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Muutosjohtaja Sinikka Salo 
Palveluintegraation johtaminen seminaarissa, Johtamissymposiumissa Tampereen yliopistolla 7.9.2016: 



Uudistuksen onnistumisen avaintekijät
• Sitoutuneisuus ja keskinäinen
luottamus kaikkien toimijoiden välillä

• Yhteistyö asukkaiden, päättäjien ja 
henkilöstön välillä

• Omaehtoisuus ja oman maakunnan 
erityispiirteiden huomiointi

• Digitalisaatio, toimintatapojen 
uudistaminen ja hyvä johtaminen

• Rohkea ote tulevaisuuteen

Maakunta
voi olla

suuri tai pieni. 
Ovathan

valtiotkin.

Muutosjohtaja Sinikka Salo 
Palveluintegraation johtaminen seminaarissa, Johtamissymposiumissa Tampereen yliopistolla 7.9.2016: 



Markkinat muuttuvat koko ajan
‐ Kilpailijat haastavat ja 
kehittävät asiakaslähtöisyyttään 
jatkuvasti 

Talouselämä 31/2016

Tärkeää on sekä uudistaa ja uudistua, että viestiä siitä. Asiakaspalvelu 
ja toiminnan asiakaslähtöisyys rakentavat brändiä – niin hyvässä kuin 
pahassakin.

Johdon keskeinen tehtävä on luoda tavoitteet, viestiä niistä ja seurata 
tavoitteiden toteutumista.

Keskijohdon tehtävä on uudistaa prosesseja ja toiminnan 
operatiivista tehokkuutta, tavoitteena mahdollisimman suuri 
asiakasarvo.

Käytännön tekijät kohtaavat asiakkaan – kaikki mikä kohtaamista ja 
asiakkaan hyötyä häiritsevät, ovat hukkaa. Hukka voidaan tunnistaa 
ja poistaa.



Sote‐palvelujen järjestäminen

• Toistaiseksi materiaaleissa on mainittu järjestämisestä varsin vähän

• Tampereen toimintamallista saatujen kokemusten perusteella tuotteistus, 
johtaminen, palvelujen tilaaminen ja yhteistoiminnan järjestäminen tilaajan / 
järjestäjän ja tuottajan välillä ovat keskeisiä onnistumisen edellytyksiä.

• Järjestäjä – tuottajamalli vaatii vahvaa johtamista ja sitoutumista mallin 
kehittämiseen. Keskuskaupungit ovat toki ostaneet palveluita, mutta nyt tuottajat 
ja järjestäjät on erotettu toisistaan.

• Keskeistä on palveluohjaus ja asiakastiedon omistajuus – palvelujen 
asiakaslähtöinen järjestäminen ei ole mahdollista elleivät nämä ole järjestäjän 
hallussa ja niitä myös aktiivisesti hyödynnetä palveluintegraation 
aikaansaamiseksi.



Palveluintegraation perusteet

Nykyinen perustaso on 
• Luukuttava
• Professio / substanssiperustainen
• Professio‐, vaan ei toimintajohdettu
• Lopputulos on asiakkaan töksähtelevä ja hortoileva 
palvelukokonaisuus

Vertikaalisesti suuria ongelmia 
• Rajapinnassa (lähete / palaute)
• Tiedonkulussa 
• Peruslogiikassa (erityispalveluissa fokus on 
tauti/ongelma)

Johtajalääkäri Risto Mäkinen, Helsingin kaupungin 
perusterveydenhuolto (aik. Hämeenlinnan kaupunki)
Palveluintegraation johtaminen seminaarissa, 
Johtamissymposiumissa Tampereen yliopistolla 7.9.2016: 

Valmistelumateriaalissa on otettu 
asiakaslähtöisyys keskiöön – tämä on hyvä asia

Muutos on kuitenkin niin dramaattinen, että se 
tarvitsee tuekseen todella vahvaa johtamista, 
erityisesti muutoksen johtamista.

Materiaali ei anna selkeää vastausta, ollaanko 
tähän valmiita vai odotellaanko, että voitaisiin 
jatkaa vanhalla mallilla – professiokeskeisesti ja 
tuotantolähtöisesti.

Epäselväksi jää myös, tarkastellaanko 
erikoissairaanhoidon nykyistä tehtävänkuvaa ja 
laajuutta. Esim. hoitoketjuissa, kontrolleissa 
jne. on usein toimintoja, jotka voitaisiin hoitaa 
paikallisesti.

Valmistelumateriaalissa on otettu 
asiakaslähtöisyys keskiöön – tämä on hyvä asia

Muutos on kuitenkin niin dramaattinen, että se 
tarvitsee tuekseen todella vahvaa johtamista, 
erityisesti muutoksen johtamista.

