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1 Johdanto 

Tilastokeskuksen mukaan vuoteen 2030 mennessä on Suomessa yli 65-vuotiaita lähes 30 

% väestöstä eli 1495500 henkilöä, joka on 30 prosenttia väestöstä (Tilastokeskus 2019). 

Pääministeri Sanna Marinin (2019, 8) hallituksen Osallistava ja osaava Suomi – sosiaali-

sesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävässä yhteiskuntaohjelmassa luvataan, ettei yh-

denkään ikäihmisen pidä pelätä vanhenemista. Tahtotilana on jokaisen mahdollisuus ra-

kentaa oman elämänsä polku riippumatta siitä, missä he elävät. Myös hallitusohjelmassa 

tavoitellaan tehokkaita, oikea-aikaisia palveluita. Väestön ikääntymisestä huolimatta lai-

toshoitoa vähennetään, sairaalajaksot lyhenevät ja hoitaminen tapahtuu kotona mahdolli-

simman pitkään kotihoidon ja täydentävien palveluiden yhdistelmänä. Monipuolisten ja 

vaikuttavien palveluiden tarve kasvaa sekä palveluiden tasavertainen saatavuus. Tähän 

tarvitaan vuorovaikutteista johtamista ja aikaa vanhan ihmisen kohtaamiseen ja osallista-

miseen (Räsänen ja Valvanne 2017, 23; Stenvall ja Virtanen 2012, 208.) 

Kunnilla on vastuu järjestää laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ikäihmisille. Laki ikään-

tyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(2012) velvoittaa merkityksellisen ja arvokkaan arjen palvelujen järjestämistä asiakkaan 

toimintakyvyn arvion perustella. Arvioinnista tulee laatia palvelusuunnitelma, johon kirja-

taan millaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, asiakas tarvitsee hyvinvointinsa, ter-

veytensä, toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseen. Lisäksi palveluiden 

järjestämisessä on huomioitava iäkkään henkilön terveys, itsenäinen suoriutumine ja toi-

veiden kuuleminen. 

Kotihoito on suurien haasteiden edessä asiakaskunnan määrän ja hoidollisuuden kasva-

essa. Oikea-aikaisten ja vaikuttavien palveluiden kohdentuminen vaatii jatkuvaa työsken-

telytapojen uutta oppimista ja henkilöstön mukaan saamista muutostyöhön (Ikonen 2015, 

30; Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020, 

56; Stenvall ja Virtanen 2012, 209.) Osallisuus ja päätäntävalta saattaa jäädä toissi-

jaiseksi, jos asiakkaan palvelut ovat pirstaleisia tai palveluja toteuttavat jatkuvasti vaihtu-

vat hoitajat (Groop 2014; Räsänen ja Valvanne 2017, 22-29).  Tässä kehittämishank-

keessa osallisuus tarkoittaa omaan palvelusuunnitelmaan vaikuttamisena ja mielipiteen 

ilmaisuna sekä kuulluksi tulemisen kokemisena.  

Espoossa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa järjestettävään asiakastyytyväisyys kyse-

lyyn on sisällytetty asiakaskokemukseen liittyviä kysymyksiä ja kehittämishankkeessa pa-

nostetaan asiakaskokemuksen parantamiseen väliarvioinnin avulla asiakasymmärryksen 

kautta.  
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Kehittämishankkeen tarkoitus on yhtenäistää asiakkaalle tehtävää arviointia ja saatujen 

tietojen siirtäminen visuaaliseen asiakkuuksien hallinnan tauluun. Kehittämishankkeen ta-

voite on suunnitella ja toteuttaa yhtenäinen toimintamalli asiakkaan arviointiin Espoonlah-

den kotihoidossa. Malli keskittyy palvelupolun kuvaamiseen väliarviointiin asti kotikuntou-

tuksen jakson päätyttyä. 

Tämän kehittämishankkeen lähestymistapa on palvelumuotoilu, ja toteuttamisessa käyte-

tään yhteistoiminnallista työpaja työskentelyä. Uusi toimintamalli antaa ikääntyneille asiak-

kaille osallistumismahdollisuuden oman hoidon suunnitteluun ja arviointiin. Asiakkaan riit-

tävät palvelut kartoitetaan asiakkaan mielipidettä kuunnellen sekä arvioidaan digitalisaa-

tion mahdollisuus hoidossa. Osallisuuden ja arvioinnin avulla saadaan asiakkaalle suunni-

teltua oikea-aikaiset ja riittävät palvelut, jotka mahdollistavat kotona asumisen mahdolli-

simman pitkään. Service Blueprintin avulla näkymätön työ saadaan esiin sekä yhteistyö 

palveluohjaus Nestorin kanssa.  
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2 Kehittämishankkeen lähtökohdat 

2.1 Kohdeorganisaatio 

Kehittämishanke toteutettiin Espoon kaupungin kahdessa kotihoitoyksikössä, Espoonlah-

den ja Matinkylä Olarin kotihoidossa. Kotihoito kuuluu vanhustenpalveluiden organisaa-

tioon Espoon sairaalan, pitkäaikaishoidon ja Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin 

lisäksi (Espoo 2020.) Vanhustenpalveluiden organisaatiokaavio kuviossa 1.  

 

 

KUVIO 1. Espoon kaupungin vanhusten palvelujen organisaatio  

 

Espoon kotihoito koostuu viidestä suuralueesta: Espoonlahti, Espoon keskus, Leppä-

vaara, Matinkylä Olari ja Tapiola. Kotikuntoutus ja resurssipooli kuuluvat myös kotihoitoon. 

Maantieteellisesti viisi suuraluetta on jaettu tiimeihin, joissa työskentelevät lähi- ja sairaan-

hoitajat. Espoon kotihoidossa toteutetaan omahoitaja mallia, joka tukee kotona pärjää-

mistä mahdollisimman pitkään (Espoon kaupunki 2018, Ikonen 2013, 36.) Kuviossa 2 on 

kotihoidon organisaatiokaavio.  
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Kuvio 2. Espoon kaupungin kotihoidon organisaatio rakenne 

Matinkylä-Olarin kotihoidossa työskentelee kaksi esimiestä, kotihoidon ohjaaja ja aluevas-

taava sekä 42 lähihoitajaa ja seitsemän sairaanhoitajaa. Kehittämishankkeen aikana 

säännöllisen kotihoidon asiakkaita alueella oli 151 ja tilapäisiä asiakkaita 13. Espoonlah-

den kotihoidossa työskentelee aluevastaava ja kaksi kotihoidon ohjaajaa sekä seitsemän 

sairaanhoitajaa ja 46 lähihoitajaa. Alueella oli säännöllisen kotihoidon asiakkaita 200 ja ti-

lapäisiä asiakkaita 15 kehittämishankkeen aikana.  Syksyn 2019 asiakastyytyväisyysky-

selyssä oli ensimmäistä kertaa NPS (Net Promotor Score) tulos, joka kertoo todennäköi-

syyttä suositella kotihoito palveluja läheisilleen. Molempien alueiden NPS tulos oli tyydyt-

tävä eli19 (Espoon kaupunki 2018; Henriksson 2020.) 

2.2 Aiheenvalinnan perusteet ja ajankohtaisuus 

Espoon palveluiden kehittämiseen ja työyksiköiden toimintatapojen muuttamiseen vaikut-

tavat kaupungin ikääntyminen ja eläköityminen. Talouden tasapainottaminen vaatii teho-

kasta johtamista ja jatkuvaa palveluiden tarkastelua. Espoon väestön ikärakenne, kuvio 3, 

on muuttumassa; vuonna 2018 oli yli 75- vuotiaita 6% väestöstä ja vuonna 2028 ennuste-

taan luvun olevan jo 9%. Samalla työikäisten osuus vuonna 2019 oli 61% ja ennusteen 

mukaan vuonna 2028 jopa 59%. Väestön kasvu on Espoossa ollut vakaata viimeiset 40 

vuotta; väestö on kasvanut tasaisesti keskimäärin 3900 asukkaalla vuosittain (Espoon vä-

estörakenne 2019/2020.) 

Espoon ikärakennetta tarkasteltaessa on Espoo jaettu suuralueisiin seuraavasti; Suur-

Leppävaara, Suur-Tapiola, Suur-Matinkylä, Suur-Kauklahti, Vanha-Espoo ja Pohjois-Es-

poo. Yli 65- vuotta täyttäneitä on eniten Suur- Matinkylässä, Suur-Tapiolassa ja Suur-
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Espoonlahdessa. Erityisen voimakasta on ikääntyneiden suhteellinen kasvu Suur-Matin-

kylässä ja Suur-Espoonlahdessa, kuvio 3 (Espoo alueittain 2019.) 

 

 

 

Kuvio 3. Espoon ikärakenne 2000-2018 ja ennuste vuoteen 2028 (Espoon väestörakenne 

2019/2020) 

Espoon kotihoidon alueiden erilaisista haasteista huolimatta on työn kehittäminen ja asi-

akkaiden palvelun laadun takaaminen kaikkien työntekijöiden tahtotila. Espoon ikääntymi-

nen tuo lisääntyvää kysyntää kotihoitoon ja tarve asiakaskokemuksen parantamiseen on 

noussut viimeisten asiakastyytyväisyys kyselyn tulosten perusteella. Kurppa (2020) on 

tehnyt YAMK opinnäytetyön Espoon asiakastyytyväisyys kyselyn pohjalta ja haastatte-

luista saatujen tulosten mukaan 34% vastanneista eivät olleet osallistuneet tai eivät tien-

neet osallistuneensa oman hoitonsa suunnitteluun.   

Kehittämishankkeen aihe on työelämä lähtöinen ja jokaiselle Espoon kotihoidon alueelle 

tarpeellinen asiakaslähtöisyyden ja työn sujuvuuden takaamiseksi. Tavoitteellista johta-

mista vaatii kehitettyjen toimintamallien jalkauttaminen osaksi arjen työtä ja säännöllinen 

tiedolla johtaminen (Groop 2014, 42-43). Asiakaskokemuksen tuloksia saadaan Espoon 

kotihoidossa kaksi kertaa vuodessa asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta.  
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2.3 Kehittämishankkeen tarkoitus ja tavoite 

Kehittämishankkeen tarkoitus on yhtenäistää käytäntö väliarvioinnista Espoonlahden koti-

hoidossa ja arvioinnista saatujen tietojen siirtämistä visuaaliseen asiakkuuksien hallinnan 

tauluun. Espoon säännölliseen kotihoitoon tulevat asiakkaat pääsääntöisesti kotikuntou-

tuksen kautta, jossa kuntoutusjakso kestää keskimäärin neljä viikkoa. Jakson päättyessä 

kotikuntoutuksen hoitajat tekevät asiakkaille alustavan hoito- ja palvelusuunnitelman, joka 

on tarkoitus tarkentaa ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa kuukauden kuluttua hoitojak-

son alkamisesta.  

