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Laatua 
muutoksiin

Aikaa hoitotyölle ja 
työtyytyväisyys 

nousuun kustannus-
tehokkaasti
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Kotihoidon asiakaskäyntien organisointi -
mahdoton yhtälö?

Hoitajia Käyntejä Mahdollisia vaihtoehtoja
3 3 s3*4*5 = 60
3 6 3*4*5*6*7*8 = 20160
3 9 3*4*5*6*7*8*9*10*11 = 19.958.400
5 25 368.410.000.000.000.000.000.000.000.000
m n m ◦ (m+1) ◦ … ◦ (m+n-1)

Jo viiden hoitajan kotihoitotiimin asiakaskäyntien 
organisoimisessa ratkaisuvaihtoehtoja on olemassa 
enemmän kuin maailmankaikkeudessa on atomeja. 

Supertietokoneellakin absoluuttisen optimaalisen ratkaisun löytäminen kestäisi ikuisuuden. Vaikka laskentateho
olisi 1 miljardi mahdollisuutta sekunnissa, silti aika ei riitä absoluuttiseen ratkaisuun.

Kyseessä on siis haastava matemaattinen ongelma. R2 Optimointi on heuristista mallintamista, jolla päästään
nopeasti 0.5% päähän absoluuttisesta ratkaisusta.
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Kotihoidon optimointi

Optimoinnin 
käyttöönotto

Hyöty-
potentiaalin
Osoittaminen.
Samat asiakkaat ja
Palveluajat riittävällä 
henkilöstöllä.

Optimointi 
senhetkisestä
aineistosta.
Työvuorotarpeen
määrittäminen
tulevalle
suunnittelujaksolle.

2 kuukautta 
käyttöönottoon

Strateginen 
optimointi 2

Strateginen 
optimointi 1

Operatiivinen 
optimointi 1

Operatiivinen 
optimointi 2

3 kuukautta 
käyttöönottoon

1 kuukausi 
käyttöönottoon

Kotihoidon
muokkaamat
palveluajat ja
aikaikkunat.
Optimoitu
tiimirakenne ja
työajat.

Jokapäiväinen
optimointi
vuorojen alussa.
Sijaisten kutsuminen
tai resurssipoolin käyttö
ennalta sovittujen
sääntöjen mukaisesti.



Vaihtoehtoisia näkymiä kotihoidon rakenteisiin 

• Tiimirakenne
• Suuruuden ekonomia?
• Montako tiimiä, missä rajat?
• Sijaisten tarve, resurssipoolin koko

• Työajat
• Vuorojen alku- ja loppuajat
• Työaikojen porrastuksen vaikutukset

• Henkilöstön osaaminen
• Missä suhteessa kodinhoitajia, lähihoitajia ja sairaanhoitajia?
• Eri ammattinimikkeillä olevien hoitajien töiden yhteissuunnittelu

• Henkilöstön liikkuminen
• Montako voi liikkua jalan ja pyörällä, montako autoa tarvitaan?
• Tiimitupien määrä ja sijainti

• Asiakkaiden tilaukset
• Aikahaarukat, käyntipäivät
• Osaamisvaatimusten merkitys kokonaisuuden kannalta

Nykytilanteesta lähdetään, mutta paljonko nykytilanne on rajoite? 
Uskottava pohja päätöksenteon perustaksi

Strateginen optimointi



Asiakkaat samoille reiteille

- Reitit pysyvät mahdollisimman samanlaisina

- Pohja kunnossa, muutokset suhteessa pohjaratkaisuun

- Optimointi kadottaa jatkuvuuden, jos se perustuu hoitajiin henkilöinä / matkoihin
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Ennakoitavuus ja ennustettavuus

- Kaikki asiakkaat reitillä, mutta reitit vaihtuvat päivistä toiseen 

myös ruuhka-aikoina toisessa tiimissä paljon enemmän kuin toisessa



Laadulliset muutokset – reittien jatkuvuus
Tilanne 1.7.2016

Tilanne 30.12.2016

Tummanvihreä: asiakas 
ensisijaisella reitillään

Vaaleanvihreä: asiakas 
vaihtoehtoisella reitillään

Vaaleansininen: uusi asiakas, 
ei vielä määritetty ensisijaista 
reittiä

Numeroidut tilaukset: käynnillä 
kaksi hoitajaa yhtä aikaa, 
ensisijainen tummanvihreällä, 
avustava vaaleanvihreällä



Lähellä ja kaukana olevat asiakkaat

Kolme reittiä
Kaksi vajaata kaukana
Yksi liian täysi lähellä

Kaksi reittiä
Kaksi tehokasta tehtävissä 
olevaa reittiä



DIGIROAD –
TIEVERKKOAINEISTON 
HYÖDYNTÄMINEN REITTIEN 
LASKENNASSA



Reittilaskenta

• R2-optimointi käyttää Digiroad -tieverkostoaineistoa reittien 

laskennassa

• Optimointipyynnön jokaisesta osoitteesta jokaiseen 

osoitteeseen lasketaan etäisyysmatriisi, jota käytetään 

optimointilaskennassa ajoaikojen huomioimisessa

• Laskenta on huippunopea

• 1000 * 1000 kokoisen etäisyysmatriisin laskenta kestää n. 1 sek.

• 20000*20000 kokoisen matriisin laskenta kestää n. 1,5 min.

• Kaistamallinnus osaa ottaa huomioon kääntymisrajoitukset ja      

-kustannukset

• Erilaiset kalustotyyppikohtaiset tieverkot mahdolliset



Etäisyysmatriisi, esimerkki:

Esimerkki –etäisyysmatriisin laskenta:

5 asiakasta, joiden osoitteet ovat:

Asiakas A, Isokatu 10, Oulu 

Asiakas B, Aurantie 1, Oulu

Asiakas C, Ryhmeentie 10, Oulu

Asiakas D, Kommintie 2, Oulu

Asiakas E, Vasankankaantie 200, Oulu



Etäisyysmatriisi, esimerkki

Esimerkiksi Asiakkaalta A – Asiakkaalle B matkan kesto on 8,3 minuuttia, 

mutta takaisinpäin matka kestääkin 7,6 minuuttia. Ajomatkan ero johtuu 

erilaisista kääntymiskustannuksista, jotka voidaan ja otetaan mukaan matka-

ajan laskennassa. Esimerkiksi vasemmalle kääntyminen on ’kalliimpaa’ kuin 

oikealle kääntyminen.

Asiakas A Asiakas B Asiakas C Asiakas D Asiakas E

Asiakas A 0 8,3 25,1 70,7 19,8

Asiakas B 7,6 0 19,1 64,7 20,8

Asiakas C 24,2 18,8 0 57,1 37,7

Asiakas D 70,3 64,9 57,5 0 65,7

Asiakas E 21,0 20,5 38,3 65,3 0

Matka-aika minuutteina
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