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Asiakaslähtöisyyttä voidaan tarkastella 
kolmesta näkökulmasta 

• Alatyöryhmien tuotoksissa näitä 
näkökulmia otetaan esille  

• Osallistettu ja kuultu järjestämällä 
kuntalaisiltoja, jossa asukkailla on ollut 
mahdollisuus tuoda esille näkemyksiään 
palveluista  

• Asiakasprosessien kehittämisessä näkyy 
osin palvelujen suunnittelu asiakkaan 
tarpeista, mikä kuvaa paremminkin 
asiakaskeskeisyyttä  

• Asiakkuuden tarkastelu kuluttaja-
näkökulmasta ei tule selkeästi esille, 
mm. valinnanvapaus  

Asiakas- ja asukaslähtöisyys 
 

 



• Asiakasosallisuutta halutaan edistää 
siten, että asiakas osallistuu 
aktiivisesti palvelun suunnitteluun, 
järjestämiseen, tuottamiseen, 
kehittämiseen ja arviointiin  

• Esitetty erilaisia keinoja 
asiakasosallisuuden lisäämiseksi 

 
• Palvelujen muotoa, sisältöä ja jake-

lukanavia sekä asiakastiedon 
hyödyntämistä on käsitelty kaikissa 
raporteissa  

 
• Selkiytettävä vielä asiakas- ja 

palveluymmärrystä  
 

• Kuvattava, miten organisaatio-
kulttuuria kehitetään niin, että 
perinteinen asiantuntija- 
auktoriteetti kääntyy aidoksi 
asiakaslähtöisyydeksi 
 
 

Virtanen ym. 2011 



Asiakas- ja asukaslähtöisyys 
 • Asiakaslähtöisyyden edistäminen mm. (nämä näkyy raporteissa) 

• matalan kynnyksen palvelut, yhden luukun periaate 

• terveyshyötymallin mukainen toiminta  

• Asiakassegmentointi 

• Palveluohjaus ja nimetty vastuuhenkilö   

• henkilökohtainen budjetointi 

• Jatkotyössä avattava palveluprosessit asiakkaan silmin, jotta 
päästään tuotanto- ja toimintolähtöisestä prosessista aidosti 
asiakaslähtöisyyteen  

• Systematisoitava asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen 

• Tulee vielä selkeämmin osallistaa asiakkaat kehittämiseen 
 



Asiakassegmentointi 
• Segmentointia tarkastel-

laan hieman eri tavalla eri 
raporteissa, kuten esim. 
ikäryhmittäin (lapset & 
nuoret, ikäihmiset) 

• Ikäihmisiä koskevissa 
palveluissa: ikäihmiset, 
jotka eivät ole säännöl-
listen palveluiden piirissä ja 
ikäihmiset, joilla on huoli 
tai vaikeus arjessa pärjää-
misessä 

”Terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamisen kannalta huomiota pitäisi 
kiinnittää erityisesti haavoittuvimmassa 

asemassa oleviin, riskiryhmiin kuuluviin, yli- 
tai alihoidettuihin ja -palveltuihin sekä 

palvelujen ulkopuolelle jääviin kansalaisiin” 

”Tarkoituksena ei ole asiakkaiden 
standardoiminen palveluihin 

sopiviksi vaan palvelujen 
tarkoituksenmukainen standardointi 

eri asiakasryhmille sopiviksi. ” 

Koikkalainen 2016 



Raportissa ”Yhdessä hyvästä parempaan – Keski-Suomen uudistuvat ja integroituvat sote-palvelut”  
esitetään segmentoinnin perustaksi seuraavaa: 



Palveluverkko ja ydinprosessit 
 Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on peruspalvelujen turvaaminen ja vahvistaminen 

• Palveluverkko muodostuu raporttien mukaan seuraavasti:  
• Arjen lähipalvelut (kunnan rooli tärkeä) 
• Sote-lähipalvelut 
• Sote - erityis- ja erikoispalvelut  
• Tai seudulliset sote-palvelut ja sote erityispalvelut (seudulliset, maakunnalliset, 

kansalliset  palvelut) 

• Palvelujen ydin on hyvinvointikeskusten muodostamalla 
verkostolla, jota hyvinvointituvat täydentävät   (esim. 
”muorisotalot”) >  Integroidut peruspalvelut 

• Lähipalvelut ovat keskiössä: saatavuutta ja saavutettavuutta 
turvataan liikkuvilla, etä- ja konsultaatiopalveluilla 
(erikoissairaanhoidon ja erityisosaajien tuki) 

• Linjaukset vastaavat valtakunnallisia tavoitteita 

  