Kehittämishankkeen tavoite on suunnitella ja toteuttaa yhteinen toimintamalli asiakkaan 

arviointiin Espoonlahden kotihoidossa. Malli sisältää yhteiskotikäynnin kotikuntoutuksen 

kanssa, väliarvioinnin sekä puolen vuoden välein tapahtuva arviointi. Tuleva toimintamalli 

tukee Espoon visiota, jossa luvataan espoolaisille ikääntyville mahdollisuutta elää turval-

lista, toimintakykyistä ja täyttä elämää omassa kodissa (Espoo tarina 2019). 
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3 Kotihoito ja sen toimintaympäristö 

3.1 Kotihoito 

Kotihoidon tavoite on tukea asiakkaiden toimintakykyä ja elämänhallintaa mahdollista-

malla kotona asuminen turvallisesti mahdollisimman pitkään. Iäkkään henkilön palveluiden 

suunnittelussa on painotettava kotona asumisen mahdollisuus sekä kuntoutumista edistä-

vät toimenpiteet (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so-

siaali- ja terveyspalveluista 980/2012, 5§). Kunnalla on mahdollisuus yhdistää sosiaali-

huoltolakiin perustuvan kotipalvelun ja terveydenhuoltolakiin perustuvan kotisairaanhoidon 

kotihoidoksi.  Kotihoito muodostuu sosiaalihuoltolain kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 

kotisairaanhoidon muodostamasta kokonaisuudesta (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 20§). 

Kotihoito palveluihin kuuluvat kotipalvelut, tukipalvelut sekä sairaanhoitopalvelut ja hoitoon 

liittyvä kuntoutus. Sosiaalihuoltolain kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja toi-

mintakyvyn ylläpitoon sekä asiointitehtävien suorittamista tai niissä avustamista. Kotipal-

velu sisältää tukipalvelut kuten ateria, - vaatehuolto- ja siivouspalvelut sekä sosiaaliseen 

kanssakäymiseen liittyvät palvelut (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014,19§; Laatusuositus hy-

vään ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi 2017-2019, 34.) Kotisai-

raanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti annettavaa tai tilapäistä kotona mo-

niammatillisesti suoritettavaa terveyden tai sairaanhoidon palvelua (Terveydenhuoltolaki 

2010/1326, 25§). 

Kotihoidon palvelut ovat lakisääteisiä ja niiden järjestämisvelvollisuus on kunnilla, mutta 

kunnan oman tuotannon vaihtoehtona on mahdollisuus hankkia palvelut ostopalveluna yk-

sityisiltä tai kolmannelta sektorilta. Suurin osa kotihoidon asiakkaista ovat iäkkäitä ja siten 

avun tarpeen syy on sairaus, vamma tai hetkellisesti heikentynyt toimintakyky. Kotihoito 

toiminnan tavoitteiden asettaminen tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä 

kanssa ja yhteisymmärryksessä suunnitellaan oikea-aikaisia palveluja (Ikonen 2015, 18-

20.)  

Kotihoidon palvelujen saaminen perustuu asiakkaan tarpeeseen ja tätä ohjeistamaan on 

kunnissa käytössä kirjalliset asiakkuuden kriteerit. Subjektiivista oikeutta kotihoidon palve-

lujen saamiseen ei ole, vaan se perustuu palvelutarpeen arviointiin sekä kuntien määrittä-

mään kriteereihin. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa kuntia tekemä yhteistyötä eri toi-

mijoiden, kuten yksityisten ja kolmannen sektorin kanssa ikääntyvien hyvinvoinnin takaa-

miseksi (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 16-17.) Lainsäädäntö velvoittaa kokonaisval-

taista toimintakyvyn arviointia luotettavilla arviointivälineillä (Laki ikääntyneen väestön toi-

mintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012,15§). 
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Palveluohjauksen avulla saadaan asiakkaan etu esiin ja vältetään palveluiden pirstalei-

suus. Toimintakyvyn arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan kattava hoito- ja palvelu-

suunnitelma, johon kirjataan myös asiakkaan oma kuntoutustavoite.  Kotihoidossa suunni-

telmaan kirjataan usein kuntouttavan työotteen menetelmät. Kuntoutuksen tulee olla asia-

kaslähtöistä, suunnitelmallista ja pitkäkestoista ja asiakkaan sitoutumisesta lähtöisin. Kun-

touttavan työotteen tuloksellisuuteen vaikuttaa oikea-aikaisen kuntoutustarpeen tunnista-

miseen, kuten sairaalasta kotiin siirryttäessä (Ikonen, 2015, 68-71; Tuominen & Tuuri 

2017, 228-232.) 

Kotihoito Espoossa 

Espoon kotihoidon asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvioinnilla, joka suoritetaan määräai-

kaisella kotikuntoutusjaksolla tai palveluohjaus Nestorin toimesta. Palvelut suunnitellaan 

asiakkaan tarpeen mukaisesti ja arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä palveluohjaus 

Nestorin kanssa monialaisessa tiimissä. Asiakas voi saada tilapäistä kotipalvelua, tila-

päistä kotisairaanhoitoa, tukipalveluja tai säännöllistä kotihoitoa. Asiakkaan saama hoito 

toteutetaan yhdessä kirjatun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan. Palvelut toteutetaan 

kaupungin kotihoidon oman henkilökunnan tai ostopalvelun tuottamana. Asiakkaan on 

myös mahdollisuus saada palveluseteli kotihoidon palveluihin. Espoon kotihoidon asiak-

kuuden kriteerit ohjaavat toimintaa ja takaavat espoolaisille ikäihmisille tasa-arvoisen ja 

yhdenmukaisen palvelutarpeen arvioinnin (Espoon kotihoidon asiakkuuden kriteerit 2017; 

Matinkylä Olarin kotihoidon omavalvontasuunnitelma 2019.) 

Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori antaa ohjausta ja neuvontaa keskitetysti ikäänty-

neille sekä vastaa heidän palvelutarpeen selvittämisen ja päätöksenteon koskien sosiaali-

palveluja. Lisäksi Nestori koordinoi ja tuottaa ennaltaehkäiseviä toimintoja sekä järjestää 

veteraanipalvelut (Espoo 2020.) 

Kotikuntoutus on osa kotihoitoa ja palvelut annetaan asiakkaan omaan kotiin. Kotikuntou-

tus toiminnan päätavoitteet ovat asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistäminen 

sekä oikea-aikaisten palveluiden tarjoaminen. Asiakkaan turvallisella kotiutumisen varmis-

tamisella vältetään asiakkaan joutumista takaisin päivystykseen. Kotikuntoutukseen tul-

laan sairaalasta kotiutuessa tai palveluohjaus Nestorin pyynnöstä palvelutarpeen arvioin-

nin jälkeen. Kotikuntoutuksen jakso kestää viikosta neljään viikkoon. Yhteistyötä tehdään 

tiiviisti Espoon sairaalan, säännöllisen kotihoidon ja palveluohjaus Nestorin kanssa (Eu-

ramo 2020.) 

Kotihoidon toimintaa ohjaa Espoo strategia, jonka tavoitteena on espoolaisten ikäihmisten 

turvallinen kotona asuminen ja toimintakykyisenä sekä yksinäisyyden aiheuttamien ongel-

mien väheneminen. Kotihoidon timantti on johdettu vanhustenpalvelujen timantista, ja 
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timantin neljässä kulmassa kuvataan laadullisia ja vaikuttavia tavoitteita asiakaskokemuk-

seen, talousymmärrykseen, johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Näihin tavoitteisiin 

päästän toimenpiteillä, jotka parantavat ikäihmisen toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia, 

kuten huomioimalla turvallisuus palveluita annettaessa. Henkilökunnan hyvinvoinnin hy-

väksi sujuvoitetaan toiminnan prosesseja. Asiakkaiden kokemus palvelujen hyödyllisyy-

destä saavutetaan toteuttamalla käynnit tuttujen hoitajien toimesta. Tuottavuus ja taloudel-

lisuus saadaan kehittämällä ja uudistamalla toimintatapoja sekä vähentämällä hukkatyötä, 

kuviossa 4 kotihoidon timantti (Espoo tarina 2017.) 

 

Kuvio 4. Kotihoidon strategia timantti (Espoo tarina 2017) 

 

3.2 Kotihoidon kompleksinen toimintaympäristö 

Suomessa kiinnostus työyhteisöjen kompleksisuudesta on lisääntynyt erityisesti organi-

saatio ja johtamistutkimuksissa (Hanèn 2017, 39). Kompleksisuuden ymmärtäminen ja 

tunnistaminen on tärkeää nopeasti muuttuvassa työelämässä. Kompleksisuusajattelussa 

tunnistetaan yllätyksellisyys osaksi organisaation johtamista. Kompleksisuusteoria on jat-

koa kaaosteorialle, jossa tila on hallitsematon ja epävakaa aiheuttaen organisaation toimi-

mattomuuden. Kompleksisuutta kuvaavia käsitteitä ovat arvaamattomuus, ennustamatto-

muus, jatkuva muutos. Kompleksisuus sijoittuu säännöllisyyden ja kaaoksen väliin. Pirulli-

sen luonteen kompleksisuudelle tuo pirstaleisuus, jota leimaa tekninen, sosiaalinen, 
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sisällöllinen ja kognitiivinen pirstaleisuus (Juuti & Luoma 2009, 114; Vartiainen, Ollila, Rai-

sio & Lindell 2014, 14-35, 74-90, 135.) 

Kompleksisuusajattelun monista määritelmistä Vartiainen ym. (2014, 135) tarkastelevat 

aihetta yhteiskunnan ja organisaation näkökulmasta. Kun yhteiskunta on kompleksinen, 

tulee myös organisaatiosta kompleksinen, joka samalla aiheuttaa johtamisen ja ongelmien 

kompleksisuuden. Asiantuntijoiden työtä hankaloittaa organisaatioon kuuluvien asioiden 

monitulkintaisuus. Organisaatiossa on opittava ja hyväksymään kompleksisuutta, esiinty-

viä ongelmia ja tunnistamaan selviytymismenetelmiä, jolloin työyhteisöllä on mahdollisuus 

kehittyä ja uudistua.  

