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SOTEUTTAMO 2.0 TYÖPAJAT

• Kumppanuusmallit
• Digitalisaatio osana liiketoimintaa
• Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kilpailuetuna
• Palvelumuotoilu
• Uudet liiketoimintamallit



Kumppanuusmallit
KONSEPTIKUVAUS

• Pienten- ja keskisuurten yritysten liiketoimintaedellytykset sosiaali- ja
terveysalalla selvityksen pohjalta esitellään kalvolla taulukko 7 yhteistyömallit ja
esitellään kolme erilaista verkostoa.

• http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-300-9, julkaisun pysyvä osoite
valtioneuvosto

• Tilaisuuden tarkoituksena on pohtia kuinka verkostoituminen ja yhteistyö
muiden palveluntuottajien kanssa voisi hyödyttää ja lisätä palveluntuottajan
liiketoimintamahdollisuuksia.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-300-9


ARVOLUPAUS
Työpajassa käsitellään PK-yritysten liiketoimintamalli
selvityksessä selkeästi esiin nousseet verkosto- ja
kumppanoitumismallit ja niiden mahdollistava vaikutus alan
murrosvaiheessa. Työpajassa käsitellään ja pohditaan
mahdollisia kumppanuusmalleja, jotka voisivat edesauttaa
palveluntuottajien kilpailukykyä tulevassa sote-muutoksessa.

Tavoite on tunnistaa kumppanoitumisen mahdollisuudet, saada
uusia ideoita ja mahdollisesti löytää kumppaneita
vastaamaan konkreettiseen haasteeseen muutoksessa joka
muuttaa voimakkaasti Sote kentän toimintamalleja.

Työpajan aikana käytetään verkostokarttamallia, josta
osallistuja täyttää omansa, jota voi hyödyntää jatkossa oman
organisaationsa kumppanoitumiskarttana verkostonsa
kehittämisessä ja ylläpitämisessä.





Kumppanuusmallit
Sisältökuvaus

Luentomainen osuus 10 min, jossa alustus ja ohjeet työskentelylle. Luentomaisessa osuudessa
käytetään konkreettisia case esimerkkejä ja käydään läpi taulukko 7 yhteistyömallit, PK-yritysten
liiketoimintamalli selvityksen sivulta 48.

Konkreettiset Case esimerkit: Johanneksen klinikka, Sote-Osuuskunta Suomi, Nääsville ry.
(järjestöjen yhteenliittymä)

Kumppanoitumispaja
- Workshop, jako ryhmiin
Osallistujille esitetään verkostokarttamalli
- 3 – 4 hengen ryhmät, 2 min hissipuhe esittäytymiset omalle ryhmälle 10 min
- Keskustelu aiheesta miksi pitäisi ko. palveluntuottajien verkostoitua             10 min
- Ideoidaan verkostoitumismahdollisuuksia itselle ja muille. 10 min
Ryhmillä on käytössään apuotsikot verkostokartoissa. Pajanvetäjä kiertää ryhmissä ja auttaa
tarvittaessa aihealueiden ” löytämisessä ”
Yhteenveto, jokainen ryhmä purkaa omat tuloksensa, joista työpajan vetäjä koostaa yhteenvedon.



SoTe kumppanoitumismalli , kehityskohteita esimerkin omaisesti

Verkostossa voivat olla esimerkiksi:

● Kehittää ja tuottaa
yhdessä uusia
tuotteita ja
palveluita/ eri alan
yrittäjät yhdessä

● Kehittää ja tuottaa
yhdessä uusia
tuotteita ja
palveluita/ saman
alan yrittäjät
yhdessä

● Hankinnat
yhdessä- laitteet,
ohjelmistot, ICT-
ratkaisut,
koulutusten
yhteishankinta

● Resurssien
yhteiskäyttö,
yhteiset tilat,
yhteiset
asiantuntijat,
yhteinen alusta
(ajanvaraus alusta)

● Markkinointi -
yhdessä,
alueellisesti,
paikallisesti, messut
, tilaisuudet

●Hallintopalvelut -
kirjanpito,
taloushallinto,
henkilöstöhallinto,
viranomaisyhteistyö

