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Yhteiskuntamme on siirtymässä kohti palvelutaloutta ja sen seurauksena palvelut sekä niiden rooli 

yhteiskunnassa tulevat muuttumaan. Palveluiden muuttuminen ja kehittyminen tulee vaikuttamaan 

myös julkisen puolen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, minkä vuoksi esimerkiksi kunnat 

ovat uusien haasteiden edessä. Muutokset vaativat muun muassa entistä laajempaa osaamista, 

uusien toimintamallien luomista sekä yhteistyön taitoja, jotta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 

palveluita voidaan tuottaa tulevaisuudessa entistä käyttäjälähtöisemmin. Palveluiden käyttäjäläh-

töinen suunnittelu ja kehittäminen vaativat syvällistä ymmärrystä niiden käyttäjistä. Yksi tapa lä-

hestyä palveluiden käyttäjälähtöistä kehittämistä on palvelumuotoilu. 

Tämän opinnäytetyön aiheena on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kehittämän 

ja hallinnoima Hyvinvoinnin palvelutarjotin –palvelun käyttäjälähtöinen kehittäminen. Tarkoituk-

sena oli kehittää Hyvinvoinnin palvelutarjotinta vastaamaan palveluntuottaja -käyttäjätason tarpeita 

hyödyntämällä palvelumuotoilun menetelmiä. Tavoitteena oli selvittää millä tavoin Hyvinvoinnin 

palvelutarjotinta tulee kehittää, jotta se herättää mielenkiintoa, saa sitoutumaan ja käyttämään pal-

velua aktiivisemmin palveluntuottaja-käyttäjätasolla.  

Tässä tutkimuksessa käyttäjäymmärrystä kerättiin laadullisin tutkimusmenetelmin teemahaastat-

telujen avulla. Tutkimusta varten haastateltiin kolmea palvelun käyttöön rekisteröitynyttä palvelun-

tuottajaa. Haastatteluiden tuloksien pohjalta palvelun kehittämisideoita työstettiin palvelutarjotti-

men henkilökunnan kanssa yhteissuunnittelutilaisuudessa. 

Tutkimuksen perusteella palveluntuottajat kokevat palvelun käytön helpoksi sekä sen toiminta-aja-

tuksen hyväksi. Palveluntuottajat kokevat kuitenkin epävarmuutta palvelun käytön hyödystä, mikä 

vaikuttaa palvelun arvostukseen. Hyvinvoinnin palvelutarjottimen yksittäisten toimintojen kehittä-

misen sijaan on pohdittava toiminnan kokonaisuutta. Palveluntuottaja –käyttäjätason aktivointi vaa-

tii suunnitelmallista toimintaa sekä tunnettuuden ja näkyvyyden lisäämistä. Toisaalta palveluntuot-

tajien aktiivisuuteen vaikuttaa palvelutarjottimen arvostus palveluna. Arvostusta tuovat esimerkiksi 

tietous palvelun toiminnan aktiivisuudesta sekä kuntalaisten käyttöaktiivisuudesta. 
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In the near future our society is moving towards the service economy. As a result services and their 

role in society will change.  These changes will also affect to health care services from the public 

sector which is why municipalities are facing new challenges. To provide user oriented health and 

wellbeing services more information, new operating models and skills are needed. User oriented 

design and development of services require a profound understanding of their users. One way to 

approach service oriented development is service design. 

The topic of this thesis is the user oriented development of the Service Provider of Wellbeing de-

veloped and managed by the Kainuu Social and Health Care Authority. The purpose was to de-

velop the Service Provider of Wellbeing to meet the needs of the service provider-user level by 

utilizing the methods of service design. The aim was to find out the ways in which the Service 

Provider of Wellbeing needs to be developed to make the service user level more interested, willing 

to use the service and want to use the service more actively. 

The data of the users was collected by using qualitative research methods. Three service providers 

were interviewed for the study. Based on the results of the interviews the ideas for developing the 

service were worked with the staff of the Service Provider of Wellbeing at a joint planning meeting. 

Based on the study service providers feel the use of the service is easy and the service idea is 

good. However service providers feel uncertain about the benefits of using the service which affects 

the value of the service. The overall functionality of the service must be considered instead of 

developing individual activities. Activating the service provider-user level requires a systematic op-

eration as well as raising awareness and visibility of the Service Provider of Wellbeing. On the 

other hand the service provider's activity is influenced by the Service Provider of Wellbeing’s valu-

ation as a service. The service is appreciated among service providers when there is information 

about how a local user is using the service for example.
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1  JOHDANTO 

Yhteiskuntamme on siirtymässä kohti palvelutaloutta, minkä seurauksena tulevai-

suudessa palvelut ja niiden rooli yhteiskunnassamme tulevat korostumaan. Tästä 

kehityssuunnasta huolimatta osalla palveluiden tuottajista ei ole ymmärrystä siitä, 

kuinka palveluita tulisi suunnitella ja kehittää, jotta ne todella palvelisivat käyttäjiä 

täyttäen heidän odotuksensa ja tarpeensa. Tällainen palveluiden käyttäjät huo-

mioiva käyttäjälähtöinen toimintatapa on monelle suomalaiselle palveluntuottajalle 

vieras, sillä palveluiden tutkimus on nuori tutkimuksen ala eikä alan tietämys ja 

osaaminen ole vielä laaja-alaista. (Koivunen, Vuorela & Haukkamaa 2014.) 

Palveluiden kehittyminen ja niiden luonteen muuttuminen heijastuvat vahvasti 

myös julkisen puolen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä näiden palve-

luiden tuottajien toimintaan. Muutoksia tuovat muun muassa palvelurakenteen uu-

distuminen sekä sähköisten palveluiden kehittyminen. (Hyppönen & Niska 2008, 

11.) Terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä sosiaali ja terveydenhuollon pal-

veluiden tuottajana kunnat ovat siis uudenlaisten haasteiden edessä. Muutokset 

vaativat muun muassa entistä laajempaa osaamista, uusien toimintamallien luo-

mista sekä yhteistyön taitoja, jotta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palve-

luita voidaan tuottaa tulevaisuudessa entistä käyttäjälähtöisemmin. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2016.) 

Käyttäjälähtöinen palveluiden suunnittelu ja kehittäminen vaatii syvällistä ymmär-

rystä niiden käyttäjistä. Ymmärrystä käyttäjien toimintatavoista ja ajattelusta voi-

daan lisätä tutustumalla käyttäjiin, heidän arvoihinsa, toimintamalleihin ja tarpei-

siinsa. Käyttäjien syvällisen tuntemisen lisäksi on tärkeää osallistaa käyttäjät pal-

veluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Tällainen toiminta luo pohjan palvelun 

käyttäjälähtöisyydelle, mutta myös vahvistaa asiakassuhteita ja sitouttaa käyttäjiä 

palvelun toimintaan. Käyttäjät pääsevät itse suunnittelemaan ja kehittämään pal-

velua sekä luomaan sille arvoa. Yksi tapa lähestyä palvelun käyttäjälähtöistä ke-
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hittämistä on palvelumuotoilu, jonka lähtökohtana on käyttäjäkokemuksen syvälli-

nen ymmärtäminen. Tämä ymmärrys luo vahvan yhteyden asiakaslähtöisyyden ja 

palvelumuotoilun välille.  (Miettinen 2011, 23, 29-30; Tuulaniemi 2011, 96-97, 99.) 

Tämän opinnäytetyön aiheena on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-

tymän kehittämän ja hallinnoima Hyvinvoinnin palvelutarjotin –palvelun käyttäjä-

lähtöinen kehittäminen. Tarkoituksena on kehittää Kainuun sosiaali- ja terveyden-

huolto kuntayhtymän Hyvinvoinnin palvelutarjotin -palvelua palvelumuotoilun me-

netelmin. Tässä tutkimuksessa käyttäjälähtöinen kehittäminen tarkoittaa Hyvin-

voinnin palvelutarjotinta käyttävien Kainuun alueella toimivien eri hyvinvointialojen 

palveluntuottajien ymmärtämistä ja heidän tarpeidensa huomioimista. Tavoitteena 

oli selvittää millä tavoin Hyvinvoinnin palvelutarjotinta tulee kehittää, jotta se he-

rättää mielenkiintoa, saa sitoutumaan ja käyttämään palvelua aktiivisemmin pal-

veluntuottaja-käyttäjätasolla. Tällä tavoin pyritään samalla kehittämään Kainuun 

soten toimintaa sekä tukemaan heidän toiminta-ajatustaan asiakaslähtöisyydestä.  

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen kehittämisen ja toiminnan taustalla on kaksi vuo-

sien 2011-2014 aikana toteutettua hanketta: TEKES:n rahoittama AKI Aktiivi-

asiakas -hanke sekä Kainuun liiton rahoittama Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hanke. 

Näiden hankkeiden vaikutuksesta palvelutarjottimen toiminta on kehittynyt nykyi-

seen muotoonsa. (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2016c; Kai-

nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2016d.) Palvelu on luonut uutta 

näkemystä ja innovaatiota palveluiden asiakas- ja käyttäjälähtöisyyteen sekä tuo-

nut hyvinvointipalvelut entistä lähemmäs niiden käyttäjiä, kuntalaisia. Uuden inno-

vaationsa ja asiakaslähtöisyytensä ansioista Hyvinvoinnin palvelutarjotin on saa-

nut myös valtakunnallista huomiota, sillä se voitti Kuntaliiton järjestämän lähipal-

velukilpailun vuonna 2015. (Kainuun sosiaali- ja terveyden-huollon kuntayhtymä 

2016b.) 

Jotta Hyvinvoinnin palvelutarjotin pystyy palvelemaan sen käyttäjiään mahdolli-

simman monipuolisesti, tarvitaan palvelun toimintaan mukaan aktiivisia ja sitoutu-

neita hyvinvointialan palveluntuottajia. Palveluntuottajien aktiivinen toiminta takaa 
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palvelutarjottimelle entistä laajemman palvelutarjonnan ja vahvistaa sen asiakas-

lähtöisyyttä. Tällä hetkellä palvelutarjottimelta löytyy 184 palveluntuottajan palve-

lut. Suurin osa rekisteröityneistä palvelutuottajista on lisännyt palvelunsa palvelu-

tarjottimelle, mutta osa palveluntuottajista ei ole tätä tehnyt rekisteröitymisestään 

huolimatta. Palvelutarjottimen henkilökunnan kesken onkin noussut esille pohdin-

taa siitä, miksi kaikki palvelutuottajat eivät ole tuoneet palveluitaan tarjottimelle 

rekisteröitymisestä huolimatta. Aiheuttaako palvelun käyttö ongelmia ja tarvi-

taanko siihen jatkuvaa tukea? Kokevatko palveluntuottajat pelkoa omien palve-

luidensa laadun riittämättömyydestä vai onko taustalla haasteita sitoutua palvelun 

käyttöön ja toimintaan? Koska Kainuun soten tavoitteena on saada palveluntuot-

tajat entistä aktiivisemmin ja sitoutuneemmin mukaan palvelutarjottimen käyttöön, 

on tärkeää selvittää mistä nämä mahdolliset ongelmat ja haasteet todellisuudessa 

johtuvat. (Pääskylä 2016a.) 
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2  KUNNAN ROOLI KUNTALAISTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDIS-

TÄJÄNÄ 

Vaaramaan, Moision & Karvosen (2010, 11-13) mukaan hyvinvointi koostuu kol-

mesta kokonaisuudesta: materiaalisesta hyvinvoinnista, terveydestä ja koetusta 

hyvinvoinnista. Hyvinvointi on siis monen tekijän summa, johon vaikuttavat yksilön 

oma kokemus sekä ympäristö, jossa yksilö elää. Käytännössä se tarkoittaa elin-

oloja ja toimeentuloa, asumisen tasoa ja menoja. Terveyteemme vaikuttavat ih-

missuhteet ja osallisuus, ympäristö, arvonanto sekä oikeudenmukaisuus. Toi-

saalta nämä kaksi edellä mainittua kokonaisuutta vaikuttavat siihen, millaiseksi 

koemme oman hyvinvointimme, minkälaista se on ympärillämme ja miten ver-

taamme itseämme ympärillämme toimivan yhteisön hyvinvointiin. (Vaaramaa ym. 

2010, 11-13.) Kunnan tehtävänä on edistää ja tukea terveyttämme ja hyvinvointi-

amme järjestämällä erilaisia hyvinvointipalveluja, jotta meillä on mahdollisuus hy-

vään terveyteen ja hyvinvointiin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2008, 5). 

Suomessa toimiva hyvinvointijärjestelmä luotiin 1970-luvulla ja tämän seurauk-

sena vastuu hyvinvointipalveluiden järjestämisestä siirtyi valtiolta kunnille. Sen 

myötä syntyi kunnallinen palvelujärjestelmä, jonka mukaisesti julkisten hyvinvoin-

tipalveluiden järjestäminen toimii tänäkin päivänä. Nykyisen järjestelmän mukaan 

palveluiden järjestämisvastuu on pääsääntöisesti kunnilla ja tätä palveluiden jär-

jestämistä ohjaavat erilaisissa laissa säädetyt asetukset. (Ylikännö 2009.)  

Tulevaisuus tuo kuitenkin mukanaan uusia haasteita ja muutoksia perinteiseen 

hyvinvointijärjestelmäämme. Näistä haasteista ja muutoksista vastaa sote-uudis-

tus. Sote-uudistuksen seurauksena vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisestä säilyy kunnilla, mutta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakun-

tien vastuulle. Näiden uudistusten vuoksi on tärkeää, että kunnilla on selkeä nä-

kemys ja ymmärrys tehtävästään hyvinvoinninedistäjänä. Muutokset tuovat muka-

naan myös tarpeen uusille toimintarakenteille ja toimintamalleille, jotka tukevat 

kuntien ja maakuntien yhteistyötä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016.) 
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Suomessa kuntien perustehtävät sekä vastuut ja velvollisuudet on asetettu kunta-

laissa. Kuntalain luvun 1 pykälän 1 mukaan kunnan tehtävänä on pyrkiä edistä-

mään asukkaidensa hyvinvointia (Kuntalaki 2016). Yksi kuntien perustehtävistä on 

siis kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tämän toiminnan tavoit-

teena on tukea ja lisätä kuntalasten terveyttä, toimintakykyä sekä hyvän elämän 

edellytyksiä. Tähän tavoitteeseen pyritään esimerkiksi tarjoamalla kuntalaisille tie-

toa sekä palveluja, joiden avulla pystytään luomaan mahdollisuuksia ja edellytyk-

siä terveeseen ja tasapainoiseen elämään. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2008, 

5.) 

Kunnan roolista terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä on säädetty myös terveyden-

huoltolaissa. Terveydenhuoltolain luvun 2 pykälän 12 mukaan kunnan tehtävänä 

on seurata asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä erilaisia toimenpiteitä, joi-

den avulla terveyttä ja hyvinvointia pyritään tukemaan ja edistämään. Tämän lain 

velvoittamana kunnan tulee ottaa huomioon strategiassaan terveyden ja hyvin-

voinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niiden toteuttamiseen vaadittavat 

toimenpiteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimenpiteiden järjestämiseksi, kun-

nan tehtävänä on nimettävä vastuutahot tämän toteuttamiseen. Onnistunut toi-

minta edellyttää sitä, että kunnan eri toimialat tekevät yhteistyötä keskenään. Tä-

män lisäksi kunnan tulee tehdä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten 

tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. (Tervey-

denhuoltolaki 2016.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

Kuntalain luvussa 10 säädettyjen säädösten mukaisesti kunnat voivat hoitaa niille 

asetettuja tehtäviä ja velvoitteita yhdessä. Yhteistä tehtävien ja velvoitteiden hoi-

tamista varten kunnat voivat perustaa kuntayhtymän. (Kuntalaki 2016.) Näin on 

toimittu myös Kainuun alueella. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja sosi-

aali- ja terveydenhuoltopalveluiden toteutusta varten Kainuun kunnat on liitetty 

Kainuun sosiaali- ja terveysterveydenhuollon kuntayhtymäksi, johon kuuluvat Hy-

rynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo sekä Suomussalmi. Myös 

Puolanka on osa kuntayhtymää joidenkin sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluiden 

osalta. (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2016e.) 
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2.1  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Kainuun sosiaali- ja terveydenhuol-

lon kuntayhtymä, Kainuun sote. Kainuun sote on maakunnallinen organisaatio, 

jonka toiminta-ajatuksena on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Or-

ganisaation tavoitteena on järjestää heidän vastuullaan olevat sosiaali-, terveys- 

ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tätä toiminta-aja-

tusta tukevat Kainuun soten arvot, joita ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luot-

tamus, oikeudenmukaisuus sekä vastuullisuus. Organisaation arvojen ja toiminta-

ajatuksen pohjalla on heidän visionsa, visio 2020, joka korostaa jatkuvaa kehitty-

mistä sekä palveluiden asiakaslähtöisyyttä. Organisaation visiona on olla arvos-

tettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittä-

jänä. (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2016a.) 

Yhtenä esimerkkinä Kainuun soten asiakaslähtöisyydestä ja visiosta toimia arvos-

tettuna edelläkävijänä sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluiden kehittäjänä ja jär-

jestäjänä on Kainuun soten kehittämä ja hallinnoima palvelu Hyvinvoinnin palve-

lutarjotin. Tämä sähköinen palvelu tuo hyvinvointipalvelut lähelle niiden tarvitsi-

joita, kuntalaisia. Palvelun avulla kuntalainen pystyy hakemaan, löytämään, ver-

tailemaan ja arvioimaan Kainuun alueella tarjottavia hyvinvointipalveluja niin julki-

sen kuin yksityisen sektorin puolelta omien tarpeidensa mukaisesti. (Kainuun so-

siaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2016b.) Uuden innovaationsa ja asiakas-

lähtöisyytensä ansioista Hyvinvoinnin palvelutarjotin on saanut myös valtakunnal-

lista huomiota, sillä se voitti Kuntaliiton järjestämän lähipalvelukilpailun vuonna 

2015 (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2016b). Hyvinvoinnin 

palvelutarjottimen toimintaa esitellään luvussa 4. 
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3  PALVELUN KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN 

Yhteiskuntamme muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Tällä hetkellä olemme siirtymässä 

kovaa vauhtia pois tieto- ja teollisuusyhteiskunnasta kohti palvelutaloutta. Vähitel-

len olemme kasvattaneet ymmärrystä siihen, ettei pelkkä luottamus uuden tekno-

logian kehittämiseen ole kannattavaa eikä liiketoiminnan synnyttäminen pelkän 

teknologian varaan ole enää riittävää. Palveluiden ja uusien innovaatioiden osuus 

taloudessa uskotaankin kasvavan entisestään tulevaisuudessa. Tarvitsemme siis 

uusia tapoja toimia sekä erottua kilpailijoista. (Koivunen, Vuorela & Haukkamaa 

2014, Miettinen 2011, 9-10; Reason, Lovlie & Brand Flu 2016, 2.)  

Viime aikoina yhä useammat organisaatiot Suomessa ovat oppineet tiedostamaan 

käyttäjälähtöisyyden merkityksen kilpailuetuna ja organisaation arvon luojana, 

vaikka tällainen toiminta onkin Suomessa varsin uutta. Palveluiden käyttäjien huo-

mioiminen sekä osallistaminen palveluiden suunnittelu- ja kehittämistoimintaan 

nähdään uudenlaisessa valossa ja mahdollisuutena, vaikka monilla aloilla, ennen 

kaikkea julkisen sektorin palveluntuottajilla, on vielä asian suhteen paljon kehitet-

tävää. (Haukkamaa, Koivunen & Vuorela 2014; Miettinen 2011, 10.)  

Erityisesti julkisen puolen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut elävät murroksen 

aikaa. Kunta- ja palvelurakenteen uudistus, sähköisten järjestelmien kehittyminen, 

palvelutarpeen kasvu sekä palvelutuotannon resurssien rajallisuus asettavat pal-

veluiden suunnittelu- ja kehittämistyölle uudenlaisia haasteita. Nämä haasteet tuo-

vat mukanaan myös paineita palveluiden ja palvelujärjestelmien uudistamiseksi. 

Vaikka erilaiset tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot pyrkivät tuottamaan uutta tie-

toa ja työkaluja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseksi tietotek-

nologian avulla, tätä tietoa, osaamista ja kehitettyjä työkaluja ei kuitenkaan osata 

hyödyntää riittävästi. (Hyppönen & Niska 2008, 11.) 

Yhtenä tärkeänä syynä käyttäjälähtöisyyden huomiotta jättämiseen palveluiden 

suunnittelu- ja kehittämistoiminnassa on se, että palveluihin liittyvä tutkimus on 

vielä varsin nuori tutkimuksenala. Palveluihin sekä niiden käyttäjälähtöisyyteen 
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kohdistuva tutkimus on aloitettu vasta 1970 –luvulla, minkä vuoksi käyttäjälähtöi-

syyden käsitettä ei vielä ymmärretä tarpeeksi syvällisesti organisaatiotasolla. Tä-

män seurauksena myös sen hyödyntäminen palveluiden sekä tuotteiden kehittä-

mis- ja tutkimustyössä on vielä puutteellista. (Koivunen ym. 2014.) 

Käyttäjälähtöisyys on kokonaisvaltaista palvelun käyttäjän huomioimista. Se tar-

koittaa käyttäjän kuuntelua ja ymmärtämistä sekä hänen tarpeidensa tiedosta-

mista. Useasti käyttäjä ja asiakas rinnastetaan toisiinsa synonyymina, vaikka to-

dellisuudessa käyttäjä on näistä kahdesta laajempi käsite. Käyttäjä elää ja toimii 

palvelun kanssa, ja sen vuoksi on tärkeää, että palvelu vastaa käyttäjän todellisia 

tarpeita ja hänen käsityksiään palvelun hyödyistä. (De Mooij, Kortesmäki, Lammi, 

Lautamäki, Pekkala & Sinkkonen 2005, 17; Koivunen ym. 2014.) Seuraavassa tar-

kastellaan syvemmin palvelua käsitteenä, sen merkityksiä palvelun tuottajan ja 

käyttäjän näkökulmasta, palvelun kehittämistä käyttäjälähtöisyyden näkökulmasta 

sekä sitä kuinka nämä käsitteet ovat osa tätä opinnäytetyötä. 

3.1  Palvelu sen tuottajan ja käyttäjän näkökulmasta 

Palvelulla tarkoitetaan vuorovaikutteista prosessia, joka syntyy palveluntuottajan 

ja asiakkaan, palvelun käyttäjän välillä.  Sen avulla pyritään ratkaisemaan käyttä-

jien ongelmia sekä helpottamaan ja tukemaan heidän toimintaansa. Kaikkien pal-

veluiden keskiössä on ihminen. Ihminen toimii palvelujen käyttäjänä, asiakkaana. 

Jotta palvelun käyttäjien ja palveluntuottajan vuorovaikutuksesta syntynyt palvelu-

kokemus on laadukas, täytyy palvelun osapuoliin ja heidän tarpeisiinsa perehtyä 

tarkasti. Palveluntuottajan tulee siis muodostaa käyttäjäymmärrys siitä todellisuu-

desta, jossa heidän käyttäjänsä toimivat ja elävät, minkälaisiin arvoihin käyttäjät 

perustavat valintansa sekä minkälaisia odotuksia ja tarpeita heillä on. (Grönroos 

2010, 25, 79; Tuulaniemi 2011, 59, 71.) 

Tässä tutkimuksessa kehitettävällä palvelulla tarkoitetaan sähköistä Hyvinvoinnin 

palvelutarjotinta, jonka avulla kuntalainen pystyy hakemaan, löytämään, vertaile-
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maan sekä arvioimaan kainuulaisia julkisen ja yksityisen sektorin hyvinvointipal-

veluita omien tarpeidensa mukaisesti. Palvelutarjottimen avulla Kainuun alueella 

toimivat hyvinvointipalvelujen julkisen tai yksityisen sektorin palveluntuottajat voi-

vat käyttää palvelutarjotinta ilmaiseksi palveluidensa markkinointiin ja Kainuun so-

ten asiakasohjaajat voivat hyödyntää sitä palveluiden hakemisen apuvälineenä. 