Kotihoidon toiminnan järjestämiseen vaikuttavat lainsäädäntö, kilpailu työvoimasta, palve-

luiden kysynnän ja tarpeen vaihtelu sekä kotihoidon oman organisaation tavoitteet sekä 

työn järjestely. Työympäristön monimutkaisuutta lisää kuntalaisten mielipiteet ja poliittinen 

päätöksenteko (Kola-Huhtala 2014, 8-12.)  

Mikkonen (2015, 44-45) on tutkinut kotihoidon pirullisia ongelmia. Haastateltavat näkivät 

ongelmien jakaantuvan kolmeen pääosaan eli asiakkaisiin, henkilökuntaan sekä palvelui-

hin. Asiakkaan näkökulmasta ongelmat liittyvät itsemääräämisoikeuteen sekä vaikutus-

mahdollisuuksiin, kuten asiakkaan mielipiteen huomiointi, palvelun ajankohtaan vaikutus-

mahdollisuus sekä hoitajan sukupuoleen vaikuttamisen puute. Pirullisiin ongelmiin lukeutui 

myös peseytymisavun, virikkeiden ja ulkoilumahdollisuuden puute.  

Kompleksisuus ajattelun avulla ymmärretään paremmin terveydenhuollon ongelmat sekä 

kehittämisen tarpeet. Tietomäärään kasvaminen ja nopea siirtyminen on yksi syy komp-

leksisuuden lisääntymiseen. Lindell, Ollila, Raisio & Vartiainen (2013, 34-35.) toteavat 

kompleksisuudessa olevan kolme eri luokitusta organisaation näkökulmasta: tekninen, so-

siaalinen ja sisällöllinen. Tekninen kompleksisuus tarkoittaa teknologian nopeaa kehitystä, 

sillä terveydenhuollon organisaatioissa saattaa useita eri tietojärjestelmiä. Sosiaalinen 

kompleksisuus muodostuu ihmisten työyhteisöön kuuluvien ihmisten määrästä ja erilai-

suudesta, ja he omaavat eritasoista tietoa ja taitoa. Sisällöllinen kompleksisuus tarkoittaa 

tiedollista ulottuvuutta, ymmärryksen ja tiedon vajautta.  

Työn kompleksisuus luo kiirettä, hallitsemattomuuden tunnetta ja tulospaineita, jotka vai-

kuttavat työelämän laadullisiin tavoitteisiin.  Kompleksisessa työympäristössä työskentely 

vaatii itseohjautuvuutta, joka lisää luovuutta mahdollistaen spontaanin toiminnan uusien 

kokeilujen ja yhteiskehittämisen kautta. Johtamisessa mahdollistetaan emergenssi, enna-

koimattomien asioiden syntyminen työntekijöiden vuorovaikutteisessa ja työskentelyssä 

sekä kannustetaan spontaaniin toimintaan (Vartiainen, Raisio & Lundström 2016, 261.) 
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Mäkikangas (2007, 25) toteaa hallinnan tunteen olevan perusedellytys työtyytyväisyyteen, 

sitoutumiseen ja tuloksellisuuteen.  

Kompleksisuus ei ole pelkästään negatiivinen sana vaan se voi tuoda uusia mahdollisuuk-

sia ja toivottavaa kehitystä, mutta tuo haasteen johtamiseen (Doz, Hellström, Kosonen, 

Lähdemäki & Wilson 2017, 10). Rutiininomaiset säännöt ja liiaksi vakioidut työtavat estä-

vät organisaatiossa soveltamistaitojen juurtumisen. Työntekijöiden kyky ymmärtää komp-

leksinen todellisuus auttaa työssä soveltamistaitojen kehittymistä. Taitojen omaksuminen 

ei onnistu, jos työyhteisössä turvaudutaan liikaa valmiiksi luotuihin toimintamalleihin 

(Hanèn 2017, 162.) 
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4 Asiakkaan osallisuus osana asiakaskokemusta 

4.1 Osallisuus ja osallistuminen käsitteenä 

Käsitteinä osallisuus ja osallistuminen ovat moniulotteisia ja useat määritelmät liittyvät hy-

vinvointiin ja elämän merkityksellisyyteen. Osallisuus nähdään mahdollisuutena vaikuttaa 

omaan elämään, palveluihin sekä yhteisen hyvän luomiseen. Se nähdään myös syrjäyty-

misen vastakohtana. Hyvinvoinnin aineelliset lähteet, kuten riittävä toimeentulo, asuminen 

ja harrastusvälineet mahdollistavat osallisuutta (Isola, Kaartinen, Leemann, Lääperi, 

Schneidet, Valtari & Keto-Tokoi 2017, 23.) 

Osallisuus ja osallistuminen sekoittuvat helposti keskenään. Työyhteisössä ne usein näh-

dään keinoina sekä tavoitteena. Raivio ja Karjalainen (2013, 12-24) toteavat osallisuuden 

olevan tietynlainen tavoite, samalla ongelmaksi nousee kokemus osallisuudesta tai osat-

tomuudesta. Molemmat ovat yksilöllisiä kokemuksia ja tunteita, joista ei voi puhua toisen 

puolesta. Kokemus osallisuudesta palvelun käyttäjän näkökulmasta riippuu vaikutusmah-

dollisuudesta sekä tiedonsaannista – tarvitaan siis aitoa dialogia asiakkaan ja viranomai-

sen välillä. Osallisuus muodostaa yksilöllisen kokemuksen ja tunteen. Toikko ja Rantanen 

(2009, 90) toteavat osallisuuden ja osallistumisen käsitteiden liittyvän toisiinsa, osallista-

minen käsitetään mahdollisuuksien tarjoamiseen ja osallistuminen mahdollisuuksien hyö-

dyntämiseen. Leemann ja Hämäläinen (2016, 594) määrittelevät asiakasosallisuuden kä-

sitteen, jolla tarkoitetaan yksikön mukaan ottamista palveluiden kehittämiseen ja siten lisä-

tään itsemääräämisoikeutta. Sosiaalinen osallisuus puolestaan on prosessi, jossa ollaan 

vuorovaikutuksessa lakien ja säädösten kanssa.  

Tässä kehittämishankkeessa osallisuudella tarkoitetaan asiakkaan ja hänen omaisensa 

tai ystävänsä osallistumista ja vaikuttamista oman hoidon- ja palvelun suunnitteluun niin, 

että palvelutapahtuma on etukäteen suunniteltu ja asianomaisille ilmoitettu. 

4.2 Osallistuminen oman hoidon suunnitteluun 

Osallistuminen ja vaikuttaminen oman hoidon suunnitteluun on lähtökohta positiiviseen 

asiakaskokemukseen ja laatuun. Sosiaali- ja terveysministeriön (2020, 42-45)) laatusuosi-

tuksessa kehotetaan henkilöstöä johdettavan niin, että erityisesti asiakkaan ja hänen lä-

heistensä kokemukset palvelujen laadusta paranevat. Asiakasosallisuudella tarkoitetaan 

asiakkaan osallistumista ja mahdollisuutta vaikuttaa oman palvelunsa suunnitteluun, ide-

ointiin sekä toteuttamiseen ja arviointiin (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2019.) Osallis-

tumismahdollisuus oman hoidon suunnitteluun ja arviointiin tulee järjestää asiakkaan voi-

mavarojen mukaan. Espoon kaupungin kotihoidossa mitataan osallisuutta RAI-
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indikaattorien avulla ja mittaukseen on otettu mukaan osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, 

kuten yksinäisyyden kokeminen. Espoon kotihoidon asiakkaista melkein jokainen osallis-

tuu RAI-arviointiin. Asiakkaat, jotka eivät ole itse osallistuneet omaan arviointiin on pie-

nempi muuhun Suomeen verrattuna, Espoo 6 %, muu Suomi 27 %. Espoossa RAI-arvi-

ointiin osallistuneiden läheisten määrä on hieman vähäisempää kuin muualla Suomessa 

eli Espoossa 63 % ja muualla Suomessa 66 % (Espoon kaupunki 2020). Taulukossa 1 on 

kuvattu osallisuutta Espoon kotihoidossa ja vertailtu muun Suomen tuloksiin. 

 

Taulukko 1. RAI-indikaattorilla mitattu osallisuus oman hoidon arviointiin 

 

 

Shier (2001, 111) kehitti mallin lasten osallisuuden mahdollistamisesta ja tasavertaisesta 

vuorovaikutussuhteesta, joka on iso askel kohti asiakaslähtöisyyttä. Mallia voi soveltaa 

myös muihin asiakas- ja ikäryhmiin. Aluksi työntekijät ja organisaation johto määrittelee 

asiakkaan kohtaamisen säännöt ja miten työtä tehdään. Työtekijöiden valmiudet kohdata 

asiakas aidosti ja organisaation mahdollistama tasavertainen työskentelytapa on askel 

kohti tasavertaista osallisuutta. Työskentelymalli vaatii sitoutumista kaikilta osapuolilta, 

asiakkaalta, työntekijöiltä ja organisaation johdolta. Mallissa edetään pääsääntöisesti al-

haalta ylöspäin, mutta asiakkaan yksilöllisyys, toimintakyvyn vajeet ja toiveet huomioidaan 

etenemisessä. Ensimmäinen huomioitava asia on asiakkaan kuunteleminen, joka vaatii 

työntekijältä aitoa kiinnostusta ja rauhoittumista. Kuuntelu ja keskustelu ovat arjen työväli-

neitä, joille organisaation tulee resursoida aikaa. Toisessa vaiheessa asiakkaalla tulee olla 

mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun. Kolmannella tasolla sekä mielipiteet että näkemykset 

johtavat konkreettiseen toimintaan, jolloin etsitään erilaisia vaihtoehtoja yhdessä asiak-

kaan kanssa. Kolme ensimäistä tasoa perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhtee-

seen ja tukevat asiakkaan osallisuutta. Neljännessä ja viidennessä tasossa asiakas ottaa 

vastuuta ja mahdollisesti jakaa valtaa ja on siten mukana päätöksenteko prosessissa, 

Tämä vaatii osaavaa johtamiskulttuuria ja luotettavaa työyhteisön toimintatapaa, jotta 
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asiakas saa esittää omia ideoitaan (Räsänen & Valvanne 2017, 37-40). Shierin (2011) 

malli kuvattu mukaillen kuviossa 5.   

