
SoteNavi

- pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen 

valmennushanke

10. alueellinen työpaja

4.9.2018



Asiakaslähtöinen palvelujen 

tuottaminen
Tiedätkö mistä asiakasarvo palvelussasi 

muodostuu?

Työpajassa käsitellään asiakaslähtöistä palveluiden 

suunnittelua ja tuottamista. Harjoituksissa opitaan 

asiakasprofilointia ja tarkastellaan palvelua 

asiakasnäkökulmasta.
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Ohjelma

12.30 – 13.00 

Ajankohtaiset kuulumiset Sotesta sekä yrityksistä ja 

järjestöistä

13.00 – 15.30 

Anne Holmberg ja Päivi Katajamäki (Turun AMK)

• Asiakaslähtöiseen palvelujen tuottamiseen

• Asiakasymmärryksen hankinta: menetelmät, 

miten tieto hankitaan?

• Asiakasprofilointi ja harjoitus

• Palvelupolku: missä arvo muodostuu asiakkaan 

näkökulmasta, esimerkkejä, palvelupolkuharjoitus 
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Ajankohtaiset kuulumiset 

sote-uudistuksesta



Valinnanvapauslaki – tilanne9/2018:

• https://alueuudistus.fi/soteuudistus/asiakkaan-

valinnanvapaus
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https://alueuudistus.fi/soteuudistus/asiakkaan-valinnanvapaus


Maakunta- ja soteuudistuksen uudet aikataulut

• Maakuntauudistuksen määräajat 

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Maa

kuntavalmistelun+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ajat.pd

f/d9097850-3b2c-4eb7-88e5-

66e0f8ed45e2/Maakuntavalmistelun+m%C3%A4%C3%

A4r%C3%A4ajat.pdf.pdf

• Maakuntauudistuksen eteneminen –infovideo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ozn69K22vP4&utm_

source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=M

aakunta-%20ja%20sote-

uudistuksen%20uutiskirje%2017*8*2018&utm_term=Kat

so%20video&utm_content=u-2834424-60282167-

1628336-3
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https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Maakuntavalmistelun+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ajat.pdf/d9097850-3b2c-4eb7-88e5-66e0f8ed45e2/Maakuntavalmistelun+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ajat.pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ozn69K22vP4&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Maakunta- ja sote-uudistuksen uutiskirje 17*8*2018&utm_term=Katso video&utm_content=u-2834424-60282167-1628336-3


13.9.2018Etunimi Sukunimi7

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4304705/makusote-

aikataulukuva_6_2018.pdf/8fe34c0a-a33c-4912-b1ec-

6f8a6e1e158f/makusote-aikataulukuva_6_2018.pdf

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4304705/makusote-aikataulukuva_6_2018.pdf/8fe34c0a-a33c-4912-b1ec-6f8a6e1e158f/makusote-aikataulukuva_6_2018.pdf


Varsinais-Suomen sote-uudistus, TKK väliraportti
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https://kimpassa-allihopa.fi/assets/uploads/2018/02/Tutkimus-koulutus-

kehitt%C3%A4minen_valmisteluvaihe_raportti-1.0.pdf

https://kimpassa-allihopa.fi/assets/uploads/2018/02/Tutkimus-koulutus-kehitt%C3%A4minen_valmisteluvaihe_raportti-1.0.pdf
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Osaaminen on keskiössä; pamu-osaaminen, eettinen 

laadukas asiakaslähtöinen näyttöön perustuva turvallinen 

toiminta ja moniammatillisuus sekä -alaisuus. 

Liiketoimintaosaaminen sekä yrittäjyys on tärkeää!



Sote-osaaminen:
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160883/39-2018-Optimoitu%20sote-osaaminen.pdf

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160883/39-2018-Optimoitu sote-osaaminen.pdf
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KESKEISTÄ:

 ammattialakohtainen osaaminen

 kaikkia sote-ammattiryhmiä koskeva yleinen osaaminen, joka 

sisältää asiakastyöosaamisen, palvelukehittämisosaamisen, 

työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaamisen

 keskiössä: asiakaslähtöinen vaikuttava hoito ja palvelu, yli sektorien 

tapahtuva sote-palveluketju



Verkkopalveluiden ja sähköisen asioinnin selvitys

• Kolmannes vastanneista oli yli 51-vuotiaita ja 9 % yli 

65-vuotiaita
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https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kysyimme-kuntalaisilta-

verkosta-sahkoiset-palvelut-ja-alypuhelin-nousivat-ykkosiksi

https://kimpassa-allihopa.fi/uutiset/kansalaiset-asioivat-mieluiten-

sahkoisesti-netin-kaytto-on-arkea-kaikissa-ikaryhmissa/

Jopa 77 % vastaajista asioi mieluiten sähköisessä asiointikanavassa. Puhelimitse 

asiointi nousi toiseksi suosituimmaksi ja kasvotusten asiakaspalvelijan kanssa 

kolmoseksi

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kysyimme-kuntalaisilta-verkosta-sahkoiset-palvelut-ja-alypuhelin-nousivat-ykkosiksi
https://kimpassa-allihopa.fi/uutiset/kansalaiset-asioivat-mieluiten-sahkoisesti-netin-kaytto-on-arkea-kaikissa-ikaryhmissa/


Valinnanvapauskokeilujen tuloksia (TRE)

• Tampereen valinnanvapauskokeilussa kysyttiin 

pirkanmaalaisten ikäihmisten, vammaisten ja 

kehitysvammaisten henkilöiden kiinnostusta käyttää 

henkilökohtaista budjettia. Yli puolet vastanneista oli 

kiinnostunut kokeilemaan henkilökohtaista budjettia 

avustaja-, kuljetus- ja siivouspalveluihin. Suurinta 

kiinnostus oli vammaispalvelujen asiakkaiden parissa

• https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/kysely-

henkilokohtaista-budjettia-kaytettaisiin-avustaja-kuljetus-ja-

siivouspalveluihin

• https://www.tampere.fi/tiedostot/h/JLlmissvD/hebu_kyselytutkimus_pirkanm

aa.pdf
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https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/kysely-henkilokohtaista-budjettia-kaytettaisiin-avustaja-kuljetus-ja-siivouspalveluihin
https://www.tampere.fi/tiedostot/h/JLlmissvD/hebu_kyselytutkimus_pirkanmaa.pdf


Sote-ammattilaiset turvallisuustoimijoina

• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla pitää olla 

valmius ja kyky hoitaa omat kriittiset tehtävänsä 

toimintaympäristön erilaisista häiriöistä ja uhkista 

huolimatta
• https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sote-ammattilaiset-

turvallisuustoimijoina?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_cam

paign=Maakunta-%20ja%20sote-

uudistuksen%20uutiskirje%2030*8*2018&utm_term=Sote-

ammattilaiset%20turvallisuustoimijoina&utm_content=u-2847606-

60282167-1637686-8 
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