
Q&A  

Kirkkonummen kotihoidon ja Posti Kotipalveluiden pilotti 2017 

 

1. Mistä pilotissa on kyse? 

Kirkkonummen kotihoidon tavoite on, että asiakkaat pärjäävät kotona mahdollisimman hyvin. Kirkkonummi 

ja Posti aloittavat huhtikuussa kolmen kuukauden kokeilun Postin Kotipalveluiden tuottamista 

tukikäynneistä valituille viidelle kotihoidon asiakkaille.  

Pilottiin valitut asiakkaat ovat kotihoidon piirissä, ja kotihoito käy heillä useita kertoja päivässä. Tarkoitus on 

kasvattaa asiakkaan saamaa palveluaikaa Postin kotipalveluihin valmennetun työntekijän käynnillä. 

Pilottijakson aikana seurataan, miten asiakas hyötyy arkipäivään saamastaan lisätuesta ja seurasta.  

Asiakkaiden hoitovastuu säilyy kunnan kotihoidolla ja kotihoidon ammattilaiset vastaavat yhä 

terveydenhoidosta. Postin Kotipalveluiden käynnille sovitaan sellaisia askareita, jotka voivat parantaa 

asiakkaan elämänlaatua ja tukea omatoimisuutta.  

2. Onko Postin henkilöstöllä valmiudet tehdä kotihoitoa? 

Postin kotipalveluista kiinnostuneet, pilottiin valitut työntekijät on perehdytetty yhdessä Kirkkonummen 

Kotihoidon kanssa tehtäviin. Työntekijä tutustuu asiakkaaseen kotihoidon kanssa ja käynnit suunnitellaan 

yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelujen tarjonnassa huomioidaan niihin liittyvät säännökset ja ohjeistukset, 

joten Posti hoitaa vain sellaisia tehtäviä, jotka eivät edellytä sosiaali- tai terveydenhoitoalan koulutusta. 

Työntekijällä on ammattilaisen yhteystiedot tavanomaisesta poikkeavia tilanteita varten.  

3. Miten postinjakelun työntekijät ehtivät tehdä uusia tehtäviä postinjakelun lisäksi? 

Postin uudet kotiin tarjottavat palvelut huomioidaan reittien ja resurssien suunnittelussa siten, etteivät ne 

hankaloita normaalia jakelutoimintaa. Postityöntekijän toimenkuvasta tulee monipuolisempi. Kotipalveluita 

tekevät niistä kiinnostuneet, valitut työntekijät. 

 

4. Väheneekö Kirkkonummen kotihoidon palvelu asiakkaille, korvaako Posti sitä?  

Kirkkonummen työntekijät vastaavat jatkossakin asiakkaiden terveydenhoidollisista ja muista 

hoivapätevyyttä vaativista tehtävistä. Postin roolina on auttaa arkiaskareissa sekä käynnillään jututtaa ja 

tavata asiakas ja ilmoittaa tarvittaessa poikkeuksista kotihoitoon. Posti vahvistaa asiakkaan tukiverkostoa. 

Tällä lisäpalvelulla voidaan tukea asiakkaan toimintakykyä ja tuoda asiakkaalle lisää seuraa arkeen.  

5. Vähentävätkö Postin lisäpalvelut Kirkkonummen henkilöstötarvetta pilotin aikana? 

Eivät vähennä, vaan Posti tarjoaa lisäpalveluita kotihoidon ja vammaispalvelujen rinnalle. Kirkkonummen 

työntekijät vastaavat jatkossakin asiakkaiden sosiaalihuollollisista, terveydenhoidollisista ja muista 

hoivapätevyyttä vaativista tehtävistä.  

 

6. Mitä lisäarvoa Posti voi tuoda kotihoidon asiakkaiden arkeen? 

Postin tuoma lisäarvo kotihoidon asiakkaille liittyy elämälaadun parantamiseen ja omatoimisuuden 

tukemiseen pidemmällä päivittäisellä käynnillä, joka suunnitellaan asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden 

mukaan.  

 



7. Miksi Posti tarjoaa kotipalveluja? 

Posti kehittyy strategiansa mukaisesti monialaiseksi palveluyritykseksi. Posti on luotettava ja tunnettu 

kumppani lähipalveluiden tuottajaksi kasvavaan asiakastarpeeseen.  

Posti Kotipalveluilta saa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten palvelut Postin ostettua alan 

yrityksen. Lisäksi Posti Kotipalvelut tarjoaa kotipalveluihin koulutettujen Postin työntekijöiden toteuttamat 

kotihoidon avustavat palvelut. Olemme lähellä asiakkaita ja maanlaajuinen ammattilaisten verkostomme 

voi auttaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti asiakkaiden arjen sujumisessa. 

 

Posti kehittää kotiin tarjottavia palveluja tuomaan uusia ratkaisuja kuntien kotihoidon ja yksityisasiakkaiden 

tarpeeseen. Samalla Posti kehittää uutta liiketoimintaa ja lisää työtä postilaisille. Paperisen postin 

volyymilasku leikkasi Postin liikevaihtoa viime vuonna noin 70 miljoonaa euroa. Postia ei tueta verovaroin, 

vaan Postin liiketoiminnan tulee olla kannattavaa.  

 