 

 

Kuvio 5. Osallisuuden tasot (Shier 2001) 

 

Osallisuus asiakaslähtöisyyden perustekijänä 

Suomen lainsäädäntö velvoittaa asiakaslähtöisyyteen, joka on jo pitkään ollut yleisesti hy-

väksytty poliittinen tavoite ja julkishallinnon kehittämisen teema (Kork 2016, 95).  Kotihoi-

don asiakkaat ovat pääsääntöisesti ikäihmisiä. Järnström (2011, 45) määrittelee asiakas-

lähtöisyyden ideaaliin työskentelytavan, jossa ikäihmisen yksilölliset tarpeet ja toiveet ovat 

keskiössä. Osallistuminen tulee toteuttaa asiakkaan voimavarojen mukaisesti ja mahdolli-

suus vaikutta omien asioidensa kulkuun. Asiakkaan osallisuutta tuetaan oikea-aikaisilla 

palveluilla ja hoivalla sekä asiakkaan hyvän elämän takaamisella, jolloin toteutuu itsemää-

räämisoikeus. Asiakaslähtöinen tekeminen yhdistää asiakkaan toimintakyvyn tukemisen ja 
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ainutlaatuisen kohtaamisen. Asiakkaan arvostaminen estyy tai toteutuu kohtaamistilan-

teissa. Aito kuunteleminen ja empaattinen kohtaaminen kuuluvat asiakaslähtöisen hoita-

jan ydinosaamiseen (Laitinen ja Kemppainen 2010, 138; Patomäki & Toikko 2007, 278, 

280.)  

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista oikeuttaa tiedonsaantiin toimen-

pide vaihtoehdoista sekä sosiaalihuoltoa toteuttaessa on huomioitava asiakkaan mieli-

pide, etu ja yksilölliset tarpeet äidinkieli ja kulttuuritausta huomioiden (Laki sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000). Suomen perustuslaki (731/1999) edistää 

yksilön osallistumismahdollisuutta omien asioiden päätöksentekoon. Laki potilaan ase-

masta ja oikeudesta (785/1992) velvoittaa laadukkaaseen hoitoon ja kohteluun ihmisar-

voa, vakaumusta ja yksityisyyttä loukkaamatta ja hoidossa tulee huomioida kulttuuri, kieli 

ja yksilölliset tarpeet. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) vahvistaa asiakkaan itsemääräämis-

oikeutta, edistää osallisuutta ja oikeutta hyvään palveluun. Laki saumattomasta palvelu-

ketjun kokeilusta (811/2000, muutos 1228/2010) edistää asiakkaan palvelujen yhteis- 

suunnittelua. Ikälaki (980/2012) velvoittaa asiakkaan osallistumismahdollisuutta itseään 

koskevien palvelujen suunnitteluun ja toteutustapaan. Myös muistisairaalla on itsemäärää-

misoikeus (Laki potilaan asemasta ja oikeudesta 785/1992). Kuviossa 6 on koottuna lait, 

jotka vaikuttavat asiakkaat osallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen.  

 

 

Kuvio 6. Asiakaslähtöisyyttä ja osallisuuden toteutumista tukeva lainsäädäntö  
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Tässä kehittämishankkeessa osallisuudella tarkoitetaan asiakkaan ja hoitajien välistä vas-

tavuoroista dialogia, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus olla aktiivinen osallistuja sekä 

osallistua hoidon- ja palvelun suunnitelman tekemiseen.  

4.3 Asiakasymmärryksen ja asiakaskokemuksen syntyminen 

Asiakasymmärryksen määrittelyyn ei ole yhtä selkeää vakiintunutta määritelmää. Asiakas-

ymmärrys on palvelumuotoilun sydän ja sen hankinta liittyy palveluprosessin alkuun. Asia-

kasymmärrys tarkoittaa asiakkaiden odotusten, tarpeiden ja tavoitteiden hankkimista 

unohtamatta hiljaista tietoa. Palvelun kehittämisen kannalta merkittävää on laadullinen 

luova ja kuvaileva tieto, jota hankitaan haastatteluilla, työpajoilla ja havainnoimalla. Asia-

kasymmärryksen saaminen on asiakaslähtöisyyden perusta ja vaatii asiakkaan arkeen ja 

ympäristöön tutustumista. Tämä vaatii asiakkaan todellisten tilanteiden havainnointia, jotta 

aidot motiivit ja arvot saadaan esiin. Pelkän tiedon kerääminen ei riitä, sitä on analysoi-

tava, hyödynnettävä ja sovellettava käytäntöön ennen kuin siitä tulee asiakasymmärrys 

(Pöllänen 2017, 88; Tuulaniemi 2011, 73,142-156; Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki, 

Ahonen & Suokas 2011, 40-42.) 

Ahosen (2017, 50-55) mukaan asiakasymmärrys on prosessi, jossa asiakkaan odotukset 

ja tarpeet ymmärretään ilman, että hänen tarvitsee niitä ilmaista. Asiakkaan mielipitee-

seen palvelusta vaikuttavat palvelupolussa koetut kokemukset. Tunteilla on suuri merki-

tys, sillä asiakas kiintyy tiettyihin tapoihin, tottumuksiin ja ihmisiin. Palvelu on laadukasta 

ja vaikuttavaa, kun asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaisesti ja oikeassa pai-

kassa. Asiakasymmärrys on avainasemassa koko kehittämisen prosessin ajan. 

Asiakasymmärryksen kartoittamiseen liittyy oleellisesti tunteet. Työyhteisölle on eduksi 

huomioida positiivinen tunnepolku; asiakkaat arvostavat kokemusta, josta heille on jäänyt 

hyvä mieli. Ihmiselle on tärkeää tulla kuulluksi ja arvostetuksi, samalla lisätään luotta-

musta palveluntuottajan asiantuntemukseen ja osaamiseen (Salonen 2017, 227-230.) 

Asiakastiedon avulla opitaan tuntemaan asiakas paremmin sekä helpotetaan asiakkaan 

palveluiden koordinoimista. Asiakasymmärrys alkaa taustatiedon keräämisellä ja analy-

soinnilla, joka saadaan usein asiakastyytyväisyys tutkimusten tuloksista (Grönroos 2009; 

Tuulaniemi 2011, 144-145.) Tässä kehittämishankkeessa asiakasymmärrys nähdään ko-

konaisuutena, joka sisältää asiakastarpeet- ja odotukset, asiakkuudenhallinnan sekä asia-

kaskokemuksen. 

Asiakaskokemuksen parantaminen on organisaatioiden tahtotila ja erilaisin asiakastyyty-

väisyyskyselyjen avulla tavoitellaan vaikuttavampia palveluita ja parempaa asiakaskoke-

musta. Pinen ja Gilmoren (1998) julkaisussa kerrotaan asiakkaan ostavan kokemusta 
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ensisijaisesti tuotteiden sijasta ja tästä hänelle jää muisto. Meyer ja Schwagerin (2007, 

118-119) mukaan asiakaskokemus muodostuu kohtaamispisteistä ja on subjektiivinen, 

henkilökohtainen reaktio, jossa asiakas on suoraan tai epäsuoraan yhteydessä yritykseen. 

Heidän mallissaan asiakaskokemuksessa on monta ulottuvuutta kuten mainonta, palvelun 

laatu, itse tuote ja sen paketointi, käytön helppous ja luotettavuus. He toteavat asiakkaan 

kokemuksen pohjautuvan aina aiempaan kokemukseen organisaatiosta, sillä asiakkaalla 

on taipumus verrata aiempia kokemusta uuden kokemuksen muodostamiseen. 

Lemon ja Verhoefin (2016, 69-71) mukaan asiakaskokemus on yrityksen tärkeä kehitys-

kohde asian moniulotteisuudesta huolimatta. Asiakaskokemuksessa huomioidaan emotio-

naaliset, kognitiiviset ja sosiaaliset reaktiot unohtamatta käyttäytymis- ja aistireaktioita. 

Esimerkiksi taantuma voi vaikuttaa asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen ja siten asiakas-

kokemukseen.   

Tuulaniemi (2011, 74) jakaa asiakkaan kokemuksen kolmeen tasoon; toiminta, tunteet ja 

merkitys. Toiminnan taso tarkoittaa palvelun kykyä vastata asiakkaan funktionaaliseen tar-

peeseen, prosessien sujuvuuteen, palvelun saavutettavuuteen ja monipuolisuuteen. Tun-

netaso merkitsee asiakkaalle välittömiä tunteita tai henkilökohtaisia kokemuksia. Merkitys-

taso kertoo asiakaskokemuksen mielikuva- ja merkitysulottuvuuksia ja henkilökohtaisia 

kokemuksia. 

Asiakaskokemuksesta ei voi puhua ilman mainintaa työntekijä kokemuksesta. Asiakas 

vaistoaa aidon kiinnostuksen ja siksi emotionaaliset ja symboliset arvot ovat tunnistettava.  

Totuuden hetki on vuorovaikutustapahtuma palvelun tuottajan ja asiakkaan välillä, ja siinä 

esiintyy palveluiden laatu, toimintatavat sekä prosessien sujuvuus. Vuorovaikutustapah-

tuma on ainutlaatuinen ja subjektiivinen kokemus (Grönroos 2009, 106; Hemmilä, Kallio-

pää, Lanne, Murtonen, Rantala & Ala-Maakala 2016, 9-10.) Hyppänen (2017) kirjoittaa 

blogissaan työpäiväkokemuksesta, joka koostuu työn merkityksestä, johtamisesta, työyh-

teisön toimivuudesta ja henkilökohtaisista asioista. Omien odotusten, oikeudenmukaisuu-

den tunne sekä kuulluksi tulemisen kokemus ovat suuressa roolissa työpäiväkokemusta. 

Tämä vaikuttaa asiakaskokemukseen, koska tunteet heijastuvat vuorovaikutustilanteissa 

ja käyttäytymisessä (Hyppänen 2017.) 