Materiaali ei anna selkeää vastausta, ollaanko 
tähän valmiita vai odotellaanko, että voitaisiin 
jatkaa vanhalla mallilla – professiokeskeisesti ja 
tuotantolähtöisesti.

Epäselväksi jää myös, tarkastellaanko 
erikoissairaanhoidon nykyistä tehtävänkuvaa ja 
laajuutta. Esim. hoitoketjuissa, kontrolleissa 
jne. on usein toimintoja, jotka voitaisiin hoitaa 
paikallisesti.

KSSote 2020



Palveluintegraation perustana 
asiakastarpeeseen perustuvat prosessit 

Johtajalääkäri Risto Mäkinen 7.9.2016: 

Järjestäjä ja tuottajan johto määrittävät yhdessä 
toiminnan logiikan uudistamisesta asiakaslähtöiseksi, 
päättävät asiakassegmentoinnista sekä toiminnan 
mittaamisen logiikasta. 

Vaikuttavuus, asiakasarvo ja asiakaskokemus ovat 
keskeisiä mittaamisen kohteita. Resurssit 
kohdennetaan strategian ja asiakasarvon perusteella 
ja kirjataan tuotantosopimuksiin.

Integroidaanko vastuualueittain vai 
asiakassegmenteittäin? Mikä estää erikoispalvelujen 
viemisen hyvinvointitupaan tai tai suoraan asiakkaan 
luokse? Tarvitaanko erityisiä laitteita vai 
erityisosaamista? Onko asiantuntija –
asiakassuhteella merkitystä palvelun 
vaikuttavuudelle?

Järjestäjä ja tuottajan johto määrittävät yhdessä 
toiminnan logiikan uudistamisesta asiakaslähtöiseksi, 
päättävät asiakassegmentoinnista sekä toiminnan 
mittaamisen logiikasta. 

Vaikuttavuus, asiakasarvo ja asiakaskokemus ovat 
keskeisiä mittaamisen kohteita. Resurssit 
kohdennetaan strategian ja asiakasarvon perusteella 
ja kirjataan tuotantosopimuksiin.

Integroidaanko vastuualueittain vai 
asiakassegmenteittäin? Mikä estää erikoispalvelujen 
viemisen hyvinvointitupaan tai tai suoraan asiakkaan 
luokse? Tarvitaanko erityisiä laitteita vai 
erityisosaamista? Onko asiantuntija –
asiakassuhteella merkitystä palvelun 
vaikuttavuudelle?

KSSote 2020



Ydinprosessia toteuttaa  moniammatillinen tiimi

‐ Tiimillä on teamleader

‐ Tiimi on 
pääsääntöisesti 
nimetty joukko (~10?)

‐ Asiakkaalla on hänen 
primaaritarpeensa 
mukainen 
vastuuhenkilö, joka 
vastaa palveluiden 
kokonaisuudesta

‐ Vastuuhenkilön tukena 
on tiimi
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Johtajalääkäri Risto Mäkinen 7.9.2016: 

Hyvinvointikeskuksiin ja asiakasta 
lähellä oleviin Hyvinvointitupiin ollaan 
valmiita keskittämään henkilöstöä 
moniammatillisesti.

Moniammatillinen hyvinvointitiimi on 
asiakaslähtöisen palvelun keskiössä. 
Tiimin miehittäminen riippuu 
asiakastarpeesta (?).

Resurssien kohdentamisessa 
huomioidaan asiakassegmentointi. – vai 
huomioidaanko?

Hyvinvointitupa jäi vielä ideaalimalliksi 
vailla riittävää rohkeutta ammatilliseen 
panostukseen.

Hyvinvointikeskuksiin ja asiakasta 
lähellä oleviin Hyvinvointitupiin ollaan 
valmiita keskittämään henkilöstöä 
moniammatillisesti.

Moniammatillinen hyvinvointitiimi on 
asiakaslähtöisen palvelun keskiössä. 
Tiimin miehittäminen riippuu 
asiakastarpeesta (?).

Resurssien kohdentamisessa 
huomioidaan asiakassegmentointi. – vai 
huomioidaanko?

Hyvinvointitupa jäi vielä ideaalimalliksi 
vailla riittävää rohkeutta ammatilliseen 
panostukseen.

KSSote 2020



Nykyinen terveys‐ ja hyvinvointikeskus  

Avosairaanhoito Neuvola

KuntoutusPäihdepalvelut

Mielenterveystyö Kotisairaanhoito

VammaispalvelutMaahanmuutto

Toimeentulotuki Aikuissosiaalityö

Mäkinen 7.9.2016: 

Mikäli ei pidetä varaansa, saattavat eri 
ammattikunnat pysyä erillään. 
Asiakaslähtöisyys ei tällöin toteudu 
eivätkä integraatiohyödyt realisoidu.