Koska palvelu on vuorovaikutteinen prosessi, sitä voidaan tarkastella palvelun-

tuottajan tai palvelun käyttäjän näkökulmasta. Palveluntuottajalle palvelu tarkoit-

taa erilaisia tapahtumia ja prosesseja sekä niiden summaa. Se on immateriaalinen 

erilaisten toimenpiteiden sarja, jolla pyritään tuottamaan palvelun käyttäjälle hyö-

tyä. Käyttäjä on vaihtelevasti osana tätä toimintaa, mutta loppujen lopuksi palve-

luntuottaja pystyy määrittämään kuitenkin vain omia toimintojaan. Omalla toimin-

nallaan palveluntuottaja pyrkii saamaan käyttäjän toimimaan haluamallaan tavalla. 

(Kinnunen 2004, 7.) 

Palvelun käyttäjän näkökulmasta palvelu on monitasoisempi käsite. Se voi olla 

ikimuistoinen tapahtuma, rutiininomainen toimenpide tai huomaamaton osa arkea. 

Palvelua käyttäessään käyttäjä ei mieti palveluntuottajan käyttämiä prosesseja tai 

toimenpiteitä palvelun onnistumiseksi. Käyttäjä keskittyy omiin tavoitteisiinsa ja 

vain sillä onko palvelu helppoa, sujuvaa ja miellyttävää käyttäjän omien tarpeiden 

vaatimalla tavalla on merkitystä. Käyttäjät ostavat siis palveluiden ja tuotteiden 

tuottamaa hyötyä ja tämän vuoksi mitä pienemmin uhrauksin käyttäjä saa hyvää 

palvelua, sitä suurempi on käyttäjän palvelusta kokema hyöty. (Grönroos 2010, 

25; Kinnunen 2004, 7.) 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palveluntuottajana toimii Kainuun sosiaali- ja ter-

veydenhuollon kuntayhtymä. Tässä tutkimuksessa palvelua kehitetään palvelu-

tuottaja –käyttäjätason näkökulmasta. Sen seurauksena tässä tutkimuksessa pal-

velun käyttäjällä tarkoitetaan Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palvelutuottaja –

käyttäjätasoa; Kainuun alueella toimivia hyvinvointipalveluja tuottavia joko julkisen 

tai yksityisen sektorin palveluntuottajia. 
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Tässä tutkimuksessa käytetään ”käyttäjä” –käsitettä ”asiakas” –käsitteen sijaan 

sen laaja-alaisuuden vuoksi. ”Käyttäjä” -käsite kuvaa selkeämmin ja syvemmin 

tässä tutkimuksessa käsiteltävää ilmiötä sekä helpottaa sen ymmärtämistä. Käsit-

teet ”käyttäjä” ja ”käyttäjälähtöisyys” kuvaavat tutkimuksen kohteena olevaa il-

miötä ja sen luonnetta, sillä kyseessä on julkisen sektorin käyttäjälleen tuottama 

veloitukseton palvelu.  

3.2  Palvelun rakentuminen 

Palveluprosessia ja palvelun rakentumista voidaan kuvata eri tavoin. Tuulaniemi 

(2011) kuvaa palvelua palvelumuotoilun näkökulmasta kuin sävellykseksi. Palve-

luprosessi jakautuu nuottiviivastolle palvelupolkuna, jossa on erilaisia tahteja pal-

velutuokioina tahdittamassa eripituisia ja korkuisia säveliä kontaktipisteinä ja asi-

akkaiden ja palvelun käyttäjien kokemuksina. Palvelun tuottamiseksi suunnitellaan 

tietty runko, joka elää palveluprosessin edetessä asiakkaan ja palvelun käyttäjän 

tarpeet huomioiden. (Tuulaniemi 2011, 76-77.)  

Miettinen (2011) toteaa, että palveluprosessi voidaan kuvata myös palveluketjuna. 

Tätä termiä käytetään usein markkinoinnissa ja se tarjoaa hyvin organisaatioläh-

töisen näkökulman palveluprosessin tarkasteluun. Tämän näkökulman mukaan 

asiakkaat ja käyttäjät nähdään suurena massana, joita ohjataan palvelutuokiosta 

toiseen organisaation tarpeet huomioiden. Ketju etenee nimensä mukaisesti ku-

vailevien ominaisuuksien mukaan ketjuna, tietyssä järjestyksessä ja lukittuna pai-

koillaan. (Miettinen 2011, 50.) 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan palveluprosessin rakentumista Tuulaniemen 

(2011) kuvaileman näkökulman kautta, koska tarkoituksena on lähestyä palvelun 

kehittämistä käyttäjälähtöisyyden näkökulmasta. Tuulaniemen lähestymistapa 

huomioi palveluprosessissa palvelun käyttäjien tarpeet ja kokemukset. Nämä te-

kijät ohjailevat prosessin etenemistä, mikä heijastuu ulospäin palvelun käyttäjä-

lähtöisyytenä. 



12 

 

3.2.1  Palvelupolku, palvelutuokiot ja kontaktipisteet 

Palvelua kehittäessä käyttäjien näkökulmasta, tarvitaan ymmärrystä siitä, miten 

käyttäjät kokevat palvelun ja miten he sitä käyttävät (Miettinen 2011, 49). Palvelu-

polku on kuvaus palvelukokonaisuudesta ja sen etenemisestä käyttäjien näkökul-

masta. Asiakkaan ja käyttäjän kokema palvelun polku pyritään kuvaamaan vai-

heittain, jotta siihen voidaan palata myöhemmin analysoiden ja sitä kehittäen. Pal-

velun suunnittelun ja kehittämisen kannalta on tärkeää, että tämä polku on kuvattu 

selkeästi. Selkeästi kuvatulta palvelupolulta on helppoa määritellä, mikä osa pal-

velupolkua otetaan tulevan suunnittelun ja kehittämisen kohteeksi. (Tuulaniemi 

2011, 78.) 

Palvelupolku koostuu yksittäisistä palvelun vaiheista, joita kutsutaan palvelutuoki-

oiksi. Näillä tuokioilla tarkoitetaan palvelun päävaiheita ja niitä keskeisiä kohtaa-

misia, joissa tapahtuu palvelun tuotanto sekä vuorovaikutus palvelun käyttäjän ja 

tuottajan välillä. Vuorovaikutusta sekä kontaktia palvelun käyttäjän ja tuottajan vä-

lillä kutsutaan kontaktipisteiksi. Näitä kontaktipisteitä ovat ihmiset, ympäristöt, esi-

neet ja toimintatavat, joita kohdataan palvelupolun aikana eri palvelutuokioissa. 

(Miettinen 2011, 49-51; Tuulaniemi 2011, 79-80.) 

Kontaktipisteet ovat tärkeä osa palvelua ja käyttäjän kokemaa käyttäjäkokemusta. 

Kontaktipisteiden kautta käyttäjä kokee, aistii ja näkee palvelun sekä sen brändin. 

Kontaktipisteitä pystytään siis havainnoimaan kaikilla aisteilla; näkemällä, kuule-

malla, haistamalla, maistamalla ja tuntemalla. Siksi palveluntuottajalle onkin tär-

keää kyky pystyä huomioimaan kaikki tärkeät ympäristöt, esineet, toimintamallit 

sekä ihmiset, jotka ovat osa palvelua ja sen tuotantoa. Niiden avulla jokainen pal-

velutuokio pystytään muotoilemaan organisaation strategian ja tavoitteiden sekä 

palvelun käyttäjän tarpeiden ja odotusten mukaiseksi. On tärkeää myös pohtia, 

mitkä kontaktipisteet ovat käyttäjien kannalta kaikkein tärkeimpiä ja mitkä niistä 

tuottavat käyttäjille eniten arvoa pienin kustannuksin. Hyvällä suunnittelulla pysty-

tään luomaan selkeä, johdonmukainen ja yhtenäinen käyttäjäkokemus. Tällöin pu-

hutaan käyttäjälähtöisestä palvelun kehittämisestä. (Miettinen 2011, 51-53.) 
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3.3  Käyttäjäkokemus ja sen muodostuminen 

Samalla kun palveluiden rooli on kasvanut yhteiskunnassamme, myös niiden käyt-

täjien tietoisuus on kasvanut. Käyttäjät osaavat vaatia yhä parempaa palvelua ja 

asettavat käyttämilleen palveluille entistä suurempia odotuksia. (Reason ym. 

2016, 3.) Tämän vuoksi onkin entistä tärkeämpää huomioida, että palvelut vastaa-

vat käyttäjiensä odotuksia ja tarpeita. Usein palvelut, jotka aiheuttavat heikkoja 

käyttäjäkokemuksia, korvataan ennemmin tai myöhemmin palveluilla, jotka ovat 

paremmin suunniteltuja, kehitettyjä ja toteutettuja. (Allanwood & Beare 2014, 14.)  

Kuten palvelu, myös sen käytöstä syntyvä käyttäjäkokemus on hyvin subjektiivi-

nen käsite, jota on hankala määritellä yhdellä ainoalla tavalla. (Reason ym. 2016, 

9.) Se pitäisi ymmärtää sellaisena kuin palvelun käyttäjä sen kokee, aistii ja näkee. 

Siksi käyttäjien tunteminen on tärkeä osa käyttäjäkokemuksen tutkimista ja ym-

märtämistä. (Grönroos 2011, 100-102; Miettinen 2011, 51-53.) 

Käyttäjäkokemuksesta voidaan puhua myös palvelun laatuna, josta voidaan ero-

tella kaksi ulottuvuutta. Teknisellä eli lopputulosulottuvuudella tarkoitetaan sitä 

ulottuvuutta, joka kuvaa mitä palvelua asiakas saa. Tällä tarkoitetaan palvelun ko-

konaislaatua. Toiminnallisella eli prosessiulottuvuudella taas tarkoitetaan sitä ulot-

tuvuutta miten asiakas saa palvelun. Vaikka palvelun laatu onkin subjektiivinen 

käsite ja asiakkaan kokemasta laadusta voidaan erottaa kaksi perusulottuvuutta, 

on laadun kokeminen Grönroosin mukaan vielä tätä monimutkaisempi prosessi, 

johon vaikuttaa näiden ulottuvuuksien lisäksi organisaation imago sekä asiakkaan 

odottama laatu. (Grönroos 2011, 100-102, 105.) 

Kun asiakas on tehnyt päätöksen palvelun ostosta tai käytöstä, alkaa palvelun 

tuotanto-prosessi (Kinnunen 2004, 14).  Erityisesti ensi kosketus palvelutuottajaan 

ja käytettävään palveluun ovat Reasonin ym. (2016) näkemyksen mukaan ensiar-

voisen tärkeitä, sillä ne määrittelevät prosessin luonteen. Yhteistyön alun koke-

mukset tulevat vaikuttamaan palvelun käyttäjään ja määrittelemään tuleeko käyt-

täjä käyttämään palveluntuottajan palveluita myöhemmin uudelleen ja jatkuuko 

heidän välinen yhteistyönsä. (Reason ym. 2016, 20.) 



14 

 

Palvelun tuotanto-prosessin aikana palvelu toteutetaan palvelun tuottajan ja käyt-

täjän yhteisten toimenpiteiden avulla. Näissä käytetään hyväksi molempien osa-

puolten henkisiä sekä fyysisiä resursseja. Tuotantoprosessin aikana muokataan 

molempien osapuolten tietoja, arvoja ja asenteita ja sen vuoksi prosessin aikana 

korostuu ihmisten välinen vuorovaikutus. Kun prosessi päättyy, käyttäjä arvioi pro-

sessin lopputuloksen sekä muodostaa arvion palvelun laadusta. Lopputuloksen 

arviointiin vaikuttavat muun muassa se kuinka kanssakäyminen onnistui palvelu-

tuottajan kanssa, saiko palvelun käyttäjä sitä palvelua mitä hän odotti ja tuottiko 

palvelu asiakkaalle hänen tarpeidensa mukaista hyötyä. Koettu palvelun laatu 

muodostuu siis asiakkaan odotuksista hänen saamiinsa kokemuksiin. (Kinnunen 

2004, 14-17.) 

Kun asiakkaan kokema laatu vastaa asiakkaan odottamaa laatua, on palvelun 

laatu hyvä. Asiakkaan odotuksilla onkin ratkaiseva vaikutus koettuun kokonaislaa-

tuun. Asiakkaan odotukset voivat nousta liian korkeiksi, jos palveluntuottaja lupaa 

liikoja. Tällöin asiakas voi kokea saavansa heikkoa laatua, sillä hänen odotuk-

sensa eivät ole sopusoinnussa hänen kokemuksiensa kanssa, vaikka laadun taso 

olisikin korkea. Asiakkaiden odotuksien lisäksi hänen kokemansa vuorovaikutus-

tilanteet palveluntuottajan kanssa vaikuttavat merkittävästi laatukokemuksiin. Tä-

män vuoksi organisaation tulisi tarkkaan suunnitella vuorovaikutustilanteita ja pal-

velutapaamisia eli palvelutuokioiden kontaktipisteitä sekä niissä käytettäviä toi-

mintamalleja, jotta vältytään huonosti hoidetuilta kontakteilta ja pystytään turvaa-

vaan palvelujen hyvä laatu sekä osoittamaan se asiakkaille. (Grönroos 2011, 106, 

111.) 

Palvelutuokioiden aikana koetut kontaktipisteet ovat siis tärkeä osa palvelua ja sen 

käyttäjän kokemaa käyttäjäkokemusta. Näiden kontaktipisteiden kautta palvelun 

käyttäjä kokee, aistii ja näkee palvelun sekä sen brändin. Kontaktipisteitä havain-

noidaan kaikilla aisteilla; näkemällä, kuulemalla, haistamalla, maistamalla ja tun-

temalla. Sen vuoksi palveluntuottajalle onkin tärkeää pystyä huomioimaan kaikki 

tärkeät ympäristöt, esineet, toimintamallit sekä ihmiset, jotka ovat osa palvelua ja 

sen tuotantoa. Ne yhdessä muodostavat käyttäjäkokemuksen. (Miettinen 2011, 

51-53.) 
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3.4  Sähköiset palvelut palveluiden kehittämisen haasteena 

Sähköisten palveluiden roolin kasvamisesta ja muuttumisesta on aiheutunut pal-

jon muutoksia muun muassa teknisten laitteiden ja ohjelmistojen käytön osaamis-

vaatimuksiin. Tämän vuoksi sähköiset palvelut tulevat haastamaan organisaatiot 

uudella tavalla nyt ja tulevaisuudessa. Erilaiset sähköiset kanavat ja niiden käyttö 

ovat yleistyneet ja yhä useampi organisaatio käyttää verkkopalveluja asiakkaiden 

palvelemiseen ja omien palveluidensa markkinointiin. Tämän vuoksi palveluiden 

rooli muuttuu ja perinteisen kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen rinnalle tu-

lee sähköisesti tapahtuva palveluiden itsenäinen käyttö. (Filenius 2015, 25-27; 

Reason ym. 2016, 3.) 

Sähköisellä palvelulla tarkoitetaan verkossa tapahtuvaa asiointia, jonka avulla 

käyttäjä pystyy käyttämään palvelua ajasta tai paikasta riippuen. Kuntatasolla säh-

köisiä palveluja on paljon erilaisia. Niiden avulla kuntalainen pystyy asioimaan ver-

kossa itsenäisesti helposti ja vaivattomasti. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi ter-

veydenhuollon ajanvaraus- ja ilmoittautumispalvelut, palautteenanto ja kirjastopal-

velut. (Suomen kuntaliitto 2016.) Tässä tutkimuksessa sähköisellä palvelulla tar-

koitetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kehittämää ja hal-

linnoimaa erilaisten alueellisten hyvinvointipalvelujen helppoa löytämistä ja vertai-

lua mahdollistavaa Hyvinvoinnin palvelutarjotin –palvelua. Myös tässä tutkimuk-

sessa on tärkeää huomioida palvelun ja sen toimintojen kehittämisessä tekijöitä ja 

haasteita, joita sähköiset palvelut luovat palvelujen kehittämiselle nyt ja tulevai-

suudessa. 

Erilaisten sähköisten palveluiden avulla pystytään vahvistamaan niiden käyttäjien 

roolia sekä omatoimisuutta. Sähköisten palveluiden mahdollisuudet on huomioitu 

myös kansallisen kehittämisen tasolla, sillä ne ovat olleet osana sosiaali- ja ter-

veysministeriön tietoteknologian hyödyntämisstrategiaa jo vuodesta 1996 alkaen. 

Tämän strategian tavoitteena on ollut lisätä tietoteknologiaa hyödyntäen kansa-

laisten itsenäistä suoriutumista, omatoimisuutta, osallistumista sekä kasvattaa 
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kansalaisten tietoa terveydestä sekä elintavoista. Tällainen sähköisten palvelui-

den kehittämistyö vaatii paljon erilaista tietoa sekä vahvaa osaamista sen hyödyn-

tämiseen. Tieto kehitettävän palvelun, sitä tuottavan työyhteisön ja palvelua käyt-

tävien käyttäjien toiminnan tilasta ovat tärkeitä huomioitavia asioita kehittämis-

työssä.  Lisähaasteita kehittämistyöhön tuo se, että kehittämistyö ei kohdistu pel-

kästään palveluiden kehittämiseen ja uudistamiseen, vaan samanaikaisesta tulisi 

kehittää myös tietoteknologiaa. Tämä vaatii taloudellisia resursseja, mutta ennen 

kaikkea myös osaamista teknisten järjestelmien hallinnasta. (Hyppönen & Niska 

2008, 12, 26, 35.) 

Kun yhä useammat palvelut siirtyvät sähköiseen muotoon käyttäjiensä helposti 

löydettäviksi ja käytettäviksi, ovat palveluja tuottavat organisaatiot uusien haastei-

den edessä tuottamiensa asiakas- ja käyttäjäkokemuksien suhteen. Organisaa-

tioiden täytyykin pohtia uudella tavalla minkälaisia palvelukokemuksia asiakkaat 

ja palveluiden käyttäjät saavat näiden kanavien kautta fyysisten kohtaamisten rin-

nalla. Sähköiset kanavat tuovat palveluihin ja digitaalisesti muodostuneisiin asia-

kas- ja käyttäjäkokemuksiin tasalaatuisuutta, sillä palveluprosessi on näiden ka-

navien kautta joka päivä samanlainen. Toisaalta juuri tämä fakta tuokin haasteita 

organisaatiolle, sillä sähköisessä ympäristössä tapahtuvaa palvelukokemusta tu-

lisi kehittää sellaiseksi, että se täyttää asiakkaiden ja käyttäjien odotukset, tarpeet 

ja jättää jälkeensä onnistuneen palvelu- ja käyttäjäkokemuksen. (Filenius 2015, 

25-27.) 

3.5  Palvelun kehittäminen 

Käyttäjälähtöisyyteen liittyvän tutkimuksen vähäisyys sekä käyttäjälähtöisyyden 

vähäinen huomiointi palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä heijastuu mo-

nien organisaatioiden toimintaan. Koivunen ym. (2014) toteavat, että juuri sen 

vuoksi useat nykyajan palvelut ovat edelleen huonosti suunniteltuja. Palvelut eivät 

ole innovatiivisia, tuottavia tai asiakas- ja käyttäjälähtöisiä. Monet organisaatiot 
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ajattelevat palvelevansa asiakkaitaan hyvin pitämällä asiakkaitaan ja palve-

luidensa käyttäjiä keskiössä, kehittämällä palveluajatustaan, tutkimalla asiakas-

tyytyväisyyttä sekä kehittämällä henkilöstöään, mutta silti esimerkiksi julkisen puo-

len sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat edelleen hyvin tuottajalähtöisiä. 

Loppujen lopuksi asiakkaat sekä palveluiden käyttäjät ovat niitä, joilla on koko-

naiskuva omista tarpeistaan ja sen vuoksi heidän huomioiminen ja ymmärtäminen 

on ensiarvoisen tärkeää palveluiden suunnittelu- ja kehittämistyössä. (Koivunen 

ym. 2014.) 

Vaikka palveluihin sekä käyttäjälähtöisyyteen liittyvää tutkimustietoa on olemassa 

varsin vähän, rohkenee Tuulaniemi (2011) toteamaan, että syvällinen ymmärrys 

kehitettävän palvelun käyttäjistä on keskeinen osa organisaation liiketoiminnallista 

menestystä. Organisaation on osattava hankkia ja tulkita laadullista tutkimustietoa 

heidän palveluidensa käyttäjistään, heidän tarpeistaan, arvoistaan ja heidän todel-

lisista toiminnan motiiveistaan. Organisaation on myös pystyttävä siirtämään 

nämä tiedot omaan toimintaansa. Kun organisaatiolla on ymmärrystä palve-

luidensa käyttäjien tarpeista ja odotuksista, voidaan olemassa olevia palveluita ke-

hittää vastaamaan niiden käyttäjien tarpeita entistä paremmin. (Tuulaniemi 2011, 

96-97, 99.) 

Palveluita suunniteltaessa ja kehittäessä täytyy siis ottaa huomioon, että palvelut 

suunnitellaan ihmisille, jotka niitä oikeasti käyttävät. Tällä tavoin pyritään minimoi-

maan epäonnistumisen riskit. Palvelun käyttäjän tunteminen, kuunteleminen sekä 

ymmärrys palvelun käyttäjän tarpeista ovatkin yksi liiketoiminnan keskeisimmistä 

asioista. (Tuulaniemi 2011, 71-72.) Tiedon kerääminen palvelun käyttäjistä erilais-

ten tutkimuksien avulla ja kerätyn tiedon hyödyntäminen esimerkiksi palveluiden 

kehittämisessä, on yksi tapa toimia käyttäjälähtöisesti (De Mooij ym. 2005, 24). 

Organisaatio voi hankkia tietoa asiakkaidensa ja palveluidensa käyttäjien koke-

muksista palveluistaan ja toiminnastaan monin eri tavoin. Palautetta toiminnasta 

voidaan kerätä määrällisesti esimerkiksi erilaisten mittausten ja kyselyiden avulla. 

Tällaisilla menetelmillä ei kuitenkaan saada syvällistä tietoa ihmisten tarpeista ja 

odotuksista. Siksi määrällisten mittauksien sijaan tulisikin keskittyä tutkimaan ih-

misen toimintaa, arvoja ja motiiveja. (Grönroos 2010, 81; Tuulaniemi 2011, 73-74.) 
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Perinteisessä palvelujen kehittämisen mallissa keskitytään hyödyntämään mark-

kinatutkimuksiin sekä asiakaspalautteisiin ja määrälliseen myyntiin liittyviä tietoja. 

Tällainen toimintatapa antaa paljon erilaista informaatiota organisaation toimin-

nasta, mutta tällaisen tiedon perusteella ei kuitenkaan voida arvioida varsinaisesti 

palvelujen käyttäjäkokemuksia. (Miettinen 2011, 13.) Käyttäjälähtöisyyden näkö-

kulmasta palveluiden kehittämisessä tulisi hyödyntää ennen kaikkea itse käyttäjiä. 

Usein käyttäjälähtöisessä palveluiden kehittämisessä hyödynnetäänkin työkaluna 

ja menetelmänä käyttäjien havainnointia ja profilointia sekä yhteissuunnittelua. On 

tärkeää oppia tuntemaan palvelun käyttäjä ja tunnistamaan hänen valintojensa 

taustoja liittyen palvelun käyttöön. (Haukkamaa ym. 2014; Reason ym. 2016, 55.) 