Morgan (2015) kuvaa modernia asiakaskokemusta kuudella eri elementillä, jotka yrityksen 

tulee huomioida asiakaspalvelussa, kuviossa 7. Ympyränmuotoiseen malliin on huomioitu 

tekijät, jotka ovat sujuvan asiakaskokemuksen edellytyksiä. Erityisesti suuri merkitys on 

asiakkaan kuuntelulla. Kehän uloimpana on sidosryhmät (External Stakeholders), jotka 

työyksikön tulee huomioida. He vertailevat eri yritysten tietoja ja saattavat olla päivittäin 

yhteydessä erilaisilla kysymyksillä ja kommenteilla ilman asiakkuutta. Seuraavana 
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kehässä ovat kanavat (Channels): palvelukanavat tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. 

Sosiaalisen median kautta tieto leviää ja yhteydenotto mahdollisuudet laajenevat. Tässä 

kehityksessä on pysyttävä mukana. Kolmantena kehässä on personointi (Personaliza-

tion), jonka tarkoitus on painottaa persoonallista, yksilöllistä vuorovaikutusta ja tilanteiden 

ennakointia. Seuravana kehässä on Asiakkuuksien hallinta (CRM, Customer Relationship 

Management), joka sisältää asiakaslähtöisen ajattelutavan. Vuorovaikutuksen pitää olla 

ennakoivaa ja sujuva asiakastiedonhallinta pystyy seuraamaan asiakasta koko palvelupo-

lun. Viidentenä kehässä on Välineet yhteistyöhön (Collaboration tools), jonka ansiosta yh-

teistyö on nopeaa ja mutkatonta muihin yksiköihin yrityksen sisällä. Toimivat vuorovaiku-

tustyökalut auttavat asioiden organisoinnissa ja ongelmien ratkomisessa nopeasti. Kehän 

sisimpänä on Saumaton kokemus (Seamless Experience), joka peräänkuuluttaa uskollis-

ten asiakkaiden palautteiden antamista koko palvelupolun eri vaiheissa.   

Morganin kuusi väittämää sujuvasta asiakaspalvelusta on sovellettavissa liiketaloudesta 

myös sosiaali- ja terveystoimeen. Kun asiakas on strategiassa keskiössä, on hänen kuule-

misensa, osallistumisensa ja sujuva vuorovaikutus positiivisen asiakaskokemuksen lähtö-

kohta.  

 

Kuvio 7. Morganin (2015) modernin asiakaskokemuksen kehä 

Collaboration Tool 

Seamless 

Expe-

rience 

 

CRM 

Personalization 

Channels 

External Stakeholders 
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4.4 Asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen 

Asiakaskokemuksen johtaminen on tärkeimpiä kohtia organisaation strategisessa johtami-

sessa ja parhaimmillaan se tuottaa onnistuneita kohtaamisia asiakkaan palvelupolun eri 

pisteissä (Gerdt & Eskelinen 2018, 235; Löytänä & Kortesuo 2011,12). Asiakaskokemuk-

sen johtamisessa mennään syvemmälle kuin asiakkuuksien johtamisessa, joka liittyy asia-

kastyytyväisyys tuloksiin eikä kerro miten parempia tuloksia voidaan saavuttaa.  Asiak-

kuusjohtamisessa on tarkoitus saada mahdollisimman kattava tieto asiakkaasta ja kerä-

tään tietoa asiakkaan subjektiivisista ajatuksista eli ovatko asiakkaat tyytyväisiä vai tyyty-

mättömiä palveluun. Asiakaskokemus koostuu luottamuksesta ja asiakastyytyväisyydestä, 

kun asiakkaiden odotukset ja kokemukset palvelusta tai tuotteesta kohtaavat. Asiakasko-

kemuksen johtaminen osoittaa organisaation olevan kiinnostunut asiakkaasta ja arvosta-

van hänen kokemustaan (Kukkonen 2016, 42, 57-58.) 

Asiakaskokemuksen johtaminen vaatii sinnikkyyttä ja suunnitelmia, sillä toimintaympäris-

töt muuttuvat ja teknologia antaa asiakkaille mahdollisuuden kokeilla uutta. Nopeus on 

menestystekijä, sillä ne yritykset, jotka uskaltavat luoda uusia toimintatapoja ja uusia pal-

veluita, menestyvät. Organisaation merkitykselliset asiat eivät ole välttämättä asiakkaille 

arvokkaita asioita, siksi asiakkaita kiinnostavat asiat täytyy saada selville (Lipkin 2016, 

697.)  

Asiakaskokemuksen johtamisessa on tavoitteena saada asiakas tuntemaan merkitykselli-

siä kokemuksia jokaisessa kohtaamisessa ja saada asiakkaalle tuotettua arvoa. Tämä 

vaatii tiedonhankintaa asiakkaan toiminnasta ja haasteista. Asiakkaat arvostavat aikaa 

säästävää palvelua, joten sujuvasta palvelusta ja henkilökohtaisista kontakteista ollaan 

jopa valmiita maksamaan enemmän.  Asiakaskokemukseen liittyy asiakkaan arvon käsite, 

joka on saatujen hyötyjen ja tehtyjen uhrausten erotus. Hyötyjä ovat asiakkaan elämää 

helpottavat tekijät tai palvelut ja tarpeiden tyydyttäminen. Hyvin johdetun asiakaskoke-

muksen tunnuspiirteitä ovat suunnitelmallisuus, riippumattomuus ajasta ja paikasta sekä 

arvon tuottaminen asiakkaalle (Arantola ja Simonen 2011, 4; Löytänä ja Kortesuo 2011, 

13-21, 54-55.) Arvo riippuu asiakkaan tavoitteista, joita asiakas palvelun käytöllä saavut-

taa. Tavoitteiden rinnalla voi olla haluja sekä tarpeita (Korhonen, Valjakka & Apilo 2011, 

32.) 

Asiakaskokemuksen johtamisen hyötyjä ovat tarkastelleet Löytänä ja Kortesuo (2011,13). 

Heidän mukaansa jatkuvalla johtamisella on laaja vaikutus asiakassuhteisiin sekä henki-

löstöön, koska sen avulla sitoutetaan asiakkaat sekä henkilökunta. Samalla kasvatetaan 

asiakkaan- ja henkilökunnan tyytyväisyyttä. Gibbonsin (2015) mukaan asiakkaiden palaut-

teista lähtevät muutokset ovat merkityksellisiä, jotka johtavat asiakaskokemuksen 
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jatkuvaan kehittämiseen koskien koko organisaation toimintoja. Koska muutokset eivät ta-

pahdu hetkessä, on tärkeää priorisoida kehittämisen tärkeimmät osa-alueet asiakaskes-

keisemmän muutoksen saavuttamiseksi. Henkilöstölle on säännöllisesti tuotettava tietoa 

kehittämistarpeisiin perustuen, sillä onnistuneella tiedolla johtamisella saavutetaan jatku-

van oppimisen kulttuuri. Jatkuvassa kehittämisessä on muistettava henkilöstön palkitsemi-

nen tavoitteisiin päästessä, jotta motivaatio työskentelyyn säilyy (Chakravorti 2011).  

Asiakaskokemuksen mittaamisen keinot ja tasot 

Asiakaskokemusta tulee mitata säännöllisesti ja keskittyä olennaisiin asioihin, jotta toimin-

taa voidaan johtaa asiakkaan lähtökohdista. Asiakaskokemuksen mittaaminen on haasta-

vaa, koska tunnetila on vaikeasti ja absolutisti mahdoton mitata. Erilaiset työkalut ja tavat 

mahdollistavat kokemuksen mittaamisen ja samalla saadaan arvioitua kokemuksen laatua 

ja tunnistettua kehityskohteita (Filenius 2015, 92; Korkiakoski& Gerdt 2016, 164-166; Löy-

tänä ja Kortesuo, 188-189.) 

Asiakaskokemuksen mittaamiseen ja tutkimukseen on runsaasti keinoja. Löytänä ja Korte-

suo (2011, 188-190) toteuttivat asiakaskokemuksen mittaamisen spektrin, jossa keinot 

ovat aktiivisia ja passiivisia. Aktiivisin keinoin asiakkaan kokemus saadaan esiin tutkimalla 

ja kyselemällä, passiiviset keinot ovat asiakkaan antamia palautteita omasta aloitteestaan. 

Spontaani asiakkaan antama palaute lähtee asiakkaasta itsestään, eikä ole sidottu aikaa 

tai paikkaan.  Asiakas voi antaa kiitosta nopeasta takaisinsoitosta tai omainen kirjoittaa 

reklamaation kotiin kuljetetun aterian ajankohdasta. Spontaanin palautteen perusteella ei 

voida tehdä johtopäätöksiä, mutta ne antavat arvokasta tietoa ja antavat mahdollisuuden 

työyksiköissä dialogiin. Jokainen spontaani palaute on hyvä käydä läpi ja tunnistaa kehit-

tämistyössä mahdollisten kipupisteiden löytäminen. 

Gerdin ja Korkiakosken (2016, 127-149, 207) mukaan mittaamisessa on tärkeää tarkas-

tella keskeisimmät kontaktipisteet ja asiakkaan koko palvelupolku. Mittareita ja mittaus-

mallia suunniteltaessa on huomioitava organisaation strategia asiakaskokemuksesta, koh-

taamisesta, taloudellisista tavoitteista ja tarkoin mietittävä käyttöön sopivat liiketoiminnalli-

set, - kokemus, - ja toimintamittarit. Asiakaskokemuksen mittaamisessa huomioidaan tun-

teet, helppokäyttöisyys ja tehokkuus. Kokemusmittaria käytetään esimerkiksi asiakaspal-

velua mitattaessa: miten käytös auttoi asiakasta pääsemään tavoitteeseensa ja millaisia 

tunteita asiakas koki. Näillä on suora vaikutus liiketaloudellisiin tulosmittareihin. Toiminta-

mittareilla mitataan esimerkiksi jonotusaikaa tai asiakasmäärää tietyn organisaation eri toi-

minnoissa. Mittaamisella tavoitellaan taloudellisen tuloksen ja toiminnan välisen yhteyden 

löytämistä. Kokemusmittarin avulla saadaan tietoa toiminnan kehittämisestä asiakaskoke-

muksen parantamiseen. 
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Korkiakoski (2019, 78-79) mallinsi asiakaskokemuksen mittaamisen eri tasot, kuviossa 8. 