● Tarjota omaa
osaamistasi muiden
käyttöön

● Liittyä osaksi
Franchising yrittäjien
ketjua / hankkia
franchicing yrittäjiä
omalle yritysidealle

● Liittyä yritysten
perustamaan
osuuskuntaan tai
liittyä osuuskuntaan

● Lisätä ymmärrystäsi
yrittäjyydestä,
kannattavuudesta,
liiketoiminnasta ja
rahoituksesta, esim.
alueelliset
yrittäjäjärjestöt,
naisyrittäjät,
yrityskummit,
kauppakamarit, Sote
alan yrittäjät,
uusyrityskeskukset

● Muut ideat



Case esimerkit
• Johanneksen klinikka

– Lääkärikeskus, jolla useita lisäpalveluita, esimerkiksi kumppanuus kotihoitoyrityksen
kanssa, kumppanuuksia esim. asumispalveluyksikköjen kanssa

– www.johanneksenklinikka.fi

• Sote-Osuuskunta Suomi
– Yhteinen sote-palvelualusta
– Yhteiset teknologiaratkaisut
– Yhteinen räätälöitävissä oleva toimintakonsepti

• www.soteosksuomi.fi
• Nääsville ry.

- 9 järjestöjen yhteen liittymä
- Kuntoutus- ja koulutuspalvelut kaikille jäsenilleen
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen STEA rahoituksella palveluja
- www.nasville.fi

- Kaikilla oma lähestymiskulmansa kumppanoitumiseen jotka käydään läpi
esimerkinomaisesti.

http://www.nasville.fi/


Esimerkkejä paikallisista toimijoista

Lopuksi työpajan vetäjä antaa konkreettista vinkkiä mistä saa jatkossa
lisätietoa ja apua aiheen työstämiseen Esim. yrityskummit, uusyrityskeskukset,
osuustoimintakeskus, alueellinen yrittäjäjärjestö, Ely:t

Paikalliset toimijat löytyvät keskitetysti
Suomen Uusyrityskeskus ry.
www.uusyrityskeskus.fi

Helsinki , Uusimaa

http://www.uusyrityskeskus.fi/


Digitalisaatio osana liiketoimintaa

KONSEPTIKUVAUS

Digitalisaatio muokkaa toimialoja haastaen vanhat toimintatavat ja
liiketoimintamallit. Sote-alalla digitalisaatiolla tulee olemaan merkittävä
vaikutus PK-yrityksien toimintaan ja liikevaihtoon.

ARVOLUPAUS

Työpajassa keskustelet digitalisaatiosta ja saat konkreettisia ideoita miten sen
avulla voidaan vaikuttaa yrityksesi/organisaatiosi liiketoimintaan.

TAVOITE

Lisätä osallistujien tietoutta digitalisaation mahdollisuuksista ja vaikutuksista
liiketoiminnassa sote-alalla.

AGENDA JA TYÖSKENTELYMENETELMÄ
• Pohjustus: Digitalisaatio, sote-alan digitaaliset megatrendit, yritysesimerkit
• Työskentely työpajoissa Learning Cafe-menetelmällä



Digitalisaatio

• Ilmiö, joka kuvaa teknologian
integroitumista arki- ja työelämän
toimintoihin

• ATK -> ICT -> digitalisaatio

• Poistaa aikaan, paikkaan,
tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä
rajoituksia palvelujen käytöstä

• Muuttaa palvelutyötehtäviä

• Tehostaa olemassa olevia prosesseja

• Luo kokonaan uusia liiketoiminta- ja
ansaintamalleja

Kuva: https://fi.wikipedia.org/wiki/Digitalisaatio12



Esineíden Internet (IoT) Etähoito, virtuaali- ja lisätty todellisuus

Tekoäly, big data, ohjelmistorobotiikka Robotiikka

Kuvat: https://laakari2030.fi/megatrendit/, https://www.digitalhealth.net/2017/12/the-march-of-the-robots/13

Digiajan megatrendejä sote-alalla



Digitalisaation kustannusvaikutus sote-keskuksissa

Lähde: Accenture: Selvitys PK-yritysten liiketoimintamahdollisuuksista sosiaali- ja terveysalalla, 26.3.2018.14



Soten kansallinen ICT-järjestelmä v. 2020

Lähde: Soten digitalisaatio -esitys, Harri Hyvönen, 28.5.2018.



