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Helsingin yliopisto 
Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 206

Anna-Liisa Niemelä

Kiire ja työn muutos
Tapaustutkimus kotipalvelutyöstä

Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten työelämän kiire liittyy työs-
sä tapahtuneisiin muutoksiin ja minkälaisina nämä muutokset ja kiire tulevat esiin 
kotipalvelutyössä. Tutkin myös, miten kodinhoitajat selviytyivät kiireestä ja miten 
he yhteistyössä kehittivät kiireen hallintaa.

Tutkimukseni viitekehys on kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja kehit-
tävä työntutkimus. Muodostan aikaisempien kiirettä ja kotipalvelutyötä koskevi-
en tutkimusten jättämistä katvealueista kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian 
ja kehittävän työntutkimuksen viitekehyksessä tutkimukselliset haasteet. Näiden 
haasteiden pohjalta kiteytän tutkimuskysymykset. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys koskee kotipalvelutyön muutosta. Työn muu-
tosta koskevan haasteen yhteydessä rakennan metodisen analyysimallin, jonka avul-
la jäsennän kiireen käsitettä ja tutkin kiireen muotoutumista työn historiallisissa 
kehitystyypeissä. Luon kiireen ymmärtämiseen ja määrittelyyn välitason teoreettiset 
välineet, ajanhallinnan dualismin ja normaaliajan määrittyminen. Niiden avulla jä-
sennän kotipalvelutyössä tapahtunutta muutosta ja siihen liittyvää kiirettä. 

Kotipalvelutyön muutosta tutkiessani käytän aineistona alan ammattilehden 
vuosikertoja, kotipalvelutyöstä tehtyjä tutkimuksia sekä alan historiikkejä. Seuraan 
niiden avulla myös niitä lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia, jotka ovat oh-
janneet kotipalvelutyön kehitystä. Paikallista kotipalvelutyön muutosta analysoin 
sosiaalilautakunnan pöytäkirjojen, kunnan vuosikertomusten, tilastoaineiston ja 
haastatteluiden avulla. Rakentamallani analyysimallilla tulkitsen kotipalvelutyön 
muutosta Suomessa ja ”Malmilan” kunnassa. 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla tutkin, miten kiireen liittyminen yhteisölli-
seen toimintaan tulee esiin Malmilan kodinhoitajien työssä? Tutkin sitä, miten kii-
re syntyi Malmilan kotipalvelutyössä, miten kodinhoitajat selviytyivät kiireestä ja 
miten he kehittivät kiireen hallintaa. Aineistona ovat kiirepäiväkirjat, niihin liitty-
vät kiirehaastattelut, etnografi nen aineisto sekä toimintaa kuvaava tilastoaineisto.

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä paneudun siihen, miten työssä tapahtu-
neet muutokset ja niihin liittyvät häiriöt vaikuttivat kiireen syntyyn kodinhoitajien 
työssä. Tutkin kotipalvelutyön historiaa ja kiireen syntyä näiden muutosten poh-
jalta. Etnografi sen ja tilastoaineiston avulla tutkin yhtä kodinhoitajien erityisen 
kiireiseksi kokemaa työvaihetta, vanhusten saunapäivää. Neljännessä tutkimus-
kysymyksessä tutkin kiireen yhteisöllistä hallintaa. Tutkin, miten kodinhoitajat 
taksinkuljettajan ja myöhemmin keittiöhenkilökunnan kanssa kehittivät välineen 
saunapäivän kiireen hallintaan. 

Kotipalvelutyön muutosta kuvaava analyysi osoitti, että kotipalvelutyö oli 
muuttunut käsityömäisestä työstä pitkälti rationalisoiduksi, massatuotantotyyp-



piseksi työksi. Löysin viitteitä myös humanisoidusta työstä ja jälkitayloristisista 
organisaatiomuodoista. Muutos oli ollut samansuuntainen myös Malmilassa: työ 
oli muuttunut sisällöltään paljolti rationalisoiduksi työksi. Asiakaskäyntejä ku-
vattiin hyppykäynteinä. Malmilassa kodinhoitajaryhmä toimi kuitenkin selkeästi 
humanisoidun työn mukaisena itseohjautuvana ryhmänä. Kuvasin Malmilan ko-
dinhoitajien työn historiallista kehitysvaihetta rationaalis-humanisoituna työnä, 
jossa oli vahvasti mukana myös käsityömäisen työn piirteitä.

Empiiriset tutkimustulokset osoittivat, että kodinhoitajien työssä oli eri tavalla 
muodostuvia kiireitä. Viikonlopun kiireen nimesin jatkuvaksi kiireeksi. Arkipäi-
viin liittyvän kiireen nimesin ajoittaiseksi kiireeksi: aina ei ollut kiirettä, vaan kiire 
liittyi tiettyihin töihin ja tilanteisiin. Erotin ajoittaisesta kiireestä ennakoimatto-
man ja tiedossa oleva kiire. Saunapäivän kiire syntyi toimintaan ajan kuluessa ra-
kentuneesta ristiriidasta: vanhusten huonokuntoistuessa toimintamalli pysyi sa-
mana ja työhön syntyi kärjistyvä ristiriita, mikä ilmeni kiireenä ja kodinhoitajien 
väsymisenä.

Kodinhoitajien viikonlopun kiireestä selviytymisen keinot olivat valtaosaltaan 
yksilöllisiä ja nykyistä toimintatapaa ylläpitäviä. Kodinhoitajat sopeutuivat kiiree-
seen kiirehtimällä, pidentämällä työpäivää ja toimimalla rutinoidusti. Töitä oli 
organisoitu uudelleen, mutta kun käyntimäärät lisääntyivät voimakkaasti, töiden 
organisoinnilla tilannetta ei enää pystytty hallitsemaan. Erilaista kiireen hallintaa 
edusti oman toiminnan arviointi ja asiakkaan ottaminen mukaan toimintaan.

Saunapäivän kiireeseen kodinhoitajat vastasivat eri tavalla, kehittämällä omaa 
työtään yhdessä taksinkuljettajan ja myöhemmin keittiöhenkilökunnan kanssa. 
Saunotukseen kehitettiin yhteinen ajanhallinnan väline, saunotussuunnitelma, 
jonka avulla saunapäivä rauhoittui. Tämäntyyppisessä toiminnan yhteisessä suun-
nittelussa ja kehittämisessä voidaan samalla nähdä aineksia uudesta työn kehitys-
tyypistä, prosessien kehittämisestä. 

Kiireestä tehty tutkimus on pääosin ollut kvantitatiivista, suuriin aineistoihin 
liittyvää tutkimusta. Paikallista kiiretutkimusta on hyvin vähän. Kotipalvelutyötä 
koskevissa tutkimuksissa kiire ei ole ollut tutkimuksen keskiössä vaikkakin mo-
nissa tutkimuksissa kiire on tullut esiin yhtenä huomiona. Tämä tutkimus pyrkii 
vastaamaan myös näihin haasteisiin. Empiiristen tutkimustulosten ohella tämän 
tutkimuksen antia ovat luomani käsitteelliset välineet, normaaliaika ja ajanhallin-
nan dualismi, joiden avulla on mahdollista tutkia ajanhallinnan ristiriitojen kehit-
tymistä erilaisissa töissä. 

Avainsanat: kiire, kotipalvelu, kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja kehittä-
vä työntutkimus, normaaliaika, ajanhallinnan dualismi
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Time pressure and transition in work – a case study in home-care 
work

Abstract
The purpose of this study was to reveal how time pressure in work in linked with 
transitions in work and how these transitions appear in home-care work. The 
study also explores how home-care workers learned to manage time pressure and 
how they cooperated to develop methods to manage haste.

The frame of reference of my study is cultural-historical activity theory and 
developmental work research. In this context, I developed the challenges of my 
research from gaps left in previous studies of time pressure and home-care work. 
Based on these challenges, I have treated the following four research topics.

The fi rst research topic concerns the transition in home-care work. In response 
to the challenge posed by this transition, I constructed a methodological analysis 
model as a tool to organise the concept of haste and study its evolution in the 
historical development of forms of work. I developed two intermediate theoretical 
tools in order to understand and defi ne haste: dualism in time control and deter-
mination of normal time. With their help, I then analysed the transition that has 
taken place in home-care work and the haste involved in it.

Guided by the relevant scholarship on this topic, I also followed the changes in 
legislation that have laid the groundwork for the development of home-care work. 
I analysed the transition that has taken place in home-care work with the help of 
social board protocols, annual community reports, statistical material and person-
al interviews. With the aid of the analysis model, I then interpreted the transition 
in home-care work in Finland and in a local community, which I have referred to 
here as “Malmila”.

The second research topic concerned how time pressure connected with social 
activity affected the work on the home-care staff in Malmila. I studied how time 
pressure evolved in the work of the staff and how they managed and eventually 
gained control over it. Empirical data were obtained from haste logs and related 
interviews, ethnographic material, and statistical records describing the activity. 

My third research question focused on how changes in work and the resulting 
disturbances gave rise to time pressure in the work of the home-care staff. With the 
help of ethnographic materials and statistical information I studied a once-weekly 
event that was regularly experienced as particularly hasty by the home-care work-
ers: sauna-bathing day for elderly clients. My fourth research question dealt with 
the efforts of the home-care workers to join with the taxi driver and, thereafter, 
with the kitchen personnel in developing a tool to control time pressure on sauna-
bathing day.



The analysis of the transition in home-care work showed that it has evolved 
from individualised, handcrafted work to widely rationalised work resembling 
mass production. I also found traces of humanised work and post-Taylorist or-
ganisational forms. The situation in Malmila also refl ected this transition: the con-
tent of the work was substantially rationalised. The client visits were described as 
‘jumpy’. Nevertheless, at fi rst, the home-care staff in Malmila continued to func-
tion as a self-guided group according to the humanised work concept, and I there-
fore characterised their work as rationalistic-humanistic with strong features of 
processes similar to those found in mass production. 

The empirical results showed that the work of the home-care staff involved 
time pressures of several different forms. The time pressure experienced during 
the weekend I termed ‘continuous time pressure’, as opposed to the ‘occasional 
time pressure’ experienced during the weekdays. Time pressure was not constantly 
present, but was connected with certain tasks and situations. In occasional time 
pressure I distinguished between predictable and unpredictable time pressure. The 
time pressure on sauna-bathing day was the result of a confl ict that had evolved 
over a lengthy period of time: the activity model remained constant despite the de-
clining health of the clients. The resulting time pressure led to exhaustion among 
the staff.

The tools used by the home-care workers to manage the weekend time pres-
sure were mainly individual and tended to sustain the traditional sauna-bathing 
routines. The home-care workers adapted to the increased time pressure by hurry-
ing, working overtime and otherwise acting routinely. The tasks were reorganised, 
however as the number of visits increased dramatically, the situation could no 
longer be controlled by top-down organisational adjustments. Valuation of one’s 
own activity and involving the clients in it constituted a different way of managing 
time pressure.

The home-care workers responded to the time pressure on sauna-bathing day 
in a different way by developing their own work in cooperation with the taxi driver 
and thereafter with the kitchen personnel. The so-called ‘bathing plan’ was devel-
oped as a common tool to control the use of time on sauna-bathing day. As soon 
as it was implemented, the entire activity took place in a calmer and more pleasant 
atmosphere. Here, as a result of common planning and development of an activity, 
one can see elements of a new way of working.

Previous studies of time pressure have mainly involved quantitative research 
based on large amounts of data, while only a few studies have examined time pres-
sure in specifi c local contexts. Time pressure has not been a primary topic in stud-
ies of home-care work although it has emerged as a fi nding in many studies. This 
research has aimed to fi ll these gaps. In addition to its empirical fi ndings, the main 
contributions of this study are in the development of conceptual tools, such as 
‘normal time’ and ‘dualism of time control’, which facilitate the study of the evo-
lution and emergence of time management confl icts in various different kinds of 
work.

Keywords: time pressure, home-care, cultural-historical activity theory and
developmental work research, normal time, dualism in time control
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1

1 Johdanto

(...) Aamutyöt pitää tehdä tiettyyn [aikaan] mennessä, koska lääkkeet täytyy 
saada määrättyyn aikaan ja aamupalat ja aamupesut, (...) se on tää työmuoto 
on muuttunu sillä tavalla ja näitä on hirveesti, niin ne aamutoimet pitää saada. 
Sitten kun nää vanhukset ei aina niinku sitä tajua, että on monta, jotka haluais, 
ett jos vaikka puoli kaheksalta se puuro ja lääkkeet, ei millään voi olla kaikkien 
luona samaan kellonaikaan ja eikä sitä voi selitelläkään, mutt ett tuota on joskus 
sanottu, ett viel on monta, jotka odottaa. Ett se tekee sen tietynlaisen sellasen, että 
mun pitää nyt joutua seuraavan luo. (Kodinhoitaja 19.05.1998.)

Väitöskirjani aihe on työelämän kiire ja empiirisenä tutkimuskohteenani on koti-
palvelutyö. Kiinnostukseni kiireeseen syntyi ollessani vuosina 1997–1999 mukana 
Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston Toiminnan teorian ja kehittävän työn-
tutkimuksen yksikön yhteistyöprojektissa ”Työyhteisöt vanhan ja uuden murrok-
sessa”.1 Projektin tavoitteena oli tutkia työntekijöiden hyvinvointia työelämän 
muuttuessa. Mukana tutkimuksessa oli yhteensä 11 työyhteisöä neljässä eri orga-
nisaatiossa. Kaikissa työyhteisöissä elettiin toiminnan muutoksen aikaa, ja kaikissa 
tutkimuskohteissa puhuttiin myös kiireestä. 

Tuohon aikaan ilmestyi Kalimon ja Toppisen (1997) tutkimus suomalaisten 
työntekijöiden työuupumuksesta, ja se nostatti tiedotusvälineissä yleisen keskuste-
lun työssä jaksamisesta. Loppuun palamiskeskustelun yhteydessä puhuttiin paljon 
myös työelämän kiireestä ja kiireen lisääntymisestä. 1990-luvun lopulla valmistui 
Suomessa myös muita aihetta sivuavia tutkimuksia: Tilastokeskuksen työolotut-
kimus (Lehto & Sutela 1998), Työterveyslaitoksen Työ ja terveys -haastattelutut-
kimus (Piirainen ym. 1997) sekä Työministeriön vuosittainen Työolobarometri 
(Ylöstalo 1999). Näiden tutkimusten tulokset olivat samansuuntaisia: kiire työelä-
mässä oli lisääntynyt. Myös Euroopan Unionin maissa tehty työolosuhdetutkimus 
(Paoli 1997) sekä työelämän ajankäyttöä ja työn ja perheen yhteensovittamista 
koskevat tutkimukset Amerikassa (Perlow 1997, Hochschild 1997) toivat esiin kii-
reen ja työn intensivoitumisen. Tutkimuksissa ja niitä seuranneissa keskusteluissa 
ei yleensä tarkemmin määritelty, mitä kiireellä tarkoitettiin. Oli ikään kuin yksi 
yleinen kiire, joka lisääntyi tai väheni ja joka sellaisenaan oli kaikkien tiedossa. 
Myös ajatukset kiireen syistä jäivät melko yleiselle tasolle. 

Samanaikaisesti tutkimukset osoittivat kuitenkin myös, että kiireen ja uupu-
muksen ohella työssä koettiin 1990-luvulla kehittymismahdollisuuksien lisäänty-
neen: vajaa 40 % työntekijöistä koki, että työssä oli mahdollisuus kehittyä, ja use-
ampi kuin joka kolmas työntekijä piti koulutusmahdollisuuksiaan hyvinä. Myös 
mahdollisuuksien vaikuttaa työnjakoon sekä siihen, mitä työtehtäviin kuului tai 
missä järjestyksessä työt tulisi tehdä, koettiin parantuneen. (Lehto & Sutela 1998, 

1 Tutkimuksen rahoitti Työsuojelurahasto. Teimme tutkimuksen etenemisestä vuo-
sittaiset raportit, ja ensimmäisen vaiheen tuloksista julkaisimme myös kirjan (Launis, 
Kantola, Niemelä & Engeström 1998).
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20–24.) Työelämällä oli ikään kuin kahdenlaiset kasvot: yhtäältä kiireen ja uupu-
misen ja toisaalta haasteiden ja mahdollisuuksien. Nämä pohdinnat tukivat ajatus-
tani kohdentaa tutkimustani työelämän kiireeseen.

Työyhteisöt vanhan ja uuden murroksessa -projektin (1997–1999) aikana tut-
kin kiirettä viidessä erilaisessa työyhteisössä (Niemelä 2000). Mukana oli kaksi la-
boranttitiimiä, jotka työskentelivät puuteollisuuden tutkimuslaboratoriossa sekä 
kolme sosiaali- ja terveydenhuollon aluetiimiä. Miksi valitsin väitöskirjani aiheek-
si juuri kotipalvelutyön kiireen? Kotipalvelutyössä minua kiinnosti työssä tapah-
tunut suuri muutos: näytti siltä, että asiakaskunta oli muuttunut lapsiperheistä 
yhä enemmän iäkkäiksi vanhusasiakkaiksi. Samalla asiakaskäyntiin käytettävä aika 
oli supistunut useamman viikon jaksoista lyhytkestoisiksi käynneiksi asiakkaiden 
luona. Minua kiinnosti myös kotipalvelutyön tulevaisuus: suuret ikäluokat ovat 
parissa vuosikymmenessä tulossa vanhusikään ja kotipalvelutyön tarve kasvaa pal-
jon. Miten kotipalvelun on mahdollista vastata tähän haasteeseen?

Kotipalvelutyö kuuluu kunnissa sosiaalitoimen alaisuuteen. Kuntien valtion-
apua oli 1990-luvun laman aikana vähennetty, ja kunnat olivat joutuneet leik-
kaamaan myös sosiaalitoimeen suunnattuja varoja. Vaikka kuntien talous oli 
vuosikymmenen loppupuolella parantunut, elettiin kunnissa kuitenkin vielä 
säästöbudjeteilla. Samanaikaisesti sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisis-
sa suosituksissa suositeltiin vanhusten ja vammaisten hoidossa avohoitoa. Käy-
tännössä tämä merkitsi sitä, että yhä huonokuntoisempia asiakkaita hoidettiin 
kotioloissa. Tämä merkitsi kotipalvelutyön lisääntymistä samalla, kun kunnissa 
vaadittiin edelleen säästöjä eikä työvoiman lisääminen kotipalveluun näyttänyt 
mahdolliselta. 

Monissa kotipalvelua koskevissa tutkimuksissa kiire oli tullut esiin (esim. Sink-
konen 1995, Pohjonen, Punakallio & Louhevaara 1995, Viljaranta 1995). Näissä 
tutkimuksissa kiire ei kuitenkaan ollut varsinainen tutkimuskohde, vaan se tuli 
esiin ikään kuin sivulöydöksenä: se todettiin, mutta siihen ei tutkimuksissa pa-
neuduttu. 

Kiirettä koskevissa tutkimuksissa ei juurikaan ollut keskitytty siihen, miten kii-
reestä selviydyttiin tai miten kiiretilanteessa toimittiin. Omassa tutkimuksessani 
tärkeäksi aiheeksi muodostui kysymys kiireen hallinnan välineistä. Miten kotipal-
velutyöntekijät toimivat kiiretilanteessa ja millaisia välineitä heillä oli käytössään? 
Tutkimukseni edetessä etsin vastauksia näihin kysymyksiin ja samalla löysin myös 
ituja uudenlaisesta lähikehityksen mahdollisuudesta. 

Minua kiinnosti myös kiireen historiallisuus. Liittyykö kiire vain tämän päi-
vän työelämään vai onko työssä ennenkin ollut kiirettä? Tämä pohdinta johdatti 
minut tutkimaan työn kehityshistoriaa ja kiirettä työn historiallisissa kehitysvai-
heissa. Tämä tutkimusmatka työn ja kiireen historiaan loi samalla yhden metodo-
logisen analyysivälineen kiireen tutkimiseen. 

Kiirettä koskevat tutkimukset ovat olleet usein laajoja kyselytutkimuksia. Laa-
dullisin menetelmin ja paikallisesti ei kiirettä ole tutkittu kovinkaan paljon. Min-
kälaisilla menetelmillä olisi mahdollista tutkia kiirettä? Tutkimusprojektimme 
”Työyhteisöt vanhan ja uuden murroksessa” alussa tuli esiin, että kiireen ”kiin-
ni saaminen” työyhteisössä ei ollut aivan helppoa. Kiireestä puhuttiin, mutta ol-
lessani paikan päällä se tuntui ikään kuin katoavan: ei tapahtunut mitään, mikä 
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olisi tulkittu erikoisen kiireiseksi. Kehittämämme kiirepäiväkirjat ja niihin liitty-
vät kiirehaastattelut osoittautuivat hyödyllisiksi menetelmiksi hankkia aineistoa 
kiireestä. Hankin myös erilaista tilasto- ja dokumenttiaineistoa: tutustuin muun 
muassa sosiaalilautakunnan pöytäkirjoihin ja kartoitin niistä tutkimuskohteena 
olevan Malmilan2 kotipalvelutyön kehitystä. Nauhoitin yhteiset projektiin liittyvät 
palaverit ja tein muistiinpanot palavereiden ja tapaamisten jälkeen. Kuljin video-
kamera mukanani ja videoin kodinhoitajan työtä. Haastattelin eri vaiheissa ko-
dinhoitajien asiakkaita. Pyrin hankkimaan mahdollisimman monipuolisen, mutta 
kuitenkin hallittavan aineiston kotipalvelutyöstä Malmilassa. 

Työyhteisöt vanhan ja uuden murroksessa -projektin myötä tulin opiskelijaksi 
Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikön tutkijakouluun. Tämä 
ohjasi luonnollisesti tutkimukseni näkökulmaa ja metodologiaa. Toiminnan teo-
ria tutkii työtä kohteellisena, historiallisesti muuttuvana, moniäänisenä, välitty-
neenä ja sisäisesti ristiriitaisena (Engeström 1995, 2000). Teoria näytti tarjoavan 
aiemmista tutkimuksista poikkeavia välineitä ja näkökulmia analysoida paikallista 
kiirettä. 

Tutkimuksessani yhdistyvät kaksi erittäin ajankohtaista työelämän aluetta; yh-
täältä monenlaisessa muutosvaiheessa oleva kotipalvelutyö ja sen kehittäminen ja 
toisaalta työelämää puhuttava kiire. Kokonaisuudessaan tutkimustani voi kuvata 
mielenkiintoisena ja haastavana matkana kaikille tuttuun, mutta kuitenkin tutki-
mattomaan kiireeseen. Matkan päätulos oli oivallus, että kiirettä ei voi kokonaan 
hallita yksilöllisenä ilmiönä, pyrkimällä selviytymään omin avuin, tekemällä yli-
töitä tai toimimalla yhä tehokkaammin. Kiire on rakentunut yhteisölliseen toi-
mintaan. Yksilöllisin ponnisteluin voidaan tiettyyn rajaan asti selviytyä kiireestä, 
mutta kiireen parempi hallinta merkitsee yhteisöllistä toiminnan analyysia ja työn 
kehittämistä. 

Väitöskirjatutkimukseni muodostuu 12 luvusta. Luvussa 2 tutustun aikaisem-
piin kiirettä ja kotipalvelutyötä koskeviin tutkimuksiin. Esittelen ja arvioin eri 
metodeilla tehtyjä tutkimuksia ja lopuksi esitän aiempien tutkimusten jättämät 
katvealueet. Luvussa 3 esittelen tutkimuksen viitekehyksen. Johdan aikaisempien 
tutkimustulosten jättämistä katvealueista tämän tutkimuksen haasteet ja esittelen 
haasteiden tutkimiseen käyttämäni analyysivälineet. Tässä luvussa luon myös me-
todisen analyysimallin kiireen esiintymisestä työn historiallisissa kehitystyypeissä. 
Mallin avulla tutkin kotipalvelutyön muutosta Suomessa ja paikallisesti Malmilan 
kunnassa. Lopuksi kiteytän tutkimuskysymykset. Luvussa 4 esittelen empiirisen 
tutkimuskohteen, Malmilan kodinhoitajien työn, tutkimusprojektin kulun sekä 
tutkimusaineiston hankintamenetelmät. Kotipalvelutyön muutosta Suomessa tut-
kin luvussa 5, ja luvussa 6 tutkin kotipalvelutyön muutosta Malmilassa. Luvussa 7 
analysoin kiirepäiväkirjojen ja kiirehaastatteluiden tuloksia ja kuvaan kodinhoita-
jien kiirettä Malmilassa. Kodinhoitajien viikonloppukiireeseen liittyvät kiireestä 
selviytymisen keinot esitän luvussa 8. Luvussa 9 kuvaan intervention, jossa ko-
dinhoitajat yhdessä taksinkuljettajan ja vanhainkodin keittiöhenkilöstön kanssa 

2 Nimi muutettu.
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rakensivat yhteisen välineen kiireen hallintaan. Tutkimuksen tuloksista teen yh-
teenvedon luvussa 10, ja tässä luvussa pohdin myös kotipalvelutyön lähikehitys-
tä. Luvussa 11 arvioin tutkimustani. Luvussa 12 kerron, miten kotipalvelu toimi 
Malmilassa vuonna 2005. 
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2 Aikaisempia empiirisiä tutkimuksia

Tässä luvussa esittelen kiireestä ja kodinhoitajien työstä tehtyjä aikaisempia tutki-
muksia ja niistä saatuja tuloksia. Jätän tämän tarkastelun ulkopuolelle yleisemmin 
työaikaa ja ajankäyttöä koskevat teoriat ja tutkimukset, jotka eivät nimenomaan 
ole empiirisiä kiiretutkimuksia. Arvioin esittelemiäni tutkimuksia myös käytetyn 
menetelmän osalta kysyen, miten kiirettä on lähestytty ja mitä kiireestä on saa-
tu selville eri metodeilla tehdyissä tutkimuksissa. Kotipalvelutyöstä tehtyjä tutki-
muksia arvioin erityisesti siltä pohjalta, miten kotipalvelutyötä on eritelty kiireen 
ja ajanhallinnan osalta. Lopuksi esittelen ne tähänastisten tutkimusten jättämät 
haasteet, joihin tutkimusta voisi laajentaa ja joihin omassa tutkimuksessani aion 
paneutua. 

2.1 Miten työelämän kiirettä on tutkittu?

Vaikka kiire3 on tunnistettu ja kasvava ilmiö työelämässä, tutkimuksia kiireestä on 
melko vähän. Tein kirjallisuushakuja ja löysin niiden pohjalta kolmella eri mene-
telmällä tehtyjä kiirettä koskevia tutkimuksia. Nämä menetelmät olivat 1) laajat, 
strukturoidut kysely- ja haastattelututkimukset, 2) suunnattu haastattelututkimus 
sekä 3) etnografi nen tutkimus. 

Laajat, strukturoidut kysely- ja haastattelututkimukset 

EU-maissa on tehty laaja, strukturoitu haastattelututkimus työolosuhteista vuo-
sina 1990, 1995 ja 2000. Monien kysymysten joukossa on ollut myös työrytmiä 
(pace of work) koskeva kysymyssarja. Työrytmiä kysyttiin vuoden 2000 tutkimuk-
sessa seuraavilla kysymyksillä: 

1. Onko Sinulla tarpeeksi aikaa työn tekemiseen? Vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, 
en osaa sanoa.

2. Kuinka usein Sinun pitää keskeyttää työsi työpäivän aikana? Vastausvaih-
toehdot: useita kertoja, muutaman kerran.

3. Johtuvatko nämä keskeytykset? Vastausvaihtoehdot: työn luonteesta, huo-
nosta organisoinnista, työtovereiden/esimiehen avunpyynnöistä, asiakkai-
den vaatimuksista, laitteista/työvälineistä, huonosta suunnittelusta? 

4. Ovatko keskeytykset? Vastausvaihtoehdot: häiritseviä, ilman vaikutuksia vai 
positiivisia?

5. Sisältyykö työhösi erittäin kiireistä työskentelyä? Vastausvaihtoehdot: koko 
ajan, melkein koko ajan, ¾ työajasta, noin puolet työajasta, noin ¼ työajas-
ta, lähestulkoon ei koskaan, ei koskaan, en tiedä.

3 Suomenkielisissä tutkimuksissa käytetään kiireestä myös ilmauksia aikapaine tai 
työn intensivoituminen. Englanninkielisissä tutkimuksissa käytetään ilmaisuja time 
pressure, haste, speed, work intensity, time famine. 
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6. Työskenteletkö tiukkojen määräaikojen puitteissa? Vastausvaihtoehdot sa-
mat kuin kysymyksessä viisi. 

7. Onko työrytmisi riippuvainen? Vastausvaihtoehdot: työtovereista, ulkoisis-
ta vaatimuksista, tuotantoluvuista, koneen nopeudesta, esimiehestä? (Third 
European survey on working conditions 2000; suomennos A-LN.)

Kysymykset viisi ja kuusi ovat olleet mukana kaikissa aiemmissa tutkimuksissa, jo-
ten näiden kysymysten osalta on mahdollista verrata eri vuosien tuloksia. Taulukos-
ta 2.1 käy ilmi, että eurooppalaiset työntekijät ovat kokeneet kiireisten työtehtävien 
ja tiukan aikataulutuksen lisääntyneen vuosien 1990 ja 2000 välillä (taulukko 2.1). 

TAULUKKO 2.1 Työskentely erittäin kiireisten työtehtävien parissa / tiukkojen 
määräaikojen parissa vähintään neljäsosan työajastaan (Työolot Euroopan Unio-
nissa kymmenen viime vuoden aikana) 

1990 1995 2000

Erittäin kiireinen työ % 48 54 56

Tiukat määräajat % 50 56 60

Taulukon 2.1 mukaan niiden työntekijöiden osuus, jotka kertoivat työskentele-
vänsä erittäin kiireisten työtehtävien parissa vähintään neljäsosan työajastaan, on 
noussut 48 %:sta 56 %:iin, vastaavasti tiukkojen määräaikojen puitteissa työskente-
levien osuus on noussut 50 %:sta 60 %:iin vuodesta 1990 vuoteen 2000. (Työolot 
Euroopan Unionissa kymmenen viime vuoden aikana.)

Vuoden 2000 tutkimustulosten mukaan erityisesti suomalaiset kokivat kiirettä 
työelämässä. Suomalaisten vastaukset ylittivät EU:n keskiarvot seuraavissa kysy-
myksissä (ks. taulukko 2.2). 

TAULUKKO 2.2 Työrytmiin liittyvät kysymykset EU:n työolosuhdetutkimuksessa. 
Vastaajien osuus prosentteina (%) (Third European Working Conditions survey: 
data)

Kysymys EU (keskiarvo) Suomi 

Sisältyykö työhösi erittäin kiireistä 
työskentelyä? Lähes koko ajan tai koko ajan

24,1 % 27,2 %

Työskenteletkö tiukkojen määräaikojen 
puitteissa?
Lähes koko ajan tai koko ajan

29,1 % 31,9 %

Onko Sinulla tarpeeksi aikaa työn 
tekemiseen?
Ei ole

20,6 % 28,4 %
naiset 32 %
miehet 25 %

Yli neljännes suomalaisista vastaajista (27,2 %) kertoi työskentelevänsä erittäin 
kiireisesti lähes koko ajan tai koko ajan. Edellä olivat ruotsalaiset ja kreikkalaiset. 
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Reilu kolmannes espanjalaisista, irlantilaisista ja ranskalaisista ilmoitti, että heillä 
ei koskaan ole erikoisen kiireisiä töitä. Suomalaisista näin vastasi vain 7,5 %. Suo-
malaisista vastaajista melkein kolmannes (31,9 %) koki työskentelevänsä tiukkojen 
määräaikojen puitteissa koko ajan tai lähes koko ajan. (Third European Working 
Conditions survey: data.) 

Tulosten mukaan suomalaiset ja varsinkin suomalaiset naiset olivat EU-mai-
den kiireisimpiä kysyttäessä työn tekemiseen käytettävän ajan riittävyyttä (tauluk-
ko 2.2). Suomalaisista naisista lähes kolmannes (32 %) ja kaikista suomalaisista 
reilu neljännes (28.4 %) koki, ettei heillä ollut tarpeeksi aikaa työn tekemiseen. 
Seuraavina olivat luxemburgilaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset. (Third European 
Working Conditions survey: data; ks. myös Järnefelt & Lehto 2002, 111.)

Vuoden 2000 tutkimuksessa kysyttiin ensimmäisen kerran työhön liittyvistä kes-
keytyksistä (kysymykset 2–4). Enemmän kuin joka neljäs vastaaja (28 %) koki, että 
hänen työnsä keskeytyi päivittäin useita kertoja ja hänen piti tällöin tehdä sellaisia 
työtehtäviä, joita hän ei ollut alun perin suunnitellut. Valtaosa (66 %) koki, että 
nämä erilaiset keskeytykset kuuluivat työn luonteeseen. Keskeytyksien syitä olivat 
asiakkaat (43 %) sekä työtoverit ja esimiehet (39 %). (Paoli & Merllie 2001, 16.) 

Vuoden 1995 ja 2000 tutkimuksissa pyrittiin myös selvittämään, mitkä seikat 
vaikuttivat työrytmiin ja aiheuttivat kiireen tunnetta. Alla oleva kuvio (kuvio 2.1) 
osoittaa, että työtahdin on koettu alkaneen määräytyä yhä enemmän asiakkaiden 
asettamien suorien vaatimusten ja työtovereiden tekemän työn mukaan. Esimie-
hen välitön valvonta, tuotantostandardit ja koneen automaattinen toiminta ovat 
menettäneet merkitystään työtahdin määrittäjinä. Näiden tulosten mukaan kiirei-
sen työrytmin aiheuttaja näyttäisi olevan siirtymässä tekniikan vaatimuksista asi-
akkaiden esittämiin vaatimuksiin. Eniten on kasvanut työtovereiden vaikutus työ-
rytmiin. (Työolot Euroopan Unionissa kymmenen viime vuoden aikana.) Tämä 
antaa aihetta miettiä, mistä muutos voisi johtua ja miten työ on muuttunut.

KUVIO 2.1 Työtahtiin vaikuttavat tekijät vuosien 1995 ja 2000 tulosten mukaan 
(Työolot Euroopan Unionissa kymmenen viime vuoden aikana) 
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Myös Suomessa on tehty laajoja työolosuhdekartoituksia, joissa yksi tai useampi 
kysymys on koskenut kiirettä. Tilastokeskus on tehnyt vuosina 1977, 1984, 1990 
ja 1997 palkansaajaväestöön kohdistettuja laajoja käyntihaastattelututkimuksia, 
Työolotutkimuksia. Ensimmäisessä Työolotutkimuksessa vuonna 1977 palkansaa-
jista 18 % ilmoitti, että kiire ja kireä aikataulu aiheuttivat työssä rasitusta erittäin 
paljon tai melko paljon, ja lähes puolet (46 %) haastatelluista koki, että työtahti oli 
kiristynyt (Työolotutkimus 1984).

Vuoden 1997 tutkimuksessa kiirettä ja aikapainetta lähestyttiin yhteensä kah-
deksan eri kysymyksen4 kautta ja tuloksia analysoitiin eri taustamuuttujien suh-
teen (Lehto 1998a ja 1998b, ks. myös Lehto & Sutela 1998). Tulosten mukaan kiire 
haittasi naisia hieman enemmän kuin miehiä. Kiire koettiin tärkeimmäksi työs-
sä viihtymistä heikentäväksi tekijäksi: 50 % vastanneista koki, että kiire ja kireät 
aikataulut heikensivät työssä viihtymistä. Keski-ikäiset (35–54-vuotiaat) kokivat 
työssään enemmän kiirettä kuin heitä nuoremmat ja vanhemmat ikäryhmät. Kii-
reisimmiksi kokivat työnsä opetustyössä, terveydenhoidossa ja hallinnollisissa 
johtotehtävissä työskentelevät työntekijät. Tulosten mukaan vastaajat kokivat työn 
tehostamiseen tähtäävien toimien olevan yhteydessä lisääntyneisiin työpaineisiin. 
Erityisesti miehet kokivat, että korostunut tulosvalvonta lisäsi työpaineiden ko-
kemista. Naiset puolestaan kokivat, että eniten kiirettä aiheutti henkilöstön riit-
tämättömyys. Kiireisyyden kokeminen oli yhteydessä väsymiseen, univaikeuksiin, 
ylirasittuneisuuteen, jännitteisyyteen ja tunteeseen, että kaikki käy yli voimien. 
(Lehto 1998b, Lehto & Sutela 1998.) 

Samansuuntaisia tuloksia on saatu muissakin Suomessa tehdyissä tutkimuk-
sissa. Työ ja terveys -haastattelututkimus on Työterveyslaitoksen kolmen vuoden 
väliajoin (vuodesta 1997) tekemä poikittaistutkimus työoloista, työikäisen väestön 
terveydestä, hyvinvoinnista, työ- ja toimintaedellytyksistä, elintavoista, terveys-
palveluiden käytöstä sekä työterveyshuollon toimivuudesta. Tässä tutkimuksessa 
työntekijöiltä kysyttiin, kuinka usein työntekijät joutuivat kiirehtimään saadak-
seen työnsä tehdyksi. Tulosten mukaan vuonna 1997 yli puolet (52 %) vastaajis-
ta koki joutuvansa kiirehtimään työssään, vuonna 2000 näin vastasi lähes puolet
(45 %) eli kiireen kokeminen työssä osoitti lievää laskua. Kiireisimmiksi itsensä 
kokevien joukkoon sijoittuivat sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät. (Piirainen 
ym. 2000, 5, 15.) 

Työministeriö on seurannut vuosittain vuodesta 1992 alkaen työelämän laadun 
muutoksia työolobarometrin avulla. Vuonna 2001 miehistä lähes puolet (47 %) ja 
naisista hieman yli puolet (54 %) koki kiireen lisääntyneen työssään. Kiireen ja 

4 1. Voiko yleensä pitää työssään taukoja ja lepohetkiä; riittävästi, hieman liian vähän 
vai aivan liian vähän? 2. Kokeeko työssään selvänä vaarana, ajatteleeko silloin tällöin tai 
ei koe vaarana lainkaan: vakava työuupumus? 3. Työskenteleekö niin suuren paineen 
alaisena, että ei ehdi puhua tai ajatella mitään muuta kuin työtään? 4. Kuinka suuren 
osan työajasta? 5. Onko työtahti viime vuosina kiristynyt, pysynyt ennallaan vai keven-
tynyt? 6. Mitkä tekijät vähentävät työssä viihtymistä: kiire ja kireät aikataulut? 7. Tekee-
kö ylitöitä, josta saa korvauksen rahana, vapaana tai molempina? 8. Tekeekö sellaista 
ylityötä, josta ei saa korvausta? (Lehto 1998a, 46.)
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työpaineiden kokeminen ovat osoittaneet näissä tutkimuksissa kasvua lähes koko 
1990-luvun. Naisten kokeman kiireen huippu (62 % koki kiireen lisääntyneen) 
sijoittui vuoteen 1999 ja miehillä (60 % koki kiireen lisääntyneen) vuoteen 1997. 
Sen jälkeen suunta on ollut lievästi laskeva. Poikkeuksena oli kuitenkin vuosi 2000, 
jolloin työtahdin ja kiireen koettiin hieman lisääntyneen edelliseen vuoteen ver-
rattuna. (Ylöstalo 2002, 144 –145, 196 –197, 217.) 

Tykybarometri on Kansalliseen ikäohjelmaan (1998–2002) liittynyt, vuosi-
na 1998 ja 2001 tehty tutkimus, jonka tavoitteena oli laajoilla kyselyillä arvioida 
työpaikoilla toteutettua työkykyä ylläpitävää toimintaa. Mukana on ollut kiireen 
kokemiseen liittyvä kysymys, jossa on kysytty, onko kiireen ja aikapaineen vähen-
tämiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä tehty viimeisen vuoden aikana. Vuoden 
1998 tulosten mukaan kiirettä ja aikapainetta ei selvästä tarpeesta huolimatta py-
ritty kehittämistyöllä helpottamaan. Tulkinnoissaan tutkijat epäilivät mahdolli-
suuksia vaikuttaa kiireeseen. Heidän mukaansa ei ollut helppoa löytää käytännöl-
lisiä ja yksinkertaisesti toteutettavia toimia, joilla kiireongelmaan voitaisiin tarttua 
ilman suuria taloudellisia ponnistuksia. (Peltomäki ym. 1999, 32–33, 48–50.) 

Vuonna 2001 tykybarometrin tulosten mukaan tilanne oli kuitenkin muuttu-
nut: sekä esimiehet että työntekijät olivat sitä mieltä, että kiireen ja aikapaineen 
vähentämiseen oli kehittämistoimissa panostettu. Tutkijat pitivätkin koko tutki-
muksen positiivisimpana antina sitä, että suurimmat kehittämistyössä havaitut 
lisäykset olivat kaikilla sektoreilla kohdistuneet juuri kiireen ja aikapaineen lieven-
tämiseen. (Peltomäki ym. 2002, 30, 64–65, 177.) Tutkimus ei kuitenkaan eritellyt 
sitä, minkälaisia toimenpiteitä työpaikoilla oli tehty. 

Julkunen, Nätti ja Anttila (2004) tutkivat korkeakoulutettujen ja IT-alan yri-
tyksissä työskentelevien työtä työajan käytön näkökulmasta. Tutkimus toteutet-
tiin korkeakoulutetuille suunnattuna kyselynä (N= 3000) ja IT-alan yrityksiin 
(10 asiantuntijaorganisaatiota) tehtynä kenttätutkimuksena. Tutkimus kokonai-
suudessaan antoi monipuolisen kuvan tämän päivän keskiluokan työhön kyt-
keytyvästä elämänmuodosta. Kiire tuli tässäkin tutkimuksessa selvimmin esiin 
tiukkoihin aikatauluihin ja työssä kiirehtimiseen liittyvien kysymysten yhteydessä. 
IT-yrityksissä valtaosa sekä miehistä (80 %) että naisista (81 %) koki työskente-
levänsä tiukkojen aikataulujen puitteissa, korkeakoulutetuista hieman pienempi 
määrä (miehistä 72 % ja naisista 70 %). Korkeakoulutetuista naisista yli puolet 
(63 %) kertoi kiirehtivänsä suoriutuakseen työstään, korkeakoulutetuista miehistä 
näin vastasi hieman pienempi osa (56 %). IT-alalla sekä miehistä että naisista tasan 
puolet (50 %) kertoi joutuvansa kiirehtimään suoriutuakseen työstään. Näyttää 
siis siltä, että vaikka IT-alan yritysten toiminnassa on tiukkoja aikatauluja, työteh-
tävien suorittamisessa kiirehtiminen on näissä yrityksissä hieman harvinaisempaa 
kuin korkeakoulutettujen naisten ja miesten keskuudessa yleensä. 

Tiivistys tutkimusten annista

Edellä esitellyissä tutkimuksissa kiirettä lähestyttiin yhden tai useamman kysy-
myksen avulla, ja kiire oli näissä laajoissa kyselyissä yhtenä muuttujana monien 
muiden muuttujien ohessa. Yhteistä kysymyksille oli, että niissä kysyttiin vastaajan 
yksilöllistä kokemusta kiireestä. Kysymykset olivat kahdenlaisia: 1) kysymyksissä 
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käytettiin suoraan sanaa kiire tai 2) kysymys koski aihetta, jonka tulkitsin kuvaa-
van kiirettä, esimerkiksi kuinka suuren osan työajastaan työskentelee tiukkojen 
määräaikojen kanssa. Uudenlaisena kiireeseen ja työrytmiin vaikuttavana kysy-
myksenä oli EU:n vuoden 2000 työolosuhdetutkimuksessa kysymys työhön liitty-
vistä keskeytyksistä ja niiden syistä. Työhön liittyvät keskeytykset voivat kuvastaa 
työssä tapahtuvaa, vielä selkiintymätöntä muutosta, jota näissä tutkimuksissa ei 
kuitenkaan analysoitu. Nämä laajoilla, strukturoiduilla kyselyillä tai haastatteluilla 
saadut tulokset kertovat työelämässä vallitsevista yleisistä kiirekokemuksista ja nii-
den kehityssuunnasta. Ne osoittavat melko yhtäpitävästi, että työpaikoilla koetaan 
kiirettä ja että kiirettä voidaan pitää merkittävänä työelämän ongelmana. Isoilla 
aineistoilla tehdyt tutkimukset voivat nostaa esiin työelämässä esiintyviä ajankoh-
taisia ilmiöitä. Näin tapahtui edellä mainitun Kalimon ja Toppisen (1997) työuu-
pumustutkimuksen yhteydessä vuonna 1997. Tutkimuksen julkistamisen jälkeen 
tiedotusvälineissä ja työpaikoilla keskusteltiin paljon työuupumuksesta. 

Laajat strukturoidut kysely- ja haastattelututkimukset mahdollistavat myös 
tulosten suhteuttamisen eri taustamuuttujiin. Näin ne voivat tuoda esiin eri ikäis-
ten, eri sukupuolta olevien ja eri ammatteja edustavien työntekijöiden käsityksiä 
ja kokemuksia kiireestä. Euroopan Unionin maissa tehdyt tutkimukset mahdol-
listavat myös eri maiden tulosten keskinäiset vertailut. Tilastollisin menetelmin 
voidaan etsiä eri ilmiöiden välisiä yhteyksiä. Niinpä esimerkiksi Ylöstalo (2000, 
149) on todennut, että kiireen esiintymisellä on selvä yhteys ylitöiden tekemiseen, 
ja Lehto (1998a, 49) on löytänyt yhteyden kiireisyyden kokemisen ja stressioirei-
den välillä5. 

Laajoihin strukturoituihin kysely- ja haastattelututkimuksiin liittyviä tutki-
muksellisia ongelmia käsittelen jäljempänä jaksossa 2.3. 

Suunnattu haastattelututkimus 

Järnefelt (Järnefelt & Lehto 2002) haastatteli 23:a eri ammateissa työskentelevää 
palkansaajaa, jotka olivat vuoden 1997 Työolotutkimuksen haastattelussa koke-
neet työnsä erittäin kiireiseksi. Tutkijat halusivat kehittää Työolotutkimusta, sil-
lä lomaketutkimuksien vastauksia tulkitessaan ja analysoidessaan he pitivät epä-
varmana sitä, mitä vastaajat olivat vastauksillaan tarkoittaneet. Tutkijat epäilivät 
myös, etteivät vanhat kysymyspatterit tuo esille työelämän ilmiöistä uusia ja kes-
keisiä piirteitä. He halusivat paneutua perusteellisemmin kiire-ilmiöön, joka ko-
rostui työelämässä mutta josta heidän mukaansa ei ollut paljoakaan tutkimusta 
eikä myöskään teoriaa (emt. 2002, 7). Haastattelu oli vapaamuotoinen teemahaas-
tattelu, jossa kysyttiin muun muassa, mitkä asiat omassa työssä yhdistyivät kiireen 
kokemiseen, minkälaisia haittoja kiireestä aiheutui, mistä kiire johtui ja minkä-
laisia keinoja vastaajat käyttivät selviytyäkseen kiireestä. Haastattelussa palattiin 

5 Kiireellä on havaittu olevan yhteyksiä myös mm. työtapaturmiin (Carstensen, Lau-
ritsen & Rasmussen 1995) ja esimerkiksi pankin asiakaspalvelutyössä uudenlaisen tie-
totekniikan käyttöönottoon (Leino 1993).
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myös haastateltavan vuoden 1997 työolotutkimuksen kysymyksiin ja pyydettiin 
haastateltavaa kertomaan vastaustensa perusteluista. Tutkijat tulkitsivat vastauk-
sista kiireen syinä 13 laajaa kokonaisuutta, jotka he jakoivat neljään eri tasoon: 
organisaatiotaso, työyksikön taso, työtehtävien taso ja yksilötaso. Alla esitän taulu-
kon muodossa (taulukko 2.3) tutkijoiden tutkimuksessaan löytämät kiireen syyt.

TAULUKKO 2.3 Kiireen syiden luokitus Järnefeltin ja Lehdon mukaan (2002, 23)

Organisaatiotaso:
 1. Henkilökunnan riittämättömyys ja töiden lisääntyminen
 2. Organisaatio vaatii lisää tehokkuutta 
 3. Organisaatiomuutokset ja kehittäminen

Työyksikön taso ja esimiehen rooli:
 4. Esimies ei pidä alaisten puolta 
 5. Ongelmat työnjaossa ja töiden organisoinnissa 
 6. Liian kireät aikataulut 

Työtehtävien taso:
 7. Työ on vaativampaa 
 8. Työtehtävät ovat monipuolistuneet 
 9. Keskeytykset, työpäivän sirpaloituminen 
10. Asiakastyö
11. ATK lisää tai hankaloittaa työtä
12. Vaikea suunnitella työtä 

Yksilötaso:
13. Itse aiheutettua.

Suuri osa haastateltavien kuvailemista kiireen syistä oli yhteydessä työtehtäviin. 
Tutkijoiden mukaan asiakaslähtöinen työtahti, jatkuvat keskeytykset, työpäivän 
pirstaleisuus sekä vaikeus suunnitella työpäivää olivat tyypillisiä syitä naisten kii-
reelle. Miesten kokemia tavallisimpia kiireen syitä olivat kiristyneet tulostavoitteet 
ja koventunut kilpailu. (Järnefelt & Lehto 2002, 51.)

Tutkijat kysyivät haastateltavilta myös kiireen hallinnasta. Kiireen hallinnan he 
jakoivat työpaineiden kestämiseen ja työpaineiden vähentämiseen. Työpaineiden 
kestämiseen liittyviä keinoja olivat esimerkiksi työpäivän venyttäminen, työasioi-
den priorisointi, asioihin keskittyminen, stressinsietokyvyn ja suhteellisuuden-
tajun parantaminen. Yksilön keinoja kotona olivat esimerkiksi pyrkimys saada 
ajatukset irti työstä ja erilaiset vapaa-ajan liikuntamuodot. Esimiehen tehtävä työ-
paineiden kestämisessä oli tiedottaa erilaisista jaksamiskursseista ja antaa palau-
tetta työstä. Työpaineiden vähentämisessä erotettiin samoin yksilön keinot työssä 
(esimerkiksi aikataulun muuttaminen, huolellinen, realistinen suunnittelu, asioi-
den priorisointi, delegointi ja viimeisenä työpaikan vaihtaminen ja osa-aikaeläke). 
Työyhteisön keinoja olivat keskustelut ja työjärjestelyt. Tulosten mukaan esimies 
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voi vähentää työpaineita pitämällä työntekijöiden puolta ja resursoimalla työn oi-
kein, ylempi johto antamalla riittävästi resursseja ja määrittelemällä kohtuullisem-
mat tavoitteet. Tietyillä aloilla (sairaalat, koulut, päiväkodit) toivottiin työpainei-
den vähentämiseksi suurempaa yhteiskunnallista resursointia, joka mahdollistaisi 
esimerkiksi lisätyövoiman hankinnan. (Järnefelt & Lehto 2002.)

Toisin kuin laajoissa strukturoiduissa kysely- ja haastattelututkimuksissa, tässä 
tutkimuksessa kiire yhdistyi työhön ja työorganisaatioon. Tutkimuksessa haasta-
teltiin yksittäisiä työyhteisön jäseniä ja tuotiin esiin heidän ajatuksiaan ja koke-
muksiaan kiireestä. Haastateltavat olivat eri ammattien edustajia, ja tuloksena oli 
erilaisissa töissä esiin tulleita kiireen syitä ja kiireen hallintaan liittyviä keinoja. 
Kiire liitettiin paikalliseen työn tekemiseen, ja kiire sai yhden työntekijän sille luo-
maa ammatillista ja paikallista kontekstia. 

Etnografi nen tutkimus 

Perlow (1997, 1999) tutki etnografi sin ja laadullisin menetelmin ATK-insinööri-
en työskentelyä suuressa kansainvälisessä yrityksessä. Tarkoituksena oli tutkia in-
sinööritiimin ajankäyttöä, ajankäytön vaikutuksia insinööreille itselleen ja koko 
ryhmälle sekä sitä, miksi he käyttivät aikaansa niin kuin käyttivät. 

Tiimi oli saanut tehtäväkseen uuden tuotteen, värilaserprintterin, luomisen 
markkinoille – nopeasti, jotta varmistettaisiin fi rman asema uusilla markkinoilla. 
Mikäli tuote onnistuisi, olisi mahdollista suunnitella teemaan liittyen kokonainen 
tuoteperhe. Normaalisti uuden tuotteen tekemiseen meni aikaa 3–4 vuotta, nyt 
tuote pyrittiin kehittämään yhdeksässä kuukaudessa. Perlow käytti etnografi sia 
menetelmiä eli osallistuvaa havainnointia, haastatteluja ja työntekijöiden varjos-
tusta. Lisäksi työntekijät pitivät yhtenä päivänä päiväkirjaa kaikesta tekemises-
tään heräämisestä nukkumaan menoon asti. Perlow pyrki myös haastattelemaan 
työntekijöiden puolisoita ja vierailemaan työntekijöiden kodeissa. (Perlow 1997, 
1999.)

Insinöörit erottivat työssään toisistaan ”tosi insinöörityön” ja ”kaiken muun”. 
Tosi työtä oli yksin tehty analyyttinen ajattelu, matemaattinen mallintaminen ja 
käsitteelliset ratkaisut. ”Kaikki muu” oli vuorovaikutteista toimintaa, jota insinöö-
rit kuvasivat häiriöinä. Heillä oli tapana ongelmien ilmaantuessa mennä kysymään 
neuvoa työtoverilta ja keskeyttää näin hänen työskentelynsä. Päiväkirja-aineisto 
osoitti, että yksintyöskentely keskeytyi useita kertoja päivässä. Valtaosa yhteyden-
pidosta oli hätäistä ja spontaania, ja yhteydenotot sekoittivat omat aikataulut. 
”Joka sunnuntai-ilta teen viikon työlistan. Maanantaina olen jo normaalisti ti-
pahtanut siitä” (Perlow 1999, 65). Yksi äkillinen keskeytys saattoi aiheuttaa viiväs-
tymien kautta kriisien ketjun. Myös esimiehet aiheuttivat keskeytyksiä ja heidän 
äkillisiinkin pyyntöihinsä piti suostua, sillä sen tulkittiin osoittavan sitoutumista 
työhön, mikä puolestaan merkitsi korkeampaa asemaa, parempaa palkkaa ja jat-
kossa arvostetumpia töitä. ”Olemme kuin palokunnassa” (Perlow 1999, 66). (Suo-
mennokset A-LN.)

Perlowin (1997, 1999) analyysi osoitti, että vain 10 % yhteydenotoista oli kiirei-
siä. Tutkija oli sitä mieltä, että mikäli spontaaneja yhteydenottoja vähennettäisiin, 
työntekijöiden olisi mahdollista keskittyä omiin töihin ja saada aikaan parempia 
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tuloksia. Hän ehdotti, että työtapaa muutettaisiin niin, että osa päivästä rauhoi-
tettaisiin yksin työskentelyyn ja osa päivästä olisi yhteistä aikaa, jolloin olisi mah-
dollista neuvotella työtovereiden kanssa. Näin toimittiin, ja kuukauden kuluttua 
lähes puolet piti omaa tuottavuuttaan parempana uuden toimintatavan ansios-
ta. Kuuden kuukauden kuluttua tutkijan poistuttua työyhteisöstä hiljaisen tun-
nin vaikutukset olivat minimaalisia. Vuoden kuluttua uuden projektin aikataulun 
kiinni saamiseksi esimies yritti ottaa hiljaiset tunnit uudelleen käyttöön, mutta 
työntekijät totesivat, että ne eivät olleet toimivia. (Perlow 1997, 1999.) 

Toisin kuin edellä esitetyssä teemahaastattelututkimuksessa, tässä tutkimukses-
sa tutkija keräsi laajan aineiston koko työyhteisöstä haastatteluin, havainnoimalla, 
varjostuksella ja ajankäyttöpäiväkirjoilla tilanteessa, jossa työyhteisön piti nope-
asti tuottaa uusi tuote markkinoille. Etnografi an avulla päästiin työyhteisön si-
sään, työntekijöiden työnteon maailmaan ja siellä vallitseviin toimintatapoihin ja 
työntekijöiden käsityksiin työstään. Ajankäyttöpäiväkirjat avasivat työntekijöiden 
ajankäyttöä ja siinä ilmenneitä häiriöitä. Etnografi nen tutkimus avasi kiireen ym-
märtämistä luomalla kiireelle paikallisen ja yhteisöllisen työkontekstin. Se toi esiin 
kiireen syynä toimintaan liittyvät häiriöt, jolloin työntekijät etsivät ongelmaansa 
apua toisilta työntekijöiltä ja keskeyttivät näin heidän työskentelynsä. Tutkimus 
poikkesi aiemmista tutkimuksista: mukana oli interventio-osuus ja keskeytyksiin 
pyrittiin vaikuttamaan ottamalla käyttöön hiljaiset tunnit. 

Aikaisempien tutkimusten välittämä kuva kiireestä

Esittelin edellä kolmella eri menetelmällä tehtyjä kiiretutkimuksia. Kullakin mene-
telmällä tehty tutkimus avasi omalla tavallaan kiirettä työelämän ilmiönä. Tutki-
mukset myös osoittivat, että kiire on ollut kasvava työelämän ongelma. 

Laajat strukturoidut kysely- ja haastattelututkimukset kartoittivat kiirettä yk-
silöllisenä kokemuksena. Tulokset antoivat laajana kirjona vastauksia esimerkiksi 
seuraaviin kysymyksiin: kuinka moni, missä ammatissa toimiva, minkä ikäinen, 
mies vai nainen koki kiirettä tai kiireen lisääntymistä työssään. Näissä tutkimuk-
sissa kysyttiin myös tilanteista, joiden tulkitsin liittyvän kiireen syntyyn ja kiireen 
kokemiseen. Tällaisia olivat esimerkiksi työskentely tiukkojen määräaikojen puit-
teissa, mahdollisuus pitää taukoja työssään ja työhön liittyvät keskeytykset. Tu-
lokset esitettiin yleensä prosenttilukuina, ja tilastollinen käsittely mahdollisti eri 
muuttujien välisten yhteyksien etsimisen. Suuret otokset mahdollistivat tulosten 
yleistämisen ja toistuvat tutkimukset ilmiöiden muutoksen seuraamisen.

Suunnatussa haastattelututkimuksessa haastateltiin erilaisilla työpaikoilla yksit-
täisiä työntekijöitä työssä esiintyvästä kiireestä. Haastateltavat oli valittu niiden 
joukosta, jotka olivat edellisessä Työolotutkimuksessa arvioineet työnsä kiireisiksi. 
Näin kiire sai paikallista yhden työntekijän tulkitsemaa työn kontekstia. Tulosten 
mukaan kiire näytti liittyvän työn hallintaan ja kiireen syitä löytyi organisaati-
on eri tasoilta. Tutkimus toi myös esiin kiireen hallinnan keinoja, jotka liittyivät 
joko työpaineiden kestämiseen tai niiden vähentämiseen. Työpaineiden kestämi-
seen liittyvät keinot kulminoituivat yksilön venymiseen työssään tai yksilön työs-
sä jaksamisen tukemiseen. Työpaineiden vähentämiseen liittyviä keinoja tutkijat 
tarkastelivat organisaation eri tasoilla. Suunnattu haastattelututkimus antoi näin 
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enemmän työn kontekstiin ja työorganisaatioon kiinnittyvän kuvan kiire-ilmiöstä 
kuin strukturoitu kysely- ja haastattelututkimus. 

Etnografi nen tutkimus laajensi paikallista työn kontekstia koko työyhteisöön ja 
jopa tutkittavien perheenjäseniin. Tutkija selvitti monipuolisen aineiston avulla 
työntekijöiden ajankäyttöä ja toimintaa kiireessä. Hän oli mukana työpaikalla, 
seurasi työntekijöiden työskentelyä ja oli mukana palavereissa. Näin hänelle raken-
tui monipuolinen, myös omiin havainnointeihin perustuva kuva työntekijöiden 
työskentelystä. Tutkija pyrki selvittämään kiireen ja aikatauluongelmien taustoja. 
Interventio-osuudessa tutkija päätyi yhdessä työntekijöiden kanssa siihen tulok-
seen, että kiireen syitä olivat toiminnassa esiintyvät toistuvat häiriöt ja kollegoiden 
aiheuttamat töiden keskeytykset. Ratkaisuna näihin tutkija ehdotti ”hiljaisten tun-
tien” käyttöönottoa. Tavoitteena oli häiriöiden hallinta siirtämällä niiden käsittely 
tiettyyn ajankohtaan.

Seuraavaksi esittelen, miten kiire on tullut esiin kotipalvelutyöstä tehdyissä tut-
kimuksissa. Palaan kaikkien tutkimusten arviointiin vielä luvun lopussa.

2.2 Kiirettä koskevat empiiriset tutkimukset kotipalvelutyöstä

Tutkimukseni kohteena on kunnallinen kotipalvelutyö. Rajaan tutkimukseni koti-
palvelun työntekijöiden kiireen tutkimiseen, jolloin kotipalvelutyön kohde, asiak-
kaat, ovat vain välillisesti tämän tutkimuksen kohteena. Sosiaalihuoltolaissa (Sosi-
aalihuoltolaki 1982) määritellään kotipalvelu seuraavasti: 

Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolen-
pitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totun-
naiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä 
avustamista (Sosiaalihuoltolaki 1982, 20§).

Kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittunei-
suuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn pe-
rusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen 20 §:ssä tarkoitetuista 
tehtävistä ja toiminnoista (Sosiaalihuoltolaki 1982, 21§). 

Sosiaalihuoltolain perusteluissa kotipalvelun toimiala esitetään laajana ja koko-
naisvaltaisena arkielämän auttamistyönä, joka konkretisoituu:

1. lapsen hoitona ja kasvatuksena
2. asunnon lämmityksenä sekä asunnon ja muun asuinympäristön puhtaana- 

ja kunnossapitona
3. ruokailun järjestämisenä, kuten aterioiden valmistuksena, ruokatavaroiden 

hankintana tai edellytysten luomisena kodin ulkopuolella tapahtuvaa ruo-
kailua varten

4. vaatehuollon järjestämisenä, kuten vaatteiden pesuna, korjauksena tai muu-
na kunnossapitona tai tällaisten palveluiden hankkimisena kodin ulkopuo-
lelta
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5. avustamisena henkilökohtaisen hygienian hoidossa, kuten kylvettämisenä, 
saunottamisena, hiusten- tai jalkojenhoitona tai näiden palveluiden hank-
kimisena kodin ulkopuolelta

6. sosiaalisen kanssakäymisen edistämisenä, kuten tietojen ja tiedonantojen 
vastaanottamisena ja lähettämisenä sekä edellytysten luomisena virkistys- 
ja vapaa-ajan toiminnalle

7. saattajan järjestämisenä
8. tavanomaisen ja totunnaiseen elämään kuuluvan tarpeellisen liikkumisen 

järjestämisenä ja siinä avustamisena
9. muina sellaisina toimintoina, joista suoriutuminen edellyttää yksilöllistä 

apua, hoivaa tai muuta huolenpitoa. (Ks. Metsola 1990, 2–3.)

Nykymuodossaan kotipalvelu on tarkoitettu kaikille apua tarvitseville. Kotipalve-
lutyötä toteuttavat kodinhoitajat, kotiavustajat ja lähihoitajat. Kunnalliseen koti-
palveluun kuuluu varsinaisen kodinhoitoavun lisäksi erilaisia tukipalveluja, kuten 
ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssa-
käymistä edistäviä palveluita (Sosiaalihuoltoasetus 1983, 9§). Tässä tutkimuksessa 
keskityn vanhusten kotipalvelutyön erittelyyn. 

Esittelen seuraavaksi kotipalvelutyötä koskevia tutkimuksia. Käyn läpi muuta-
mia tutkimuksia yksityiskohtaisesti. Ne tuovat esiin kotipalvelutyössä tapahtunut-
ta muutosta, kotipalvelutyön kiirettä tai ovat menetelmällisesti mielenkiintoisia. 
Kotipalvelutyötä koskevien tutkimusten esittelyssä käytän seuraavaa jaottelua: 1) 
laajat, strukturoidut kyselytutkimukset, 2) etnografi sin menetelmin tehty tutki-
mus ja 3) kehittämishankkeet. Kiireen osuuden kotipalvelutyöhön liittyvissä tut-
kimuksissa kiteytän taulukon muotoon (taulukko 2.4).

Laajat, strukturoidut kyselytutkimukset 

Pelkästään laajoja kyselytutkimuksia kotipalvelutyöstä on vain muutama, mutta 
kyselyjä on käytetty usein yhtenä menetelmänä kehittämishankkeissa. 

Alkula (1990) tutki laajalla kyselyllä Itä-Helsingissä työskentelevien kodinhoi-
tajien ja kotiavustajien kokemuksia työstään.6 Kotipalveluhenkilöstö koki työnsä 
kiireiseksi: jatkuvaa kiirettä koki kolme neljästä kotiavustajasta (74 %) ja yli puolet 
kodinhoitajista (60 %). Kiireen koettiin vaikeuttavan kanssakäymistä eri yhteis-
työtahojen, esimerkiksi kotisairaanhoitajien ja asiakkaiden omaisten, kanssa. 

Kunta-alan työolobarometrin (1998) mukaan tutkimusajankohtana vuonna 
1998 sosiaalitoimen työ koettiin kiireiseksi. Tutkimus ei eritellyt erikseen kotipal-
velutyöntekijöiden työtä, mutta kaikista sosiaalitoimen palkansaajista 67 % koki 
työtahdin ja kiireen lisääntyneen työssään. Vuonna 2000 kiireen kokemisen mää-
rällinen kehitys osoitti lievää laskua: sosiaalitoimen palkansaajista 62 % koki kii-
reen lisääntyneen. (Kunta-alan työolobarometri 1998 ja 2000.) 

6 Kotipalvelun ongelmaksi oli koettu työvoimapula, ja tutkimuksen yhtenä tarkoituksena 
oli selvittää sen taustoja ja henkilöstön halukkuutta jatkaa nykyisessä työssä. Tarkoitukse-
na oli myös selvittää, millaiseksi henkilöstö koki työnsä. (Alkula 1990.)
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Etnografi nen tutkimus 

Silva Tedre (1993) tutki kotipalvelutyöntekijöiden työtä ja asiakaskohtaamisia 
etnografi sin menetelmin7. Hän kulki kymmenen kotipalvelutyöntekijän muka-
na heidän vakituisissa asiakaspaikoissaan, keskusteli asiakkaiden kanssa ja kirjasi 
keskustelut ylös mahdollisimman pian tapaamisten jälkeen. Hän havainnoi asiak-
kaan ja työntekijän tapaamisia asiakkaan kotona sekä työntekijöiden keskinäisiä 
kohtaamisia työryhmässä. Hän haastatteli työntekijöitä kenttävaiheen päätteek-
si. Tedren (1993) mukaan organisaation reunaehdot, esimerkiksi asiakaskäyntiin 
varattu aika, säätelevät asiakassuhdetta. Asiakaskäyntiin varatun ajan riittävyyden 
tarkastelussa on kyse toisaalta asiakkaan itsemääräämisen ja yksilöllisten tarpeiden 
ja toisaalta työntekijän edustaman ”massapalvelun tuoman taloudellisen hyödyn” 
(emt., 61) välisestä jännitteestä. Yhtenä ratkaisuna ajan ongelmaan on kotipalvelua 
koskevissa suosituksissa esitetty toimintojen kohdentamista. Kohdentaminen8 tar-
koittaa sitä, että palveluita annetaan niitä eniten tarvitseville. Se edellyttää tarpei-
den uudenlaista määrittelyä ja asiakkaiden rajaamista. Tedren (1993) mukaan se 
merkitsi käytännössä usein siivouksen vähentämistä tai karsimista kokonaan pois 
kunnallisesta kotipalvelusta. 

Tilanne oli ristiriitainen, sillä iäkkäät vanhukset ja muut paljon apua tarvit-
sevat asiakkaat odottivat kotipalvelulta ennen kaikkea apua raskaissa töissä9, sillä 
vaihtoehtoisia ja kohtuuhintaisia palveluja ei aina ollut saatavilla. Tedren (1993) 
mukaan työntekijän asema oli ongelmallinen, sillä hän näki asiakkaan tarpeet 
mutta toisaalta tiesi omien resurssien niukkuuden. Saattoi syntyä tilanteita, jolloin 
työntekijä joutui joko toimimaan oman arvomaailmansa vastaisesti tai syyllistyi 
tekemään töitä, joita hän ei olisi uusien ohjeiden mukaan saanut tehdä. Tämä 
aiheutti helposti kiireen, joka näytti olevan ikään kuin työntekijän omaa syytä. 
Työntekijä oli uudenlaisen toimintapolitiikan välittäjä asiakkaalle ja joutui sopeut-
tamaan oman toimintansa tilanteiden mukaan. 

(…) minä tosiaan kirjoitin jopa kirjeet toisen puolesta, kun se ei itse pysty-
nyt kirjoittamaan. Silloin tuntu, että tämä ei oikeastaan meidän työhön kuulu, 
mutta kun se oli hänelle hirveen tärkeetä. Sitten jätettiin vaikka jotakin teke-
mättä sinä päivänä, ostettiin vaikka valmista ruokaa siksi päiväksi, että saatiin 
sellainen [aika järjestymään]. (Tedre 1993, 68.)

7 Nisula (1996) on esitellyt etnografi sta tutkimusta metodisena vaihtoehtona tervey-
teen ja sairauteen liittyvien ilmiöiden kuvaamisessa ja niihin liittyvien kulttuuristen 
ilmiöiden ymmärtämisessä. 
8 Palveluiden kohdentamista painotettiin vuonna 1990 valmistuneessa Sosiaalihalli-
tuksen kotipalvelun nykytilaa ja kehittämistä selvittävän työryhmän muistiossa (Met-
sola 1990).
9 Samanlaiseen tulokseen olivat päätyneet tutkimuksissaan Sihvo (1989), Viitala 
(1990b) ja Viljaranta (1995).
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Mutta minun asiakkaani eivät minulla teetätä. Jos minä olen poissa, niin ne 
kysyvät, että tiedätkö, mitä se teki se Anja, kun se kävi täällä. Minä sanon, että 
siivosi tietysti jonkun kaapin. Niin siivosi. Minä sanon, että hyvä, kun siivosi, 
että käyttäkää vain hyväksi, kun tulee niin sanokaa vaan. Koska minä en välttä-
mättä sitä siivoa. (Tedre 1993, 68.)

Tutkijan tulkinta oli, että ensimmäisen sitaatin mukaan asiakkaan tarpeita kuun-
neltiin ja työntekijä muunsi toimiaan niiden mukaan. Toisessa sitaatissa työntekijä 
määritti asiakkaan tarpeet kotipalvelun linjausten mukaisesti. (Tedre 1993.) Mo-
lemmat strategiat voivat johtaa konfl iktiin asiakkaan, työtovereiden tai esimiehen 
kesken. Vastuu ajan riittävyydestä kunkin asiakkaan kohdalla jäi siis työntekijälle. 
Hän voi vaikuttaa asiakkaan luona käyttämäänsä aikaan, mutta asiakaspaikkojen 
määrään hänen oli vaikeampi vaikuttaa. 

Työntekijät, jotka olivat pystyneet vähentämään kiireen tuntua omassa työs-
sään, olivat tehneet sen rajaamalla asiakkaiden luona tehtäviä töitä. Kuten edellä 
olleista sitaateista käy ilmi, tähän oli kahdenlaista käytäntöä: työntekijät joko vah-
vistivat omaa asiantuntijuuttaan suhteessa asiakkaisiin tai he pyysivät asiakkaitaan 
laittamaan suunnitellut työt tärkeysjärjestykseen, ja niistä toteutettiin ne, jotka oli-
vat aikataulun puitteissa mahdollisia. (Tedre 1993.)

Useat asiakkaat pyrkivät kuitenkin sopeuttamaan tarpeensa esitettyihin reuna-
ehtoihin. He tunnistivat työntekijöiden kiireen ja tinkivät omista tarpeistaan. Näin 
vuorovaikutustilanne asiakkaan ja työntekijän välillä säilyi neutraalina.

Tekisihän se työntekijä, mutta kun on säännökset (Tedre 1993, 65).

Tutkimuksen kohteena olevissa kotipalveluryhmissä oli siirrytty aluetyön10 mu-
kaiseen toimintaan ja joustavaan aikataulutukseen, mikä tarkoitti sitä, että työnte-
kijöillä oli mahdollisuus itse säädellä asiakkaan luona käyttämäänsä aikaa omien 
suunnitelmiensa mukaan. Usein joustavampi aikataulutus merkitsi kuitenkin sitä, 
että asiakkailta odotettiin entistä suurempaa joustavuutta. Tutkijan kenttävaiheen 
aikana sattui tilanteita, jolloin työntekijä vain soitti asiakkaalle, kun ei ollut eh-
tinyt mennä siivousasiakkaan luo sovittuna päivänä11. Työntekijä saattoi muut-
taa sovittua käyntiaikaa itselleen joustavammaksi ilmoittamatta siitä asiakkaalle. 
Toisaalta, mikäli asiakas halusi palvelua poikkeavaan aikaan ja työntekijä suostui 

10 Aluetyöllä tarkoitetaan väestövastuisen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen 
toimintaa, jossa kunta on jaettu alueisiin ja kullekin alueelle on nimetty oma henki-
löstönsä. Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö, jota toteutetaan aluetyöryhmissä, on 
yksi väestövastuisen toiminnan perusajatus. Väestövastuisen työtavan etuina on pidet-
ty hoidon parempaa jatkuvuutta, saatavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, parempaa 
asiakas- ja potilastuntemusta sekä henkilökunnan parempaa työmotivaatiota ja työ-
tyytyväisyyttä. (Aro 1991.)
11 Samansuuntaisia tuloksia löytyy myös muista tutkimuksista. Viljarannan tutkimuk-
sen (1995) mukaan yksi pääasiallinen pettymyksen aiheuttaja oli palvelun kokeminen 
epäluotettavaksi. Työntekijä ei tullut ollenkaan sovittuna päivänä tai asiakkaalle soitet-
tiin iltapäivällä ja kysyttiin, voitaisiinko käynti peruuttaa. (Viljaranta 1995, 75.)
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siihen, merkitsi se työntekijälle kasautuvaa kiirettä ja jatkuvaa sovituista ajoista 
myöhästymistä loppupäiväksi. (Tedre 1993, 60–76.)

Edellä esitetyssä etnografi sessa tutkimuksessa kiire tuli esiin työn kontekstis-
sa. Tutkimus avasi näkyviin työntekijän ristiriitaisen aseman asiakkaan tarpeiden, 
omien resurssien ja ylhäältä tulleiden ohjeistusten puristuksessa. Tutkimus toi 
myös esiin työssä tapahtuneen muutoksen, siirtymisen itseohjautuviin työryh-
miin. Uuden toimintamallin mukaan kodinhoitajat voivat itse säädellä asiakkai-
den luona käyttämäänsä aikaa. Tilanne oli uusi kotipalvelutyöntekijöille ja vaikutti 
siltä, että tässä uudessa tilanteessa asiakas joutui joustamaan. Tutkijan kiinnostuk-
sen kohde oli kotipalvelutyöntekijän ja asiakkaan kohtaaminen ja siinä tilanteessa 
vallitsevat jännitteet, jotka tulivat esiin esimerkiksi kiireenä. Häntä kiinnosti myös 
se, miten kotipalvelutyöntekijä tilanteen ratkaisi.12

Kehittämishankkeet 

Kotipalvelu assosioituu usein kiireeseen, joka voi osittain johtua siitä, että työn 
perimmäinen tarkoitus on sekä johdolle että työntekijöille, jopa asiakkaille 
epäselvä (Lehtonen, Kurra & Viinikainen 1991, 21).

Sitaatti on Sosiaalihallituksen asettaman ”Kotipalvelun sisällön kehittäminen ja 
muihin palveluihin yhteensovittaminen”-projektin loppuraportista. Projekti to-
teutettiin vuosina 1985–1989 ja siinä mukana kaikkiaan 32 kuntaa13. Tarkemman 
tutkimuksen kohteiksi valittiin kolme kuntaa. Tutkimuksesta julkaistiin useita eri 
raportteja14. Projektissa käytettiin erilaisia tutkimusmenetelmiä, muun muassa 
työntekijöiden, asiakkaiden ja luottamus- virkamiesten haastatteluja, dokument-

12 Myös Ala-Nikkola (2003) käytti tutkimuksessaan etnografi sia menetelmiä. Hän tut-
ki kahden kunnan vanhustenhuollon koti- ja laitoshoidon päätöksentekotodellisuutta. 
Tulosten mukaan toimintaehdot määrittivät koti- ja laitoshoidossa palvelujen saata-
vuutta ja palveluiden sisältöä. Työntekijöiden tehtävänä oli yhteen sovittaa asiakkai-
den tarpeet ja  palveluiden toimintaehdot. Tuloksena oli työntekijöiden näkökulmasta 
toimintakenttä, jossa työskentely oli jännitteistä, vaikeaa ja ristiriitaista ja jossa kiireen 
seurauksena asiakassuhteen rakentamiseen ei jäänyt riittävästi aikaa. 
13 Samantapaisen tutkimuksen toteuttavat vuosina 2004–2007 Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ja Stakes osana Kansallista sosiaalialan kehittämisprojektia. Hankkeen nimi 
on ”Kotipalvelu ja kotihoito osana kuntien palvelujärjestelmää (KOTOSA 2004–2007). 
Hanke on laaja, siinä on mukana 33 kuntaa ja kahdeksan kansanterveystyön, tervey-
denhuollon tai terveyskeskuskuntayhtymää. Tavoitteena on saada pysyviä parannuksia 
kotipalvelussa ja kotihoidossa kehittämällä palvelun laatua, laatimalla laadun, taloudel-
lisuuden ja vaikuttavuuden arviointikriteereitä, tukemalla kotipalvelu- ja kotihoitoyk-
siköiden oman toiminnan arviointia ja seurantaa ja kehittämällä hyvien käytäntöjen 
malleja. (ks. KOTOSA 2004–2007.)
14 Kotipalvelutyö muutoksessa (Viitala, 1989); Kohti tavoitteellista kotipalvelua. Ko-
tipalvelutyön kehittämisprojektin loppuraportti (Viitala 1990a); Kotipalvelu – työtä 
ihmisten kesken (Viitala 1990b) sekä Kotipalvelun menestystarina (Lehtonen, Kurra 
& Viinikainen 1991).



19

tiaineistoa, osallistuvaa havainnointia ja strukturoituja kyselyitä. Loppuraportin 
tulosten mukaan tutkijat kuvasivat kotipalvelun työtä ulkoa ohjautuvaksi, mitä 
ilmensivät pirstotut tehtävä- ja toimenkuvat, tarkat reviirirajat eri työntekijäryh-
mien välillä sekä esimiesten vahvaan määräys- ja auktoriteettiasemaan perustuvat 
ohjauskäytännöt. Tutkijoiden näkemyksen mukaan kehittämisen paineet olivat 
suuret. Henkilökunnan vähyyden takia koettiin, että näihin vaateisiin ei pystytty 
vastaamaan. (Lehtonen, Kurra & Viinikainen 1991.)

Projektin alkutilanteen kartoituksessa tuli esiin, että ajankäyttöä oli vaikea 
suunnitella etukäteen ja töitä oli pakko karsia. Kotipalvelutyö oli muuttunut kii-
reisemmäksi, ja uupumisen tunnetta työssä oli yli puolella työntekijöistä. (Viitala 
1988, 146, ks. myös 105–106.) 

Projektin edetessä kukin kunta valitsi oman kehittämishankkeensa. Nämä ke-
hittämishankkeet painottuivat esimerkiksi aluekohtaisen työskentelymallin opet-
telemiseen sekä tiedonkulun ja tukipalveluiden kehittämiseen. Kaikkien kuntien 
projektiohjelmaan kuului täydennyskoulutusta ja työnohjausta. Projektin välira-
portissa (Viitala 1990a, 77–78) tuli jälleen esiin työn intensivoituminen: kotipal-
velutyön sisällöllisinä kehityksen esteinä nähtiin liian tiukat aikataulut ja niukat 
resurssit. Pitkäaikaista ja säännöllistä apua saavista asiakkaista 39 % valitti työnte-
kijöiden kiirettä (Viitala 1990b, 40).

Tuntuu, että niillä [kotipalveluhenkilöstöllä] on kova kiire, ei ne ehi istua ja 
jutella (emt., 43). 

Joensuussa toteutettiin vuosina 1985–1987 Vanhusten avohuollon kehittämispro-
jekti (Sarola & Meriläinen 1989), jonka tavoitteena oli kokeilla alueellista yhteis-
työtä eri ammattiryhmien, lähinnä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon välillä. Ai-
neisto kerättiin ryhmätyökokeilussa olleiden teemahaastatteluna. Tutkimuksessa 
tuli esiin, että työntekijät tekivät itse työlistansa ja pitivät omaa työtään suhteelli-
sen itsenäisenä, ”joskus jopa liiankin itsenäisenä” (emt., 81). Autettavien määrä oli 
kasvanut ja autettavat olivat iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia. Käytännön työssä 
tämä koettiin kiireen lisääntymisenä. Työntekijät kokivat myös, että ajan puute esti 
heitä auttamasta ja hoitamasta vanhuksia niin kuin he itse olisivat halunneet.

Se (kiire) ei ole kuviteltua kiirettä, vaan se on todellista... se on hirveen todellis-
ta. Kun ajattelet, että siinä tekkee semmoisen määrän töitä, ja siinä pitäis vielä 
se ihminen... ihminen hoitaa... (Sarola & Meriläinen 1989, 90.)

Vanhuksen henkisiin tarpeisiin vastaaminen koettiin tärkeäksi; se nosti oman työn 
arvostusta ja loi omaa ammatti-identiteettiä. Siihen jäi kuitenkin aikaa niukasti. 
Läheskään aina ei ollut mahdollista järjestää ulkoilua tai käyntejä asiakkaan halu-
amissa paikoissa. (Sarola & Meriläinen 1989.)

Kuopiossa kartoitettiin kotihoidon laatua ennen kotipalvelun ja kotisairaan-
hoidon yhdistämistä. Yhdistämisen yksi tavoite oli ollut kotihoidon15 laadun pa-

15 Kotihoito tarkoittaa kaupungin tai kunnan järjestämää yhdistettyä kotisairaanhoitoa 
ja kotipalvelua sekä siihen liittyviä tukipalveluita (ks. esim. Tenkanen 2003, 13–19). 
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rantaminen. Kotihoidon laatua kartoitettiin vanhusasiakkaiden, heidän omaisten-
sa ja työntekijöiden arvioinneilla. Tietoja kerättiin strukturoidulla haastattelulla, 
teemahaastattelulla ja ryhmäkyselyllä. (Sinkkonen 1995.)

Kodinhoitajien aikatauluihin ei tämän tutkimuksen mukaan aina oltu tyyty-
väisiä, sillä lähes kolmannes vanhuksista (30 %) ja osa omaisista (10 %) koki, et-
tei työntekijöiden aikatauluihin voinut luottaa (vrt. Tedre 1993, 60–76, ks. myös 
Viljaranta 1995, 75). Haastatteluissa vanhukset kertoivat joutuvansa odottamaan 
työntekijän tuloa useita tunteja, joskus lähes koko päivän. Työntekijöillä ei ollut 
tapana ilmoittaa vanhukselle aikataulun muutoksesta. (Sinkkonen 1995.)

Eniten kritiikkiä sekä vanhusasiakkaat että omaiset esittivät työntekijöiden 
ajankäytöstä. Yli kolmannes vanhuksista (36 %) ja lähes yhtä moni omaisista (32 
%) koki, että työntekijöillä ei ollut riittävästi aikaa asiakkaille. Myös työntekijät 
pitivät ongelmana ajankäyttöä: 21 % työntekijöistä totesi varaavansa liian vähän 
aikaa asiakkailleen. Enemmistö vanhuksista (73 %) ja omaisista (64 %) piti työn-
tekijöitä kiireisinä, työntekijöistä alle puolet (40 %) arvioi itsensä kiireisiksi. (Sink-
konen 1995.)

Teemahaastattelussa tuli esiin, että kiire ei kuitenkaan häirinnyt vanhuksia. He 
kertoivat, ettei kiire ollut työntekijöiden syytä vaan johtui työntekijöiden vähyy-
destä ja töiden paljoudesta (vrt. Tedre 1993). Osaan vanhuksista kiireisyys kuiten-
kin vaikutti niin, etteivät he uskaltaneet pyytää työntekijöiltä tarvitsemaansa apua. 
(Sinkkonen 1995.)

Kuopion kehittämishankkeen loppuraportissa asiakkailta kysyttiin kiireen ko-
kemisen sijaan kiireen kokemattomuutta. Tulosten mukaan 20 % vanhusasiak-
kaista, 15 % omaisista ja 44 % työntekijöistä koki, että ei ollut kiirettä (Rissanen, 
Laitinen-Junkkari, Hirvonen & Sinkkonen 1999). Asiakkaat ja omaiset kokivat 
useammin kodinhoitajan työn kiireiseksi kuin itse kodinhoitajat. 

Kehittämishankkeisiin liittyi uuden oppimista ja uusia toimintamalleja. Kehit-
tämistyö näytti lisäävän koettua kiirettä. Näin kokivat sekä asiakkaat, omaiset että 
työntekijät. Kuitenkin näissä tutkimuksissa kiire oli ikään kuin sivuilmiö, johon ei 
syvemmin paneuduttu. Kiire tuli esiin haastatteluissa tai kyselyissä yhtenä tunte-
musten kuvaajana työn arvioinnissa. 

Aikaisempien tutkimusten välittämä kuva kotipalvelutyöntekijöiden 
kiireestä

Olen koonnut taulukkoon sekä edellä esittämäni tutkimukset että myös muita 
kotimaisia kotipalvelutyöstä tehtyjä tutkimuksia. Esitän tutkimuksista 1) tutki-
musmenetelmän ja aineiston luonnehdinnan, 2) miten kiireen esiintyminen ku-
vataan tutkimuksessa, 3) kiireen tulkitut syyt sekä 4) kiireestä selviytymisen ideat 
tai hankkeessa käytetyt keinot (taulukko 2.4). 
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Yleisin tutkimusmenetelmä edellä esitetyissä tutkimuksissa oli haastattelu (13/17). 
Kymmenessä tutkimuksessa (10/17) menetelmänä oli käytetty kyselyä, kahdessa 
tutkimuksessa se oli ainoa käytetty menetelmä. Osallistuvaa havainnointia käy-
tettiin menetelmänä neljässä tutkimuksessa. Muita metodeja olivat ryhmähaas-
tattelut, fyysisen kunnon ja kuormituksen mittaukset sekä dokumenttiaineiston 
tutkiminen. 

Valtaosa raportoiduista tutkimuksista (10/17) oli kehittämishankkeita, joilla 
pyrittiin kehittämään kotipalvelutyötä. Kiireelle löydettiin seitsemässä (7/17) tut-
kimuksessa joku syy. Tutkijoiden tulkinnat kiireen syistä liittyivät pääosin työn 
muutokseen, mutta muutosta ei tarkemmin analysoitu. Työntekijöiden näkemys 
kiireen syistä tuli esiin kahdessa tutkimuksessa. Yhdessä tutkimuksessa tuli esiin 
asiakkaan näkökulma kiireen syihin. Valtaosassa tutkimuksista ei kiireen syitä tut-
kittu tai pohdittu.

Kiireestä selviytymisen keinoja tuli esiin kahdeksassa tutkimuksessa (8/17). Ne 
liittyivät töiden priorisointiin, työtahdin nopeuttamiseen ja lisähenkilökunnan 
hankintaan. Valtaosassa tutkimuksista ei kuitenkaan tutkittu kiireestä selviytymi-
sen keinoja. 

Yhteenvetona edellä esitetyistä kotipalvelutyötä koskevista tutkimuksista voi 
todeta, että kaikissa niissä tuli esiin kiire, vaikka se ei missään tutkimuksessa ollut 
tutkimuksen varsinainen kohde. 

Alkulan (1990) kyselytutkimus osoitti, että valtaosa kotipalvelutyöntekijöistä 
koki kiirettä. Etnografi nen tutkimus (Tedre 1993) toi esiin kodinhoitajan ongel-
mallisen tilanteen ylhäältä tulevien ohjeistusten ja arkipäivän työn välillä. Täs-
sä tilanteessa kodinhoitaja joutui sopeuttamaan omaa toimintaansa asiakkaiden 
vaatimusten ja oman ajankäytön välillä. Kehittämishankkeet (esim. Viitala 1988, 
Lehtonen ym. 1991, Rissanen ym. 1999) kertovat kodinhoitajien työssä tapahtu-
neiden muutosten seurauksista. Uusien toimintatapojen opettelu näytti lisäävän 
kiirettä. 

Kiire oli näissä tutkimuksissa ikään kuin yksi löydös tai toiminnan seuraus, 
joka tutkimustulosten yhteydessä todettiin, mutta jota ei tarkemmin analysoitu. 
Kiire ei ollut missään tutkimuksessa tutkimuksen keskiössä. Ilmeistä on, että koti-
palvelutyössä on kiirettä ja tarvitaan tutkimusta kotipalvelutyön kiireestä. 

2.3 Yhteenvetoa ja tutkimuksellisia haasteita

Olen edellä esitellyt kiireestä ja kotipalvelutyöstä tehtyjä tutkimuksia ja niiden tu-
loksia. Erilaisilla menetelmillä tehdyt tutkimukset auttoivat eri tavoilla ymmärtä-
mään kiirettä ajan ja työtehtävien suhteeseen liittyvänä melko epämääräisenä il-
miönä, jota ei tarkemmin määritelty. Seuraavassa arvioin ensin näitä tutkimuksia. 
Sen jälkeen pohdin, mitä jäin kaipaamaan näissä tutkimuksissa ja miten haluan 
suunnata omaa tutkimustani. 

Laajat strukturoidut kysely- ja haastattelututkimukset kartoittivat eri tavoin yk-
silön kokemusta kiireestä. Aineistot olivat kvantitatiivisia ja niiden analysoinnissa 
oli mahdollista käyttää erilaisia tilastollisia menetelmiä. Näissä tutkimuksissa kii-
rettä ei määritelty tarkemmin, joten vastaajat ovat vastatessaan voineet ymmärtää 
kiire-käsitteen eri tavoin. 
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Lehto on kritisoinut laajoja strukturoituja kysely- ja haastattelututkimuksia 
(perinteisiä positivistisia survey-tutkimuksia) siitä, että ne eivät löydä uutta, vaan 
niillä testataan valmiita hypoteeseja ja tiedot kerätään vakiintunein mittarein. Ne 
irrottavat yksilöt omista työskentelyryhmistään eikä tutkijan ja tutkittavan välille 
synny aktiivista vuorovaikutusta. Ne eivät myöskään tavoita toiminnan prosessu-
aalisuutta eivätkä avaa paikallisen toiminnan historiaa. (Lehto 1996, 151.) Alasuu-
tarin mukaan tutkimusmenetelmä koostuu aina niistä käytännöistä ja operaati-
oista, joiden avulla tutkija on tuottanut havaintoja tutkimuskohteesta. Hän kutsuu 
survey-tyyppistä analyysia kvantifi oivaksi menetelmäksi, jossa todellisuutta tar-
kastellaan erilaisista ”muuttujista” koostuvana järjestelmänä. (Alasuutari 2001, 36, 
46–47.) Analyysin tulokset kertovat kyseisen ”muuttujan” esiintymisestä, mutta ne 
eivät yksin mahdollista kyseisen muuttujan, tässä tapauksessa kiireen, ymmärtä-
mistä. 

Järnefeltin ja Lehdon (2002) suunnattu haastattelututkimus toi mukaan työn 
kontekstia sekä kiireen yleisiä syitä ja kiireen hallinnan keinoja. Tällöin kuitenkin 
koko työyhteisön toiminta ja toiminnan toisiinsa kytkeytyvät prosessit, eli ikään 
kuin kiireen juoni, jäivät tavoittamatta. Tuloksissa painottuivat organisaation eri 
tasot, ei niinkään työn sisältö. Koska haastattelun kohteena ei ollut mikään tiet-
ty, paikallinen kiiretilanne, jota olisi lähdetty purkamaan, jäi tässä tutkimuksissa 
epäselväksi, miten kiire työyhteisössä syntyi ja muotoutui, vaikkakin tutkimus 
antoi siihen yleisiä ajatuksia. Tuloksena oli – sinänsä mielenkiintoisia – yleisiä, 
eri työpaikoilla esiintyneitä kiireen syitä ja kiireestä selviytymisen keinoja. Työ-
yhteisön työ on aina kuitenkin prosessinomaista ja vuorovaikutteista toimintaa. 
Haastattelemalla vain yhtä yksittäistä työntekijää ei päästä kiinni kiireen raken-
tumisen ja kiireen hallinnan prosessiin koko työyhteisössä. Oma kiinnostukseni 
kiirettä kohtaan pohjaa siihen, että haluan paikallisesti ja yksityiskohtaisemmin 
selvittää, miten kiire työyhteisössä syntyy, miten työyhteisö kiireessä toimii ja 
millä tavoin kiireestä selviydytään.

Etnografi nen tutkimus toi mukaan vahvan paikallisuuden ja yhteisöllisyyden 
ja mahdollisti myös tutkijan omat havainnot ja niistä tehdyt tulkinnat. Perlowin 
(1997, 1999) tutkimuksessa työlle olivat tyypillisiä toistuvat häiriöt ja keskeytyk-
set. Tutkija ei kuitenkaan pyrkinyt selvittämään näiden häiriöiden ja ongelmien 
syitä eikä laajemminkaan koko työprosessin kulkua. Uusi tuote pyrittiin luomaan 
nopeutetusti, joten vanhoja toimintatapoja jouduttiin varmasti muuttamaan. Tut-
kija ei pyrkinyt selvittämään, miten toiminta muuttui ja miten uusi toimintatapa 
rakennettiin. Kokonaisuudessaan siis työyhteisön toiminta, työn sisältö, toimin-
nan muutos uudessa tilanteessa ja toiminnan systeeminen luonne jäivät tässä tut-
kimuksessa tavoittamatta. Tutkijan painopiste oli työntekijöiden ajankäytössä ja 
siinä ilmenneissä häiriöissä ja keskeytyksissä, ja näihin etsittiin myös ratkaisua. 
Hiljaiset tunnit olivat toimintaan liitetty sääntö, joka aluksi tuntui auttavan, mutta 
osoittautui myöhemmin häiritseväksi. Tutkijan johtopäätös olikin, että tarvitaan 
uudenlaista yhteisöllistä ajanhallintaa, joka huomioi yksilöiden toisistaan riippu-
vat toimintamallit, toiminnan makrokontekstin ja tämän kontekstin ja omien toi-
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mintamallien väliset yhteydet (Perlow 1999, 80).17 Tarvitaan yksilöllisen ja yhtei-
söllisen tekemisen ajallista synkronointia. 

Kotipalvelutyötä koskevassa tutkimuksessa kiire tuli esiin toimintojen arvioin-
nissa ja työntekijöiden, asiakkaiden ja omaisten haastatteluissa. Työtä on eri tavoin 
pyritty kehittämään, ja tässä muutosten myllerryksessä sekä kotipalvelun työnte-
kijät että asiakkaat ja omaiset ovat kokeneet kiireen lisääntyneen. 

Olen lopuksi koonnut yhteen teemoja, jotka mielestäni näissä tutkimuksissa 
jäivät tutkimuksellisiksi katvealueiksi ja joihin omassa tutkimuksessani haluan pa-
neutua. 

1. Kiire ja työn muutos

Työelämässä tapahtuneita muutoksia ei analysoitu tarkasti missään edellä esite-
tyissä tutkimuksissa. Kuitenkin työelämässä on tapahtunut voimakkaita sekä tek-
nisestä kehityksestä että taloudellisista suhdanteista johtuneita muutoksia, joilla 
on ollut suuret vaikutukset työvälineisiin, tuotantotapoihin ja työntekijöiden toi-
mintaan. Tuotantotavoilla on oma historiansa, ja muuttuneilla uusilla toiminta-
malleilla voisi olettaa olevan vaikutuksensa myös kiireen syntymiseen. Perlowin 
tutkimuksessa (1997, 1999) kävi ilmi, että esimerkiksi ATK-ala kehittyy voimak-
kaasti ja tässä tapauksessa uusi tuote pyrittiin kehittämään markkinoille hyvin no-
peasti, yhdeksässä kuukaudessa, kun normaalisti tuotteen kehittelyyn kului 4–5 
vuotta. Työtapojen muutosta ja sen vaikutuksia kiireeseen uudenlaisessa tilantees-
sa ei kuitenkaan analysoitu. Myöskään kotipalvelutyötä koskevissa tutkimuksissa 
ei ole tarkasti analysoitu työn muutosta ja sen vaikutuksia toimintatapoihin. 

2. Kiire yksilön ja yhteisön ongelmana

Useissa tutkimuksissa kiire tulkittiin yksilön kokemaksi ongelmaksi, josta hän pyr-
ki yksilöllisesti selviytymään. Kiireestä selviytyminen jäi näin yksilön strategiaksi, 
ja kiireen rakenteet, sen anatomia, jäivät näkymättömiksi. Esimerkiksi Perlowin 
(1997, 1999) tutkimuksessa työntekijät saattoivat tulla yöksi töihin pysyäkseen so-
vitussa aikataulussa. Tutkija tutki enemmän työntekijöiden työpäivien ajankäyt-
töä ja yksilöllisiä ajanhallinnan välineitä kuin toimintaa yhteisöllisenä prosessina. 
Ajan tehokkaaseen käyttöön liittyvä time management -kirjallisuus (ks. esim. Jääs-

17 Vuosituhannen vaihteessa ilmestyi runsaasti organisaatioiden ajankäyttöön liittyvää 
tutkimusta. Aika ikään kuin löydettiin organisaatiotutkimuksen uudeksi näkökulmaksi 
(ks. esimerkiksi teemanumerot The Academy of Management Review, Vol 26, Number 4, 
October 2001; The Academy of Management Journal Vol 45, Number 5, October 2002). 
Yhtenä aktiivisena kirjoittajana näissä organisaatioiden ajankäyttöön liittyvissä artikke-
leissa oli Perlow. Kotimaisista organisaatioiden ajanhallintaan liittyvistä tutkimuksista 
on erityisesti mainittava Anne Puontin (2004b) artikkeli talousrikostutkinnasta. Hänen 
mukaansa yksilöllisen ajanhallinnan sijaan tarvitaan uudenlaisia, yhteisöllisiä ajanhal-
linnan välineitä. 
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keläinen 1994, Sharifi  & Rees 2002) tähtää nimenomaan yksilöllisen ajankäytön 
tehostamiseen. Järnefeltin ja Lehdon tutkimuksessa (2002) kiireen syiden nähtiin 
valtaosaltaan olevan työssä ja työn tekemisen tavoissa, mutta työpaineiden kestä-
misessä ja niiden vähentämisessä painottuivat yksilön omat keinot. Kun työntekijä 
pyrki yksin selviytymään kiireestä, hän nopeutti työtahtiaan ja pyrki toimimaan 
vieläkin tehokkaammin. Kiire sai yksilöllisen tulkinnan.

3. Häiriöt ja keskeytykset kiireen taustalla

Toiminnan häiriöitä ja keskeytyksiä ei juurikaan analysoitu esittämissäni tutki-
muksissa. Vaikka Perlowin tutkimuksessa (1997, 1999) työssä esiintyneet häiriöt 
ja keskeytykset olivat keskeisiä kiireen aiheuttajia, ei hänkään analysoinut niitä si-
sällöllisesti. Myös Järnefeltin ja Lehdon tutkimuksessa (2002) tulivat kiireen syinä 
esiin keskeytykset, häiriöt ja niistä aiheutuva työpäivien sirpaloituminen; nämä 
häiriöt kuitenkin jätettiin vaille tarkempaa analyysia. Häiriöt hidastavat ja pitkit-
tävät työntekoa ja voivat näin aiheuttaa kiirettä. Häiriöt kertovat toiminnan sisään 
kehittyneistä jännitteistä. Niiden tutkiminen tuo esiin toiminnan muutoksen dy-
namiikan ja vuorovaikutuksessa ilmenevät jännitteet. Etsimällä häiriöiden syitä 
voitaisiin tunnistaa toiminnan sisäisiä, systeemisiä ristiriitoja, jotka saattavat olla 
kiireen pohjimmaisia aiheuttajia. 

4. Kiireeseen vaikuttaminen

Kiireeseen reagoitiin yksilöllisesti, mutta kiireen hallintaa ei juurikaan pyritty yh-
teisöllisesti kehittämään. Valtaosassa esittämistäni kiiretutkimuksista kiirettä pi-
dettiin ikään kuin annettuna, asiaan kuuluvana tai haittailmiönä, josta työnteki-
jä pyrki yksilöllisesti selviytymään. Poikkeuksena oli Perlowin tutkimus (Perlow 
1997, 1999), jossa tutkija ehdotti ilmiongelmana olleiden häiriöiden ja niistä ai-
heutuvien työskentelykatkosten hallintaan ”hiljaisia tunteja”. 

Tämä ratkaisu ei kuitenkaan ollut työtoiminnan analyysin tulos, vaan tutkijan 
ratkaisu yksittäiseen ongelmaan.18 Kiireen hallinnan keinot olivat pääasiassa väli-
töntä kiireeseen reagoimista, mikä käytännössä merkitsi, kuten edellä on tullut jo 
ilmi, yksilöllisiä keinoja tai esimerkiksi toiveita lisähenkilökunnasta.

18 Hiljaisiin tunteihin päädyttiin Perlowin tutkimuksessa (1997, 1999) tutkijan ja työn-
tekijöiden dialogin kautta seuraavasti. Tutkija kysyi työntekijöiltä, mikä tekee vaikeaksi 
työn ja perhe-elämän yhdistämisen. Työntekijöiden vastauksena oli pitkät työpäivät. 
Voisiko työpäiviä lyhentää? Ei, työ ei valmistu ajoissa. Miksi? Jatkuvat keskeytykset pa-
kottavat tekemään pitkää päivää, jotta työ varmistuisi ajoissa. Tämän jälkeen tutkija 
ehdotti hiljaisia tunteja. (Perlow 1997, 1999.)
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Vaikka erilaiset haastateltavien henkilökohtaisesti käyttämät keinot ja hallin-
nan tekniikat tulivat esiin kaikkein yksityiskohtaisimmin, henkilökunnan lisää-
minen ja siten työmäärän vähentäminen näyttäytyi heidän puheessaan lähes 
ainoana ”todellisena” keinona vähentää työn aikapainetta. Työn uudelleen or-
ganisointia tai töiden delegointia pidettiin tähän verrattuna vain marginaalise-
na keinona vaikuttaa työkiireeseen. (Järnefelt & Lehto 2002, 99.) 

Muodostan seuraavassa luvussa näistä aikaisempien tutkimusten katvealueista 
omat tutkimuskysymykseni.
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3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Kuvasin edellisessä luvussa aikaisempia tutkimuksia kiireestä ja kotipalvelutyös-
tä. Esitin lopuksi ne tutkimuksen jättämät katvealueet, joihin halusin omassa 
tutkimuksessani paneutua. Tässä luvussa muodostan katvealueista kulttuurihis-
toriallisen toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen viitekehyksessä tutki-
mukselliset haasteet. Kunkin haasteen esittelyn yhteydessä tuon esiin ne keskeiset 
metodologiset analyysivälineet, joilla tartun haasteisiin. Luvun lopussa kiteytän 
haasteiden pohjalta tutkimuskysymykset.

Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria19 syntyi 1920- ja 1930-luvuilla Neu-
vostoliitossa ja sitä kehittivät neuvostopsykologeista Vygotsky (1978) ja hänen 
oppilaansa Leontjev (1977, 1981). Teorian läpimurto länsimaissa tapahtui 1980-
luvulla. Toiminnan teorian avulla tutkitaan yhteisöllistä, historiallisesti kehitty-
nyttä ja kulttuurisesti välittynyttä toimintaa. Nykyään toiminnan teoria on mo-
nitieteinen, työn, kehityksen ja oppimisen kulttuuri-historialliseen tutkimukseen 
orientoitunut lähestymistapa, jota käytetään eri puolilla maailmaa. (ks. esim. En-
geström, Miettinen & Punamäki 1998; Chaiklin, Hedegaard & Juul Jensen 1999). 
Toiminnan teorian pohjalta on kehitetty erityisesti työelämän tutkimukseen suun-
tautuva metodologinen sovellus, kehittävä työntutkimus (Engeström 1987, Toikka 
1984, Engeström 1995, 2001).

3.1 Kiireen historiallisuus

Tutkimukseni ensimmäinen haaste liittyy kiireen ymmärtämiseen työn muuttues-
sa. Laajennan tämän muutoksen koskemaan työn historiallista kehitystä. Ajatuk-
senani on, että työssä on aina ollut kiirettä, mutta se on muodostunut työhön eri 
aikoina eri tavoin. Tässä jaksossa rakennan metodisen analyysimallin, jonka avulla 
tutkin kiireen muotoutumista työn historiallisissa kehitystyypeissä. Rakentamal-
lani mallilla tulkitsen kotipalvelutyön muutosta Suomessa (luku 5) ja paikallisesti 
Malmilassa (luku 6). 

Tarvitsen analyysimalliin ajan ja kiireen määrittelyä eli käsitystä siitä, milloin 
työ on kiireistä ja milloin se ei ole kiireistä. Nykysuomen sanakirja määrittelee 
kiireen seuraavasti: 

Kiire on (…) tila, jolloin jonkun tai joidenkin on ehdittävä tehdä jotakin mah-
dollisimman nopeasti tai niukassa, tavallista lyhyemmässä ajassa, (käytettävän) 
ajan niukkuus tai puute, hoppu, hätä (Nykysuomen sanakirja 1953, 366; kur-
sivointi A-LN).

19 Käytän jatkossa kulttuurihistoriallisesta toiminnan teoriasta lyhennettyä nimitystä 
toiminnan teoria.
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Määritelmän mukaan kiiretilanteessa jotakin on siis ehdittävä tehdä ”tavallista 
lyhyemmässä ajassa”. Tämä edellyttää, että objektiivisesti on olemassa käsitys ”ta-
vallisesta ajasta”, eli normaalisti työtehtävään tarvittavasta ajasta. 

Normaalisti työtehtävään tarvittava aika muistuttaa Marxin (1974) määritel-
mää yhteiskunnallisesti välttämättömästä työajasta. 

Yhteiskunnallisesti välttämätön työaika on työaika, joka vaaditaan jonkin 
käyttöarvon synnyttämiseen yhteiskunnallisesti normaalien tuotantoehtojen ja 
yhteiskunnallisesti keskimääräisen työtaidon ja -tehon vallitessa (Marx 1974, 
48).

Yhteiskunnallisesti välttämätön työaika tarkoittaa siis kullekin yhteiskunnal-
le tiettynä aikana ominaista, historiallisesti muodostunutta keskimääräistä työn 
joutuisuuden astetta, joka toteutuu tietyssä työssä tietyn työnjaon, työvälineiden, 
sääntöjen ja yhteistyön tuloksena. Kutsun tätä yhteiskunnallisesti välttämätöntä 
työaikaa normaaliajaksi. Normaaliaika tarkoittaa tässä tutkimuksessa tiettynä aika-
na tietyn työtehtävän tekemiseen normaalisti tarvittavaa aikaa. 

