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Erityisosaaminen:

▪ Laaja-alainen sote-toimialakokemus

▪ Prosessien mallintaminen ja kehittäminen sekä palvelumuotoiluajattelun hyödyntäminen kehittämistyössä

▪ Teknologian hyödyntäminen osana asiakas- ja käyttäjälähtöisiä palveluja

▪ Käytännön toimintaa tukevien tietojärjestelmäratkaisujen määrittelytyö





http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#L4P30

MIKSI SOSIAALIPALVELUJA?

ASIAKKAILLE

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#L4P30


LAATU –MITÄ SE ON?

”Hyvä sosiaali- ja terveydenhuollon laatu tarkoittaa sitä, että asiakas saa 
tarpeensa mukaista palvelua oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Hyvä laatu 

on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon tai näyttöön perustuvaa 
palvelua, joka tuottaa kansalaisille hyvinvointia ja pyrkii terveyden ja 

hyvinvoinnin maksimointiin ja riskien minimointiin. ”

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/laatu

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/laatu


SOTE-PALVELUIDEN LAATU –KESKEISET ELEMENTIT

Asiakaslähtöisyys
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus

Oikeudenmukaisuus
Valinnanvapaus

Turvallisuus
Osaaminen

Vaikuttavuus

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/laatu

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/laatu




Asiakas, potilas, käyttäjä, kansalainen… 

Sote ja asiakkuuden
dilemma



Asiakkaan mielipide ≠ Oikea tarve

Asiakkaan toive ≠ Ratkaisu
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Hyvän asiakaskokemuksen lähtökohtana on asiakkaan arvojen ja 
omien tarpeiden kunnioitus ja huomioiminen, mahdollisuus 
osallistua omia palveluita koskeviin päätöksiin, selkeä 
kommunikaatio, oikea-aikaisuus, palveluiden saatavuus ja 
koordinaatio läpi palveluketjun.
(de Silva 2004, OECD 2015)
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Asiakaskokemuksesta 2/3 on tunnetta, joka 
perustuu useimmiten ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen. 





▪ Palveluiden ihmislähtöistä kehittämistä, johon palvelun käyttäjä otetaan aktiivisesti mukaan. 

▪ Asiakkaiden arjen ja tarpeiden syvällistä ymmärtämistä – empatian luomista

▪ Jalkautumista palveluympäristöön ja arkeen – miten ihmiset oikeasti toimivat

▪ Asiakasymmärryksen kiteyttämistä helposti hyödynnettävään muotoon

▪ Palvelumuotoilu tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan, prosessin, menetelmät ja työkalut.

▪ Palvelumuotoilussa hyödynnetään mm. yhteiskehittämistä, luovia menetelmiä, erilaisia visualisointi 
– ja konkretisointitapoja sekä nopeita kokeiluja ilman epäonnistuminen pelkoa

▪ Palvelumuotoilu on toimialariippumatonta. 

▪ Palvelumuotoilun lähestymistapaa voi soveltaa minne tahansa, missä palvelu ja ihminen ovat 
vuorovaikutuksessa, joko fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössä.

▪ Kokonaisvaltaisen näkökulman huomioimista – asiakaspolun joka askeleella

Palvelumuotoilu on..

..Ennen kaikkea kohtaamisen muotoilua!



Kuka on sinun asiakkaasi?

Pohdi asiakkaitasi
• Miten olet ryhmitellyt heitä tähän asti?
• Mieti asiakkaiden päätarpeita ja käyttäytymistä
• Jaottele asiakkaita uudestaan ryhmiin miettien 

asiakkaiden päätarpeita ja käyttäytymistä.
• Millaisia persoonia tunnistat asiakkaissasi? 



Palvelumuotoilun
avulla kehitetään

palvelukokemusta
kokonais-
valtaisesti





Tehtävä

▪ Palvelupolkua voi rajata ja siten sen tekemistä voi helpottaa. Rajauksena voivat olla esim. 
tietty asiakaspersoona sekä tietynlainen palvelunkäyttötapaus

▪ Kirjaa polun alkuun mistä asiakkaan tarve voi lähteä liikkeelle

▪ Lähde palastelemaan palvelua palvelutuokioihin

▪ Kirjaa jokaiselle palvelutuokiolle kontaktipisteet

▪ Kirjaa mieleen tulevia asiakkaan haasteita/kysymyksiä ja muita huomioita

Asiakas ei ole lähtökohtaisesti kiinnostunut palvelusta palveluna 
vaan siitä, mitä arvoa se hänelle tuottaa



LOPUKSI:

HYVÄ ASIAKASKOKEMUS EI SYNNY ILMAN HYVÄÄ TYÖNTEKIJÄKOKEMUSTA!

TYYTYVÄISET ASIAKKAATTYYTYVÄINEN TYÖNTEKIJÄ



TYYTYVÄISET ASIAKKAATTYYTYVÄINEN JA SITOUTUNUT 

TYÖNTEKIJÄ

Keskimääräistä parempi 
asiakastyytyväisyys nostaa 

työntekijöiden sitoutuneisuutta 
13%:sta yli 70%:iin



“Ihmiset eivät muista mitä olet sanonut. 
Ihmiset eivät muista mitä olet tehnyt. 

Mutta ihmiset muistavat, minkä tunteen
olet heissä saanut aikaan.” 

-Maya Angelou

piritta.hiltunen@salivirta.fi