Lähde: Accentutre: Selvitys PK-yritysten liiketoimintamahdollisuuksista sosiaali- ja terveysalalla, 26.3.2018.

• Innovatiiviset toimijat ja teknologiat valtaavat perusterveydenhoitoalaa

• NEJM:n kyselyssä 65% vastaajista: tiettyihin asiakassegmennteihin
fokusoituneet startupit mullistavat jatkossa alaa

• Palveluinnovaatioilta odotetaan uusia ja luovia tapoja tuottaa palveluita
sairaalan ja terveysaseman ulkopuolella

16

Case USA: startupit mullistavat terveydenhoitoalaa



Esimerkki: klinik.fi-hoitoonohjauspalvelu

17 Lähde: https://omamaakunta.fi/wp-content/uploads/2018/05/mika-on-maakunta-ja-sote-uudistus.pdf

Tavallinen
hoitoonohjaus

Digitaalinen
hoitoonohjaus



Kuva: https://fastroi.fi/yritys/lehdistotiedotteet/digitalisaatio-auttaa-kotihoidon-murroksessa, editoitu.

Esimerkki: Fastroin kotihoidon IT-platformi

18

https://fastroi.fi/yritys/lehdistotiedotteet/digitalisaatio-auttaa-kotihoidon-murroksessa


• Esimerkki: Memoera-palvelu muistisairaille
• Joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireista; aktiivinen muistin käyttö

hidastaa tutkitusti muistisairauden etenemistä
• Memoerassa kielelliset, matemaattiset, ääneen perustuvat sekä kuvalliset

päättely- ja muistiharjoitteet on toteutettu hauskoina peleinä ja ajanvietteenä
• Helpompi käyttää kuin TV eikä vaadi tietoteknistä osaamista
• Mukauttaa pelaamisen käyttäjänsä vireystilaan
• Laitteen vuokra yksityisille 35€/kk, yrityksille ja laitoksille oma hinnasto

Esimerkki: Memoera-palvelu muistisairaille

19



Esimerkki: Terveys ja Virkeys Oy



Esimerkki: Virtuaalisairaala 2.0 -hanke

• Viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin
yhteinen terveydenhuollon palveluiden
kehittämishanke vuosille 2016–2018

• Budjetti 12 M€, sosiaali- ja
terveysministeriö rahoittaa puolet

• Tuottaa erityistason terveydenhuollon
digitaalisia palveluita

• Hankkeen näkyvin tuotos on
Terveyskylä.fi-palvelu, jossa on eri
sairauksiin ja potilasryhmiin keskittyviä
taloja noin 30 kpl

• Muita hankkeen osia ovat
innovaatiotoiminta ja digitaalisten
palveluiden tutkimuksen tukeminen
sekä digipalveluiden kehittämisen malli



Esimerkki: Kanta (Kansalaisten Terveysarkisto)



Digitalisaatio osana liiketoimintaa
SISÄLTÖKUVAUS

• Alustus työpajaan esimerkkeineen 10 min
• Jako 2-3 ryhmään, kirjurin valinta/ryhmä
• Learning Cafe –menetelmä, valitaan 2-3 teemaa, teemoina mm. 35 min

• Mitä mahdollisuuksia ja haasteita meillä on digitalisaation suhteen?
Onko haasteisiin jo olemassa digiratkaisuja? Kantaan liittyminen?

• Miten digitalisaation avulla voidaan helpottaa yritykseni/organisaationi
työtä? Kannattaako asiat ratkaista verkkosivuja, sovelluksia (appeja)
vai jotain muuta hyödyntäen?