Normaaliaika on historiallisesti kehittyvä ja muuntuva, ja käsitys normaaliajas-
ta muuttuu työn historiallisten kehitysvaiheiden mukana. Erityisesti työvälineiden 
ja työnjaon muutokset ovat vaikuttaneet normaaliajan muotoutumiseen työn his-
torian eri vaiheissa. Työn historiallisia kehitysvaiheita, kehitystyyppejä, ovat jäsen-
täneet eri tutkijat (ks. esim. Toikka 1984, Julkunen 1987, Pine 1993, Engeström 
1995, Victor & Boynton 1998, Freeman & Louca 2001). Kehitystyyppien kuvauk-
set ovat tutkijoiden konstruoimia tuotantomuotojen ideaalisia pelkistyksiä, joissa 
tuotantomuotojen kehitystä on tarkasteltu eri näkökulmista. Käytän tässä tutki-
muksessa jaottelua, jossa sovellan pääosin Victorin ja Boyntonin (1998), Julkusen 
(1987) ja Engeströmin (1995) tekemiä kuvauksia työtyypeistä. Työn historiallisia 
kehitystyyppejä ovat käsityömäinen työ, massatuotanto eli rationalisoitu työ, hu-
manisoitu työ ja jälkitayloristiset, uudet organisaatiomuodot (kevyttuotanto/pro-
sessien kehittäminen, massaräätälöinti ja yhteiskehittely). 

Alla on taulukossa ylinnä tässä tutkimuksessa käyttämäni jaottelu ja sen alla 
Julkusen (1987), Engeströmin (1995) ja Victorin ja Boyntonin (1998) jaottelut 
heidän kyseisissä julkaisuissa käyttämistään työn kehitystyypeistä (taulukko 3.1). 

TAULUKKO  3.1 Työn historialliset kehitystyypit

Käsityömäinen 
työ

Massatuotanto ja 
rationalisoitu työ

Humanisoitu työ Jälkitayloristiset 
organisaatiomuodot

Julkunen 1987 – Työprosessien 
rationalisointi: 
Taylorismi, 
Fordismi

Työn uudet 
organisaatiomuodot: 
Humanisointi

–

Engeström 
1995

Käsityömäinen 
työ

Rationalisoitu työ Humanisoitu työ Ekspansiivisesti hallittu työ

Victor & 
Boynton 1998

Käsityö Massatuotanto – Prosessien kehittäminen

Massaräätälöinti

Yhteiskehittely
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Victor ja Boynton (1998) tuovat esiin jälkitayloristiset, uudet organisaatiomuo-
dot, joiden merkitys rakentamassani analyysimallissa on erityisen tärkeä toimin-
nan lähikehityksen arvioinnissa. He eivät kuitenkaan liitä työn kehitystyyppei-
hin humanisoitua työtä, joka kotipalvelutyön aikaisemmissa tutkimuksissa oli 
tullut esiin pyrkimyksenä itseohjautuvien työryhmien käyttöön kotipalvelussa. 
Humanisoidun työn osalta tukeudun pääosin Julkusen (1987) esittämiin aja-
tuksiin. Massatuotannon luonnehdinnassa käytän lähteenä Marxia (1974).

Käsityömäinen työ

Työn ensimmäinen historiallinen kehitystyyppi on käsityömäinen työ, käsityö. 
Se oli vallitseva tuotantomuoto ammoisista ajoista kapitalistisen tuotantomuo-
don voimistumiseen saakka.20 Käsityömäiseen työhön liittyi syklinen aikakäsitys, 
jolloin työt olivat yhteydessä luonnon, vuoden- ja vuorokaudenaikojen rytmiin. 
Työt määrittivät ajankäyttöä eikä aika työntekoa (Frykman & Löfgren 1986, 23; 
Julkunen 1989, 11). Työvälineet ja työtavat olivat perinteisiä ja taidot opittiin käy-
tännön työtä tekemällä, omien havaintojen, kokemusten ja perinteen kautta. Käy-
tettävä tieto ei ollut dokumentoitua tietoa, vaan se oli työntekijöiden muistissa 
(Victor & Boynton 1998). Työntekijä hallitsi työprosessin raaka-aineista valmii-
seen tuotteeseen asti. Työ jaksottui vuodenaikojen ja niihin kuuluvien työtehtä-
vien mukaan ”kiivaan työn ja laiskottelun” vuorotteluun (Thompson 1996, 173). 
”Työtä ja elämää” ei erotettu toisistaan eli työpäivä piteni tai lyheni työtehtävien 
mukaan. Toimintaa hallitsi aikasuuntautuneisuuden sijasta tehtäväsuuntautunei-
suus. (Thompson 1996, 162.)

Käsityömäiselle työlle oli tyypillistä, että työvälineissä ja työnjaossa ei tapahtu-
nut suuria muutoksia ja normaaliaika pysyi lähes muuttumattomana. Kiire liittyi 
tiettyihin vuodenaikojen mukaisiin työtehtäviin, se oli ennustettavissa ja hallitta-
vissa.21 

Kapitalistinen tuotantomuoto

Kapitalistinen tuotantomuoto muutti ajan määräytymisen ja kiireen luonteen. 
Työprosessin teknisistä ja sosiaalisista elementeistä tuli yritysten pääomaa ja nii-

20 Vielä nykyäänkin tehdään käsityömäistä työtä. Käsityönä tuotetaan ainutlaatuisia 
ja yksilöllisiä tuotteita usein pienissä muutaman työntekijän yrityksissä. Vallitsevana 
tuotantomuotona se joutui väistymään teollistumisen myötä.
21 Esimerkiksi talonpoikaisperheen työssä työvälineet ja työnjako pysyivät lähes muut-
tumattomina vuosisatojen ajan. Oli tiedossa, että kevät ja kesä olivat erityisen kiirei-
siä aikoja, mutta syystöiden jälkeen seurasi rauhallisempi työjakso, ks. esim. Vilkuna 
(1983).
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den tuottavuuden kohottamisesta22 yritysten välisen kilpailun keskeinen väline. 
Tämän seurauksena työprosessin elementit ja aikarakenne irtautuvat sidonnai-
suudestaan luontoon ja niistä tuli jatkuvan kehittämisen kohteita. Kapitalistisen 
tuotantomuodon pohjaksi muodostui pyrkimys työn tuottavuuden jatkuvaan 
kasvuun (ks. kuvio 3.1). Tuottavuuden kasvu on merkinnyt työnantajalle ja työn-
tekijälle sekä uhkaa että mahdollisuutta. Molemmilla ryhmillä on ollut pyrkimystä 
tuottavuuden kasvuun. Työntekijälle tuottavuuden kasvu on tuonut mukanaan 
mahdollisuuksia parempiin ja kehittyneempiin työvälineisiin ja turvallisempiin 
työolosuhteisiin. Samalla se on merkinnyt kiristynyttä työtahtia ja irtisanomisen 
uhkaa. Työnantajalle tuottavuuden nostaminen on tuonut taloudellista voittoa ja 
menestystä, mutta myös yhä kasvavia riskejä kilpailukyvyn ja tuotannon ylläpitä-
misessä. 

Tuottavuuden kasvupyrkimyksillä on vaikutuksensa normaaliajan määrittymi-
seen. Teknisten ja organisatoristen uudistusten tuloksena työprosessin normaa-
liaika muuttuu jatkuvasti. Tämä tulee esiin uuden tekniikan, uuden työnjaon ja 
uusien ammattitaitovaatimusten ja toisaalta työntekijöiden olemassa olevan am-
mattitaidon ja ammatti-identiteetin välisenä jännitteenä. Jännite tulee esiin myös 
työantajapuolen eli niiden, jotka tuovat uuden tekniikan ja sen seuraukset työpro-
sessiin, ja muutoksen kohteena pidetyn työntekijäpuolen välisenä jännitteenä. 

Normaaliajan määräytyminen ja kiireen hallinta saavat näin kaksinaisen, dua-
listisen luonteen. Yhtäältä siihen vaikuttavat yritysjohdon ylhäältä alaspäin ajamat 
teknis-organisatoriset muutokset sekä tuottavuuden kasvun ja kilpailussa menes-
tymisen tavoitteet. Kutsun tätä työnantajan määrittämäksi normatiiviseksi ajaksi. 
Toisaalta normaaliaikaan ja kiireen hallintaan vaikuttaa alhaalta ylöspäin se tapa, 
jolla työtekijät reagoivat näihin muutoksiin, mikä vaihtelee sopeutumisesta vas-
tarintaan ja omien epävirallisten työtapojen ja aikanormien kehittelyyn. Näiden 
aikaansaamaa tulosta kutsun työntekijöiden realistiseksi kokemaksi ajaksi. Normaa-
liajan määräytyminen on siis jännitteinen ja kiistanalainen vyöhyke. Työantajan ja 
työntekijöiden käsitys normaaliajasta on erilainen (kuvio 3.2). 

Kiire muodostuu normaaliajan sisään työnantajan määrittämän normatiivisen 
ajan ja työntekijöiden realistiseksi kokeman ajan jännitteisestä erosta. Uusi reaalinen, 
toteutunut normaaliaika on tämän ristiriidan ratkaisemisen tulos. Tuloksena on 
sellainen työn joutuisuus, joka vastaa (1) uusien tekniikoiden, työnjaon ja työta-
van todellisia, tuotannossa paljastuvia mahdollisuuksia sekä (2) vastakkaisten osa-
puolten intressejä ja voimasuhteita. Tämän kamppailun ja oppimisen seurauksena 
uusi normaaliaika kiteytyy vähitellen uudistuneeseen työnjakoon, työvälineisiin ja 

22 Marx (1974) määrittelee tuottavuuden kasvun seuraavasti: ”Työn tuotantovoiman 
kohoamisella ymmärrämme tässä yleensä sellaista työprosessin muutosta, jonka kautta 
tavaran tuottamiseen yhteiskunnallisesti välttämätön työaika lyhenee, pienempi määrä 
työtä saa siis voiman tuottaa suuremman määrän käyttöarvoa. (...) Sen täytyy mullistaa 
työprosessin tekniset ja yhteiskunnalliset edellytykset, siis itse tuotantotapa, kohottaa 
työn tuotantovoimaa sekä työn tuotantovoimaa kohottamalla alentaa työvoiman ar-
voa ja siten lyhentää tämän arvon uusintamiseen välttämätöntä työpäivän osaa.” (Marx 
1974, 288.)
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työtä ohjaaviin sääntöihin mullistuakseen jälleen seuraavan muutoksen tullessa. 
Ero työnantajan normatiivisen ajan ja työntekijöiden realistiseksi kokeman ajan 
välillä on suurimmillaan muutoksen alkuvaiheessa ja työssä koetaan usein kiirettä. 
Uuden normaaliajan vakiintumisen myötä kiire voi vähentyä palatakseen jälleen 
seuraavan muutoksen tullessa. 

Työnantajan määrittämän normatiivisen ajan ja työntekijöiden realistiseksi ko-
keman ajan ollessa lähellä toisiaan kiire on hallinnassa. Eron kasvaessa ajanhallinta 
vaikeutuu ja kiire kasvaa (kuvio 3.1).

KIIREEN JÄNNIT-
TEINEN VYÖHYKE

Työnantajan määrittämä
normatiivinen aika

Työn tuottavuuden 
nostaminen

Työntekijöiden realistiseksi 
kokema aika

KUVIO 3.1 Kiireen muodostuminen kapitalistisessa tuotannossa

Työnantajan normatiivinen aika ja työntekijöiden realistiseksi kokema aika ovat 
sisäisesti ristiriitaisia: molemmat sisältävät sekä normatiivisia että realistisia ele-
menttejä. Työnantajan intressissä ei ole työntekijöiden täydellinen uuvuttaminen 
sinänsä, joten työnantajan normatiivinen aika sisältää myös työntekijöiden työs-
kentelyyn liittyvän realistisen ulottuvuuden. Vastaavasti työntekijöiden realistisek-
si kokema aika sisältää normatiivisia, palkkaukseen, työaikaan ja työntekijöiden 
asemaan liittyviä ulottuvuuksia. 

Vertikaalinen työnjako ilmenee työnantajan normatiivisen ja työntekijöiden 
realistiseksi kokeman ajan sisällä. Työnantajan normatiivinen aika edustaa uutta 
tuottavuuden nostoa. Tuottavuuden nosto liittyy – joskin ristiriitaisena – myös 
työntekijän intressiin, ja se realisoituu työntekijän realistiseksi kokemassa ajassa. 

Työn historiallisten kehitystyyppien luokittelu perustuu teollisuustyön kehi-
tykseen. Teollinen työ kehittyi voimakkaasti 1900-luvulla ja sen luomat mallit ja 
toimintatavat levisivät muualle työelämään, myös palvelualoille. Kuvailen seuraa-
vassa lyhyesti kapitalistisen tuotantomuodon historiallisia kehitystyyppejä ja poh-
din sitä, miten normaaliajan jännite kussakin kehitystyypissä muodostuu. 
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Massatuotanto ja rationalisoitu työ – työnjakoon, koneisiin ja 
standardeihin rakentuva kiire

Massatuotantoa ja teollistumista edelsi manufaktuuri, joka yhdisti samaan tilaan 
ja saman tuotteen tekemiseen aiemmin itsenäiset käsityöläiset. Työntekijöiden vä-
linen työnjako ja työnjaollinen riippuvuus teki välttämättömäksi sen, että kukin 
yksilö suoritti työnsä tietyssä ajassa. Tästä tuli tuotantoprosessin tekninen välttä-
mättömyys. Manufaktuurissa aika kiteytyi työnjakoon.

On selvää, että tämä töiden ja siis työläisten välitön riippuvuus toisistaan pakot-
taa kunkin heistä käyttämään vain välttämättömän ajan tehtävänsä suorittami-
seen ja että näin kehittyy aivan toisenlainen työn jatkuvuus, yhdenmukaisuus, 
säännöllisyys, järjestys ja nimenomaan myös voimaperäisyys kuin itsenäisessä 
käsityössä tai vieläpä yksinkertaisessa yhteistyössäkin. (...) manufaktuurissa 
tietyn tuotemäärän valmistaminen tietyssä ajassa tulee itse tuotantoprosessin 
tekniseksi laiksi. (Marx 1974, 316.)

Manufaktuurin kapea tekninen pohja joutui lopulta ristiriitaan sen itsensä synnyt-
tämien kasvavien tuotantotarpeiden kanssa ja tämän seurauksena alkoi kehittyä 
koneteollisuus. Koneiden mukana toiminnan aikarakenteeseen tuli uusi elementti. 
Aika kiinnittyi koneen rytmiin, joka oli nopea, tasainen, jatkuva ja työnjohdon 
helposti säädettävissä. Työntekijän piti nyt sopeutua koneen rytmiin.23 

Manufaktuurissa ja käsityössä työläinen käyttää palvelijanaan työkalua, teh-
taassa hän palvelee konetta. Edellisessä työvälineen liike lähtee hänestä, jälkim-
mäisessä hänen on seurattava työvälineen liikettä. (Marx 1974, 381.)

Koneet ja tehdastuotanto eivät kuitenkaan ulottuneet kaikkialle työelämään. 
Käsityömäistä työtä tehtiin edelleen ja siinä työrytmin määritti työntekijä, joka 
työskenteli omaan tahtiinsa. Tähän ongelmaan tarttui 1900-luvun alussa Frede-
ric Winslow Taylor (1914), joka loi tieteelliseksi liikkeenjohdoksi kutsutun johta-
misjärjestelmän, yksityiskohtaisen aikakontrollin klassisen muodon. Sen mukaan 
työnjohdon tehtävänä oli tutkia, miten työ voitaisiin suorittaa paremmin, nope-
ammin ja taloudellisemmin. Työtä seuraamalla työnjohto tutki työn eri vaiheet, 
mittasi kellolla eri vaiheisiin käytetyn ajan ja tutki käytetyt työvälineet. Näin saa-
tujen tietojen perusteella nopeimmat ja parhaimmat liikkeet yhdistettiin yhdessä 
tehokkaimpien työvälineiden kanssa työsarjoiksi. Jokaiseen tehtävään valittiin sii-

23 On lukuisia kirjoituksia siitä vaikeudesta, joka työntekijöillä oli heidän totuttautu-
essaan teollisuuden tuomiin uudenlaisiin työaikoihin ja työtapoihin (Aaltonen 1947, 
210-212; Marx 1974, 335; Foucault 1980, 155–257; Zuboff 1990, 48–65; Thompson 
1996, 157–198). Teollisen työn täsmälliseen aikatauluun ja työn määrittämään sisäi-
seen kuriin oli vaikea tottua. Tässä vaiheessa työ- ja vapaa-aika erottautuivat toisistaan. 
Työntekijöiden piti korvata käsityöläisen tarve- ja tehtäväorientaatio palkkatyöläisen 
kelloon sidotulla kurinalaisuudella.
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hen parhaiten sopivat työntekijät.24 Standardoimalla työvälineet ja työsuoritukset 
standardoitiin myös työtehtävään käytettävä aika. Normaaliaika kiteytyi nyt stan-
dardeihin, joiden toteuttamista työnjohto valvoi. 

Samoihin aikoihin Ford otti käyttöön kokoonpanolinjan. Se muodostui pe-
räkkäisistä käsityöasemista, joita yhdisti mekaaninen kuljetin, liukuhihna. Stan-
dardien lisäksi työajan määräsi nyt myös liukuhihnan nopeus. Kun taylorismissa 
työn tekemistä valvoi työnjohtaja, liukuhihna toimi standardinopeudella ja työn 
tekemistä valvoi kone. Työntekijä oli sidottu liukuhihnan rytmiin. Walker ja Guest 
kuvasivat 1950-luvulla amerikkalaisessa autotehtaassa tekemässään tutkimuksessa 
työntekijöiden omia kokemuksia liukuhihnatyöstä: 

Linjalla on kiinni linjassa. Et uskalla pysäyttää linjaa. Jos jäät jälkeen, sinulla on 
kova työ saada se kiinni.
Ei se ole yksitoikkoisuus, se on kiire, kiire, kiire.
Pitäisin työstäni, jos minun ei tarvitsisi kiirehtiä koko aikaa.
Linjan nopeus on liian suuri. Lisäväki linjalla ei auttaisi. Työntekijältä vain 
odotetaan enemmän työntekoa. Ilmassa on paljon jännitystä. (Walker & Guest 
1952, 51–52.)

Työtehtävien suorittamiseen tarvittava normaaliaika supistui manufaktuurin, ko-
neiden, standardien ja liukuhihnatyön myötä, ja työnantajan määrittämän norma-
tiivisen ajan merkitys ajan ja kiireen hallinnassa kasvoi. Työntekijöillä oli käytössä 
yksilöllisiä ja kollektiivisia ajan ja kiireen hallinnan välineitä, joilla he pyrkivät va-
pautumaan koneen tahdista. Yksilöllisiä ajanhallinnan välineitä olivat esimerkiksi 
liukuhihnatyössä kiirehtiminen, ”eteen tekeminen”. Kollektiivisia ajanhallinnan 
välineitä olivat esimerkiksi erilaiset yritykset pysäyttää linja ja saada näin aikaan 
pieni tauko työnteossa (työprosessin vastarinnasta ks. Julkunen 1987, 177–185). 

Massatuotannossa ero työntekijöiden realistiseksi kokeman ajan ja työnantajan 
määrittämän normatiivisen ajan välillä kasvoi ja tämä merkitsi työssä suurempaa 
jännitettä ja kiirettä (kuvio 3.2). 

24 Taylor painotti työn tutkimisessa kohtuullisuutta; tarkoituksena ei ollut selvittää, 
mikä oli suurin mahdollinen työmäärä, jonka työntekijä voi suorittaa, vaan mikä oli se 
kohtuullinen työmäärä, jonka työntekijä voi tehdä vuodesta toiseen ilman ”ruumiillisia 
ja sielullisia vahinkoja” (Taylor 1914, 64).
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KUVIO 3.2 Kiireen muodostuminen massatuotannossa, rationalisoidussa työssä

Pitkälle ositettu työ, työn monotonisuus sekä koneen määrittämä rytmi olivat nii-
tä keskeisiä ongelmia, joita humanisoidussa työssä haluttiin ratkoa.

Työn humanisointi – mahdollisuus kiireen yksilölliseen ja 
ryhmähallintaan

1960- ja 1970-luvuilla vahvimmin vaikuttanut työn humanisointiliike pyrki väl-
jentämään työn tiukkaa aikakontrollia. Välineitä olivat työn uudelleen organi-
soimiseen tähtäävät mallit: työn kierto, työn laajentaminen, työn rikastaminen ja 
osittain itseohjautuvat työryhmät. Osittain itseohjautuvat työryhmät olivat tuo-
tannossa toimivia, pysyviä työryhmiä, jotka voivat päättää osittain tai kokonaan 
tuotantotavoitteistaan, työmenetelmistä, ryhmän johtajuudesta, työnjaosta ryh-
mässä, työn ajoituksesta, poissaoloista, uusien jäsenten hyväksymisestä ryhmään 
ja ei-toivottujen työntekijöiden erottamisesta. (Ks. Julkunen 1987, 51–60; Toikka 
1984, 42–43.) Humanisoinnilla25 pyrittiin siis lisäämään työntekijöiden osallistu-
mis- ja vaikutusmahdollisuuksia, syrjäyttämään tayloristiset organisaatioperiaat-
teet organisoimalla työ uudelleen, laajentamaan työntekijöiden osaamista ja lisää-
mään työntekijöiden aloitteellisuutta. Toiminnan perusrakenteessa ei kuitenkaan 
tapahtunut muutosta: työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia lisättiin ja heille 
annettiin mahdollisuus pohtia parannusehdotuksia työprosesseihin, mutta poh-

25 Humanisointiliikkeen teoreettinen viitekehys on 1940-luvulla englantilaisessa Tavis-
tock-instituutissa kehitelty sosiotekninen järjestelmäteoria, jonka mukaan tuotantolai-
tos koostuu kahdesta melko itsenäisestä mutta toisistaan riippuvaisista osajärjestelmis-
tä: 1) tekninen järjestelmä tarkoittaa valmistusprosessia ja siinä käytettäviä välineitä ja 
2) sosiaalinen järjestelmä tarkoittaa ihmisten välisiä tuotannollisia vuorovaikutuspro-
sesseja. Hyvään tulokseen päästään vasta, kun näiden järjestelmien vaatimukset onnis-
tutaan sovittamaan yhteen tyydyttävällä tavalla. (Kasvio 1990, 88–90.)
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dinta ei ulottunut siihen, mitä tuotetaan, kenelle tuotetaan ja miksi tuotetaan (En-
geström 1995, 23).26 Itseohjautuvalla ryhmällä oli enemmän autonomiaa, mut-
ta toiminnan reunaehtoina olivat yrityksen kokonaistavoitteet ja kannattavuus 
(Toikka 1984, 42).

Ajanhallinnan jännite työnantajan määrittämän normatiivisen ajan ja työnte-
kijöiden realistiseksi kokeman ajan välillä muutti muotoaan, mutta säilyi edelleen: 
työnjohto määritti aika- ja tulostavoitteet ja niiden mukaisesti uuden normatii-
visen ajan, mutta ryhmäkohtaiset toiminta- ja säätelymahdollisuudet antoivat 
työntekijöille enemmän mahdollisuuksia lähestyä työnantajan määrittämää nor-
matiivista aikaa. Humanisointi siis täydensi työnjohdon ”ylhäältä alas” suuntautu-
vaa aikakontrollia työntekijöiden ryhmä- ja yksilökohtaisella ”alhaalta ylös” suun-
tautuneella kontrollilla. Etäisyys työnantajan määrittämän normatiivisen ajan ja 
työntekijöiden realistiseksi kokeman ajan välillä oli mahdollista pienetä. Tämä 
paransi työntekijöiden mahdollisuuksia kiireen ja ajan hallintaan (kuvio 3.3).

26 Julkusen (1987, 59) mukaan maksimoituna itseohjautuvat ryhmät olisivat merkin-
neet radikaalia työn uudelleensuunnittelua. Käytännössä tulokset jäivät kuitenkin pal-
jon vaatimattomimmiksi ja maksimaalinen itseohjautuvuus kokeiluluontoiseksi poik-
keukseksi. 

KUVIO  3.3 Kiireen muodostuminen humanisoidussa työssä

Jälkitayloristiset organisaatiomuodot – mahdollisuus kiireen 
yhteistoiminnalliseen hallintaan?

Viime vuosikymmeninä syntyneitä jälkitayloristisia uusia organisaatiomuotoja 
ovat prosessien kehittäminen ja kevyttuotanto (process enhancement/lean pro-
duction), massaräätälöinti (mass customization) sekä yhteiskehittely (co-confi gu-
ration) (Victor & Boynton 1998). Nämä ovat kiinnostavia tuotantomuotoja erityi-
sesti siksi, että ne voivat avata radikaalisti uudenlaisen joskin samalla ristiriitaisen 
mahdollisuuden kiireen hallintaan.
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Japanilaisessa autoteollisuudessa kehitettiin 1950-luvulta lähtien uudenlaista 
tuotantomallia, kevyttuotantoa (Womack, Jones & Roos 1990; Womack & Jones 
1996), jota Victor ja Boynton (1998, 69–89) kutsuvat prosessien kehittämiseksi. 
Kevyttuotannossa ei luovuttu liukuhihnasta, vaan panostettiin tuotteiden laatuun 
ja toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Siinä Taylorin opin aikanaan erottamat 
suunnitteleva ja suorittava työ integroitiin uudelleen työntekijöille. Jatkuva toi-
mintojen kehittäminen laatupiirien avulla ja sitoutuminen laatuun ovat kevyttuo-
tannossa jokaisen työntekijän vastuulla (Julkunen 1987, 363). Kevyttuotannossa 
tuotannon rytmi nopeutuu, aikaperspektiivi lyhenee ja standardeja muokataan 
jatkuvasti. Tuotantotavan sisään on rakennettu aikajärjestelmä, jonka avulla toi-
minta kokonaisuudessaan ja myös sen eri vaiheet on tiukasti sidottu aikaan. Työ 
on standardoitua, joten jokaisesta työtoiminnasta ja siihen käytettävästä ajasta 
sekä tarvittavista osista on olemassa tarkka kuvaus. (ks. Womack & Jones 1996, 
305–311.) 

Massaräätälöinti syntyi kevyttuotannon pohjalta, ja sen perustana on halu pal-
vella asiakkaita yhä yksilöllisemmin ja varioida tuotteita nopeasti. Työprosesseista 
muodostetaan keskenään yhteydessä olevien moduuleiden dynaaminen verkosto. 
Verkoston avulla on mahdollista yhdistellä eri moduuleita ja luoda näin nopeasti 
uusia tuotteita vastaamaan asiakkaiden muuntuvia tarpeita. Toiminta edellyttää 
työntekijöiltä tuotteiden ja työprosessien tarkkaa tuntemusta, niin sanottua ark-
kitehtonista tietoa (architectural knowledge) sekä yritykseltä jatkuvaa asiakkaiden 
muuntuvien tarpeiden seurantaa ja ennakointia. (Victor & Boynton 1998, 91–117; 
Pine 1993.) 

Yhteiskehittely on vasta kehittymässä oleva uusin työn kehitystyyppi. Yhteis-
kehittelyssä asiakas on itse mukana aktiivisesti yhdessä tuottajan kanssa kehittä-
mässä tuotetta. Tuote ei ole koskaan valmis, vaan se muuntuu ja kehittyy asiak-
kaan yksilöllisten ja muuntuvien tarpeiden sekä yrityksen osaamisen ja asiakkailta 
saatujen kokemusten mukaan. (Victor & Boynton 1998, 193–207.) Yhteiskehittely 
vaatii sekä pitkäjänteistä suunnittelua ja tuotekehittelyä että nopeaa improvisoitua 
reagointia uusiin tilanteisiin. Se edellyttää uudenlaisia, asiakkaan ja eri tuottaja-
osapuolten välisiä dialogisia yhteistyövälineitä ja uudenlaisia, toimintaa ennakoi-
via sopimuksia. (Engeström 2004.) 

Kevyttuotannossa (prosessien kehittämisessä) säilyi siis pohjana tayloristisen 
työn ositettu toimintarakenne ja sen päälle rakennettiin toiminnan jatkuvan ke-
hittämisen periaate. Adler (1993) on tutkinut kevyttuotannon tapaan organisoitua 
NUMMI-autotehdasta.27 Hänen tutkimustulosten mukaansa Taylorin tieteellisen 
liikkeenjohdon periaatteita voidaan toteuttaa joko despoottisella tai demokraatti-
sella tavalla, jolloin myös tulokset ovat vaikutuksiltaan hyvin erilaiset. Byrokraatti-
sen organisaation tulokset ovat riippuvaisia siitä, onko toimintamalli suunniteltu 
niin, että se vahvistaa työntekijöiden vastuuttomuutta (taylorismi) vai vaihtoeh-
toisesti rohkaisee työntekijöitä oppimaan ja jakamaan tuotannon tehokkuuden ja 
laadun yhteisenä tavoitteena (kevyttuotanto). Kysymys on myös työntekijöiden ja 

27 New United Motors Manufacturing, Inc. (NUMMI)
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työnjohdon välisestä luottamuksen rakenteesta ja vallan tasapainosta. (Adler 1993, 
111–194, ks. myös Berggren 1994, 37–49). Mikäli molemminpuoliset velvoitteet 
eivät toimi, kevyttuotanto palautuu massatuotannoksi28 (Womack ym. 1990, 100–
103). Pyrin myöhemmin osoittamaan, että kyse on myös kehittämistyöhön ja tuo-
tantotoimintaan liittyvän ajankäytön rakentumisesta. 

Seuraavassa esitän kahden työntekijän kuvaukset kokemuksistaan autotehtailta 
(Adler 1993). Ensimmäinen työntekijä, Holman, oli aiemmin työskennellyt Gene-
ral Motorsin autotehtailla (GM), jossa toimittiin massatuotantomallin mukaan. 
Nyt hän työskenteli NUMMI-tehtailla kevyttuotannossa:

GM:n Fremontin tehtailla me vain teimme omia pikku töitämme. Työskente-
limme tosi nopeasti saadaksemme aikaan pienen varaston, joka mahdollistaisi 
pienen tupakkatauon tai juttuhetken pitämisen kavereiden kanssa. Tämän ta-
painen ”kiire- ja odottelupeli” teki työstä todella väsyttävää. Joka hemmetin 
paikassa oli tavaraa ja valmiita osia ja puolet niistä oli virheellisiä. Se, että on 
johdonmukaisesti kiirettä ilman hässelöintiä ja ylitöitä helpottaa huomattavasti 
työn tekoa. Nummi-tehtailla työskennellään rankemmin, mutta voin vannoa, 
että kun päivän päätyttyä menee kotiin, sitä tuntee itsensä vähemmän väsy-
neeksi ja arvostaa itseään hemmetin paljon enemmän! (Adler 1993, 146; suom. 
A-LN.)

Toinen työntekijä, Silva, kuvasi kehittämistyöhön liittyviä ongelmia. 

(…) Sain eilen puhelun tiimiltä, jossa ryhmänjohtaja oli tullut kertomaan, että 
yövuorolaiset olivat tehneet analyysin ja että näin se pitäisi tehdä. Kerroin heil-
le, että heidän pitäisi itse analysoida se ja kehittää, jos heillä on jotain ongelmia. 
Mutta ongelma on se, että heillä ei ole aikaa kehittää. He ovat aivan liian yli-
kuormitettuja. (Adler 1993, 153; suom. A-LN.)

Kevyttuotannon tapaan organisoitu työ mahdollistaa siis työntekijöille osallistu-
misen, oppimisen ja kehittämisen, mutta pakottaa samalla tiukkaan aikapaineis-
tettuun työhön.29 

28 Parker ja Slaughter (1988) tutkivat kevyttuotantoa ammattiliiton edustajina. He 
kutsuivat kevyttuotantoa stressijohtamiseksi, jossa tulevat esiin heidän mukaansa vain 
äärimmilleen viedyn massatuotannon piirteet. 
29 Antila ja Ylöstalo (2002) ovat tutkineet Suomessa proaktiivisten ja traditionaalisten 
toimipaikkojen eroja. Proaktiiviset yritykset muistuttavat jälkitayloristisia yrityksiä: 
niissä työntekijöillä oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioi-
hin sekä osallistua työtapojen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Henkilöstö sai 
myös enemmän kokonaisvastuuta työn tekemisestä ja sen tuloksista. Työ koettiin haas-
tavana ja palkitsevana huolimatta siitä, että työntekijät olivat suhteellisen laajan au-
tonomian vastapainoksi koventuneiden ja entistä rationaalisempien työhön liittyvien 
vaatimusten edessä. Tutkijat kuvasivat proaktiivisten toimipaikkojen arkea sanonnalla 
”kovempaa mutta kivempaa”. (Antila & Ylöstalo 2002.)
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Uudet organisaatiomuodot ovat kiireen ja ajanhallinnan kannalta ristiriitaisia. 
Antamalla työntekijöille mahdollisuuden olla mukana standardien laadinnassa ne 
samalla luovat tilanteen, jossa ajanhallinnan jännitteen luonne voi muuttua sisäl-
löllisesti. Työntekijät osallistuvat kehitystoimintaan (laatupiirit) ja ovat mukana 
yhteistyössä tuotantoprosessin eri tahojen kanssa. Kehittämistoimien avulla työn-
tekijöillä, yhdessä tuotantoprosessin eri osapuolten kanssa, on mahdollisuus vai-
kuttaa standardeihin ja sitä kautta normatiivisen ajan muodostumiseen. Kehittä-
mistoimintaan osallistuminen tuo näin työntekijöiden ajanhallintaan aivan uuden 
elementin, yhteistoiminnallisen kehittämistyön. Normaaliaika pitää nyt sisällään 
sekä kehittämisaikaa että tuotantoaikaa (kuvio 3.4). Kehittämisaika tarkoittaa ke-
hittämistyöhön käytettävää aikaa, jossa työntekijät kehittävät standardeja yhdessä 
muiden tuotantoprosessiin osallistuvien tahojen kanssa. Tuotantoaika kuvastaa 
käytössä olevaa tuotannollista toimintaa ja siihen käytettävää aikaa. 

Mikäli työntekijöillä on todellisia mahdollisuuksia osallistua kehittämis-
työhön ja sitä kautta olla vaikuttamassa normatiivisen ajan muotoutumiseen, 
ajanhallinnan jännite lievenee ja ajanhallinnan dualistisuus voidaan kenties jopa 
ylittää. Dualismin ylittäminen ei merkitse työnantaja-työntekijä-perusristiriidan 
häviämistä, eli edelleen säilyy ero työnantajan määrittämän normatiivisen ja 
työntekijöiden realistiseksi kokeman ajan välillä, vaan se merkitsee uusien yhdes-
sä luotujen käytäntöjen syntyä, yhteistä kehittämistoimintaa. Toisin kuin massa-
tuotannossa työnantajat antavat työntekijöille mahdollisuuden osallistua työn 
kehittämiseen ja standardien laadintaan ja työntekijät antavat oman panoksensa 
toimintojen kehittämiseen. Kevyttuotannossa uuden normaaliajan rakentaminen 
suodattuu työntekijöiden kautta siten, että samalla luodaan myös välineitä, työn-
jakoa ja toimintamallia uuden normaaliajan mahdollistamiseen. Massatuotannos-
sa työnjohto antaa uuden normaaliajan, mutta sen kiinnittyminen työtapaan jää 
työntekijöiden tehtäväksi.

Kyseessä on ajanhallinnan ja kiireen laadullinen muutos. Kiire on yhteisesti 
suunnitellun toiminnan yksi mahdollinen muoto, yhteistoiminnallinen konstruk-
tio, jolloin se voidaan kokea hyväksyttävämpänä ja se on myös paremmin yhteis-
toiminnallisesti hallittavissa. 

Kevyttuotannossa uudenlainen ajanhallinnan jännite syntyy tuotantoajan ja 
kehittämisajan yhteensovittamisessa (ks. kuvio 3.4). Mikäli kehittämistyölle ja sitä 
kautta normaaliaikaan vaikuttamiselle ei synny mahdollisuuksia, vaan normaali-
aikaa hallitsee tuotantoaika, on kevyttuotanto ajanhallinnan suhteen verrattavissa 
massatuotantoon. 

Kevyttuotannossa kiire ei häviä, vaan massatuotannon tai humanisoidun työn 
näkökulmasta katsottuna se voi määrällisesti jopa kasvaa. Ristiriitaisuus tulee esiin 
siinä, että kiire voidaan kokea stressaavana, massatuotannon tapaisena kiireenä 
(vrt. edellä Silvan esimerkki) tai se voidaan kokea hallittavampana ja vähemmän 
stressaavana kiireenä johtuen omista ja yhteisöllisistä mahdollisuuksista ja väli-
neistä vaikuttaa normatiivisen ajan muodostumiseen (vrt. edellä Holman). 

Kevyttuotannolle on tyypillistä normatiivisen ajan ja realistiseksi koetun ajan 
nopea vaihtelu; normatiivinen aika ja realistiseksi koettu aika voivat lähentyä ja 
etääntyä toisistaan hyvin nopeasti. Työssä on lyhytsyklisiä nopean tuotannon vai-
heita ja rauhallisempia pitempiä tuotantojaksoja. Työnantajan määrittämä tuo-
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tannon tehostamiseen ja kilpailuaseman vahvistamiseen pyrkivä normatiivinen 
aika on kuitenkin edellä työntekijöiden realistiseksi kokemaa aikaa (kuvio 3.4).

KUVIO  3.4 Kiireen muodostuminen kevyttuotannossa

Kiire näyttää siis muodostuvan eri tavalla työn historiallisissa kehitystyypeissä, ja 
eri kehitystyypeille on olemassa niille ominaisia työntekijöiden ja työnantajien 
ajanhallinnan välineitä. Luvuissa 5 ja 6 sovellan edellä kuvattua kuvioissa 3.1–3.4 
kehitettyä mallia tutkiessani kotipalvelutyön kehitystä. Tutkin, minkä kehitystyyp-
pien piirteitä on löydettävissä kotipalvelutyön valtakunnallisesta historiasta ja 
Malmilan kotipalvelutyön paikallishistoriasta. 

Olen edellä tässä luvussa esittänyt ensimmäisen kiireen tutkimukseen liittyvän 
haasteen. Seuraavaksi esittelen kolme viimeistä haastetta.

3.2 Kiire yksilön ongelmasta yhteisön toiminnan ominaisuudeksi

Tutkimukseni toinen haaste liittyy kiireen yksilölliseen kokemiseen. Useimmissa 
aiemmissa tutkimuksissa kiire nähtiin yksilön kokemaksi ongelmaksi, johon hän 
pyrki eri tavoin vastaamaan. Yksilön pyrkiessä yksin selviytymään kiireestä seu-
rauksena voi olla syyllisyyttä omasta kyvyttömyydestä tai ajankäytöstä ja tuloksena 
väsymistä ja stressiä (ks. esim. Julkunen, Nätti & Anttila 2004, 180–183; Ahola, 
Gerlander & Kalimo 2001, 192–206). Kehittävän työntutkimuksen viitekehyksessä 
työ nähdään kohteellisena, välineellisenä ja sosiaalisena toimintana. Tämä viiteke-
hys laajentaa kiireen tarkastelun yksilöstä koko työyhteisöön, yksilön kokemuk-
sesta työyhteisön toimintaan, sen kohteeseen, välineisiin, sääntöihin, työnjakoon 
ja yhteistyöhön. 
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Toiminnan kokonaisuutta voidaan tutkia toimintajärjestelmän mallin avulla (ku-
vio 3.5). 

KUVIO 3.5 Toimintajärjestelmän malli (ks. Engeström 1987, 78; Engeström 1995, 
47)

Toimintajärjestelmän mallissa (kuvio 3.5) tekijä voi tarkoittaa joko työtä tekevää 
yksilöä tai työryhmää, esimerkiksi yhtä kotipalvelutyöntekijää tai kotipalvelutyön-
tekijöiden ryhmää. Toiminnan kohteella tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, jossa työn-
tekijät pyrkivät samaan aikaan haluttuja muutoksia sekä toiminnassa syntyneitä 
muutoksia. Tahallisia tai tahattomasti aikaansaatuja muutoksia nimitetään kuviossa 
tuloksiksi. Kotipalvelutyössä toiminnan kohteena voi olla esimerkiksi kotonaan yksin 
elävä vanhus ja tuloksena vanhuksen selviytyminen ja hyvä elämä omassa kodissaan. 
Toiminnan teorian mukaan toiminnan kohde on erityisen merkityksellinen: koh-
teessa on aina toiminnan liikkeelle paneva voima eli toiminnan motiivi (Leontjev 
1977). Toiminta on välittynyttä, kohteeseen ei vaikuteta suoraan, vaan symbolisten 
ja esineellisten välineiden avulla (Vygotski 1978). Tällaisia työntekijöiden käytössä 
olevia välineitä ovat työvälineet, menettelytavat ja käsitteelliset mallit, joiden avulla 
muodostetaan kuva kohteesta ja joilla kohteeseen vaikutetaan. Näitä ovat kotipalve-
lutyössä esimerkiksi koulutuksessa ja työnteossa opitut ja omaksutut työtavat ja asi-
akkaan luona käytettävät käytännön työvälineet. Toimintajärjestelmä pitää sisällään 
myös sosiaalisesti välittyneet säännöt, yhteisön ja työnjaon. Säännöt ovat sekä kir-
joitettuja että kirjoittamattomia ohjeita, määräyksiä ja normeja, joita toiminta itse 
tuottaa tai joita tuotetaan sen ulkopuolelta säätelemään toimintaa. Kotipalvelutyös-
sä sääntöjä ovat esimerkiksi kotipalvelutyötä raamittavat ohjeet ja määräykset sekä 
vaikkapa asiakkaan ja työntekijän keskinäiset sopimukset. Yhteisöllä tarkoitetaan 
kaikkia saman kohteen kanssa työskenteleviä ja työnjaolla tehtävien, päätösvallan 
ja etujen jakautumista yhteisön jäsenten kesken. Kotipalvelutyöntekijöiden yhteisö-
nä voivat olla esimerkiksi vanhusasiakkaan kohdalla kotisairaanhoitajat, lääkäri ja 
omaiset, jotka kaikki osallistuvat vanhuksen hoitoon. Työnjako tarkoittaa sovittua 
ja käytännössä muotoutuvaa tehtäväjakoa heidän välillään. 

Toimintajärjestelmän osatekijät ovat toistensa kanssa jatkuvasti vuorovaiku-
tuksessa ja muutokset toimintajärjestelmän yhdessä osatekijässä vaikuttavat aina 
koko toimintajärjestelmään. Tapahtumat kytkeytyvät toisiinsa toimintajärjestel-
män kokonaisuuden kautta. 

Välineet

Tekijä

Säännöt
Yhteisö

Työnjako

Kohde
-motiivi

Tulos
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Tutkittaessa kiirettä toimintajärjestelmän mallin avulla työntekijä nähdään ak-
tiivisena toimijana, ei vain kiireen aiheuttamien paineiden kohteena. Toiminnan 
muuttaminen tapahtuu toimintajärjestelmän eri elementtien välille syntyvien ris-
tiriitojen ratkaisujen kautta (ks. seuraava jakso). Aika ja ajankäyttö liittyvät yhtei-
sölliseen toimintaan ja kiire rakentuu tässä kokonaisuudessa.

3.3 Häiriöt, ristiriidat ja kiireen synty

Tutkimukseni kolmas haaste koskee häiriöiden ja ristiriitojen merkitystä kiireen 
synnylle. Aikaisemmissa tutkimuksissa tuli esiin, että työssä oli erilaisia häiriöitä ja 
katkoksia, ja ne aiheuttivat työhön kiirettä (Perlow 1997, 1999). Kokonaisuudes-
saan työhön liittyvien keskeytysten on todettu viime vuosina lisääntyneen (Paoli 
& Merllie 2001, 16). Näissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ole tarkemmin analysoitu 
häiriöiden ja katkosten taustoja. Häiriöt voivat kertoa työssä tapahtuvasta muu-
toksesta ja muutoksen aiheuttamista ristiriidoista eli jännitteistä toimintajärjes-
telmän (ks. kuvio 3.5) sisällä. Ristiriidat nähdään toiminnan teoriassa muutoksen 
ja kehityksen keskeisinä lähteinä ja niiden tutkiminen koetaan tärkeäksi. Ne ovat 
rakenteellisia jännitteitä toimintajärjestelmän eri osatekijöiden välillä tai niiden 
sisällä tai eri toimintajärjestelmien välillä. Ristiriidat synnyttävät työhön ongelmia 
ja häiriöitä, jotka ilmenevät myös kiireenä. Ristiriitojen ymmärtäminen edellyttää 
historiallista analyysia ja nykytilanteen erittelyä käyttäen analyysiyksikkönä toi-
mintajärjestelmän mallia. 

Ensimmäisen asteen ristiriita on vaihtoarvon ja käyttöarvon eli abstraktin ja 
konkreetin työn välillä oleva ristiriita, ja se vaikuttaa toimintajärjestelmän jokai-
sen osatekijän sisäisenä kaksoisluonteena (Engeström 1995, 62–67). Se on koti-
palvelussa asiakkaiden tarpeiden ja niiden muodostamien kustannusten välinen 
ristiriita, jota jokaisessa kunnassa pyritään ratkaisemaan. Ensimmäisen asteen ris-
tiriita tulee esiin työnantajan määrittämän normatiivisen ajan ja työntekijöiden 
kokeman realistisen ajan jännitteessä. Kiire on konkreettinen ilmentymä ensim-
mäisen asteen ristiriidasta. 

Toisen asteen ristiriita on toimintajärjestelmän eri elementtien välille syntyvä 
ristiriita. Yhden elementin muuttuessa ja muiden jäädessä entiselleen syntyy vä-
hitellen kärjistyvä ristiriita muuttuneen elementin ja jonkun tai joidenkin entisel-
leen jääneiden elementtien välille (Engeström 1995, 62–67). Tällöin ensimmäisen 
asteen ristiriita muuttuu näkyväksi konfl iktiksi, jossa esimerkiksi kiire voi kärjis-
tyä. Ristiriitojen ekspansiivinen ratkaiseminen liittyy uudenlaisen toimintamallin 
rakentamiseen ja toiminnan lähikehityksen hahmottamiseen. Käytän toisen asteen 
ristiriidan käsitettä analysoidessani luvussa 7 kodinhoitajien viikonlopputyön kii-
rettä sekä luvussa 9 analysoidessani vanhusten saunotuspäivää.30 

30 Lisäksi käytetään käsitettä kolmannen asteen ristiriita, joka on jännite suunnitellun 
uuden toimintamallin ja vanhan käytännön välillä. Neljännen asteen ristiriita on jän-
nite uudistuneen toiminnan ja sen naapuritoimintojen välillä. (Engeström 1995, 63.) 
Näitä ristiriitoja en käytä tässä tutkimuksessa.
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3.4 Toiminnan muutos ja kiireeseen vaikuttaminen 

Tutkimukseni neljäs haaste liittyy kiireestä selviytymiseen. Valtaosa kiireen hal-
linnasta näyttää tutkimusten mukaan olevan kiireeseen reagointia ja sen avulla 
kiireestä selviytymistä (ks. esim. Toikka, Kiviniitty, Simons, Hyötyläinen & Alasoi-
ni 1995, 38–41). On kuitenkin mahdollista pyrkiä uudenlaiseen toimintatapaan 
kiireen hallinnassa. Se edellyttää yhteisöllistä kehittämistoimintaa ja uudenlaisia 
kehittämisen välineitä. Ekspansiivisessa oppimisessa (ks. Engeström 1987; 1995, 
87–92) oppimisen kohteena on koko toimintajärjestelmä ja oppimisprosessi on 
luonteeltaan kollektiivinen ja pitkäkestoinen. Syklimalli (kuvio 3.6) kuvaa oppi-
misen ja kehittämisen eri vaiheita. Sen avulla työyhteisö voi paikantaa ja arvioida 
oman kehittämisprosessin kulkua, eli missä muutosprosessin vaiheessa työyhteisö 
kulloinkin on. 

KUVIO  3.6 Ekspansiivisen oppimissyklin vaiheet (Engeström 1995, 92)

Syklin ensimmäinen vaihe on tarvetila. Tässä vaiheessa toiminnassa on erilaisia 
häiriö- ja kitkatilanteita ja tyytymättömyyttä, mutta ei selvää tietoutta, mistä on 
kysymys. Tarvetila on elämyksellinen vastine ensimmäisen asteen ristiriidalle. 

Syklin toista vaihetta kuvataan kaksoissidoksena, jolloin toimintajärjestelmän 
joidenkin osatekijöiden välille alkaa muodostua kärjistyvä ristiriita (toisen asteen 
ristiriita). Tässä vaiheessa ensimmäisen asteen ristiriita kärjistyy ja toiminta vä-
hitellen kriisiytyy. Tämä merkitsee työssä toistuvasti eteen tulevia ”mahdottomia 
tehtäviä”. Myös kiireen kokeminen lisääntyy. Kaksoissidoksen ekspansiivinen rat-
kaiseminen edellyttää toiminnan kehityshistorian ja nykytilanteen analyysia. Ana-
lyysissa pyritään ristiriitojen tunnistamiseen ja uudenlaisen ratkaisuidean, ”pon-
nahduslaudan”, löytämiseen. 

Syklin kolmannessa vaiheessa työyhteisön jäsenet hahmottelevat uudenlaista 
toimintamallia, jolla ristiriita voitaisiin ratkaista. Ekspansiivisessa oppimisessa py-

5. Uusi toimintatapa: 
vakiinnuttaminen, 

reflektio 1. Nykyinen 
toimintatapa:

tarvetila

4. Soveltaminen ja
yleistäminen:

toimintajärjestelmän
muuttaminen 2. Kaksoissidos:

ristiriitojen analyysi,
ponnahduslaudan haku

3. Uuden kohteen ja
motiivin suunnittelu:

uusi toimintamalli ja välineet

Ensimmäisen 
asteen ristiriidat

Toisen 
asteen ristiriidat
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ritään entistä laajemman kohteen muodostamiseen, jolloin tuloksena ei ole vain 
kokoelma toimintaan tehtyjä korjauksia, vaan laadullisesti uudenlainen toimin-
ta. Tässä vaiheessa toimintaa kehitetään koko toimintajärjestelmän tasolla, jolloin 
analyysin ja kehittelyn alla ovat myös välineet, säännöt, työnjako ja yhteistyöta-
hot. 

Syklin neljäs vaihe on uuden toimintamallin soveltaminen ja yleistäminen, mikä 
käytännössä tarkoittaa uudenlaisen toimintamallin kokeilua ja käyttöönottoa. Tä-
hän vaiheeseen liittyy usein törmäyksiä uuden ja vanhan toimintatavan välillä. 
Näiden törmäysten kautta uusi malli muuntuu ja kehittyy vakiintuen vähitellen 
uudeksi käytännöksi. 

Syklin viides vaihe on uuden toimintatavan vakiinnuttamista ja sen arviointia. 
Arviointi kohdistuu uuden toimintatavan vaikutuksiin, interventioiden läpivien-
titapaan sekä siihen, miten oletettu lähikehityksen vyöhyke ja suunniteltu uusi 
toimintamalli ovat toteutuneet. Tässä vaiheessa syntyy kitkaa oman muuttuneen 
toiminnan ja muutoksen ulkopuolelle jääneiden naapuritoimintojen kanssa. Näis-
tä kitkoista muodostuu aineksia seuraavan kehityssyklin uusille ensimmäisen ja 
toisen asteen ristiriidoille. (Engeström 1987; 1995, 87–92; 2000, 967–970.) 

Edellä esittämäni kuvaus ekspansiivisesta oppimisesta on syklin pelkistetty ide-
aalityyppi. Kaikki oppimis- ja kehittämissyklit eivät ole ekspansiivisia. On myös 
hajoavia syklejä ja kaventuvia syklejä. Syklimalli tarjoaa välineen, jolla voidaan jä-
sentää, missä vaiheessa työyhteisön kehityskaari on. Käytän syklimallia vanhusten 
saunapäivänään liittyvän intervention analyysin yhteydessä (luku 9). 

Olen edellä esittänyt omalle tutkimukselleni asettamani neljä haastetta sekä ne 
keskeiset analyysivälineet, joita jatkossa käytän tutkiessani kotipalvelutyötä. En-
simmäisen haasteen ydin on kiireen muodostumisen erilaisuus työn historiallisis-
sa kehitystyypeissä. Toisen haasteen ydin on yksilöllisen kokemuksen ylitys niin, 
että kiire nähdään yhteisölliseen toimintaan rakentuneena. Kolmannen haasteen 
ydin on häiriöiden ja keskeytysten liittyminen työssä tapahtuvaan muutokseen ja 
sitä kautta toiminnan ristiriitoihin ja kiireeseen. Neljännen haasteen ydin liittyy 
toiminnan lähikehitykseen ja yhteisöllisten kiireen hallinnan välineiden kehittä-
miseen. 

3.5 Tutkimuskysymykset

Edellä esitettyjen haasteiden ja esittämieni analyysivälineiden avulla tutkin Mal-
milan kotipalvelutyön kiirettä. Muodostan haasteiden pohjalta neljä tutkimusky-
symystä: 

1. Mitä historiallisia kehitystyyppejä voidaan löytää kodinhoitajien työstä Suo-
messa ja Malmilassa? Tätä kysymystä käsittelen luvuissa 5 ja 6.

2. Miten kiireen liittyminen yhteisölliseen toimintaan tulee esiin Malmilan ko-
dinhoitajien työssä? Etsin vastausta tähän kysymykseen kolmessa luvussa. 
Luvussa 7 tutkin, miten kiire syntyi Malmilan kotipalvelutyössä. Luvussa 8 
tutkin, miten Malmilan kodinhoitajat selviytyivät kiireestä. Luvussa 9 tut-
kin, miten kodinhoitajat yhdessä taksinkuljettajan ja keittiöhenkilökunnan 
kanssa kehittivät kiireen hallintaa.
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3. Miten työssä tapahtuneet muutokset ja niihin liittyvät häiriöt vaikuttivat kii-
reen syntyyn Malmilan kodinhoitajien työssä? Paneudun työn muutoksen 
tutkimiseen luvussa 6. Muutoksesta aiheutuvia häiriöitä ja niiden yhteyttä 
kiireen syntyyn tutkin erityisesti luvussa7.

4. Onko mahdollista kehittää yhteisöllisiä kiireen hallinnan välineitä? Tähän 
tutkimuskysymykseen vastaan luvussa 9, jossa tutkin kodinhoitajien sauno-
tuspäivän kiirettä ja kiireen hallinnan kehittämistä.

Lopuksi paikannan toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen viitekehyk-
sen suhteessa lähitutkimussuuntiin. Toiminnan teorian ja kehittävän työntutki-
muksen metodologia sisältää kolme peruslähtökohtaa. Ensinnäkin, tutkimuksella 
pyritään selvittämään tutkittavassa toiminnassa tapahtuvaa interaktiota ja merki-
tysten muodostamista. Toiseksi, nykytilannetta avataan tutkimalla toiminnan lä-
hihistoriaa ja mallittamalla historian avulla työtoiminnan ristiriitoja. Kolmannek-
si, toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen lähtökohtana on havaittujen 
ristiriitojen pohjalta pyrkiä luomaan uusia kehitysmahdollisuuksia ja uutta lähike-
hitystä toiminnalle. Taulukko 3.2 paikantaa tutkimukseni viitekehyksen suhteessa 
lähisuuntauksiin. 

TAULUKKO 3.2 Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen suhde lähi-
suuntauksiin 

Interaktion ja merki-

tyksen muodostamisen 

tarkka kuvaus

Historiallisuus ja työtoi-

minnan ristiriitojen 

mallintaminen

Uusien kehitysmahdol-

lisuuksien etsintä, 

kehittämisinterventiot

Etnografi nen työn 

tutkimus
×

Kriittinen 

marxilainen 

työn sosiologia 

(esimerkiksi 

Braverman)

×

Toimintatutkimus ×

Toiminnan teoria 

ja kehittävä 

työntutkimus
× × ×

Etnografi nen työntutkimus perustuu kenttätyöhön. Tutkija hankkii monipuolisen 
aineiston seuraamalla tutkittavaa toimintaa. Analyysissa tarkastellaan toiminnan 
interaktiota, merkityksiä, toiminnan mieltä ja tavoitteita. (ks. Eskola & Suoranta 
2000, 103–110; Silverman 2000.) Etnografi nen tutkimus ei sisällä toiminnan his-
torian analyysia eikä se myöskään perusmuodossaan suuntaudu kohti toiminnan 
kehittämistä. 

Kriittinen marxilainen työn sosiologia tutkii toiminnan historiaa ja sen risti-
riitoja. Erona toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen viitekehykseen 
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on kuitenkin se, että siinä nähdään toiminnan automaation seurauksena johtavan 
kurjistumiseen, dekvalifi kaatioon (ks. Toikka 1984, Braverman 1974). Se ei sisällä 
perusmuodossaan kehitysoptimismia ja uusien kehitysmahdollisuuksien etsintää. 
Myöskin merkitysten muodostamisen tutkimus jää sivuun. 

Toimintatutkimus tähtää uusien kehitysmahdollisuuksien etsintään, mutta jät-
tää vähemmälle huomiolle toiminnan historiallisuuden ja merkitysten muodosta-
misen. Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen pyrkimyksenä on kattaa 
edellä kuvatut kolme metodologista lähtökohtaa. Eri tutkimuksissa nämä lähtö-
kohdat ovat saaneet ja voivat saada erilaisia painotuksia, mutta perusmuodossaan 
ne kuuluvat kehittävän työntutkimuksen metodologiaan.
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4 Tutkimuskohde, tutkimuksen eteneminen ja
aineiston hankinta

Esittelen tässä luvussa aluksi, miten kiire nousi ”Työyhteisöt vanhan ja uuden mur-
roksessa”-tutkimuksen alkuvaiheessa eri teitä minua kiinnostavaksi tutkimusai-
heeksi. Sen jälkeen perustelen, miksi valitsin tutkimukseni empiiriseksi kohteeksi 
laajahkosta aineistosta nimenomaan Malmilan viiden kodinhoitajan työn. Tämän 
jälkeen esittelen Malmilan kodinhoitajat31 ja kuvailen lyhyesti heidän työtään. Lo-
puksi kuvailen tutkimuksen etenemisen ja aineiston hankintamenetelmät. 

4.1 Miten kiire nousi tutkimusaiheeksi?

Olin vuosina 1997–1999 tutkijana Helsingin yliopiston Toiminnan teorian ja ke-
hittävän työntutkimuksen yksikön ja Työterveyslaitoksen yhteistyöprojektissa 
”Työyhteisöt vanhan ja uuden murroksessa”, jonka rahoitti Työsuojelurahasto. 
Empiirisinä tutkimuskohteina oli neljästä eri organisaatiosta yhteensä 11 työyhtei-
söä. Meitä oli tutkimuksessa mukana kaksi kenttätutkijaa, jotka kumpikin keräsi-
vät aineistoa kahdesta eri organisaatiosta. Minun tutkimuskohteinani olivat erään 
kaupungin kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen kaksi alueryhmää ja samaan 
kuntayhtymään kuuluvan pienen kunnan (Malmila) sosiaali- ja terveystoimi sekä 
puuteollisuuden tutkimuslaboratorion kaksi laboranttitiimiä, yhteensä viisi työ-
yhteisöä. Tutkimuksen aiheena oli työorganisaatioiden muutos ja työntekijöiden 
hyvinvointi muutoksen aikana. Tässä projektissa kiire nousi minua kiinnostavaksi 
tutkimusaiheeksi kolmen eri vaiheen kautta. 

1. Kartoitimme heti tutkimuksemme aluksi (1997) projektiin osallistuvien 
työntekijöiden käsityksiä työkyvystä. Työkyky oli tuolloin ajankohtainen teema 
työelämässä (ks. esim. Mäkitalo & Palonen 1994; Mäkitalo ym. 1995), ja se sivusi 
myös tutkimusaihettamme, työhyvinvointia. Pyysimme kaikkien mukana olevi-
en työyhteisöjen työntekijöitä vapaavalintaisissa ryhmissä keskustelemaan omasta 
työkyvystään: mitä työntekijät ymmärsivät työkyvyllä ja mitkä olivat sillä hetkellä 
heidän kokemansa työkyvyn ongelmat ja vahvuudet (ks. tarkemmin Launis, Kan-
tola, Niemelä & Engeström 1998, 59–77, 110–113). Kiire tuli esiin kaikissa työyh-
teisöissä yhtenä tärkeimpänä työkyvyn ongelmana. Näin ensimmäinen kosketus 
kiireeseen tuli jo projektimme alussa. 

2. Alkuvuonna 1997 tutustuin eri kohdeorganisaatioiden työhön. Haastattelin 
työntekijät ja esimiehet, valokuvasin työn tekoa, keräsin erilaista dokumenttiai-
neistoa ja videoin tai ääninauhoitin työntekijöiden palavereja ja yhteistyötilanteita. 

31 Malmilan kotipalvelun työntekijät olivat aineiston keräämisen aikaan kaikki kodin-
hoitajia. Hankkeen toisena vuonna yksi kodinhoitaja oli opintovapaalla suorittamassa 
lähihoitajan tutkintoa. Kutsun kotipalvelutyön tekijöitä Malmilassa heidän koulutuk-
sensa mukaan kodinhoitajiksi. 
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Haastattelujen yhteydessä Malmilan kodinhoitajat puhuivat työnsä aikapaineesta, 
kuten kaksi alla olevaa keskusteluotetta osoittavat: 

KH5, KH7, KH9 (opiskelija) =kodinhoitajia
(…) = välistä puuttuu tekstiä

KH9: Voi mää olin niin puhki.
KH5: Sitt on niin väsyny ja sen jälkeen on niin kiukkune olo.
KH9: Nii sillon mie ajattelin, että ei nää ei oo kyll oikein suunniteltu.
KH5: Siinä pitäs olla kaveri. Ei siin kyll pal ruokatauokookaa kerkii pitämään.
KH7: Ykstoist paikkaa oli viime viikonloppunki. Ensin aamull ykstoista, sitte 
kakskymmentkuus ruokapaikkaa ja sitte taas ykstoista paikkaa. 
KH9: Nii-i molemmat, lauantai ja sunnuntai peräkkäin.

KH7: Semmonen vastuu koko ajan ittellään, että entä sitten, jos tässä sattuu 
mulle jotain, tai tuoll tien päällä (…) ja sinne on kerittävä ja odottaa jo seuraa-
va paikka.
KH5: Ja se odottaa ja se odottaa.
KH9: Ihan järjetöntä.
(Nauhoitettu kahvihuonekeskustelu kodinhoitajien työstä 31.01.97)

Keskustelu koski viikonlopputyötä. En vielä tuntenut kovinkaan hyvin kodinhoi-
tajien työtä, mutta myös tässä vaiheessa esiin tullut kiire herätti mielenkiintoani. 
Kiire tuli esiin myös muissa työyhteisöissä ja päätimme tehdä alustavan kartoi-
tuksen kiireen syntytilanteesta ja sen vaikutuksista sekä työntekijän omaan että 
asiakkaan hyvinvointiin. 

3. Ehdotimme työntekijöille yhden tai kahden kiireisen päivän kuvausta ns. 
”naama-lomakkeen” (taulukko 4.1) avulla. Pyysimme työntekijöitä kuvaamaan 
työpäivän kulun, siihen liittyvät tapahtumat sekä omat ja asiakkaan/työtoverin 
kommentit. Eriasteisilla hymyillä pyysimme heitä kuvaamaan oman tuntemuk-
sensa, ja minkälaisia tuntemuksia (hymyjä) he liittivät asiakkaaseen ja/tai työto-
veriin.
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Alla on esitetty yhden Malmilan kodinhoitajan (KH5) kuvaus yhdeltä työpäivältä 
(20.2.1997). Päivä oli lauantai ja kodinhoitaja työskenteli yksin (taulukko 4.1)

TAULUKKO  4.1 Kodinhoitajan (KH5) kiireisen päivän kuvaus

Päivä: La 22.2 [1997]
Nimi: KH5

Minä  TYÖ Työtoveri/

Kommentit Kellon

aika

Asiakas

Viikonloppu. Olen yksin 

töissä. Takana on 5 

arkipäivän työputki. 

7.30 Kotipalveluauto tallista ja ensimmäisen asiakkaan 

luo. Aamupalan teko ja nopeasti seuraavaan 

paikkaan.

 

8.00 Silmätipat. Pakko keskustella vähän.  

Jaksan kuitenkin.  8.15 Silmätipat, aikaa vaikka kello menee.  

8.20 Kengänlaitto jalkaan + sängynpetaus.  

Koko ajan on mentävä. 8.30 Aamupala + lääkkeet, sängynpetaus.  

Olen kuin kone. 8.45 Kuudes asiakas kurkkii jo ovella. Puuronkeitto + 

lääkkeet, suihkutus. Astioiden tiskaus.

 

Asiakkaat ymmärtää. 9.15 Aamulääkkeet  

On hyvä olo kun tietää, 

että on avuksi. 

9.30 Aamulääkkeet, tiskaus, sängynpetaus. Asiakas 

märissä vaatteissa. Vaippa nurinpäin pöksyissä. 

Vaatteet pyykkiin. Suihkutus.

 

Työ on paljon raskaampaa 

viikonloppuna, kun on 

yksin. 

10.00 Yhdeksäs asiakas. Aamulääkkeet ja päiväruuan 

lämmitys. Hätäisesti syön omat eväät ja taas 

menoksi: ruokareissulle. Tänään on 20 ruokaa. 

 

VASTUU ON

ITSELLÄ.                 

 Jos asiakas on 

 ahdistunut ja peloissaan,

13.30 Tulen ruokareissulta takaisin. Eräs asiakas tarjoaa 

päiväkahvit. Maistuu todella hyvältä.

Armi32      

 tulee itsellekin huono olo,

 kun joutuu jättämään.

14.00 Iltapäivän kierros alkaa. Asiakas katsoo mäkihyppyjä 

telkkarista. Iltapalan laitto.

 

 Pitkä ilta olla yksin. 14.15–

16.00

Aamun asiakkaille annetaan iltapäivälääkkeet ja 

iltalääkkeet yöpöydälle. Voileipiä jääkaappiin ja ovia 

lukkoon.

 

32 Nimi muutettu
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”Naamoja” kodinhoitaja käytti tässä kuvauksessa vain kolme kertaa (taulukko 4.1). 
Niistä ensimmäinen kuvasi vaimeaa omaa hymyä aamulla työn alettua. Vahvem-
man hymyn sai aikaan asiakkaan tarjoama iltapäiväkahvi. Tällöin kodinhoitaja ku-
vasi myös asiakkaan hymyilevänä. Yhtään suupielet alaspäin olevaa tai neutraalia 
ilmettä ei kuvauksissa ollut. ”Naamojen” vähäinen käyttö myös muiden Malmilan 
kodinhoitajien kuvauksissa kertoi mielestämme siitä, että lomake ei tältä osin ta-
voittanut tarkoitustaan eli kodinhoitajien omien tunnelmien kuvausta. Sen sijaan 
tässä esimerkissä asiakkaiden suuri lukumäärä työpäivän aikana (38 asiakasta) ja 
kodinhoitajan kommentit ”Koko ajan on mentävä” ja ”Olen kuin kone” (taulukko 
4.1) tukivat ajatustani kiireen tutkimisesta. 

4.2 Empiirisen tutkimuskohteen valinta

Valitsin tutkimuskohteeksi Malmilan kodinhoitajien työn kahdesta syystä: 1) Mal-
mila edusti pienen kunnan kotipalvelutyötä ja 2) kotipalvelutyöntekijät olivat in-
nostuneita työnsä kehittämisestä ja aktiivisia yhteistyössä tutkijoiden kanssa. 

Vajaan 2 000 asukkaan kunnan33 toiminta edusti ikään kuin yhtenä hallitta-
vampana yksikkönä kokonaista kuntatoimintaa ja kodinhoitajien työtä tässä kon-
tekstissa. Pienen kodinhoitajaryhmän työstä sai nopeasti kokonaiskuvan. Myös 
asiakkaat tulivat tutkimuksen aikana osittain tutuiksi. Kotipalvelun työntekijät 
eivät toimi asiakkaiden kanssa yksin, ja yhteistyöverkosto tuli nopeasti näkyväksi 
pienen kunnan toiminnassa. Pienten kuntien kotipalvelutyöstä ei ole paljon aikai-
sempaa tutkimusta, joten tämän tutkimuksen avulla oli myös mahdollista saada 
esiin pienen kunnan kotipalvelutyöntekijöiden ääni. 

Toinen syy valintaani oli kodinhoitajien innostus tutkimustamme kohtaan, 
mikä tuli esiin oikeastaan vasta ensimmäisen vuoden (1997) syksyllä. Kunnassa 
oli tutkimuksemme alkuvaiheessa meneillään SoTeKeKo-projekti34 sosiaali- ja 
terveystoimen yhteistyön kehittämiseksi. Tutkimusaiheemme, työssä tapahtunut 
muutos ja siihen liittyvä hyvinvointi, ei aluksi oikein näyttänyt koskettavan Mal-
milan työntekijöitä. Kuntayhtymän siirtyessä alueellisen väestövastuun mukaiseen 
toimintamalliin Malmilan työntekijät kokivat, että he olivat aina toimineet yhte-
nä alueena eivätkä nähneet toiminnassa mitään muutosta, jota pitäisi tutkia. Sik-
si meidän tutkimustamme ei aluksi oikein ymmärretty. Syksyllä 1997 tutkimme 
hankkeessa ns. hankalia asiakkaita ja keväällä 1998 oli vuorossa kiireen kartoitta-
minen. Nämä aiheet koskettivat myös Malmilan työntekijöiden arkea ja tätä kaut-

33 Suomessa oli 31.12.2002 yhteensä 445 kuntaa. Asukasmäärän mukaan Malmilan 
kuntaa suurempia kuntia oli Suomessa 80 % ja pienempiä 20 %. (Kuntatiedon keskus 
2002.)
34 SoTeKeKo-projekti (1995–1998) oli Sosiaali- ja terveysministeriön, Opetushallituk-
sen ja Suomen Kuntaliiton yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena oli uudenlaisten yhteis-
työmuotojen rakentaminen alan oppilaitosten ja sosiaali- ja terveyspalveluiden välille. 
Yhtenä osatavoitteena oli sosiaali- ja terveysalan sekä eri ammattiryhmien välisen yh-
teistyön lisääminen koulutuksessa ja työelämässä (SoTeKeKo-tiedote 1/96).
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ta yhteistyömme alkoi kehittyä. Myös heidän esimiehensä, aluksi sosiaalijohtaja 
ja myöhemmin vanhustyön johtaja, olivat kiinnostuneita tutkimuksestamme ja 
yhteistyöhaluisia. 

4.3 Malmilan kotipalvelutyö

Tutkimukseni empiirisenä kohteena on siis Malmilan kotipalvelutyö, jota tut-
kimusajankohtana toteutti viisi kodinhoitajaa. Kunnan asukasmäärä oli vuo-
den 2002 lopussa 1992 henkilöä. Kuntaliiton väestöennusteen mukaan kunnan 
asukasluku laskee tulevaisuudessa lievästi kuitenkin niin, että yli 65-vuotiaiden 
prosentuaalinen osuus väestöstä kasvaa. Vuoden 2002 lopussa asukkaista oli alle 
15-vuotiaita 19 %, työikäisiä 62 % ja yli 65-vuotiaita 19 % (Kuntatiedon keskus 
2002). Kunta sijaitsee eteläisessä Suomessa. Maa- ja metsätalous on ollut aiemmin 
kuntalaisten pääasiallinen työllistäjä. Nykyisin suurin osa työvoimasta toimii pal-
veluammateissa.

Kutsun kodinhoitajia anonymiteetin vuoksi nimillä KH1, KH2, KH3, KH4 
ja KH5. KH2 ja KH4 olivat sijaisia (opintovapaa- ja äitiyslomasijaisuus), mutta 
molemmat olivat kuitenkin työskennelleet jo useita vuosia ja melko yhtenäisiä 
jaksoja Malmilan kotipalvelussa.35 Kodinhoitajat olivat kaikki naisia, ja heidän 
ikänsä vaihteli 43 vuodesta 55 vuoteen. Työkokemusta heillä oli yhdeksästä vuo-
desta 30 vuoteen, joista Malmilassa yhdeksästä vuodesta 21 vuoteen. Kaikilla oli 
siis melko pitkä työkokemus sekä kotipalvelutyöstä yleensä että kotipalvelutyöstä 
Malmilassa.

Kodinhoitajat olivat sosiaalitoimen työntekijöitä, ja heidän esimiehenään oli 
vanhustyön johtaja. Heidän pääasiallisia asiakkaitaan olivat kotona asuvat van-
hukset. Ensimmäisenä kotipalveluihin kuuluvana palveluna vanhuksille aloite-
taan yleensä ateriapalvelu. Yksi kodinhoitajista oli vuorollaan ns. ruoka-ajossa, 
eli hän kuljetti vanhuksille lämpimän aterian kotiin ja tarkisti samalla vanhuksen 
yleiskunnon ja antoi joillekin asiakkaille lääkkeet. Vanhuksen avun tarve määri-
teltiin hoito- ja palvelusuunnitelmassa, joka tehtiin yhdessä vanhuksen ja hänen 
omaistensa kanssa. Yleensä kodinhoitajat kävivät asiakkaiden luona tarpeen mu-
kaan 1–3 kertaa vuorokaudessa. Käynnit sisälsivät aamupalan valmistusta, kodin 
siistimistä, pyykin pesua, lääkkeiden jakoa, saunotusta, aamu- ja iltapesuja, kaup-
pa- ja pankkiasioiden hoitoa sekä iltapalan valmistusta. Malmilan kodinhoitajat 
työskentelivät vuonna 1998 arkipäivisin kahdessa vuorossa, viikonloppuisin vain 
aamuvuorossa. Aamuvuoro alkoi klo 7.30 ja päättyi klo16.00. Iltavuoro alkoi klo 
12.30 ja päättyi kello 21.00. Vuonna 2000 kodinhoitajat aloittivat yövuoron kaik-
kein huonokuntoisimpien vanhusten kotona tapahtuvan hoidon turvaamisek-
si. Yövuoro alkoi kello 21.30 ja päättyi aamulla kello 7.30. Kodinhoitajien vir-

35 Äitiyslomalta palannut KH6 oli mukana projektimme toisena vuonna. Opinto-
vapaalta palannut lähihoitaja (LH7) oli mukana helmikuun 2005 käynnillä. Hän oli 
mukana myös aivan projektin alussa, jolloin hän oli koulutukseltaan kodinhoitaja ja 
kutsuin häntä KH7:ksi.
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kojen määrä nousi tällöin seitsemään. Kodinhoitajille oli varattu vanhainkodin 
yhteyteen taukotila, mutta he kokoontuivat projektin alussa (1997) mieluummin 
vanhainkodin pihapiirissä olevassa rivitalossa, ns. kymppitalossa, jossa työskenteli 
aina yksi viidestä kodinhoitajasta. Hän hoiti myös pihapiirissä olevien vanhusten 
vuokratalojen asukkaita. Tavaksi oli tullut, että kodinhoitajat kokoontuivat tähän 
taloon kahville yhden asiakkaan luo aamukäyntien jälkeen noin kello puoli kym-
menen. 

Malmila tarjosi myös muita vanhusten huoltoon liittyviä palveluja. Käytössä 
oli 20-paikkainen vanhainkoti sekä terveyskeskuksen vuodeosasto. Vanhainkodin 
välittömässä läheisyydessä oli kolme rivitaloa, joissa kussakin oli neljä vuokra-
asuntoa vanhuksille sekä näiden lisäksi 10 palveluasunnon rivitalo kunnan kes-
kustassa. Vanhukset saivat myös muita kunnallisia palveluja (kotisairaanhoito ja 
erilaiset tukipalvelut, mm. sauna-, kuljetus-, kauppa-, ateria- ja pyykkipalvelut). 
Kunta voi myös tukea vanhuksen kotihoitoa kotihoidontuella, jolloin omaiselle 
maksetaan korvausta hänen antamastaan hoidosta. Vanhukset osallistuivat kus-
tannuksiin tulojensa ja palvelujen määrän mukaan, mutta valtaosan kustannuk-
sista hoiti kunta. 

Alla oleva taulukko (taulukko 4.2) kuvaa Malmilan kodinhoitajien asiakas- ja 
käyntimäärien kehitystä sekä kodinhoitajien virkojen kehitystä. 

TAULUKKO 4.2 Kodinhoitajien käynti- ja asiakasmäärien sekä työntekijöiden lu-
kumäärän kehitys (Tilastokeskukselle lähetetyt tilastot vuosilta 1990, 1997, 1998, 
2001)

Käyntimäärät Lapsiperheiden

lukumäärä

Vanhustalouksien 

lukumäärä

Kodinhoitajien

lukumäärä

 1990  2 416 8 54 5

 1997 10 060 2 30 5

 1998 14 100 3 39 5

 2001 23 146 – 36 7

Taulukosta 4.2 nähdään, että käyntimäärät olivat nousseet voimakkaasti 1990-lu-
vulla. Eri vuosien luvut eivät ole kuitenkaan täysin vertailukelpoisia. Ne perus-
tuvat Tilastokeskukselle vuosittain lähetettyyn aineistoon ja vuosina 1990–1993 
Tilastokeskukselle tilastoitiin vain yksi käynti, vaikka asiakkaan luona saatettiin 
käydä useamminkin. Muut käynnit luettiin ns. tukipalveluihin ja niitä ei tilastoitu. 
Vuonna 1994 Tilastokeskuksen lomake muuttui ja asiakaskäyntejä ei enää tilastoi-
tu. Vuonna 1997 aloitettiin Malmilassa kodinhoitajien kaikkien käyntien tilastoin-
ti ja samana vuonna kodinhoitajat aloittivat myös iltatyön, jolloin käyntimäärät 
luonnollisesti kasvoivat. Käynteihin ei kuitenkaan laskettu siivous- tai kaupassa-
käyntejä eikä yhden kodinhoitajan päivittäistä ateriapalveluun kuuluvaa ruoka-
ajoa. Yövuoro alkoi vuonna 2000, mikä niin ikään lisäsi käyntimääriä. 

Vuodesta 1997 vuoteen 2001 käyntimäärät ovat yli kaksinkertaistuneet. Asia-
kaskunta muuttui yksinomaan vanhusasiakkaiksi (taulukko 4.2). Vaikka käynti-
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määrät ovat kasvaneet, asiakasmäärät ovat vuosikymmenen alun jälkeen ensin las-
keneet ja vuodesta 1997 vain hieman kasvaneet. Kehitys on ollut samansuuntainen 
koko maassa (ks. Vaarama, Hakkarainen, Voutilainen & Päivärinta 2000, 76–77). 
Valtakunnallisesti katsottuna syynä tähän on pidetty toimintojen kohdentamista, 
jolloin apua annetaan vain kaikkein huonokuntoisimmille. Käyntimäärien kas-
vusta ja kolmivuorotyöhön siirtymisestä huolimatta kodinhoitajien virkojen lu-
kumäärä Malmilassa on kasvanut vain kahdella. Pakostakin nämä tilastot antavat 
aiheen pohtia kodinhoitajien työn kiirettä ja sitä, minkälaiseksi kodinhoitajan työ 
on muuttunut. 

4.4 Tutkimuksen eteneminen 

Tutkimusprojekti ”Työyhteisöt vanhan ja uuden murroksessa” alkoi siis vuoden 
1997 alusta. Tutustuin kodinhoitajien työhön Malmilassa aluksi yhden päivän 
ajan: olin mukana asiakaskäynneillä, nauhoitin keskustelut asiakkaiden luona ja 
keskustelut autossa siirtyessämme seuraavan asiakkaan luokse. Kahvitauolla kes-
kustelin kodinhoitajien kanssa heidän työstään, työn koetuista hyvistä ja huonois-
ta puolista ja työssä jaksamisesta. Nauhoitin myös nämä keskustelut. Tutustu-
misjakso oli lyhyt, mutta koska olin kuntayhtymän toisessa kunnassa jo aiemmin 
tutustunut kodinhoitajan työskentelyyn ja seurannut kodinhoitajan työskentelyä 
asiakaskäynneillä, koin tutustumisjakson tuossa vaiheessa riittäväksi. Väitöskirjani 
aihe ei vielä tuolloin ollut selvillä.

Projekti eteni työntekijöille annettujen tehtävien ja analysoimiemme palauttei-
den vuorotteluna. Keväällä 1997 työntekijät jäsensivät omaa toimintaansa toimin-
tajärjestelmän mallin (kuvio 3.6) avulla ja kirjasivat yhden kiireiseksi kuvaaman-
sa päivän kokemukset edellä esitetyn ”naama-lomakkeen” avulla. Loppukeväällä 
(14.5.1997) pidimme Malmilassa kodinhoitajien ja terveydenhoitajien sekä sosi-
aalijohtajan kanssa yhteisen palaverin, jossa kertasimme kevään aikana analysoi-
maamme aineistoa ja suunnittelimme hankkeen jatkoa. Ongelmalliseksi työssä 
jaksamisen kannalta oli sosiaali- ja terveystoimessa koettu ”hankalat asiakkaat”. 
”Hankala asiakas”-teema oli syksyn 1997 tutkimuksellinen kohde, josta kerättiin 
aineistoa ja jota analysoitiin. Näitä tuloksia ei tässä tutkimuksessa raportoida. Jou-
lukuussa (12.12.1997) pidimme kevään suunnittelupalaverin, jossa otimme kii-
reen uudelleen esiin. Ohessa ote palaverimuistiosta.

Yksi keskeinen koettu ongelma kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa on kiire. 
Kiireeseen pureudutaan ensi vaiheessa siten, että käydään keskustelua missä/
kenen töissä kiire näkyy parhaiten. Kun on määritetty kiireisiä tehtäviä/kiireisiä 
tilanteita, opiskelija havainnoi työntekijän kiireisiä tilanteita. Asiaan palataan 
tammikuun lopussa. (Palaverimuistio 12.12.1997.)

Suunnitelma kuitenkin muuttui. Kiire alkoi tuntua entistä kiinnostavammalta tut-
kimusaiheelta, oli ilmestynyt edellä mainittu tutkimus työuupumuksesta (Kalimo 
& Toppinen 1997) ja tutkimuksen pohjalta virinnyt keskustelu sivusi myös kii-
rettä. Tutkimus ei edennytkään opiskelijan havainnoinnin kautta, vaan aineistoa 
kerättiin muulla tavoin.
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Kodinhoitajat ja terveydenhoitajat kuuluivat alueellisen väestövastuun piirissä 
avohuollon tiimiin, jonka tehtävänä oli yhdessä kehittää ja arvioida avohuollon 
asiakkaiden hoitoa. Avohuollon36 tiimipalaverissa (18.02.1998) keskusteltiin kii-
reestä.

Kopan [kotipalvelun] työpaine vähän helpottanut, sillä M. H. tullut mukaan 
remmiin työllistämistuella, nyt tarkoitus olla 4 kk., tosin työtehtäviä myös 
muualle. 
Mietittiin yhdessä kiirettä. Mistä kiire muodostuu?
Viikonloppuisin on yksin töissä, sama määrä työtä kun viikolla, mutta vain yksi 
työntekijä. Viikonlopputyön pituus 7:30–16:30, usein työaika venyy klo 17:00 
saakka.
Kun on suunnitellut jonkin päivän ja yksi kaksi tulee jotakin yllättävää, mikä 
on hoidettava heti, tulee kiire.
Saunapäivä on kiireinen, itse asiassa asiakkaitten kiire ahdistaa työntekijää. Asi-
akkaat haluavat saunaan tullessansa heti tulla autetuiksi, vaikka edellinen työ 
vielä tekemättä.
Ruoanjaossa kiire. (Avohuollon tiimipalaverin kokousmuistio 18.02.1998.)

Kiire ilmeni kodinhoitajien työssä eri tilanteissa. Puhuttiin viikonlopputyöhön, 
yllättäviin tilanteisiin, saunapäivään ja ruoka-ajoon liittyvästä kiireestä. 

Aloitin kiireen tutkimisen kaikissa hankkeeseen kuuluvissa tutkimuskohteis-
sa talvella 1998. Kartoitin kiirettä kiirepäiväkirjojen ja kiirehaastatteluiden avulla. 
Malmilan kodinhoitajat olivat kuvanneet kotona asuvien vanhusten saunapäivää 
vanhainkodilla erittäin kiireiseksi, joten hankin etnografi sta aineistoa saunapäivän 
toiminnasta. 

Analysoin saunotuspäivän kiireen ja kiirepäiväkirjojen tulokset, ja toukokuun 
lopussa (25.5.1998) pidimme kaikille Malmilan alueelliseen väestövastuuseen 
kuuluville tiimeille37 yhteisen seminaarin. Seminaarin aiheina olivat kiirekartoi-
tusten palautteet, tiimikoulutus sekä hankkeen jatkosuunnitelmat. 

Syyskuun alussa (2.9.1998) sain kutsun saunapäivän kehittämispalaveriin. Ke-
vään palautteen pohjalta kodinhoitajat olivat kesän aikana suunnitelleet toimintaa 
uudelleen. Palaveriin kodinhoitajat toivat uudenlaisen toimintamallin, jonka he 
olivat itse yhdessä kehittäneet. Tästä keskusteltiin ja sitä muokattiin palaverissa. 

Syksyllä (24.10.1998) olin seuraamassa uudenlaisen toimintamallin mukaises-
ti toteutettua saunapäivää. Haastattelin vanhuksia, kodinhoitajia, keittiöhenkilö-
kuntaa sekä taksinkuljettajan. Kesän aikana oli kehitetty myös viikonlopun työs-
kentelyä kiireen helpottamiseksi. 

36 Avohuollon tiimiin kuuluivat kodinhoitajat ja terveydenhoitajat sekä vanhustyön 
johtaja. Tiimi kokoontui kerran kuukaudessa ja palaverissa käsiteltiin yhteisten asiak-
kaiden hoitoon liittyviä asioita.
37  Hallintotiimi, oppilaiden tukitiimi, perhehoidon tukitiimi, laitoshoidon tiimi ja 
avohoidon tiimi.
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Kiire-teemaan palattiin seuraavan kerran talvella 1999 intervention aikana. 
Siinä kodinhoitajat kävivät yhdessä läpi asiakaskunnan tarpeita ja niitä vastaavia 
käytäntöjä. Tässä yhteydessä olin kodinhoitajan asiakaskäynneillä ja mm. videoin 
yhden kodinhoitajan työpäivän. Näitä tutkimustietoja ei raportoida tässä tutki-
muksessa, mutta ne palvelevat tutkimuksessani tulkintataustana.

4.5 Aineiston hankinta 

Tutkimukseni on toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen viitekehyk-
sessä ja sen metodologisilla analyysivälineillä toteutettu tapaustutkimus pienen 
kunnan kodinhoitajien työstä. 

Kyseessä on pääosin laadullisella aineistolla toteutettu tapaustutkimus, mutta 
käytän myös kvantitatiivista aineistoa.38 Hirsjärven ym. (2003, 168) mukaan laa-
dullisessa tutkimuksessa on tavoitteena ymmärtää tutkimuskohdetta ja aineiston 
koko määräytyy tällöin pitkälti sen mukaan, millainen tutkittavan yksikön tai yh-
teisön normaali kokoonpano on. 

Yksi mahdollinen tutkimussuunta olisi ollut kiirepuheen sosiaalisten merkitys-
ten ja kiireen sosiaalisen rakentumisen tutkiminen. Tämäntapaista tutkimusotetta 
edustaa esimerkiksi Siltala (2004), joka antaa kiirepuheelle työelämän muutokseen 
liittyvää sosiohistoriallista tulkintaa. Gleick (2001) puolestaan avaa nykypäivää 
erilaisten kiirettä kuvaavien ilmiöiden kautta. Tämä olisi vaatinut erilaisen diskur-
siivisen tutkimusaineiston. Valitsin lähtökohdaksi toiminnan teorian ja kehittävän 
työntutkimuksen pohjalta etnografi sen tutkimusotteen. Tutkimusintressini ank-
kuroitui vahvasti toiminnan muutoksen ja siihen liittyvän kiireen tutkimiseen. 

Tutkimukseni on myös tapaustutkimus, jossa monipuolisen aineiston avulla 
pyrin tuomaan esiin, miten kiire tässä kontekstissa kodinhoitajien työssä muodos-
tui ja miten kodinhoitajat selviytyivät kiireestä. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, 
että yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta tapauksia tuotetaan intensiivis-
tä, yksityiskohtaista tietoa (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159). Tapaustutki-
muksen suurimpana puutteena on pidetty tutkimuksellisen täsmällisyyden puu-
tetta (Yin 1994, 9–11; ks. myös Mitchell 2000). Tämän takia pyrin kuvaamaan 
tutkimusprosessin ja tutkimusaineiston hankinnan, analyysin ja tulkinnat mah-
dollisimman huolellisesti. Pyrin näin lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. Mo-
nipuolisen aineiston ja erilaisten menetelmien käytöllä pyrin löytämään tukea ha-
vaitsemilleni asioille ja parantamaan näin tutkimuksen validiutta. Denzin (1970) 
kutsuu tällaista useiden menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa metodiseksi 
tai metodologiseksi triangulaatioksi (Hirsjärvi ym. 2003, 215). 

38 Rajaan tutkimuksen ulkopuolelle fysiologisen stressitutkimuksen. Mäkitalo (2005) 
on käynyt rajankäyntiä toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen liittyvän 
hyvinvointitutkimuksen ja fysiologisen ja perinteisen stressitutkimuksen välillä. Hän 
osoitti tutkimuksessaan, että niiden yhdistäminen on problemaattista, ja siksi olen jät-
tänyt tästä tutkimuksesta kokonaan pois perinteisen fysiologisen stressitutkimuksen 
näkökulman. 
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Tapaustutkimukselle on myös tyypillistä, että siinä on tutkittavan ilmiön ko-
konaisvaltaista ymmärtämistä pidetty tärkeämpänä kuin yleistettävyyttä (Syrjälä 
& Numminen 1988, 175). Mikäli tutkimus on hyvin kuvattu ja käsitteellistäminen 
on onnistunut, antaa tapauksen monipuolinen erittely kuitenkin myös aineksia 
yleistettävyyteen. Tällöin puhutaan teoreettisesta tai olemuksellisesta yleistettä-
vyydestä, jolloin keskeisiä ovat aineistosta tehdyt tulkinnat ja niiden kestävyys ja 
syvyys. (Eskola & Suoranta 2003, 65–68.) Hirsjärvi ym. (2003, 169) toteavat saman 
asian kvalitatiivisen tutkimuksen osalta: ”Tutkimalla yksityistä tapausta kyllin 
tarkasti saadaan näkyviin myös se, mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä toistuu 
usein tarkasteltaessa ilmiötä yleisemmällä tasolla”. 

Esittelen seuraavaksi aineiston hankinnassa käyttämäni menetelmät. 

Kiirepäiväkirjat 

T = tutkija 
KH 5 ja KH7 = Kodinhoitajia 
(…) Välistä puuttuu tekstiä

T: No sit onks semmosii mitään semmosii asioita, ett mitkä niiku rasittaa ja 
kuormittaa ja stressaa ja vaikuttaa sit taas niiku negatiivisti siihen jaksami-
seen? 
KH5: No kiire ny ensimmäisenä aina tulee mielee sitten ja päivystys. 
(...)
KH7: Niin kyll siin välill tulee sellanen tunne, että ei, pitää vaa, taas seuraavaa 
paikkaa kiirehtiä. 
(...)
KH5: Ja sitten vois niiku sit yhdess enemmän sitä niiku tehdä, ett sillee ku on 
kiire, ni sit vaa äkkiä itte tekee ne hommat ja sitten lähtee. Ett sitte ku ois aikaa 
ni vois niiku ottaa se vanhuksen siihen mukaan. (Nauhoitettu kahvihuonekes-
kustelu 31.01.1997.)

Kiire-puhe oli yleistä ja halusin toiminnan teorian mukaisesti päästä kiinni kii-
reeseen itse työssä. Ollessani seuraamassa työtä ei kuitenkaan tapahtunut mitään, 
mitä olisi kuvattu kiireiseksi. Kiire ei tullut näkyväksi työn kontekstissa. Päinvas-
toin kodinhoitajat käyttivät mielestäni melko paljon aikaa aamukäyntien jälkeen 
asiakaskeskusteluihin ja työnjaosta sopimiseen. 

Tutkijana odotin jotenkin ”näkeväni kiireen”, ja mielikuvana siitä minulla oli 
jonkinlainen jatkuva liike, touhu tai muu näkyvä ilmiö. Sellaista ei kuitenkaan ol-
lut enkä saanut tallennettua kiirettä videolle enkä ääninauhalle. Kiirettä ei kuvattu 
jatkuvaksi, vaan se tuntui liittyvän joihinkin tilanteisiin, ja kun tällaisia tilanteita 
ei tuona aikana ollut, en saanut tallennetuksi kiirettä. Toisaalta se, mikä omasta 
mielestäni myöhemmin näytti kiireiseltä, ei kodinhoitajan arvion mukaan ollut 
kiireistä. Tämä kuvastanee paitsi sitä, että en ehkä vielä tuntenut riittävän hyvin 
kodinhoitajan työtä, myös kiire-ilmiön kokemuksellisuutta ja huonoa näkyvyyttä 
ulkopuoliselle. 
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Päätin kokeilla kiireen ”kiinni saamista” kodinhoitajien kirjaamien kiiretarinoi-
den avulla. Annoin kodinhoitajille vihon, johon pyysin heitä kirjaamaan kiireisek-
si kokemansa työpäivän tai tapahtuman. Aineistoa kertyi tällä menetelmällä hyvin 
vähän. Työntekijät kertoivat, että kiireisinä päivinä ei ollut aikaa kirjata muistiin 
päivän tapahtumia. Luovuin kiiretilanteiden kirjaamispyynnöstä ja aloin miettiä 
erilaista metodia kiireen tavoittamiseen. 

Tilastokeskus on Suomessa tehnyt ajankäyttötutkimuksia, joissa yhtenä aineis-
ton hankintamenetelmänä on ollut ajankäyttöpäiväkirja (ks. Niemi 2002; Pääkkö-
nen & Niemi 2002).39 Myös Perlow (1997, 1999) käytti päiväkirjoja tutkiessaan tie-
totekniikkainsinöörien työajan käyttöä. Työntekijät kirjasivat päiväkirjaan kaikki 
tekemisensä heräämisestä nukkumaanmenoon asti. Tutkijan tavoitteena oli päivä-
kirjan avulla selvittää, kuinka paljon aikaa työntekijät käyttivät yksin työskente-
lyyn, yhteistyöhön, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja henkilökohtaiseen toimintaan. 
Gershuny (2000) on käyttänyt ajankäyttöpäiväkirjoja tutkiessaan ajankäyttöta-
poja ja niiden muutosta eri maissa. Ajankäyttöpäiväkirjaa käytti myös Järvensi-
vu (2005) tutkiessaan yliopiston ja korkeakoulujen opetushenkilöstön työviikon 
ajankäyttöä. Menetelmään liitettiin kartoituksen jälkeen vielä fokusryhmähaastat-
telu, jonka avulla haluttiin testata ajankäyttölomakkeen toimivuutta. Päiväkirjoja 
on käytetty myös esimerkiksi ruokailu- ja terveystottumusten, sairausoireiden ja 
oman työn tutkimisessa (Palojoki 1997; Myllykangas 1982, 1986; Launis 1994). 
Perinteistä päiväkirjametodia on esitellyt tarkemmin Symon (1998, 94–117). 

Kehitin päiväkirja-metodin pohjalta kiireen kartoitusmenetelmän, jota jatkos-
sa kutsun kiirepäiväkirja-metodiksi. Tavoitteena oli ”pyydystää” kiire kodinhoita-
jien kokemana. Ajatuksenani oli myös, että kodinhoitajien olisi mahdollisimman 
helppo sitä käyttää. Kiirepäiväkirjametodi muodostui kahdesta osasta: 1) kiire-
päiväkirjasta ja 2) kiirehaastatteluista. Pyysin Malmilan kodinhoitajia kirjaamaan 
kolmen viikon ajan oman arvionsa päivän kiireestä. Käytin Likertin asteikkoa 1–5 
seuraavasti:

1 = hyvin kiireetön työpäivä
2 = melko kiireetön työpäivä
3 = kiireen suhteen keskimääräinen työpäivä
4 = kiireinen työpäivä
5 = erittäin kiireinen työpäivä

Kiirepäiväkirjojen rakenne oli sekä strukturoitu että vapaamuotoinen. Struktu-
rointia edusti Likert-asteikon käyttö: kodinhoitajan piti annettujen arvojen mu-
kaan arvioida päivittäinen kiire. Tämän lisäksi pyysin työntekijöitä tekemään 
kiireisten päivien (arvio 4 tai 5) kohdalle lyhyen, kiirettä kuvaavan merkinnän, 
joka palauttaisi kiiretilanteen muistiin myöhemmässä haastattelussa. Tämä edusti 

39 Ajankäyttötutkimukseen liittyvää tietoa löytyy myös verkkojulkaisuina: Tilastokes-
kuksen ajankäyttötutkimus sekä Kansainvälinen ajankäyttötutkimus. Ajankäyttötutki-
muksen historiasta ks. Sailas (2002).
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kiirepäiväkirjoissa vapaamuotoisuutta: kodinhoitaja voi kuvailla omalla tavallaan 
kokemustaan päivän kiireestä.

Kiirepäiväkirjan tavoitteena oli siis tavoittaa kodinhoitajan kokema kiire. Kii-
repäiväkirjan jälkeen tekemäni haastattelut tulisivat antamaan sisällön kodinhoi-
tajan numeeriselle kiirearviolle. Kiirepäiväkirjojen lisäksi hankin aineistoa myös 
etnografi silla menetelmillä.

Etnografi set tutkimusmenetelmät

Halusin ”löytää” kiireen toiminnassa ja päätin tarttua siihen työvaiheeseen, jonka 
kodinhoitajat itse nimesivät kaikkein kiireisimmäksi työvaiheeksi, eli kotona asu-
vien vanhusten saunotukseen vanhainkodilla. 

Haastattelin etukäteen vanhustyön johtajaa saunotuksen organisoinnista ja 
saunotukseen tulevien vanhusten valinnasta. Seurasin kahtena päivänä saunotus-
ta. Tein havaintoja kodinhoitajien työskentelystä, saunotuksen sisällöstä ja asiak-
kaiden osallistumisesta saunotuksessa. Videoin40 aulatilaa, johon taksinkuljettaja 
toi vanhukset ja jossa he odottivat sekä saunaan pääsyä että saunotuksen jälkeen 
ruokailun alkua. Valokuvasin saunatilat. Haastattelin saunotuksessa olleet kodin-
hoitajat, vanhukset, taksinkuljettajan, keittiön emännän ja keittiöapulaisen. Nau-
hoitin haastattelut. Seurasin saunotusta pukuhuoneessa ja nauhoitin pukuhuo-
neessa käytyä keskustelua. Toisena päivänä seurasin saunotusta yhden vanhuksen 
näkökulmasta: odottelimme yhdessä hänen kotonaan taksinkuljettajan tuloa ja 
keskustelimme hänen elämästään, terveydentilastaan, kodinhoitajien tarjoamasta 
avusta ja saunotuksesta. Seurasin hänen mukanaan vanhainkodille, olin mukana 
pukuhuoneessa hänen valmistautuessaan saunotukseen ja odottelin hänen paluu-
taan saunasta. Saunotuksen jälkeen tarkoituksenani oli seurata hänen mukanaan 
takaisin hänen kotiinsa, mutta hänellä oli muita asioita toimitettavana, joten tämä 
ei toteutunut. Kirjoitin kenttäraportit saunotustapahtumasta ja kodinhoitajien 
työskentelystä. Taksinkuljettaja oli kiireinen, ja haastattelin häntä myöhemmin 
puhelimitse. Haastattelin myös yhtä pitempään työskennellyttä kodinhoitajaa sau-
notuksen historiasta vanhainkodilla.

Etnografi a perustuu havaintojen tekoon tietystä tilanteesta. Sen alkuperä on 
antropologiassa, jossa tutkija perehtyy uuteen kulttuuriin perinpohjin elämällä 
tässä kulttuurissa pitkiä jaksoja ja tekemällä tarkkoja kenttämuistiinpanoja koke-
muksistaan. (Silverman 2000, 37–40.) Atkinsonin, Coffeyn, Delamontin, Lofl an-
din ja Lofl andin (2002) määrittelyn mukaan etnografi sessa lähestymistavassa on 
kyse sitoutumisesta tietyn sosiaalisen tai kulttuurisen kokonaisuuden välittömään 
kokemiseen ja tutkimiseen käyttäen apuna osallistuvaa havainnointia. Osallistu-
minen ja havainnointi ovat etnografi sen lähestymistavan tyypilliset tunnusmerkit. 

40 Tässä tutkimuksessa videoaineisto oli tärkeä tutkijalle ajankäytön kokoajana ja lisä-
havaintojen antajana. Se lisäsi ymmärrystä toiminnasta ja vaikutti siihen, että tutkijana 
en tehnyt liian helppoja tai suoria päätelmiä. Sillä ei ollut kuitenkaan metodologises-
ti ratkaisevaa merkitystä tutkimukselle kuten oli esimerkiksi Pirjo Korvelan perheen 
ajankäyttöä ja toimintaa koskevassa tutkimuksessa (Korvela 2003).
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Pelkkä mukana oleminen ja havainnointi voisivat kuitenkin herättää hämmennys-
tä tutkittavassa yhteisössä, ja siksi etnografi aan kuuluvat kiinteästi keskustelut ja 
haastattelut tutkittavien kanssa. Atkinson ym. (2002) muistuttavat, että etnografi -
sessa tutkimuksessa voidaan käyttää hyvinkin erilaisia menetelmiä sekä aineiston 
keräämisessä että sen analyysissa. Voidaan tutkia ja analysoida puhetta ja kerto-
muksia tai voidaan kerätä visuaalista aineistoa (valokuvat, video) tai esimerkiksi 
henkilöhistorioita. (Atkinson ym. 2002, 4–5.)

Hirsjärven ym. (2003) mukaan osallistuvassa havainnoinnissa on eri lajeja sen 
mukaan, miten täydellisesti ja kokonaisvaltaisesti tutkija pyrkii osallistumaan tut-
kittavien toimintaan. Tutkija voi osallistua täydellisesti ryhmän toimintaan, mikä 
usein on monella tapaa ongelmallista, tai tutkija voi toimia havainnoijana, jolloin 
tutkittaville kerrotaan, että tutkija on ryhmässä tekemässä havaintoja tutkimus-
taan varten. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää pyrkiä rakentamaan 
hyvät suhteet ja luottamus tutkittaviin. Etnografi seen tutkimukseen liitetty kritiik-
ki liittyy siihen, että havainnoijan läsnäolo voi häiritä havainnoitavaa eikä tilanne 
enää ole luonnollinen. (Hirsjärvi ym. 2003, 199–204.)

Kehittävässä työntutkimuksessa etnografi sta aineiston keruuta tehdään erito-
ten tutkimuksen alkuvaiheessa. Etnografi an tarkoituksena on tällöin kehitettävän 
toiminnan alkutilanteen kartoitus ja ongelmakentän rajaus. Tyypillistä kehittävän 
työntutkimuksen etnografi a-vaiheelle on 1) aineiston ja sen hankintamenetelmien 
moninaisuus, 2) työsuoritusten seuraaminen ja tallentaminen paikan päällä mah-
dollisimman yksityiskohtaisesti esimerkiksi videoimalla, 3) kiinnostus käytössä 
olevia välineitä ja toimintatapoja kohtaan sekä 4) erityinen mielenkiinto työssä 
esiintyviin häiriöihin ja poikkeamiin. (Engeström 1995, 130–135.) Etnografi sta 
menetelmää voidaan käyttää myös myöhemmin, esimerkiksi uuden toimintatavan 
arvioinnin yhteydessä.

Saunotuksessa mukana olleille vanhuksille oli kerrottu, että tutkija on tulos-
sa seuraamaan saunotusta ja heiltä oli kysytty tähän lupaa. He olivat suostuneet. 
Esittelin heille itseni ja kerroin, että tavoitteenani on tutustua saunapäivään ja eri-
tyisesti saunotuksessa kodinhoitajien työhön, mutta että mielelläni keskustelisin 
myös heidän kanssaan. Otin pukuhuoneessa jonkin verran osaa yleisiin keskus-
teluihin, jotta mukana olemiseni olisi muodostunut luontevaksi (vrt. edellä At-
kinson ym. 2002). Välillä vain istuin pukuhuoneen penkillä ja seurasin sivusta 
saunotustapahtumaa, välillä haastattelin vanhuksia pukuhuoneessa tai kävin au-
lassa haastattelemassa siellä olevia vanhuksia. Minulle jäi vaikutelma, että valtaosa 
vanhuksista oli puheliaita ja he pitivät siitä, että olin kiinnostunut heistä, heidän 
kokemuksistaan ja heidän mielipiteistään.41 Näin itse roolini työhön tutustujana, 
joka aina välillä osallistui keskusteluun tai esitti kysymyksiä, mutta jäi kuitenkin ti-
lanteessa taustalle. Pyrin osallistuvan havainnoinnin avulla ottamaan selvää, miten 
kodinhoitajat toimivat saunotuksessa. Ohessa ote kenttämuistiinpanoista.

41 Samanlaisia kokemuksia oli myös Tedrellä hänen mennessään tutkijana kodinhoita-
jan kanssa vanhuksen kotiin (Tedre 1999, 125).



64

Kun vanhus tuli pukuhuoneen puolelle, hän istuutui ja kodinhoitaja antoi hä-
nen hetken hengähtää. Tämän jälkeen vanhukselle tarjottiin mehua, sormien ja 
varpaiden kynnet leikattiin, jalat rasvattiin, hiukset kammattiin (tai annettiin 
kampa) ja vanhus aloitti pukemisen. Tarvittaessa hoitaja auttoi. Pesulasta tul-
leet puhtaat alusvaatteet puettiin ja likaiset vaatteet laitettiin pesupussiin pe-
sulaan menoa varten. Ne olisivat seuraavalla kerralla puhtaina odottamassa. 
Pukuhuoneessa oli radio, joka vasta loppuvaiheessa oli päällä. 

Tämän jälkeen vanhukset siirtyivät odotushuoneen puolelle. Jututin tässä vai-
heessa vanhuksia. Huomasin, että välillä joku oli torkahtanut istualleen. Ruo-
kailua odoteltiin. Odotushuone on viihtyisä. Siellä on vanhoja huonekaluja, 
pöytäryhmiä sekä kukkia. Seinällä on [Malmila] ryijy ja pöydällä [Malmila] 
pöytäliina. Televisiota ei ole eikä myöskään radiota kuulunut. Hyvin vähän oli 
vanhusten kesken jutustelua. Hoitohenkilökuntaa kulki tilan poikki ja he sa-
noivat aina ystävällisesti jonkun sanan. (Kenttämuistiinpanot 25.03.1998.)

Saunotus on intiimi tapahtuma, ja vieraan henkilön läsnäolo voi saunotettavista 
tuntua vaikealta. En kuitenkaan huomioinut enkä esimerkiksi kirjannut kenttä-
muistiinpanoihin, että olisin tunnistanut vanhusten kokeneen läsnäoloni vaikea-
na. Muistikuvani on, että läsnäolooni suhtauduttiin luontevasti.42 Itselleni tilanne 
ei ollut hämmentävä tai vaikea ehkä sen vuoksi, että minulla on hoitoalan tutkinto 
ja olen opiskeluaikana ollut vanhainkodissa mm. saunottamassa ja pesemässä van-
huksia. 

Yritin tavoittaa kiireen toiminnassa, mutta se näyttäytyi paremmin työnteki-
jöiden haastatteluissa. 