Palvelumuotoilu ja sen erilaiset menetelmät ovat yksi tapa lähestyä palveluiden 

käyttäjälähtöistä kehittämistä. Näillä menetelmillä toteutetun palveluiden kehittä-

misen tarkoituksena on luoda uutta ja sen vuoksi voidaankin sanoa sen olevan 

prosessina ainutkertainen. Palvelumuotoilun tavoitteena on ymmärtää ihmisiä ja 

heidän elämäänsä ja tarpeitaan, havaita uusia palvelu- ja liiketoimintamahdolli-

suuksia, suunnitella toimivia palveluja sekä toteuttaa tehdyt suunnitelmat ja arvi-

oida niiden toimivuutta. (Tuulaniemi 2011, 110-111, 126.) 

3.6  Palvelumuotoilu osana palvelun käyttäjälähtöistä kehittämistä 

Yhteiskuntamme kehittyminen kohti palvelutaloutta tuo mukanaan uusia näkökul-

mia liiketoimintaan. Se antaa mahdollisuuden uusien liiketoimintamallien hyödyn-

tämisen, mutta tarjoaa myös uusia toimintamalleja sekä asiakkaiden että kilpaili-

joiden kanssa toimimiseen. Toisaalta palvelujen kautta voidaan löytää uusia mark-

kinoita, jotka tulevat kasvamaan perinteisiä tavaramarkkinoita nopeammin. (Tuu-

laniemi 2011, 18.) 

Palvelumuotoilu on varsin uusi menetelmä, jota on hyödynnetty vasta parin kym-

menen viimeisen vuoden ajan palvelualalla. Sen vuoksi palvelumuotoilun mene-

telmät eivät ole vielä kaikille tuttuja eikä niitä osata hyödyntää suunnitelmallisesti 

ja tehokkaasti. (Reason ym. 2016, 1.) Palvelumuotoilun ja sen menetelmien avulla 
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organisaatio pystyy löytämään uuden, käyttäjälähtöisen näkökulman ja työkalun 

käyttäjälähtöiseen palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Palvelumuotoilu 

perustuu inhimilliseen toiminnan, tarpeiden, tunteiden ja motiivien kokonaisvaltai-

seen ymmärtämiseen. Parhaimmillaan tämä käyttäjätieto on hyvin arvokasta, sillä 

sen avulla pystytään ymmärtämään käyttäjiä, heidän toiveitaan, kokemuksia ja 

käyttäytymistään paremmin. (Miettinen 2011, 11, 13-14.) 

Kyky nähdä ja ymmärtää organisaation toimintaa sekä palveluita niiden käyttäjien 

silmin, auttaa ymmärtämään palvelun käyttäjää, hänen odotuksiaan, kokemuksi-

aan ja käyttäytymistään paremmin. Tämän käyttäjäymmärryksen avulla pystytään 

kasvattamaan palveluiden asiakastyytyväisyyttä, välttämään epäonnistuneita pal-

velukokemuksia sekä rakentamaan parempia asiakassuhteita. Käyttäjäymmärrys 

sekä ymmärrys organisaation liiketoiminnan tavoitteista ovat siis tärkeitä tekijöitä 

palveluiden käyttäjälähtöisessä kehittämisessä. Palvelumuotoilussa pyritäänkin 

yhdistämään nämä kaksi tärkeää näkökulmaa ja selvittämään minkälaisilla toi-

menpiteillä voidaan palvella palveluiden käyttäjiä entistä paremmin ja laaduk-

kaammin. (Reason ym. 2016, 5-6; Tuulaniemi 2011, 105.) 

Palvelumuotoilun avulla voidaan suunnitella uusia palveluita tai sen avulla voidaan 

kehittää palveluita, jotka ovat jo olemassa. Prosessin luonteesta riippumatta pal-

velumuotoiluprosessi koostuu yksinkertaistettuna seuraavista vaiheista: käyttä-

jäymmärryksen luomisesta, palvelun konseptoinnista, testauksesta ja arvioinnista. 

Näitä eri vaiheita ja prosessin eri vaiheissa käytettäviä menetelmiä sovelletaan 

prosessin aiheen ja sen luonteen mukaisesti. (Miettinen 2011, 31, 35; Tuulaniemi 

2011, 130.) 

Palvelumuotoiluprosessi alkaa käyttäjäymmärryksen kasvattamisella sekä käyttä-

jäkokemuksen ymmärtämisellä. Tavoitteena on suunnitella, kuvata ja määritellä 

prosessin aihe ja sen tavoitteet sekä tutkia kehitettävän palvelun käyttäjiä. Tarkoi-

tuksena on kartoittaa käyttäjien odotuksia, tarpeita, arvoja ja toiminnan motiiveja. 

Tarkoituksena on myös ymmärtää palvelua tuottavaa organisaatiota ja sen strate-
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gisia tavoitteita, sillä tarkoituksena on, että palvelu tuottaa hyötyä molemmille osa-

puolille, sekä palvelun käyttäjälle että tuottajalle.  (Koivunen ym. 2014; Miettinen 

2011, 31-32, Tuulaniemi 2011, 130.) 

Palvelun konseptoinnissa hyödynnetään tutkimusta käyttäjäymmärryksestä sekä 

ymmärrystä palvelua tuottavan organisaation strategisista tavoitteista. Käyttäjätut-

kimuksen kautta kerättyä aineistoa analysoidaan ja sen pohjalta pyritään löytä-

mään ongelmakohtia, haasteita tai uusia asiakastarpeita. Tarkoituksena on kehit-

tää mahdollisimman paljon erilaisia ratkaisuehdotuksia havaittuihin ongelmakoh-

tiin ja haasteisiin. Ideoinnissa on tärkeää lähteä liikkeelle laajasti ja luoda mahdol-

lisimman paljon toteuttamiskelpoisia ideoita. Ideointia jatketaan ja vähitellen ide-

oita lähdetään yhdistelemään ja poistamaan. Tätä jatketaan niin kauan kun on tar-

peen ja resurssit riittävät. (Koivunen ym. 2014; Tuulaniemi 2011, 180.)   

Ideoinnissa voidaan hyödyntää yhteissuunnittelua. Sen avulla korostetaan palve-

luiden loppukäyttäjien roolia palvelun loppukäyttäjänä, innoittajana ja suunnittelun 

ohjaajana. Yhteissuunnittelulle on mahdotonta löytää yleisiä suunnitteluperiaat-

teita, sillä suunnittelu- tai kehittämiskohde asettaa aina omat vaatimuksensa pro-

sessille ja näin ollen myös siinä käytettäville menetelmille. Tärkeintä yhteissuun-

nittelun kannalta on kuitenkin tarkastella palvelua dynaamisena prosessina, johon 

osallistuu useita erilaisissa ympäristöissä toimivia toimijoita. (Miettinen 2011, 79-

80.) 

Kun muutostarpeet on havaittu ja kehittämistarpeita ja –ajatuksia on ideoitu käyt-

täjien kanssa, voidaan siirtyä palvelun konseptointiin. Sen tarkoituksena on kuvata 

palveluprosessi; palvelupolku, palvelutuokiot, kontaktipisteet sekä muita palvelun 

tuottamiseen liittyviä rakenteita ja kehittää käyttökelpoisimmista ideoista palvelu-

konsepteja. Konseptoinnissa yhdistyvät useat eri näkökulmat ja sen tarkoituksena 

on esittää palvelun keskeiset ominaisuudet.  Sen avulla kuvataan käyttäjien tar-

peita, tehdään niistä ymmärrettäviä sekä yhdistetään näihin näkökulmiin organi-

saation omat tavoitteet ja strategia. (Miettinen 2011, 107; Tuulaniemi 2011, 190.) 
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Konseptoinnin seurauksena kehitettävästä palvelusta voidaan rakentaa proto-

tyyppi, jota lähdetään testaamaan. Testaamisen tavoitteena on lisätä ymmärrystä 

kehitettävästä palvelusta sekä arvioida mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät toimi pal-

velun toiminnassa. Tarkoituksena on kerätä tietoa muutoksien vaikutuksista, sii-

hen liittyvistä riskeistä ja käyttäjien käyttökokemuksista. Erityisesti palveluiden 

kohdalla tällainen arviointi on haastavaa, sillä ei riitä, että palvelu on tyydyttävä ja 

käyttäjien tarpeet täyttävä. Sen pitää antaa myös toivotunlainen käyttäjäkokemus, 

jonka mittaaminen ja arviointi on haastavaa sen subjektiivisuuden vuoksi. (Mietti-

nen 2011, 137; Tuulaniemi 2011, 194-195.) 

Palvelua kehitetään, muokataan ja mallinnetaan prosessin edetessä yhä uudel-

leen. Kun prosessi on edennyt vaiheeseen, jossa palvelu on konseptoitu ja sen 

prototyyppiä on testattu ja muokattu, on aika lanseerata palvelu sen käyttäjille. 

Kehitysprosessi ei kuitenkaan pääty tähän, vaan se jatkuu eteenpäin arvioinnin 

kautta. Arvioinnin tarkoituksena on varmistaa palvelun kehittäminen sekä kilpailu-

kyky muuttuvilla markkinoilla. Koska markkinat ja yhteiskuntamme muuttuu, tar-

koittaa se, että myös palveluiden tulee kehittyä ja muuttua näiden muutoksien mu-

kana. Jatkuva kehitys vaatii muun muassa tulevaisuuden tutkimista, heikkojen ja 

vahvojen signaalien aistimista sekä käyttäjien ymmärtämistä, jotta palvelu pystyy 

toimimaan ja kehittymään käyttäjälähtöisesti myös tulevaisuudessa. (Tuulaniemi 

2011, 237, 239, 243.)  
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4  KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN HYVIN-

VOINNIN PALVELUTARJOTIN 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-

män, Kainuun soten, kehittämä ja hallinnoima sähköinen palvelu, jonka avulla kun-

talainen pystyy hakemaan, löytämään, vertailemaan sekä arvioimaan kainuulaisia 

julkisen ja yksityisen sektorin hyvinvointipalveluita omien tarpeidensa mukaisesti. 

Samalla palvelutarjotin tarjoaa Kainuun alueella toimiville hyvinvointipalveluja tuot-

tavilla julkisen tai yksityisen sektorin palveluntuottajille mahdollisuuden palvelujen 

veloituksettomaan markkinointiin. Palvelutarjotin toimii myös palveluiden hakemi-

sen apuvälineenä Kainuun soten asiakasohjaajille. Käytännössä palvelutarjotti-

men toiminnasta vastaavat palvelutarjottimen henkilökunta. (Pääskylä 2016a.) 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen taustalla on TEKES:n rahoittama AKI Aktiivi-

asiakas -hanke, joka toimi vuosina 2011-2013. Aktiiviasiakas -hankkeen tavoit-

teena oli kehittää asiakkaan valinnanvapautta korostava, maakunnallinen ikäänty-

neiden asumispalvelujen palveluohjauksen toimintamalli. Tätä toimintamallia var-

ten suunniteltiin sähköinen työkalu, palvelutarjotin. (Kainuun sosiaali- ja tervey-

denhuollon kuntayhtymä 2016d.) Palvelutarjottimen kehittäminen on jatkunut Ak-

tiiviasiakas -hankkeen jälkeen ja se on rakentunut nykyiseen muotoonsa Kainuun 

Liiton rahoittaman Hyvinvoinnin palvelutarjotin -hankkeen kautta. Kyseinen hanke 

toteutettiin ajalla 1.11.2013 - 31.12.2014. Sen päätavoitteena oli koota yhteen ko-

tiin tilattavat palvelut sekä kehittää ja ottaa käyttöön Hyvinvoinnin palvelutarjotin -

palvelu, jota kuntalaiset voivat käyttää sähköisen asioinnin välineenä, Kainuun so-

ten asiakasohjaajat neuvonnan apuvälineenä sekä kainuulaiset yritykset ja järjes-

töt omien palveluidensa keskitettynä, ilmaisena markkinapaikkana. Hanke saavutti 

sille asetetut tavoitteet ja Hyvinvoinnin palvelutarjotinta kehitetään edelleen yhteis-

työssä kehittäjäasiakas- ja palvelutuottajatyöryhmien kanssa, jotta se palvelisi 

käyttäjiään myös tulevaisuudessa heidän tarpeidensa mukaisesti. (Kainuun sosi-

aali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2016c.) 
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4.1  Hyvinvoinnin palvelutarjottimen toiminta-ajatus 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen tärkein tehtävä on toimia kuntalaisten arjen hel-

pottajana ja hyvinvoinnin tukijana. Palvelutarjotin on sähköinen palvelu, jonka 

avulla kuntalainen voi hakea, löytää, vertailla sekä arvioida eri hyvinvointialanpal-

veluita omien tarpeidensa mukaisesti. Samaan aikaan kun palvelu tarjoaa kunta-

laisille mahdollisuuden löytää alueensa hyvinvointipalveluja, toimii Hyvinvoinnin 

palvelutarjotin veloituksettomana markkinakanavana alueella toimiville hyvinvoin-

tialan palveluntuottajille. Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi palveluntuottajan 

tuottamat palvelut on mahdollista siirtää palvelutarjottimelle kuntalaisten löydettä-

viksi ja arvioitaviksi. Palvelutarjotin toimii myös palveluiden hakemisen apuväli-

neenä Kainuun soten asiakasohjaajille. (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymä 2016c; Pääskylä 2016a.) 

 

 

KUVIO 1. Hyvinvoinnin palvelutarjottimen toiminta-ajatus (Pääskylä 2016a). 

 

Kainuun soten 
asiakasohjaajat

• tietovarasto

• apuväline 
asiakasneuvontaa

Palveluntuottajat

• yritykset ja järjestöt

• uusi markkinapaikka 
palveluille

Kuntalainen

• löydä, vertaa ja arvioi 
palveluita
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Hyvinvoinnin palvelutarjottimen avulla kuntalainen pystyy hakemaan, löytämään, 

vertailemaan ja arvioimaan alueellisia hyvinvointialanpalveluita. Palvelun tarkoi-

tuksena on toimia asiakaslähtöisesti ja se onkin tärkeä lähtökohta sille, kuinka eri 

palveluita löydetään palvelutarjottimelta. Palvelun toiminta-ajatuksena on, että 

kuntalainen ei etsi tiettyä organisaatiota tai palveluntuottajaa, vaan itse palvelua 

omien tarpeidensa mukaisesti. Palvelut esitetään palvelun etsijälle vertailumuo-

dossa, jolloin kuntalainen voi vertailla palveluita palvelun laadun sekä hinnan pe-

rusteella. (Pääskylä 2016b.) 

4.1.1  Palvelulupauslista laadun arvioinnin menetelmänä 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen kehittäjäasiakkaat ovat pitäneet tärkeänä sitä, että 

palvelutarjottimelta löytyviä palveluja ei arvioida pelkästään hinnan, vaan myös 

niiden laadun perusteella. Palveluntuottajatyöryhmä taas on ollut hieman varauk-

sellinen laadun arvioinnin suhteen. Heidän näkemyksiensä mukaan on hankalaa 

luoda järjestelmää, joka takaisi tarpeeksi luotettavan arvioinnin. Arvioinnin suh-

teen on kuitenkin löydetty yhteisymmärrys ja kompromissina laadun vertailua var-

ten hyvinvoinnin palvelutarjottimelle on kehitetty yhteistyössä kehittäjäasiakas- ja 

palveluntuottajatyöryhmien kanssa palvelulupauslistausjärjestelmä. Tämän seu-

rauksena hyvinvoinnin palvelutarjottimella on käytössään palvelulupausten perus-

listaus. Tätä peruslistaa sovelletaan ja se toimii pohjana kullekkin luotavalle pal-

veluryhmälle. Listaa sovelletaan ja muokataan tapauskohtaisesti luotavan palve-

luryhmän ominaisuuksien perusteella. (Pääskylä 2016b.) Palvelulupausten perus-

listaus löytyy liitteestä 1. 

Käytössä olevan palvelulupauslistauksen avulla palveluntuottajat voivat itse arvi-

oida omien palveluidensa laatua. Listauksen avulla palveluntuottaja voi antaa laa-

tulupauksia omien palveluidensa sisällöstä ja toiminnoista, jotka hän kokee voi-

vansa toteuttaa ja pitää. Palvelutuottajan antamat lupaukset ovat julkisia ja ne nä-
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kyvät palveluvertailussa hinnan yhteydessä. Lupaukset ovat siis tärkeässä roo-

lissa palveluita vertailtaessa kuntalaisen käyttäjän näkökulmasta. (Pääskylä 

2016b.) 

4.1.2  Hymynaama-arviointi laadun arvioinnin menetelmänä 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen laadunmittausjärjestelmää suunniteltaessa palve-

lutarjottimen henkilökunta osallistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työryh-

miin, joissa kehitettiin muun muassa eri palveluiden laadun mittaamiseen tarkoi-

tettuja valtakunnallisia asiakastyytyväisyyskyselyjä. Tuolloin hyvinvoinnin palvelu-

tarjottimen osalta päätettiin, että palveluiden laadun mittaaminen tehdään kunta-

laisille mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi. (Pääskylä 2016b.) 

Vakiintunut numeroarviointi skaalalla 1-5 koettiin käyttökelpoiseksi arvioinnin me-

netelmäksi. Arviointi haluttiin kuitenkin tehdä vieläkin helpommaksi, joten se pää-

tettiin toteuttaa viisiasteisena hymynaama-arviointina. Hymynaama arvioinnin 

avulla kuntalaiset voivat arvioida kokemuksiaan käyttämistään palveluista ja siitä 

onko heidän palvelulupauksensa vastannut todellisuutta. Arviointiin kuuluu viisi ky-

symystä, joihin vastaaminen tapahtuu hymynaamojen avulla. (Pääskylä 2016b.) 

Hymynaama-arvioinnin kysymykset löytyvät liittestä 2. 

4.2  Käyttäjätasot 

Hyvinvoinnin palvelutarjotin -palvelusta voidaan erottaa kolme käyttäjätasoa (KU-

VIO 1). Ensimmäisellä käyttäjätasolla ovat Kainuun soten asiakasohjaajat, jotka 

hyödyntävät palvelua tietovarastonaan palvelutarjonnasta sekä apuvälineenä pal-

veluiden löytämiseksi asiakkailleen. Toisella käyttäjätasolla ovat kuntalaiset, jotka 

käyttävät palvelua etsiäkseen alueellisia hyvinvointipalveluja omien tarpeidensa 

mukaisesti. Palvelutarjottimelta kuntalainen pystyy hakemaan ja vertailemaan hy-
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vinvointipalvelujen tuottajia ja heidän palveluitaan palvelusisältöineen ja hintoi-

neen. Tämä ominaisuus antaa kuntalaiselle mahdollisuuden vertailla eri palvelun-

tuottajien perustietoja, nähdä heidän toimipisteidensä sijainnin sekä saada tietoa 

heidän tarjoamistaan palveluista. Tarkempaa tietoa esimerkiksi palveluntuottajan 

erityisosaamisesta saadaan klikkaamalla palveluntuottajan nimeä. Hakusivulta 

löytyy myös linkki palvelutuottajien omille nettisivuille, joista kuntalainen pystyy 

löytämään entistä yksityiskohtaisempaa tietoa valitsemastaan palveluntuottajasta. 

Kun kuntalainen on löytänyt tarvitsemansa palvelun ja käyttänyt sitä, on hänellä 

mahdollisuus palata palvelutarjottimelle arvioimaan kyseisen palvelun laatu. Arvi-

oinnit tulevat näkymään palvelutarjottimella palvelutuottajien sivuilla ja ovat osana 

markkinoimassa palveluja uusille käyttäjille. (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuol-

lon kuntayhtymä 2016f.) 

Kolmannella käyttäjätasolla ovat Kainuun alueella toimivat hyvinvointipalveluja 

tuottavat joko julkisen tai yksityisen sektorin palveluntuottajat. He pystyvät osallis-

tumaan palvelutarjottimen kehittämiseen olemalla osa palvelun toimintaa. Palve-

luntuottajat käyttävät palvelutarjotinta rekisteröityessään, tuodessaan omia palve-

luitaan palveluun sekä päivittäessään sisältöjä ja tietojaan omista palveluistaan ja 

organisaatiostaan. Rekisteröitymällä ja tuomalla omat palvelunsa palvelutarjotti-

melle palveluntuottajat laajentavat palvelutarjottimen palvelutarjontaa. Samalla he 

tukevat ja edistävät kuntalaisten mahdollisuuksia käyttää palvelua entistä moni-

puolisemmin. (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2016f.) Palve-

luntuottaja -käyttäjätason roolia palvelutarjottimen toiminnassa tarkastellaan sy-

vemmin luvussa 4.4. 

4.3  Palvelukokonaisuuksien luominen 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palvelutarjontaa pyritään laajentamaan ja kehittä-

mään jatkuvasti. Uusien palvelukokonaisuuksien luominen on prosessi, johon py-

ritään osallistamaan palvelutarjottimen kaksi käyttäjätasoa; kuntalaiset sekä pal-
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veluntuottajat. Tällaista sekä kuntalaisten että palvelutuottajien näkökulmia huo-

mioivaa kehitystyötä kutsutaan palvelutarjottimen toiminnassa kaksoisvalotusme-

todiksi. Tämän metodin tarkoituksena on luoda kuntalaisten ja palveluntuottajien 

näkökulmat, toiveet ja tarpeet yhdeksi isoksi toisiaan täydentäväksi näkökulmaksi, 

joka ohjaa palvelutarjottimen toiminnan kehittämistä ja uusien palvelukokonai-

suusien luomista. (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2016c; 

Pääskylä 2016b.) 

Uudet palvelukokonaisuudet pyritään määrittelemään ja kehittämään yhteistyössä 

kuntalaisten, palveluntuottajien, Kainuun kuntien sekä Kainuun soten kanssa. Pal-

velutarjottimelle kehitettävät palvelukokonaisuudet käsitellään erilaisissa työryh-

missä, kehittäjäasiakas- ja palveluntuottajatyöryhmässä, mikä tukee ajatusta Kai-

nuun soten palvelujen asiakaslähtöisyydestä. Kehittäjäasiakkaat tarjoavat palve-

lutuottajille tietoa asiakkaiden todellisista tarpeista. Samalla palveluntuottajat an-

tavat realistisia näkemyksiä kehittäjäasiakkaiden kehitysideoille. Esimerkiksi pal-

velukokonaisuudet pyritään nimeämään mahdollisimman käyttäjälähtöisesti, jotta 

palvelun käyttäjillä on selkeä ymmärrys mitä palvelu tarkoittaa ja mitä se sisältää. 

(Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2016c; Pääskylä 2016b.) 

Palvelukokonaisuuksia pyritään kokoamaan palvelutarjottimelle aina tarpeen vaa-

tiessa. Tällä hetkellä palvelutarjottimen palvelutarjonnasta löytyy erilaisia palveluja 

lapsiperheille, ikääntyneille, vammaisille, nuorille ja työikäisille. (Kainuun sosiaali- 

ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2016b.) Koska uuden palvelukokonaisuuden 

luominen pyritään pitämään mahdollisimman asiakaslähtöisenä ja prosessiin pyri-

tään osallistamaan sekä kuntalaisia että palveluntuottajia omien työryhmiensä 

kautta, vaatii prosessi hyvää valmistelua ja sitoutumista palvelutarjottimen henki-

lökunnalta sekä siihen osallistuvilta työryhmiltä. (Pääskylä 2016a.) 

Kehittäjäasiakastyöryhmät kootaan pääsääntöisesti vapaaehtoisista kuntalaisista, 

jotka kuuluvat luotavan palvelukokonaisuuden käyttäjäryhmään. Vapaaehtoiset 

kootaan lehtien ilmoitusten tai sähköisesti nettisivujen ja sähköpostin kautta. Sa-

moja menetelmiä käytetään myös palveluntuottaja -työryhmän kokoamiseen. Pal-
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veluntuottajien hektisen arjen sekä muiden heidän toimintaansa liittyvien tekijöi-

den vuoksi palveluntuottajatyöryhmää ei kuitenkaan aina saada kokoon. Vaikka 

työryhmää ei saada kokoon, palveluntuottajille pyritään tarjoamaan mahdollisuus 

osallistua ja vaikuttaa palvelukokonaisuuden muotoiluun läpi koko prosessin. Täl-

löin heidän vaikuttaminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä. 