Kosketuspisteiden mittaaminen tapahtuu kaikille asiakkaille samalla tavalla. Mittaus ta-

pahtuu kohtaamisen, esimerkiksi diabeteshoitajalla käynnin jälkeen, josta asiakas saa pa-

lautekyselyn. Asiakassuhdetason mittaamiseen on useita vaihtoehtoja, koska kohtaamiset 

voivat olla säännöllisiä tai harvoin tapahtuvia. Asiakas ja kohtaaminen vaikuttavat mittaus-

tapaan ja se voi olla sähköposti tai suora palaute. 

 

 

 

 

Kuvio 8. Asiakaskokemuksen mittaamisen tasot (Korkiakoski 2019, 78) 

 

NPS (Net Promoter Score) 

Yksinkertaisuuden vuoksi yksi parhaimpana pidetty asiakaskokemuksen mittari on NPS, 

joka mittaa asiakkaan suositus halukkuutta yrityksestä. Mallissa kysytään todennäköi-

syyttä suositella ystäville yrityksen palvelua tai tuotetta. Vastaus annetaan numeroilla 0-

10. Vahvoiksi suosittelijoiksi lukeutuvat yhdeksän ja kymmenen arvosanan antaneet ja ar-

vostelijoiksi 1-6. Jäljelle jäävät numerot seitsemän ja kahdeksan ovat neutraaleja, joten ne 

eliminoidaan analyysistä. Net Promoter Score, NPS, saadaan vähentämällä suosittelijoi-

den määrästä arvostelijoiden määrä (Filenius 2011, 124; Löytänä ja Kortesuo 2011, 202-

203.) Kuviossa 9 on kuvattu NPS asteikko visuaalisesti. 
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Kuvio 9. NPS asteikko (mukaillen Filenius 2011, 124) 

 

Asiakaskokemuksen kehittymistä voidaan seurata, mikäli NPS on käytössä säännöllisesti 

ja pitkäjänteisesti. Kehittämistoimenpiteiden lisäksi NPS:n avulla voidaan seurata omaa 

menestystä ja verrata työyksiköitä keskenään. NPS heikkoutena on tunnistamisvaikeus 

kahdesta eritasoisesta kokemuksesta palvelutapahtumassa. Asiakas kertoo vain tunteen, 

joka hänelle jää asioinnistaan. Malli ei ilmaise missä prosessin vaiheessa onnistutaan ja 

missä epäonnistutaan ja tämä estää tietoon perustuvan kehittämisen. Organisaatiot joutu-

vat arvioimaan kehittämiskohteet ja toimenpiteet (Filenius 2015, 92-93.) 
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5 Kehittämishankkeen lähestymistapa ja menetelmät 

5.1 Palvelumuotoilu kehittämisessä 

”Palvelumuotoilu on kokonaisvaltainen ja inhimillinen kehittämisen menetelmä, jossa kes-

kitytään tavoitteiden, tarpeiden, motiivien, halujen ja kokemusten kokonaisvaltaiseen ym-

märtämiseen ja palvelujen yhteiskehittämiseen:” (Ahonen 2017, 38). 

Palvelumuotoilua pidetään ihmisläheisenä tapana kehittää ja innovoida palvelujen, asiak-

kaiden ja työntekijöiden kokemusta (Koivisto 2019, 233). Palvelumuotoilulla palveluista 

luodaan toimivia ja aidosti kestäviä. Palvelumuotoilun vahvuus on menetelmän tehokkuus, 

ketteryys, nopeus ja edullisuus. Tärkeinä kehittäjinä pidetään tuottajan ja tarjoajan lisäksi 

asiakkaita ja sidosryhmän edustajia, jolloin saadaan aito ja todellinen kehittämistarve 

esiin. Palvelumuotoilulla parannetaan asiakaskokemusta tehostamalla prosesseja, tiloja, 

työskentelytapoja sekä vuorovaikutusta.  Sen avulla voidaan saada vaikuttavia ja kustan-

nustehokkaita palveluja, joita kuntasektorilla kipeästi kaivataan taloudellisen tilanteen 

vuoksi (Ahonen 2017, 34-36; Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 71; Tuulaniemi 24-78.) 

Koiviston, Säynäjäkankaan ja Forsbergin (2019,233) mukaan palvelumuotoilu on kehittä-

misote, jonka perusidea on muotoiluajattelussa.  

Palveluntuottajan tärkein kehittämisen lähtökohta on ymmärtää asiakkaan arki ja todelli-

suus, jossa hän elää ja toimii. Parhaan mahdollisen palvelukokemuksen saavuttamiseen 

tarvitaan sekä asiakkaan että palveluntuottajan ymmärrys tarpeista, odotuksista ja moti-

vaatiotekijöistä. Palvelumuotoilun luovalla prosessilla löydetään ratkaisuja erilaisiin suun-

nittelun haasteisiin ja saatuja havaintoja iteroidaan, luodaan prototyyppejä sekä testataan 

(Ahonen 2017, 35-37, 55-56; Miettinen 2011, 21-31; Tuulaniemi 2013, 58-73.) 

Stickdornin (2016, 34) mukaan palvelumuotoilussa voidaan erottaa viisi periaatetta; käyt-

täjälähtöisyys, yhteiskehittäminen, peräkkäisyys, todistettavuus ja kokonaisvaltaisuus. 

Hän toteaa, että käyttäjälähtöisyyden vuoksi palvelut tulee kokea käyttäjän silmin. Palvelu-

muotoilun lähtökohta on asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja ymmärtäminen, joiden han-

kintaan käytetään yhteiskehittämistä. Tulos esitetään visuaalisesti peräkkäisinä proses-

seina, ja tarvittaessa palvelu puretaan kosketuspisteisiin. Käsitteelliset asiat havainnollis-

tetaan mahdollisimman pitkälle konkretiaan, kuten lasku tai esite. Tehokkuutta lisää pal-

velu ympäristön kuvaaminen muotoiluprosessissa. Palvelumuotoilussa tehdään yhteis-

työtä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa (Brown 2008; Stickdorn 2016, 34-46.) 

Muotoilun käsite on laajentunut aineettomiin tekijöihin ja strategisella muotoilulla on mah-

dollista kehittää ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten väestön ikääntymi-

seen. Käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun avulla parannetaan palvelukokemusta, 
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vuorovaikutusprosesseja ja luodaan arvoa asiakkaille. Huolellisen suunnittelun avulla ja 

osallistavia menetelmiä käyttämällä saadaan tyytyväisiä asiakkaita ja opitaan ennakoi-

maan muutostarpeita nykyisille ja uusille palvelun käyttäjille. Samalla mahdollistetaan pii-

lossa olevien ratkaisujen löytäminen (Ahonen 2017, 34-37; Miettinen 2014, 21-24; Ojasalo 

ym. 2014, 72-73.) 

Työskentelyn aluksi on tärkeää pysähtyä ja tunnistaa palvelumuotoilun sekä sosiaali- ja 

terveysalan keskinäinen soveltuvuus. Palvelumuotoilussa prosessi etenee iteratiivisesti eli 

kehittämisen vaiheita toteutetaan uudelleen, kunnes riittävän hyvä tulos saavutetaan visi-

oon ja tavoitteisiin nähden. Tämä mahdollistaa jatkuvan kehittämisprosessin ja testauksen 

sekä systemaattisuuden ja luovuuden. Palvelun keskiössä on aina asiakas, jonka tarpee-

seen tai ongelmaan pyritään löytämään paras mahdollinen ratkaisu. Parhaan mahdollisen 

palvelukokemuksen saavuttamiseen tarvitaan sekä asiakkaan että palveluntuottajan ym-

märrys tarpeista, odotuksista ja motivaatiotekijöistä (Ahonen 2017, 35-37, 55-56; Grön-

roos 2000, 51-53; Tuulaniemi 2013, 58-73.) 

Visuaalisuus ja iteratiivinen kehittäminen antavat mahdollisuuden suurien kokonaisuuk-

sien tehokkaaseen kehittämiseen. Jos kehittämistyössä ollaan tyytyväisiä tulokseen, siir-

rytään seuraavaan kehittämisvaiheeseen. Mikäli saavutettu tulos ei ole tavoitteiden mukai-

nen, suoritetaan kehittämiskierros uudelleen, kunnes tavoite on saavutettu. Iteratiivisesta 

kehittämisestä on erityinen hyöty täysin uutta palvelua tai toimintamallia kehitettäessä. Ite-

roinnissa ideana on se, että jokaiseen vaiheeseen voidaan palata eikä mikään prosessin 

vaihe ole täysin valmis. Tässä käytännön toiminta ja neuvottelu vuorottelevat ja samalla 

edistetään eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja saadaan ymmärrystä toisten toiminta-

tavoista. Prosessin alusta alkaen iteratiivinen toiminta osoittaa tulokset avoimesti ja objek-

tiivisesti. Tämä antaa kehittämiseen ideoinnin vapauden (Ahonen 2017, 55-58; Toikko 

2012, 156-157.) Kuvio 10 osoittaa iteratiivisen syklin, jossa kaikkia osioita voidaan toistaa 

tarvittava määrä, mukaillen Ahosen (2017) mallia.  
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Yhteissuunnittelu 

Miettisen (2011, 81-82) mukaan yhdessä tekeminen palvelumuotoilussa on keskeistä 

asiakasymmärryksen ja asiakastiedon hankinnassa. Samalla mahdollistetaan eri alojen 

asiantuntijoiden ja asiakkaiden ideointi prosessien eri vaiheissa. Yhteissuunnittelussa käy-

tetään erilaisia luovia tekniikoita, jotka antavat inspiraatioita suunnitteluun tuottaen tietoa 

ja ratkaisuja. Käyttäjäkeskeisissä kehittämisprosesseissa tunnistetaan kaksi tärkeää syytä 

yhteissuunnitteluun: 

1. Tieto jalkautuu osaksi suunnittelua. Uuden toimintatavan ja ideoinnin jalkauttami-

nen käytäntöön helpottuu.  

2. Käyttäjät kohtaavat, jolloin tieto ja inspiraatio lisääntyvät. Kohtaamiset tuottavat tie-

toa, mielipiteitä, kuvitelmia ja unelmia. 