Haastattelut

Haastattelin etnografi a-vaiheessa saunotuksen eri osapuolia sekä myös taksin-
kuljettajaa ja keittiöhenkilöstöä. Haastattelu kuului kiinteänä osana etnografi a-
prosessiin. Myöhemmin haastattelin kodinhoitajia kiirepäiväkirjojen pohjalta, 
jolloin haastattelu oli pääasiallinen aineistonkeruutapa. Tekemäni haastattelut 
olivat pääosin yksilöhaastatteluja43, mutta saunotuksen yhteydessä haastattelin 
myös kahta kodinhoitajaa yhdessä. Kahvituntikeskustelut kodinhoitajien kanssa 
projektin eri vaiheissa olivat sekä ”virallisia” että ”epävirallisia” ryhmähaastat-
teluja. ”Virallisiin” haastatteluihin olin valmistautunut: minulla oli mielessäni 

42 Tedre (1999) tuo kuitenkin esiin vaikeuden, joka tutkijalla voi olla tiedostaa oma 
tapansa välttää intiimit tilanteet, sekä sen, että asiakas välttyisi ylimääräisiltä katseilta 
hänelle intiimissä tilanteessa. Joutuessaan sattumalta intiimiin tilanteeseen hän kertoi 
itse kokeneensa hämmennystä ja kiusaantumista. (Tedre 1999, 163–164.)
43 Hirsjärvi ym. (2003) erottavat haastattelussa kolme eri muotoa: yksilöhaastattelu, 
parihaastattelu ja ryhmähaastattelu. Usein näitä eri muotoja käytetään tutkimuksessa 
toisiaan täydentävinä. (Hirsjärvi ym. 2003, 197–199.) 
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haastattelurunko, jota käytin joustavasti. Kyseessä oli teemahaastattelu (ks. esi-
merkiksi Hirsjärvi ym. 2003, 195 ja Hirsjärvi & Hurme 2000). Kysyin etnografi a-
vaiheen aikana muun muassa kodinhoitajien kokemista työhyvinvointiin vaikut-
tavista asioita. Epävirallisuus tarkoitti sitä, että tilanne syntyi spontaanisti enkä 
ollut valmistautunut siihen etukäteen. Näissä tilanteissa tarkensin sellaisia epäsel-
viksi jääneitä asioita, joita oli mielessäni. Yleensä nauhoitin aina kodinhoitajien 
kanssa käymäni kaikki keskustelut sekä myös kodinhoitajien keskinäistä keskus-
telua tauolla. Hirsjärvi ym. (2003) toteavat ryhmähaastattelusta, että ryhmä voi 
olla hyödyllinen, jos kysymys on esimerkiksi muistinvaraisista asioista. Ryhmä voi 
auttaa myös väärinymmärrysten korjaamisessa. Toisaalta ryhmässä voi olla do-
minoiva henkilö, joka voi pyrkiä vaikuttamaan keskustelun suuntaan. (Hirsjärvi 
ym. 2003, 197–199.) Malmilan kodinhoitajaryhmässä en havainnut tällaista do-
minoivuutta. Kodinhoitajat myös tottuivat nauhurin käyttöön, nauhuri ja minä 
kuuluimme yhteen. 

Haastattelut nauhoituksineen muodostavat siis keskeisen osan aineistoani. Pyy-
sin kaikkiin haastatteluihin asianosaisilta aina luvan, ja kaikkiin haastatteluihin 
myös suostuttiin. Nauhoitin haastattelut ja myöhemmin ne litteroitiin. Kiinnos-
tukseni haastatteluaineistoon pohjaa osaksi siihen, mitä puhujat sanovat. Alasuu-
tari (2001, 137) kutsuu tällaista tiedonkeruumenetelmää ”faktanäkökulmaksi”. Sen 
mukaan kieli on kanava, jonka kautta välitetään tietoa todellisuudesta. Toisaalta 
Hirsjärvi ym. (2003) huomauttavat, että haastattelun luotettavuutta voi heikentää 
se, että haastateltavat saattavat antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Haastattelu-
aineisto liittyy aina tiettyyn kontekstiin ja tilanteeseen, ja siksi haastateltavat saat-
tavat puhua haastattelutilanteessa toisin kuin jossakin toisessa tilanteessa. Tutkijan 
tehtävänä on pyrkiä tulkitsemaan haastateltavien vastauksia tällaisten kulttuuris-
ten ja tilanteisten merkitysten valossa. (Hirsjärvi ym. 2003, 193–194.) 

Alasuutarin (2001) mainitsema ”faktanäkökulma” ei kuitenkaan ollut riittävä 
omassa tutkimuksessani. Ehkä lähinnä sen suuntaista oli vanhusten saunapäivän 
haastattelu, jossa kyselin vanhuksilta, miten pitkään he olivat käyneet saunomassa 
vanhainkodilla tai kuinka usein he kävivät saunomassa. Halusin liittää saunotuk-
sen laajempaan elämänkontekstiin: haastattelin heitä heidän elämästään, tervey-
dentilastaan, harrastuksistaan, saunapäivän kulusta ja siitä, mitä heidän päiväänsä 
kuului saunapäivän jälkeen, perhesuhteista ja avuntarpeesta. Kävin myös yhden 
vanhuksen kotona ja seurasin saunotukseen lähtöä. Halusin saada kokonaisem-
man kuvan vanhusten elämäntilanteesta. Alasuutari (2001, 139) kutsuu etnografi -
aan liittyvää haastattelumenetelmää ”interaktio-näkökulmaksi”. Tällöin tutkija ei 
asetu faktoja keräävän tarkkailijan rooliin, vaan menee kentälle ja pyrkii perehty-
mään tutkittavaan kulttuuriin ja sen sosiaaliseen todellisuuteen. 

Saunapäivänä kodinhoitajien haastattelussa tarkensin omia havaintojani, kyse-
lin asiakastilanteista ja kodinhoitajien kiireestä ja työssä jaksamisesta. Käytössäni 
oli haastattelurunko, joka toimi ikään kuin muistilistana. Toimin tilanteisesti: seu-
rasin saunotusta ja kun saunotuksessa tuli vaihe, jota en ymmärtänyt, kirjasin sen 
muistiin ja kysyin asiaa myöhemmin kodinhoitajilta. Haastattelin kodinhoitajia 
silloin, kun vanhukset eivät olleet paikalla, sillä halusin antaa kodinhoitajille työ-
rauhan. Vanhuksia haastattelin myös kodinhoitajien läsnä ollessa. Välillä keskuste-
luun osallistuivat sekä kodinhoitajat että vanhukset. 
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Kiirepäiväkirjojen pohjalta tekemäni haastattelut olivat kahdenkeskisiä. Kii-
repäiväkirjat toimivat linkkinä kodinhoitajien itse kirjaamaan kiirekokemukseen 
ja kiireiseen toimintaan. Kiirepäiväkirja toimi muistin virikkeenä.44 Minulla oli 
käytössä haastattelurunko, mutta haastattelu eteni vuorovaikutteisena prosessina: 
kodinhoitaja kuvaili kiiretilannetta, esitin tarkentavia kysymyksiä ja kodinhoitaja 
jatkoi kiirepäivän kuvausta. Pyrin mielessäni luomaan tilanteesta kuvaa ja esitin 
lisäkysymyksiä. Mishlerin (1991) mukaan sekä haastattelija että haastateltava yh-
dessä luovat haastattelussa syntyvää keskustelua. Molemmat pyrkivät kysymysten 
ja vastausten avulla luomaan merkityksiä, joita he ymmärtävät. (Mishler 1991, 
52–65.) Holsteinin ja Gubriumin (1995) mukaan haastattelu on sosiaalinen tuo-
te, joka perustuu osallistujien väliseen vuorovaikutukseen. Yhdessä työskennellen 
haastattelija ja haastateltava aktiivisesti rakentavat tarinaa ja sen merkitystä. Ak-
tiivinen haastattelija pyrkii yllyttämään vastaajaa kertomaan lisää ja syventämään 
vastauksia. Hän tarjoaa käsitteellisiä välineitä, tekee yhteenvetoja ja esittää tarken-
tavia kysymyksiä. (Holstein & Gubrium 1995.) 

Kiirehaastatteluja tehdessäni pyrin toimimaan aktiivisen haastattelijan tapaan. 
Malmilan haastattelut olivat koko projektin ensimmäiset kiirehaastattelut, joten 
minulla ei ollut aiempaa kokemusta kiirekokemusten kuvauksista eikä niiden sy-
ventämisestä haastattelussa. Myöhemmin analyysivaiheessa mieleeni nousi jat-
kokysymyksiä, joilla olisi vielä voinut tarkentaa kiirekuvauksia. Aikaa kiirehaas-
tatteluista oli kuitenkin jo kulunut niin paljon, että tässä vaiheessa ei enää ollut 
mahdollista hankkia uutta lisätietoa kyseisistä tapauksista. Tulosten kannalta li-
säaineiston hankinnalla ei todennäköisesti ollut merkitystä. Oppimisen kannalta 
tämä oli kuitenkin hyvä havainto. 

Haastatteluaineiston litterointi

Tutkimusapulainen litteroi keskeisen ääninauhoitetun aineiston kokonaan. Jor-
dan & Henderson (1995, 12) painottavat sitä, että litteroinnin tarkkuus on aina 
riippuvainen aineiston analyysitavasta. Esimerkiksi keskusteluanalyysi45 vaatii yk-
sityiskohtaisen ja tarkan litteroinnin, jossa pyritään alkuperäisen äänimaailman 
tarkkaan kuvaukseen. Omassa tutkimuksessani analyysin pääpaino oli puheen 
sisällössä eikä niinkään puheen rakenteen tai esimerkiksi puheen sisältämien tau-
kojen merkitysten analyysissa. 

En siis tuottanut yksityiskohtaisesti, keskusteluanalyysin tapaan litteroitua teks-
tiä, jossa on mahdollista saada esiin puheen erilaiset vivahteet, vaan stilisoin litte-
roidun tekstin helpommin luettavaan muotoon. Poikkeuksena ovat puheesta poi-
mitut suorat lainaukset, jotka olen litteroinnissa laittanut sitaatteihin (”  ”). Olen 
myös poistanut tekstistä omat pienet osallistumiseen kannustavat kommenttini 

44 Haastattelussa käytetyistä virikkeistä ks. esim. Törrönen (2001, 205–217) ja Gaskell 
(2000, 38–56). Yhteismuistelossa käytetyistä virikkeistä ks. Konkola (2000).
45 Keskusteluanalyysista ks. esimerkiksi R. Engeström (1999, 54–64) tai Jokinen & Suo-
ninen (toim.) (2000). 
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(ahaa, joo-o, yhyy), jotta teksti olisi helpommin luettavaa. Vaikka näin toimimalla 
tekstistä voidaan menettää vivahteita, toivon stilisoinnin kuitenkin palvelevan tar-
koitustaan. Käytän sitaattien yhteydessä seuraavia merkintöjä:

(…)   Välistä puuttuu sanoja
[sana] Tutkijan selvennys tai lisäys
SANA Puhuja painottaa sanaa
...  puhe jatkuu ja/tai puheen loppu jää avonaiseksi
”  ”  Suora lainaus

Tilasto- ja dokumenttiaineisto

Olen käyttänyt tutkimusaineistona myös tilasto- ja dokumenttiaineistoa. Tilasto-
aineiston tavoitteena on ollut tuoda esiin kvantitatiivista tietoa ja näin tietyissä 
kohdin täydentää laadullista aineistoa. Kvantitatiivinen aineisto liittyy erilaisiin 
kotipalvelutyötä kuvaaviin tilastoihin. Olen myös luonut kvantitatiivista aineis-
toa Excel-taulukoille: koodasin Malmilan kodinhoitajien kaikki asiakaskohtaisiin 
työselosteisiin merkityt käynnit kolmen kuukauden ajalta (3–5/1998) Excel-tau-
lukkoon, mikä mahdollisti käyntitietojen monipuolisen käytön. Asiakaskohtaisiin 
työselosteisiin oli merkitty käytetty työaika, esimerkiksi merkintä 0,25 tarkoitti 15 
minuuttia kestävää käyntiä asiakkaan luona. Työselosteissa oli myös merkintä sii-
voustyöstä, kaupassakäynnistä tai kuljetusavusta niihin käytettyine työaikoineen. 
Lauantai- ja sunnuntaityö oli merkitty erikseen. 

Keräämäni dokumenttiaineisto on pääasiassa kotipalvelutyön historiaan ja 
Malmilan kotipalvelutyön historiaan liittyvää aineistoa. Olin kolmen päivän ajan 
(tammikuussa 2001) Suomen Kotipalveluhenkilöt ry:n toimistossa lukemassa 
kodinhoitajien oman ammattilehden vuosikertoja. Kopion lehdistä artikkeleita, 
jotka toivat esiin kotipalvelussa tapahtuvaa muutosta tai työhön liittyvää kiirettä. 
Tutustuin myös kotipalvelutyöstä tehtyihin kahteen historiikkiin. Tätä aineistoa 
käytin analysoidessani kotipalvelutyön historiaa. 

Malmilan kotipalvelutyön historiaan tutustuin viikon ajan (syyskuussa 2001) 
lukemalla kunnantalon arkistossa sosiaalilautakunnan pöytäkirjoja vuosilta 1958–
1999. Kopioin pöytäkirjoista tietoja, jotka koskivat kotipalvelua: uusien virkojen 
perustamista, uusien työtehtävien mukaan ottamista kodinhoitajien työhön, ko-
tipalvelumaksujen muutoksia, valtakunnallisten suunnitelmien soveltamista kun-
tatasolle, lamavuosien supistuksia jne. Tutustuin myös kunnan vuosikertomuk-
siin sekä esimerkiksi erilaisiin lehtileikkeisiin, joissa oli uutisoitu vaikkapa uuden 
kotipalveluauton hankintaa tai päiväkeskustoiminnan aloittamista vanhainkodil-
la. Dokumenttiaineisto antoi historiatietoa kunnan kehityksestä ja kotipalvelun 
muutoksista. Samalla se antoi tulkinnallista taustaa analyysille. 

Esittelen seuraavassa taulukossa (taulukko 4.3) tutkimuskysymykset sekä nii-
hin vastaamiseksi keräämäni aineiston. Kolmannessa sarakkeessa kuvaan käyt-
tämäni analyysimenetelmän. Aineiston analyysimenetelmät esittelen tässä vain 
taulukkomuodossa. Palaan niihin yksityiskohtaisemmin kunkin empiirisen luvun 
yhteydessä. 
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5 Kotipalvelutyön muutos Suomessa

Kuvaan tässä luvussa kotipalvelutyön muutosta Suomessa. En pyri antamaan 
kattavaa kuvaa kotipalvelutyön historiasta, vaan tuon esiin niitä lainsäädännös-
sä, yhteiskunnassa ja asiakaskunnassa tapahtuneita muutoksia, jotka vaikuttivat 
kotipalvelutyöhön sen alkuajoista 1990-luvun loppuun. Analyysivälineenä käytän 
luvussa 3 rakentamaani mallia työn kehitystyypeistä ja kuhunkin kehitystyyppiin 
kuuluvasta normaaliajan ja ajanhallinnan jännitteen rakentumisesta työssä. Mal-
li perustuu teollisen työn historiallisen muutoksen kuvaamiseen, ja tässä luvus-
sa katson, voinko löytää kotipalvelutyön muutoksesta samoja kehitystyyppejä ja 
minkä muotoisena nämä kehitystyypit tulevat esiin kotipalvelutyössä. 

Etsin tässä luvussa vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Mitä histo-
riallisia kehitystyyppejä voidaan löytää kodinhoitajien työstä Suomessa. Aineistoi-
na ovat seuraavat kirjalliset lähteet: 1) Kodinhoitaja-lehtien (KHL; vuodesta 1996 
Kotihoidon ammattilaiset -lehden KHAL) vuosikerrat 1971–200046, 2) kodinhoi-
tajien työtä koskevia suomalaisia tutkimuksia sekä 3) kodinhoitajat ry:n 25- ja 40-
vuotishistoriikit. 

5.1 Käsityömäinen työ – kodinhoitaja äidin korvikkeena

Järjestelmällinen kodinhoitajatoiminta alkoi Suomessa 1930-luvulla ja sen käyn-
nistäjänä toimi Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL). Suomi oli köyhä agraa-
rimaa ja maaseudulla oli paljon monilapsisia, puutteessa eläviä suurperheitä. Ko-
dinhoitajakoulutusta ei vielä annettu, vaan kodinhoitajiksi valittiin naisia, joilla oli 
kokemusta ”äitinä” olosta ja jotka näin ollen olivat tottuneita suorittamaan kodin 
askareita (Rintala 1994, 7). Vuonna 1931 MLL:n osastot palkkasivat kodinhoitajat 
ja ohjasivat heidän toimintaansa yhdessä paikkakunnan terveydenhoito- ja sosi-
aaliviranomaisten kanssa. Työ oli toisaalta konkreettista työapua lapsiperheissä, 
toisaalta sillä oli kasvatuksellinen ja opastava merkitys: kodinhoitajan tuli edistää 
kotien hoitotasoa ja viihtyvyyttä ja hänen tuli opastaa perhettä lasten hoidossa. 
(Majuri 1979, 31; ks. myös Simonen 1985, 48–49.) 

Syntyvyys oli 1930-luvulla laskenut ja väestömäärän väheneminen nähtiin 
Suomen kannalta kielteisenä kehityksenä. Perheiden hyvinvointi ja olojen paran-
taminen koettiin tärkeäksi tehtäväksi. Tämän seurauksena Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto aloitti kodinhoitajien koulutuksen vuonna 1939. Samana vuonna 

46 Kodinhoitaja-lehti / Kotihoidon ammattilaiset -lehti on kodinhoitajien ammattiyh-
distyksen lehti. Useat kirjoittajat ovat virassa toimivia kodinhoitajia, samoin yhdistyk-
sen puheenjohtajat ovat pientä jaksoa lukuun ottamatta toimineet puheenjohtajuuden 
ohella kodinhoitajan / johtavan kodinhoitajan työssä. Lehden välityksellä saa tuntu-
man eri ajanjaksoille kuuluneista kodinhoitajia ja ammattiliittoa puhuttaneista asiois-
ta. Lehteä tulee kuitenkin lukea kriittisesti pitäen mielessä lehden merkitys ammattiyh-
distyksen ”äänitorvena” ja mielipiteisiin vaikuttajana. Lehtien artikkeleissa ei aina ole 
mainittu kirjoittajaa. Käytän tällöin viitteenä vain kyseisen lehden nimeä, numeroa, 
ilmestymisvuotta ja sivunumeroita.
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aloitettiin myös Valtion Terveydenhoito-opistossa kodinhoitajakoulutus. (Rintala 
1994, 7–8.) Väestöliiton kotisisar-koulutus aloitettiin vuonna 1945. Sen tavoittee-
na oli kouluttaa kotisisaria hoitamaan pääasiassa asutuskeskuksissa olevia suur-
perheitä. (Rintala 1994, 10.)

Vuonna 1951 tuli voimaan laki kunnallisista kodinhoitajista (Laki kunnallisista 
kodinhoitajista 1950) ja toiminta sai virallisen luonteen. Kodinhoitajan tehtäväksi 
laissa määriteltiin huolehtia lähinnä vähävaraisissa, lapsirikkaissa ja muissa niihin 
verrattavissa kodeissa perheenemännän säännölliseen kodinhoitoon kuuluvista teh-
tävistä tai avustaa häntä niiden suorittamisessa, jos emäntä tai emännyyttä hoitava 
oman tai muun perheenjäsenen synnytyksen, sairauden, liikarasituksen, tarpeellisen 
loman taikka muuhun näihin verrattavan syyn takia tilapäisesti on kykenemätön tai 
estynyt niitä hoitamasta. (ks. Majuri 1979, 32.) Toiminnan johto ja valvonta annet-
tiin sosiaaliministeriölle, sen alaisille viranomaisille ja paikallisille huoltolautakun-
nille. Kodinhoitajan esimies oli sosiaalilautakunnan puheenjohtaja tai vaihtoehtoi-
sesti kunnan sosiaalisihteeri. Virkojen perustaminen jätettiin kuntien harkintaan. 
Eri kunnissa käytännöt vaihtelivat kodinhoitajien työpäivän pituudessa, työmatka-
korvauksissa, lomissa sekä viikonloppu- ja ylityökorvauksissa. Valtionavulla tuettiin 
virkojen perustamista kuntiin. Kodinhoitoapu oli vähävaraisille asiakkaille maksu-
tonta. Naisten palkkatyön yleistyminen 1950-luvulla lisäsi entuudestaan kodinhoi-
tajien tarvetta. Seuraavassa on kodinhoitajan kuvaus työstään 1950-luvulla. 

Siihen aikaan oltiin 2–3 viikkoa työkohteessa ja usein se oli ns. vuorokausityö-
tä. Avun tarpeen syynä oli äidin sairaus tai synnytys. Sairaan lapsen hoitoa ei 
tunnettu, mikä tänään työllistää kodinhoitajia. Se on leikkiä verrattuna koti-
synnytystapaukseen, jossa on ennestään pieniä lapsia ja karjaa ja voita täytyi 
valmistaa kauppaan asti myytäväksi.
Tottahan on, että ennen siivous ei ollut nykyisen kaltainen ongelma. Tärkeim-
pinä töinä pidettiin mm. karjan hoitoa ja leipomista. Silloin kaikki leivottiin 
kotona, jopa rahtihevoselle tehtiin leipää. Asunto-olot olivat alkeelliset. Vesijoh-
toverkkoja ei ollut. Asuntojen lämmitys antoi työtä. Entäs se puuhella, kun ei 
tahtonut olla sopivia hellapuita. Pyykinpesu tuli aina vastaan, eikä joka kodissa 
ollut edes pyykkilautaa. Viikon tai viikkojen työmatkat eivät olleet yksinomaan 
kodinhoitajien riesana. Isät olivat myös kaukana savotoilla ja siirtotyömailla. 
Minulla oli neljä viikkoa pisin yhtäjaksoinen aika työkodissa. Äiti joutui yllät-
täen sairaalaan ja isä katosi ”janoretkille”. Elelin neljän lapsen, kolmen lehmän, 
kahden hevosen ja pikkukarjan kanssa miten taisin ennen kuin isä palasi ja 
saatiin perheelle vakituinen hoitaja. (Kovanen 1984, 17–18.)

Kodinhoitajien kuvaukset työstään 1950-luvulta kuvastavat käsityömäistä työtä. 
Työn kohteena oli koti kokonaisuutena, kaikki perheeseen, kodin- ja karjanhoitoon 
liittyvät tehtävät. Konkreettiset työvälineet olivat asiakkaan toimintaympäristön 
välineitä ja kodinhoitajalla/kotisisarella tuli olla monipuoliset ammatilliset taidot. 
Ajankäytössä vuorokausi merkitsi sitä sykliä ja sääntöä, jonka mukaan työtehtävät 
tehtiin ja jonka mukaan ne toistuivat. Kodinhoitajan/kotisisaren toimintaa kuvasi 
omatoimisuus ja itsenäisyys. Perheenjäsenten tarpeet ja kotieläinten hoito määrit-
tivät kodinhoitajan työtehtäviä ja tehtävien yhteensovittamista. Varsinaista työai-
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kaa ei ollut, vaan työaika sopeutui perheen sykliseen vuorokausirytmiin. Työnjaon 
mukaan kodinhoitaja toimi itsenäisesti, mutta mahdollisuuksien mukaan muut 
perheenjäsenet olivat mukana auttamassa. 

5.2 Rationalisoituva työ – aikataulutettu ajanhallinta 
kotipalvelutyössä

Yhteiskunnan kaupungistuminen, mikä monissa teollisuusmaissa tapahtui jo pal-
jon aikaisemmin, tapahtui Suomessa vasta 1960-luvulla. Muutos oli nopea ja raju, 
ja sen seurauksena oli suuri ”maaltapako” eli maaseudun köyhiltä alueilta muu-
tettiin sankoin joukoin kaupunkeihin. Muutolla oli laajat vaikutukset maaseudun 
myöhempään elämään. Maaseutukylät autioituivat, sosiaalinen elämä hiipui ja 
ikärakenne vinoutui. Yksinelävien vanhusten määrä maaseudulla lisääntyi. Perhei-
den lapsiluku laski ja naisten siirtyminen työelämään voimistui. Kaupungit saivat 
ympärilleen lähiöitä, joihin maalta tulleet muuttivat. 

Kotipalvelutyö 1960- ja 1970-luvuilla

Kodinhoitajien työ muuttui. Vuonna 1966 tuli voimaan laki kunnallisista kodin-
hoitoavusta (Laki kunnallisesta kodinhoitoavusta 1966). Uusi laki laajensi kodin-
hoitoavun koskemaan kaikkia yhteiskunnan jäseniä riippumatta heidän sosiaali-
sesta tai taloudellisesta asemastaan. Asiakaskunta laajeni ja kunnat työllistivät yhä 
enemmän kodinhoitajia (Rintala 1994, 23). Kunta saattoi uuden lain mukaan pal-
kata kodinhoitajien rinnalle kunnallisia kotiavustajia ja saada valtion apua myös 
heidän palkkaamiseensa. Kotiapukeskus antoi kurssimuotoista kotiavustajakoulu-
tusta. Kunnallisten kodinhoitajien ja kotiavustajien työnjako selkiintyi 1960-luvun 
lopulta alkaen siten, että kodinhoitajat työskentelivät pääasiassa lapsiperheissä ja 
kotiavustajat vanhustalouksissa. Tässä vaiheessa kodinhoitajien työ nähtiin tila-
päisluonteiseksi: kodinhoitaja saattoi työskennellä samassa perheessä korkeintaan 
kaksi viikkoa. Kotiavustajien työ nähtiin pitkäjänteisenä ja usein pysyväisluon-
toisena: kotiavustaja hoiti toistuvasti samoja vanhusasiakkaita ja kävi työpäivän 
aikana useassa vanhustaloudessa. Kotiavustajatoiminnan kehittyminen kodin-
hoitajatoiminnan rinnalle merkitsi pyrkimystä laajentaa tätä työmuotoa kaikille 
kansalaisille tarpeenmukaiseksi palveluksi. Kunnallisesta kodinhoitoavusta alettiin 
1960-luvulla käyttämään nimitystä kotipalvelu. (Rauhala 1996.)

Vuonna 1972 tuli voimaan kansanterveyslaki (Kansanterveyslaki 1972), joka 
vaikutti myös kodinhoitajien työhön. Laki velvoitti kuntien terveyskeskukset ak-
tiivisesti kehittämään ja laajentamaan kotisairaanhoitoa parhaaksi katsomallaan 
tavalla. Lain mukaan sairaalasta kotiutettavalle potilaalle piti taata toipumisajaksi 
kotiin perushoito.47 (Rintala 1994, 30.)

47 Kansanterveyslain koettiin aluksi tuovan epävarmuutta kotipalvelutyöhön. Pohdit-
tiin, saisiko kotisairaanhoito omat kotiavustajat ja apuhoitajat. Jos näin kävisi, se vä-
hentäisi kodinhoitajien tarvetta ja vanhustyön puolella kodinhoitajista tulisi siivoojia 
niille vanhuksille, jotka eivät tarvitsisi sairaanhoidollista apua. (Lehtonen 1979, 25.)
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Uusi laki lisäsi kodinhoitajien työtä, sillä työvoimaa ei 1970-luvun alussa kun-
nissa lisätty ja samalla työvoimalla teetettiin entistä enemmän töitä. Kodin-
hoitajan työ muuttui lapsiperheiden valistamisesta jokapäiväisten huolenpito-
tarpeiden tyydyttämiseksi. Luonteeltaan työ pysyi fyysisesti raskaana. (Rintala 
1994, 30.)

Vuonna 1972 kotipalvelutyöstä alettiin periä asiakkailta tuntikorvausta, eli kor-
vaus liittyi käytettyyn työaikaan. 

Työtä rationalisoitiin perinteisen tayloristisen työnjaon mukaan laskemalla tie-
tyille työsuorituksille suoritusaika, jonka mukaan asiakasta laskutettiin (Sep-
pänen 1996, 7). 

Kodinhoitajan työ muuttui päivän rytmistä asiakaskohtaiseen tuntirytmiin. Aika 
ja nimenomaan kellonaika alkoi kiinnittyä kotipalvelutyöntekijän työhön. Se 
muutti myös kodinhoitajan työn sisältöä, sillä asiakas ei ollut halukas maksamaan 
muusta kuin täysipainoisesta tekemisestä. Asiakkaasta tuli kodinhoitajan työnan-
taja (ks. esim. Sarola & Meriläinen 1989, 91). Kodinhoitaja-lehdessä oli aihetta 
sivuavia kirjoituksia.

Kodinhoitajan työn luonne on muuttunut kovasti muutaman vuoden sisällä. 
Perheet ovat pienentyneet, yksinhuoltajuus lisääntynyt ja kotona yksin asuva 
vanhusväestö on lisääntynyt voimakkaasti (…) kodinhoitajan työhön on tullut 
kiireys ja pakkotahtisuus, työkohteet vaihtuvat usein ja samana päivänä joutuu 
käymään useammassa työkohteessa. Tätä kiireyttä lisäsivät vielä kotipalvelusta 
perittäviin maksuihin tulleet muutokset, niin että apua pyydetään vain niiksi 
tunneiksi, kun todella tarvitaan ja asiakas maksaa vain tehollisesta työajasta. 
(Kainulainen 1982, 3.)

Korvausten muuttuminen on aiheuttanut valtavan muutoksen kodinhoitajan 
työhön ja työn sisältöön. Kodinhoitoapua pyydetään vain välttämättömim-
pään, jopa minuutin tarkkuudella ja asiakkaat edellyttävät työntekijältä aktiivia 
työaputehtävien tekemistä. (Pessi 1983, 17.) 

(...) Kotipalvelumaksut ja niiden korottaminen vaikeuttavat auttamisen kan-
nalta tärkeän asiakkaan ja työntekijän välisen vuorovaikutuksen syntymistä, 
koska suoritushenkilöstön työaika sirpaloituu kiireisiin työjaksoihin, jolloin ei 
jää aikaa kuunnella ja tukea asiakasta (Julkilausuma Suomen kodinhoitajat ry:
n kevätkokouksesta 19.4. 1985).

Jos tekee koko ajan vanhustyötä, niin on niin kiire, ettei ehdi jutella asiakkaiden 
kanssa. Vanhukset eivät pidä siitä – ja toisaalta, jos istahdat ja juttelet, niin he 
sanovat, että kodinhoitaja vain istui ja kaikki työt jäivät tekemättä. (Simonen 
1990, 156, suomennos A-LN.)
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1950-luvulla oli aloitettu valtionavun maksamisen kunnille tiettyihin toiminta-
menoihin, esimerkiksi kunnallisten kodinhoitajien palkkaamiseen. 1960- ja 1970-
luvuilla valtionavulla ryhdyttiin systemaattisesti tukemaan sosiaalipalvelujen kas-
vua. Tällöin kehitettiin kuntien hyvinvointipalvelujen laajentamista varmistamaan 
valtionapujärjestelmä, joka oli porrastettu kuntien taloudellisen kantokyvyn mu-
kaan. Pienille maalaiskunnille valtio korvasi sosiaalipalveluista aiheutuneet kus-
tannukset lähes täysimääräisinä ja pienet kunnat lähtivätkin innokkaasti mukaan 
kehittämään hyvinvointipalvelujaan. Valtionapu merkitsi kunnille nimenomaan 
mahdollisuutta sosiaalipalvelujen kehittämiseen. Valtiolle se merkitsi mahdolli-
suutta hyvinvointivaltion luomiseen pyrkimällä yhtenäistämään eri kuntien eri-
laisen palvelutarjonnan. Krögerin (1996) mukaan hyvinvointivaltio onnistuikin 
pitkälti synkronoimaan erilaiset ja eritahtiset kunnat. Samalla se suuntasi kunnal-
lisen palvelutuotannon kohti yhtenäistä mallia.

Kotipalvelutyö 1980-luvulla 

Vuonna 1984 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki, jossa korostettiin voimak-
kaasti avohuollon ensisijaisuutta sosiaalihuollon toteutuksessa (Sosiaalihuolto-
laki 1982). Lain tarkoituksena oli taata kaikille kansalaisille samanlaiset mah-
dollisuudet saada tarvittaessa sosiaalipalveluja. Laki pyrki myös muuttamaan 
kuvaa sosiaalipalveluista ja esittämään ne hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluvina 
normaaleina palveluina. 

Sosiaalihuoltolaissa sosiaalipalvelujen tehtäväksi määriteltiin toimintakyvyn 
ylläpitäminen ja edistäminen. Tämä liittyi Rintalan (2003, 124) mukaan pyrki-
mykseen muodostaa aikaisempaa myönteisempi ja realistisempi kuva vanhuudes-
ta. Vanhenemiseen liittyvän huonokuntoistumisen sijaan korostettiin jäljellä ole-
vaa toimintakykyä. 

Sosiaalihuoltolaki painotti mahdollisuuksia itsenäiseen asumiseen ja omatoi-
miseen selviytymiseen päivittäisistä toiminnoista, mikä käytännössä merkitsi avo-
palveluiden painottumista. 

Sosiaalihuoltoa on ensisijaisesti toteutettava sellaisin toimintamuodoin, jotka 
mahdollistavat itsenäisen asumisen sekä luovat taloudelliset ja muut edelly-
tykset selviytyä omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista (Sosiaalihuoltolaki 
39§).

Laki korosti palvelujen järjestämistä kunkin omassa tutussa ympäristössä ja loi 
näin pohjan palvelujen alueellistamiselle ja avohuollon ensisijaisuudelle. Samaa 
asiaa tähdensi Sosiaalihallituksen opas 2/1988 (Kunnan vanhustenhuolto – –1988). 
Sosiaalihuoltolaki loi pohjaa myös moniammatillisen yhteistyön kehittymiselle, 
sillä sen mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa yksilön ja perheen ongelmat on 
otettava huomioon siten, että toimenpiteet niiden ratkaisemiseksi yhteen sovite-
taan (Sosiaalihuoltolaki 39 §). Laki velvoitti kuntia järjestämään asumispalveluja 
ja tämä merkitsi vastareaktiota aiemmin tapahtuneelle mittavalle laitosrakentami-
selle (Paasivaara 2003, 90–93). Vanhusten asumiselle haluttiin kehittää uudenlaisia 
vaihtoehtoja, palveluasuntoja, ja luoda erilaisia kotiin tuotavia palveluja eli tuki-
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palveluja. Uuden sosiaalihuoltolain mukana poistui myös kodinhoitotoiminnan 
ohjesääntö. Tämän seurauksena kunnissa vahvistettiin kodinhoitajien toimenku-
vat. (Rintala 1994, 42.)

Toinen merkittävä kotipalvelutyöhön vaikuttava laki oli laki sosiaali- ja tervey-
denhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
– –1982), toiselta nimeltään VALTAVA. Laki yhdisti aiemman hajanaisen suun-
nittelu- ja valtionapujärjestelmän sosiaali- ja terveydenhuollossa. Uudistus pois-
ti n. 70 erillistä valtionapumäärärahaa. Niiden sijaan kunnille ja kuntainliitoille 
alettiin maksaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa varten valtionosuutta yhtenäisellä 
valtionosuusasteikolla, joka oli kunnan kantokyvystä riippuen 31–64 %. Ennen 
uudistusta terveydenhuolto oli saanut huomattavasti enemmän valtionosuut-
ta kuin sosiaalitoimi, jossa eräät osa-alueet mm. vanhustenhuolto olivat jääneet 
ilman valtionosuutta. Valtionosuuksien tasaamisella tasavertaistettiin kuntien 
sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisedellytykset. Aiemmin valtionosuusjär-
jestelmä oli suosinut mm. laitoshoitoa avohoidon jäädessä vähemmälle. (Huuh-
tanen 1986, 90.) Tavoitteeksi tuli lisätä avohuollon palvelujen määrää ja muokata 
palveluista erilaisia vaihtoehtoja sisältävä, kotona selviytymistä tukeva palveluko-
konaisuus (Rintala 2003, 144). Laki lisäsi toimintojen suunnitelmallisuutta, sillä 
se velvoitti Lääkintöhallituksen laatimaan valtakunnalliset suunnitelmat viideksi 
vuodeksi kerrallaan ja kuntien luomaan omat suunnitelmansa vuosittain. Sosi-
aali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset suunnitelmat sisälsivät yksityiskohtai-
sia suunnitelmia palvelujen lisäämiseksi ja kehittämiseksi. Nämä valtakunnalliset 
suunnitelmat muodostuivat kunnille velvoittaviksi: mikäli kunnan suunnitelma 
poikkesi valtion toimintapolitiikasta, se jätettiin vahvistamatta ja seurauksena oli 
valtionavun menetys. (Paasivaara 2003, 95.) 

Kokon (2002, 52) mukaan valtio paikkasi kuntien rahoitusvajetta valtionosuuk-
silla ja kannusti näin kuntia kehittämään palveluja haluamaansa suuntaan. Lain 
tavoitteena oli myös parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä ja edesaut-
taa palvelu- ja hoitorakenteen muutosta tarkoituksenmukaisemmaksi. 1980-luvun 
lopulla kävi ilmi, että valtio oli onnistunut motivoimaan kunnat tehtäväänsä lii-
ankin hyvin, ja kunnat olivat päässeet hyvinvointipalveluiden rakentamisessa hy-
vään vauhtiin. Kuntien toiveet alkoivat ylittää valtion sosiaalipalveluille varaamat 
resurssit ja valtion ja kuntien välille alkoi muodostua uudenlainen jännite: valtio 
alkoi jarruttaa palvelujen laajentamista. (Kröger 1997.)

VALTAVA -lain antamien velvoitusten pohjalta kotipalvelutyön kehittämisen 
sisällöllisiä haasteita olivat kotipalvelun viikonloppu-, pyhä- ja iltatyön järjestä-
minen paljon apua tarvitseville vanhuksille, lapsiperheiden tehostetun perhetyön 
järjestäminen sekä kotipalvelun ohjaustoiminnan kehittäminen (Lehtonen 1984, 
13–16). 

Tukipalvelut 

1980-luvulta lähtien tukipalveluilla (ateria-, pyykki-, siivous-, kauppa-, kuljetus-
palvelut) pyrittiin helpottamaan kodinhoitajien suurenevia työpaineita, jotka 
aiheutuivat uusien painopistealueiden synnyttämästä toiminnan määrällisestä 
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kasvusta.48 Tukipalvelut merkitsivät kodinhoitajien työn rationalisointia ja osit-
tamista, sillä tiettyjä kodinhoitoon kuuluvia töitä standardoitiin ja erotettiin eril-
lisiksi palveluiksi. Nämä tukipalvelut järjestettiin ostamalla palvelut yksityiseltä 
sektorilta tai kodinhoitajien sisäisin työjärjestelyin. Tukipalvelut helpottivat ko-
dinhoitajien kasvavaa työmäärää, mutta samalla kodinhoitajan antama kokonais-
valtainen hoito alkoi sirpaloitua. 

Tukipalvelujen vaara on liiallinen rationalisointi, joka tekee työn kiireiseksi ja 
ns. kenttätyöntekijän työn yksitoikkoiseksi (Lehtonen 1979, 57).

Työvuorotaulukko

Vuonna 1989 kodinhoitajat tulivat työaikalain piiriin. Säännöllinen työaika määri-
teltiin kahden tai neljän viikon jaksoissa. Näitä jaksoja varten tuli työnantajan laa-
tia etukäteen työvuorotaulukko. (Rintala 1994, 76–77.) Töiden jako ja työaikojen 
suunnittelu oli työnjohdon, johtavan kodinhoitajan tai pienissä kunnissa sosiaa-
lijohtajan tehtävä. Työvuorotaulukko oli tärkeä standardiaikaan siirtymisen väli-
ne. Samalla se oli myös työntekijöiden ajanhallinnan väline; se antoi työntekijöille 
mahdollisuuden suunnitella etukäteen tulevia töitään. Kodinhoitajat kokivat, että 
se helpotti työ- ja vapaa-ajan suunnittelua ja nosti kodinhoitajien elämän laatua 
(Rintala 1994, 77). 

1980-luvulla lopulla perinteinen perhetyö sai väistyä ja valtaosa kotipalvelu-
henkilöstön työpanoksesta kohdistui vanhustyöhön. Avohuollon keinoin hoidet-
tiin kodeissa yhä huonokuntoisempia vanhuksia. Samalla työtahti kiristyi (Rintala 
1994, 37). Uudet vaatimukset merkitsivät tarvetta uudenlaiseen koulutukseen, ja 
vuonna 1986 käynnistyi uudistettu kodinhoitajakoulutus, joka painottui kotipal-
veluun, vanhustenhuoltoon ja päihdehuoltoon. Koulutuksessa ei kuitenkaan huo-
mioitu riittävästi avohuollon vaatimuksia, ja koulutusta jouduttiin uudistamaan 
uudelleen 1990-luvulla. (Rintala 1994, 39.) Aikaa ennaltaehkäisevään työhön ja 
sosiaaliseen kanssakäymiseen asiakkaiden kanssa ei tahtonut riittää. Vaikka sosiaa-
lihuoltolain pohjalta yksi vanhustyön tavoite oli toimintakyvyn ylläpito, asiakkaan 
mukana olo työtehtävien tekemisessä olisi hidastanut työskentelyä. 

Kodinhoitajat kuvasivat sanonnalla ”avuttomuuteen avustaminen” työssä ole-
van kiireen seurauksia. Sen sijaan, että työntekijät tukisivat ihmisiä heidän jo-
kapäiväisessä elämässään ja tekisivät asioita yhdessä, kodinhoitajat tekevät asi-
oita asiakkaiden puolesta. (Simonen 1990, 157; suomennos A-LN.)

Kasvavissa työpaineissa vaihtuvuus alalla alkoi kasvaa. 

48 Rintalan (2003, 136) mukaan kodin ulkopuolella annettaviin tukipalveluihin, esi-
merkiksi ateriapalveluun, sisältyi myös ajatus, että niillä voidaan ratkaista kodin puut-
teellisesta varustetasosta johtuvia ongelmia. 
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Nyt tehdään välttämättömät työaputehtävät, jotta kotihoito on mahdollista 
(…) Tämän hetken pulma on siinä, ettei kodinhoitajan ja kotiavustajan työhön 
saada tekijöitä. Vakansseja ja sijaisuuksia on avoimena ja työntekijöiden vaih-
tuvuus on suuri. Tiedämme, että palvelujen tarve kasvaa. Mitä on tehtävissä? 
Mistä saadaan työvoimaa? (Söderman 1989, 24.)

1980-luvun lopussa sosiaali- ja terveyshallituksen vanhuspoliittisen projektin tu-
losten mukaan vanhustenhuollon palvelurakenne oli edelleen yksipuolinen; van-
hustenhuollon resursseista 70 % käytettiin laitoshoitoon ja avohuollon palveluista 
oli pulaa. Tutkimustulosten mukaan joka kolmas vanhainkotipaikka ja joka viides 
terveyskeskusten pitkäaikaishoitopaikka oli väärin kohdennettu ja 20 % laitok-
sissa olevista vanhuksista voisi riittävän kotiavun turvin asua omassa kodissaan. 
Selvityksen mukaan vanhusväestö sekä maaseudulla että kaupungeissa halusi asua 
omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja saada sinne tarvitsemansa palvelut. 
Laitoshoidon laskettiin tulevan kunnille kalliiksi, sillä laskelmien mukaan koto-
na annettava apu muodostui laitoshoitoa kalliimmaksi vasta, kun apua annettiin 
viikon jokaisena päivänä yli 5 tuntia. (Vaarama 1992.) 1990-luvun suureksi haas-
teeksi muotoutui näin laitosmaisen palvelujärjestelmän muuttaminen avohuolto-
painotteisemmaksi.

Kotipalvelu 1990-luvulla

1980-luvun lopulta lähtien valtion taloudellisten resurssien kasvu ei enää pysynyt 
kunnissa syntyneiden palvelujen kasvun vauhdissa. Valtio alkoi etsiä vaihtoehtoa, 
joka hidastaisi hyvinvointipalvelujen kasvua. Menetelmäksi valittiin paluu kun-
nallisen säästäväisyyden periaatteeseen, jonka hyvinvointivaltion valtionapujärjes-
telmät olivat aikanaan poistaneet. Mikäli kuntien palvelujen kasvua ei tuettaisi, 
kuntien olisi pakko kontrolloida tiukemmin omia menojaan. (Kröger 1997.)

1990-luvun alkuvuosia leimasi valtiontalouden velkaantuminen, taloudelli-
nen lama ja valtionosuusuudistus, joka toteutui vuonna 1993. Aikaisemmin val-
lalla ollut kuntien palveluiden yksityiskohtainen ohjaus ja valvonta sekä raskas 
valtion-osuus- ja suunnittelujärjestelmä lopetettiin valtionosuusuudistuksella 
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon – –1992). Tällöin kustannusperusteisista val-
tionosuuksista siirryttiin laskennallisiin valtionosuuksiin, valtion normiohjausta 
supistettiin ja kunnat saivat enemmän itsenäistä päätösvaltaa sosiaali- ja terveys-
politiikan kehittämiseen omien palvelutarpeidensa mukaan (Rintala 2003, 146). 
Kunnilla ei enää ollut velvollisuutta laatia viisivuotissuunnitelmia valtion viran-
omaisten vahvistettavaksi. Aiemmin valtionosuus oli perustunut vahvistettujen 
suunnitelmien mukaisiin kustannuksiin (menoperusteinen järjestelmä), joista 
valtion osalle tuli tietty osuus. Uudistuksen myötä kunnat saivat laskennalliset, 
kunnan asukasmäärän rakenteeseen perustuvat kuntakohtaiset valtionosuudet 
ns. könttäsummana. Suuri muutos oli se, että valtionosuus määräytyi tarvekri-
teerien, ei toteutuneen toiminnan perusteella. Kunnalla oli mahdollisuus käyttää 
saamansa varat haluamallaan tavalla. Uudistus mahdollisti paikallisten palvelu-
jen luomisen sekä myös palveluiden yksityistämisen ja kilpailuttamisen. (Paasi-
vaara 2003, 108–112.) 
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Valtionosuusuudistuksella valtio luopui kuntien ohjaamisesta yhtenäisen pal-
velujärjestelmän rakentamiseen ja hyväksyi samalla kuntakohtaisten erojen syn-
tymisen palveluiden tarjontaan. Julkusen (2004, 175–176) mukaan aikaisempi, 
menoihin perustuva järjestelmä suosi palveluiden laajentamista, kun taas uusi, 
laskennallinen valtionosuusjärjestelmä vaatii kunnilta harkintaa ja säästämistä: 
kuntien tuli supistaa palvelujaan uutta rahoitustilannetta vastaavaksi. Lailla siir-
rettiin kunnille enemmän vastuuta hyvinvointipalveluiden järjestämisestä ja to-
teutuksesta. 

Kunnissa syntyi paineita säästöihin kaikilla eri sektoreilla, myös vanhustenhuol-
lossa. Vanhuspolitiikan kehityslinjaksi muotoutui toimintastrateginen ajattelu, jon-
ka tavoitteena oli etsiä keinoja, joilla voitiin vastata niukkenevien resurssien ja van-
husten kasvavien palvelutarpeiden asettamiin vaatimuksiin (Paasivaara 2003, 106). 
Käytännössä tämä merkitsi toimintojen kohdentamista ja pyrkimystä eri sektorei-
den ja toimintojen yhä parempaan yhteensovittamiseen (ks. myös Metsola 1990). 
Kohdentamisella pyrittiin takaamaan palvelut kaikkein heikoimmassa asemassa 
oleville. Lama oli vaikuttanut kunnissa kotipalvelun toimintaan, kuten seuraava ko-
dinhoitajalehden lukijapalstalle lähetetty huumorilla sävytetty runo osoittaa:

Johtoporras säästöohjelman laati, mitä me siitä saatiin?
Säästää täytyy monella tapaa, ett on kaupungin talous vakaa.
Jättäkää autot talliin, on menty siihen malliin.
Pyörällä tee työmatkat, muuten voit saada hatkat.
Parempi vielä, jos kävellen kulet, kunhan ajoissa töihin tulet.
Lomien sijaisia emme saa, siksi toistenkin työt meille jaa.
Kyllä töitä kovasti riittää, emme taida johtoa kiittää.
Vanhuspuoltakin täytyy muistaa, luutut ja harjat siellä huiskaa.
Mummot ja ukit täytyy kylpyyn viedä, emmehän likaisuutta siedä.
Koulutukseen emme pääse juuri, kun on menossa säästökuuri.
Parempi tyhmä ja tarkka, kun vain säästyy markka.
Huumorilla täytyy vaan kestää, katastrofi  näin estää. (...)
(Lukijan palsta 1991, 22.)

Tavoitteena itseohjautuva ryhmätyö

Vuonna 1990 valmistui Sosiaalihallituksen kotipalvelun nykytilaa ja kehittämistä 
selvittävän työryhmän muistio (Metsola 1990). Työryhmän yhtenä painopisteenä 
oli kotipalvelutoiminnan järjestäminen ja kohdentaminen sekä palvelujen yhteen-
sovittaminen. Työryhmä ehdotti, että julkiset palvelut tulisi taata niitä eniten tar-
vitseville ja palvelut tulisi organisoida alueellisesti itseohjautuviksi ryhmiksi, jotka 
ottavat vastuun alueen kotipalvelujen tuottamisesta. Työryhmä ehdotti myös sosi-
aali- ja terveydenhuollon organisaatioiden yhdistämistä kotihoidoksi49 ja suositteli 
yhteistyövälineiksi ja henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaisen käytön takaami-

49 Kotihoidon työnjako ja hallinnollinen organisointi on osoittautunut kunnissa on-
gelmalliseksi. Terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja apuhoitajat työskente-
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seksi hoito- ja palvelusuunnitelmien50 (HPS) laatimista. Hoito- ja palvelusuun-
nitelmassa määriteltäisiin kodinhoitajien ja yhteistyöryhmien (terveydenhoitajat, 
omaiset, vapaaehtoistyöntekijät) asiakkaan luona suorittamat tehtävät. 

Suosituksen mukaan sektoroituneesta ja osittuneesta työtavasta tulisi edetä yh-
teiseen työskentelyyn. 

(...) sektoroituneesta ja osittuneesta työtavasta luovutaan, palvelut organisoi-
daan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, yksilötyön asemesta toimitaan yhdessä, 
asiakas nähdään voimavarana sekä oman hoitonsa toteuttamisessa että palve-
luja kehitettäessä (Metsola 1990, 20).

Ehdotuksen mukaan tähän päästäisiin alueellistamalla palvelut. Eri koulutuksen 
saaneet henkilöt toimisivat yhdessä jakaen työt tarkoituksenmukaisesti. Pyrkimys 
oli moniammatillisen yhteistyön kehittäminen kunnissa.51 

Sosiaalihallituksen työryhmä esitti myös kotipalvelun maksujen muuttamista 
tuntimaksusta kuukausimaksuksi. Kodinhoitomaksu määriteltäisiin vähintään 
kerran viikossa apua tarvitsevalle kuukausimaksuksi, jonka perusteena olisivat 
verotuksen mukaiset tulot ja hoidon tarve. Käytössä olisi myös kiinteä, yksittäi-
nen kertakäyntimaksu. Uusi kuukausimaksuun perustuva malli otettiin käyttöön 
vuonna 1994. 

Avohuollon kehittäminen kulminoitui kotipalvelun laajentamis- ja monipuo-
listamistarpeisiin. Tämä edellytti kotipalveluhenkilöstön määrän lisäämistä uu-
distetun koulutuksen avulla. Uudenmuotoinen koulutus aloitettiin vuonna 1992. 
Tällöin lakkautettiin monien muiden tutkintojen ohella myös kodinhoitajan, ko-
tiavustajan ja perushoitajan tutkinnot ja tilalle tuli uusi lähihoitajan tutkinto. Lä-

levät kotisairaanhoidossa, kun taas kodinhoitajat ja kotiavustajat sekä kotipalvelussa 
työskentelevät lähihoitajat kuuluvat sosiaalitoimeen. Yhdistetty kotihoito vaatii yh-
teistyötä, työnjakoa ja hallinnollista organisointia. Kilpailua työnjaosta ja toimintojen 
johtamisesta on aiheuttanut myös se, että kotihoidon työntekijöiden ammatti- ja etu-
järjestöt (Tehy, SuPer ja Suomen terveydenhoitajaliitto) eivät ole päässeet keskinäiseen 
yhteisymmärrykseen kotihoidon työnjaosta. (Wrede & Henriksson 2004, 210–234.) 
Myös useimmissa Euroopan Unionin maissa kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat eri 
organisaatiossa; kotipalvelu kuuluu sosiaalipalveluihin ja kotisairaanhoito terveyspal-
veluihin. Näiden kahden palvelumuodon toimintojen välillä on kulttuurisia eroja ja 
yhtenä kehityssuuntana Euroopassa on yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen näi-
den palvelumuotojen välillä. (Kerkstra & Hutten 1998, 48–49.)
50 Hoito- ja palvelusuunnitelma otettiin valtakunnallisesti käyttöön vuonna 1993 
(Seppänen 1996, 17).
51 Alueellisen, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen kunnissa etsi suuntaansa ja 
luontevaa toteutustapaa monissa kunnissa koko 1990-luvun. Seppäsen (1996) kysely-
tutkimuksessa 55 kunnan kodinhoitajille ja kotiavustajille vastaajista joka neljäs (28%) 
oli sitä mieltä, että yhteistyö oli säännöllistä ja yhteisistä pelisäännöistä oli sovittu (Sep-
pänen 1996, 18; ks. myös yhteistyön opettelusta Sarola & Meriläinen 1989; moniam-
matillista yhteistyötä koskevista käsitystyypeistä Launis 1994; tämän päivän yhteistyön 
ongelmista Tenkanen 2003). 
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hihoitajan tutkinto on laaja-alainen, kolmivuotinen (2001) tutkinto, joka antaa 
perusosaamisen eri ikäisten ihmisten auttamistehtäviin sosiaali- ja terveysalalla, 
kodeissa ja laitoksissa. Opintojen loppupuolella lähihoitajaopiskelija voi suuntau-
tua valitsemalleen erityisalalle, joista yksi on vanhustyö (40 ovh). (Lähihoitajan 
tutkinto 2001.) Koulutuksessa painotetaan moniammatillisten yhteistyötaitojen 
kehittämistä jo opiskeluvaiheessa (ks. Mäkinen, Niinistö, Salminen & Karjalainen 
1993, 32–117). Koulutuspaikkoja lisättiin 1990-luvulla runsaasti.52 

Palvelurakennemuutos

Vanhuspalveluiden rakennemuutosta on Suomessa tavoiteltu jo 1980-luvun lopul-
ta lähtien. 1980-luvulla rakennemuutoksen perustelut olivat ideologisia: vanhuk-
sille haluttiin tarjota mahdollisuus asua omassa kodissaan mahdollisimman pit-
kään ja taata heille tarvittavat palvelut. 1990-luvun alun lamavuosina tavoitteena 
oli myös toiminnan taloudellisuus. (Vaarama & Lehto 1996, 39.) 

Vuosina 1988–1994 kuntien järjestämä kodinhoitoapu vanhuksille oli supis-
tunut lähes kolmanneksen (27 %). Samalla kun kotipalvelua saavien asiakkaiden 
määrä vähentyi, asiakaskäynnit lisääntyivät yli kolmanneksella (38 %). (Vaarama 
& Lehto 1996, 41–42.) Tämä kuvastanee sitä, että kotona asuvat vanhukset olivat 
huonokuntoisia ja tarvitsivat enemmän apua. Vanhusten pitkäaikaishoidossa ta-
pahtui samaan aikaan rakennemuutos: asiakasmäärät laskivat voimakkaasti var-
sinkin somaattisen erikoissairaanhoidon pitkäaikaishoidossa, perusterveydenhuol-
lon pitkäaikaishoidossa ja psykiatristen sairaaloiden pitkäaikaishoidossa. Samaan 
aikaan kuntien järjestämä vanhusten palveluasuminen lisääntyi voimakkaasti (107 
%). (Vaarama & Lehto 1996, 44.) Suuntaus kunnissa näytti lamavuosien aikana 
olevan palvelurakenneuudistuksen suuntainen, pois laitoshoidosta kohti kodin-
omaista asumista palvelutalossa tai vanhuksen omassa kodissa. 

Vuosien 1993–1996 sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa suunnitel-
missa keskeiseksi kehittämisalueeksi nimettiin palvelurakennemuutos (ks. Viialai-
nen & Lehto 1996). Tavoitteena oli kehittää sellaisia avohuollon palveluja, joiden 
avulla voitaisiin ehkäistä pysyvään laitoshoitoon joutumista ja luoda edellytykset 
mahdollisimman pitkään kotona asumiselle. Kunnissa kotipalvelun tarjontaa py-
rittiin kohdentamaa entistä enemmän kotona asuvien vanhusten hoitoon. 

Kodinhoitajalehdessä (KHL 3/95) julkaistiin vuonna 1995 yhdistyksen antama 
julkilausuma, jossa järjestö otti kantaa palvelurakenteen muutokseen. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnitelmissa vuosille 1995–1998 oli tavoitteena, että vähin-
tään 90 % kunnan 75-vuotiaista asukkaista asuisi kotona ja suoriutuisi päivittäi-
sistä toimista tarvittaessa sopivien avohuollon palvelujen avulla. Palvelurakenteen 

52 Kotipalvelun esimiestehtävissä työskentelevät johtavat kodinhoitajat, kotipalve-
luohjaajat tai sosiaaliohjaajat. Johtavat kodinhoitajat ja kotipalveluohjaajat ovat perus-
koulutukseltaan kodinhoitajia. (Metsola 1990, 21.) Sosiaaliohjaajan tutkinto muuttui 
vuonna 1998 sosiaalialan opistotutkinnoksi, joka vuonna 1999 muunnettiin sosiaali- ja 
terveysalan AMK-tutkinnoksi. Vuonna 2000 tutkinnon nimeksi tuli Sosionomi AMK 
(ks. opiskeluvaatimuksista Sosionomin AMK tutkinto 2005).
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muutos koski paitsi vanhuksia myös muita väestöryhmiä, esimerkiksi psykiatri-
sia potilaita ja kehitysvammaisia. Julkilausuman mukaan ensimmäinen edellytys 
laadukkaan palvelun turvaamiseksi oli henkilöstömäärän lisääminen kotipalvelun 
kysyntää vastaavaksi. Toinen edellytys oli sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön 
joustava käyttö: sektoriajattelusta tuli luopua ja joustavien toimenkuvien avulla 
henkilöstön tuli olla mahdollista siirtyä työtehtävästä toiseen. (Julkilausuma KHL 
3/95, 26.) Kuin rohkaisuksi moniammatilliseen yhteistyöhön lehden palstoilla esi-
teltiin ajoittain kirjoituksia moniammatillisista yhteistyöprojekteista ja uudenlai-
sista toimintamalleista (ks. Järvinen 1996, 23; Tanninen 1998, 10–11).

Vanhusasiakkaiden kunnon huonontumisen seurauksena työhön alkoi tulla 
yhä enemmän hoidollisia elementtejä, johon uusiutuneella koulutuksella ja tarvit-
tavalla lisäkoulutuksella pyrittiin vastaamaan. Vanhusten osuus asiakaskunnasta 
kasvoi ja vanhukset tarvitsivat yhä enemmän hoidollista apua.

On jouduttu lopettamaan siivouspalvelu ja painottumaan lähes tulkoon las-
tensuojelutyöhön ja vanhusten hoitoon. Käydään vanhuksilla jopa viisi kertaa 
päivässä, jotta selvittäisiin kotona, kun tuo laitoshoito on niin kallista. Kuusi 
tuntia päivässä kotiin annettu apu kun jää vielä kuulemma halvemmaksi kuin 
laitoshoito. (Tämä lama-ajan Suomi, KHL 4/1993, 8.)

Lapsiperheiden ongelmat tiedostettiin ja Kodinhoitaja-lehdessä toivottiin lisää re-
sursseja lapsiperheiden hoitoon (ks. esim. Vuorinen 1994, 3; Julkilausuma KHL 
6/1995, 12; Vuorinen 1996, 3). 

Avohoitoon kohdistuneiden vaatimusten koettiin johtaneen kodinhoitajien 
kohdalla työpaineen ja vastuun kasvamiseen liian suureksi. Tämän seuraukse-
na sairastelu oli lisääntynyt ja työmotivaatio vähentynyt. (Laamanen, Kalland & 
Hyppölä 1996, 24–26.) Vuonna 1998 yhdistyksen julkilausumassa todettiin, että 
kunnissa toteutetut säästötoimet ovat johtaneet virkojen täyttämättä jättämisiin, 
sijaiskieltoihin ja pakkolomiin. Työssä oleva henkilöstö joutui jatkuvasti suoriutu-
maan yhä suuremmista työmääristä. Kiire, lisääntynyt vastuu ja tunne oman am-
mattitaidon riittävyydestä aiheuttivat stressiä ja uupumusta. Apua ei osattu hakea 
tai sitä ei saatu ajoissa, ja seurauksena oli usein pitkiä sairaslomia. (Julkilausuma 
KHA 3/1998, 12.) 

1990-luvun vanhuspolitiikassa korostettiin myös ei-ammatillista yhteisvastuul-
lisuutta lähipalvelujen kehittämisessä. Tällä tarkoitettiin vapaaehtoistyön, järjestö-
toiminnan ja omaisten mukaan ottamista vanhusten palveluverkostoon. Valtion 
ei yksinään katsottu vastaavan vanhusten hoidon järjestelystä, vaan epävirallisen 
(perhe), puolivirallisen (vapaaehtoistyö) ja markkinatahon (kaupalliset palvelut) 
toivottiin täydentävän palveluja. Samalla kuntien itsehallintoa vahvistettiin ja kun-
nallinen päätöksenteko voimistui. 

Kotipalvelun saatavuus vuosikymmenen lopulla 

Vuosina 1990–2000 kodinhoitoapua saavien asiakkaiden määrä laski 34 %. Lama-
vuosina 1990–1995 tehtiin suurimmat supistukset, mutta senkin jälkeen kehitys 
on ollut laskeva. Tukipalveluiden osuus laski vuosina 1990–1995 hieman, mut-
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ta vuosina 1995–2000 se nousi vajaat seitsemän prosenttia. Omaishoidon tuella 
hoidettujen asiakkaiden määrä sen sijaan kasvoi koko 1990-luvun. Vuosina 1995–
2000 kasvu oli peräti 27 %. (Vaarama, Voutilainen & Kauppinen 2002, 76–105.) 
Valtakunnallisen selvityksen mukaan vuonna 2002 omaishoidon avulla säästettiin 
11 400 laitospaikkaa (Vaarama, Voutilainen & Manninen 2003). Vaikuttaa siis siltä, 
että avopalveluiden painotus on ollut laman jälkeen kunnille edullisissa tukipalve-
luissa sekä omaishoidon tuen laajentamisessa 

Vielä vuonna 1999 suurimman asiakasryhmän kotihoidossa53 muodostivat asi-
akkaat, joiden luona käytiin 4–8 kertaa kuukaudessa. Tämä asiakasryhmä on kui-
tenkin pienentynyt voimakkaasti (24 % vuodesta 1995 vuoteen 1999). Sen sijaan 
lähes 40 % kasvua on asiakasryhmässä, jonka luona käydään yli 41 kertaa kuu-
kaudessa eli keskimäärin 10 käyntiä viikossa. Tämäkin kuvastaa sitä, että kotona 
hoidettavat ovat huonokuntoisia ja tarvitsevat jopa useampia käyntejä päivässä. 
(Vaarama ym. 2002, 87.)

Kotipalvelussa on tällä hetkellä henkilökuntapula. Kotipalveluhenkilöstön lisä-
tarve vaihtelee 3 600–5 800 uuden työntekijän välillä sen mukaan, pyritäänkö 25 
vai 30 % kattavuuteen yli 75-vuotiaasta väestöstä (Vaarama ym. 2002, 94; Vaara-
ma, Luomahaara, Peiponen & Voutilainen 2001). Järjestöjen ja yksityisten palve-
lun tuottajien määrä on Suomessa kasvamassa ja yksityiset palveluntuottajat tuot-
tavat 24 % kaikesta kotipalvelusta. Kunnat ostavat kuitenkin vain neljä prosenttia 
kodinhoitoavusta yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Eniten yksityisiä palveluja 
käyttävät alle 70-vuotiaat korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset henkilöt. Yksityinen 
tarjonta ei siis tällä hetkellä merkittävästi kompensoi julkisen sektorin palveluva-
jetta. (Vaarama ym. 2002, 93–100.)

Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus on jatkuvasti heikentynyt. 1990-luvulla 
kotipalvelun vähentäminen on johtanut siihen, että lapsiperheet saavat kotipal-
velua vasta, kun tilanne perheessä on kriisiytynyt. Kymmenen vuotta sitten lähes 
60 000 lapsiperhettä sai kotipalveluapua, mutta vuonna 1999 enää 20 000. Koska 
tarpeen ei ole katsottu vähentyneen, on palvelujen saanti lapsiperheillä selkeästi 
huonontunut. (Taskinen 2002, 71–72.) Keskityn tässä tutkimuksessa vanhusasi-
akkaiden kotipalvelun tutkimiseen. Perustelen tätä sillä, että yhtäältä Malmilassa 
ei tutkimusajankohtana ollut säännöllisessä hoidossa yhtään lapsiperhettä ja toi-
saalta lapsiperheiden asema kunnallisessa kotipalvelussa on suuri kokonaisuus ja 
tarvitsee oman tutkimuksensa. 

Kotipalvelutyön organisointi 

On melko vähän tutkittua tietoa siitä, miten kotipalvelutyö oli 1990-luvulla orga-
nisoitu. Vuosikymmenen alussa Kotipalvelun sisällön kehittämisprojektin loppu-
raportissa Lehtonen ym. (1991) kirjoittivat projektin alkutilanteesta:

53 Kotihoitokäynnit sisältävät kotisairaanhoidon ja kotipalvelun työntekijöiden teke-
mät asiakaskäynnit. 
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Pirstotut tehtävä- ja toimenkuvat, tarkat reviirirajat eri työntekijäryhmien vä-
lillä sekä esimiesten vahvaan määräys- ja auktoriteettiasemaan perustuvat oh-
jauskäytännöt ovat muovanneet kotipalvelutyöstä ulkoaohjautuvaa toimintaa, 
jossa työntekijät tekevät työnsä asiakkaan luona esimiehen käskyn mukaisesti. 
(Lehtonen ym. 1991, 11.)

Kotipalvelun johto oli keskittynyt johtavalle kodinhoitajalle, joka ohjasi alaisi-
aan byrokraattisen keskitetyn hallintomallin mukaan. Työmääräykset kulkivat 
hänen kauttaan. (Lehtonen ym. 1991, 21.) 

Kun tieto kulki asiakkaalta esimiehelle ja esimies antoi kodinhoitajille ohjeet 
siitä, mitä tehdään, jäi kodinhoitajan työ pelkäksi suorittavaksi työksi. Työ oli 
siivousta, leipomista ja tehtäviä, jotka kaikki eivät välttämättä vastanneet asiak-
kaan tarpeita. Työntekijän tehtävänä ei ollut ajatella. Hän teki vain sen, mitä oli 
käsketty. (Lehtonen ym. 1991, 22.)

Kodinhoitajalehdessä oli samoihin aikoihin kirjoitus kodinhoitajan työstä: 

Tänään kodinhoitajat kilpailevat kellon kanssa: päivään on mahduttava monta 
avun tarvitsijaa. Nykyinen kodinhoitajan työn organisointi onkin merkinnyt 
työn osittumista. Kun kiire painaa päälle, kodinhoitaja voi käyttää vain osan 
ammattitaidostaan työkohteessa. (Simonen 1991, 13.)

Sitaatit luovat kuvaa rationalisoidusta kotipalvelutyöstä. Työt tulivat kodinhoitajil-
le esimiehen kautta, ja esimies antoi ohjeet, mitä kunkin asiakkaan luona tehtiin. 
”Työntekijän tehtävänä ei ollut ajatella. Hän teki vain sen, mitä oli käsketty” (Lehto-
nen ym. 1991, 22). Lausuma tuo eittämättä mieleen rationalisoidun lukuhihnatyön. 
Kodinhoitajalehden sitaatti kertoo ajan kiinnittymisestä kotipalvelutyöhön. Se tuo 
myös esiin huolen työn osittumiseen liittyvästä ammattitaidon kapeutumisesta. 

Kaiken taustalla näyttäisi olleen työn kohteen muutos. Työ oli muuttunut ko-
konaisvaltaisesta lapsiperheiden hoidosta vanhusasiakkaiden hoidoksi. Työpäivä 
sisälsi useita asiakaskäyntejä, jolloin kodinhoitajan oli pakko seurata ajan kulua ja 
sovittaa työtehtävät käytettävissä olevan ajan mukaan. Tukipalveluilla työtä ratio-
nalisoitiin ja samalla tehtäväkenttä entisestään kapeutui. Kohteen kapeutuminen 
merkitsi aiemman kokonaisvaltaisen työn osittamista nopeiksi aikataulutetuiksi 
käynneiksi asiakkaiden luona. Toimintaa ohjasivat esimiehen jakamat asiakas-
käynnit sekä hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritetyt tehtävät. 

Työtä aikataulutti esimiehen (johtava kodinhoitaja tai sosiaalijohtaja) laatima 
työlista ja siinä määritellyt tehtävät. Työlista siinä määriteltyine asiakaskäynteineen 
merkitsi työnantajan luomaa normatiivisen ajan määritystä: työntekijän tuli jakaa 
työaikansa työvuorolistassa annettujen työtehtävien ja aikarakenteiden mukaan. 
Nämä kuvastavat rationalisoidun työtavan piirteitä, jolloin työtehtäville on määri-
telty niihin tarvittava aika. Mikäli työtehtäviä oli käytettävään aikaan nähden liian 
paljon, syntyi jännite työntekijän realistiseksi kokeman ja työnantajan määrittä-
män normatiivisen ajan välille. Mitä kauemmaksi työnantajan normatiivinen aika 
ja työntekijän realistiseksi kokema aika etääntyvät, sitä suurempi on jännite ja siitä 
syntyvä kiire kodinhoitajan työssä. 
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5.3 Humanisoitu työ kotipalvelussa

Itseohjautuva alueellinen ryhmätyö oli asetettu kotipalvelutyön kehittämisen ta-
voitteeksi 1990-luvun alussa (Metsola 1990). Edellä esitetyn kotipalvelutyön sisäl-
lön kehittämisprojektin loppuraportin (Lehtonen ym. 1991) mukaan tutkimus-
kohteiden kotipalvelutyössä ”päästiin hyvään alkuun” siirtymisessä alueelliseen 
ryhmätyöskentelyyn.54 Ryhmätyöskentely lisäsi raportin mukaan työntekijöiden 
itseohjautuvuutta sekä vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia ja paransi sitä 
kautta työmotivaatiota. Tutkijoiden mukaan työ muuttui luonteeltaan suoritta-
vasta työstä ymmärtäväksi työksi. Johtavan kodinhoitajan merkitys työmääräysten 
antajana ja käskijänä pieneni. (Lehtonen ym. 1991, 77–86.) 

Työntekijät pitivät hyvänä sitä, että he saivat itse suunnitella ajankäytön kunkin 
asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan ja työskennellä tarvittaessa pareittain 
raskaissa paikoissa (emt., 81).

Myös Kodinhoitajalehdessä esiteltiin kokemuksia ryhmätyöstä. Erään johtavan 
kodinhoitajan seminaarityön aiheena oli ”Ryhmätyö kotipalvelun työmuotona”. 
Itseohjautuva kodinhoitajaryhmä päätti itsenäisesti asiakkaiden hoidoista ja tar-
vittaessa lisäsi tai vähensi käyntimääriä. Ryhmätyön tavoitteena kotipalvelussa oli 
työviihtyvyyden ja työmotivaation lisääminen. Ryhmä kokoontui 3–5 kertaa vii-
kossa työnjako- ja suunnittelutehtäviä varten. Kukin ryhmäläinen oli vuorollaan 
ryhmän vetäjä, jonka vastuulla oli töiden jako. Kotipalveluohjaajan tehtävänä oli 
työnjohdollisesti edelleen ottaa vastaan asiakastilaukset, tehdä ensikäynti asiak-
kaan luo, määritellä maksuluokat ja tarvittaessa lopettaa hoito. Hän oli ryhmä-
työntekijöiden työnjohtaja, jonka kautta työt tulivat ryhmään. Asiakkaat pitivät 
ryhmätyössä siitä, että huolimatta lomapäivistä tuttu työntekijä tuli käymään. Ko-
dinhoitajat kokivat ryhmätyön etuina muun muassa sen, että ryhmältä sai tukea 
vaikeissa työtilanteissa ja työmenetelmät muuttuivat tavoitteellisemmiksi. He ko-
kivat myös, että työn mielekkyys lisääntyi, kun huomasi, miten oman työn suun-
nittelu ja kehittäminen vaikutti siihen, miten avuntarpeeseen pystyi vastaamaan. 
Myös tehtävät ja työnjako selkiintyivät ryhmätyössä. Helppoja ja raskaita työkoh-
teita voi vuorotella ja tasata näin työn kuormitushuippuja. Asiakkaiden avuntarve 
tunnettiin ja käyntejä voitiin itse mukauttaa tarpeiden mukaan. (Wiljanen 1989, 
11–15, ks. myös Sarola & Meriläinen 1989; Viitala 1990a.) 

Itseohjautuvan ryhmän työn kohteeksi muodostui siis kotipalveluasiakkaiden 
ohella ryhmän töiden organisointi, käyntimääristä ja käyntien sisällöstä sopimi-
nen. Töiden organisointi, työvuorotaulukon laadinta ja käyntimääristä sopimi-
nen olivat työnantajan kodinhoitajaryhmälle delegoimia ajankäytön kontrollin 
välineitä, joiden avulla työntekijöillä oli mahdollisuus olla vaikuttamassa myös 
normaaliajan muodostumiseen. Työnantajan määrittämä normatiivinen aika 
määrittyi edelleen asiakkaiden ja työtehtävien kokonaismäärän mukaan, mutta 

54 Myös Silva Tedre pohtiessaan työntekijöiden työkäytäntöjä tuo esiin, että aiemmin 
työntekijät toimivat kotipalvelussa yksin, erillään toisistaan, mutta nykyisin he työs-
kentelevät usein itseohjautuvana ryhmänä. (Tedre 1999, 137–138).
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humanisoidussa työssä kodinhoitajaryhmällä oli käytössään enemmän välineitä 
vaikuttaa ajankäyttöön ja realistiseksi kokemansa ajan tavoittamiseen. 

Yksittäisellä kodinhoitajalla oli mahdollisuus määrittää asiakaskäynnin teke-
miseen tarvittava aika saamiensa asiakasmäärien puitteissa. Hänellä oli paremmat 
mahdollisuudet yksilöllisesti huomioida asiakkaan tarpeet ja vaikuttaa käyntien 
sisältöön ja tarvittaessa muuttaa niitä. 

Vaikka välillä on kirreetäkin niin siinä on se justiinsa, että kun tuuaan tai käs-
ketään nin siinä on paljon erilainen maku. Siinä voi vähän vaikka tiukemmin 
tehä listaansa, ku sie oot sen ninku ite vappaaehtoisesti sottaillut. (Sarola & 
Meriläinen 1989, 97.)

5.4 Viitteitä jälkitayloristisista organisaatiomuodoista kotipalvelussa

Kotihoidon ammattilaiset -lehden palstoilla oli 1990-luvun loppupuolella kirjoi-
tuksia, joissa työntekijät olivat aktiivisesti kehittämässä omaa työtään. Niissä py-
rittiin lisäämään moniammatillista, verkostomaista toimintaa ja etsimään uuden-
laisia ratkaisuja arkipäivän ongelmiin.

Prosessien kehittämistä 

Esimerkkinä voidaan mainita Raahen kaupungin kotipalvelussa toteutettu työn 
kehittämiseen ja sitä kautta työntekijöiden työssä jaksamiseen liittyvä hanke. Läh-
tökohtana oli havainto, että yli puolet kotipalvelun työntekijöistä oli kuntoutuksen 
tarpeessa. Yksilöiden työkyvyn lisäksi haluttiin korostaa erityisesti yhteistä työn 
kehittämistä. (Työn kehittäminen paremman työkyvyn perusta 1996.)

Raahelaiset ryhtyivät tutkimaan omaa työtään. He etsivät siitä sellaisia kohtia, 
joihin vaikuttamalla he itse voivat parantaa työn laatua ja vähentää työn rasit-
tavuutta. (…) Paitsi, että he ryhtyivät yhdessä päivittäin pohtimaan työhön liit-
tyviä pulmia ja ratkomaan niitä jaksamisen kannalta, he joutuivat entistä enem-
män ja vastuullisemmin suunnittelemaan oman alueensa kotipalvelutarvetta ja 
toteuttamista. Työstä tuli vaativampaa, mutta myös taidot ja mahdollisuudet 
vaikuttaa työhön kehittyivät. (…) Muutosvaihe oli raskas ja ehkä yllättävän-
kin hidas. Tarkoituksena ei ollutkaan kertauudistus, vaan jatkuva muutoksen 
valmiuksien kehittäminen. Myös meidän johdon oli hyvä todeta, että työnte-
kijöillä on valmiuksia ja tarve kehittää omaa työtään. (...) Asiakkaiden tarpeet 
vaativat palvelujärjestelmältä moniäänisyyttä ja yhteistyötä. (emt., 22.)

Kirjoituksessa todettiin edelleen, että pelkällä kotipalvelutyön kehittämisellä oli 
rajansa. Voidakseen jatkossa kehittyä työntekijöiden tulee opetella tekemään entis-
tä joustavammin oman perinteisen työnjaon ylittävää yhteistyötä. (emt., 23.)

Työn kohde laajeni kotipalveluasiakkaista oman työn kehittämiseen, oman
alueen kotipalvelutarpeen arviointiin ja toteuttamiseen sekä yhteistyöksi eri ta-
hojen kanssa. Kyseessä ei ollut pelkästään työn sisäinen organisointi ja järjestely, 
vaan mahdollisuus vaikuttaa oman työn kehittämiseen ja sitä kautta työssä jaksa-
miseen. 
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Räätälöityä yhteistyötä

Toinen esimerkki on kodinhoitajan kirjoitus moniammatillisesta yhteistyöhank-
keesta, jossa tietylle asiakasryhmälle räätälöitiin yhteistyössä uudenlainen toimin-
tamalli.

Me täällä Vaasassa heräsimme tämän tosiasian edessä, että perhetyö on kuivu-
massa kasaan. Aloimme toimia. Perustimme projektiryhmän yhdessä sosiaa-
lityöntekijöiden ja lastensuojelun kanssa ja yhdessä laadimme vuoden aikana 
yhteisenä lopputuloksena tehostetun perhetyön mallin, jonka mukaan voimme 
tehdä paikallistasolla yhteistyössä sosiaalipuolen kanssa tätä arvokasta, antoisaa 
ja joskus raskastakin työtä. (…) Me 18 työntekijää ja reipashenkinen ohjaaja 
olemme tyytyväisiä, että saamme olla mukana auttamassa ja tukemassa tämän 
päivän vaikeuksissa olevia perheitä. (Järvinen 1996, 23.)

Tässä esimerkissä työn kohde näytti laajenevan yhden asiakasryhmän, lapsiper-
heiden, erityistarpeiden tunnistamiseen ja tehostettuun moniammatilliseen yh-
teistyöhön. Kodinhoitajien yhteistyökumppaneina olivat sosiaalityöntekijät ja 
lastensuojeluviranomaiset. Tuloksena oli yhdessä kehitelty tietylle asiakasryhmälle 
räätälöity uusi toimintatapa, tehostettu perhetyön malli. 

Yhteiskehittelyn ituja

Nuorehko vammaisasiakas avasi Kodinhoitaja-lehden kirjoituksessa ”Maria Mar-
tan edelle” kotipalvelutilanteeseen asiakkaan näkökulman. 

Voisiko avustustyötä tekevän rooli käsittää myös toisenlaisia sisältöjä, niin että 
tiskit joskus unohtuisivat ja enemmän kuultaisiin sitä, mitä avustettava itse 
tahtoo. (…) Kodinhoitajan tai kotiavustajan tärkein tehtävä olisi antaa aikaan-
sa vammaisen ihmisen käyttöön ja jättää sitten ihmisen itsensä päätettäväksi, 
mitä tämä tällä ajalla tahtoo tehdä. Hyvä hoito on myös sitä, että käydään yh-
dessä kirjastossa tai kampaajalla. Parasta apua voi antaa myös kuuntelemalla. 
Tärkeintä lienee se, mitä asiakas itse haluaa tai pyytää, ei se, mitä byrokratia tai 
viranomaiset odottavat hänen haluavan. (Maria Martan edelle 1993.)

Nuori vammaisasiakas halusi työntekijän aikaa, ei välttämättä aina ennalta sovit-
tuja palveluja. Hän halusi olla oman elämänsä subjekti ja toimia kulloistenkin tar-
peidensa mukaan. Yhteiskehittelyn tapaan kodinhoitajan ja asiakkaan yhteisenä 
toiminnan kohteena olisivat tällöin annettavat palvelut, joita yhdessä voitaisiin 
suunnitella ja varioida. 

Edellä kuvatut toimintatavat ovat ituja uudenlaisille jälkitayloristisia organisaa-
tiomuotoja muistuttaville toimintamalleille. Tyypillistä niille on, että työn kohde 
laajenee asiakkaan hoidosta työn kehittämiseen ja moniammatilliseen yhteistyö-
hön. Yhteiskehittelyssä myös asiakkaan rooli muuttuu, hänestä tulee työntekijän 
yhteistyökumppani, ja asiakkaan ja työntekijän yhteiseksi työn kohteeksi muodos-
tuvat annettavat palvelut. 
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Uusiin organisaatiomuotoihin liittyy työntekijöiden osallistuminen työn ke-
hittämiseen. Normaaliaika sisältää sekä työn tekemiseen tarvittavaa tuotantoaikaa 
että työn kehittämiseen käytettävää kehittämisaikaa. Tuotantoajan ja kehittämis-
ajan yhteensovittamisesta syntyy uudenlainen ajanhallinnan jännite. Kotipalvelu-
työssä tämä jännite kulminoituu asiakaskunnan huonokuntoisuuteen: töitä ei voi 
siirtää seuraavaan päivään, vaan kaikki asiakkaat on hoidettava.

Kevyttuotannolle on tyypillistä normatiivisen ajan ja realistiseksi koetun ajan 
nopea vaihtelu; normatiivinen aika ja realistiseksi koettu aika voivat lähentyä ja 
etääntyä toisistaan hyvin nopeasti. Työssä on lyhytsyklisiä nopean tuotannon vai-
heita ja rauhallisempia pitempiä tuotantojaksoja. Kotipalvelun asiakaskunnassa 
tämä merkitsee yhtäältä asiakkaan tarpeisiin liittyviä samanlaisina toistuvia hoito-
käytäntöjä ja toisaalta nopeita toiminnan vaihteluita esimerkiksi asiakkaan muut-
tuneen terveydentilan takia. 

5.5 Yhteenvetoa kotipalvelutyön muutoksesta Suomessa

Etsin tässä luvussa vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Mitä historial-
lisia kehitystyyppejä voidaan löytää kodinhoitajien työstä Suomessa. 

Kotipalvelutyössä on nähtävissä saman tapainen kehityskaari kuin teollisessa 
työssä (Niemelä 2001). Toiminnan kohteen muutos on tässä kehityskaaressa ollut 
ratkaiseva. Käsityömäisessä työssä kotipalvelutyön varhaisvuosina toiminnan koh-
de oli kokonaisvaltainen kodinhoito, perheenjäsenten avustaminen ja tarvittaessa 
myös karjasta huolehtiminen. Toiminnan kohteena oli ikään kuin kokonainen tuo-
te, kodista ja perheestä huolehtiminen. Työt tehtiin vuorokauden syklin mukaan. 

Lapsiperheiden vähetessä vanhusten määrä asiakaskunnassa alkoi nousta. Hoi-
totarpeiden kasvaessa toiminta alkoi sirpaloitua: tukipalveluilla toimintaa rationa-
lisoitiin ja kotipalvelutyöntekijöiden työtehtävät toistuivat hoito- ja palvelusuun-
nitelman mukaisina, ikään kuin standardoituina palveluina. Ajankäyttö muuttui. 
Työhön tuli aikataulutus. Palvelujen maksatuskäytännön seurauksena asiakas 
maksoi vain käytetyistä työtunneista ja ”täysipainoisesta” tekemisestä, ja hän saat-
toi valvoa tarkasti kellon kanssa kodinhoitajan työskentelyä. Näin aika ja työtehtä-
vät kiinnittyivät myös asiakkaan suorittamaan valvontaan. Samoin kuin teollisessa 
työssä aika kiteytyi myös kotipalvelussa työvälineisiin, lähinnä työlistaan, joista 
tuli ajanhallinnan kontrollin väline ja samalla sääntö. 

Kotipalvelutyössä oli 1990-luvulla havaittavissa merkkejä itseohjautuvista työ-
ryhmistä ja humanisoidusta työstä. Työntekijät saivat keskenään sopia työnjaosta, 
töiden aikataulutuksesta ja käyntien muutoksista. Tämä väljensi aikakontrollia ja 
antoi työntekijöille mahdollisuuden itse organisoida päivän työt. Se mahdollisti 
myös asiakkaiden tarpeiden paremman huomioimisen ja lisäsi omia mahdolli-
suuksia vaikuttaa myös käyntien sisältöön.

Kotipalvelutyössä oli 1990-luvulla ituja myös uusista organisaatiomuodoista. 
Edellä esitetty esimerkki Raahen kotipalvelutyön kehittämishankkeesta on pro-
sessien jatkuvan kehittämisen mukaista toimintaa. Vaasan perhetyön esimerkissä 
voidaan nähdä viitteitä räätälöidystä yhteistyöstä. Kuvaus nuoren asiakkaan tar-
peista suunnitella ja vaihdella hoitomuotoja kuvastaa asiakkaan halua palveluiden 
yhteiskehittelyyn. 
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Näissä uusissa jälkitayloristisia toimintamalleja edustavissa pyrkimyksissä toi-
minnan kohde laajeni työn ja yhteistyön kehittämiseen. Uusien organisaatiomuo-
tojen mukainen toiminta jäi kuitenkin 1990-luvulla kotipalvelussa vielä paikalli-
siksi kokeiluiksi. Hallitsevia työtyyppejä olivat rationalisoitu ja humanisoitu työ. 
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6 Kotipalvelutyön muutos Malmilassa

Kuvaan tässä luvussa kodinhoitajien työn muutosta Malmilassa kotipalvelutyön 
alkuvuosista 1990-luvun loppuun. Etsin vastausta ensimmäiseen tutkimuskysy-
mykseen: mitä historiallisia kehitystyyppejä voidaan löytää kodinhoitajien työstä 
Malmilassa? Tutkin sitä, miten kotipalvelutyö on paikallisesti muuttunut vuosi-
kymmenien aikana ja miten Malmilan kotipalvelutyön kiire on ymmärrettävissä 
näissä eri muutosvaiheissa. Käytän analyysivälineenä luvussa 3 rakentamiani mal-
leja työn kehitystyypeistä sekä normaaliajan ja ajanhallinnan jännitteen muotou-
tumisesta eri kehitystyypeissä. 

Aineistona ovat 1) vuosien 1958–1999 sosiaalilautakunnan pöytäkirjat, 2) ko-
dinhoitajan ohjesääntö, 3) Malmilassa vuosina 1968–1974, 1988–1991 ja 1997–
1998 työskennelleen kodinhoitajan (RAIJA) haastattelu 20.9.2000, 4) Malmilan 
sosiaalitoimen vanhustyön kehittämisprojektin väliraportti vuodelta 1991, 5) 
Malmilan kunnalliskertomus vuosilta 1990–1995, 6) Malmilan tilinpäätöskerto-
mus vuodelta 1996, 7) Tasekirja vuodelta 1997, 8) Toimintakertomus ja tasekirja 
vuosilta 1998–2000, 9) kodinhoitajien työhön liittyvää erilaista tilastotietoa, 10) 
Työyhteisöt vanhan ja uuden murroksessa -projektissa kerättyä aineistoa (etno-
grafi avaiheen yhteiskeskustelu 31.01.1997, lähimenneisyyspalaveri 17.3.1998), 11) 
sähköpostikeskustelut työn tilastoinnista sosiaalitoimen kanslistin kanssa 2.5.2000 
ja 27.01.2003, sähköpostikeskustelu vt. vanhustyön johtajan kanssa 19.10.2001 sekä 
vanhustyön johtajan kanssa 24.10.2001, perusturvajohtajan haastattelu 11.09.01 
sekä 11) kooste kodinhoitajien tekemästä yhden asiakkaan hoito- ja palvelusuun-
nitelmasta.55

6.1 Käsityömäinen työ Malmilan kotipalvelussa 1950–1960-luvuilla 

Kotipalvelutyö alkoi Malmilassa vuonna 1959.

Talousarvion yhteydessä 7§ päätettiin esittää kunnanvaltuustolle kodinhoitajan 
viran perustaminen [Malmilaan] 1.2.1959 lähtien ja ehdotettiin varattavaksi 
talousarvioon siihen tarkoitukseen tarvittavat määrärahat (Sosiaalilautakun-
nan pöytäkirja 3.9.1958). 

Tarkempia perusteluja tai selontekoa kodinhoitajan tarpeesta viran perustamiseen 
ei pöytäkirjasta käy ilmi. Virka päätettiin ilmoittaa Huoltaja-lehdessä ja Helsingin 
Sanomissa. Hakijoita oli kaikkiaan neljä. Kokouksessa 2.1.1959 sosiaalilautakun-
ta hyväksyi kodinhoitajien ohjesäännön, ja ensimmäinen kodinhoitaja otti viran 
vastaan 1.3.1959. Seuraavassa kokouksessa sosiaalilautakunta kehotti kunnanhal-
litusta hankkimaan kodinhoitajalle kodinhoitotoiminnan ohjesäännön mukaisesti 

55 Kodinhoitajat keskustelivat asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman pohjalta asi-
akkaan käyntimäärien kehityksestä ja tekivät laatimaansa koosteeseen tarkentavia li-
säyksiä. 
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kulkuneuvon, ”mieluummin moottoripolkupyörän” (Sosiaalilautakunnan pöytä-
kirja 5.2.1959). 

Sosiaalilautakunta hyväksyi kodinhoitajan ohjesäännön, joka määritteli työn 
hallinnolliset raamit ja kodinhoitajan työtehtävät. Sen mukaan kodinhoitajan 
lähin esimies oli sosiaalilautakunnan puheenjohtaja. Kodinhoitoapua anottiin 
sosiaalilautakunnalta joko kirjallisesti tai suullisesti. Apu oli tarkoitettu lähinnä 
varattomille ja vähävaraisille lapsirikkaille perheille huomioiden avuntarpeen kii-
reellisyys ja välttämättömyys. Varattomille ja vähävaraisille perheille tai henkilöille 
kodinhoitoapu oli maksutonta. Ohjesäännössä suositeltiin, ettei kodinhoitoapua 
annettaisi yhtäjaksoisesti enempää kuin kaksi viikkoa kerrallaan, ellei sosiaalilau-
takunta toisin määrää. Pykälässä 10 määriteltiin kodinhoitajan tehtävät. Kodin-
hoitajan tuli, mahdollisuuksien mukaan perheenjäseniä apuna käyttäen:

1. huolehtia päivittäisen ruokatalouden hoitamisesta
2. suorittaa säännölliseen kodinhoitoon välttämättömästi kuuluvat tehtävät
3. pitää huolta siitä, että perheenjäsenet, erityisesti lapset, saavat asianmukai-

sen hoidon ja valvonnan
4. huolehtia siitä, että erityishoitoa vaativa perheenjäsen, kuten sairas tai syn-

nyttävä saa hoidon ja että terveydenhoitoalan antamia ohjeita hänen hoita-
misekseen noudatetaan 

5. suorittaa karjanhoidossa hänelle kuuluvat tehtävät
6. suorittaa tarpeen mukaan sellaisia kotitaloudellisia toimenpiteitä, jotka täh-

täävät kodin hoitotason pysyvään kohentamiseen
7. olla tarpeen mukaan yhteistyössä kotiavustajien, terveyssisarien ja muiden 

toimintaansa liittyvien viranomaisten kanssa, sekä suorittaa sosiaalilauta-
kunnan määräämät muutkin virkaansa liittyvät tehtävät. (Kodinhoitajien 
ohjesääntö.)

Kodinhoitajalle määriteltiin myös ohjauksellinen tehtävä: hänen tuli omalla esi-
merkillään sekä sopivalla ohjauksella pyrkiä kohottamaan kotien lastenhoidon, 
ruokatalouden ja kodinhoidon tasoa sekä edistämään kodeissa säästäväisyyttä, 
siisteyttä ja viihtyvyyttä. Hän oli velvollinen ohjaamaan perheen jäseniä omatoi-
misuuteen kodin olosuhteissa esiintyvien epäkohtien poistamiseksi. Kodinhoitajan 
tuli ”tahdikkaasti” ottaa selkoa kodin taloudellisista mahdollisuuksista ja järjestää 
taloudenhoito niiden mukaisesti. Hänen tuli pyrkiä omalla toiminnallaan ja käy-
töksellään saavuttamaan perheen luottamus ja välttämään kodin sisäisiin asioihin 
ja perheenjäsenten keskinäisiin suhteisiin puuttumista. Kodinhoitajan varsinainen 
työaika oli 80 tuntia kahden viikon pituisena ajanjaksona. Hänellä oli oikeus, mi-
käli työn laatu sen salli, olla vapaana työstä sunnuntaisin ja lauantaisin sekä eräinä 
määrättyinä juhlapäivinä. Ohjesääntö antoi erilliset määräykset yötyön korvatta-
vuudesta ja varallaolosta. Pykälän 22 mukaan sosiaalilautakunnan oli kodinhoi-
totoiminnan järjestelyssä pyrittävä hyvään yhteistoimintaan terveydenhoitolauta-
kunnan ja muiden sellaisten kunnallisten viranomaisten samoin kuin järjestöjen 
ja toimihenkilöiden kanssa, joiden toiminnalla on yhteyttä kodinhoitotoimintaan. 
(Kodinhoitajien ohjesääntö.)
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Seuraavassa luon kuvaa kodinhoitajan työstä Malmilassa vuonna 1968 aloitta-
neen kodinhoitaja Raijan56 haastattelun (20.9.2000) pohjalta. Hän oli järjestykses-
sä Malmilan neljäs kodinhoitaja, ja hänet valittiin aikoinaan 20 hakijan joukosta. 
Hänen aikanaan toiminta alkoi laajentua ja kuntaan saatiin uusi kodinhoitajan 
virka sekä kotiavustajan toimi. Raija kuvaa siirtymää monipuolisesta koulutukses-
ta käytännön työhön:

RAIJA: No tuota, sit kun mä tulin kentälle, niin mä kuvittelin, koska Väestö-
liittohan koulutti vähän niin kun lainausmerkeissä (naurahtaa) ”herrasväen 
piikoja”, niitähän meni hirveesti yksityistalouksiin silloin ja ulkomaille; mähän 
luulin tulevani hienompaan ammattiin, mitä mä sit aloitin. Siis sillä lailla oli 
tietty sellainen putous tavallaan, joutui lähteen niin arkeen ja niin yksin nuo-
rena, siis sillä tavalla, näin pienissä kunnissa. Varmasti, jos ois ollut useampi 
työntekijä, niin se olis ollut vähän toisenlaista.

Ohjesäännön mukaisesti sosiaalilautakunnan puheenjohtaja oli kodinhoitajan esi-
mies.

RAIJA: Sosiaalilautakunnan puheenjohtaja oli [esimies], joka hoiti tehtäviä, 
varmaan politiikan mukaanhan niitä valittiin siihen aikaan, ja ne oli yleensä 
tommosia vanhempia miehiä, jotka nyt ei varsinaisesti ihan sitä alaa ehkä niin 
hirveesti tuntenut. Niin mä ainakin totesin sen silloin. Niin, hänelle soitettiin, 
oli kunnan puhelin käytössä. Silloin oli vielä tää tämmönen seinäveivi, keskus 
kuunteli, täytyi olla hirveen varovainen, mitä puhui.

Kodinhoitaja ei saanut käytännön työhön neuvoa tai tukea esimieheltä, vaan hä-
nen piti selvitä erilaisissa tilanteissa itsenäisesti omalla ammattitaidollaan. 

A-LN: (...) silloin kun sä olit aloittanut tän työn, niin jos sulle tuli ongelmia 
siinä työssä, niin keneltä sä kysyit neuvoa?
RAIJA: Ei mulla ollut ketään.
A-LN: Ei ollut ketään.
RAIJA: Siinä sit olikin sillä tavalla, että ei siitä sosiaalilautakunnan puheenjoh-
tajasta mun mielestä ollut semmosta tukea, koska se oli vielä mies, ja tää on niin 
kotitalousvaltaista alaa, niin en mä ainakaan sillä tavalla. Kyllähän mä tietysti 
tietyissä asioissa neuvottelin terveydenhoitajan ja kätilön kanssa, mut silloin ne 
oli enemmän sillai, et ne ei niin yhteen hiileen puhaltanut niin kuin nykyään, 
et se oli kukin oma haara.

A-LN: Mut kuinka usein tavattiin esimiestä yleensä?
RAIJA: Ei sitä tavattu, joskus törmäs.

56 Raija (nimi muutettu) oli sijaisena Malmilan kotipalvelussa myös tutkimusajankoh-
tana vuonna 1998.
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Työ etsi kuitenkin suuntaansa ja kodinhoitajan piti olla oma-aloitteinen töiden 
hankinnassa. 

RAIJA: Niin kun ei ollut töitä [alkuaikoina]. Sitten mä huomasin vaan sen, että 
mä joudun olemaan aika oma-aloitteinen. Mulle sanottiin muutama nimi ja 
vähän kylää, missä on, enhän mä tuntenut kuntaa, mun piti hirveen nopeesti 
itelleni hahmottaa, et missä päin, mihin päin lähetään. En mä tiedä, (nauraa) 
mulla oli ihmeen hyvä suuntavaisto, vai kuuluiks se jotenkin siihen happiroo-
liin, mut polkupyörä oli kunnalta ja sillä sitä mentiin, ja matkat oli pitkiä.

Se meni melkein niin, et mä tein ite jo sitten viikkolistan itelleni, koska mä näin 
sen silloin alussa, et se ei toiminut sillä tavalla.

Kodinhoitaja teki kuukausittain raportin asiakkaistaan sosiaalilautakunnalle. So-
siaalilautakunta päätti kokouksessaan, ketkä asiakkaista maksoivat saamastaan ko-
dinhoitoavusta ja kenelle apu oli ilmaista.

RAIJA: (...) tosiaan tehtiin vihkoon päivittäin, missä oli käynyt, ja sit asiakkaalla 
oli omat laput, jotka kerran kuussa vietiin laskutukseen. Sitten taas sosiaalilau-
takunta päätti, kellä on maksuton ja kellä maksullinen ja minkä taksan mu-
kaan. Ne ohjeethan tuli sitten taas Helsingistä, veroäyrien mukaan.

1960-luvun lopussa kodinhoitaja työskenteli pääasiassa lapsiperheissä. Hoitojak-
sot saattoivat olla pitkiä samassa perheessä. Useimmiten kotiavun tarpeen syynä 
oli äidin sairaus tai synnytys.

RAIJA: Kerrankin jouduin oleen yhtäjaksoisesti kuukauden, kävin kaks kertaa 
asunnolla. Se oli mulle hirveen rankkaa sillä tavalla.
A-LN: Aha, et sä asuitkin sit siellä?
RAIJA: Niin mä jouduin, kun pienet lapset oli ja isä lähti aamulla neljän aikaan 
ajaan rekkaa ja äiti oli sairaalassa. Mihinkäs ne kaks lasta jätetään, niin kyl mä 
olin silloin.

RAIJA: Ei, mut toisaalta taas se suhde niitten asiakkaitten kanssa, ne oli kui-
tenkin aika läheisiä. Mua hirveesti häiritsi se, että ne niin kauheesti tenttas ja 
kaikkia kiinnosti, että mistä mä oon ja oonko minä maalaiskodista.

Kodinhoitajan työ lapsiperheissä oli sisällöltään monipuolista ja monipuolisuu-
dessaan vaativaa. 

RAIJA: Sen olis pitänyt hallita kaikki. Siis siitä tehtiin ihan monitoimi, mut 
kyllä siinä tavallaan vaadittiin, et piti osata hoitaa lapset, sit piti olla tavallaan 
ihmistuntemustakin. Mut kuiteskin piti tulla toimeen erilaisten ihmisten kans-
sa, piti osata, vaikka talossa ei ollut rahaa, niin ruokaa ois pitänyt osata laittaa. 
Se talouspuoli piti olla ihan hyppysissä. Ja tosiaan karjastakin piti tietää jotakin, 
ei se niin vaan, jos navettaan menee, et vaan tosta lypsää, pitää muutakin osa-
ta tehä siellä. Piti pestä navetassa pyykit pyykkilaudalla, kaikki maholliset. Jos 
joku sairastui, sehän piti hallita sekin ja osata neuvoo.
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RAIJA: Sit jos joutui lapsiperheeseen, niin siellä oltiin kolme, neljä viikkoa ihan. 
Äiti oli sairaalassa, siel oli useempi laps, sitten oli lehmiä, silloin ei ollut maata-
louslomittajia, se oli niin moninaista se työ.

RAIJA: (...) sehän jo koulutuksessakin siihen silloin painostettiin, et senhän piti 
olla sellainen, lainausmerkeissä ”kouluttaja” sillä lailla, että sitä ammattitaitoa 
piti niin kun viedä sinne koteihin. Monta kertaa ne oli semmoset perheet, et oli 
ylirasittunut äiti tai jotakin, et just sitä sellasta ammatillisuutta sinne piti viedä. 
Sitä painotettiin silloin meillä koulutuksessa.

Kodinhoitaja toimi kodeissa itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. 

A-LN: Tota, kuinka paljon te pystyitte vaikuttamaan siihen omaan työhön? 
RAIJA: Täysin, en mä koskaan kysynyt, mitä mä teen. Joo, mä vaan, heti kun 
mä näin sen tilanteen, mä tiesin, mitä mä teen siellä. Jotenkin silleen ei mun 
tarvinnut.

Kodinhoitajan työ oli Malmilassa 1950- ja 1960-luvuilla käsityömäistä työtä kuten 
kodinhoitajan työ muuallakin Suomessa (vrt. luku 5). Työn kohteena olivat lapsi-
perheet ja heidän erilaiset tarpeensa. Se oli vuorokauden rytmin mukaan tapah-
tuvaa, itsenäistä ja monipuolista työskentelyä. Työvälineet olivat yksinkertaisia ja 
työpäivä piteni asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

6.2 Työhön tulee rationalisoidun työn piirteitä – kotipalvelu 
1970-luvulla

1970-luvulla kotipalvelutyöhön kohdistui erilaisia muutosvoimia. Työn rationali-
sointi liittyi vanhusten lisääntyneeseen hoitoon, työpäivän uudenlaiseen aikatau-
luttamiseen ja työn yksipuolistumiseen. 

Myös Malmilassa alkoi 1970-luvun alkupuolella lapsiperheiden osuus asiakas-
kunnasta vähetä ja vanhustyön osuus lisääntyä (ks. taulukko 6.1). Vanhuksilla oli 
aluksi ennakkoluuloja kotipalvelua kohtaan. 

RAIJA: Silloinhan ei ollut vanhustyötä oikeestaan paljon ollenkaan. Mä aloin 
murtaa sitä ihan, kun ei ollut töitä, ei lapsiperheitä sillä tavalla kuiteskaan niin 
paljon ollut että kuukaudeksi. Silloin oli kunnassa vaan yks kodinhoitaja sii-
hen aikaan. Joo, et se laajeni sillai, kun vanhustyön sarka aukeni. Mä vaan tein 
kotikäyntejä ja aloin keskustelemaan ja purkaan sitä muuria, että ei kunta vie 
omaisuutta, niin kuin nämä vanhukset luuli, et heiltä viedään sitten kaikki, jos 
he käyttää sosiaalipalveluja. Niin, että kunta vie heiltä sitten omaisuuden, jos 
he ottaa sosiaaliapua. Se oli semmonen harhaanjohtava käsite. Mä yritin sitä 
puhua sitten.
A-LN: Oliks se vanhustenhoito tai tämmönen vanhusten kodinhoito, oliks se 
aluksi just enemmän siivousta?
RAIJA: Siihen kuului myöskin se päivittäinen ruuanlaitto, vietiin petivaatteet 
ulos, koska harvoin sinnekin aina meni, niin siinä oli keväällä syksyllä samat 
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ikkunan pesut, mut siinä myöskin kuunteli sitä vanhusta, ja se sai kertoa nii-
tä omia juttujaan. Siinä joutui ihan perhetilanteisiin, päivittäin kuuntelemaan 
kaikennäköistä kyllä. Siinä oli musta niin kun aikaa enemmän.

Vuonna 1972 kodinhoitoavusta perittävien korvausten perusteita muutettiin. Kor-
vaus määrättiin perittäväksi tuntikorvauksena kuuden maksuluokan mukaisesti 
porrastettuna. Maksukyvyn arvioinnin perustana olivat veroäyrit. Uusi hinnoitte-
luperiaate vaikutti Malmilassa asiakaskunnan rakenteeseen ja työn sisältöön: suu-
ret maalaistalot alkoivat käyttää kodinhoitoapua siivouksissa. 

RAIJA: Sit kun tuli tää hintaporrastelu, ja se oli kauheen halpaa maatalouksil-
le, niin sittenhän ne alkoi hirveesti käyttään. Silloin kyllä tunsi olevansa ihan 
työtaakan alla. Se laajeni sillä tavalla kyllä niin kun. Se oli liian yksipuolista sit 
se työnteko kentällä. Kyllä, kun sitä viis päivää viikossa siivoaa ja tekee kaikkee, 
siihen jotenkin niin kun tympääntyi sillä tavalla, että sitä kaipas jotain vaihte-
lua tai sillai vähän monimuotosempaa siitä työstä.

RAIJA: Ja sit siin oli minusta aika epäsuhtainen, että just nää eläkeläiset, joilla 
ei ollut mitään omaisuutta eikä muuta tuloa sillai, niillä oli sitten kuiteskin 
tulojen mukaan, sehän oli aika korkee taksa, ja sitten – nää on tietysti vaitiolo-
velvollisia juttuja – ja sit on tuolla iso talo, jolla oli vain 60 penniä tunti, kun 
oli näitä poistoja ja muita, maatalousverotus, se oli niin. Se ryöstäytyi silloin 
käsistä...

RAIJA: Niin, olihan siinä tietysti, silloin ois voinut jotain rajoittaa, mikä ei ois 
kuulunut kodinhoitajan tehtäviin, mut mites sitä maalla rajoitat, kaupunkilai-
set ei pessyt ikkunoita ja tekivät sitä ja tätä, mut maalla se oli kerta kaikkiaan 
tehtävä.

Kodinhoitajan työkentän rajautuminen toisaalta lapsiperheisiin ja toisaalta van-
huksiin sekä maalaistalojen siivouksiin synnytti ristiriitaisia tilanteita.

RAIJA: Sitten kun tää vanhustyö laajeni, niin sittenhän tuli narinaa. Ne van-
hukset alkoi valittaa siitä, et kun lapsiperheisiin annetaan, niin he ei saa. Jossain 
vaiheessa taas lapsiperheet alkoi valittaa, kun he ei saa. Joka minusta ois ollut 
ihan oikein, et kyllä niille ois pitänyt antaa edelleenkin, vaikka vanhustyö laaje-
ni, koska silloin ei ollut vielä tätä päivähoitosysteemiä. Se oli sitä aikaa.

Kodinhoitajan työvälineet eivät asiakkaiden kodeissa aina olleet parhaat mahdolli-
set ja kodinhoitaja joutui miettimään, miten saada asianmukaiset työvälineet.