(Pääskylä 2016a.) 

4.4  Palveluntuottajien rooli palvelutarjottimen toiminnassa 

Palveluntuottajien mukana olo, sitoutuminen ja aktiivinen osallistuminen ovat tär-

keitä tekijöitä Hyvinvoinnin palvelutarjottimen toiminnan kannalta. Jotta palvelutar-

jottimen palvelutarjonta on mahdollisimman laaja ja palvelutarjotin palvelisi kunta-

laisia mahdollisimman asiakaslähtöisesti, tarvitaan sitoutuneita palvelutuottaja -

käyttäjiä. Laaja palveluvalikoima erilaisten hyvinvointipalveluiden osalta kasvattaa 

kuntalaisten valinnan vapautta sekä tuo palvelut entistä lähemmäs heitä -helposti 

löydettäväksi, verrattavaksi, saatavaksi ja arvioitavaksi. (Pääskylä 2016a.) Tässä 

tutkimuksessa tullaan keskittymään Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palveluntuot-

tajien –käyttäjätasoon ja kehittämään palvelua sekä siihen liittyviä toimintoja hei-

dän näkökulmastaan.  

Tällä hetkellä palvelutarjottimelta löytyy 184 palveluntuottajan palvelut. Suurin osa 

rekisteröityneistä palvelutuottajista on lisännyt palvelunsa palvelutarjottimelle, 

mutta osa palveluntuottajista ei ole tätä tehnyt rekisteröitymisestään huolimatta. 

Pelkkä rekisteröityminen ja palveluiden tuominen palvelutarjottimelle eivät vielä 

riitä vaan palveluntuottajien tulisi olla aktiivisia ja päivittää tietojaan toiminnastaan 

sekä palveluistaan tarpeen vaatiessa ja erityisesti niiden muuttuessa, jotta palve-

lutarjotin toimisi odotetulla tavalla. (Pääskylä 2016a.) 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen henkilökunnan kanssa käydyissä keskusteluissa 

on noussut esille ajatuksia mahdollisista ongelmista ja haasteista, joita palvelun-

tuottajat kokevat palvelun käytössä tai sen osa toiminnoissa. Palvelun käyttöä voi-
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vat vaikeuttavaa muun muassa organisaation toimintakulttuurin muuttamiseen liit-

tyvät kysymykset, muutokseen sitoutumisen haasteet sekä palveluntuottajan pas-

siivisuus ja jatkuva tuen tarve palvelun käytön eri vaiheissa. Toisaalta palvelutar-

jottimen henkilökunta kokee, että palveluiden laadun mittaamisen käytännöt voivat 

olla este palveluiden tuomiselle palvelutarjottimelle. Palveluiden laatua tarkkail-

laan palvelulupauslistauksen avulla sekä palveluita voidaan arvioida julkisesti kun-

talaisten, palveluiden käyttäjien toimesta. Tällainen toiminta voi aiheuttaa negatii-

visia tunteita ja pelkoa palveluiden laadun riittämättömyydestä. Palvelutarjottimen 

henkilökunta toi esille, että palveluntuottajat voivat kohdata pelkoa siitä, etteivät 

he voi luvata palvelulupauksiin yhtä paljon kuin muut palveluntuottajat. Palvelun-

tuottajat eivät siis luota oman palvelunsa laatuun. Toisaalta voi myös olla, että 

pelko huonojen arvostelujen saamisesta on yksi ratkaiseva tekijä siihen miksi pal-

veluja ei ole tuotu palvelutarjottimelle rekisteröinnistä huolimatta. Koska Kainuun 

soten tavoitteena on saada palveluntuottajat entistä aktiivisemmin ja sitoutuneem-

min mukaan palvelutarjottimen käyttöön, on tärkeää selvittää mistä nämä mahdol-

liset ongelmat ja haasteet todellisuudessa johtuvat sekä kehittää palvelutarjotinta 

vastaamaan paremmin palveluntuottajien tarpeita. (Pääskylä 2016a.) 

4.5  Palvelukokonaisuuden luominen palvelutuottajan näkökulmasta 

Hyvinvoinnin palvelutarjotinta pyritään kehittämään jatkuvasti eteenpäin. Kehittä-

misen ja uusien palvelukokonaisuuksien luomisen kautta, palvelutarjotin toiminta-

ajatusta ja palvelutarjontaa pystytään kehittämään entistä laajemmaksi. Laaja pal-

velutarjonta mahdollistaa kuntalaisille palvelujen hakemisen entistä monipuoli-

semmin. Samalla yhä useammalle hyvinvointialan palveluntuottajille tarjoutuu 

mahdollisuus hyödyntää palvelutarjotinta veloituksettomana palvelujensa markki-

napaikkana. (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2016c.) 

Kaikki uudet palvelukokonaisuudet pyritään kehittämään yhteistyössä Kainuun so-

ten, kuntalaisten sekä palveluntuottajien kanssa. Tämä onnistuu hyödyntämällä 
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erilaisten kehittäjäasiakas- ja palveluntuottajatyöryhmien toimintaa palvelukoko-

naisuuksien luomisessa. Tällä hetkellä palvelukokonaisuuden luominen palvelun-

tuottajan näkökulmasta noudattaa seuraavaa polkua. Tämä tiivistetty kuvaus on 

koostettu laajemman ohjeistuksen pohjalta (LIITE 3). 

 

 

 

KUVIO 2. Palvelukokonaisuuden luominen (Pääskylä 2016a). 

4.5.1  Ennakkovalmistelut 

Kun päätös uuden palvelukokonaisuuden luomisesta on tehty ja se on hyväksytty 

Kainuun soten kehittämisjohtajan toimesta, voidaan aloittaa uuden palvelukoko-

naisuuden luomisen ennakkovalmistelut. Ennakkovalmistelujen tärkeimpänä teh-

tävänä on määrittää uuden palvelun pääluokka ja nimetä se. Nämä tekijät ohjaavat 

palvelun sijoittumista palvelutarjottimelle. Kun palvelun pääluokka on määritetty, 

1. 

Ennakko-
valmistelut

2. 
Suunnittelu

3. 
Palvelukokonaisuuden 

käyttöönotto
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täytyy määrittää palvelun asiakasryhmä. Asiakasryhmä tulee vaikuttamaan myö-

hemmin muun muassa palveluiden lopulliseen nimeämiseen, jotta palvelut olisi 

määritetty mahdollisemman asiakas- ja käyttäjälähtöisesti. 

Kun palvelun perusominaisuudet on määritelty, on aika määritellä kyseisen palve-

lun alueelliset palveluntuottajat. Alueellisten palveluntuottajien selvityksen jälkeen 

heihin otetaan yhteyttä sekä tarjotaan mahdollisuutta osallistua uuden palveluko-

konaisuuden kehittämistyöhön palvelutuottajatyöryhmän kehittäjäjäsenenä sekä 

mahdollisuutta rekisteröityä palvelutarjottimen käyttäjäksi tuomalla omat palve-

lunsa tarjottimelle palvelukokonaisuuden valmistuttua. 

Kun halukkaat palvelutuottajatyöryhmän jäsenet on saatu kokoon, kutsutaan hei-

dät perehdyttämiskokoukseen. Kokouksen tarkoituksena on käydä läpi ennakko-

valmisteluina tehtyjä valintoja ja päätöksiä sekä perehdyttää palveluntuottajat pro-

sessiin. Tavoitteena on kuulla kommentteja ja mielipiteitä ennakkovalmisteluista 

ja näin ollen saada heidät osallistettua prosessiin. Koska kaikki palveluntuottajat 

eivät todennäköisesti pääse henkilökohtaisesti osallistumaan työryhmän toimin-

taan, on heillä mahdollisuus osallistua kommentointiin esimerkiksi sähköpostin vä-

lityksellä. 

4.5.2  Suunnittelu 

Palvelutarjottimella olevia palveluja on kahta eri perustyyppiä: informatiiviset pal-

velut sekä vertailuun perustuvat palvelut. Informatiiviset palvelut tyytyvät anta-

maan linkin jollekin jo olemassa olevalle nettisivulle, kun taas vertailtavat palvelut 

ovat vertailtavissa muihin vastaaviin eri palvelutuottajan palveluihin. Vertailuun pe-

rustuvat palvelut vertaavat eri palveluntuottajien hintaa ja laatua. 

Tässä vaiheessa suunnittelua täytyy luoda palvelukuvaukset kullekin palvelulle. 

Tavoitteena on kiteyttää kunkin palvelun ydin lyhyesti kielellä, jonka jokainen asia-
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kas ymmärtää. Tässä vaiheessa on tärkeää ymmärtää kuntalainen –käyttäjäta-

soa, mutta myös pystyä luomaan lupaukset niin, että ne vastaavat palveluntuottaja 

–käyttäjätason palveluita. 

Palvelukuvauksien luomisen jälkeen palveluille laaditaan palvelulupauslista. Pal-

velulupauksista on olemassa valmis peruslista, jota sovelletaan kuhunkin palvelun 

pääluokkaan erikseen. Palvelulupauksia luodessa täytyy kartoittaa, onko palvelun 

pääluokassa jotain muodollisia laatutekijöitä, kuten rekisteröintipakko, laillistami-

nen, koulutusvaatimus tms. tai sisällöllisiä laatutekijöitä, jotka erottavat laaduk-

kaan palvelun tarjoajat vähemmän laadukkaista. 

Tämän suunnitteluosuuden jälkeen on aika kutsua jälleen kokoon palveluntuotta-

jatyöryhmä. Palveluntuottajatyöryhmän toisessa kokouksessa käsitellään palvelu-

jako, palvelukuvaukset sekä palvelulupauslistaus. Palvelutuottajilla on mahdolli-

suus kommentoida sekä antaa muutos- ja muokkausehdotuksia jokaiseen ele-

menttiin. Tarkoituksena on kehittää palvelukuvaukset ja –lupaukset käyttäjälähtöi-

seen muotoon. 

4.5.3  Palvelukokonaisuuden käyttöönotto 

Kun kaikki tarvittavat ennakkovalmistelut sekä suunnittelu on saatu päätökseen, 

voidaan uusi palvelukokonaisuus ottaa käyttöön. Käyttöönottoa varten suunnitel-

laan markkinointikampanja, jolla on kaksi eri kohderyhmää: palveluntuottaja -käyt-

täjätaso sekä kuntalainen –käyttäjätaso. Tärkeimpänä markkinoinnin menetel-

mänä toimii mediatilaisuus, jonka avulla on helppoa tavoittaa kohderyhmät. 

Markkinointikampanjan jälkeen tarkistetaan ennakkovalmistelujen yhteydessä 

tehtyä kartoitusta alueellisista palveluntuottajista. Listaa täydennetään ja palvelun-

tuottajiin otetaan yhteyttä pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä. Tarvittaessa 

palveluntuottajiin otetaan uudelleen yhteyttä puhelimitse. Tarkoituksena on muis-

tuttaa niitä palveluntuottajia, jotka eivät ole reagoineet asiaan sähköpostin perus-

teella. 
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Palvelutarjottimen henkilökunta tarjoaa tarvittaessa palveluntuottajille apua ja 

opastusta palvelutarjottimen käyttöön ja siihen, miten oman palvelutarjonnan jär-

jestelmään laittaminen tapahtuu. Tarvittaessa henkilökunta kiertää kannettavan 

tietokoneen kanssa niiden palveluntuottajien luona, jotka eivät edelleen ole rea-

goineet sähköpostiin tai puhelinsoittoihin. Myöhemmässäkin vaiheessa palvelun-

tuottajat voivat olla yhteyksissä ongelmien ja haasteiden suhteen palvelun käy-

tössä palvelutarjottimen henkilökuntaan. 
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5  TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

Tämä opinnäytetyö on toimintatutkimus. Toimintatutkimukselle tyypillisellä tavalla 

tämän tutkimuksen avulla pyritään vastaamaan käytännön toiminnassa havaittuun 

ongelmaan. Roolini tutkijana on ollut aktiivinen ja tarkoituksena on ollut tuottaa 

uutta tietoa ja ymmärrystä tutkittavasta ongelmasta sekä ennen kaikkea pyrkiä ke-

hittämään olemassa olevia käytäntöjä paremmiksi. Toimintatutkimus on tilantee-

seen sidottua, yhteistyötä vaativaa, osallistuvaa ja itseään tarkkailevaa toimintaa, 

minkä vuoksi se vaatii myös kaikkien mukana toimivien osapuolien sitoutumista 

tutkimukseen ja kehittämistyöhön. (Kuula 1999, 11,19; Metsämuuronen 2006, 

102.) 

5.1  Toimintatutkimus 

Toimintatutkimuksen tarkoituksena on saada aikaan jokin muutos, joka muuttaa 

asioita ja kehittää niitä entistä paremmiksi. Tällainen muutos edellyttää muutetta-

van ilmiön sekä siihen vaikuttavien tekijöiden tuntemista ja selvittämistä. Täytyy 

kuitenkin muistaa ettei toiminnan kehittäminen pääty tutkimuksen päätyttyä, vaan 

kehittyminen on jatkuva prosessi. Heikkinen, Huttunen & Moilanen (1999, 18) ko-

rostavatkin, että toimintatutkimuksessa tutkimustuloksena ei siis ole vain jokin 

tietty ja entistä parempi toimintatapa, vaan uudella tavalla ymmärretty prosessi. 

(Heikkinen, Huttunen & Moilanen 1999, 18; Kananen 2014, 12.) 

Prosessina toimintatutkimus on syklinen prosessi. Yhtä sykliä, joka pitää sisällään 

suunnittelun, toimeenpanon, havainnoin ja reflektoinnin, seuraa uusi sykli, joka jat-

kuu siitä, mihin edellinen sykli on päättynyt. Tällä tavoin toimintatutkimuksellinen 

prosessi muodostaa jatkuvuuden. Samalla prosessin tulisi olla joustava, sillä eri 

sykleissä ja niiden vaiheissa esille tulleita kokemuksia ja palautetta tulisi hyödyn-

tää prosessin kehittämisessä. Tämän seurauksena voikin olla, että laadullisessa 
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toimintatutkimuksessa tutkimusongelmaa ei välttämättä pystytä ilmaisemaan täs-

mällisesti, vaan se tulee täsmentymään tutkimuksen edetessä. Toisaalta tutkimus-

prosessi voi johtaa uusien, ennalta-arvaamattomien ongelmien ja haasteiden ha-

vaitsemiseen. (Heikkinen ym. 1999, 67-69; Kananen 2014, 12-13.) 

Tutkimuksen ensimmäisessä syklissä olen kerännyt ja syventänyt käyttäjäymmär-

rystä Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palveluntuottaja –käyttäjätasosta. Tutkimuk-

sen toisessa syklissä olen käyttänyt pohjana muodostamaani käyttäjäymmärrystä 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palvelutuottaja –käyttäjätasosta sekä hyödyntänyt 

sitä palvelutarjottimen kehittämisen suunnittelussa palvelutuottaja -käyttäjätason 

näkökulmasta. Kehittämisen menetelmänä olen käyttänyt palvelumuotoilulle omi-

naista, käyttäjät huomioivaa ja osallistavaa yhteissuunnittelun menetelmää. 

Toimintatutkimus valikoitui tutkimukseni lähestymistavaksi, sillä tarkoituksenani on 

tutkia toimeksiantajani havaitsemia ongelmia ja haasteita Hyvinvoinnin palvelutar-

jotin -palvelun toiminnassa sekä käytössä. Keskustelut toimeksiantajani kanssa 

sekä perehtyminen palvelutarjottimen toimintaan ovat antaneet minulle esiymmär-

rystä tutkimuksen ja kehittämistyön taustoista ja tarpeista. Tulen keräämään ja 

luomaan uutta tietoa ja ymmärrystä palvelutarjottimen toiminnasta käyttäjälähtöi-

syyden näkökulmasta. 

Tämä opinnäytetyö on laadullinen toimintatutkimus. Laadullinen tutkimus on tutki-

muksen lähestymistapa, jonka avulla pyritään kuvaamaan todellista elämää ja sen 

toimintoja mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.  Sen vuoksi ihmiset ovat laadulli-

sessa tutkimuksessa tärkeä tutkimuksen kohde ja tiedonkeruunväline. (Hirsjärvi 

ym. 2007, 160.)  

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan jotakin ilmiötä tai ymmärtämään 

tiettyä toimintaa. Sen vuoksi on tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa kerätään tietävät 

tutkittavasta ilmiötä ja toiminnasta mahdollisimman paljon. Tutkimuksen kannalta 

onkin merkittävää, että tutkittavat henkilöt valitaan harkitusti ja tarkoituksen mu-

kaisesti. Myös sillä kuinka suurelta joukolta tietoa kerätään, on merkitystä tutki-

muksen tieteellisyyden kannalta. Määrän sijaan laadullisessa tutkimuksessa tulisi 
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keskittyä laatuun ja kootun aineiston tulkinnan kestävyyteen ja syvyyteen. (Tuomi 

ym. 2013, 85-86.) 

Toimintatutkimukselle ominaisin tavoin tutkimus on ollut vuorovaikutteinen, yhteis-

työtä vaativa, osallistava prosessi. Olen osallistanut tutkimuksen kohdejoukon, 

Hyvinvoinnin palvelutarjotinta käyttävät Kainuun alueella toimivat eri hyvinvointi-

palveluita tuottavat palveluntuottajat sekä Hyvinvoinnin palvelutarjottimen hallin-

nasta ja toiminnasta vastaavan henkilökunnan prosessiin sen alusta alkaen. 

Koska tarkoituksenani on ollut ymmärtää laadullisen tutkimuksen edellytyksin tut-

kittavaa ilmiötä ja sen kohdejoukkoa Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palveluntuot-

taja –käyttäjätasoa mahdollisimman syvällisesti, on tutkimuksen kohdejoukko ollut 

tärkeä osa tätä tutkimusta ja tiedonkeruuta. 

Heikkinen (2015, 204) toteaa, ettei toimintatutkimus ole varsinainen tutkimusme-

netelmä. Se tulisi nähdä pikemminkin tutkimuksen lähestymistapana, jossa yhdis-

tyvät käytännön kehittämistyö sekä tutkimus. Koska toiminnallisuus, yhteistyö 

sekä osallisuus ovat tämän tutkimuksen kantavia teemoja, tutkimuksessa on so-

vellettu palvelumuotoilun menetelmiä. Kuviossa 3 havainnollistan tämän tutkimuk-

sen lähestymistapaa, käytettävä menetelmiä sekä sitä, kuinka tutkimus on eden-

nyt. Luvussa 6 kuvaan tarkemmin kuinka palvelumuotoilun menetelmiä sovelle-

taan tässä opinnäytetyössä. 
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KUVIO 3. Tutkimuksen lähestymistapa, menetelmät ja eteneminen. 

5.2  Tarkoitus ja tavoitteet 

Jokaisella tutkimuksella on aina jokin tarkoitus, joka ohjaa tutkimuksen tutkimus-

strategisia valintoja (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 133). Tämän opinnäyte-

työn tarkoituksena on kehittää Kainuun soten ylläpitämää ja hallinnoimaa Hyvin-

voinnin palvelutarjotin -palvelua käyttäjälähtöisesti. Tässä tutkimuksessa käyttäjä-

lähtöinen kehittäminen tarkoittaa Hyvinvoinnin palvelutarjotinta käyttävien Kai-

nuun alueella toimivien eri hyvinvointialojen palveluntuottajien ymmärtämistä ja 

heidän tarpeidensa huomioimista. Tarkoituksena on kehittää Hyvinvoinnin palve-

lutarjotinta vastaamaan palveluntuottajien tarpeita, saada heidät sitoutumaan pal-

velun käyttöön sekä käyttämään palvelua aktiivisemmin. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millä tavoin Hyvinvoinnin palvelutarjotinta tu-

lee kehittää, jotta se herättää mielenkiintoa, saa sitoutumaan ja käyttämään pal-

velua aktiivisemmin palveluntuottaja-käyttäjätasolla. Tavoitteena on selvittää pal-

velun käytön ongelmia ja haasteita, jotka heikentävät palvelunkäyttöä palvelun-

tuottajien näkökulmasta. Tutkimustulosten pohjalta tavoitteena on kehittää Hyvin-

voinnin palvelutarjotinta vastaamaan paremmin palveluntuottajan-käyttäjätason 

tarpeisiin sekä saada heidät sitoutumaan ja käyttämään palvelua aktiivisemmin. 

Tutkimuksessa ja kehittämistyössä käytettävien vuorovaikutteisten ja osallistavien 

menetelmien kautta tavoitteena on huomioida palveluntuottaja-käyttäjätaso en-

tistä paremmin sekä osoittaa mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua palvelun toimin-

taan ja kehittämiseen.  

5.3  Tutkimusongelma 

Opinnäytetyössä, kuten kaikissa tieteellisissä töissä, täytyy olla tutkimusongelma, 

jota tutkimuksen kautta pyritään ymmärtämään ja ratkaisemaan. Sen määrittely ja 
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rajaaminen on tärkeää, sillä se ohjaa koko tutkimusprosessia. Tutkimusongelman 

määrittelyn taustalla ovat tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet, ja siksi se onkin kuin 

tutkimuksen oma visio, jota kohti tutkimus etenee. (Kananen 2015, 45-46.) 

Palveluntuottajat ovat keskeisessä roolissa Hyvinvoinnin palvelutarjottimen toi-

minnassa ja siksi heidän tarpeisiinsa vastaaminen, palvelun käyttöön sitouttami-

nen sekä aktiiviseen palvelunkäyttöön kannustaminen ja palvelun käytön tukemi-

nen ovat tärkeitä elementtejä Hyvinvoinnin palvelutarjottimen käyttäjälähtöisyyden 

kehittämisessä molemmilla palvelun käyttäjätasoilla; kuntalainen- ja palveluntuot-

taja-tasolla. Palveluntuottajien tarpeiden huomioiminen sekä palvelun käytössä 

koettuihin ongelmiin ja haasteisiin puuttuminen ja niiden poistaminen tukevat pal-

velutarjottimen toimintaa. Se tarjoaa kainuulaisille palveluntuottajille mahdollisuu-

den olla mukana palvelutarjottimen toiminnassa sekä mahdollistaa yhä monipuo-

lisemmin hyvinvointipalvelujen tuomisen palvelutarjottimen palvelualustalle. Näin 

ollen tällainen toiminta luo edellytykset laajalle hyvinvointipalveluvalikoimalle. 

Laaja palveluvalikoima erilaisten hyvinvointipalveluiden osalta kasvattaa kuntata-

son käyttäjien valinnan vapautta sekä tuo eri hyvinvointipalvelut entistä lähemmäs 

kuntalaisia. Palvelut ovat helposti löydettävissä, verrattavissa, saatavissa ja arvi-

oitavissa. Toisaalta laaja palveluvalikoima tarjoaa palveluntuottajille mahdollisuu-

den markkinoida palveluitaan, tuoda esille omia vahvuuksiaan ja kilpailutekijöitään 

sekä näin ollen erottua muiden samankaltaisten palveluntuottajien joukosta. 

Tämän opinnäytetyön tutkimustehtävänä on selvittää millä tavoin Hyvinvoinnin 

palvelutarjotinta täytyy kehittää, jotta se palvelee palveluntuottaja-käyttäjätason 

tarpeita paremmin. Ongelman ratkaisemiseksi täytyy löytää ratkaisu tutkimusky-

symyksiin. 