• Miten meidän tulee näkyä, myydä ja palvella asiakasta verkossa?
• Ryhmä keskustelee, huomiot kirjataan 11-17 min/teema

fläpille, ohjaaja tekee pöydän/teeman vaihdot.
• Jokainen valitsee kunkin teeman fläpiltä omasta mielestään

1-2 tärkeintä huomiota 5 min
• Eniten ääniä saaneet huomiot käydään läpi 5 min
• Osallistujilta kerätään palaute 5 min



Digitalisaatio osana liiketoimintaa
TYÖSKENTELYMENETELMÄ / SOTE-ESIMERKKI
• Sote-esimerkkeinä käytetään mm. klinik.fi-hoitoonohjausta, Fastroin

kotihoitoratkaisua, Memoera-muistisairauspalvelua, Terveys ja Virkeys ICT:n
kumppanoitumismallia, Virtuaalisairaala-hanketta ja kanta.fi-arkistoa. Käsiteltäviä
esimerkkejä analysoidaan digitalisaation näkökulmasta.

• Työpajoissa käytetään Learning Cafe –työskentelymenetelmää (Oppimiskahvila)

LOPPUTULOS
• Sinulla on mielessäsi ainakin yksi konkreettinen digitalisaatioon liittyvä toiminto,

jota yrityksessäsi/organisaatiossasi voitaisiin lähteä jatkojalostamaan.
• Sinulla on käsitys mitä sote-alan digitalisaatio edellyttää palveluntuottajalta.

Tarvitseeko esimerkiksi Kantaan liittyä?
• Konkreettista vinkit mistä saa jatkossa lisätietoa ja apua aiheen työstämiseen:

– Hae Innovaatioseteliä: https://www.innovaatioseteli.eu
– Hae osaavan Ely keskuksen hyväksymän -konsultin tukea digikehittämiseen

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysten-kehittamispalvelut
– Yrittäjän digikoulut tai digi haltuun hankkeet: https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/595711-

yrittajan-digikoulu-vantaa

https://www.innovaatioseteli.eu/
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysten-kehittamispalvelut
https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/595711-yrittajan-digikoulu-vantaa


Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus
kilpailuetuna
KONSEPTIKUVAUS JA ARVOLUPAUS
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus kiinnostaa niin asiakkaita, kumppaneita, osaajia kuin
sijoittajiakin. Julkisen rahoituksen kriteerit ja julkiset hankinnat suuntautuvat yksittäisistä
suoritteista kohti tulosten ostamista.

Työpajan tavoite
Työpajan tavoitteena on auttaa osallistujaa oivaltamaan millä tavalla voi erottautua
kilpailijoista myönteisellä tavalla ja hankkia kilpailuetua vaikuttavuutta mittaamalla ja
kuvaamalla.

Vahvoilla on palveluntuottaja, joka osoittaa toimintansa vaikuttavuuden, erottautuu
myönteisesti kilpailijoista ja valmius vastata julkisiin tulos- ja vaikuttavuuslähtöisiin
kilpailutuksiin on vahva.

Arvolupaus
Osallistuja saa mukaansa Vaikuttavuuden portaat, joita on työstetty työpajassa. Lisäksi
osallistuja saa vaikuttavuuden arviointi kanvaasin, jonka työstöä hän jatkaa itsenäisesti
tilaisuuden jälkeen.



Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus
kilpailuetuna
Sisältökuvaus
Alustus aiheeseen
SOTE esimerkkinä vaikuttavuusketjut, yhteistä keskustelua 10 min
1. Kaunialan Sairaala Oy, digitaalisia ratkaisuja, kotona asumisen tukeminen
2. Setlementti Louhela ry, tukea haastavissa tilanteissa oleville perheille

Yksintyöskentely, osallistujille kirjaamisen pohjaksi jaettu 10 min
vaikuttavuuden portaat ; panos, teko, vaikutus, vaikuttavuus
-oma firma, hanke
Vierustoverin kanssa keskustelua  ajatusten vaihtoa. 10 min

Vaikuttavuuden ekosysteemi; vaikutuskehä, yhteistyö, 10 min
yhdessä keskustellen
Osallistujille jaettu kanvaasit, kriittiset yhteistyökumppanit kirjataan, 15 min
vierustoverin kanssa keskustelu
yhteenveto ja palautteet 5 min