RAIJA: Ihan minä joskus ostin tommosen liesipesimen, sen pyöreän. Sit me 
alettiin ostaa näitä, pyytää sinipiikoja ja tollaisia, ettei aina tarvii kontusillaan 
mennä tuolla lattialla. Niin, oli pakko ruveta itteänsäkin suojelemaan. Ja just 
ikkunalastoja ja tommosia, ettei kaikkia tarvi ihan kourineen tehä. Pikku hiljaa 
sillai hiostamalla. Sitten ne antoi rahaa, tai sitten ne sanoi, että kun tuot, niin 
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maksavat. Kyllä ne aika kivasti sillai, eihän sitä nyt ensimmäisellä kerralla voi-
nut mennä sanomaan, sehän on tahditonta, sillai, tavallaan loukkaa. Toisten 
koti on niin kun sen oma, sekin siinä rajoittaa hirveen paljon.

Yhteistyötä tehtiin kätilön, terveydenhoitajan ja diakonissan kanssa. Yhteistyö oli 
orastavaa, mutta ammatillisesti eriytynyttä.

A-LN: No mites yhteistyö? Teitteks te yhteistyötä, ja jos teitte, niin kenen kans-
sa?
RAIJA: Kyllä sitä Asta [kätilö] varmaan yritti silloin saada aikaseksi just. Ja var-
masti Asta teki sitä just, että otti esimieheen yhteyttä. Vaikka se oli kätilö, mutta 
silloin ei niin paljon Malmilassa syntynyt lapsia, et Asta oli sillä tavalla, sillä oli 
aikaakin siihen. Kyl meillä oli se diakonissa, sehän kävi myöskin vanhuksilla, et 
yhtä vanhusta me vuorotellen yövyttiin. Kyllähän mä olin siellä aina vuoroöitä, 
ja sitten oli diakonissa, semmosia öitä kanssa, kun se oli oikein huono, että sitä 
piti nostaa, kun oli selät ja kaikki jäykistetty, sehän piti nostaa astialle.
RAIJA: Asta saattoi soittaa, että nyt sieltä tulee äiti laitokselta kotia, et sinne 
mennä, ja silloin minä menin, ei siinä mitään. Asta saattoi sitten sen ensimmäi-
sen kylvetyksen tekemään, niin mä muut tein sitten siinä, jos ei äiti tehnyt. Oli 
semmosia paikkoja, että ei tehnyt.
A-LN: Liittyiks se aika paljon tämmösiin syntymiin sitten?
RAIJA: Just, joo.
A-LN: Oliks vanhusasiakkaiden kanssa yhteistyötä?
RAIJA: Kaarina [terveydenhoitaja] enemmän hoiti niitä. Kaarina antoi sit täm-
mösiä, nimenomaan, jos oli oikein suttuiset paikat, siitä se sitten ilmoitti, että 
siellä olis tarvis. Ja se olikin sitten aina se solmun aukaseminen, et miten saa 
sen työn alkuun. (…) oli muutamia paikkoja, joissa ei ikimaailmassa päässyt 
alkuun. Kyllä siellä sai käydä, mut mitään ei saanut tehdä, ei voinut tehdä. Se oli 
toisen koti, ja meille oli taas se opetettu, että se on toisen reviiri ja siinä ei silloin 
voi alkaa. Ellei sit oo, että näkee, et tosiaan tossa on nyt tehtävä. 

Raija koki, että alkuaikoina kodinhoitajan työtä arvostettiin. Myöhemmin koke-
mus työn arvostuksesta muuttui.

RAIJA: Hyvin kunnioittavasti siihen aikaan kuitenkin [suhtauduttiin kodin-
hoitajaan]. Sitä arvostettiin, sen mä ainakin huomasin, mitä ei myöhemmässä 
vaiheessa ollut enää sellaista arvoasteikkoa. Siihen totuttiin, sitä pidettiin it-
testään selvänä, et se on semmonen yleiskone, (nauraa) joka tekee sitten, kun 
annetaan vaan luettelo, et tosta noin paljon töitä. Ja tuntui ihan hassulle, eihän 
oma perheenäitikään kerkiä päivässä niin paljon.
A-LN: Missä vaiheessa muuttui tavallaan se suhtautuminen?
RAIJA: Mmm, mitä mä nyt sanoisin. Kyl se varmaan tuli siinä vaiheessa, kun 
tää työ tuli sillai, et tehokkuuteen ruvettiin kiinnittään huomiota, olis pitänyt 
samana päivänä ehtiä niin ja niin. Kun se meni aika paljon vanhusvoittoiseksi, 
pelkäksi siivoukseksi. Mun mielestä silloin se muuttui jotenkin.
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Sosiaalilautakunnan pöytäkirjoista on nähtävissä kodinhoitajan työmäärän kasvu, 
joka aiheutti 1970-luvun alussa yhä enemmän ylitöitä.57 Kesäkuussa vuonna 1971 
sosiaalilautakunta hyväksyi kodinhoitajan kolmen kuukauden ylityöt, yhteensä 
120 tuntia rahana maksettaviksi. Heinäkuussa 1971 sosiaalilautakunta päätti toi-
sen kodinhoitajan viran perustamisesta ja vuonna 1972 ensimmäisen kotiavusta-
jan toimen perustamisesta. 

RAIJA: Asta [kätilö] on just se, kun mä sanoin, että varmaan saa Malmilan kun-
ta kaks kodinhoitajaa, niin se otti selvää, ja se oli siihen aikaan lautakunnassa, ja 
niin se meni läpi. Sitten mä en sitä tiedä, miten ne kotiavustajan sai, mut se oli 
varmaan, kun keskus lakkautettiin, niin Arjalle hommattiin paikka.
RAIJA: Joo, kuus vuotta mä kiersin kentällä. Sit mä sain jo aikaseksi siihen men-
nessä yhen kodinhoitajan ja yhden kotiavustajan, et meit oli sitten jo kolme.

Vuodesta 1970 lähtien kodinhoitajan sosiaalilautakunnalle tekemät asiakaskir-          
jaukset muuttuivat. Aiemmin sosiaalilautakunta oli saanut nimilistan asiakkaista 
ja kodinhoitoapupäivistä. Vuosina 1970–1981 kodinhoitaja teki sosiaalilautakun-
nalle tarkennetun asiakaslistan, josta kävi ilmi asiakkaan nimi ja osoite, avuntar-
peen syy, avunantoaika sekä korvauspäätös. Seuraavasta taulukosta (taulukko 6.1) 
on nähtävissä yhden kuukauden ajalta (joulukuu) asiakaskunnan muutos Raijan 
työskentelyjakson aikana vuosina 1970–1973. 

57 Sosiaalilautakunnan kokouksessa 4/1970 kodinhoitaja oli anonut korvausta teke-
mistään 172 ylityötunnista. Ylityötunnit päätettiin korvata rahassa, ”(…) koska kodin-
hoitajan tarve on tällä hetkellä niin suuri, ettei mainitun työajan ylittävää aikaa voi 
korvata antamalla vapaa-aikaa.” (§57, Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 4/1970.)
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TAULUKKO 6.1 Esimerkki kotipalvelun asiakaskunnasta vv. 1970–1973 joulu-
kuulta. Lähteenä kodinhoitajan/kodinhoitajien/kotiavustajan sosiaalilautakun-
nalle laatimat taulukot.

12/1970 Yksi 
kodinhoitaja

12/1971 Kaksi 
kodinhoitajaa

12/1972 Kaksi 
kodinhoitajaa ja 
yksi kotiavustaja

12/1973 Kaksi 
kodinhoitajaa ja 
yksi kotiavustaja

Asiakkaiden
määrä

7 26 34 29 

Avuntarpeen syy Lastenhoito
Lapsen sairaus
Kodinhoitoapu
Sairaus 2×
Hautausapu
Lasta hoitavan 
henkilön sairaus

Vanhuus 9×
Vanhuus ja sairaus 
7×
Vanhuus ja 
vammaisuus 3×
Sairaus 3×
Hautajaiset 2×
Syntymäpäivät 2×

Vanhuus 22×
Vanhuus, sairaus 
2×
Vammaisuus 2×
Vanhuus, 
vammaisuus 1×
Synnytyksen 
jälkitila 1×
Äidin sairauden 
jälkitila 2×
Vaimon raskaus 
1×
Emännän raskaus 
1×
Vaimon 
saunottaminen 1×
Leipomis- ja 
siivousapu 1×

Vanhuus 9×
Vanhuus, sairaus 
8×
Sairaus 5×
Vanhuus ja 
vammaisuus 1×
Jouluostoksilla 1×
Siivous, 70-
vuotispäivät 1×
Yksinäinen mies, 
ruoanlaitto 1×
Vaimon sairauden 
jälkitila 1× 
Autettu kodin-
hoidossa 1×
Vaimon sairaus 1×

Avunantoaika * Kodinhoitaja 
työskenteli 
samassa 
taloudessa koko 
päivän. 

* 9.–22.12.
I kodinhoitaja 
työskenteli 
päivittäin 
kahdessa 
taloudessa. 
II kodinhoitaja 
työskenteli 
kahdessa 
taloudessa 
yhtenä päivänä, 
muuten yhdessä 
taloudessa.

** Kotiavustaja 
työskenteli 
päivittäin 
3–6 taloudessa, 
I kodinhoitaja 
päivittäin yhdessä 
taloudessa ja II 
kodinhoitaja 1–3 
taloudessa. 

** Kotiavustaja 
työskenteli 
päivittäin 3–5 
taloudessa, 
I kodinhoitaja oli 
sairaslomalla 1.–
5.12. ja työskenteli 
sen jälkeen yhtenä 
päivänä kahdessa 
taloudessa, 
muuten yhdessä, 
II kodinhoitaja 
kahtena päivänä 
kahdessa, 
muuten yhdessä 
taloudessa.

Korvauspäätös Kaikilta korvaus 
päivätaksan 
mukaan, joka oli 
1,25–10 mk/pv

19 ei perintää
7 peritään 10 
mk/pv

24 ei perintää
10 peritään              
à 1–4,50 mk/t
Huom! 
tuntikorvaus

21 ei perintää
7 peritään à                  
60 p–4,50 mk/t

**Avunantoaika merkitty päivämäärinä
**Avunantoaika merkitty päivämäärinä ja käytettyinä työtunteina, tuntikorvaus
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Taulukosta 6.1 nähdään kotipalveluhenkilöiden työn muutos työn kohteen muut-
tumisen seurauksena. Vuonna 1970 joulukuussa kodinhoitaja työskenteli samassa 
lapsiperheessä koko päivän ja avuntarpeen syy vaihteli asiakaskohtaisesti, mutta 
liittyi usein lastenhoitoon (3/7). Vuonna 1971 joulukuussa kodinhoitajia oli kaksi, 
asiakasmäärä oli yli kolminkertaistunut ja vanhustyö oli voimakkaasti lisääntynyt 
(asiakaskunnasta 73 % oli vanhuksia). Vanhus ei tarvinnut apua koko päivää vaan 
ainoastaan tiettyihin kodinhoitotehtäviin, joten kodinhoitaja kävi päivän aikana 
tarvittaessa kahden asiakkaan luona. Vuonna 1972 kuntaan perustettiin kotiavus-
tajan toimi. Kotiavustajan tehtävänä oli hoitaa nimenomaan vanhuksia, joten van-
husten lukumäärä koko asiakaskunnassa kasvoi edelleen. Kotiavustaja kävi päivit-
täin 3–6 vanhusasiakkaan luona, kodinhoitajat yhdessä tai kahdessa taloudessa. 
Tässä vaiheessa työ oli muuttunut entistä enemmän vanhustyöksi (asiakaskunnas-
ta 79 % oli vanhusasiakkaita). Vuonna 1972 laskutuksessa siirryttiin tuntikorvaus-
järjestelmään, jolloin asiakas maksoi tehdyistä työtunneista. Tämä oli epäedullista 
varsinkin lapsiperheille, mutta myös vanhukset reagoivat tuntilaskutukseen. 

RAIJA: (...) sen jälkeen kun tuli tää maksuporrastus, kun alkoi olla taksa suu-
rempi, niin eipä ne enää halunneetkaan, koska se oli kallista niille. Siivouksen-
kin ois pitäny tapahtua muutamassa tunnissa. 

Seuraavana vuonna (1973) asiakasmäärät osoittivat lievää laskua. Asiakaskunnas-
sa myös vanhusten prosentuaalinen osuus laski 62 %:iin. 

1970-luvulla lapsiperheiden määrä siis väheni ja vähitellen vanhukset ja myös 
isot maalaistalot58 tulivat kotipalvelun asiakkaiksi. Rationalisoidun työn voimistu-
minen merkitsi työn kohteen kokonaisvaltaisuuden heikkenemistä, töiden lisään-
tyvää aikataulutusta, jolloin samaan työpäivään piti aikatauluttaa useampi asiakas, 
sekä siivoustyön lisääntyessä työn yksipuolistumista. 

6.3 Rationalisoitu työ voimistuu ja mukaan tulee humanisoidun työn 
piirteitä – kotipalvelu 1980-luvulla

1980-luku oli Malmilan kotipalvelussa toimintojen laajentumisen aikaa. Lähteinä 
tässä jaksossa olen käyttänyt vuosien 1980–1989 sosiaalilautakunnan pöytäkirjoja. 
Uudistukset pyrkivät toteuttamaan pitkälti valtioneuvoston hyväksymiä suunni-
telmia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi vv. 1984–1988 ja olivat uuden 
sosiaalihuoltolain (Sosiaalihuoltolaki 1982) suuntaisia. Painopiste oli vanhusten-
huollon sekä nimenomaan kotipalvelun ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon 
avopalveluiden kehittämisessä sekä – välttämättömän laitoshuollon osalta – van-
hainkotihoidon kehittämisessä. (Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 12/1983.)

58 Vuonna1966 oli tullut voimaan laki kunnallisesta kodinhoitoavusta, jossa hoitoavun 
piiriin tulivat kaikki kuntalaiset sosiaaliseen tai taloudelliseen asemaan katsomatta 
(Laki kunnallisesta – –1966). 
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Malmilassa 1980-luku oli tukipalveluiden kehittämisen aikaa. Ensimmäisenä 
tukipalvelumuotona, helmikuussa 1980, aloitettiin kylvetyspalvelu: henkilöille, 
joilla oli vaikeuksia saunoa omassa kodissaan, tarjottiin mahdollisuus kylvetys-
palveluun kerran kuukaudessa Kuusiston palvelutalossa. Kylvetyspalveluun liittyi 
myös kuljetus taksilla kotoa kylvetykseen ja takaisin kotiin.

Ateriapalvelu aloitettiin syksyllä 1980. Aterioiden kuljettamisen vanhusten ko-
teihin hoiti kodinhoitaja tai kotiavustaja. Palvelun piiriin tulevista vanhuksista 
neuvoteltiin kotisairaanhoitajien kanssa, ja heitä arvioitiin olevan 5–6. Viikonlop-
puisin kuljetusta ei voitu järjestää, mutta perjantaisin vanhuksille vietiin viikonlo-
pun ruoka-annokset. 

Uusi 20-paikkainen vanhainkoti valmistui vuonna 1986. Vanhainkodin välit-
tömään läheisyyteen rakennettiin kolme vuokrarivitaloa, joissa kussakin oli nel-
jä asuntoa. Myöhemmin rakennettiin vielä 10 palveluasunnon rivitalo. Yhteensä 
kunnalla oli tarjota 22 vuokra-asuntoa vanhuksille. Uuden vanhainkodin tarjo-
amien mahdollisuuksien nähtiin vaikuttavan myös kotona asuvien vanhusten pal-
veluihin. Uudesta vanhainkodista toivottiin muodostuvan monipalveluyksikkö, 
josta voitaisiin järjestää erilaisia tukipalveluja, mm. ruoka-, sauna-, pyykkipalve-
lua. Tämä helpottaisi kodinhoitajien työtä ja antaisi paremmat mahdollisuudet 
huomioida myös haja-asutusalueiden tarpeet. Vanhusten vuokratalojen asukkai-
den tarvitsemat palvelut tuotettiin vanhainkodin ja kotipalveluhenkilöstön yh-
teistyönä.

Vanhusten pyykkipalvelu aloitettiin vuonna 1985. Tarve ei ollut kovin laajaa, 
mutta toiminta käynnistyi.

Joidenkin vanhusten ja kotipalveluhenkilöstön taholta on tiedusteltu, että olisi-
ko kunnalla osoittaa pesutupaa, jossa kotipalveluhenkilöstö voisi pestä sellaisten 
vanhusten pyykkejä, joiden kotona ei ole kunnollisia pyykinpesumahdollisuuk-
sia. Pyykkipalveluja tarvitsisi tällä hetkellä 2–3 vanhusta. (Sosiaalilautakunnan 
pöytäkirja 5.3.1984.)

Sosiaalilautakunnan pöytäkirjan perustelu koskien kolmannen kotiavustajan tar-
vetta antaa samalla kokonaiskuvaa 1980-luvun puolivälin tilanteesta kotipalve-
lussa. Asiakaskunta oli 15 vuodessa muuttunut lapsiperheistä lähes yksinomaan 
vanhustalouksiksi.

Vanhusten avohuolto on viimeisten vuosien aikana lisääntynyt kunnassa niin 
määrällisesti kuin laadullisestikin. Uusina toimintamuotoina on aloitettu ateri-
oiden kuljetus vanhuksille kotiin, kotona asuvien vanhusten kylvetys Kuusiston 
palvelutalolla ja lisäksi vaatehuolto eli vanhusten pyykin peseminen virastota-
lon pesutuvassa. Näiden ns. tukipalvelujen laajentaminen mahdollistaa vanhus-
ten asumisen aiempaa pidempään kotonaan ja vähentää osaltaan laitoshoidon 
tarvetta. Tarkoituksena on laajentaa näitä palveluja entisestään uuden vanhain-
kodin valmistumisen myötä. Kunnassa on 2 kotiavustajaa ja 3 kodinhoitajaa. 
Kotiavustajat suorittavat pelkästään vanhusten kotipalveluun liittyviä tehtäviä, 
kodinhoitajat käyvät myös lapsiperheissä. Kotiavustajien määrän vähyys on 
usein aiheuttanut sen, että kodinhoitoapua ei ole riittävässä määrin voitu antaa 
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lapsiperheille. Kotipalvelun kokonaistyöajasta käytetään n. 90 % vanhusruoka-
kuntien auttamiseen. Sosiaalilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edel-
leen kunnanvaltuustolle, että kuntaan perustetaan kolmas kotiavustajan toimi 
1.10.1986 alkaen. Esitys päätettiin yksimielisesti hyväksyä. (Sosiaalilautakun-
nan pöytäkirjan 2.9.1985.)

Nykyinen perusturvajohtaja tuli sosiaalisihteerin virkaan vuonna 1987. Hän muis-
teli haastattelussa kodinhoitajien työn painottumista vielä 1980-luvun lopulla sii-
voukseksi. Vanhukset tarvitsivat siivousta, ja kuten edellä on jo käynyt ilmi, myös 
muut taloudet käyttivät kotipalvelun siivousapua.

Se, mikä siinä muaki ninku harmitti, niin ja mä muistan ne puhelutki, jotka 
tänne tuli, ni saisko siivoojaa, ja semmoset varakkaat perheet ninku, joissa oli 
ihan hyvät tulot, kun sen nyt muistaa, siihe aikaa, se ei maksanu ku kolme neljä 
markkaa tunti ja sit ne oli tosiaan ihan tällasia rankkoja siivousjuttuja, että piti 
kaikki ulos viedä. Se loukkas hirveesti näitä kodinhoitajia, kyl muaki ku soitet-
tiin, ni kysyttiin et saisko siivoojaa, missä ne kunnan siivoojat on. (Perusturva-
johtaja 11.09.2001.)

Myös kodinhoitaja muisteli näitä siivouksia 

RAIJA: Keväällä ja syksyllä ikkunanpesuja saattoi olla koko päivä. Kun oikein 
isoja maalaistalojakin on tuolla ruotsalaisella alueella, niin siinähän saa koko 
päivän, kun tuplat laittaa. Oli hartiat ihan kipeenä. Oli salit ja kaikki. Ei ne siellä 
käy kun kattomassa, mut ne piti sit siivota.

Uuden sosiaalisihteerin aikana tukipalveluiden kehittämistä jatkettiin. Pyykki- ja 
kylvetyspalvelu yhdistettiin vuonna 1987 päiväkeskustoiminnaksi. Toiminta oli 
tarkoitettu tukipalveluksi kotona asuville ja kotipalvelun piiriin kuuluville van-
huksille. Päivän ohjelmassa oli saunotus, askartelua kotiavustajan ohjauksessa, 
jalkahoitajan ja parturin palveluita ja ruokailu. Iltapäivä oli varattu omalle tai seu-
rakunnan ohjelmalle. Päivä päättyi klo 15 iltapäiväkahviin. Päiväohjelman aikana 
vanhusten pyykki pestiin vanhainkodin pesulassa. Tästä uudesta toiminnasta uu-
tisoitiin näkyvästi paikallislehdissä.

Sosiaalisihteeri oli kodinhoitajien esimies, ja hänen tehtävänään oli laatia ko-
dinhoitajille viikoittainen työlista, jossa määriteltiin kotipalveluhenkilöstön koko 
viikon työt. Kodinhoitajat kokoontuivat joka maanantai -aamu sosiaalitoimistoon 
työnjakoon. 

Sen mä muistan, et se oli ninku semmosta ihan jotenki hassua, että tota niin, 
ihmiset tiesi sitte soittaa aina heti kahdeksalta ja sit ku se lista oli tos valmiina, 
ni tuli yks tai kaks puhelinsoittoo, niin kaikki työt meni ninku uusiks. Se oli 
semmone vanhanaikane malli jotenki, että, siihe oli kirjoitettu ihan ninku ih-
misten nimet ja kaikki, et kuka menee mihinki ja mitä tekee ja se työn luonne 
oli hyvin pitkälle semmosta siivousta. (Perusturvajohtaja 11.09.2001.)
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Sosiaalisihteeri aloitti uudenlaisen käytännön: kodinhoitajat laativat itse työlis-
tan. 

Mä koin sen sillä tavalla hölmönä sen listan. Mä en ollu sisällä siinä kotipalve-
lutyössä, ni mitenkä minä voin järjestää ja laittaa jonkun listan, et nyt meette 
tällä viikolla tänne ja tänne, vaan mä lähdin siinä jo sillon siitä ajattelusta, että 
ne ovat itse parhaimpia sen oman työnsä asiantuntijoita ja ne pystyy ite suun-
nittelemaan sitte ninku, mitkä on ne tärkeimmät ja montako kertaa käydään. 
Se lähtee niistä ihmisten tarpeista ja tilanteista. Ja sit kyl mä tapasin ja varmaan 
joka viikko oltiin yhes ja yritin ninku sillä tavalla olla mukana. (Perusturvajoh-
taja 11.09.2001.)

Työlista oli keskeinen kodinhoitajien yhteisen töiden organisoinnin ja ajanhal-
linnan väline, jonka laatiminen siis vuonna 1988 siirtyi kodinhoitajien itsensä 
tehtäväksi. Käytännössä se merkitsi, että kodinhoitajat jakoivat keskenään työt ja 
sopivat myös töiden sisällöistä. Kodinhoitajien ryhmästä alkoi muodostua huma-
nisoidun työn mukainen itseohjautuva ryhmä.

Vuonna 1988 kuntaan hankittiin kotipalveluauto sosiaalilautakunnan ehdotuk-
sesta. Auton avulla tukipalvelut ulottuivat koko kunnan alueelle. Kotipalveluautoa 
käytettiin ruokien päivittäiseen jakeluun, kauppa-asioiden keskitettyyn hoitami-
seen, pyykkien kuljetukseen, paljon aikaa ja huolenpitoa vaativien vanhusten kul-
jettamiseen Palvelukeskukseen sekä mahdollisuuksien mukaan kauemmas ulottu-
viin asiakaskäynteihin. Vastuuhenkilöt huolehtivat auton siivouksesta ja huollosta, 
ja ongelmatilanteissa tuli ottaa yhteys sosiaalisihteeriin.

Viikonlopputyö alkoi vuoden 1988 helmikuussa. Viikonlopputyö painottui täs-
sä vaiheessa ruoan vientiin vanhuksille, minkä mahdollisti uusi kotipalveluauto. 
Hoivatyö kuului viikonloppuun vain poikkeustapauksissa. Vanhuksia, joilla oli 
vaikeuksia viikonloppuaterioinnin saamisessa, arvioitiin tässä vaiheessa olevan 
neljästä viiteen. Viikonlopputyössä työaika oli neljä tuntia päivässä.

Vuonna 1989 Malmilassa työskenteli kolme kodinhoitajaa ja kolme kotiavus-
tajaa. Asiakkaita oli yhteensä 46. Ateriapalvelu oli kasvanut voimakkaasti, ja sen 
piirissä oli nyt päivittäin 20–24 henkilöä. Kotipalvelun henkilökunta vastasi tiis-
taisin päiväkeskustoiminnasta. Keskiviikkoisin kodinhoitajat kylvettivät vuokrari-
vitalojen vanhukset sekä kunnan keskustassa olevan rivitalon vanhukset tarpeen 
mukaan. Asiakaskäynnit jakautuivat vuonna 1989 seuraavasti (taulukko 6.2): 
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TAULUKKO 6.2 Asiakaskäyntien jakautuminen Malmilan kotipalvelussa v. 1989 
(Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 1.6.1989, liite 5)

Asiakkaiden määrä Käyntikerrat

3 3 käyntiä viikossa

6 2 käyntiä viikossa

8 1 käynti viikossa

12 Joka toinen viikko

4 Joka kolmas viikko

9 Kerran kuukaudessa

4 Tarvittaessa päivittäin

Vuonna 1989 suurimman asiakasryhmän muodostivat asiakkaat, joiden luona 
käytiin joka toinen viikko (taulukko 6.2). Merkittävää on, että säännöllisiä päi-
vittäisiä käyntejä ei ollut muutoin kuin ”tarvittaessa”. Kotipalvelu ei 1980-luvun 
loppupuolella vielä ollut hoivapainotteista vaan painotus oli siivouksessa. Työn 
muuttuminen enemmän hoivatyöksi liittyi perusturvajohtajan mukaan vanhusten 
uusien palveluasuntojen syntymiseen vuosikymmenen lopulla. Palveluasuntojen 
avulla voitiin vanhusten kotona asumista pitkittää ja siirtyminen vanhainkotiin 
myöhentyi. Kodinhoitajien ja terveydenhoitajien yhteistyö alkoi palveluasuntojen 
myötä tiivistyä. (Perusturvajohtajan haastattelu 11.09.2001.)

Tässä vaiheessa rationalisoitua työtä edusti tukipalveluiden kehittyminen. Enää 
ei kaikkien asiakkaiden kotona saunotettu, pesty pyykkiä, tehty ruokaa, vaan näi-
tä toimintoja pyrittiin rationalisoimaan eli hoitamaan keskitetysti. Humanisointia 
edusti 1980-luvun lopulta lähtien kodinhoitajien mahdollisuus toimia itseohjautu-
vana ryhmänä ja päättää keskenään työnjaosta, töiden sisällöistä ja käyntimääristä.

6.4 Hoivatyötä hyppykäynnein – kotipalvelu 1990-luvulla

1990-lukua kodinhoitajien työssä voi kuvata hoivatyön lisääntymisenä, mikä mer-
kitsi käyntiaikojen supistumista ja käyntimäärien kasvua. Vuosikymmenen alkua 
varjosti kuitenkin lama. Tilanne alkoi helpottua vasta vuosikymmenen puolivä-
lissä.

Suomen kansantalouden lama alkoi näkyä myös Malmilassa vuonna 1991. 
Vuoden 1990 lopussa Malmilassa oli työttömiä 3,5 % työvoimasta. Vuoden 
1991 loppuun mennessä työttömyysprosentti nousi 10 %:iin.

Kunnallistaloudessa tiedostettiin konkreettisesti säästämisen tarve. Vuoden 
1991 käyttömenoista päätettiin kesken talousarviovuoden säästää n. 300 000 
mk. Samanaikaisesti suurimmat investoinnit jäädytettiin. (Malmilan kunnal-
liskertomus vuodelta 1991.)
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Taloudellinen lama näkyi 1990-luvun alussa myös sosiaalitoimessa.59 Arvioidut 
määrärahat eivät riittäneet, vaan niitä jouduttiin ylittämään. Kotipalvelu- ja tu-
kipalvelumaksuja korotettiin ja säästöbudjetilla mentiin vuosittain eteenpäin. Äi-
tiysloma- ja hoitovapaasijaisuus jäivät säästösyistä täyttämättä.

Sosiaalitoimen talousarvioehdotus vuodelle 1992. Kunnanhallitus on anta-
nut vuoden 1992 talousarvion valmisteluohjeet. Määrärahaesitysten suuruut-
ta harkittaessa hallintokuntien tulee tarkoin harkita jokaisen toimintansa tai 
tuottamansa palvelun tarpeellisuutta sekä pidättäydyttävä ehdottamasta uusia 
palveluja tai entisten palvelujen laajentamista. Lisäksi hallintokuntien tulee 
etsiä toimintatapoja, jotka edesauttavat taloudellisuutta sekä säästäväisyyttä. 
Hallintokuntien tulee tarkistaa, että sen keräämät maksut ja taksat ovat ajan 
tasalla. (Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 5.9.1991.)

Lamasta huolimatta toimintoja pyrittiin kehittämään ja koulutusta suosittiin. 
Kaksi kotiavustajaa suoritti kodinhoitajan tutkinnon, yksi kotipalvelun työntekijä 
kotiavustajan ja yksi lähihoitajan tutkinnon vuosikymmenen aikana. Myös yhteis-
tä koulutusta naapurikunnan vanhustyön henkilöstön kanssa järjestettiin. Vuosi-
kymmenen aikana toteutettiin kolme erilaista kehittämisprojektia. 

Uusi sosiaalisihteeri aloitti vuonna 1989 vanhustyön kehittämisprojektin, aluk-
si vanhainkodin henkilökunnan kanssa. 

Vuoden 1989 alusta aloimme keskustella vanhainkodin henkilökunnan kanssa 
siitä, että voisimme aloittaa omin voimin vanhainkodin työn sisällön kehittä-
misen. Lähtökohta oli se, että työntekijät sitoutuvat kehittämistyöhön ja halu-
avat olla siinä mukana. Projektille ei annettu etukäteen mitään tarkkaa raamia, 
eikä aikataulua vaan se eteni työntekijöiden esille ottamien asioiden kautta. 
(Vanhustyön kehittämisprojektin väliraportti 1991.)

Työskentelymenetelminä olivat yhteiset keskustelut noin kerran kuukaudessa, 
yksilö- ja ryhmätyöt tapaamisten välillä sekä erilainen tukimateriaali. Keväällä 
1991 kehittämistyötä haluttiin laajentaa yhteistyöksi kotipalvelun kanssa. Tässä 
vaiheessa nähtiin tarkoituksenmukaiseksi organisoida uudelleen koko vanhustyö. 
Kokonaisvastuu vanhustyöstä haluttiin yhdelle henkilölle, ja työskentelytapoja ha-
luttiin kehittää. Henkilöstön joustava käyttö vanhainkodin ja kotipalvelun kesken 
nähtiin tarkoituksenmukaiseksi ja taloudelliseksi. Uuden työskentelytavan nähtiin 
antavan mahdollisuuksia vanhuksen kokonaisvaltaiseen auttamiseen ja hoivaan. 
Työntekijöille avautui mahdollisuus joustavasti itse suunnitella oma työnsä. (Van-
hustyön kehittämisprojektin väliraportti 1991.)

59 Julkusen (2001) mukaan hyvinvointivaltio kantoi kansalaiset yli laman ilman, että 
tuloerot kasvoivat. Taloudellisesti vaikeina vuosina kunnat pyrkivät säilyttämään pe-
ruspalvelut. Rakenteet pysyivät ennallaan, mutta järjestelmät antoivat niukemmin 
etuuksia. 
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Kehittämistyön tuloksena syntyivät uudenlaiset toimintatavat vanhainkodissa 
ja kotipalvelussa; vanhainkodissa periaatteeksi tuli ”kaikki tekevät kaikkea”, koti-
palvelussa siirryttiin parityöskentelyyn ja aluejakoon. Tämä tarkoitti sitä, että kun-
ta jaettiin kolmeen alueeseen ja jokaiselle työparille tuli oma alue.

Jokainen pari ottaa oman alueen ja pitää asiakkaista huolen itsenäisesti ja koko-
naisvaltaisesti. Ruoan jakelu vuoroviikoin. Kaikki lapsiperheet hoidetaan kuten 
tähänkin asti. Kotipalvelun virkistyskerho kokoontuu kerran kuukaudessa. So-
siaalisihteeri ja johtaja työstävät asiaa vielä eteenpäin. Uudenlainen työskentely 
alkaa syyskuussa 1991. (Vanhustyön kehittämisprojektin väliraportti 1991, 18.)

Raportissa todettiin, että kotipalvelun osalta uusi työnjako ”muuttaa täysin aikai-
semman käytännön” (emt., 18).

Vuonna 1993 uudistettiin voimassa olevaa sosiaalijohtosääntöä. Sen mukaan 
vanhainkodin johtajan virkanimike muutettiin vanhustyön johtajan viraksi60. 
Vanhustyön johtaja oli sekä kodinhoitajien että vanhainkodin henkilöstön esi-
mies. Hänen tuli vastata koko kunnan vanhustenhuollosta ja palvelujen antami-
sesta vanhusväestölle oikea-aikaisesti, yksilöllisesti ja tehokkaasti. Kodinhoitajien 
parityöskentely alkoi aluksi hyvin.

Me ninku parina, esimerkiksi mä olin Eevan kans pari, ni meil oli ne omat asi-
akkaat, mitkä oli ninku meidän vastuulla ja me hoidettii sitte ne, ihan ninku il-
man mitää muuta (...) sit siivoukset otettiin sit siihen päälle (...) niihin mentiin 
ihan koko kunnan alueelle. (KH 6 lähimenneisyyspalaverissa61 17.3.1998.)

Myöhemmin lama alkoi vaikuttaa tähän toimintamalliin ja työntekijöitä tarvittiin 
muualla. Silloinen vanhustyön johtaja muisteli tämän toimintamallin kehitysvai-
heita.

Olin tullut vanhainkodin johtajaksi 18.2.1991 ja ”sisään menovaiheessa” vielä 
siinä työssä, kun kevään ja kesän aikana alettiin suunnittelemaan uutta työn-
tekomallia sekä vanhainkotiin että kotipalveluun. Parityöskentely tuli kotipal-
veluun, koska työntekijöitä oli 6 kpl, ja haluttiin omahoitajamallin mukaista 
toimintatapaa. Laman syvetessä kodinhoitaja jouduttiin sijoittamaan vanhain-
kotityöhön, eikä sijaisia ollut käytettävissä kotipalvelun lomien aikana ja niin-
pä tultiinkin tilanteeseen, jolloin kotipalvelussa oli vain 4 työntekijää – näin 
kolmeen ryhmään suunniteltu työ ei enää onnistunut vaan ryhmästä tuli yksi 
itseohjautuva ryhmä- ainakin käytännössä.

60 Samalla sosiaalisihteerin virka muutettiin sosiaalijohtajan viraksi. Vuonna 2001 sosi-
aalijohtajan virka muutettiin perusturvajohtajan viraksi. Tällöin myös kuntayhtymään 
kuulunut terveydenhuolto tuli perusturvajohtajan vastuualueeksi. 
61 Lähimenneisyyspalaveri oli projektimme interventiovaiheeseen liittynyt palaveri, 
jossa kodinhoitajat, terveydenhoitajat, vanhustyön johtaja ja sosiaalijohtaja muistelivat 
yhdessä 1990-luvun toimintatapoja ja työn muutosta.



105

Mielestäni ehdin kyllä aluksi hyvinkin osallistumaan kotipalvelun työnsuun-
nitteluun, mutta vanhainkodilla oli totuttu siihen, että johtaja pysyy paikalla 
eikä juokse kotikäynneillä tai suunnittelupalavereissa. Joten vanhainkodin hen-
kilökunta esitti, että johtajan pitäisi olla vain vanhainkodin johtaja. 
Vanhainkodissa oli myös henkilö vajausta ja työpanostani tarvittiin siellä. Käy-
tännössä olin laman 92–95 aikana osastotyössä aamupäivisin, ja iltapäivät olin 
varannut vanhainkodin ja kotipalvelun hallinnollisiin tehtäviin, jolloin tein 
myös kotikäyntejä. Kun sairaanhoitaja sitten v. 1995 irtisanoutui, ei hänen ti-
lalleen palkattu toista sairaanhoitajaa, vaan myös vastuu sairaanhoidon osalta 
lankesi minulle. Tällöin N.N. [sosiaalijohtaja] alkoi toimia kotipalvelun ohjaa-
jana, kun minulla ei enää tosiaankaan ollut aikaa siihen. (Vt. vanhustyön joh-
tajan sähköpostiviesti 19.10.2001.)

Kuten yllä olevasta viestistä näkyy, laman mukana resurssien muuttuessa uudesta 
mallista liu’uttiin vähitellen takaisin vanhaan toimintatapaan. 

Myös päiväkeskustoiminta kutistui 1990-luvun alussa. Säästötoimien seurauk-
sena toimintaa ohjannut kodinhoitaja siirrettiin työskentelemään vanhainkodin 
puolelle. Päiväkeskustoiminnasta jäi jäljelle vain kotona asuvien vanhusten sauno-
tus vanhainkodilla (ks. luku 9). 

Parityöskentelymallia toteutettiin virallisesti 1990-luvun alkuvuodet, vaikkakin 
toiminta käytännössä oli jo muuttunut. Vuonna 1997 uusi vanhustyön johtaja ke-
hitti yhdessä viiden kodinhoitajan kanssa uudenlaisen toimintamallin. Asiakkaat 
jaettiin uudelleen kolmeen alueellisen ryhmään ja kullekin ryhmälle nimettiin 
omahoitaja, jonka tehtävänä oli perehtyä mahdollisimman hyvin asiakkaan ko-
konaistilanteeseen. Omahoitaja oli mukana kaikissa asiakasta koskevissa neuvot-
teluissa ja toimi ensisijaisena yhdyshenkilönä omaisille. Viikoittain kodinhoitajien 
asiakasryhmät vaihtuivat. Syynä asiakaskiertoon oli ruoanjakovuoro, ateriapalve-
lu, joka oli jatkuvasti laajentunut ja johon työn raskauden vuoksi haluttiin vaihtoa. 
Myös ilta- ja viikonlopputyö sujuivat helpommin, kun kaikki asiakkaat olivat asia-
kaskierron vuoksi tuttuja. Yhden kodinhoitajan vastuulla olivat kirjalliset tehtävät 
(lomakkeiden suunnittelu, toimistotehtävät) ja yksi kodinhoitaja vastasi työvuo-
rolistojen laadinnasta.

Vuosina 1995–1998 Malmilan kunta oli mukana valtakunnallisessa SoTeKeKo-
projektissa (sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiskokeilu). Projektin tavoitteena 
oli kehittää sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä. Keskeiseksi yhteistyön välineeksi 
luotiin yhteistä hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Vuosina 1997–1999 oli vuorossa oma 
projektimme, Työyhteisöt vanhan ja uuden murroksessa, josta tämän tutkimuksen 
aineisto on kerätty. Tämän projektin ensimmäisenä vuonna tutkimuksen kohteena 
oli työn muutos ja siihen liittyvä hyvinvointi. Toisena vuonna keskityin kiireen tut-
kimiseen. Kolmantena vuonna teimme intervention hoito- ja palvelusuunnitelman 
ja laajemminkin sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön kehittämiseksi.

Perusturvajohtaja arvioi kodinhoitajien toimintaa koko työuraltaan.

Jos mä puhun ihan mun historiasta, niin nää työntekijät on ollu tällaisia itseoh-
jautuvia, et niitä on voinu olla pari tai rajat on voinu ninku muuttua, et vähän 
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isommat alueet ja niin edelleen, mut vastuu käytännön työn järjestämisestä on 
siirtyny heille. (Perusturvajohtaja 11.09.2001.)

Tilastojen valossa 1990-luvun toiminta näytti seuraavanlaiselta (taulukko 6.3):

TAULUKKO 6.3 Kotipalvelun kehitys 1990-luvulla Malmilassa 

Vuosi Kotipalvelua 
saaneiden 

ruokakuntien 
määrä

Käyntien määrä/
vuosi

Työntekijöiden 
määrä

Tuki-
palvelu- 

asiakkaat

1990 72 2416 5 56

1991 59 2603 6 63

1992 56 3209 5 61

1993 42 3841 5 53

1994 48 käyntejä ei tilastoitu 5 56

1995 28 käyntejä ei tilastoitu 5 71

1996 35 käyntejä ei tilastoitu 5 59

1997 37 10 060 5 68

1998 48 14 100 5 73

1999 42 14371 6 75

2000 42 13164 7 69

2001 40 23 146 7 69

Lähde: Malmilan sosiaalitoimen vuosittaiset toimintatietotilastot Tilastokeskukselle sekä Mal-
milan vuosittaiset toimintakertomukset.

• Käyntimäärät ovat kodinhoitoapukäyntejä, niihin ei ole sisällytetty siivousta, ruoka-
ajoa, kauppa- tai kuljetuskäyntejä.

• Vuonna 1994 Tilastokeskuksen lomake muuttui ja käyntejä ei enää tilastoitu (vv. 
1994 –1996).

• Vuonna 1997 aloitettiin kodinhoitajien käyntien tilastointi uudelleen.
• Iltatyö alkoi vuonna 1997. 
• Yökäynnit alkoivat marraskuussa 2000.
• Viikonlopputyön tilastointi aloitettiin vuonna 2001.
• Ajoittain kodinhoitajien apuna on ollut työllistettyjä.

Vuosien 1990–1993 tilastoissa oli merkintä ”Vanhusten huonokuntoisuuden li-
sääntyessä samassa taloudessa käydään yhä useammin saman vuorokauden aika-
na 2–4 kertaa. Nämä käynnit luetaan tukipalveluihin, eivätkä näin ollen näy ti-
lastoissa.” (Selvitykset tilastokeskukselle tehtyihin tilastoihin vuosina 1991–1993.) 
Tämän takia tilastot käyntien osalta vuosilta 1990–1993 verrattuna myöhempiin 
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vuosiin eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Tilastokeskukselle tehtävä tilastointi 
muuttui vuonna 1994, kun asiakkaiden tuntilaskutuksesta siirryttiin kuukausilas-
kutukseen. Tällöin aika laskutettavana määreenä jäi pois, eikä myöskään käyn-
timääriä tilastoitu. Tilastokeskukseen tarpeisiin tuli tilastoida vain asiakasmäärät 
ja palvelut. Vuodesta 1997 kunnassa alettiin kiinnittää huomiota työn laatu- ja 
määrätavoitteisiin, ja tässä yhteydessä asiakaskäyntien määriä alettiin tilastoida 
kunnan omaan käyttöön. Tilastoinnin laskentaperusteita kuvaa Malmilan sosiaa-
litoimiston kanslisti seuraavasti: 

Nämä tilastot on laskettu aivan ”käsipelillä” ja sitä varten ei vuosittain ole aina 
johdonmukaisesti laskettu samoja asioita. On laskettu sen mukaan, mitä kul-
loinkin on tarvittu ja kysytty. (Kanslistin sähköpostiviesti 2.5.2000.)

Taulukosta 6.3 nähdään, että kotipalvelua saaneiden ruokakuntien määrä laski 
Malmilassa lamavuosina aina vuoteen 1995 asti ja on sen jälkeen ollut lievässä 
kasvussa. Kotipalvelua saaneiden ruokakuntien määrä laski 44 % vuodesta 1990 
vuoteen 2001. 

Koko maassa tilanne oli samansuuntainen; yli 65-vuotiaiden vanhusten kodin-
hoitoavun suhteellinen kattavuus supistui vuodesta 1988 vuoteen 2000 yhteensä 
45 % (Vaarama, Voutilainen & Kauppinen 2002, 83–84). Tukipalvelua saaneiden 
asiakkaiden määrä Malmilassa on ollut lievästi kasvava sisältäen kuitenkin välillä 
suuriakin vaihteluita. Tukipalvelua saaneiden asiakkaiden määrä lisääntyi vuo-
desta 1990 vuoteen 2001 yhteensä 23 %. Malmilassa tukipalveluiden tarjonta siis 
kasvoi, samalla kun koko maassa tukipalveluita saaneiden yli 65-vuotiaiden määrä 
laski 11 % vuodesta 1988 vuoteen 2000 (ks. Vaarama, Voutilainen & Kauppinen 
2002, 83–84). 

Taulukosta 6.3 nähdään myös käyntimäärien voimakas kasvu vuosina 1997–
2001. Kasvu on ollut 130 % samalla, kun ruokakuntien määrä on kasvanut vain
8 % ja työntekijämäärää lisätty kahdella työntekijällä. Tilanne kuvastanee asiakas-
kunnan huonokuntoistumista, johon on vastattu lisäämällä päivittäisiä käyntejä 
ja aloittamalla myös uusi työmuoto, yötyö, vuoden 2000 lopulla. Vuodesta 2000 
vuoteen 2001 käyntimäärät lähes kaksinkertaistuivat. Vasta vuonna 2001 alettiin 
viikonlopputyötä tilastoida käyntitilastoihin (Kanslistin sähköposti 27.1.2003) ja 
käyntiluvuista lähes 7 000 käyntiä on yökäyntejä, joten päivä- ja iltakäynneissä ei 
ole välttämättä tapahtunut merkittävää muutosta.

Lamavuosien aikaiselle ja sen jälkeiselle toiminnalle oli tyypillistä toimintojen 
supistaminen, rationalisointi ja ulkoistaminen. Pyykkipalvelussa oli ollut muka-
na yksi kodinhoitaja, mutta hänen palvelujaan tarvittiin kotipalvelussa, ja vuonna 
1995 päätettiin ostaa pyykkipalvelut paikalliselta yksityiseltä palvelujen tuottajalta. 
Pelkkien siivouspaikkojen hoitamiseen ei kasvavassa hoitotyössä tuntunut jäävän 
aikaa, ja vuonna 1998 osa kotipalvelulle kuuluneesta siivouksesta annettiin yksi-
tyisen yrityksen hoidettavaksi. Turvapalveluita oli aiemmin hoitanut SPR:n osasto. 
Vuonna 1996 sosiaalilautakunta päätti ostaa yöajalta palveluasuntojen, vanhusten 
rivitaloasuntojen sekä turvapuhelimia käyttävien vanhusten turvapalvelut yksityi-
seltä palvelujen tuottajalta. Samaan aikaan vanhusten kunnon huonontuessa ja 
hoivatarpeen lisääntyessä aloitettiin iltatyö vuonna 1997. 
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Kodinhoitajat kuvasivat asiakaskunnan muutosta 1990-luvun aikana. Vuosi-
kymmenen alussa kodinhoitajien muistikuvan mukaan tehtiin enemmän kotitöitä 
asiakkaan kanssa yhdessä. 

Ja sillo [1990-luvun alussa] oli vanhukset parempikuntoisia, oli paljo sellasiaki 
vanhuksia, kellä käytiin kaupassa, välillä oli vanhukset mukanaki kaupassa, ku 
käytiin. Valmistettiin ruokaa ja vanhukset oli mukana siinä, kuorivat perunoita 
ja tällee. (Intervention lähimenneisyyskeskustelu KH6 17.3.1999.)

Vuosikymmenen puolivälin tienoilla kodinhoito jäi vähemmälle ja hoitotyö li-
sääntyi. Kodinhoitajat puhuvat ”hyppykäynneistä” asiakkaan luona. 

Hyppykäynnit asiakkaiden luona, just ninku lyhytaikaset, et vaan et käydään 
kattomassa, et onko silmätipat saatu ja tämmöst, et se on lisääntyny paljo (In-
tervention lähimenneisyyskeskustelu KH6 17.3.1999).

Vuosikymmenen loppupuolen tilannetta kodinhoitajat kuvasivat asiakkaiden 
huonokuntoistumisena ja toisaalta passiivisuutena ja vaativuutena.

Ei nykyään nää vanhukset, ni eihän ne oo sen tasoisia, ne on paljo heikommassa 
kunnossa. Ei näist monikaa ninko kykenis ruoanlaittoon ja tämmösiin enää. 
(Intervention lähimenneisyyskeskustelu KH6 17.3.1999.)

Ja sit täälä on näin [lukee kodinhoitajien yhdessä työstämää paperia]; pieniin-
kin asioihin pyydetään apua. Ja sitte keskeytys työssä, työrauhaa ei ole. Ninku 
just kymppitalossa [vanhainkodin pihapiirissä oleva rivitalo, jossa on palve-
luasuntoja], sielthän saattaa tulla, ku olet toista hoitamassa, ni tulee toinen jo 
sanomaan, et tulepas, otapas tuolta vähän nyt, et semmonen et...

Asiakkaiden passiivisuus, passiivisuutta, näin me ollaan täs todettu, ne vaan ne 
(...) tällee sanois näin, teette näin, tehkää tää, hoitakaa tää, laittakaa tää näin. Ne 
OSAA VAATIA (painokkaasti). (Intervention lähimenneisyyskeskustelu KH6 
17.3.1999.)

Kodinhoitajien työnjako tutkimusprojektimme aikana

Kuten edellä on jo käynyt ilmi, uusi sosiaalisihteeri halusi antaa työlistan teon ja 
asiakaskäyntien organisoinnin kodinhoitajille 1980-luvun lopulla. Miten työnjako 
käytännössä toteutettiin tutkimusprojektimme aikana? Seuraavassa esitän esimer-
kin työnjaon sopimisesta tutkimuksen alkuvaiheessa, tammikuussa 1997:

A-LN: Jos esimerkiks ajattelet ens viikkoa niin tota, mites te maanantai aamuna 
sitte toimitte?
KH5: No meil, on perjantaina sitte sovitaan, niiku maanantaiaamupäivät ja sit-
ten niiku mitä tapahtuu päivällä, tehrään niitä seuraavina päivinä… yritetää 
ainaki.
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KH7: Välill se on melkei aina se päivä kerrallaa.
(Ote etnografi a-vaiheen aikaiselta kahvituntitapaamiselta 31.01.1997.)

Työnjako aikaansaatiin päivittäisellä suunnittelulla. Alla on katkelma kahden ko-
dinhoitajan tapaamisesta kahvitunnilla aamukäyntien jälkeen, jolloin sovittiin 
loppupäivän ohjelmasta. Yksi kodinhoitaja oli lomalla ja kaksi muuta vielä aamu-
käynneillä. Työhön liittyi tässä vaiheessa vielä runsaasti siivousta, myöhemmin sa-
mana vuonna se osin ulkoistettiin. 

KH5: No ku meill on se yks siivouspaikka, miss pitäs alkaa just koht.
KH9: Mull on vissii sitten yksin iltatyö.
KH5: Joo me lähetään Astan kanss viistoist yli kaks pois. 
KH9: Niin tota Turusil pitää imuroida, vai onks siell oikein kunnon siivous 
tänään.
KH5: Ei siell kunnon siivoust.
KH9: Joo ja sitten Laukkaset vartuu siivoomaan, imurointi siellä kanss. 
KH5: Siell menee varmaa sellane puoltoist tuntii.
KH9: No onks muuta.
KH5: Ei. Jos yhentoist aikaa lähettäs sinne. Kyll me kahentoist jälkeen kerittäs 
sielt pois. Ja sit ois noi kaks imulointipaikkaa täss.
(Hetken hiljaisuus)

KH9: Se minulle jää tää talo, täss on neljä paikkaa, sitte pihapiiriss kaks paikkaa, 
sitt tuol kylällä. Onks Kalle...
KH5: Ai ku ei Airill tullu sanottuu, sehän vois tehrä sen yksinään.
KH9: Soitetaaks sill.
KH5: Joo
KH9: Joo. Ett ku siell on kaks paikkaa, elikä kaheksan paikkaa. Niin sit sen viis-
toist yli kahden jälkeen neljään menness. Lähinnä semmosii lääkkeen antoo ja, 
ettei mitään sen isompia...
(Ote etnografi a-vaiheen aikaiselta kahvituntitapaamiselta 31.01.1997. Nimet 
muutettu)

Edellä esitetyistä näytteistä käy ilmi, että työnjakoa tehtiin yhdessä keskustellen 
edellisenä tai samana päivänä. Työnjakoa ja ajankäyttöä luotiin, improvisoitiin 
koko ajan.62 Työnjaon taustalla oli parityöskentelyn aikainen aluejako, joka kuiten-

62 Marta Szebehely (1995) on tutkinut vanhustenhuollon erilaisia toteutusmuotoja 
Ruotsissa. Yhtenä tutkimuskohteena oli itseohjautuva alueryhmä. Työnjako tässä ryh-
mässä perustui kerran viikossa pidetyssä tiimipalaverissa käytyyn keskusteluun, jossa 
arvioitiin hoitosuunnitelman pohjalta kunkin asiakkaan tilanne ja hoidon lyhyen ja 
pitkä aikavälin tavoitteet ja luotiin kullekin asiakkaalle viikko-ohjelma. Ohjelmassa so-
vittiin seuraavan viikon käyntien sisältö ja käynteihin viikossa käytettävä aika. Ryhmä 
kokoontui joka aamu ja sopi työnjaosta viikko-ohjelman pohjalta. Päivittäinen työnja-
ko merkittiin tiimikirjaan. (Szebehely 1995, 96–97.)
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kin oli menettänyt merkitystään asiakaskunnan vaihtuessa. Väljään ryhmäjakoon 
jouduttiin tekemään jatkuvasti muutoksia ja lopulta sopimaan asiakaskäynneistä 
päivittäin.63 Hoito- ja palvelusuunnitelmat eivät olleet aktiivisessa käytössä. 

Vallitsevaksi tavaksi oli siis tullut, että työnjakoa ja työtehtävistä sopimista teh-
tiin päivittäin ja tilanteisesti. Yksi kodinhoitaja kirjasi käytetyt tuntimäärät viralli-
seen työvuorotaulukkoon. Jokaisella kodinhoitajalla oli vihko tai kalenteri, johon 
hän merkitsi omat päivittäiset työnsä. Siivouspaikkoja oli ”parisenkymmentä”, ne 
olivat omalla listallaan ja siivoustyöt olivat ”rästissä”. 

KH5: (…) nytkin siell on paljo niit paikkoja rästiss ja (…) Ne aina soittaa tonne 
Maijalle [esimies]... millokoha ne tulee. (Ote etnografi a-vaiheen aikaiselta kah-
vituntitapaamiselta 31.01.1997.)

Tässä vaiheessa työnjako muistutti käsityömäistä työtä. Ajankäyttö vaikutti syk-
liseltä, ei rationalisoidulta aikataulutukselta, mitä työn sisällöllinen muutos olisi 
vaatinut. Vaikutti siltä, että itseohjautuvalla kodinhoitajaryhmällä ei ollut välineitä 
ja toimivaa työtapaa hoitaa keskinäistä työnjakoa muuta kuin tilanteisesti. Käsi-
työmäiselle työlle on tyypillistä, että tieto on ”työntekijöiden päässä”, muistissa ja 
sen dokumentointi on vaikeaa. Se on yhdistelmä kokemusta, arviointia ja intuitio-
ta. Koska tieto on työntekijöiden muistissa eikä siitä ole olemassa dokumentoin-
tia, on sen jakaminen, arviointi ja kehittäminen myös vaikeaa. (Victor & Boynton 
1998, 22, 41.) 

Näytti siis siltä, että työ oli sisällöltään muuttumassa nopeiksi rationalisoidun 
työn luonteisiksi standardikäynneiksi (ravinto, lääkkeet, puhtaus) asiakkaiden 
luona, mutta työnjako ja töiden organisointi oli yhdistelmä käsityömäistä ja hu-
manisoitua työtä. Hyvin toimiakseen rationalisoituun työhön olisi kuulunut tark-
ka työprosessin kuvaus ja aikataulutus. 

Uusi esimies

Uusi vanhustyön johtaja tuli virkaan puoli vuotta projektimme alkamisen jälkeen 
(kesäkuussa 1997) ja hän kertoi työnjaosta seuraavaa:

Minun aloittaessani työnjako tehtiin 10-talon [palveluasuntola] pöydän ääressä 
iltapäivällä seuraavaa päivää varten. Sen tekivät kodinhoitajat itse. Siinä suun-
niteltiin vähintään seuraavan päivän työt ja maanantaisin kartoitettiin koko 

63 Tähän oli useita syitä. Vapaapäivistä johtuen oli melko harvoin tilanne, että kaikki 
kodinhoitajat olisivat olleet töissä. Tavallisempaa oli, että päivävuorossa oli kolme ko-
dinhoitajaa, yksi oli vapaalla ja yksi iltavuorossa. Myös asiakkaan puolelta saattoi tulla 
muutoksia, jotka kodinhoitajat huomioivat työnjaossa. Tämän lisäksi kullakin kodin-
hoitajalla oli vuorollaan ns. lyhennetty työaika (5 t), jolla kahden viikon työjakson ko-
konaismäärään (76,5 t) ylitystä tasattiin.
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viikon työlistaa. Esim. minä päivänä siivotaan missäkin. Tähän en juurikaan 
puuttunut. (…) Kaipasin heidän työhönsä teoreettista ryhtiä ja kirjaamiskäy-
täntöä. (Vanhustyön johtajan sähköposti 24.10.2001.)

Hän halusi kehittää toimintaa ja jämäköittää kotipalvelun työskentelyä. Kehittä-
mistoimintaa hän kuvasi jälkeenpäin seuraavasti: 

Yhteisiä kopan [kotipalvelun] palavereita pidettiin viikoittain. Siinä käytiin läpi 
kaikki kopan [kotipalvelun] asiakkaat ja keskusteltiin ongelmista. Kaikesta työ-
hön liittyvästä keskusteltiin ja mietittiin, miten voitaisiin toimintaa kehittää. 
Kopan [kotipalvelun] tyttöjen kanssa työskentely oli helppoa. He olivat toime-
liaita ja positiivisia sekä vastuuntuntoisia. Uusia juttuja punnittiin ja harkittiin 
ja kokeiltiin. Esimerkkinä se iltatyön aloittaminen. Se sujui uskomattoman hel-
posti. Kotisairaanhoidon kanssa kokoonnuttiin kerran kuukaudessa käsittele-
mään asiakastapauksia. (Vanhustyön johtajan sähköposti 24.10.2001.)

Työlistan tekoa kehitettiin käyttöönotetun asiakasryhmäjaon pohjalta. Asiakkaat 
oli jaettu asuinpaikan mukaan kolmeen ryhmään: ”I-paikat, II-paikat ja 10-talo”. 
Tämän lisäksi oli ”Ford-viikko”, ruoka-ajovuoro ja iltavuoro. Yksi kodinhoitajista 
teki viikoittaisen työlistan, jossa oli määritelty, mitä ryhmää kukin kodinhoita-
ja hoiti, kenellä oli iltatyö ja kuka ajoi ruoka-ajon. Ryhmät vaihtuivat viikoittain. 
Työlistaan liittyvistä muutoksista keskusteltiin tavatessa, pidettiin kännyköillä yh-
teyksiä tai jätettiin tieto keltaisella liimalapulla työvuorolistaan. Myös asiakasdo-
kumentointia pyrittiin parantamaan. Kunkin kodinhoitajan tuli päivittää oman 
ryhmänsä asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat. Hoito- ja palvelusuunnitel-
makansiot tuotiin sosiaalitoimistosta kodinhoitajien taukotilaan.

Yksi kodinhoitaja laati kotipalvelun perehdyttämiskansion, johon ensimmäistä 
kertaa dokumentoitiin kotipalvelutyö kokonaisuudessaan. Perehdyttämiskansios-
sa esitettiin kodinhoitajien perustyöt. Siihen oli merkitty 1) eri ryhmiin kuuluvat 
asiakkaat ja heidän luonaan aamu- ja iltapäiväkäynneillä tehtävät työt, 2) ruoka-
ajovuoroon kuuluvat asiakkaat ja asiakkaiden luona ruoka-ajossa suoritettavat 
tehtävät, 3) iltavuoroon kuuluvat työt ja asiakaslista, 4) viikonlopputyöt ja viikon-
lopun asiakaslista, 5) lista kotona asuvien asiakkaiden saunotuksista, suihkutuk-
sista ja siivouksista sekä 6) kotipalvelun ja yhteistyötahojen yhteystiedot. Kansion 
loppuun oli merkitty kaikkien asiakkaiden nimet ja henkilötunnukset. Viimeisellä 
sivulla oli ”Stressin lähdetys eli kokoonnaan rentoottaminen”- rentoutusohjelma. 
Alla on esimerkki II-paikoista, eli asiakkaista, joiden luona ilmoitettiin käytävän 
joka aamu (taulukko 6.4).
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TAULUKKO 6.4 Esimerkki asiakaskansiosta. II-paikat, joka arkipäivä käynti klo 
7. 30–16. 

Asiakkaan
nimi

Työtehtävät asiakkaan luona Kauppa

AA Petaus, aamupala, alapesu, lääke, joka toinen ke puhtaaksi 
petaus, pyykki, tiski

Ma ja to, tili x-kaupassa, 
pankki YY

BB Petaus, aamupala, lääke, yleissilmäys, siivous n. 1×/kk, tiskit, 
saunotus perjantaisin kotona

– –

CC Petaus, aamupala, katso lääke, yleissilmäys, tiskit, pesuapua 
tarjottava

Ma ja to, tili xx:ssä, pankki YY

DD Aamupala, lääke, yleissilmäys, ämpärin tyhjennys, tarvittaessa 
petaus, tiskit, to ei aamukäyntiä, KSH [kotisairaanhoito] käy

– –

EE – Ma ja to

FF Aamupala, lääke, tiskit, petaus, yleissilmäys, sauna to kotona Ma ja to

Lähde: Kodinhoitajien laatima perehdyttämiskansio.

Kansioon oli merkitty päivittäiset työtehtävät sekä kaupassa käynnin ajankohta 
kuten myös tili- tai pankkitietoja. Yksi kansion käyttötarkoitus oli helpottaa mah-
dollisten sijaisten perehtymistä työhön. Perehdyttämiskansion nimi oli ”Pysty-
metsien tytöt ovat kadonneet. Rakastamaani työtä kotiapu.”

Victorin ja Boyntonin (1998, 49–50) mukaan siirtyminen käsityömäisestä 
työstä rationalisoidun työn suuntaan vaatii jaettua, julkilausuttua tietoa (articula-
ted knowledge). Julkilausuttu tieto on dokumentoitua, tarkkaa ja toistettavaa, ja se 
voidaan kuvata askeleina tai tekoina.

Perehdyttämiskansio oli askel kohti rationalisoidun työn vaatimaa kotipalve-
lutyön kokonaiskuvausta. Se oli väline, jonka avulla hahmottui kaikkien töiden 
kokonaisuus. 

Tätä vaihetta voidaan kuvata pyrkimyksenä siirtyä muistinvaraisesta tiedosta 
asiakastietojen dokumentointiin ja tietojen jakamiseen. Se mahdollisti myös työn 
refl ektion ja antoi mahdollisuuksia töiden parempaan suunnitteluun ja kehittä-
miseen. Välineitä olivat työlista, hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä perehdyttä-
miskansio. Myös omat ja yhteiset palaverit terveydenhoitajien kanssa samoin kuin 
vuoden 1998 alusta alkanut työnohjaus mahdollistivat oman työn paremman ref-
lektion. Itseohjautuva ryhmä pyrki jäsentämään työkenttäänsä, jossa asiakaskunta 
huonokuntoistui ja vaati useampia päivittäisiä käyntejä. 

Asiakaskäyntien kesto keväällä 1998 

Kodinhoitajat puhuivat työssään ”hyppykäyntien” lisääntymisestä. Tarkastelen 
seuraavaksi tilastojen pohjalta, minkälaisiksi kestoltaan kodinhoitajat olivat asia-
kaskohtaisissa työselosteissa keväällä 1998 kuvanneet asiakaskäynnit. Aineistona 
ovat maalis-toukokuulta 1998 kaikkien kodinhoitajien kaikki kodinhoitotyöhön 
liittyneet käynnit (myös viikonloppuna tehdyt asiakaskäynnit), jotka olen siirtänyt 
Excel-ohjelmaan. Käynteihin ei sisälly ruoka-ajokäyntejä eikä siivous-, kuljetus- 
tai kaupassakäyntejä. 
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Alla on kuvioissa 6.1–6.3 esitetty kodinhoitajien asiakaskäyntien kestot maalis-, 
huhti- ja toukokuussa 1998. 

KUVIO 6.2 Huhtikuussa 1998 kodinhoitotyön asiakaskäyntien kestot 

KUVIO 6.1 Maaliskuussa 1998 kodinhoitotyön asiakaskäyntien kestot

KUVIO 6.3 Toukokuussa 1998 kodinhoitotyön asiakaskäyntien kestot 

Lähde: asiakaskohtaiset 
työselosteet.
Käyntien yhteenlaskettu kesto 
23 712,5 min., 880 käyntiä, 
ka 26,9 min./käynti.

Lähde: asiakaskohtaiset 
työselosteet.
Käyntien yhteenlaskettu kesto 
28 090 min., 973 käyntiä, 
ka 28,8min./käynti.

Lähde: asiakaskohtaiset 
työselosteet. 
Käyntien yhteenlaskettu kesto 
20 375,5 min., 731 käyntiä, 
ka 27,8 min.
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Kuvioiden 6.1–6.3 mukaan näyttää siltä, että 15 minuuttia kestäviä käyntejä oli 
kaikkina kuukausina eniten. 15 minuutin ja puolen tunnin asiakaskäynnit yhdessä 
muodostivat valtaosan kaikista käynneistä. Laskin myös kuukausittaiset keskiar-
vot ja niiden mukaan käynnin keskipituus vaihteli 26 minuutista 28 minuuttiin. 
Keskimääräinen käyntiaika oli siis hieman alle puoli tuntia.64 Asiakkaiden kunnon 
huonontuessa käyntejä lisättiin ja tämä käyntien voimakas kasvu näkyy myös tau-
lukossa 6.3.

Kodinhoitajat tekivät myös siivous- ja kauppakäyntejä, jotka kestivät asiakas-
kohtaisiin työselosteisiin merkittyjen tietojen mukaan keskimäärin pitempään 
kuin kodinhoitokäynnit. Siivouskäynnit kestivät 15 minuutista maksimissaan 
2.5 tuntiin. Keskimääräinen siivouskäynnin kesto oli reilu tunti (1.1 t). Kaupassa 
käyntien kesto vaihteli 15 minuutista kahteen tuntiin 15 minuuttiin. Keskimääräi-
nen kaupassakäyntiaika oli hieman yli 45 minuuttia (0.8 t). Olen kerännyt kuvioi-
hin 6.4–6.6 kodinhoitotyöhön, siivoukseen ja kuljetukseen käytetyt tunnit maa-
lis-, huhti- ja toukokuussa vuonna 1998 (lähteinä asiakaskohtaiset työselosteet). 
Kodinhoitotyöhön käytetty aika oli kaikista työtunneista noin 85 %, siivoukseen 
käytettiin 8–10 % ja kauppakäynteihin 5–7 % työajasta. Kuljetuksia oli vain tou-
kokuussa, jolloin ne kattoivat 1 % käytetyistä työtunneista

Lähde: asiakaskohtaiset 
työselosteet.

KUVIO 6.4 Kodinhoitotyöhön, siivous-, kauppa- ja kuljetuskäynteihin käytetty 
aika maaliskuussa 1998 prosentteina
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64 Vuonna 2002 Malmilassa tehtiin vanhustenhuollon kartoitus ja laadittiin toimin-
tastrategia vuoteen 2013. Vuoden 2002 tilastojen mukaan keskimääräinen käynnin kes-
to oli 15,6 minuuttia. (Vanhustenhuollon strategia ja kehittäminen vuoteen 2013, 17.)
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Kuviot 6.4–6.6 osoittavat, että valtaosa kodinhoitajien työstä Malmilassa oli kodin-
hoitotyötä. Siivoukseen käytettiin hieman enemmän aikaa kuin kaupassakäyntei-
hin, mutta sekä siivous että kaupassakäynnit olivat selkeästi vähäisemmässä osassa 
kodinhoitajien työssä.

Suomessa ei valtakunnallisesti tilastoida käyntien kestoja (Vaarama, Luoma-
haara, Peiponen & Voutilainen 2001, 20). Valtakunnallisesti tilastoidaan vain asia-
kasmäärät. Vuoden 2000 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsauksessa Vaara-
ma tuo esiin tilastoinnin ongelmat: 

Koska kodinhoitoavun käyntejä tai tunteja ei tilastoida valtakunnallisesti, on 
mahdotonta arvioida asiakkaiden saaman palvelun määrän kehitystä. Monet 
paikalliset selvitykset kertovat, että asiakaskohtaisen avun määrää olisi lisätty. 

Lähde: asiakaskohtaiset 
työselosteet.

Lähde: asiakaskohtaiset
työselosteet.

KUVIO 6.6 Kodinhoitotyöhön, siivous-, kauppa- ja kuljetuskäynteihin käytetty 
aika toukokuussa 1998 prosentteina 

KUVIO 6.5 Kodinhoitotyöhön, siivous-, kauppa- ja kuljetuskäynteihin käytetty 
aika huhtikuussa 1998 prosentteina
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Toisaalta taas tuodaan esiin, että vaikka käyntien määrä olisikin lisääntynyt, on 
niiden kesto vähentynyt: vanhusten luona pistäydytään kiireisesti, kun aika ja 
tulostavoitteet eivät anna muuhun mahdollisuutta. (Vaarama 2000, 78.) 65 66

Raisa67 kävi aluksi syömässä vanhainkodilla

Asiakaskäyntien määrä oli Malmilassa siis lisääntynyt 1990-luvun lopulla (tauluk-
ko 6.3) ja, kuten edellä kävi ilmi, keväällä 1998 suurimman ryhmän muodostivat 
kestoltaan 15 minuutin käynnit (taulukot 6.4–6.6). Tarkastelen seuraavassa yhden 
asiakasesimerkin avulla, miten kodinhoitajat lisäsivät asiakaskäyntejä. Esimerkki 
on kodinhoitajien itsensä valitsema pyytäessäni heiltä kuvausta asiakkaan käynti-
määrien muutoksesta. Sitä ei siis ole tarpeen pitää tyypillisenä Malmilan kotipal-
velun asiakasesimerkkinä, vaan esimerkkinä asiakkaan kunnon heikentymisestä ja 
siitä, miten kotipalvelu tilanteeseen vastasi. 

Aineistona on asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka pohjalta pyysin 
kodinhoitajia ryhmässä keskustelemaan ja täydentämään suunnitelman melko 
niukkoja tietoja. Lisäksi käytän aineistona asiakkaan käyntitilastoja 3–5/1998. 

Esimerkkini asiakas, Raisa (syntymävuosi 1911), tuli palveluiden piiriin vuonna 
1996, jolloin hän sairastui aivohalvaukseen ja korkeaan verenpaineeseen. Sairaala-
jakson jälkeen hän siirtyi ”kymppitaloon”, palveluasuntoon, jossa ”kymppitalon” 
neljää vanhusta ja muita palveluasuntojen vanhuksia oli päivittäin hoitamassa yksi 
kodinhoitaja. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehtiin kesällä 1996, ja siinä sovittiin, 
että omaiset hoitavat Raisaa viikonloppuisin ja kodinhoitajat arkipäivinä. Lisäksi 
kotisairaanhoitaja kävi Raisan luona kerran viikossa. Kodinhoitajat tekivät tässä 
vaiheessa kaksi käyntiä: aamukäynnillä kodinhoitaja antoi lääkkeet ja iltapäivän 
käynti oli lähinnä tarkistuskäynti, jonka tavoitteena oli voinnin tarkistaminen ja 
turvallisuuden tunteen lisääminen. Raisa kävi syömässä vanhainkodilla (samassa 
pihapiirissä) lounaan, mutta hoiti itsenäisesti aamu- ja iltapalan. Kerran viikossa 
Raisa kävi saunassa kodinhoitajan avustamana. Omaiset hoitivat Raisan pyykit. 
Tässä vaiheessa Raisa ei vielä tarvinnut paljoakaan apua.

65 Tieto 2005 -hankkeessa ollaan selvittämässä, millaista tietoa sosiaali- ja terveyden-
huollosta tarvitaan ja miten nykyistä tietojen keruuta on tarpeen kehittää. Uudistettu 
tiedonkeruumalli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2005 alusta. (Vaarama, Voutilai-
nen & Kauppinen 2002, 76.)
66 Malmilan tulos eroaa Helsingin kaupungin teettämästä tutkimuksesta, jossa kahden 
päivän työaikakartoituksella tutkittiin, miten työaika jakautui kotihoidossa. Tämän 
tutkimuksen mukaan kotipalvelussa käynnin pituus oli keskimäärin 64 minuuttia. 
(Tolkki & Valvanne 2001.) Helsingin kaupungin tutkimus koski vain päivätyötä, Mal-
milan tilastoinnissa oli mukana myös iltatyö. Szebehelyn tutkimuksessa (1995, 113) 
Tukholmassa kodinhoitajan keskimääräinen käyntiaika vanhusasiakkaiden luona oli 
54 minuuttia.
67 Nimi muutettu.
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Lokakuussa 1997 kodinhoitajien iltatyön alettua Raisa tuli iltatyön piiriin. Pe-
rusteluna kolmannelle päivittäiselle käynnille oli se, että iltalääkkeet olivat välillä 
jääneet ottamatta. Tässä vaiheessa aloitettiin myös pyykkipalvelu. 

Joulukuussa 1997 oli hoito- ja palvelusuunnitelmassa merkintä ”Täysin autet-
tava toiminnoissa. Liikkuu omin avuin. Ymmärrys hyvä”. Myöhemmin kodinhoi-
tajat kuvasivat tuon ajan tilannetta kuitenkin voinnin vaihtelevuutena. ”(...) vointi 
oli hyvin vaihteleva riippuen ahdistuneisuuden määrästä. Ajoittain omatoiminen-
kin.”

Kesällä 1998 Raisa oli tajuttomuuskohtauksen takia jonkin aikaa sairaalassa. 
Sairaalajakson jälkeen käyntimääriä lisättiin, sillä asiakas oli ”muutenkin ahdistu-
neempi”. Asiakaskäyntitilastojen mukaan kodinhoitajat tekivät maaliskuussa 1998 
päivittäin keskimäärin 3,3 käyntiä. Käynneissä oli melko suuri vaihteluväli; viikon-
loppuisin oli yhdestä kahteen käyntiä Raisan luona, mutta arkipäivinä käyntimää-
rät vaihtelivat kahdesta seitsemään käyntiin. Huhtikuun käyntien keskiarvo oli 2,6 
ja vaihteluväli oli pienempi, yhdestä neljään. Toukokuussa Raisa oli sairaalassa ja 
sairaalajakson jälkeen käynnit aluksi lisääntyivät, mutta tasaantuivat vähitellen ja 
keskiarvoksi muodostui 3 käyntiä päivässä (vaihteluväli yhdestä kuuteen).

Syksyllä 1999 Raisalle laitettiin sydämen tahdistin. Käyntejä ei tässä vaiheessa 
lisätty. Myöhemmin syksyllä hänellä oli lisääntyvästi levottomuutta ja ahdistunei-
suutta, ja lääkäri teki välillä kotikäyntejä. Hoitokäynteihin ei tullut muutoksia.

Tammikuussa 2000 Raisa sairasti keuhkokuumeen ja oli jonkin aikaa sairaa-
lassa. Keväällä 2000 oli lääkityksen kanssa ongelmia. Syksyllä 2000 kodinhoitajat 
aloittivat yökäynnit ja myös Raisan luona käytiin. Käyntejä oli kolme kertaa yössä. 
Keväällä 2001 Raisan kunto heikkeni ja käyntejä lisättiin. Käynnit muodostuivat 
tällöin seuraavasti (taulukko 6.5):

TAULUKKO 6.5 Kodinhoitajan käynnit Raisan luona keväällä 2001

Kellon aika (n.) Käynnin sisältö

klo 8 Aamukäynti (aamupesu, aamupala)

klo 11 Kodinhoitaja käy lämmittämässä omaisten tekemän ruoan

klo 14 Päiväkäynti (päiväkahvi ja lääkkeet)

klo 15.30 Puuron keitto iltaa varten

klo 17 Lääkkeiden jako

klo 19.30 Iltakäynti (iltapala, iltapesu ja unilääke )

klo 21 Kurkistuskäynti, että kaikki kunnossa

klo 23 Yökäynti

klo 03 Kurkistuskäynti

klo 06 Aamupala, jos on hereillä

Kuten taulukosta 6.5 nähdään, Raisan luona käytiin vuorokaudessa 10 kertaa. Yön 
aikana hänen luonaan käytiin kolme kertaa. Nämä käynnit olivat lähinnä lyhyitä 
tarkistuskäyntejä, joilla pyrittiin tarkistamaan yleistilanne ja lisäämään asiakkaan 
turvallisuudentunnetta. Myöhemmin kesällä 2001 Raisa joutui sairaalaan, ja siel-
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tä hän siirtyi vanhainkodille pitkäaikaishoitoon lokakuussa 2001. Kodinhoitajien 
kuvaus Raisan voinnista tässä vaiheessa oli seuraavanlainen:

Oli ahdistunut ja levoton, sekavakin ajoittain, sairaalassa lisäksi kaatui ja lii-
kuntakyky heikkeni kovasti tämän jälkeen.

Raisa oli asiakas, joka tuli melko myöhään (85-vuotiaana) palveluiden piiriin. Hän 
oli aluksi melko omatoiminen ja käynnit olivat lääkkeiden jakoa ja voinnin tarkis-
tamista. Käyntien lisääntyminen liittyi paitsi voinnin muutoksiin myös palvelu-
tarjonnan laajentumiseen. Iltavuoro ja yövuoro mahdollistivat Raisan asumisen 
palveluasunnossa melko pitkään. Raisan vointia kodinhoitajat kuvasivat melko 
niukoissa merkinnöissään levottomuutena ja ahdistuneisuutena, jolloin turvalli-
suudentunnetta pyrittiin lisäämään useammilla käynneillä. Käynnit keväällä 2001 
ennen sairaalajaksoa edustavat määrältään jo laitoshoitoa. Raisa asui palveluasun-
nossa, joka oli lähellä vanhainkotia ja kodinhoitajien taukotilaa, ja tällä seikalla 
voi olla vaikutuksia käyntien määrään. Palvelutaloasumisen yhtenä perusajatukse-
na on se, että vanhukset voivat asua pitempään kodinomaisissa olosuhteissa. Osa 
käynneistä oli kodinhoitajien edellä kuvaamia ”hyppykäyntejä” eli voinnin tar-
kistuskäyntejä, joilla samalla pyrittiin lisäämään Raisan turvallisuuden tunnetta. 
Kuvaus Raisan käynneistä osoittaa myös sen, mihin suuntaan kodinhoitajien työ 
Malmilassa oli vuosikymmenen lopulla muuttumassa.

6.5 Yhteenvetoa Malmilan kodinhoitajien työn muutoksesta 

Etsin tässä luvussa vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: mitä histori-
allisia kehitystyyppejä voidaan löytää kodinhoitajien työstä Malmilassa. Tässä 
jaksossa teen yhteenvetoa työn muutoksesta ja muutoksen sijoittumisesta työn 
historiallisiin kehitysvaiheisiin. Tarkastelen kodinhoitajien työtä muutosjaksoina 
ja pohdin, miten kiire ja ajanhallinnan jännite on kussakin vaiheessa ymmärret-
tävissä.

1. Käsityömäinen työ Malmilassa

Malmilan kotipalvelu oli 1950- ja 1960-luvulla lapsiperheiden kokopäiväistä tukea 
huoltajan tai perheen äidin sairastuessa. Työ oli kokonaisvaltaista perheen huol-
tamista, jossa kodinhoitajan piti selviytyä moninaisista eteen tulevista tehtävis-
tä. Kodinhoitaja Raija kuvasi työkenttää monipuoliseksi, kodinhoitajan piti osata 
”kaikki”. Tämä vaihe oli selvimmillään käsityömäisen työn vaihe. Työn kohde oli 
laaja kokonaisuus, välillä jopa ympärivuorokautinen perheenjäsenistä, kodista ja 
mahdollisesta karjasta huolehtiminen. Kaikkien näiden töiden tekemisestä, niiden 
ajoittumisesta ja yhteensovittamisesta vastasi kodinhoitaja. Käsityömäisessä työssä 
ei välttämättä ole tuotannon tehostamisen pohjalta syntyvää ajanhallinnan jänni-
tettä, mutta Raijan kuvaaman työtehtävien moninaisuuden ja erilaisista tarpeista 
lähtevän työtehtävien yhteensovittamisen voi olettaa aiheuttavan työhön ajanhal-
linnan jännitettä.
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2. Työhön tulee rationalisoidun työn piirteitä 

Vuonna 1966 kunnallinen kotihoitoapu laajeni lakisääteisesti koskemaan kaikkia 
kuntalaisia. 1970-luvulla lapsiperheiden osuus asiakaskunnasta alkoi vähetä ja uu-
deksi työn kohteeksi tulivat vanhukset. Samaan aikaan maalaistalot ”löysivät” heil-
le edullisen, tuntikorvaukseen perustuvan kodinhoitoavun. Tässä vaiheessa syntyi 
käsite ”kunnan siivooja”. Kodinhoitajien ammatillisen kehittymisen kannalta tämä 
vaihe oli toimintaa yksipuolistava ja kodinhoitajien ulkoista ammatillista kuvaa 
murentava. Asiakas päätti kodinhoitajien työtehtävistä, maksoi tehdyistä työtun-
neista ja maksavana työnantajana hän myös määritti työtehtävät. Asiakkaan esittä-
mät tietyssä ajassa tehtävät työt ja esimiehen laatima työlista merkitsivät rationali-
soidulle työlle tyypillistä tuotannon tehostumista. Näin määrittyvä normatiivinen 
aika etääntyi työntekijän realistiseksi kokemasta ajasta ja ajanhallinnan jännite 
kasvoi. Työ intensivoitui ja tuli fyysisesti raskaammaksi. Syntynyt ajanhallinnan 
jännite vaati kodinhoitajalta työn sujuvaa organisointia ja ripeää toimintaa. Työ 
oli rationalisoidun työn mukaista; se oli ulkoa ohjattua, aikataulutettua ja yksi-
puolistuvaa työtä. 

3. Itseohjautuva kodinhoitajaryhmä ja rationalisoituva työ

Uusi vaihe työnjaon organisoinnissa alkoi uuden sosiaalijohtajan myötä vuonna 
1987. Työnjako ja työvuorotaulukon teko siirtyivät esimieheltä kodinhoitajille, ja 
kodinhoitajat saivat keskenään sopia asiakaskäynneistä, käyntien määristä, niihin 
tulevista muutoksista sekä käyntien sisällöstä yhdessä asiakkaan kanssa. Kodinhoi-
tajaryhmästä muodostui itseohjautuva työryhmä. 

Kodinhoitajat saivat näin välineitä vaikuttaa normaaliajan määrittymiseen. 
Työlistan tekeminen antoi kodinhoitajille mahdollisuuden huomioida työn sisäl-
töjen kokonaisuus ja jakaa työt sen mukaan. Se antoi joustoa työn tekemiseen ja 
mahdollisuuden paremmin pyrkiä kohti työntekijöiden realistiseksi kokemaa ai-
kaa. Esimiehen kautta tuleva asiakkaiden kokonaismäärä määritti kuitenkin edel-
leen normatiivisen ajan muodostumisen.

Tämä vaihe muistutti humanisoitua työtä, jossa työn kohde laajeni töiden or-
ganisointiin ja työn sisällöistä sopimiseen. Esimies välitti kodinhoitajaryhmälle 
hoidettavat asiakkaat, ja kodinhoitajat itse keskenään organisoivat ja aikataulutti-
vat työt ja sopivat töiden sisällöstä. 

4. Itseohjautuva työryhmä rationalisoituvan työn puristuksessa

1990-luvun lama ja sen jälkeinen aika oli toimintojen rationalisoinnin aikaa. Ra-
tionalisoinnin voimistuminen liittyi tukipalveluiden kehittymiseen ja sitä kautta 
työn osittumiseen ja työn kohteen kaventumiseen. Vuosikymmenen lopulla ko-
konaisvaltaisesta kodinhoitajan työstä oli Malmilassa erotettu ateria-, pyykki- ja 
osin siivouspalvelu. Ateriapalvelun hoitivat kodinhoitajat kukin vuorollaan, sau-
notukseen liittyvä pyykinpesu oli ulkoistettu ja siivouksiin mentiin silloin, kun 
aikaa muilta töiltä jäi. Osa siivouksesta ostettiin ulkopuoliselta yrittäjältä. Kotona 
asuvien vanhusten saunotukset pyrittiin keskittämään vanhainkodille. Kaupassa-
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käyntejä keskitettiin ja tehtiin yhteistyötä kauppa-auton kanssa. Samaan aikaan 
asiakkaiden kunnon tarkkailuun ja hoidollisiin toimenpiteisiin liittyvät ”hyppy-
käynnit” lisääntyivät. Käyntimäärien voimakas kasvu ja kodinhoitajien puhe ”hyp-
pykäynneistä” viittaavat työn kohteen kapeutumiseen. Työ muistutti rakenteeltaan 
rationalisoitua työtä, jolloin käynnillä hoidettiin yksittäiset työtehtävät. Rationa-
lisoituvaa työtä organisoi itseohjautuva kodinhoitajaryhmä. Kuten myöhemmin 
kiirehaastatteluissa selvisi, töiden jakoa ja työtehtävistä sopimista tehtiin edelleen 
päivittäin, sillä asiakaskunnan tarpeet vaihtelivat usein eikä ryhmäjako ollut täl-
löin toimiva. Tältä osin työ muistutti käsityömäistä työtä. 

Vaikutti siis siltä, että 1990-luvun lopussa Malmilan kodinhoitajien työssä oli 
löydettävissä kolmen eri työtyypin, käsityömäisen työn, rationalisoidun työn ja 
humanisoidun työn piirteitä. Näin monen työtyypin esiintyminen samassa työssä 
kuvastaa työn muutoksen erivaiheisuutta, jolloin monien muutosten seurauksena 
työorganisaation eri osat kehittyvät eri nopeudella. Humanisoidun itseohjautuvan 
työryhmän mahdollisuus vaikuttaa normaaliajan muodostumiseen vaikeutuu, 
kun ollaan tilanteessa, jossa asiakaskäynnit sirpaloituvat nopeiksi ”hyppykäyn-
neiksi” ja lisääntyvät määrällisesti voimakkaasti. Hyppykäyntien taustalla oli hoi-
vatyön kasvu kotipalvelutyössä, sillä asiakaskunta oli entistä huonokuntoisempaa. 
Vanhuspotilaat kotiutetaan sairaalasta varhain, ja he voivat tarvita kotiuttamisen 
jälkeen usein toistuvaa hoitoa. 

Kotipalvelutyön paikallinen muutos Malmilassa oli samansuuntainen kuin 
koko maassa.68 Malmilassa tuli selkeästi esiin itseohjautuva kodinhoitajaryhmä, 
joka oli jo pitkään itsenäisesti hoitanut työnjaon ja muuttanut tarvittaessa hoidon 
sisältöjä. Yksityiskohtaisempi paikallisen muutoksen tutkiminen avasi kuitenkin 
näkemään muutoksen porrastuneisuuden ja useamman työn kehitystyypin esiin-
tymisen samanaikaisuuden.

68 Myös Marta Szebehely (1995) tutkimus itseohjautuvan kodinhoitajaryhmän toi-
minnasta Tukholmassa osoitti, että itseohjautuvan kodinhoitajaryhmän työssä oli näh-
tävissä piirteitä sekä tayloristisesta (rationalisoidusta) että sosioteknisestä (humanisoi-
dusta) työtyypistä. Työ oli tehtäväsuuntautunutta ja ositettua kuten liukuhihnatyössä, 
mutta kodinhoitajaryhmä toimi osittain itseohjautuvan työryhmän tavoin ja organisoi 
itse oman työnsä. (Szebehely 1995, 80.)
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7 Kiireen muotoutuminen kodinhoitajien 
työssä

Edellisessä luvussa tutkin kodinhoitajien työn muutosta Malmilassa. Tulosten mu-
kaan Malmilan kodinhoitajien työ oli käynyt läpi suuren muutoksen 1950-luvun 
käsityömäisestä ja lapsiperheisiin kohdistuneesta pitkäkestoisesta työstä vuositu-
hannen lopun rationalisoitua työtä muistuttaviin käynteihin vanhusasiakkaiden 
luona. Itseohjautuva kodinhoitajaryhmä pyrki organisoimaan rationalisoituvaa 
työtä, jossa työnjaon välineet olivat käsityömäisiä. Tässä luvussa etsin vastausta 
tutkimuskysymykseen 2: miten kiireen liittyminen yhteisölliseen toimintaan tu-
lee esiin kodinhoitajien työssä? Tutkin tarkemmin sitä, miten kiire kodinhoitajien 
kokemana tässä työn kehitysvaiheessa syntyi. Etsin tässä luvusta vastausta myös 
tutkimuskysymykseen 3: miten työssä tapahtuneet muutokset ja niihin liittyvät 
häiriöt vaikuttivat kiireen syntyyn Malmilan kodinhoitajien työssä?

Aloitan luvun tutkimalla kodinhoitajien omia käsityksiä kiireestä: miten ko-
dinhoitajat ymmärsivät kiireen omassa työssään. Aineistona ovat kiirehaastattelut, 
joissa yhtenä teemana oli kiireen määrittely (ks. Liite 1).

7.1 Miten kodinhoitajat määrittelivät kiireen? 

Valtaosassa aiempia tutkimuksia ei määritelty, mitä kiireellä tarkoitettiin.69 Kiire 
on myös puhekielessä usein hyvin väljästi käytetty ilmaus. Halusin selvittää, mitä 
kodinhoitajat ymmärsivät kiireellä. Pyysin kodinhoitajia kiirehaastattelujen yhtey-
dessä määrittelemään kiireen. Kysyin näin: 

A-LN: No sitt kuule, jos aattelet, niin, millä tavalla sä määrittelisit kiireen? Mitä 
kiire on? Jos aattelet ihan niinku sun omaa työtä ja tämmöstä työn tekemisen 
tapaa ja tämmöstä, niin mitä se kiire on? 

Asian määrittely on merkitysten jäsentämistä ja niiden kuvaamista. Merkityk-
set ovat ihmisen tietoisuuden muodostumia, ja niiden avulla ihmiset tulkitsevat 
maailmaa. Merkityksen kantajana on kieli ja merkitysten muotoutuminen liittyy 
tekoihin. Oppiessaan suorittamaan joitain tekoja lapsi samalla oppii niiden mer-
kityksiä. Merkitysten avulla ihminen tiedostaa ja muuttaa objektiivista maailmaa. 
Käsitteet ovat historiallisesti kehittyneiden merkitysten omaksumisprosessien tu-
losta. (Leontjev 1977, 118–125.)

Määritellessään asioita ihminen peilaa omia kokemuksiaan ja liittää niitä yh-
teen. Kokemus on subjektiivinen, kompleksinen ja historiallisesti muovautunut 
kokonaisuus, jota voidaan verrata käytännölliseen toimintaan (Gubrium 1993). 

69 Poikkeuksena oli Perlowin (1999, 57) tutkimus, jossa kiire (”time famine”) määritel-
tiin: ”a feeling of having too much to do and not enough time to do it.”
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Kokemisen tutkiminen rakentaa siltaa ihmisen tekemisen ja ajattelun välillä ja täy-
dentää kuvaa siitä, miten ihmiset toimivat ja käyttäytyvät (R. Engeström 2002). 
Vasilyuk (1988, 31) ymmärtää kokemisen erityisenä toimintana, jonka tehtävänä 
on uudelleen rakentaa psykologista maailmaa ja vahvistaa tietoisuuden ja olemi-
sen suhdetta merkitysten avulla. Kokemusten lopullisena tehtävänä on antaa elä-
mälle suurempaa merkityksellisyyttä. 

Esittelen seuraavassa kaikkien viiden kodinhoitajan määritelmät kiireestä. Kii-
reen määrittely ei ollut kenellekään aivan helppo tehtävä, mutta jokainen toi kui-
tenkin esiin oman määrittelynsä. Määrittelyn yhteydessä tutkin sitä, mitä asioita 
kodinhoitajat liittivät kiireeseen. Analyysitapana kyseessä on teemoittelu (ks. Es-
kola & Suoranta 2000, 174–180): nostan puheesta esiin kodinhoitajien kiireeseen 
liittämiä merkityksiä. Lopuksi tulkitsen määrittelyjä työn historiallista taustaa vas-
ten. 

KH 1 määritteli kiireen näin:

KH1: No kyll siinä työ, niin... Mitenkä sen nyt selittäs, että ainakin semmonen, 
että kun tuntee, ett koko ajan on jotain, jotain niinku töitä on vielä tekemättä. 
Ett tavallaan joskus tulee sellanen paniikki, aivan niinku paniikki, että tuota, 
kun ajattelee, että mun täytys toi ja toi vielä keritä ja kello on noin ja noin pal-
jon (...) Joo se on tämmönen, tämmönen tunne justiin, että kun tietää, että se 
ja se on vielä tekemättä ja toi ja...

Kodinhoitaja toi aluksi esiin selittämisen vaikeuden (”Mitenkä sen nyt selittäs”). 
Tämän jälkeen hän toi esiin kiireen tunteena, ”että kun tuntee, ett koko ajan on 
jotain, jotain niinku töitä on vielä tekemättä” sekä myöhemmin ”tämmönen tunne 
justiin, että kun tietää, että se ja se on vielä tekemättä.” Hän kuvasi kiireen aikaan-
saamaa tunnetilaa myös paniikkina. Määrittelyssä tulivat esiin tekemättömät työt 
ja käytettävissä oleva aika (”mun täytys toi ja toi vielä keritä ja kello on noin ja 
noin paljon”). Hänen kiire-käsitteeseensä liittyy myös epätietoisuus tulevasta:

KH1: (...) Ei niinku aina tiedä, ett mitä siell on vastassa, ett saattaahan se yht-
äkkiä loppuakin välillä tosiaan se kiire, mutt että. Ja joskus se tulee siellä paikan 
päällä, ett kun siell onkin sitte jotain ylimäärästä, mitä sä et oo niinku ajatelluk-
kaan siellä olevan, kun sä meet sinne paikkaan. Ett joku sanoo, että tekisiks sä 
nyt tän ja tän vielä ja sitt aattelee, ett mun pitäs olla jo seuraavassa paikassa, ett 
se voi tulla sielläkin se kiire, ett sitä ei välttämättä ole, kun sä menet sinne.

Kodinhoitaja kuvasi työhön liittyvää epätietoisuutta (”ei niinku aina tiedä, ett mitä 
siell on vastassa”), jolla on vaikutuksensa myös kiireeseen. Kiire voi nopeasti lop-
pua tai se voi syntyä ”kun siell onkin sitte jotain ylimäärästä, mitä sä et oo niinku 
ajatellukkaan siellä olevan, kun sä meet sinne paikkaan”. Asiakkaan toivomukset 
saattavat synnyttää jännitteisen tilanteen: kodinhoitaja kokee, että hänen pitäisi 
tehdä pyydetyt asiat, mutta toisaalta hänen pitäisi olla jo seuraavan asiakkaan luo-
na (”tekisiks sä nyt tän ja tän vielä ja sitt aattelee, ett mun pitäs olla jo seuraavassa 
paikassa”). 
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KH2 määritteli kiireen seuraavasti:

KH2: No, siit tulee semmonen niinku tavallaan stressi, ku aattelee, ett jonku 
tietyn ajan puitteissa sun täytyy keritä tekemään tietyt asiat. Sitt sun pitäis vielä 
olla niitten asiakkaittenkin kanssa, ett siitä kärsii, kärsii niinku työntekijä ja 
asiakkaatkin. Että siinä tulee, siitä tulee semmoseks stressaantuneeks.

Kodinhoitaja määritteli kiireen sen seurauksien kautta (”siit tulee semmonen niin-
ku tavallaan stressi”). Kiire aikaansai stressiä. Tämän jälkeen hän toi määrittelyyn 
aikaraamituksen ja siihen kuuluvat työtehtävät: aika määritti työntekoa (”tietyn 
ajan puitteissa sun täytyy keritä tekemään tietyt asiat”). Kodinhoitaja toi myös 
esiin, että hänen pitäisi ehtiä ”olla” asiakkaiden kanssa eikä vain tehdä suunnitel-
lut työtehtävät. Oli olemassa jännite olemisen ja tekemisen välillä. Tekeminen oli 
ensisijaista työtä, ja oleminen oli ikään kuin moraalinen velvoite (”sun pitäis vielä 
olla niitten asiakkaittenkin kanssa”). Kun ”olemiseen” ei ole aikaa, kodinhoitaja 
kokee, että tilanteesta ”kärsii” sekä asiakkaat että kodinhoitaja. (”sun pitäis vielä 
olla niitten asiakkaittenkin kanssa, ett siitä kärsii, kärsii niinku työntekijä ja asiak-
kaatkin”). Tämä aiheutti stressiä. 

KH3 määritteli kiirettä kiireen hallinnan kautta ja kuvasi muuttunutta suhtautu-
mistaan kiireeseen:

KH3: Nuorempana se varmaan oli ihan erilaista kuin mitä nyt. Mä oon oppi-
nu jo kuunteleen itteeni. Onneks (...) Niin ja sillä tavalla pysähtymään jo (...) 
Ett niinku rauhottumaan sisäisesti siis sillä tavalla. Ett ku sen oppis, niin osais 
myöski työssä toimia sillä tavalla, että tuota kiire tulee ja menee, mutt tietysti 
on tiettyjä asioita, jotka täytyy hoitaa, ett sitä vauhtia joutuu välillä lisäämään, 
mutt kun sitä pitäs oppia säätelemään, siis sillä tavalla, ett se ei niinku kulut-
tas liikaa. Se on tietysti hienosti sanottu, mutta tähän pitäs niinku pyrkiä. Että 
turha kiireen hokeminen voi olla ihan jonniin joutavaa hössötystä. Mulle tulee 
välillä sellanen tunne, ett tekeekö sillo suullaan enemmän kuin käsillään. Että 
tuota, onhan työajan elämä siis kiristyny, ett se on ihan totta. Ett kyllä niinkun 
liian pienellä porukalla tänä päivänä, ett säästetäänkö niinku turhasta. Ett voi 
olla, ett se säästäminen sitte myöhemmässä vaiheessa [johtaa] siihen, että ihmi-
set ylirasittuu ja tulee sitte sairastumisia jotain muuta vastaavaa, ett poltetaan 
niinku molemmista päistä kynttilää liikaa että (...) Mitä se sitten olis? Emmä 
niin kamalasti sitä oo kyllä pohtinu. Mutt kyll mä oon niinku kaikkia, ketä oon 
kuunnellu, niin joka työalalla on liian niinku sillai paineita. Ett olisko se sitä 
suorittamisen painetta, se kiire. 

Kodinhoitaja aloitti määrittelyn toteamalla, että nuorempana kiire oli erilaista. 
Iän mukana hän oli oppinut erilaisia yksilöllisiä kiireen hallinnan keinoja (”Mä 
oon oppinu jo kuunteleen itteeni (...) pysähtymään (...) rauhottumaan sisäisesti”). 
Ajatuskulku näytti seuraavalta: jos nämä taidot oppisi, myös suhtautuminen kii-
reeseen muuttuisi ja kiirettä oppisi säätelemään, jolloin se ei rasittaisi liikaa (”Kiire 
tulee ja menee, mutt tietysti on tiettyjä asioita, jotka täytyy hoitaa, ett sitä vauhtia 
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joutuu välillä lisäämään, mutt kun sitä pitäs oppia säätelemään, siis sillä tavalla, 
ett se ei niinku kuluttas liikaa”). Hän tähdensi kiireestä selviytymisessä yksilöllis-
ten taitojen oppimista ja kiireen käyttöä ikään kuin työvauhdin säätelijänä. Seu-
raavaksi hän kyseenalaisti kiire-puheen (”Että turha kiireen hokeminen voi olla 
ihan jonniin joutavaa hössötystä. Mulle tulee välillä sellanen tunne, ett tekeekö 
sillo suullaan enemmän kuin käsillään.”) Samalla hän kuitenkin totesi, että kiire 
on nykypäivänä lisääntynyt ja toimitaan liian pienellä työntekijämäärällä. Tällöin 
säästetään väärissä asioissa ja seurauksena tästä on sairastumista ja ylirasittumista. 
Lopuksi hän palasi pohtimaan kiireen määritelmää omassa työssä ja vastaukse-
naan esitti kysymyksen: ”Ett olisko se sitä suorittamisen painetta, se kiire?” 

KH4 määritteli kiireen seuraavasti:

KH4: Niin se on sellanen vaan, että pitää kiirehtää seuraavaan paikkaan, että se 
on jännä, ett tulee siinä paikassa, kun mä menen, vaikkei siellä olis. Mutt sitten 
se pamahtaa, ett nyt täytyy mennä sinne, kun siellä on vielä niin monta. Se on 
semmonen ketju (...) Sitä vaan sitten menee. Niinkun viikonloppu just. Sitä 
vaan menee ja menee.

Kodinhoitaja määritteli kiirettä ikään kuin liikkeenä, menona (”pitää kiirehtää seu-
raavaan paikkaan”). Hän puhui nimenomaan kiiruhtamisesta seuraavaan ”paik-
kaan” ei asiakkaan luona tehtävistä työtehtävistä ja siinä työrytmin kiristämisestä. 
Hän kuvasi myös, että kiire tiedostetaan yllättäen (”se on jännä, ett tulee siinä 
paikassa, kun mä menen, vaikkei siellä olis. Mutt sitten se pamahtaa, ett nyt täytyy 
mennä sinne, kun siellä on vielä niin monta.”). Tämäkin kuvastanee jonkinlaista 
kiireen ennakoimattomuutta ja yllätyksellisyyttä tai työasioihin uppoutumista ja 
ajankulun unohtamista ja sen äkillistä tiedostamista. Se kuvastaa ehkä myös sitä, 
että kodinhoitajat eivät useinkaan kiireen yhteydessä puhu ajan seuraamisesta kel-
losta. Siksi kiire ikään kuin yllättää: yhtäkkiä huomataan, että kello on jo paljon 
ja vielä on monta asiakasta hoitamatta. Haastattelun lopussa kodinhoitaja kuvasi 
kiirettä ”ketjuna” ja toimintatapaa menona (”Sitä vaan sitten menee”).

KH5 vastasi kiiremäärittelyyn seuraavasti:

A-LN: No miten, miten sä tuota määrittelisit kiireen? Mitä kiire on? Jos nyt 
ihan ajattelet omaa kokemusta, mitä kiire on?
KH5: Onks siihen joku määritelmä?
A-LN: Emmä tiedä, ei siinä varmaan. Jokainen aattelee ihan tään itte. Miten sä 
ajattelet kiireestä silleen, että?
KH5: Niin tuota. Ainakin jos on niinku joku aikataulu, että mihkä mennessä 
täytyy niinkun tehdä ne määrätyt hommat. Siinä onkin sitt että täytyy kelloo 
kattoo, että. 

Kodinhoitaja toi esiin, että kiire liittyi aikatauluun, tiettyyn ajankohtaan mennessä 
”määrätyt hommat” piti tehdä. Jos on tarkka aikataulu, ”täytyy kelloo kattoo”. Kii-
reeseen hän siis yhdisti aikataulun, ”määrätyt hommat” ja kellon.
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Yhteenvetoa kodinhoitajien kiireen määrittelyistä

Kodinhoitajien kiiremääritelmissä kiire liittyi tilanteisiin, joissa kodinhoitaja huo-
masi, että kello oli jo paljon ja ”täytys toi ja toi vielä keritä”. Tai vastaavasti oli 
aikataulu, ”määrätyt hommat” piti tehdä tiettyyn aikaan mennessä. Kyseessä oli 
käytettävän ajan ja edessä olevien työtehtävien epätasapaino, joka koettiin kiiree-
nä. Tämä vastasi edellä esitettyä Nykysuomen sanakirjan määritelmää kiireestä: 
kiire oli ajan niukkuutta. 

Kiirettä kuvattiin myös tunteena (”kun tuntee, ett koko ajan on jotain…”) ja 
tietoisuutena (”kun tietää, että se ja se on vielä tekemättä”). Kiiretunnetta kuvat-
tiin sanoilla ”paniikki” ja ”stressi”. Kiire voi syntyä yllättäen (”sitten se pamahtaa”), 
se ikään kuin tiedostetaan äkillisesti työn lomassa. Kiire voi myös yllättäen loppua, 
jos joku asiakas ei olekaan hoidon tarpeessa ja aikataulu väljentyy. 

Yksi kodinhoitaja liitti kiireeseen ristiriitaisuutta. Kiiretilanteessa hän koki, että 
asiakkaan kanssa tulisi ”olla” tai tehdä asiakkaan haluamia ylimääräisiä asioita, 
mutta se aiheuttaisi kiirettä, koska siihen ei ollut varattu aikaa. 

Yksi kodinhoitaja toi kiireen määrittelyssä esiin omia kiireen hallinnan keinoja. 
Hän pyrki oppimaan kiireen säätelyä, jolloin kiire ei ”kuluttas” liikaa. Hän pyrki 
ulkoistamaan kiireen ja käyttämään sitä välineenä työssään. Yhteisöllisiä kiireen 
hallinnan taitoja ei määrittelyissä tullut esiin. Alla on vielä kuviona kiiremääritte-
lyiden ainekset (kuvio 7.1)

Kiireen synty toiminnassa:
”Jonku tietyn ajan puitteissa 
sun täytyy keritä tekemään
tietyt asiat.”
Huomio käytettävän ajan ja 
edessä olevien tehtävien 
epätasapainosta.

Kiireen kokeminen:
”Mutt sitten se pamahtaa, 
ett nyt täytyy mennä sinne, 
kun siellä on vielä niin 
monta.”
Kiireen äkillinen tiedosta-
minen, paniikki.
Jännite asiakkaan luona 
olemisen ja tekemisen 
välillä.
Kiireen säätely.

Kiireen vaikutukset:
”Siitä kärsii niinku 
työntekijä ja asiakkaatkin.”
Stressi, sairastuminen.

KUVIO 7.1 Kiiremäärittelyiden ainekset

Kiiremäärittelyn yhteenvetona nostan esiin kaksi päätelmää:

1. Kiireen määrittely ei ollut aivan helppoa kodinhoitajille, ja kiirettä kuvattiin 
melko niukasti. Kiire käsitteenä ei ole yksiselitteinen. Monissa kyselytutkimuksissa 
kiire-käsitettä pidetään kuitenkin niin itsestään selvänä, että sitä ei määritellä. Tä-
män tutkimuksen mukaan kiireen määrittelyssä oli eroavaisuuksia ja määrittelyn 
yhteydessä kiirettä arvioitiin eri suunnilta. 

2. Kiireen määrittelyjä voidaan arvioida kodinhoitajien työn historiallisten kehi-
tysvaiheiden kautta. Määrittelyissä tuli esiin aikataulutettu työ, mikä viittaa ratio-
nalisoituun työhön: kaikki suunnitellut työt tuli tehdä tietyn ajan puitteissa ja toi-
saalta ylimääräisille töille ei ollut aikaa. Asiakkaan yllättävät toiveet saivat aikaan 
ristiriitaisen tilanteen: kodinhoitajan koki, että hänen olisi pitänyt tehdä asiakkaan 
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pyytämä tehtävä (käsityömäisen kokonaisvaltaisen hoivan perinne), mutta hän 
tiesi samalla, että hänen pitäisi pysyä aikataulussaan ja hänen olisi pitänyt jo olla 
seuraavan asiakkaan luona (rationalisoidun, aikataulutetun työn malli). Tämän 
voisi tulkita myös kuvastavan työntekijän rationalisoituvan ja aikataulutetun työn 
ja vanhuksen syklisen elämäntavan välistä törmäystä. 

