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Ryhmätöiden koonnit:

Vaikuttavuus

Ennakointi

Ekosysteemit ja verkostot

Palvelumuotoilu



Intervention vaikuttavuuden arviointi
Petri Hilli, Sitra

• Tavoitteena systeeminen muutos vaikuttavuusketjuun

• Pitää miettiä mitä halutaan saada ennen kuin ostetaan mitään, eli ”ostetaan tulosta, ei tunteja”

• Tarvitaan muutos toimintatapaan, järjestäjän tehtävä muuttuu määrittelijästä omistajaksi, ja toimittajan rooli suorittajasta 

innovatiiviseksi vaikuttavuuden tuottajaksi

• Uudessa asetelmassa korostuu verkostomainen yhteistyö eri rooleja edustavien tahojen kesken

• Määritellään tavoite, ei tekemisen tapaa

• Budjettikausittainen ostaminen on ongelma vaikuttavuuden kannalta, vaikuttavuuden saamisessa voi mennä paljon 

budjettikautta pidempi aika

• Suomessa ei ole vielä päästy vaikuttavuuden ostoon sillä tasolla, että ostettaisiin esim. terveitä elinvuosia

• Vaikuttavuuden myyminen on vielä vaikeaa ja vaatii paljon työtä

• ”Ostaja ostaa säästöjä” vielä hyvinvointivaikutusten ostaminen ei mene läpi julkisessa päätöksenteossa, julkinen puoli 

keskittyy vielä säästöjen ostamiseen.

• Palkkiomallit keskustelussa; korjaavan työnkin pitää saada korvaus ennaltaehkäisyn toimivuudesta, pitää olla motivaatio 

ennalta ehkäisyyn; kytkös valinnanvapauden korvausmalleihin bonusten ja sanktioiden kautta
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Ennakointi työpaja
FuturesGarden, Seija Kiiskilä

Ennakoinnin periaatteita

• Entä jos näin tapahtuu, niin mitä se meille tarkoittaa

• Aikajänne tärkeä, miten pohditaan pidempää aikajännettä, Mitä kauemmas 

ajatellaan, sitä enemmän aletaan nähdä erilaisia vaihtoehtoja

• Ei tehdä yksin. Haetaan porukkaa pohtimaan tulevaisuutta. Ennakoinnin 

pitäisi olla moniäänistä. Verkostojen hakeminen. Ennakointi on myös 

leikittelyä, eikä vain tutkittua tietoa.

• Ei katsota vaan yhdestä kulmasta esim. vain sote. Katsotaan maailmaa 360 

astetta.

• Ennakoinnin tulee olla jatkuvaa. Toimintaympäristön skannaamista jatkuvasti.

• Työkaluja ennakointiin, ennakointikartta

• www.futuresplatform.com
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Ennakointi

RYHMÄTYÖT:

• Joukkoista terveytesi:

• Mahdollisuudet:

Voi valita itselle parhaiten sopivan palvelun ja olla kehittämisessä mukana

- trivago e-sairaala

- Oma Kanta/ tsätti

- skannaus, hoito-ohjeet, lääkkeet kotiin

• Uhat:

Kuka tietoa valvoo

Kehitetäänkö palveluita massojen tarpeisiin?

Joku ostaa/ myy tiedot

Vähemmän aktiiviset putoaa pois
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Ennakointi

• VUCA ilmiö:

• Mahdollisuudet:

Kaikki muuttuu, ihmisten rooli muuttuu

Inhimillisyys säilyy

• Uhat:

Rakenteet uhkana 

Vaikea sopeutua, maailmanpoliittinen tilanne epävakaa.

• Toimenpiteet:

Työroolit muuttuu ->sopeutuminen

• Avaa uudet mahdollisuudet 
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Ennakointi

• Vääristelty tieto

• Mahdollisuudet:

Ihmisiä testataan eri tavoin vääristyneillä tiedoilla. Asiakkaita saadaan 

manipuloitua ja ääri-ilmiöt saavat liikaa tilaa.

• Uhkat:

Äärijärjestöt, terrorismi

Voiko luottaa mihinkään?

Ihmiset menettävät luottamustaan mediaan, mitä siitä seuraa.

• Toimenpiteet:

Miten valvotaan?
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Ennakointi

• Vastuullisuuden kriteerit kiristyvät

• Mahdollisuudet: 

Oikea osaaminen ja tieto kuluttajille näkyviin. 

Tulee olla luotettava kanava mistä tieto löytyy, vertailtavaa tietoa ja 

brändäämistä tarvitaan.

• Uhat:

”Oikeanlainen” tieto ei kiinnosta

Some tuo virheellistä tietoa asiakkaille

• Toimenpiteet:

Tiedottaminen, brändääminen
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Ekosysteemit ja niiden rakentaminen
Crazy Town; Heidi Länsisalmi ja Mikko Markkanen

Mitä yksilö saa ekosysteemiltä?

1. Tila ja infra (ekosysteemi voi toimia myös hajautetusti)

2. Jäsenten osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen. Itse ei tarvitse osata kaikkea. Ekosysteemissä jäsenet 

täydentävät toistensa osaamista.