Lähde: Vaikuttavuuden askelmerkit, työkaluja ja esimerkkejä palveluntuottajille / Sitran selvityksiä 130
Kaunialan Sairaala Oy

Case esimerkki
Kaunialan Sairaala Oy



Lähde: Vaikuttavuuden askelmerkit, työkaluja ja
esimerkkejä palveluntuottajille / Sitran selvityksiä 130

Setlementti Louhela ry

Case esimerkki
Setlementti Louhela ry



Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus
kilpailuetuna
Menetelmät ja lopputulos

.

.

Menetelminä käytetään, yhteistä keskustelua, harjoitteet työpajassa
toteutetaan yksin ja parityöskentelynä

LOPPUTUOTOS
Kaikki osallistujat saavat mukaansa vaikuttavuuden arviointi-
kanvaasin, jossa jo työpajan aikana yksin tehty ja yhdessä
keskusteltu pohja jatko- kehittämistä varten. Tärkeitä kysymyksiä
ovat: Mitataanko vaikuttavuutta vai suoritteita ?
Oivallat, miten sinä voisit kuvata toimintasi vaikuttavuutta?

Vaikuttavuuden mittaaminen &  kuvaaminen,  ”Vaikutusten arviointi-
kanvaasi käytössäsi

Palveluntuottaja saa jatkossa lisätietoa ja apua aiheen työstämiseen: Esim. Sitran julkaisema Vaikuttavuuden askelmerkit Työkaluja ja esimerkkejä
palveluntuottajille https://media.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf Sitra järjestää Vaikuttavuuden Boot Camp -päiviä keväällä
2019. Voit tilata tästä linkistä sähköpostiviestin, jossa kerromme tulevien työpajojen ajankohdista. Työpajoista tarkemmin
https://www.sitra.fi/hankkeet/vaikuttavuuskiihdyttamo/#mista-on-kyse

https://media.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf
https://link.webropolsurveys.com/S/699E0AA678D2C6F8


Uudet liiketoimintamallit

KONSEPTIKUVAUS JA ARVOLUPAUS
• Pienten- ja keskisuurten yritysten liiketoimintaedellytykset

sosiaali- ja terveysalalla selvityksen pohjalta esitellään kalvolla
taulukko 7 :/yhteistyömallit ja esitellään karkeasti. Esimerkkinä
käytössä olevan ajan puitteissa esitellään yhteisyritysmalli
case Fysipartners

• Tilaisuuden tarkoituksena on pohtia ja tuoda esiin
liiketoimintamalleja, jotka voisivat edesauttaa
palveluntuottajien kilpailukykyä tulevassa sote-muutoksessa

• Arvolupaus
Osallistuja saa mukaansa Business Model canvasin, johon liittyviä
teemoja on työstetty työpajassa.



Tilaisuuden tarkoitus ja tavoite

• Pohtia ja tuoda esiin liiketoimintamalleja, jotka voisivat
edesauttaa Pk-yritysten kilpailukykyä tulevassa Sote-
muutoksessa.











Esimerkiksi:

Teemme mahdottomasta mahdollista,  jo vuodesta 2011

http://www.kyladesign.fi/












Muuttuuko
liiketoimintaympäristösi?
Vaikuttaako se
liiketoimintamalliisi?

HeBu

Palveluseteli

Sopimushankinta

Asiakkaan suoraostot



Case-esimerkit

• Fysi partners
– Valtakunnallinen verkostoyritys
– OmaFysio klinikoiden ketju (660 toimipaikkaa 220

paikkakunnalla)
– Fysioterapeuteille tarjottavat täydennyskoulutuspalvelut

• Heltti
– Miten työterveyshuolto käännetään nurinniskoin
– Ennaltaehkäistään sairastamista



TIETOPAKETTI Palveluntuottajaksi
valinnanvapauskokeiluun 2017-2018
Versio 1.0 /pvm 8.2.2017







Liiketoimintamallit -työpaja
1. Miksi uusi liiketoimintamalli?
2. Mikä liiketoimintamalli soveltuisi parhaiten sote-tilanteeseen?