Määrittelyissä tuli esiin myös kiireen äkillinen tiedostaminen, mikä viittasi 
siihen, että ajankulkua ei tarkkaan seurattu, vaan toimittiin suunniteltujen työ-
tehtävien tekemisen mukaan. Tämän voi tulkita kuvastavan käsityömäisen työn 
perinnettä rationalisoidussa työssä. Käsityömäisessä työssä on vallalla tehtävä-
suuntautuneisuus, työtehtävät ja niiden tekeminen ovat tärkeitä, jolloin tarkkaa 
ajan kulua kellosta ei aina seurata. Tällöin kiire saattaa yllättää. Rationalisoidussa 
työssä työtehtävät liittyvät kiinteästi kellonaikaan ja aikataulutukseen.

7.2 Aineisto ja tutkimusmenetelmät 

Käytän kiireen synnyn tutkimiseen kolmenlaista aineistoa: 1) Kiirepäiväkirjat 
kuvaavat kiire-kokemuksen määrällisyyttä, eli sen yleisyyttä ja voimakkuutta. 2) 
Kiirehaastattelut antavat sisällöllisen kuvan kodinhoitajien kiireestä ja toimivat 
kiirepäiväkirjojen avulla linkkinä kodinhoitajan työhön. 3) Dokumenttiaineiston 
avulla pyrin rakentamaan kokonaiskuvaa kodinhoitajien kiireisiksi kuvaamis-
ta päivistä. Dokumenttiaineisto on erilaista tilastoaineistoa, joka kattaa kolmen 
kuukauden jakson tutkimusajankohdan ympäriltä. Alla on luettelona käyttämäni 
aineisto kokonaisuudessaan: 

1. Kiirepäiväkirjat, viiden kodinhoitajan kiirepäiväkirjat yhteensä 72 työpäi-
vältä.

2. Kiirehaastattelut, haastatteluaineisto on 79 sivua litteroitua tekstiä, jossa on 
yhteensä 2019 puheenvuoroa. 

3. Kodinhoitajien kolmen kuukauden (3–5/1998) asiakaskohtaiset työselos-
teet, joihin on merkitty asiakaskäynnit, käynteihin kulunut kodinhoitajien 
merkitsemä aika sekä työn jaottelu (kodinhoitotyö, lauantai -työ, sunnuntai 
-työ, siivous, kauppa, kuljetus).

4. Kodinhoitajien työvuorotaulukot 3–5/1998.
5. Vanhainkodin keittiön emännän ylläpitämät ateriapalvelun asiakasluettelot 

3–5/1998.
6. Kotipalveluauton käyttöön liittyvät asiakaslistat ja ajetut ajokilometrit 3–

5/1998.
7. Yhden kodinhoitajan työkalenteri vuodelta 1998 (3–5/1998).

Kuten olen edellä luvussa 4 esittänyt, kiireen tutkiminen työyhteisöissä ei ollut ai-
van helppoa. Erinäisten vaiheiden jälkeen (ks. luku 4) kehitin kiireen kartoitusme-
netelmän, jota kutsun kiirepäiväkirjametodiksi.70 Se muodostui kahdesta osasta: 
1) kiirepäiväkirjoista ja 2) kiirepäiväkirjoihin liittyvistä kiirehaastatteluista. 

70 Kiirepäiväkirjametodia on myöhemmin käytetty terveysasematyön kehittämishank-
keessa (Jaakkola 2003).
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Kiirepäiväkirjat toimivat tässä tutkimuksessa kodinhoitajien kiireen ”pyydystä-
jinä”. Niiden tavoite oli löytää kodinhoitajien työssään kokema kiire. Ajatuksenani 
oli myös, että ne antaisivat tietoa kodinhoitajien kokeman kiireen yleisyydestä ja 
voimakkuudesta. 

Pyysin Malmilan kodinhoitajia pitämään kiirepäiväkirjaa yhteensä kolmen vii-
kon ajan (23.3.1998–5.4.1998 sekä 11.5.1998–17.5.1998) eli kirjaamaan tuona ai-
kana oman arvionsa päivän kiireestä. Käytin tähän tehtävään Likertin71 asteikkoa 
1–5 seuraavasti:

1 = hyvin kiireetön työpäivä
2 = melko kiireetön työpäivä
3 = kiireen suhteen keskimääräinen työpäivä
4 = kiireinen työpäivä
5 = erittäin kiireinen työpäivä.

Likert-tyyppisiä kyselyitä on kritisoitu siitä, että usein ne kohdistuvat asioihin, jot-
ka eivät ole vastaajalle sillä hetkellä ajankohtaisia, tai että tutkittavasta tapahtumas-
ta on jo kulunut jonkun aikaa (ks. Questionnaires: Advantage and Disadvantage). 
Pyysin kodinhoitajia (1) täyttämään kiirepäiväkirjaa päivittäin, työpäivän lopuksi, 
eli arvioimaan päivän kiireen. Tämän lisäksi pyysin (2) kodinhoitajia tekemään 
kiireisten päivien (arvio 4 tai 5) kohdalle lyhyen, kiirettä kuvaavan merkinnän, 
joka palauttaisi kiiretilanteen muistiin myöhemmässä haastattelussa. 

Kodinhoitajat pitivät kiirepäiväkirjaa ensin kahden viikon jakson muuhun 
silloiseen projektiohjelmaan sovitettuna aikana. Ensimmäisellä viikolla oli yksi 
kodinhoitaja lomalla, toisella viikolla kaksi lähihoitajaopiskelijaa aloitti viiden 
viikon työharjoittelun. Tutkimuksen kolmannella viikolla työssä oli normaali 
määrä kodinhoitajia. Annoin kiirepäiväkirjojen täyttämisohjeet palaverissa, jossa 
oli läsnä yksi kodinhoitaja, kodinhoitajien esimies ja vanhustyön johtaja (kent-
tämuistiinpanot 20.3.1998). En antanut kodinhoitajille valmista kaavaketta, vaan 
jokainen kodinhoitaja sai vapaamuotoisesti tehdä lomakkeen. Alla on esimerkki-
nä (kuvio 7.2) yhden kodinhoitajan kiirepäiväkirja yhdeltä viikolta. Kodinhoitaja 
on merkinnyt päiväkirjaan ohjeiden mukaisesti päiväyksen, työtuntien määrän, 
(kiireisyys)luokan ja ”kirjauksen” eli lyhyen kuvauksen päivän kiireestä. Vaikka 
pyyntöni ”kirjauksista” koski vain kiireisiksi koettuja päiviä, kodinhoitaja oli mer-
kinnyt kirjauksen kaikkien päivien kohdalle. 

71 Likert-asteikko on välimatka-asteikko, joka tarjoaa mahdollisuuden valita erilaisten 
vastausvaihtoehtojen pohjalta itselle sopivimman vaihtoehdon. Sen avulla ei vain ero-
tella asioita toisistaan, vaan se mahdollistaa myös asioiden välisen vertailun. (Alkula, 
Pöntinen & Ylöstalo 1994, 134–135.) 
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KUVIO 7.2 Esimerkki kiirepäiväkirjasta

Toinen osa kiirepäiväkirjametodia olivat haastattelut. Haastattelin kaikki kodin-
hoitajat (19.5.1998) kiirepäiväkirjojen pohjalta. Haastattelussa näytin kodinhoi-
tajalle hänen tekemänsä kiirepäiväkirjamerkinnät ja kävimme yhdessä läpi hänen 
merkitsemänsä kiirepäivät. Pyysin kodinhoitajaa kuvaamaan kiiretilannetta ja 
selviytymistään siitä (haastattelun teemat, ks. Liite 1). Vastatessaan kodinhoitaja 
käytti omia kiirepäiväkirja-merkintöjään muistitukena. Merkintöjensä pohjalta 
hän palautti mieleen tapahtuman ja kertoi kiireestä haastattelun teemojen pohjal-
ta. Kiirepäiväkirja toimi välittäjänä ja muistin tukena.

Haastattelu oli teemahaastattelu (Hirsjärvi & Hurme 1988, 36), jossa haastatte-
lurunko oli joustavasti käytössä. Tätä haastattelua voidaan kuvata myös Holsteinin 
ja Gubriumin (1995) käsitteellä ”aktiivinen haastattelu”. Haastattelija pitää haas-
tattelun liikkeellä, tarttuu asioihin, kysyy lisää ja syventää kysymyksiä. Vastaaja ker-
too vastauksissaan omista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan. Haastattelurungon 
tulee olla riittävän joustava, sitä pitää voida muuttaa ja rakentaa yhdessä. Haas-
tatteluissa kodinhoitajat kertoivat teemojen pohjalta kiireestä, mutta he pohtivat 
myös mm. työhön liittyviä muutoksia, töiden organisointia ja työnjakoa, työssä 
jaksamista ja koettua kiireen muutosta. Tässä luvussa käytän vain kiirekuvauksiin 
liittyvää aineistoa.

Holstein ja Gubrium (emt.) pitävät tärkeänä myös sitä, että haastattelija on tie-
toinen kohteen historiasta ja paikallisista ilmiöistä voidakseen esittää oikeaan osu-
via kysymyksiä ja osatakseen johdatella asioita eteenpäin. Tein kiirekartoituksen ja 
haastattelut tutkimusprojektin toisena vuonna, ja olin haastatellut kodinhoitajia 
ja seurannut heidän työtään jo edellisen vuoden aikana. Myös yhteisiä palaute-
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tilaisuuksia ja keskusteluja oli pidetty, joten minulla oli mahdollisuus suunnata 
keskustelua myös omien havaintojeni pohjalta.

Haastattelu tapahtui rauhallisessa ympäristössä vanhainkodin kirjasto- ja seu-
rusteluhuoneessa. Nauhoitin haastattelut ja ne kestivät 24–54 minuuttia. Esimies 
oli sopinut kodinhoitajien kanssa haastatteluajat heille sopivimpina ajankohtina. 
Yksi kodinhoitaja (KH5) kertoi haastatteluun tullessaan, että hänellä ei ole paljoa 
aikaa käytettävissä haastatteluun. Hänen kohdallaan haastattelu oli lyhyin ja eteni 
vain sovittujen teemojen mukaan. Pisin haastattelu (KH3) oli jo loppuvaihees-
sa, kun vanhustyön esimies keskeytti sen, sillä seuraava kodinhoitaja oli odotellut 
vuoroaan jo jonkin aikaa. 

7.3 Kiireen analyysi kiirepäiväkirja-aineiston avulla

Tässä jaksossa analysoin kiirepäiväkirjojen pohjalta sitä, miten kodinhoitajat ar-
vioivat kiireen määrää, sen yleisyyttä ja voimakkuutta. Saatuani kiirepäiväkirjat 
taulukoin aluksi niiden numeeriset kiirearviot. Laskin kiirearvioiden päivittäiset ja 
viikoittaiset keskiarvot. Ensimmäisellä kiireenkartoitusviikolla yksi kodinhoitaja 
(KH2) oli lomalla ja sijaisena työskenteli yksi työllistetty työntekijä, joka ei osal-
listunut kiirekartoitukseen. KH2 teki kartoituksen toisen kiireenkartoitusviikon 
jälkeiseltä viikolta (6.–11.4.1998). Alla on taulukon muodossa kiirekartoituksen 
ensimmäinen viikko (taulukko 7.1).

TAULUKKO 7.1 Kiirearviot ensimmäisellä viikolla 

Ma 

23.3.98

Ti

24.3.98

Ke

25.3.98

To

26.3.98

Pe 

26.3.98

La

28.3.98

Su

29.3.98

ka

KH1 – 3 3 3 3 4 – 3.2

KH2 – – – – – – – –

KH3 2 2 4 3 – – 4 3.0

KH4 3 3 3 2 3 – – 2.8

KH5 4 3 3 4 4 – – 3.6

ka 3 2.75 3.25 3.00 3.33 4* 4* 3.33

1 = hyvin kiireetön työpäivä, 2 = melko kiireetön työpäivä, 3 = kiireen suhteen keskimääräinen 
työpäivä, 4 = kiireinen työpäivä, 5 = erittäin kiireinen työpäivä
Viiva (–) taulukossa tarkoittaa vapaa- tai lomapäivää 
* Lauantaisin ja sunnuntaisin työskenteli vain yksi kodinhoitaja, joten keskiarvo on sama kuin 
hänen antamansa kiirearvio.

Taulukosta 7.1 nähdään, että koko viikon kiirekeskiarvo oli 3.3 ja keskiarvoltaan 
kiireisiksi koettuja päiviä olivat lauantai ja sunnuntai. Työpäivät vaihtelivat melko 
kiireettömien ja kiireisten päivien välillä. Alin yksittäisen työntekijän koko viikon 
kiirekeskiarvo oli 2.8 (KH4) ja ylin 3.6 (KH5). Kaksi perättäistä kiireiseksi koettua 
työpäivää oli yhdellä työntekijällä (KH5, to ja pe). Saman päivän sisällä kodinhoi-
tajilla kiireen kokeminen vaihteli: kahtena päivänä (ma ja to) yksi kodinhoitaja 
antoi työstään melko kiireettömän arvion ja toinen kiireisen arvion.
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Toisella viikolla aloitti kaksi lähihoitajaopiskelijaa viiden viikon harjoittelujak-
son. Kodinhoitajien kertoman mukaan opiskelijoiden mukanaolo lisäsi alkuvai-
heessa kiirettä. 

TAULUKKO 7.2 Kiirearviot toisella viikolla

Ma

30.3.98

Ti

31.3.98

Ke

1.4.98

To

2.4.98

Pe

3.4.98

La

4.4.98

Su

5.4.98

Ka

KH1 – 3 3 3 4 – – 3.25

KH2 3 3 4 3 4 – – 3.4

KH3 3 3 4 – 2 5 – 3.4

KH4 4 4 3 4 3 – – 3.6

KH5 3 3 3 3 – – 5 3.4

3.25 3.2 3.4 3.25 3.25 5 5 3.8

Taulukosta 7.2 nähdään, että viikon kiirekeskiarvo oli korkeampi (3.8) kuin edel-
lisellä viikolla (3.3). Erittäin kiireisiksi koettuja päiviä jaksolla oli kaksi eli lauantai 
ja sunnuntai. Yhdellä työntekijällä (KH4) oli kaksi perättäistä kiireiseksi koettua 
päivää (ma ja ti). Perjantaipäivän kaksi työntekijää kirjasi kiireiseksi, mutta yksi 
melko kiireettömäksi.

KH2 oli lomalla kiirekartoituksen ensimmäisen viikon. Hän jatkoi kiirekartoi-
tuksen tekemistä 6.4.–12.4.1998. Hän kuvasi työtään kaikkina neljänä perättäisenä 
työpäivänään kiireisiksi (arvio 4, perjantaina 10.4. hänellä oli vapaapäivä).

Kolmannella kiireen kartoitusviikolla työvoimatilanne oli normaali: kaikki ko-
dinhoitajat olivat töissä eikä opiskelijoita ollut enää harjoittelemassa.

TAULUKKO 7.3 Kiirearviot kolmannella viikolla

Ma

11.5.98

Ti

12.5.98

Ke

13.5.98

To

14.5.98

Pe

15.5.98

La

16.5.98

Su

17.5.98

ka

KH1 4 4 3 4 3 4 – 3.7

KH2 4 3 4 3 4 – – 3.6

KH3 2 3 3 4 – – 5 3.4

KH4 – 3 3 3 3 – – 3

KH5 3 – 3 3 3 – – 3

ka 3.25 3.25 3.2 3.4 3.25 4 5 3.6

Taulukko 7.3 osoittaa, että viikon kiirekeskiarvo oli hieman edellistä viikkoa alem-
pi eli 3.6. Keskiarvoltaan erittäin kiireisiä tai kiireisiä päiviä olivat jälleen lauantai 
ja sunnuntai. Yhdellä työntekijällä (KH1) oli peräkkäin kaksi kiireistä työpäivää 
(ma ja ti). Maanantain kaksi kodinhoitajaa kuvasi kiireiseksi ja yksi melko kiireet-
tömäksi. 

Tutkimusjakso käsitti yhteensä 112 päivää. Kodinhoitajien vapaapäiviä tälle 
jaksolle kertyi 40, joten varsinainen kiirepäiväkirja-aineisto so. aineisto niistä päi-
vistä, jolloin kodinhoitajat olivat työssä ja tekivät kiirepäiväkirjamerkintöjä oli 72 
työpäivää. 
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Alla yhteenvetotaulukko eri kiirearvioiden jakautumisesta näinä 72 päivänä (tau-
lukko 7.4):

TAULUKKO 7.4 Kiirearvioiden numeerinen yhteenveto lukuina ja prosentteina 

Kiirearvio Päivien lukumäärä %-osuudet

1 0 0

2 5 7

3 39 54

4 25 35

5 3 4

YHT. 72 100 %

Keskimääräiseksi koettuja kiirepäiviä oli yli puolet (54 %) kaikista päivistä (tau-
lukko 7.4). Kiireisiä tai erittäin kiireisiä päiviä oli runsas kolmannes (39 %). Melko 
kiireettömiä päiviä oli 7 %. 

Yhteenvetona taulukoista (7.1–7.4) teen seuraavia päätelmiä: 
Ensinnäkin tuloksista voi päätellä, että pitempiä yhtenäisiä koettuja kiirejak-

soja tutkimusaikana oli vain yksi: KH2 arvioi kiireen viikolla 6.4.–12.4. neljänä 
perättäisenä päivänä arvolla neljä (4). Kahden perättäisen päivän koettuja kiire-
jaksoja aineistossa oli kolme. Muita ”kiireputkia” ei aineistossa ollut, vaan kiirei-
siksi koetut työpäivät vaihtelivat keskimääräisiksi koettujen, melko kiireettömien 
ja erittäin kiireisten päivien kanssa. 

Toiseksi taulukko 7.4 osoittaa, että kiireen painotus oli Likert-asteikon yläpääs-
sä: kiireisiä ja erittäin kiireisiä päiviä oli kodinhoitajien työssä selkeästi enemmän 
(39 %) kuin melko kiireettömiä ja hyvin kiireettömiä päiviä (7 %). Kiirearviota 
yksi (hyvin kiireetön päivä) arvioissa ei ollut ollenkaan. Voidaan tietenkin kysyä, 
miten halukas työntekijä olisi ollut arvioimaan päivänsä kiirettä arviolla ”hyvin 
kiireetön” siinäkään tapauksessa, että hänestä se olisi ollut oikeansuuntainen vas-
taus. Kyseessä oli kiiretutkimus, kiireestä oli puhuttu ja kiirepäiväkirjan avulla 
pyrittiin tavoittamaan puhuttu kiire. Tämä kuvastanee Likert-asteikon ongelmal-
lisuutta tässä tutkimuksessa. Painottaisin kuitenkin, että Likert-asteikon pääasi-
allinen tehtävä oli ”pyydystää” kodinhoitajien kokema kiire. Numeerinen arviointi 
toimi siltana kiirehaastatteluille, joissa kodinhoitaja palasi antamaansa kiirearvioon 
ja kertoi arvioon liittyvän kiirekuvauksen. 

Kolmanneksi taulukoista (7.1–7.4) voi päätellä, että kiire liittyi kaikkien kodin-
hoitajien kokemuksiin. Kaikki kodinhoitajat olivat arvioineet työpäiviään kiirei-
siksi. On joskus väitetty, että kiire on yksilöllinen kokemus72, jota toiset kokevat ja 
toiset eivät koe. Tästä aineistosta ei löytynyt perusteluja sille, että kiireen kokemi-
nen olisi erityisesti joillekin henkilöille tyypillistä. 

Neljänneksi tuloksista voidaan nähdä, että saman päivän saattoivat eri kodin-
hoitajat kokea melko kiireettömäksi (arvio 2) ja kiireiseksi (arvio 4). Tämä voi 
kuvastaa työnjaon epätasaisuutta tai sitä, että joihinkin tiettyihin töihin tai työ-
vuoroihin liittyi useammin kiireen kokemus. 

72 Esimerkiksi Järnefelt & Lehto (2002, 48–49).
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Viidenneksi taulukoista (7.1–7.4) voi huomata, että eri arkipäivinä kiirearviot 
vaihtelivat melko kiireettömien (arvio 2) ja kiireisten (arvio 4) työpäivien välillä. 
Viikonlopun kiirearviot erosivat tästä: viikonloput oli aina arvioitu kiireisiksi (4) 
tai erittäin kiireisiksi (5). Numeerisen analyysin tuloksena aineistosta näytti siis 
nousevan kahdenlaista kiirettä: oli erillisiä kiirepäiviä, joilla ei näyttänyt olevan 
systemaattisuutta eri viikonpäivien tai työntekijöiden suhteen, ja oli viikonlop-
putyö, joka kuvattiin aina kiireiseksi. Etenin analyysissa vaiheittain ja suuntasin 
tämän jälkeen analyysin haastatteluihin nähdäkseni, mitä oli numeroiden takana 
eli mitä ne olivat merkinneet konkreettisessa toiminnassa. 

7.4 Kiirehaastatteluiden analyysi

Tässä jaksossa tutkin, miten kiire avautuu kiirehaastatteluiden kautta, eli minkä-
laisen sisällön kiireen määrälliset arviot saavat kodinhoitajien haastatteluissa.

Kävin haastatteluissa läpi kaikki kiireisiksi kuvatut päivät (kiirearvio 4 tai 5). 
Kiireiseksi kuvattuja päiviä oli aineistossa yhteensä 28, joista 18 päivän kohdalle 
oli tehty kiirettä kuvaava kirjaus (ks. edellä kuvio 7.1 esimerkki kiirepäiväkirjasta). 
Kirjallisen muistiinpanon puuttuminen vaikeutti neljässä haastattelussa kiiretilan-
teen muistiin palauttamista. Käytän tässä jaksossa aineistona myös eri lähteistä ke-
räämääni tilasto- ja dokumenttiaineistoa, jonka tavoitteena on antaa lisäselvitystä 
kiireisiksi koetuista päivistä. 

Koodasin kodinhoitajien ylläpitämistä asiakaskohtaisista työselosteista Ex-
cel-taulukoihin kaikkien kodinhoitajien kaikki asiakaskäynnit ajalta 1.3.1998–
31.5.1998. Asiakkaita oli yhteensä 40, ja taulukoinnissa annoin kullekin asiakkaalle 
oman koodinumeron. Kodinhoitajat koodasin etu- ja sukunimen mukaisilla tun-
nuksilla. Excel-taulukoiden käyttö mahdollisti asiakaskäyntien tarkastelun eri ta-
voin. Oli mahdollista esimerkiksi selvittää, keiden asiakkaiden luona kodinhoitajat 
eri päivinä kävivät tai ketkä kodinhoitajat olivat kuukauden eri päivinä hoitaneet 
tiettyä asiakasta. Työvuorotaulukosta näin, minkälainen työaika kodinhoitajilla oli 
ollut, ja siitä selvisivät myös aamu- ja iltavuorot sekä lyhennetyt työpäivät.

Edellisessä jaksossa analysoitujen kiirepäiväkirjojen numeerisen analyysin 
pohjalta oli siis noussut esiin kahdenlaista kiirettä: 1) arkipäiviin liittyvää kiirettä, 
jota toivat esiin eri työntekijät eri viikonpäivinä, sekä 2) viikonloppukiire: kaikki 
viikonloppuna työskennellet kodinhoitajat arvioivat viikonlopputyön kiireiseksi 
tai hyvin kiireiseksi. Jatkan analyysia tämän jaon pohjalta. Kutsun tässä tutkimuk-
sessa arkipäiviin liittyvää kiirettä esiintymistavan mukaan ajoittaiseksi kiireeksi ja 
viikonloppuihin liittyvää kiirettä jatkuvaksi kiireeksi. Tutkin seuraavaksi, miten ar-
kipäivien kiire muodostui Malmilan kodinhoitajien työssä. 

Ajoittainen eli arkipäiviin liittyvä kiire

Keräsin taulukoihin (taulukot 7.5–7.7) kolmen kiireenkartoitusviikon arkipäiviin 
liittyvät kiirearviot ja pyrin haastatteluiden sekä dokumentti- ja tilastoaineiston 
avulla selvittämään näiden kiirepäivien rakennetta. Taulukoista nähdään kodin-
hoitajan antama kiirearvio, päivään kuuluneiden asiakkaiden ja asiakaskäyntien 
määrä, työvuoro, työssä olleiden kodinhoitajien lukumäärä, kodinhoitotyöhön 
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käytetty aika, tiedossa oleva viikko-/päiväohjelma sekä siivoukseen tai kaupassa-
käyntiin käytetty aika. Työ muistutti palapelin rakentamista, jossa etsin eri aineis-
toista toisiaan täydentäviä tietoja.

TAULUKKO 7.5 Ajoittainen kiire, kiireenkartoituksen ensimmäinen viikko

Päiväys Kiirearvio /
työntekijä

Asiakasmäärä/ 
asiakaskäyn-
tien määrä; 

työvuoro

Työssä olleiden 
kodinhoitajien 

lukumäärä

Kodinhoito-
työhön käytetty 

aika (t)

Viikko-
ohjelma

Siivoukseen ja 
kauppa-asioihin 
käytetty aika (t)

Ma 23.3. 4 / KH5 13 / 13 
aamuvuoro

4 4,5 Palaveri klo 10 Siivous 1,5t

Kauppa 2t

Ke 25.3. 4 / KH3 16 / 21 iltavuoro 5 8,25

To 26.3. 4 / KH5 9 / 9 aamuvuoro 5 6,25 Palaveri klo 13 Kauppa 1,5 t

Pe 27.3. 4 / KH5 12 / 13 iltavuoro 4 5

Ruoka-ajosta huolehti ulkopuolinen työntekijä yhden kodinhoitajan ollessa lomalla.

TAULUKKO 7.6 Ajoittainen kiire, kiireenkartoituksen toinen viikko

Päiväys Kiirearvio / 
työntekijä

Asiakasmäärä /
asiakaskäyn-
tien määrä; 

työvuoro

Työssä olleiden 
kodinhoitajien 
lukumäärä, **

Kodinhoito-
työhön käytetty 

aika (t)

Viikko-
ohjelma

Siivoukseen ja 
kauppa-asioihin 
käytetty aika (t)

Ma 30.3. 4 / KH4 5 / 5 sekä ruoka-
ajo* 29 asiakasta

4 3

Ti 31.3. 4 / KH4 7 / 7 sekä ruoka-
ajo, 28 asiakasta

5 3,75

Ke 1.4. 4 / KH2 1 / 1 sekä ruoka-
ajo, 25 asiakasta

5 1,5 Haavanhoito-
kurssi  terveys-
keskuksessa 
klo 14 

Ke 1.4. 4 / KH3 4 / 4 aamuvuoro 
sekä saunotus 
vanhainkodilla 
n. klo 9–12

5 0,75 Saunotus 
vanhainkodilla

Siivous 2 × 30 
min

To 2.4. 4 / KH4 3 / 3 sekä ruoka-
ajo, 30 asiakasta

4 4 Palaveri 13.30

Pe 3.4. 4 / KH1 9 / 9 aamuvuoro 4 3 Siivous 45 min

Kauppa 30 min

Pe 3.4. 4 / KH2 14 / 20 iltavuoro 4 7

Ma 6.4.*** 4 / KH2 5 / 5 sekä ruoka-
ajo, 32 asiakasta

4 2 Kauppa 1,5 t

Ti 7.4.*** 4 / KH2 4 / 4 sekä ruoka-
ajo, 25 asiakasta

4 1,25 Opiskelija 
mukana 
ensimmäistä 
kertaa

Siivous 1,25t

Kauppa 1t

Ke 8.4.*** 4 / KH2 17 / 18 iltavuoro 5 7,25

To 9.4.*** 4 / KH2 3 / 3 sekä ruoka-
ajo, 24 asiakasta

Työaika 7.30–
14.15

5 2 Aamulla kaksi 
kylvetystä

Kauppa 0,5t

* Ruoka-ajoon käytettyä aikaa ei tilastoitu. 
** Kaksi lähihoitaja-opiskelijaa aloitti viiden viikon työharjoittelujakson (30.3.–30.4.1998).
*** Kodinhoitaja KH2 oli lomalla ensimmäisen kartoitusviikon ja hän piti kiirepäiväkirjaa toi-
sen kartoitusviikon jälkeisestä viikosta (6.4.–12.4.1998). 
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TAULUKKO 7.7 Ajoittainen kiire, kiirekartoituksen kolmas viikko

Päiväys Kiirearvio / 
työntekijä

Asiakasmäärä /
asiakaskäyn-
tien määrä; 

työvuoro

Työssä olleiden 
kodinhoitajien 

lukumäärä

Kodinhoito-
työhön käytetty 

aika (t)

Viikko-
ohjelma

Siivoukseen ja 
kauppa-asioihin 
käytetty aika (t)

Ma 11.5. 4 / KH1 11 / 15 
aamuvuoro

4 6 1t siivous

Ma 11.5. 4 / KH2 5 / 5 sekä ruoka-
ajo, 24 asiakasta

4 3,25 Oppilaan 
arviointi

Ti 12.5. 4 / KH1 13 /21 
aamuvuoro

4 7,5 Saunotus 

Ke 13.5. 4 / KH2 3 / 3 sekä ruoka-
ajo, 26 asiakasta

Työaika 7.30–
14.15

5 3,25 Työnohjaus
klo 14.30. 
Kaksi 
saunotusta.

1t 15 min siivous

To 14.5. 4 / KH1 14 / 18 iltavuoro 5 6 Palaveri ksh:n
kanssa klo 
14.30

To 14.5. 4 / KH3 8 / 10 aamuvuoro 5 5,5 Palaveri ksh:n
kanssa klo 
14.30

Siivous 1t 15 
min.

Kauppa 30 min.

Pe 15.5. 4 / KH2 13 / 13 iltavuoro 4 6 Kauppa 45 min.

Taulukoista 7.5–7.7 välittyy kiireisten päivien rakenne. Päivittäisissä asiakasmää-
rissä oli vaihteluita, samoin kodinhoitotyöhön käytetyssä ajassa. Taulukoista näh-
dään myös, että 12 päivänä 22:sta kodinhoitajista oli työssä vain neljä kodinhoita-
jaa, eli useammin kuin joka toisena päivänä kodinhoitajien ryhmä toimi vajaalla 
miehityksellä. Arkipäiviin liittyvää koettua kiirettä oli yhteensä 22 päivänä. Kaikki 
päivät olivat saaneet arvion neljä. Työpäivien rakenteen mukaan jaoteltuina ruo-
ka-ajoon liittyvää kiirettä oli eniten, yhdeksänä päivänä. Aamuvuoroon liittyvää 
kiirettä oli seitsemänä päivänä ja iltatyöhön liittyvää kiirettä kuutena päivänä. Seu-
raavassa kuvaan tarkemmin näiden päivien rakennetta ja työn sisältöjä. 

Ruoka-ajoon liittyvä kiire 

KH4: Mul on niinku aamulla kaks paikkaa ja sitt on ruuat ja sitten on joku 
iltapaikka tässä.

Arkipäiviin liittyvistä kiirepäivistä lähes puolet koski ruoka-ajovuoroa. Ruoka-ajo-
vuoroa teki sama kodinhoitaja yleensä viikon kerrallaan. Kodinhoitajat kuvasivat 
ruoka-ajopäivää aina kiireiseksi. 

KH4: Se vaan, ett se autonajo, sehän on aina semmosta hosumista.

A-LN: Onks tään tapasta, niinku tämmösellä mekanismilla tulevaa kiirettä, 
niin onks sitä...
KH2: Kyllä se on aina sillon, kun on autovuoro (...) Kun on Fordi-viikko.73

73 Kotipalveluauto oli Ford-merkkinen ja kodinhoitajilla oli tapana puhua myös Ford-
viikosta tai Ford-vuorosta tarkoittaen ruoka-ajovuoroa.
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Ennen ruoka-ajoa kodinhoitajalla oli yleensä kaksi asiakaskäyntiä, joista toinen 
oli useimmiten yhden asiakkaan saunotus kotona. Ruoka-ajovuoron valmistelu 
alkoi noin klo 10.15, jolloin kodinhoitaja saapui vanhainkodin keittiöön. Keittiö-
henkilökunta oli laittanut nimillä varustetut ruoka-annokset lämpölaatikoihin, 
ja ruoka-ajovuorossa olevan kodinhoitajan ensimmäinen tehtävä oli kasata an-
noslaatikot jakamisjärjestykseen (ks. kuva 7.1) ja kantaa ne kotipalveluautoon. 
Ensin kodinhoitaja pakkasi autoon keskustassa asuville asiakkaille tulevat ruoat. 
Noin klo 10.30 kodinhoitaja aloitti ruokien ajon. Ruoanjako keskustassa kesti 
keskimäärin 45 minuuttia. Tämän jälkeen kodinhoitaja palasi vanhainkodille ja 
pakkasi ruoka-annokset sivukylissä asuville vanhuksille. Paluu sivukyliltä oli noin 
kello 13.30. Vanhuksen kotona kodinhoitaja jakoi tietyille asiakkaille lääkkeet ja 
avusti tarvittaessa ruokailun aloittamisessa. Iltapäivällä ruoka-ajon jälkeen hän 
hoiti iltapäiväasiakkaita ja siivous- ja kauppakäyntejä. 

Asiakkaiden määrä ruoka-ajossa näissä kiirekuvauksissa vaihteli 24 ja 32 asi-
akkaan välillä. Vaihtelu voi johtua erilaisista syistä: omaiset tai ystävät hoitavat 
vanhuksen ruokailun tai vanhus on esimerkiksi matkoilla tai joutunut sairaalaan. 
Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, ennen ruoka-ajovuoron alkua kodinhoitaja hoi-
ti yleensä ”kaks paikkaa”. Nämä ovat melko helposti löydettävissä Excel-taulukoi-
dusta aineistosta (ks. taulukko 7.8: asiakkaat 21 ja 27). Vaikeampaa oli löytää yh-
denmukaisuutta iltapäiväasiakkaiden suhteen, varsinkin kun iltapäiväasiakkaiden 
määrä vaihteli yhden ja seitsemän välillä. 

TAULUKKO 7.8 Kiireisiksi kuvattuihin ruoka-ajovuoroihin liittyvät muut asia-
kaskäynnit 

Päiväys Ruoka-ajovuoron asiakkaat (koodinumerot) Excel-taulukoinnin 
koodauksen mukaan

30.3.1998 21   23   27   29

31.3.1998 14   18   21   23   27   29   35

1.4.1998 21

2.4.1998 10   18   24   29   34

6.4.1998 9   21   27   29   34

7.4.1998 9   16   21   27

9.4.1998 7   21   27

11.5.1998 5   10   21   24   27

13.5.1998 3   21   37

Lähde: Malmilan kodinhoitajien laatimat asiakaskohtaiset työselosteet 3–5/1998.

Ruoka-ajon jälkeisiä iltapäiväkäyntejä sovittiin asiakastilanteiden mukaan. Tämä 
kuvastaa asiakaskunnan ”elävyyttä” ja vaihtuvuutta, mutta myös käytössä olevien 
ajanhallinnan välineiden luonnetta: työnjakoa tehtiin päivittäin ja tilanteisesti.

Kiireisiksi koettuihin ruoka-ajopäiviin (ks. taulukot 7.5–7.7) ajoittui koulu-
tus terveyskeskuksessa (1.4.), palaveri (2.4.), uuden opiskelijan perehdyttäminen 
(7.4.), oppilaan arviointi (11.5.), työnohjauspalaveri (13.5.) ja siivousta kahtena 
päivänä (7.4. ja 13.5.) sekä kauppa-asioiden hoitoa kolmena päivänä (6.4., 7.4. ja 
9.4.). Ruoka-ajovuoro tuli kullekin kodinhoitajalle noin joka viides viikko. 
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Kodinhoitajien työssä ei ole kovin paljon tarkkaa ulkopuolelta tulevaa aika-
taulutusta, vaan kodinhoitajat voivat ryhmänä melko vapaasti suunnitella omaa 
ajankäyttöään. Ruoka-ajo merkitsi kuitenkin ulkoapäin tulevaa aikataulutusta. Se 
alkoi tiettynä aikana, jonka määritti keittiöhenkilökunnan toiminta. Ennen ruoka-
ajoa kodinhoitajan piti tehdä tietyt asiakaskäynnit, joista toinen oli yleensä asiak-
kaan saunotus kotona. Ruoka-ajovuoro ajoittui oman ruokatauon aikaan, ja välillä 
tuotti ongelmia oman ruokatauon pitäminen. Ruoka-ajopäivä sisälsi muihin arki-
päiviin verrattuna kaksin, joskus jopa kolminkertaisen määrän asiakaskontakteja 
ja erilaisia asiakkaiden luona muistettavia tehtäviä. Ruoka-ajossa käytettiin koti-
palveluautoa, ajettiin säällä kuin säällä ja siinä piti toimia ripeästi, koska ruoka 
piti saada vanhuksille lämpimänä ja vanhukset odottivat ruokaa totuttuna aikana. 
Työ sisälsi lämpölaatikoiden kantamista, ja se koettiin fyysisesti melko raskaaksi. 
Kiirettä kuvattiin ”hosumiseksi”. 

KUVA 7.1 Ruoka-ajossa käytettäviä ruokalaatikoita valmiina asiakkaiden mukai-
sessa vientijärjestyksessä
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Aamuvuoroon liittyvä kiire 

KH5: Joo. Täss on, mull on ollu tuo rivitalo tuolla ja sitt sinne on tullu kauppa-
auto aamull ja sitten tuota on yks suihkutus ja yks saunotus ollu ja sitt on ollu 
palaveri yhen aikaan taas. Ett siin on ollu kyllä. Ja sitte yks paikka on ollu niinku 
11.30–12.00, että siinäkin on ollu vissiin kellon aikaa täytyny muuttaa (…) Sitt 
sen takia se on jääny se ruokataukokin pitämättä.

Toinen ryhmä arkityöhön liittyvissä kiiretapauksissa oli aamuvuoroon liittyvä 
kiire. Kun ruoka-ajossa ja myös iltatyössä kodinhoitaja työskenteli tietyn jakson 
yksin, aamuvuorossa kodinhoitajien perustyötä teki useampi kodinhoitaja. Monet 
asiakkaista olivat vakioasiakkaita, joiden luona käytiin sekä aamulla että iltapäiväl-
lä. Aamukäyntiin liittyi aamupalan laitto, lääkkeiden anto sekä mahdollisesti suih-
kutus. Tyypillistä näille aamuvuoroon liittyville kiirepäiville oli, että niihin liittyi 
palavereja, siivous- ja kauppakäyntejä tai saunotusta: siivousta ja kaupassakäyntejä 
viitenä päivänä, palavereja kolmena päivänä ja saunotusta kahtena päivänä (ks. 
taulukot 7.5–7.7). 

Palaverit, saunotukset ja kaupassakäynnit olivat tiedossa olevia ja aikataulu-
tettuja tapahtumia. Siivoukset eivät olleet mukana varsinaisessa työvuorolistassa, 
vaan ne olivat omalla listallaan. Niitä tehtiin silloin, kun aikaa muusta työstä jäi. 
Yllä oleva sitaatti kodinhoitajan kiireestä sisältää kolme aikataulutusta: kauppa-
auto, palaveri ja tiettyyn hetkeen sijoittuva asiakaskäynti. Palaan tämän luvun 
loppupuolella vielä yksityiskohtaisemmin aikataulutusten vaikutukseen kiireen 
muodostumisessa. 

Iltatyöhön liittyvä kiire 

KH2: No se [kiire] syntyy siinä, kun tuota tulee sieltä 10 kilometrin päästä [si-
vukyliltä] ja sitt pidät sen ruokatauon ja sitt lähet tekemään näitä iltapaikkoja, 
laittamaan lääkkeitä ja sitt yrität vielä, vielä sen asiakkaan kanssa seurustellakin 
ja huomaatkin ykskaks, että kello onkin jo noin paljon, että mun täytyy nyt 
kiirehtii näiden toistenkin kanssa. 

Iltavuorossa oleva kodinhoitaja aloitti työt kello 12.30 ja päätti ne kello 21.00. Hän 
hoiti aluksi lähellä asuvia iltapäiväasiakkaita ja lääkkeidenjakoa, teki mahdollises-
ti siivouksia tai hoiti kauppa-asioita. Kello 16 muut kodinhoitajat lopettivat työ-
päivän ja iltavuorossa oleva kodinhoitaja jäi työskentelemään yksin. Aluksi hän 
hoiti sivukylien ilta-asiakkaiden iltakäynnit: iltapesut, iltapalan ja lääkkeet. Kes-
kustassa asuvien vanhusten iltakäynnit alkoivat n. klo 18. 

Iltatyön kiire tiivistyi iltakuuden ja iltayhdeksän välille. Iltatyöntekijän asiakas-
määrä oli tutkimusajankohtana 12–15 ja asiakaskäyntien määrä 13–20 (taulukko 
7.9). Tiettyjen asiakkaiden luona käytiin asiakkaan voinnin mukaan välillä useam-
man kerran illassa. Vanhuksille ei voinut tarjota iltapalaa eikä antaa iltalääkitystä 
kovin varhain, ja tästä seurasi, että yksin toimiva iltatyöntekijä joutui hoitamaan 
suuren määrän asiakkaita lyhyessä ajassa. Iltatyölle oli siis tyypillistä, että työ tii-
vistyi tiettyihin tunteihin.
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Alla olen koonnut taulukon muotoon kiireisiksi koettujen iltavuorojen kaikki 
asiakaskäynnit (taulukko 7.9).

TAULUKKO 7.9 Kiireisiksi koettujen iltavuorojen asiakaskäynnit

Päiväys Asiakaskäynnit

Ke 25.3. KH3 1  9  10  12  17  18  18  18  19  19  21  23  23  24  28  29  29  31  34  34  35 (yht. 21 asiakaskäyntiä)

Pe 27.3. KH5 9  10  10  12  16  17  18  23  24  28  29  34  35 (yht. 13 asiakaskäyntiä)

Pe 3.4. KH1 1  1  1  1  9  10  10  12  16  17  18  18  19  23  23  24  28  29  29  34  35 (yht. 20 asiakaskäyntiä)

Ke 8.4. KH2 4  5  9  10  10 12  16  17  18  19  21  23  24  28  29 31  34  35  (yht. 18 asiakaskäyntiä)

To 14.5. KH1 1  5  6  10  12  16  17  18  18  21  23  23  23  24  28  29  35  36 (yht. 18 asiakaskäyntiä)

Pe 15.5. KH2 5  6  10  12  16  17  18  19  21  23  24  28  35 (yht. 13 asiakaskäyntiä)

Lähde: Malmilan kodinhoitajien laatimat asiakaskohtaiset työselosteet 3–5/1998.

Taulukosta 7.9 nähdään, että iltavuorolaisten asiakaskäynneissä oli vaihtelua. Ti-
lastoista ei ollut mahdollista kuitenkaan erottaa iltapäiväasiakkaita varsinaisista 
ilta-asiakkaista. Ei ollut siis mahdollista selvittää, kuinka monen asiakkaan luona 
kodinhoitaja kävi esimerkiksi kello 18 ja klo 21 välillä. Joidenkin asiakkaiden luo-
na kodinhoitaja kävi saman työvuoron aikana kaksi tai kolme kertaa. Tämä kuvas-
taa asiakkaiden voinnin vaihtelua: välillä tarvittiin useampia käyntejä iltavuoron 
aikana. Kodinhoitajien työssä tämä merkitsi asiakkaiden voinnin huomioimista ja 
työnjaon ja ajankäytön sopeuttamista muuttuviin tarpeisiin. 

KUVA 7.2 Iltavuorossa oleva kodinhoitaja avustamassa vanhusta nukkumaan
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Jatkuva kiire 

Kutsun viikonlopputyöhön liittyvää kiirettä jatkuvaksi kiireeksi. Saadakseni vii-
konlopun jatkuvasta kiireestä mahdollisimman monipuolisen kuvan tutkin aluksi 
tilasto-aineiston avulla, kuinka paljon kodinhoitajilla oli viikonloppuna asiakkaita 
ja asiakaskäyntejä. Olen kerännyt tutkimusajankohdan viikonloppupäivien aamu- 
ja iltapäiväkäyntien sekä ruoka-asiakkaiden asiakasmäärät, käyntimäärät ja kodin-
hoitajan työpäivän aikana ajamat ajokilometrit seuraavaan taulukkoon (taulukko 
7.10). 

TAULUKKO 7.10 Viikonlopun työpäivien asiakasmäärät, käyntimäärät ja ajoki-
lometrit 

Päiväys ja
työvuorossa 

ollut 
kodinhoitaja

Aamu-
asiakkaat

*

Ruoka-
asiakkaat

**

Iltapäivä-
asiakkaat

*

Aamu- ja 
iltapäivä-

asiakas käynnit
yht.
***

Kaikki käynnit 
yhteensä

(ap-, ip- ja
ruoka-asiakas-

käynnit)

Ajo-
kilometrit

*

La 28.3.1998
KH1

12 28 12 23 51 76

SU 29.3.1998
KH3

15 25 10 30 55 78

La 4.4.1998
KH3

14 28 11 32 60 74

Su 5.4.1998
KH5

14 27 13 28 55 72

La 16.5.1998
KH1

12 24 12 24 48 76

Su 17.5.1998
KH3

11 22 12 19 41 73

* Lähde: Kodinhoitajien ajopäiväkirja.
** Lähde: Vanhainkodin keittiön emännän ylläpitämä aterialista.
*** Lähde: Asiakaskohtaiset työselosteet. 
28.3. ja 17.5. kodinhoitajien ajopäiväkirjaan merkittyjen asiakkaiden määrä on pienempi kuin 
asiakaskohtaisessa työselosteissa yhteenlasketut käyntimäärät (12 +12 –> 23 ; 11+12 –> 19). 
Kyseessä on töiden kirjaamisvaiheessa syntynyt virhe. Aamu- ja iltapäiväkäyntien yhteismäärä 
voi olla suurempi kuin asiakasmäärä, sillä joidenkin asiakkaiden luona käytiin päivän aikana 
useita kertoja.

Tilastot osoittivat, ja se tuli myös haastatteluissa esiin, että viikonloppuna yksi ko-
dinhoitaja hoiti lähes saman määrän asiakkaita kuin kolme tai neljä kodinhoita-
jaa arkipäivinä. Melkein kaikkien asiakkaiden luona käytiin siis sekä arkena että 
viikonloppuna. 10 vuotta aiemmin, vuonna 1989, tilanne oli aivan toisenlainen. 
Tuolloin kenenkään asiakkaan luona ei käyty säännöllisesti päivittäin ja suurim-
man asiakasryhmän muodostivat asiakkaat, joiden luona käytiin kolme kertaa 
viikossa (Ks. edellä luku 6, taulukko 6.2). Viikonloppukäyntejä tehtiin tuolloin 
vain akuuteissa tapauksissa, esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen yhteydessä. Ruo-
kailijoiden määrä oli myös kasvanut: enimmillään ruokailijoita oli viikonlopun 
päivinä 28. Viikonlopputyöhön liittyvää muutosta ja työtahdin kiristymistä kuvaa 
seuraava kodinhoitajan kommentti: 
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KH1: (…) Mä oon nyt kaks vuotta tulee, kun mä oon ollu, ni saatto joskus 
viikonloppunakin jäähä aikaa, ett me mentiin töitten jälkeen ja pestiin auto tal-
lissa, ni nyt ei tulis niinku puhettakaan, että (...) kerkiäis. Ett niinku silleen huo-
maa, että näit on näitä vanhuksia tullu lisää. Ett ei semmoseen oo enää aikaa.

Taulukko 7.10 osoittaa myös, että asiakasmäärissä oli jonkin verran vaihtelua. 
Päivittäisten asiakaskäyntien kokonaismäärä oli 41–60. Vaihtelun taustalla olivat 
erilaiset asiakkaan terveydentilaan ja elämäntilanteeseen liittyvät syyt. Muutokset 
ruokailijoiden määrissä tulivat kodinhoitajan tietoon hänen tullessaan vanhainko-
dille ruoka-annoksia pakkaamaan. 

KH1: (…) se nyt riippuu vähän, miten paljon niit ruokia, esimerkiks niinku nyt 
lauantaina, kun oli vähän ruokia, ni sitt mulle jää, ett se oli aivan sellasta tasasta 
sitt se ilta, ett mä jousin jopa ulkoiluttamaan joitakin, mitä ei, harvemmin sitt 
joutaa, kun siihen jäi sitä niinku sitä ylimäärästä aikaa. Ett sitt saattaa tulla kes-
ken päivän tämmönen. 

Projektimme alkaessa vuonna 1997 kodinhoitajien jatkuvasti kasvava viikonlop-
putyö oli koettu erittäin raskaaksi ja siihen oli etsitty muutosta (Palaverimuistio 
31.1.1997). Tässä vaiheessa sama kodinhoitaja työskenteli sekä lauantaina että 
sunnuntaina. Kodinhoitajat olivat kokeilleet käytäntöä, jossa aamukäynnit asiak-
kaiden luona teki yksi kodinhoitaja ja ruokakuljetuksen ja iltatoimet toinen ko-
dinhoitaja. Tässä toimintamallissa vapaapäivien puolittuminen tuotti ongelmia ja 
palattiin vanhaan käytäntöön. Myöhemmin samana vuonna kodinhoitajat muut-
tivat uudelleen toimintatapaa niin, että viikonloppuna työskenteli kaksi kodin-
hoitajaa, toinen lauantaina ja toinen sunnuntaina. Tämä muutos koettiin hyväksi, 
vaikkakin viikonlopputyö tuli nyt useammin. Aiemmin viikonlopputyö oli noin 
kerran kuukaudessa, nyt viikonlopputyö tuli siis kahden, kolmen viikon välein. 
Tutkimusajankohtana viikonloppuna työskenteli siis kaksi kodinhoitajaa, toinen 
lauantaina ja toinen sunnuntaina. Iltatyöntekijää ei viikonloppuna ollut, joten ko-
dinhoitaja hoiti myös iltalääkkeet asiakkaille. 

Viikonlopputyön kuvaus 

Kodinhoitajan työpäivä viikonloppuna alkoi virallisesti klo 7.30. Aamuasiakkaita, 
joille tehtiin aamupala ja mahdollisesti aamupesu, sijattiin vuode ja huolehdit-
tiin lääkityksestä, oli tutkimusjaksolla 11–15. Nämä asiakkaat piti hoitaa noin klo 
10.15 mennessä, jolloin alkoi valmistautuminen ruoka-ajoon eli ruoka-annosten 
pakkaaminen ja kuljetus kotipalveluautoon. Ruoan valmisti vanhainkodin keittiö, 
ja ruoka-ajon ajoitus määrittyi vanhainkodin aikataulusta. Ruoan jakelu kesti asia-
kasmääristä riippuen noin 3–4 tuntia ja työpäivä jatkui tämän jälkeen iltapäiväasi-
akaskäynneillä, joita jakson aikana oli 10–13. Päivä päättyi virallisesti klo 16. 

Seuraavaksi esitän kodinhoitajan (KH3) kuvausta viikonlopputyöstä (29.3.98), 
jolloin hän arvioi kiirettä numerolla neljä. Valitsin tämän esimerkin, koska se tar-
joaa melko yhtenäisen kuvauksen viikonlopun kiireestä. Taulukon vasemmassa 
reunassa on viikonlopputyön aikarakenne ja jaksoon tutkimusajankohtana sisäl-
tyneet asiakasmäärät, oikealla kuvaus työpäivästä (Taulukko 7.11).
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TAULUKKO 7.11 Kodinhoitajan kuvaus viikonlopputyöstä. Vasemmalla taulu-
kossa työpäivän rakenne ja koko tutkimusjakson asiakasmäärät, oikealla kuvaus 
yhden työpäivän kiireestä.

Työpäivän rakenne
ja asiakasmäärät

Kodinhoitajan (KH3) kuvaus viikonlopputyöstä (29.3.98, kiirearvio 4)

A-LN: Käydääs tätä vähän tätä viikonlopputyötä. Ett jos ajattelet, että tuota, 
milloin se kiiretunne sitt syntyy siinä?
KH3: Eiku se on, se on koko ajan meillä kato, se on siis koko päivän se [kiire]. 

Viikonlopputyö
alkoi klo 7.00

Virallinen aloitus
klo 7.30

Aamuasiakkaita
11–15

(…) heti aamulla kun lähtee, niin siellä ei voi ensimmäisen luona kauan, se on 
varttitunti, sitt on mentävä seuraavalle, ajettava, siell jos menee puol tuntia, 
niin sitä seuraavalla ei voi olla kun varttitunnin. No sitten kolmas asiakas, 
neljäs asiakas onkin silmätipan tarve. Siell ei oo ku käynti, mutt siitä merkitään 
se 0.25, ett siinä ei mee onneks ku se 10 minuuttia, kun keskustelee tai voi 
mennä joskus viidessäkin minuutissa, mutt kun ei voi ihmisen luona vaan 
tuikata ja lähtee. Siin on huomenta ja mitä kuuluu ja katottava tilanne ja hän 
haluaa keskustella. (...) no sitten onkin taas puuronlaitto seuraavassa ja siinäpä 
meneekin jo enemmän kun varttitunti. Ja lääkkeet ja katottava ja petattava 
sängyt. Ja sitt siin on taas seuraavalla on jo silmätipat. No se ei vie kauan, mutta 
on se sananvaihto ja tuleminen ja lähteminen. No sitt on seuraava jo tommonen 
ihan, jolle pannaan kaikki tukikengät ja sängyt petataan. Vaikka siitäkään ei mee 
kun varttitunti, mutta se on kanss yks käynti ja siinäkin on vaihdettava, kun 
hän on muutenkin sellanen vähäpuheinen. No sitten on Eva joutunu sairaalaan, 
just se, joka oli huonokuntonen, sillä tavalla nyt jo aika dementoitunu. Hänellä 
oli kanss lääkkeet ja kaikki, aamupuurot ja kaikki katottava, ett muuten 
hän kyllä toimi vielä sillai pehtaili. No, sitt oli heti kymppitalo [vanhusten 
palveluasuntoja]. Siell on kaikki autettavia. Ja ne kierrät tossa läpi, siellä oli jo 
pyllysuihkutukset siellä päässä. Siell on jo ihan tehtävä tämmösiä. (…) sitten 
ennenkun lähtee ruokakeikalle, niin ylätalossa on vielä katottava, ett niill on 
lautaset, millä ne lämmittää ruokaa. Ne on oppinu vähälle, ne on passattu 
mun mielestä liikaa, ett ne, niilt on menny se omatoimisuus sillai, ett ne ei saa 
mikroon kohta lautastakaan. (naurahtelua).

Ruoanjako alkoi
n. klo 10.30

Asiakkaita 22–28

Ruokatauko

Ja sen jälkeen onkin kiire lähteä aterioita pakkaamaan. Ja sitten voi olla, että, 
niinku nytkin oli vietävä yhelle vettä, vaikka oli viikonloppu, ja siell oli sitte 
välillä viimesellä asiakkaalla vietävä likasankot ulos ja tiskattava ja tyhjennettävä 
(...) tuhkakupista lähtien. Samalla reissulla. (...) Tämmöstä ja lääkkeitä pitää 
hirveen monelle antaa sillä ruokareissullakin ja. Nyt oli, tosin vähemmän, 
miten olikin tänä pyhänä sitten (...) Että kun ne aina välillä peruu niitä ruokia 
niin, joku oli sitten kai sairaalassakin, ett oli vähemmän. Mutta kun niitä on 
välillä kolmekymmentäkin, niin se on aika reissu. Sitt siellä kestää melkein 
puoli kahteen. Joskus jopa pääsee yheltäkin pois. Viikonloppuruuasta, jos 
on vähemmän. Mutt mä yleensä käyn sitte ruokatauolla, koska siinä täytyy 
syödäkin. Se vajaa puoli tuntia. Ei aina kerkiä, mutt kyll mä yritän käydä 
syömässä. 

Iltapäiväkäynnit 
alkoivat 
n. klo 13.30

Asiakkaita 10–13

(…) Sitten jo heti aloitettava näille iltapäiväkahvit ja katottava, et ne syö. (…) 
[Iltapäiväkäynteihin kuului lähes kaikkien aamupäiväasiakkaiden luona 
käynnit. Käynnit sisälsivät lääkkeidenjakoa, välipalan laittoa, pesua ja vaippojen 
vaihtoa]
Mutt ei siinä aikaa jää sillä tavalla, että niinku mä koin ihan huonoo omatuntoo 
pyhänä, kun mun ois pitäny viedä ulos monta ihmistä, oli niin hieno ilma, 
mutt ei mull ollu aikaa. Että yhen papan mä ulkoilutin, kun mä näin, ett se 
oli niin masentunu ja se oli yksin pyörätuolissaan. Kun hän on viimeks, kun 
sairastu, tään vanhainkodin jälkeen, ei oo pystyny käveleen vielä, ni ihan istunu 
pyörätuolissa, niin se mun oli pakko viedä vähän ulos. Että en voi kaheksaa 
tuntia tai yheksän, koko päivää istuttaa pyörätuolissa. Yksin siellä. Kun omaiset 
ei sinä pyhänä käyny. Ett ois pitäny tosiaan käydä useamman kanss ulkona. 
Siihen ei jääny niinku sitä aikaa.

Työpäivä päättyi 
16.00–16.45

A-LN: Niin. Se on pitkä päivä.
KH3: Se on liian pitkä päivä, kun yheksän tuntia on ni.

Työpäivän jälkeen  (…) mutt kun vie auton talliin, ni mä aattelen, ett ihana, kun pääsee kotiin. Mä 
oon ihan puhki. Ja sitt mä ihan myönnän, ett mä oon sillon ihan puhki (…) Ett 
mä kyllä sitten huilaan.
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Ohessa on vielä KH4:n laatima kartta ruoka-ajovuorosta ja ilta- ja aamupäivän 
asiakaskäynneistä kyseisenä päivänä (29.3.1998). Kodinhoitaja vei ruoan 25 asiak-
kaalle ja ajokilometrejä kertyi 78 km (kartta 7.1). Aamupäivällä kodinhoitajalla oli 
15 asiakaskäyntiä ja iltapäivällä samoin 15 asiakaskäyntiä (kartta 7.2).

KARTTA 7.1 Kodinhoitajan ruo-
ka-ajon reitti (–>) ja asiakkaat (×) 
29.3.1998. 
⊗ on kunnan keskusta-alue, johon 
kodinhoitaja vei 13 ateriaa. Tumma 
viivoitus kuvaa kunnan rajoja.

KARTTA 7.2 Kodinhoitajan aamu- 
(⊗) ja iltapäiväkäynnit (×) sekä 
käytetty ajoreitti 29.3.1998 (–>). 
Käyntiryväs keskustassa sijoittuu 
Vanhusten palveluasunnoille, joissa 
oli useita asiakkaita. 

Lähde: Asiakaskäyntien osalta asiakas-

kohtaiset työselosteet.

Lähde: Asiakaskäyntien osalta asiakas-

kohtaiset työselosteet.
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Välineet

Kodinhoitaja

Säännöt
Yhteisö

Työnjako

Viikonlopun asiakkaat

RR 1

RR 2

Kodinhoitaja kuvasi viikonlopun työtä jatkuvana kiireenä; kiire oli ”koko ajan”. Hän 
aloitti työpäivän puolisen tuntia ennen virallista työpäivän alkua, ruokataukoon oli 
vaikea löytää aikaa ja työpäivän pituudeksi tuli yhdeksän tuntia. Kuvauksen mukaan 
työjaksot (aamuasiakaskäynnit, ruoka-ajo, iltapäiväasiakaskäynnit) liittyivät toisiin-
sa ilman taukoa (”Kiire lähteä aterioita pakkaamaan”, ”Heti aloitettava näille ilta-
päiväkahvit”). Kodinhoitajalla oli työpäivälle selkeäntuntuinen suunnitelma päivän 
töistä; muistissa olivat asiakasjärjestys, asiakaskäyntiin käytettävä (minimi)aika ja 
asiakkaan luona suoritettavat tehtävät. Suoritettavien tehtävien ja asiakkaan kanssa 
seurustelun välinen jännite tuli esiin kodinhoitajan puheessa. Asiakas nähtiin tie-
tyn toimenpiteen kohteena (silmätipat), mutta toisaalta nähtiin tarpeellisena jakaa 
aikaa myös asiakkaan kanssa seurustelulle (”on se sananvaihto”). Työtehtävien ja 
käsikirjoituksen normatiivisuutta kuvastanee kodinhoitajan puheessa vahva verbien 
imperatiivien käyttö (”vietävä”, ”tiskattava”, ”tyhjennettävä”). 

Toimintajärjestelmän mallin avulla tulkittuna löysin kodinhoitajien viikon-
lopputyöstä kaksi toisen asteen ristiriitaa (ks. ristiriidan käsite jakso 3.3. s. 45).
Viikonlopputyön kiireen taustalla oli kasvavan asiakaskunnan (asiakkaita 41–60) 
ja työnjaon (yksi kodinhoitaja) ristiriita (kuviossa 7.3 RR1). Toinen ristiriita oli 
työtä ohjaavaan aikataulutuksen eli toimintajärjestelmässä sääntöjen ja kasvavan 
asiakaskunnan välillä (kuviossa 7.3 RR2): kodinhoitajan piti ehtiä hoitaa kaikki 
aamuasiakkaat (11–15 asiakasta) ennen ruoka-ajon alkua (klo 10.30). Ruoka-ajon 
ajankohdan määritti keittiön toiminta. Ruoka-ajo kesti asiakasmääristä riippuen 
kolmesta neljään tuntia (asiakkaita 22–28). Tämän jälkeen jatkuivat vielä iltapäi-
väkäynnit asiakkaiden luona (10–13 asiakasta). 

KUVIO 7.3 Ristiriidat Malmilan kodinhoitajien viikonlopputyössä

Ristiriidat olivat rakentuneet toimintaan ajan mukana. Kunnon huonontuessa vähi-
tellen lähes kaikki arkipäivien asiakkaat tarvitsivat apua myös viikonloppuisin, mut-
ta töissä oli vain yksi kodinhoitaja. Ongelma oli tiedostettu ja kodinhoitajat olivat 
kokeilleet toimintatapaa, jossa viikonloppuna työskenteli kaksi kodinhoitajaa. Tässä 
mallissa vapaapäivien organisointi oli ongelmallista ja kodinhoitajat olivat palan-
neet vanhaan työtapaan. Toiminnassa vallitseva aikaan liittyvä sääntö määrittyi ko-
dinhoitajien ulkopuolelta. Kasvava asiakasmäärä ja aikaan liittyvä sääntö muodosti-
vat ristiriidan, joka loi jännitettä ja kiirettä kodinhoitajan työhön.
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Laskin viideltä74 viikonlopun päivältä laskennallisen, keskimääräisen käynti-
ajan pituuden ottamalla huomioon mainitut ylityöt ja 30 minuutin ruokatauon, 
mutta jätin matkoihin kuuluvan ajan pois. Keskimääräinen käyntiaika matkoineen 
vaihteli viikonlopun eri päivinä kahdeksan ja 10 minuutin välillä. Kodinhoitajalla 
oli viikonlopun työssä aikaa asiakasta kohti keskimäärin yhdeksän minuuttia.75 
Sanomattakin on selvää, että tässä täytyy olla kiire. Tämä kiire oli tiedossa, vii-
konlopun kiireen toivat haastatteluissa esiin kaikki kodinhoitajat, myös ne, joilla 
ei ollut tutkimusajankohtana viikonlopputyötä. Viikonlopun kiireessä oli saman-
laisia piirteitä kuin ruoanjaossa ja iltavuorossa: kodinhoitaja työskenteli yksin, työ 
tiivistyi tiettyihin tunteihin ja kiire oli ennalta tiedossa. 

Ajoittaisen kiireen (arkipäivien) kiirekuvauksissa oli tilanteita, jolloin kiire ai-
heutui yllättävästä tilanteesta kodinhoitajan työssä ja kodinhoitajan piti muuttaa 
päivän työsuunnitelmaa. Näytti siis siltä, että kodinhoitajan työssä osa kiireestä oli 
tiedossa olevaa ja osa oli ennakoimatonta. Tarkastelen seuraavaksi aineistopohjai-
sesti näitä kiireen muotoja. 

Tiedossa oleva kiire

Tiedossa olevana kiireenä kuvaan tässä tutkimuksessa tilannetta, jossa oli etukä-
teen tiedossa, että työssä voi tulla kiire. Viikonlopun kiire oli tällainen tiedostettu 
ja tiedossa oleva kiire. Arkipäivinä iltavuoro ja ruoka-ajo olivat välillä kiireisiä, 
mutta arkipäivinä oli myös muulla tavalla syntyvää kiirettä, jota voisi kuvailla tie-
dossa olevaksi kiireeksi. 

Edessä oleva palaveri tai koulutustilaisuus merkitsivät aina sitä, että työt piti 
tehdä tiettyyn määräaikaan mennessä. Palavereista huolimatta asiakkaat hoidettiin 
kuten ennenkin, sillä lähes kaikkien asiakkaiden kunto vaati päivittäistä huolenpi-
toa eikä toisaalta lisätyövoimaa ollut helposti käytettävissä.

KH2: Ja sitten meillä oli tuota noin ni kauheesti piti kiirettä pitää, kun mulla oli 
sitt toi haavanhoitokurssi vielä terveyskeskuksessa kello 14. Sinne piti kiireel-
tään keritä vielä siittä (...) Se lykkäs sitä kiirettä sitten. 

Arkipäivinä kodinhoitajien oli mahdollista itse suunnitella työpäivän rakenne ja 
oma ajan käyttö. Heillä oli tietyt asiakkaat hoidettavina ja tietty aika käytössä ja 
työnjakoon tulevista muutoksista sovittiin yhdessä. Palaverit ja koulutustapahtu-
mat76 näyttivät olevan ylimääräisiä lisiä päivän käsikirjoitukseen. Kodinhoitajat 
kuvasivat palavereiden vaikutuksia seuraavasti: 

74 KH3:n kiirehaastattelu keskeytyi ääninauhan vaihdon takia ja tässä yhteydessä jäi 
viimeisen viikonloppupäivän (17.5.98) haastattelu pois. 
75 Laskutoimitus eteni näin: 28.3. työaika 8,5 t, asiakaskäyntejä 51; 29.3. työaika 8,5 t, 
asiakaskäyntejä 55; 4.4. työaika 8 t, asiakaskäyntejä 60; 5.4. työaika 8 t, asiakaskäyntejä 
55; 16.5. työaika 8,5t, asiakaskäyntejä 48. Jaoin työajat käyntimäärillä.
76 Koulutustapahtumat olivat usein kahdessa ryhmässä, jolloin puolet työntekijöistä 
oli töissä ja puolet koulutuksessa. Palavereissa olivat kaikki mukana.
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KH5: No onhan se kyllä, kun täytyy välill kellonaikoja kuitenkin kattoo, ett 
tulee siihen ja siihen mennessä tehtyä.

KH1: Siin oli joku palaveri täältä ja sitt mä niinku pääsin tavallaan myöhäs 
lähteen tuonne. 

Palaverit edustivat ikään kuin eräänlaista tiedossa olevaa häiriötä tai ylimääräistä 
työtä. Kahden tunnin palaveri merkitsi sitä, että asiakaskäynteihin oli käytössä 
kaksi tuntia vähemmän aikaa. Työpäivä piti suunnitella uudelleen tiiviimmäs-
sä muodossa. Palaverit toivat näkyvän aikataulutuksen ja kellon määrittämään
töitä. Yhteisen työn suunnittelu ja kehittäminen vaatii palavereja, mutta palave-
reiden takia kodinhoitajien piti kiristää työtahtia eli palaverit aikaansaivat kii-
rettä. 

Tiedossa oleva kiire syntyi myös opiskelijan ohjaustilanteen takia. Kiireisek-
si koetussa päivässä opiskelija oli ensimmäistä kertaa mukana. Oli tiedossa, että 
opiskelija olisi seuraavat viisi viikkoa mukana, mutta opiskelijan mukanaolo hi-
dasti aluksi työntekoa ja lisäsi sitä kautta kiireen tuntua. Opiskelijan ohjaus edusti 
erilaista oman työn refl ektointia ja se voitiin kokea vaikeana. 

KH2: Onhan siinä vähän semmosta koko ajan, kun selostat siinä, mitä tehään ja 
mitä pitäs just tehä näin ja mitä varten niinku asiakas on semmonen.
A-LN: (…). No, jos ajattelet, että miten tässä sitten semmonen kiire syntyi?
KH2: No kai se johtu siitä, ett mull on nyt toinen tässä, jota pitää koko ajan 
kattoo ja ohjata. (...) Tuntuuhan se semmoselta vähän, että kun ei oo, huono 
on niinku itte ohjaamaan toista ja sitt pitäs osata oikein sanoa ja (...) Niin. Kyll 
se hidastaa.

Ennakoitavaksi kiireeksi voi kuvata myös ”hässäkkäpäivää”. Se syntyi tilanteessa, 
jossa asiakkaan hoitoon tuleva muutos oli etukäteen tiedossa. Lääkäri oli tulossa 
käymään asiakkaan kotona, ja omaiset pyysivät kodinhoitajalta ylimääräistä sau-
notusta vanhukselle. 

KH2: Kyll meillä se niinku viestivihossa oli jo edellisellä viikolla, ett tulee lääkä-
ri tänä ja tänä päivänä, että nyt olis hyvä, että äiti kävis saunassa ja (...) Ett se on 
tiedossa, ett nyt tietää, että nyt on taas hässäkkäpäivä tulossa.

Edellä esimerkein kuvattu tiedossa oleva kiire kuvastaa toimintatapaa, jossa on 
tiedossa, että päivän omaan työsuunnitelmaan on tulossa muutos, tulisi toimia 
toisin, mutta jossa ei ole mahdollisuuksia toimia kovinkaan toisin, vaan käsikirjoi-
tus joudutaan toteuttamaan tiiviimmässä muodossa. Ancona ym. (2001) kuvaavat, 
miten määräaika usein merkitsee muutosta toimintaan ja toiminta intensivoituu 
määräajan lähestyessä. 
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KUVIO 7.4. Toiminnan tihentyminen määräajan lähestyessä (Ancona ym. 2001, 
517)

Kodinhoitajan työssä on vaikea toimia niin, että tämäntyyppistä kiirettä ei tulisi 
ollenkaan. Asiakaskäyntien määrät ja suoritettavat tehtävät eivät anna paljoakaan 
ajallista joustoa. Lähes kaikkien asiakkaiden katsotaan tarvitsevan hoitoa päivit-
täin, valtaosan usean kerran päivässä, eikä työtehtäviä useinkaan ole mahdollista 
siirtää seuraavaan päivään.

Ennakoimaton kiire

Ennakoimattoman kiireen aiheutti jokin yllättävä äkillinen muutos, ikään kuin 
häiriö, suunniteltuun työpäivään ja sen käsikirjoitukseen. Löysin aineistostani 
kolmenlaisia yllättäviä tilanteita, jotka aiheuttivat kodinhoitajan työssä kiirettä: 
(1) asiakkaan, työn kohteen, terveydentilaan liittynyt äkillinen muutos, jonka 
seurauksena kodinhoitaja joutui sovittamaan oman toimintansa ajallisesti ja 
sisällöllisesti uudelleen, (2) asiakkaan omat toiveet, joista kodinhoitaja ei ollut 
tietoinen ja jotka muodostuivat jännitteeksi kodinhoitajan suunnitellulle työ-
päivälle, (3) inhimillinen unohtaminen, asioiden sopiminen päällekkäin ja siitä 
aiheutunut ”hässäkkä”. 

Esittelen seuraavassa esimerkkien kautta nämä kolme erilaista ennakoimatto-
man kiireen syntymekanismia. Ensimmäiseksi esitän esimerkin ennakoimattomas-
ta kiireestä, jonka aiheutti äkillinen muutos asiakkaan terveydentilassa. Kyseessä 
oli iltavuoro 25.3.1998, jolloin työssä oli KH 3. Olen kuvannut illan tapahtumien 
kulun kuviossa 7.5.

Määräaika



147

KUVIO 7.5 Ennakoimattoman kiiretilanteen kuvaus

Vanhus oli kaatunut kotonaan ja hälyttänyt turvapuhelimella apua (katso kuvio 
7.5, kohta 1). Hälytys meni aluekeskuksen kautta vanhainkotiin (2), josta otettiin 
yhteys iltavuorossa olevaan kodinhoitajaan (3). Kodinhoitaja kävi tapaamassa van-
husta (4) ja totesi, että vanhus näytti kuumeiselta, mutta muuten hänellä ei ollut 
hätää. Kodinhoitaja oli kuitenkin huolissaan vanhuksen voinnista ja kävi kerto-
mansa mukaan useamman kerran illan aikana muiden asiakkaiden välillä (5, 6, 
7, 9, 1077) tapaamassa vanhusta (8). Työvuoron päättyessä kello 21 kodinhoitaja 
meni vielä kerran tapaamaan vanhusta (11). Hän oli huolissaan vanhuksen voin-
nista. Kodinhoitaja ehdotti vanhukselle yöpymistä vanhainkodilla, mutta vanhus 
ilmaisi selvästi, että hän halusi jäädä kotiin. Kodinhoitaja soitti (12) vanhainkotiin 
iltavuorossa olevalle hoitajalle ja kysyi, tekikö hän oikein jättäessään vanhuksen 
yksin kotiin. Hoitaja vanhainkodilla kertoi, että jos vanhus ei halunnut tulla van-

77 Kodinhoitajalla oli iltavuorossa 16 asiakasta ja 21 asiakaskäyntiä.

Asiakas Asiakas Asiakas

Asiakas Asiakas

Iltavuorossa oleva
kodinhoitaja

Terveyden-
hoitaja Vanhusasiakas Vanhainkoti

AluekeskusSairaala

7 6 5

9 10 8

17
11

16

4 3 12

14

13

15

18 1 2

Merkkien selitykset:

Puhelinkontakti ensimmäisenä päivänä

Siirtyminen paikasta toiseen ensimmäisenä päivänä

Puhelinkontakti seuraavana päivänä

Siirtyminen paikasta toiseen seuraavana päivänä
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hainkotiin, vastuu hoidosta siirtyi vanhukselle itselleen. Kodinhoitaja meni vielä 
käymään vanhainkodilla (13) ja merkitsi tiedoksi, että vanhus ei, pyynnöistä huo-
limatta, halunnut tulla vanhainkotiin. 

Asia vaivasi kuitenkin vielä aamulla kodinhoitajaa, ja hän meni seuraavana aa-
muna kello seitsemän, ennen työvuoron alkua, tapaamaan vanhusta (14). Vanhus 
oli edelleen hieman kuumeinen ja kodinhoitaja otti yhteyden terveydenhoitajaan 
(15), joka tuli kotikäynnille (16). Terveydenhoitajan tullessa kodinhoitaja joutui 
lähtemään asiakaskäynneille, mutta hän pyysi terveydenhoitajaa soittamaan hä-
nelle vanhuksen kuulumiset. Terveydenhoitaja soitti (17) kodinhoitajalle ja kertoi, 
että hän oli tilannut ambulanssin. Vanhuksella oli ollut lievä infarkti ja hänet vie-
tiin sairaalaan (18), josta hän myöhemmin kotiutui.

Kodinhoitaja kuvasi tilanteen kiirettä seuraavalla tavalla:

A-LN: Missä vaiheessa sulle tuli sitt semmonen niinku kiireen tuntu?
KH3: Ei se silleen, ei se sillai tullu, ett se mua häiritsi, mutt joka tapauksessa 
mun piti niinkun tuota koko ajan pikkusen tahtia lisätä siis sillai, ett työkoh-
teessa ei voinu viipyä kauemmin, koska mulla oli vielä niin, että mä käyn tuolla 
uudestaan ja sitten hänen luonaan meni, ett mä en voinu jättää. Ett se oli, niin-
ku sillä tavalla, ett enhän mä voinu jättää, tavallaan se kiire on sitä, ett mä en voi 
jättää asiaa hoitamatta. Lähinnä tätä tällasta, että, työpäivän lopetan vasta sitten 
kun asiat on kunnossa, ett mä voin jättää ne asiakkaat sillai, ett mull on hyvä 
omatunto lähtee kottiin. Sitä mä tässä niinku toin esille, että se päivä ei voinu 
päättyäkään yheksältä niinkuin se ois normaalisti päättyny, kun siihen tulikin 
ylimääräsiä juttuja. Ku se työaika on, on niinku sillai, yksin on niin monta siinä 
illassa.

KH3: (…) tuolla kun menee, ni ei koskaan tiedä, missä kunnossa ne on (…) 
Tulee näitä tällasia tilanteita, jolloin ei voikaan toimia kellon mukaan, niinku 
työaika on ja, tuota aatella vaan, että nyt mä lähen kotia, ja annan lääkkeet, vaan 
siinä on niinku ihan mentävä sen asiakkaan ehdoilla ja katotaan, mikä se tilan-
ne siellä on (…) ei tiedä iltapäivällä, kun menee töihin, mitä voi tulla vastaan.

Kodinhoitaja kuvasi kiirettä sanonnalla: ”Se kiire on sitä, ett mä en voi jättää asi-
aa hoitamatta.” Kotona asuvat vanhukset, joiden luona käytiin myös illalla, oli-
vat kaikki huonokuntoisia ja tarvitsivat apua useamman kerran päivässä. Tässä 
yllättävässäkään tilanteessa kodinhoitaja ei voinut jättää muita vanhuksia hoita-
matta, vaan kaikkien asiakkaiden luona piti käydä. Tämän lisäksi kodinhoitaja oli 
huolissaan kaatuneen asiakkaan terveydentilasta, ja hän kertoi käyneensä ”useam-
man kerran”78 illan aikana tämän luona. Kyseessä oli asiakkaan terveyteen liittyvä 
rajatapaus, jossa kodinhoitaja ei voinut toimia täysin suoraviivaisesti (toimittaa 

78 Asiakaskohtaisessa työselosteessa oli merkitty kaksi käyntiä (1 t) asiakkaan luona. 
Työselosteessa on myös merkintä kaatumisesta. Samoin merkintä seuraavan aamun 
käynnistä ja asiakkaan sairaalaan siirtämisestä. 
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asiakas sairaalaan79 tai päättää, että asiakas on kunnossa), vaan hän jäi seuraamaan 
asiakkaan vointia ja noudatti asiakkaan toivomusta. 

Kiireestä selviytymisen keinona kodinhoitaja kuvasi työrytmin kiristämistä; 
yksittäisen asiakkaan luona ei voinut olla pitkään, koko ajan piti työtahtia ”pik-
kusen” lisätä. Toinen keino selviytyä kiireestä oli jatkaa työpäivää eli tehdä ylitöitä. 
Tähän näyttäisi liittyvän moraalinen vastuu: kodinhoitaja kertoi päättävänsä työ-
päivän vasta sitten, kun hän kokee, että asiat ovat ”kunnossa” ja hänellä on ”hyvä 
omatunto” lähteä kotiin. Kodinhoitaja palasi aamulla, omalla ajallaan, ennen työ-
päivän alkua asiakkaan luo ja jatkoi edelleen tilanteen hoitamista. 

Edellä kuvatussa tapauksessa kodinhoitajan kokemat asiakkaan tarpeet tai oi-
keammin huoli asiakkaan terveydentilasta menivät ”kellon” edelle ja kodinhoitaja 
toimi sen mukaisesti. 

Toinen esimerkki asiakkaan voinnin äkillisestä muutoksesta on kodinhoitajan 
aamukäynniltä palveluasunnoissa, joissa oli useita vanhuksia odottamassa kodin-
hoitajaa ja joissa kodinhoitajalla voi aamulla olla myös muita tehtäviä. 

KH1: Joo siin oli just tällane, niin mä vieläkin muistan sen aamun, kun mun 
piti ensin tehdä noi ykköspaikat [palveluasunnot] tuossa, mutt mun piti men-
nä tonne [kymppi]taloon [toinen palveluasuntotalo, ottamaan näytettä] ja sielt 
hyökkää yks mummo ja sano, nyt tule heti kattoon tänne Veikkoo, että se, se on 
niin huonona, se tekee kuolemaa toss.(...) ja mä sanoin, että kuule, kun mä en 
nyt kerkiä, kun mä olin menossa pissanäytettä [ottamaan]. No sitt mun täyty 
kuitenkin, vaikka mulla oli täälläkin puuronkeitot ja nää justiin täällä kanss 
semmoset muutamat, jotka oottaa niit lääkkeitä, niin mun täyty ne sitt läm-
mittää siinä välillä vielä. Sitten taas kauheeta vauhtia juosta välillä toiseen paik-
kaan. Ett se oli tämmönen... 

Tilanne kuvastaa aamutyön ruuhkaa, jossa useampi vanhus odotti kodinhoitajan 
aamukäyntiä samalla, kun kodinhoitajan piti hoitaa yhden asiakkaan näytteen-
otto. Tähän tilanteeseen tuli toisen asiakkaan äkillinen terveydentilan muutos ja 
vielä kolmannen asiakkaan huoli ystävänsä terveydestä. Ennakoimattomat ja iäk-
käiden vanhusten kohdalla kriittisetkin tilanteet luovat kiiretilanteita varsinkin, 
jos kodinhoitajalla on samanaikaisesti useampia tehtäviä hoidettavana. 

Kolmas esimerkki ennakoimattomasta kiireestä, joka liittyy asiakkaan tervey-
dentilaan, syntyi vaikeudesta arvioida hoitoajan pituus. Yhä useampien huono-
kuntoisten asiakkaiden kohdalla voi hoitoajan arvioiminen olla vaikeaa. Esimerk-
kinä tällaisesta kiireestä on asiakkaan kylvetykseen liittyvä kiire: 

79 Tenkanen (2003, 115–116) tuo tutkimuksessaan esiin vanhuksen autonomian ja 
työntekijän vastuun välisen jännitteen. Vanhus voi itse haluta päättää, haluaako hän 
esimerkiksi kaatumisen tai sairastapauksen yhteydessä lähteä sairaalaan vai jäädä ko-
tiin. Auttajan näkemys ja vanhuksen oma käsitys terveydentilastaan voivat olla vastak-
kaiset. Hoitajalle tilanne voi olla vaikea, sillä hän kokee vastuunsa vanhuksen hoidosta 
ja pelko siitä, että vanhus jää heitteille, vaikuttaa hänen toimintaansa. 
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KH2: No keskiviikko tuolloin tosiaan, on nyt yks kylvetyspaikka siinä aamulla, 
(...) ei ne välttämättä mene silleen ku itse haluais, ett nyt joudutaan, joudutaan 
ja sehän se sit pistää sitä kiirettä sitte, et kerkiinköhän mä. (...) Saattaa mennä 
hyvin äkkii, ett jos on hyvin, kylvetyskin tossa tunnissa, mutt sitt se saattaa 
mennä puoltoista, kaks tuntia hyvinkin siin. (...) Ja sitt tavallaan se, se tuota se 
aikataulu sitt heti vähän. (...) Se lykkäs sitä kiirettä. 

Epävarmuus asiakaskäynnin pituudesta loi paineita päivän jatkoaikataulun suun-
nittelulle. Etukäteen ei voinut tietää, miten päivä sujuisi. Tässä tilanteessa ajan-
hallinnan jännitettä lisäsi tietoisuus siitä, että kello 14 alkaisi pääterveysasemalla 
koulutustilaisuus, johon piti ehtiä. 

Toisen ryhmän ennakoimattomasta kiireestä muodostivat asiakkaan omat toi-
veet, joista kodinhoitaja ei ollut tietoinen ja jotka sen vuoksi aiheuttivat kiireen. Il-
tatyössä olleen kodinhoitajan toiseksi viimeinen asiakas oli nuorehko mies80, joka 
olisi halunnut katsoa televisiosta tiettyä ohjelmaa. Kodinhoitaja joutui ristiriitai-
seen tilanteeseen: antaako asiakkaan katsoa mieliohjelmaansa, minkä seurauksena 
kodinhoitaja tiesi, että viimeinen asiakas odottaisi kärsimättömänä kodinhoitajaa 
ja työt siirtyisivät ylitöiksi vai pyytääkö asiakasta lopettamaan ohjelmankatselun ja 
mahdollistamaan kodinhoitajan aikataulussa pysyminen. Kodinhoitaja antoi asi-
akkaalle mahdollisuuden katsoa televisiota.

A-LN: Miss vaiheessa se kiire sitten synty?
KH4: No siinä vaiheessa, kun mä oisin halunnu tehä työtäni siinä, katetroida ja 
muuta, mutt enhän mä voi tehdä, kun ihminen katsoo vain televisioo. Ja se on 
niin paljon kaukana, ett mä en voinu enää hypätä takasi kylälle (…) laittamaan 
tätä viimestä.

KH4: Tavallaan se loppu se kiire siihen, kun se oli vaan mun sisällä, että voi ei, 
että nyt me katotaan vielä tää ”Sydän toivoa täynnä” ja ”Tuliportaat” olis tullu. 
(…) Sitten hän vaan haikeena sano, että kyll se nyt vaan on niin, ett kai sitt 
täytyy mennä.

Aikataulun myöhentymisellä oli tässä tapauksessa seurannaisvaikutuksia. Viimei-
nen asiakas, iäkäs vanhus, oli ”aivan pyörryksis”.

KH4: Ja sitten vielä se viimenen paikka sen jälkeen, niin (…) siell oltiin aivan 
pyörryksiss, kun tultiin sitten. (…) Ei tullu normaaliin aikaan, kaheksan tie-
noilla.
A-LN: Nii joo. Onks asiakkaat sillai hyvin tarkkoja...

80 Miesasiakkaalla oli neurologinen sairaus, ja kodinhoitajat kävivät normaalisti hä-
nen luonaan vain päiväkäynnit. Iltahoidon antoivat yleensä omaiset, mutta tällä kertaa 
omaisilla oli menoa, ja kodinhoitaja teki iltakäynnin.



151

KH4: On, että sä tulet tiettynä aikana. (…) On ja jos sä et oo puol kaheksan 
jossakin, niin tää mummo tekee ite.81 Ja sitten se on vähän, että missäs on oltu. 
Mutt kyll ne aika paljon ymmärtää, kun sanoo, että on jotain muuta.

Ennakoimaton tilanne yhden asiakkaan luona vaikutti siis sen jälkeiseen asiakas-
ketjuun. Tässä tapauksessa se merkitsi kodinhoitajalle paitsi konkreettisesti ylitöi-
den tekemistä myös kokemusta siitä, että kumpikaan asiakkaista ei ollut tilantee-
seen tyytyväinen. 

Ennakoimatonta tilannetta kodinhoitajien työssä edusti myös tilanne, jossa asi-
akas soitti kodinhoitajalle ja pyysi hoitoa yllättäen ilman etukäteissopimusta. Toi-
vottavaa tietenkin olisi, että asiakas ilmoittaisi toiveistaan ajoissa, mutta inhimilli-
sesti katsoen varsinkin nuoremmalle asiakaskunnalle voi tulla hoidollisia tarpeita 
yllättäen ja spontaanisti. Varautuminen näihin oli kodinhoitajille vaikeaa. 

KH3: (…). Sitt on joka päivä just tää potilas, jolle laitetaan se ruoka. Välillä 
suihkutetaan ja välillä katetroidaan, sitten hän voi soittaa, ett hän meneekin 
tuota näkövammasten palaveriin [naapurikaupunkiin], ett hänet täytyy tulla 
katetroimaan ja suihkutetaan, ett hän vain soittelee tuolt välillä, ett sitten pitää 
lähtee ja jos suinkin ja yleensä tietysti yritetään aina lähtee, mutta ois parempi 
aina, kun tietäs sen aikasemmin.

Kyseessä oli asiakkaan suunnalta tullut toivomus tai tarve, josta usein puhutaan 
asiakaslähtöisyytenä. Kodinhoitajien toimintakontekstissa ja jatkuvassa asiakas-
virrassa yllättävät asiakkailta tulleet pyynnöt voivat kuitenkin merkitä kiirettä.

Kolmannen ryhmän ennakoimattoman kiireen synnyssä muodostivat inhimil-
linen unohtaminen, asioiden päällekkäisyys ja ”hässäköinti”. Tällaiselle päivälle oli 
tyypillistä, että se oli häiriöinen, sen eteneminen ei ollut selkeä. Tämän tyyppinen 
kiire on varmasti tuttua myös muualla työelämässä. Hässäkkä syntyi tilanteessa, 
jossa kodinhoitaja teki lyhyen työpäivän (työpäivä päättyi 14.15), hänen piti koota 
henkilökunnan harrastelijanäyttelyä ja samaan aikaan hänen olisi pitänyt seura-
ta vanhainkodin keittiössä ja ruokasalin puolella opiskelijoiden leivontaa. Kulku 
keittiöön kulki vanhusten hartaustilaisuuden kautta. 

KH2: Niin sillon tämä, oli tämä, henkilökunnan harrastelijanäyttely [kokoami-
nen]. (…) Sit ei varmaan kukaan muukaan huomannu, että on tää aatto [kii-
rastorstai] näin lähellä ja oppilaat laitettiin leipomaan, ett niinku itsenäisesti 
keskenään. (...) Piti leipoa karjalanpiirakoita ja pullaa ja mitä niille piti tehä sit-
ten ja sitt, kun kaikki oli millon missäkin töissä. Ei kerinny sitt heiän kanssaan 
tuolla. Se teki vähän semmosta ylimäärästä.
A-LN: Joo. Mutt ett, jos aattelet niinku tään päivän kokonaisuutta ja sitä, että 
missä vaiheessa tässä tuli kiire?

81 Sitaatista nousee esiin eräs mielenkiintoinen näkökulma. Kodinhoitaja koki, että 
vanhus oli loukkaantunut ja sen seurauksena tehnyt iltavalmistelut itse. Palaan tähän 
asiakkaan rooliin hoitotilanteessa tarkemmin seuraavassa luvussa.
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KH2: No siinä tuli vähän semmonen, kun tuota oli kiirastorstai ja sitten keit-
tiössä oli, tuossa ruokasalissa oppilaat leipo ja sitten siellä olikin samanaikasesti 
tääl toisella puolella hartaus [ehtoollisenvietto]. Ett tää on vähän tämmönen 
niinku jotenkin tavallaan yhteentörmäys silleen (...) Ett tota noin, hässäkkä 
päivä.

Edellä olevista ennakoimattoman kiireen muodoista varsinkin asiakkaan 
terveydentilan äkillisen muutoksen aiheuttama kiire lisääntynee tulevai-
suudessa. Asiakaslähtöisyyden toteuttaminen tiukasti aikataulutetussa työs-
sä ilman kiirettä voi myös olla vaikeaa. 

7.5 Tulosten yhteenvetoa ja tulkintaa

Seuraavassa kokoan yhteen taulukkoon (taulukko 7.12) aineistosta löytämäni eri-
laiset kiireet. Kiirepäiväkirjojen numeerisen analyysin tuloksena aineistosta löytyi 
kahdenlaista kiirettä. Aineistossa oli arkeen liittyviä kiirepäiviä, joilla ei näyttänyt 
olevan systemaattisuutta eri viikonpäivien tai työntekijöiden suhteen. Kutsun tätä 
kiirettä ajoittaiseksi kiireeksi. Viikonlopputyö oli aina kuvattu kiireiseksi ja kutsun 
tätä kiirettä jatkuvaksi kiireeksi. Osa kiireestä oli tiedossa olevaa kiirettä ja osa enna-
koimatonta kiirettä. Olen seuraavassa ristiintaulukoinut nämä erilaisen syntytavan 
pohjalta rakentuneet kiiretyypit (taulukko 7.12).

TAULUKKO 7.12 Erilaiset kiireet kodinhoitajan työssä

TIEDOSSA OLEVA KIIRE ENNAKOIMATON KIIRE

AJOITTAINEN
KIIRE

Ruoka-ajo
Iltatyö
Palaverit
Uusi opiskelija
Tiedossa oleva asiakkaan lisähoito

Asiakkaan terveydentilan muutoksesta 
aiheutuva kiire.
Asiakkaan omat ”ylimääräiset” toiveet vs. 
kodinhoitajan työsuunnitelma.
Inhimillinen unohtaminen ja asioiden 
sopiminen päällekkäin.

JATKUVA KIIRE Viikonlopputyö –

Ruoka-ajossa ja iltatyössä tuli esiin ajoittainen, mutta tiedossa oleva kiire. Aina 
ei ollut kiire (ks. taulukot 7.5–7.7), sillä asiakasmäärissä oli vaihtelua. Välillä osa 
asiakkaista oli sairaalassa, jolloin tilanne helpottui. Ajoittaista tiedossa olevaa kii-
rettä aiheuttivat myös arkityöhön kuuluvat, tiedossa olevat ”ylimääräiset” tehtävät, 
esimerkiksi palaveri, uuden opiskelijan mukanaolo tai asiakkaan lisähoito. Vaikka 
ylimääräiset tehtävät olivat tiedossa, kodinhoitajilla ei ollut suurtakaan mahdolli-
suutta vähentää asiakaskäyntejä. Käyntiin käytettävää aikaa piti lyhentää ja sisältöä 
supistaa eli kiristää työrytmiä. 

Ennakoimaton ja ajoittainen kiire syntyi joko asiakkaisiin liittyvän enna-
koimattoman tilanteen tai kodinhoitajan oman toiminnan, esimerkiksi inhimilli-
sen unohtamisen tai asioiden päällekkäisen sopimisen, kautta. Asiakkaisiin liittyviä 
ennakoimattomia tilanteita oli kahdenlaista: 1) asiakkaan terveydentilaan liittyvä 
äkillinen muutos, jolloin kodinhoitajan oli pakko toimia tilanteen mukaan ja 2) 
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asiakkaan omat toiveet, joista kodinhoitaja ei ollut tietoinen ja joiden seuraukse-
na kodinhoitaja joutui valintatilanteeseen: suostuako asiakkaan toiveisiin, jolloin 
seurauksena oli kiire, vai toteuttaako suunniteltua päiväohjelmaa ja sivuuttaa asi-
akkaan toivomus, jolloin kiirettä ei tullut mutta asiakas ei ollut tyytyväinen. 

Edellä taulukoiduista kiireen muodoista oli myös variaatioita. Esimerkiksi 
ajoittaiseen tiedossa olevaan kiireeseen (ruoka-ajo) liittyi toinen tiedossa oleva 
kiire (haavanhoitokurssi terveyskeskuksessa, palaveri tai työnohjaus). 

Viikonlopun kiire oli jatkuvaa kiirettä. Mikäli viikonloppuun tuli jokin yllät-
tävä ennakoimaton tapahtuma, voi tilanne olla todella hankala. Haastatteluissa 
kodinhoitajat toivat esiin jo etukäteen ilmenevän pelon ja huolen siitä, että vii-
konloppuna joku asiakas on hyvin huonokuntoinen ja ”tulee jotain ylimääräistä”. 
Palaan tähän tarkemmin seuraavassa luvussa.

Malmilan kotipalvelutyön kiire ja työn kehitystyypit

Tulkitsin edellisessä luvussa Malmilan kotipalvelun työn muutosta työn kehitystyyp-
pien avulla. Tässä jaksossa arvioin ja tulkitsen löytämiäni erilaisia kiireitä ja pohdin 
sitä, minkälaisen selityksen ne voisivat saada työn kehitystyyppien pohjalta.

Päädyin edellisessä luvussa seuraavaan johtopäätökseen:

Kodinhoitajien työ oli organisoitu itseohjautuvasti, työtä rationalisoitiin ja siihen 
alkoi tulla massatuotannon piirteitä (nopeat rutiinikäynnit asiakkaiden luona). 
Työnjaon välineet olivat edelleen käsityömäisiä, vaikka uuden vanhustyön johta-
jan aikana asiakasdokumentointia parannettiin. 

Seuraavassa pohdin näin muodostuneen työn luonnetta.

Jatkuva kiire edusti pitkälle rationalisoitua työtä. Siinä kodinhoitaja toimi yksin, 
ja työ toi eittämättä mieleen liukuhihnatyön (taulukko 7.11). Kodinhoitaja aloitti 
työpäivänsä puoli tuntia etukäteen.82 Työpäivän aikana kodinhoitaja kävi 41–60 
asiakkaan luona, hoiti perusasiat eli ravinnon, lääkkeet ja puhtauden. Työpäivä piti 
tarkasti suunnitella ja aikatauluttaa ja omalle ruokatauolle oli joskus vaikea löytää 
aikaa. Työn kohde oli osittunut nopeaksi asiakkaiden perusasioiden hoidoksi. On 
syytä pohtia, kenen etua palvelee 10 minuutin kotipalvelukäynti.

Ennakoimaton kiire oli arkipäiviin liittyvää kiirettä. Se edustaa iäkkäiden asi-
akkaiden pitkälle rationalisoidussa kotipalvelussa eteen tulevaa vaihetta, jolloin 
asiakas ”häiriköi”.83 Toisin kuin teollisuudessa kotipalvelussa työn kohteena on 
ihminen, jolla on omia tarpeita, toiveita ja vaivoja. Huonokuntoisten asiakkaiden 
terveydentila voi aiheuttaa yllätyksiä ja yllättäviä tilanteita kotipalvelulle. Tällöin 

82 Liukuhihnatyössä tätä kutsutaan ”eteen tekemiseksi” ja sen tavoitteena on saada ai-
kaan pieni hengähdystauko työhön, ks. Walker & Quest (1952). 
83 Mäkitalo (2005) on tutkinut vanhainkodin asukkaiden aamutoimia ja niissä esiinty-
viä asiakkaiden tekemiä aloitteita, jotka muodostuivat häiriöiksi työntekijöiden toteut-
tamalle laitoksen aamutoimien käsikirjoitukselle. 
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kotipalvelulla on vaikeuksia joustaa ja antaa aikaa asiakkaalle ilman, että seurauk-
sena on kodinhoitajan kiire. Waerness (1996) on pitkään tutkinut kotipalvelutyötä 
Norjassa. Hänen mukaansa hoivapalveluja ei tulisi standardoida, vaan hoivapal-
veluissa työskentelevillä tulisi olla mahdollisuus joustavasti sopeuttaa toimintansa 
asiakkaiden erityistarpeiden mukaan (Waerness 1996, 209–220). Rationalisoidussa 
työssä ovat käytössä rationalisoidun työn välineet ja kohde konstruoidaan niiden 
avulla. Rationalisoitu työ vaatisi standardituotteet ja tiukasti sovitut käyntiaikojen 
kestot, jolloin myös kohteen oletetaan edustavan tarpeiltaan standardien mukaisia 
tarpeita. Inhimillisesti katsoen tämä yhtälö on mahdoton.

Kotipalvelutyössä puhutaan kuntouttavasta työotteesta vanhustenhuollossa (ks. 
esim. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 2000–2003, Ikäih-
misten hoitoa ja palvelua koskeva laatusuositus 2001). Pitkälle rationalisoidussa ko-
tipalvelutyössä ei kuitenkaan näytä olevan mahdollisuuksia kuntouttavaan toimin-
taan eikä esimerkiksi aikaa ottaa asiakasta mukaan vaikkapa aamupalan laittoon. 
Asiakkaan mukanaolo hidastaisi työn tekemistä. Asiakas myös tottuu saamiinsa pal-
veluihin ja haluaa niitä. Tällöin arkipäivässä kiinnipitävät tutut rutiinit jäävät pois ja 
asiakkaan hoito alkaa muistuttaa laitosmaista hoitoa, joka annetaan kotona.84 

Kodinhoitajien ryhmä toimi humanisoidun ryhmän tapaan eli sopi keskenään 
työnjaosta ja asiakaskäynteihin tulevista muutoksista. Se vastasi huonokuntois-
tuvien asiakkaiden tarpeisiin tarvittaessa lisäämällä käyntejä asiakkaiden luona. 
Muita keinoja ei näyttänyt olevan. Kodinhoitaja kuvasi, miten käynnit lisääntyivät 
kuin ”varkain.”

Aina keskustellaan siitä mihin ja millaista apua asiakas tarvitsee. Näin toimi-
taan aina, kun on toimittu laaditun suunnitelman mukaan. Jonkin ajan kulut-
tua, kun asiaa tarkastelee taaksepäin, huomaa kuinka siihen on saatu rakennel-
tua asioita matkanvarrelta, joita alun pitäen ei ollut tarkoitus tehdä. Tarpeellisia 
asioita kuuluukin lisätä, kun taas toimiville asiakkaan käsille ei ole mitään jää-
nyt tehtävää. Se kaikki käy kuin varkain. Kun asiakas jostain syystä pyytää sitä 
apua joskus, niin se tahtoo jäädä ikään kuin ”päälle”.
Jos asiakas on uusi ja ilmenee ongelmia yleensä lisätään käyntejä, kun ei tiedetä 
tarpeen ns. laatua, todellistako ja välttämätöntä? Jäädään oravanpyörään. Siitä 
alkaa se niin sanottu saavutettua etua ei voi poistaa -asia.85 Asiakas on saanut 
tiettyjä apuja ja tekemisiä, joista asiakas ei mielellään luovu vaikka asiat jo toi-
misivatkin omatoimisesti. Vaihtoehdot ovat joko tai tasan. Joko asiakas itse tai 
Kopa [kotipalvelu]. (KH4 intervention välitehtävä 10.5.1999.)

84 Klemola, Nikkonen, Pietilä ja Hauta-Jylhä (2005) ovat tutkineet hoitopaikkaa koto-
na odottavien vanhusten toiveita. Tässä tutkimuksessa nousivat vanhusten keskeisinä 
toiveina esiin kodissa tehtävät askareet, joita pidettiin tärkeinä ja joista ei haluttaisi 
luopua uudessa asuinpaikassa. 
85 Myös Tenkanen (2003, 132, 134) tuo tutkimuksessaan esiin vanhuksen haluttomuu-
den muuttaa totuttua käytäntöä kodinhoitajan palveluista, vaikka vanhuksen kunto sen 
sallisi. Hoitohenkilöiden halukkuus tai jopa painostus lisätä asiakkaan omatoimisuutta ei 
tue asiakkaan omien voimavarojen käyttöä, mikäli asiakas ei ole halukas yhteistyöhön. 
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Kodinhoitajaryhmä oli oppinut toimimaan itsenäisesti, sillä esimies oli ollut pit-
kään poissa työntekijöiden jokapäiväisestä arjesta. Esimies toi haastatteluissa esiin 
uskonsa ja luottamuksensa siihen, että kodinhoitajat osaavat itseohjautuvana 
ryhmänä hoitaa oman työnsä. Esimies oli kunnan sosiaalijohtaja, jolla oli kun-
nassa johdettavana koko laaja sosiaalihuollon kenttä. Mikäli johtajuus olisi ollut 
paremmin läsnä arjessa, esiin tulleet ongelmat olisivat voineet puhututtaa. Tämä 
tutkimus osoitti mielestäni, että esimiehen positiivinen näkemys itseohjautuvan 
ryhmän toiminnasta ja luottamus siihen, että työntekijät osaavat ja pystyvät hoi-
tamaan työnsä, voi johtaa työntekijät ”pärjäämisen eetokseen”: toimitaan itsenäi-
sesti, yritetään omin avuin selviytyä eikä vaivata esimiestä, jolloin esimies ei vält-
tämättä ole tietoinen ongelmista. Tähän viittasi esimerkiksi se, että viikonlopun 
jatkuvasta kiireestä ei ollut voimakkaasti purnattu. Pärjäämisen eetos johti asia-
kaskäyntien voimakkaaseen kasvuun, jolla ikään kuin varmistettiin se, että asiakas 
pärjää kotona. 

Esimiehen merkitys työssä ohjeiden ja tuen antajana on kuitenkin tärkeä. 
Westerbergin (2000, 25–27) tutkimuksessa kunnallisessa kotipalvelussa esimies-
ten työajasta 70 % kului sosiaalisiin kontakteihin. Näistä kontakteista suurimman 
osan (18 %) muodostivat keskustelut, palaverit ja tapaamiset alaisten kanssa. 

Malmilassa työn määrästä oli kuitenkin kerrottu esimiehelle, sillä kun töitä oli 
paljon, saatiin välillä työllistettyjä kodinhoitajien avuksi. Kun tämäkään ei autta-
nut, vähennettiin siivouksia samalla, kun käyntimäärät asiakkaiden luona jatkoivat 
kasvamista. Rationalisoidun työn voimistuminen ja työn kohteen kapeutuminen 
mahdollistui tämän kehityksen seurauksena. 

KUVA 7.3 Iltapäiväkäynnillä vanhus nauttimassa kahvia kodinhoitajan suun-
nitellessa välipalaa
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7.6 Pohdintaa ja tulosten vertailua aikaisempiin tutkimuksiin

Vertaan tämän luvun lopuksi oman tutkimukseni tuloksia aikaisempiin tutkimus-
tuloksiin. Omassa tutkimuksessani tuli esiin palavereiden ja koulutustilaisuuksien 
yhteys koettuun kiireeseen. Myös Järnefeltin ja Lehdon (2002) tutkimuksessa tuli 
esiin kehittämistyön yhteys kiireeseen. Samoin Rissanen ym. (1999) ovat raportoi-
neet lisääntyvästä kiireestä kotipalvelun kehittämishankkeen aikana. Organisaa-
tiomuutokset ja kehittämistoiminta voidaan kokea stressaaviksi, jos niille ei ole 
varattu riittävästi aikaa eikä resursointia (Järnefelt & Lehto 2002, 28–29). Tämä 
sivuaa laajemminkin meneillään olevaa työelämän muutosta. Toistuvat organisaa-
tiouudistukset ja toisaalta vaatimukset työntekijöiden osallistumisesta työn kehit-
tämiseen kuvastavat tämän päivän työelämää. Ajanhallinnan kannalta se merkit-
see toistuvaa normaaliajan mullistusta, jolloin edellisen vaiheen synnyttämä uusi 
normaaliaika ei vielä ehkä ole vakiintunut toimintajärjestelmään. Taylorismi erotti 
aikanaan työn suunnittelun ja työn tekemisen toisistaan. Jälkitayloristisissa uusis-
sa organisaatiomuodoissa näitä toimia ollaan uudelleen yhdistämässä. Kyseessä on 
pitkä oppimisprosessi, joka vaatii paitsi oman työn kohteen laajentamista kehittä-
mistyöhön myös aika-, tila- ja mahdollisesti lisäksi työvoimaresursointia. Työvoi-
maresursointia tarvitaan varsinkin kodinhoitajien kohdalla, sillä kuten edellä on 
käynyt ilmi, kodinhoitajien töitä on vaikea siirtää seuraavaan päivään.

Ajoittaista ennakoimatonta kiirettä aiheutti jokin ylimääräinen ja yllätykselli-
nen tehtävä, joka aiheutti muutoksen kodinhoitajan suunnittelemaan työpäivään. 
Seurauksena oli työtahdin kiristäminen. Työtehtävät voivat tulla hyvin lyhyellä 
varoitusajalla, eivätkä kireät aikataulut jätä aikaa yllättävien ja ennakoimattomi-
en töiden tekemiseen. Toisaalta asiakassuuntautuneisuus vaatisi sitä, että töihin 
vastataan mahdollisimman joustavasti. Varsinkaan ihmissuhdetyössä ei voida pi-
täytyä tiukoissa ennakkosuunnitelmissa, vaan niissä vaaditaan nopeaa reagointia 
asiakkaan tarpeisiin. Tyypillistä tämä on nimenomaan naisvaltaisissa töissä. (Jär-
nefelt & Lehto 2002, 44–45, ks. myös Perlow 1999.)

Viikonlopun kiire oli jatkuvaa, sillä silloin yksi kodinhoitaja hoiti asiakkaat, joi-
ta arkipäivinä hoiti kolme tai neljä kodinhoitajaa. Viikonlopputyötä kuvattiin aina 
kiireiseksi, se oli tiedossa olevaa kiirettä. Helpotusta siihen tuli vain, jos joitakin 
vanhuksia oli sairaalassa tai jos omaiset välillä huolehtivat vanhuksesta ja vanhuk-
sen ruokailusta. Työolotutkimuksen mukaan hyvä asiakaspalvelu ja intensiivinen 
työtahti ovat ristiriidassa keskenään. Lisäpaineita syntyy siitä, että kiirettä ei saa tai 
ei haluta näyttää ulospäin. (Järnefelt & Lehto 2002, 42.) Kodinhoitajatkaan eivät 
yleensä kerro asiakkaalle työkiireestä. Näin tehdään vain poikkeustapauksissa, mi-
käli taustalla on sellainen kiirettä aiheuttanut neutraali tapahtuma, joka ei henki-
löidy asiakkaisiin. 

