusta hoitoprosessiin ja terveyteen. 
Ajankohdan tuli lisäksi sijoittua uSA:n kansallisen pitkäaikaishoidon kehittämisohjelman jälkeen. 
Pääaineistona olivat seitsemää mallia tai ohjelmaa kuvaavat tutkimukset, jotka oli tehty Isossa-
Britanniassa, uSA:ssa, Italiassa ja Kanadassa. Tutkijoiden mukaan palvelujen yhteensovittamisen 
menestysmalli perustuu case management -ajatteluun, geriatriseen arviointiin ja moniammatilli-
sen tiimin toimintaan, mahdollistaa palvelujen saannin yhdeltä luukulta ja sisältää taloudellisen 
kannustimen edistämään kustannussäästöjen aikaansaamista. Vuosikymmenten kehittämistyöstä 
ja onnistumisista huolimatta yksikään malli ei ole laajassa käytössä (Johri ym. 2003). 

Palvelujen yhteensovittamisessa painotetaan asiakaskeskeisten palvelujen järjestämistä työn-
tekijälähtöisten palvelujen sijaan (Schoot ym. 2006). Asiakaskeskeisen lähestymistavan keskiössä 
ovat asiakkaan ainutkertainen elämä, autonomia ja osallistuminen, kun taas työntekijälähtöisessä 
lähestymistavassa painottuu sairaus ja sen hoito. yhteensovittamisen tavoitteena on parantaa 
hoitotuloksia ja vähentää yllättäviä sairaalaan joutumisia (Landi ym. 2001, Gravelle ym. 2007). 
Toiminnassa onnistuminen on viime kädessä kiinni henkilöstöstä, heidän ammatillisesta osaa-
misesta ja työoloista (Strümpel ym. 2005). Niukasti on tehty tutkimuksia siitä, miten palvelujen 
yhteensovittaminen ja uudelleen organisointi on vaikuttanut työoloihin kotihoidossa (Denton 
ym. 2002b). 
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Tässä osatutkimuksessa käytetään synonyymeina palvelujen yhteensovittaminen ja palve-
lujen integrointi. Niillä tarkoitetaan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoi-
men järjestämien kotiutumisen ja kotihoidon palvelujen joustavaa ja saumatonta limittämistä 
toisiinsa. 

PALKO-hanke
PALKO-hankkeen tavoitteena oli kehittää, toimeenpanna ja arvioida saumaton kotiutumis- ja 
kotihoitokäytäntö yli 65-vuotiaiden kotona selviytymisen tukemiseen. Hanke sai alkunsa 1990-
luvulla tutkimustuloksista ja arkikokemuksista, että etenkin ikääntyneet potilaat kotiutuivat yhä 
huonompikuntoisina, palasivat uudelleen sairaalaan ja siten kulkivat edestakaisin sairaalan ja 
kodin väliä. Syyt olivat epäonnistuneessa kotiutumisessa ja puutteellisessa asiakaskohtaisessa 
yhteistyössä ja tiedonvaihdossa sairaalan ja kotihoidon työntekijöiden kesken. 

Hankkeen taustaolettamuksina olivat, että onnistuneen kotiutuksen ja kotona selviytymisen 
edellytyksinä ovat yhteiset hoitoperiaatteet, hyvä tiedonkulku ja toimiva yhteistyö erikoissai-
raanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen välillä. Hankkeessa pidettiin alusta pitäen 
tärkeänä, että kotiutumisen suunnittelu alkaa asiakkaan sairaalaan lähtemisen valmistelusta ja 
jatkuu läpi hoitopolun. 

Hanke eteni neljänä vaiheena. Ensimmäisessä vaiheessa (Rissanen & Noro 1999) selvitettiin 
aivohalvaus- ja lonkkamurtumapotilaiden hoito- ja kotiuttamiskäytäntöjä sekä niiden vaikutta-
vuutta ja kustannuksia sekä potilaiden terveyden ja kotona selviytymisen vaihtelua. Aineistona oli-
vat hallinnolliset rekisterit. Tulosten mukaan potilaiden hoito- ja kotiuttamiskäytännöt vaihtelivat 
ja potilaiden hoitoajat olivat pidempiä kuin aiempi tutkimus oli osoittanut. Potilaan hoidon tarve 
oli keskeinen kotona selviytymistä ja sairaalahoitojakson uusiutumista selittävä tekijä. Kuntien 
välillä oli eroja kotona selviytymisessä, sairaalahoidon uusiutumisriskissä ja kustannuksissa. 

Toisessa vaiheessa (Pöyry & Perälä 2003) tarkasteltiin kuntien yli 65-vuotiaiden potilaiden 
kotiutumis- ja kotihoitokäytäntöjä ja palvelurakennetta. Lisäksi selvitettiin, miten vuodeosastolta 
asiakkaita kotiuttavat ja kotihoidossa asiakkaita vastaanottavat kotipalvelun ja kotisairaanhoidon 
edustajat arvioivat keskinäistä yhteistyötä ja tiedon välittymistä. Kyselyaineisto kerättiin 308 kun-
nan sosiaalijohtajalta sekä kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja terveyskeskuksen vuodeosastojen 
edustajilta. Tulosten mukaan terveyskeskussairaaloissa kotiutumisen tukemiseksi kehitetyt käytän-
nöt liittyivät hoitoa antavien tahojen yhteistyöhön, tiedonvaihtoon ja hoidon jatkuvuuteen. yhtey-
denpito erikoissairaanhoidosta kotihoitoon oli kotiutumistilanteissa vähäisempää. Lääneittäin ja 
kunnan koon mukaan tarkasteltuna käytännöissä esiintyi merkitseviä eroja. Kotisairaanhoidon ja 
kotipalvelun näkemykset olivat melko yhteneväisiä. Vuodeosastojen edustajat arvioivat yhteistyön 
ja tiedonvaihdon jonkin verran kotihoidon edustajia yleisemmäksi ja riittävämmäksi. 

Kolmannessa vaiheessa (Perälä & Hammar 2003) vuosina 1998–1999 kehitettiin uusi kotiu-
tumis- ja kotihoitokäytäntö sairaalasta kotiutuville potilaille sekä työyksikkölähtöinen menettely 
mallin siirtämiseksi. Kehittämisperiaatteina olivat hoidon jatkuvuus, palvelujen yhteensovitta-
minen, asiakaslähtöisyys ja asiakkaan itsemäärääminen ja osallistuminen. Mallin taustalla on 
case/care management -ideologia. Keskeistä mallissa on työ- ja toimintayksiköiden rajapintoja 
ylittävät käytännöt ja rakenteet, joilla lisätään palvelujen ja palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyyttä 
hoitoketjussa. 

Neljännessä vaiheessa (Perälä ym. 2003) arvioidaan PALKO-mallin vaikuttavuutta; vaiku-
tuksia potilaisiin (terveydentila, elämänlaatu, toimintakyky), läheisiin (elämänlaatu, läheisen 
hoidon kuormittavuus), hoitohenkilöstöön (toiminta, työtyytyväisyys) sekä kustannuksiin ja 
palvelurakenteeseen (hoitopolut, toimintatavat, palveluiden laatu). Vaikuttavuustulokset esitetään 
tieteellisinä artikkeleina. 

Tämä raportti kuuluu PALKO-hankkeen neljänteen vaiheeseen.
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2 KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN TYÖ JA TYÖTYYTYVÄISYYS  

Kotihoitotyön muutos 
Kotihoidon henkilöstön työ muuttui 1990-luvulla. Muutokseen vaikuttivat laitospaikkojen 
vähentäminen, avohoidon kehittäminen sekä pyrkimys yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluja. Muutokset olivat yhtäältä nopeita ja toisaalta hitaita jatkuen edelleen. Laamanen ym. 
totesivat vuonna 1999 julkaistussa tutkimuksessa, että nopeasta laitoshoidon vähennyksestä huo-
limatta kotihoidon palvelut olivat vasta kehitteillä. Joka kolmas kotihoidon työntekijä oli tuolloin 
sitä mieltä, että työpaine kotihoidossa oli kasvanut sietämättömäksi ja vastuu liian suureksi. Työ 
koettiin kuitenkin entistä mielenkiintoisemmaksi ja itsenäisemmäksi. Enemmistö kotihoidon 
työntekijöistä koki olevansa työssään kohtalaisen tai hyvin motivoitunut. Kotihoitajien työssä 
kiire vaihtelee ajoittaisesta kiireestä ennakoimattomaan tai tiedossa olevaan kiireeseen tiettyjen 
töiden, tilanteiden ja työvuorojen mukaan (Niemelä 2006).  

Muutokset ovat koskettaneet myös kotihoidon työntekijämäärää ja -rakennetta. Vuonna 
2005 kotihoidossa oli joko kotipalvelussa, kotisairaanhoidossa tai yhdistetyssä kotihoidossa hen-
kilötyövuosina laskettuna noin 15 500 henkilöä. Luvussa ovat mukana kunnallisen kotipalvelun 
ja kotisairaanhoidon työntekijöiden lisäksi työnjohto-, asiantuntija-, toimisto- ja avustavissa 
tehtävissä työskentelevät henkilöt. Sairaan-, terveyden- ja lähihoitajien määrä kotihoidossa on 
moninkertaistunut vuodesta 1995 vuoteen 2005 ja vastaavasti kodinhoitajien ja kotiavustajien 
määrä vähentynyt 45 prosentilla. (Stakes 2007, Voutilainen ym. 2007.) 

Muutos tehtäväkeskeisyydestä ikääntynyttä aktivoivaan työotteeseen edellyttää uudenlaisen 
ammattitaidon oppimista (Pohjonen 2001). Pohjonen (2001) tutki liikunta- ja kehittämisinterven-
tion vaikutuksia kotihoidon henkilöstöön. Tutkimukseen osallistui Helsingin kaupungin sosiaali-
viraston kodinhoitajia (66 %) ja kotiavustajia (34 %). Tutkimuksessa oli kaksi interventioryhmää, 
liikuntaryhmä ja työn kehittämisen ryhmä sekä vertailuryhmä. Liikuntaryhmällä oli säännöllisiä 
liikuntakertoja viikoittain. Työn kehittämisen ryhmässä tavoitteena oli luoda työyhteisöille 
valmiuksia arvioida ja kehittää omaa työtä sekä suhtautua kriittisesti totuttuihin ja perinteisiin 
tapoihin. Työaikana saavutetulla liikunnalla saavutettiin merkittäviä muutoksia työkyvyn kan-
nalta keskeisillä toimintakyvyn ja terveyden osa-alueilla. Intervention jälkeen 35 prosenttia oli 
sitä mieltä, että työn kiinnostavuus, omien kykyjen käyttömahdollisuudet, itsenäisten ratkaisujen 
teko ja mahdollisuudet säädellä omaa työrytmiä lisääntyivät. Tutkijan mukaan ratkaisevaa on 
työntekijöiden valmius oppia uutta, motivoitua kehittämään työtä ja toimia ryhmässä. 

Kotihoidon henkilöstö pitää työtään itsenäisenä, antoisana ja emotionaalisesti palkitsevana 
ihmissuhde- ja auttamistyötä (Denton 2002a), mutta myös konfliktiherkkänä ja henkisesti stres-
saavana (Häggström ym. 2005). Konflikteja aiheuttavat jatkuvat muutokset ja lisääntyvät vaati-
mukset sekä työympäristö eli työskentely toisen kotona (vrt. Tedre 2005). Työ on myös fyysisesti 
raskasta hankaline työasentoineen ja lyhyine hoitoaikoineen, mitä on käytettävissä yhtä asiakas 
kohti. Kotipalvelua onkin pidetty naisten riskiammattina, jossa työkyvyn heikkeneminen on 
huomattavasti nopeampaa kuin kunta-alan muissa ammateissa (Pohjonen 2001). Työntekijöiden 
ikääntyessä työn vaatimukset ylittävät yksilölliset voimavarat. Kotipalvelusta siirrytään eläkkeelle 
varhaisemmin kuin kunta-alan ammateista keskimäärin tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi 
(Pohjonen 2001). 

Kunta-alan työolobarometrin mukaan kuntien sosiaalitoimen työntekijöiden vaikutus-
mahdollisuudet omaan työhönsä vähentyivät vuodesta 2005 vuoteen 2006. Työntekijät kokivat 
edellisvuoteen verrattuna selvästi useammin, etteivät he voi vaikuttaa etenkään omiin työtehtä-
viinsä. Terveystoimen työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet työtehtäviin ovat olleet muihin 
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toimialoihin (sosiaalitoimi, opetus- ja sivistystoimi ja muut kuten tekninen toimi ja yleishallinto 
ym.) verrattuna perinteisesti alhaisemmat, mutta suunta oli vuonna 2006 nouseva. Kaikkinensa 
palkansaajien vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet kunnissa monelta osin, mutta vaiku-
tusmahdollisuudet omaan työtahtiin ovat heikentyneet vuosi vuodelta. Kuntasektorilla vain 
37 prosenttia kaikista palkansaajista piti omia vaikutusmahdollisuuksia työtahtiinsa melko tai 
erittäin hyvinä.    

Muutosten myötä kotihoidon työntekijöiden osaaminen, etenkään kotipalvelussa, ei vält-
tämättä vastaa yhdistetyn kotihoidon vaatimuksia. (vrt. Wrede & Hendriksson 2004, Perälä ym. 
2006). Kotipalvelun työntekijöiden tiedot voivat olla merkittävästi vähäisemmät verrattuna van-
hainkodeissa työskenteleviin (Hasson 2006, Hasson & Arnetz 2006). Myös arvostus kotihoitotyötä 
kohtaan koetaan vähäiseksi (Denton 2002a). Lisäksi ongelmina ovat henkilöstön ikääntyminen ja 
vaihtuvuus (Kivimäki ym. 2004). Henkilöstön vaihtuvuus ja työpaikan tai ammatin vaihto ovat 
yhteydessä työn raskaana kokemiseen ja työtyytymättömyyteen (Hayes ym. 2006). 

    

Työtyytyväisyys ja palvelujen laatu 
Kotihoitotyössä on työntekijöille sekä tyydytystä tuottavia että tyytymättömyyttä aiheuttavia te-
kijöitä (Navaie-Waliser ym. 2004). Tyydytystä työssä tuottavat joustavat työajat, palaute ja kiitos 
tehdystä työstä, jaksamista tukevat johtamiskäytänteet, kanssakäyminen asiakkaiden ja näiden 
omaisten kanssa, itsenäisyys, sosiaalinen yhteisöllisyys ja organisaation ilmapiiri. Työtyytyväi-
syyttä nostavat myös itsenäisyys työssä ja tiiviit suhteet asiakkaisiin (Ellenbecker 2001). Tyyty-
mättömyyttä aiheuttavat liiallinen paperityö ja kirjaaminen, eristäytymisen tunteet työkavereista, 
matala palkka ja vähäiset työsuhde-edut, ammatillisten kehittymismahdollisuuksien puute ja työn 
aiheuttaman henkinen stressi (Navaie-Waliser ym. 2004). Kriittiset menestystekijät hoidon ja 
palvelujen laadun kannalta olivat vähentynyt työnkuormitus, paremmat työolot ja työkavereiden 
tapaamiskertojen tiheys. 

Työtyytyväisyyteen ovat yhteydessä monet organisatoriset, ammatilliset ja yksilölliset teki-
jät (Sinervo 2000, Arts ym. 2001, Hannan ym. 2001, Lu ym. 2005, Engström ym. 2006, van der 
Berg ym. 2006). Jansenin ym. (1996) mukaan työtyytyväisyyteen vaikuttavat työn piirteet, kun 
taas työntekijän loppuun palaminen on seurausta työntekijän yksilöllisistä piirteistä (Jansen 
ym. 1996). Huonot työolosuhteet lisäävät työtyytymättömyyttä ja huonontavat hoidon laatua 
(Morgan ym. 2002). 

Tummers ym. (2002) kuvasivat organisaatioon liittyvien tekijöiden (kuten ennustettavuus), 
työn piirteiden (autonomia ja työn kuormitus) ja työntekijöiden työhön liittyvien reaktioiden 
(työtyytyväisyys, terveydentila) yhteyttä hoitotyössä. Tulosten mukaan monet organisaatioon 
liittyvät tekijät olivat yhteydessä työn piirteisiin ja työntekijän reaktioihin (myös Tummers ym. 
2006). Työtyytyväisyys oli yhteydessä työssä koettuun itsenäisyyteen ja työn kuormitukseen. 
Työntekijöiden työtyytyväisyyden ja hyvinvoinnin parantamiseen vaikuttavat paitsi itsenäisempi 
työ ja vähentynyt työn kuormitus, niin myös työhön liittyvät piirteet ja niihin vaikuttaminen. 
Työtyytymättömyys ja fyysinen uupumus aiheutuvat usein työtilanteesta. Myös työn uudelleen 
järjestely voi aiheuttaa tyytymättömyyttä ja heikentää työelämän laatua (Denton 2002b). 

Työtyytyväisyyden ja palvelun laadun yhteys on monimutkainen. Eräät tutkimukset (Ro-
bertson ym. 1995, Arnetz 1999) raportoivat työtyytyväisyyden nostavan palvelun laatua, kun taas 
toiset tutkimukset (Goodell & Coeling 1994) eivät löydöstä vahvista. Tulosten ristiriitaisuuteen 
vaikuttavat monet tekijät, kuten stressin yksilöllinen kokemus, sosiaalinen tuki ja johtamiskäy-
täntö (Robertson ym. 1995). Muita selittäviä tekijöitä ovat työntekijöiden ohjaus ja koulutus, 
kollegojen yhteistyö, työkuormitus, työhön sitoutuminen, kokemus työn hallinnasta, terveydentila, 
henkilökunnan vaihtuvuus, työntekijän omat luonteenpiirteet, tuki läheisiltä ja kotiolot. Mitä 
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todennäköisimmin lisääntynyt työtyytyväisyys ja vähentynyt työstressi kuitenkin parantavat 
hoidon laatua ja asiakkaiden hyvinvointia (Hannan 2001). 

Työn hallinnan, työn piirteiden ja työtyytyväisyyden teorioita on kehitetty 1970-luvulta 
lähtien (Hackman & Oldham 1975, 1976, Karasek 1979, Karasek & Theorell 1990) ja ne ovat 
edelleen laajalti käytössä. Eräs tunnetuimmista on Robert Karasekin aikoinaan väitöstyössä 
kehittämä Job Demand and Control -model, jonka kehittämistä Karasek jatkoi Töres Theorellin 
kanssa Ruotsissa ja uSA:ssa (Karasek 1979, Karasek & Theorell 1990). Tekijät ovat soveltaneet 
teoriaa muun muassa työn hallinnan, työstressin ja sydän- ja verenkiertosairauksien yhteyksien 
tarkastelussa (Karasek & Theorell 1990, Theorell 1998). Alkuperäinen mittari työn hallinnan 
mittaamiseksi on Job Content Questionnaire (Karasek & Theorell 1990).   

Lisääntyvien työvaatimusten ja yhä vähäisempien vaikutusmahdollisuuksien seurauksena 
työntekijät kokevat työstressiä ja työtyytymättömyyttä, ja tämä edelleen voi huonontaa palvelujen 
laatua. Näkemys perustuu Karasekin (1979) kehittämään malliin työn vaatimusten ja vaikutus-
mahdollisuuksien suhteesta. Nelikenttämallin mukaan (Karasek & Theorell 1990, ks. Vahtera & 
Pentti 1995) korkean stressitason työlle (high-strain job) on ominaista työntekijän suureksi koetut 
työvaatimukset ja vähäiseksi koetut omat vaikutusmahdollisuudet työhön. Epätasapainon seu-
rauksena työntekijän riski saada psyykkisiä ja fyysisiä oireita lisääntyy. Aktiiviselle työlle (active 
job) on myös ominaista suuret työvaatimukset, mutta myös suureksi koetut omat vaikutusmah-
dollisuudet. Tällöin työntekijä voi kokea hallitsevansa tilannetta oppimalla uutta ja kehittämällä 
uusia työnteon malleja. Matalan stressitason työlle (low-strain job) on ominaista vähäiseksi koetut 
vaatimukset ja suuret vaikutusmahdollisuudet. Passiivisessa työssä (passive job) sekä vaatimukset 
että vaikutusmahdollisuudet ovat matalat. Malliin myöhemmin sisällytetty sosiaalinen tuki sekä 
myös johtaminen vaikuttavat suuresti eri tilanteissa. 

Myös J. Richard Hackmanin ja Greg R. Oldhamin (1976) Työn piirteet -teorian mukaan 
työntekijän sisäistä työmotivaatiota nostaa, jos (a) työn kokee henkisesti merkityksellisenä, jolloin 
ainakin yksi seuraavista toteutuu: työ on monipuolista, työ muodostuu enemmän kokonaisuudesta 
kuin yhdestä palasta jotakin kokonaisuutta tai työ on merkityksellistä, (b) työ on itsenäistä ja 
(c) työssä saa paljon palautetta. Mallin mittaamiseen on kehitetty Job Diagnostic Survey -kysely 
(Hackman & Oldham 1975), joka on myös suomalaisissa tutkimuksissa paljon käytetty (kuten 
Sinervo 2000, Pekkarinen ym. 2004). 

Hoidon ja palvelun laatua voidaan parantaa toimilla, jotka liittyvät joko suorasti tai epäsuo-
rasti henkilöstöön ja henkilöstön hyvinvointiin (Marine ym. 2006, Lavoie-Tremblay ym. 2005). 
Marinen ym. (2006) Cochrane-katsauksen mukaan hoitohenkilökunnan työstressiä voidaan 
vähentää yksilöihin ja organisaatioon kohdistuneilla interventioilla. yksilökohtaisia interventioita 
ovat kognitiivis-behavioraaliset menetelmät yhdistettynä mahdollisesti rentoutusharjoituksiin. 
Työkohtaisia interventioita työuupumuksen, stressin ja fyysisen oireilun vähentämiseen ovat 
muun muassa tiedonvaihdon ja hoitotapojen muutokset (myös Ruotsalainen 2007).     

Myös Lavoie-Tremblay ym. (2005) nimeävät kolmenlaisia ehkäiseviä interventiota, joilla 
voidaan parantaa työtä ja työntekijöiden hyvinvointia ja siten toiminnan laatua. Ensimmäisenä 
ovat toimenpiteet, jotka kohdistuvat työn rasitustekijöiden vähentämiseen, toisena ovat toimenpi-
teet, joiden pyrkimyksenä on lisätä työntekijöiden kykyä selvitä muutoksen kanssa ja kolmantena 
toimenpiteet oirehtivien työntekijöiden hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi. Tutkimusten mukaan 
ensimmäisenä mainitut, työoloihin pureutuvat interventiot ovat näistä tehokkaimpia (Lavoie-
Tremblay ym. 2005). 
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Palvelujen yhteensovittaminen henkilöstön näkökulmasta  
Palvelujen yhteensovittaminen merkitsee henkilöstölle heidän työnsä uudelleen järjestämistä. 
Työn uudelleen järjestelyllä on todettu olevan vaikutusta henkilöstön viihtyvyyteen, työmotivaa-
tioon ja itsearvioituun suorituskykyyn (Bond & Bunce 2001). Parhaimmillaan se lisää työntekijöi-
den osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia, vähentää työrasitusta ja lisää työtyytyväisyyttä. 

Palvelujen yhteensovittamisen interventiotutkimukset voidaan karkeasti jaotella kolmeen. 
Tutkimusten kohteena voivat olla työn kehittämisen ja uudelleen organisoinnin vaikutukset 
yleensä (Petterson & Arnetz 1998, Bond & Bunce 2001, Denton ym. 2002b), case/care mana-
gement -intervention vaikutukset (Rahm Hallberg & Kristensson 2004, Gravelle ym. 2007) tai 
koulutuksellisen intervention vaikutukset henkilöstöön (Petterson ym. 2006). 