Sote- erikois- ja erityispalvelut 
• Maakunnallisilla palveluilla tarkoitetaan raporteissa erikois- ja erityispalveluita ja 

osaamiskeskuksia 

• Käsittää raporttien mukaan mm. 
• ensihoidon ja ympärivuorokautisen päivystyksen (somaattinen ja sosiaalipäivystys, suun 

terveydenhuollon päivystys) 
• erikoissairaanhoidon osasto- ja avopalvelut 
• erityisosaamista vaativat palvelut mm. sosiaalityöstä, vammaispalveluista, lastensuojelusta, 

mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä geriatriasta, psykogeriatriasta 

• Maakunnallisesti organisoituja palveluja ovat jo aiemmin olleet esimerkiksi apuvälinepalvelut, 
kriisipalvelut, ensi- ja turvakotipalvelut, vieroitus- ja korvaushoito, sijaishuolto, tulkkivälitys 
sekä perhehoidon koordinointi  

• Myös muita palveluja tukevat toiminnot (esimerkiksi analyysi- ja tutkimuspalvelut) tuotetaan 
suurelta osin keskitetysti.  

• Erilaisia osaamiskeskuksia ehdotetaan:  
• Monialainen kuntoutus, perhekeskus, pitkäaikaissairauksien, muistiongelmien, saattohoidon, 

omais- ja perhehoidon, mielenterveys- ja päihdeongelmien keskukset sekä 
lähisuhdeväkivallan keskiteyt palvelut  

• Osaamiskeskusten organisoitumista, asiantuntijuutta ja roolia tulee avata jatkossa  
 



Asukkaiden yhdenvertaisuus ja palveluiden 
integraatio 

 

• Integraation ovat kaikki työryhmät maininneet 

• Raporteissa korostetaan, että kaikille on turvattava yhtenäiset 
mahdollisuudet palveluihin sähköisillä ja liikkuvilla palveluilla  

• Integraatiota edistetään keskittämällä ohjausta ja neuvontaa ja 
turvaamalla asiakkaalle matalan kynnyksen ja ”yhden luukun” 
periaatteen palvelujen saavutettavuus ja saatavuus.  

• Peruspalvelujen osalta horisontaalista integraatiota edistävät asiat 
kuvataan monipuolisesti.  

• Jatkossa mietittävä, miten vertikaalinen integraatio toteutuu 
(erikois/erityistaso/perustaso) 



Palveluohjaus 
• Palveluohjausta on hahmoteltu asiakkaan 

palvelutarpeiden näkökulmasta kolmen eri tasoisen 
toiminnan kautta:  

• palveluneuvonta/palveluihin ohjaus 

• palveluissa ohjautuminen  

• palveluohjaus  

• Näyttäisi olevan yhteisymmärrys siitä, että 
maakunta huolehtii call-center tyyppisestä yleisestä 
palveluohjauksesta 

• Sote-keskukset ja esimerkiksi perhekeskus ja 
seniori- ja vanhuspalvelukeskus puolestaan 
keskittyvät substanssi-/asiakaskohtaiseen (mm. case 
management) palveluohjaukseen 

• Palveluohjaus tulisi olla läpileikkaava työote 
sekä erillinen palvelu 

 



Johtaminen ja alueellinen kehittämisrakenne 
 
• Raporteissa korostetaan palvelu- ja tietojohtamisen, lean- ajattelun ja älykkään 

julkisen organisaatio luomisen kehittämistä 

• Lähijohtamisen sekä verkosto- ja kumppanuusjohtamisen merkitykset 
korostuvat, varsinkin kun palveluiden järjestäminen ja tuottaminen erotetaan 

• Tällä hetkellä ei ole toimivia verkosto- ja kumppanuusjohtamisen malleja eikä 
riittävää osaamista. Tämä on tärkeä teema johtamisen kehittämisessä (koulutus 
ja valmennus) 

• Alueellinen tutkimus- ja kehittämisvastuu kuuluu sote-palvelujärjestäjälle 
lakiluonnosten mukaan  

• Campus.fi, Uusi Sairaala ja johtamisen koulutukset  tulee nivoa osaksi kaikkia 
edellä kuvattuja sote-muutosprosesseja 



Muutos on alkanut 
• Teoreettiset lähtökohdat ja 

aikalaiskeskustelu on otettu 
erinomaisesti esille raporteissa 

• Hanketyöryhmät ovat 
aloittaneet arvokkaan työn, jossa 
näkyy keskeiset valtakunnalliset 
linjaukset ja paikallistuntemus 

• Jatkotyöskentelyssä on tärkeä 
lisätä monitoimijuutta 