Miksi?
3. Mitä hyötyjä näet uuden liiketoimintamallin käyttöönotossa?
4. Mitä riskejä näet liiketoimintamallin muutoksessa?
5. Mitä kilpailukykyä uusi liiketoimintamalli tuo?

LOPUKSI TEHDÄÄN YHTEENVETO JA PÄÄTETÄÄN
KONKREETTINEN UUSIIN LIIKETOIMINTAMALLEIHIN
LIITTYVÄ HENKILÖKOHTAINEN ASIA.



Uudet liiketoimintamallit
Menetelmät ja lopputulos

• Työpaja toteutetaan Learning Cafe mallilla,
kysymykset 1-5.

• Lopputulema: NABC, Business Model Canvas

• Valmentajan vinkit, mistä osallistuja saa lisätietoa:
uusyrityskeskukset, yrityskummit,
teknologiakeskukset, yrityshautomot,
yrityskiihdyttämöt, business enkelit (www.fiban.fi),
Tekesin yrityspalvelut



Palvelumuotoilu

KONSEPTIKUVAUS JA ARVOLUPAUS
Työpajassa osallistujalle muodostuu kokonaisvaltainen ymmärrys
palvelumuotoilun ideologiasta ja hän saa mukaan erilaisia palvelumuotoilun
työkaluja. Osallistuja luo työpajassa uuden palvelutuotteen SDT:n
palvelumuotoilun työkalujen avulla ja lähtee testaamaan sitä.

Avainsanat: ideointi, kokonaisuus, lean, prosessit, siilot, johtaminen,
prototypointi, asiakasymmärryksen laajentaminen, asiakaskokemus,
asiakasprofilointi, osallistaminen, vaikuttavuus, BMC, kohderyhmä, nopsa,
buurtzorg.

Työpajan tavoitteena on:
Osallistuja saa uutta näkemystä ja oivalluksia palvelumuotoilun tuomista
mahdollisuuksista sote-alalle, konkreettisia työkaluja arkeen ja pääsee
muotoilemaan palvelun palvelumuotoilun keinoin.



Palvelumuotoilu
Sisältökuvaus
• Alustus – Palvelumuotoilun ideologia ja caset

15min
– Sote- esimerkki Fimlab, Nopsa- asiakasprosessi

• Pitkät jonotusajat ratkaistu uudella innovatiivisella tavalla ja rakennettu sujuva
asiakasprosessi aulaan.

– Sote-esimerkki Buurtzorg
• Hollannissa lähdetty muotoilemaan aivan uudella tavalla kotihoidon palveluja

tuottava organisaatio. Poistettu johto ja jaettu vastuuta koko henkilökunnalle.
Valtava kasvu ja motivoitunut henkilökunta.

• Toisena esimerkkinä Lempäälän Ehtookoto, jossa osallistettu henkilökuntaa,
asiakkaita ja sidosryhmiä muutokseen. Rakennettu tämän myötä aivan
uudenlainen organisaatiokulttuuri ja vastattu vahvasti asiakkailta tulleisiin
toiveisiin.

• Kysytään myös osallistujilta tuleeko heillä mieleen jotain esimerkkiä.
• Tulpatimantti- esimerkin johdolla työpajaan – Työpajan työkalu SDT

35min http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf
• Osallistuja muotoilee uuden palvelun työpajan vetäjän johdolla. -> SDT: Rajaa, syvennä

asiakastuntemusta ja tee asiakasprofiilit, ideoi ratkaisua, valitse ratkaisu, tee prototyyppi
ja testaa rohkeasti Kokeilu-canvasin avulla http://kehitakokeillen.fi/tyokalut/.

• Kysytään osallistujilta ”Mitä konkreettista sait mukaasi työpajasta?”
7min

http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf
http://kehitakokeillen.fi/tyokalut/


Palvelumuotoilu
Menetelmät ja lopputulos
TYÖSKENTELYMENETELMÄ
SDT- työkalupakki: http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf
Testaus: http://kehitakokeillen.fi/tyokalut/
Esimerkit: Tuplatimantti, Lean, Mayers Bricks, Buurtzorg, Nopsa
asiakasprosessi, BMC

LOPPUTUOTOS / KONKREETTINEN ASIA
Lopussa kysytään yksi konkreettinen asia, jota osallistuja tulee
toteuttamaan seuraavaksi omassa työssään tämän aiheen tiimoilta.