Bond ja Bunce (2001) arvioivat, voiko työn uudelleen organisointi vähentää stressin ko-
kemuksia lisäämällä työntekijöiden työn hallintaa. Työn uudelleen organisoinnilla tarkoitettiin 
työn uudelleen aikatauluttamista, työn rakenteellisia järjestelyjä, henkilöiden välisiä yhteyksiä 
ja johtamisen tyyliä. Työn uudelleen organisointi muuttaa organisaatiota pyrkimyksenä lievittää 
stressin aiheuttamia haittoja, kuten henkistä sairastumista, työtyytymättömyyttä, sairauspoissa-
oloja ja heikkoa työssä suoriutumista. Tulosten mukaan toimintatutkimuksellinen interventio 
merkittävästi paransi työntekijöiden henkistä terveyttä, vähensi sairauspoissaoloja ja työssä 
suoriutumista yhden vuoden seurannan aikana. 

Denton ym. (2002b) tutkivat työn uudelleen organisoinnin vaikutuksia kotihoidon työnteki-
jöiden työstressiin ja työtyytymättömyyteen. Kotihoidon työntekijät kokivat työnsä stressaavaksi. 
Vastaajista puolet arvioi työnsä jonkin verran stressaavaksi ja kolmannes stressaavaksi tai hyvin 
stressaavaksi. yli puolet vastaajista oli tyytyväisiä työhönsä, viidennes hyvin tyytyväisiä ja kym-
menen prosenttia oli joko tyytymättömiä tai hyvin tyytymättömiä. Kotihoidon työntekijät kärsivät 
jatkuvasti lisääntyneestä työnkuormituksesta, stressistä, turhautumisesta ja ei-korvatuista ylitöistä 
sekä yhä lisääntyneistä kirjaamistehtävistä. Tutkimus osoitti selvästi, että vertaistuen saanti on 
yhteydessä työtyytyväisyyteen. Vertaistuki vähensi myös työhön liittyvää stressiä. 

Gravelle ym. (2007) tutkivat case management -mallin (Evercare) vaikutuksia ikääntyneiden 
hoitoon yhdeksässä yksikössä Iso-Britanniassa. Pilottihankkeessa oli mukana ikääntyneitä, joilla 
oli suuri riski joutua suunnittelematta päivystyspoliklinikalle. Asiantuntijasairaanhoitaja teki yk-
silöllisen hoitosuunnitelman asiakkaan, lääkärin ja muun henkilökunnan kanssa, ja asiakkaiden 
vointia myös seurattiin. Toteutetulla interventiolla ei todettu mittauksissa olevan vaikutuksia 
päivystyspoliklinikalle joutumisiin, sairaansijapäiviin tai kuolleisuuteen. Sen sijaan lääkityksen 
muuttamiseen, hoidon koordinointiin ja hoitoon pääsyyn sillä oli vaikutuksia. Sairaanhoitajat 
arvioivat intervention parantaneen asiakkaiden toimintakykyä ja elämänlaatua sekä ehkäisseen 
sairaalaan joutumisia. Koska case management toimintamallilla ei ollut tavoiteltua päävaikutusta 
eli sairaalaan joutumisten vähennyksiä, niin tutkijat sen vuoksi kritisoivat Iso-Britanniassa kes-
kustelun alla olevaa community matron -mallia, jonka periaatteet olisivat lähes samat kuin case 
management -mallissa. 

Hasson (2006, Arnetz & Hasson 2007) kuvasi vanhustyössä toimiville hoitajille suunnatun 
koulutuksellisen intervention kehittämistä, toteuttamista ja arviointia. Interventiona oli työka-
lupakin tekeminen hoitajien esiin nostamista tiedon puutteista. Väitöstutkimuksen tutkimusase-
telma oli prospektiivinen ja kontrolloitu. Tulosten mukaan hoitajien itse arvioima pätevyys ja 
psykososiaalinen työympäristö, mukaan lukien työtyytyväisyys ja työstressin hallinta, paranivat 
koekunnissa merkittävästi verrattuna vertailuryhmään. Palvelun laadussa ei tapahtunut muutoksia 
asiakkaiden eikä heidän omaistensa arvioimana. Johtopäätöksenä tutkija toteaa, että koulutuk-
sellisella työkalupakilla on myönteisiä vaikutuksia kotihoidon ja vanhainkodin työntekijöiden 
osaamiseen ja psykososiaaliseen ympäristöön. 
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Petterson ym. (2006) arvioivat koulutuksellisen intervention vaikutuksia ikääntyneiden 
hoitoon 12 hoitoyksikössä yksilö-, yksikkö- ja organisaatiotasolla. Tutkijoiden mukaan Karasekin 
malli soveltuu empowerment-ajatteluun, koska työntekijän vaikutusmahdollisuuksien vahvistami-
nen alentaa stressin kokemusta ja lisää työtyytyväisyyttä voimaantumisen (empowerment) kautta. 
Interventio toteutui kolmena vaiheena. Ensimmäisessä vaiheessa geriatrian ja kasvatustieteen 
opettajat pitivät 60 tunnin koulutuksen, jonka aiheina olivat hoidon laatu ja etiikka sekä työn 
laatu. Lisäksi koulutukseen kuului harjoittelutuokioita. Koulutukseen valittiin haun perusteella 
osallistujat. Heidät nimettiin koulutukseen suoritettuaan innovaatiojohtajiksi. Innovaatiojohtajat 
ja heidän lähiesimiehensä muodostivat organisaation tukiverkoston. 

Petterssonin ym. (2006) tutkimuksen toisessa vaiheessa innovaatiojohtajat nimettyinä ohjaa-
jina omissa työyksiköissään muodostivat työyksiköihinsä osaamispiirejä muiden kouluttamiseen. 
Kolmannessa vaiheessa työyksikkökohtaisia parannuksia sovellettiin yhä laajemmin paikallisella 
tasolla. Tutkijat eivät osallistuneet intervention toteuttamiseen, vaan arvioivat intervention vaiku-
tuksia ennen ja jälkeen -asetelmalla. Päätulosmittareina intervention vaikutusten selvittämiseen 
olivat työn kuormitus, henkilöstön voimavarat esim. tuki, työn hallinta ja oppiminen, terveydentila 
ja hyvinvointi, terveyteen liittyvät voimavarat esim. selviytyminen ja itsearvostus ja hoidon laatu. 
Interventio nosti kotihoidon työntekijöiden ammatillista vaikutusvaltaa vahvistamalla heidän 
resursseja ja tarjosi heille mahdollisuuden osallistua työhön liittyvien ongelmien ratkaisuun.  

Palvelujen yhteensovittamisen toimenpiteet ovat sosiaalisesti monimutkaisia ja laajoja hank-
keita (Wolff 2001, Lindsey 2004). Niinpä myös niiden arviointi on haastava tehtävä. Kehittämistyö 
kohdistuu usein yksilön sijasta ryhmiin eivätkä ryhmässä havaitut merkittävätkään muutokset 
ole suoraan yleistettävissä muihin ympäristöihin (Victora ym. 2004). Sosiaalisesti monimut-
kaisten interventioiden asetelmat rikkovat tiukasti satunnaistettujen ja kontrolloitujen kokeiden 
(randomized controlled trial RCT) oletuksia, joissa edellytetään intervention tarkkaa kuvausta, 
edustavaa otosta ja väliin tulevien muuttujien kontrollointia. Sosiaalisesti monimutkaisissa 
kehittämisinterventioissa nämä eivät ole mahdollisia. Niinpä tulokset jäävät tiukan tieteellisesti 
arvioituna epätarkoiksi ja vaikeasti hyödynnettäviksi. Wolffin (2001) mukaan RCT-malleja ei 
kuitenkaan ole syytä kokonaan hylätä sosiaalisesti monimutkaisen interventioiden yhteydessä. 
Wolff (2001) suosittaa RCT-mallin soveltamista kontekstuaalisella arvioinnilla ja valitsemalla 
useita tutkimusyksikköjä. Nämä lisäävät ko. interventiotutkimusten tulosten luotettavuutta ja 
yleistettävyyttä. 

Tässä osatutkimuksessa raportoitava PALKO-mallin toimeenpano on työn uudelleen järjestä-
miseen liittyvä kehittämistoimenpide. Mallin tavoitteena oli parantaa kotihoidon ja kotiutumiseen 
yhteydessä olevien perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen keskinäistä 
yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä asioiden konkreettista sopimista tukemaan ikääntyneen asiakkaan 
joustavaa siirtymistä kodista sairaalaan ja sairaalasta kotiin sekä kotona selviytymistä.
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3 TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tavoitteena on kuvata kotihoidon henkilöstön työn, työtyytyväisyyden ja palvelujen laadun 
muutokset PALKO-hankkeen aikana työntekijöiden arvioimana. Päätulosmuuttujat ovat tie-
donkulku ja yhteistyö, työn hallinta, työn kuormitus, työtyytyväisyys, työntekijän voimavarat ja 
palvelujen laatu (kuvio 1). Tässä raportoitavat muutokset voivat olla PALKO-mallin toimeenpa-
non vaikutuksia. Tämän arviointi vaatii tehtyä syvempää analyysia ja niinpä mallin vaikutukset 
raportoidaan toisessa julkaisussa. 

KUVIO 1. Tutkimuksen päätulosmuuttujat

Vastausta haetaan seuraaviin kysymyksiin: 
1.  Miten kotiutumiseen ja kotihoitoon liittyvä tiedonkulku ja yhteistyö muuttuivat hankkeen 

aikana?
2.  Miten kotihoidon henkilöstön työn hallinta muuttui hankkeen aikana? 
3.  Miten kotihoidon henkilöstön kokema työn kuormitus muuttui hankkeen aikana?
4.  Miten kotihoidon henkilöstön työtyytyväisyys muuttui hankkeen aikana?
5.  Miten kotihoidon henkilöstön voimavarat muuttuivat hankkeen aikana?
6.  Miten työyksikön palvelujen laatu muuttui hankkeen aikana?

Interventio Työn piirteet LopputulosTyöntekijän reaktiot

Tiedon kulku
Yhteistyö
Työn hallinta
Työn kuormitus

PALKO-malli Työtyytyväisyys Palvelujen laatu
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4 PALKO-MALLI JA SEN TOIMEENPANO  

PALKO-malli ja sen toimeenpano kuvataan tiivistettynä seuraavaksi. Niistä voi lukea tarkemmin 
hankkeen julkaisuista (Perälä & Hammar 2003, Perälä ym. 2004, Perälä ym. 2005, Perälä ym. 
2006, Hammar ym. 2007). 

Mallin sisältö

PALKO-mallin prototyyppi kehitettiin yhteen kuntaan vuosina 1998 ja 1999. Kehittäjinä olivat 
kunnan kotipalvelun (n = 46) ja kotisairaanhoidon (n = 12) työntekijät sekä Stakesin tutkijat. 
Malli sisältää käytäntöjä ja menetelmiä, jotka edistävät tiedon esteetöntä ja viiveetöntä siirtymistä 
työntekijöiden, asiakkaiden ja tarvittaessa heidän omaistensa välillä sekä työ- ja toimintayksiköstä 
toiseen, asiakkaan hoitokokonaisuuden koordinointia ja yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä 
sekä kotihoidon työn hallintaa. Mallin tavoitteena on edistää ikääntyneen asiakkaan onnistunutta 
ja joustavaa siirtymistä kodista sairaalaan ja sairaalasta kotiin sekä kotona selviytymistä. 

PALKO-mallin kuntakohtaiseen toimeenpanoon kehitettiin oma osallistava menetelmä 
(Perälä & Hammar 2003). Menetelmä sisältää käytännönläheisesti ohjeistetun nykytilan arvioin-
nin (= mallin arviointikriteereihin perustuva lomake), tavoitteiden asettelun (= geneerisen 
mallin räätälöinti) ja tarvittavien ratkaisujen ja keinojen hakemisen sekä muutossuunnitelman 
laadinnan ja mallin juurruttamisen jatkuvaksi toiminnaksi. Menetelmän avulla PALKO-mallin 
prototyyppi voidaan räätälöidä paikallisiin tarpeisiin omaehtoisena tai tuettuna toimintana. 
Menettely tukee käytännön toteuttamisen prosessia. Prosessiin kuuluvat asiakkaan hoitopolun 
kuvaaminen, hoitopolussa esiintyvien ongelmien tunnistaminen, ratkaisujen etsiminen tunnistet-
tuihin ongelmiin, muutoksen ja juurruttamisen suunnittelu sekä uuden käytännön kuvaaminen, 
kokeilu ja arviointi.

Kehittämistyö kunnissa  

Kehittämistyön alussa koekunnat nimesivät kuntansa projektikoordinaattorin ja projektiryhmän. 
Sen jälkeen projektiryhmä nimesi pienryhmät ja avainhenkilöt kotipalveluun, kotisairaanhoitoon 
ja sairaalaan. Projekti- ja pienryhmissä oli edustajia perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon yksiköistä sekä kolmannelta sektorilta eri ammattiryhmistä ja eri päätöksentekotasoilta. 
Projektikoordinaattori ja avainhenkilöt olivat toimeenpanon tukihenkilöitä. 

Pienryhmät kuvasivat ikääntyneiden kotihoidon tiedonkulun ja yhteistyökäytäntöjen ny-
kytilan, määrittelivät tiedonkulun ja yhteistyön ongelmat palvelujen rajapinnoissa sekä esittivät 
tuotoksensa projektiryhmälle. Ongelmien määrittelyä varten pienryhmillä oli käytössään mallin 
prototyyppi, mallista johdetut kriteerit sekä kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja terveyskeskuksen 
vuodeosaston tekemät nykykäytännön arvioinnit. 

Nykytilan kuvauksen jälkeen pienryhmät tekivät muutossuunnitelman, jossa esitettiin ta-
voitteet, keinot, vastuuhenkilöt sekä toteutuksen ja arvioinnin aikataulu. Suunnittelun tuotoksena 
syntyi kaksi dokumenttia, paikallinen PALKO-malli ja muutossuunnitelma uuteen käytäntöön 
siirtymiseksi. Muutossuunnitelma käsiteltiin ja hyväksyttiin projektiryhmässä. Muutosten kes-
keisin toimeenpanovastuu oli työyksiköiden johtajilla. Projektiryhmän jäseniä oli nimetty vas-
tuuhenkilöiksi kaikilta toimija- ja päätöksentekotasoilta. Projektikoordinaattori ja avainhenkilöt 
sekä pienryhmät olivat toimeenpanon tukihenkilöitä. Stakesin tutkijat olivat tarvittaessa konsul-
toitavissa. Toimeenpanon tueksi järjestettiin toimeenpanokoulutusta ja tehostettua tiedotusta.
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Projektin käytännön mukaan projekti- ja pienryhmät itse arvioivat tavoitteiden saavuttamista 
ja toimeenpanon etenemistä. Toimintatutkimukseen perustuva kehittämisote sisälsi määrävälein 
tapahtuvaa mallin ongelmien uudelleen määrittelyä, tavoitteiden uudelleen asettelua ja toimeen-
panosuunnitelman muuttamista tarpeen mukaan arvioinnin perusteella. 

PALKO-hankkeessa kaikki palveluketjun osapuolet eri organisaatioista olivat saman pöydän 
ääressä ja sopivat käytännöistä. Projektiryhmät suunnittelivat, miten toiminnan ylläpitäminen 
ja kehittäminen jatkossa toteutetaan ja kuka vastaa toiminnan koordinoinnista. Tutkijat kävivät 
kussakin kunnassa neljä kertaa ja järjestivät työkokouksia Stakesissa. Työkokouksissa käsiteltiin 
kuntakohtaisia PALKO-malleja ja muutossuunnitelmia. Osallistujat saivat vertaistukea ja -tie-
toa toisiltaan ja kommentteja tutkijoilta. Kukin sai etukäteen kaikkien kuntien kuntakohtaiset 
PALKO-mallin luonnokset sekä tutkimustuloksia lähtötilanteen arvioinneista kuntakohtaisina 
vertailuina. Työkokouksessa ohjeistettiin myös projektin seuraavaa vaihetta, uuden käytännön 
kehittämistä.

Mallin vaikutusten arviointi  

PALKO-mallin toimeenpanon arviointiin rakennetussa asetelmassa (kuvio 2) hyödynnettiin aiem-
pien osavaiheiden tuloksia (Perälä ym. 2003). Kuntia kaltaistettiin asukasmäärän, hoitoepisodin 
ja kotoa sairaalaan tulleiden ja sieltä kotiutuneiden osuuden sekä kuntien sosiaali- ja terveys-
palveluiden rakenteen mukaan. Tutkimukseen valittiin 22 kuntaa. Kuntien määrä ja otoskoko 
perustuivat kahden lopputulosmuuttujan perusteella tehtyihin voimalaskelmiin. Nämä olivat 
terveyspainotteinen elämänlaatu ja kotiutumisen onnistuminen. 

Asetelman mukaisesti lähtömittaus tehtiin vuonna 2001 valittuihin 22 kuntaan (asiakkaat, 
läheiset ja henkilöstö). Sen jälkeen kunnista 11 satunnaistettiin koekunniksi ja 11 vertailukun-
niksi. PALKO-malli toimeenpantiin koekunnissa syksyn 2001 ja kevään 2002 välisenä aikana. 
Pääperiaatteena oli, että kehittämisen tuli olla tavanomaista työtoimintaa ja että kehittämistyössä 
olivat mukana johtajat ja työntekijät yhdessä. Kehittämistyöhön osallistuivat kaikki ne, joiden 
työ oli kehittämisen kohteena. 

Seurantamittaukset (asiakkaiden seurantakyselyt, läheiset ja henkilöstö) tehtiin vuosina 
2002–2003. PALKO-mallin vaikutuksia arvioidaan asiakkaan, omaisten ja henkilöstön näkö-
kulmasta (Perälä ym. 2003). Aineistoa kerättiin potilashaastatteluilla (n = 770), läheiskyselyillä, 
työntekijäkyselyillä (kotipalvelu, kotisairaanhoito, sairaala), potilasasiakirjoista, kokouspöytä-
kirjoista, tilastoista, rekistereistä ja muista dokumenteista. PALKO-hankkeen tutkimusasetelma 
on kuviossa 2. 
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KUVIO 2. PALKO-hankkeen tutkimusasetelma (lihavoituna tämän osatutkimuksen tulosmuuttujat)

INTERVENTIO O LETETUT VAIKUTUSKO HTEET

Lähde: Perälä ym. 2003

Paikallisen PALKO-mallin
kehittäminen:

Jaetut tavoitteet ja sopimukset
toimintakäytännöistä rajapinnoissa

Välineet tiedon siirtoon

Palveluohjaus ja moniammatillinen
tiimi

Mallin siirtämisen tuki:

Tavoitelähtöinen pilottimalli
kriteereineen

Kehittämismetodi:
Ohjattu prosessi

Systemaattininen tuki

Muutokset

Yhteistyö- ja tiedon-
kulkukäytännöt

Informaation
välittäminen

Kotiutumiskäytännöt
(ennakoiva)

Hoidon jatkuvuus

Asiakkaiden
osallistuminen
päätöksentekoon

Potilaiden/asiakkaiden
•   kotona selviytyminen
•   elämän ja hoidon laatu
•   kuolleisuus
•   uusintakäynnit
•   tyytyväisyys palveluihin

Omaishoitajien
•   elämän laatu
•   hoidon kuormittavuus
•   tyytyväisyys

Henkilöstön
•   yhteistyö ja tiedonkulku
•   työn hallinta
•   työn kuormitus
•   työtyytyväisyys
•   voimavarat
•   palvelujen laatu

Kustannukset
Palvelujen käyttö

Soveltuvuus
Toimeenpanon onnistuminen

Kustannusvaikuttavuus
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5 AINEISTON KERUU JA MENETELMÄT 

Mittarit 

Kotihoidon henkilöstön kyselylomakkeen (liite 1) kehitti Stakesissa nelihenkinen tutkimusryh-
mä (Sarvi 2004). Kyselylomakkeessa oli sekä aiemmin testattuja mittareita että hanketta varten 
laadittuja kysymyksiä (Pöyry & Perälä 2003, Sarvi 2004). Kyselylomakkeen arvioivat hankkeen 
projektiryhmä, kolme kotipalvelun ja yksi kotisairaanhoidon työntekijä. 

Tiedonkulkua ja yhteistyötä kartoittavat osiot laadittiin tätä tutkimusta varten. Niissä ky-
syttiin yhteistyötä ja sen riittävyyttä (kuusi osiota) toimipisteen ja sairaalan sekä kotipalvelun ja 
kotisairaanhoidon välillä ja yhteistyön useutta (päivittäin - ei juuri koskaan) eri organisaatioiden 
välillä. 

Työkuormitusta kysyttiin yhdellä kysymyksellä ”Arvioi, missä määrin nykyinen työsi kuor-
mittaa sinua?” Vastausvaihtoehdot vaihtelivat 5-portaisessa Likert-asteikossa vaihtoehdosta 
”erittäin vähän” vaihtoehtoon ”erittäin paljon”. 

Työn hallintaa kysyttiin mukailluilla työn hallinnan (decision latitude) kysymyssarjoilla 
(Karasek 1979, Karasek & Theorell 1990). Työn vaatimuksia ei kysytty. Vaikutusmahdollisuuk-
sia (decision authority, task authority, autonomy) kysyttiin kuudella osiolla; miten voi vaikuttaa 
työtehtäviin, siihen missä järjestyksessä työn tekee, työtahtiin, työmenetelmiin, työnjakoon ja 
työmenetelmien hankintaan. Osioista muodostetun summamuuttujan Cronbachin alfa oli 0.76 
vuonna 2001 ja 0.78 vuonna 2003. Kykyjen käyttöä (skill utilization/discretion, task variety) 
kysyttiin kuudella osiolla. Niissä kysyttiin ikääntyneiden parissa työskentelystä ja siihen vaadit-
tavista kyvyistä, kuten uusien asioiden oppimisesta, luovuudesta, pitkälle kehittyneistä taidois-
ta, samanlaisina toistuvista tehtävistä sekä mahdollisuudesta tehdä erilaisia asioita ja kehittää 
vastaajalle ominaisia kykyjä. yksi osio poistettiin osiosummakorrelaation perusteella. Poistettu 
osio oli ”Ikääntyneiden parissa työskentely pitää sisällään paljon samanlaisina toistuvia tehtäviä.” 
Osio korreloi heikosti muiden osioiden kanssa ja laski Cronbachin alfaa. Jäljellä olevista osiois-
ta muodostetun summamuuttujan Cronbachin alfa oli 0.78 vuoden 2001 mittauksessa ja 0.81 
vuoden 2003 mittauksessa. 

Työtyytyväisyyttä kysyttiin Hackmanin ja Oldhamin (1976, myös Elo 1989) mittarilla. Mit-
tariin sisältyi kuusi osiota. Osioista yhteenlasketun summamuuttujan Cronbachin alfa oli 0.81 
vuoden 2001 mittauksessa ja 0.83 vuoden 2003 mittauksessa. 

Työntekijöiden voimavaroja kysyttiin muuttujilla, jotka liittyivät terveydentilaan ja työkykyyn, 
osaamiseen (tiedot, taidot ja valmiudet, kehittymismahdollisuudet), muutoksen suhtautumiseen, 
sosiaalisen tuen saantiin ja elämään tyytyväisyyteen (Tuomi 1995, Vahtera 1993). 