Mikäli ei pidetä varaansa, saattavat eri 
ammattikunnat pysyä erillään. 
Asiakaslähtöisyys ei tällöin toteudu 
eivätkä integraatiohyödyt realisoidu.

Integroitu terveys‐ ja hyvinvointikeskus  

Paljon palveluja 
tarvitsevat

Asiakkaaksi tulo 
ja satunnaisesti 
palveluja 
tarvitsevat

Ilman suurta johtamisenergiaa lopputulos näyttää 
tältä. Ammattikuntalogiikka rakentuu omien tonttien 
varaan. Perustelupilvi on sakea, kun tätä mallia 
perustellaan, samalla palvelut karkaavat aina 
kauemmaksi asiakkaasta, jotta saadaan erikoisalalle 
riittävä volyymi.

Ilman suurta johtamisenergiaa lopputulos näyttää 
tältä. Ammattikuntalogiikka rakentuu omien tonttien 
varaan. Perustelupilvi on sakea, kun tätä mallia 
perustellaan, samalla palvelut karkaavat aina 
kauemmaksi asiakkaasta, jotta saadaan erikoisalalle 
riittävä volyymi.



Keskijohto on avainasemassa kehitettäessä asiakaslähtöisiä 
prosesseja.

Palvelumuotoilu, vaikuttavuus, lean, asiakasarvo ja 
asiakaskokemus keskeisiä kehittämisen kohteita ja 
näkökulmia.

Asiakassegmentointiin perustuen on joitakin asiakkaita tai 
asiakasryhmiä syytä ottaa ”käsiohjaukseen”.

Tilojen kehittäminen ja osin uudistaminen palvelumuotoilun 
periaattein on keskijohdon vastuulla.

Keskijohto on avainasemassa kehitettäessä asiakaslähtöisiä 
prosesseja.

Palvelumuotoilu, vaikuttavuus, lean, asiakasarvo ja 
asiakaskokemus keskeisiä kehittämisen kohteita ja 
näkökulmia.

Asiakassegmentointiin perustuen on joitakin asiakkaita tai 
asiakasryhmiä syytä ottaa ”käsiohjaukseen”.

Tilojen kehittäminen ja osin uudistaminen palvelumuotoilun 
periaattein on keskijohdon vastuulla.

Keskijohdon keskeinen tehtävä on uudistaa ja 
kehittää prosessien asiakaslähtöisyyttä

Kokemustemme mukaan: 

Ammattilaisten ja 
asiakkaiden yhteinen 
palvelupolkuharjoitus 
paljastaa helposti useita 
kohtia, joissa 
asiakaskokemusta ja 
prosessien toimivuutta 
voidaan kehittää.



Mitä palvelu on? (Rintamäki 2011)

Service is the
application of operant
resources
(knowledge and skills)
on behalf of another
party1

Service is co-creation
of value between the
customer and the
provider2

Service is support to
another party’s
everyday practices in
a way that enables
value creation in those
practices3

1Vargo, S.L., Lusch, R.F. (2004), ”Evolving to a new dominant logic for marketing,” Journal of Marketing, Vol. 68(1), 1‐17. 
2Hsu, C. & Spohrer, J. (2009): Improving service quality and productivity: exploring the digital connections scaling model. International Journal of 
Services Technology and Management.
3Grönroos, Christian (2009): Towards service logic: The unique contribution of value co‐creation” Hanken Working papers

Tiedon ja osaamisen käyttämistä 
toisen osapuolen hyödyksi

Arvon yhteisluomista resursseilla 
toimijoiden yhteistyönä

(Liike)toimintaprosessien tai arjen 
käytänteiden tukemista arvon 
luomisen mahdollistamiseksi

Palvelussa 
on ennen 

kaikkea kyse 
arvon 

luomisesta 
asiakkaan 
omassa 

kontekstissa



Palvelujen kohdentuminen asiakkaan aktiivisuuden ja 
sitoutumisen sekä ammattilaisen osaamisen perusteella

Ammattilainen tietää vastauksen 
asiakkaan ongelmaan tai osaa 
auttaa tätä ongelmassaan

Kyllä Ei

Asiakas on 
aktiivinen 
ongelmassaan 
ja sitoutunut 
sen 
hoitamiseen

Kyllä Helppoja asiakkaita, motivoivaa 
työskennellä yhdessä heidän 
kanssaan. Tekee työn mielekkääksi.

Saavat liikaa lähipalveluja. Voitaisiin 
vastuuttaa omatoimisuuteen ja 
sähköisten palvelujen käyttöön.