Osallistuja saa mukaan Business canvas- menetelmän, oman
tuotoksen työpajasta sekä ohjeet sen testaukseen.

http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf
http://kehitakokeillen.fi/tyokalut/


TÄMÄ TYÖPAJA ANTAA SINULLE…
• KOKONAISVALTAISEN KUVAN

PALVELUMUOTOILUSTA
• KICK OFF UUDEN PALVELUN MUOTOILUUN
• KONKREETTISIA JA OSALLISTAVIA TYÖKALUJA

PALVELUMUOTOILUUN
• INTOA UUTEEN



MIKSI PALVELUMUOTOILLA?

Yritykset, jotka hyödynsivät palvelumuotoilua tai muotoiluajattelua
liiketoiminnassaan menestyivät 211 % kuin verrokkiryhmänsä.*

80 % yrityksistä tutkimukseen vastaajista on sitä mieltä, että
asiakaskokemus on heillä strateginen painopistealue. Samalla
heidän asiakkaistaan ainoastaan 40 % kuvaa kokemuksiaan
hyviksi (Walker Information 2016). Gallup 2016 taasen tutki B2B-
kaupan toimittaja-tilaajasuhteita, ja havaitsi, että 71% yrityksistä
ovat halukkaita vaihtamaan toimittajayrityksestä toiseen, koska
kokevat toimittajayritysten pettävän niille asetetut odotukset.

Investoi siis palvelumuotoiluun ja asiakaskokemukseen.
Se on kilpailutekijä, jota on erittäin vaikea kopioida.

*Lähde: https://www.dmi.org/page/2015DVIandOTW





MITÄ ON PALVELUMUOTOILU JA
MITKÄ SEN HYÖDYT OVAT
Siilojen rikkominen

- Tehokkuus ja hukka poistuvat, sekä tiedonkulku paranee -> LEAN-ajattelu

Holistinen
- Kokonaisvaltainen keino. Otetaan huomioon kaikki saatavilla oleva tieto ja sidosryhmät.

Virheen mahdollisuus pienenee.

Ihmislähtöisyys
- H2H. Asioita tehdään ihmisille, vaikka kyseessä on digitaalinen ratkaisu.

Tapa organisoida ja johtaa
- Palvelumuotoilun metodeja voidaan käyttää itseohjautuvan organisaation johtamisessa ->

hiearkia madaltuu, joten organisaatiosta tulee ketterämpi.

Sidosryhmiä osallistava
- Kaikki tunnistetut sidosryhmät osallistetaan kehitystyöhön -> palvelu (tai tuote) ei ainoastaan

ratkaise ongelmaa, vaan sitä halutaan käyttää.

Liiketoimintalähtöinen ongelmanratkaisutapa
- Kyky hahmottaa vaikeita kokonaisuuksia liiketoimintalähtöisesti.



AJATELLAAN LAAJEMMIN



FIMLAB – LEAN NOPSA ASIAKASPROSESSI

- Tiedossa jonot – ilman vuoronumeroa
- Ovella asiakaskohtaaminen
- Sermit aulassa – viihtyisäksi saatu tila
- Odota hoitajaa, ota esiin KELA-kortti
- Näytteenotto
- Palaute



Palvelumuotoilu antaa keinot
asiakkaan ja sidosryhmien
ymmärtämiseen eli kokonaisuuden
hahmottamiseen. Metodit EIVÄT ole
alasta riippuvaisia, vaan niitä voidaan
soveltaa niin SOTE-alalla kuin
uusimpien teknisten innovaatioiden
kehityksessä.



FRANK MARTELA – BUURTZORG
WWW.FRANKMARTELA.FI

Buurtzorg ja itseohjautuvan työn vallankumous: Miten tarjota halvempaa, iloisempaa ja laadukkaampaa hoitoa?