Kuten edellä on tullut ilmi, kodinhoitajien työssä kiirettä lisää nimenomaan 
se seikka, että töitä ei voida siirtää seuraavaan päivään, vaan kaikki asiakkaat tar-
vitsevat hoitoa. Asiakaskunta, työn kohde, on muuttunut, sillä kotiavun turvin 
omassa kodissaan asuu yhä huonokuntoisempia asiakkaita. Kohteen muuttumi-
sesta aiheutuvan kiireen ovat myös Järnefelt ja Lehto (2002) havainneet omassa 
tutkimuksessaan. Esimerkiksi sairaalatyössä hoitoajat ovat lyhentyneet ja poti-
laskierto nopeutunut, jolloin osastolle jäävät potilaat ovat monisairaita ja saavat 
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entistä vaativampia erikoishoitoja. Työn muuttuessa ei enää selviydytä entisillä 
resursseilla. (Järnefelt & Lehto 2002, 36.) Tällä on vaikutusta myös kodinhoitaji-
en työhön: kodinhoitajat eivät työskentele irrallaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kokonaisuudesta ja nopeat kotiuttamiset sairaalasta aiheuttavat kodinhoitajille li-
sätyötä. Nämä asiakkaat ovat usein huonokuntoisia ja vaativat aluksi intensiivistä, 
useamman kerran päivässä annettavaa hoitoapua.

Keskeytykset, häiriöt ja työpäivien sirpaloituminen, jotka omassa tutkimukses-
sani edustavat ennakoimatonta kiirettä, ovat tulleet esiin myös muissa tutkimuk-
sissa (Perlow 1999; Third European survey on Working Conditions 2000). Järne-
feltin ja Lehdon (2002) tutkimuksessa tuli esiin, että kiire ilmenee keskeytysten 
vuoksi myös tunteena, että pitäisi olla monessa paikassa yhtä aikaa. Esimerkiksi 
haastateltu sairaanhoitaja koki kiireenä sen, ettei pystynyt menemään heti sinne, 
missä häntä tarvittiin. (Järnefelt & Lehto 2002, 38–40.) Oman tutkimukseni esi-
merkkitapauksessa tähän liittyi paitsi tietoisuus siitä, että hoidettava asiakas joutui 
luopumaan omista toiveistaan, myös tietoisuus siitä, että seuraava asiakas jo odotti 
kärsimättömänä. Ennakoimattomalla tilanteella oli kumulatiivinen vaikutus. 

Henkilöstön riittämättömyyttä suhteessa töiden määrään pidetään usein 
kiireen syynä (Järnefelt & Lehto 2002, 24–27). Laman aikana 1990-luvun alus-
sa työvoimaa irtisanottiin ja vähennetyllä henkilöstöllä pyrittiin selviytymään 
työtehtävistä. Voimakkainta henkilökunnan irtisanominen oli kunnissa vuonna 
1993, jolloin useammassa kuin joka toisessa kunnassa henkilöstöä vähennettiin 
(Ylöstalo 2001, 193). 1990-luvun lopulla henkilökuntaa kunnissa taas lisättiin ja 
lisäämisen huippu oli vuonna 1997, jolloin useammassa kuin viidenneksessä kun-
nista henkilökuntaa resursoitiin lisää (emt., 193). Vuoden 2000 työolobarometrin 
mukaan 70 % kunnissa työskentelevistä oli sitä mieltä, että työntekijöitä oli työ-
tehtäviin nähden liian vähän (emt., 197). Malmilassa kodinhoitajien määrä pysyi 
lähes samana koko 1990-luvun, mutta asiakaskäyntien määrät ovat osoittaneet 
huimaa nousua (ks. taulukko 6.3). Taustalla on vanhustenhuollossa vallalla oleva 
suuntaus suosia laitoshoidon sijasta kotihoitoa. Kunnilla on lakisääteinen velvolli-
suus huolehtia vanhuksistaan, ja tämä yhdessä ikääntyvien ja huonokuntoistuvien 
vanhusikäluokkien kanssa on lisännyt asiakaskäyntien määriä. Koska työntekijä-
määrä on pysynyt samana, käyntimäärien lisääntyessä hoitoajat ovat lyhentyneet. 
Kodinhoitajan käynnistä on muodostunut nopea, välttämättömien perusasioiden 
hoito ja tarkistus. Työolotutkimuksen mukaan henkilöstön riittämättömyys onkin 
vahvemmin yhteydessä työtahdin tiivistymiseen kuin esimerkiksi työpäivien pi-
dentämiseen (Järnefelt & Lehto 2002, 26). 

Eräs mielenkiintoinen ero oman tutkimukseni ja Järnefeltin ja Lehdon (2002, 
47) tutkimuksen välillä tuli esiin. Se koskee niin sanottua itse aiheutettua kiirettä, 
joka ei omassa aineistossani noussut selkeästi esiin. Järnefeltin ja Lehdon tutki-
muksessa työntekijä syyllisti itsensä kiireestä; työntekijä saattoi kokea, että hän ei 
ollut organisoinut töitä oikein tai suunnitellut töitä riittävän hyvin. Kodinhoita-
jien kohdalla ei tämäntapaista itsensä syyllistämistä esiintynyt. Tämä voi johtua 
siitä, että kodinhoitajien ryhmä oli pieni, viisi henkilöä, ja kaikki työt olivat kaikille 
tuttuja. Asiakkaat ja heidän luonaan suoritettavat tehtävät olivat kaikkien tiedos-
sa ja tulivat kullekin vuorollaan. Asiakkaista, hoidoista ja myös kiirekokemuksista 
keskusteltiin yhdessä kahvi- ja ruokatauoilla. 
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Etsin tässä luvussa vastausta tutkimuskysymykseen 2: miten kiireen liittymi-
nen yhteisölliseen toimintaan tulee esiin kodinhoitajien työssä? Tulosten mukaan 
näyttää siltä, että kodinhoitajien kiire ei ole yksittäisen työntekijän aiheuttamaa, 
vaan se on vahvasti kiinnittynyt toiminnan rakenteeseen ja työn kohteen historial-
liseen muutokseen. Toiminnan ristiriita-analyysi (kuvio 7.3) avasi näkemään toi-
minnassa tapahtuneet muutokset ja kiireen rakentumisen. Kiireen tulkinta laajeni 
yksilöstä yhteisön toimintaan.

Etsin tässä luvussa vastausta myös tutkimuskysymykseen 3: miten työssä ta-
pahtuneet muutokset ja niihin liittyvät häiriöt vaikuttivat kiireen syntyyn Malmi-
lan kodinhoitajien työssä? Asiakaskunnan ikääntyminen ja kunnon huonontumi-
nen oli johtanut siihen, että asiakkaiden terveydentilassa saattoi tapahtua äkillisiä 
muutoksia. Nämä muutokset vaativat kodinhoitajilta ylimääräisiä toimenpiteitä 
ja synnyttivät kiirettä. Asiakkaiden yllättävät toiveet voivat muodostua tiukassa 
aikataulutuksessa kodinhoitajan toiminnan häiriöiksi. Kyseessä oli toiminnan häi-
riöstä johtuva ennakoimaton kiire. Myös jokin ylimääräinen, ennalta tiedossa ole-
va tapahtuma voi luoda tietoisuuden tulevasta kiireestä. Tällöin tämä tapahtuma 
muodostaa ikään kuin häiriön työntekijän suunnittelemaan ja aikatauluttamaan 
käsikirjoitukseen ja aiheuttaa tiedossa olevan kiireen.

KUVA 7.4 Omassa sängyssä
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8 Kiireestä selviytyminen kodinhoitajien 
viikonlopputyössä

Jatkan tässä luvussa vastauksen etsimistä tutkimuskysymykseen 2: miten kiireen 
liittyminen yhteisölliseen toimintaan tulee esille Malmilan kodinhoitajien työssä? 
Tutkin erityisesti sitä, miten kodinhoitajat kertoivat selviytyvänsä viikonlopputyön 
kiireestä, siis minkälaisia kiireestä selviytymisen keinoja Malmilan kodinhoitajilla 
oli käytössä. Etsin ensin kiirehaastatteluaineistosta kiireestä selviytymistä kuvaavia 
keinoja ja analysoin niitä rakentamani nelikentän avulla. Nelikentän avulla tutkin, 
ovatko löytämäni kiireestä selviytymisen keinot yhteisöllisesti kehitettyjä vai yksi-
löllisiä ja pyrkivätkö ne muuttamaan kiireiseksi koettua toimintaa vai ylläpitävät-
kö ne sitä. Lopuksi tulkitsen näitä keinoja työn kehitystyyppien pohjalta. 

8.1 Aineisto ja tutkimusmenetelmä 

Käytän tässä luvussa aineistona kiirehaastatteluja ja analysoin niistä viikonlopun 
kiirettä. Kiirepäiväkirjoissa kodinhoitajat olivat arvioineet kaikki viikonlopun 
päivät kiireisiksi tai hyvin kiireisiksi. Nimesin viikonloppukiireen ”jatkuvaksi kii-
reeksi”, sillä kodinhoitajat kuvasivat haastatteluissa kiirettä jatkuvaksi ”se [kiire] 
on koko ajan” (KH3 19.5.1998). Viikonlopun kiireestä selviytymistä kuvaava ai-
neisto kertoo siis jatkuvasta kiireestä selviytymisestä. Viikonloppuna työskenteli 
yksi kodinhoitaja ja hänellä oli enimmillään päivässä 60 asiakasta. Laskennallisesti 
asiakaskohtaista aikaa jäi tällöin keskimäärin 9 minuuttia. 

Ensisijaisena aineistona tässä luvussa on siis kodinhoitajien viikonlopun kiiret-
tä koskeva haastatteluaineisto. Viikonloppupäiviä oli tutkimusjakson aikana kuu-
si, ja kyseisinä päivinä työskentelivät kodinhoitajat KH1 (28.3., 16.5.), KH3 (29.3., 
4.4., 17.5.) ja KH5 (5.4.). Viikonlopputyön kiire tuli kuitenkin esiin kaikkien ko-
dinhoitajien kiirehaastatteluissa, siis myös niiden, jotka eivät kyseisenä ajanjakso-
na olleet viikonlopputyössä. Olen käyttänyt myös näitä haastattelupuheenvuoroja 
aineistona. Tulkinnan tukena on projektiin liittyvä interventio- ja kenttämuistiin-
panoaineisto. 

Aineiston esikäsittely kiireestä selviytymisen keinojen analyysissa

Kiirehaastatteluaineisto on kokonaisuudessaan 79 sivua litteroitua tekstiä. Luin 
koko aineiston läpi useaan kertaan ja etsin aineistosta kaikki viikonloppukiiree-
seen ja siitä selviytymiseen liittyvät kuvaukset. 

Erotin ensin koko kiirehaastatteluaineistosta viitenä viikonlopun päivänä työs-
kennelleiden kodinhoitajien kuvaukset viikonlopputyöstä. Muodostin tästä ai-
neistosta oman tiedoston. Luin tämän jälkeen vielä kaikki kiirehaastattelut ja liitin 
muista haastatteluista löytämäni viikonlopun kiirettä kuvaavat erilliset puheen-
vuorot edellä mainittuun tiedostoon. KH5 ja KH3 kertoivat haastattelussa viikon-
lopun kiireestä myös muun kiirekuvauksen yhteydessä. KH1 kertoi haastattelussa 
viikonlopun kiireestä kiireen määrittelyn yhteydessä sekä kertoessaan työn muu-
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toksesta. KH2 ja KH4, jotka eivät olleet tutkimusajankohtana viikonlopputyössä, 
kertoivat myös viikonloppukiireestä toisen kiirepäivän yhteydessä. 

Seuraavaksi tein kaksiosaisen taulukkotiedoston, jonka vasemmalle puolelle 
siirsin viikonlopun kiirettä käsittelevän tekstin. Etsin tekstistä kiireestä selviyty-
mistä kuvaavia puheenvuoroja. Tummensin nämä tekstiosuudet. Jokaisen valitun 
tekstiosuuden kohdalla mietin avainsanaa tai avainilmausta, jonka mukaan tekstiä 
voi pitää kiireestä selviytymisen keinona. Kopioin valitsemani kohdat taulukko-
tiedoston vasemmalta puolelta ja siirsin ne taulukon oikealle puolelle vastaavalle 
kohdalle. Valittu teksti säilyi näin ikään kuin edelleen kontekstissaan: oli mahdol-
lista tarkistaa taulukon vasemmalta puolelta, mihin laajempaan tekstikohtaan se 
kuului. Näin muodostui uusi taulukkotiedosto, jossa oli vasemmalla puolella kii-
rehaastattelut kokonaisuudessaan ja oikealla puolella puheenvuoroja, jotka tulkit-
sin kiireestä selviytymisen keinoiksi (ks. taulukko 8.1, sarakkeet 1 ja 2).

Kodinhoitajien kiirehaastatteluissa (yhteensä 79 sivua) oli viikonlopun kii-
reeseen liittyvää litteroitua tekstiä 18 sivua ja puheenvuoroja yhteensä 379. Yksi 
puheenvuoro saattoi kuitenkin sisältää erilaisia kiireestä selviytymisen keinoja. 
Esimerkiksi seuraava puheenvuoro sisälsi kolme erilaista kiireestä selviytymisen 
keinoa:

KH3: Nii. Koko ajan pitää mennä ja sitt ei meinaa keritä syödä, ett se on kyll 
ihan stressaava päivä. Me ei oo siit kauheeta hälyä pidetty, me ollaan yritetty 
viestittää siitä, mutt. Sitä ei kyllä kukaan usko, miten rasittava päivä. Sitä on 
ihan puhki, kun menee kotia. 

Tulkitsin puheenvuoron sisältämät kiireestä selviytymisen keinot seuraavasti: 1) 
”Koko ajan pitää mennä” kuvastaa kireää aikakuria kiireestä selviytymiskeinona. 
2) ”sitt ei meinaa keritä syödä” kuvastaa sitä, että keinona on työhön käytettävän 
ajan ottaminen ruokatauosta. 3) ”Me ei oo siit kauheeta hälyä pidetty, me ollaan 
yritetty viestittää siitä,” kuvastaa viestitystä esimiehelle muutoksen tarpeesta. 

Hajotin puheenvuorot pienemmiksi analyysiyksiköiksi, lausumiksi. Lausuma 
on keskustelututkimuksessa puheen perusyksikkö. Se muistuttaa kirjoitetun teks-
tin virkettä eli voi olla yhden tai useamman lauseen muodostama kokonaisuus. Se 
muodostaa ajatuksellisen kokonaisuuden ja se voi sisältää yksittäisen avainsanan 
tai avainilmauksia. (Hakulinen 1998, 37.) Yllä olevan puheenvuoron tulkitsin siis 
niin, että se sisälsi kolme kiireestä selviytymistä kuvaavaa lausumaa.

Löysin aineistosta 76 kiireestä selviytymistä kuvaavaa lausumaa. Tutkin lausu-
mien sisältöjä ja liitin taulukkotiedoston (taulukko 8.1) oikealle puolelle vielä kol-
mannen sarakkeen, jossa nimesin kiireestä selviytymisen keinot. Alla on yhteenve-
tona vielä koko taulukon rakenne ja esimerkki analyysista (Taulukko 8.1).
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TAULUKKO 8.1 Esimerkki aineiston esikäsittelystä

1. Haastatteluaineisto 
viikonlopun kiireestä

2. Kiireestä selviytymistä 
kuvaava lausuma 

3. Tulkinta kiireestä 
selviytymisen keinosta. 
Keinon nimeäminen

(...)
KH3: Nii. Koko ajan pitää mennä 
ja sitt ei meinaa keritä syödä, ett se 
on kyll ihan stressaava päivä. Me 
ei oo siit kauheeta hälyä pidetty, 
me ollaan yritetty viestittää siitä, 
mutt. Sitä ei kyllä kukaan usko, 
miten rasittava päivä. Sitä on ihan 
puhki, kun menee kotia. (...)

Koko ajan pitää mennä (...)
(...) ei meinaa keritä syödä (...)

Me ei oo siit kauheeta hälyä 
pidetty, me ollaan yritetty 
viestittää siitä, mutt.

Aikakuri
Ajan ottaminen ruokatauosta 
(työpäivän pidentäminen)
Viestiminen esimiehelle 
muutostarpeesta 

8.2 Viikonlopun kiireestä selviytymisen keinot 

Löysin aineistosta yhteensä seitsemän erilaista keinojen ryhmää selviytyä viikon-
lopputyön kiireestä. Esittelen seuraavaksi nämä ryhmät lausumien määrän mu-
kaisessa järjestyksessä.

1. Työrytmin kiristäminen, aikakurin ylläpitäminen (28 lausumaa)

Tähän luokkaan sijoittui eniten kiireestä selviytymistä kuvaavia lausumia. Kodin-
hoitajat kuvasivat viikonlopun kiirettä jatkuvana. Kiireestä selviytyminen näytti 
edellyttävän työpäivän tiukkaa aikataulutusta ja aikataulussa pysymistä. Työteh-
täviin kuului myös lyhytkestoisia käyntejä, esimerkiksi silmätippojen laitto. Toi-
menpide ei sinällään vienyt aikaa kuin hetken, mutta asiakkaan kanssa keskustelu 
koettiin myös tärkeäksi. 

KH3: (…) ett siinä ei mee onneks ku se 10 minuuttia, kun keskustelee tai voi 
mennä joskus viidessäkin minuutissa, mutt kun ei voi ihmisen luona vaan tui-
kata ja lähtee.

Kiireestä selviytymistä työrytmiä kiristämällä kuvastivat puheessa intensiiviseen, 
jatkuvaan, nopeatempoiseen menoon liittyvät ilmaukset, jotka eivät tuntuneet sal-
livan pysähtymistä:

KH3: Koko ajan pitää mennä.
KH3: No, sitt oli heti kymppitalo.
KH3: Kiire lähteä aterioita pakkaamaan.
KH3: Ja just se, että ei voi siellä käydä niinku arkena, että hengähän tossa ja 
istun vaan, että jos sen jättää, niin sitte, sitt ei selviä puoli viis pois töistä.

Kodinhoitajalla oli mielessään työn sisältö eli mitä kunkin asiakkaan luona piti 
tehdä. Tietyt asiat oli tehtävä, ja ne tulivat puheessa ilmi imperatiiveina. 
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KH3: Sitten jo heti aloitettava näille iltapäiväkahvi.
KH3: (…) oli vietävä yhelle vettä, viimesellä asiakkaalla vietävä likasankot ulos 
ja tiskattava ja tyhjennettävä (…) tuhkakupista lähtien.

Jos aikaa kului jollakin käynnillä suunniteltua enemmän, se piti ottaa jossakin vai-
heessa kiinni. 

KH3: (...) siell jos menee puol tuntia, niin sitä seuraavalla ei voi olla kun vart-
titunnin.

Kodinhoitajat jättivät silloin joitakin asioita tekemättä asiakkaiden luona. Perus-
asiat (ruoka, lääke, puhtaus) piti hoitaa, mutta oli asioita, joita voitiin jättää teke-
mättä. 

KH1: (...) ja sitten nää siistimiset sitten täytyy aina vähän laistaa, että vaikka nyt 
kattos, että on vähän tarpeen.
KH1: (...) joskus ne astiat on jääny tiskaamatta, ett kun ei kerkiä.
KH1: No se on sitten jossain jätettävä jotain tekemättä. Ett käytävä nopeemmin 
tai jotain.

Kodinhoitajat toivat haastatteluissa esiin myös töitä, joita heidän mukaansa olisi 
pitänyt tehdä, mutta jotka kiireessä jäivät tekemättä. Töiden tekemättä jättämisellä 
pyrittiin helpottamaan kiirettä.

KH3: Ett ois pitäny viedä ulos monta ihmistä, oli niin hieno ilma, mut ei mulla 
ollu aikaa.

Kaksi kodinhoitajaa kertoi seuraavansa kellosta ajankulumista ja aikataulussa py-
symistä. Yksi kodinhoitaja koki kellon stressaavana ja seurasi ajankulua suoritetta-
vien tehtävien mukaan. Aika oli kiinnittynyt työtehtäviin. 

KH3: Emmä kyllä kurkkaa [kelloa], mutt mä koko ajan aattelen, ett tuo ja tuo 
mun pitää tehä, mutt kyll mä saan sen tehtyä sillai. Emmä kato ku ihan joillakin 
asiakkailla, mull ei oo kelloo esimerkiks, mä stressaannun, jos mun pitää koko 
ajan kattoo.

2. Työpäivän pidentäminen (16 lausumaa) 

Työpäivän pidentäminen oli toiseksi yleisin keino selviytyä kiireestä. Päivää oli 
mahdollista pidentää jo heti aamusta eli töihin tultiin kello seitsemäksi, vaikka 
työaika virallisesti alkoi puoli kahdeksan. Tämä tuli esiin kaikkien viikonloppu-
töitä tutkimusajankohtana tehneiden haastatteluissa. Puolen tunnin ylityö heti 
aamulla tähtäsi nimenomaan siihen, että ruoka-ajoon päästäisiin sovittuna aikana 
eli se toi aamupäivään hieman ajallista joustoa. Työpäivää venytettiin myös illasta. 
Yksi tapa pidentää työpäivää oli luopua ruokatunnista, lyhentää ruokailuun käy-
tettävää aikaa tai jopa ruokailla autoa ajaessaan. 
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KH5: Puol kaheksalta niinku on tuolla työvoimataulukossa, mutt silloinki mul-
la on tullu viel kolme varttia ylitöitä sinä päivänä. Ett ei oo niinku siihen yhek-
sään tuntiin kerinnytkään.

KH5: Ett sitten sitä ruokataukoo yrittää siin pitää ja välill tulee syötyä tuoll 
autossakin, että kun, kun on niin nälkä.

KH1: Ett sitt niinku just kerkiää, että niinku nytkin, ni. Emmä nyt oikeestaan 
siin kerenny sitt, ett mä Armin86 [asiakas] luona join sen kahvin, siin söin sa-
malla ne voileipäni, ennen ku läksin sitt. Ett sen verran mä istuin siinä ja söin 
ne.

KH2: Kun meillä alkaa puol kahdeksan aikaan työaika, niin se täytyy kyllä seit-
temältä lähtee kierrokselle, ett kerkii tekemään aamutyöt. 

KH3: Mut mä yleensä käyn sit ruokatauolla, koska siinä täytyy syödäkin. Se 
vajaa puoli tuntia. Ei aina kerkiä, mut kyl mä yritän käydä syömässä.

3. Ajoreitin ja töiden suunnittelu ja muuttaminen (10 lausumaa)

Yksi kodinhoitaja kertoi suunnittelevansa edellisenä iltana työpäivän kier-
ron ja työt. 

KH1: Semmonen suunnitelma. (...) ett miten mä ninku menen. (…) Koko illan 
funtsaan niitä asioita, ett mitenkähän ne pitäis tehä.

KH1: No kyll mä niinku, must tuntuu, ett mä teen niinku edellisenä iltana sen 
aivotyön. (...) Illalla valmiiks jo niinku semmonen suunnitelma...

Asiakasreitin ja töiden suunnittelu tähtäsi siihen, ettei tulisi turhaa ajoa, vaan työ 
etenisi sujuvasti ja näin olisi helpompi pysyä suunnitellussa aikataulussa. Tämä 
kodinhoitaja myös muunteli reittiä tarpeen tullen.

KH1: No, no kyll mä niinku vähän ajattelen sen etukäteen, ett mä [olen] nyt 
yrittäny tehä useempia, niinkun mä nyt olin lauantaina kanss töissä, viime lau-
antaina, niin tuota, mä nyt tein vähän eri järjestyksissä, ett siin tuli sitt vähän 
sellasta eestakasin ajelua, että sekin tuntuu välillä niin turhalta että.

Osa asiakkaista heräsi varhain ja osa halusi nukkua pitempään. Kodinhoitaja pyrki 
huomioimaan myös nämä asiakkaiden yksilölliset tavat. Tämä oli joskus ristirii-
dassa suunnitellun sujuvan järjestyksen kanssa, ja kodinhoitaja joutui tasapainoi-
lemaan rationaalisen järjestyksen ja asiakkaiden toiveiden välillä. 

86 Nimi muutettu.
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KH1: Ett, mutt kun ei nyt ollu sitten kun toi yks paikka, mutt kun hän tykkää 
taas nukkua vähän pitempään, mutt toisaalta se ois niin selvä, kun tulis järjes-
tyksessä, mutt sitt ku tääll on näit, jotka, muutama justiin, jotka haluaa, että 
tultas vähän aikasemmin. 

KH1: Ett tietysti, kun he herää, ett kun ne ei voi olla samassa paikassa ne, jotka 
nukkus pitkään. (Naurua).

4. Vapaapäivien pitäminen ennen/jälkeen viikonlopputyön (yhdeksän lausu-
maa)

Kodinhoitajat toimivat itseohjautuvana ryhmänä ja he organisoivat itse viikoit-
taiset työajat ja ryhmäjaot. Viikonlopun kiire oli pohdituttanut kodinhoitajia ja 
he olivat jo aiemmin muuttaneet toimintatapoja viikonloppuna.87 Kodinhoitajat 
olivat organisoineet työtään niin, että viikonloppuna työskentelevät voivat 1) pitää 
vapaapäivän ennen tai jälkeen viikonlopputyön, 2) tulla viikonlopun jälkeen ilta-
työhön tai 3) tehdä seuraavana päivänä lyhennetyn työpäivän. Tämä rauhoitti ja 
katkaisi työviikon viikonlopputyön ympäriltä. Kodinhoitaja sai mahdollisuuden 
levätä ennen tai jälkeen kiireisen viikonlopputyön. 

KH2: Kyllähän siit sitten, kun seuraava päivä on sitte, mä tuoss maanantainakin 
tulin iltavuoroon. Ett aamulla saa sitt levätä.

KH3: Että nää on raskaampia, mutt kun tään päivän pääsee yli, niin, esimerkiks 
kun on sitt jo heti maanantai tämmönen, jos on työajan lyhennys, taikka sitten 
on iltatyö niinku.

KH1: (...) ett sunnuntait me ollaan töissä ni, ett useimmiten tullaan iltavuo-
roon sitt [maanantaina].

Tätä käytäntöä pidettiin hyvänä. Töiden organisointi antoi kodinhoitajille mahdol-
lisuuden vaikuttaa työvuoroihin ja sitä kautta pyrkiä tasaamaan työn rasitusta. 

5. Rutiinien kehittyminen (kahdeksan lausumaa)

Yksi kodinhoitaja toi esiin rutiinien käytön työssään, minkä tulkitsin yhdeksi kii-
reestä selviytymisen keinoksi. Vakituisten aamu- ja iltapäiväasiakkaiden luona työt 
toistuivat samanlaisina. Ryhmäkierron avulla kaikki asiakkaat tulivat tutuiksi kai-
kille kodinhoitajille. Kodinhoitaja tunsi asiakkaat, työn sisällöt asiakkaiden luona 
ja myös kodit työpisteinä tulivat tutuiksi. Työ sujui rutiinilla ja työntekoa oli vielä 
mahdollista nopeuttaa tekemällä samanaikaisesti eri tehtäviä. 

87 Aiemmin sama kodinhoitaja työskenteli viikonlopun molempina päivinä, sekä lau-
antaina että sunnuntaina. 
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KH3: (...) Emmä tiedä, tekeekö sen liian koneellisesti, mutta kyll mä teen nämä. 
(...) No, jos mä (naurahtaa) niin mull käy, automaattisesti käy, että puuro tulel-
le, sitt mä jo panen roskapussia kiinni ja tiskaan siinä sillä välillä, kun se kiehuu, 
ett sitä tekee niinkun, monta työtä yhtäaikaa, mutt tietysti sitä on oppinu, kun 
on jo perhe ja muuta, ett sitä niinku osaa tehä, ett sitä ei tee vaan yhtä työtä, 
vaan tekee useemman työn, ni se tulee niinku ihan automaattisesti niinku sa-
mat työt tehtyä nopeemmin.

KH3: (...) mutt kun sen on oppinu sen kierron ja sen tahdin, ni sen tekee ihan. 
Emmä tiedä, tekeekö sen liian koneellisesti.

Sama kodinhoitaja piti siitä, että sai työt sujumaan ja työt etenivät. Hän myös piti 
yksintyöskentelyn tuomasta vastuusta. 

KH3: Emmä niinku koe sitä silleen, että se on mulle mitenkään vaikeeta. (…) 
Siis mä en, mä tykkään siitä kyllä, siitä menosta ja touhusta.

KH3: Niin ne on ihan automaattista, koska kaikki vastuu on itellä.

6. Viestittäminen, purnaus, työtä helpottavan muutoksen odottaminen (viisi 
lausumaa)

Tähän luokkaan sijoitin lausumat, joissa kodinhoitajat kertoivat purnaavansa ja 
viestittävänsä viikonlopun kiireestä esimiehelle. Purnaus ja viestitys olivat ilma-
uksia, jotka kuvastivat muutoksen tarvetta ja muutoksen odottamista esimiehen 
kautta tulevaksi. 

KH5: No niin. Kyllä. Me on kyllä sitä purnattu, mutt ku ei siihen tuu mitään 
parannusta.

KH3: Me ei oo siit kauheeta hälyä pidetty, me ollaan yritetty viestittää siitä, 
mutt. Sitä ei kyllä kukaan usko, miten rasittava päivä. Sitä on ihan puhki, kun 
menee kotia.

Asiakkaat voivat viikonloppuna odottaa kodinhoitajaa samaan aikaan kuin arki-
päivinä muistamatta, että on viikonloppu ja töissä on vain yksi kodinhoitaja. Ellei 
kodinhoitaja tullut totuttuun aikaan, kahdella hieman muistamattomalla vanhuk-
sella oli tapana soittaa vanhainkotiin ja omaisille ja kysellä hätääntyneenä kodin-
hoitajaa. Kun tilanne lopulta selvisi, myös asiakkaat purnasivat: 

KH3: (...) sitt ne sopottaa, että minkä takia kunta ei ota kahta kun te teette. Tää 
on ihan väärin, että niinku on tavallaan niinkun meiänkin puolta siinä asiassa.

KH3: Minkä me voidaan, kun yksin pitää tehä viikonloppu. 
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7. Asiakas kodinhoitajan apuna (kaksi lausumaa)

Yksi kodinhoitaja kertoi, että selviytyäkseen kiireestä hän otti asiakkaan mukaan 
yhteistyökumppaniksi ja jätti asiakkaalle tehtäviä toimitettavaksi. 

KH1: Ja sitten joitakin niinkuin yleensä sitt ajattelee, niin että sitä, mitä ne osaa 
niinku tehä, että sitä tulee ehkä viikolla vähän sitt tehtyy niinkun, joskus jättää 
tiskit ja sanoo että tiskaa niinku. Kyllähän nää nyt jotkut osaa. Mutt, että kun 
ne on niin tottunu siihen jo, että kaikki tehään valmiiksi niin.

KH1: Viikonloppuna mä ainakin teetän ne sitten, että mä jätän ne syömään 
ja mä katon vaan, ett ne lääkkeet on otettu ja sanon, että laita astiat likoon tai 
muuten, miten nää tiskaa sitt. Ett siinä voi niinku vähän nopeuttaa tota hom-
maa sitten.

Tämä tuli esiin yhden kodinhoitajan kiirehaastattelussa, joten se oli tässä aineis-
tossa yksittäinen poikkeustapaus. Kodinhoitaja jätti tilanteen avoimeksi: hän pyysi 
asiakasta laittamaan astiat ”likoon” ja asiakas voi pestä astiat tai jättää ne seuraava-
na arkipäivänä tulevan kodinhoitajan tehtäväksi.

8.3 Tulosten yhteenvetoa ja tulkintaa 

Löysin kodinhoitajien puheesta siis seitsemän erilaista kiireestä selviytymisen kei-
noryhmää. Seuraavassa arvioin niitä ja pohdin niitä kahdesta näkökulmasta. En-
simmäinen näkökulma on yksilöllinen vs. yhteistoiminnallinen, eli arvioin keinoja 
sen mukaan, ovatko ne yksilöiden omia keinoja selviytyä kiireestä vai ovatko ne 
yhteistyössä suunniteltuja ja kehitettyjä. Toinen näkökulma koskee keinon suhdet-
ta muutokseen, onko se aiempaa työtapaa ylläpitävä vai pyritäänkö työtä samalla 
jotenkin muuttamaan tai kehittämään.

Kiireestä selviytymisen keinoja olivat:

1. työrytmin kiristäminen, aikakurin ylläpitäminen (26 lausumaa)
2. työpäivän pidentäminen (16 lausumaa)
3. ajoreitin ja töiden suunnittelu ja muuttaminen (10 lausumaa) 
4. vapaapäivien järjestyminen ennen/jälkeen viikonlopputyön (yhdeksän lau-

sumaa)
5. rutiinien kehittyminen (kahdeksan lausumaa)
6. viestittäminen, purnaus, työtä helpottavan muutoksen odottaminen (viisi 

lausumaa)
7. asiakas kodinhoitajan apuna (kaksi lausumaa).

Työrytmin kiristäminen, aikakurin ylläpitäminen oli yksilöllinen keino kiireestä 
selviytymiseen. Tämä oli myös eniten mainittu keino. Varsinkin aamuasiakkaiden 
hoitoa ennen ruoka-ajon alkua kuvattiin hyvin kiireiseksi. 
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Työmäärä oli suuri ja työpäivän pidentämisestä oli tullut viikonloppuisin va-
kiintunut tapa. Aamun aloittaminen puoli tuntia ennen työpäivän virallista 
aloittamista tuli esiin myös KH2:n kiirehaastattelussa, vaikka hänellä ei ollut tut-
kimusajankohtana viikonlopputyötä. Myös ruokatuntia saatettiin käyttää työn 
tekemiseen. Ylitöiden tekeminen oli yksilöllinen, kulloisestakin työtilanteesta joh-
tuva kiireestä selviytymisen keino.

Rutiinien kehittyminen, eli tehokas ja nopea työskentely ja monen asian teke-
minen samanaikaisesti kuvastaa työn osaamista ja sen tuttuutta. Se oli yksilöllinen 
kiireestä selviytymisen keino. 

Vapaapäivien organisointi viikonlopputyön yhteyteen oli sen sijaan yhteistoi-
minnallinen kiireestä selviytymisen keino. Kodinhoitajat olivat yhdessä pohtineet, 
miten viikonlopputyön raskautta voitaisiin helpottaa ja päätyneet töiden organi-
soinnissa vapaapäivien sijoittamiseen viikonlopputyön ympärille.

Myöskin viestittäminen, purnaus, työtä helpottavan muutoksen odottaminen oli 
yhteistoiminnallinen keino, jolla pyrittiin vaikuttamaan kiireeseen ja tuomaan vii-
konlopputyön ongelmallisuutta esiin. Se oli yhteistä viestitystä esimiehelle muu-
tostarpeesta. 

Ajoreitin ja töiden suunnittelu ja muuttaminen tuli esiin yhden kodinhoitajan 
kiirehaastattelussa, ja se kuvastaa tässä aineistossa yksilöllistä kiireestä selviytymi-
sen keinoa. Tämä kodinhoitaja suunnitteli edellisenä iltana työjärjestystä ja töiden 
kokonaisuutta. Hän arvioi etukäteen omaa toimintaansa ja muutti sitä tarpeen 
mukaan. 

Asiakas kodinhoitajan apuna oli yhteistoiminnallinen kiireestä selviytymisen 
keino. Siinä kodinhoitajan yhteistyökumppaniksi tuli asiakas, joka osallistui oman 
elämänsä arkipuuhiin. Tämä oli mahdollista vain joidenkin asiakkaiden kanssa, 
joilla oli voimia ja halua osallistua kotitöihin. 

Toinen näkökulma kiireestä selviytymisen keinojen analyysiin koskee itse toi-
mintaa. Olivatko kodinhoitajien käyttämät kiireestä selviytymisen keinot nykyistä 
toimintaa ylläpitäviä, jolloin voidaan ajatella, että samanlainen kiire toistuu vai 
pyrittiinkö toimintaa samalla jollakin tavalla muuttamaan?

Yksilölliset kiireestä selviytymisen keinot (aikakurin ylläpitäminen, työpäivän 
pidentäminen sekä rutiinien kehittyminen) olivat pääasiassa nykyistä toimintaa yl-
läpitäviä. Niiden avulla ei pyritty muuttamaan toimintaa vaan selviytymään edes-
sä olevasta työmäärästä. 

Vapaapäivien järjestelyillä oli työyhteisön toimintaa organisoitu yhdessä uu-
delleen, ja viestittäminen, purnaus, työtä helpottavan muutoksen odottaminen olivat 
keinoja viestittää esimiehelle muutoksen tarpeesta. Vapaapäivien organisointi oli 
jo vakiintunut toimintamalli ja viestitys muutoksen tarpeesta ei ollut tuottanut 
tulosta, joten nämä keinot olivat tässä vaiheessa nykyistä toimintaa ylläpitäviä. 

Vaikka ajoreitin ja omien töiden suunnittelu oli yksilöllinen keino, se merkitsi 
oman toiminnan refl ektointia ja tarvittaessa toiminnan muuttamista. Asiakas ko-
dinhoitajan apuna oli yhteistoiminnallinen, oman toiminnan refl ektoinnin ja sen 
muuttamisen keino. 
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Olen laatinut nelikentän, jossa yhdistän nämä kaksi näkökulmaa (kuvio 8.1).

KUVIO 8.1 Kiireestä selviytymisen keinot

Kuviossa 8.1 alas vasemmalle eli nykyistä toimintaa ylläpitäviin ja yksilöllisiin kii-
reestä selviytymisen keinoihin sijoittuvat keinot tarkoittivat, että työntekijä tiukas-
sa aikapaineessa kiristi työtahtiaan, toimi rutiinilla ja teki ylitöitä. Tämä oli tärkein 
kiireestä selviytymisen tapa.

Nelikentässä ylös vasemmalle sijoittuvat vapaapäivien organisointi viikonlop-
putyön yhteydessä sekä viestittäminen, purnaus ja työtä helpottavan muutoksen 
odottaminen. Nämä olivat nykyistä toimintaa ylläpitäviä ja yhteistoiminnallisia 
kiireestä selviytymisen keinoja. Työn arjessa tämä merkitsi sitä, että työtä oli yh-
dessä kehitetty, ryhmä toimi itseohjautuvan työryhmän tapaan, mutta tässä vai-
heessa omat mahdollisuudet muuttaa toimintaa koettiin vähäisiksi: tilanne pur-
kautui yhteisenä purnauksena.

Nelikentässä alas oikealle sijoittui ajoreitin ja töiden suunnittelu ja muuttami-
nen. Tämä yksilöllinen ja nykyistä toimintatapaa muuttamaan pyrkivä keino tuli 
ilmi yhden kodinhoitajan haastattelussa. 

Keino ”asiakas kodinhoitajan apuna” sijoittui nelikentässä nykyistä toimintata-
paa muuttavien keinojen ryhmään. Asiakas oli mukana toiminnassa, mutta koska 
minulla ei ole aineistossa asiakkaan omaa näkemystä, asetan keinon yhteistoimin-
nallisten ja yksilöllisten kiireestä selviytymisen keinojen rajapinnalle. Tässä tapa-
uksessa yhteistoiminnallisuutta edusti siis vanhusasiakas, ei kodinhoitajaryhmä. 

Nelikentässä oikea yläkulma jäi siis miltei tyhjäksi, vain sen rajapinta saavutet-
tiin. Työnteon arjessa tämä merkitsi sitä, että kodinhoitajilla ei näyttänyt olevan 
viikonlopun kiireen hallintaan sellaisia yhteistoiminnallisesti kehitettyjä välineitä, 
joilla toimintaa olisi voitu myös muuttaa. Tämän toimintamallin mukaan näytti 
siltä, että viikonlopun kiire myös jatkuisi, ellei toiminta lopullisesti kriisiytyisi tai 
esimiehen ja kodinhoitajien toiminta muuttaisi toimintatapaa. 

Nykyistä
toimintatapaa
ylläpitävät
kiireestä
selviytymisen
keinot

Nykyistä
toimintatapaa
muuttamaan
pyrkivät kiireestä
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Kiireestä selviytymisen keinot työn kehittymisen kontekstissa

Kodinhoitajien kiireestä selviytymisen keinoissa on nähtävissä kerrostumia työn 
eri kehitysvaiheista. Aikakurin ylläpitäminen ja rutiinien kehittyminen kuvastavat 
rationalisoituun massatuotantoon liittyvää toimintamallia. Viikonlopun työssä ei 
”ylimääräistä” tehty, vaan hoidettiin rutiinilla asiakkaiden kulloisetkin välttämät-
tömät tarpeet, jotka liittyivät ruokaan, puhtauteen ja lääkitykseen. Työtehtäviin 
käytetty aika jouduttiin minimoimaan, jotta olisi mahdollista selviytyä suunnil-
leen normaalin työajan puitteissa suuresta asiakasmäärästä. Aikaa hengähtämiseen 
ei jäänyt, vaan kodinhoitajan työtä kuvasi jatkuva meno. Aikakuria määrittivät 
käytettävissä oleva aika, asiakasmäärät, asiakkaiden luona tehtävät työt ja niihin 
liittyvät aikamääreet. Esimerkiksi aamulääkkeiden jakoa ei voinut pitkittää myö-
häiseen aamupäivään. Aamukäyntien aikataulutukseen vaikutti myös ruoka-ajo, 
jossa ajoituksen määritti keittiöhenkilöstö. Ennen ruoka-ajon alkua kodinhoitajan 
piti tehdä kaikki aamukäynnit. Aika määrittyi pääosin työntekijän ulkopuolelta, 
asiakkaiden kasvavista tarpeista. Työtehtävät olivat sisällöltään paljolti samanlai-
sia, ikään kuin standardoituja tuotteita. 

Tilanne kuvastaa normatiivisen ajan ja työntekijöiden realistiseksi kokeman 
ajan eroa, joka ilmeni kiireenä. Käyntimäärien voimakas kasvu kodinhoitajien 
määrän pysyessä samana oli etäännyttänyt normatiivisen ajan työntekijöiden rea-
listiseksi kokemasta ajasta. 

Työpäivän pidentäminen tässä kontekstissa kuvastaa käsityömäisen ja massa-
tuotantotyyppisen tuotantomuodon välimaastoa. Käsityömäisessä työssä vastuu 
työn tekemisestä on kokonaisvaltaista ja työaika pitenee tai lyhenee työtehtävien 
mukaan. Hoivatyössä korostuu työn kohde, ihminen, jonka kanssa toimitaan. Ka-
ren Davies (1989) on tutkinut naisten ajankäyttöä erilaisissa töissä. Hänen mu-
kaansa nimenomaan kodinhoitotyölle on tyypillistä tarvittaessa oman ajan ja työ-
ajan yhteen limittyminen. Daviesin (emt.) mukaan tämä liittyy perinteiseen naisen 
hoivaa antavaan rooliin eli ns. hoito- tai vastuurationaalisuuteen. Hoito- ja vas-
tuurationaalisuudelle on tyypillistä ”toiseen” -orientaatio, jolla tarkoitetaan toisten 
tarpeiden ja todellisuuden huomioimista. Hoitotyössä tämä merkitsee asiakkaan 
tarpeiden asettamista etusijalle ja niihin mukautumista. (Davies 1989, 104–126.) 
Vastuurationaalisuuden käsite on alun perin Hildur Veltä. Ven (1982) mukaan ta-
varatuotannolle tyypillinen tekninen rationaalisuus (massatuotanto) voittaa alaa 
myös hoitotyössä, joka hänen mukaansa vaatisi nimenomaan asiakkaisiin samais-
tumista eli vastuullista rationaalisuutta. (Haavio-Mannila 1984, 117.) Leila Simo-
nen (1990, 108–114) on tutkinut eri kodinhoitajasukupolvien työorientaatiota ja 
suhtautumista vastuurationaalisuuteen. Hän näkee vastuurationaalisuuden liitty-
vän nimenomaan ensimmäisen sukupolven kodinhoitajien toimintatapaan, jossa 
kutsumus ja syvä sitoutuminen auttamistyöhön olivat ammatinvalinnan lähtö-
kohtia. Hänen mukaansa tämä sukupolvi on vähitellen poistumassa työmarkki-
noilta. Uudet sukupolvet edustavat ammatillistunutta työtä, jossa koulutukseen 
hakeudutaan esimerkiksi hyvän työtilanteen ja työpaikan varmuuden takia. 

Mielestäni vastuurationaalisuuden käsitettä voidaan lähestyä myös työn histo-
riallisten kehitystyyppien näkökulmasta. Tällöin vastuurationaalisuuden voidaan 
tulkita liittyvän nimenomaan käsityömäisen hoivatyön ja massatuotantomaisen 



170

toimintatavan keskinäiseen kamppailuun hoivatyössä. Kotipalvelutyö on sisällöl-
tään muuttunut rationalisoiduksi, mutta kodinhoitajat pyrkivät edelleen toimi-
maan käsityömäisen tuotantotavan mallein ja välinein. Kyseessä on kahden erilai-
sen tuotantomuodon keskinäinen kamppailu kotipalvelutyön arjessa, mikä ilmeni 
kiireenä. 

Viikonlopputyöhön liittyvä töiden organisointi kuvastaa humanisoitua toimin-
tatapaa. Humanisoidussa työssä työn kohde laajenee työn kokonaisuuden hah-
mottamiseen ja sen kautta työn arviointiin ja uusiin kokeiluihin. Työntekijöillä ei 
ollut mahdollista vaikuttaa asiakasmääriin eikä sitä kautta vähentää työkuormaa. 
Töiden uudelleen organisointi sen sijaan oli heille mahdollista, ja kiireestä selviy-
tymisen keinona vapaapäivien organisointi tähtäsi nimenomaan työn ja levon pa-
rempaan jaksottamiseen. 

Ajoreitin ja töiden suunnittelu ja muuttaminen kuvastavat myös humanisoitua 
työtapaa: työntekijä suunnitteli ja arvioi omaa työtään ja muutti tältä pohjalta toi-
mintatapaansa. Tämä eroaa edellä esitetystä aikakuriin ja aikataulussa pysymiseen 
liittyvästä kiireestä. Kodinhoitaja muutti toimintaansa eikä toiminut vain aikai-
semmin omaksutun tavan mukaan. Hän refl ektoi ja ennakoi omaa työtään ja toi-
mi eri kerroilla eri tavoin. 

Viestittäminen, purnaus ja työtä helpottavan muutoksen odottaminen kuvasta-
vat massatuotantotyyppistä toimintatapaa. Massatuotantoon liittyy vahvasti ver-
tikaalinen työnjako: työtä kehittävät ja suunnittelevat ja työtä tekevät henkilöt 
ovat hierarkiassa eri asemassa. Purnaus ja viestitys olivat keinoja tuoda ongelmia 
esiin. Niihin vaikuttamisen nähtiin riippuvan esimiehen aktiivisuudesta ja mah-
dollisuuksista. Purnaus oli kollektiivista muutoksen odottamista, siitä puhuttiin 
yleensä me-muodossa tai käyttäen passiivia. 

Asiakas kodinhoitajan apuna oli mielenkiintoinen kiireestä selviytymisen muo-
to, ja tulkitsen sen ilmentävän yhteiskehittelyn (Victor & Boynton 1998) ituja. 
Yhteiskehittelyssä asiakas nähdään aktiivisena toimijana ja yhteistyökumppanina. 
Asiakkaan rooli työhön osallistujana tuli esiin vain yhden kodinhoitajan haastat-
telussa, joten se ei ole tyypillinen toimintatapa vaan itu erilaisesta toiminnasta. 
Asiakasta ei nähty toiminnan passiivisena kohteena, vaan oman elämänsä subjek-
tina: hänellä nähtiin olevan taitoja ja haluja osallistua kotityöhön. Kotipalvelu-
työntekijöiden työn yhtenä tavoitteena on asiakkaan omatoimisuuden ja itsehoi-
don lisääminen (Metsola 1990, 83). Käyntimäärien voimakas kasvu on kuitenkin 
johtanut siihen, että kodinhoitaja tekee tarvittavat tehtävät asiakkaan puolesta, 
ei asiakkaan kanssa yhdessä.88 Asiakkaan mukana olo hidastaa työtehtävien suju-
vuutta. Tämäntapaisia tuloksia löytyy useista tutkimuksista (Simonen 1990, 157; 
Metsola 1993, 65–66; Tedre 1993, 72; Elovainio & Sinervo 1994, 95–96; Pohjonen 
1996). Viikonlopun kiireessä kodinhoitaja kuitenkin ikään kuin kutsui asiakkaan 
mukaan toimintaan. Oliko kodinhoitajan kiireestä selviytymisen keino tällöin 
vain työn jättämistä asiakkaan tai seuraavaksi tulevan kodinhoitajan tehtäväksi vai 

88 Vuonna 1992 tehdyn tutkimuksen mukaan asiakkaan kanssa tehdyn työn osuus oli 
3,7 % (Metsola 1993, 66–67).
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sisälsikö se ajatuksia ja sopimuksia yhteisestä toimintatavasta? Näkikö kodinhoi-
taja vanhuksen ei vain passiivisena palvelujen kohteena, vaan aktiivisena omaan 
elämäänsä vaikuttajana? Näkikö asiakas itsensä kodinhoitajan auttajana, joka teki 
osan kodinhoitajan tehtävistä, jotta kodinhoitajan työ helpottuisi, vai kokiko hän 
olevansa ikään kuin kodinhoitajan yhteistyökumppani, joka tässä tilanteessa sai 
itselleen kokemuksen toimia arjessa ja vaikuttaa omaan elämäänsä? Valitettavasti 
aineistoni ei anna näihin kysymyksiin suoraa vastausta. 

8.4 Pohdintaa ja tulosten vertailua aikaisempiin tutkimuksiin 

Aiemmin esitetyissä kodinhoitajien työtä koskevissa tutkimuksissa tuli esiin joitain 
kiireestä selviytymisen keinoja. Karttusen (1988) tutkimuksessa kiireestä selviy-
tymisen keinona ehdotettiin luopumista osasta tai kaikista siivouspaikoista. Toi-
sena ehdotuksena oli asiakaskäyntimäärien vähentäminen korkeintaan kolmeen 
asiakaskäyntiin päivässä. Vaikuttaa siltä, että työ oli tuolloin hyvin erilaista. Se oli 
kokonaisvaltaisempaa, enemmän käsityömäisen työn tapaista asiakastyötä. Koko-
naisvaltaisuudessa haluttiin myös pysyä suosittamalla vain kolmea asiakaskäyntiä 
päivään. Muutos kotipalvelutyössä kymmenen vuoden aikana on tämänkin esi-
merkin valossa ollut valtava: Malmilan kodinhoitajien viikonloppupäivystyksessä 
oli asiakaskäyntejä 40–60 päivää kohti. 

Omassa tutkimuksessani asiakkaan mukaan ottaminen toimintaan oli margi-
naalista ja tuli esiin vain yhden kodinhoitajan työssä. Asiakkaan mukaan ottami-
nen toimijaksi liittyi kotipalvelua tutkineen työryhmän muistion mukaan asiak-
kaan omatoimisuuden ja itsehoidon lisäämiseen (Metsola 1990, 83). Taustalla oli 
myös 1980-luvun lopulla muuttunut käsitys vanhusten kuntoutuksesta. Koskisen 
ym. (1998, 76) mukaan aikaisemmin vanha ihminen oli mielletty lääkinnällisen 
kuntoutuksen kohteeksi, mutta 1990-luvulle tultaessa vanha ihminen nähtiin ak-
tiivisena kuntoutujana ja kuntoutus kytkettiin ihmisen jokapäiväiseen elämään. 
Suuntaus oli samanlainen myös Ruotsissa. Szebehelyn (1995) tutkimuksessa it-
seohjautuvan kodinhoitajaryhmän toiminnasta tuli vahvasti esiin hoitajan rooli 
vanhuksen kuntouttajana. Vanhusta pyrittiin avustamaan niin, että hän selviytyisi 
itsenäisesti omassa kodissaan. Kotipalvelutyön ohjaaja ilmaisi asian seuraavasti: 
”Jokaisen kodinhoitajan tulee niin pitkälle kuin mahdollista pyrkiä tekemään it-
sensä tarpeettomaksi” (emt., 140). Tärkeänä nähtiin se, että kaikilla kodinhoitajil-
la oli samanlainen suunnitelma aktivoinnista. Hoitajat halusivat myös määrittää, 
mitä vanhuksen luona tehtiin eikä ylimääräisiä palveluja saanut tehdä. Vanhuksen 
kannalta katsottuna tilannetta kuvattiin ongelmallisena. Moni koki, että sai erilais-
ta apua kuin toivoi; vanhus saattoi haluta apua taloustöissä, mutta sai hoitajalta 
aktivointiin pyrkiviä toimenpiteitä. (Szebehely 1995, 136, 204.) Tutkimus ei kerro, 
minkä ikäisiä vanhukset olivat eikä siitä välity myöskään tarkkaa kuvaa vanhusten 
kunnosta. Omassa tutkimuksessani vanhus jäi sivuun oman itsensä hoitamisesta. 
Szebehelyn (1995) tutkimuksessa vaikutti siltä, että asiakkaan kuuleminen ohitet-
tiin hoitajien yhteisten aktivointiin pyrkivien suunnitelmien takia. 

Yksi keino kiireestä selviytymisessä oli rutiinien kehittyminen ja monen asian 
tekeminen samanaikaisesti. Tällaista työskentelyä kuvaa termi ”monitekeminen” 
(multitasking). Tavoitteena on toimia mahdollisimman nopeasti, tehdä samaan ai-
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kaan useampaa työtä ja saada enemmän tehtäviä tehdyksi. Määräajat määrittävät 
tällöin usein toimintaa. (Bluedorn 2002, 107.)89

Järnefeltin ja Lehdon (2002) kiiretutkimuksessa tutkijat käyttivät kiireen hal-
linnan keinojen jäsentämisessä myös nelikenttää. Vaaka-akselin muodostivat yk-
silö ja organisaatio, pystyakselin työpaineiden kestäminen ja työpaineiden vähen-
täminen. Työpaineiden kestämisellä tutkijat tarkoittivat sekä pyrkimystä parantaa 
yksilöllistä jaksamista työelämässä että sopeutumisprosessia, joka merkitsi ren-
nompaa suhtautumista töihin ja kiireeseen. (Järnefelt & Lehto 2002, 61.) Kyseessä 
olivat yksilöllisten taitojen kehittäminen ja oman jaksamisen parantaminen kii-
reen hallinnan keinoina. Näihin keinoihin kuuluivat esimerkiksi liikunta, stressin-
sietokyvyn parantaminen, keskittyminen ja suhteellisuudentajun vahvistaminen. 
Tämän tyyppisiä kiireen hallinnan keinoja ei omassa tutkimuksessani esiintynyt. 
Tämä voi johtua siitä, että kiirehaastattelu oli vahvasti ankkuroitunut kodinhoi-
tajien esille nostamaan kiireeseen emmekä käyneet keskustelua yleisistä kiireen 
hallinnan keinoista. 

Työpaineiden vähentämisen kannalta keskeisenä keinona Järnefeltin ja Lehdon 
(2002, 74–97) tutkimuksessa tuli esiin yksinkertaisesti työmäärän vähentäminen. 
Myös töiden huolellinen ja realistinen suunnittelu nähtiin yhtenä keinona vähen-
tää kiirettä. Tärkeimmäksi yksilölliseksi keinoksi mainittiin tällöin töiden priori-
sointi: työt piti laittaa tärkeysjärjestykseen, osa töistä piti jättää tekemättä ja uusille 
töille piti oppia sanomaan ”ei”. 

Kotipalveluun liittyvissä Tedren (1993) ja Pohjosen ym. (1995) tutkimuksissa tuli 
myös esiin työtehtävien priorisointi: kiireessä asiakkaalle kerrottiin käytettävissä ole-
va aika ja sen pohjalta yhdessä keskustellen laitettiin suoritettavat tehtävät tärkeys-
järjestykseen. Omassa tutkimuksessani kodinhoitajat käyttivät töiden priorisointia, 
kun aikataulussa oli jääty jälkeen ja piti jättää jotain tekemättä. Kaikkien asiakkaiden 
luona piti kuitenkin käydä ja työn vähentäminen tehtiin luopumalla siistimisestä tai 
jättämällä astiat pesemättä. Kieltäytymistä asiakaskäynneistä ei esiintynyt.

Järnefeltin ja Lehdon (2002, 78–79) tutkimustulosten mukaan kireistä aika-
tauluista viestitettiin esimiehille aivan samoin kuin Malmilan kotipalvelutyössä. 
Usein kuitenkin aikataulujen muuttamista pidettiin vaikeana. Töiden delegointi 
oli yksi useimmin mainituista kiireen vähentämisen keinoista, mutta delegointi 
onnistui vain, jos oli käytössä vapaita työn osaavia henkilöresursseja. Delegointi ei 
viikonloppuna ollut mahdollista myöskään kodinhoitajien työssä.

Yhteisöllisinä keinoina työpaineiden vähentämisessä tulivat Järnefeltin ja Leh-
don (2002) tutkimuksessa esiin keskustelut kiireestä ja työjärjestelyt. Lähes puolet 
haastatelluista ilmoitti, että työpaikoilla oli puhuttu kiireestä ja mietitty keinoja, 

89 Lähellä ”multitasking”-käsitettä on käsite polykronia. Polykronia tarkoittaa sen arvi-
oimista, kuinka monessa tehtävässä ja tapahtumassa ihmiset ovat mukana samanaikai-
sesti, usein itse sitä tietämättä tai huomioimatta. Polykroniaan kuuluu ”paluu takaisin” 
tehtävään ja se voi liittyä häiriöihin ja keskeytyksiin työssä. Polykronian vastakohtana 
on monokronia, jolla tarkoitetaan yhden asian tekemistä loppuun ja sen jälkeen siirty-
mistä seuraavaan. (Bluedorn 2002, 48.)
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joilla kiirettä voitaisiin vähentää. Uudistetuilla työjärjestelyillä ei pyritty kuiten-
kaan varsinaisesti kiireen vähentämiseen, vaan kiireen parempaan hallintaan, esi-
merkiksi rauhoittamalla työaikaa tiettyjen tehtävien hoitoon. Kehittämistyöhön 
suhtautuminen oli kaksinaista; toisaalta työjärjestelyjen pohtimista pidettiin tär-
keänä, mutta toisaalta niiden tehoon ei uskottu. Tärkeimmäksi ongelmaksi koet-
tiin henkilökunnan vähyys, jota ei uusilla työjärjestelyillä voitu korvata. (Järnefelt 
& Lehto 2002, 86–88.) Malmilassa vain yksi kodinhoitaja toi esiin henkilökunnan 
lisätarpeen viikonlopputyön yhteydessä. Kotipalvelutyötä koskevissa tutkimuksis-
sa henkilökunnan vähyys tuli esiin Sinkkosen (1995) tutkimuksessa. Sen mukaan 
omaiset ja asiakkaat halusivat lisää työntekijöitä kotipalveluun vähentämään hen-
kilökunnan kiirettä. Kotipalvelun työntekijät näkivät kuitenkin tärkeimmiksi kii-
reen hallinnan keinoiksi yhteistyön lisäämisen ja tiedottamisen kehittämisen. 

Omassa tutkimuksessani yleisin keino selviytyä kiireestä oli aikakurin ylläpitä-
minen, työrytmin kiristäminen. Tämä keino tuli esiin Järnefeltin ja Lehdon (2002) 
tutkimuksessa ylitöiden yhteydessä. Jos työaika ei veny eikä työn tekemistä voida 
siirtää, jää ainoaksi mahdollisuudeksi työtahdin tiivistäminen. Heidän mukaansa 
nimenomaan hoiva- ja palvelutöihin kuuluvissa vuorotöissä tekemättömiä töitä 
ei voida siirtää seuraavalle vuorolle, ja tämä voi aiheuttaa työtahdin tiivistämistä. 
(Järnefelt & Lehto 2002, 65.) Myös Pohjosen ym. (1995) kotipalvelutyötutkimuk-
sessa tuli esiin työtahdin nopeuttaminen. Kuten omassa tutkimuksessani, myös 
Pohjosen ym. (1995) tutkimuksessa tuli esiin työpäivän aloittaminen aikaisem-
min, ylitöiden tekeminen ja ruokatunnista luopuminen. Näyttää siis siltä, että 
nämä ovat nimenomaan kotipalvelutyöhön liittyviä kiireen hallinnan keinoja. 

Omassa tutkimuksessani tuli esiin uusiin organisaatiomuotoihin viittaavana 
keinona asiakkaan käyttö kodinhoitajan apuna. Vastaavaa ei Järnefeltin ja Leh-
don (2002, 73) tutkimuksessa ilmennyt. Heidän tutkimuksessaan asiakas tuli esiin 
myönteisen palautteen ja kiitoksen antajan roolissa, minkä osaltaan nähtiin autta-
van työpaineiden kestämisessä. 

Järnefeltin ja Lehdon (2002, 97–102) tutkimuksessa työpaineiden kestämiseen 
ja niiden vähentämiseen liittyvät keinot nähtiin pääasiallisesti yksilöllisinä. Haas-
tateltavat puhuivat eniten yksilökeskeisistä tavoista selviytyä kiireestä. Toisaalta 
haastateltavat totesivat kuitenkin, että kiireen syihin voitiin yksilötason keinoin 
vaikuttaa vain rajoitetusti. Tutkijoiden mukaan suurin ongelma yksilöllisten sel-
viytymiskeinojen painotuksessa on siinä, että ne merkitsevät usein oireiden hoi-
tamista eivät kiireen syihin paneutumista. Haastateltavien mukaan työmäärän vä-
hentäminen ja henkilökunnan lisääminen olivat lähes ainoita ”todellisia” keinoja 
vähentää kiirettä. Töiden uudelleen organisointia tai töiden delegointia pidettiin 
vain marginaalisena keinona vaikuttaa kiireeseen. Henkilöstöresurssien todelli-
seen lisäämiseen ei kuitenkaan uskottu. 

Kodinhoitajan työ on vuorovaikutteista hoivatyötä usein melko huonokuntois-
ten vanhusten kanssa. Yksilöllisiä keinoja työpaineiden kestämiseen voi jokainen 
kehittää, mutta yksilöllisten keinojen rinnalle tulisi kehittää myös yhteisöllisiä kii-
reen hallinnan keinoja. Ahola ym. (2001) ovat tutkineet ajattelu- ja toimintatapo-
jen yhteyttä työuupumukseen. Työntekijät, joilla oli melko paljon työuupumuk-
sen oireita, käyttivät vaikeissa tilanteissa vähän aktiivisia ongelmanratkaisukeinoja 
ja syyttivät itseään epäonnistumisista muita useammin. Jos kiireen hallinnassa 
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ovat käytössä vain yksilölliset kiireen hallinnan keinot, on vaarana, että työntekijät 
syyllistävät itsensä ja seurauksena voi olla terveydellisiä ongelmia. 

Aiemmin esitellyssä Perlowin tutkimuksessa (1999, 79–80) ATK-insinöörit va-
littivat sitä, että kollegoiden erilaiset yhteydenotot fragmentoivat päivää ja sekoit-
tivat kiireistä aikataulua. Tutkijan loppukommentti oli, että jos yksilöt optimoivat 
pelkästään oman ajankäyttönsä, siitä voi seurata ongelmia koko työyhteisölle. Hä-
nen mukaansa työelämässä tarvitaan yksintyöskentely- ja yhteistyöjaksojen pa-
rempaa synkronointia ja uudenlaisia kollektiivisia ajan hallinnan välineitä. 

Etsin tässä luvussa vastausta tutkimuskysymykseen 2: miten kiireen liittyminen 
yhteisölliseen toimintaan tulee esiin Malmilan kodinhoitajien työssä? Aiemmin on 
tullut esiin, että kiireen synty on vahvasti kiinnittynyt toiminnan rakenteeseen ja 
työn kohteen historialliseen muutokseen. Ristiriita-analyysin pohjalta kiireen ra-
kentumisen tulkinta laajeni yksilöstä yhteisön toimintaan. Tämän luvun tulosten 
mukaan näytti kuitenkin siltä, että kiireen hallintaan pyrittiin vaikuttamaan pää-
osin yksilöllisillä keinoilla. Viikonloppuna kodinhoitaja toimi yksin ja itseohjautu-
valla kodinhoitajaryhmällä oli vain vähän yhteisöllisiä keinoja vaikuttaa kiireestä 
selviytymiseen. Seuraavassa luvussa kuvaan intervention, jonka tavoitteena oli yh-
teistoiminnallisesti muuttaa työkäytäntöjä ja saada kiire hallintaan. 
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9 Kiireen yhteisöllinen haltuunotto – kotona 
asuvien vanhusten saunotus vanhainkodilla

Edellä on käynyt ilmi, että suuri osa kodinhoitajien viikonlopun kiireen hallin-
nan keinoista oli yksilöllisiä ja vallitsevia toimintatapoja ylläpitäviä: kodinhoitajat 
pyrkivät kiristämällä työtahtiaan ja tekemällä ylitöitä selviytymään työpäivän kii-
reestä. 

Tässä luvussa esitän tapausesimerkin kodinhoitajien kiireiseksi kokeman työ-
vaiheen, saunotuspäivän, yhteistoiminnallisesta kehittämisestä ja yhteisen välineen 
luomisesta kiireen hallintaan. 

Kysyessäni kodinhoitajilta heidän erityisen kiireiseksi kokemaansa työtä, he 
toivat esiin vanhusten saunapäivän vanhainkodilla. Kotona asuvilla vanhuksilla oli 
mahdollisuus kerran viikossa tulla saunomaan vanhainkodille. 

Saunotus90 on suomalaiseen puhtauskulttuuriin ja perinteeseen kuuluva tapa, 
joka on vuosien saatossa säilyttänyt paikkansa kaikissa kansankerroksissa (Korho-
nen 1993, 103). Tedren (1993, 73) mukaan vanhusasiakkaille rauhallinen sauno-
tus oli yksi suurista elämännautinnoista. Maaseudun vanhuksille sauna on viime 
vuosikymmeniin saakka ollut usein ainoa peseytymispaikka. Asuinrakennuksesta 
erillään sijaitsevan saunan lämmitys ja saunavesien kanto ovat olleet saunotuk-
seen liittyviä fyysisesti raskaita toimenpiteitä. Mikäli vanhus ei kykene saunomaan 
kotonaan, hänen mahdollisuutensa asua kotona heikkenevät ratkaisevasti. Tämän 
takia monet kunnat tarjoavat iäkkäille vanhuksille saunotuspalveluja joko vanhus-
ten kotona tai muualla, esimerkiksi vanhainkodilla. Malmilassa on joitain van-
huksia, jotka saunotetaan kotona, mutta pääosa saunotuksessa apua tarvitsevista 
vanhuksista saunoo vanhainkodilla.

Etsin tässä luvussa vastausta tutkimuskysymykseen 4: onko mahdollista kehit-
tää yhteisöllisiä kiireen hallinnan välineitä? 

9.1 Saunapäivän lyhyt historia

Malmilan saunapäivän historia91 alkoi vuonna 1980 Kuusiston palvelutalolla. Kuu-
siston palvelutalo oli kunnalle perintönä saatu iso maalaistalo, johon edellisten 
omistajien toiveiden mukaan perustettiin tuolloin vanhusten palvelutalo. Palvelu-
talossa asui 10 asukasta, joita hoiti oma henkilökunta. Kodinhoitaja KH3 työsken-
teli tuolloin palvelutalossa emäntänä. Työtään hän kuvasi seuraavasti:

90 Englantilainen Julia Twigg (1997, 1999, 2000) on tutkinut vanhusten ja vammaisten 
kotona suoritettavaa kylvetystä. Hänen tutkimusintressinsä on hoitotyön ruumiillisuus 
sekä yksityisen ja julkisen raja kotona tehtävässä työssä. Suomessa vastaavaa tutkimus-
intressiä edustaa Silva Tedre (1999). 
91 Aineistona käytän KH3:n haastattelua (25.3.1998) sekä kodinhoitajien ja vt. vanhus-
työn johtajan historiamuistiinpanoja (16.5.2000).
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KH3: Siihen kuului sitten tää keittiöpuoli ja henkilökohtaisten vaatteitten pesu 
ja siivous, sillai tehtiin kaikki yhessä, jopa puutarhan [hoito].

Kotona asuville vanhuksille tarjottiin mahdollisuutta tulla Kuusiston palvelutalolle 
saunomaan kerran kuukaudessa. Etäisyydet olivat pitkiä ja taksi kuljetti vanhuksia 
saunomaan ja saunan sekä ruokailun jälkeen kotiin. Vuonna 1980 maksu oli neljä 
markkaa ja se sisälsi saunan, kuljetuksen ja ruokailun. Saunotuksessa kävi neljä 
vanhusta, jotka olivat melko hyväkuntoisia eivätkä tarvinneet apua. 

KH3: Ei, ei ollut huonokuntosia (…) mä muistelen, et ei ainakaan me pesty 
niitä siell (…) et jos niill olis apua tarvinnu, niin sit ois autettu (…) kyllä ne 
taksilla tuli silloinkin, mutta ne oli aika hyväkuntosia, että ne sauno ite. 

Vuonna 1985 vanhuksille tarjottiin mahdollisuutta pyykkipalveluun saunotuksen 
yhteydessä. Yksi kodinhoitaja pesi saunotuksen aikana vanhusten pyykit kunnan-
viraston alakerran pyykkituvassa. 

Uuden vanhainkodin valmistuttua vuonna 1986 aloitettiin siellä päiväkeskus-
toiminta. Samalla saunotus ja pyykinpesu siirtyivät uuteen vanhainkotiin päivä-
keskustoiminnan yhteyteen. KH3 oli tässä vaiheessa palannut töihin kotipalveluun, 
ja hän suunnitteli ja ohjasi vanhainkodilla päiväkeskustoimintaa. Toiminnasta 
uutisoitiin näkyvästi paikallislehdissä, ja päiväkeskustoimintaan osallistui useita 
vanhuksia. Päivän ohjelmassa oli askartelua, käsitöitä, voimistelua, laulua, mah-
dollisuus saunomiseen, ruokailu ja kahvi. Vanhusten pyykinpesusta huolehti yksi 
kodinhoitaja. Lepäämistä varten oli vanhuksille varattu lepotila. Tässä vaiheessa 
saunotuksessa oli mukana neljästä kuuteen vanhusta ja vanhukset saunoivat omin 
avuin. Päivä päättyi iltapäiväkahviin klo 14. Maksu oli vuonna 1986 saunasta, kul-
jetuksesta, ruoasta, askartelusta ja kahvista 20 mk. 

1990-luvun alussa lamavuosien myötä päiväkeskustoimintaa karsittiin. KH3 
joutui töiden uudelleenjärjestelyjen tuloksena töihin vanhainkodille, ja päiväkes-
kustoimintaan keskeisesti liittyneestä askartelusta luovuttiin. Vuonna 1991 päivä-
keskusmaksu, johon sisältyi kuljetus, saunotus, ruoka ja kahvi nousi 45 markkaan 
ja seuraavana vuonna 50 markkaan. Korotetut hinnat ja askartelutoiminnan lop-
puminen saivat aikaan päiväkeskustoiminnan loppumisen vuonna 1992. Tällöin 
sauna ja kahvi maksoivat 25 mk, ja näiden lisäksi tuli maksu kuljetuksesta, joka oli 
15 mk. Myös saunakahvista luovuttiin ja lepotilakin tarvittiin muuhun käyttöön. 
Päiväkeskustoiminnasta jäi vuosikymmenen alkupuolella jäljelle vain saunotus. 
Saunotuksen lisäksi oli mahdollista ruokailla vanhainkodilla. 

Saunotettavien vanhusten määrä nousi 1990-luvun aikana, ja vanhukset alkoi-
vat tarvita yhä enemmän apua saunotuksessa. Vuonna 1998, tutkimusprojektim-
me aikana, saunotuksessa oli mukana 11–14 vanhusta, heitä avusti kaksi kodinhoi-
tajaa ja yksityinen yritys hoiti vanhusten saunotukseen liittyvän pyykkipalvelun. 
Kodinhoitajat olivat varanneet saunotukseen keskiviikkoaamupäivän kello yhdek-
sästä noin kello kahteentoista. 
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9.2 Aineisto ja tutkimusmenetelmä

Keräsin aineistoa saunapäivästä etnografi sin menetelmin havainnoimalla, haastat-
telemalla, videoimalla, valokuvaamalla ja tekemällä kenttämuistiinpanoja (ks. me-
netelmistä tarkemmin luku 4). Tutustuin saunapäivään aluksi kahtena päivänä. 

Ensimmäisenä päivänä (25.3.1998) keskityin enemmän kodinhoitajien toi-
minnan seuraamiseen. Ennen saunotuksen alkua haastattelin vanhustyön johtajaa 
saunotukseen osallistuvien vanhusten valinnasta. Havainnoin saunotusta ja haas-
tattelin saunotuksessa töissä olleita kodinhoitajia. Keskustelin vapaamuotoisesti 
vanhusten kanssa saunotuksesta ja sen merkityksestä heidän elämässään. Haastat-
telin saunotuksen historiasta yhtä kodinhoitajaa. Nauhoitin pukuhuoneen keskus-
telut ja valokuvasin työskentelytilat. 

Toisena seurantapäivänä (1.4.1998) keskityin vanhuksiin. Haastattelin yhtä 
vanhusta hänen kodissaan ja seurasin hänen lähtöään taksilla saunotukseen, sau-
notusta, taksin odottelua saunotuksen jälkeen ja hänen lähtöään naapurikau-
punkiin asioille. Haastattelin myös muita vanhuksia sekä keittiöhenkilökuntaa. 
Videoin vanhusten odottelua aulassa ja heidän ruokailuaan. Video mahdollisti 
myöhemmin saunotuksen tarkan aikataulun tekemisen. Kirjoitin kenttäraportit 
saunotustapahtumasta ja kodinhoitajien työskentelystä. Taksinkuljettaja oli kiirei-
nen ja haastattelin häntä puhelimitse 3.4.1998.

Toukokuussa (25.5.1998) pidimme kaikille Malmilan väestövastuutiimeille92 
koulutuspäivän, jonka yhteydessä annoin palautteen saunapäivästä ja kevään kii-
rekartoituksista. Nauhoitin palautetilaisuuden.

Elokuun lopussa sain vanhustyön johtajalta kutsun saunapäivän kehittämis-
palaveriin (2.9.1998). Kodinhoitajat olivat itsenäisesti suunnitelleet saunapäivälle 
uudenlaista toimintamallia ja halusivat neuvotella uudesta mallista myös taksin-
kuljettajan kanssa. Palaverissa olivat mukana vanhustyön johtaja, kolme kodinhoi-
tajaa ja taksinkuljettaja. Nauhoitin palaverin.

Lokakuussa (21.10.1998) olin seuraamassa, miten uusi toimintamalli käytän-
nössä toimi. Videoin odotustilaa, haastattelin vanhustyön johtajaa, saunotuksessa 
olevia kodinhoitajia, vanhuksia sekä taksinkuljettajaa. Palaverin jälkeen kotimat-
kalla sanelin kenttäraportin palaverista nauhalle. 

Syksyllä 1999 pidimme yhteispalaverit (30.9.1999 ja 22.10.1999), joissa olivat 
mukana vanhustyön johtaja, kodinhoitaja, terveydenhoitaja sekä kunnan vapaa-
ehtoistyöntekijöitä. Tavoitteena oli lisätä yhteistyötä vapaaehtoistyöntekijöiden, 
kodinhoitajien ja terveydenhoitajien välillä. Palaverissa syntyi ajatus vapaaehtois-
työntekijöiden osallistumisesta saunotukseen. Nauhoitin nämä palaverit.

Syksyllä 2000 olin seuraamassa saunotusta (20.9.2000). Vuoden 2000 alusta 
vapaaehtoistyöntekijät olivat mukana saunapäivässä kahvittamassa vanhuksia ja 
seurustelemassa heidän kanssaan. Nauhoitin pukuhuoneen keskusteluja ja haas-
tattelin saunotuksessa olleet kodinhoitajat sekä kahvituksessa avustaneet vapaa-

92 Malmilan väestövastuutiimit olivat johtotiimi, avohuollon tiimi, koulutiimi ja päi-
vähoitotiimi. 
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ehtoistyöntekijät. Videoin odotustilaa, jossa vanhukset ja vapaaehtoistyöntekijät 
seurustelivat.

Vanhustyön johtaja ja kodinhoitajat yhdessä muistelivat saunapäivän histo-
riaa ja käyttivät lähteinä sosiaalilautakunnan pöytäkirjoja ja kunnalliskertomuk-
sia. Sain kirjalliset muistiinpanot sähköpostilla 23.5.2001. Aineisto kokonaisuu-
dessaan on esitetty taulukossa 9.1. 

TAULUKKO 9.1 Vanhusten saunapäivään liittyvä aineisto

Päiväys Aineistotyyppi Aineiston määrä

25.3.1998

Saunapäivän 
seuranta

Vanhustyön johtajan, kahden kodinhoitajan 
(KH1 ja KH4) haastattelu sekä kuuden vanhuksen 
saunotuksen havainnointi pukuhuoneessa. 
Tutustumista vanhuksiin, keskustelua vanhusten 
kanssa. KH3:n haastattelu saunotuksen historiasta. 
Kaikki nauhoitettu. Saunotustilojen valokuvaus.

Litteroitua tekstiä 101 sivua

Kenttämuistiinpanot 3× A4

1.4.1998

Saunapäivän 
seuranta

Yhden vanhuksen haastattelu hänen kodissaan 
hänen elämästään ja saunotuksesta. Neljän 
vanhuksen saunotuksen seuranta ja keskustelua 
vanhusten kanssa saunotuksesta ja heidän 
elämästään. Emännän ja keittiöapulaisen haastattelu 
saunapäivän ruokailusta. Kahden saunotuksessa 
olleen kodinhoitajan (KH1 ja KH3) haastattelu. 
Kaikki nauhoitettu. 

Litteroitua tekstiä 78 sivua

Aulatilan ja ruokailun 
videointi (3 t 15 min)

Kenttämuistiinpanot 5× A4

3.4.1998 

Puhelinhaastattelu

Taksinkuljettajan puhelinhaastattelu. Nauhoitus. Muistiinpanot haastattelusta

1× A4. 1 C-kasetti

25.5.1998

Tiimiseminaari

Palaute työntekijöiden kiirekartoituksesta 
väestövastuutiimien seminaarissa. Nauhoitus. 

Nauhoitus osin epäonnistui 
suuren tilan vuoksi.

2.9.1998

Palaveri

Saunotuksen kehittämispalaveri. Nauhoitus. Litteroitua tekstiä 21 sivua.

21.10.1998

Uuden toiminta-
mallin seuranta

Kolmen vanhuksen haastattelu saunotuksesta. 
Saunotuksessa olleiden kodinhoitajien (KH6 ja 
KH5) haastattelu ja taksinkuljettajan haastattelu 
saunotukseen tehdyistä muutoksista. Nauhoitus.

Nauhoitettu aineisto, kaksi 
täyttä 90 min.
C-kasettia, osittain litteroitu. 
Aulatilan videointi. 
Kenttämuistiinpanot 3× A4

30.9.1999

22.10.1999

Palaverit

Yhteispalaverit vanhustyön johtajan, kodinhoitajan, 
terveydenhoitajan sekä seurakunnan ja kunnan 
vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. 

Nauhoitukset.

2 + 2 C-kasettia 

20.9.2000

Saunapäivän 
seuranta

Saunotuspäivän seuranta, nauhoitus. Yhden 
asiakkaan haastattelu, saunotuksessa avustaneiden 
kodinhoitajien haastattelu. Vapaaehtoistyöntekijöi-
den haastattelu. Aulatilan videointi.

5 C-kasettia

Aulatilan videointi (3 t 45 
min)

23.5.2001

Sähköpostiviesti

Vanhainkodin johtaja ja kodinhoitajat 
keräsivät tietoa saunotuksen kehitysvaiheista 
ja sain kirjalliset muistiinpanot. Lähteinä 
olivat olleet sosiaalilautakunnan pöytäkirjat, 
kunnalliskertomukset ja muistitieto.

1× A4
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Aloitin saunapäivän analyysin rakentamalla kuvaa saunapäivän kokonaisuudesta 
kenttämuistiinpanojen, havaintoaineiston ja haastatteluiden avulla. Tein sauna-
päivän eri osapuolten (vanhukset, kodinhoitajat, taksinkuljettaja ja keittiöhen-
kilökunta) toiminnasta aikajanan, joka ikään kuin liitti toimijat ajallisesti ja toi-
minnallisesti yhteen. Tämän jälkeen rakensin keräämäni aineiston pohjalta kuvaa 
saunotuksesta: saunotettavista vanhuksista, kodinhoitajien työstä saunotuksessa 
sekä taksinkuljettajan ja keittiöhenkilökunnan työn osuudesta ja merkityksestä 
saunapäivänä. Näin muodostuneen kuvauksen ja keräämäni historia-aineiston 
pohjalta tein ristiriita-analyysin saunotuksesta. 

Kodinhoitajien ja taksinkuljettajan yhteisen kehittämispalaverin analysoin nar-
ratiivina, jossa yhdessä keskustellen luotiin uudenlaista toimintatapaa. Näin synty-
neen uuden saunotussuunnitelman analysoin toimintajärjestelmän mallin avulla. 
Uuden toimintamallin käyttöönoton jälkeen tutkin vielä, miltä osin uusi malli 
oli toteutunut suunnitelman mukaan ja miltä osin toimintamallia oli muutettu. 
Tämän jälkeen arvioin saunapäivän interventiota ekspansiivisen oppimissyklin 
näkökulmasta. Lopuksi pohdin saunotussuunnitelman metodologista merkitystä 
sekä kehittämistyön yhteyttä työn kehitystyyppeihin.

9.3 Saunapäivän kuvaus

Esittelen aluksi saunapäivän kulun esittämällä otteen kenttämuistiinpanoistani. 
Ote on ensimmäisen etnografi apäivän (25.3.1998) kenttämuistiinpanoista. Sen 
jälkeen esittelen saunotuksessa käytettävät tilat, eri toimijoiden työt ja heidän ko-
kemuksensa saunapäivästä. 

Menin saunan pesutilaan, jossa kaksi reipasta kodinhoitajaa oli työvuorossa. 
Toinen hoiti löylyn ja pesun, toinen pukuhuoneen puolella pukemisen ja rii-
sumisen. Jokaisella vanhuksella oli nimikkopefl etti sekä oma saippua ja harja. 
Monet naisista kuljettivat pesuvälineitä mukanaan, miesten pesuvarustus oli 
nimikoidussa pussissa. Kodinhoitajat auttoivat muutamia vaatteiden riisumi-
sessa ja pesuvuorossa oleva kodinhoitaja vei miehet löylyyn. Hänellä oli saap-
paat jalassa ja pitkä muoviesiliina. Vanhukset olivat keskenään löylyssä. Löylyn 
jälkeen vanhukset pestiin ja sen jälkeen he tulivat pukuhuoneen puolelle, jossa 
toinen kodinhoitaja otti heidät hoitoonsa. (…) 

Kun vanhus tuli [pesuhuoneesta] pukuhuoneen puolelle, hän istuutui ja ko-
dinhoitaja antoi hänen hetken hengähtää. Tämän jälkeen vanhukselle tarjottiin 
mehua, sormien ja varpaiden kynnet leikattiin, jalat rasvattiin, hiukset kam-
mattiin (tai annettiin kampa) ja vanhus aloitti pukemisen. Tarvittaessa hoitaja 
auttoi. Pesulasta tulleet puhtaat alusvaatteet puettiin ja käytetyt vaatteet laitet-
tiin pesupussiin pesulaan menoa varten. (Kenttämuistiinpanot 25.3.1998.)

Saunotustilat 

Tila muodostaa toiminnan puitteet ja luo sen ympäristön, jossa toiminta tapah-
tuu. Se määrittää yhdessä käytettyjen työvälineiden kanssa toimijoiden ulkoiset 
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mahdollisuudet ja rajoitukset toimia. Työtiloja voidaan tarkastella toimintojen 
mukaan, jolloin puhutaan tilan funktionaalisuudesta (Eräsaari 1995, 98–99). Eri-
laisille toiminnoille on tällöin oma paikkansa ja asiakas kulkee toiminnan mu-
kaan. 

Saunotustilat vanhainkodilla muodostuivat aulasta (odotustilasta), pukuhuo-
neesta, pesuhuoneesta ja löylyhuoneesta. Vanhukset odottivat saunaan kutsua 
viihtyisässä aulatilassa (ks. alla kuvio 9.1, kohta 1), johon vanhainkodin pääsisään-
käynti johti. Aulasta oli yhteys ruokalaan (2), vanhainkodin puolelle (3), sauna-
käytävään (4) sekä käytävään (5), jonka varrella olivat mm. kodinhoitajien suihkut 
ja pukuhuoneet (6), vanhainkodin liinavaatevarastot (7) ja pyykinkeräyspisteet 
(8). Aulasta oli lasi-ikkunoin erotettu seurustelutila (9). Saunakäytävältä (4) tul-
tiin pukuhuoneeseen (10). Pukuhuoneessa säilytettiin vanhusten henkilökohtaiset 
peseytymisvälineet, ja siellä olivat myös kodinhoitajien saunotuksessa käyttämät 
asusteet (saappaat, esiliinat) ja muut välineet (sakset, kammat, rasvat, puhdistus-
puikot jne.). Pukuhuoneesta oli ovi pesuhuoneeseen (11) ja sieltä löylyhuoneeseen 
(12). Keittiö (13) sijaitsi ruokalan takana. (Kuvio 9.1.)

KUVIO 9.1 Vanhainkodin saunotustilat

seurustelutila (9)

sauna-
käytä-
vä (4)

puku-
huone
(10)

pesu-
huone
(11)

löyly
(12)

aula (1)

käytävä (5)

(6) (7) (8)

ruokala (2)

keittiö
(13)

tuulikaappi

vanhainkodin
johtajan 
työhuone

vanhainkoti (3)
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KUVA 9.1. Vanhainkodin odotustila. Taustalla vasemmalla seurustelutila (ks. ku-
vio 9.1 kohta 9), ovi auki saunakäytävään (kohta 4) sekä suljettu ovi käytävälle 
(kohta 5).

Saunotuksessa kodinhoitajilla oli siis käytössä yksi pukuhuone, yksi pesuhuone ja 
yksi löylyhuone. Saunottamisen kannalta tämä merkitsi sitä, että kerrallaan voitiin 
saunottaa vain joko miehiä tai naisia. Kun naiset olivat saunomassa, miehet pääsi-
vät saunotukseen vasta, kun kaikki saman ryhmän naiset olivat poistuneet puku-
huoneesta. Tämä pitkitti saunomista, mutta antoi samalla hetken hengähdystauon 
pesuhuoneessa työskentelevälle kodinhoitajalle. 

Pesuhuoneessa työolosuhteet olivat kosteat ja kuumat. Saunan lämpötila oli 
100 astetta. Pukuhuoneessa olosuhteet olivat helpommat, vaikka sielläkin oli 
kosteaa ja normaalia lämpimämpää. Pukuhuoneessa työskentelevä kodinhoitaja 
poistui aina välillä pukuhuoneesta: hän haki vanhukset saunomaan ja vei hei-
dät takaisin aulaan odottamaan ruokailua. Hän vei myös pyykinkeräyspisteeseen 
vanhusten pestävät vaatteet ja nouti saman käytävän varrella olevasta liinavaa-
tevarastosta puhtaat vaatteet. Pesuhuoneessa työskentelevällä kodinhoitajalla oli 
mahdollisuus poistua pesutilasta harvemmin, vain saunotusjaksojen lopussa, 
jolloin viimeinen vanhus siirtyi pukuhuoneeseen ja odoteltiin seuraavan van-
husryhmän tuloa.

Vanhukset odottivat saunotukseen pääsyä, ruokailun alkua ja taksia aulassa. 
Aulassa heillä oli mahdollisuus myös tavata vanhainkodin asukkaita ja keskus-
tella heidän kanssaan. Aula oli vanhuksille sosiaalinen tila, johon eri vaiheiden 
jälkeen palattiin, jossa oli mahdollista lukea päivän lehti, seurustella ja josta oli 
myös mahdollista seurata taksin tuloa. Taksinkuljettajalla oli tapana ajaa aivan 
ulko-oven eteen, ja jotkut vanhukset istuivat aulassa niin, että he näkivät ulko-
oven ja taksin saapumisen. Ruokalan ovet avattiin tiettynä aikana (11.30) ja, ku-
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ten myöhemmin kävi ilmi, tämä aika määritti myös kodinhoitajien työskentelyä 
saunotuksessa.

Saunotuksen toimijat

Saunotuksessa mukana olleita toimijoita olivat kodinhoitajat, vanhukset, taksin-
kuljettaja ja keittiöhenkilöstö. 

Saunapäivä alkoi noin kello yhdeksän kodinhoitajien saapuessa vanhainkodille 
ja taksinkuljettajan tuodessa ensimmäisiä vanhuksia. Saunapäivä päättyi kodin-
hoitajien osalta saunan siivoukseen n. klo 12.15, ja samoihin aikoihin taksinkul-
jettaja kuljetti viimeiset vanhukset koteihin. Keittiöhenkilökunnan työpäivä oli 
alkanut jo aiemmin. Ruokailu alkoi klo 11.30 ja kesti noin tunnin. Kuviossa 9.2 on 
aikajanalla kuvattuna yhden seuraamaani saunapäivän (1.4.1998) kulku eri osa-
puolten toimintana.
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1.4.1998 saunotuksessa oli mukana kahdeksan vanhusta, kaksi kodinhoitajaa, 
taksinkuljettaja sekä keittiöhenkilökunta. Kunkin toiminta oli omalla tavallaan 
vaikuttamassa saunotukseen ja myös kodinhoitajien työskentelyyn. Esittelen seu-
raavaksi keräämäni aineiston pohjalta yhden saunotettavan vanhuksen elämänti-
lanteen ja kuvailen hänen saunotuspäiväänsä. Sen jälkeen kuvailen kodinhoitajien 
saunapäivän kulun sekä taksinkuljettajan ja keittiöhenkilökunnan osuuden sau-
notuksessa.

Reino, saunotettava vanhus

Reino oli iän ja toimintakyvyn mukaan tyypillinen saunotuksessa käyvä vanhus. 
Hän oli 88 vuotta vanha ja asui yksin itse rakentamassaan mökissä. Hän oli käy-
nyt saunomassa vanhainkodilla 4–5 vuotta. ”Mul on uus sauna kotona, mut ku 
ei pysty kylpemään, täytyy olla apuvoimia.” Reinolla oli vaikeuksia liikkumisessa, 
”jalat vievät nurin”, ja hän käytti kyynärsauvoja liikkuessaan. Hänen mukaansa 
lääkäritkään eivät olleet oikein pystyneet selvittämään, mikä jalkoja vaivasi. Reino 
oli ollut kuntoutuksessa ja hankkinut sen jälkeen kuntopyörän, jolla hän päivittäin 
pyöräili 40–50 km. ”Muuten ei pääsis ollenkaan liikkeelle.” Kodinhoitaja kävi Rei-
non luona kaksi kertaa päivässä ja hoiti lämmityksen, veden kannon ja aamupalan. 
Terveydenhoitaja kävi kerran kuukaudessa. ”Mie saan jotain pistoksia, en mie tiiä, 
mitä pistoksia, kerran kuussa.” Ruoka tuotiin Reinolle joka päivä, ja ateria oli niin 
tukeva, että hän söi siitä kahdesti päivässä. Kunnalta Reino sai kuljetustukea, ja hän 
kävi itse hoitamassa kauppa- ja pankkiasioitaan tutun taksinkuljettajan kanssa. 
Naapuri kävi päivittäin häntä tapaamassa, mutta vanhusten harrastustoimintaan 
hän ei halunnut osallistua. ”Vähän ninku toisten jalois, ku noitten keppien kans 
siel liikkuu.” Reino luki päivittäin sanomalehden ja seurasi televisiosta uutisia ja 
varsinkin urheilua. 

1.4.1998 olin Reinon kotona seuraamassa saunapäivän alkua. Reino istui tuo-
lissa, naapuri oli jo käynyt ja auttanut kengät jalkaan. Ulkovaatteet olivat tuolilla 
valmiina. Taksi tuli aamulla (9.20) hakemaan Reinoa ja hän näki ikkunasta taksin 
tulon. Kuljettaja oli tuttu, hän tuli sisään ja avusti Reinon autoon. Autossa oli kol-
me muuta vanhusta (Selma, Brita ja Veikko), ja matka vanhainkodille alkoi. Perillä 
kuljettaja haki Reinolle pyörätuolin, ja Reino siirtyi sisään (9.40). Taksinkuljettaja 
kysyi eräältä vanhukselta, oliko Aimo, joka saunoi yleensä Reinon kanssa, jo sau-
nomassa. Aimo oli saunassa. Kuljettaja sanoi: ”Sit viedään suoraan lauteille”, ja hän 
vei Reinon pukuhuoneeseen. 

Toinen kodinhoitaja avusti Reinoa vaatteiden riisumisessa ja siirtymisessä löy-
lyyn. Pesun jälkeen Reino talutettiin pukuhuoneeseen ja hän sai mehua juotavaksi. 
Kodinhoitaja kysyi, oliko Reinolla ihon hoitorasva mukana. Ei ollut. Kodinhoitaja 
laittoi jalkoihin perusrasvaa.

KH1: Mites kynnet, onko kunnossa?
Reino: On hyvät, paita vaan päälle.
KH1: Ihan vähän olisin leikannut.
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Pukeminen jatkui. ”Nyt tuntuu hyvältä, yks vaan puuttuu… koskenkorva.” Hou-
sujen laitto oli hankalaa. ”Tules Raija93 apuun vähä, et saadaan housut.” Kodinhoi-
tajat avustivat yhdessä Reinolle päällyshousut. 

KH1: Haluatko kasvoihin vähän perusrasvaa? 
Reino: Ei, se vaan kiiltää. Oikein hyvä, kiitoksia. 

Reino siirtyi pyörätuoliin ja kodinhoitaja vei hänet aulaan (klo 10.30). Aulasta kol-
me naista lähti vuorostaan saunaan. Paikalla oli Reinon lisäksi yksi nainen ja kaksi 
muuta miestä, jotka odottivat ruokailun alkua. Reino vaihtoi muutaman sanan 
muiden odottajien kanssa, mutta katsoi koko ajan ulko-oven suuntaan; hän odot-
ti taksinkuljettajaa. Klo 10.47 taksinkuljettaja tuli ja Reino lähti naapurikaupun-
kiin ostoksille. Reino oli tyytyväinen saunotukseen ”On hyvä, hyvä sauna ja hyvät 
on saunottajat, kyl ne osaa sen homman.” Kodinhoitajat pitivät Reinoa kiireisenä 
asiakkaana. Reinolla oli tapana saunan jälkeen mennä taksilla ostoksille, ja taksin 
tulolle ei ollut sovittu mitään tarkkaa aikaa. Reino halusi olla ajoissa odottamassa 
taksia. 

Kodinhoitajat, saunottajat

Kodinhoitajat tulivat työhön klo 7.30, ja tuolloin toinen kodinhoitajista meni 
ensin vanhainkodille laittamaan saunan lämpiämään. He tulivat vanhainkodille 
saunottamaan noin klo 9. Ensimmäinen saunotettava oli yleensä pihapiirin pal-
veluasunnossa asuva miesasukas. Saunotettavia oli enimmillään 11–14, osa van-
huksista saunoi joka toinen viikko. Välillä sairastapausten vuoksi saunotettavia 
oli vähemmän. Saunotuksessa ei ollut tiettyä järjestystä, eikä vanhuksella siis ollut 
tarkkaa saunotusaikaa tiedossa. Kodinhoitajat kertoivat ottavansa samaan aikaan 
saunotukseen useampia vanhuksia (2–3), sillä kodinhoitajat pyrkivät saamaan 
saunotuksen ohi ruokailuun mennessä (11.30). Saunotuksen jälkeen kodinhoita-
jat pesivät saunan, peseytyivät, ruokailivat ja jatkoivat työpäiväänsä normaaleilla 
kotikäynneillä klo 16 saakka. 

Taulukko 9.2 kuvaa kodinhoitajien saunapäivää 1.4.1998. Saunotettavia van-
huksia oli sairastumisten vuoksi vain kahdeksan. 

93 Nimi muutettu.
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TAULUKKO 9.2 Saunotusjärjestys 1.4.1998 (nimet muutettu)

Saunaan Saunasta Ruokailu Kotiin

Kalervo 9.00 9.48 11.20 11.32**

Aimo 9.22 10.10 11.20 11.39*

Reino 9.40 10.30 – 10.46*

Veikko 9.40 10.26 11.20 12.10*

Selma 10.30 11.45 11.45 12.10*

Brita 10.30 11.38 11.38 12.10*

Alma 10.30 11.20 11.20 11.39*

Edit 11.30 12.02 12.02 12.02**

* kulkee taksilla
** Kalervo asui lähellä palveluasunnoissa ja siksi saunoi itsekseen. Edit asui samoin palve-
luasunnossa. Hän oli huonokuntoinen, ja kodinhoitaja kävi hakemassa hänet saunotuk-
seen. Hänelle vietiin ruoka kotiin.

Kuten taulukosta 9.2 näkyy, kodinhoitajilla oli saunotettavia jatkuvana virtana 
ilman taukoja. Jotta olisi mahdollista saada vanhukset saunotetuiksi ennen ruo-
kailua, kodinhoitajat ottivat saunotukseen samanaikaisesti 1–3 vanhusta. Tämä 
aiheutti ruuhkaa sekä pesutilassa että pukuhuoneessa. Kodinhoitajat kuvasivat 
saunapäivää seuraavasti:

KH1: (...) kyl tää ninku sillee väsyttävä o justiin sen takia et, ku tääl o yleensä 
kuuma, varsinki, jos tuol pesuvuoros ku olet, ja miksei tässäkii, välil ku tulee 
sellane sumppu, et joskus jostain syystä on pakko ottaa useimpii, et nythän on 
pyritty, ettei kahta enenpää, mut välillä ku ne tulee itte ja jotkut o semmosii, 
et on kiire kotiin, naisetki tulee tänne miesten aikaan... sitte, jos sä yrität tässä 
pukea niitä ja joilleki pitää vielä papiljotit laittaa (...).

KH4: Et kolmeki yhtä aikaa siel saunas, ni se on aika paljon ja saat yhden pois, 
ni toinen tulee heti lauteilta alas, ja mun täytyy koko ajan kattoo sitte, et pysyy 
lauteilla eikä tule kompuroimalla alas, joku roikkuu alajakkaralla, et se on ai-
kamoista, et ihme, ettei ole sattunu mitään... läheltä piti tilanteita on ollu, on 
liukas lattia ja pyörtymisjuttuja on ollu, sillai, et on ollu ninku menos… siin on 
koko ajan katottava, jos kolme ihmistä istuu ja sä ootat siinä, et yhdelle sukkaa, 
ja toiselle pöksyä ja kenelle hiuksia. (Haastattelut 1.4.1998.)

Työskentely pesuhuoneessa vaati jatkuvaa valppautta. Samanaikaisesti, kun kodin-
hoitaja pesi yhtä vanhusta, hänen piti tarkkailla löylyssä olevien jaksamista. Asia-
kaskohtainen saunotusaika vaihteli 32 minuutista 75 minuuttiin. Keskimääräinen 
saunotusaika oli 54 minuuttia. Pesuhuoneessa työskentelevä kodinhoitaja tuli vä-
lillä pukuhuoneen puolelle avustamaan vanhusten riisumisessa ja pukemisessa. 
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Pukuhuoneessa työskentelevä kodinhoitaja avusti tarvittaessa vanhuksen aulaan 
ja kutsui seuraavat vanhukset saunomaan. Editin kodinhoitaja meni hakemaan 
hänen omasta palveluasunnostaan. Kello 12.18 oli kodinhoitajien saunapäivä ohi 
ja he lähtivät ruokailuun. 

Keskeinen kodinhoitajien ajan määrittäjä saunotuksessa oli ruokailun alkami-
nen 11.30. Kodinhoitajat pyrkivät saunottamaan kaikki taksilla liikkuvat vanhuk-
set ennen ruokailun alkua. 

KH1: (…) ja sit ku se ruoka-aika on, et ninku et on yritetty nää taksilaiset, et 
ne kerkeis syödä, että ku se on puol kakstoista ja joskus ei kerkii millään ninku 
pesemään, että ne syö tuolla ja taksit odottaa tossa.

Kodinhoitaja kaipasi saunotukseen rauhallisuutta. 

KH4: (…) se olis niin kiva, ku he maksaa siitä, et sais rauhassa tehä sen yhden 
asiakkaan kerrallaan… se olis ninku tärkeetä… ettei siel jokaisen päätä käy vä-
lillä pöyhimässä… se on semmosta sarjatyötä… ja se päänsärky, mikä tulee 
sitte…Taksi odottaa tossa ja … mä haluasin kyl ihan rauhottaa se, et sit ku me 
mennään jo tonne pukukoppiin, ni sit ovella koko ajan koputtaa, et mä nyt 
tuon tän, et saaks tää tulla… siis se on jotenki niin, se luo paineita.

Taksinkuljettaja, vanhusten kuljettaja

Taksinkuljettaja aloitti saunotukseen liittyvän työnsä noin kello yhdeksän. Hän 
haki yleensä lähellä olevat vanhukset ensin ja jatkoi sitten ajoa kaukaisempiin ky-
liin. Kiinteitä tulo- ja hakuaikoja ei ollut vanhusten kanssa sovittu. Yleensä hän ei 
ottanut saunotuspäivän aamuun muita kuin aivan lyhyitä lisäajoja. Terveyskes-
kuksen laboratorionhoitajat olivat terveysasemalla samana aamuna, ja saunotus-
ajojen välillä taksinkuljettajalla saattoi olla kuljetuksia laboratorioon. 

Kello 10 mennessä olivat yleensä viimeisetkin vanhukset vanhainkodilla, ja sa-
man tien alkoi niiden kotiinkuljetus, jotka eivät syöneet vanhainkodilla. Ruokai-
luun osallistuneita vanhuksia lähdettiin viemään kotiin kello kahdentoista jälkeen. 
Joskus vanhuksia joutui odottamaan ja joskus vanhukset odottivat taksia. Taksin-
kuljettaja kertoi, että vanhukset halusivat saunan jälkeen kotiin lepäämään. Hän 
vei asiakkaat kotiin, riisui heiltä ulkovaatteet ja moni meni tämän jälkeen suoraan 
lepäämään. Ruoan ja saunan jälkeen vanhukset olivat väsyneitä ja heitä nukutti. 
Taksinkuljettajan mukaan vanhukset nauttivat jonkin verran toisten kanssa seu-
rustelusta, mutta väsyivät nopeasti vanhustentalon hälinään. Lähes kaikki van-
hukset olivat yksinasujia, ja seurustelu ja hälinä väsytti. Jonkin aikaa he jaksoivat, 
mutta eivät kovin pitkään. Vanhukset pitivät saunapäivästä, ”hirveän mielellään ne 
sinne menevät”. Taksinkuljettaja oli tyytyväinen saunapäivän sujumiseen. 

Keittiöhenkilöstö, ruoan laittaja

Vanhainkodin ruokalassa kävivät syömässä paitsi vanhainkodin asukkaat myös 
osa samassa pihapiirissä olevien palveluasuntojen asukkaista. Myös saunotuksessa 
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kävijöille tarjottiin mahdollisuutta ruokailla vanhainkodilla. Tämän lisäksi van-
hainkodin keittiöhenkilökunta teki ateriapalvelussa tarjottavan ruoan. Keittiössä 
työskenteli neljä henkilöä. 

1.4.1998 seuratessani vanhusten saunapäivää vain yksi asiakas (Reino) jätti ruo-
kailun väliin, muut söivät vanhainkodilla. Reinolle ruoka vietiin kotiin. Ruokailu 
alkoi tuolloin hieman etuajassa eli kello 11.20, virallinen alkamisaika oli 11.30. 
Kysyin keittiöhenkilökunnalta (N10= emäntä, N11= keittiöapulainen) vanhusten 
kiireestä. 

N10: No kyll ne mieluummin, ne nopeesti syö, ja ne pelkää, ett taksi tulee, taksi 
tulee ja… Ett kyll ne semmosii hätäsiä on.
N11: Se on justiin tää taksi, ku just...
N10: Juu, ne pelkää, ett nyt tulee taksi, ett nyt tulee taksi.

N11: Ett ruokailu jää vähä melkei toiseks, vois sanoo.

N10: Se on sen takia, ett heidän takia ei tartte varttua (…) Mä oon yrittäny 
sanoo, ett kyll se taksi varttoo, ett syökää vaa iha rauhassa.

9.4 Saunapäivän analyysi

Vanhusasiakkaissa oli vuosien aikana tapahtunut muutosta. Vanhukset olivat huo-
nokuntoisempia ja tarvitsivat apua saunotuksessa. Apua tarvitsevien vanhusten 
lukumäärä oli myös lisääntynyt 1990-luvun puolivälin jälkeen. Muutos oli siis ol-
lut sekä määrällinen että laadullinen. Kodinhoitajat pyrkivät työssään pitämään 
kiinni vanhasta aikataulusta, jonka mukaan kaikki vanhukset tuli saunottaa ennen 
ruokailua. Tämä mahdollistui vain ottamalla saunotukseen samanaikaisesti use-
ampia saunotettavia. Monen vanhuksen yhtäjaksoinen saunottaminen loi kiireen 
ja uuvutti. Myös epätietoisuus taksin tulo- ja lähtöajoista loi kiirettä kodinhoitaji-
en työhön. Kodinhoitajien kiirettä lisäsi vielä se, että jotkut vanhukset olivat kiirei-
siä. Taksi näytti edustavan vanhuksille vahvaa sääntöä: taksin ei sallittu odottaa, ja 
tämän vuoksi vanhuksilla oli kiire saunotukseen, ruokailuun ja odottamaan taksia. 
Taksin odottamisella ei ollut vanhuksille rahallista merkitystä, sillä kuljetusmaksu 
oli kiinteä ja sisältyi saunotusmaksuun. Joitain vanhuksia saunotus väsytti ja he 
halusivat nopeasti kotiin, ja esimerkiksi Reino kiirehti saunotuksessa mennäkseen 
taksin kanssa naapurikaupunkiin ostoksille. Kahdella rouvalla oli tapana heti ruo-
kailun jälkeen pukeutua ja mennä tuulikaappiin odottamaan taksin tuloa.

Toimintajärjestelmän mallin avulla tulkittuna löysin saunotuksesta työn muu-
tokseen liittyviä, historiallisesti rakentuneita ristiriitoja. Toisen asteen ristiriita on 
toimintajärjestelmän eri osatekijöiden välille muodostuva vastakkaisiin suuntiin 
vetävien voimien välinen jännite (ks. luku 3). Kuviossa 9.3 olen esittänyt saunapäi-
vään liittyvät kohteen muuttumisesta johtuneet ristiriidat.
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KUVIO 9.3 Työn muutoksen synnyttämät saunotuksen ristiriidat 

RR1 oli ristiriita määrällisesti ja laadullisesti muuttuneen kohteen (kasvava joukko 
saunotuksessa apua tarvitsevia vanhuksia) ja toimintaan vaikuttavien sääntöjen 
(kaikki saunotettava ennen lounasta, epätietoisuus taksin tuloajoista, joidenkin 
vanhusten kiire) välillä.

RR2 oli ristiriita määrällisesti ja laadullisesti muuttuneen kohteen (kasvava 
joukko saunotuksessa apua tarvitsevia vanhuksia) ja työnjaon välillä. Avustami-
nen pesuhuoneessa oli huomattavasti raskaampaa ja väsyttävämpää kuin puku-
huoneessa työskentely. Taksinkuljettajan kanssa ei ollut sovittu selkeistä tulo- ja 
lähtöajoista. Taksinkuljettajan tehtävä oli kuljettaa vanhuksia, eikä hänen kans-
saan ollut keskusteltu kuljetuksen niveltymisestä kodinhoitajien toimintaan. Lou-
nasaika oli keittiön toimintaan ja vanhainkodin arkeen rakennettu sääntö, jota 
kodinhoitajat pyrkivät työssään huomioimaan.