Saavat lähetteitä eteenpäin 
toivomuksella, että toiset 
ammattilaiset löytäisivät ratkaisun 
heidän ongelmiinsa. Saavat 
palveluita, eivät välttämättä apua, 
palveluodotukset ovat korkealla, 
vaatimukset samoin. 

ei Ammattilaiset yrittävät motivoida ja 
tarjota palveluita asiakkaan 
tahdosta ja tarpeesta riippumatta. 
Osa palveluvelvoitteesta on 
lainsäädäntöpohjaisia.

Jää palvelujen ulkopuolelle, tosin 
voidaanko elämää elää asiakkaan 
ulkopuolisten toimesta?



Arviointia ‐ yhteenveto

• KSSOTE 2020
• Palvelujen tuotantologiikka lähtee asiakkaan arjesta, ei hallinnosta (Arjen 
lähipalvelut, Sote‐lähipalvelut, Sote‐erityispalvelut)

• Kehittämistoiminnan organisointi maakunnan yhteyteen

• Palvelut voidaan segmentoida niiden luonteen mukaan (lähi, etä) – tätä ei 
ole pohdittu

• Asiakkaat voidaan segmentoida palvelutarpeen ja käytön mukaan

• Miten palveluohjaus voitaisiin viedä asiakkaan luokse? 
• Kun on yksi järjestäjä, niin palvelut voidaan tuottaa siellä, missä 
asiakasarvo on mahdollisimman suuri. Miten olemassa olevia 
lähipalvelutiloja voitaisiin ottaa paremmin käyttöön?



Arviointia palvelumallien ja 
organisoinnin osalta

• Esitetyt palvelumallit ja niiden organisointi integroidussa ympäristössä
• Palveluohjaus  palvelusuunnitelma (sähköinen versio vrt. Hämeenlinna, 
työterveyshuollon  kytkeytyminen asiakaskohtaisen tiedon myötä)

• Tarvitaan kattava lupa auttaa asiakasta – tieto kaikista palveluista ja palveluhistoriasta
(asiakkaalla vain yksi suunnitelma)

• Nimettävä vastuuhenkilö useita palveluita käyttäville
• Tuotteistetut palvelut, helppo ja avoin käyttöliittymä
• Vaikuttavuus on asiakkaan vastuulla – ammattilaisen on löydettävä oma roolinsa 
uudella tavalla

• Niitä palveluja ei kannata tuottaa, jotka eivät synnytä asiakasarvoa sillä hetkellä
• Asiakkaan haluttomuus olla palvelujen piirissä
• Asiakas ei ole sitoutunut asiakasarvon synnyttämiseen



Arviointia asiakkaan näkökulmasta

• Asiakkaan, asiakastarpeen ja asiakasarvon näkökulmasta
• Organisaatio ja strategiat tähtäävät tuottamaan mahdollisimman nopean, täsmällisen 
ja tehokkaan palvelun asiakkaan tarpeeseen.

• Asiakkaan aito osallistaminen ja kuuntelu avainasemassa.
• Palvelujen tuottaminen siellä, missä se on asiakkaan ja asiakastarpeen kannalta 
fiksuinta.

• Ammattilaiset tietävät asiakkaan tarpeen jo nyt, mutta tuottavat silti professio‐ ja 
tuotantolähtöisesti. Tähän ei tule muutosta ilman johtamista!

• Ilman asiakkaiden segmentointia asiakaslähtöisyys tukehtuu. Ne joille sote‐
integraatiosta on suora hyöty (monia palveluja käyttävät) tulee ottaa huomion 
kohteeksi.

• Oikeanlaista palveluasennetta ei synnytetä organisaatioilla vaan johtamisella, siis 
sekä itsensä johtamisella että esimiestyöllä. Muutosjohtaminen on keskeisessä 
asemassa.



Palvelut ja johtaminen integroituvassa sosiaali‐ ja terveydenhuollossa 
(40 op) 2017‐2018, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö

TEKIJÄT

• Johtaja Juha Teperi, Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö

• Professori Pekka Rissanen, Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö

• Professori Juho Saari Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö

• Professori Elina Suutala Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö 

• Dosentti Mika Aaltonen Aalto‐yliopisto

• Dosentti Pasi‐Heikki Rannisto, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

• Työnantajaedustajat

TÄRKEÄT LUVUT

• 24 lähiopetuspäivää, 2 vuotta, 12500 euroa + 24 %

TIEDUSTELUT

• Riitta Rantala, puh. 040 1901645, riitta.rantala@uta.fi



Palvelut ja johtaminen integroituvassa sosiaali‐ ja terveydenhuollossa 
(40 op) 2017‐2018



Kiitos!

Nobody cares how much you know untill
they know how much you care!