Palvelujen laatua kysyttiin osin aiemmin laadituilla kysymyssarjoilla (Räikkönen & Perälä 
2003). Ensinnäkin, asiaa kysyttiin yhdellä kysymyksellä ”Millaiseksi arvioit toimipisteesi palve-
lujen laadun yleensä?” (erittäin huono-erittäin hyvä). Työntekijöiden arvioima laatu tarkoittaa 
työntekijöiden näkemystä palvelun kyvystä vastata asiakkaiden tarpeita ja työntekijöiden kykyä 
toteuttaa toimenpiteitä, joiden uskotaan olevan välttämättömiä asiakkaille (Vaarama ym. 2004). 
Lisäksi palvelujen laatua kartoitettiin 14 kysymyksillä asiakkaan hoidon ja palvelujen laadun 
toteutumisesta, kuten tavoitettavuudesta, sovittujen aikojen kiinnipitämisestä, kohtelusta ja 
hoitoon käytetystä ajasta. Samoin tiedusteltiin yhdeksällä kysymyksellä asiakkaiden palvelujen 
laatua vaikeuttavista rakenteellisista, henkilökuntaan liittyvistä tai ammattiryhmien välisiin 
eroihin liittyvistä tekijöistä.   

Taustatietoina kysyttiin demografisten tietojen (kuten ikä ja sukupuoli) lisäksi työhön liit-
tyviä tietoja. Niitä olivat toimipiste, työsuhde, työkokemus, kotipalveluun tai kotisairaanhoitoon 
käytetty aika ja asiakkaiden määrä päivittäin. 
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TAULUKKO 1. Summamuuttujat, osioiden lukumäärä ja Cronbachin alfa

Summamuuttuja Osiot 
n

Cronbachin alfa

2001 200�

Työn hallinta
Vaikutusmahdollisuudet 6 0.76 0.78
Kykyjen käyttö 5 0.78 0.81

Työtyytyväisyys � 0.�1 0.��

Voimavarat
Tiedot 8 0.85 0.82
Taidot 10 0.90 0.90
Valmiudet 11 0.88 0.89
Kehittymismahdollisuudet 18 0.91 0.90
Tuki työtovereilta 4 0.86 0.83
Tuki lähimmältä esimieheltä 4 0.92 0.81
Tuki perheeltä 2 0.82 0.83
Elämään tyytyväisyys 2 0.86 0.86

 
Työn hallintaa, työtyytyväisyyttä ja työntekijän voimavaroja mittaavista osioista tehtiin sum-

mamuuttujat osiosumma-analyysilla tarkastelemalla kunkin osion vaikutusta summamuuttujassa 
(taulukko 1). Jos osio selkeästi huononsi Cronbachin alfaa, niin osio poistettiin. Muodostettujen 
summamuuttujien Cronbachin alfa-arvot olivat hyviä tai erittäin hyviä osoittaen hyvää sisäistä 
johdonmukaisuutta ja siten luotettavuutta. Muut päämuuttujat eli tiedonkulku ja yhteistyö, 
työkuormitus ja palvelujen laatu olivat luokitteluasteikollisia ja niitä tarkasteltiin frekvenssi- ja 
prosenttijakaumina.

Tutkimusmuuttujat on listattu liitetaulukossa 1.

Aineisto  

Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla koe- ja vertailukuntien kotihoidon työntekijöiltä vuosina 
2001 ja 2003 (kuvio 3). Ensimmäinen kysely tehtiin 17.4.2001–13.7.2001. Kyselylomake lähe-
tettiin 1 878 kotihoidon työntekijälle 22 kunnassa. Se postitettiin 19 kunnassa työntekijöiden 
kotiosoitteisiin ja kolmessa kunnassa jaettiin toimipisteiden postiosoitteisiin työntekijöiden ni-
millä varustetuissa kirjekuorissa (Sarvi 2004). Kyselyyn vastasi 1 183 työntekijää (koekunnat n = 
690, vertailukunnat n = 493). Toinen kysely tehtiin 19.8.2003–15.9.2003. Kysely lähetettiin 2 032 
kotihoidon työntekijälle. Kyselyyn vastasi 1 291 työntekijää (koekunnat n = 705, vertailukunnat 
n = 586). Vastausprosentti molemmissa kyselyissä oli 63. 

Mukana olevat kunnat ja vastaajaprosentit kunnittain on esitetty taulukossa 2. Vastaajien 
kuntakohtainen prosenttiosuus vuonna 2001 vaihteli yhdestä prosentista 28 prosenttiin ja vas-
taavasti vuonna 2003 kahdesta prosentista 21 prosenttiin. 
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KUVIO 3. Aineiston keruu

TAULUKKO 2. Vastaajamäärät (%) kunnittain

Kuntatyyppi Kunnat 2001 200�

Koekunnat Heinola 6 7
Kangasala 5 7
Kuopio 18 17
Lahti 28 21
Porvoo 11 11
Rauma 6 10
Savonlinna 11 11
Seinäjoki 6 6
Sodankylä 1 2
Uusikaupunki 4 4
Vihti 3 3
Yhteensä % (n) 100 (690) 100 (705)

Vertailukunnat Anjalankoski 5 5
Hanko 3 4
Hollola 6 8
Hämeenlinna 12 11
Joensuu 14 15
Kotka 16 17
Kouvola 19 15
Raisio 4 4
Rovaniemen mlk 6 6
Salo 9 8
Ylöjärvi 5 5
Yht. % (n) 100 (493) 100 (586)

Kunnissa oli meneillään monia tutkimus- ja kehittämishankkeita samanaikaisesti PALKO-
hankkeen kanssa vuosina 2001–2003 (liitetaulukko 2). yleisimpiä hankkeita olivat henkilöstön 
koulutus (vastaajista 60 %), asiakaslähtöisen tavan kehittäminen (59 %) ja tietotekniset yhteydet 
(54 %). Koekunnissa oli meneillään useammin henkilöstökoulutuksen (koekunnat 64 % vs. ver-
tailukunnat 54 %, p = 0.054) ja tutkimustyön hankkeita (koekunnat 29 % vs. vertailukunnat 18 %, 
p = 0.054) mutta vähemmän tietoteknistä koulutusta (koekunnat 51 % vs. vertailukunnat 57 %, 
p = 0.054) vertailukuntiin verrattuna. Kaikkinensa 1–3 prosentin mielestä meneillään olleilla 
muilla tutkimustyön hankkeilla oli suuri vaikutus hoidon ja palvelujen saumattomuuteen. Sen 
sijaan 19–26 prosentin mielestä, etenkin vertailuryhmässä koeryhmään verrattuna (p = 0.000), 
hoidon ja palvelujen saumattomuuteen vaikuttivat suuresti tietotekniset hankkeet.     

I kysely 2001
n = 1 878

vastasi
n = 1 183

ei vastannut
n = 695

koekunnat
n = 690

vertailukunnat
n = 493

II kysel y 2003
n = 2 032

vastasi
n = 1 291

ei vastannut
n = 741

koekunnat
n = 705

vertailukunnat
n = 586
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Menetelmät 

Aineisto analysoitiin SPSS for Windows 14.0. -ohjelmalla. Analyysissa käytettiin tilastollisia pe-
rusmenetelmiä. Muuttujille laskettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumat tai sijainti- ja hajontaluvut 
muuttujan mitta-asteikon mukaan. Jakaumat esitetään ristiintaulukoimalla siten, että ryhmitte-
levänä muuttujana on kuntamuuttuja (1 = koekunta, 2 = vertailukunta). Jatkuvien muuttujien 
sijainnin tunnuslukuna käytettiin keskiarvoa ja hajontalukuna keskihajontaa (SD). 

Aineisto analysoitiin kolmena vaiheena. Ensin tarkasteltiin koe- ja vertailuryhmän välisiä 
eroja lähtötasolla, sitten kummankin ryhmän sisäisiä muutoksia mittauskertojen välillä ja vii-
meiseksi koe- ja vertailuryhmän välisiä eroja loppumittauksessa verrattuna lähtötilanteeseen. 
Analyysimenetelmien valintaan vaikutti se, että analysoidut kahden mittauskerran muuttujat ja 
niiden mittarit olivat samat, mutta mittauskertojen havaintoyksiköt eivät kaikki olleet samoja. 

Luokitteluasteikollisten muuttujien tilastolliset erot koe- ja vertailukunnittain testattiin Khiin 
neliötestillä ja kontingenssikertoimella. Keskiarvojen tilastolliset erot koe- ja vertailukunnittain 
arvioitiin riippumattomien otosten testillä. Parittaisten otosten t-testillä testattiin kuntakohtais-
ten keskiarvojen muutokset. Testissä tarkistettiin muuttujien likimääräisen normaalijakauman 
olemassaolo. Testin käytön mahdollisti myös tutkimuksen suuri kohdejoukko. Kummankin 
kuntaryhmän sisäiset muutokset tutkittiin vertailemalla frekvenssi- ja prosenttijakaumia tai kes-
kiarvoja alku- ja loppumittauksen välillä. Muutokset kuvataan alku- ja loppumittauksen välisenä 
erotuksena. Tuloksia tarkastellaan työntekijätasolla ja kuntaryhminä (vrt. Söderfeldt ym. 1996, 
Söderfeldt ym. 1997, De Jonge ym. 1999a, De Jonge ym. 1999b). Lisäksi päämuuttujia tarkas-
tellaan kunnittain siten, että kaikki 22 kunnalle laskettiin yksilötason tiedoista kuntakohtainen 
keskiarvo. Työyksikkötason tietoja ei ole ollut käytettävissä.
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6 KOHDERYHMÄ

Vuoden 2001 kyselyssä koe- ja vertailukuntien vastaajien välillä ei ollut eroja sukupuolen, si-
viilisäädyn, koulutuksen ja tehtävänimikkeen suhteen (taulukko 3). Lähes kaikki olivat naisia 
(99 %), naimisissa (koekunnat 76 % vs. vertailukunnat 79 %), käyneet kansa- tai kansalaiskoulun 
tai keski- tai peruskoulun (82 % vs. 83 %) ja tehtävänimikkeeltään kodinhoitajia, kotiavustajia tai 
kotipalveluohjaajia (68 % vs. 63 %). Eroja ryhmien välillä oli toimipisteen (p = 0.000), työsuhteen 
laadun (p = 0.001), iän (p = 0.001), nykyisessä tehtävässä kerätyn työkokemuksen (p = 0.006) ja 
kotipalveluun käytetyn ajan (p = 0.001) osalta. Koekuntien vastaajat edustivat enemmän yhdis-
tettyä kotihoitoa (53 % vs. 23 %) ja olivat useammin vakinaisessa työsuhteessa (90 % vs. 83 %) 
vertailukuntien vastaajiin verrattuna (taulukko 3). Koekuntien vastaajat olivat keskimäärin van-
hempia kuin vertailukuntien vastaajat (taulukko 4). Koekuntien vastaajien keski-ikä oli 46 vuotta 
(SD 8.74) ja vertailukuntien vastaava 44,2 vuotta (SD 9.49). Molemmissa ryhmissä iän vaihtelu oli 
20 vuodesta 63 ikävuoteen. Koekuntien vastaajat olivat työskennelleet nykyisessä työtehtävässä 
keskimäärin 12,0 vuotta ja vertailukuntien vastaajat 10,7 vuotta. Koekuntien vastaajat käyttivät 
työajastaan 85 prosenttia kotipalveluun ja vastaavasti vertailukuntien vastaajat 90 prosenttia. 

Vuoden 2003 kyselyssä koe- ja vertailukunnat poikkesivat toisistaan toimipisteen (p = 
0.004), tehtävänimikkeen (p = 0.017), iän (p = 0.001), työkokemuksen (p = 0.001) ja päivittäisen 
asiakasmäärän (p = 0.001) suhteen. Koeryhmästä 34 prosenttia vastaajista työskenteli yhdistetyn 
kotihoidon toimipisteissä, kun taas vertailuryhmästä 26 prosenttia. Koekuntien vastaajista 63 
prosenttia oli tehtävänimikkeeltään kodinhoitajia, kotiavustajia tai kotipalveluohjaajia ja vertai-
luryhmästä 56 prosenttia. Koekuntien vastaajien keski-ikä oli 47,1 vuotta (SD 8.77) ja vertailu-
kuntien vastaava 45,3 vuotta (SD 9.45). Koekuntien vastaajilla oli työpäivän aikana keskimäärin 
6,7 asiakasta ja vertailukunnissa 7,6 asiakasta. 

Vastaajilta kysyttiin myös, miten heidän työaikansa jakautui edellisessä työvuorossa (liite-
taulukko 3). Vastaajamäärät ja työtehtäviin käytetty aika vaihtelivat suuresti. Monien tehtävien 
osalta 95 % luottamusvälit ovat suuret ja vähentävät tehtäviin käytetyn keskimääräisen ajan 
luotettavuutta. Vastanneiden mukaan eniten aikaa yhden työvuoron aikana kului asiakkaan 
hoitoon ja hoivaan kotona (noin viisi tuntia), muiden asiakasryhmien hoitoon (kaksi–kolme 
tuntia) ja työn kehittämiseen (lähes kaksi tuntia). Vuoden 2001 kyselyssä koekuntien vastaajat 
käyttivät vähemmän aikaa asiakkaan hoitoon ja hoivaan kotona (t = -0.067, df = 600, p = 0.05) 
ja kotikäynteihin liittyviin matkoihin (t = -0.34, df = 154, p = 0.001) vertailukuntiin verrattuna. 
Vuoden 2003 kyselyssä koe- ja vertailukuntien välillä ei ollut eroa lähtötilanteeseen verrattuna. 
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TAULUKKO 3. Vastaajien taustatiedot vuosina 2001 ja 2003

Taustatieto 2001 200�
Koekunnat

n = ���–��0

Vertailu-
kunnat

n = ���–���

Koekunnat

n = ���–���

Vertailu-
kunnat

n = ���–���
n % n % p n % n % p

Sukupuoli 0.396
Nainen 685 99 487 99 688 100 570 99

Siviilisääty 0.388 0.224
Naimisissa tai avoliitossa 522 76 384 79 530 77 447 77
Naimaton 52 8 41 8 45 6 47 8
Leski 24 3 11 2 31 4 15 3
Asumuserossa tai eronnut 89 13 53 11 87 13 69 12

Peruskoulutus 0.101 0.215
Kansakoulu tai kansalais-
koulu

317 46 200 41 316 45 238 41

Keskikoulu tai peruskoulu 247 36 206 42 260 38 243 42
Ylioppilastutkinto 120 18 85 17 118 17 96 17

Ammattikoulutus 0.914 0.745
Ei ammattikoulutusta tai 
ammatillinen kurssi

117 17 80 17 103 15 74 13

Oppisopimuskoulutus 130 19 85 18 155 23 133 23
Perustutkinto 268 40 194 40 252 38 220 39
Opistotutkinto 144 21 112 23 136 20 123 22
Korkeakoulututkinto 17 3 12 2 27 4 19 3

Tehtävänimike 0.249 0.017
Kodinhoitaja, kotiavustaja, 
kotipalveluohjaaja 

462 68 309 63 431 63 322 56

Perushoitaja, lähihoitaja 125 18 104 21 163 25 146 25
Sairaanhoitaja, terveyden-
hoitaja

83 12 69 14 77 11 79 14

Osastonhoitaja, vastaava/
johtava kodinhoitaja, muu 

14 2 6 1 15 2 26 5

Toimipiste 0.000 0.004
Kotipalvelu 253 37 300 61 361 53 324 56
Kotisairaanhoito 69 10 80 16 66 10 74 13
Yhdistetty 368 53 113 23 234 34 151 26
muu 17 3 25 5

Työsuhde 0.001 0.063
Vakinainen 617 90 407 83 629 91 505 87
Määräaikainen, muu  72 10 59 17 64 9 72 13
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TAULUKKO 4. Vastaajien ikä ja työhön liittyvät taustatiedot vuosina 2001 ja 2003

Muuttuja 2001 200�
n ka+SD vaihtelu-

väli
p n ka+SD vaihtelu-

väli
p 

Ikä vuosina Koekunnat 666 46.0 + 8.74 20–63 0.001 669 47.1 + 8.77 20–63 0.001
Vertailukunnat 479 44.2 + 9.49 20–63 550 45.3 + 9.45 20–63

Työkokemus vuosina 
sosiaali- ja terveysalalla 

Koekunnat 656 15.9 + 8.21 0–37 0.138 562 16.8 + 8.90 0–40 0.142
Vertailukunnat 455 15.1 + 8.85 1–36 463 16.0 + 9.02 0–40

Työkokemus vuosina 
nykyisessä tehtävässä

Koekunnat 637 12.0 + 7.64 0–36 0.006 639 12.1 + 8.61 0–37 0.001
Vertailukunnat 433 10.7 + 7.45 1–33 544 10.5 + 7.96 0–36

Kotipalveluun käytetty 
aika (arvio prosentteina)  

Koekunnat 555 85.2 + 24.75 1–100 0.001 643 74.9 + 35.48 0–100 0.167
Vertailukunnat 404 90.3 + 20.58 1–100 533 72.0 + 37.24 0–100

Kotisairaanhoitoon 
käytetty aika (arvio 
prosentteina)  

Koekunnat 345 48.2 + 37.62 0–100 0.700 643 20.2 + 32.03 0–100 0.296

Vertailukunnat 202 46.9 + 39.33 0–100 533 22.2 + 33.23 0–100

Asiakkaiden määrä 
työpäivän aikana 

Koekunnat 671 6.4 + 4.29 1–40 0.091 679 6.7 + 4.40 1–40 0.001
Vertailukunnat 477 6.9 + 4.48 0–50 559 7.6 + 6.21 1–60

Asiakkaat joille omahoi-
taja tai palveluohjaaja 

Koekunnat 466 10.2 + 14.61 0–90 0.448 549 11.3 + 18.76 0–99 0.542

Vertailukunnat 329 9.4 + 13.87 0–99 362 10.5 + 16.46 0–99

Vastaajista suurin osa (64–92 %) oli sitä mieltä, että ikääntyneiden hoito- ja hoivatyötä 
arvostavat ennen kaikkea vastaajat itse ja yleensä kotihoidon henkilöstö ja seuraavaksi eniten 
asiakkaat ja lähimmät esimiehet. Vain 1–13 % vastaajista oli sitä mieltä, että valtakunnan ja kunnan 
päättäjät ja erikoissairaanhoidon lääkärit arvostavat paljon ikääntyneiden hoito- ja hoivatyötä. 
Koe- ja vertailukuntien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Ikääntyneiden hoito- ja 
hoivatyön saamaa arvostusta kysyttiin vuoden 2003 kyselyssä (taulukko 5).  

TAULUKKO 5. Ikääntyneiden hoito- ja hoivatyön arvostus kotihoidon työntekijöiden arvioimana vuonna 2003

Erittäin paljon arvostaa (%) Koekunnat
n = ��0–���

Vertailukunnat
n = ���–���

Vastaajat (kotihoidon työntekijät) itse 92 91
Kotihoidon henkilöstö yleensä 73 69
Asiakkaat 68 69
Lähin esimies 67 64
Asiakkaiden läheiset 39 44
Henkilöstö terveyskeskussairaalassa 31 30
Lääkärit terveyskeskuksen sairaalassa 22 18
Terveysalan opiskelijat 21 21
Henkilöstö erikoissairaanhoidon sairaalassa 20 21
Lääkärit erikoissairaanhoidon sairaalassa 13 13
Kuntalaiset 10 9
Kunnan päättäjät 3 2
Valtakunnan päättäjät 1 1

Koe- ja vertailuntien välillä ei tilastollisesti merkitseviä eroja (p > 0.05).
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7 MUUTOKSET PALKO-HANKKEEN AIKANA  

Tiedonkulku ja yhteistyö 

Kotihoidon ja sairaalan välinen tiedonkulku ja yhteistyö 

Suurin osa (62–65 %) kaikista vastaajista piti kotihoidon ja sairaalan välistä yhteistyötä riittä-
mättömänä lähtötilanteessa (taulukko 6). Tilanne pysyi muuttumattomana verrattuna vuoden 
2003 kyselyyn. Sen sijaan sairaalasta tiedon saaminen ja saadun tiedon ajantasaisuus parantuivat 
koekunnissa lähtötilanteesta vuoteen 2003. Vastaavasti vertailukunnissa tiedon saaminen ja sen 
ajantasaisuus huononivat. Lähtötilanteeseen verrattuna vertailukuntien vastaajista yhä useampi 
oli sitä mieltä, että ei saanut tarvitsemaansa ajantasaista tietoa sairaalasta. Kokonaisuudessaan 
51–62 prosenttia kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että sai tarvitsemansa ajantasaisen tiedon 
sairaalasta. 

TAULUKKO 6. Tiedonkulku ja yhteistyö vuosina 2001 ja 2003

Samaa mieltä tai lähes 
samaa mieltä (%)

Kotihoidon ja sairaalan väli-
nen yhteistyö 

Kotipalvelun ja kotisairaan-
hoidon välinen yhteistyö 

Koekunnat n
Vertailukunnat n

2001 200� muutos 2001 200� muutos

�0�–���
���–��0

��1–���
���–���

���–�20
��1–��2

��1–��1
��1–���

Tiedonkulku ja 
yhteistyö toimii
Yhteistyö on 
riittävää

Koekunnat 35 36 + 1 73 84 + 12

Vertailukunnat 35 38 + 3 72 80 + 8
Tietoa saa aina tarvit-
taessa

Koekunnat 52 61 + 9 79 86 + 7
Vertailukunnat 59 55 – 4 80 86 + 6

Saatu tieto on ajanta-
saista

Koekunnat 60 62 + 2 81 85 + 4
Vertailukunnat 62 60 – 2 71 84 + 13

Tiedonkulussa ja 
yhteistyössä puutteita

Yhteistyökäytännöt 
ovat puutteelliset

Koekunnat 49 44 – 5 32 22 – 10
Vertailukunnat 44 45 + 1 31 23 – 9

Nykyisiä yhteistyö-mah-
dollisuuksia ei käytetä 
tehokkaasti

Koekunnat 67 83 + 16 48 36 – 12
Vertailukunnat 61 58 – 3 48 35 – 13

Saatu tieto on epäyh-
tenäistä 

Koekunnat 24 18 – 6 18 19 + 1
Vertailukunnat 18 18 + 0 13 12 – 1

Tiedottamisvälineet 
puuttuvat/ovat puut-
teelliset 

Koekunnat 30 27 – 3 25 17 – 8
Vertailukunnat 24 26 – 2 17 15 – 2

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon välinen tiedonkulku ja yhteistyö 

Valtaosa (72–73 %) kaikista vastaajista arvioi kotipalvelun ja kotisairaanhoidon välisen yhteistyön 
riittäväksi lähtötilanteessa (taulukko 6). Vuoden 2003 verrattuna tämä yhteistyö edelleen lisääntyi 
koekunnissa (73 % vs. 84 %). Samansuuntainen muutos oli havaittavissa vertailuryhmässä, mutta 
ei yhtä suurena. Lisäksi ajantasainen tiedon saanti kotipalvelun ja kotisairaanhoidon välillä koettiin 
onnistuvan siinä tilanteessa, kun tietoa tarvitsi. Vuoden 2003 kyselyssä yhä useampi koekuntien 
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vastaajista (67 % vs. 83 %) lähtötilanteeseen verrattuna arvioi, että olemassa olevia kotihoidon ja 
sairaalan välisiä yhteistyömahdollisuuksia ei hyödynnetä niin tehokkaasti kuin voitaisiin. Tulos 
erosi selvästi vertailukunnista, joissa suunta oli päinvastainen (61 % vs. 58 %).  

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka usein he keskimäärin ovat olleet yhteydessä asiak-
kaiden hoitoon liittyvissä asioissa eri sosiaali- ja terveydenhuollon tahoihin (taulukko 7). Lähin 
yhteistyökumppani, johon moni vastaajista (89–97 %) oli yhteydessä usein, oli joko kotipalvelu 
tai kotisairaanhoito vastaajan taustasta riippuen. Koeryhmässä yhteydenpito kotisairaanhoitoon 
vielä lisääntyi 6 prosentilla vuodesta 2001 vuoteen 2003. Puolet tai lähes puolet (47–55 %) vas-
taajista oli vähintään kerran kuukaudessa yhteydessä tuki- ja turvapalveluiden tuottajaan. Tämä 
yhteydenpito lisääntyi 8–9 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen 2003 molemmissa kuntaryhmissä. 
Kolmannes tai lähes puolet vastaajista oli vähintään kerran kuukaudessa yhteydenpidossa avo-
terveydenhuollon lääkäriin, yksityiseen palvelujen tuottajaan, terveyskeskuksen vuodeosastolle, 
fysioterapeuttiin, laboratoriohoitajaan, päiväsairaalaan ja päivystyspoliklinikalle. Vähiten yhtey-
denpitoa oli vapaaehtoisjärjestöön tai seurakuntaan, aluesairaalan vuodeosastolle, yliopistolliseen 
sairaalaan ja hammaslääkäriin tai hammashoitajaan. 