Saunotuksen ristiriidat ilmenivät erilaisina ongelmina ja vaikuttivat työnte-
kijöiden hyvinvointiin työssä. Kodinhoitajat toivat esiin saunotuksen tuloksena 
päänsäryn, väsymisen ja kiireen. Olen koonnut alla olevaan taulukkoon (taulukko 
9.3) työssä koetut ongelmat sekä tulkinnan tilanteesta.

Välineet
Taksikyyti, lounas, pesula-

palvelut, toimenpiteet saunassa

Tekijä
Kaksi kodinhoitajaa

Säännöt
Kaikki saunoitettava
ennen lounasta
klo 11.30
Epätietoisuus
taksi tuloajoista
Joidenkin vanhusten
kiire

Yhteisö
Kodinhoitajat

Taksinkuljettaja
Keittiöhenkilökunta

Työnjako
Vanhusten kuljetus,
saunotus ja
ruokailun järjestäminen

Kohde
Kasvava määrä
huonokuntoisia
vanhuksia, jotka
tarvitsivat apua
saunotuksessa

RR 2

RR 1

Tulos vanhuksille
Hoiva ja puhtaus,
ruokailu

Ei-toivottu tulos 
kodinhoitajille
Kiire, väsyminen ja
päänsärky liittyneenä
työssä koettuihin
ongelmiin:
- monen asiakkaan 
saunottaminen 
samanaikaisesti
- asiakkaiden kiire
- epätietoisuus taksin
tulo- ja lähtöajoista
(ks. taulukko 9.3)

taksin tuloajoista
Joidenkin vanhusten
kiire
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TAULUKKO 9.3 Kodinhoitajien saunotukseen liittyvät ongelmat ja tulkinta 
tilanteesta

Kodinhoitajan ongelma 
saunotuksessa

Tulkinta

1. Saunotuksessa samaan 
aikaan 2–3 vanhusta.

Saunotuksessa piti olla samanaikaisesti 2–3 vanhusta, jotta 
vanhukset ehdittäisiin saunottaa ennen ruokailua ja taksin 
tuloa.

2. Vanhuksen kiire. Jotkut vanhukset halusivat nopeasti kotiin tai asioille.

Vanhukset kiiruhtivat odottamaan taksia. 

Kodinhoitajat kokivat jotkut asiakkaat kiireisinä ja toimivat sen 
mukaisesti.

3. Epätietoisuus taksin 
tuloajoista.

Kodinhoitajat pyrkivät saamaan vanhukset saunotettua ennen 
taksin tuloa.

4. Kodinhoitajan väsyminen, 
päänsärky.

Kodinhoitajien ajankäyttöä määrittivät taksi ja ruokailu; 
ruokailuun mennessä ei ollut mahdollista pitää saunotuksessa 
taukoja ja saunotus yhtäjaksoisena työrupeamana uuvutti. 
Työskentely pesuhuoneessa oli rasittavampaa kuin 
pukuhuoneessa. 

9.5 Uusi toimintamalli

Uuden toimintamallin kehittäminen oli viisivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä 
vaiheessa esittelin kerätyn ja alustavasti analysoidun aineiston kodinhoitajille Mal-
milan väestövastuutiimien yhteisessä palaverissa. Toisessa vaiheessa kodinhoitajat 
työryhmässä miettivät erilaisia kehittämismahdollisuuksia ja keskustelivat niistä 
muiden kodinhoitajien kanssa. Kolmas vaihe oli kodinhoitajien ja vanhustyön 
johtajan yhteinen palaveri taksinkuljettajan kanssa, jossa uusi toimintamalli yh-
dessä neuvotellen sai lopullisen muotonsa (Niemelä & Launis 2004). Neljäs vaihe 
oli uuden mallin kokeilu ja sen jatkokehittäminen. Viides vaihe oli vapaaehtois-
työntekijöiden mukaantulo toimijoiksi vanhusten saunapäivään. 

Esittelen tarkemmin toimintamallin kehittämisen kolmannen vaiheen, yhtei-
sen palaverin, jossa uusi toimintamalli luotiin, sekä kokemuksia uuden mallin toi-
mivuudesta sekä sen jatkokehittämisestä (vaihe 4). Epilogina esitän vapaaehtois-
työntekijöiden mukaantulon vanhusten saunotukseen (vaihe 5). 

Yhteisessä kehittämispalaverissa (2.9.1998) olivat mukana kodinhoitajien työ-
ryhmä KH5 ja KH694 sekä kodinhoitaja KH2, vanhustyön johtaja (VJ) ja taksin-
kuljettaja (TK). Kodinhoitajat olivat kesän aikana itse suunnitelleet uudenlaista 
toimintamallia. Tarkoituksena oli yhdessä taksinkuljettajan kanssa keskustella ja 
luoda uusi toimintamalli, joka helpottaisi kiirettä. 

94 KH6 oli palannut äitiyslomalta. Hänen sijaisenaan oli työskennellyt KH4.



191

Kodinhoitajien ehdotuksen lähtökohtana oli asiakkaan kiire. He kokivat, että 
asiakkailla oli kiire kotiin. Saunassa asiakkailla oli kiire syömään ja sitten odot-
tamaan taksia. Jos taksi hakisi kaikki vanhukset kotiin vasta kello 14, kiire rau-
hoittuisi saunotuksessa ja ruokailussa, koska vanhukset tietäisivät, että taksi ei tule 
aiemmin. 

KH6: Et sit kerittäs käydä välillä syömässä ja taas jatkettas sitä saunottamista.

Vanhusten joukossa oli kuitenkin niin huonokuntoisia, että he eivät jaksaisi olla 
koko päivää vanhainkodilla, vaan halusivat saunan jälkeen kotiin. 

KH6: Sit me mietittiin sitä, et jos tulis kirkonkyläläiset aamupäivällä ennen 
ruokaa ja ruoan jälkeen nuo tuolta ulkokyliltä, ni sit se ninku, siin kerkiäis sau-
nottajatki käydä syömässä ja vaihtaa sitte saunottajaa (...) sama pari, mut vaih-
tasivat, et toinen saunottaa sit loppupäivän. 

Olen kuvannut kodinhoitajien tekemän ehdotuksen kuviossa 9.4.

KUVIO 9.4 Kodinhoitajien tekemä ehdotus saunotuksen järjestämiseksi

Ehdotuksen keskeiset elementit olivat:

1. Kirkonkyläläiset saunotetaan aamulla ja kauempana asuvat lounaan jäl-
keen.

2. Saunotusten välillä kodinhoitajat ruokailevat.
3. Saunottajan vaihto lounaan jälkeen.
4. Kirkonkyläläiset viedään kotiin lounaan jälkeen.
5. Ulkokyläläiset viedään kotiin klo 14.

Taksinkuljettaja (TK) ei ollut tyytyväinen ehdotukseen:

TK: Nyt se sitoo vähän ninku enemmän kyl sitte, sit tulee tota aamupäiväl, se 
menee aika pitkäl, kahteentoista on tavallaan kiinni siinä (…) siin joutuu aina 

9:00                                         11:30              14:00
Saunapäivä alkaa                          Ruokailu                      Saunapäivä päättyy

KH 1 pukuhuoneen puolella                                 KH 1 pesuhuoneen puolella
KH 2 pesuhuoneen puolella                                  KH 2 pukuhuoneen puolella

Taksi hakee 
kirkonkyläläiset

Vie kirkon-
kyläläiset 
kotiin

Hakee ulko-
kyläläiset 
saunomaan

Vie ulko-
kyläläiset 
kotiin
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viedä välil pois sitte näit, jotka ei syö taas täällä ja sitte lähtee hakee niitä [ruoan 
jälkeen saunotettavia].
Voi sanoo, et se keskiviikkopäivä tuhraantuu kyl sitte aika taval näihi… menee 
näis saunottamisis.

Taksinkuljettaja ei halunnut sitoutua liian tiukasti vain saunotuskyyteihin ja hän 
kehitteli oman ehdotuksensa. 

TK: Tääki on sit sellai, et aina voi tulla se kyyti koska hyvänsä, ku sit ei koskaan 
tiedä (…) mut mie olen kyl nyt sitä mieltä, et jos ne hakis, ja tota, ja sitte vaan 
ottas sen määrätyn ajan, millo ne viedään pois, se olis siinä.

VJ: Et sä hakisit aamulla kaikki. 
TK: Nii-i.
KH6: Eli sit päiväkeskussysteemi. 
TK: Nii-i.

Olen kuvannut taksinkuljettajan tekemän ehdotuksen kuviossa 9.5.

KUVIO 9.5 Taksinkuljettajan tekemä ehdotus

Taksinkuljettaja ehdotti siis, että hän hakisi kaikki saunotettavat aamulla ja veisi 
heidät kotiin iltapäivällä klo 14. Tämä oli ehdotus, jota kodinhoitajat olivat omassa 
ryhmässään miettineet ja jonka he olivat torjuneet sillä perusteella, että vanhukset 
eivät jaksa olla koko päivää vanhainkodilla. Vastakkain olivat vanhusten jaksami-
nen ja taksinkuljettajan toiminta, jota kodinhoitajat tuntuivat ymmärtävän. Ehdo-
tusta ei suoraan torjuttu vaan sitä alettiin edelleen kehittää. 

VJ: Sillo meil pitäs olla muutama lepovuode… näille, jotka joutuu pitkään, 
ninku Selmakin, ei varmaan ihan koko päivää jaksa istuu, et pitäs olla sitte vähä 
jossain lepopaikkaa.

Taksinkuljettaja tunsi vanhukset hyvin ja esitti suunnitelmaan muutosta. Vanhus-
työn johtaja toi esiin jaksamisongelman.

9.00                                         11.30              14.00
Saunapäivä alkaa                          Ruokailu                      Saunapäivä päättyy

Taksi hakee aamulla kaikki
saunotettavat vanhukset

Kaikkien 
kotiin vienti

Taksilla muita ajoja Taksilla muita ajoja
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TK: Se Aliisahan tekee tenän, se ei tuu sit saunaan, sen mie nyt tiiän, mut sehän 
vois sitte, jos tuo sen Aliisan, ku mä on pitkämatkalaiset hakennu, ni mie saan 
sen Aliisan sillon mennessä pois, ni siin ei tuu ongelmaa sillo.
VJ: Ni, kattos sitte toi, jos Emiliakin tänne tuodaan, ni ei Emilia jaksa kyl koko 
päivää täs olla … et ne pitäs melkein, Emilia ja Aliisa, saunottaa heti sillon aa-
mulla, että Sä saisit vietyy, ku Sä tuot [ulkokyläläiset], saisit nää kaks...
TK: Kaks hätähousuu pois...
VJ: Ei Emilia, ku hän joutuu pitempään, täs ku hän oli, nin hänhän väsy niin 
kovin, et hän joutu jäämään tänne sitten.

Saunotusta ei voitu aikaistaa, koska kodinhoitajilla oli aamuasiakkaat, joiden luo-
na he kävivät ennen saunotuksen alkua. Välillä ryhmä muisteli saunotuksessa ta-
pahtuneita kommelluksia. Palattiin suunnitelman käsittelyyn ja taksinkuljettaja 
osallistui nyt myös ehdotuksillaan saunotuksen organisointiin.

VJ: Mut päästäänks me tässä nyt eteenpäin, must tuntuu, et me ollaan taas sa-
mas.
TK: Samas ollaan, mut se on justiin se, et ihan vaan kylmästi, et sinne ei mee 
ku yks tai kaks…
KH6: Nii-i, niin on. 
TK: Sen rajan ku siin pitää, ni sillo se onnistuu.
KH6: Niin o. 
TK: … ja teil on ruokatunti välil.
KH6: Pitäs syyä välis.

KH 5 toi esiin päänsäryn saunotuksen yhteydessä ja taksinkuljettaja tarttui myös 
tähän epäkohtaan ja ehdotti saunottajien vuorottelua.

KH: Kyl se melkein päätä sen jälkee särkee, sen jälkee, ku tuol saunas kuumas 
monta tuntii. 
TK: Sekin on nyt sitte just, ku teit kaks siin on, et jos ensi pesee yks kolme, tulee 
toinen pesee kolme.
KH5: Ni, et vaihtelis.
KH6: Et saa toinen välil happee siinä.

Vanhustyön johtaja ehdotti, että vaihdon voisi tehdä ruokailun jälkeen; työskente-
ly välillä pesuhuoneessa ja välillä pukuhuoneessa voisi olla myös rasittavaa. 

Ongelmalliseksi muodostui tässä suunnitelmassa ruokailu. Taksinkuljettaja 
mietti, että ruokailu olisi parempi olla vasta saunan jälkeen, mutta se venyttäisi 
ruokailuaikaa. 

TK: Mut se venyy sitte, keittiöllä on hankalaa.

KH5 ehdotti keittiön mahdollisuutta joustaa ruokailussa; voitaisiinko ruoat laittaa 
valmiiksi lautaselle ja lämmittää vanhukselle mikrossa saunotuksen jälkeen. Van-
hustyön johtaja mietti, kysymättä asiaa keittiöhenkilöstöltä, että se ei varmaan-
kaan ole mahdollista,
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VJ: Kyllähän ne pystyy, mut ainoo on, et ne haluu sen ruokalan siivota.
TK: Siivota, ja sit ne haluaa ne tiskit pois ja niil alkaa se kahvin valmistelu jo, 
että...
KH5: Ja nehän laittaa ne ovetki kiinni, eihä sinne sit enää pääsekään.

KH2: Ku ei sitä ninku ittekää, ku aattelee näin saunan jälkeen heti kauheesti 
ruoka maistu.
TK: Ja sitäki ne valittaa, jos ne syö ensin, ku ne menevät saunaan, ne ei jaksa 
sillonkaan.
KH2: Ei oo mikään terveellinen tapa, kyl.

Saunotukseen menevien ruokailun järjestäminen jäi avoimeksi. Yksi mahdollisuus 
oli, että vanhukset halutessaan ottaisivat ruoka-annoksen mukaansa. Jos vanhuk-
set joutuisivat odottamaan ruokailua yli lounasajan, heille pitäisi tarjota kahvia tai 
välipalaa. Heillä pitäisi olla myös mahdollisuus lepäämiseen. Näin rakentui uusi 
toimintamalli, saunotussuunnitelma, jota jatkossa kokeiltaisiin. Sen keskeiset ele-
mentit olivat tässä vaiheessa seuraavat: 

1. Taksinkuljettaja noutaa kaikki vanhukset aamulla vanhainkodille ja kuljet-
taa heidän kotiin iltapäivällä klo 14.

2. Kodinhoitajat saunottavat vain yhden asiakkaan kerrallaan, yksi asiakas on 
pesuhuoneessa ja yksi pukuhuoneessa.

3. Saunotuksen välillä on kodinhoitajien ruokailu.
4. Saunottajat vaihtavat työpisteitä lounaan jälkeen.
5. Vanhuksille tarjotaan saunakahvi. Pukuhuoneessa työskentelevä huolehtii 

kahvituksesta ja ”odottavasta porukasta”.
6. Vanhuksille varataan lepotila.
7. Sovitaan saunotusjärjestys, jonka mukaan myös taksinkuljettaja noutaa 

vanhukset.
8. Huomioidaan vanhusten yksilöllisyys: kiireiset ja nopeasti väsyvät vanhuk-

set saunotetaan ensin ja taksinkuljettaja vie heidät kotiin ennen kuin noutaa 
kauempana asuvat vanhukset.

Yhteisesti sovittu saunotusjärjestys

Tämän jälkeen aloitettiin keskustelu vanhusten saunotusjärjestyksestä. Sauno-
tusjärjestyksen suunnittelussa huomioitiin asiakkaiden yksilöllisyys: asiakkaiden 
kiire, väsyminen, ruokailu (kuka ruokailee kotona, kenelle viedään ruoka kotiin), 
sukupuoli (vaikutti saunotusjärjestykseen) sekä asumisetäisyys (tuleeko taksilla 
vai asuuko pihapiirissä). Erään asiakkaan saunotusjärjestykseen vaikutti tervey-
denhoitajan käyntiaika asiakkaan luona. Taksinkuljettaja kertoi vievänsä yhden 
vanhuksen ensin kahville matkahuoltoon ja vasta seuraavalla vientikerralla kotiin. 
Taksinkuljettajan mukaan saunotuspäivän aikatauluun sai järjestymään vanhus-
ten yksilöllisiä kauppa- ja pankkiasioiden hoitoa.
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TK: Mutta monellehan mie olen käyny sitte, että käydään kaupass, käyny ap-
teekissa, (…) et, aikasemmi ku on sovittu, et he haluaa käydä, et se on taas sitte 
kauheet istuttaa kaikkii autos ja sit yks menee pankkii ja sit se käy viel kaupas ja 
apteekis ja siihe menee ninku aikaa sitte.

TK: Ja tässäki [uudessa toimintamallissa] pystyy jo sitte käyttämään, ketkä ha-
luaa käydä pankis tai kaupas, jotka tulee myöhemmi on se sauna-aika, sillo ne 
täs välil kerkii käymään... siin pystyy järjestämään sitte sitä... palvelua.

Aamupäivällä olisi kahdeksan saunojaa (kuusi naista ja kaksi miestä) ja ruoan jäl-
keen kuusi (kolme naista ja kolme miestä). Saunotusjärjestys oli seuraava (tauluk-
ko 9.4):

TAULUKKO 9.4. Yhteisesti sovittu saunotusjärjestys

Ida ja Vieno Saunovat itsenäisesti, asuvat pihapiirissä.

Aliisa ja Emilia Aliisa kiireinen, Emilia väsyy nopeasti, eivät syö vanhainkodilla.

Meeri ja Alma Syövät vanhainkodilla, ei kiirettä.

Aimo ja Reino Reinolla on kiire asioille, ruoka tuodaan kotiin. Aimo syö vanhainkodilla, 

taksi vie hänet ruokailun jälkeen kahville matkahuoltoon ja ottaa hänet 

kotiin seuraavalla paluumatkalla.

RUOKATAUKO

Selma ja Brita Ruokailevat vanhainkodilla, odottavat usein taksia saunan jälkeen 

tuulikaapissa.

Edit Asuu pihapiirissä, väsyy nopeasti, ottaa ruoka-annoksen mukaan kotiin.

Veikko ja Kalervo Veikko kulkee samassa taksissa Selman ja Britan kanssa, ruokailevat 

vanhainkodilla, Kalervo asuu pihapiirissä ja ruokailee vanhainkodilla.

Anselmi Asuu pihapiirissä, ruokailee vanhainkodilla.

Päätettiin, että seuraavalla saunotuskerralla kodinhoitajat kertovat uudesta sau-
notussuunnitelmasta vanhuksille ja kysyvät vanhusten mielipidettä. Vanhustyön 
johtaja sopii kahvituksen järjestämisestä ja maksusta keittiöhenkilökunnan kans-
sa, samoin kuin lepotilan järjestämisestä.

Vanhustyön johtajan mukaan vanhuksia helpotti, jos he suurin piirtein tiesivät, 
milloin pääsevät saunaan. Taksinkuljettaja kommentoi:

TK: Ku nyt vähä tietää, ketkä hakee aina pariks, ni on paljo helpompaa (…) 
Panetko miulle pikkasen muistiin tuohon, otan ensin kaavion, et ketä mie haen 
nyt ensin ensi keskiviikkona. 

Saunotuksen uusi toimintamalli syntyi kodinhoitajien, vanhustyön johtajan ja 
taksinkuljettajan yhteisessä keskustelussa. Mallissa pyrittiin vähentämään kodin-
hoitajien työpainetta ja kiirettä ja selkiinnyttämään myös taksinkuljettajan työtä. 
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Mallin pohjalla oli myös ajatus vanhusten kiireen vähentämisestä: kun vanhuksilla 
oli tiedossa, että taksi tulisi vasta klo 14, myös vanhusten kiire helpottaisi. Van-
husten yksilölliset tarpeet ja jaksaminen pyrittiin huomioimaan saunotusjärjes-
tyksessä. Yhteisesti sovitusta saunotussuunnitelmasta voisi muodostua yhteinen 
ajanhallinnan väline kodinhoitajille, taksinkuljettajalle ja, kuten myöhemmin tuli 
esiin, myös ainakin yhdelle vanhukselle. 

Uuden toimintamallin suunnittelussa yhdessä taksinkuljettajan kanssa kodin-
hoitajien työn kohde laajeni yhteistoiminnalliseen kehittämistyöhön. Kodinhoita-
jat olivat itseohjautuvana ryhmänä aiemmin organisoineet töitään ja suunnitelleet 
keskenään omaa työtään. Saunotuksen kehittämisessä tehtiin oman ammattirajan 
ylitys. Taksinkuljettajan työn nähtiin niveltyvän osaksi koko saunotusta ja siksi 
yhteiset keskustelut ja sopimukset hänen kanssaan koettiin tärkeiksi. 

Alla on saunotuksen uusi toimintamalli kuvattuna toimintajärjestelmän avulla 
(kuvio 9.6). Olen merkinnyt kursiivilla ne muutokset, jotka toteutettiin myöhem-
min.

KUVIO 9.6 Uusi saunotussuunnitelma kuvattuna toimintajärjestelmän mallin 
avulla

Saunotussuunnitelmasta haluttiin muodostaa yhteinen ajanhallinnan väline eri 
osapuolille. Sen mukaan vanhukset tietäisivät, kenen jälkeen ja mihin aikaan he 
suunnilleen pääsevät saunaan, taksi voisi sopia vanhusten kauppa- ja pankkiasi-
oiden hoitoa eikä kodinhoitajienkaan tarvitsisi joka kerta erikseen miettiä sauno-
tusjärjestystä. 

Välineet
Saunotusjärjestys

Saunakahvi
Lepotila, TV

Arvioiva ja kehittävä työote

Tekijä
Kaksi kodinhoitajaa

Säännöt
Yhteisesti sovittu
vanhusten saunotus-
ja kuljetusjärjestys
Kodinhoitajien
ruokailu
Vanhuksia saunassa
vain yksi kerrallaan

Yhteisö
Kodinhoitajat

Taksinkuljettaja
Keittiöhenkilöstö
Vapaaehtoistyön-

tekijät hoitavat
kahvituksen,
seurustelevat

vanhusten kanssa 
ja lukevat heille

päivän lehtiä

Työnjako
Kodinhoitajien 
töiden vaihto
ruokailun jälkeen
Yhteinen suunnitelma
taksinkuljettajan kanssa
Keittiöhenkilöstön
järjestämä saunakahvi
Pesuhuoneessa
työskentelevä kodinhoitaja
tekee lyhennetyn
työpäivän

Kohde
Kasvava ryhmä
huonokuntoisia
vanhuksia, jotka
tarvitsevat apua
saunotuksessa
Moniammatillinen
kehittämistyö

Tulos 
Rauhallisempi ja
yksilöllisempi
saunotustapahtuma
vanhuksille ja
kodinhoitajille
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Vanhuksia ja keittiöhenkilöstöä ei palaverissa kuultu. Palaverissa sovittiin, että 
seuraavana saunotuspäivänä kysyttäisiin vanhusten mielipidettä uudesta sauno-
tussuunnitelmasta. Avoimeksi palaverissa jäi kysymys, ruokailevatko iltapäivällä 
saunotettavat vanhukset ennen vai jälkeen saunotuksen. KH5 ideoi saunotettavien 
ruokailua, mutta vanhustyön johtaja ja taksinkuljettaja arvelivat, että keittiöhen-
kilöstön toimintaan ei voida puuttua eikä ruokailua pitkittää, varmistamatta asiaa 
kuitenkaan keittiöhenkilökunnalta. Myös idean esittäjä torjui lopuksi ajatuksensa. 
Toisaalta keittiöhenkilöstölle aiottiin ilmoittaa uudenlaisen toiminnan aloittami-
sesta, saunakahvista, ilman, että asiasta olisi keskusteltu heidän kanssaan. Keit-
tiöhenkilöstön rooli yhtenä toimijana otettiin paljolti annettuna, vakiintuneena. 
Heidän työpäiviensä rakenteeseen ja siihen liittyvään aikatalutukseen ei katsottu 
voitavan puuttua, mutta kahvituksen järjestäminen oli mahdollista sopia kysymät-
tä heidän mielipidettään.

Vahva toimija oli taksinkuljettaja, jonka ehdotus hyväksyttiin keskusteluitta, 
vaikka se oli keskeisiltä kohdiltaan erilainen kuin kodinhoitajien tekemä ehdotus. 
Kodinhoitajat pitivät tärkeänä, että taksinkuljettajalla säilyi vapaus muihin ajoihin 
myös saunapäivänä. 

Vanhusasiakkaat eivät olleet mukana suunnittelemassa itseään koskevaa toi-
mintaa. Asiakkaan asemaan ovat kiinnittäneet huomiota Pelttari ja Rouhiainen 
(1997, 113–114) arvioidessaan Kansallisen työelämän kehittämisprojekteja, joiden 
tavoitteena on ollut verkostoitumisen ja moniammatillisen yhteistyön lisääminen. 
He esittivät epäilyn, onko vaarana, että kehitettäessä verkostotyötä ja moniam-
matillista yhteistyötä todellinen käyttäjä, asiakas, unohtuu. Palveluja kehitetään 
asiakkaan parhaaksi ilman, että asiakas itse pääsee vaikuttamaan prosessiin. Yh-
teiskehittely (Victor & Boynton 1998), joka on uusin vasta kehittymässä oleva työn 
kehitystyyppi, vaatisi nimenomaan asiakkaan keskeistä roolia toiminnan kehittä-
misessä. Tällöin asiakas nousisi aidoksi toimijaksi ja palvelu tai tuote yhteiseksi 
toiminnan kohteeksi.

9.6 Uusi malli käytännössä

Olin seuraamassa saunotusta vajaa kolme kuukautta kehittämispalaverin jälkeen 
(21.10.1998). Pukuhuoneessa työskenteli KH5 ja pesuhuoneessa KH6. Saunan 
lämpötilaan oli kiinnitetty huomiota, ja lämpö oli laskettu 80 asteeseen. Haastat-
telin vanhuksia ja kodinhoitajia, videoin vanhusten odotustilaa ja tein päivästä 
kenttämuistiinpanot. Uusi saunotusmalli oli otettu käyttöön. Saunotuksessa nou-
datettiin sovittua saunotusjärjestystä: ensin olivat saunomassa omatoimiset palve-
lutalossa asuvat Iida ja Vieno, sen jälkeen Aliisa, Alma, Meeri, Reino, Aimo, Brita, 
Selma ja Anselmi. Edit, Emilia, Veikko ja Kalervo olivat sairaina eivätkä osallistu-
neet saunotukseen. Kodinhoitajat lähtivät ruokailemaan n. klo 11, vanhusten ruo-
kailu alkoi 11.20. Brita, Selma ja Anselmi saunoivat ruokailun jälkeen. Saunotuk-
sessa oli kerrallaan vain kaksi saunotettavaa. Viimeisten saunotettavien kotiinlähtö 
oli n. 12.30. Kodinhoitajat kuvasivat saunotusta.

KH6: Yritettiin Leenan kanssa pitää sillee, ettei siel oo kahta ihmistä enenpää, 
et sillai rauhallisesti otettiin, et kun yks on pesty, ni toinen tulee riisumaa (...) ja 



198

tällee. Ja sit semmone, et me pidettiin ruokatauko, mikä tuntuu itellensä (…) ei 
oo ollenkaan niin puhki ku, jos olis vaan eväät syöny (…) me otettiin se tossa 
ennen Britaa. Kolme jäi meiän ruokatauon jälkeen saunotettavks… mammat 
kävi ennen sitä syömäss (…) meiän täytyy pitää se, et (…) yks on siinä pesupu-
killa ja toine pesuhuonees (…) ja sitte, ku siin pääsee käymään syömässä ite, et 
pitää sen, et saa itellensä sen ajan siinä (…) jaksaa sitte taas.

KH5: On tää nyt ihan siedettävä... et se ei oo sellast hässäkkää ja sitte itse jaksaa 
paremmin ku pitää sen ruokatauon tossa... ja onhan se noiden asiakkaidenki 
kannalta, ei oo sellasta kiirettä… eikä sil taksikuskilkaa… ei niilläkää nyt sitte 
tai emmä nyt niiden ajoja tiedäkään, mut ei nyt ainakaa tänää ollu mitään sem-
mos kiirettä.

KH5: Tää systeemi on ihan hyvä, ninku sillo aikasemmin, ku me yritettiin ot-
taa kaikki enne ruokailua ni se oli kyl iha hölmölt tuntu semmonen, et se sen 
kiireen sitte... sekin vaikutti siihen, et ko täyty ninku sitte... että ne kerkes sitte 
syömään.

Vanhukset olivat tyytyväisiä saunapäivään. He eivät kokeneet, että saunotuksessa 
olisi tapahtunut muutoksia. 

Samanlaista se on ollu minun aikanani (…) sauna on hyvä (…) löyly on paras-
ta, tääl on hyvät löylyt (Reino).

Ei [muutoksia], kyl se on kauheen hyvä se sauna, ku ne on kaikki niin kauheen 
hyviä, kyl se on niin hyvä (…) kyllä ne nyt kaikki hoitaa, kyllä ne on kauheen 
ahkeria (Brita).

No, mitä, ei sen erikoisempaa ole, kyllä se hyvä on (Aimo).

Saunotustapahtuma sisällöltään ei ollut muuttunut vanhusten kannalta. Sauno-
tuksessa oli vain yksi henkilö kerrallaan, mutta tätä eivät vanhukset tuoneet haas-
tatteluissa esiin. Sovittu saunotussuunnitelma mahdollisti sen, että vanhuksilla oli 
tiedossa suunnilleen oman saunotusvuoron ajankohta. Yksi vanhus lähti ennen 
omaa vuoroaan tapaamaan tuttuaan vanhainkodille. 

Kodinhoitajan mukaan aivan tarkkaa saunotukseen pääsyn kellonaikaa ei van-
huksille ole tarpeen ollakaan. Aikataulu oli muotoutunut saunotusjärjestyksen, ei 
kellon mukaan.

KH5: Jos se ei pidä kuitenkaan, se aikataulu paikkaansa, ni sitten ne saattaa 
aatella, et miksei sinne päässykään siihen aikaan tai jotain semmosta.

Kahvia oli tarjolla vanhuksille ja vanhukset pitivät siitä. Keittiöhenkilökunta toi 
aamulla kahvia ja kakkua seurustelutilaan. Pukuhuoneessa työskentelevä kodin-
hoitaja tarjoili kahvia vanhuksille.
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Kahvihan on oikein vanhan ajan taktiikka, että ensiks saunaan ja sitten hyvä 
kahvi päälle (…) saunakahvi, sehän se on just joka virkistää, lopullisen työn 
tekee sitte se hyvä kahvi (Meeri).

Kyllä ne nyt on kaikki niin järjestetty, kun on kahvit ja kaikki (Brita).

Lepotila oli järjestetty vanhuksille, mutta sitä ei käytetty. 

Juu, mut täs ei oo aikaa [käyttää lepotilaa] (Reino).
Mie pelkään, ettei vain nuku (…) sitte se on yöstä pois, täytyy saada päiväl 
liikkuu koko päivän (Meeri). 

Malmilan yrittäjät olivat lahjoittaneet vanhainkodille television, joka oli sijoitettu 
seurustelutilaan. Yksi vanhainkodin asukas oli innokas television katsoja, mutta 
saunotukseen tulevia vanhuksia televisio ei kiinnostanut. 

Mie olen kyllästyny, ku mie oon yksinäinen, ni sit tulee niin paljo kattottuu, 
että mitä huonoja ohjelmia ei viitti kattoo, et panee mielellään telkkarin kiinni 
(Meeri).

No, juu, nyt ku tässä on televisoon, tääl on kyl niin kauheen hyvät kuvat, kun 
on uus (…) en mie paljo katso, en mie välittä (Brita).

Taksinkuljettajana oli tällä kertaa apulainen. Hän tiesi suunnilleen vanhusten 
haku- ja vientiajat. Päivä alkoi noin kello yhdeksältä ja viimeiset vanhukset vietäi-
siin kotiin n. 12.15. Kyseisenä päivänä viimeisten kotiinlähtö oli 12.30.

Taksinkuljettaja oli tyytyväinen:

Ei minkäänlaista moitetta, ei kiukuttele kukaan.

Harvoin on niin, että uusi toimintamalli saadaan kerralla toimivaksi. Usein sitä 
pitää arvioida ja kehittää edelleen. Niin kävi myös saunotuksen uudelle mallille. 
Aiemmin sovittua kotiin vientiä vasta klo 14 ei ollut toteutettu, vaan vanhukset 
vietiin kotiin entiseen tapaan joko heti saunotuksen tai ruokailun jälkeen. Kodin-
hoitajien vuorojen vaihtoa ruokailun jälkeen ei otettu käytäntöön, vaan kodinhoi-
tajat olivat korvanneet sen erilaisella toimintatavalla; pesuhuoneessa työskennellyt 
kodinhoitaja teki saunapäivänä lyhennetyn työpäivän (7.30–14.15). 

KH6: Nyt ku on yritetty järjestää sille, et se kuka saunottaa, on lyhkäsellä päi-
vällä... pääsee kahen aikoihin kotia.
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Alla ovat vielä taulukossa 9.7 saunapäivään tehdyt muutokset sekä niiden toteutu-
minen suunnitellussa tai muuntuneessa muodossa.

TAULUKKO 9.7 Saunotuksen toteutuminen kahden kuukauden kokeilujakson 
jälkeen

UUSI, SUUNNITELTU 
TOIMINTAMALLI

Toteutunut
suunnitelman 
mukaan

Toteutunut 
muuttuneessa 
muodossa

KOMMENTTEJA

1. Taksinkuljettaja tiesi 
saunotusjärjestyksen ja 
haki sen mukaisesti ensin 
kirkonkyläläiset, sitten 
ulkokyläläiset.

X

2. Kaikkien vanhusten kotiin 
vienti kello 14. X

Vanhainkodilla ruokailevien 
vanhusten kotiin vienti 
ruokailun jälkeen, muiden 
saunotuksen jälkeen. 

3. Kaksi vanhusta kerrallaan 
saunotuksessa (yksi 
pesuhuoneessa ja yksi 
pukuhuoneessa). 

X Rauhoitti saunotusta ja 
helpotti kodinhoitajien työtä.

4. Kodinhoitajien ruokatauko 
saunotuksen välillä.

X Helpotti kodinhoitajien työssä 
jaksamista.

5. Saunottajan vaihto 
ruokailun jälkeen.

X Saunottaja tekee lyhennetyn 
työpäivän (6 t 15 min).

6. Vanhusten saunotusjärjestys. X Toimi yhteisenä ajan 
hallinnan ja töiden 
organisoinnin välineenä eri 
osapuolille.

7. Joustoa saunotus-
järjestykseen niin, että kaksi 
kiireistä/väsyvää vanhusta 
haettiin ennen ulkokyläläisiä, 
jotta heidät voitaisiin viedä 
kotiin heti ulkokyläläisten 
tulon jälkeen. Yksi rivitalon 
vanhus (Anselmi) voisi olla 
kävijämäärien mukaan joko 
aamu- tai iltapäiväryhmässä.

X

Jousto toteutunut. 
Saunotettavien ryhmä ei ole 
aina sama, sillä kaksi vanhusta 
saunoo vain joka toinen 
viikko ja välillä vanhuksia jää 
pois saunotuksesta sairauden 
takia.

8. Lepopaikka, jossa vanhukset 
voivat levähtää. X

Seurustelutilasta oli erotettu 
särmeillä lepotila, jossa oli 
sänky, lavuaari ja pöytä.

9. Kahvitarjoilu vanhuksille. X Kahvitarjoilu oli järjestetty 
seurustelutilaan.
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Käytäntö kahden kuukauden aikana oli jo hionut toimintaa. Taksinkuljettajal-
la säilyi mahdollisuus ajaa muita ajoja ja hoitaa myös saunotettavien vanhusten 
pankki- ja kauppa-asioita kuljetusten välillä. Seurustelutilaa, jossa oli lepotila ja 
televisio, pyrittiin ottamaan käyttöön. Kahvitarjoilu oli aluksi aulassa, mutta siir-
rettiin myöhemmin seurustelutilaan. Kodinhoitajat pyrkivät saamaan seurustelu-
tilasta vanhusten yhteisen rauhallisen kohtaamispaikan, ja siellä tarjoiltiin myös 
mehu saunan jälkeen. Kiireiset saunotettavat, Reino ja Aliisa, eivät kuitenkaan seu-
rantapäivänä halunneet juoda kahvia seurustelutilassa, vaan he siirtyivät aulaan 
odottamaan taksin tuloa. 

9.7 Tulosten yhteenvetoa ja tulkintaa 

Kiire rakentui lähihistoriasta muotoutuneiden toimintatapojen ja muuttuneen 
kohteen ristiriitojen ilmentymänä. Vanhukset olivat huonokuntoisempia, tarvit-
sivat enemmän apua saunotuksessa ja myös määrällisesti heitä oli enemmän kuin 
aikaisemmin. Kodinhoitajat pyrkivät kuitenkin ylläpitämään vanhaa toimintata-
paa, jonka mukaan kaikki vanhukset oli saunotettu ennen ruokailua. He joutuivat 
ottamaan useita vanhuksia yhtä aikaa saunaan, ja tämä oli kodinhoitajille rasitta-
vaa. Epätietoisuus taksin tuloajoista ja kodinhoitajien pyrkimys saada ennen ruo-
kailua kotiin vietävät vanhukset saunotettua ennen taksin tuloa aiheutti kiirettä. 
Kodinhoitajat valittivat kiirettä, väsymystä ja päänsärkyä. Vanhuksilla oli tärkeänä 
normina taksi, jonka ei sallittu odottavan. Osa vanhuksista oli niin huonokuntoi-
sia, että saunapäivä oli heille melkoinen rasitus ja he halusivat nopeasti kotiin. 

Kodinhoitajat aloittivat saunapäivän kehittämisen vanhusten kiireen näkökul-
masta. He tekivät yhdessä taksinkuljettajan kanssa saunotussuunnitelman, jossa 
saunotus hahmotettiin eri osapuolten yhteistyönä ja jossa huomioitiin myös ko-
dinhoitajien hyvinvointi. Saunotussuunnitelmasta keskusteltiin vanhusten kanssa 
ja he hyväksyivät sen. Uusi saunotussuunnitelma mahdollisti kodinhoitajille ruo-
kailutauon, mikä oli tärkeää kodinhoitajien oman jaksamisen kannalta. Heidän kii-
rettään ja työssä jaksamistaan helpotti myös se, että nyt oli mahdollista ottaa vain 
kaksi vanhusta kerrallaan saunotukseen. Uusi saunotussuunnitelma auttoi myös 
taksin työtä, sillä hän tiesi suunnilleen vanhusten kotiinvientiajat. Myös vanhukset 
tiesivät suunnilleen saunotusajat, ja esimerkiksi yksi vanhuksista meni tapaamaan 
tuttuaan vanhainkodille ennen omaa saunavuoroaan. Hänen saunotuksensa oli 
ruokailun jälkeen. Myöhemmin malliin tehtiin korjauksia. Saunottajan vaihto 
ruokailun jälkeen ei ollut toimiva ratkaisu, ja se korvattiin niin, että pesutilassa 
työskentelevä teki saunapäivänä lyhennetyn työpäivän. Vanhusten kotiinkuljetus 
klo 14 ei myöskään ollut toimiva ratkaisu, vaan siinä palattiin vanhaan käytäntöön 
eli vanhukset vietiin kotiin joko heti saunotuksen tai sitten ruokailun jälkeen.

Arvioin saunotuksen kehittämistä ensin ekspansiivisen oppimisen syklimallin 
pohjalta. Tämän jälkeen pohdin yhteisen ajanhallinnan välineen kehittämistä ja 
sen merkitystä kiireen haltuunotossa. Lopuksi arvioin kehittämistyötä työn kehi-
tystyyppien pohjalta. 



202

Ekspansiivisen oppimisen syklimalli saunapäivän kehittämisessä

Olen aiemmin luvussa kolme esitellyt ekspansiivisen oppimisen syklimallin (kuvio 
3.6 s. 46). Ekspansiivisessa oppimisessa lähtökohtana on ajatus, että opittava uusi 
on jotain sellaista uutta, jota vielä ei ole olemassa vaan joka löytyy yhteisen oppi-
misen kautta. 

Saunotuksessa oli syklin alkuvaiheessa vallalla jo pitkään käytössä ollut toi-
mintatapa (sisäistynyt toimintamalli), joka alkoi tuottaa erilaisia häiriöitä (kiire, 
kodinhoitajien väsyminen, päänsärky). Kyseessä oli ensimmäisen asteen ristiriidan 
ilmentymä, joka usein koetaan epämääräisenä tyytymättömyytenä, tarvetilana. 
Tällöin ei vielä ole selkeää kuvaa siitä, miten tilanteeseen voitaisiin tarttua ja miten 
sitä voitaisiin muuttaa. 

Seuraavassa vaiheessa (kaksoissidos, ks. kuvio 3.6) tilanne kärjistyi ja ongelmat 
voimistuivat. Saunotuksessa tämä vaihe oli tutkimuksemme alussa, jolloin sauna-
päivän kiire ja siihen liittyvät ongelmat tuotiin esille eri yhteyksissä. Saunapäivän 
analyysi osoitti, että toiminnasta voitiin löytää työn muuttumiseen liittyviä, histo-
riallisesti muodostuneita ristiriitoja (ks. kuvio 9.3). Pääsy kaksoissidoksesta vaatii 
uuden suunnan löytymistä. Aineistopalaveri, jossa käsittelimme yhdessä kaikkien 
väestövastuutiimien kanssa saunapäivän kiirettä, toimi tällaisena ponnahduslau-
tana ja antoi kodinhoitajille suuntaa lähteä itse kehittämään saunapäivää. Tässä 
vaiheessa muutoksen haku voimistui ja se sai hallitsevan aseman kodinhoitajien 
suunnitellessa yhdessä taksinkuljettajan kanssa uutta toimintamallia. Uuden mal-
lin vakiinnuttamisen yhteydessä toimintaa vielä muutettiin.

Ekspansiivisessa oppimisessa kriteerinä pidetään sitä, että uusi toimintamalli 
ei ole vain sarja erillisiä korjauksia, vaan siinä hahmotetaan toiminnan kohde ja 
motiivi entistä laajempana. Tähän toiminnan kohteen uudelleenhahmottamiseen 
perustuu uuden toiminnan motivoiva voima. (Engeström 1995, 90.) Oliko sauno-
tuksen kehittäminen vain häiriön korjaamista vai tapahtuiko kehittämisprosessis-
sa myös ekspansiota? 

Saunotuksessa ratkaistiin historiallisesti muotoutunutta toisen asteen risti-
riitaa, ja toiminnan kohde laajeni vanhusten saunotuksesta moniammatillisen 
yhteistyön kehittämiseen taksinkuljettajan ja keittiöhenkilöstön kanssa. Uuden 
toimintamallin suunnittelussa tapahtui uudenlaista yhteistyön opettelua. Kodin-
hoitajat saivat oppimiskokemuksen yhteistyön laajentamisesta ja yhteisen suunni-
telman luomisesta kiireen hallintaan. 

Ekspansiivisen oppimisen käsite liittyy koko toimintajärjestelmätason muu-
toksiin. Saunapäivän kehittämisessä ratkaistiin kodinhoitajien toiminnan yksit-
täistä häiriötä, saunapäivän kiirettä. Kehittäminen noudatti ekspansiivisen syklin 
vaiheita, ja siinä luotiin ratkaisu yhteen kodinhoitajien kiireongelmaan, mutta sillä 
ei ollut suoranaisia vaikutuksia kodinhoitajien muuhun toimintaan. Oppimisko-
kemuksena se voi kuitenkin myöhemmin laajentua kehittämistoiminnaksi myös 
muille alueille.
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Saunotussuunnitelma – moniäänisesti luotu yhteinen ajan hallinnan 
väline

Kiireen haltuunotossa kehitettiin siis yhteinen saunotussuunnitelma, artefakti, jos-
ta muodostui eri osapuolille ajanhallinnan väline. Kehittämispalaveriin osallistuivat 
kodinhoitajien ja vanhustyön johtajan lisäksi taksinkuljettaja ja allekirjoittanut tut-
kijana. Sekä taksinkuljettajalla että kodinhoitajilla oli omat toimintatapansa ja oma 
toimintaympäristönsä, mutta aiemmin ei ollut keskusteltu yhdessä saunotuksesta yh-
teisenä tehtävänä. Palaverissa nämä erilaiset ajatusmaailmat kohtasivat ja eri intressi-
en näkökulmien pohjalta luotiin uusi suunnitelma. Tällaista intressien ja näkökulmi-
en moninaisuutta kutsutaan kehittävässä työntutkimuksessa moniäänisyydeksi. 

Moniäänisyys voi olla sekä ongelmien että innovaatioiden lähde, se sisältää sekä 
pirstaloitumisen riskin että uusia yhdistelmiä luovan hedelmällisen vuoropuhelun 
mahdollisuuden. Ääni ilmentää aina puhujan näkökulmaa, mutta sen taustalla on 
yhteisön sosiaalinen kieli, joka ilmentää historiallisesti kehittyneitä kulttuurisia 
malleja. (R. Engeström 1999; Y. Engeström 1995, 48–51.) Saunotuksen kehittä-
mispalaverissa näytti siltä, että kodinhoitajat hyväksyivät helposti taksinkuljetta-
jan suunnitelman jatkokehittelyn pohjaksi, vaikka olivat hetkeä aiemmin torju-
neet sen omana ehdotuksenaan. He näyttivät ymmärtävän taksinkuljettajan työn 
luonteen ja halusivat luoda suunnitelman niin, että se mahdollisimman vähän 
häiritsisi taksikuljettajan työtä. Taksinkuljettajan ääni oli tilanteessa vahva, vaikka 
hän edusti yksinään omaa työtään. Kodinhoitajien äänet heijastivat mielestäni vas-
tuurationaalisuuden sosiaalista kieltä. Kodinhoitajat pyrkivät omaa toimintaansa 
kehittäessään huomioimaan taksinkuljettajan arjen ja hänen työnsä ja olivat val-
miit suunnittelemaan toimintaa tältä pohjalta.

Saunapäivän kehittämisessä kodinhoitajat, vanhustyön johtaja ja taksinkuljet-
taja loivat siis yhteisen suunnitelman kiireen hallintaan. Suunnitelma paperilla ja 
ajatuksissa on vasta luonnos erilaisesta toiminnasta. Toiminnassa uusi suunnitel-
ma koetellaan ja vasta tällöin suunnitelmasta voi muodostua – tai olla muodostu-
matta – aito toiminnan väline (Beguin 2003). 

Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen metodologiassa välineellä 
on keskeinen merkitys. Vygotskyn (1978) mukaan työkalujen ja merkkien avulla 
ihminen vaikuttaa työn kohteeseen ja muuttaa sitä sekä samalla itseään. Suunni-
tellessaan, kehittäessään ja käyttäessään välineitä myös ihmisen tietoisuus ja oppi-
minen muuttuvat. Välineet muodostuvat sekä työn aikaansaamisen välineiksi että 
ajattelun ja oppimisen välineiksi. 

Yhteiset sopimukset ovat yhteistyön välineitä. Anne Puonti (2004a) tutki ta-
lousrikostutkijoiden ja viranomaisten yhteistyötä, ja erotti yhteistyön välineinä 
vertikaaliset ja horisontaaliset välineet. Vertikaaliset yhteistyön välineet liittyivät 
organisaation hierarkiaan ja organisaation sisäiseen toimintaan. Ne pyrkivät var-
mistamaan yhdenmukaiset toimintatavat organisaation sisällä. Horisontaaliset 
välineet liittyivät organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja niiden avulla voitiin 
ylittää organisaatioiden välisiä rajoja. Saunotussuunnitelma oli tällainen organi-
saatiorajojen yli menevä horisontaalinen yhteistyön ja ajanhallinnan väline.

Yhteistyö ja varsinkin horisontaalinen yhteistyö vaatii yhteistä ymmärrystä 
ajoituksesta ja ajoituksen synkronoinnista. Ajallista synkronointia tarvittiin ko-
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dinhoitajien ja taksinkuljettajan samoin kuin keittiöhenkilökunnan töiden yh-
teensovittamisessa. Bardram (2000, 163–165) määrittelee ajallisen koordinoinnin 
yhteistyöksi, jossa tarvittavat erilliset toiminnot tapahtuvat sovittuun aikaan sekä 
suhteessa oman toiminnan muihin vaiheisiin että suhteessa naapuritoimintoihin. 
Hänen mukaansa koordinointi tarvitsee onnistuakseen suunnitelman, artefaktin. 
Uusi saunotussuunnitelma oli tällainen artefakti, josta myöhemmin toiminnassa 
muodostui ajallisen koordinoinnin väline. 

Saunapäivän kehittämisessä ei käytetty tarkkaa ajanmäärittelyä, vaan aika mää-
rittyi tehtävien mukaan. Saunotuksen aloituksessa tuli esiin kellonaika, mutta se-
kään ei ollut aivan tarkka, vaan saunotus alkoi noin kello yhdeksän. Vanhusten 
kotoa hakemiseen, saunotukseen ja vanhusten kotiin vientiin ei liitetty kellon-
aikaa, vaan sovittu asiakasjärjestys palveli toiminnan koordinoijana sekä taksin-
kuljettajalle että kodinhoitajille. Ainoa tarkempi toimintaa ohjaava kellonaika oli 
ruokailun aloittaminen kello 11.30. Tällainen ajankäyttö kuvastaa syklistä aika-
käsitystä, joka vahvimmin liittyy käsityömäiseen työhön. Syklinen aika tarkoittaa 
arkielämään liittyvää prosessinomaista ja tehtäväsuuntautunutta ajankäyttöä, jos-
sa digitaalinen kellonaika ei määritä toimintaa (Davies 1989, 19, ks. myös Thomp-
son 1996, 162). Syklisessä ajassa työt määrittävät ajankäyttöä eikä aika työntekoa 
(Frykman & Löfgren 1986, 23; Julkunen 1989, 11). Davies (1989) kutsuu syklistä 
aikaa todellisuuden ajaksi erotuksena kulttuurissamme yleisesti vallitsevasta line-
aarisesta ajasta. Lineaarinen aika liittyy länsimaisen teollisen palkkayhteiskunnan 
syntyyn, jolloin aika ja tehokas ajankäyttö alkoivat vähitellen liittyä työn tekoon ja 
tuotannon tehostamiseen. Lineaarista aikaa kuvaavat tarkat aikataulut, määräajat 
ja toiminnan tehokkuus (Zerubavel 1981). 
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Saunapäivän kehittämisen yhteys työn kehitystyyppeihin

Luvussa 8 esitin kodinhoitajien kiireestä selviytymisen keinot nelikentän muo-
dossa. Olen sijoittanut nelikenttään saunapäivän kehittämisen kiireen hallinnan 
keinona (kuvio 9.7).

KUVIO 9.7 Kiireen hallinnan keinojen nelikenttä

Saunapäivän kehittäminen sijoittuu kiireen hallinnan keinojen nelikentässä ylös 
oikealle eli yhteistoiminnalliseen ja toimintaa muuttamaan pyrkivään kenttään. 
Kehittäminen muistutti kevyttuotantoon (Womack, Jones & Roos 1990; Womack 
& Jones 1996) tai kuten Victor ja Boynton (1998) sitä kutsuvat, prosessien kehittä-
miseen liittyvää laatupiiritoimintaa: työprosessi tehtiin näkyväksi eri toimijoille ja 
eri osapuolet tulivat mukaan kehittämiseen. Kodinhoitajat olivat aiemmin kehittä-
neet toimintaansa lähinnä organisoimalla töitä keskenään uudelleen. Saunapäivän 
kehittäminen merkitsi oman toiminnan rajan ylitystä. Saunotussuunnitelmaa voi 
verrata tuotannolliseen standardiin: siinä kehitettiin uutta toimintatapaa, stan-
dardia, jonka tavoitteena oli rauhoittaa saunapäivää ja saada työhön liittyvä kiire 
yhteisesti hallintaan. Se toi yhteiseen keskusteluun keittiöhenkilökunnan ja taksin-
kuljettajan työn niiltä osin kun tämä sivusi kodinhoitajien saunapäivää. 

Kehittämisessä oli siis nähtävissä suuntausta jälkitayloristisiin uusiin organi-
saatiomuotoihin, prosessien kehittämiseen. Itseohjautuvana ryhmänä toimiessaan 
kodinhoitajien toiminnan kohde olivat asiakkaat, töiden organisointi sekä asia-
kaskäynneistä ja niiden sisällöistä päättäminen. Kodinhoitajat voivat keskenään 
päättää ja sopia asiakkaiden hoidosta. Uudet organisaatiomuodot laajentavat työn 
kohdetta oman työn ja yhteistyön kehittämiseen. Kehittämistoimintaan tuli mu-
kaan taksinkuljettaja, ja myös keittiöhenkilökunta osallistui uudella tavalla van-
husten saunapäivään. Kehittäminen linkittyi koko saunotusprosessiin, jolloin tar-
vittiin myös muita toimijoita. 

Uusille organisaatiomuodoille on tyypillistä, että ajanhallinnan jännite syntyy 
tuotantoajan ja kehittämisajan yhteensovittamisessa. Tuotantoajan ja kehittämis-

Nykyistä toiminta-
tapaa ylläpitävät
kiireestä selviytymisen
keinot

Nykyistä toimintatapaa 
muuttamaan pyrkivät 
kiireestä selviytymisen
keinot

Yksilölliset kiireestä
selviytymisen keinot

Yhteisölliset kiireestä
selviytymisen keinot

Saunotuksen
kehittäminen
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ajan yhteensovittamisessa luodaan yhdessä uusia standardeja ja samalla uutta nor-
maaliaikaa (ks. kuvio 3.4, s. 43). Tämä jännite ajan löytymisessä kehittämistyölle 
näkyi myös Malmilan kodinhoitajien työssä. Malmilassa työllistetyt työntekijät 
toivat aina välillä helpotusta työhön ja mahdollisuutta käyttää enemmän aikaa 
”pähkäilyyn”.

KH4: Ni, ku meil on nyt aikaa ninku pähkäillä tavallaan, ku voi jonku verran 
istahtaa ja olla nokakkain täs ninku. Ni ajatusten vaihto on ninku ihan toista… 
mitä täs lennos sillo huudettiin vaan… ja useampi ku miettii ni kylhä se... on 
aikaa kehitellä, et on täst ollu meille hyötyyki täst, ku on pikkase ninku... ei 
nyt sanota luppoaikaa mutta... tarviihan sitäki... eihä nää asiat muuta mikskää, 
jos niit vaan… vauhti on paha, eikä joua aattelemaan niit asioita, mut täs ku 
rupee istuun, et miks me täs istutaakaa... ni aijaa, tänhän vois tehdä näin. (KH4 
22.10.99.)

Victor ja Boynton (1998, 7) kutsuvat siirtymää käsityöstä massatuotantoon, pro-
sessien kehittämiseen ja massaräätälöintiin ”oikeaksi poluksi” (the right path). He 
luovat kuvaa melko kokonaisvaltaisesta ja deterministisestä siirtymästä vaiheesta 
toiseen. Oma aineistoni kotipalvelutyöstä osoittaa, että siirtymä ei suinkaan ole 
selkeä, vaan samaan aikaan voi työstä löytää ilmentymiä eri työtyypeistä. Mal-
milan kotipalvelussa oli nähtävissä käsityömäistä työtä, joskin työ oli sisällöltään 
muuttunut paljolti rationalisoiduksi työksi ja toisaalta työtä organisoi itseohjautu-
va kodinhoitajaryhmä. Työhön oli mahdollisesti avautumassa vielä neljäs työtyyp-
pi, prosessien kehittäminen. 

Etsin tässä luvussa vastausta tutkimuskysymykseen 4: onko mahdollista kehit-
tää yhteisöllisiä kiireen hallinnan välineitä? 

Tulokset osoittavat, että yhteisöllisiä kiireen hallinnan välineitä on mahdollista 
kehittää. Verkostoituneessa toiminnassa tarvitaan toimijoiden välisiä, rajoja ylittä-
viä yhteisiä sopimuksia kiireen hallinnasta. Kiireen hallinnan yhteisöllinen kehit-
täminen on samalla koko työtoiminnan kehittämistä. 

9.8 Epilogi – saunotuksen edelleen kehittäminen

Kodinhoitajat kokivat ongelmaksi sen, että heillä ei ollut työssään tarpeeksi aikaa 
seurustella vanhusten kanssa. He tunnistivat vanhusten yksinäisyyden ja tiesivät, 
että joidenkin vanhusten luona kävi vapaaehtoistyöntekijä. Kodinhoitajat eivät 
tunteneet vapaaehtoistyöntekijöitä eivätkä tarkkaan tienneet, mitä vapaaehtois-
työntekijät vanhusten luona tekivät. Yhteistyötä näiden vapaaehtoistyöntekijöiden 
kanssa haluttiin kehittää. Mukaan yhteistyöhön tulivat myös terveydenhoitajat, 
jotka tekivät kotisairaanhoidon käyntejä samojen vanhusten luona. Ajatuksena oli 
myös se, että vapaaehtoistyöntekijät ystävinä toimiessaan tutustuisivat sosiaali- ja 
terveystoimen vanhustyöhön niiden tulevina käyttäjinä. He voisivat olla myös ide-
oimassa ja kehittämässä tulevaisuuden vanhustyötä. Kodinhoitajat ja kotisairaan-
hoitajat puolestaan tutustuisivat tuleviin asiakkaisiin.
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KH6: Me mietittiin sitä, et mikä se sitte sais ninku pitämään nää vanhukset 
ninku täs näin, ni mä sanoi, et eihä se ol mikään muu, ku et ne kaipaa seuraa, 
juttuseuraa, ja sitte et vois lukee jotain lehtii tai näin, ni varmaan ne ninku 
viihtys sillä lail, mut ne kaipaa sen seuran, että niil ninku kysellään ja muuta 
tälleen, et se olis hirveen tärkee (…) et ei ne sitte, ei ne malta ninku sitte, siihe 
iteksensä tulla ja ootella ja muuta, se on vähän sillee, et se on parempi, et siin 
on joku haastattamassa ja muuta. (30.09.1999.)

Yhtenä tämän uudenlaisen toiminnan muotona oli vapaaehtoistyöntekijöiden 
ottaminen mukaan saunotukseen. Kodinhoitajat kokivat, että pukuhuoneessa 
työskentelevälle kodinhoitajalle ei jäänyt tarpeeksi aikaa seurusteluun ja kahvin 
tarjoiluun. Asiasta keskusteltiin vapaaehtoistyöntekijöiden, kodinhoitajien ja ter-
veydenhoitajien yhteisessä palaverissa helmikuussa 2000. Siellä syntyi ajatus, että 
vapaaehtoistyöntekijät pareittain vastaisivat kahvituksesta ja seurustelusta van-
husten kanssa. Sovittiin myös, että vanhainkodin asukkaita kutsuttaisiin mukaan 
ja saunotusaamusta tulisi yhteinen tapaaminen vanhainkodin asukkaiden ja sau-
notettavien kesken. Ohjelmassa olisi keskustelua, kahvinjuontia ja lehtien lukua. 
Palaverissa sovittiin kevään kahvitusvuoroista. Tällainen kehittämistyön jatkami-
nen viittaa siihen, että prosessien kehittäminen ja kenties yhteiskehittelykin ovat 
avautumassa uusina historiallisina mahdollisuuksina kotipalvelussa.
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10 Tulosten yhteenvetoa ja pohdintaa

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kiirettä kotipalvelutyössä. Tässä yh-
teenvetoluvussa esitän ensin tutkimuksen tulokset ja sen jälkeen tuon esiin tutki-
mustulosten herättämiä ajatuksia. Luvun lopussa pohdin kotipalvelutyön lähike-
hitystä. Esittelen tarkemmin yhden mahdollisen tulevaisuuden kehityssuunnan, 
yhteiskehittelyn, ja arvioin, mitä sen toteutuminen merkitsisi kotipalvelussa. Poh-
din myös sitä, minkälaisia näyttäisivät olevan tutkimusten pohjalta kotipalvelun 
tulevaisuuden asiakkaat ja työntekijät. 

10.1 Tutkimustulosten yhteenvetoa

Tutkin luvussa 5 kotipalvelutyön muutosta Suomessa ja luvussa 6 kotipalvelun 
muutosta Malmilassa. Katsaus kotipalvelutyön muutokseen Suomessa osoitti, että 
kotipalvelutyö oli muuttunut 1930-luvun käsityömäisestä työstä 1990-luvun lo-
pulla yhä enemmän rationalisoiduksi, massatuotantotyyppiseksi työksi. Asiakas-
kunta oli muuttunut lapsiperheistä valtaosaltaan vanhusasiakkaiksi. Työn sisältöä 
oli tukipalveluin rationalisoitu, ja työhön oli tullut lisää hoidollisia elementtejä. 
Kodinhoitajalla oli päivässä useita asiakaskäyntejä, ja palvelujen kohdentamisen 
seurauksena asiakkaat olivat valtaosaltaan iäkkäitä ja huonokuntoisia vanhuksia. 
Työvuorolista siinä määriteltyine asiakaskäynteineen oli työnantajan laatima, nor-
matiivisen ajan määrittäjä. Asiakaskohtainen käyntiaika määrittyi työvuorolistan 
ja asiakaskäyntiin kuuluvien työtehtävien mukaan. Mikäli kodinhoitajaryhmä 
toimi humanisoidun työn mukaisena itseohjautuvana työryhmänä, sillä oli pa-
remmat mahdollisuudet vaikuttaa työnjakoon ja asiakaskäynteihin käytettävään 
aikaan. Löysin myös viitteitä uusista jälkitayloristisista organisaatiomuodoista, 
mutta vallitsevia työn kehitystyyppejä olivat rationalisoitu ja humanisoitu työ. 

Malmilan paikallishistoria osoitti, että työssä oli tapahtunut samansuuntainen 
muutos kuin koko maassa: työ oli muuttunut sisällöltään paljolti rationalisoiduksi 
työksi. Asiakaskäyntejä kuvattiin ”hyppykäynteinä.” Malmilassa kodinhoitajaryhmä 
toimi humanisoidun työn mukaisena itseohjautuvana ryhmänä. Esimies ei laatinut 
päivittäistä työlistaa, vaan kodinhoitajat organisoivat itse työnsä, sopivat asiakas-
käynneistä ja hoitivat keskenään työnjaon. Kodinhoitajaryhmä sopi asiakaskäyntien 
muutoksista ja lisäsi tarvittaessa käyntejä asiakkaiden luona. Johtaja ja johtajuus 
olivat aktiivisemmin mukana kehittämisprojektien aikana, mutta arjen töissä ko-
dinhoitajat olivat oppineet selviytymään itsenäisesti organisoimalla töitä uudelleen. 
Malmilan kodinhoitajien työn historiallista kehitysvaihetta voi kuvata rationaa-
lis-humanisoituna työnä, jossa oli mukana myös käsityömäisen työn piirteitä. Ko-
dinhoitajien työn käsityömäisyys tuli esiin työn dokumentoimattomuutena, tieto 
asiakkaista ja suoritettavista tehtävistä oli kodinhoitajien muistissa. Hoito- ja pal-
velusuunnitelmia tehtiin, mutta niiden päivittämistä vasta opiskeltiin. Työnjakoa 
tehtiin päivittäin, vaikka oli olemassa viikoittainen työlista. Työlistassa huomioitiin 
vakioasiakkaat, mutta työlistaan tuli usein muutoksia vakioasiakkaiden muuntuvi-
en tarpeiden, kodinhoitajien vapaapäivien ja uusien asiakkaiden takia. Töiden orga-
nisointia ja siihen liittyvää ajanhallintaa jouduttiin aina uudelleen sopimaan. 
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Jokainen kodinhoitaja aikataulutti itse työnsä asiakaskäyntien sisältöjen ja käy-
tettävissä olevan ajan mukaan ja loi työtehtävän tekemiseen tarvittavaa aikaa jat-
kuvasti. Työt tulivat kodinhoitajaryhmälle esimiehen kautta, ja esimieheltä tuleva 
asiakkaiden kokonaismäärä suhteessa työntekijöiden määrään loi puitteet norma-
tiivisen ajan määrittymiselle. 

Minkälaista oli Malmilan kodinhoitajien kiire?

Tämä yhteenveto pohjaa luvun 7 ja luvun 9 tuloksiin. Luvussa 7 tutkin, miten 
Malmilan kodinhoitajat kuvasivat kiirettä työssään. Luvussa 9 erittelin vanhusten 
saunapäivään liittyvän kiireen.

Katsaus historiaan osoitti, että kodinhoitajien asiakaskäyntien määrät olivat 
voimakkaasti nousseet 1990-luvulla. Tämän kehityksen taustalla oli työn kohteen, 
kotona asuvien vanhusasiakkaiden heikkenevä kunto ja tähän kodinhoitajat vasta-
sivat lisäämällä asiakaskäyntien määrää. Kiirettä oli arkipäivinä, mutta kärjistetty-
nä kiire tuli esiin viikonlopputyössä, jossa kiirettä kuvattiin jatkuvana.

Viikonlopputyön kiireen taustalla oli kasvavan asiakaskunnan (asiakkaita oli vii-
konloppuna 41–60) ja työnjaon (yksi kodinhoitaja) ristiriita. Toinen ristiriita oli 
suuren asiakasmäärän ja työtä ohjaavan aikataulutuksen eli toimintajärjestelmän 
sääntöjen välillä: kodinhoitajan piti ehtiä hoitaa kaikki aamuasiakkaat (11–15 asi-
akasta) ennen ruoka-ajon alkua (klo 10.30). Ruoka-ajon ajankohdan määritti keit-
tiön toiminta. Ruoka-ajo kesti asiakasmääristä riippuen kolmesta neljään tuntia. 
Sinä aikana kodinhoitaja vei ruoan 22–28 asiakkaalle. Tämän jälkeen kodinhoitaja 
hoiti samat aamuasiakkaat uudelleen ja antoi myös iltalääkkeet, sillä viikonloppu-
na ei ollut iltavuoroa. 

Arkipäivänä esiintyvä kiire oli ajoittaista kiirettä erotuksena viikonlopputyön 
jatkuvaksi kuvatusta kiireestä. Nimesin kiireen sen mukaan, oliko kiire ennakoi-
maton, yllättäen tuleva vai oliko se tiedossa oleva. Esimerkkinä ennakoimattomas-
ta kiireestä esitin tapauksen, jossa vanhus oli kaatunut kotonaan, ja yksin iltavuo-
rossa työskentelevä kodinhoitaja kävi illan aikana ”useamman kerran” vanhuksen 
luona. Hän hoiti kaikki iltavuoron asiakkaat. Iltavuorossa kodinhoitajalla oli yh-
teensä 16 asiakasta ja hän teki heidän luokseen 21 asiakaskäyntiä. Hänen piti illan 
aikana ”koko ajan pikkusen tahtia lisätä”, sillä kaikkien asiakkaiden luona piti käy-
dä ja hän halusi käydä kaatuneen vanhuksen luona uudelleen. Kodinhoitaja kuvasi 
tilannetta jännitteisenä epätietoisuutena: hän olisi halunnut toimittaa vanhuksen 
sairaalaan, mutta vanhus ei halunnut. Huonokuntoisten asiakkaiden hoidossa tä-
mäntyyppisen kiireen voi olettaa lisääntyvän tulevaisuudessa. 

Kodinhoitajien työssä tuli myös esiin tiedossa oleva kiire, jonka aiheutti esi-
merkiksi palaveri tai koulutustilaisuus. Kahden tunnin koulutus tai palaveri mer-
kitsi sitä, että käytössä oli kaksi tuntia vähemmän aikaa asiakastyöhön. Kaikki asi-
akkaat tarvitsivat perushoivan, ja tämän toteuttaminen tihennetyssä aikataulussa 
aiheutti kiirettä. Tämä osoitti myös sen, että palaverit eivät vielä olleet löytäneet 
omaa paikkaansa kodinhoitajien perustyössä, vaan ne olivat edelleen ikään kuin 
häiriöitä varsinaiseen työhön ja aiheuttivat näin kiirettä.

Saunapäivän kiireen taustalla oli kaksi toimintaan rakentunutta ristiriitaa. En-
simmäinen niistä oli toiminnan kohteen ja ajankäytön sääntöjen välinen ristiriita. 
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Saunotettavien vanhusten määrä oli lisääntynyt, ja he tarvitsivat enemmän apua 
saunotuksessa kuin aiemmin. Ristiriita syntyi tilanteessa, jossa kodinhoitajat pyr-
kivät vanhan toimintamallin mukaisesti saamaan kaikki vanhukset saunotetuik-
si ennen ruokailun alkua klo 11.30. Toinen ristiriita vaikutti työnjaon ja kohteen 
välillä. Taksinkuljettaja toi vanhuksia saunomaan, mutta hänen kanssaan ei ollut 
sovittu, missä järjestyksessä ja mihin aikaan hän toi vanhukset. Hänellä saattoi 
olla muita ajoja saunotusajojen välillä. Saunotuksessa oli kaksi kodinhoitajaa, ja 
työskentely pesuhuoneessa oli huomattavasti raskaampaa kuin pukuhuoneessa. 
Lounasaika oli keittiön arkeen rakennettu normi, joka määritti voimakkaasti ko-
dinhoitajien työtä. Nämä olivat saunotukseen liittyviä ristiriitoja, jotka ilmenivät 
kodinhoitajien työssä eri tavoin. Kodinhoitajat ottivat saunotukseen samaan ai-
kaan neljäkin vanhusta, jotta kaikki vanhukset olisi ehditty saunottaa ennen ruo-
kailua. Monen vanhuksen yhtäjaksoinen saunottaminen uuvutti, ja saunapäivän 
jälkeen kodinhoitajat valittivat päänsärkyä. Joillakin vanhuksilla oli kiire, ja van-
husten kiire hämmensi kodinhoitajia. Osa vanhuksista väsyi saunotuksessa ja ha-
lusi nopeasti kotiin, joillakin vanhuksilla oli kiire asioille. Taksi merkitsi vanhuk-
sille tärkeää normia; taksin ei haluttu odottavan ja siksi osa vanhuksista kiirehti 
saunassa, söi nopeasti ja meni odottamaan taksia – osa tuulikaappiin ulkovaatteet 
päällä. Epätietoisuus taksin tuloajoista vaikutti sekä vanhusten että kodinhoitajien 
kiireeseen. 

Ajanhallintaan vaikutti myös asiakaskunnan huonokuntoisuus ja siitä synty-
vä aikataulutusten päivittäinen uudelleensuunnittelu ja aikatauluista sopiminen. 
Yksittäisen asiakkaan luona käytettävä aika jäi aina kodinhoitajan ratkaistavaksi 
samalla, kun hänen piti jakaa käytössä oleva loppuaika kaikille asiakkailleen. 

Miten kodinhoitajat selviytyivät kiireestä?

Aikaisemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kiireeseen reagoidaan useim-
miten yksilöllisesti, esimerkiksi pidentämällä työpäivää. Esittelen seuraavaksi tut-
kimukseni tuloksia luvusta 8, jossa tutkin kodinhoitajien kiireestä selviytymisen 
keinoja. Nämä keinot kuvastivat kodinhoitajien kiireen hallintaa sopeutumalla 
toimintaan (luku 8) ja muuttamalla toimintaa (luku 9). 

1. Kiireen hallinta sopeutumalla toimintaan 

Kodinhoitajilla oli käytössä erilaisia kiireestä selviytymisen keinoja. Nimesin seit-
semän erilaista kiireestä selviytymisen keinoa. 

Aikakurin ylläpitäminen merkitsi, että työtehtäviin käytettävää aikaa joudut-
tiin supistamaan, jotta aikataulussa oli mahdollista pysyä. Tämä tapahtui työtahtia 
nopeuttamalla tai jättämällä joitain työtehtäviä tekemättä. Jos aikaa jonkun asiak-
kaan luona kului oletettua enemmän, se piti jossakin vaiheessa ottaa kiinni. 

Rutiinien kehittyminen kertoi työtilanteiden tuttuudesta ja standardimaisuu-
desta. Se auttoi kodinhoitajaa toimimaan ripeämmin ja tekemään samanaikaisesti 
eri työtehtäviä. 

Työpäivää pidentämällä lisättiin kokonaistyöaikaa, jolloin oli mahdollista hie-
man joustaa asiakkaan luona käytettävää aikaa. Viikonlopun työlle oli tyypillistä, 
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että päivä aloitettiin noin puoli tuntia ennen työpäivän virallista alkua, välillä ei 
ehditty pitää ruokataukoa tai syötiin eväitä autoa ajaessa. Useimmiten työpäivä 
venyi ylityöksi myös illasta. 

Vapaapäivien organisointi kiireestä selviytymisen keinona oli toteutettu kodin-
hoitajien yhteistyönä. Töiden organisoinnilla oli pyritty helpottamaan kuormitus-
ta raskaaksi koetun viikonlopputyön ympärillä. 

Viestiminen esimiehelle muutostarpeesta oli kiireestä selviytymisen keino, joka 
tuli esiin kahden kodinhoitajan kiirehaastattelussa. Se ei ollut siis kodinhoitaji-
en yleisesti esiin tuoma keino. Puhe muutostarpeesta ilmaistiin hyvin yleisellä ja 
neutraalilla tasolla, esimerkiksi ”kyl me on yritetty viestittää”. Se liittyi vertikaali-
seen työnjakoon: siinä pyrittiin viestittämään esimiehelle viikonlopun kiireestä ja 
odotettiin esimiehen tekevän jotain kiireen helpottamiseksi. Olin kuvitellut, että 
kiirehaastatteluissa olisi tullut selkeämmin esiin puhe lisähenkilökunnan tarpees-
ta. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. 

Yksi kodinhoitaja kertoi käyttävänsä viikonloppuna kiireestä selviytymisen kei-
nona töiden ja ajoreitin tarkkaa suunnittelua ja arviointia. Sama kodinhoitaja otti 
myös asiakkaan mukaan viikonlopputyöhön. Hänen toimintatapansa oli erilais-
ta: hän pyrki muuttamaan toimintaansa. Työn kohde laajeni yhteistyöhön asiak-
kaan kanssa, jolloin asiakkaasta tuli ikään kuin kodinhoitajan yhteistyökumppani. 
Tämä oli yksittäinen ja erilainen kiireestä selviytymisen keino. 

Tulkitsin näitä kodinhoitajien kiireestä selviytymisen keinoja nelikentän avulla. 
Vaaka-akselin muodostivat yhtäältä nykyistä toimintaa ylläpitävät, toisaalta nykyistä 
toimintaa muuttamaan pyrkivät kiireestä selviytymisen keinot. Pystyakselin muo-
dostivat yhtäältä yhteistoiminnalliset, toisaalta yksilölliset kiireestä selviytymisen 
keinot. Suurin osa edellä esittämistäni kiireestä selviytymisen keinoista sijoittui yksi-
löllisiin ja toimintaa ylläpitäviin keinoihin. Selkeitä yhteistoiminnallisia ja toimintaa 
muuttamaan pyrkiviä keinoja ei juuri ollut. Vaikutti siltä, että kodinhoitajille ei ollut 
tässä tilanteessa tarjolla oleellisesti uutta, kiireen ja ajan hallintaa parantavaa toi-
mintatapaa, vaan keskeiset viikonlopun kiireestä selviytymisen keinot olivat kiireh-
timinen, ylitöiden tekeminen ja rutiinien kehittäminen nopeuttamaan työskentelyä. 
Kiireeseen sopeuduttiin kiirehtimällä. Yhteisen töiden organisoinnin kautta ei ollut 
löydetty enää uusia välineitä kiireen hallintaan. Yhden kodinhoitajan toiminnassa 
tuli kuitenkin esiin ituja uusista keinoista, jotka kiireestä selviytymisen välineinä 
pyrkivät muuttamaan toimintaa: hän otti asiakkaan mukaan työhön. 

Miten viikonlopun jatkuvan kiireen syntyminen oli ollut mahdollista? Asiakas-
kunnassa tapahtui vähittäistä kunnon heikkenemistä, ja asiakkaan luo tarvittiin 
useampia käyntejä päivän aikana, myös viikonloppuisin. Muutos asiakaskunnassa 
ei ollut raju, vaan se kehittyi vähitellen, joten on mahdollista, että kokonaistilan-
teen kehitystä ei tiedostettu. Kodinhoitajat olivat oppineet organisoimaan työ-
tään, ja he myös halusivat näyttää selviytyvänsä työstään. Kyseessä oli eräänlainen 
pärjäämisen ja kiltteyden eetos. Samalla se osoitti, että hoitotyössä humanisoitu 
itseohjautuva työryhmä ei kykene yksin ratkaisemaan kiireen ongelmaa rationa-
lisoituvassa työssä. Kodinhoitajaryhmä osasi hyvin organisoida työnsä, mutta kun 
käyntimäärät lisääntyivät voimakkaasti, töiden organisoinnilla ei enää pystytty ti-
lannetta hallitsemaan. Kodinhoitajaryhmältä puuttui työn hallinnan ja kehittämi-
sen välineitä sekä resursseja, joilla tilanteeseen olisi voitu vaikuttaa. 
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Itseohjautuva työskentelytapa oli syntynyt paljolti siltä pohjalta, että esimie-
hen käsityksen mukaan työntekijät pystyvät jakamaan työt ja sopimaan asiakas-
käynneistä paremmin kuin hän, sillä hän ei tuntenut asiakkaita eikä asiakkaiden 
tarpeita. Hän toi myös haastatteluissa esiin halunsa antaa kodinhoitajaryhmälle 
mahdollisuuden toimia itsenäisesti ja lisätä kodinhoitajien oma-aloitteisuutta ja 
vastuuta työn hoidosta. Samalla kodinhoitajien ryhmä jäi ilman ohjaavaa johtajaa. 
Tilanne muuttui, kun organisaatio uudistettiin ja kuntaan nimitettiin vanhustyön 
johtaja, joka oli myös kodinhoitajien lähiesimies. 

Viikonlopun kiireeseen puututtiin muutaman viikon kuluttua palautepalaveris-
tamme, mutta vasta kun tilanne oli ajautunut umpikujaan. Aikataulu oli äärimmil-
leen viritetty, ja kun asiakkaaksi tuli vanhus, joka asui hyvin kaukana sivukylässä, 
ei yhdellä kodinhoitajalla ollut enää mahdollisuuksia selviytyä työpäivästä. Tällöin 
osa työstä annettiin yksityisen yrittäjän tehtäväksi. Tilanne ajautui äärimmilleen ja 
muutos viikonlopun toimintamalliin tehtiin vasta kriisiytymisen kautta. 

2. Kiireen hallinta pyrkimällä muuttamaan toimintaa

Esimerkkinä kodinhoitajien kiireestä esitin analyysin saunapäivästä (luku 9), jonka 
kiireeseen vaikutettiin työtä kehittämällä. Saunapäivä oli muuttunut 1990-luvun 
alun vilkkaasta päiväkeskustoiminnasta pelkäksi kotona asuvien vanhusten sauno-
tukseksi vanhainkodilla. Kodinhoitajat kuvasivat saunapäivää erittäin kiireiseksi.

Tähän kiireeseen kodinhoitajat tarttuivat muuttamalla toimintatapaa. He ylitti-
vät oman tehtäväkenttänsä rajan ja kehittivät yhdessä taksinkuljettajan, myöhem-
min myös keittiöhenkilökunnan ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa saunapäivän 
toimintaa. He laativat yhdessä saunotussuunnitelman, jonka tavoitteena oli vähen-
tää kiirettä. Tarkkaan yhdessä suunniteltu saunotusjärjestys oli taksinkuljettajalle 
samalla myös asiakkaiden hakujärjestys. Se oli kodinhoitajien, taksinkuljettajan ja 
ainakin yhden vanhuksen yhteinen ajanhallinnan väline. Eräs vanhus käytti odot-
teluajan menemällä tapaamaan tuttavaansa vanhainkodilla. Saunotussuunnitel-
massa huomioitiin sekä kodinhoitajien että vanhusten jaksaminen ja taksinkuljet-
tajan toiminta saunotuksen ulkopuolella. 

Saunapäivän kehittäminen osoitti, että kiireeseen voitiin tarttua toimintaa ke-
hittämällä. Kiireen hallinnan kehittämisessä tarvittiin niiden tahojen yhteistoi-
mintaa, joiden toiminta keskeisesti linkittyi yhteen saunapäivässä. Yhteistyötahoja 
olivat taksinkuljettaja ja keittiöhenkilöstö, myöhemmin yhteistyöhön tulivat mu-
kaan vapaaehtoistyöntekijät. Kehittämisessä eivät olleet mukana varsinaiset toi-
minnan kohteet eli vanhusasiakkaat. Heille esitettiin uusi suunnitelma, jonka he 
hyväksyivät. 

Kodinhoitajat olivat olleet 1990-luvulla mukana kolmessa eri kehittämishank-
keessa. Kaksi viimeistä kehittämishanketta, SoTeKeKo-projekti ja oma hankkeem-
me, koskivat yhteistyön kehittämistä terveydenhoitajien kanssa. Nämä hankkeet 
olivat varmasti osaltaan luoneet valmiuksia yhteistyön kehittämiseen. Saunotuk-
sessa tärkeäksi yhteistyökumppaniksi ajanhallinnan kannalta nähtiin taksinkuljet-
taja, jonka kanssa toimintaa kehitettiin.

Saunapäivän kehittäminen avasi uudenlaisen näkökulman kiireen hallintaan. 
Kiireeseen vaikutettiin kehittämällä väline kiireen hallintaan. Tässä voidaan nähdä 
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aineksia uudesta työtyypistä, prosessien kehittämisestä (Victor & Boynton 1998). 
Toiminta tehtiin näkyväksi eri osapuolille ja saunotukseen kehitettiin yhteinen 
saunotussuunnitelma.

Viikonlopun kiire ja saunapäivän kiire kuvastavat erilaisia tapoja suhtautua 
kiireeseen. Viikonlopun työssä kodinhoitaja pyrki selviytymään kiireestä pääosin 
kiirehtimällä, toimimalla rutinoidusti ja tekemällä ylitöitä. Saunaesimerkki puo-
lestaan osoitti, että kiireen hallintaan voidaan yhteistoiminnallisesti vaikuttaa. Kii-
reen hallintaan tarvittiin yhteisesti kehitetty väline, saunotussuunnitelma, jonka 
avulla samalla koko toimintaa kehitettiin.

Paluu tutkimuskysymyksiin 

Olen edellä esittänyt tutkimustulokseni ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, 
minkälaisia historiallisia kehitystyyppejä voidaan löytää kotipalvelutyöstä Suo-
messa ja Malmilassa. Kuvasin kotipalvelutyötä Malmilassa rationalisoidun, huma-
nisoidun ja käsityömäisen työn yhdistelmänä. Tämän jälkeen kuvasin empiiristen 
lukujen avulla, minkälaista oli kodinhoitajien kiire ja miten kodinhoitajat selviy-
tyivät tästä kiireestä. Palaan nyt tutkimuskysymyksiin 2–4. 

Tutkimuskysymys 2: Miten kiireen liittyminen yhteisölliseen toimintaan tuli esiin 
Malmilan kodinhoitajien työssä?

Useissa aiemmissa tutkimuksissa kiire nähtiin yksilön kokemaksi ongelmaksi, jo-
hon tämä pyrki eri tavoin vastaamaan. Halusin tässä tutkimuksessa selvittää, mi-
ten kiireen liittyminen yhteisölliseen toimintaan tulisi esiin kodinhoitajien työssä. 
Paneuduin tähän tutkimuskysymykseen empirialuvuissa 7 ja 8, joissa tutkin kii-
reen syntyä ja kiireestä selviytymistä. 

Luvussa 7 tutkin kiireen syntyä kodinhoitajien työssä ja luvussa 9 tutkin sauna-
päivään liittyvää kiirettä. Käytin näissä luvuissa metodologisena analyysivälineenä 
toimintajärjestelmän mallia ja ristiriita-analyysia. Toimintajärjestelmän malli jä-
sensi koko toiminnan ja sen eri elementit ja osoitti elementtien väliset yhteydet. Se 
hajautti kiireen yksilön kokemuksesta koko toimintajärjestelmään, yhteisölliseen 
toimintaan. Ristiriita-analyysi osoitti, että toiminnan kohteessa oli tapahtunut 
vuosien aikana suuri muutos, mutta toimintajärjestelmän kaikki elementit eivät 
olleet seuranneet muutosta. Analyysi auttoi näkemään kiireen synnyn ja väistä-
mättömyyden sekä viikonlopun työssä että saunotuksessa. Se myös osoitti, että 
kiire on yhteisöllinen, toimintajärjestelmätason ilmiö, johon yksilö yksin ei kykene 
täysin vastaamaan. Kiireen hallintaan tarvitaan koko toimintajärjestelmän analyy-
sia ja toiminnan muutosta analyysin pohjalta. Saunapäivän kehittäminen osoitti, 
että kiireen yhteistoiminnallisessa hallinnassa tarvitaan myös oman toimintasek-
torin ylityksiä ja yhteisiä käytäntöjä eri toimintojen välille.

Luvussa 8 tutkin kodinhoitajien selviytymistä viikonlopun kiireestä. Analyy-
sivälineenä oli nelikenttä, jossa pystyakselina olivat yksilölliset – yhteistoiminnal-
liset kiireen hallinnan keinot ja vaaka-akselina nykyistä toimintatapaa ylläpitävät 
– nykyistä toimintatapaa muuttamaan pyrkivät kiireen hallinnan keinot. Analyysi 
osoitti, että suurin osa kiireen hallinnan keinoista oli yksilöllisiä ja nykyistä toi-



215

mintatapaa ylläpitäviä. Viikonlopun kiire oli kaikkien tiedossa, ja kodinhoitajat 
olivat itseohjautuvana työryhmänä organisoineet yhdessä toimintaa uudelleen. 
Viikonlopun kiireen hallintaan ei kodinhoitajilla ollut yhteisiä välineitä ja kiiree-
seen sopeuduttiin aina siihen asti, kunnes toiminta lopulta kriisiytyi. 

Tutkimuskysymys 3: Miten työssä tapahtuneet muutokset ja niihin liittyvät häiriöt 
vaikuttivat kiireen syntyyn Malmilan kodinhoitajien työssä?

Aikaisemmissa kiiretutkimuksissa ei juurikaan ole paneuduttu työssä tapahtunei-
siin muutoksiin ja niiden vaikutuksiin kiireen synnyssä. Halusin tutkia kotipal-
velutyössä tapahtunutta muutosta ja muutokseen liittyvien häiriöiden yhteyttä 
kiireen syntyyn. Paneuduin näihin kysymyksiin luvussa 6, jossa tutkin Malmilan 
kotipalvelutyön muutosta ja luvussa 7, jossa tutkin kiireen muodostumista kodin-
hoitajien työssä. 

Kuten luvussa 6 kävi ilmi, työ oli varsinkin 1990-luvulla muuttunut voimak-
kaasti. Työn kohde oli muuttunut, vanhukset olivat huonokuntoisempia ja tarvit-
sivat päivän aikana useasti apua. Luvun 7 tulokset osoittivat, että vanhusten kun-
non huonontuessa käyntimäärät olivat nousseet huimasti. Käyntiin käytetty aika 
oli maalis-toukokuussa 1998 keskimäärin 28 minuuttia ja 15 minuuttia kestäviä 
käyntejä oli määrällisesti eniten. Kodinhoitajat puhuivat ”hyppykäynneistä” ja 
kiireestä. Viikonlopun työssä kodinhoitajalla oli 41–60 asiakaskäyntiä päivässä ja 
asiakaskohtainen laskennallinen aika oli keskimäärin 9 minuuttia. Lähes kaikki 
arkipäivinä apua tarvitsevat asiakkaat tarvitsivat apua myös viikonlopun päivinä, 
mutta tällöin työssä oli vain yksi kodinhoitaja. 

Työn kohteessa tapahtunut muutos oli lisännyt asiakaskäyntien määriä. Tämä 
aiheutti aikataulullisia ongelmia, jotka tulivat esiin kahdenlaisena kiireenä. Häiriö 
eli jokin yllättävä asiakkaan suunnalta tullut tarve tai toive aiheutti ennakoimat-
toman kiireen, jonka seurauksena kodinhoitajan piti muuttaa suunnittelemaansa 
aikataulua. Aikataulu oli yleensä tiukka ja häiriö suunnitellussa työn kulussa aihe-
utti kiireen. Oli myös tiedossa olevaa kiirettä, johon oli kuitenkin vaikea vastata 
esimerkiksi siirtämällä asiakaskäyntejä seuraavaan päivään. Lähes kaikkien asiak-
kaiden luona käytiin päivittäin, poikkeuksen muodostivat vain siivousasiakkaat. 
Tiedossakin oleva tapahtuma saattoi siis muodostua toiminnan häiriöksi ja aihe-
uttaa ennakolta tiedossa olevan kiireen. 

Tutkimuskysymys 4: Onko mahdollista kehittää yhteistoiminnallisia kiireen hallin-
nan välineitä?

Tähän tutkimuskysymykseen etsin vastausta luvussa 9, jossa tutkin vanhusten sau-
napäivän yhteistoiminnallista kehittämistä kotipalvelussa. Tutkimus osoitti, että 
kiireen hallintaan on mahdollista rakentaa yhteisiä ajanhallinnan välineitä. Kodin-
hoitajat tekivät yhdessä taksinkuljettajan ja keittiöhenkilöstön kanssa saunotus-
suunnitelman, jonka avulla kiire saatiin hallintaan. Kiireen yhteistoiminnallinen 
hallinta oli samalla työn kehittämistä. 
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Tutkimustulosten herättämää pohdintaa

Tässä jaksossa pohdin kotipalvelun nykytilaa Suomessa ja sen kiinnittymistä so-
siaali- ja terveydenhuollon kenttään. Suomen perustuslain mukaan riittävien so-
siaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen määritellään julkisen vallan vastuulle: 

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, 
jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä 
(Suomen perustuslaki, 2 luku 19 §). 

Lain ilmaus ”jokaiselle” luo kuntien päätöksenteolle vahvat reunaehdot. Kunta ei 
voi esimerkiksi päättää tarjoavansa palvelut vain vähävaraisille, vaan lain mukaan 
kunta on vastuussa myös parempituloisista vanhuksista. Laki luo selkeän pohjan 
ikääntyvien hoidon ja palvelun kehittämiselle ja toteuttamiselle.

Valtioneuvoston vuosille 2000–2003 hyväksymän sosiaali- ja terveydenhuollon 
tavoite- ja toimintaohjelman yhtenä tavoitteena oli palvelujen laadun kehittämi-
nen (Sosiaali- ja terveydenhuollon – – 1999). Tältä pohjalta sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö laati yhdessä kuntaliiton kanssa vuonna 2001 ikäihmisten hoitoa ja palve-
luja koskevan laatusuosituksen. Suosituksen tavoitteena oli, että mahdollisimman 
moni ikääntynyt voisi asua omassa kodissaan ja tutussa asuinympäristössään mah-
dollisimman pitkään. Kotona asumista tuettaisiin nopeasti saatavilla, ammattitai-
toisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Laatusuosituksen tavoitteena oli myös edistää 
asiakkaiden, omaisten ja muiden kuntalaisten osallistumista tavoitteiden asettami-
seen ja toiminnan arviointiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi jokaisen kunnan tuli 
laatia vanhuspoliittinen strategia, joka turvaa ikääntyneiden sosiaaliset oikeudet ja 
jonka kunnan poliittinen johto on hyväksynyt. (Ikäihmisten hoitoa – – 2001.)

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman vuosille 2004–
2007 tavoitteena on kehittää ikäihmisten palveluja niin, että he voivat asua omassa 
kodissaan mahdollisimman pitkään (Sosiaali- ja terveydenhuollon – – 2003). Val-
tioneuvosto määrittelee tässä ohjelmassa lähivuosien sosiaali- ja terveydenhuol-
lon keskeiset kehittämistavoitteet. Tavoitteet ja toimenpidesuositukset ovat luon-
teeltaan suosituksia, jotka eivät sido kuntia, mutta joiden tavoitteena on ohjata 
ja tukea kuntien kehittämistyötä, palvelujen suunnittelua ja toiminnan seurantaa 
ja arviointia. Valtio ”ohjaa” kuntia tarjoamalla kehittämisrahoitusta ohjelmaan 
sisältyvien kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Vuoden 2006 valtion talous-
arvioesitykseen on varattu 55 230 000 euron määräraha käytettäväksi kuntien ja 
kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin. Määräraha 
suunnataan Kansallisen terveydenhuollon kehittämishankkeen, Sosiaalialan ke-
hittämishankkeen ja Alkoholiohjelman mukaiseen kehittämistyöhön kunnissa. 
(Kuntatiedote 11/2005.) 

Kotipalvelutyön kuntakohtaiset linjaukset ovat aina poliittisia päätöksiä ja 
noudattavat kunnan poliittisia priorisointeja. Kukin kunta päättää kotipalvelun 
tarjoamista palveluista, resursoinnista sekä erilaisista tukipalvelu- ja palveluasu-
mismuodoista. Kansallisen sosiaalialan kehittämisprojektin (Heikkilä, Kaakinen 
& Korpelainen 2003) selvityksen mukaan sosiaalipalveluiden kehittämisessä on 
suuria aukkoja. Kehittämisprojektin selvityshenkilöiden käsitysten mukaan so-
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siaalipalveluihin tulisi luoda valtakunnalliset vähimmäisstandardit. Vähimmäis-
standardit olisivat laatusuosituksia sitovampia, harvempia ja yksiselitteisempiä ja 
niiden noudattamista seuraisivat valtion valvontaviranomaiset. Myös asiakkaat ja 
heidän omaisensa voisivat vähimmäisstandardien toteutumisen kautta arvioida 
kunnassa järjestettäviä palveluja ja palvelujen laatua. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmaan 2004–2007 
kuuluu myös yhtenä osana vahvistaa apua tarvitsevien ihmisten oikeuksia pal-
veluiden saantiin. Hallituksen esitys palvelutarpeen arvioinnista jätettiin edus-
kunnalle syyskuussa 2005 (Hallituksen esitys eduskunnalle – – 2005). Esityksen 
mukaan sosiaalihuoltolakia ollaan muuttamassa niin, että lakiin sisällytetään 
kuntien velvollisuus järjestää palvelutarpeen arviointi. Kiireellisissä tapauksissa 
palvelun tarve tulisi arvioida viipymättä. Ei-kiireellisissä tapauksissa kunnan tu-
lisi järjestää pääsy palvelutarpeen arviointiin 80 vuotta täyttäneille ja kansanelä-
kelain mukaan erityishoitotukea saaville viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä 
yhteydenotosta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2006. Palvelutarpeen 
arvioinnilla pyritään edistämään riittävän ajoissa tapahtuvaa varhaista puuttu-
mista kotona selviytymistä haittaaviin ongelmiin. Lakiuudistus ei antaisi sub-
jektiivista oikeutta saada sosiaalihuollon palveluja, mutta se yhdenmukaistaisi 
niitä menettelyjä, joilla palvelujen tarve arvioidaan ja palvelujen piiriin tullaan. 
Heikkilän (2004, 212) mukaan kyseessä on kansalaisten ja palveluja tarvitsevien 
asiakkaiden oikeuksien vahvistaminen, mikä on uudenlainen ja radikaalikin nä-
kökulma. 

Valtio siis tukee ikääntyneiden mahdollisuuksia asua omassa kodissaan ja saada 
sinne tarvittavat palvelut ja etsii keinoja saada kunnat uudelleen yhdenmukaista-
maan palvelujaan. Valtakunnan tason suuret linjaukset ovat tässä mielessä yksi-
mielisiä ja samansuuntaisia ja noudattavat palvelurakenteen muutosta: laitosval-
taisista hoitomuodoista kohti avopalveluja.

Minkälaisiin käytäntöihin kotipalvelun arjessa nämä päätökset ovat johtaneet 
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puoliväliin mennessä? 

Kotipalvelutyössä eletään tällä hetkellä voimakasta murrosta. Monissa kunnis-
sa kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistetty yhteiseksi kotihoidoksi. Asiakkaan 
kannalta tämä tarkoittaa sitä, että palvelutarpeiden mukaan asiakkaan luona käy 
yleensä vain yksi kotihoidon työntekijä, joka hoitaa tarvittaessa sekä kotipalve-
luun että kotisairaanhoitoon liittyvät tehtävät. Yhdistetyissä kotihoitotiimeissä 
erilaisen koulutuksen saaneet työntekijät työskentelevät yhdessä. Kotihoitotiimis-
sä voi olla kotiavustajia, kodinhoitajia, lähihoitajia, sairaanhoitajia, perushoitajia 
ja terveydenhoitajia. Ammatit ovat värittyneet hierarkkisesti ja tiimin yhteisen 
työorientaation ja osaamisen rakentuminen voi vaatia pitkän oppimis- ja sopeu-
tumisprosessin. Taustalla ovat myös sosiaali- ja terveydenhuollon erilaiset pai-
notukset asiakkaiden hoidossa. Erilainen ammattitausta voi kuitenkin olla myös 
kotihoitotiimien vahvuus. Tiimien kokonaisosaaminen voi olla hyvin laajaa ja 
tämä luo pohjaa myös laajalle yhteistyölle ja asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin vas-
taamiselle.

Kotipalvelun asiakaskunta on iäkästä ja usein huonokuntoista. Huonokuntois-
ten asiakkaiden hoidossa painottuvat hoidolliset toimenpiteet, ja kotihoitotiimeis-
sä onkin pyrkimyksenä laajentaa kodinhoitajien ja kotiavustajien ammatillista 
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osaamista hoidolliseen suuntaan. Kodinhoitoon liittyviä tehtäviä kuten siivous-
ta, pyykinpesua ja kauppa-asioiden hoitoa on ulkoistettu kodinhoitajien työstä 
ja siirretty ostopalveluina hankittaviksi. Samalla kotipalvelu / kotihoito jäsentyy 
enenevästi asiakkaaseen kohdistuviin hoidollisiin toimenpiteisiin. Kuntouttavaa 
työotetta on usein vaikea toteuttaa ja aikapulan takia vaarana on, että asiakas jää 
hoidon passiiviseksi kohteeksi. Työntekijällä ei ole aikaa tehdä asioita yhdessä asi-
akkaan kanssa, ei niidenkään, jotka siihen vielä kykenisivät. Asiakkaat myös tot-
tuvat saamiinsa palveluihin ja odottavat niitä. Asiakkaalta häviää vähitellen oma-
toimisuus, hoitajan kanssa yhdessä tekeminen eli juuri ne kotiin liittyvät pienet 
askareet, jotka ovat olleet tuttuja ja arkisessa elämässä kiinnipitäviä, terapeuttisia 
töitä. Nämä korvautuvat kotiin tuotettavilla palveluilla. 

Kun kunnalliset hoitoresurssit kiinnittyvät raskashoitoisiin asiakkaisiin, on 
vaarana, että kevythoitoisemmat ja ajoittaista apua tarvitsevat jäävät kokonaan 
hoidon ulkopuolelle. Järjestelmästä voi muodostua jäykkä ja ennaltaehkäiseviä ja 
kuntouttavia toimenpiteitä ei voida toteuttaa juuri niitä eniten tarvitseville. Pi-
temmällä aikavälillä katsottuna tämä hoitomalli luo nopeammassa ajassa raskas-
hoitoisempia asiakkaita. 

Kotipalvelussa / kotihoidossa asiakkuuden holistisuus, kokonaisvaltaisuus, on 
häviämässä. Vanhuksen luona käy eri toimijoita, jotka kaikki tuovat oman palve-
lunsa asiakkaalle. Kun vanhuksen omat voimat uupuvat, kenellä on vastuu tämän 
palveluruletin pyörittämisestä?

Kotipalvelun palvelutuotantoa luonnehtii nykymallissa siis viimesijaisuus eli 
asiakas tulee palvelujen piiriin siinä vaiheessa, kun hänen kotona selviytymisensä 
ilman apua alkaa olla vaakalaudalla. Yleensä aloite kotipalvelun aloittamisesta tu-
lee sairaalan tai terveyskeskuksen kautta eli kyseessä on asiakkaan terveydentilan 
muutoksesta johtuva toimintakyvyn heikkeneminen. Palvelujen saantia arvioidaan 
toimintakykymittarilla (esimerkiksi RAVA-mittari95). Tavoitteena on arvioida hoi-
don tarvetta ja sijoittaa asiakkaat hoitoisuuden mukaan sopivaan hoitomuotoon. 
Voutilainen ja Vaarama (2005) ovat tutkineet käytössä olevia erilaisia toimintaky-
kymittareita. Heidän mukaansa erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn 
sekä ympäristötekijöiden arviointi jää vähäiselle huomiolle nykyisin yleisimmin 
käytetyissä mittareissa. Toimintakyvyn arviointi on kuitenkin väline asiakkaan yk-
silölliseen, jatkuvuudeltaan turvattuun ja hyvin koordinoituun palveluun. Myös 
annettavien palveluiden kustannustehokkuuden kannalta toimintakyvyn arvioin-
nilla on suuri merkitys. Voutilaisen ja Vaaraman (emt.) mukaan Suomessa ei ole 
tällä hetkellä käytössä sellaisia toimintakyvyn mittareita, joiden avulla ikääntyvien 
toimintakykyä voitaisiin arvioida riittävässä laajuudessa tilanteissa, joissa tehdään 
palvelujen saantiin vaikuttavia päätöksiä.

95 RAVA-indeksi on vanhusten toimintakykyä kuvaava 12-kohtainen mittari, jossa 
arvioidaan toimintakyvyn ohella asiakkaan  muistitoimintoja ja mielialaa. Mitä kor-
keamman RAVA-indeksiarvon asiakas saa, sitä suurempi on hoidon ja hoivan tarve. (ks. 
esim. Sjöholm, Talvinko & Paunio 2005)
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Ikääntyneet saavat huomattavasti apua perheenjäseniltä, sukulaisilta ja ystä-
viltä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt vapaaehtoisjärjestöjen, seurakuntien ja 
yksityisesti palkattujen hoitajien tarjoama apua. Vaaraman ja Voutilaisen (2002) 
mukaan vain 3 % yli 60-vuotiaista ilmoitti saavansa apua näiltä toimijoilta. Vapaa-
ehtoistyöntekijät voisivat vanhusten kanssa ulkoilla, käydä ostoksilla, kampaajalla 
ja vaikkapa teatterissa. Näin he voisivat muodostaa merkittävän lisän kunnalliseen 
vanhustenhuoltoon nimenomaan parempikuntoisille ja yksinäisille vanhuksille. 
Yhteistyötä vapaaehtoisjärjestöjen ja seurakuntien kanssa tulisi kuntien aidosti 
kehittää. 

Vanhusten kotipalvelu / kotihoito kunnissa on osa sosiaali- ja terveydenhuollon 
vanhuspalvelujärjestelmää. Palveluketjuun kuuluu kotihoidon ohella omaishoito, 
tavallinen palvelutaloasuminen, tehostettu palvelutaloasuminen, vanhainkotihoito 
ja lopulta pitkäaikaishoidon päätöksellä pitkäaikaissairaanhoito terveyskeskuksen 
vuodeosastolla tai vastaavalla sairaalan vuodeosastolla. Siirtymät palvelumuodos-
ta toiseen muodostuvat usein kriittisiksi. Ala-Nikkolan (2003) mukaan päätök-
siä tehtäessä keskeisessä roolissa ovat taloudelliset reunaehdot, mikä käytännössä 
tarkoittaa asiakkaiden tarpeiden tiukkaa arviointia. Tyypillistä nykyiselle palve-
lujärjestelmälle on myös se, että jokin toinen organisaatio, usein sairaala, ohjaa 
asiakkaat toisen organisaation palveluiden piiriin. Yhteistyö siirtymävaiheessa ja 
hoidon jatkuvuudesta sopiminen on näillä rajapinnoilla äärimmäisen tärkeää. 
Suurin osa kotihoitoon tai laitoshoitoon siirtyvistä asiakkaista tulee palvelujen 
piiriin sairaalajakson jälkeen. 

Kotona ja tavallisissa palvelutaloissa asuvien asiakkaiden toimintakyky ei RAVA-
indeksien keskiarvojen mukaan juurikaan eroa toisistaan (Niemelä ym. 2005, käsi-
kirjoitus, ks. myös Vaarama & Voutilainen 2002; Heikkilä, Kaakinen & Korpelainen 
2003) eli kotona ja tavallisissa palvelutaloissa hoidetaan liki samankuntoisia asiak-
kaita. Laitoshoidossa olevat asiakkaat kaipasivat asumiseen kodinomaisuutta, ja 
kodinomaisuutta lisäävinä tekijöinä vanhukset arvostivat omaa huonetta, yhdes-
säoloa muiden kanssa ja ajanvietettä. Omahoitaja oli laitoksessa se henkilö, joka 
herätti luottamusta. Hänelle kerrottiin sellaisiakin omia henkilökohtaisia asioita, 
joita ei haluttu muiden tietävän. Yhdessäolo voi olla yhteistä ruuan laittoa, leipo-
mista ja retkiä. (Meripaasi, Routasalo & Arve 2001.) Ainakin parempikuntoiset 
asiakkaat odottavat siis laitoshoidoltakin jonkinlaista omaa aktiivisuutta, mahdol-
lisuutta osallistua tuttuihin, kotiin liittyviin askareisiin ja yhdessä tekemiseen. 

Hoitopaikkaa kotona odottavien vanhusten toiveet liittyivät vahvasti kotiin: 
toivottiin mahdollisuutta yksityisyyteen, viihtyisään ympäristöön ja haluttiin 
mahdollisuutta tehdä kotiin liittyviä askareita myös laitoksessa. Tärkeinä koettiin 
myös, että läheiset ihmissuhteet voisivat jatkua ja samalla toivottiin tutustumista 
ja yhteisiä keskusteluja muiden asukkaiden kanssa. Itsemääräämisoikeus haluttiin 
myös laitoksessa säilyttää mahdollisimman pitkään. (Klemola, Nikkonen, Pietilä & 
Hautala-Jylhä 2005.) Tutkimukset tuovat esiin sen, että vanhukset haluavat laitos-
hoidossa fyysisen hoivan ohella myös yksilöllisyyttä, yhteistä tekemistä, läheisyyttä 
ja turvallisuuden tunnetta. 

Kodinomaisuutta, läheisyyttä ja yksilöllisyyttä on vaikea toteuttaa suurissa lai-
toksissa. Houkuttelevana vaihtoehtona voisivat olla kodinomaiset, pienet hoivako-
dit, jotka muodostaisivat luontevan jatkon kodissa annettavalle hoidolle (vrt. Sosi-
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aali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma vuosille 2004–2007). Pieniä 
hoito- ja ryhmäkoteja voisi olla eri kuntoisille vanhuksille, jolloin vanhainkodit 
olisivat yksi hoivakotien muoto. Hoivakodeissa tulisi olla riittävä määrä työnteki-
jöitä, jolloin työn sisältöjä voitaisiin kehittää ja syventää työntekijöiden ammatil-
lista ja gerontologista osaamista. Tällöin vanhustyöstä voisi muodostua ammatil-
lisesti kiinnostava ja uusia opiskelijoita houkutteleva ala. Mikäli toiminnassa olisi 
riittävästi eri asteista hoitoa tarjoavia pienryhmäkoteja, varsinainen sairaalajakso 
elämän loppuvaiheessa muodostuisi lyhyeksi. 