1. Minkälaisia tarpeita palveluntuottajilla on palvelua kohtaan? 

2. Millä tavoin palvelua tällä hetkellä käytetään? 

3. Minkälaisia mahdollisia ongelmia ja haasteita palveluntuottajat ovat koh-

danneet palvelun käytössä? 
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6  PALVELUMUOTOILUN MENETELMÄT OSANA TÄTÄ OPINNÄYTETYÖTÄ 

Tämä tutkimus on toimintatutkimus, jonka tutkimusmenetelmänä käytetään palve-

lumuotoilun menetelmiä. Menetelmiä on sovellettu tälle tutkimukselle ja palvelun 

kehittämisen prosessille ominaisin tavoin. Toimintatutkimukselle tyypillisellä ta-

valla tässä tutkimus on koostunut toisiinsa sidoksissa olevista toiminnan sykleistä 

(Heikkinen ym. 1999, 67-69; Kananen 2014, 12-13).  

Tässä tutkimuksessa on kaksi toiminnan sykliä. Ensimmäisen syklin eli tiedon ke-

ruun ja toisen syklin eli yhteissuunnittelun pohjalta syntyneet kehitysideat on työs-

tetty yhteen. Niiden pohjalta tullaan kehittämään käyttäjälähtöisempi palvelupolku 

uuden palvelukokonaisuuden luomiseksi palveluntuottaja –käyttäjätason näkökul-

masta. Tätä uutta palvelupolkua tullaan testaamaan käytännössä uuden palvelu-

kokonaisuuden luomisessa palvelutarjottimelle lähitulevaisuudessa. Oma roolini 

tutkijana tässä prosessi rajoittuu näihin toimenpiteisiin. Palvelun mallinnus, arvi-

ointi sekä sen jatkokehittäminen tulevat olemaan tämän tutkimuksen jatkotutki-

musaiheita.  

6.1  Käyttäjäymmärryksen luominen haastattelun avulla 

Palvelun käyttäjiä voidaan tutkia monin eri tavoin. Yksi menetelmä käyttäjäymmär-

ryksen kasvattamiseen on muotoiluetnografinen menetelmä. Tämän menetelmän 

avulla palvelun kehittäjä, muotoilija, asettuu palvelun loppukäyttäjän rooliin tai ryh-

tyy loppukäyttäjäksi vuorovaikutuksessa toisen käyttäjän kanssa hankkiakseen 

käyttäjätietoa ja luodakseen käyttäjäymmärrystä. Tällä tavoin muotoilija saa käyt-

täjätietoa palvelusta sekä laajentaa käsityksiä siitä, miksi käyttäjät tekevät ja toi-

mivat tietyllä tavalla ja mikä on tämän merkitys palvelun kokemisessa. Erityisen 

hyvin tämä menetelmä sopii palvelujen muotoiluun, sillä sen avulla saadaan yksi-

tyiskohtaista ja syvällistä ymmärrystä käyttäjistä, heidän toiminnastaan ja olosuh-

teista, joissa palvelu on merkityksellinen käyttäjälle. (Miettinen 2011, 64, 71.) 
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Haastattelu on yksi tyypillinen etnografinen havainnointikeino. (Tuulaniemi 2011, 

147.) Se on joustava tiedonkeruumenetelmä, minkä vuoksi se soveltuu hyvin laa-

dullisen tutkimusaineiston hankintaan. Haastattelun aikana haastattelija sekä 

haastateltava ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Haastattelija 

pystyy reagoimaan haastateltavan toimintaan esimerkiksi toistamalla kysymyk-

sen, korjaamalla väärinkäsityksiä sekä havainnoimalla kuinka haastateltava rea-

goi kysymyksiin ja kuinka hän niihin vastaa. Haastattelun avulla voidaan tutkia ja 

kerätä tietoa myös aroista aiheista sekä syventää tietoa mahdollisilla lisäkysymyk-

sillä. (Hirsjärvi ym. 2007, 199-201; Tuomi ym. 2013, 73.) 

Tässä tutkimuksessa käytetty haastattelun muoto on ollut puolistrukturoitua haas-

tattelua, sillä puolistrukturoidussa haastattelussa pystytään etenemään tiettyjen 

keskeisten ja etukäteen valittujen teemojen ja kysymysten mukaisesti. Nämä etu-

käteen valitut teemat ja sitä tarkentavat kysymykset auttavat haastattelijaa löytä-

mään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen ongelman sekä tutkimustehtävien 

vaatimalla tavalla. Haastattelun aikana haastattelijalla on kuitenkin mahdollisuus 

reagoida ja elää haastattelutilanteen mukana. Esimerkiksi kysymyksiä ei välttä-

mättä tarvitse esittää tietyssä järjestyksessä eikä haastattelijan tarvitse pohtia pi-

tääkö sanamuotojen olla samat jokaisessa haastattelussa. (Tuomi ym. 2013, 75.) 

Tunnetuin puolistrukturoitu haastattelumuoto on teemahaastattelu (Ruusuvuori & 

Tiittula 2005, 11). Teemahaastattelu sopii käytettäväksi haastattelutilanteissa, 

joissa tarkoituksena on selvittää heikosti tiedostettuja asioita, kuten arvostuksia, 

ihanteita tai perusteluja. Haastattelu etenee ennalta valituiden teemojen mukai-

sesti, mutta kysymysten muotoa tai esittämisjärjestystä ei ole tarkasti määritelty. 

(Metsämuuronen 2006, 115.)  

Tämä haastattelu muoto sopii hyvin tähän tutkimukseen ja käyttäjäymmärryksen 

luomiseen erityisesti sen joustavan luonteen vuoksi. Haastatteluissa pyrittiin aset-

tumaan palvelun loppukäyttäjän rooliin ja käymään yhdessä läpi palvelun käytön 

haasteita ja ongelmia haastateltavan palveluntuottaja –käyttäjän kanssa. Haastat-

telua ohjasivat ennakkoon määritellyt teemat sekä jokaiseen teemaan liittyvät oh-
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jaavat kysymykset, joiden tarkoituksena oli ohjailla keskustelua haluttuun aihee-

seen. Koska mukana on taustoiltaan erilaisia, palvelua aktiivisesti käyttäviä ja ei-

aktiivisesti käyttäviä palveluntuottaja –käyttäjiä, muokattiin haastattelun sisältöjä 

jokaisen haastateltavan mukaan tämän ominaisuuden mukaisesti.  

6.1.1  Käytännön toteutus 

Haastattelun toteuttaminen vaatii tarkkaa suunnittelua. Kun tutkimuksen tavoitteet 

on määritelty ja tutkimusongelmat ovat selvillä, voidaan valita haastattelussa käy-

tettävä tiedonkeruumenetelmä. Tiedonkeruumenetelmiin perehtymisen ja käytet-

tävän menetelmän valinnan jälkeen voidaan alkaa suunnittelemaan haastatteluti-

lanteen käytännön toteutusta. Toteutuksen suunnittelun jälkeen on tärkeää pohtia 

ja suunnitella mitä haastattelun suorittamisen jälkeen tapahtuu. Kuinka kerättyä 

aineistoa analysoidaan ja kuinka siitä kootaan yhteen analyysin pohjalta muodos-

tuneet johtopäätökset ja ratkaisut. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 39-40.) 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan jotakin ilmiötä tai ymmärtämään 

tiettyä toimintaa. Sen vuoksi on tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa kerätään tietävät 

tutkittavasta ilmiötä ja toiminnasta mahdollisimman paljon. Tutkimuksen kannalta 

onkin merkittävää, että tutkittavat henkilöt valitaan harkitusti ja tarkoituksen mu-

kaisesti. Myös sillä kuinka suurelta joukolta tietoa kerätään, on merkitystä tutki-

muksen tieteellisyyden kannalta. Määrän sijaan laadullisessa tutkimuksessa tulisi 

kuitenkin keskittyä laatuun ja kootun aineiston tulkinnan kestävyyteen ja syvyy-

teen. (Tuomi ym. 2013, 85-86.) 

Haastatteluun valitut palveluntuottajat on valittu sattumanvaraisesti hyödyntäen 

satunnaisotantaa kaikista palvelun käyttäjiksi rekisteröityneiden palveluntuotta-

jista. Tutkimusongelman kannalta on olennaista, että haastatteluun osallistuvat 

palveluntuottajat edustavat mahdollisimman hyvin kohdejoukkoa. Alkuperäisen 

tutkimussuunnitelman mukaan tarkoituksena oli suorittaa haastattelut kuudelle 

palveluntuottaja –käyttäjätason edustajalle. Tässä otoksessa piti olla mukana pal-

veluntuottajia, jotka ovat rekisteröityneet ja vieneet palvelunsa palvelutarjottimelle 
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sekä palveluntuottajia, jotka eivät ole vieneet palvelujaan palvelutarjottimelle re-

kisteröitymisestä huolimatta. Tällä tavoin pyritään löytämään mahdollisimman 

laaja-alaista tietoa palvelun käytön ongelmista ja haasteista, jotka ovat tutkimuk-

sen onnistumisen kannalta olennaisia. Tutkimuksen edetessä haasteeksi nousi 

palveluntuottajien aktivointi ja heidän kiinnostuksensa tutkimukseen osallistumi-

seen. Tutkimuksen edetessä haastateltavien määrä puolittui. Mukana otoksessa 

on kolme palveluntuottajaa, jotka ovat vieneet palvelunsa palvelutarjottimelle. 

Ennen haastattelujen käytännön toteutusta täytyi tehdä muutamia päätöksiä sekä 

suunnitella haastattelujen ajankohta, paikka, kesto ja välineistö, sillä nämä kaikki 

tekijät vaikuttavat haastattelun onnistumiseen (Hirsjärvi ym. 1991, 60; Syrjälä, 

Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995, 87). Haastattelut toteutettiin haastateltavien ai-

kataulut huomioiden. Koska usean palveluntuottajan arki on hektistä, pyrittiin 

haastattelut pitämään tiiviinä kokonaisuutena. Koska haastattelun onnistumisen 

kannalta on tärkeää, että haastattelija saa hyvän kontaktin haastateltavaan, haas-

tattelupaikaksi valittiin aina rauhallinen ja haastateltavalle tuttu, turvallinen ympä-

ristö (Hirsjärvi ym. 1991, 61). Tämän vuoksi haastattelut suoritettiin haastateltaville 

tutussa ympäristössä, heidän omissa toimipisteissään. Tällä tavoin haastatteluun 

osallistuminen oli tutkimukseen osallistuville palveluntuottajille mahdollisimman 

helppoa ja vaivatonta. 

Nauhoitin jokaisen tekemäni haastattelun, sillä haastattelutilanteen nauhoitus an-

taa mahdollisuuden palata takaisin haastattelutilanteeseen toimien muistiapuna ja 

helpottaen tulkintoja tekemistä. Haastattelutilanteessa pyrin olemaan läsnä ja ha-

vainnoimaan haastattelutilannetta. Sen vuoksi ei välttämättä pystynyt huomaa-

maan kaikkea olennaista ja myöhempi nauhoituksen kuuntelu toikin esille uusia 

näkökulmia analyysia tehdessä. Haastattelusta voi löytyä uusia sävyjä ja ulottu-

vuuksia, kuten epäröintiä vastauksen antamisessa tai äänen sävyn vaihtelut, joilla 

voi olla suurtakin merkitystä analyysin kannalta. Haastattelun nauhoittaminen an-

taa siis mahdollisuuden raportoida ja analysoida haastattelua paremmin. (Ruusu-

vuori ym. 2005, 14-15.) 



44 

 

Haastattelujen suorittamisen jälkeen aineisto on siirretty eli litteroitu kirjoitettuun 

muotoon. Litterointi helpottaa aineiston analysointia ja auttaa tutkimuksen kan-

nalta tärkeiden yksityiskohtien havaitsemista. Litteroinnin tarkkuus riippuu tutki-

muksen laadusta, sen tutkimuskysymyksistä ja käytetystä tutkimusmetodista. Lit-

terointiin voidaan esimerkiksi merkitä haastateltavan äänenvoimakkuutta, paino-

tukset, tauot ja intonaatiot. Niillä voi olla vaikutusta aineiston analyysin kannalta. 

(Ruusuvuori ym. 2005, 16.) Olen pyrkinyt pitämään litteroinnin tarkkana esimer-

kiksi kirjoittamalla auki myös haastateltavan painotukset ja tauot, jotta aineisto py-

syy mahdollisimman syvänä ja laadukkaana. 

Haastattelun suorittamiseen liittyy myös erilaisia eettisiä kysymyksiä. Tällaisia ky-

symyksiä ovat muun muassa haastateltavien anonyymisyys sekä haastattelussa 

esille tulleiden tietojen käyttö. (Ruusuvuori ym. 2005, 17.) Jo ottaessani yhteyttä 

haastateltaviin pidin huolen siitä, että haastateltavat tietävät mistä tutkimuksessani 

on kyse ja mihin tarkoitukseen tulen tutkimusaineistoa keräämään. Palveluntuot-

tajien kanssa kommunikoidessa olen myös korostanut haastatteluun osallistumi-

sen vapaaehtoisuutta, mutta myös tuonut esille niitä mahdollisia hyötyjä ja muu-

toksia, joita tutkimus voi tuoda palvelutarjottimen toimintaan ja käyttöön. Nauhoi-

tuksien litteroinnin ja analysoinnin jälkeen olen tuhonnut kaiken alkuperäisen 

haastattelumateriaalin. 

Tutkimuksen edetessä olen pitänyt huolen siitä, ettei yhdenkään haastateltavan 

organisaation tietoja, taustoja tai ajatuksia tulla esittelemään heidän omalla nimel-

lään tai viittauksilla. Tällä tavoin heidän anonyymiys on turvattu. Haastatteluun 

suostumisen jälkeen olemme tehneet jokaisen tutkimukseen osallistuvan palve-

luntuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen, haastattelusuostumuksen. Haastatte-

lusuostumus sisältää tietoa tutkimuksesta sekä haastatteluaineiston käytöstä. Se 

sisältää myös yhteystietoni, jolloin haastateltavat organisaatiot voivat olla minuun 

yhteydessä mikäli heillä ilmenee jotain kysyttävää tutkimustoiminnasta. Malli kir-

jallisesta suostumuksesta haastatteluun ja tietojen käyttämiseen löytyy liitteistä 

(LIITE 4). 



45 

 

6.1.2  Haastattelun teemat ja ohjaavat kysymykset 

Haastattelun kulkua varten valittiin teemoja, jotka ovat ohjanneet haastattelua ja 

sen sisältöjä. Teemat on valittu tällä hetkellä käytössä olevan palvelukokonaisuu-

den luomisen osa-alueiden pohjalta. Nämä osa-alueet ovat ennakkovalmistelut, 

suunnittelu ja käyttöönotto (KUVIO 2).  Näihin osa-alueisiin perehdytään tarkem-

min kohdassa 4.5. Näiden osa-alueiden pohjalta on pyritty luomaan kokonaisku-

vaa siitä, miten palveluntuottajat ymmärtävät ja kokevat palvelun sekä minkälaisia 

käyttäjäkokemuksia heillä on palvelun käytöstä ja toiminnasta sen eri vaiheissa.  

Teemat ovat keskustelua ohjaavia aiheita, mutta haluan antaa myös haastatelta-

valle mahdollisuuden vaikuttaa haastattelun kulkuun. Olen halunnut antaa haas-

tateltavalle mahdollisuuden tuoda esille omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan va-

paasti ja korostaa niitä asioita, jotka hänen mielestään ovat palvelun toiminnoissa 

olennaisia ja tärkeitä. Kaikkien haastateltavien kanssa on käyty läpi samat teemat, 

mutta asioiden painotus riippuu haastateltavasta ja heidän taustastaan. 

Seuraavassa esitellään haastattelun teemat ja teemojen sisäiset ohjaavat kysy-

mykset. Kysymykset on pyritty muotoilemaan sellaiseen muotoon, että niihin vas-

taaminen vaatii kokonaisia lauseita ja haastateltavan omien kokemuksien pohdin-

taa. Haastattelun runko löytyy liitteestä 5. 

Ennakkovalmistelut, palvelun perustiedot -teeman tarkoituksena oli selvittää, että 

minkälainen ymmärrys palveluntuottajalla on palvelun toiminnan tarkoituksesta ja 

tavoitteista. Samalla oli mahdollisuus korjata palveluntuottajien virheellisiä käsityk-

siä ja täydentää heidän tietämystään palvelusta. Tavoitteena oli selvittää vastaako 

palvelu heidän odotuksiinsa ja tarpeisiinsa. Tavoitteena oli myös selvittää millä 

tavoin palvelun toimintaa on tehty heille tutuksi, miten heihin on otettu yhteyttä ja 

millaiseksi tämä toiminta on koettu. 

Palvelukokonaisuuden suunnittelu -teeman tarkoituksena oli selvittää onko palve-

luntuottajalla tietoa mahdollisuudesta osallistua palvelukokonaisuuksien suunnit-
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teluun ja palvelutarjottimen kehittämiseen. Teemaan johdatellaan kertomalla lyhy-

esti kuinka uusi palvelukokonaisuus luodaan palvelutarjottimelle. Jos palveluntuot-

taja on ollut mukana kehittämistoiminnassa, tarkoituksena oli kartoittaa heidän ko-

kemuksiaan tästä toiminnasta. Tavoitteena oli saada selville kuinka palvelukoko-

naisuuden suunnitteluprosessi koetaan ja kuinka tärkeänä osallistumista kehittä-

miseen pidetään. 

Palvelukokonaisuuden käyttöönotto -teema käsiteltiin käytännönläheisesti yh-

dessä palveluntuottajan kanssa käymällä palvelun toimintoja läpi. Läpi käytiin pal-

velujen etsiminen (peruskäyttö), rekisteröityminen, omien palveluiden vienti palve-

luun sekä niiden päivittäminen. Ongelmien ja haasteiden kohdalla pysähdyttiin ja 

käytiin läpi mistä ongelma johtuu ja kuinka sen voi ratkaista. Tarkoituksena oli kar-

toittaa ja havainnoida miten palveluntuottaja kokee palvelunkäytön ja keskittyä on-

gelmiin ja haasteisiin, joita palvelun käytössä koetaan. Palvelun käyttöön rekiste-

röityessä palveluntuottaja lupautuu palvelulupauksiinsa ja siihen, että heidän pal-

veluitaan arvioidaan julkisesti palveluiden käyttäjien toimesta. Yksi olennaisim-

masta asioista oli keskustella kuinka he tämän kokevat ja minkälaisia ajatuksia se 

herättää. 

6.1.3  Haastatteluaineiston analysointi 

Käyttäjäymmärryksen tutkimuksen seurauksena on usein paljon erimuodossa ole-

vaa tietoa. Tästä tiedosta on tarkoitus löytää kohderyhmälle merkityksellisiä asioita 

sekä analysoida ja tulkita aineistoa. (Tuulaniemi 2011, 153-154.) Haastatteluilla 

keräämäni tutkimusaineistoa olen analysoinut perinteisellä laadullisen tutkimuk-

sen analysointimenetelmällä, sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysin kautta 

pystyin analysoimaan kerättyä tietoa systemaattisesti ja objektiivisesti. Menetel-

män tavoitteena on saada kuvaus tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman tiiviissä 

ja yleisessä muodossa. (Tuomi ym. 2013, 103.) 
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Olen tehnyt analyysin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tässä menetel-

mässä on teoreettisia kytkentöjä. Teoria on apuna analyysin etenemisessä ohja-

ten ja auttaen sitä. Analyysissa olen pyrkinyt yhdistämään aikaisempaa tietoa ja 

teoriaa sekä keräämääni aineistoa. Näiden osien yhdistelyn lopputuloksena onkin 

syntynyt uutta ymmärrystä tutkittavasta aiheesta, joka pohjautuu kuitenkin aikai-

sempaan tietoon ja teoriaan. (Tuomi ym. 2013, 96-97.) Tutkimustulokset ovat toi-

mineet pohjana yhteissuunnittelulle ja niiden tarkempaa sisältöä pohdin luvussa 

7.1. 

6.2  Yhteissuunnittelu 

Yhteissuunnittelu on paljon muutakin kuin pelkkä yksinkertainen tilaisuus, jossa 

käyttäjät antavat palautetta, kommentoivat ja ideoivat uusia ratkaisuja kehitettä-

vään palveluun. Se on tilaisuus, jolla on selkeä tavoite. Tyypillisesti siihen kuuluu 

tilaisuuden ja sen tavoitteiden esittely, lämmittelyä ja virittäytymistä aiheeseen, yh-

teissuunnittelu, ryhmien esitykset sekä loppukeskustelu. Parhaimmillaan yhteis-

suunnittelun avulla on mahdollisuus löytää uusia kiinnostavia toimintatapoja ja ide-

oita palvelun kehityksen taustaksi. (Miettinen 2011, 81-82.) 

Tutkimuksen toisen syklin yhteissuunnittelun tavoitteena oli löytää ja ideoida käyt-

täjälähtöisiä ratkaisuja tämän hetkisiin ongelmiin ja haasteisiin, joita palveluntuot-

taja –käyttäjät kohtaavat palvelutarjottimen käytössä. Yhteissuunnittelutilaisuus pi-

dettiin Kajaanissa kaupungintalolla Kainuun soten hallinnoimassa tilassa ja tilai-

suuteen kutsuttiin eri alojen palveluntuottajia edustamaan palvelun käyttäjiä sekä 

palvelutarjottimen henkilökunta edustamaan palvelua hallinnoimaa ja tuottavaa or-

ganisaatiota. Koska tilaisuuden tavoitteena oli löytää mahdollisimman käyttökel-

poisia kehitysideoita palvelun käytön parantamiseksi, koin tärkeäksi saada kokoon 

asiasta kiinnostuneen heterogeeninen tiimin, jolloin ideointi olisi mahdollisimman 

rikasta ja monipuolista. Sen vuoksi yhteissuunnitteluun kutsuttavat palveluntuotta-

jat valittiin harkinnanvaraisesti. Kutsut lähetettiin yhteensä 30 kajaanilaiselle aktii-

viselle palvelutuottajalle. Koska tilaisuus järjestettiin Kajaanin kaupungintalolla, 
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otettiin mukaan kutsuttuihin vain kajaanilaisia palveluntuottajia, jotta pystyin pitä-

mään osallistumisen mahdollisimman vaivattomana ja minimoimaan esimerkiksi 

liian pitkän välimatkan vuoksi estyneet osallistumiset. 

Tarkasta suunnittelusta ja esteiden minimoimisesta huolimatta, yksikään kutsu-

tuista palveluntuottajista ei päässyt paikalle tilaisuuteen. Osa palveluntuottajista 

oli estynyt kyseisenä ajankohtana ja osaa palveluntuottajista ei tavoitettu ollen-

kaan. Tämän vuoksi yhteissuunnittelutilaisuuden luonne muuttui. Yhteissuunnitte-

lutilaisuus pidettiin palvelutarjottimen henkilökunnalle. Tilaisuuden tarkoituksena 

oli käydä läpi haastattelun tuloksia sekä pohtia niiden ohjaamana palvelutarjotti-

men tulevaisuutta toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Tavoitteena oli pohtia 

kuinka Hyvinvoinnin palvelutarjotinta tulisi kehittää, jotta se pystyy palvelemaan 

palveluntuottaja-käyttäjätasoa paremmin. Tilaisuudessa hyödynnettiin pohdinnan 

apuvälineenä SWOT-analyysia. 

SWOT-analyysi on työkalu, jonka avulla pystytään tarkastelemaan yrityksen stra-

tegista asemaa vertailemalla yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia kilpailuympäris-

tön luomiin uhkiin sekä mahdollisuuksiin. SWOT (Strengths, Weaknesses, Oppo-

tunities, Threats) koostuu nimensä mukaisesta osa-alueista S vahvuudet, W heik-

koudet, O mahdollisuudet ja T uhkat. Vahvuudet sekä heikkoudet ovat yrityksen 

tässä ja nyt käsillä olevia, yrityksen sisäisiä tekijöitä, kun taas mahdollisuuksilla ja 

uhkilla käsitetään liiketoimintaympäristön teemoja, jotka sijoittuvat tulevaisuuteen. 