3. Verkostot ja vielä jäsentenkin verkostot

4. Yhteinen tuki (koulutus, tekijöiden yhdistäminen, osaamisen kuvaaminen ja tarpeiden tunnistaminen)

• Ekosysteemissä toimijat ovat verkostossa, jonka on mahdollista toimia paljon ketterämmin kuin isojen firmojen. 

Kulloiseenkin tuotantoon tarvittava osaaminen löytyy ekosysteemistä. 

• Ekosysteemissä toimivat tekijät voivat tarttua yhdessä isoihin tarjouskilpailuihin ja voittaa isoja firmoja. Yksin he 

eivät voisi osallistua kilpailuun. Toisissa tarjouskilpailuissa samat yritykset voivat taas kilpailla keskenään.  

• Millaiseen ekosysteemiin sinun yrityksesi kuuluu? Jos et kuulu mihinkään, niin miten voisit päästä sellaiseen tai 

koota sellaisen ympärillesi?

• Millaiseen ekosysteemiin koet kuuluvasi? Onko se hyvin johdettu?
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Asiakasprofiili - Jussi

• 54 –vuotias, boheemi myyntiedustaja, eronnut, reissaa paljon, hamstraa 

paljon tavaraa jne.

• On kertynyt painoa

• Ei tahdo pysyä naisystävän perässä lenkillä

• Kärsii niska – ja päänsärystä

• Toimeksianto:

• Jussi tarvitsee fysioterapiapalveluita

• Miten hän ottaisi yhteyttä palveluntarjoajaan? Mitä tapahtuu ennen palvelua, 

palvelun aikana ja palvelun jälkeen.



Ryhmä 1.

• Step 1. Elintavat kuntoon

1. Motivaatio pitää saada esiin

2. Omat tavoitteet selville

3. Askel kerrallaan eteenpäin

4. Jussille voidaan tehdä kuntotesti jotta saadaa selville mistä matka 
starttaa. 

Step 2.

• Välitavoitteet, seuranta. Jussi tarvitsee itselleen tsempparin

• Jussia voisi kiinnostaa ryhmässä treenaaminen, esim. äijäjooga voisi 
sopia Jussille.



Ryhmä 1. jatkuu

• Jussi matkustaa paljon työkseen. Jussia voisi motivoida erilaisten 

etäpalvelujen kautta, säilyttää ohjaus jotta päästään tavoitteellisiin tuloksiin.

• Jussille pitää sallia herkkupäivä silloin tällöin. Ei kieltojen kautta, jolloin 

pysyviä tuloksia tulee helpommin.

• Naisystävä voisi kannustaa Jussia ja tehdä esim. terveelliset eväät 

ajomatkoille.

• Jussin profiili tarvitsee säännölliset yhteydenotot palveluntuottajalta

• Jussin herätys omasta terveydentilasta vaatii oikean taajuuden sekä 

tilannetajun palveluntuottajalta.



Ryhmä 2.

• Asiakas l. Jussi keskiössä

• Mistä Jussi saa tietoa fysioterapiapalveluista ?  Palveluntuottajien 

esittelypäivä esim. golfklubilla voisi herättää joko Jussin tai Jussin 

golfariystävän.

• Synttärit tulossa Jussille  toimisiko joku porkkana, esim.  matka lämpimään 

( golf ) saavuttamaan tavoitteet? 

• Voisiko koko ystäväporukka aloittaa ryhmän mukana oman matkansa 

hyvinvoinnin maailmassa ja näin lähteä  tavoitteet saavutettuaan 

palkintomatkalle puolisoineen?

• Jussi pitää viihtymisestä ja juhlimisesta. Palveluntarjoaja tämän profiilin 

mukaan?



Ryhmä 3. 

• Jussi saa työterveydestä kehoituksen tehdä omalle hyvinvoinnilleen jotain.

• Jussi arvostaa auktoriteetteja joten työterveyslääkäri suosittelee nimekästä ja 

asiantuntevaa fysioterapeuttia.

• Jussille pitää määritellä selkeästi tavoitteet / päiväkirja ja palkinnot ( ne sikarit 

tms.)

• Jussia voisi puhutella erialaiset ryhmätoiminnot– sosiaalisuus

• Sikariryhmästä – kävelyryhmä

• Selkeät jatkosuunnitelmat ja tulevat stepit selviksi.



Palvelumuotoilu
Growhtsetters, Anne Sivonen

• Anne Sivonen alusti aiheeseen liittyen:

• Asiakaskokemusavaruus; mm. luemme, näemme, koemme jatkuvasti asioita.

• Ymmärrämmekö yrittäjinä mitä ja ketä vastaan kilpailemme? 

Ei välttämättä kilpailla niinkään toisia yrityksiä vastaan, vaan ihmisten 

käyttämää aikaa vastaan. Ihmisten ajasta / vapaa-ajasta haluaa jokainen yritys 

siivun. Miten saamme huomion niihin asioihin joilla on merkitystä 

liiketoimintamme kannalta.



Yhteenveto palvelumuotoilu työskentelytavasta

• Lisää aikaa

• Hyvä tapa kehittää palveluita

• Hyvä tarkastella omiakin palveluita asiakkaiden silmälasit päässä.

• Eri taustoista tulevat ihmiset kiinnittävät huomiota erilaisiin asioihin – tuo lisää 

näkökulmia palveluiden kehittämiseen.