VISIO: Työntekijät ovat valtavan innostuneita työstään, asiakkaiden elämänlaatu paranee ja heidän fyysinen terveytensä
on parempi.

Buurtzorg perustettiin vuonna 2007 Hollannissa yhden nelihenkisen tiimin voimin. Sen jälkeen se onkin ollut Hollannin
nopeimmin kasvava organisaatio, jossa vuonna 2015 työskenteli jo 9500 hoitajaa ja jonka liikevaihto on kasvanut noin 300
miljoonaan euroon. Samalla se on vallannut jo 70% koko kotihoitomarkkinasta Hollannissa.

Organisaation ydinajatuksena on itseohjautuvuus ja hoitajien vapaus tehdä työnsä haluamallaan tavalla.

Kun asiakastyytyväisyyden keskiarvo kotihoidossa Hollannissa on muuten 7,3, on se Buurtzorgissa 9,1, mikä on
korkein keskiarvo kaikkien maan hoito-organisaatioiden keskuudessa.

Hoitokustannukset ovat 35 prosnttia pienemmät kuin muilla saman alan organisaatioilla.

Organisaatiofilosofian ytimessä on usko ihmiseen.
Jos jokin on pielessä, valittamisen sijasta sinun täytyy tehdä asialle jotakin.



MISTÄ JA MITEN LIIKKEELLE?

G
eneerisiä

ongelm
ia

Määritellyt
ongelmat Vaikuttavia

ratkaisuja

Kartoita Määrittele Ideoi Kehitä

• Käyttäjälähtöinen
tutkimus

• Käytetään
olemassa olevaa
tietoa

• Osallistavia,
luovia ja avoimia
keinoja

• Priorisoidaan ja
täsmennetään

• Kokeellisuutta ja
luovuutta tukeva

• Brainstorming
• Asiakaspolut
• Skenaariot

• Priorisoidaan ja
täsmennetään

• Vaikuttavuuden
arviointi

• Prototyypitys/
raportointi



PALVELUMUOTOILUN TYÖKALUPAKKI

http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf





RAJAA

● Valitse

○ Kehityskohde

○ Tavoite

○ Mittarit

http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf



RAJAA -
PERSOONIEN AVULLA ARVIOIT KOHDERYHMÄSI
TARKASTI

• Persoona-canvas ja sen käyttöohje:
http://www.businessdesigntools.com/portfolio-
items/persona-canvas/

• www.16personalities.com
• KIRJA: Idiootit ympärilläni
• Mayers Bricks- indikaattori

http://www.businessdesigntools.com/portfolio-items/persona-canvas/
http://www.16personalities.com/


Johanna Vuorenmaa / Hehku Visual



RAJAA

● Valitse

○ Kehityskohde

○ Tavoite

○ Mittarit

○ KOHDERYHMÄ



SYVEMMÄN ASIAKASYMMÄRRYKSEN LUOMINEN

Tunnetko asiakkaasi?
Miten opit tuntemaan asiakkaasi paremmin?



http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf



PROFILOINTI – LAADI 1-4 ASIAKASPROFIILIA

• NIMI
• TITTELI
• IKÄ
• AJATTELEE JA TUNTEE
• NÄKEE
• KUULEE
• SANOO
• TEKEE
• ASIAKKAAN ESTEET
• MITÄ ASIAKAS HALUAA SAAVUTTAA?



RATKAISUJEN IDEOINTI
- KIRJAA 2min KAIKKI AJATUKSET RATKAISUKSI
- PUNTAROI
- VALITSE

http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf



RATKAISE - MIHIN RATKAISUUN PÄÄDYT?

- VALITSE IDEA,  JOTA ON HELPOIN JA NOPEIN TESTATA





PROTOTYPOINTI JA TESTAUS
- KUVAILE KEHITYSIDEASI VIERUSTOVERILLE



http://kehitakokeillen.fi/tyokalut/



HEITTÄYDY, USKALLA, KEHITÄ, KUUNTELE,
OSALLISTA, IDEOI