SWOT-analyysin tarkoituksena on tuottaa selkeä kokonaiskuva yrityksen tilan-

teesta ja antaa tukea yrityksen strategisille valinnoille. Se tuottaa ensin analyysin 

ja analyysin jälkeen valintoja sekä toimintasuunnitelmia. (Vuorinen 2014, 88-89.) 
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KUVIO 4. SWOT-analyysi yhteissuunnittelun menetelmänä. 

On suositeltavaa, että ennen SWOT-analyysin tekoa tehdään pienempiä analyy-

sejä esimerkiksi yrityksen toimintaympäristöstä ja toimialasta, jotta analyysi toimii 

yhteen vetävänä työkaluna toiminnan kehittämisen suunnittelussa ja pystyy anta-

maan mahdollisimman totuudenmukaista sisältöä (Vuorinen 2014, 94). Yhteis-

suunnittelun pohjana toimi tutkimuksen ensimmäisessä syklissä tehdyt haastatte-

lut sekä niiden kautta muotoutunut käyttäjäymmärrys. Tämä vuoksi koin, että 

SWOT-analyysi soveltui hyvin yhteissuunnittelutilaisuudessa käytettäväksi mene-

telmäksi. Yhteissuunnittelutilaisuuden sisältöä esitellään ja pohditaan tarkemmin 

luvussa 7.2. 

Vahvuudet Heikkoudet

Mahdollisuudet Uhat

SWOT
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7  TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä tutkimuksessa on ollut kaksi toistaan seuraavaa toiminnan sykliä. Ensim-

mäisen syklin tarkoituksena on ollut haastattelujen kautta luoda ymmärrystä Hy-

vinvoinnin palvelutarjottimen palveluntuottaja-käyttäjätason tarpeista ja vastata 

tutkimuskysymyksiin minkälaisia tarpeita palveluntuottajilla palvelua kohtaan on, 

millä tavoin palvelua tällä hetkellä käytetään ja minkälaisia mahdollisia ongelmia 

ja haasteita palveluntuottajat ovat kohdanneet palvelun käytössä. Haastattelujen 

pohjalta luodun ymmärryksen kautta tutkimuksen toisen syklin tarkoituksena on 

ollut löytää konkreettisia tapoja kehittää palvelutarjotinta eteenpäin, jotta se palve-

lisi palveluntuottaja-käyttäjätasoa paremmin. Seuraavassa esitellään tutkimuksen 

etenemistä ja analysoidaan tutkimustuloksia. 

7.1  Haastatteluaineiston analysointi 

Aloitin haastatteluaineiston analyysin haastattelujen kuuntelemisella ja litteroin-

nilla. Nauhoitettua haastatteluaineistoa oli yhteensä 1,5 tuntia. Litteroin eli kirjoitin 

auki kaiken materiaalin. Auki kirjoitettuna haastatteluaineistoa oli yhteensä 17 si-

vua. Kun haastatteluaineisto oli litteroitu auki, tuhosin nauhoitetun aineiston. Litte-

roituun aineistoon perehdyin ja syvennyin sitä lukemalla. Samalla perehdyin tar-

kemmin aineiston sisältöön ja pystyin muokkaamaan aineistoa pelkistettyihin il-

maisuihin. Pelkistämistä ohjasivat tutkimuksen tutkimusongelma ja -kysymykset, 

joiden avulla olen löytänyt aineistosta tutkimuksen kannalta olennaiset ilmaukset.  

Aineiston tullessa tutuksi, lähdin kokoamaan olennaisten ilmauksien kautta sa-

mankaltaisuuksia ja erilaisuuksia sekä kokoamaan ne yhteen yhdistäen ne ala-

luokiksi. Kun alaluokat oli yhdistetty, pystyin kokoamaan ja muodostamaan niille 

yläluokat. Tämän jälkeen olen pyrkinyt löytämään niille yhteisen kokoavan käsit-
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teen. Tarkoituksena oli siis yhdistellä käsitteitä, löytää vastauksia tutkimuskysy-

myksiin niiden avulla sekä muodostaa kokonaiskuvaus tutkimuskohteesta. (Tuomi 

ym. 2013, 109-113.) 

Olennaisten ilmausten löytäminen ja niiden luokittelu oli varsin helppoa, sillä haas-

tatteluiden ydinsisältö oli melko samankaltainen. Nostin esille kaksi pääteemaa 

peilatessani aineistoa esiymmärrykseeni aiheesta sekä tutkimuksen tutkimuson-

gelmaan ”Millä tavoin Hyvinvoinnin palvelutarjotinta täytyy kehittää, jotta se palve-

lee palveluntuottaja-käyttäjätason tarpeita paremmin”. Pääteemat koostuvat ala-

teemoista, jotka antavat vastauksia tutkimuskysymyksiin palveluntuottajien tar-

peista sekä palvelun käyttökokemuksista. 

 

 

KUVIO 4. Pääteemat alaluokkineen. 

• käytön helppous

• markkinoinnin tukiväline

• erottautuminen kilpailijoista

Palveluntuottajien 
tarpeet

• odotukset

• saavutettavuus

• koettu hyöty
Palvelun laatu
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7.1.1  Palveluntuottajien tarpeet 

Jotta palvelua voidaan kehittää käyttäjälähtöisesti eteenpäin, on tärkeää ymmär-

tää käyttäjien tarpeita ja odotuksia palvelua kohtaan. Tarpeet ja odotukset ovat 

käyttäjän omia subjektiivisia kokemuksia, jotka pohjautuvat ymmärryksestä käy-

tettävää palvelua kohtaan. Siitä mitä palvelu pitää sisällään ja mikä sen toiminta-

ajatus on. 

Hyvinvoinninpalvelutarjottimen toiminta-ajatuksena on toimia kuntalaisten arjen 

helpottajana ja hyvinvoinnin tukijana. Palvelutarjotin on sähköinen palvelu, jonka 

avulla kuntalainen voi hakea, löytää, vertailla sekä arvioida eri hyvinvointialanpal-

veluita omien tarpeidensa mukaisesti. Samaan aikaan kun palvelu tarjoaa kunta-

laisille mahdollisuuden löytää alueensa hyvinvointipalveluja, toimii Hyvinvoinnin 

palvelutarjotin ilmaisena markkinakanavana alueella toimiville hyvinvointialan pal-

veluntuottajille. Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi palveluntuottajan tuotta-

mat palvelut on mahdollista siirtää palvelutarjottimelle kuntalaisten löydettäviksi ja 

arvioitaviksi. Palvelutarjotin tarjoaa palvelutuottajille ilmaisen markkinapaikan 

sekä mahdollisuuden tulla helposti löydettäväksi. 

Palvelutarjottimen toiminta-ajatus näyttäisi olevan selkeä palveluntuottajille. Pal-

velutarjotin näyttäytyy palveluntuottajille veloituksettomana markkinapaikkana, 

jonka kautta on mahdollista saada näkyvyyttä sekä helpottaa palveluiden saata-

vuutta. 

”Siis siinähän on tarkoitus se, että toimijat saa asiakkailleen tai siis potenti-

aalisille asiakkaille tuotua tietoon ne palvelut ja niitten hinnat - -aina kun voi 

tuoda niitä palveluita esille niin sehän on vaan kaikki eteenpäin - -en osannu 

kovin paljoa siinä ainakaan miinuspuolia nähdä, että jos on mahdollisuus, 

että joku sitä kautta löytää ja viiään tietoa eteenpäin niin sitähän kannattaa 

sitten hyödyntää. ” 
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”Se on niin kun yksi semmonen ekosysteemi missä saadaan asiakkaat ja 

palveluntuottajat yhteen ja tietysti nämä palveluntilaajat (kuntalaiset) sitten 

myös pystyy sieltä kattomaan, että mitä palveluita on.” 

”…se on yks semmonen lisäkanava tuua sitä tietoo ja vähän niin kun mark-

kinoida tietysti.” 

Palvelun käyttö on ollut suhteellisen helppoa. Palveluntuottajat kokevat, että pal-

velun käytön tulee olla yksinkertaista ja helppoa. Palvelutarjottimen toiminnot koe-

taan yksinkertaisiksi, mutta epävarmuus palvelun käytön suhteen on kasvanut 

mitä isompi tauko käytöstä on ollut. Palveluntuottajat kokevat, että palvelun käytön 

aloittamiseen ja omien palveluiden aktivointiin saatu tuki ja apu ovat olleet hyödyl-

listä. Kun palvelun käytön aloituksessa vuorovaikutus on ollut aktiivista, on myös 

palvelun myöhempi käyttäminen ollut aktiivista. 

”…harvoin kun tulee käytyä niin kynnys on, mutta ainakin tähän asti on se 

tuki ollu siellä aivan loistava - -kyllähän se on palvelutarjottimen etukin, että 

ne tiedot on siellä ajan tasalla eikä niin, että ne jää vanhaksi. Ne laitetaan 

sinne kerran infotilaisuudessa tai koulutuksessa viiään sinne ja sitten niitä 

ei kukaan päivitä sen takia kun ei sitten osaa. Niin se tuki on tosi tärkee…” 

”Ei se toimi jos minun pitäisi käyä sitä päivittämässä jatkuvasti. Siitä tulisi 

moninkertainen työ.” 

Vaikka itse palveluntuottajille toimintojen käyttäminen tuntuu helpolta, on palve-

luntuottajilla herännyt huoli siitä osaavatko kuntalaiset käyttää palvelutarjotinta. 

Palveluntuottajat pohtivat myös sitä kuinka paljon kuntalaiset palvelua käyttävät 

sopivien palvelujen etsimiseen ja vertailuun. Kun yhtenä palveluntuottajien isoim-

pana tarpeena on hyödyntää palvelutarjotinta veloituksettomana markkinointika-

navana ja tuoda palvelut helposti kuntalaisten saataville, on huoli palvelun käytön 

määrästä ymmärrettävä. 
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”Siis eihän siinä varmaan mitään palveluntuottajalle oo vaikeuksia - -mutta 

asiakkaille (kuntalaisille) minä aattelen, että se ei ehkä oo ihan käyttäjäys-

tävällisin. ” 

”..yritysten kannalta vaikutti todella hyvältä - -mutta se, että sillon mietittiin, 

että miten se tavoittaa ne käyttäjät (kuntalaiset) - -eihän meidän asiakkaat 

missään nimessä käytä sitä järjestelmää - -kukaan ei oo sanonu, että pal-

velutarjottimelta ois kattonu.” 

Lähitulevaisuudessa mahdollisesti koittava sosiaali- ja terveysalan toimintakentän 

muuttuminen sote-uudistuksen myötä puhuttaa palveluntuottajia. Valinnanva-

pauslainsäädännön muuttuminen tulee muuttumaan myös kainuulaista sosiaali- ja 

terveysalan toimintakenttää lisäämällä kilpailua, kun myös yksityiset yritykset saa-

vat mahdollisuuden osallistua alan kilpailuun palveluntuottajina. Toisaalta yhteis-

kuntamme kehittyy jatkuvasti eteenpäin, mikä lisää asiakkaiden (kuntalaisten) tie-

toisuutta ja he osaavat vaatia palvelulta entistä enemmän. Sen vuoksi myös pal-

veluntarjottimen käyttämät palvelulupaukset sekä hymynaama -arvointijärjestelmä 

saavat palveluntuottajien keskuudessa kannatusta. 

”…just se, että miten me saahaan erotettua - -sen merkitys tulee vaan kas-

vamaan tulevaisuudessa kun oikeesti sen asiakkaan valinnanvapaus tulee 

tulevaisuudessa kasvamaan niin nehän on just niitä, joilla me pelataan.” 

”Jos sinne palvelulupauksen muotoilussa onnistuu niin onhan se tosi niin 

kun semmonen vetovoimatekijä sen hinnan lisäksi niin kyllä sillä pystyy 

erottautumaan ja mitä kattavammin sinne saa kuvattua ne palvelut niin on-

han sillä kyllä merkitystä ja markkinavoimaa silläkin saa.” 

”…mutta jos oletetaan, että tuo maakuntamalli toteutuu niin tuota sehän on 

sen tyyppinen juttu, että maakunnan asiakkaille se on entistä tärkeempi 

juttu, että on palvelutarjotin ja että siellä on ne palvelut ja palveluntuottajat 

–se ois hyvä kun tulis sitä kilpailua ja oltas ihan oikeesti kiinnostuneita niistä 

asiakkaista, että mitä niille tapahtuu ja tavoitteena ois onnistua ja vielä jol-

lain tietyllä prosentilla niin ja sitten kun sinne tulisi niitä hymynaamoja…” 
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7.1.2  Palvelun laatu 

Koettu palvelun laatu muodostuu asiakkaan odotuksista ja kokemuksista. Kun asi-

akkaan kokema laatu vastaa asiakkaan odottamaa laatua, on palvelun laatu hyvä. 

Asiakkaan odotuksilla onkin ratkaiseva vaikutus koettuun kokonaislaatuun. Asiak-

kaan odotukset voivat nousta liian korkeiksi, jos palveluntuottaja lupaa liikoja. Täl-

löin asiakas voi kokea saavansa heikkoa laatua, sillä hänen odotuksensa eivät ole 

sopusoinnussa hänen kokemuksiensa kanssa, vaikka laadun taso olisikin korkea. 

Asiakkaiden odotuksien lisäksi hänen kokemansa vuorovaikutustilanteet palvelun-

tuottajan kanssa vaikuttavat merkittävästi laatu-kokemuksiin. (Grönroos 2011, 

106, 111; Kinnunen 2004, 14-17.) 

Kaiken kaikkiaan palveluntuottajien odotukset palvelun toiminnasta ovat olleet 

realistiset. Heidän kokemuksensa palvelun käytöstä ovat vastanneet näitä odotuk-

sia ja he kokevat palvelun laadukkaaksi. Haastatteluissa käy kuitenkin ilmi, etteivät 

palveluntuottajien odotukset olleet kovin suuret, jolloin niiden täyttyminen on hel-

pompaa. Palvelutarjottimen ollessa palveluntuottajille veloitukseton se ei myös-

kään aiheuta rahallisia kuluja. Palvelun käyttö nähdään kuitenkin mahdollisuutena, 

vaikka sen tuomien hyötyjen suhteen odotukset eivät ole olleet korkealla. Toisaalta 

heikko luottamus palvelun tarjoamiin hyötyihin vaikuttaa koettuun palvelun arvoon, 

mikä voi vaikuttaa siihen, ettei palvelun käyttöä koeta hyödylliseksi. 

”…niinkun en minä ainakaan alun perin kuvitellu, että sitä kautta sitten alkaa 

ryysistä tulla ja porukkaa.” 

Palveluntuottajat pohtivat paljon palvelun saavutettavuutta. He ovat hyvin epätie-

toisia siitä kuinka paljon Hyvinvoinnin palvelutarjotinta käytetään niin kuntalaisten 

kuin muiden palveluntuottajien puolesta. Heillä ei ole tietoa muista palveluntuotta-

jista ketkä palvelua käyttävät eikä heillä ole myöskään tietoa siitä, kuinka paljon 

heidän asiakkaansa (kuntalaiset) palvelutarjotinta hyödyntävät. Epätietoisuus pal-

velun laajuudesta ja sen käyttöasteesta aiheuttaa epävarmuutta myös palvelun 

hyödyllisyyden arvioinnissa.  
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 ”Luulen kyllä, että ei hyödynnetä.” 

”Ei oo tullu paljoo (asiakkaita) varmaan sen ansiosta. Siis vaikeehan se on 

sanoa, että jos joku asiakas on kekannu sen.” 

”Ei, en minä ossaa oikein (hyödyllisyydestä). Että sekin on aika hankala 

arvioida.” 

Palveluntuottajat eivät osaa nimetä selkeitä ongelmakohtia palvelun käytön suh-

teen. Koska palvelun käytön alussa saatu tuki koettiin tärkeäksi, toivovat palvelun-

tuottajat vuorovaikutusta myös myöhemmässä palvelun käytön vaiheessa. Vuoro-

vaikutus palvelutarjottimen henkilökunnan ja palveluntuottajien välillä nähdään 

hyödylliseksi. Vuorovaikutuksen avulla itse palvelu eikä sen käyttö unohdu ja pal-

velua voidaan säännöllisin väliajoin päivittää, jotta kaikki palvelun ominaisuudet 

pystyttäisiin hyödyntämään. 

”Toki joskus voisi olla infotilaisuuksia ja koulutustilaisuuksia ja tämmösiä, 

että tavallaan kertausta siihen, että onhan siellä nyt kaikki ja että onhan 

kaikki mahdollisuudet mitä palvelutarjotin tarjoaa niin onhan ne kaikki käy-

tössä.” 

7.2  Yhteissuunnittelu SWOT-analyysia hyödyntäen 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen toimintojen kehittäminen tulevat syntymään käyt-

täjäymmärryksen, yhteissuunnittelun sekä organisaation tavoitteiden pohjalta. 

Palvelun nykytilannetta, tulevaisuutta sekä sen kehittämiskohteita nykyisen palve-

lupolun sekä palvelun toimintojen kehittämisen näkökulmasta on pohdittu 

yhteistyössä Hyvinvoinnin palvelutarjottimen henkilökunnan kanssa järjestyssä 

yhteissuunnittelutilaisuudessa. 

Yhteissuunnittelutilaisuus järjestettiin tiistaina 30.11.2018 Kajaanin kaupunginta-

lolla. Tilaisuudessa mukana olivat itseni lisäksi palvelutarjottimen henkilökunta 

Esko Pääskylä ja Niina Komulainen. Koska yhteissuunnittelutilaisuuden luonne 
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muuttui tutkimuksen edetessä palveluntuottajien haastavan tavoitettavuuden 

vuoksi, myös käytettävät kehittämisen menetelmät oli suunniteltava uudelleen ja 

sovellettava tilaisuuteen sopiviksi. Koska tilaisuuden työryhmä oli pieni, koin, että 

SWOT-analyysin avulla pystytään pohtimaan ja analysoimaan Hyvinvoinnin palve-

lutarjottimen nykytilannetta sekä miettimään sen tulevaisuutta kehittämisen 

näkökulmasta parhaiten. Aloitimme tilaisuuden käymällä läpi haastattelun tuloksia, 

jonka jälkeen pohjustin työryhmän SWOT-analyysin tekoon. Seuraavat pohdinnat 

ovat työryhmän tuottamia SWOT-analyysin kautta. 

Vahvuudet (S) Hyvinvoinnin palvelutarjottimen vahvuuksiin kuuluvat sen 

asiakaslähtöinen hakulogiikka, joka toimiikin palvelun pohjana. Hakulogiikka mah-

dollistaa eri palveluntarjoajien palvelujen, järjestöjien, yksityisten ja julkisten palve-

lujen, helpon löytämisen yhdellä haulla. Palvelun toiminta-ajatuksena on, että kun-

talainen ei etsi tiettyä organisaatiota tai palveluntuottajaa, vaan itse palvelua 

omien tarpeidensa mukaisesti. Palvelut esitetään palvelun etsijälle vertailu-

muodossa, jolloin kuntalainen voi vertailla palveluita palvelun laadun sekä hinnan 

perusteella.  

Hyvinvoinnin palvelutarjotin on kehitetty yhteistyössä kehittäjäasiakkaiden kanssa, 

jonka vuoksi käyttäjälähtöisyys on liitetty palveluun jo sen alusta lähtien. Palvelun 

kehittämisessä on pyritty ottamaan huomioon kuntalaisten sekä palveluntuottajien 

tarpeet. Näin ollen on päästy tilanteeseen, jossa jokainen palvelun käyttäjätaso on 

ns. win-win-win –tilanteessa. Kuntalaiset pystyvät hyödyntämään valinnanvapaut-

taan hakemalla, löytämällä, vertailemalla sekä arvioimalla eri hyvinvoin-

tialanpalveluita omien tarpeidensa mukaisesti. Samaan aikaan kun palvelu tarjoaa 

kuntalaisille mahdollisuuden löytää alueensa hyvinvointipalveluja, toimii Hyvin-

voinnin palvelutarjotin veloituksettomana markkinakanavana alueella toimiville 

hyvinvointialan palveluntuottajille. Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi palve-

luntuottajan tuottamat palvelut on mahdollista siirtää palvelutarjottimelle kunta-

laisten löydettäviksi ja arvioitaviksi. Palvelutarjotin toimii myös palveluiden hake-

misen apuvälineenä Kainuun soten asiakasohjaajille. 
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Heikkoudet (W) Isona heikkoutena Hyvinvoinnin palvelutarjottimen toiminnassa 

on sen tekninen alusta. Alusta on kankea ja vanhanaikanen eikä sen vuoksi ole 

tarpeeksi helppokäyttöinen. Vanhaan tekniseen alustaan on myös hankala lähteä 

tekemään käyttöä helpottavia päivityksiä. Toisaalta teknisen alusta ylläpitöön ja 

kehittämiseen ja ennen kaikkea koko palvelutarjoittimen toimintaan vaikuttavat 

myös palvelun käytössä olevat tämän hetkiset henkilöstölliset ja taloudelliset 

resurssit. 

Tällä hetkellä palvelutarjottimen henkilökunnalla ei ole tarvittavia resursseja palve-

lun kehittämiseen. Kehittämistoiminnan heikkous näkyy palvelun käytännön 

toiminnoissa ja on vaikuttanut myös esimerkiksi palvelun näkyvyyteen ja ar-

vostukseen. Palveluntuottajien aktivointi on ollut vähäistä, uusien palveluko-

konaisuuksien luominen pitkittyy eikä palvelu ole näkyvillä. Palveluntuottajien ak-

tiivisuuteen voi myös vaikuttaa se, että Hyvinvoinnin palvelutarjotinta hallinnoi 

Kainuun sote. Mikäli palveluntuottajan tuottamat palvelut eivät varsinaisesti kuulu 

soten palvelujen piiriin, saattaa se lisätä kynnystä hyödyntää palvelua palveluiden 

markkinointikanavana. 

Mahdollisuudet (O) Suurena lähitulevaisuuden mahdollisuutena palvelutarjot-

timen kehittämisen näkökulmasta on mahdollisesti keväällä 2019 käyntiin 

pyörähtävä vielä julkaisematon hanke, jonka piiriin myös palvelutarjotin tulee kuul-

uumaan. Käynnistuessään hanke antaa palvelutarjottimella sen tarjoamat resurs-

sit toiminnan kehittämiseen ennen kaikkea sen teknisen alustan suhteen. Uusi 

tekninen alusta mahdollistaa palvelun siirtymisen nykyisen digikehityksen aallon 

harjalle sekä ennen kaikkea helpottaa palvelun käyttöä. Kun palvelun käyttö on 

helppoa, tulee se lisäämään palvelun käyttöä sen jokaisella käyttäjätasolla. Palve-

lun käytön aktiiviisuuden lisääminen tuo mukanaan myös muuta hyötyä. Se tulee 

lisäämään palvelun tunnettuutta ja todennäköisesti tulee lisäämään myös palve-

luntuottajien aktiivisuutta markkinapaikan hyödyntämisen suhteen. 

Uhat (T) Vaikka mahdollisesti keväällä 2019 alkava hanke tuo mukanaan valtavan 

määrän mahdollisuuksia palvelutarjottimen kehittämisen näkökulmasta, tuo se 

mukanaan myös epävarmuutta ja uhkia. Mikäli hanke ei toteudu, on rahoituksen 
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saaminen iso lähitulevaisuuden uhka, joka uhkaa palvelutarjottimen toiminnan jat-

kumista ja kehittymistä. Kun resursseja toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 

ei ole, heikentää se palvelun toimintaa entisestään. Samalla se vie pois arvokasta 

osaamista, joka siirtyy pois henkilökunnan siirtyessä muihin tehtäviin. Uhkana on, 

että palvelun asiakaslähtöinen toiminta-ajatus voi muuttua tai hävitä kokonaan. 