Kaikkinensa yhteydenpito vähintään kerran kuukaudessa kaikkiin yhteistyökumppaneihin 
oli lisääntynyt vuodesta 2001 vuoteen 2003 sekä koe- että vertailuryhmässä. Koeryhmässä suu-
rimmat lisäykset olivat yhteydenpidossa päiväsairaalaan tai päiväkeskukseen, terveyskeskuksen 
vuodeosastolle, päivystyspoliklinikalle, fysioterapeuttiin tai toimintaterapeuttiin. 

TAULUKKO 7. Vähintään kerran kuukaudessa eri organisaatioihin yhteyttä ottavien määrä vuosina 2001 ja 
2003

Vähintään kerran 
kuukaudessa (%) 

Koekunnat Vertailukunnat 
2001 200� muutos 2001 200� muutos

Kotipalveluun 97 97 + 0 96 96 + 0
Kotisairaanhoitoon 89 95 + 6 93 94 + 1
Tuki- ja turvapalveluiden tuotta-
jaan 

47 55 + 8 44 53 + 9

Avoterveydenhuollon lääkäriin 34 40 + 6 33 40 + 7
Yksityiseen palvelun tuottajaan 30 37 + 7 34 47 + 13
Terveyskeskuksen vuodeosastolle 30 41 + 11 43 50 + 7
Jalkojenhoitajaan 25 36 + 9 18 32 + 14
Sosiaalityöntekijään 23 27 + 4 27 34 + 7
Fysioterapeuttiin tai toimintatera-
peuttiin

22 32 + 10 24 32 + 8

Laboratorionhoitajaan 22 30 + 8 22 34 + 12
Päiväsairaalaan tai -keskukseen 21 43 + 22 37 56 + 19
Päivystyspoliklinikalle 20 31 + 11 24 39 + 15
Vapaaehtoisjärjestöön tai seura-
kuntaan 

17 24 + 7 19 24 + 5

Aluesairaalan vuodeosastolle 15 22 + 7 19 25 + 6
Yliopistolliseen sairaalaan 14 20 + 6 15 21 + 6
Hammaslääkäriin, -hoitajaan 3 5 + 2 2 5 + 3
n 622–683 679–693 443–561 557–573
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Työn kuormitus 
Työn kuormitus pysyi koekunnissa lähes ennallaan (taulukko 8). Molemmissa mittauksissa puolet 
vastaajista (48 %:sta 54 %:iin) piti työtään melko paljon kuormittavana ja lähes kymmenesosa 
erittäin paljon kuormittavana. Koe- ja vertailukuntien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä 
eroja. 

TAULUKKO 8. Kotihoidon työntekijöiden työn kuormitus vuosina 2001 ja 2003

Työn kuormitus, % Koekunnat Vertailukunnat
2001 200� 2001 200�

erittäin paljon 8 7 7 7
melko paljon 48 50 49 54
ei vähän eikä paljon 26 27 31 24
melko vähän 15 11 12 12
erittäin vähän 3 3 1 3
Yht. % (n) 100 (677) 100 (674) 100 (486) 100 (571)

Työn hallinta 
Työn hallintaa mitattiin teorian mukaisesti kahdella muuttujalla, vaikutusmahdollisuudet ja ky-
kyjen käyttö. Koekunnissa työssä vaikutusmahdollisuudet vähenivät (ka 3.63 vs. 3.54, p = 0.014) 
vuodesta 2001 vuoteen 2003 (taulukko 9). Tämä tarkoitti yhä vähemmän mahdollisuutta vaikuttaa 
omiin työtehtäviin, työjärjestykseen, työtahtiin, työmenetelmiin, työnjakoon ja työvälineiden 
hankintaan. Omien kykyjen käyttö työtehtävissä ei muuttunut tilastollisesti merkitsevästi, vaikka 
suunta siinäkin oli heikkenevä (ka 4.09 vs. 3.99, p = 0.060). Suurimman osan mielestä ikään-
tyneiden parissa työskentely vaati jatkuvaa uusien asioiden oppimista, edellytti luovuutta, vaati 
taitojen kehittämistä ja antoi mahdollisuuden tehdä erilaisia asioita. Muutos oli samansuuntainen 
vertailukuntien vastaajilla kuitenkin ilman tilastollista merkitsevyyttä. Koe- ja vertailukuntien 
välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja kummassakaan mittauksessa. Kuntakohtaiset kes-
kiarvot on esitetty on liitetaulukossa 4. 

Työtyytyväisyys 
Työtyytyväisyys pysyi koekunnissa ennallaan (4.04 vs. 4.02, p = 0.210) vuodesta 2001 vuoteen 2003 
(taulukko 9). Vastaajat olivat keskimäärin hyvin tyytyväisiä työhönsä (ka 3.92–4.04; ylin arvo 5) 
sekä koe- että vertailuryhmässä. Koe- ja vertailukuntien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä 
eroja (riippumattomien otosten t-testi).  
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TAULUKKO 9. Kotihoidon työntekijöiden työn hallinta, työtyytyväisyys ja voimavarat vuosina 2001 ja 2003 

Muuttuja1 Koekunnat Vertailukunnat Ryhmien välinen ero2

2001
ka+SD

200�
ka+SD muutos

2001
ka+SD

200�
ka+SD muutos

2001
t(df) p

ka
ero �� % lv

200�
t (df) p

ka
ero �� % lv

Työn hallinta 
Vaikutusmahd. 3.63+0.60 3.54+0.65 – 0.09 3.66+0.54 3.54+0.59 – 0.12 -0.73(1090) 0.465 -0.02 -0.09–0.04 0.03(1250) 0.975 0.00 -0.07–0.07
Kykyjen käyttö 4.09+0.59 3.99+0.61 – 0.10 4.06+0.60 3.96+0.62 – 0.10 1.03(1150) 0.302 0.04 -0.03–0.11 0.98(1253) 0.329 0.03 -0.03–0.10
n 671–672 683–690 481–482 565–569

Työtyytyväisyys 4.04+0.59 4.02+0.58 – 0.02 3.98+0.59 3.98+0.60 + 0.00 1.81(1149) 0.070 0.06 -0.01–0.13 1.19(1198) 0.235 0.04 -0.03–0.11
n 669 652 482 548

Osaaminen 
Tiedot 3.65+0.55 3.52+0.51 – 0.13 3.68+0.56 3.51+0.54 – 0.17 -0.79(1131) 0.432 -0.03 -0.09–0.04 0.52(1210) 0.603 0.02 -0.04–0.08
Taidot 3.93+0.47 3.93+0.46 + 0.00 4.00+0.44 4.01+0.46 + 0.01 -2.34(1141) 0.020 -0.06 -0.12– -0.01 -3.08(1228) 0.002 -0.08 -0.13– -0.03
Valmiudet 3.69+0.47 3.68+0.46 – 0.01 3.70+0.44 3.69+0.47 – 0.01 -0.39(1065) 0.697 -0.01 -0.07–0.04 -0.20(1164) 0.838 -0.01 -0.06– -0.05
Kehittymismahd. 3.31+0.64 3.67+0.70 + 0.36 3.50+0.56 3.67+0.59 + 0.17 -5.10(1032) 0.000 -0.19 -0.26– -0.12 -0.05 (1172) 0.963 -0.00 -0.08–0.07
n 621–668 633–671 446–475 533–563

Tuki 
Työkaverit 3.88+0.72 3.83+0.78 – 0.05 3.99+0.68 3.89+0.69 – 0.10 -2.53(1137) 0.012 -0.11 -0.19– -0.02 -2.53(1137) 0.140 -0.06 -0.15–0.02
Esimies 3.34+0.97 3.35+0.95 + 0.01 3.51+0.86 3.32+0.87 – 0.19 -3.26(1142) 0.001 -0.18 -0.28– -0.07 -3.26(1093) 0.579 -0.03 -0.07–0.13
Läheiset  3.45+1.10 3.99+1.05 + 0.54 3.58+1.05 3.93+1.05 + 0.35 -1.97(1142) 0.049 -0.12 -0.25– -0.00 -1.97(1142) 0.333 -0.06 -0.06–0.18
n 644–666 665–669 473–480 541–548

Työkyky 7.81+1.72 7.81+1.64 + 0.00 7.94+1.61 7.79+1.63 – 0.15 -1.27(1155) 0.203 -0.13 -0.32– 0.07 0.16(1260) 0.876 0.01 -0.17–0.20
n 674 686 483 576

Tyytyväisyys 
elämään 

4.21+0.80 4.30+0.71 + 0.09 4.18+0.76 4.20+0.74 + 0.02 0.55(1161) 0.580 0.03 -0.07–0.12 2.43(1237) 0.015 0.10 0.02–0.18

n 676 676 487 563

1  Maksimipistemäärä työkyvyn muuttujassa 10, muissa 5.
2  Riippumattomien otosten testi.
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Työntekijöiden voimavarat 
Työssä jaksamisen voimavarat arvioitiin tietoina, taitoina, valmiuksina, kehittymismahdolli-
suuksina, tuen saantina, työkykynä ja elämään tyytyväisyytenä (taulukko 9) sekä terveydentilaa 
liittyvinä tekijöinä (taulukko 10). 

Koekuntien vastaajat arvioivat tietonsa heikommaksi (3.65 vs. 3.52, p = 0.003) ja kehittymis-
mahdollisuutensa paremmaksi (3.31 vs. 3.67, p = 0.000) vuonna 2003 verrattuna lähtötilanteeseen. 
Vertailukuntien vastaajat arvioivat kehittymismahdollisuutensa paremmaksi alkumittauksessa 
verrattuna koekuntien vastaajiin (p = 0.000). Loppumittauksessa ryhmät eivät poikenneet toi-
sistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että koekuntien vastaajien mahdollisuudet paranivat enemmän 
vertailuryhmään verrattuna. Vertailukuntien vastaajat arvioivat taitonsa paremmaksi koekuntien 
vastaajiin verrattuna sekä alku- että loppumittauksessa (p = 0.020 vs. p = 0.002). Ryhmien val-
miudet eivät muuttuneet vuodesta 2001 vuoteen 2003. Koe- ja vertailukuntien vastaajien välillä 
ei ollut eroja. 

Lähtötilanteessa vuonna 2001 koekuntien vastaajat kokivat tuensaannin mahdollisuutensa 
työkavereilta (koekunnat 3.88 vs. vertailukunnat 3.99, p = 0.012), lähimmältä esimieheltä (3.34 
vs. 3.51, p = 0.001) ja läheisiltä (3.45 vs. 3.58, p = 0.049) vähäisemmäksi kuin vertailukuntien 
vastaajat (taulukko 9). Loppumittauksessa ryhmien välillä ei ollut eroja. Koekuntien vastaajien 

TAULUKKO 10. Kotihoidon työntekijöiden terveydentila, reseptilääkkeiden käyttö ja vaatimukset työkyvylle 
vuosina 2001 ja 2003

Muuttuja Koekunnat Vertailukunnat
2001 200� 2001 200�

Terveydentila, %
huono 5 5 3 4
kohtalainen 30 29 30 33
hyvä 52 53 50 52
erittäin hyvä 13 13 17 11
Yht. % (n) 100 (679) 100 (693) 100 (489) 100 (577)

Reseptilääkkeiden käyttö, %
kyllä 37 40 37 38
ei 63 60 63 62
Yht. % (n) 100 (681) 100 (697) 100 (488) 100 (579)

Työkyky, fyysiset vaatimukset, %
huono 8 7 7 7
kohtalainen 17 18 18 20
hyvä 58 57 58 57
erittäin hyvä 17 18 17 16
Yht. % (n) 100 (682) 100 (695) 100 (470) 100 (579)

Työkyky, henkiset vaatimukset, %
huono 4 2 3 3
kohtalainen 15 16 18 19
hyvä 66 66 62 64
erittäin hyvä 15 15 17 14
Yht. % (n) 100 (678) 100 (696) 100 (489) 100 (580)

Työkyky, sosiaaliset vaatimukset, %
huono 3 1 2 1
kohtalainen 17 16 18 18
hyvä 63 68 60 62
erittäin hyvä 17 15 20 19
Yht. % (n) 100 (679) 100 (692) 100 (489) 100 (579)
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tuensaantimahdollisuuksissa ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta, mutta vertailu-
kuntien vastaajien tuen saanti työkavereilta (3.99 vs. 3.89) ja lähiesimieheltä (3.51 vs. 3.32) oli 
heikentynyt lähtötilanteeseen verrattuna. Koekuntien vastaajat olivat loppumittauksessa elämäänsä 
tyytyväisempiä verrattuna vertailukuntien vastaajiin (4.30 vs. 4.20, p = 0.015).  

Työkykyä arviointiin asteikolla nollasta kymmeneen, jossa ylin pistemäärä tarkoitti parhainta 
mahdollista työkykyä. Kaikkinensa vastaajat arvioivat työkykynsä hyväksi (7.79–7.94) molem-
missa mittauksissa. Vertailukuntien vastaajien työkykypistemäärä kuitenkin alentui vuodesta 
2001 vuoteen 2003 (7.94 vs. 7.79), kun taas koekunnissa työkykypistemäärä pysyi täsmälleen 
samana (7.81 vs. 7.81). 

Koekuntien vastaajien terveydentilassa, reseptilääkkeiden käytössä tai vaateissa työkyvylle 
ei ollut tilastollisesti merkitseviä muutoksia alku- tai loppumittauksen välillä (taulukko 10). 
Huomattavaa kuitenkin, että vertailukuntien vastaajista 17 prosenttia arvioi terveydentilansa 
erinomaiseksi vuonna 2001 ja vastaava luku vuonna 2003 oli 11 prosenttia. 

Koe- ja vertailukuntien vastaajien välillä ei ollut eroja työn tai yksityiselämän muutosten 
suhteen viimeisen puolen vuoden aikana (taulukko 11). yleisimpiä olivat työyhteisössä tapahtuvat 
muutokset. Niitä oli ollut lähes puolella (39–43 %) vastaajista. Lähes yhtä monella (37–39 %) oli ol-
lut työhön liittyviä muutoksia. Viidesosalla oli lisäksi ollut yksityiselämään liittyviä muutoksia.  

Myöskään muutokseen suhtautumisessa ei ollut ryhmien sisäisiä muutoksia alku- ja lop-
pumittauksen välillä eikä ryhmien välisiä eroja (taulukko 12). Vastaajat kokivat muutoksen 
yleisimmin haasteena (samaa mieltä 78–82 %), mahdollisuutena (samaa mieltä 42–48 %), omiin 
kykyihin luottaen (samaa mieltä 51–59 %) eikä lainkaan uhkana (4–7 %). Kuitenkin muutos 
aiheutti kolmasosalle (samaa mieltä 27–33 %) vastaajista epävarmuutta tai aktivoi osallistumaan 
(samaa mieltä 72–76 %). 

TAULUKKO 11. Kotihoidon työntekijöiden muutokset työssä ja yksityiselämässä vuosina 2001 ja 2003

Muutos viimeisen � kk aikana 
(%)

Koekunnat Vertailukunnat
2001 200� 2001 200�

Työssä
kyllä 39 39 37 38
ei 61 61 63 62
Yht. % (n) 100 (650) 100 (681) 100 (472) 100 (564)

Työyhteisössä
kyllä 43 41 39 42
ei 57 59 61 58
Yht. % (n) 100 (646) 100 (679) 100 (468) 100 (563)
Yksityiselämässä 
kyllä 27 23 27 23
ei 73 77 73 77
Yht. % (n) 100 (643) 100 (676) 100 (478) 100 (566)
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TAULUKKO 12. Kotihoidon työntekijöiden muutokseen suhtautuminen vuosina 2001 ja 2003

Muutokseen suhtautuminen 
samaa mieltä (%)

Koekunnat Vertailukunnat
2001 200� 2001 200�

Haasteena 82 78 80 78
Uhkana 6 4 7 5
Epävarmuutena 33 28 27 30
Osallistumisena 75 72 76 72
Luottamuksena omiin kykyihin  54 51 59 55
Mahdollisuutena 46 42 48 42
n 676–680 691–695 485–489 577–579

Palvelujen laatu 
Palvelujen laatu parani koekunnissa vuodesta 2001 vuoteen 2003 verrattuna (taulukko 13). 
Vuonna 2003 toimipisteensä palvelun laadun arvioi 75 prosenttia hyväksi tai erinomaiseksi, kun 
vastaava luku vuonna 2001 oli 67 prosenttia. Ero koe- ja vertailukuntien välillä olivat tilastollisesti 
merkitsevä sekä vuonna 2001 (p = 0.033) että vuonna 2003 (p = 0.021). 

TAULUKKO 13. Toimipisteen palvelujen laatu vuosina 2001 ja 2003

Palvelujen laatu (%) Koekunnat Vertailukunnat
2001 200� muutos 2001 200� muutos

Huono 2 3 + 1 2 1 – 1
Tyydyttävä 31 21 – 10 23 20 – 3
Hyvä 64 72 + 8 71 73 + 2
Erinomainen 3 3 + 0 4 6 + 2
Yht. % (n) 100 (675) 100 (476) 100 (691) 100 (596)

Työntekijöiden tavoitettavuus asiakkaalle parani koekunnissa enemmän kuin vertailukun-
nissa (taulukko 14). Koekuntien vastaajista 68 prosenttia oli vuonna 2001 sitä mieltä, että asiakas 
tavoittaa aina tai lähes aina työntekijän kun vastaava luku vuonna 2003 oli 81 prosenttia. Samoin 
paranivat 2–5 prosentilla avun antaminen ilta- ja yöaikaan, omaisten ja läheisten mukanaolo hoi-
dosta päätettäessä, riittävän ajan turvaaminen kotikäynnille ja sovituista ajoista kiinnipitäminen. 
Nämä parannukset tapahtuivat molemmissa ryhmissä. 

Asiakkaan elämäntilanteen ja toiveiden huomiointi sen sijaan huononi merkittävästi (21–23 
%) molemmissa kuntaryhmissä. Vuonna 2003 vastaajista kaksikolmannesta (koekunnat 62 %, 
vertailukunnat 63 %) oli sitä mieltä, että asiakkaan elämäntilanne ja toiveet otetaan huomioon 
aina tai lähes aina, kun vastaavat luvut vuonna 2001 olivat 83 ja 86 prosenttia.  

Asiakkaiden palvelun saantia voivat vaikeuttaa rakenteelliset, henkilökuntaan liittyvät tai 
ammattiryhmien väliset tekijät (taulukko 15). 
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TAULUKKO 14. Asiakkaiden hoidon ja palvelun saanti vuosina 2001 ja 2003

Hoitoon liittyvien tekijöiden toteutuminen 
aina tai lähes aina (%)

Koekunnat Vertailukunnat 
2001 200� muutos 2001 200� muutos 

Asiakkaan helppo tavoittaa työntekijät 68 81 + 13 79 88 + 9
Tarvittaessa apua ilta- ja yöaikaan 71 77 + 6 81 88 + 7
Omaiset ja läheiset mukana kun päätetään 
hoidosta

67 72 + 5 79 82 + 3

Kotikäynneille riittävästi aikaa 59 62 + 3 56 62 + 6
Sovituista käyntiajoista pidetään kiinni 91 93 + 2 93 95 + 2
Palvelut yhteen tarkoituksenmukaisesti 85 87 + 2 88 88 + 0
Ihmisarvoinen kohtelu 97 97 + 0 98 98 + 0
Työskentely asiakkaan luona kiireetöntä 40 40 + 0 37 42 + 5
Asiakkaita hoitavat samat työntekijät 65 65 + 0 61 68 + 7
Hoito ja palvelut asiakkaalle sovitusti 95 96 + 1 97 99 + 2
Tasa-arvoinen kohtelu 84 83 – 1 89 87 – 2
Viiveetön avunsaanti 65 64 – 1 69 68 – 1
Apua myös kotihoidon lääkäriltä 71 69 – 2 68 64 – 4
Asiakkaan elämätilanne ja toiveet huomi-
oon

83 62 – 21 86 63 – 23

n 623–679 639–691 415–483 519–574

TAULUKKO 15. Asiakkaiden palvelun saantia vaikeuttavat tekijät vuosina 2001 ja 2003

Asiakkaiden palvelun saantia vaikeuttavat 
usein/aina (%)

Koekunnat Vertailukunnat
2001 200� muutos 2001 200� muutos

Rakenteelliset tekijät
toimipisteiden erillinen sijainti1 26 25 – 1 16 24 + 8
sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen 
erillisyys1

29 29 + 0 17 24 + 7

toimitilojen ja työvälineiden epätarkoituk-
senmukaisuus1

30 35 + 5 36 41 + 5

Henkilökuntaan liittyvät tekijät
henkilökunnan liiallinen työmäärä 63 67 + 4 66 65 – 1
henkilökunnan vaihtuvuus 29 35 + 6 34 33 – 1
henkilökunnan arkuus ottaa vastuuta han-
kalissa tilanteissa 

19 20 + 1 16 16 + 0

Ammattiryhmien väliset tekijät
ammattikulttuurien erilaisuus2 25 24 – 1 22 19 – 3
ammattiryhmien välinen kilpailu2 22 21 – 1 19 13 – 6
ammattiryhmien keskinäisen luottamuksen 
puute 

25 22 – 3 20 18 – 2

n 632–656 652–678 451–474 528–550

1   Alkumittauksessa ryhmien välinen ero p < 0.05.
2   Loppumittauksessa ryhmien välinen ero p < 0.05.

Palvelun saantia vaikeuttavana tekijänä pidettiin yleisimmin (63–67 % vastaajista) henki-
lökunnan liiallista työmäärää. yhä useampi koekuntien vastaajista oli vuonna 2003 tätä mieltä 
lähtötilanteeseen verrattuna. Samaa muutosta ei ollut vertailukunnissa. Myös henkilökunnan 
vaihtuvuus koettiin vuonna 2003 koekunnissa yhä suurempana palvelua vaikeuttavana tekijänä 
lähtötilanteeseen verrattuna.  

Vuonna 2001 koekuntien vastaajista suurempi osa vertailukuntien vastaajiin nähden (koe-
kunnat 26–29 % vs. vertailukunnat 16–17 %, p < 0.05) oli sitä mieltä, että toimipisteen erillinen 
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sijainti sekä sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen erillisyys vaikeuttavat asiakkaiden palvelun 
saantia, mutta ei toimitilojen ja työvälineiden epätarkoituksenmukaisuus (30 % vs. 36 %, p < 
0.05). Vuoden 2003 mittauksessa ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. yhä 
useamman vertailukuntien vastaajan (lisäys 5–8 %) mielestä rakenteelliset tekijät vaikeuttivat 
vuonna 2003 asiakkaan palvelun saantia verrattuna lähtötilanteeseen, mutta samaa muutosta ei 
ollut koekunnissa paitsi toimitilojen ja työvälineiden epätarkoituksenmukaisuuden osalta.    