Yhteissuunnittelu etenee tavallisesti vaiheittain: tilaisuuden avaus ja tavoitteiden esittämi-

nen, virittäytyminen aiheeseen, yhteissuunnittelu sekä ryhmien tuotosten esittelyt ja loppu-

yhteenveto keskustellen. Aiheeseen virittäytyminen eli lämmittely auttaa osallistujia keskit-

tymään aiheeseen esimerkiksi kertomalla aiheesta omia kokemuksia ja havaintoja (Mietti-

nen 2011, 81-82.) Yhdessä tekeminen suunnitteluvaiheessa mahdollistaa teemojen etsin-

nän, ilmiöiden ryhmittelyn ja kokonaisuuksien muodostamisen visuaalisilla virikkeillä, 

Kuvio10. Iteratiivinen sykli kehittämistyössä (Ahonen 2017, 57) 
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kuten valokuvilla tai videoklipeillä. Materiaali auttaa ryhmän keskustelussa ja avaa uuden-

laisia mielipiteitä. Ryhmätöiden tulosten läpikäyntiin on hyvä varata riittävästi keskusteluai-

kaa. Yhteiskehittämisen avulla sitoutetaan kaikki osapuolet kehitystyöhön ja tavoitellun 

palvelun tuottamiseen. Se on palvelumuotoilun työtapa ja periaate. Palvelumuotoilijan 

rooli on ohjata yhteiskehittämistä iteroiden tavoitteiden suuntaisesti (Tuulaniemi 2011, 

116-118; Vaajakallio ja Mattelmäki 2016, 77-82.) 

Palvelumuotoilun prosessi 

Palvelumuotoilun prosessi kuvauksia on olemassa lukuisia. Prosessin vaiheiden tulee kat-

taa palveluun liittyvät toimijat, käyttäjien tarpeet, halut ja ymmärrys. Palvelu esittelyssä 

huomioidaan palvelun komponentit, loogiset linkit ja aikaan sidotut jaksot (Andreassen, 

Kristensson, Lervik-Olsen, Parasuraman, McCollKennedy, Edvardsson & Colurcio, 2016, 

21-25.) Tässä kehittämishankkeessa käytetään Ojasalon ym. (2014, 76) prosessimallia ja 

keskitytään kolmeen ensimmäiseen vaiheeseen rajaten hankkeesta konseptointi vaihe. 

Palvelumuotoilun prosessin luonteeseen kuuluvat joustavuus, kokonaisvaltaisuus ja itera-

tiivisuus ja prosessissa vaiheet toistuvat nopeasti ja useaan kertaan. Prosessi alkaa syväl-

lisellä asiakasymmärryksen hankinnalla ”Kartoita ja ymmärrä” – vaiheella, jolloin tutustu-

taan kirjallisuuteen, strategiaan ja visioon sekä koko toimintaympäristöön, kuvio 11. Tästä 

seuraa ”Ennakoi ja ideoi”- vaihe, jossa työpajatoiminnalla ja erilaisin osallistavin menetel-

min ideoidaan esimerkiksi asiakasprofiileja, kuvataan palvelupolkuja sekä palvelutarinoita. 

Mukana kulkee ensimmäisen vaiheen asiakas- ja toimintaympäristö ymmärrys. Tässä 

keittämishankkeessa työpajatyöskentelyssä siirretään osallistuvasta havainnoinnista saa-

tuja asiakastietoja empatia karttaan, suunnitellaan palvelupolku sekä Service Blueprint. 

Ideointivaiheen jälkeen toteutetaan palveluista nopea mallinnus ja testaus esimerkiksi luo-

malla prototyyppejä. Tarkoitus on selvittää luodun palvelun toimivuutta. ”Konseptoi ja vai-

kuta” vaiheessa tehdään palvelusta lopullinen konsepti (Ojasalo ym. 2014, 76.)  

 

 

KUVIO 11. Palvelumuotoilun prosessi (mukaillen Ojasalo ym. 2014, 75) 

1. Kartoita ja 
ymmärrä

2. Ennakoi ja 
ideoi

3. Mallinna ja 
arvio

4. Konseptoi
ja vaikuta
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Palvelumuotoilussa kohteena ovat loppukäyttäjät ja heille suunniteltavat palvelut. Tämä 

minimoi riskejä, koska asiakkaiden todelliset tarpeet ovat keskiössä ja samalla mahdollis-

tetaan piilotarpeiden toiveiden esille saaminen. Palvelumuotoiluprosessi perustuu oppimi-

seen ja ymmärrykseen ja on älykäs yhdistelmä päämäärätietoisista ja luovista työmenetel-

mistä. Prosessien mallintaminen on tärkeää, koska voimavarat kannattaa keskittää arvon 

tuottamiseen ja tuloksettoman toiminnan poistamiseen. Palvelumuotoilussa on tärkeää 

olla jumittumatta muutamiin tapoihin ja käyttää tarpeen ja tilanteen rajoissa ketteriä mene-

telmiä sekä tehdä muunnelmia menetelmistä ajan riittävyyden rajoissa (Ahonen 2017, 45-

47; Geert 2017; Tuulaniemi 2011, 72, 110-116.) 

5.2 Asiakkaan palvelupolku 

Palvelumuotoilulla konkretisoidaan organisaation prosesseja, fyysisiä palveluympäristöjä 

sekä kehitetään asiakaskontakteja. Palvelupolku on termi asiakkaan prosessista ja siinä 

kuvataan asiakkaan tarpeet ja tietoisuus palvelun syntymisestä koettuun hyötyyn asti, eli 

oleellista on tehdä kuvaus asiakkaan näkökulmasta. Kuvaus etenee kronologisessa järjes-

tyksessä ja siihen voidaan huomioida myös tunteet ja emotionaaliset tarpeet.  Palvelu-

polku koostuu palvelutuokioista ja siihen liittyvistä kontaktipisteistä. Palvelutuokio on vuo-

rovaikutustilanne asiakkaan ja palveluntuottajan välillä, esimerkiksi ilmoittautuminen, labo-

ratorionäytteen ottaminen tai lääkkeen anto asiakkaan kotona (Hassi, Maila & Paju 2015, 

136; Miettinen 2016, 49-50; Ojasalo ym. 2015, 73-74.) 

Kontaktipisteet ovat asiakkaan aisteihin liittyviä havaintoja palvelutuokion aikana, kuten 

palvelua antavien ihmisten vaatetus, toimitilat ja esineet odotushuoneessa. Palveluympä-

ristö käsite on laaja ja se voi tarkoittaa ympäristöä, jossa asiakas saa palvelun, oma koti 

tai internet sivut. Palveluympäristöllä on suuri merkitys asiakaskokemukseen ja siksi sen 

toimivuus on tärkeää (Tuulaniemi 2011, 78-82.) 

Kontaktipisteet voidaan jakaa neljään ryhmään: kanavat, esineet, toimintamallit ja ihmiset. 

Kanavat ovat paikkoja tai tiloja, joissa asiakas voi saada palvelun. Kanavat voivat olla fyy-

sisiä (kuten hammaslääkärin toimenpidehuone), digitaalisia (kuten etäkontakti) tai aineet-

tomia (kuten puhelinpalvelu). Esineet ja välineet kontaktipisteinä ovat tavaroita tai laitteita, 

joita asiakas itse käyttää tai ovat välttämättömiä palvelun tuottamisessa, kuten asiakkaan 

väliarvioinnissa hoito- ja palvelusuunnitelman kirjoittaminen tietokoneella. On tärkeää huo-

mioida asiakas ja olla läsnä, samalla kirjoittaa tietoja tietokoneelle ilman että tilanne häi-

riintyy. Toimintamalli palvelutuokioissa tarkoittavat palvelun sovittuja tuotantotapaa. Esi-

merkiksi asiakkaan siirtyminen kotikuntoutuksesta säännölliseen kotihoitoon sovitaan 
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tietyt toimenpiteet, jotta asiakkaan tiedot siirtyvät toiminnanohjaus järjestelmään. Välinei-

siin kuuluu myös asiakkaan saama tuloste omasta hoitosuunnitelmasta. Ihmisillä on kes-

keinen rooli kontaktipisteissä: on tärkeää määritellä tarkasti rooli ja vastuu palveluntuotta-

jan ja asiakkaan välillä eli mistä palvelun tuotannosta asiakas vastaa itse, jotta vastuun-

jako on selkeä. Kaikkien kontaktipisteiden arvo ei ole yhtä merkittävä silloin, kun kyse on 

palvelusta. Kun kyse on ihmisen hoitamisesta, vuorovaikutus on tärkeässä asemassa 

kontaktipisteissä (Koivisto 2016, 48-53; Meyer & Schwager 2007,3.) 

Palvelupolku voidaan jakaa esi-, ydin- ja jälkipalveluun. Esipalvelun muodostuu palvelu-

tuokioista ennen palvelutapahtumaa. Ydinpalvelu on varsinainen palvelutapahtuma. Jälki-

palvelu on palvelutapahtuman jälkeiset tapahtumat, kuten palautekysely tekstiviestinä. 

Palvelupolun kuvaus antaa visuaalisesti mahdollisuuden kehittä asiakaskokemusta kuva-

tuissa kontaktipisteissä. Oleellista on tarkastella muiden palveluntarjoajien sijoittuminen 

oikeaan kohtaan palvelupolulla sekä tarve tuottaa lisää palveluntarjoajia, jotta asiakasko-

kemuksesta saataisiin eheämpi. Riittävän tarkalla palvelupolun kuvauksella on mahdolli-

suus saada asiakaskokemus paranemaan jokaisessa kontaktipisteessä (Ahonen 2017, 

59-61; Koivisto 2016, 49-53; Lemon j& Verhoef 2016, 76; Tuulaniemi 2011, 78-79.)  

Tässä kehittämishankkeessa asiakkaan palvelupolku kuvataan kotikuntoutuksen jaksolta 

siirtymisestä neljä viikkoa väliarviointiin asti. 

5.3 Aivohiiri, havainnointi ja Me- We- Us menetelmä   

Osallistavissa työpajoissa käytetiin aivohiirtä, havainnointia sekä Me-We-Us menetelmää. 

Nämä menetelmät olivat käytössä palvelun ideoinnissa ja kotikäynneillä asiakkaan palaut-

teen havainnoinnissa sekä empatiakartan ja Service Blueprintin työstämisessä. 