Kun palvelulla ei ole resursseja palvelun ammattimaiseen ylläpitämiseen, kehit-

tämiseen ja näkyvyyden sekä markkinoinnin edistämiseen, vaikuttaa se suoraan 

palvelun uskottavuuteen. Palvelu ns. rämettyy eikä se enää pidemmällä 

tähtäimellä täytä sille asetettuja laatukriiteerejä palvelun ylläpitäjän sekä sen käyt-

täjäryhmien näkökulmasta. Samaan aikaan markkinoille kehittyy vastaavanlaisia 

palvelukokonaisuuksia ja järjestelmiä, mikä voi merkittävästi heikentää palvelu-

tarjottimen asemaa.  
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8  PALVELUTARJOTTIMEN KEHITTÄMINEN 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen toimintojen kehittäminen muodostuu käyttäjäym-

märryksen, yhteissuunnittelun sekä organisaation tavoitteiden pohjalta. Kun orga-

nisaatiolla on ymmärrystä palveluidensa käyttäjien tarpeista ja odotuksista, voi-

daan olemassa olevia palveluita kehittää vastaamaan niiden käyttäjien tarpeita 

entistä paremmin (Tuulaniemi 2011, 96). 

Kainuun soten toimintaa ohjaavat sen arvot asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luot-

tamus, oikeudenmukaisuus sekä vastuullisuus. Toimintaa ohjaa olennaisesti 

myös organisaation visio. Kainuun soten visiona on olla arvostettu edelläkävijä 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. (Kainuun so-

siaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2016a.) Jotta Kainuun soten arvo asia-

kaslähtöisyydestä sekä visio arvostettuna palvelujen järjestäjänä ja kehittäjänä to-

teutuvat, tulee palveluita suunniteltaessa ja kehittäessä ottaa huomioon, että pal-

velut suunnitellaan ihmisille, jotka niitä oikeasti käyttävät. Tällä tavoin pyritään 

myös minimoimaan epäonnistumisen riskit. Palvelun käyttäjän tunteminen, kuun-

teleminen sekä ymmärrys palvelun käyttäjän tarpeista ovatkin yksi liiketoiminnan 

keskeisimmistä asioista. (Tuulaniemi 2011, 71-72.) 

Tässä tutkimuksessa nousi esille Hyvinvoinnin palvelutarjottimen kannalta ja pal-

veluntuottaja -käyttäjätason näkökulmasta ajankohtaisia kehittämiskohteita, joiden 

avulla pystytään vastaavaan tutkimuksen tutkimuskysymyksiin:  

1. Minkälaisia tarpeita palveluntuottajilla on palvelua kohtaan? 

2. Millä tavoin palvelua tällä hetkellä käytetään? 

3. Minkälaisia mahdollisia ongelmia ja haasteita palveluntuottajat ovat koh-

danneet palvelun käytössä? 
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Palveluntuottajat kokivat, että palvelutarjotin tarjoaa heille käyttökelpoisen markki-

nointikanavan heidän omille palveluilleen. Kaiken kaikkiaan palvelun käyttö on hei-

dän osaltaan helppoa ja vaivatonta. Helppokäyttöisyys on myös vahva odotus ja 

tarve, jota he palvelun käytöltä odottavat. Koska palvelun käyttö ei ole jokapäi-

väistä, on sen käyttö toisinaan epävarmaa. Epävarmuutta lisää pitkä käyttötauko. 

Toisaalta huolta aiheuttivat itse kuntalaisten palvelun käyttökokemukset. Epävar-

muus sekä tiedon puute palvelutarjottimen aktiivisesta käytöstä niin kuntalaisten 

kuin muiden palveluntuottajien toimesta aiheuttavat pohdintaa ja madaltavat pal-

velun koettua arvoa. Kun palveluntuottajilla ei ole riittävästi tietoa ja varmuutta 

siitä, kuinka hyödyllisenä markkinointikanavana palvelutarjotin todella toimii, vä-

hentää se palveluun kohdistuvia odotuksia ja arvostusta. 

Lähitulevaisuuden tuoman mahdollisen sote uudistuksen myötä Hyvinvoinnin pal-

velutarjotin koetaan kuitenkin mahdollisuudeksi ja sen tiimoilta palvelutarjottimen 

tulevaisuus nähdään valoisana. Palveluntuottajat kokevat, että valinnanvapaus-

lain ja kilpailun lisääntymisen myötä palvelutarjottimesta voi löytyä tärkeä apuväli-

nenä kuntalaisille hyvinvointipalvelujen etsimiseen, löytämiseen ja vertailuun sekä 

entistä vahvempi markkinoinnin ja saavutettavuuden apuväline heidän omalle toi-

minnalleen. Toisaalta käytössä olevat palvelulupaukset sekä toimintaa arvioiva 

hymynaama-arviointi tulevat korostumaan ja tuomaan palveluntuottajille uutta ar-

voa palvelun käyttöön, sillä se tuo mahdollisuuden erottautua kilpailijoista. 

Haastatteluiden tuloksiin pohjautuneen yhteissuunnitelutilaisuuden ja sen kehittä-

mismenetelmänä käytetyn SWOT-analyysin tulokset vahvistavat kehittämisen tar-

peita. Työryhmän arvioimat vahvuudet ja heikkoudet kulkevat käsi kädessä palve-

luntuottajien tarpeiden ja kokemuksien kanssa. Tämän hetkinen tilanne käytössä 

olevien vähäisten resurssien suhteen selittää monet haasteet, joita Hyvinvoinnin 

palvelutarjottimen toiminnassa on kohdattu. Vähäiset henkilöstöresurssit heijastu-

vat palvelutarjottimen toiminnan aktiivisuuteen ja kehittämiseen. Toisaalta talou-

delliset resurssit näkyvät henkilöstöresursseissa, mutta ennen kaikkea itse palve-

lun käytännön toiminnassa. Vanhanaikainen ja jäykkä tekninen alusta tuovat haas-

teita palvelun käytölle. Resurssien puute on estänyt päivityksien tekemisen. Kun 
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toiminta ei ole nykyaikaista palvelun käytännön toiminnan suhteen eikä palvelun 

näkyvyyden, tunnettuuden ja markkinoinnin tukemiseen ole resursseja, on palve-

lutarjottimen toiminta pysähtynyt paikoilleen.  

Niin kunnan kuin myös sosiaali- terveysalalla palvelujen kehittäminen saa erityisen 

luonteen, sillä sitä sitovat vahvasti erilaiset lait ja asetukset. Esimerkiksi toimintaa 

pitää heijastaa erilaisiin lakeihin ja sitä ohjaavat tarkat säädökset, mikä tuo omat 

haasteensa palvelujen kehittämiselle. Vaikka palvelujen kehittäminen on vaativaa, 

ei siihen useinkaan käytetä tarpeeksi resursseja. Jotta innovatiiviseen toiminnan 

kehittämiseen on tarpeeksi osaamista ja uskallusta, on ylemmällä johdolla ja päät-

täjillä tärkeä rooli luoda kehittämistoiminnalle sopivat puitteet ja antaa siihen tar-

vittavat resurssit. Innovatiivista kehittämistoimintaa ei pystytä toteuttamaan nope-

alla aikataululla, ilman resursseja ja osaamista, eikä sitä myöskään tulisi tehdä 

”vasemmalla kädellä” muun työn ohessa. Sen sijaan kehittämistyön tulisi olla 

suunnitelmallista, päämäärätietoista ja yhdenmukaista. (Ahonen 2017, 28.) 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen yksittäisten toimintojen kehittämisen sijaan onkin 

olennaista pohtia toiminnan kokonaisuutta. Kehittämisen kannalta on olennaista 

pohtia minkälaiset resurssit ja rahoitus toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 

on käytössä tulevaisuudessa. Palveluntuottaja –käyttäjätason aktivointi vaatii 

suunnitelmallista toimintaa sekä tunnettuuden ja näkyvyyden lisäämistä. Toisaalta 

palveluntuottajien aktiivisuuteen vaikuttaa palvelutarjottimen arvostus palveluna. 

Arvostusta tuovat esimerkiksi tietous palvelun toiminnan aktiivisuudesta sekä kun-

talaisten käyttöaktiivisuudesta. Kuntalaisten käyttöaktiivisuuteen taas vaikuttaa 

palvelun tekninen alusta, toimintojen käytön helppous sekä palvelun markkinointi 

ja näkyvyyden lisääminen. 

Mikäli vielä julkaisematon hanke alkaa suunnitellusti keväällä 2019, tarjoaa se ison 

kehittämismahdollisuuden palvelutarjottimelle. Se tarjoaa palvelulle apua rahoituk-

seen sekä muihin olennaisten resurssien lisäämiseksi, jolloin kehittämistoimintaa 

ja ennen kaikkea palvelun toiminnan aktiivisuutta voidaan lisätä. Isona osana tuota 

mahdollista hanketta on palvelutarjottimen teknisen alustan kehittäminen, mikä 
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mahdollistaa palvelun nostamisen muiden nykyaikaisten sähköisten palveluiden 

rinnalle. 
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9  POHDINTA 

Opinnäytetyön tekeminen on pitkäjänteinen prosessi, jonka eri vaiheissa on minun 

tullut ottaa huomioon erilaisia asioita. Seuraavassa pohdin tämän opinnäytetyö-

prosessin onnistumisen kannalta keskeisiä siihen vaikuttavia tekijöitä. Pohdin 

muun muassa tutkimukseni eettisyyttä ja hyvän tieteellisen tutkimuksen toiminta-

tapoja. Pohdin myös haasteita, joita olen kohdannut opinnäytetyöprosessin ede-

tessä sekä hyötyjä, joita opinnäytetyöni on antanut minulle itselleni sekä työelä-

mälle ja toimeksiantajalleni. 

9.1  Tutkimusprosessin arviointi 

Koska opinnäytetyöprosessi on ollut pitkä prosessi ja prosessin aikana olen 

kohdannut useita, myös itsestäni riippumattomia haasteita. Prosessiin ovat kuul-

uneet itseni lisäksi muun muassa toimeksiantajani sekä tutkimuskohteena olevat 

palveluntuottajat, joten koen tärkeäksi, että olin jo etukäteen valmistautunut ja tun-

nistanut mahdollisia haasteita.  

Tutkittavaan ilmiöön perehtyminen, teoria-aineiston kokoaminen, siihen syven-

tyminen sekä tutkmimuksen syklien käytännön toteutus ovat vieneet odotettua en-

emmän aikaan. Tämän vuoksi aikaisemmin suunnittelemani toteutusaikataulu 

muuttui tutkimuksen edetessä useaan kertaan. Toisaalta koen hyvän perehty-

misen ja tutkittavaan ilmiöön syventymisen vahvuutena. Oman osaamiseni ja 

tietämykseni syventäminen ovat antaneet uusia näkökulmia aiheeni 

lähestymiseen ja koen, että olen oppinut tarkastelemaan aihetta laajemmasta 

näkökulmasta ja samalla saanut täsmennettyä opinnäytetyöni aiheen ja sisällön 

nykyiseen muotoon. 

Tutkimuksen onnistumiseen on olennaisesti vaikuttanut tutkimuksen kohdejoukon 

aktiivisuus -se kuinka hyvin tutkimuksen kohdejoukko on halunnut osallistua 
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tutkimuksen tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen edetessä olen-

kin kohdannut haasteita tutkimuksen kohdejoukon palveluntuottajien ak-

tivoinnissa. Palveluntuottajat eivät olleet halukkaita lähtemään mukaan 

tutkimukseen. Toisaalta tutkimukseni on laadullinen ja olen kerännyt palvelun 

käyttäjistä yksityiskohtaista ja syvää tietoa, minkä vuoksi pieni otanta tutkimuksen 

kohdejoukosta on riittävä. Tutkimuksen lähtökohtien kannalta olisi kuitenkin ollut 

tärkeää kuulla entistä moninaisempaa kohdejoukkoa erityisesti yhteissuunnittelun 

osalta. Haastattelut olivat kuitenkin laadullisesti hyviä ja niissä nousi esille asioita, 

joita tutkimuskysymyksiin vastaaminen tämän tutkimuksen osalta vaati. Haastat-

teluissa ei noussut esille myöskään tarkkoja palvelun kehittämiskohteita. Tämä voi 

johtua esimerkiksi vähäisestä haastattelujen määrästä. 

Tutkimuksen onnistumiseen on vaikuttanut myös oma toimintani tutkijan roolissa. 

Vahvuutenani on, että olen ollut tutkijana objektiivinen, sillä en ole aikaisemmin 

ollut osana Kainuun soten ja Hyvinvoinnin palvelutarjottimen toimintaa. Koen, että 

olen osannut suhtautua palvelutarjottimen toimintaan ja kehittämiseen objektiivis-

esti, ulkoisena toimijana. Tällä tavoin en ole osannut tietoisesti vaikuttaa 

tutkimuksen etenemiseen tai aineiston analysointiin ohjaamalla sitä johonkin tiet-

tyyn suuntaan. Toisaalta olen ollut tutkijana varsin kokematon. Tämä on voinut 

heijastua toimintaani etenkin käyttäjäymmärryksen luomiseen kerätyn haastat-

teluaineiston analysoinnin suhteen. 

9.2  Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyötä tehdessä on noudatettava tiedeyhteisön asettamia ja tunnustamia 

toimintatapoja. Näitä toimintatapoja ovat rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tark-

kuus tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten 

ja niiden tulosten arviointi. Jotta tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävä, 

luotettava ja sen tulokset uskottavia, täytyy tutkimus olla suoritettu hyviä tieteellisiä 

käytäntöjä noudattamalla. Eettisten periaatteiden ja hyvän tieteellisen käytännön 

noudattaminen on ensisijaisesti tutkijan, opinnäytetyöntekijän, omalla vastuulla. 
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Vaikka ensisijainen vastuu onkin itse tutkijalla, jakautuu se myös koko tiedeyhtei-

sön kesken. Vastuu kuuluu niin tutkimusryhmille ja niiden tukijoille, tutkimusyksi-

köiden johtajille sekä tutkimusta harjoittaville organisaatioille. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012.) 

Eettisyyden lisäksi tutkijan tulee vaalia tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. 

Laadullista tutkimusta tehdessä tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka se-

lostus tutkimuksen etenemisestä, aineiston keräämisestä sekä sen analysoin-

nista. On myös tärkeää, että tutkija perustelee valintojaan sekä aineiston tulkintaa 

kertomalla mihin hän päätelmänsä perustaa. (Hirsjärvi ym. 2007, 226-228.) 

Opinnäytetyötä tehdessäni olen pyrkinyt noudattamaan eettisiä periaatteita sekä 

hyviä tieteellisiä toimintatapoja. Ennen tutkimuksen aloittamista olen huolehtinut 

vaadittavista sopimuksista ja luvista, joita olen tarvinnut tutkimuksen tekemiseen. 

Olen raportoinut tutkimuksen eri vaiheet sekä ennen kaikkea analysoinut tutkimus-

aineistoa objektiivisesti ja tarkasti. Olen myös noudattanut yleistä huolellisuutta 

opinnäytetyöni raportoinnissa. Olen toteuttanut lähdekritiikkiä teoria aineistoon pe-

rehtyessäni ja sitä kerätessäni sekä huolehtinut, että kunnioitan alkuperäisiä tutki-

joita ja merkinnyt käyttämäni lähteet oikein. 

Laadullisen tutkimusaineiston luotettavuuden tarkastelu ja analysointi eroaa mää-

rällisen tutkimuksen vastaavanlaisesta tarkastelusta. Laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuuden tarkastelun kannalta on tärkeää, että tutkimusaineisto, käytetyt mene-

telmät sekä analyysivaihe on tarkkaan dokumentoitu. (Kananen 2015, 352-353.) 

Tutkimuksen edetessä olen pyrkinyt huolehtimaan, että olen dokumentoinut työn 

eri vaiheet mahdollisemman tarkasti, jotta tulokset olisivat siirrettäviä ja luotettavia. 

Toisaalta tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa tutkimusta varten suoritettujen 

haastattelujen määrä. Alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeaminen ei ole estänyt 

tutkimuksen etenemistä, mutta käyttäjäymmärryksen yleistäminen ei ole luotetta-

vaa. Toisaalta alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen yhteissuunnittelutilaisuus 

ei tuonut kehittämisideoiden pohtimiseen objektiivista ja heterogeenistä näkökul-
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maa, sillä mukana ei ollut yhtään palveluntuottajaa. Tutkijana tehtävänäni oli kui-

tenkin muokata kehittämismenetelmiä niin, että ne vastasivat tutkimuksen tarkoi-

tusta ja soveltuivat pienemmälle, ainoastaan palvelutarjottimen henkilökunnasta 

koostuvalle työryhmälle. 

Ennen opinnäytetyön tekemisen aloittamista täytyy huolehtia, että kaikki tarvittavat 

tutkimusluvat on hankittu (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Tätä opinnäy-

tetyötä varten olen tarvinnut tutkimusluvan toimeksiantajaltani Kainuun sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymältä heidän toimintamallien vaatimusten mukaisesti. 

Tutkimusluvan hakemisen yhteydessä olen tehnyt kirjallisen toimeksiantosopi-

muksen toimeksiantajani kanssa. 

Koska olen käyttänyt tutkimuksen ensimmäisessä syklissä, käyttäjäymmärryksen 

luomisessa menetelmänä haastattelua, olen tarvinnut tutkimukseen osallistuvilta 

organisaatioilta suostumuksen tallentaa ja hyödyntää haastattelussa esille nous-

seita asioita tutkimuksen edetessä. Sopimuksen teon yhteydessä olen selventänyt 

tutkimukseen mukaan lähteneille organisaatioille kuinka kerättyä aineistoa tullaan 

hyödyntämään tutkimuksen eri vaiheissa. Erityisesti pyrin tuomaan esille, että 

kaikki tutkimuksen aikana käsitellyt asiat ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta 

kolmansien osapuolten käyttöön missään vaiheessa tutkimusta tai sen jälkeen. 

Kerätty alkuperäinen aineisto on tuhottu tutkimuksen päättymisen jälkeen. Jäljelle 

jäävä aineisto tulee olemaan esillä opinnäytetyön loppuraportissa. Aineisto tulee 

kuitenkin olemaan siinä muodossa, että jokaisen tutkimuksessa mukana olleen 

organisaation anonyymius tulee säilymään. Olen pyytänyt luvan myös yhteissuun-

nittelutilaisuudessa esille nousseiden asioiden; kommenttien, ajatuksien ja ideoi-

den hyödyntämiseen palvelutarjottimen kehittämisessä. 

9.3  Tutkimuksen hyödyt 

Haukkamaa ym. (2014) toteavat, että julkisen puolen sosiaali- ja terveydenhuollon 

käyttäjälähtöinen palveluiden kehittäminen kaipaa vielä uutta tietoa, taitoa sekä 



68 

 

ymmärrystä. Tutkimukseni avulla olen pystynyt tuottamaan uutta tietoa ja ymmär-

rystä Kainuun soten käyttöön, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa myös vastaa-

vanlaisten palveluiden kehittämiseen. Tutkimukseni tietoa voidaan hyödyntää 

myös laajemmalla tasolla vastaavanlaisten julkisen puolen palveluiden kehittämi-

seen. 

Kainuun soten visiona on olla arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-

tayhtymä 2016a). Tällä tutkimuksella sekä omalla toiminnallani olen pyrkinyt tuke-

maan soten visiota sekä vahvistamaan heidän asemaansa käyttäjälähtöisenä pal-

veluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Toisaalta tutkimukseni on antanut ymmärrystä 

uusiin kehittämishankkeisiin Hyvinvoinnin palvelutarjottimen osalta. Saatujen tu-

losten kautta esille on noussut uusia ongelmia ja haasteita, joihin seuraavat kehit-

tämishankkeet voidaan kohdentaa. 

Samalla kun Kainuun soten ja Hyvinvoinnin palvelutarjottimen toiminta kehittyvät, 

hyötyvät tästä toiminnasta pitkällä aikavälillä myös Kainuun alueella asuvat kun-

talaiset. Palvelutarjottimen kehittäminen antaa heille entistä monipuolisemmat 

mahdollisuudet hakea, löytää, verrata sekä arvioida kainuulaisia julkisen ja yksi-

tyisen sektorin hyvinvointipalveluja omien tarpeidensa mukaisesti. Kun palvelutar-

jottimella luodaan onnistuneesti uusia palvelukokonaisuuksia ja yhä useammat 

Kainuun alueella toimivat hyvinvointipalveluja tuottavat palveluntuottajat saadaan 

osallistettua ja sitoutettua palvelutarjottimen toimintaa, saadaan lisättyä kuntalais-

ten valinnanvapautta ja mahdollisuutta löytää tarvitsemansa hyvinvointipalvelut 

entistä vaivattomammin. Toisaalta samalla alueelliset hyvinvointialojen palvelun-

tuottajat saavat mahdollisuuden verkostoitua sekä saada entistä toimivamman 

työkalun palveluidensa ilmaiseen markkinointiin. 

Kuten Koivunen ym. (2014) ja Miettinen (2011, 9-10) toteavat, on yhteiskuntamme 

siirtymässä kovaa vauhtia kohti palvelutaloutta. Tämän opinnäytetyöprosessin 

kautta olen saanut mahdollisuuden kehittää tietojani, taitojani sekä osaamistani 

palveluiden käyttäjälähtöisestä kehittämisestä ja palvelumuotoilusta. Tällainen 
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osaaminen tulee todennäköisesti olemaan arvostettua ja vaadittua tulevaisuu-

dessa palveluiden merkityksen kasvaessa. Tulen hyötymään tästä osaamisestani 

työelämässä, sillä tavoitteenani on päästä tulevaisuudessa työskentelemään lii-

kunta-alalla erilaisten kehittämishankkeiden ja projektien parissa. 

Näiden taitojen lisäksi prosessi on kehittänyt minua ammatillisesti monella eri ta-

solla. Olen päässyt oppimaan uutta sekä kehittämään asiantuntijuuttani. Proses-

sin kautta olen saanut mahdollisuuden ottaa laaja-alaista vastuuta toiminnan ta-

voitteellisesta kehittämisestä sekä johtamaan ja uudistamaan toimintaa. Tiivis yh-

teistyö toimeksiantajani sekä Kainuun alueella toimivien hyvinvointipalveluiden 

palvelutuottajien kanssa ovat auttaneet minua luomaan uusia kontakteja ja ver-

kostoja työelämään. Olen päässyt myös kehittämään osaamistani kehittämistoi-

minnassa ennen kaikkea käyttäjä- ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Olen ol-

lut mukana analysoimassa, arvioimassa ja kehittämässä Hyvinvoinnin palvelutar-

jottimen palveluprosessia sekä saanut mahdollisuuden olla innovatiivinen ja luoda 

uusia toimintamalleja ja –tapoja yhdistellen eri alojen osaamista. 

Tutkimuksen laajuuden sekä käytössä olevien resurssien vuoksi roolini tutkijana 

rajoittuivat palveluntuottaja -käyttäjätason tutkimiseen, yhteissuunnittelutilaisuu-

den suunnitteluun sekä kehittämistarpeiden yhteen kokoamiseen. Sen vuoksi pal-

velun yksittäisten toimintojen kehittäminen sekä esimerkiksi palvelutarjottimen nä-

kyvyyden ja markkinoinnin kehittäminen ovat tämän tutkimuksen jatkotutkimusai-

heita. 
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HYVINVOINNIN PALVELUTARJOTTIMEN PALVELULUPAUKSET 

 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palvelulupaukset 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimella ei arvioida palvelujen laatua esimerkiksi ulkopuo-

listen asiantuntijoiden toimesta, vaan ero eri palveluntuottajien tarjoaman laadun 

suhteen kerrotaan asiakkaalle palveluntuottajien antamien palvelulupausten muo-

dossa. 