Neljännes (22–25 %) koekuntien vastaajista oli lähtötilanteessa sitä mieltä, että ammat-
tikulttuurien erilaisuus, ammattiryhmien välinen kilpailu ja keskinäinen luottamuksen puute 
vaikeuttavat usein asiakkaan palvelun saantia. Koekunnissa tämän suhteen ei tapahtunut muutosta 
(21–24 %) vuoteen 2003 tultaessa. Vertailukuntien vastaajista sen sijaan 13–19 prosenttia oli 
vuonna 2003 sitä mieltä, että ammattiryhmien väliset ristiriidat vaikeuttavat asiakkaan palvelun 
saantia, kun vastaava luku vuonna 2001 oli 20–22 prosenttia. 
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8 POHDINTA

Tavoitteena oli kuvata kotihoidon henkilöstön työn, työtyytyväisyyden ja palvelujen laadun 
muutoksia PALKO-hankkeen aikana työntekijöiden arvioimana. PALKO-hankkeessa oli kyse 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämien kotiuttamisen ja kotihoidon palvelujen yhteensovit-
tamisesta. Hankkeessa kehitetty PALKO-malli oli henkilökuntaa osallistava pitkäkestoinen työn 
uudelleen organisoinnin, yhteistyön ja sopimisen toimintatapa. Kehittäminen nivoutui osaksi 
omaa arkityötä, ei irralliseksi hankkeeksi. Vastaajina olivat kaikki 22 kunnan kotihoidon työnte-
kijät, jotka olivat tutkimusajankohtana työsuhteessa kuntiin. 

yhteenveto tuloksista: 
– Tiedon saanti toimipisteen ja sairaalan välillä parani koekunnissa. Myös tietoisuus yhteis-

työmahdollisuuksien puutteellisesta hyödyntämisestä lisääntyi koekunnissa. 
– Työn kuormitus pysyi ennallaan vuodesta 2001 vuoteen 2003. Puolet kaikista vastaajista piti 

työtään melko paljon kuormittavana ja lähes kymmenesosa erittäin paljon kuormittavana. 
Koe- ja vertailukuntien välillä ei ollut eroja. 

– Mahdollisuus omien kykyjen käyttöön työtehtävissä pysyi lähes ennallaan, mutta työssä vai-
kutusmahdollisuudet vähenivät koekunnissa. Samansuuntainen muutos oli vertailukuntien 
vastaajilla, mutta muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  

– Työtyytyväisyys pysyi ennallaan vuodesta 2001 vuoteen 2003. Kotihoidon työntekijät olivat 
keskimäärin hyvin tyytyväisiä työhönsä sekä koe- että vertailuryhmässä.  

– Kotihoidon työntekijät koekunnissa arvioivat tietonsa heikommaksi ja kehittymismah-
dollisuutensa paremmaksi vuonna 2003 verrattuna lähtötilanteeseen. Samansuuntainen 
muutos oli vertailukunnissa mutta muutos ei ollut yhtä suuri. Koekuntien työntekijöiden 
terveydentila, reseptilääkkeiden käyttö tai työkyky ei muuttunut tutkimusaikana, mutta 
vertailukunnissa muuttui. Vertailukuntien työntekijöistä 17 prosenttia arvioi terveydenti-
lansa erinomaiseksi vuonna 2001 ja vastaava luku vuonna 2003 oli 11 prosenttia. Samoin 
vertailukuntien vastaajien työkykypistemäärä huononi vuodesta 2001 vuoteen 2003. 

– Palvelujen laatu parani koekunnissa vuodesta 2001 vuoteen 2003 verrattuna. Palvelun laadun 
arvioi 75 prosenttia hyväksi tai erinomaiseksi vuonna 2003, kun vastaava luku vuonna 2001 
oli 67 prosenttia. Koekuntien asiakkaiden oli entistä helpompi tavoittaa työntekijät.

Päätulos oli koekuntien tiedon saannin parantuminen kotihoidon toimipisteen ja sairaalan välillä. 
Tämä oli mallin toimeenpanon keskeinen sisällöllinen tavoite, koska nimenomaan tiedonkulussa 
oli todettu vakavia puutteita (Perälä ym. 2003, Dunnion & Kelly 2004, Grönroos & Perälä 2006, 
McKeown 2007). Säännöllistä kotihoitoa saavan ikääntyneen kotona käyvät useinkin asiakkaalle 
tutut kotihoidon työntekijät. Niinpä tieto kulkee ongelmitta ikääntyneeltä kotihoidon työnteki-
jälle ja tarvittaessa hoitajalta toiselle. Kun ikääntynyt joutuu jonkun syyn takia sairaalaan, niin 
hoitohenkilöstön määrä moninkertaistuu. Tämä tuo haasteita asiakkaan tilaa koskevaan tiedon-
kulkuun kotihoidon ja sairaalan useiden hoitopaikkojen välille. Kaikki tarvittava tieto esimerkiksi 
lääkkeistä tai toimintakyvystä ei välttämättä siirry hoitajalta toiselle tai lääkäreille. yksittäisetkin 
tiedonkulun katkokset kotoa sairaalaan siirryttäessä ja hoitopaikkojen välillä voivat ratkaisevasti 
vaikeuttaa ikääntyneen kotiin palaamista, kotiutumistilannetta ja kotona selviytymistä (Nyholm 
& Suominen 1999). Pöyryn ja Perälän (2003) tutkimuksen mukaan terveyskeskussairaaloissa 
kehitetyt kotiutumiskäytännöt pyrkivät turvaamaan hoitoa antavien tahojen yhteistyötä, tiedon-
vaihtoa ja hoidon jatkuvuutta. 
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Koekuntien vastaajien tietoisuus yhteistyömahdollisuuksien puutteellisesta hyödyntämisestä 
lisääntyi hankkeen aikana. Tulos vahvistaa sitä, että kehittämishankkeeseen osallistuminen lisää 
kriittisyyttä ja aloitteellisuutta sekä rohkaisee kotihoidon työntekijöitä vaikuttamaan asioihin 
aktiivisesti. Tietoisuus asioiden tilasta ja siitä, että niihin voi itse yrittää vaikuttaa, on ensi askel 
voimaantumiseen. Työntekijöiden voimaantumiseen pyrittiin osallistamalla työntekijöitä työs-
kentelemään ryhmissä, kertomaan oman työnsä sisällöistä, tunnistamaan työn ongelmakohtia ja 
esittämään ratkaisuvaihtoehtoja. Kotihoidon työntekijät, joista enemmistö oli kotipalvelun edus-
tajia, olivatkin hämillään mahdollisuudesta aidosti osallistua aktiivisina toimijoina eikä niinkään 
kohteena. Aiemminkin työntekijät ovat voineet haluta osallistua toimintatapojen muuttamiseen, 
mutta rajoitukset osallistumiseen ovat tulleet organisaatioista. Perinteisesti etenkin kotipalvelun 
työntekijät ovat vähän koulutusta saaneita ja kokevat olevansa enemmän suorittaja- kuin suun-
nittelijatahona. 

PALKO-hankkeen aikana työn kuormitus pysyi ennallaan. Puolet kaikista vastaajista piti 
työtään melko paljon kuormittavana ja lähes kymmenesosa erittäin paljon kuormittavana. Lu-
vut ovat yhteneviä aiempiin tuloksiin työn stressaavuudesta (Denton 2002b). Sinänsä voi pitää 
myönteisenä, että uuden käytännön sisäänajon ei koettu lisänneen työn kuormittavuutta. Työ-
paikoilla on lähes poikkeuksetta meneillään samanaikaisesti useita kehittämishankkeita. Näin 
oli tilanne näissäkin kunnissa. Hankemäärä sinänsä voi lisätä työn kuormittavuuden kokemusta 
etenkin, jos hankkeista ei koeta olevan välitöntä käytännön hyötyä. Vastaajat arvioivat etenkin 
tutkimushankkeiden hyödyn hyvin vähäiseksi palvelujen yhteensovittamiseen. Todennäköisesti 
tutkimusten anti jääkin hyvin etäiseksi käytännön kotihoitotyön tekeville, jos tutkimustuloksia 
ei kirjoiteta työelämätekstiksi perinteisen akateemisen tutkimusraportin sijaan ja jos ei pohdita 
yhdessä tulosten merkitystä kotihoitotyöhön. Kotihoitotyön ajalliset ja osaamisen resurssit lukea 
tutkimusraportteja ovat hyvin niukat, kun käytännön käsillä tekeminen vaatii yhä enemmän aikaa 
yhdeltä hoitajalta asiakasmäärien ja osaamisvaatimusten kasvaessa. 

Mahdollisuus omien kykyjen käyttöön työtehtävissä pysyi koekunnissa ennallaan, mutta 
työssä vaikutusmahdollisuudet vähenivät. Tulos tukee kunta-alan työolobarometrin tuloksia. Sen 
mukaan työssä vaikutusmahdollisuudet etenkin sosiaalitoimessa ovat vähentyneet 2000-luvulla 
ja työntekijät kokevat, etteivät voi vaikuttaa etenkään omiin työtehtäviinsä. Sosiaalitoimen ja 
terveystoimen välillä on ollut hienoisia eroja, mutta molemmissa on sama suunta. Vaikutusmah-
dollisuuksien vähentyminen on seurausta yhä kiristyvästä työtahdista ja tarkoin määrittelyistä 
työtehtävistä ja työnjaosta sosiaali- ja terveystoimessa. Työtahtiinsa ei voi juurikaan vaikuttaa, 
vaan työvuoron aikana on pyrittävänä tietyn ajan puitteissa tapamaan ne asiakkaat, joiden kans-
sa on sovittu tapaamisesta. Ikääntyneiden parissa tehty työ vaatii uusien asioiden oppimista, 
luovuutta, pitkälle kehittyneitä taitoja, mahdollisuutta tehdä erilaisia asioita ja kehittää itselle 
ominaisia kykyjä. 

Työtyytyväisyys ei lisääntynyt, mutta toisaalta ei vähentynytkään. Se on myönteinen tulos, sillä 
muutos tuo mukanaan usein epävarmuutta ja mieluummin vähentää alkuunsa työtyytyväisyyttä 
kuin sitä lisää. Kaikkinensa vastaajat olivat keskimäärin hyvin tyytyväisiä työhönsä. Tulos vastaa 
aiempia tutkimustuloksia (Denton 2002b), jossa yli puolet kotihoidon työntekijöistä koki olevansa 
tyytyväinen ja viidennes hyvin tyytyväinen. Tämä johtunee siitä, että kotihoidon työntekijät itse 
arvostavat omaa työtään ja kokevat tekevänsä arvokasta ja ihmisläheistä auttamistyötä. Läheiset 
suhteet ja pitkät hoitosuhteet kotona asuvien ikääntyvien kanssa kannustavat työssä ja lisäävät 
työtyytyväisyyttä siitäkin huolimatta, että työntekijät eivät koe ainakaan päättäjien arvostavan 
kotihoitotyötä juuri lainkaan. Aliarvostus näkyy myös heikossa palkassa.  

Vastaajat arvioivat tietonsa heikommaksi ja kehittymismahdollisuutensa paremmaksi lähtöti-
lanteeseen verrattuna. Tulos on myönteinen. Omien tiedonaukkojen oivaltaminen kehittää omaa 
ammattitaitoa ja kannustaa omien tietojen päivittämiseen, jos työnantajalla on mahdollisuus tukea 
lisäkouluttautumista. Myös omaehtoinen kouluttautuminen, asioiden aktiivinen seuraaminen ja 
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tiedonhaku ns. täsmätarpeisiin päivittävät tehokkaasti omaa osaamista yhteistyössä työkavereiden 
kanssa. Tärkeää on oma asenne tietoperustansa vahvistamiseen ja itsensä kehittämiseen. Osallis-
tuminen kehittämishankkeeseen haastaa työntekijän saamaan tietoa yhä laajemmin ja syvemmin. 
Kun vastuu oman työn kehittämisessä kasvaa, niin tiedot usein koetaan puutteelliseksi. 

 Vastaajien arvion mukaan palvelujen laatu parani koekunnissa vertailukuntiin verrattuna. 
Tulos on tavoiteltu, mutta onko palvelujen laadun paraneminen kehittämistyön seurausta, on 
vaikeampi arvioida. Palvelujen laatu koostuu monesta eri tekijästä. Tässä asiaa kysyttiin yhdellä 
kysymyksellä työntekijän näkökulmasta. Kehittämishankkeeseen osallistuminen kiinnittää 
työntekijän huomion palveluun ja sen parantamiseen ja lisää siten myös työntekijän valmiutta 
arvioida kokonaisuutena palvelun laatua. Perustelun kysyminen olisi antanut lisätietoa laadun 
arvioinnista.   

Huolestuttavaa oli tulos, että asiakkaan elämäntilanteen ja toiveiden huomiointi huononi 
merkittävästi molemmissa kuntaryhmissä. Vuonna 2003 vastaajista 62–63 prosenttia oli sitä 
mieltä, että asiakkaan elämäntilanne ja toiveet otetaan huomioon aina tai lähes aina, kun vas-
taavat luvut vuonna 2001 olivat 83 ja 86 prosenttia. Koe- ja vertailukuntien välillä ei ollut tässä 
eroja. Koekunnissa kehittämishankkeen myötä kriittisyys on saattanut kasvaa, mutta tällä ei 
selity vertailukuntien muutos. Tulos voi kertoa ylipäätään vähentyneestä ajasta asiakasta kohti, 
mutta se voi tarkoittaa myös asiakkaiden toiveiden lisääntymistä ja toiveiden yhä rohkeampaa 
esittämistä. Palvelujen yhteensovittamisen perusidea ovat asiakaslähtöiset palvelut. Tämä ei voi 
onnistua ilman asiakkaiden elämäntilanteen ja toiveiden huomiointia.   

Myönteiseksi koettua hankkeessa oli se, että työntekijät olivat tunnistamassa ja ratkaisemassa 
omaa työtään koskevia ongelmia ja että esimiehet ottivat vakavasti heidän tunnistamansa ongelmat 
ja se, että askelet niiden ratkaisemiseksi pantiin käytäntöön. Tätä painottavat myös monet aiemmat 
tutkimukset (Bond & Bunce 2001, Mikkelsen ym. 2000). Osallistavat työn kehittämismenetelmät 
täytyy olla onnistuneesti integroitu työrutiineihin ja työn rakenteisiin, mitkä jatkuvat hankkeen 
jälkeenkin. Näin voidaan saada kestäviä vaikutuksia (Mikkelsen ym. 2000). Palvelujen yhteen-
sovittamisen haasteita ovat esimiesten ja kaikkien mukanaolevien sitoutuminen sekä työtiimien 
keskinäinen luottamus (Petterson & Arnetz 1998, Lavoie-Tremblay ym. 2005). Intervention tulisi 
näkyä yhtenäisenä uutena tapana toimia eikä onnistu ilman kaikkien sitoutumista.  

Kuten PALKO-hankkeessakin, integrointi sosiaali- ja terveydenhuollossa käynnistyy usein 
käytännön työn tasolla tehtävästä yhteistyöstä (Elovainio & Lindström 1993, Elovainio ym. 
2001). yhteisten asiakkaiden hoitamiseksi perustetaan moniammatillisia tai alueiden yli meneviä 
usein epävirallisessa asemassa olevia työryhmiä. Käytännön tasolta lähtevän yhteistyöhakuisen 
toiminnan motiivina eivät useinkaan ole säästöt. Palvelujen yhdistäminen hallinnon tasolla 
johtaa kuitenkin helposti lisäbyrokratiaan ja voi hajottaa toimivaa yhteistyötä. Myös yksilötason 
yhteistyö yksikköjen välillä toimii enemmän järjestelmän ehdoin kuin mukana olevien tarpeista 
lähtien. (Elovainio & Lindström 1993.)   

Ikääntyneiden hoito on monien intressien ja kehittämishankkeiden kohteena. Tänä päivänä 
turvataan myös huomisen, yhä suuremman ikääntyvien joukon, palvelujen ja hoidon saantia. 
uudessa hallitusohjelmassa on lähes 30 ikäihmisten aseman ja palvelujen parantamiseksi tähtäävää 
toimenpidettä. Erityisenä tavoitteena on kotihoidon vahvistaminen ja sitä tukevien palvelujen 
kehittäminen. Myös ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen uudistaminen on 
käynnissä sosiaali- ja ministeriössä yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. uusi suositus tulee 
voimaan vuoden 2008 alussa. 

Tässä osatutkimuksessa kyse oli kokonaistutkimuksesta kotihoidon henkilöstön osalta. 
Kyselylomakkeet lähetettiin vuosina 2001 ja 2003 kaikille kotihoidon työntekijöille kunnissa. 
Vastausprosentti oli 63 molemmilla mittauskerroilla. Tätä voidaan pitää kohtalaisena. Kadon on 
voinut aiheuttaa henkilöstövaihtuvuus, hankeväsymys tai haluttomuus vastata kyselyihin. Tässä 
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tuloksia ei tarkasteltu erikseen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon työntekijöiden osalta. Valtaosa 
vastaajista oli kotiavustajia ja kodinhoitajia. 

Mukana olleet kunnat järjestivät kotiuttamisen ja kotihoidon julkisia palveluja joko yhdis-
tetyssä kotihoidon yksikössä tai erillään kotipalveluna ja kotisairaanhoitona. Lähtötilanteessa 
koekuntien vastaajista yli kolmannes oli kotipalvelusta, joka kymmenes kotisairaanhoidosta ja 
yli puolet yhdistetyn kotihoidosta. Vastaavasti vertailukuntien vastaajista kaksi kolmannesta oli 
kotipalvelusta, lähes viidennes kotisairaanhoidosta ja neljäsosa yhdistetystä kotihoidosta. 

Tässä osatutkimuksessa kuvailtiin hankkeen aikaisia muutoksia työntekijöiden arvioimana. 
Hankkeen koe- ja vertailuasetelman mukaisesti jatkossa selvitetään tarkemmin toimeenpanon 
todellisia vaikutuksia koekunnissa vertailukuntiin verrattuna. Jatkoanalyysilla syvennetään tietoa 
myös päämuuttujien välisistä yhteyksistä. 

Johtopäätökset

PALKO-hankkeen aikana tapahtui myönteisiä tavoiteltuja muutoksia. Tavoitellusti tiedonkulku 
kotihoidon ja sairaalan välillä, työntekijöiden tavoitettavuus ja palvelujen laatu paranivat PAL-
KO-hankkeen aikana. Myönteistä oli myös, että kehittämishankkeeseen osallistuminen lisäsi 
työntekijöiden tiedontarvetta ja kriittisyyttä. Kaikkia odotettuja muutoksia ei kuitenkaan saavu-
tettu. Muun muassa työn kuormituksessa ja työtyytyväisyydessä ei tapahtunut muutoksia. Syynä 
voi olla, että hankkeen tavoitteet oli suunniteltu toteutettua pidemmälle ajanjaksolle. Muutosten 
havaitsemiseen kyselyjen aikaväli oli liian lyhyt. Myös henkilöstön vaihtuvuus heikentää muu-
tosten arviointia. Toisella mittauskerralla uusia vastaajia oli mukana 609 vastaajaa. Voi olla, että 
uudet työntekijät eivät olleet ehtineet sisäistää uusia käytäntöjä. Henkilöstövaihtuvuus kuitenkin 
ilmentää hoitotodellisuutta, missä kotihoidossa ollaan tänä päivänä. Työntekijöiden vaihtuvuus 
on suuri ja perehtyminen voimassa olevaan käytäntöön on jatkuvasti meneillään useammalla 
työntekijällä.
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LIITETAULUKKO 1. Tutkimusmuuttujat

Muuttujaryhmä Muuttujat Kysymys-
numero

Muut hankkeet 
(II kysely)  

- toimipisteen muut hankkeet 2001–2003 3

Taustatiedot - sukupuoli 
- ikä vuosina 
- siviilisääty
- peruskoulutus
- korkein ammattikoulutus

42
43
44
45
46

Työhön liittyvät 
taustatiedot

- työkokemus sosiaali- ja terveysalalla/vuodet
- työkokemus sosiaali- ja terveysalalla/kuukaudet
- nykyisessä tehtävässä/vuodet
- nykyisessä tehtävässä/kuukaudet
- tehtävänimike
- työskentelypaikka
- työsuhteen laatu
- päivätyötä
- iltatyötä
- yötyötä
- viikonlopputyötä
- kotipalveluun liittyvä aika
- kotisairaanhoitoon liittyvä aika

50
50
50
50
47
48
49
52
52
52
52
53
53

Asiakasmäärä, 
omahoitajuus

- kuinka monen kotihoidon asiakkaan kanssa on tekemisissä työ-
      päivän aikana keskimäärin 
- kuinka suurelle osalle asiakkaista on nimetty omahoitaja, palveluoh-
      jaaja tai muu vastuuhenkilö 
- kuinka monen asiakkaan omahoitaja, palveluohjaaja tms. vastaaja on 

54

6

55

Työaika - asiakkaiden hoito- ja hoivatyö kotona/tunnit
- asiakkaiden hoito- ja hoivatyö kotona/minuutit
- asiakkaiden asioiden hoito toimipisteessä/tunnit
- asiakkaiden asioiden hoito toimipisteessä/minuutit
- asiakkaiden asioiden hoito muualla/tunnit
- asiakkaiden asioiden hoito muualla/minuutit
- kotikäynteihin liittyvät matkat/tunnit
- kotikäynteihin liittyvät matkat/minuutit
- ammattiryhmien yhteistyö ja tiedonvaihto/tunnit
- ammattiryhmien yhteistyö ja tiedonvaihto/minuutit
- muiden asiakasryhmien hoito/tunnit
- muiden asiakasryhmien hoito/minuutit
- työn suunnittelu ja järjestely/tunnit
- työn suunnittelu ja järjestely/minuutit
- kehittäminen/tunnit
- kehittäminen/minuutit
- ohjaus ja perehdytys/tunnit
- ohjaus ja perehdytys/minuutit
- henkilökohtainen aika/tunnit
- henkilökohtainen aika/minuutit

51

Kotihoitotyön 
arvostus 
(II kysely) 

- arvostus asiakkaat 
- arvostus läheiset 
- arvostus itse 
- arvostus kotihoito 
- arvostus tk-sairaala 
- arvostus esh-sairaala 
- arvostus tk-lääkärit 
- arvostus esh-lääkärit 
- arvostus esimies 
- arvostus opiskelijat 
- arvostus kunnan päättäjät 
- arvostus kuntalaiset 
- arvostus valtakunnan päättäjät 

12

Liitetaulukko jatkuu
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Muuttujaryhmä Muuttujat Kysymys-
numero

Tiedonkulku ja 
yhteistyö 

- yhteistyö riittävää toimipisteen ja sairaaloiden välillä 
- yhteistyökäytännöt puutteellisia tai epäselviä toimipisteen ja sairaa-
      loiden välillä 
- nykyisiä yhteistyömahdollisuuksia ei käytetä tehokkaasti toimipisteen 
      ja sairaaloiden välillä 
- tietoa aina tarvittaessa toimipisteen ja sairaaloiden välillä 
- saatu tieto ajantasaista toimipisteen ja sairaaloiden välillä 
- saatu tieto epäyhtenäistä toimipisteen ja sairaaloiden välillä 
- tiedottamisvälineet puuttuvat/puutteellisia toimipisteen ja sairaaloi-
      den välillä 
- yhteistyö riittävää kotipalvelun/kotisairaanhoidon välillä 
- yhteistyökäytännöt puutteellisia tai epäselviä kotipalvelun/kotisai-
      raanhoidon välillä 
- nykyisiä yhteistyömahdollisuuksia ei käytetä tehokkaasti kotipalve-
      lun/kotisairaanhoidon välillä 
- tietoa aina tarvittaessa kotipalvelun/kotisairaanhoidon välillä 
- saatu tieto ajantasaista kotipalvelun/kotisairaanhoidon välillä 
- saatu tieto epäyhtenäistä kotipalvelun/kotisairaanhoidon välillä 
- tiedottamisvälineet puuttuvat/puutteellisia kotipalvelun/kotisairaan-
      hoidon välillä 