Jotta nykyiset huonokuntoiset vanhukset voisivat asua mahdollisimman pit-
kään omassa kodissaan, tarvitaan hoitoresurssien selkeää lisäämistä suurten ikä-
luokkien ikääntyessä. Huonokuntoiset vanhukset tarvitsevat vuorokauden aikana 
toistuvasti apua ja avun kesto on pitempi. Hyvin monissa kotipalvelua koskevissa 
tutkimuksissa on tullut esiin työntekijöiden kiire (luku 2). Raskashoitoisen asiak-
kaan kotihoito vaatii paneutumista asiakkaan kokonaishoitoon ja koko elämän-
tilanteeseen. Tarvitaan monenlaisia hoitotoimenpiteitä ja yhteistyötä eri hoitota-
hojen kanssa. Lopulta pitää myös kysyä, missä vaiheessa yksittäisten asiakkaiden 
laitosmainen kotihoito ei ole enää asiakkaille turvallista, työntekijöille mielekästä 
eikä kunnalle taloudellista toimintaa? Onko palvelurakennemuutosta toteutettaes-
sa unohdettu samalla vaihtoehtoisten asumismuotojen kehittäminen?

Tällä hetkellä kokonaisuudessaan Suomessa vanhustenhuollon yhtenä suurena 
ongelmana on työntekijöiden vähyys suhteessa asiakkaiden määrään. Suomessa 
on koko vanhustenhuollossa yhtä työntekijää kohti 17 kuusikymmentäviisi vuotta 
täyttänyttä asiakasta, kun vastaava luku Ruotsissa on 7,8, Norjassa 9,8 ja Tanskassa 
7,9. (Vaarama ym. 2001, 21–26.) Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen 
ennakointitoimikunta on arvioinut, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutar-
peen kasvu edellyttää n. 12 000 työntekijää lisää tällä vuosikymmenellä. Palvelu-
tarpeen kasvu tulee huomioida vastaavana koulutuspaikkojen lisäyksenä. (Heik-
kilä, Kaakinen & Korpelainen 2003.) Työvoimapula voi tulevaisuudessa olla yksi 
kotihoidon ongelmakenttä.

Virtanen, Vahtera ja Kivimäki (2002, 10–13) ovat tutkineet kunnissa ja sairaa-
loissa työskentelevien työntekijöiden hyvinvointia. Heidän mukaansa laman jäl-
keen työelämä muuttui selvästi kuormittavammaksi kuin mitä se oli ollut ennen 
lamaa. He sijoittivat ammattiryhmät koordinaatistoon, jossa akseleina olivat työn 
hallinta ja työn vaatimukset. Hyvinvoinnin ja terveyden kannalta haitallista oli si-
joittuminen koordinaatistolla alueelle, jossa työntekijältä vaaditaan paljon, mutta 
hän voi käyttää vain vähän omaa työn hallintaa. Vuonna 1990 haitallisen kuormi-
tuksen alueelle sijoittui 15 % ammattiryhmistä. Kodinhoitajat eivät olleet mukana 
tässä ryhmässä: he kokivat työssä olevan vaatimuksia, mutta työssä oli edelleen 
mahdollisuuksia myös oman työn hallintaan. Vuonna 1997 tilanne oli muuttunut. 
Haitallisen kuormituksen alueelle sijoittui kaikista ammattiryhmistä 31 %. Myös 
kodinhoitajat kuuluivat tähän ryhmään. Tilanne näkyi myös ammattikohtaisissa 
sairauspoissaolotilastoissa. Kodinhoitajien pitkien sairauspoissaolojen (yli kolme 
päivää) määrä oli lisääntynyt ajanjaksolla 1995–2000. Kodinhoitajilla oli kunnan 
työntekijöistä rakennustyöntekijöiden ja siivoojien jälkeen kolmanneksi eniten 
pitkiä sairaslomia (Vahtera ym. 2002, 16–28). Työn sisällöllinen muuttuminen nä-
kyi samaan aikaan myös työntekijöiden hyvinvoinnin muutoksena. Suuret työhön 
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kohdistuvat vaatimukset ja heikot omat mahdollisuudet vaikuttaa työhön kuvas-
tavat rationalisoitua, massatuotantomaista työtä.

Liian vähälle huomiolle on jäänyt omaisten huoli yksinasuvan huonokuntoi-
sen vanhuksen selviytymisestä kotona. Omaisten huoli vanhuksen terveydentilas-
ta ja esimerkiksi vaikeus osallistua vanhuksen hoitoon voi lisätä vaatimuksia ja 
myös kritiikkiä kotipalvelun ja kotihoidon palveluja kohtaan. Vanhuksen ja hänen 
omaistensa ajatukset vanhuksen kotona selviytymisestä, vanhuksen saamista pal-
veluista ja palveluiden tarpeesta voivat olla erilaisia. Tämä voi heijastua työnteki-
jöiden työhön erilaisina vaatimuksina ja jännitteinä. Omaisten huoli ja omaisten 
rooli kotipalvelun ja kotihoidon kentässä olisi tärkeä tutkimuskohde. 

Asiakkaat kaipaisivat kotihoidossa enemmän työntekijöiden aikaa, rauhallisia 
keskusteluja ja kuuntelua (Muurinen & Raatikainen 2005). Patmore ja McNulty 
(2005a, 2005b) tutkivat Englannissa kotihoitomallia, jossa pyrittiin joustavaan ja 
asiakaslähtöiseen toimintaan. Lähtökohtana asiakaskeskeisessä mallissa oli usko 
asiakkaan kokonaisvaltaiseen, yksilöä arvostavaan ja joustavaan kotihoitoon. Tä-
hän liittyi perehtyminen asiakkaan kokonaiselämäntilanteeseen. Asiakkaan luona 
kävivät samat kahdesta kolmeen työntekijää. Asiakaskeskeisyyteen kuului sopimus 
siitä, että ajoittain yhteisestä sopimuksesta tehtiin jotain, mitä asiakas halusi, mut-
ta mitä ei ollut ennalta sovittu. Joustava kotihoito merkitsi myös sitä, ettei tehty 
jäykkiä sääntöjä ja sopimuksia, vaan kuunneltiin asiakkaan toiveita ja toimittiin 
niiden mukaan. 

Pohdin seuraavassa jaksossa kotipalvelun tulevaisuutta, jossa yhtenä vaihtoeh-
tona voisi olla joustavaa kotipalvelua muistuttava uusin työn kehitystyyppi, yh-
teiskehittely. Keskityn yhteiskehittelyn sisällölliseen pohdintaan, en ota kantaa sen 
aiheuttamiin kustannuksiin.

10.2 Yhteiskehittely kotipalvelutyön lähikehitysvaihtoehtona

Victor ja Boynton (1998) esittävät uutena, vasta kehittymässä olevana työn ke-
hitystyyppinä yhteiskehittelyn (co-confi guration). Se voisi olla kotipalvelutyön 
kehityksen uusi mahdollinen lähikehityssuunta96. Pohjaan käsitykseni Malmilan 
kodinhoitajien empiirisen aineiston edellä esitettyihin tuloksiin sekä aiemmin 
kotipalvelutyön historialuvussa (luku 5) esittämiini uudenlaisiin jälkitayloristiin 
organisaatiomuotoihin. Pohdin seuraavaksi, mitä yhteiskehittely kotipalvelussa 

96 Lähikehityksen käsite on alun perin Vygotskylta (1978). Hän tutki lasten oppimista 
ja määritteli lähikehityksen seuraavasti: ”Se on välimatka itsenäisen ongelmanratkaisun 
määrittämän aktuaalisen kehitystason ja aikuisen opastuksella tai osaavampien tove-
reiden kanssa yhteistyössä tapahtuvan ongelmanratkaisun määrittämän potentiaalisen 
kehitystason välillä” (Vygotsky 1978, 86). Yrjö Engeström (1995) on tulkinnut käsitet-
tä työelämän organisaatioiden tasolla. Hänen mukaansa toimintajärjestelmän tasolla 
lähikehityksen vyöhyke merkitsee välimatkaa vallitsevan epätyydyttäväksi koetun toi-
mintatavan ja sen ristiriitoihin ratkaisun tuovan, historiallisesti mahdollisen uuden 
toimintatavan välillä (Engeström 1995, 93). Lähikehityksen vyöhykkeellä ratkaistaan 
toiminnan sisään rakentuneita ristiriitoja ja etsitään uutta suuntaa toiminnalle. 
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voisi olla, minkälaisia näyttäisivät olevan tulevaisuuden kotipalveluasiakkaat, mitä 
tiedetään tulevaisuuden työntekijöistä sekä mitä tarvittaisiin, jotta yhteiskehittely 
voisi kehittyä kotipalvelutyön uudeksi muodoksi.

Yhteiskehittely kotipalvelussa

Yhteiskehittelyn ydinasia on, että asiakas on itse mukana aktiivisesti yhdessä tuot-
tajan kanssa kehittämässä tuotetta. Tuote tai palvelu ei ole koskaan valmis, vaan 
se muuntuu ja kehittyy asiakkaan muuntuvien tarpeiden, tuottajan osaamisen ja 
asiakkailta saatujen kokemusten ja palautteen mukaan. (Victor & Boynton 1998, 
193–207.) Yhteiskehittely merkitsisi kotipalvelussa palveluiden yhteistä suunnit-
telua, kehittämistä ja muuttamista yhdessä asiakkaan ja muiden yhteistoimintaan 
osallistuvien toimijoiden kanssa. Se olisi asiakkaan tarpeiden ja toiveiden moni-
puolisempaa huomioimista. Se voisi laajentaa kotipalvelutyön sisältöä ja asiakkai-
den hoitoon osallistuvien eri tahojen yhteistyötä. Yhteiskehittely voisi rikastuttaa 
sekä työntekijöiden työtä että vanhusten elämää.

Kotipalvelutyö muodostui Malmilassa aamu-, iltapäivä- ja iltakäynneistä. Se 
oli vakiintunut asiakaskäynneillä tiettyjen ennalta sovittujen tehtävien tekemi-
seen, joiden perusrunko oli alun perin määritelty hoito- ja palvelusuunnitelmassa. 
Tiukkaan aikataulutettu työ ei mahdollistanut suuria muutoksia sovittuihin tehtä-
viin. Yksin asuvalla vanhuksella voi kuitenkin olla tarvetta kotipalvelutyöntekijän 
apuun muulloinkin kuin aamupalan tai päiväkahvin aikaan. Vanhuksen elämään 
kuuluu muutakin kuin ruoka, lääkkeet ja puhtaus, mutta avun saanti voi tällöin 
olla hankalasti järjestettävissä. Vanhuksella voi olla omia harrastuksia ja kiinnos-
tusten kohteita, mutta kun tullaan tilanteeseen, jossa vanhus tarvitsisi apua nii-
den toteuttamiseen, ei nykymuotoinen kotipalvelu kykene enää välttämättä autta-
maan. Iäkkään ihmisen mahdollisuus tehdä valintoja oman arkielämänsä suhteen 
kapeutuu (Tenkanen 2003, 108).

Kiire on tullut esiin hyvin monissa kotipalvelua koskevissa tutkimuksissa (ks. 
taulukko 2.4), ja vanhukset toivoisivat, että kotipalvelutyöntekijöillä olisi asiakas-
käynneillä enemmän aikaa (esim. Sinkkonen 1995). Jos kotipalvelutyöntekijä koe-
taan kiireiseksi, voi olla, että hänelle ei edes rohjeta ehdottaa muita avuntarpeita. 

Tenkanen (2003, 152–153) on havainnut, että kenelläkään ei tällä hetkellä näytä 
olevan kokonaisvastuuta kotona asuvien vanhusten hoidosta. Hänen tutkimuk-
sessaan moniammatillinen ryhmä kokoontui säännöllisesti vanhusten luona ja 
keskusteli yhdessä asiakkaan kanssa toteutuneesta hoidosta ja asiakkaan tulevista 
tarpeista. Tutkija totesi, että ilman yhteistä osallistumista vanhusten elämäntilan-
teiden kokonaisuus olisi jäänyt huomioimatta. 

Yksi keskeinen ongelma kotipalvelussa on olemisen ja tekemisen ongelma: ei 
ole aikaa keskustella ja kuunnella asiakasta, olla läsnä. Käytettävissä olevan ajan 
täyttävät standardoidut työtehtävät. Tavaksi on tullut, että yritetään keskustella 
työn lomassa. Toisaalta ollessani kodinhoitajan mukana aamukäynneillä mielee-
ni jäi eräs asiakas, joka oli aina eri huoneessa kuin työtään tekevä kodinhoitaja. 
Kodinhoitaja aloitti keittiössä, vanhus pukeutui makuuhuoneessa, vanhus tuli aa-
mupalalle keittiöön ja kodinhoitaja meni siistimään makuuhuonetta. Vielä kerran 
tehtiin vaihto: vanhus palasi makuuhuoneeseen ja kodinhoitaja meni siistimään 
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keittiötä. Työ sujui nopeasti. Sen oli pakko sujua, sillä aamupalaa odotti vielä moni 
vanhus.

Yhteiskehittely suuntautuisi asiakkaiden vaihteleviin, muuntuviin ja spon-
taaneihinkin tarpeisiin vastaamiseen nykyisen standardimaisen palvelun ase-
mesta. Kodinhoitajien toiminnan kohde laajenisi yhteiskehittelyssä palveluiden 
sisällölliseen kehittämiseen. Kodinhoitajalehdessä (Maria Martan edelle 1993) 
nuori vammaisasiakas toivoi, että välillä astiat jätettäisiin pesemättä ja mentäi-
siin vaikka taidenäyttelyyn. Malmilassa kotipalvelun asiakas sai yllättäen kutsun 
näkövammaisten palaveriin ja tarvitsi siihen apua, mutta kodinhoitajien aika-
taulutettuihin työpäiviin sitä oli vaikea sovittaa. Malmilan kodinhoitaja muisteli 
aikaa, jolloin työtahti oli verkkaisempi. Silloin kodinhoitajilla oli tapana lähteä 
palveluasunnoissa asuvien vanhusten kanssa kotipalveluautolla yhteiselle kaup-
pareissulle tai läheiseen puutarhaan ostamaan kukkia. Hän muisteli myös, miten 
kesäisin oli tapana juoda ”kymppitalolaisten” kanssa saunakahvit ulkona vilpo-
lassa. Toiminnan kohde voisi laajeta yhteistyöhön asiakkaan ja eri yhteistyöta-
hojen kanssa. Yhteistyötahoja voisi löytää monelta suunnalta. Malmilan palve-
luasunnoissa ja myös vanhainkodilla oli paljon miesasukkaita ja hankkeemme 
aikana pohdittiin, löytyisikö yhteistyötahoa, joka tulisi ohjaamaan miesten puu-
töitä vanhainkodille. 

Yhteiskehittelyssä asiakkaan vaikutusmahdollisuudet omaan hoitoonsa voisi-
vat parantua, samalla kun kotipalvelutyön massatuotantomaisuuden olisi mah-
dollista vähetä. Kotipalvelutyöntekijän ammattitaidolle tämä merkitsisi taitojen 
laajenemista, työn innovatiivisuuden lisääntymistä ja työn sisällön monipuolistu-
mista. Uudenlainen kehittyvämpi ja innovatiivisempi työote houkuttelisi parem-
min opiskelijoita alan koulutukseen. Yhteiskehittely mahdollistaisi myös nykyistä 
paremmin preventiivisen ja kuntouttavan työotteen kotipalvelutyössä. 

Minkälaisia ovat tulevaisuuden kotipalveluasiakkaat?

Tämän päivän vanhukset ovat saamiinsa palveluihin tyytyväisiä. Tenkanen (2003, 
157) havaitsi tutkimuksessaan, että valittaminen palveluista oli harvinaista eivät-
kä vanhukset esittäneet useinkaan mitään erityistoiveita. Mikäli toiveita esitettiin, 
ne koskivat avustamista ulkoilussa ja liikkumisessa tai työntekijöiden toivottiin 
viipyvän pitempään. Viitala (1990b, 42) havaitsi tutkimuksessaan, että maalla 
asuvat vanhukset eivät pitäneet puoliaan eivätkä valittaneet vaan tyytyivät saa-
miinsa palveluihin. Hänen mukaansa vanhusten suhde työntekijään saattoi olla 
jopa alistuva eikä työntekijälle ilmaistu avoimesti omia tarpeita ja toiveita. (ks. 
myös Sinkkonen 1995.) Tedren (1999, 135) mukaan taustalla oli myös pelko avun 
menetyksestä, jos vanhus olisi vaatinut jotain tai esittänyt eriävän mielipiteen. 
Vanhukset sopeutuivat työntekijöiden kiireeseen eivätkä purnanneet siitä (Tedre 
1993; Sinkkonen 1995). 

Entä minkälaisia ovat tulevaisuuden asiakkaat? Suuret ikäluokat ovat tulossa 
palvelua tarvitsevien piiriin. Vanhusasiakkaiden määrän ennustetaan kasvavan 
voimakkaasti. 75–84-vuotiaiden ikäryhmä yli kaksinkertaistuu vuodesta 2000 
vuoteen 2030. Yli 85-vuotiaitten ikäryhmän kasvu on vielä voimakkaampi: vuo-
desta 1990 yli 85-vuotiaiden ikäryhmä kolminkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. 
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(Vaarama, Voutilainen & Kauppinen 2002, 78.) Minkälaisia ovat nämä tulevaisuu-
den vanhukset97 ja minkälaisia palveluita he haluavat?

Tutkimukset antavat heistä melko yhtenäisen kuvan. He ovat osaavia, vaativia 
ja heillä on entistä enemmän tietoa ja valmiuksia itsensä hoitamiseen (Sonkin, Pe-
täkoski-Hult, Rönkä & Södergård 2000; Vaarama & Hurskainen 1993). Ikääntynei-
den määrän lisääntyessä 2000-luvulla on todennäköistä, että heidän merkityksensä 
yhteiskunnallisena vaikuttajaryhmänä kasvaa. Taloudellisten mahdollisuuksien kas-
vun myötä kauppa ja palvelualat huomioivat entistä paremmin tämän asiakasryh-
män. Tulevaisuuden vanhusvisioiden mukaan huomattava osa vanhuksista muuttaa 
kaupunkiin tai asutustaajamiin keskustan palveluiden läheisyyteen. Yhä useammat 
vanhukset asuvat heille saneeratuissa asunnoissa tai seniori- ja palvelutaloissa, joissa 
on huomioitu iän mukanaan tuomat liikunnalliset vaikeudet. Tietotekniikan käyttö 
on arkipäivää tulevaisuuden ikääntyneille, ja erilaiset tietotekniikkaan perustuvat 
apuvälineet yleistyvät. (Sonkin ym. 2000.) Huomattavaa kuitenkin on, että eri vä-
estöryhmien välillä on eroja ja erot ovat viime vuosina jopa kasvaneet (Sosiaali- ja 
terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 2004–2007, 2003).

Kansallisen sosiaalialan kehittämisohjelman mukaan vanhustenhuollon tu-
levaisuuden haasteena on ikääntyneiden elämäntyylien erilaistuminen ja yksi-
löllistyminen, minkä seurauksena syntyy erilaisia palveluvaateita. Perinteiselle 
vanhuskuvalle rakennetut massapalvelut eivät tulevaisuudessa pysty vastaamaan 
vanhusten yksilöllisiin palvelutarpeisiin. Nykyisellään vanhuksen tarpeet eivät 
määrittele palvelujen tarjontaa, vaan tarjonta määrittelee tarpeet. (Heikkilä, Kaa-
kinen & Korpelainen 2003, 25.) Tulevaisuuden vanhukset vaatinevat uudenlaisia, 
vanhusten yksilöllisistä tarpeista lähtevien palvelujen tarjontaa.

Hammar, Raatikainen ja Perälä (1999, 189–199) tutkivat, minkälaisia odotuk-
sia 60–65-vuotiailla helsinkiläisillä oli heidän 80-vuotiaana tarvitsemistaan sosiaa-
li- ja terveyspalveluista. Vastaajista yli puolet arveli olevansa 80-vuotiaina aktiivi-
sia, osallistuvia, omista asioistaan ja hoidostaan päättäviä vanhuksia. He odottivat 
saavansa apua sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä omatoimisuutensa säi-
lyttämisessä mahdollisimman pitkään sekä omien asioiden hoitamisessa kodin 
ulkopuolella. Vastaajat pitivät tärkeänä hoidon jatkuvuutta niin, että he saisivat 
palvelut samasta paikasta ja samat työntekijät hoitaisivat heitä. Pääasiallisen rahoi-
tusvastuun tulisi säilyä yhteiskunnalla. 80-vuotiainakin vastaajat halusivat osal-
listua palveluiden suunnitteluun. Tulosten mukaan yhä useampi iäkäs ihminen 
halusi aktiivisesti määrätä elämästään ja osallistua yhdessä asiantuntijoiden kanssa 
oman hoitonsa suunnitteluun ja palveluiden kehittämiseen. 

97 Ikääntyneen väestön nimityksestä on käytössä erilaisia muotoja. Sonkin ym. (2000, 1) 
jakavat ikäihmiset kahteen ryhmään. ”Seniorit” ovat aktiivisia, pääosin yleensä tervei-
tä, alle 80-vuotiaita kansalaisia. ”Vanhukset” ovat erilaisia palveluja tarvitsevia, yleensä 
yli 80-vuotiaita. Sonkin käyttää senioreista myös nimitystä ”kolmas ikä” ja vanhuk-
sista nimitystä ”neljäs ikä”. Vanhusbarometrissa kysyttiin yli 60-vuotiailta, mikä olisi 
paras ilmaisu kuvaamaan yli 60-vuotiasta ihmistä. Eniten kannatusta sai ”eläkeläinen”, 
”ikääntynyt ihminen” ja ”seniorikansalainen”. Yli 80-vuotiasta kuvasi parhaiten ilmaus 
”vanhus”. (Vaarama, Hakkarainen & Laaksonen 1999.) 
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Metsämuuronen (2000) on kartoittanut sosiaali- ja terveydenhuollon työnteki-
jöiden tulevaisuuden odotuksia. Myös hänen tutkimuksensa mukaan asiakkaiden 
aktiivisuuden nähtiin tulevaisuudessa lisääntyvän. Asiakas nähtiin enemmän ak-
tiivisena yhteistyökumppanina kuin hoivan passiivisena kohteena. Myös painei-
den asiakkaiden taholta nähtiin lisääntyvän: tulevaisuuden asiakkaat koettiin vaa-
tivampina, heillä on laajempi tietomäärä ja he vaativat palveluilta laatua, uusimpia 
toimintatapoja ja korkeatasoista osaamista. 

Walker (2001, 217–228) on tutkinut sosiaali- ja terveydenhuollon tilannetta ja 
palveluiden tarjontaa eri EU-maissa. Hän kritisoi nykyisiä toimintamalleja. Hänen 
mukaansa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut pyrkivät pikemminkin vahvista-
maan asiakkaan riippuvuutta kuin edistämään ja tukemaan hänen autonomiaan-
sa. Vanhuspalveluissa palvelujen tarjoajat pyrkivät viemään valtaa vanhuksilta ja 
tekemään päätöksiä heidän puolestaan pikemminkin kuin mahdollistamaan hei-
dän omat päätöksentekonsa. Taustalla on lääketieteellisen mallin vallitsevuus, jol-
loin ikääntyneiden hoidettavien tarpeiden arvioinnissa ensisijaisena kriteerinä on 
fyysinen toimintakyky. Tällöin myös hoitomallit kohdistuvat fyysisiin tekijöihin ja 
tämä arviointiprosessi estää kokonaisvaltaisen kuvan syntymisen vanhusasiakkaan 
hoidon tarpeista. Walker vaatii ikäihmisten vaikutusvallan laajentamista ja pohtii, 
minkälaisia toimenpiteitä tulevaisuudessa tarvittaisiin sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelujen suuntaamiseksi kohti sitä, että asiakkaat vaikuttaisivat aidosti heitä 
koskeviin päätöksiin.98

Vanhukset ovat tällä hetkellä kotipalvelun pääasiallinen asiakasryhmä. Lapsi-
perheiden avunsaanti on jatkuvasti vaikeutunut, ja perheet saavat apua vasta, kun 
tilanne on erittäin kriisiytynyt. Kotipalvelutyön kehittymisen ja henkilöstön am-
matillisen kehittymisen kannalta työn kohteiden laajeneminen erilaisiin asiakas-
ryhmiin (vanhukset, lapsiperheet, vammaiset) olisi haasteellista ja toivottavaa. 

Kokonaisuutena ottaen vaikuttaa siltä, että tulevaisuuden asiakaskunta saattaa 
jopa vaatia yhteiskehittelyn suuntaista kotipalvelua. 

98 Myös Rintala (2003, 189–196) kritisoi vanhuuden lääketieteellistämistä. Hänen 
mukaansa ajanjaksolle 1970-luvulta 1990-luvun loppupuolelle oli tyypillistä usko lää-
ketieteen mahdollisuuksiin. Tuolloin katsottiin, että pitkäaikaissairaiden ja laitoksissa 
olevien vanhusten toimintakykyä oli mahdollista lisätä. Vanhojen ihmisten elämänta-
poja oli mahdollista muuttaa terveellisempään suuntaan tarjoamalla terveyskasvatusta, 
neuvontaa ja elämänhallinnan taitoja. Sairauksien ja toimintakyvyn puutteiden syitä 
alettiin etsiä vanhuksen omasta käyttäytymisestä. Normaaleja vanhenemisilmiöitä 
diagnosoitiin sairauksiksi. Yksinäisyyttä ja turvattomuutta alettiin hoitaa mielenterve-
yden riskitekijöinä. Sairauksien ja toimintakyvyn hoidosta siirryttiin hoitamaan van-
han ihmisen koko elämää. Vanhustenhuollossa korostettiin kokonaisvaltaista hoitoa ja 
asiakaslähtöisyyttä. Näihin liittyvä sosiaalinen kontrolli oli osin näkymätöntä ja pe-
rustui yksilön etujen korostamiseen. Julkisen vallan harjoittamaa sosiaalista kontrollia 
pyrittiin tällä ajanjaksolla siirtämään yksilölle itselleen. 
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Minkälaisia ovat kotipalvelun tulevaisuuden työntekijät?

Tällä hetkellä kotipalvelussa vallitsee työvoimapula. Henkilöstön lisätarve vaihte-
lee 3 600–5 800 uuden työntekijän välillä sen mukaan, pyritäänkö palveluissa 25 
vai 30 % kattavuuteen yli 75-vuotiaasta väestöstä. Viime vuosina kotipalveluun on 
saatu uusia virkoja, mutta käytännössä nämä virat eivät ole tulleet kotipalveluun, 
vaan ne ovat suuntautuneet palveluasumiseen (Vaarama ym. 2002, 94; Vaarama, 
Luomahaara, Peiponen & Voutilainen 2001.) Sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lukatsauksessa Vaarama ym. (2002) kirjoittavat:

On kestämätöntä, että yhtäältä maan virallisissa dokumenteissa korostetaan 
ikääntyneiden oikeutta asua kotona ja saada tarvitessaan sosiaali- ja terveyspal-
veluja tuekseen, mutta käytännössä jatketaan kotipalvelun kurjistamista. Tilan-
ne on vaikea, jos resurssien annetaan rapautua ja kuilun tarpeen ja tarjonnan 
välillä kasvaa liian suureksi. 2000-luvun suuri missio ikääntyneiden palveluissa 
onkin kotiin annettavien palvelujen todellinen kehittäminen ja asiakasnäkö-
kulman nykyistä parempi huomioon ottaminen. (Vaarama ym. 2002, 102.)

Tedren (2003, 100) mukaan hoivapalveluissa työskentelee tällä hetkellä joukko 
erilaisia toimijoita. On kunnan palkkaamia työntekijät (lähihoitajat, kodinhoita-
jat, kotisairaanhoitajat, kotiavustajat), on yrittäjiä, joilla on sosiaali- ja terveysalan 
ammattipätevyys ja heidän työntekijöitään. Tämän lisäksi on olemassa kotitalous-
yrittäjiä, sijaisomaisia, kyläavustajia, omaisia ja vapaaehtoistyöntekijöitä. Kaikki 
nämä ihmisryhmät työskentelevät erilaisin tiedoin, ammattipätevyyksin, erilaisin 
moraalisin sitoumuksin ja tehtäväjaoin vastaten pääasiassa vanhusten avuntarpee-
seen. Kunnat ja omaiset ovat edelleen pääasiallisia avun antajia, mutta myös palka-
ton vapaaehtoistyö on lisääntymässä. Viitteitä on löydetty myös harmaan talouden 
piirissä tehdystä vanhusten hoivatyöstä. 

Lähihoitajat on se työntekijäryhmä, joka luultavimmin tulevaisuudessa ensi-
sijaisesti työskentelee kuntien järjestämässä kotipalvelussa. Vuoden 1999 lopussa 
Suomessa oli 94 200 ammattiin valmistunutta lähihoitajaa, joista kunta-alalla työs-
kenteli 62 000. Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen ennakointitoimi-
kunta arvioi lähihoitajakoulutuksen aloituspaikkojen määriksi vuosina 2002–2010 
yhteensä 8 500–9 000 aloituspaikkaa. Lisäystä olisi vuosittain 640–1 140 nykyisistä 
aloitusmääristä (Vallimies-Patomäki, Turpeinen, Ailasmaa & Taipale 2002, 171–
190.) Tällä henkilöstömäärällä on laskettu katettavan tulevaisuuden hoivatarvetta. 
Toistaiseksi sosiaali- ja terveydenhuoltoala on ollut nuorten suosimaa, mutta jois-
sakin sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa on ollut 
viitteitä siitä, että koulutuksen vetovoimaisuus olisi vähenemässä (emt., 183). 

Tulevaisuudessa osa apua tarvitsevista käyttää kunnallisia hoivapalveluja, mut-
ta osa myös yksityisesti tuotettuja palveluja. Tällä hetkellä yksityiset palveluntuot-
tajat tuottavat 24 % kaikesta kotipalvelusta, mutta kunnat ostavat vain neljä pro-
senttia (4 %) kodinhoitoavusta yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Eniten yksityisiä 
palveluja käyttävät alle 70-vuotiaat korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset henkilöt. 
Yli 70-vuotiaiden kohdalla yksityisesti tuotettujen palveluiden käyttö on vähäis-
tä. Yksityinen tarjonta ei tällä hetkellä kompensoi julkisen sektorin palveluvajetta. 
(Vaarama ym. 2002, 93–100.) 
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Andersson (2000a, 56–65) on tutkinut kotihoitoa tarjoavia hoivayrityksiä. 
Hänen tutkimuksensa mukaan kotihoitoyrittäjät tavoittelivat työssään kiireettö-
myyden vaikutelmaa ja suurempaa asiakaslähtöisyyttä. He halusivat vastata asiak-
kaiden tarpeisiin yksilöllisesti, joustavasti, räätälöidyllä avulla ja asiakkaan mieli-
piteitä arvostaen. He myivät asiakkaalle aikaa, ja asiakas sai itse valita, miten tuo 
aika käytettiin. Hoivayrittäjyydessä on Anderssonin mukaan samanaikaisesti kyse 
tunnepohjaisesta sitoutumisesta asiakkaisiin, ammattitaitoa vaativasta toiminnas-
ta ja tulojen hankinnasta. Tyytyväinen asiakas haluaa jatkossakin palveluita. (ks. 
myös Andersson & Kainlauri 2001.)

Vuoden 2004 alusta kuntien kotipalvelussa on mahdollista ottaa käyttöön pal-
veluseteli. Palvelusetelin avulla kuntalaiset voivat nykyistä vapaammin valita, mistä 
tarvitsemansa avun hankkivat. Kunta antaa asiakkaalle palvelusetelin, joka on voi-
massa tietyn ajanjakson, ja palveluntuottaja laskuttaa kuntaa setelin arvosta. Sete-
lin arvo on 5–20 euroa tuntia kohti, ja se on asiakkaalle verovapaa. (Sosiaali- ja ter-
veysministeriön tiedote 403/2003.) Setelin tavoitteena on lisätä asiakaslähtöisyyttä 
ja asiakkaiden tarpeisiin pohjautuvaa joustavuutta. Sen toivotaan lisäävän myös 
palvelualan naisyrittäjyyttä. (Palveluseteli käyttöön kotipalvelussa 2003.) Sosiaali- 
ja terveysministeriö on laatinut palvelusetelin käyttöoppaan, jonka tavoitteena on 
tukea palvelusetelin käyttöönottoa ja antaa tietoa palvelusetelin käytöstä kunnille, 
palveluntuottajille ja palvelunkäyttäjille (Palveluseteli. Käyttöopas kotipalveluun 
2005). Palveluseteli edustaa askelta kunnallisen ja yksityisen palveluverkoston 
yhteistyöhön99, jolla tulevaisuudessa voi olla tärkeä rooli palveluita tuotettaessa. 
Tulevaisuudessa vanhukset joutuvat tekemään ratkaisuja oman hoitonsa suhteen: 
hankkiako apua yksityiseltä sektorilta vai kunnalta. 

Kotona asuvien vanhusten hoitoon on kehitetty viime vuosina erilaisia 
informaatio teknologian käyttöön perustuvia laitteita, esimerkiksi erilaisia tur-
varannekkeita. Turvarannekkeen hätäpainikkeen avulla kotona asuva vanhus saa 
nopeasti yhteyden auttajan matkapuhelimeen tai hälytyskeskukseen. Rannekkeen 
tavoitteena on luoda turvallisuutta ja edesauttaa kotona asumisen mahdollisuutta 
takaamalla avun saanti vaaratilanteessa tai sairaskohtauksen yllättäessä. Pidem-
mälle kehitetty ranneke seuraa myös asiakkaan vointia ja antaa tietoja esimerkiksi 
sydämen lyönneistä. Laite myös hälyttää automaattisesti, mikäli se havaitsee toi-
minnoissa poikkeavuutta. Näin vanhus voi saada apua myös tilanteessa, jossa hän 
ei enää itse kykene toimimaan. (Hyysalo 2003, 60; Hyysalo 2004.) 

Omaishoitajat muodostavat yhden vanhusten hoitoon osallistuvan työntekijä-
ryhmän. Omaistaan kotona hoitavalla on mahdollisuus saada omaishoidon tukea. 
Omaishoidon tuen saajien ryhmä on noussut vuodesta 1995 vuoteen 2000 peräti 
27 %. Omaishoito on ollut laman jälkeen kunnille edullinen ikääntyvien vanhus-
ten hoitomuoto. (Vaarama ym. 2002, 80–82.) On laskettu, että ilman omaishoita-

99 Julkisen ja yksityisen palvelutarjonnan verkostoitumista kutsutaan monituottaja-
malliksi. Siinä hyvinvointipalvelujärjestelmä koostuu kunnallisista, järjestöjen ja yh-
distysten, yritysten ja vapaaehtoisten tarjoamista palveluista. Kunta on julkisten palve-
luiden tuottaja, mutta kunnat ovat viime aikoina aktivoituneet etsimään uudenlaisia 
palveluiden tuottamiseen liittyviä ratkaisuja. (Andersson 2000b.)
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jia noin 11 400 henkilöä olisi vuonna 2002 ollut laitoshoidon tarpeessa (Vaarama, 
Voutilainen & Manninen 2003). Omaishoidon tukea ollaan uudistamassa ja tuen 
saajan asemaa parantamassa (Valtakunnallinen omaishoidon uudistaminen-työ-
ryhmän muistio, 2004). Tulevaisuudessa omaishoitoa voidaan pitää yhtenä var-
teenotettavana hoitomuotona vanhusten ja vammaisten hoidossa.

Mitä yhteiskehittely edellyttäisi kotipalvelussa?

Yhteiskehittely merkitsisi uudenlaista toimintamallia, yhteistyötä ja asiakkaan 
mukaantuloa palvelujen suunnitteluun ja suorittamiseen. Huolimatta siitä, että 
asiakaslähtöisyydestä on puhuttu monia vuosia, käytännössä kotipalvelutyö on 
luisunut standardimaisiksi asiakaskäynneiksi, joilla tehdään tietyt toimenpiteet. 
Tedre (2001b; 2003, 101) kuvaa asiakkaan luona tehtäviä töitä kolmella sanalla: 
siivoaminen, kylvettäminen ja vaipanvaihto. 

Walker (2001) pohtii, millä edellytyksillä ikäihmisten vaikutusmahdollisuuk-
sien parantaminen olisi mahdollista. Hänen mukaansa tulevaisuudessakaan yk-
sityinen ja vapaaehtoissektori eivät korvaa julkista sektoria. Valtion pitää säilyttää 
säätelijän rooli suojelemalla heikompien oikeuksia ja varmistamalla palvelujen 
saatavuus. Tarvitaan virallisten ja epävirallisten auttajien yhteistyötä ja osapuolten 
nivoutumista yhteen, jolloin hoidosta muodostuu kokonaisuus. Tarvitaan suurta 
muutosta sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja jatkokoulutuksessa. Koulutuk-
sen painopisteen tulisi siirtyä riippumattomasta asiantuntijuudesta ja yksittäisistä 
diagnooseista taitoihin, jotka mahdollistavat ikäihmisten ja heidän omaishoita-
jiensa kanssa työskentelemisen ja rohkaisevat yhteisölliseen osallistumiseen. Wal-
ker muistuttaa, että palvelujen käyttäjien osallistuminen ei ole halpa ratkaisu, se 
on aikaa vievää ja kallista. Tarvitaan lisää resursseja, ei vain palvelujen vaihtoehto-
jen ja laadun parantamiseksi, vaan myös sen takaamiseksi, että palvelujen käyttäjät 
saisivat riittävästi tilaa osallistua. Hänen mukaansa kyseessä olisi lähes kulttuuri-
nen vallankumous sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä: palvelujen tar-
joajien ehdoilla toimivasta mallista kumppanuuteen, jossa palveluiden käyttäjien 
tarpeet ovat ylimpänä. Muutoksesta hyötyisivät molemmat osapuolet: palvelujen 
käyttäjät näyttävät haluavan joustavampia ja avoimempia lähestymistapoja pal-
veluiden tarjonnassa (Qureshi, Challis & Davies 1998) ja hoitohenkilöstö kokisi 
työnsä palkitsevammaksi. Vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen esteenä Walker 
näkee institutionaalisen jähmeyden sekä poliittiset ja ideologiset esteet. Hän kan-
nustaa ikäihmisten kanssa työskenteleviä tarkastelemaan omia käytäntöjään näh-
däkseen, mahdollistavatko ne asiakkaan aktiivisemman roolin edes pienin askelin. 
(Walker 2001, 217–228.)

Walkerin esitys on yhteiskehittelyn suuntainen, ja hänen ajatuksensa ovat pää-
osin tulevaisuuden visioita. Vanhuspalveluiden asiakaskunta lisääntyy tulevaisuu-
dessa kaikissa EU-maissa ja näyttää siltä, että asiakaskunta haluaa olla vaikutta-
massa tarvitsemiinsa palveluihin. 

Yhteiskehittely uudenlaisena työn historiallisena muotona merkitsisi uuden-
laista lähikehitystä kotipalvelutyölle. Kuten edellä on tullut ilmi, monet seikat 
puoltavat yhteiskehittelyä. Kotipalvelutyö kaipaa sisällöllistä kehittämistä. Tulevai-
suuden asiakkaat ovat aktiivisia ja työeläkkeen reaalitason noustessa myös talou-
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dellisesti valmiimpia maksamaan saamistaan palveluista (Sonkin ym. 2000, 24). 
Osa asiakkaista on taloudellisesti heikommassa asemassa, ja nimenomaan heille 
suunnitellut palvelut tulee organisoida kunnallisina palveluina. Luultavimmin tu-
levaisuudessa säilyy kunnallinen kotipalvelu, mutta myös yksityinen hoivapalve-
lutoiminta laajenee. 

Yhteiskehittelyn keskiössä olisi palveluja tarvitseva asiakas, joka voisi saada 
itselleen ajallisesti ja sisällöllisesti sopivat palvelut. Palvelujen tuottajina voisivat 
olla kunnalliset kotipalvelutyöntekijät ja tarvittaessa vapaaehtoistyöntekijät ja yk-
sityiset palvelutuottajat. Tiettyjä rutiinitehtäviä, kuten ateria- ja pyykkipalvelut, 
voitaisiin hoitaa esimerkiksi palvelusetelin avulla. Yhteiskehittely olisi asiakkaan ja 
asiantuntijan yhteistyötä, jossa neuvotellen sovitaan tarvittavista palveluista.100

Tulevaisuudessa kotipalvelun työntekijä voisi myös olla se henkilö, jolla olisi 
tarvittava kokonaisnäkemys asiakkaan elämäntilanteesta. Hän voisi yhdessä asi-
akkaan kanssa suunnitella ja koordinoida asiakkaan tarvitsemia palveluja. Asiak-
kaiden ikääntyessä yhteisesti suunnitellun hoidon koordinoinnin tulisi olla yhä 
enemmän kotipalvelutyöntekijän / kotihoitotyöntekijän tehtävä. Varsinkin iäk-
käiden ja huonokuntoisten asiakkaiden kohdalla tutun kotipalvelutyöntekijän / 
kotihoitotyöntekijän antama hoiva ja sen mukanaan tuoma turvallisuus ja tieto 
asiakkaan elämäntilanteesta voisivat olla tärkeitä elämän laadun ylläpitäjiä. Yh-
teiskehittelyssä olisi vähintään kaksi toimijaa, asiakas ja kotipalvelutyöntekijä / ko-
tihoitotyöntekijä. 

100 Yksityisen ja julkisen sektorin tarjoaman kotipalvelun tulevaisuuden kehityssuun-
nassa piilee polarisoitumisen vaara. Kehitys voi kulkea myös siihen suuntaan, että va-
rakkaat henkilöt käyttävät yksityisten tarjoamia yhteiskehittelymalliin rakennettuja 
palveluja ja kuntien tarjoamat palvelut köyhemmälle väestönosalle jäävät standardoi-
duiksi massapalveluiksi. 
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11 Tutkimuksen arviointia

Tutkimukseni on toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen viitekehyk-
sessä tehty, pääosin kvalitatiivinen tutkimus, jossa käytän myös kvantitatiivista 
aineistoa. Erittelen seuraavassa miten eri tutkijat suhtautuvat kvalitatiivisen tutki-
muksen arviointiin ja arvioin sen jälkeen omaa tutkimustani.

Eskolan ja Suorannan (1996, 167) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen arvi-
ointiin voidaan ottaa kaksi näkökulmaa: 1) tutkimuksen tekemisen luotettavuus 
ja 2) kritiikki, eli tiedeyhteisön mahdollisuus arvioida tutkimusta tutkimustekstin 
pohjalta. Mäkelä (1990, 43–61) puolestaan ehdottaa kvalitatiivisen analyysin ar-
viointiperusteeksi 1) aineiston merkittävyyden tai aineiston kulttuurisen paikan 
(miksi aineisto on analysoinnin arvoinen), 2) aineiston riittävyyden, 3) analyysin 
kattavuuden sekä 4) analyysin arvioitavuuden ja toistettavuuden. 

Hirsjärvi ym. (2003, 214) pitävät tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa 
tärkeänä tarkkaa selostusta tutkimuksen toteutuksen eri vaiheista. Lukijalle on 
kerrottava esimerkiksi olosuhteista ja paikoista, joissa aineisto kerättiin, haastat-
teluihin käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät ja tutkijan itsearvio tilanteesta. 
Analyysin teon yhteydessä on lukijalle kerrottava luokittelun syntymisen alku-
juuret ja perusteet. Tulosten tulkinnat ja päätelmät tulee niin ikään perustella, 
eli tutkijan tulee tehdä huolellista kuvausta koko tutkimuksen ajan. Emerson 
(2001, 304–306) toteaa samaan tapaan, että etnografi sessa tutkimuksessa on tär-
keää kuvata ja tehdä lukijalle näkyväksi, miten tulokset tuotettiin eri vaiheissa. 
Myös Kvale (1996, 235) painottaa sitä, että tutkimuksen validius ei kuulu vain 
yhteen lukuun, vaan se tulisi huomioida koko tutkimusprosessin ajan. Altheide 
ja Johnson (1998, 283–312) edustavat post-modernismia ja puhuvat refl eksiivi-
sestä etnografi asta. Sen mukaan tutkija on aina osa tutkimaansa yhteisöä, tut-
kimusasetelmaa ja tutkimuskontekstia. Etnografi sen tutkimuksen arvioinnissa 
tulisi huomioida etnografi nen lojaalius ja sitoutuminen tutkittavaan kohteeseen 
(ihmiset, yhteisö) tai kuulijakuntaan, johon tutkija haluaa vaikuttaa tai esimer-
kiksi ideologinen sitoutuminen ”korkeisiin tavoitteisiin”. Tutkijat toteavat, että 
refl eksiivinen etnografi a on alkutaipaleella eikä välineitä sen arviointiin vielä 
juurikaan ole.

Triangulaatio on yleisesti laadullisen tutkimuksen validiteetin yhteydessä käy-
tetty termi, jolla tarkoitetaan monen tutkimusmenetelmän yhteiskäyttöä tutki-
muksessa. Tavoitteena on parantaa tutkimuksen validiutta. Denzin (1970) jaot-
teli triangulaation neljään tyyppiin. Metodologinen tai metodinen triangulaatio 
tarkoittaa usean menetelmän käyttöä samassa tutkimuksessa. Tutkijatriangulaatio 
tarkoittaa sitä, että tutkimuksen eri vaiheissa oli toimimassa useampia tutkijoita. 
Teoreettinen triangulaatio on usean teorian käyttöä tutkimuksessa. Aineistotrian-
gulaatio tarkoittaa saman ongelman ratkaisemiseen kerättäviä erilaisia tutkimus-
aineistoja. (Hirsjärvi ym. 2003, 215.) 
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Laadullisen tutkimuksen arviointikäytännöt ovat moninaisia eikä kvantita-
tiivisen tutkimuksen piiristä tuttuja käsitteitä validius ja reliaabelius101 voi suo-
raan siirtää laadulliseen tutkimukseen. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, 
että kaikkea tutkimusta on pystyttävä arvioimaan. Arvioin seuraavassa omaa tut-
kimustani soveltaen mahdollisuuksien mukaan edellä esittämiäni kvalitatiivisen 
analyysin arviointiperusteita. 

Miksi kotipalvelutyön kiirettä oli tarpeen tutkia? 

Esittelin aiemmin luvussa 2 aikaisempia tutkimuksia kiireestä ja niiden viesti oli 
selkeä: kiireen kokeminen on lisääntynyt työelämässä. Historiakatsaus osoitti, että 
kiirettä on ollut aiemminkin, mutta sen määrittyminen on ollut erilaista työn eri 
kehitysvaiheissa. Olen rajannut tutkimukseni ulkopuolelle työn kehityshistorian 
taustalla vaikuttaneet taloudelliset suhdanteet kuten myös ajan käsitteen tarkem-
man tutkimisen.102 Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä lyhyesti pohtia sekä kiireen 
taloudellista taustaa että kiireen liittymistä aikaan. Kapitalistiseen tuotantomuo-
toon liittyy nopeuden ja tehokkuuden arvostus. Adamin (1995, 100) mukaan no-
peuden arvostus on levinnyt läpi koko länsimaisen yhteiskunnan, koulutukseen, 
urheiluun, työhön, palveluihin ja politiikkaan. Myös Gleickin (1999) mukaan no-
peus on mukana kaikessa länsimaisessa inhimillisessä toiminnassa. Nopeus liit-
tyy tuotannolliseen tehokkuuteen. Tuotannollinen tehokkuus merkitsee sitä, että 
tuote valmistetaan mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tehokkuus vaatii tiukkaa ai-
kataulutusta ja aikataulussa pysymistä. Aikataulussa pysyminen puolestaan vaatii 
nopeutta, täsmällisyyttä ja kurinalaista työskentelyä (Bluedorn 2002, 104.) Nämä 
ovat tyypillisiä sekä massatuotantotyyppisen että jälkitayloristisen työn tunnus-
merkkejä. Myös kilpailu motivoi nopeuteen: kilpailijaa nopeammat tuotantoajat 
mahdollistavat hintaedun ja lisäävät tuotteen kilpailukykyä, jolloin tuotteen mark-
kinat kasvavat. Adamin (1995, 100–102) mukaan länsimaisessa suhtautumisessa 
nopeuteen on kyseessä puhtaasti määrällinen suhtautuminen aikaan: aika laske-
taan suhteessa rahaan, tehokkuuteen, kilpailuun ja voittoon.

Nopea ja tehostunut tuotantomalli oli tutkimukseni mukaan löydettävissä 
myös kotipalvelutyöstä. Malmilan kotipalvelutyö oli sisällöltään muuttunut mas-
satuotantotyyppiseksi työksi, nopeiksi käynneiksi asiakkaiden luona. 

Keräsin pääosan aineistostani kolmivuotisen tutkimusprojektin toisena vuon-
na, mutta koko Malmilan kuntaa koskeva aineisto on tulkintapohjana analysoi-
dessani työn kiirettä. Laajassa tutkimusprojektissa oli mukana useita tutkimus-
kohteita ja aluksi oli epäselvää, mihin kohdistaisin väitöskirjatutkimukseni. Pieni 

101 Validius eli tutkimuksen pätevyys tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän ky-
kyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata. Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten 
toistettavuutta, eli mittauksen tai tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tulok-
sia. (Hirsjärvi ym. 2003, 213–215.)
102 Ajan käsitettä on tutkinut tarkemmin esimerkiksi Pohjonen (2000). Ajan käsitettä 
ikääntymiseen ja elämänkulkuun liittyvässä tutkimuksessa on eritellyt Jyrkämä (2001, 
117–157). 
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maaseutukunta tuntui laajassa kokonaisuudessa parhaiten hallittavalta, semmin-
kin kun toiminnasta näytti löytyvän samoja piirteitä kuin isommassa kunnassa. 

Tutkimuksellisesti Malmilan kodinhoitajien kiire tuntui kiinnostavalta siksi, 
että työ oli käynyt ja oli koko ajan käymässä läpi suurta muutosta. Muutos ei ol-
lut vain paikallinen, vaan kotipalvelutyö Suomessa ja myös koko Euroopassa on 
muuttumassa ja etsimässä uudenlaista lähikehitystä. Malmilan kotipalvelutyössä 
yhtyivät muutos ja kiire, kaksi tämän päivän työelämän keskeistä vaikuttajaa. 

Aineiston keräämisestä

Keräsin pääosan kiireaineistosta kiirepäiväkirjoilla, kiirehaastatteluilla ja etnografi -
sesti havainnoiden. Olisin halunnut olla enemmän mukana seuraamassa Malmilan 
kodinhoitajien työtä, mutta projektin aikataulu ei antanut siihen mahdollisuuksia. 
Tämä lienee tuttu ongelma laajoissa projekteissa mukana olleille tutkijoille. 

Mäkelä (1990, 50) tuo esiin, että tutkimuksessa tulisi käyttää sellaista aineistoa, 
joka syntyy ihmisten arkielämässä ilman tutkijan voimakasta väliintuloa. Tavoit-
teena on sosiaalinen luonnollisuus. Mielestäni tämä toteutui kiirepäiväkirjojen ja 
kiirehaastatteluiden yhteydessä. Tutkija ei ollut mukana vaikuttamassa kiiretilan-
teessa, vaan kodinhoitaja toimi itsenäisesti ilman tutkijan läsnäoloa. Tilannetta voi 
pitää tältä osin luonnollisena. Vasta päivän päätteeksi kodinhoitaja kirjasi koke-
muksensa päiväkirjaan. Kokemukseen palattiin kiirehaastatteluissa, joissa kiirepäi-
väkirja toimi muistin apuvälineenä ja kiiretilanteen mieleenpalauttajana. Muistiin 
palauttaminen oli joissakin tapauksissa vaikeaa, mikäli kodinhoitaja ei ollut tehnyt 
kiireestä selkeitä merkintöjä. 

Tekisinkö aineiston hankinnan jatkossa eri tavalla? Kiirepäiväkirjojen kohdalla 
harkitsisin sitä, että pyytäisin kaikkiin kiirearvioihin (arviot 1–5) kommenttia päi-
västä, nyt näin tapahtui vain kiireiseksi (arvio 4–5) koettujen päivien kohdalla.103 
Kokonaisuudessaan kiirepäiväkirjat olivat pieni interventio kodinhoitajan työn 
kiireeseen. Mikäli kodinhoitajat olisivat perustelleet myös muut kuin kiireiseksi 
koetut päivät, olisi interventio ollut laajempi ja sisältänyt enemmän oman työn 
refl ektiota. 

Aineiston merkittävyys pohjaa siihen, että aikaisempi paikallinen kiiretutki-
mus on ollut hyvin vähäistä. Myöskään kotipalvelutyön kiirettä nimenomaisena 
pääongelmana ei ole aikaisemmin tutkittu, vaikka kiire on tullut esiin monissa ko-
tipalvelututkimuksissa. Olen tutkinut kiirettä paikallisesti ja historiallisesti muo-
toutuneena käyttäen lähtökohtana työn ja kiireen historiallista kehittymistä. Olen 
peilannut Malmilan kotipalvelutyön kehittymistä alan valtakunnalliseen kehityk-
seen. Päiväkirjamenetelmää on aineiston hankinnassa käytetty aiemmin, mutta 
olen tehnyt siitä oman sovelluksen tähän tutkimukseen. 

103 Poikkeuksellisesti KH3, jonka yhden viikon kiirepäiväkirja on esitetty luvussa 7, 
teki merkinnät kaikista päivistä. Ajatus kaikkien päivien merkinnöistä syntyikin käy-
dessämme haastattelussa läpi hänen kiirepäiväkirjojaan.
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Aineiston riittävyys 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on ollut tapana puhua aineiston riittävyyden yh-
teydessä aineiston kyllääntymisestä. Kyllääntymisellä on tarkoitettu sitä, että ai-
neiston keruu lopetetaan vasta sitten, kun uudet tapaukset eivät enää tuo esiin 
uusia piirteitä. Ongelmallista varsinkin projektityössä on se, että etukäteen ei ole 
tiedossa, milloin tuo raja saavutetaan ja saavutetaanko koskaan. Mäkelä (1990, 52) 
ehdottaakin, että aineistoa ei kannata kerätä liikaa yhdellä kerralla. Aineiston ana-
lyysi on usein työläämpää kuin aineiston keruu. On ensin paras analysoida pieni 
aineisto ja sen jälkeen arvioida, minkälainen lisäaineisto on tarpeen. 

Omassa tutkimuksessani tämä toteutui kahdella tavalla. Tein ensin pienimuo-
toisen kiirekartoituksen (ks. naamalomake, luku 4), jonka tulos vahvisti ajatustani 
kiireen tutkimisen tärkeydestä. Vasta sen jälkeen kehitin kiirepäiväkirjan tutki-
musmenetelmäksi. Kolmivuotinen tutkimusprojektimme noudatti kokonaisuu-
dessaan aineiston keräämisen, analyysin ja raportoinnin vuosisykliä. Teimme joka 
vuosi raportin tutkimuksen sen hetkisestä vaiheesta ja alustavasta analyysista, jo-
ten aineistoa oli pakko analysoida systemaattisesti alusta alkaen ja samalla pohtia 
tutkimuksen jatkoa ja lisäaineiston hankintaa. 

Onko kolmen viikon jakso riittävä tutkittaessa kodinhoitajien kiirettä kiirepäivä-
kirjojen avulla? Aineistoa olisi voinut kerätä enemmän, mutta en ole varma, mikä sen 
lisäanti olisi ollut. Tutkimusjaksolla kertyi aineistoa molemmista työvuoroista sekä 
viikonlopputyöstä. Kolmen viikon jaksolla kodinhoitajien kokoonpano oli poikkea-
va kahtena viikkona. Pidän tätäkin ”normaalina.” Viiden kodinhoitajan työsken-
nellessä niin, että mukana on myös iltavuoro ja viikonlopputyö, on vapaapäivien, 
lomien ja sairastapausten takia melko harvinaista, että kaikki olisivat töissä. Olen 
käyttänyt varsinaisen kiireaineiston tukena erilaista tilasto- ja dokumenttiaineistoa 
Malmilan kodinhoitajien työstä, mikä omalla tavallaan on vahvistanut havaintojani. 
Samoin tulkinnallisena taustatukena on toiminut koko kolmivuotisen ”Työyhteisöt 
vanhan ja uuden murroksessa” -projektin Malmilaa koskeva aineisto.

Tutkimuksen yleistettävyys ja teoreettinen anti 

Tutkimuksen yleistettävyys liittyy edellä esitettyyn aineiston riittävyyteen ja ta-
paustutkimuksen104 yleistettävyyteen. Mitä yleistä voidaan tutkimukseni pohjalta 
sanoa kiireestä yleensä ja erityisesti kotipalvelutyön kiireestä? Miten tapaustutki-
muksella saatua tietoa voidaan yleistää?

Laadullisen tutkimuksen yleistettävyys on ongelmallista. Positivistisessa tutki-
mustraditiossa katsotaan, että yhteiskunnallisen tutkimuksen tavoitteena on tuot-
taa ihmisen käyttäytymisestä sellaista tietoa, jota olisi mahdollista yleistää (Kvale 

104 Mitchell (2000, 168–169) määrittelee tapaustutkimuksen perusmuodossaan kai-
keksi siksi materiaaliksi, jonka havainnoitsija on eri tavoin kerännyt tietystä ilmiöstä 
tai tapahtumasarjasta. Tutkimuksen kohteena voi olla yksittäinen henkilö tai joukko 
henkilöitä, joita yhdistää yhteinen toiminta. Tärkeää tapaustutkimuksessa on se, miten 
kerättyä aineistoa käytetään teoreettisten johtopäätösten tekemiseen. 
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1996, 232). Vastakkaisen näkemyksen mukaan suorat yleistykset ovat sosiaalisen 
todellisuuden monimuotoisuudesta ja ainutlaatuisuudesta johtuen mahdottomia 
(Eskola & Suoranta 1996, 167). Myös toiminnan teorian mukaan yksittäisten työ-
yhteisöjen toiminta on historiallisesti rakentuneena ainutlaatuista ja omaäänistä. 

Kvale (1996, 232–233) jakaa yleistämisen kolmeen ryhmään: 1) luonnontie-
teellinen yleistäminen, 2) tilastollinen yleistäminen ja 3) analyyttinen yleistämi-
nen. Luonnontieteellinen yleistäminen on peräisin kokemustiedosta, siitä miten 
asiat ovat, ja johtaa hänen mukaansa pikemminkin odotuksiin kuin ennustuksiin. 
Tilastollinen yleistäminen perustuu otoksiin ja niistä tehtäviin tilastollisiin yleis-
tyksiin ja todennäköisyyksiin. Analyyttinen yleistäminen tarkoittaa perustelua sil-
le, miten pitkälle yhden tapauksen tuloksia voidaan käyttää ohjeena arvioitaessa 
toista tapausta. Kyseessä on tällöin kahden tilanteen samanlaisuuksien ja erilai-
suuksien vertailu, jolloin tutkija perustelee yleistämisen vakuuttamisen logiikalla 
(assertational logic). Vakuuttamisen logiikan muotoja ovat esimerkiksi oikeuden-
käynneissä tapahtuva todistaminen tai teoriaan pohjautuva todistaminen. Määrit-
tämällä tarkasti todisteet ja tekemällä väitteet täsmällisesti tutkija voi jättää yleistä-
misen arvion lukijan tehtäväksi. 

Pyrkimyksenäni on ollut ymmärtää kiire toiminnan kontekstissa. Kiireen ym-
märtämiseen ja määrittelyyn työn eri kehitysvaiheissa olen käyttänyt muovaamia-
ni välitason teoreettisia välineitä, ajanhallinnan dualismia ja normaaliajan mää-
rittymistä. Pidän uudenlaisten välitason välineiden kehittelyä ja käyttöä tämän 
tutkimuksen antina sekä kiiretutkimukselle että kiiretutkimuksen metodologialle. 
Rakentamani kiireen historiallisen mallittamistavan ja kiirepäiväkirjojen avulla 
voidaan tutkia erilaisia työyhteisöjä ja niissä esiintyvää kiirettä. Yleistäminen liit-
tyy tällöin käyttämieni teoreettisten käsitteiden ja metodologian eli tutkimusväli-
neen ja tutkimusmenetelmän yleistämiseen pikemminkin kuin saatujen spesifi en 
tulosten yleistämiseen. 

Eskola (2001, 136–140) erottaa aineistolähtöisen, teoriasidonnaisen ja teoria-
lähtöisen tutkimuksen. Aineistolähtöisessä analyysissa (grounded theory) teoria 
pyritään konstruoimaan aineistosta. Teoriasidonnaisessa analyysissa on teoreetti-
sia kytkentöjä, mutta se ei suoraan nouse teoriasta eikä pohjaudu teoriaan. Teoria-
lähtöisessä analyysissa lähdetään teoriasta ja empirian jälkeen palataan teoriaan. 

Tämä tutkimus on teorialähtöinen tutkimus, jota on suunnannut toiminnan 
teoria ja kehittävä työntutkimus. Rakensin tutkimuksen alussa toiminnan teorian 
ja kehittävän työntutkimuksen viitekehyksestä hypoteesit kiireestä toimintana. Ne 
perustuivat paljolti aikaisempien tutkimusten jättämiin haasteisiin, joita tarkastelin 
toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen näkökulmasta. Teoria vaikuttaa 
aina tutkimuksen metodologiaan ja ohjaa sekä aineiston hankintaa että analyysia. 
Tutkimukseni eteni teorian ja empirian vuoropuheluna. Hankin aineistoa ja ana-
lysoin sitä teorian tarjoamin välinein. Tutkimukseni tuloksena syntyi toiminnan 
teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen pohjautuva käsitys kiireestä toiminnas-
sa. Samalla luomani käsitteelliset välineet ovat tuloksia, jotka rikastavat toiminnan 
teorian ymmärrystä ajanhallinnan ristiriitojen kehittymisestä työssä.

Tämä tutkimus on pieneen aineistoon kohdistuva tapaustutkimus. Aineiston 
analyysissa ja tulkinnassa tukeudun kotipalvelun historiallisten työtyyppien käyt-
töön yleistävänä käsitteellisenä välineenä. Malmilassa itseohjautuva kodinhoita-
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jaryhmä pyrki organisoimaan rationalisoituvaa työtä, jossa työnjaon välineet oli-
vat käsityömäisiä, mutta jossa oli myös tärkeitä humanisoidun työn aineksia ja 
yhteiskehittelyn ituja. Tällainen käsitteellinen kehys tekee mahdolliseksi saamieni 
empiiristen tulosten yleistävän vertailun muualla saatuihin tuloksiin ja tätä tietä 
esimerkiksi koko suomalaisen kotipalvelutoiminnan lähikehityksen vaihtoehtojen 
käsitteellisesti entistä hallitumman hahmottamisen. 

Analyysin kattavuus

Oleellista analyysin kattavuudessa on se, että tutkija ei perustele tulkintojaan vain 
satunnaisten poimintojen avulla (Mäkelä 1990, 53). Kattavuuden käsitettä on laa-
dullisessa tutkimuksessa melko vaikea operationalisoida. Aineistoa on paljon eikä 
kaikkea voi lukijalle esittää ja tulkita. Toisaalta heikot signaalit tai poikkeukset voi-
vat olla tutkimuksellisesti mielenkiintoisia (vrt. Mitchell 2000). Oleellista kaiketi 
lienee se, että tutkija pystyy perustelemaan hyvin valintansa tai sen, minkä jättää 
käyttämättä. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan subjektiviteetti: 
tutkija tekee koko tutkimusprosessin ajan erilaisia valintoja ja on näin tutkimuk-
sen keskeinen tutkimusväline. (Eskola & Suoranta 1996, 165.) 

Olen käyttänyt tutkimuksessani melko paljon työntekijöiden omaa ääntä eli 
otteita kodinhoitajien haastatteluista ja palavereista. Näin lukijalla on mahdolli-
suus saada tuntumaa käytyyn keskusteluun. Olen jonkin verran käyttänyt myös 
kvantifi ointia, jonka tavoitteena on ollut tuoda esiin määrällisiä painotuksia ja sitä 
kautta sekä vallitsevaa käytäntöä että heikompia ilmauksia. 

Analyysin arvioitavuus ja toistettavuus

Yinin (1994) mukaan yksi tapaustutkimusta kohtaan vallalla oleva ennakkoluulo 
koskee sitä, että tapaustutkimus on ”löysää”, siitä on puuttunut tieteellinen tark-
kuus ja tutkija on sallinut epämääräiset todisteet. Tätä vaaraa voidaan torjua lisää-
mällä tutkimuksen arvioitavuutta ja toistettavuutta.

Analyysin arvioitavuus tarkoittaa sitä, että lukijan on mahdollista seurata tutki-
jan päättelyä ja etenemistä. Lukijalle jää näin mahdollisuus hyväksyä tutkijan tul-
kinta tai kyseenalaistaa se. Analyysin toistettavuus puolestaan tarkoittaa sitä, että 
tutkija esittää käyttämänsä luokittelu- ja tulkintasäännöt niin yksiselitteisesti, että 
toinen tutkija voi näitä sääntöjä soveltamalla päästä samaan tulokseen. (Mäkelä 
1990, 53–55, ks. myös Hirsjärvi ym. 2003; Emerson 2001, 304–306.) 

Arvioitavuus ja toistettavuus ovat ikään kuin saman kolikon eri puolia. Laadul-
lisessa tutkimuksessa ei ole käytettävissä kvantitatiivisen aineiston tapaan valmiita 
laskumalleja, vaan tutkijan pitää avata ja perustella analyysin eri vaiheet sanalli-
sesti. Mäkelä (1990, 57) esittää kolme tapaa, joilla voidaan vähentää laadullisen 
analyysin vaikutelmanvaraisuutta ja samalla parantaa sen arvioitavuutta ja tois-
tettavuutta: 1) aineiston luettelointi, 2) tulkintojen pilkkominen lukijan seuratta-
viin vaiheisiin ja 3) ratkaisusääntöjen ja tulkintasääntöjen nimenomaistaminen. 
Eskolan ja Suorannan (1996, 171) mukaan aineistosta kannattaa luetella kaikki 
sellaiset yksiköt, joihin tulkinta perustuu. Mitä täsmällisempiä yksiköitä käyttää, 
sen parempi. 
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Olen käyttänyt aineiston luettelointia ja pilkkomista tutkimukseni empiirisis-
sä luvuissa. Kodinhoitajien kiireen syitä taulukoin luvussa 7 ja kiireen hallinnan 
keinoja luvussa 8. Kiireen hallinnan keinojen analyysissa valitsin analyysiyksiköksi 
lausuman. Lausumien ryhmittelyn tuloksena hahmottui erilaisia kiireen hallinnan 
keinoja, jotka luokittelin ja kvantifi oin ennen tulkintaa. Lausumien valinnassa käy-
tin apuna tutkijatriangulaatiota; tein valinnat ensin itse ja sen jälkeen kävimme ne 
yhdessä ohjaajani kanssa läpi. Kiireen hallinnan keinojen koko lausuma-aineiston 
olen sisällyttänyt väitöskirjaani liitteenä, jotta lukijalla olisi mahdollisuus arvioida 
muodostamiani kategorioita (liite 2). 

Kodinhoitajien kiireen syiden (luku 7) laadullinen analyysi alkoi kvantitatiivi-
sen taulukon tulkinnasta, joka osoitti, että viikonloput oli aina koettu kiireisiksi ja 
arkipäivinä kiirettä oli satunnaisesti. Analysoin tämän jälkeen erikseen viikonlop-
pukiireen ja arkikiireen. Arkipäivien kiireen analyysi osoitti, että osa kiireestä oli 
ennakoitavissa olevaa ja osa ennakoimatonta. Analysoin sen jälkeen, minkälaista 
oli ennakoitavissa oleva kiire ja ennakoimaton kiire. Mäkelä (1990, 58) toteaa, että 
ottamalla lyhyitä askeleita yksi kerrallaan voidaan parantaa analyysin arvioita-
vuutta ja kenties myös sen toistettavuutta. 

Jatkotutkimuksen aihe

Tutkimukseni näkökulma on ollut kodinhoitajien työn muutoksen ja kiireen tut-
kiminen. Asiakas on mukana tutkimuksessa kodinhoitajien työn kohteena, mut-
ta painotus on ollut kodinhoitajien työssä. Lähikehityksen yhtenä vaihtoehtona 
yhteiskehittely painottaisi asiakkaiden aktiivista mukanaoloa ja vaikuttamista 
hoidon sisältöön ja toteutukseen. Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi 
yhteiskehittelyn periaatteella toteutettu kotipalvelu ja siinä erityisesti myös asiak-
kaiden osallistumisen tutkiminen. Aikaisemmat tutkimukset ovat luoneet kuvaa 
saamaansa hoitoon tyytyvistä asiakkaista (Tenkanen 2003, 157; ks. myös Sinkko-
nen 1995; Tedre 1993; Viitala 1990b, 42), jotka eivät paljoakaan ole osallistuneet 
hoidon sisältöjen toteutukseen (Metsola 1993, 66–67). Yhteiskehittely olisi myös 
asiakkaalle uudenlaista yhteistyön opettelua. Se vaatisi erilaista aktiivisuutta ja 
omien toiveiden ja tarpeiden esiin tuomista. Yhteiskehittelyyn osallistuminen voi-
si lisätä asiakkaan vaikuttamisen, osallistumisen ja itsemääräämisen tunnetta ja 
sitä kautta hänen psyykkistä hyvinvointiaan ja elämänlaatua. Tutkimuksellisesti 
olisi mielenkiintoista selvittää, miten erilaiset asiakkaat ottavat vastaan tällaisen 
mahdollisuuden, minkälaista oppimista yhteiskehittely vaatii eri toteuttajatahoilta 
ja minkälaisia ongelmia sen toteuttamisessa kohdataan. 

Asemani tutkijana

Olin tutkimuskohteen tutkijana kolmen vuoden ajan, ja sen jälkeen olen ollut use-
asti yhteydessä Malmilan kodinhoitajiin, perusturvajohtajaan ja vanhustyön joh-
tajaan. Tutkijana minun on ollut aina helppo mennä Malmilaan. 

Luottamuksen syntyminen tutkijan ja tutkimuskohteen välille on tärkeää tut-
kimuksen onnistuneen läpiviemisen kannalta. Kuten aiemmin olen kertonut, Mal-
milan kodinhoitajat eivät aluksi kokeneet omakseen tutkimusaihetta, alueellisen 
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väestövastuun tuomaa muutosta ja sen vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin. 
He kokivat, että alueellinen väestövastuu ei ollut muuttanut heidän työtapojaan. 
Vasta seuraavassa vaiheessa, tutkittaessa ”hankalia asiakkaita” ja myöhemmin kii-
rettä, Malmilan kodinhoitajat tulivat aktiivisemmin mukaan tutkimukseen. Ko-
dinhoitajien mukaantuloon ja luottamuksen syntyyn vaikutti se, että tutkittiin 
kodinhoitajille tärkeitä asioita. 

Keskusteluissa ja haastattelutilanteissa sain luvan käyttää nauhuria ja ainakin 
itse koin, että ilmapiiri ja tunnelma oli välitön. Maaseutu elinympäristönä ja maa-
seudun vanhusten elämä oli tuttua omasta lapsuudestani ja nuoruudestani, ja ker-
roin sen myös kodinhoitajille. Samoin aiempi taustani työfysioterapeuttina auttoi 
minua ymmärtämään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Osaltaan nämä sei-
kat voivat vaikuttaa kokemukseeni siitä, että kodinhoitajat suhtautuivat minuun 
luontevasti. Koin, että minut päästettiin sisään kodinhoitajien työmaailmaan.

Saunapäivän etnografi an yhteydessä tapaamieni vanhusten suhtautuminen mi-
nuun oli hienotunteisen uteliasta. Kodinhoitajat olivat etukäteen kertoneet heille 
tulostani ja kerroin myös itse tutkimuksestani. Haastattelin vanhuksia ja he kertoi-
vat omasta elämästään ja kokemuksistaan saunotuksesta. Syntyi vaikutelma, että 
en häirinnyt heitä, vaan olin heille tutussa tilanteessa vierailija, jonka liikkumista 
hieman uteliaana seurattiin ja josta myös keskusteltiin.

Käydessäni vanhusten kotona kodinhoitajan kanssa koin, että eräs vanhus suh-
tautui minuun torjuvasti. Hän antoi luvan videoida kodinhoitajan työtä, mutta 
hän mielsi minut ”kellokalleksi”, joka mittasi kodinhoitajien työtä. Yritin selittää 
hänelle tarkemmin tutkimustamme, mutta vaikutelmaksi jäi, etten saanut häntä 
vakuuttumaan. Kokemuksena selkeä torjunta oli hämmentävä. 

Emersonin ja Pollnerin (2001, 241) mukaan tutkijan pitää aluksi päästä sisään 
tutkimuskohteeseen ja tässä vaiheessa etäisyyttä tutkijan ja tutkittavien välillä 
pyritään vähentämään. Liian vähälle huomiolle heidän mukaansa on jäänyt kui-
tenkin etäisyyden luominen (doing distance). Kenttätutkijan ongelma on saada 
tarpeellista etäisyyttä havainnointiin samalla kun on fyysisesti ja sosiaalisesti läs-
nä havainnoimassa. Tilanne voi olla tutkijan kannalta vaikea. Saunapäivän seu-
rannassa istuin pukuhuoneen nurkassa penkillä. Esiteltyäni itseni ja pyydettyäni 
lupaa nauhoittaa pukuhuonekeskustelut jäin seuraamaan saunotustapahtumaa. 
Tein havainnointia, kun vanhuksia avustettiin pukemisessa ja riisumisessa. Sain 
etäisyyttä ja seurasin pukuhuoneen tapahtumia, tein muistiinpanoja. Välillä osal-
listuin keskusteluun tai haastattelin vanhuksia. Etäisyyden ja läheisyyden vaihte-
lu havainnointitilanteessa onnistui mielestäni melko hyvin. Tuntui, että minulle 
jäi tilaa sekä olla sivussa ja havainnoida että olla lähellä ja osallistua. Sen sijaan 
etäisyyden luominen tutkimustulosten esittelyssä tai tutkijan roolin ottaminen ja 
aineiston ulkoistaminen raporttien tekovaiheessa oli mielestäni ongelmallisem-
paa. Altheide ja Johnson (1998) puhuvat refl ektiivisestä etnografi asta, jolla he tar-
koittavat sitä, että tutkija on aina osa tutkimaansa yhteisöä, tutkimusasetelmaa ja 
tutkimuskontekstia. Koin jonkinlaista lojaalisuutta tutkittavia kohtaan ja minulla 
oli vaikeuksia tuoda esiin palautetta, jonka tutkittavat voisivat kokea kielteisenä. 
Keskustelu ohjaajani kanssa ja sen ymmärtäminen, että asioiden taustalla oli ajan 
mukana muovautunut toimintatapa, auttoi minua paremmin ymmärtämään tätä 
kokemusta. 
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12 Epilogi – Malmilassa helmikuussa 2005

Olin seuraamassa Malmilan kotipalvelutyötä helmikuussa 2005. Aluksi olin mu-
kana ruoka-ajovuorossa ja sen jälkeen iltavuorossa. Kodinhoitajien ryhmä oli py-
synyt lähes samana. Yksi kodinhoitajista (KH2) oli vuorotteluvapaalla ja hänellä 
oli sijainen. Ruoka-ajovuorosta huolehti Raimo105, joka oli alkujaan tullut töihin 
työllistettynä. Töissä oli myös yksi nuori työllistetty naistyöntekijä. 

Aloitin päivän tapaamalla kodinhoitajat kahvitauolla taukotilassa. Projektim-
me alussa kodinhoitajilla oli ollut tapana kokoontua kahville 10-taloon erään 
asiakkaan luokse ja käyttää myös 10-talon aulatilaa kokoontumispaikkana. Var-
sinaiseksi kodinhoitajien taukotilaksi oli tuolloin suunniteltu läheisen päiväkodin 
alakerrassa oleva huone, mutta kodinhoitajat pitivät parempana kokoontua 10-
taloon, koska se oli lähempänä ja siellä työskenteli aina yksi kodinhoitajista. Nyt 
kodinhoitajien taukotilaksi oli vakiintunut oma huone vanhainkodilla. 

Kahvinjuonnin jälkeen menin mukaan ruoka-ajovuoroon. Raimolla ei ole ko-
tipalvelutyöhön koulutusta, mutta hänen tehtävänään oli hoitaa päivittäiset ate-
riapalveluun kuuluvat ruoka-ajot, ulkoiluttaa tiettyjä vanhuksia sekä hoitaa maa-
nantaisin ja torstaisin vanhusten kauppa-asiat. Hän teki kuuden tunnin työpäivää 
kotipalvelussa.

Lähdimme valmistelemaan ruoka-ajoa klo 10.15. Ruoat olivat nimetyissä läm-
pöpakkauksissa. Kaikki ruoka-annokset eivät olleet aivan samanlaisia, sillä osalla 
asiakkaista on erityisruokavalio. Raimo asetteli lämpöpakkaukset nimien mukai-
seen vientijärjestykseen ja lähdimme matkaan. Ruokana oli hernekeittoa, juustoa, 
tomaattia, kurkkua ja jälkiruokana laskiaispulla.

Veimme aluksi ruokia keskustan rivitaloissa asuville vanhuksille ja myöhem-
min sivukylien vanhuksille. Ison ruoka-erän veimme kunnan keskustassa olevaan 
päiväkotiin, jossa Raimo laittoi keittokattilan uuniin ja maidot jääkaappiin lasten 
ja hoitajien ollessa ulkoilemassa. Raimo avasi vanhusten luona ruokarasiat, otti 
joillekin huonosti liikkuville tai muistamattomille asiakkaille maidon jääkaapis-
ta ja kaatoi sen valmiiksi lasiin. Joillekin hän haki keittiöstä veitsen ja haarukan 
ruokapöytään. Yhdelle asiakkaalle hän muistutti lääkkeen ottamisesta ja valvoi 
sen oton. Kuulumiset vaihdettuaan hän otti edellisen päivän ruokarasiat ja läm-
pölaatikot mukaan ja jatkoimme matkaa. Raimo piti työstään ja toimi luontevasti 
ja ystävällisesti vanhusten kanssa. Ensimmäinen kierros kesti noin kaksi tuntia. 
Palasimme vanhainkodille ja haimme uudet ruoka-annokset. Ruoka-ajo kesti ko-
konaisuudessaan reilut kolme tuntia eli palasimme ruoka-ajosta puoli kahden ai-
kaan. Ruokia vietiin kaikkiaan 30 vanhukselle.

Tullessamme ruoka-ajosta taukotilassa oli alkamassa raportti. Työvuorot aloi-
tetaan taukotilassa yhteisellä raportilla eikä, kuten aiemmin, suoraan asiakaskäyn-
neillä. Aamuvuorossa työskentelevä KH 6 kertoi iltavuorolaisille kunkin asiakkaan 
vointiin liittyvät kuulumiset sekä iltavuoroon tai seuraavaan päivään liittyvät il-

105 Nimi muutettu.
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moitusluontoiset asiat. Kullakin asiakkaalla oli raporttikansiossa omat sivut, joi-
hin oli merkitty asiakaskäyntien sisältö, siihen kirjattiin päivittäin kodinhoitajien 
käynnit sekä asiakkaan terveydentilaan liittyvät huomiot tai tiedossa olevat ohjel-
mat, esimerkiksi lääkärissä käynnit. Raportointi oli otettu käyttöön, kun muual-
ta tullut sijainen oli kaivannut yhteistä tilannearviota eri asiakkaista. Raportointi 
oli ollut käytössä yli vuoden ja se toistui työvuorojen vaihdon välillä. Hoito- ja 
palvelusuunnitelmia ei juurikaan päivitetty, vaan raporttikansio toimi ikään kuin 
niiden korvikkeena.

Raportin jälkeen, noin kello 14, lähdin KH5:n ja LH7:n106 mukana iltavuo-
roon. Aiemmin iltavuorossa työskenteli vain yksi työntekijä, mutta nykyään ilta-
vuorossa on kaksi työntekijää. Kodinhoitajat käyvät monien asiakkaiden luona 
iltavuorossa kaksi kertaa; alkuiltapäivällä vanhuksille annetaan välipala, keite-
tään kahvi, annetaan lääkkeet, seurustellaan hetki vanhuksen kanssa ja lopuksi 
siistitään keittiö. Kello 19 jälkeen alkavat varsinaiset iltakäynnit, joihin kuuluvat 
vanhuksen iltapala, iltapesu, lääkkeet, tarvittaessa vanhuksen avustaminen riisu-
misessa ja yöpuvun pukemisessa sekä joidenkin vanhusten avustaminen sänkyyn 
nukkumaan. Osa vanhuksista on dementoituneita, ja tällöin lähtiessä ulko-ovet 
lukitaan. Kahden asiakkaan luona käydään vain kysymässä kuulumisia ja tarkis-
tamassa tilanne. Kodinhoitajat liikkuvat kotipalveluautolla ja käyvät samassa pi-
hapiirissä asuvien vanhusten luona yksin ja enemmän apua tarvitsevien luona 
kahdestaan. He pitivät siitä, että iltavuorossa oli kaksi työntekijää. Käynnit olivat 
kiireettömän tuntuisia, rauhallisia. Iltavuorossa oli 18 asiakasta ja asiakaskäyntejä 
kertyi yhteensä 24. 

Iltavuoron asiakkaat asuivat kaikki keskustan tuntumassa. Aamuinen ruoka-
ajo oli ulottunut myös sivukylille. Monille sivukylissä asuville ja ateriapalveluun 
osallistuville vanhuksille on tyypillistä, että he ovat joko aviopareja tai asuivat sa-
massa pihapiirissä lähiomaisten kanssa. He tarvitsevat vain päiväruoan, ja muun 
avun antavat omaiset tai he selviytyvät itsenäisesti. Yksin asuvilla vanhuksilla on 
yleensä käytössä turvapuhelin, ja illan tai yön aikana voi tulla hälytyksiä myös si-
vukylillä asuvien vanhusten luo.

Vanhainkodilla on keskiviikko edelleen se päivä, jolloin kotona asuvia van-
huksia saunotetaan vanhainkodilla. Saunassa käy 10 vanhusta, ja osa vanhuksista 
saunoo vain joka toinen viikko. Vanhusten määrä on siis hieman pienempi kuin 
projektimme aikana. Kotisaunotuksia tehdään edelleen, ja niitä tehdään enemmän 
kuin hankkeemme aikana. Kotisaunotusta on kaikkina muina päivinä paitsi tiis-
taina ja sunnuntaina. KH 5 kertoi, että kotisaunotukset ovat nykyään helpompia; 
enää ei tarvitse lämmittää ulkosaunaa ja kantaa saunavettä, vaan vanhuksilla on 
sähkösauna sisätiloissa. 

Yhtään minulle tuttua vanhusta ei käynyt enää saunotuksessa, vaan kaikki sau-
notettavat vanhukset olivat vaihtuneet. Taksinkuljettaja hakee edelleen vanhukset 
ja tuo heidät vanhainkodille noin kello 9.00–9.30. KH5 kertoi, että kun uusi van-

106 LH7 oli opintovapaalta palannut lähihoitaja. Myös KH4 oli tällä välin valmistunut 
lähihoitajaksi. Kutsun työntekijöitä tässä epilogissa kuitenkin edelleen kodinhoitajiksi. 
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hus tulee mukaan saunotukseen, taksinkuljettaja kysyy työntekijöiltä, onko heillä 
toivomuksia ajankohdan suhteen. Tämän jälkeen taksinkuljettaja sijoittaa uuden 
asiakkaan reittiohjelmaan. Kaikki saunotettavat vanhukset asuvat keskustassa. 
Saunotus alkaa noin kello 10 kodinhoitajien aamukäyntien ja kahvitauon jälkeen. 
Vapaaehtoistyöntekijät ovat edelleen mukana saunotuksen ajan; he seurustele-
vat vanhusten kanssa, tarjoavat kahvia, lukevat päivän lehtiä ja järjestävät muun 
muassa yhteislaulua. Saunotus alkaa yleensä yhden avioparin saunotuksella ja 
päättyy pihapiirissä asuvan miehen saunotukseen. Tarkka saunotusjärjestys ei ole 
käytössä, vaan se vaihtelee. Saunassa on edelleen vain kaksi vanhusta kerrallaan, 
yksi pukuhuoneessa ja yksi pesuhuoneessa. Kodinhoitajat käyvät ruokailemassa 
ennen viimeisen saunotettavan, pihapiirissä asuvan miehen, saunotusta. Kaikki 
vanhukset ruokailevat vanhainkodilla ja taksinkuljettaja vie heidät kotiin ruokai-
lun jälkeen. Saunotus päättyy noin kello 13, ja pesuhuoneessa työskennellyt työn-
tekijä tekee yleensä lyhennetyn työpäivän eli työpäivä päättyy klo 15. Kodinhoita-
jat kuvasivat saunapäivää edelleen raskaaksi. Kodinhoitajien mukaan vanhukset 
voivat välillä olla hätäisiä ja vanhusten hätäily synnyttää kodinhoitajien työhön 
kiireen tuntua.

Saunotus noudatti pitkälti projektin aikana tehtyä saunotussuunnitelmaa. Ai-
noana selvänä erona oli se, että kodinhoitajilla ei ollut sovittua saunotusjärjestys-
tä, vaan se vaihteli. Toisaalta tilanne oli tällä hetkellä aiempaa yhdenmukaisempi: 
kaikki vanhukset ruokailivat vanhainkodilla ja kaikkien kotiinlähtö oli ruokailun 
jälkeen. 

Kauppa-asiat olivat aiemmin kovasti työllistäneet kodinhoitajia. Nyt vanhus-
ten kauppa-asiat hoiti Raimo, kahdesti viikossa, maanantaisin ja torstaisin. Kaup-
papäivää edeltävänä iltana kodinhoitaja tekee yhdessä vanhuksen kanssa ostos-
listan, laittaa sen vanhuksen kauppakassiin ja ottaa mukaan kotipalveluautoon. 
Seuraavana päivänä Raimo vie kaikki kauppakassit kyläkauppaan, jossa ne täy-
tetään ostoslistojen mukaan ja maksut tiliöidään asiakkaiden tileille. Iltapäivällä 
Raimo hakee kaupasta kassit ja vie ostokset asiakkaille. Kodinhoitajat olivat tähän 
käytäntöön erittäin tyytyväisiä. 

Kaksi kodinhoitajaa toimii vakinaisesti yötyössä, ja heillä on tarvittaessa ul-
kopuolinen sijainen. Kerrallaan yövuorossa on yksi työntekijä. Yövuoro alkaa 
21.30 ja päättyy 7.30. Asiakkaita yövuorossa on 12. Asiakkaiden luona käydään 
yksi tai kaksi kertaa yössä. Käynnit ovat rutiinikäyntejä vanhusten luona, jolloin 
tarkistetaan tilanne vanhuksen kotona ja vanhuksen vointi. Käynneillä pyritään 
lisäämään asiakkaiden turvallisuuden tunnetta ja dementoituneiden vanhusten 
seurantaa.

Kun projektimme päättyi vuoden 1999 lopussa, kesällä 1997 valittu uusi van-
hustyön johtaja oli jäänyt pitkälle sairauslomalle. Tämä sairauslomajakso sijai-
suuksineen kesti aina vuoden 2003 loppuun. Vuoden 2004 alusta valittiin uusi 
vanhustyön johtaja. Vanhustyön johtaja tekee viralliset työvuorolistat, mutta 
työntekijät sopivat keskenään asiakaskohtaisen työnjaon. Aamuvuorossa työsken-
telee vapaapäivistä riippuen kaksi tai kolme työntekijää ja asiakkaita oli aamuvuo-
rossa 18. Jos töissä on vain kaksi työntekijää, työnjako on aluejakoon pohjaava, eli 
toinen työntekijä hoitaa lähellä asuvat asiakkaat ja toinen kauempana sivukylillä 
olevat asiakkaat. Mikäli aamuvuorossa on kolme työntekijää, jaetaan kauempa-
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na asuvien asiakkaiden käyntejä uudelleen. Iltavuorossa ja viikonlopun aamu- ja 
iltavuorossa työskentelee myös kaksi työntekijää. Näin toteutetulla uudella työn-
jaolla, työntekijöiden määriä lisäämällä eri työvuoroissa, on voitu helpottaa työn 
kuormitusta. Aamuvuorojen työntekijämäärissä ei ole tapahtunut muutoksia, ja 
aamut kuvattiin edelleen kiireisiksi. Vuoden 2005 alusta oli myös tehty päätös, että 
kodinhoitajat eivät tee enää isoja suursiivouksia.

Raportointikäytäntö oli uusi, asiakastietojen parempaan päivittämiseen liitty-
vä toimintatapa. Jokaisen työvuoron vaihtuessa pidetään raportti. Aamuvuorossa 
yksi työntekijä aloittaa työpäivän kello 7.15, ja yövuorossa ollut työntekijä antaa 
hänelle raportin yön tapahtumista. Yövuoro päättyy kello 7.30, ja samaan aikaan 
myös muut aamuvuorolaiset tulevat töihin. Aiemmin tullut työntekijä antaa vuo-
rostaan raportin muille aamuvuorolaisille. Iltavuoroon työntekijät tulevat por-
rastetusti, toinen tulee kello 13 ja toinen kello 14. Raportti on noin kello 13.30. 
Myöhemmin työhön tullut iltavuorolainen antaa raportin yövuoroon tulevalle 
kodinhoitajalle kello 21.30, jolloin aikaisemmin tulleen kodinhoitajan iltavuoro 
päättyy ja yövuorolaisen työvuoro alkaa. Asiakastieto on dokumentoitua, se ei 
ole enää muistinvaraista, kuten se oli projektimme alussa. Raportointikansioon 
merkitään kaikki asiakaskäynnit, jolloin kansiot toimivat myös asiakastyön tilas-
toinnin perustana. 

Tietojen päivittäinen dokumentointi, asiakasraportointi ja työnjaon selkiyty-
minen kuvastavat käsityömäisen työn osuuden vähenemistä kodinhoitajien työs-
sä. Toimintaa oli rationalisoitu ja työtehtäviä oli muunneltu tarkoituksenmukai-
sesti. Isoista suursiivouksista oli luovuttu, mutta asiakaskäynteihin kuului edelleen 
tavanomainen siistiminen. Ruoka-ajovuoron ja vanhusten kauppa-asiat hoiti Rai-
mo. Hän myös ulkoilutti joitain vanhuksia. Vahvempaa ammatillistumista kuvasti 
myös virallisen taukotilan käyttöönotto vanhainkodilla verrattuna aikaisempaan 
kahvitauon viettämiseen asiakkaan luona.

Taustalla oli myös vakinaisen johtajan paluu pitkän sijaisuuskauden jälkeen. 
Joka toinen viikko pidettävässä maanantaipalaverissa käsitellään kodinhoitajien 
ja vanhustyön johtajan esille ottamia asioita. Taukotilan ilmoitustaululla oli lista, 
johon voi merkitä asioita, joita haluaa ottaa esiin seuraavassa palaverissa. Listal-
le oli kirjattu kaksi asiaa: ruokatunnin pito ja kotipalveluauton siivous ja huolto. 
Ruokatunti keskeytyi usein puhelinsoittojen takia ja kodinhoitajat miettivät ruo-
katunnin porrastamista. Kotipalveluauton siivous ja huolto oli siirretty Raimon 
vastuulle, mutta siitä haluttiin vielä keskustella. Kerran kuukaudessa oli palaveri 
yhteisistä asiakkaista kotisairaanhoitajien kanssa ja joka toinen kuukausi oli koko 
vanhustyön palaveri. Uutta oli myös se, että iltavuorossa kahden asiakkaan luona 
käytiin vain hetki keskustelemassa. Molempien asiakkaiden luona seurustellaan 
hetki ja kysellään kuulumiset. Toisen asiakkaan luona käydään vain joka toinen 
päivä eli sellaisena päivänä, jolloin vanhukselle ei tule ateriaa. Tavoitteena on tur-
vallisuuden tunteen lisääminen. Toisen, lievästi dementoituneen, asiakkaan luona 
tarkistetaan samalla, että lääkkeet on otettu ja asiat ovat kunnossa. 

Yhteiskehittelyyn liittyy asiakkaan aktiivisempi mukana olo palvelujen suun-
nittelussa ja toteuttamisessa. Kysyin, olisiko kodinhoitajilla mahdollista esimer-
kiksi viedä asiakas kampaajalle, mikäli hän esittäisi tällaisen toivomuksen. Kodin-
hoitajat vastasivat, että aikaa tällaiseen ei ole, mutta asiakkaalle voidaan hankkia 
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kampaaja kotiin. Ehkäpä yhteiskehittely, asiakkaan kuuleminen ja hänen asioitten-
sa hoitaminen, voi toteutua myös näin.

Muutokset jatkuvat. Syksyllä 2005 Malmilassa kotisairaanhoito ja kotipalvelu 
yhdistettiin kotihoidoksi. Kotihoitoon muodostettiin kaksi alueellista tiimiä, jois-
sa kummassakin on yksi terveydenhoitaja ja kolme tai neljä entisen kotipalvelun 
työntekijää. 

* * *

On aika kalastaa ja aika kuivattaa verkot. – Kiinalainen sananlasku
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Liitteet

Liite 1: Kiirehaastattelun teemat 

1. Minkälainen kiiretilanne oli?

2. Miten kiire syntyi?

3. Miksi kiire syntyi?

4. Minkälaisia vaikutuksia kiireellä oli?

5. Miten selviydyit kiireestä?

6. Tuleeko samanlainen kiire uudelleen?

7. Miten määrittelet kiireen?
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Liite 2: Kodinhoitajien kiireestä selviytymisen keinot

Keinot N Lausumat Kursivoinnilla merkitty kiirettä kuvaavat avainsanat 

Työrytmin 

kiristäminen, 

aikakurin 

ylläpitäminen.

Mitä tehtävä?

Mitä jätettävä 

tekemättä?

Mitä olisi 

pitänyt tehdä?

26 KH3: (…) siellä ei voi ensimmäisen luona kauan, se on varttitunti 

KH3: (…) sitt on mentävä seuraavalle, ajettava, siell jos menee puol tuntia, niin sitä seuraavalla 

ei voi olla kun varttitunnin; 

KH3: No sitten kolmas asiakas, neljäs asiakas onkin silmätipan tarve. Se ei, siell ei oo ku käynti, 

mutt siitä merkitään se 0.25, ett siinä ei mee onneks ku se 10 minuuttia kun keskustelee tai voi 

mennä joskus viidessäkin minuutissa, mutt kun ei voi ihmisen luona vaan tuikata ja lähtee

KH3: No sitten onkin taas puuronlaitto seuraavassa ja siinäpä meneekin jo enemmän kun 

varttitunti. Ja lääkkeet ja katottava ja petattava sängyt ja.

KH3: Ja sitt siin on taas seuraavalla on jo silmätipat. No se ei vie kauan, mutta on se sananvaihto. 

Ja tuleminen ja lähteminen.

KH3: No sitt on seuraava jo tommonen ihan, jolle pannaan kaikki tukikengät ja sängyt petataan 

ja. Vaikka siitäkään ei mee kun varttitunti, mutta se on kanss yks käynti. Ja siinäkin on 

vaihdettava, kun hän on muutenkin sellanen vähäpuheinen

KH3: Ja sen jälkeen onkin kiire lähteä aterioita pakkaamaan

KH3: oli vietävä yhelle vettä välillä viimesellä asiakkaalla vietävä likasankot ulos ja tiskattava ja 

tyhjennettävä (…) tuhkakupista lähtien.

KH3: Sitten jo heti aloitettava näille iltapäiväkahvit

KH1: (...) ett miss järjestykses tekee ja, ja ja, ett siin ei niinku semmosii ylimääräsii että, 

ylimääräsiä tehä, että se täytyy niinku ajatella vähän, että kuinka kauan mä oon jossain paikassa.

KH3: Koko ajan pitää mennä

KH3: No sitt oli heti kymppi-talo.

KH3: Mutt sitt taas kun lähtee ruokaa jakamaan, on siinäkin aina sellanen tunne, että että tuota, 

ett pitää niinku ajaa se kierto, että se ei menis liian pitkälle.

KH3: Ja just se, että ei voi siellä käydä niinku arkena, että hengähän tossa ja istun vaan, että jos 

sen jättää, niin sitte, sitt ei selviä puoli viis pois töistä

KH3: Ja monilla on just ne iltapäiväkahvinkeitot siinä heti sen ruuan jälkeen

KH4: Sitä vaan sitten menee

KH4: Sitä vaan menee ja menee.

KH3: Ett ois pitäny viedä ulos monta ihmistä, ne oli niin hieno ilma, mutt ei mull ollu aikaa.

KH3: Ett ois pitäny tosiaan käydä useamman kanss ulkona. Siihen ei jääny niinku sitä aikaa.

KH1: Ett se on sitt jossain otettava kiinni ja.

KH1: No se on sitten jossain jätettävä jotain tekemättä. 

KH1: Ett käytävä nopeemmin tai jotain 

KH1: Semmoset ja sitten nää siistimiset sitten täytyy aina vähän laistaa, että vaikka nyt kattos, 

että on vähän tarpeen.

KH1: Ja on tilanteita, että joskus ne astiat on jääny tiskaamatta, ett kun ei kerkiä, niin.

KH1: ett siin ei niinku semmosii ylimääräsii että, ylimääräsiä tehä.

KH5: Mutt että ei niinku mitään sellasta, kun kaiken aikaa pitäis kelloo kattoo ja niinkun toi, 

kun toi viikonloppu on sellanen

N01: Onks sulla koko ajan semmonen kello mielessä, että?

KH1: No kylläpä se täytyy niinku olla

KH3: (…) mutt mä koko ajan aattelen, ett tuo ja tuo mun pitää tehä, mutt kyll mä saan sen 

tehtyä sillai että. Emmä kato ku ihan joillakin asiakkailla, mull ei oo kelloo esimerkiks, mä 

stressaannun, jos mun pitää koko ajan kattoo.*
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Työpäivän 

pidentäminen

16 KH5: Puol kaheksalta niinku on tuolla työvoimataulukossa, mutt silloinki mulla on tullu viel 

kolme varttia ylitöitä sinä päivänä. Ett ei oo niinku siihen yheksään tuntiin kerinnytkään.

KH5: Yhdeksään tuntiin ei saa tehtyä. Ylitöitä tulee viikonloppuna.

KH5: Ett sitten sitä ruokataukoo yrittää siin pitää ja välill tulee syötyä tuoll autossakin, että kun, 

kun on niin nälkä, että.

ALN: Joo eli sitt e, tässäkin meni niinku kolme varttia ylitöiks sitte, eiks niin?

KH5: Joo. 

KH3: Se alkaa puol ykstoista niin ja se, mä oon menny sillon seittemältä töihin, kun ei ehdi 

muuten, puol kaheksalta ylipäänsä

KH3: Koko ajan pitää mennä ja sitt ei meinaa keritä syödä

KH3: Mutt mä yleensä käyn sitte ruokatauolla, koska siinä täytyy syödäkin. Se vajaa puoli 

tuntia. Ei aina kerkiä, mutt kyll mä yritän käydä syömässä.

KH3: se on liian pitkä päivä, kun yheksän tuntia on ni.

KH1: Ja sitten jos, niinku nytkin, mä läksin puol tuntii aikasemmin lauantaiaamuna että. Sitten 

se niinku menee.

KH1: Ett sitt niinku just kerkiää, että niinku nytkin, ni. Emmä nyt oikeestaan siin kerenny sitt, 

ett mä Ainon luona join sen kahvin, siin söin samalla ne voileipäni, ennen ku läksin sitt. Ett sen 

verran mä istuin siinä ja söin ne.

KH1: Niin, jo seittemältä läksin töihin..

KH1: Tai joskus sitä päivää pitää sitt vähän jatkaa tai.

KH1: Niinkun yleensä näissä viikonlopun päivissä ni sitt on siit niinku alkupäästä, että.

KH2: Yheksän tuntia tehdään. 

KH2: Se ei, ei riitä yheksän tuntia

KH2: Kun meillä alkaa puol kahdeksan aikaan työaika, niin se täytyy kyllä seittemältä lähtee 

kierrokselle, ett kerkii tekemään aamutyöt*. 

Ajoreitin 

ja töiden 

suunnittelu ja 

muuttaminen

10 KLH1: (...) kun siinä yksinään ollaan, ni siin melkein jo sitte ajatellaan kotona valmiiks ne 

hommat.

KH1: No, no kyll mä niinku vähän ajattelen sen etukäteen, ett mä nyt yrittäny tehä useempia, 

niinkun mä nyt olin lauantaina kanss töissä, viime lauantaina, niin tuota, mä nyt tein vähän 

eri järjestyksissä, ett siin tuli sitt vähän sellasta eestakasin ajelua, että sekin tuntuu välillä niin 

turhalta että.

KH1: Ett ett, mutt kun ei nyt ollu sitten kun toi yks paikka ni, mutt kun hän tykkää taas nukkua 

vähän pitempään, mutt toisaalta se ois niin selvä, kun tulis järjestyksessä, mutt sitt ku tääll on 

näit, jotka, muutama justiin, jotka haluaa, että tultas vähän aikasemmin

 KH1: Ett tietysti, kun he herää, ett kun ne ei voi olla samassa paikassa ne, jotka nukkus pitkään. 

(Naurua)

KH1: No kyll mä niinku, must tuntuu, ett mä teen niinku edellisenä iltana sen aivotyön

KH1: Illalla valmiiks jo niinku semmonen suunnitelma...ett miten mä niinku menen sen, ett 

yleensä se sitt niinku, ett mä oon ainakin semmonen, ett mä tykkään jo lähtee tonne.

KH1: Se niinku helpottaa, ett ku tietää, ett jotkut herää aikasemmin, lähtee ja tietää, ett ne on jo 

ylhäällä varmasti ni

KH1: mutt mä ainakin etukäteen niinku, jos mä tuun lauantaina, niin kyll mä niinku perjantain 

koko illan funtsaan niitä asioita, ett mitenkähän ne pitäis tehä ja että.

KH4: Kyl täytyy aikamoinen taituri olla, sitten kun sä viikonloppuna tuut yksin niin ja sä näät 

tään koko, ett nyt nää on kaikki mun ja sä alat kelaan, että missä järjestyksessä, ettei tuu turhaa 

ajoakaan. Ett kyll se..

KH4: No siin kun lähtee, ni aattelee... se mummo on varmaan hereillä. Mä meen sinne. Elikä mä 

oon näin, mä tuun tästä aloittamaan tässä. *
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Vapaapäivien 

pitäminen 

ennen/jälkeen 

viikonloppu-

työn

9 KH5: Kyllähän siit sitten, kun seuraava päivä on sitte, mä tuoss maanantainakin tulin 

iltavuoroon. Ett aamulla saa sitt levätä myös

ALN: Niin sull  (KH5) on tossa vapaapäivät ennen viikonlopputyötä

KH3: Ett jos se pitäis seittemään tulla, niin ois hirveen väsyny kyllä. Ett joskus on ollu niin, että 

kun on tullu niin huomaa, että kyllä sitä niinku väsyy. 

KH3: Ett onneks Leena on nyt huomannut, ett se on pannu iltavuoroon, ett ehkä se, nekin 

nuoremmatkin on sen tajunnu, että se on rankkaa kyllä.

KH3: Että nää on raskaampia, mutt kun tään päivän pääsee yli, niin he, esimerkiks kun on sitt 

jo heti maanantai tämmönen, jos on työajan lyhennys, taikka sitten on iltatyö niinku.

ALN: Niin tai, täss on ollu kato vapaapäivä sulla sitten tään jälkeen.

KH3: Niin joo. On ollu.

ALN: Ai se on se sunnuntai, joo.

KH3: Nii, sitt on saattanu tulla ehkä maanantaina jo iltaan.

KH1: Niin no nyt oli ainakin. Yleensähän se on niinku lauantain jälkeen ainakin

KH1: Niin ja sunnuntaina sitt tullaan niinku iltavuoroon, ett sunnuntait me ollaan töissä ni, ett 

useimmiten tullaan iltavuoroon sitt että.* 

Rutiinien 

kehittyminen

8 KH3: mutt kun sen on oppinu sen kierron ja sen tahdin, ni sen tekee ihan. Emmä tiedä, tekeekö sen 

liian koneellisesti

KH3: mull käy, automaattisesti käy, että puuro tulelle, sitt mä jo panen roskapussia kiinni ja 

tiskaan siinä sillä välillä, kun se kiehuu, ett sitä tekee niinkun yh, monta työtä yhtä aikaa

KH3: sitä niinku osaa tehä, ett sitä ei tee vaan yhtä työtä, vaan tekee useemman työn, ni se tulee 

niinku ihan automaattisesti niinku samat työt tehtyä nopeemmin.

KH3: Mä en koe sillon, kun tuota töissä on ni sen tekee niinku sillai vaan mutt kun vie auton 

talliin, ni mä aattelen, ett ihana kun pääsee kotiin. Mä oon ihan puhki

KH3: Tekemällä. Emmä niinku koe sitä silleen, että se on mulle mitenkään vaikeeta. (…) Siis mä 

en, mä tykkään siitä kyllä, siitä menosta ja touhusta, niin.

KH3: Mä oon te, ilmeisesti mun tempperamentti on, on sellanen, ett mä, mulla tapahtuu kyllä.

KH3: Se on ihan kiva, mun mielestä se on toisaalta kauheen kiva, koska siinä on se koko vastuu 

yksin ja siinä tietää aina, mitä tekee. Ei tarvii yhtään miettiä. Se on ihan sellanen, että se

KH3: Niin ne on ihan automaattista, koska kaikki vastuu on itellä.* 

Viestittäminen, 

purnaus, työtä 

helpottavan 

muutoksen 

odottaminen 

5 KH5: Me on kyllä sitä purnattu, mutt ku ei siihen tuu mitään parannusta.

KH3: Me ei oo siit kauheeta hälyä pidetty, me ollaan yritetty viestittää siitä, mutt. 

KH3: Kun ei sille asialle mitään voi

KH3: minkä me voidaan, kun yksin pitää tehä viikonloppu

KH3: Ett siinä pitäs olla kaks ihmistä* 

Asiakas 

kodinhoitajan 

apuna

2 KH1: Ja sitten joitakin niinkuin yleensä sitt ajattelee, niin että sitä, mitä ne osaa niinku tehä, että 

sitä tulee ehkä viikolla vähän sitt tehtyy niinkun joskus jättää tiskit ja sanoo, että tiskaa niinku. 

Kyllähän nää nyt jotkut osaa. Ja mutt että kun ne on niin tottunu siihen jo, että kaikki tehään 

valmiiksi niin. 

KH1: Viikonloppuna mä ainakin teetän ne sitten, että mä jätän ne syömään ja mä katon vaan, ett 

ne lääkkeet on otettu ja sanon, että laita astiat likoon tai muuten, miten nää tiskaa sitt tulee nää. 

Ett siinä voi niinku vähän nopeuttaa tota hommaa sitten.*

Keinot 

yhteensä
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Lähde: Kodinhoitajien kiirehaastattelut (19.5.1998).


	Tiivistelmä
	Abstract
	Kiitokset
	Sisällys
	1 Johdanto
	2 Aikaisempia empiirisiä tutkimuksia
	3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys
	4 Tutkimuskohde, tutkimuksen eteneminen jaaineiston hankinta
	5 Kotipalvelutyön muutos Suomessa
	6 Kotipalvelutyön muutos Malmilassa
	7 Kiireen muotoutuminen kodinhoitajientyössä
	8 Kiireestä selviytyminen kodinhoitajienviikonlopputyössä
	9 Kiireen yhteisöllinen haltuunotto – kotonaasuvien vanhusten saunotus vanhainkodilla
	10 Tulosten yhteenvetoa ja pohdintaa
	11 Tutkimuksen arviointia
	12 Epilogi – Malmilassa helmikuussa 2005
	Lähteet
	Liitteet


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF0059006c0069006f0070006900730074006f007000610069006e006f006e00200064006900670069006e002000640069007300740069006c006c00650072002d00610073006500740075006b007300650074002e0020004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e40020006b00610069006b0069006c006c006500200064006900670069006e0020007400f60069006c006c00650021>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