Kirjatessaan palveluaan koskevat tiedot järjestelmään palveluntuottaja valitsee 

palvelulupauksista ne, jotka kokee voivansa asiakkaalle luvata. Palvelun-tuottajan 

palvelulupaukset näkyvät asiakkaalle jo ensimmäisessä vertailunäkymässä nume-

romuodossa, esim. ”9/15”.  

Asiakkaalle näytetään palveluntuottajan ns. omilla sivuilla myös palvelulupauslista 

kokonaisuudessaan sekä ”kyllä” tai ”ei” sanalla, antaako palvelun-tuottaja kysei-

sen lupauksen. Näin asiakas saa selville, mitkä palvelulupaukset palveluntuottajan 

palvelu täyttää ja mistä kohdin pisteet jäävät saamatta.  

Palvelulupaukset ovat palveluntuottajan lupauksia asiakkaalle eikä Hyvinvoinnin 

palvelutarjottimen ylläpitäjällä ole mahdollisuutta valvoa lupausten toteutumista, 

vaan palveluntuottajat ovat vastuussa suoraan asiakkaalle kuluttajan-suojalain-

säädännön mukaisesti. 

Alla on ensin esitetty ns. palvelulupausten yleinen osa, jonka pohjalta laaditaan 

palvelun pääluokka -kohtaiset palvelulupauslistat yhteistyössä palvelun-tuottajien 

ja kehittäjäasiakkaiden kanssa. Lisäksi on koottu palvelulupauksia, jotka koskevat 

vain osaa palveluista. 
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1. PALVELUN TOIMIVUUS  

Noudatamme asiakkaan kanssa sovittuja kellonaikoja. Palvelun suorittamisen ja 

laskutuksen perusteena käytettävästä ajasta sovitaan asiakkaan kanssa etukä-

teen. 

2. JATKUVUUS  

Pyrimme järjestämään työt siten, että asiakasta palvelevat jo tutuksi tulleet työn-

tekijät. Työntekijämme ovat sitoutuneet toimimaan laatutakuumme mukaisesti ja 

heillä on yhtenäinen kuva tehtävistä. 

3. VARAUTUMINEN POIKKEUSTILANTEISIIN  

Olemme varautuneet poikkeustilanteisiin, kuten sairastuminen, sähkökatko tai asi-

akkaan sairauskohtaus. Työntekijämme saavat koulutusta (esim. EA1 tai EA2) ja 

harjoittelevat toimimista poikkeustilanteissa.  

4. SUULLINEN ASIAKASPALAUTE  

Työntekijöillämme on ohjeistus, miten asiakkaan suullinen palaute kirjataan ylös 

ja miten se organisaatiossamme käsitellään. 

5. MENETTELYTAVAT ASIAKASPALAUTTEELLE 

Kun asiakas antaa meille palautetta, annamme hänelle heti vastaanottokuittauk-

sen sekä jälkikäteen tiedon, mihin toimiin palaute on antanut aihetta. 

6. ALV-VAPAA SOTE-PALVELU JA KOTITALOUSVÄHENNYS 

Mikäli palvelumme voidaan katsoa arvonlisäverovapaaksi sote-palveluksi tai vero-

tuksen kotitalousvähennykseen oikeuttavaksi palveluksi, kerromme asiakkail-

lemme tästä mahdollisuudesta. Yksilöimme laskut ja kuitit verottajan ohjeiden mu-

kaisesti. 
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7. LAATUSERTIFIKAATTI  

Käytössämme on laatujärjestelmä ja olemme saaneet laatusertifikaatin, johon 

kuuluu ulkopuolinen arviointi.  

8. LÄHITUOTANTO JA LÄHIPALVELUT  

Tuemme paikallistaloutta suosimalla lähituotantoa, mm. lähiruokaa ja lähipalve-

luja.  

9. VEROTUS  

Maksamme Kainuussa saaduista voitoista verot Kainuuseen. Ei-voittoa-tuottavat 

organisaatiot: edellytämme tätä ostopalvelutuottajiltamme Verontilityslain § 13 

mukaisesti. 

10. HENKILÖSTÖN KUULEMINEN  

Noudatamme työehtosopimuksia sekä kuulemme työntekijöitä toimintojen kehittä-

misessä. Pidämme henkilöstön ammattitaitoa yllä systemaattisilla koulutuksilla.  

11. ASIAKASTYYTYVÄISYYS  

Seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä vuosittaisella kyselyllä. 

12. HINNOITTELUN LÄPINÄKYVYYS  

Palvelutarjottimella kerrotaan kaikki olennaiset hintaan vaikuttavat tekijät ja kaikki 

perimämme kulut perustuvat asiakkaan kanssa sovittuun. Asiakkaan maksetta-

vaksi ei tule yllättäviä lisäkuluja. 

13. YMPÄRISTÖOHJELMA  

Pyrimme toiminnassamme ympäristövastuullisuuteen ja ekotehokkuuteen ja 

olemme kirjanneet tätä koskevat kehittämistoimet ympäristöohjelman muotoon. 
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14.  Edellä mainittujen lisäksi lupaamme, että (kohta, johon kukin palvelun- 

tuottaja voi kirjata ylös muut palvelulupauksensa)__________________. 

 

PALVELULUPAUKSET, JOTKA KOSKEVAT VAIN OSAA PALVELUISTA 

 

A) Palvelulupaukset kotiin tilattaville palveluille 

15. KILOMETRIKORVAUS  

Noudatamme palvelutarjottimen yhteisiä pelisääntöjä kilometrikorvauksen lasku-

tuksen osalta. Emme peri kilometrikorvausta, jos kohde on alle 2,5 km päässä 

toimipaikastamme.  

 

B) Palvelulupaukset sote-palveluille, joita koskee lakisääteinen omavalvonta  

16. AVOIMUUS: JULKINEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 

Omavalvontasuunnitelmamme on asiakkaan helposti saatavissa ja se annetaan 

asiakkaalle pyydettäessä sopimuksen liitteenä.  

17. AVOIMUUS: NETTI  

Lakisääteinen omavalvontasuunnitelmamme julkaistaan nettisivuillamme ja Hy-

vinvoinnin palvelutarjottimen palveluntarjoajan esittelysivun kappaleessa ’Laatu ja 

valvonta’ on linkki siihen. 
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C) Palvelulupaukset, jota käytetään vain elintarvikealalla 

18. HYGIENIAPASSI  

Kaikilla elintarvikkeiden kanssa työskentelevillä työntekijöillämme on voimassa 

oleva hygieniapassi. 

19. OIVA-TARKASTUKSEN TULOS: HYVÄ  

Saimme edellisessä OIVA-arvioinnissa vähintään arvosanan hyvä.  

20. OIVA-TARKASTUKSEN TULOS: OIVALLINEN 

Saimme edellisessä OIVA-arvioinnissa parhaan mahdollisen arvosanan oivalli-

nen.  

 

D) Palvelulupaus, jota käytetään terveydenhuoltopalveluissa 

21. Noudatamme lääkehoitosuositusta toiminnassamme. 

 

E) Palvelukohtaisesti räätälöidyt palvelulupaukset 

Palvelulupauksia räätälöidään palvelun pääluokkakohtaisesti. Esimerkiksi alalle 

kuuluva ei-pakollinen koulutus voi olla tällainen – tai mikä tahansa muu palvelu-

kohtainen seikka, jolla voidaan tehdä ero laadukkaamman ja vähemmän laaduk-

kaan palvelun välille. Hyvinvoinnin palvelutarjottimen ohjelmistopalvelun nykyra-

kenne ei mahdollista palvelukohtaisten palvelulupausten antamista, vaan asia hoi-

tuu palvelun pääluokan tasolla. Palveluntuottaja voi kuitenkin vapaasti listata omat 

vapaamuotoiset palvelulupauksensa, ks. kohta 14. 
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HYMYNAAMA-ARVIOINTI 

 

 

 

Palvelun laatu: 

Palvelun laatu vastasi odotuksiani ja palvelu oli sovitun mukaista. 

 

Asiakaspalvelu: 

Saamani palvelu oli ystävällistä ja koin että minua kuunneltiin. 

 

Osaaminen ja ammattitaito: 

Saamani palvelu oli ammattitaitoista ja osaavaa. 

 

Hinta-laatusuhde: 

Palvelu oli hintansa arvoista. 

 

Suositus: 

Voisin suositella palvelua muillekin. 
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HYVINVOINNIN PALVELUTARJOTTIMEN OSAKOKONAISUUDEN (eli palvelun 

pääluokan) KOKOAMISPROSESSI 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen tietyn osakokonaisuuden kokoaminen tapahtuu 

valmistelijan, kehittäjäasiakasryhmän, palveluntuottajatyöryhmän sekä palvelutar-

jottimen toimiston yhteistyönä. Termillä palvelutarjottimen toimisto tarkoitetaan 

suunnittelija Esko Pääskylää ja pääkäyttäjä Niina Komulaista. 

 

1. Kunkin valmisteluprosessin aloitusta valmistellaan palvelutarjottimen toi-

miston kanssa. Päätöksen valmistelun aloituksesta tekee kehittämisjohtaja Marita 

Pikkarainen. 

2. Kunkin valmisteluprosessin päälinjoista sovitaan palvelutarjottimen viik-

kopa-laverissa. Palaverit kestävät 20 min – 1,5 h tarpeen mukaan. Ajankohta sovi-

taan viikoittain kaikille osallistujille sopivaksi. Valmistelija saa viikkopalaverista tar-

vitsemansa yleistason ohjauksen. 

3. Ensimmäinen sisällöllinen kehittämistehtävä on osakokonaisuuden (palve-

lun pääluokan) ja sen käsittelytavan määrittäminen suhteessa Hyvinvoinnin palve-

lutarjottimen tarjontaan. Esim. terveysliikunta voidaan ottaa palvelu-tarjottimen 

varsinaiseen vertailuapparaattiin, vaikka harrastuspalvelut onkin pääsääntöisesti 

hoidettu pelkkien kuntakohtaisten linkkilistojen muodossa (http://palvelutarjo-

tin.kainuu.fi/linkit). Määritykseen kuuluu myös mm. spekulointi, voitaisiinko ter-

veysliikunta sijoittaa fysioterapian yhteyteen, kuten Kainuun soten palveluop-

paassa, voisiko niille löytyä yhteinen nimittäjä jne. 

4. Osakokonaisuuden eli palvelun pääluokan nimeäminen asiakaslähtöisesti. 

Aluksi vahvistetaan työnimi valmistelijan ja palvelutarjottimen toimiston toi-mesta. 

Työnimi käsitellään myöhemmin työryhmissä. Esim. terveysliikunta lienee tar-

peeksi asiakaslähtöinen palvelun pääluokan nimi. Vrt. ’Nuorisotyö* -> palvelun 
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pääluokka ’Pallo hukassa?’ jossa palvelut ’Etsivä nuorisotyö’ ja ’Mielekästä teke-

mistä (työpajat, hankkeet yms.)’ sekä palvelun pääluokka ’Toimin-taa nuorille’, 

jossa palvelut ’Kunnallinen nuorisotyö’ ja ’Aatteellinen nuorisotyö’. 

5. Asiakasryhmien määrittäminen. Minkä asiakasryhmien palvelutarjontaan 

palvelun pääluokka laitetaan näkymään? Huom. näkyminen eri asiakasryhmille 

päätetään palvelun pääluokka- ei palvelutasolla. Tarvittaessa luodaan lisää palve-

lun pääluokkia. 

6. Kehittäjäasiakasryhmän kokoaminen yhteistyössä palvelutarjottimen toi-

miston kanssa. Kainuun sote vastaa kehittäjäasiakkaiden kokouskuluista toimis-

ton kanssa sovitun mukaisesti. Kehittäjäasiakkaiden ensimmäinen kokous on pe-

rehdyttämiskokous.  

7. Palveluntuottajatyöryhmän kokoaminen yhteistyössä palvelutarjottimen toi-

miston kanssa. Kainuun sote vastaa palveluntuottajatyöryhmän kokouskuluista 

toimiston kanssa sovitun mukaisesti. Palveluntuottajien ensimmäinen kokous on 

perehdyttämiskokous. Palveluntuottajia kutsutaan sekä julkiselta, yritys- että jär-

jestösektorilta. 

8. Kehittäjäasiakas- ja palveluntuottajatyöryhmien käytöstä yhden ja saman 

asian valmisteluun käytetään termiä ’kaksoisvalotusmenetelmä’. Tätä metodia on 

mahdollisuus varioida esim. palvelumuotoilun menetelmillä. 

9. Palvelu- ja palveluntuottajakartoitus. Valmistelija kartoittaa tarjonnan käy-

tettyjen palvelun nimien ja palveluntuottajien osalta. 

10. Kainuun kunnat ovat nimenneet palvelutarjottimelle kuhunkin Kainuun kun-

taan yhteyshenkilön, joilta valmistelija voi kysyä ko. kunnan palvelutarjonnasta 

taustatueksi palvelu- ja palveluntuottajakartoitukselle.  
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11. Palaveri I: palvelutarjottimen toimiston kanssa kohdista 1-3, jonka jälkeen 

valmistelija tekee tarvittavat tarkennukset. 

12. Asiakaslähtöinen jako palveluihin. Valmistelija ei luo jokaiselle samantyyp-

piselle mutta erinimiselle palvelulle omaa palvelua, vaan ryhmittelee palvelut. 

13. Palveluja on kahta perustyyppiä: informatiiviset palvelut sekä vertailuun pe-

rus-tuvat palvelut. Informatiiviset palvelut tyytyvät antamaan linkin jollekin jo ole-

massa olevalle nettisivulle. Palvelutarjottimella vältetään turhaa päällekkäistä 

työtä. Vertailuun perustuvat palvelut vertaavat eri palveluntuottajien hintaa ja laa-

tua. 

14. Palaveri II: Valmistelijan luonnos palvelujaosta käsitellään ja vahvistetaan 

ennen prosessin seuraavia vaiheita, jottei tehtäisi turhaa työtä. 

15. Palvelukuvausten luominen kullekin palvelulle. Tavoitteena on kiteyttää 

kunkin palvelun ydin lyhyesti kielellä, jonka jokainen asiakas ymmärtää. Tässä 

kohdin fiksuttelu on iso virhe. Arkikieli on asiakaslähtöisyyttä. Valmistelija pyytää 

taustamateriaalikseen kiteytyksiä kunkin palvelun tuottajilta sekä googlet-taa ne-

tistä. 

16. Valmistelija lähettää alustavat palvelukuvausluonnoksensa toimiston kom-

mentoitavaksi, jolloin sähköpostitse sekä viikkopalavereissa saadaan aikaan aito 

dialogi, joka nopeuttaa valmistelua ja laajentaa näkökulmaa. 

17. Palvelulupauslistan laatiminen. Palvelulupauksista on olemassa valmis pe-

ruslista, jota sovelletaan kuhunkin palvelun pääluokkaan erikseen. Valmistelija 

kartoittaa, onko palvelun pääluokassa jotain muodollisia laatutekijöitä, kuten rekis-

teröintipakko, laillistaminen, koulutusvaatimus tms. tai sisällöllisiä laatutekijöitä, 

jotka erottavat laadukkaan palvelun tarjoajat vähemmän laadukkaista. 
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18. Kehittäjäasiakasryhmän toinen kokous, jossa käsitellään palvelujako, pal-

velukuvaukset sekä palvelulupauslistaus. 

19. Valmistelija tarkentaa dokumentteja kehittäjäasiakasryhmän kommenttien 

pohjalta. 

20. Palveluntuottajatyöryhmän toinen kokous, jossa käsitellään palvelujako, 

palvelukuvaukset sekä palvelulupauslistaus. 

21. Valmistelija tarkentaa dokumentteja palveluntuottajatyöryhmän komment-

tien pohjalta. 

22. Palaveri III: palvelutarjottimen toimiston kanssa lyödään lukkoon palveluku-

vaukset ja palvelulupauslista. 

23. Pääkäyttäjä laittaa palvelut järjestelmään. 

24. Valmistelija suunnittelee toimiston kanssa suppean markkinointikampan-

jan, jolla on kaksi eri kohderyhmää: palveluntuottajat sekä asiakkaat. 

25. Pääkäyttäjä opastaa valmistelijan opastamaan palveluntuottajia, miten 

oman palvelutarjonnan järjestelmään laittaminen tapahtuu. 

26. Valmistelija täydentää alkukartoituksen listausta palveluntuottajista. 

27. Valmistelija lähettää yhdessä palvelutarjottimen toimiston kanssa laaditun 

sähköpostiviestin palveluntuottajille.  

28. Valmistelija muistuttaa puhelimitse asiasta niitä palveluntuottajia, jotka ei-

vät asiaan reagoi sähköpostin perusteella. 

29. Valmistelija kiertää läppärin kanssa niiden palveluntuottajien luona, jotka 

eivät reagoi emailiin tai puhelinsoittoihin. Yrittäjistä moni on tietokonekammoinen, 

vai kertookin asian hoitamatta jättämisen johtuvan työkiireistä. Rajattu puolesta 
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tekeminen on ok, kunhan palveluntuottaja ymmärtää, että jatkossa hän itse on 

vastuussa tietojensa päivityksestä. 

30. Lopputulemana on tuotantokäytössä oleva Hyvinvoinnin palvelutarjottimen 

palvelun pääluokka.  

31. Lopputulos julkistetaan ja lanseerataan yleisölle mediatilaisuuden muo-

dossa. 
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SUOSTUMUS HAASTATTELUUN JA TIETOJEN KÄYTTÖÖN 

Hyvä palveluntuottaja.  

Suoritan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa liikunta-alan johtamisen ja kehittä-

misen koulutusohjelmassa. Osana tutkintoani suoritan tutkimusta liittyen Kainuun 

soten hallinnoiman Hyvinvoinnin palvelutarjottimen käyttäjälähtöiseen kehittämi-

seen. Tämän haastattelun tarkoituksena on kerätä tutkimusaineistoa opinnäyte-

työtäni Hyvinvoinnin palvelutarjottimen kehittämistä varten. Haastattelu perustuu 

vapaaehtoisuuteen ja on täysin luottamuksellinen.  

Haastattelu tullaan tallentamaan haastatteluaineiston analysointia varten. Keskus-

telussa esille tulleita ja tutkimuksen kannalta keskeisiä asioita tullaan raportoi-

maan opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa. Raportti voi sisältää esimerkiksi suoria 

lainauksia ja yksityiskohtaisia selostuksia haastattelun kulusta, mikäli ne ovat olen-

naisia tutkimusaineistoin analyysin ja tutkimuksen lopputuloksen kannalta. Lai-

naukset muotoillaan niin, ettei itse haastateltava, organisaatio tai muita haastatte-

lussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä voida välittömästi tunnistaa ja heidän ano-

nyymiys on turvattu. Tutkimuksen päätyttyä äänitallenteet tuhotaan. 

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen annatte suostumuksenne käyttää keskuste-

lussa esille tulleita asioita tässä tutkimuksessa.  

 

 

Päivämäärä ja allekirjoitus sekä nimenselvennys 

Mikäli Teillä on kysymyksiä tutkimuksesta, esimerkiksi haastatteluista tai aineiston 

hyödyntämisestä, voitte olla yhteydessä suoraan tutkijaan. 

Emma Leinonen 040 589 5315, emmaleinonen@kamk.fi 

 



Liite 5 1/1 

HAASTATTELURUNKO 

 

ENNAKKOVALMISTELUT, PALVELUN PERUSTIEDOT: 

-Kerro omin sanoin mitä Hyvinvoinnin palvelutarjotin tarkoittaa ja mikä on sen toi-

minta-ajatus? 

-Millä tavoin teihin on otettu yhteyttä ja esitelty palvelun toimintaa? Jos kontaktia 

ei ole otettu palvelun tarjoajan puolelta: mistä olette saaneet tietoa palvelutarjot-

timen toiminnasta? 

-Mistä syntyi päätös rekisteröityä palveluun ja hyödyntää sen toimintoja? 

-Mikäli palveluntuottajan odotukset palvelua kohtaan eivät ole nousseet esille: 

minkälaisia odotuksia teillä oli palvelun käyttöä kohtaan? 

  

PALVELUKOKONAISUUDEN SUUNNITTELU: 

-Jos palveluntuottaja on ollut mukana kehittämistyöryhmässä: minkälaisia koke-

muksia teillä on kehittämistyöstä? 

-Millä tavoin haluaisitte osallistua palvelun kehittämiseen ja palvelukokonaisuuk-

sien luomiseen? 

 

PALVELUNKOKONAISUUDEN KÄYTTÖÖNOTTO:  

-Jos palveluntuottaja ei ole käyttänyt palvelua rekisteröinnistä huolimatta: Minkä 

vuoksi ette ole käyttäneet palvelua ja sen toimintoja rekisteröitymisen jälkeen? Mi-

käli palveluntuottaja osaa nimetä jonkin tietyn palvelun toiminnon haasteelliseksi, 

käydään sen käyttö yhdessä läpi ja syvennytään ongelmaan. 
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-Jokaisen palvelun toiminnon kohdalla pyydetään palveluntuottajaa kertomaan ko-

kemuksistaan toiminnon suhteen ja kannustetaan pohtimaan mahdollisia kehitys-

ideoita. 

-Minkälaisia hyötyä palvelu on tarjonnut? Jos palveluntuottaja ei koe hyötyneensä 

palvelusta: Miten palvelua pitäisi kehittää, että se tarjoaisi hyötyä? 

-Miten koette palvelulupausten tekemisen? 

-Mitä ajatuksia herättää se, että palveluiden käyttäjät voivat arvioida toimintanne 

julkisesti? 
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KUTSU 

Hyvä palveluntuottaja.  

Suoritan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa liikunta-alan johtamisen ja kehittä-

misen koulutusohjelmassa. Osana tutkintoani suoritan tutkimusta liittyen Kainuun 

soten hallinnoiman Hyvinvoinnin palvelutarjottimen käyttäjälähtöiseen kehittämi-

seen. Tutkimus on edennyt siihen vaiheeseen, että tarvitsen apuanne palvelun 

käyttäjälähtöisessä kehittämisessä. 

Kutsun Teidät mukaan Hyvinvoinnin palvelutarjottimen yhteissuunnitelutilaisuu-

teen, jonka tavoitteena on yhdessä ideoida ja suunnitella tapoja kehittää palvelu-

tarjottimen toimintaa sekä vastata palvelun käytössä ilmeneviin ongelmiin ja haas-

teisiin. Tilaisuus järjestetään tiistaina 13.11. klo 9.30-11.00 Kajaanin kaupunginta-

lolla (Pohjolankatu 13, 3krs.) Kainuun soten kokoushuoneessa. 

Tutkimukseni sekä tilaisuuden onnistumisen vuoksi toivon Teidän osallistumis-

tanne. Arvostan panostanne, sillä tällä tavoin pystymme kehittämään Hyvinvoinnin 

palvelutarjottimen toimintaa entistä paremmaksi yhteistyössä Teidän ja Kainuun 

soten kanssa.  

Mikäli olette kiinnostuneet osallistumaan tilaisuuteen, pyydän Teitä ottamaan yh-

teyttä sähköpostin välityksellä osoitteeseen emmaleinonen@kamk.fi kuitenkin vii-

meistään pe 9.11. klo 12.00 mennessä. Annan mielelläni lisätietoja liittyen tutki-

mukseen sekä yhteissuunnitelutilaisuuteen. 

Kiitos mielenkiinnostamme ja toivottavasti tapaamme yhteissuunnittelutilaisuu-

den merkeissä. 

Ystävällisin terveisin, 

Emma Leinonen 

Opiskelija, Liikunta-alan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelma 

emmaleinonen@kamk.fi 