11

Yhteydenpito - yhteydessä kotipalvelun edustaja 
- yhteydessä kotisairaanhoidon edustaja
- yhteydessä avoterveydenhuollon lääkäri
- yhteydessä sosiaalityöntekijään tai vastaava
- yhteydessä fysio-/toimintaterapeutti
- yhteydessä laboratorionhoitaja  
- yhteydessä jalkahoitaja
- yhteydessä hammaslääkäri-/hoitaja/suuhygienisti 
- yhteydessä päiväsairaalan/-keskuksen edustaja 
- yhteydessä päivystyspoliklinikan edustaja
- yhteydessä terveyskeskuksen vuodeosaston edustaja
- yhteydessä aluesairaalan vuodeosaston edustaja 
- yhteydessä yliopistollisen keskussairaalan edustaja 
- yhteydessä tuki-/ja turvapalveluiden tuottaja 
- yhteydessä yksityinen palveluiden tuottaja 
- yhteydessä vapaaehtoisjärjestöjen, srk:n ym. edustaja 

10

Työn kuormitus - oman työn kuormittavaksi kokeminen  33

Vaikutus-
mahdollisuudet 

- voi vaikuttaa siihen, mitä työtehtäviin kuuluu 
- voi vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä tekee työnsä 
- voi vaikuttaa työtahtiinsa 
- voi vaikuttaa käyttämiinsä työmenetelmiin 
- voi vaikuttaa työnjakoon työtovereidensa kesken 
- voi vaikuttaa tarvittavien työvälineiden hankintaan 

22

Kykyjen käyttö - ikääntyneiden parissa työskentely vaatii minulta jatkuvaa uusien 
      asioiden oppimista 
- ikääntyneiden parissa työskentely edellyttää luovuutta 
- ikääntyneiden parissa työskentely vaatii pitkälle kehittyneitä taitoja 
- ikääntyneiden parissa työskentely pitää sisällään paljon samanlaisina 
      toistuvia tehtäviä 
- ikääntyneiden parissa työskentely antaa mahdollisuuden tehdä erilai-
      sia asioita 
- ikääntyneiden parissa työskentely antaa mahdollisuuden kehittää 
      minulle ominaisia kykyjä 

21

Tyytyväisyys - tyytyväinen henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen työssä 
- tyytyväinen siihen, että on saavuttanut jotakin merkittävää työssään 
- tyytyväinen mahdollisuuksiinsa ajatella ja toimia itsenäisesti työssään 
- tyytyväinen työn haasteellisuuteen 
- tyytyväinen yleisesti ottaen työhön 
- tyytymätön harkitsee eroavansa työstä 
- tyytyväinen tämänhetkiseen elämäntilanteeseensa 
- tyytyväinen elämäänsä ylipäätään 

40

Liitetaulukko jatkuu
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Muuttujaryhmä Muuttujat Kysymys-
numero

Tiedot - tiedot/asiakaslähtöisistä työtavoista 
- tiedot/saatavilla olevista lyhytaikaisista hoitomahdollisuuksista 
- tiedot/mielenterveyspalveluista 
- tiedot/yksityisten palveluntuottajien tarjoamista mahdollisuuksista 
- tiedot/vapaaehtoisjärjestöjen ja seurakunnan tarjoamista palveluista 
- tiedot/omaishoitajille tarjotuista tukimuodoista 
- tiedot/asiakkaille ja omaisille tarjottavista sosiaalietuuksista ja muista 
      tukimuodoista 
- tiedot/apuvälineistä, niiden hankinnasta ja huollosta 

16

Taidot - taidot/kohdata taustaltaan ja elämäntilanteeltaan erilaisia asiakkaita, 
      heidän omaisiaan ja läheisiään 
- taidot/toimia yhteistyössä asiakkan ja hänen omaistensa/läheistensä 
      kanssa 
- taidot/etsiä ratkaisuvaihtoehtoja hoidossa ja palveluissa ilmeneviin 
      ongelmiin yhdessä asiakkan kanssa 
- taidot/tehdä hoitoon ja palveluihin liittyviä päätöksiä 
- taidot/suunnitella työtä asiakaslähtöisesti 
- taidot/ohjata asiakasta ja hänen omaisiaan/läheisiään 
- taidot/työmenetelmien hallinta 
- taidot/kirjata kokonaisvaltaisesti asiakkaan hoitoon ja palveluihin 
      liittyviä asioita 
- taidot/tunnistaa asiakkaan hoitoon liittyviä eettisiä kysymyksiä 
- taidot/arvioida kriittisesti asiakkaan saamaa hoitoa ja palveluita 

17

Valmiudet - valmiudet/vastata asiakkaisen fyysisiin odotuksiin 
- valmiudet/vastata asiakkaisen sosiaalisiin odotuksiin 
- valmiudet/vastata asiakkaisen hengellisiin odotuksiin 
- valmiudet/vastata asiakkaisen psyykkisiin ja kognitiivisiin odotuksiin 
- valmiudet/vastata työyhteisön odotuksiin 
- valmiudet/vastata omiin odotuksiin työssä 
- valmiudet/hakea tietoa uusista käytännöistä työssä 
- valmiudet/soveltaa alan tutkimustietoa työssä 
- valmiudet/kehittää omaa työtä 
- valmiudet/pitää ammattitaitoa ajan tasalla 
- valmiudet/oman toiminnan arviointi 

18

Kehittymis-
mahdollisuudet 

- työntekijöillä on mahdollisuus osallistua työnohjaukseen 
- työntekijöillä on mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluihin 
- työntekijöillä on mahdollisuus saada ammatillista kehittymistä tuke-
      vaa koulutusta 
- työntekijöillä on mahdollisuus saada tukea omaehtoisessa opiskelussa 
- työntekijöillä on mahdollisuus saada tietoa uusista käytännöistä 
      työssä 
- työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää työssään omia tietojaan ja 
      taitojaan 
- työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää työssään työtovereidensa 
      asiantuntemusta 
- työntekijöillä on mahdollisuus lukea työssä alan ammatillisia ja tie-
      teellisiä lehtiä 
- työntekijöillä on mahdollisuus tehdä aloitteita työn kehittämiseksi 
- työntekijöillä on mahdollisuus saada tukea työn kehittämisessä 
- työntekijöillä on mahdollisuus toimia hyvän hoidon periaatteiden 
      mukaan 
- työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työyksikkönsä toimintaan 
- työntekijöillä on mahdollisuus saada tietoa työssä tapahtuvista muu-
      toksista ajoissa 
- työntekijöillä on mahdollisuus keskustella päivittäisistä kokemuksista 
      työtovereiden kanssa 
- työntekijöillä on mahdollisuus saada rakentavaa palautetta omasta 
      työstä 
- työntekijöillä on mahdollisuus saada oikeudenmukaista kohtelua 
- työntekijöillä on mahdollisuus osallistua halutessaan työkiertoon 
- työntekijöillä on mahdollisuus tehdä halutessaan osa-aikatyötä 

20

Liitetaulukko jatkuu
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Muuttujaryhmä Muuttujat Kysymys-
numero

Tuki - mahdollisuus saada käytännöllistä tukea työtovereilta 
- mahdollisuus saada käytännöllistä tukea esimiehiltä 
- mahdollisuus saada käytännöllistä tukea puolisolta tai muulta 
      läheiseltä 
- mahdollisuus saada henkistä tukea työtovereilta 
- mahdollisuus saada henkistä tukea lähimmältä esimieheltä 
- mahdollisuus saada henkistä työtä puolisolta tai muulta läheiseltä 
- mahdollisuus saada palautetta työtovereilta 
- mahdollisuus saada palautetta lähimmältä esimieheltä 
- mahdollisuus saada tiedollista tukea työtovereilta 
- mahdollisuus saada tiedollista tukea lähimmältä esimieheltä 

25

Terveydentila - tämänhetkinen terveydentila 31

Lääkkeet - reseptilääkkeiden käyttö 32

Työkyky - työkykypistemäärä 35

Vaatimukset 
työkyvylle

- työkyky työn fyysisten vaatimusten kannalta 
- työkyky työn psyykkisten vaatimusten kannalta 
- työkyky työn sosiaalisten vaatimusten kannalta 

36

Muutokset - viimeisen puolen vuoden aikana koetut muutokset työssä 
- viimeisen puolen vuoden aikana koetut muutokset työyhteisössä 
- viimeisen puolen vuoden aikana koetut  muutokset yksityiselämässä 

38

Muutosten 
kokeminen

- työmuutosten kokeminen haasteena 
- työmuutosten kokeminen uhkana 
- työmuutosten kokeminen aiheuttaa epävarmuutta 
- työmuutosten kokeminen että haluaa osallistua aktiivisesti muutos-
      ten suunnitteluun 
- työmuutosten kokeminen että haluaa osallistua työn kehittämiseen 
- työmuutosten kokeminen että haluaisi laaja-alaisempia ja haasta-
      vampia tehtäviä 

39

Palvelun laatu - toimipisteen palvelujen laatu 7

Asiakkaan hoi-
don ja palvelun 
saanti  

- asiakkaan helppo tavoittaa kotihoidon työntekijät 
- asiakas tarvittaessa apua myös ilta- ja yöaikaan 
- asiakas halutessaan apua myös (kotihoidon) lääkäriltä 
- asiakas saa avun viiveettä 
- sovituista käyntiajoista pidetään kiinni 
- asiakkaalle niitä hoitoja ja palveluita, joista on sovittu 
- kotikäynneille varataan riittävästi aikaa 
- asiakkaan elämäntilanne ja toiveet etusijalle hoitoa ja palveluita 
      suunniteltaessa 
- asiakas ja/tai hänen omaisensa/läheisensä mukana hoidosta ja palve-
      luista päätettäessä 
- asiakkaan palvelut yhteen sovitettu tarkoituksenmukaisesti 
- asiakkaat saavat ihmisarvoista kohtelua 
- asiakkaiden kohtelu tasa-arvoista 
- asiakkaita hoitavat samat työntekijät 
- työskentely asiakkaan luona on kiireetöntä 

8

Palvelua 
vaikeuttavat 
tekijät 

- vaikeuttanut hoitoa ja palveluita/toimipisteiden erillinen sijainti 
- vaikeuttanut hoitoa ja palveluita/sosiaali- ja terveystoimen hallinnol-
      linen erillisyys 
- vaikeuttanut hoitoa ja palveluita/toimitilojen ja työvälineiden epätar-
      koituksenmukaisuus 
- vaikeuttanut hoitoa ja palveluita/henkilökunnan liiallinen työmäärä 
- vaikeuttanut hoitoa ja palveluita/henkilökunnan vaihtuvuus 
- vaikeuttanut hoitoa ja palveluita/henkilökunnan arkuus ottaa vastuu-
      ta hankalissa tilanteissa 
- vaikeuttanut hoitoa ja palveluita/ammattikulttuurien erilaisuus 
- vaikeuttanut hoitoa ja palveluita/ammattiryhmien välinen kilpailu 
- vaikeuttanut hoitoa ja palveluita/ammattiryhmien keskinäisen luotta-
      muksen puute 

9

Liitetaulukko jatkuu
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Muuttujaryhmä Muuttujat Kysymys-
numero

Tässä tutkimuk-
sessa ei mukana 
(vrt. liite1)

- työ/työyksikön muutokset, hankevaikutus kahden vuoden aikana 
      2003
- käytännöt jotka tavallisesti liittyvät hoitoon 2003
- asiakkaan hoitoon liittyvät toiminnot 2003
- hankekokemukset 2003
- koulutuksiin osallistuminen, tiedonhankinta 2001, 2003
- oppaat ja ohjeet yksikössä 2003
- johtaminen, työyksikön toiminta 2003
- tekniset apuvälineet 2001, 2003
- vaivat, ongelmat 2001, 2003
- pitkäaikainen sairaus, haitta 2001, 2003
- ammattiryhmien erilaiset arvostukset, näkemykset, toimintatavat ja 
      -kulttuurit ym. vaikuttavat työhön ja asiakkaan hoitoon 2003

1,2

4
5

P1-P6
13–15

19
23, 24
26–30

34
37

56 avoin 
kysymys
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LIITETAULUKKO 2. Koe- ja vertailukunnissa meneillään olleet muut tutkimus- ja kehittämishankkeet vuosina 2001–2003 ja 
niiden vaikutus asiakkaan hoidon ja palvelujen saumattomuuteen

Tutkimus- ja kehittämishankkeet Kyllä n (%) Hankkeiden vaikutus kotihoidon asiakkaan hoidon ja palvelujen 
aumattomuuteen

Kaikki 
n = ���

Koekunnat Vertailu-
kunnat 

p Koekunnat   Vertailukunnat p

Laadun arviointi omana toimintana 
(mm. arviointi ja asiakaspalaute)

428 (49) 239 (51) 189 (47) 42 % ei lainkaan vaikutusta 
53 % jonkin verran vaikutusta
5 % suuri vaikutus

32 % ei lainkaan vaikutusta 
58 % jonkin verran vaikutusta
10 % suuri vaikutus

0.048

Laadun arviointi ulkopuolisena toimin-
tana (mm. sertifikaatti)

287 (33) 166 (35) 121(30) 57 % ei lainkaan vaikutusta 
37 % jonkin verran vaikutusta
6 % suuri vaikutus

55 % ei lainkaan vaikutusta 
40 % jonkin verran vaikutusta
5 % suuri vaikutus

Laadun kehittämistyö 
(mm. laatukäsikirja ja -työryhmä)

359 (41) 199 (42) 160 (40) 49 % ei lainkaan vaikutusta 
43 % jonkin verran vaikutusta
8 % suuri vaikutus

34 % ei lainkaan vaikutusta 
54 % jonkin verran vaikutusta
12 % suuri vaikutus

0.014

Hoidon porrastuksen arviointi 
(mm. SAS)

422 (48) 241 (51) 181 (45) 38 % ei lainkaan vaikutusta 
48 % jonkin verran vaikutusta
14 % suuri vaikutus

32 % ei lainkaan vaikutusta 
51 % jonkin verran vaikutusta
17 % suuri vaikutus

Asiakaslähtöisen työtavan kehittä-
minen (mm. koulutus, kuntouttava 
työote, asiakaslähtöisyys) 

515 (59) 287 (61) 228 (56) 33 % ei lainkaan vaikutusta 
53 % jonkin verran vaikutusta
14 % suuri vaikutus

23 % ei lainkaan vaikutusta 
56 % jonkin verran vaikutusta
21 % suuri vaikutus

0.012

Henkilöstön koulutus 522 (60) 303 (64) 219 (54) 0.003 35 % ei lainkaan vaikutusta 
51 % jonkin verran vaikutusta
14 % suuri vaikutus

25 % ei lainkaan vaikutusta 
54 % jonkin verran vaikutusta
21 % suuri vaikutus

0.041

Tietotekniset yhteydet (mm. atk-koulu-
tus, atk-yhteydet, muu tietoliikenne)

470 (54) 239 (51) 231 (57) 0.054 46 % ei lainkaan vaikutusta 
35 % jonkin verran vaikutusta
19 % suuri vaikutus

26 % ei lainkaan vaikutusta 
48 % jonkin verran vaikutusta
26 % suuri vaikutus

0.000

Tutkimustyö 209 (24) 137 (29) 72 (18) 0.000 84 % ei lainkaan vaikutusta 
13 % jonkin verran vaikutusta
3 % suuri vaikutus

80 % ei lainkaan vaikutusta 
19 % jonkin verran vaikutusta
1 % suuri vaikutus

Muu hanke 172 (20) 110 (23) 62 (15) 0.003 79 % ei lainkaan vaikutusta 
13 % jonkin verran vaikutusta
8 % suuri vaikutus

71 % ei lainkaan vaikutusta 
13 % jonkin verran vaikutusta
16 % suuri vaikutus
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LIITETAULUKKO 3. Kotihoidon työntekijöiden yhden työvuoron aikana työtehtäviin käyttämä aika minuutteina vuosina 2001 
ja 2003

Tehtävä 
 

2001 200�
n ka 

min
SD t(df) p ka

ero
�� % lv n ka

min
SD t(df) p ka

ero
�� % lv

Asiakkaiden hoito ja 
hoiva kotona 

Koekunnat 350 309 91 0.67(600) 0.05 -4.9 -19.3-9.49 562 311 92 3.53(1032) 0.000 20.4 9.1-31.8

Vertailukunnat 252 314 86 472 291 94

Asiakkaiden asioiden 
hoito toimipisteessä 

Koekunnat 89 91 72 -0.49(157) 0.624 -5.5 -27.7-16.7 432 58 65 -0.81(788) 0.420 -3.2 -11.0-4.6

Vertailukunnat 70 96 68 377 61 48

Asiakkaiden asioiden 
hoito muualla 

Koekunnat 76 78 41 -0.97(110) 0.332 -8.3 -25.2-8.6 317 47 40 0.23(569) 0.815 0.8 -5.6-7.1

Vertailukunnat 36 86 45 254 46 36

Kotikäynteihin liittyvät 
matkat 
 

Koekunnat 98 64 33 -3.34(154) 0.001 -14.4 -22.9- -5.9 448 41 23 -2.28(787) 0.023 -4.0 -7.4- -0.6

Vertailukunnat 58 78 21 399 45 27

Ammattiryhmien yh-
teistyö ja tiedon vaihto 

Koekunnat 51 64 40 -0.25(66) 0.801 -2.9 -26.1-20.2 271 44 66 0.43(502) 0.663 2.1 -7.4-11.7

Vertailukunnat 17 67 44 233 42 36

Muiden asiakas-
ryhmien hoito 

Koekunnat 14 113 54 -0.98(14) 0.345 -49.4 -157.8-59.0 30 113 107 -1.99(66) 0.051 -60.1 -120.6-0.3

Vertailukunnat 13 162 175 38 173 143

Työn suunnittelu ja 
järjestäminen 

Koekunnat 58 80 76 -1.87(87) 0.065 -35.7 -73.6-2.2 307 44 45 -0.30(597) 0.765 -1.1 -8.0-5.9

Vertailukunnat 31 116 101 292 45 41

Työn kehittäminen Koekunnat 42 104 41 -0.60(23) 0.555 -10.9 -48.5-26.7 110 97 77 1.74(195) 0.083 19.6 -2.6-41.7

Vertailukunnat 19 114 74 87 77 81

Ohjaus ja perehdytys Koekunnat 16 78 107 -1.38(25) 0.179 -70.5 -175.6-34.5 73 60 78 -1.05(115) 0.294 -17.9 -51.7-15.8

Vertailukunnat 11 149 159 68 78 119
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LIITETAULUKKO 4. Kotihoidon työntekijöiden työn hallinta, työtyytyväisyys ja voimavarat vuosina 2001 ja 2003 kuntatason 
muuttujana

    
Muuttuja Koekunnat (n = 11) Vertailukunnat (n = 11) Ryhmien väliset erot

2001
ka+SD

200�
ka+SD

t1 p1 2001
ka+SD

200�
ka+SD

t1 p1 20012
t p

200�2
t p

Työn hallinta 
Vaikutusmahdollisuudet 3.65+0.08 3.53+0.13 2.97 0.014 3.65+0.13 3.57+0.15 1.92 0.083 0.11 0.911 -0.61 0.547
Kykyjen käyttö 4.09+0.12 4.03+0.15 2.12 0.060 4.04+0.14 3.97+0.08 2.06 0.067 0.986 0.336 1.25 0.224

Työtyytyväisyys 4.06+0.13 4.02+0.13 1.34 0.210 3.97+0.16 3.97+0.10 -0.09 0.932 1.512 0.146 0.98 0.338

Osaaminen 
Tiedot 3.67+0.11 3.50+0.10 3.99 0.003 3.63+0.21 3.46+0.14 3.90 0.003 0.511 0.617 0.72 0.479
Taidot 3.95+0.09 3.92+0.95 1.36 0.206 3.98+0.09 3.99+0.10 -0.66 0.522 -0.63 0.537 -1.68 0.109
Valmiudet 3.70+0.06 3.68+0.09 0.89 0.396 3.68+0.09 3.66+0.10 0.89 0.394 0.766 0.453 0.62 0.544
Kehittymismahdollisuudet 3.36+0.13 3.68+0.14 -7.59 0.000 3.43+0.24 3.67+0.14 -3.62 0.005 -0.95 0.352 0.07 0.945

Tuki  
Työkaverit 3.85+0.14 3.83+0.13 0.56 0.586 3.96+0.14 3.89+0.12 2.07 0.066 -1.77 0.091 -1.30 0.208
Esimies 3.41+0.17 3.35+0.18 0.959 0.360 3.44+0.33 3.31+0.33 2.53 0.030 -0.21 0.833 0.34 0.736
Läheiset   3.49+0.15 4.02+0.21 -7.63 0.000 3.54+0.13 3.94+0.17 -6.29 0.000 -0.86 0.399 0.97 0.346

Työkyky 7.84+0.22 7.89+0.32 0.50 0.629 7.87+0.37 7.78+0.37 0.89 0.393 -0.24 0.814 0.76 0.448

Tyytyväisyys elämään 4.24+0.14 4.31+0.15 -1.82 0.098 4.16+0.19 4.20+0.14 -1.04 0.323 1.20 0.244 1.68 0.109

Maksimipistemäärä työkyky 10, muut 5.
1  Parittaisten otosten testi (df 10), 2riippumattomien otosten testi.
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19.8.2003 Liite 1

ARVOISA KOTIHOIDON TYÖNTEKIJÄ 

Työyksikkösi osallistuu Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) 
'Palveluja yhteensovittava kotiutuminen ja kotihoito' (PALKO) –projektiin, jossa pyrkimyk-     
senä on kehittää saumatonta yhteistyötä kotipalvelun, kotisairaanhoidon, perus- ja erikois-   
sairaanhoidon sekä asiakkaiden ja heidän läheistensä välillä. Hankkeessa on mukana 22 kun-
taa eri puolilta Suomea. Hankkeeseen liittyvä, kotihoidon henkilöstölle suunnattu kysely 
toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä/kesällä vuonna 2001.

Tämän seurantakyselyn tarkoituksena on tuottaa lisätietoa asiakkaiden kotiuttamiseen ja ko-
tihoitoon liittyvistä käytännöistä kotihoidossa ja kotihoidon työntekijöiden hyvinvoinnista 
työssä. Vastaamalla voit vaikuttaa näiden käytäntöjen kehitystyöhön ja olet mukana kehittä-
mässä asiakkaiden ja kuntasi kotihoidon palveluja kokonaisvaltaisesti sekä omaa työtäsi.  

Antamaasi tietoa käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäinen vastauksesi paljastu millään 
tavalla tutkimuksesta tuotettavasta raportista tai joudu esimiehesi tietoon. Lomakkeeseen 
painetut tutkimusnumerot ovat aineiston analyysia varten ja jäävät vain tutkijoiden tietoon. 
Tietojen säilytyksessä noudatetaan Stakesin salassa pidettävien tietojen suojausta koskevia 
määräyksiä ja tutkimusaineisto hävitetään asianmukaisella tavalla tutkimuksen päätyttyä. 
Toivomme, että voit käyttää hetken aikaa tämän lomakkeen täyttämiseen, sillä jokaisen työn-
tekijän vastaus on arvokas. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja jos et jostain syystä 
halua vastata, pyydämme täyttämään lomakkeesta vastaajan taustatietoja koskevat kysymyk-
set ja halutessasi merkitsemään lomakkeeseen syyn, miksi et halua tai pysty vastaamaan.    

Palauta lomake oheisessa vastauskuoressa tutkijoille 15.9.2003 mennessä. Tutkimukseen 
liittyviin kysymyksiin vastaavat projektisihteeri Eeva-Kaarina Lehmuskallio (puh. 09-3967 
2695, eeva-kaarina.lehmuskallio@stakes.fi) ja erikoistutkija Eija Grönroos (puh. 09-3967 
2270, eija.gronroos@stakes.fi).

Arvokkaasta vastauksestasi kiittäen,

Juha Teperi    Marja-Leena Perälä
Tulosalueen johtaja   Projektin johtaja
Sosiaali- ja terveyspalvelut  Puh. 09-3967 2247

         E-mail. marja-leena.perala@stakes.fi

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS 
Lintulahdenkuja 4, Helsinki  Postiosoite PL 220, 00531 Helsinki Puhelin (09) 39 671 Faksi (09) 761 307 Internet www.stakes.fi 
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Liite 1. 
 19.8.2003 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
PALKO-projekti 
Marja-Leena Perälä

II

KYSELY KOTIPALVELUN JA KOTISAIRAANHOIDON TYÖNTEKIJÖILLE 

Kyselyyn vastaa jokainen kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja yhdistetyn kotihoidon työyksiköissä tällä 
hetkellä työskentelevä työntekijä oman kokemuksensa pohjalta.  

        
    Tutkimusnumero

TIEDONVAIHTO, YHTEISTYÖ JA PALVELUJEN LAATU 

1. Onko työssäsi ja/tai työyksikössäsi tapahtunut muutoksia viimeisen kahden vuoden aikana
ja mihin ne ovat kohdistuneet? 

   1 Asiakkaan hoitoon 
    2 Työyksikön henkilöstömäärään ja -rakenteeseen, miten? _____________________________ 
    3 Työyksikön toiminta- ja johtamiskäytäntöihin, miten? _______________________________ 
    4 Toiminnan organisointiin, miten? _______________________________________________
    5 Palvelurakenteeseen, miten?____________________________________________________

6 Johonkin muuhun, mihin? _____________________________________________________ 
7 Ei mitään muutoksia  

2. a) Miten seuraavat asiakkaan hoidon ja palveluiden saumattomuutta kuvaavat tekijät ovat 
muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana?
b) Arvioi asteikolla 1-3, millainen vaikutus PALKO-hankkeella on ollut näihin muutoksiin?  

(1=ei lainkaan vaikutusta, 2=jonkin verran vaikutusta, 3=suuri vaikutus)
                                                                   

Huonon-
tunut

Pysynyt  
ennallaan

Paran-
tunut

En osaa 
sanoa

Vaikutus
(numeroi)

Asiakkaan neuvonta ja ohjaus 1 2 3 0 ___
Asiakkaan hoidon jatkuvuus 1 2 3 0 ___
Asiakkaan hoidon ja palveluiden joustava yhteensovittaminen 1 2 3 0 ___
Palveluiden asiakaskeskeisyys 1 2 3 0 ___
Palveluiden saatavuus 1 2 3 0 ___
Asiakkaan omatoimisuus 1 2 3 0 ___
Asiakkaiden tasa-arvo 1 2 3 0 ___

Tiedonvaihto ja yhteistyö…
asiakkaan ja oman työyksikkösi välillä 1 2 3 0 ___
omassa työyksikössäsi 1 2 3 0 ___
asiakkaan ja omaisen/läheisen välillä 1 2 3 0 ___
kotihoidon ja terveyskeskussairaalan välillä 1 2 3 0 ___
kotihoidon ja erikoissairaanhoidon välillä 1 2 3 0 ___
kotihoidon ja päiväsairaalan/-keskuksen/palvelutalon välillä 1 2 3 0 ___
kotihoidon ja tuki-/turvapalvelun välillä 1 2 3 0 ___
kotihoidon ja yksityisten palveluntuottajien välillä 1 2 3 0 ___
kotihoidon ja vapaaehtoisjärjestöjen, seurakunnan, tms. välillä 1 2 3 0 ___

Jokin muu asia, mikä? _______________________________ 1 2 3 0 ___

Nyt toteutettavaa seurantakyselyä varten olemme saaneet nimi- ja osoitetiedot kuntasi kotihoidon esimiehiltä.   
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3. Mitä muita tutkimus- tai kehittämishankkeita työyksikössäsi on toteutettu viimeisen kahden vuoden
aikana PALKO-hankkeen lisäksi ja mitä vaikutuksia näillä hankkeilla on ollut kotihoidon asiakkaan  
hoidon ja palvelujen saumattomuuteen? 

Kyllä 
(rastita)

Ei (juuri) 
lainkaan 

vaikutusta

Jonkin
verran

vaikutusta

Suuri
vaikutus

Laadun arviointia… 
omana toimintana, mitä? _____________________________  ___ 1 2 3
ulkopuolisena toimintana, mitä? _______________________ ___ 1 2 3

Laadun kehittämistyötä, mitä? ____________________________ ___ 1 2 3

Hoidon porrastukseen liittyvää arviointia (esim. SAS-toiminta), 
mitä? ________________________________________________ ___ 1 2 3

Asiakas-/potilaslähtöisten työtapojen kehittämistä, mitä? 
_____________________________________________________ ___

1 2 3

Henkilöstön täydennyskoulutus-/kehittämisohjelman laadintaa 
ja/tai toteuttamista, mitä? ________________________________ ___ 1 2 3

Tietoteknisten yhteyksien kehittämistä, mitä?________________ ___ 1 2 3

Tutkimustyötä, mitä? ___________________________________ ___ 1 2 3

Jotakin muuta, mitä? ___________________________________ ___ 1 2 3

   

4. Mitä seuraavia käytäntöjä tavallisesti liittyy kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa tarvitsevien asiakkaiden 
kotihoitoon…?  

Kyllä  Ei

Asiakkaalle on nimetty moniammatillinen hoitotiimi tai vastaava  1 2
Ketä siihen kuuluu? ______________________________________________ 

Moniammatillinen hoitotiimi toimii säännöllisesti/sovittuina ajankohtina 1 2

Asiakkaalle on nimetty vastuuhenkilö (omahoitaja tai vastaava) 
vain kotipalvelusta 1 2
vain kotisairaanhoidosta 1 2
sekä kotipalvelusta että kotisairaanhoidosta 1 2

Vastuuhenkilöt määräytyvät 
asiakkaan asuinalueen perusteella 1 2
asiakkaan terveydentilan/voinnin perusteella 1 2
jotenkin muuten, miten? _______________________________________ 1 2

Vastuuhenkilöillä on (aidosti) päävastuu asiakkaan hoidon ja palveluiden 
suunnittelusta 1 2
toteutuksesta 1 2
arvioinnista 1 2
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5. Kuinka paljon työhösi asiakkaan hoidossa liittyy seuraavia toimintoja? 

Erittäin 
vähän

Melko
vähän

Ei vähän 
eikä

paljon

Melko
paljon

Erittäin 
paljon

Asiakkaan ja mahdollisesti hänen perheensä  
tukemista ja auttamista hoidon ja palveluiden…  

tarpeiden tunnistamisessa  
(terveydentilan ja voinnin seurannassa) 1 2 3 4 5
palveluiden suunnittelussa  
(hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa) 1 2 3 4 5
saamisessa (konkreettisen avun antamista) 1 2 3 4 5
laadun seurannassa ja arvioimisessa  1 2 3 4 5

Eri tahojen antaman hoidon seurantaa 
(julkiset ja yksityiset, vapaaehtois- ja tukipalvelut) 1 2 3 4 5

Asiakkaan edustajana toimimista palvelujärjestelmässä 1 2 3 4 5

Asiakkaan hoidon ja palvelujen saannissa/hyödyntämisessä 
esiintyvien ongelmien ratkaisemista 1 2 3 4 5

Asiakkaan palveluiden yhteensovittamista ja koordinointia 1 2 3 4 5

Erilaisten palveluvaihtoehtojen tarjoamista ja palveluista 
päättämistä (mm. palvelujen varaus ja tilaaminen, maksu-
sitoumusten tekeminen, etuuksien ja tukien hakeminen) 1 2 3 4 5

Vastuuta toiminnan tavoitteiden saavuttamisesta 1 2 3 4 5

Toiminnan laadun arviointia ja kehittämistä 1 2 3 4 5

 6. Arvioi, kuinka suurelle osalle toimipisteesi 
 asiakkaista on nimetty omahoitaja,    
       palveluohjaaja tai muu vastuuhenkilö? 

1   Kaikille/lähes kaikille 
2   Kolmelleneljäsosalle (3/4) 
3   Puolelle 
4   Neljäsosalle (1/4) 
5   Ei (juuri) kenellekään

 7. Millaiseksi arvioit toimipisteesi palvelujen  
      laadun yleensä? 

  1   Huonoksi  
2   Välttäväksi 
3   Tyydyttäväksi  
4   Hyväksi 

  5   Erinomaiseksi
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8. Arvioi, miten usein seuraavat asiakkaan hoitoon liittyvät asiat toteutuvat omassa toimipisteessäsi?  

Ei (juuri)    
koskaan

Ei lähes- 
kään aina 

Lähes      
aina

Aina En osaa 
sanoa

Asiakkaan on helppo tavoittaa kotihoidon työntekijät 1 2 3 4 0
Asiakas saa tarvittaessa apua myös ilta- ja yöaikaan 1 2 3 4 0
Asiakas saa halutessaan apua myös (kotihoidon) lääkäriltä 1 2 3 4 0
Asiakas saa avun viiveettä 1 2 3 4 0

Sovituista käyntiajoista pidetään kiinni 1 2 3 4 0
Asiakas saa niitä hoitoja ja palveluja, joista on sovittu 1 2 3 4 0
Kotikäynneille varataan riittävästi aikaa 1 2 3 4 0

Asiakkaan elämäntilanne ja toiveet asetetaan  
etusijalle hoitoa ja palveluja suunniteltaessa 1 2 3 4 0

Asiakas ja/tai hänen omaisensa/läheisensä ovat  
mukana hoidosta ja palveluista päätettäessä 1 2 3 4 0

Asiakkaan palvelut on sovitettu yhteen  
tarkoituksenmukaisesti 1 2 3 4 0

Asiakkaat saavat ihmisarvoista kohtelua 1 2 3 4 0
Asiakkaiden kohtelu on tasa-arvoista 1 2 3 4 0
Asiakkaita hoitavat samat työntekijät 1 2 3 4 0
Työskentely asiakkaan luona on kiireetöntä 1 2 3 4 0

9. Arvioi, miten usein seuraavat asiat ovat vaikeuttaneet kotihoidon asiakkaan hoitoa ja palveluita 
omassa toimipisteessäsi?  

Erittäin 
harvoin/    
ei (juuri) 
koskaan

Melko
harvoin

Melko      
usein

Hyvin 
usein/
lähes
aina

Ei esiinny 
toimi-

pisteessäni 

Toimipisteiden erillinen sijainti  1 2 3 4 0
Sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen erillisyys 1 2 3 4 0
Toimitilojen ja työvälineiden epätarkoituksenmukaisuus 1 2 3 4 0

Henkilökunnan liiallinen työmäärä 1 2 3 4 0
Henkilökunnan vaihtuvuus 1 2 3 4 0
Henkilökunnan arkuus ottaa vastuuta hankalissa tilanteissa 1 2 3 4 0

Ammattikulttuurien erilaisuus  1 2 3 4 0
Ammattiryhmien välinen kilpailu 1 2 3 4 0
Ammattiryhmien keskinäisen luottamuksen puute 1 2 3 4 0
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10. Arvioi, kuinka usein keskimäärin olet ollut yhteydessä asiakkaidesi hoitoon liittyvissä asioissa
seuraavien henkilöiden/tahojen kanssa?

Päivittäin Viikoittain Kuukau-
sittain

Harvem-
min 

Ei
tarpeen 

Kotipalvelun edustaja 1 2 3 4 0
Kotisairaanhoidon edustaja 1 2 3 4 0
Avoterveydenhuollon lääkäri 1 2 3 4 0
Sosiaalityöntekijä tai vastaava 1 2 3 4 0

Fysio-/toimintaterapeutti 1 2 3 4 0
Laboratoriohoitaja 1 2 3 4 0
Jalkahoitaja 1 2 3 4 0
Hammaslääkäri/-hoitaja/suuhygienisti 1 2 3 4 0

Päiväsairaalan/-keskuksen/palvelutalon edustaja 1 2 3 4 0
Päivystyspoliklinikan edustaja 1 2 3 4 0

Terveyskeskussairaalan vuodeosaston edustaja 1 2 3 4 0
Aluesairaalan vuodeosaston edustaja 1 2 3 4 0
Yliopistollisen tai keskussairaalan vuodeosaston edustaja 1 2 3 4 0

Tuki-/turvapalvelujen tuottaja   1 2 3 4 0
Yksityinen palveluntuottaja  1 2 3 4 0
Vapaaehtoisjärjestöjen, seurakunnan, tms. edustaja 1 2 3 4 0

11. Kun ajattelet asiakkaan kotiutumista ja kotihoitoa yleensä, niin miten samaa tai eri mieltä olet 
seuraavien tiedonvaihtoa ja yhteistyötä koskevien väittämien kanssa?  

Toimipisteesi ja                  
sairaaloiden välillä 

Kotipalvelun/kotisairaan- 
hoidon välillä

Täysin 
eri

mieltä 

Melko
eri

mieltä 

Ei
samaa 
eikä eri 
mieltä

Melko
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
eri

mieltä 

Melko
eri

mieltä 

Ei
samaa 
eikä eri 
mieltä

Melko
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Yhteistyö on riittävää 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Yhteistyökäytännöt ovat 
puutteellisia tai epäselviä 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Nykyisiä yhteistyömahdolli-
suuksia ei käytetä tehokkaasti 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Tietoa saadaan aina tarvittaessa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Saatu tieto on ajantasaista 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Saatu tieto on epäyhtenäistä 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Tiedottamisvälineet puuttuvat 
tai ovat puutteellisia 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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12. Miten seuraavat tahot mielestäsi arvostavat ikääntyneiden hoito- ja hoivatyötä?  

Erittäin  
vähän

Melko
vähän

Melko
paljon

Erittäin  
paljon

En osaa
sanoa

Asiakkaat 1 2 3 4 0
Asiakkaiden läheiset 1 2 3 4 0
Sinä itse 1 2 3 4 0

Henkilöstö
kotihoidossa 1 2 3 4 0
terveyskeskussairaalassa 1 2 3 4 0
erikoissairaanhoidon sairaalassa 1 2 3 4 0

Lääkärit
terveyskeskussairaalassa 1 2 3 4 0
erikoissairaanhoidon sairaalassa 1 2 3 4 0

Lähin esimiehesi 1 2 3 4 0
Terveysalan opiskelijat 1 2 3 4 0

Kunnan päättäjät 1 2 3 4 0
Kunnan väestö yleensä 1 2 3 4 0
Poliitikot ja päättäjät valtakunnan tasolla 1 2 3 4 0

Seuraavat kysymykset koskevat työyksikössäsi toteutettua PALKO-hanketta.

P1. Miten hyvin mielestäsi tunnet PALKO-hankkeen tavoitteet kotihoidon osalta? 
1  Erittäin huonosti 
2   Melko huonosti 
3   Ei hyvin eikä huonosti 
4   Melko hyvin 
5   Erittäin hyvin 

P2. Oletko osallistunut kunnassasi viimeisen kahden vuoden aikana PALKO-hankkeen…?

Kyllä , montako kertaa? En

koulutustilaisuuksiin 1 , ___________ krt 2

pienryhmätoimintaan 1 , ___________ krt 2

projektiryhmän toimintaan 1 , ___________ krt 2

muihin hankkeen tapaamisiin ja kokouksiin, mihin? 

_________________________________________ 

1 , ___________ krt 2
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P3.a)  Miten hyödyllisiä PALKO-hankkeen tavoitteet ovat mielestäsi olleet oman toimintayksikkösi kannalta?  

b)  Miten laajasti tavoitteiden toimenpiteet on otettu käyttöön (=muutossuunnitelman toteutus)? 

Tavoitteiden
hyödyllisyys

Suunniteltujen toimen- 
piteiden toteutus

Ei
hyödyl-

lisiä

Melko
hyödyl-

lisiä

Erittäin 
hyödyl-

lisiä

Ei
(juuri)

lainkaan 

Osittain Lähes
kaikki/
kaikki

En
osaa 
sanoa

Asiakkaan hoidossa yleensä 1 2 3 1 2 3 0
Omassa toiminnassasi 1 2 3 1 2 3 0
Työyksikön toiminnassa 1 2 3 1 2 3 0

Kotipalvelun toiminnassa 1 2 3 1 2 3 0
Kotisairaanhoidon toiminnassa 1 2 3 1 2 3 0
Kotihoidon ja terveyskeskussairaalan 
välisessä toiminnassa 1 2 3 1 2 3 0
Kotihoidon ja erikoissairaanhoidon  
sairaalan välisessä toiminnassa 1 2 3 1 2 3 0

Tuki-/turvapalvelujen toiminnassa 1 2 3 1 2 3 0
Yksityisten palveluntuottajien toiminnassa 1 2 3 1 2 3 0
Vapaaehtoisjärjestöjen, tms. toiminnassa  1 2 3 1 2 3 0
Erityistyöntekijöiden (esim. fysio-/puhe-
terapeutit, sosiaalityöntekijät) toiminnassa  1 2 3 1 2 3 0

P4. Miten kiinnostunut itse olet ollut kehittämään               P5. Miten hyvin kehittämistyö on mielestäsi 
asiakkaan hoitoa ja kotihoidon toimintaa?                           onnistunut omassa organisaatiossasi? 

1   En lainkaan kiinnostunut 1   Erittäin huonosti 
2   Vähän kiinnostunut 2   Melko huonosti 
3   Melko kiinnostunut 3   Ei hyvin eikä huonosti 
4   Erittäin kiinnostunut 4   Melko hyvin 
0   En osaa sanoa 5   Erittäin hyvin  

0   En osaa sanoa  

P6. Miten tärkeänä pidät Stakesin roolia PALKO-hankkeessa asiakkaan hoidon ja palveluiden sekä
kotihoidon toiminnan kehittämisessä omassa kunnassasi?

1   Ei lainkaan tärkeänä 
  2   Vähän tärkeänä  
  3   Melko tärkeänä 
  4   Erittäin tärkeänä 
  0   En osaa sanoa   

P7. Pohdi, mitä hyvää PALKO-hankkeen toteutuksessa on ollut ja mitä olisi voitu tehdä toisin. 
(Jatka tarvittaessa erilliselle paperille)

______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

TYÖNTEKIJÄN VOIMAVARAT 

13. Mihin koulutuksiin olet osallistunut viimeisen vuoden aikana ja kenen kustantamaa  
tämä koulutus on ollut?   

 1   En ole osallistunut koulutukseen (siirry kysymykseen 15.)

 2   Toimipaikkakoulutukseen yhteensä __________ päivää       
       (Toimipaikkakoulutuksella tarkoitetaan työntekijän työpaikalla toteutettua, yleensä oman henkilöstön pitämää koulutusta.)

 3   Täydennyskoulutukseen 
          (Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan lyhyt- tai pitkäkestoista ammatillisista lisäkoulutusta, joka ei tuota uutta ammatillista  
           tutkintoa ja perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen. Lyhytkestoisella koulutuksella tarkoitetaan alle viikon kestävää koulutusta.)  

                1   Työnantajan kustantamaan lyhytkestoiseen koulutukseen yhteensä __________ päivää   

    2   Työnantajan kustantamaan pitkäkestoiseen koulutukseen yhteensä __________ päivää  

    3   Omaehtoiseen (omalla kustannuksella ja ajalla) lyhytkestoiseen koulutukseen  

                     yhteensä __________ päivää  

     4   Omaehtoiseen pitkäkestoiseen koulutukseen yhteensä __________ päivää 

    5   Omaehtoiseen työajalla tapahtuvaan omakustanteiseen koulutukseen  

                     yhteensä __________ päivää 

4   Tutkintoon tai arvosanaan tähtäävään koulutukseen. 
     (Rastita ne vaihtoehdot, joihin olet osallistunut  
      ja ympyröi koulutuksen kustantaja/-t) 

Kustantaja

Kyllä 
(rastita)

Työnantaja Itse

                    Oppisopimuskoulutus (esim. lähihoitajakoulutus) ___ 1 2
                 Muuntokoulutus (esim. opistoaste  AMK)  ___ 1 2
                 Ammattikorkeakoulututkinto/-jatkotutkinto ___ 1 2
                 PD-tutkinto ___ 1 2
                 Yliopistolliset arvosanat (esim. approbatur) ___ 1 2
                 Tiedekorkeakoulututkinto/tieteellinen jatkokoulutus ___ 1 2

   5   Johonkin muuhun koulutukseen, mihin? _____________________________________________________
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14. Mihin aiheisiin täydennys- ja toimipaikkakoulutus on liittynyt? (Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja) 

1   Terveyden edistäminen  
  2   Sairauksien hoito 
  3   Lääkehoito
  4   Hoitotoimenpiteet 

5   Hoito- ja hoivatyön toimintamallit 
  6   Laatutyöskentely 
  7   Asiakkaiden kohtaaminen ja vuorovaikutus 
  8   Erityisryhmien potilaiden hoito (esim. päihdepotilaat)                                          
  9   Kuolevan potilaan hoito ja kriisityö 
                       10   Ikääntyneiden ihmisten hoito- ja hoivatyö 

                      11   Muiden ikäryhmien (lapset, nuoret, työikäiset) hoito- ja hoivatyö 
                      12   Juridiset ja eettiset kysymykset hoito- ja hoivatyössä  
                      13   Tiedottaminen ja tietosuoja hoito- ja hoivatyössä  

                       14   Yhteiset toimintatavat hoito- ja hoivatyössä (moniammatillinen tiimityö)                               
                       15   Työyhteisön ja yksittäisen työntekijän hyvinvointi 
                       16   Atk-laitteiden ja -ohjelmistojen käyttö, mihin? ______________________________________
                       17   Johonkin muuhun, mihin? ______________________________________________________ 

15. Kuinka monia ammatillisia tai tieteellisiä lehtiä seuraat säännöllisesti?  

1   En yhtään  
2   Yhtä lehteä 
3   Kahta lehteä 
4   Kolmea – neljää lehteä 
5   Viittä tai useampaa lehteä 

 Mitä lehtiä? ___________________________________________________________________ 

16. Millaisiksi arvioit omat tietosi seuraavista asiakkaan hoitoon liittyvistä käytännöistä?  

Erittäin 
huonot

Melko
huonot

Ei hyvät 
eikä

huonot

Melko
hyvät 

Erittäin 
hyvät 

Asiakaslähtöisistä työtavoista  (väestövastuu, omahoitaja, 
palveluohjaaja, case/care management, tms.) 1 2 3 4 5

Saatavilla olevista lyhytaikaisista hoitomahdollisuuksista 
(päiväsairaala, kuntoutus- ja intervallijaksot, tms.)  1 2 3 4 5

Mielenterveyspalveluista 1 2 3 4 5

Yksityisten palveluntuottajien tarjoamista palveluista 
(yksityinen kotipalvelu/kotisairaanhoito, tms.) 1 2 3 4 5

Vapaaehtoisjärjestöjen ja seurakunnan tarjoamista   
palveluista (ystäväpalvelu, tms.) 1 2 3 4 5

Omaishoitajille tarjotuista tukimuodoista 1 2 3 4 5

Asiakkaille ja omaisille/läheisille tarjottavista               
sosiaalietuuksista ja muista tukimuodoista  1 2 3 4 5

Apuvälineistä, niiden hankinnasta ja huollosta 
(pyörätuoli, patjat, nostolaitteet, tms.) 1 2 3 4 5
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17. Millaisiksi arvioit omat taitosi ikääntyneiden hoito- ja hoivatyössä…?

Erittäin 
huonot

Melko
huonot

Ei hyvät  
eikä

huonot

Melko   
hyvät 

Erittäin  
hyvät 

Kohdata taustaltaan ja elämäntilanteeltaan erilaisia 
asiakkaita ja heidän omaisiaan/läheisiään 1 2 3 4 5

Toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen            
omaistensa/läheistensä kanssa 1 2 3 4 5

Etsiä ratkaisuvaihtoehtoja hoidossa ja palveluissa 
ilmeneviin ongelmiin yhdessä asiakkaan kanssa 1 2 3 4 5

Tehdä hoitoon ja palveluihin liittyviä päätöksiä  1 2 3 4 5

Suunnitella työtäsi asiakaslähtöisesti 1 2 3 4 5

Ohjata asiakasta ja hänen omaisiaan/läheisiään  1 2 3 4 5

Hallita työsi kannalta keskeisimmät                
toimenpiteet  ja –menetelmät 1 2 3 4 5

Kirjata kokonaisvaltaisesti asiakkaan hoitoon  
ja palveluihin liittyviä asioita  1 2 3 4 5

Tunnistaa asiakkaan hoitoon liittyviä eettisiä kysymyksiä 1 2 3 4 5

Arvioida kriittisesti asiakkaan saamaa hoitoa ja palveluja 1 2 3 4 5

18.   Millaisiksi arvioit omat valmiutesi (tiedot ja taidot) hoito- ja hoivatyön ammattilaisena
        seuraavissa asioissa?

Erittäin 
huonot

Melko   
huonot

Ei hyvät    
eikä

huonot

Melko     
hyvät 

Erittäin    
hyvät 

Vastata asiakkaiden … 
fyysisiin odotuksiin 1 2 3 4 5
sosiaalisiin odotuksiin 1 2 3 4 5
hengellisiin odotuksiin 1 2 3 4 5
psyykkisiin ja kognitiivisiin  
(muisti, oppiminen) odotuksiin 1 2 3 4 5

Vastata työyhteisön odotuksiin 1 2 3 4 5
Vastata omiin odotuksiisi työssä 1 2 3 4 5

Hakea tietoa uusista käytännöistä työssä 1 2 3 4 5
Soveltaa alan tutkimustietoa työssä 1 2 3 4 5
Kehittää omaa työtäsi 1 2 3 4 5

Pitää ammattitaitosi ajan tasalla  1 2 3 4 5
Arvioida kriittisesti omaa toimintaasi 1 2 3 4 5
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19. Mihin seuraavista kotihoidon asiakkaan hoito- ja hoivatyön avuksi tarkoitetuista oppaista ja ohjeista 
on perehdytty omassa työyksikössäsi? 

Kyllä  Ei En osaa  
sanoa

Ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskeva laatusuositus (STM 2001) 1 2 0

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma  
- opas työntekijöille ja palveluista vastaaville (STM 2002) 1 2 0

Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus (STM 2003) 1 2 0

Mielenterveyspalveluiden laatusuositus (STM 2001) 1 2 0

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet (STM 2001) 1 2 0

Potilaan oikeudet (STM 2002) 1 2 0

Johonkin muuhun, mihin? _________________________________  1 2 0

20. Millaiset ovat toimipisteesi työntekijöiden mahdollisuudet seuraavissa asioissa? 

Erittäin 
huonot

Melko
huonot

Ei hyvät 
eikä

huonot

Melko
hyvät 

Erittäin 
hyvät 

Osallistua työnohjaukseen 1 2 3 4 5
Osallistua kehityskeskusteluihin 1 2 3 4 5

Saada ammatillista kehittymistä tukevaa koulutusta 1 2 3 4 5
Saada tukea omaehtoisessa opiskelussa 1 2 3 4 5
Saada tietoa uusista käytännöistä työssä 1 2 3 4 5

Hyödyntää työssään omia tietojaan ja taitojaan 1 2 3 4 5
Hyödyntää työssään työtovereiden asiantuntemusta 1 2 3 4 5
Lukea työssä alan ammatillisia ja tieteellisiä lehtiä 1 2 3 4 5

Tehdä aloitteita työn kehittämiseksi 1 2 3 4 5
Saada tukea työn kehittämisessä 1 2 3 4 5
Toimia hyvän hoidon periaatteiden mukaan 1 2 3 4 5

Vaikuttaa työyksikkösi toimintaan 1 2 3 4 5
Saada tietoa työssä tapahtuvista muutoksista ajoissa 1 2 3 4 5

Keskustella päivittäisistä kokemuksista työtovereiden kanssa 1 2 3 4 5
Saada rakentavaa palautetta omasta työstä  1 2 3 4 5
Saada oikeudenmukaista kohtelua 1 2 3 4 5

Osallistua halutessaan työnkiertoon 1 2 3 4 5
Tehdä halutessaan osa-aikaista työtä 1 2 3 4 5
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21. Miten samaa mieltä olet seuraavien kotipalvelun/kotisairaanhoidon asiakastyötä koskevien  
väittämien kanssa. 

Täysin     
eri

mieltä 

Melko
eri

mieltä 

Ei samaa  
eikä eri 
mieltä 

Melko   
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Ikääntyneiden parissa työskentely…

     vaatii minulta jatkuvaa uusien asioiden oppimista 1 2 3 4 5

     edellyttää minulta luovuutta 1 2 3 4 5

     vaatii minulta pitkälle kehittyneitä taitoja 1 2 3 4 5

     pitää sisällään paljon samanlaisina toistuvia tehtäviä 1 2 3 4 5

     antaa minulle mahdollisuuden tehdä erilaisia asioita 1 2 3 4 5

     antaa minulle mahdollisuuden kehittää                 
     minulle ominaisia kykyjäni 1 2 3 4 5

22. Millaiset ovat omat mahdollisuutesi vaikuttaa työssäsi seuraaviin asioihin? 

Erittäin    
huonot

Melko    
huonot

Ei hyvät     
eikä

huonot

Melko      
hyvät

Erittäin      
hyvät

Siihen, mitä työtehtäviisi kuuluu 1 2 3 4 5

Siihen, missä järjestyksessä teet työsi 1 2 3 4 5

Työtahtiisi 1 2 3 4 5

Käyttämiisi työmenetelmiin 1 2 3 4 5

Työnjakoon työtovereiden kesken 1 2 3 4 5

Tarvittavien työvälineiden hankintaan 1 2 3 4 5

23. Mitä mieltä olet seuraavista johtamiseen liittyvistä väittämistä.    

Täysin  
eri

mieltä 

Melko
eri

mieltä 

Ei samaa  
eikä eri  
mieltä

Melko
samaa 
mieltä

Täysin 
samaa 
mieltä 

Esimiehemme…  
kuuntelee alaistensa mielipiteitä tärkeissä asioissa  1 2 3 4 5
henkilökohtaiset mieltymykset eivät 

      vaikuta häiritsevästi hänen päätöksiinsä 1 2 3 4 5
tiedottaa tehdyistä päätöksistä ja niiden 

      vaikutuksista riittävän ajoissa 1 2 3 4 5
kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja kohteliaasti 1 2 3 4 5
kunnioittaa työntekijän oikeuksia 1 2 3 4 5

Esimieheemme voi luottaa 1 2 3 4 5
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24. Kerro mielipiteesi seuraavista työyksikköäsi koskevista väittämistä.  

Ei pidä 
lainkaan 

paikkansa

Ei juuri 
pidä

paikkansa

Siltä
väliltä 

Pitää
melko lailla 
paikkansa

Pitää
täysin

paikkansa

Työyksikössämme päätökset   
tehdään oikean tiedon perusteella 1 2 3 4 5

Epäonnistuneet päätökset voidaan  
purkaa tai niitä voidaan muuttaa 1 2 3 4 5

Kaikki voivat vaikuttaa itseään
koskeviin päätöksiin 1 2 3 4 5

Tehtyjen päätösten johdonmukaisuus  
turvataan (säännöt ovat kaikille samat) 1 2 3 4 5

Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä 
itseään koskevissa asioissa 1 2 3 4 5

Tehtyjen päätösten vaikutuksia  
seurataan ja niistä tiedotetaan 1 2 3 4 5

Tehtyjen päätösten perusteista saa tietoa  
ja näitä tietoja voidaan tarkentaa 1 2 3 4 5

25. Arvioi vielä, millaiset ovat mahdollisuutesi saada tukea ja apua työhösi seuraavilta tahoilta?  

Erittäin  
huonot

Melko     
huonot

Ei hyvät       
eikä

huonot

Melko
hyvät 

Erittäin      
hyvät 

Käytännöllistä tukea
(esim. konkreettista tai rahallista apua) 
työtovereilta 1 2 3 4 5
lähimmältä esimieheltä  1 2 3 4 5
puolisolta tai muulta läheiseltä 1 2 3 4 5

Henkistä tukea
työtovereilta 1 2 3 4 5
lähimmältä esimieheltä  1 2 3 4 5
puolisolta tai muulta läheiseltä 1 2 3 4 5

Työskentelyäsi arvioivaa tukea  
(esim. palautetta tai arvostusta) 
työtovereilta 1 2 3 4 5
lähimmältä esimieheltä  1 2 3 4 5
puolisolta tai muulta läheiseltä 1 2 3 4 5

Tiedollista tukea 
(esim. neuvoja ja opastusta)
työtovereilta 1 2 3 4 5
lähimmältä esimieheltä  1 2 3 4 5
puolisolta tai muulta läheiseltä 1 2 3 4 5
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TEKNISTEN APUVÄLINEIDEN KÄYTTÖ JA HALLINTA

26. Mitä seuraavista teknisistä laitteista ja varusteluista on käytössä toimipisteessäsi? 
Arvioi lisäksi omia valmiuksiasi (tiedot ja taidot) käyttää kyseisiä laitteita.   

Käytössä
toimipisteessäni

Valmiuteni käyttää

Kyllä Ei Erittäin       
huonot

Melko
huonot

Ei hyvät      
eikä

huonot

Melko        
hyvät 

Erittäin  
hyvät 

Lankapuhelimen 
puhelinvastaaja 1 2 1 2 3 4 5

Matkapuhelin 
- puhelinvastaaja 
- tekstiviestipalvelu 

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Kommunikaattori 1 2 1 2 3 4 5

Telefax 1 2 1 2 3 4 5

Pöytätietokone 1 2 1 2 3 4 5

Kannettava tietokone 1 2 1 2 3 4 5

27. Mihin tarkoituksiin olet viimeisen viikon aikana käyttänyt työssäsi ATK-laitteita tai kommunikaattoria? 
(Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja) 

1   En ole käyttänyt lainkaan  
2   Asiakastietojen rekisteröintiin ja tilastointiin/seurantaan  
3   Tiedotteiden, raporttien, ym. kirjoittamiseen  
4   Sosiaalihuollon tietojen kirjaamiseen ja katseluun (maksut, etuudet, ym.)   
5   Hoidon ja palveluiden suunnitteluun ja kirjaamiseen  
6   Sairaanhoidollisiin palveluihin (lähetteet, laboratoriovastaukset, ym.) 
7   Hoito- ja palvelusuunnitelman suunnitteluun ja kirjaamiseen  
8   Asiakkaan ajanvaraukseen 
9   Materiaalitilauksiin ja apuvälinehankintoihin  

                      10   Asiakkaan kauppatilauksiin 
                      11   Kirjallisuushakuihin (kirjaston tietopalvelut) 
                      12   Tiedon välittämiseen ja vastaanottamiseen muille toimipisteille (esim. sähköposti) 
                      13   Selailuun internetissä 

                           14   Johonkin muuhun, mihin? ______________________________________________________ 
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28. Mihin tarkoituksiin olet viimeisen viikon aikana käyttänyt työssäsi matkapuhelinta  
tai kommunikaattoria? (Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja) 

1   En ole käyttänyt lainkaan 
 2   Yhteydenotot asiakkaisiin  
 3   Yhteydenotot asiakkaan omaisiin/läheisiin 
 4   Yhteydenotot asiakkaan hoitoryhmän muihin jäseniin 
 5   Yhteydenotot asiakkaan tukipalveluihin 

6   Yhteydenotot sairaaloihin ja terveyskeskuksiin 
 7   Asiakkaan ajanvaraukseen 
 8   Materiaalitilauksiin ja apuvälinehankintoihin 
                  9    Asiakkaan kauppatilauksiin 
                 10   Johonkin muuhun, mihin? ______________________________________________________ 

29. Missä määrin edellä mainituista laitteista on ollut apua työssäsi?  

Erittäin  
vähän

/ei (juuri) 
lainkaan 

Melko
vähän

Ei vähän      
eikä

paljon

Melko
paljon

Erittäin 
paljon

ATK-laitteet 1 2 3 4 5

Kommunikaattori 1 2 3 4 5

Matkapuhelin 1 2 3 4 5

30. Onko toimipisteessäsi käytössä ATK-järjestelmä, joka mahdollistaa asiakaskohtaisen  
tiedonhaun/-katselun?

Kyllä Ei En osaa  
sanoa

Omassa organisaatiossasi…
työntekijöille 1 2 0
asiakkaille (omien tietojen osalta) 1 2 0

Muista organisaatioista… 
työntekijöille 1 2 0
asiakkaille (omien tietojen osalta) 1 2 0
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TERVEYS, TYÖKYKY JA TYYTYVÄISYYS TYÖHÖN JA ELÄMÄÄN

31. Millaiseksi arvioit tämän hetkisen   
terveydentilasi?  

 1   Erittäin huonoksi 
 2   Huonoksi 
 3   Ei hyväksi eikä huonoksi   
      (keskinkertaiseksi) 
 4   Hyväksi  
 5   Erittäin hyväksi

32. Käytätkö säännöllisesti lääkärin määräämien 
reseptilääkkeitä? 

1   Kyllä. Kuinka monia eri  
                  lääkevalmisteita? ____________ 
 2   Ei 

33. Arvioi, missä määrin nykyinen työsi  
kuormittaa Sinua? 

1   Erittäin vähän/ei (juuri) lainkaan  
2   Melko vähän 
3   Ei vähän eikä paljon 
4   Melko paljon 
5   Erittäin paljon 

34. Arvioi, miten usein Sinulla on viimeisten 3 kuukauden aikana ollut seuraavia vaivoja tai ongelmia? 

Erittäin harvoin 
/ei (juuri) koskaan 

Melko         
harvoin

Melko
usein

Hyvin usein 
/lähes aina 

Nukahtamisvaikeuksia 1 2 3 4
Rauhatonta/häiriintynyttä unta 1 2 3 4
Varhaisia heräämisiä 1 2 3 4

Väsymystä työssä ja vapaa-aikana 1 2 3 4
Vaikeuksia rentoutua ja rauhoittua 1 2 3 4
Ahdistusta ilman ilmeistä syytä 1 2 3 4
Masennusta ilman ilmeistä syytä 1 2 3 4

Päänsärkyä 1 2 3 4
Sydämentykytystä 1 2 3 4
Vatsakipuja 1 2 3 4

Kipuja ja särkyjä tuki- ja liikuntaelimissä, 
missä ruumiinosissa? _________________  
__________________________________ 1 2 3 4

Jotakin muuta, mitä? _________________ 
__________________________________ 1 2 3 4

35. Minkä pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi?  
Rengasta yksi vaihtoehto (0 tarkoittaa sitä, ettet nykyisin pysty lainkaan työhön) 

         0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

       täysin                                     työkyky 
    työkyvytön                                                           parhaimmillaan



�0

Kotihoidon henkilöstön työn, työtyytyväisyyden ja palvelujen laadun
muutokset PALKO-hankkeen aikana

Stakes, Raportteja 7/2008

36. Millaiseksi arvioit nykyisen työkykysi?  

Erittäin 
huonoksi

Melko
huonoksi

Ei hyväksi 
eikä huonoksi 

Melko
hyväksi 

Erittäin    
hyväksi 

Työn fyysisten vaatimusten kannalta 1 2 3 4 5

Työn henkisten vaatimusten kannalta 1 2 3 4 5

Työn sosiaalisten vaatimusten kannalta 1 2 3 4 5

37. Haittaako työkykyäsi merkittävästi  
jokin pysyvä tai pitkäaikainen sairaus,  
vika tai vamma?   

1   Kyllä 
2   Ei 

38. Oletko kokenut viimeisen vuoden aikana
merkittäviä muutoksia…?  

Kyllä Ei

Työssäsi 1 2

Työyhteisössäsi 1 2

Yksityiselämässäsi 1 2

39. Miten koet työssäsi tapahtuvat muutokset yleensä? 

Täysin       
eri

mieltä 

Melko       
eri

mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Melko
samaa   
mieltä 

Täysin  
samaa   
mieltä

Koen yleensä muutokset työssäni haasteena 1 2 3 4 5

Koen yleensä muutokset työssäni uhkana 1 2 3 4 5

Työtehtävien ja –menetelmien muuttuminen  
aiheuttaa epävarmuutta siitä, miten omat kykyni, 
tietoni ja taitoni tulevat riittämään tulevaisuudessa 1 2 3 4 5

Haluan osallistua aktiivisesti työhöni liittyvien 
muutosten suunnitteluun 1 2 3 4 5

Minulla on tällä hetkellä riittävästi koulutusta
ja tietoa työhön liittyvistä asioista, jotta voin  
osallistua työni kehittämiseen 1 2 3 4 5

Ottaisin mielelläni vastaan laaja-alaisempia  
ja monipuolisempia tehtäviä, mikäli siihen  
tarjoutuisi mahdollisuus 1 2 3 4 5
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40. Miten tyytyväinen olet tämän hetkiseen työhösi ja elämääsi?  

Täysin      
eri        

mieltä 

Melko       
eri       

mieltä 

Ei samaa  
eikä eri  
mieltä 

Melko   
samaa   
mieltä 

Täysin 
samaa  
mieltä 

Olen tyytyväinen henkilökohtaiseen kasvuun  
ja kehittymiseen työssäni 1 2 3 4 5

Olen tyytyväinen siitä, että olen saavuttanut
jotakin merkittävää työssäni 1 2 3 4 5

Olen tyytyväinen mahdollisuuksiini ajatella  
ja toimia itsenäisesti työssäni 1 2 3 4 5

Olen tyytyväinen työni haasteellisuuteen 1 2 3 4 5
Yleisesti ottaen olen hyvin tyytyväinen työhöni 1 2 3 4 5
Harkitsen usein eroavani tästä työstä 1 2 3 4 5

Olen tyytyväinen tämän hetkiseen elämäntilanteeseeni 1 2 3 4 5
Olen tyytyväinen elämääni ylipäänsä 1 2 3 4 5

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT

41. Oletko vastannut PALKO-projektin 
henkilöstökyselyyn keväällä/kesällä 
vuonna 2001? 

        1   Kyllä      
       2   En 
       3   En osaa sanoa 

42. Sukupuolesi? 
        1   Nainen 
        2   Mies 

43. Syntymävuotesi? _______________ 

44. Siviilisäätysi tällä hetkellä?
        1   Naimisissa tai avoliitossa  
        2   Naimaton  
        3   Leski  
        4   Eronnut tai asumuserossa 

45. Mikä on peruskoulutuksesi? 
           1   Kansakoulu tai kansalaiskoulu 
           2   Keskikoulu tai peruskoulu  
           3   Ylioppilastutkinto 

46. Mikä on korkein ammattikoulutuksesi?
                1   Ei ammattikoulutusta 
                2   Ammatillinen kurssi 
                3   Oppisopimuskoulutus 
                4   Kouluasteen tutkinto  
                5   Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

                   (lähihoitajakoulutus) 
                6   Opistoasteen tutkinto 
                7   Ammattikorkeakoulututkinto 
                8   Tiedekorkeakoulututkinto 
                9   Jokin muu, mikä?  

                   ____________________________________ 

47. Mikä on tehtävänimikkeesi?  
              1   Johtava kodinhoitaja 
              2   Kodinhoitaja 
              3   Kotiavustaja 
              4   Kotipalveluohjaaja 
              5   Osastonhoitaja, vastaava hoitaja, tms. 
              6   Perus-/lähihoitaja 
              7   (Erikois)sairaanhoitaja 
              8   Terveydenhoitaja 
              9   Jokin muu, mikä?  
                   ____________________________________      
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48. Missä työskentelet tällä hetkellä?  
        1   Kotipalvelun toimipisteessä 
        2   Kotisairaanhoidon toimipisteessä 
        3   Yhdistetyn kotihoidon toimipisteessä,        
             jossa kotipalvelu ja kotisairaanhoito     
             toimivat yhdessä 
        4   Jossakin muussa, missä?  
             _______________________________________ 

49. Millainen on työsuhteesi laatu? 
             1   Vakinainen  
             2   Määräaikainen,  
                  kestänyt yli puoli vuotta 
             3   Määräaikainen,  
                  kestänyt alle puoli vuotta 
             4   Työllistetty 
             5   Harjoittelija 
             6   Jokin muu, mikä?     
                  ____________________________________   

50. Kuinka pitkä työkokemus Sinulla on 
sosiaali- ja terveydenhuollossa? _________ vuotta _________ kk:tta   
nykyisessä työtehtävässäsi? _________ vuotta _________ kk:tta 

51. Miten työaikasi jakaantui edellisen työpäivän aikana seuraaviin toimintoihin? 

Kotipalvelun/kotisairaanhoidon ikääntyneiden asiakkaiden hoito 

     Asiakkaiden hoito- ja hoivatyö kotona, palvelutalossa, ym. _______t _______min 

     Asiakkaiden asioiden hoito kotihoidon toimipisteessä (esim. kirjalliset työt,            
     puhelinpalvelut, sosiaalietuudet, ajanvaraukset, tarvikkeiden haku, ym.)   _______t _______min 

     Asiakkaiden asioiden hoito muualla (esim. apteekki-, kauppa-, pankki- 
     asioinnit, saattaminen) _______t _______min 

     Kotikäynteihin liittyvät matkat _______t _______min 

     Asiakkaiden hoitoon liittyvä eri ammattiryhmien yhteistyö ja tiedonvaihto   
     (esim. hoitoneuvottelut, konsultointi) _______t _______min 

Muiden asiakasryhmien hoito 

     Neuvolat, avosairaanhoito, kouluterveydenhuolto, vammaiset, lapsiperheet, ym _______t _______min

Hallinto ja kehittäminen 

     Työn suunnittelu ja järjestely (seuraava työpäivä, työvuorolistat, ym.)   _______t _______min

     Kehittäminen (esim. projektit, koulutukset, kokoukset, tiedon haku) _______t _______min 

     Ohjaus ja perehdytys (esim. uudet työntekijät, opiskelijat, näyttökokeet) _______t _______min 

Henkilökohtainen aika (ruoka-, kahvi-, ym. tauot) 
_______t _______min 

Johonkin muuhun. Mihin? ___________________________________________ 
_______t _______min 

                 
                                                                                   Kokonaistyöaika oli yhteensä    _______ t ______ min 



��

Kotihoidon henkilöstön työn, työtyytyväisyyden ja palvelujen laadun
muutokset PALKO-hankkeen aikana

Stakes, Raportteja 7/2008

52. Kuuluuko työhösi…?
Kyllä Ei

Päivätyötä 1 2

Iltatyötä 1 2

Yötyötä 1 2

Viikonlopputyötä 1 2

53. Kuinka suuri osa työstäsi liittyy kotipalveluun/kotisairaanhoitoon ja mitä muuta työhösi kuuluu?

Kotipalveluun liittyy   ___________ % 
         Kotisairaanhoitoon liittyy   ___________ %

Muita työalueitani ovat   ___________ %
   ___________________________________ Yhteensä 100 % 

54. Arvioi, kuinka monen kotihoidon asiakkaan  
kanssa olet tekemisissä työpäivän aikana 
keskimäärin? ____________ asiakkaan        

55. Kuinka monen asiakkaan nimetty omahoitaja, 
palveluohjaaja tai muu vastuuhenkilö Sinä olet? 
____________ asiakkaan

56. Hoitoa ja palveluita hoitoketjuissa antavat useat ammattiryhmät, joilla voi olla erilaisia arvostuksia, 
näkemyksiä, toimintatapoja ja -kulttuureja ym. Kuvaa mitä nämä ovat ja miten ne vaikuttavat työhön ja 
asiakkaan hoitoon. (Jatka tarvittaessa erilliselle paperille.) 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kommenttisi kyselystä, kiitos! _______________________________________________

Tuhannet kiitokset Sinulle arvokkaista vastauksistasi ja yhteistyöstä!  

Palauta lomake vastauskuoressa tutkijoille 15.9.2003 mennessä osoitteeseen  
Stakes / Sosiaali- ja terveyspalvelut tulosalue / Perälä, PL 220, 00531 Helsinki. 
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