Aivoriihi menetelmässä kaikki vastaukset ja ideat ovat hyväksyttyjä ja tavoitteena on 

saada mahdollisimman paljon tuotoksia ja päästää vapaa luovuus valloilleen. Kenenkään 

ajatuksia ei tuomita ja kaikki osallistuvat työskentelyyn. Fasilitaattori seuraa tilannetta ja 

estää aiheen rönsyilemisen. Aluksi valitulle joukolle esitellään aihe: fasilitaattori kertoo toi-

minnan ajatuksen, pelisäännöt ja käsittelyssä olevan ongelman sekä auttaa rajaamaan ai-

hetta tarvittaessa. Tämä kohta on tärkeä, jotta jokaiselle on käsittelyn aihe ja ongelma tie-

dossa. Ideointi vaiheessa kehitetään mahdollisimman paljon erilaisia ajatuksia, jotka koo-

taan arviointivaiheessa yhteen. Jokaisella on mahdollisuus ideoiden jatkokehittämiseen ja 

perustella ideointivaiheen ajatuksia. Usein käytetään äänestys menetelmää käyttökelpoi-

simmista aiheista merkitsemällä pisteet idealappuun, jonka perusteella yhdessä valitaan 

aiheet jatkotyöskentelyyn (Innokylä 2019.) 



29 

 

Havainnointi eli observointi on hyödyllinen ja käytännöllinen tutkimuksellinen kehittämis-

työn menetelmä, jolla saadaan tietoa ihmisen käyttäytymisestä heidän omassa arkisessa 

ympäristössään. Tutkimuksellinen havainnointi ei ole vain satunnaista tarkastelua vaan 

systemaattista ja suunniteltua antaen mahdollisuuden päästä tapahtumien luonnolliseen 

tilanteeseen. Havainnointi on hyvä työkalu tutkittaessa ihmisten toimintaa ja heidän vuoro-

vaikutustaan. Helpottaakseen työtään tutkija voi halutessaan tehdä etukäteen havainnointi 

suunnitelman. Havainnointi sopii palvelumuotoiluun sekä toiminnan analysointiin. (Eskola 

& Suoranta 1998, 102; Hirsjärvi & Remes 2004, 203; Ojasalo ym. 2015, 61, 114; Vilkka 

2006, 38.) 

Havainnointi sopii hyvin kehittämishankkeeseen, koska sen avulla saadaan tietoa asia-

kasymmärryksestä ja asiakkaalle arvoa tuottavista asioista. Havainnointi tulee suorittaa 

mahdollisimman järjestelmällisesti ennalta määrätyssä kohteessa. Osallistumisen aktiivi-

suus vaihtelee eli välillä tutkija on toiminnan keskiössä, välillä hän vetäytyy ulkopuolelle 

tarkkailijaksi. Tulokset dokumentoidaan välittömästi havainnointilomakkeelle tai havain-

nointipäiväkirjaan. Myös videointi on mahdollista ja siitä saadaan esiin nonverbaaliset 

asiat kuten ilmeet, eleet, asennot ja liikehdintä (Heikkinen, Roivio & Syrjälä 2008, 106; 

Ojasalo ym. 2015, 115.) Kananen (2012, 95) toteaa osallistuvan havainnoinnin eduksi 

sen, että tutkija pääsee syvälle tutkittavaan ilmiöön vaikkei itse ole työyhteisön jäsen. 

Me-We-Us menetelmä sopii ratkaisujen tekemiseen keskustelujen avulla ja yhteisen näke-

myksen löytämiseen. Menetelmän ansiosta kaikki osallistujat ovat tasapuolisia jäseniä 

sekä saadaan erilaisia näkemyksiä esiin.  Menetelmä alustetaan yhteisellä teemalla tai ky-

symyksillä. Alustuksen jälkeen ideointi aloitetaan yksin ja osallistuja kirjaa Post It lapuille 

ajatuksia ja ideoita kyseisestä aiheesta. Seuraavassa vaiheessa työskennellään pareittain 

keskustellen lapuille kirjoitetuista ideoista. Lopuksi koko ryhmä keskustelee yhdessä fasili-

taattorin johdolla kooten asiat yhteiseksi näkemykseksi (Kantojärvi 2017, 54.) Menetelmä 

sopii tähän kehittämishankkeeseen, koska alueella on useita vieraskielisiä hoitajia ja ky-

seisellä menetelmällä saadaan kaikki osallistujat aktiivisesti työskentelyyn mukaan.  

5.4 Service Blueprint 

Service Blueprintin ideoivat Grove ja Fisk vuonna 1992 ja heidän alkuperäisartikkelinsa on 

The Service Experience As Theater, jossa ideologinen tausta liittyy teatterimetaforaan. He 

kuvasivat palvelukokemusta teatterina, ja johtopäätöksenä dramaturgin sosiologisia käsit-

teitä voidaan soveltaa palveluihin. Palvelun ymmärtämisen kannalta tärkeitä käsitteitä ovat 

toimijat, yleisö, asettelu ja esitys, jotka puoltavat draaman käsitteiden ”kaappaamista” pal-

velukokemuksen analysointiin (Grove & Fisk 1992.)  
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Service Blueprint, palveluketjuanalyysi tai palvelumalli, on lähestymistapa, jonka avulla vi-

suaalisesti ja yksityiskohtaisesti kuvataan palveluprosessin eteneminen, jotta henkilöstö, 

asiakkaat ja johto ymmärtävät millainen palvelun kokonaisuus on. Usein se tehdään pal-

velupolun jatkeeksi ja tavoitteena on varmistaa vaiheittain, onko organisaatiolla kykyä 

tuottaa asiakkaan tarvitsemat palvelut. Samalla tehdään näkyviksi mahdolliset kriittiset 

vaiheet ja ongelmat sekä havaitaan tarvittavat resurssit, asiakkaan asema palvelumallissa 

ja taustalla tapahtuvat välttämättömät toiminnot. Kuvatut toimet jakaantuvat asiakkaalle 

näkyviin (front office) ja näkymättömiin (back office) osiin. Kuvauksessa nähdään eri hen-

kilöiden roolit visuaalisesti. Vuorovaikutuksen rajapinta kuvaa ne kohdat, joissa asiakas on 

kontaktissa palveluorganisaation kanssa. Näkymätön osa sisältää toimintoja, jotka ovat 

välttämättömiä palvelun tuottamisessa (Ojasalo ym. 2014, 178-179; Pohjola & Maunula 

2019, 51-52; Tuulaniemi 2011, 210.) Kuviossa 12 Sotenavin malli Service Blueprintistä.  

 

Kuvio 12. Malli Service Blueprint pohjasta (Sotenavi 2020) 

Vuorovaikutuksen rajapinta osoittaa asiakkaan kanssa suoritettavan ja vuorovaikutteisen 

toiminnan määrän. Vuorovaikutus tapahtuu kasvotusten, sähköpostin, puhelimen tai etä-

kontaktien kautta. Prosessi alkaa rajatun palvelupolun alku- ja päätöspisteiden kuvaami-

sella. Asiakkaan polun ylläpuolella kirjataan konkreettiset tilat, esineet ja välineet, jotka 

ovat käytössä prosessin eri vaiheissa. Esimerkkinä asiakkaan kotona voi olla älykäs lää-

keautomaatti. Asiakkaalle näkyvien palvelutapahtumien lisäksi kirjataan näkymättömät 

Vuorovaikutteinen toiminta, asiakkaan ja palvelun tuottajan kohtaamisia 

Välttämättömät tausta toimet, joissa asiakas ei kohtaa palvelun tuottajaa 
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tukitoiminnot eli organisaation sisäiset toimet, esimerkiksi sairaanhoitaja tilaa asiakkaan 

lääkkeet apteekista annosjakelua varten. Nämä näkymättömät toimet ovat välttämättömiä 

palveluiden olemassaololle ja vaikuttavat asiakaskokemukseen, kuten laskutus tai ajanva-

raus (Hassi, Maila & Paju 2015, 137-138; Ojasalo ym. 2014 178-179.) 

Service Blueprint malli sopii sekä uusien palvelutuotteiden kehittämiseen että olemassa 

olevien korjaamiseen ja parantamiseen. Vuorovaikutteiset kohtaamiset antavat asiak-

kaalle tilaisuuden arvioida miten kyvykäs yritys on tuottamaan palvelut ja ennakko-odotuk-

set palvelulta. Blueprint tulee kuvata riittävän tarkalla tasolla, sillä huolellisesti kuvattuna 

voidaan laskea palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut, työmäärä, raaka-aineet ja resurs-

sit (Tuulaniemi 2011, 210-215.) 

Tässä kehittämishankkeessa on tarkoitus tuottaa Service Blueprint uudeksi toimintamal-

liksi koekäyttöä varten. Työkalun avulla saadaan esiin palveluympäristön moninaisuus 

sekä asiakkaan palvelujen järjestämiseen osallistuvien työtekijöiden vastuut. Service 

Blueprint mahdollistaa jatkuvan palveluprosessin tarkentamisen ja kehittämisen.  

5.5 Empatiakartta 

Digitalisaation aikana empaattisuus ja empatia taidot korostuvat. Empatian merkitys on 

suuri, koska tietokoneelle ja robotille ei voi opettaa empatia taitoja, joita vuorovaikutus tar-

vitsee. Empatia parantaa ihmisten välistä luottamusta (Saarikivi 2020.) 

Gray ja kumppanit (2017) kehittivät empatiakartan osana ihmiskeskeistä suunnittelutyöka-

lua. Se on tehokas visualisointi työkalu ja apukeino emotionaalisen älykkyyden käyttä-

miseksi asiakkaan hyväksi. Internetissä lisääntyneet eri versiot ovat heikentäneet alkupe-

räistä konseptia.  

Empatiakartta on visuaalinen työkalu asiakasymmärryksen kasvattamiseen ja siten asia-

kas otetaan kehittämisen keskiöön. Sen avulla saadaan yhteinen käsitys palvelun käyttä-

jän toiveista, tarpeista, toiminnasta, tunteista, peloista ja odotuksista liittyen palveluun ja 

sen käyttämiseen. Kun keskitytään pohtimaan asiakkaan tunteita, yritetään asettua hänen 

asemaansa ja ymmärtää mikä on hänelle tärkeää, mikä saa hänet liikuttumaan ja mitä 

unelmia ja haaveita hänellä on.  Empatiakartan avulla voidaan kartoittaa työyksikön omaa 

osaamista tai löytää uusia mahdollisuuksia asiakastyön kehittämiseen, sillä se tiivistää 

asiakkaan tilanteen ja kontekstin yhteen näkymään (Maijala 2018.) 

 Gibbons (2018) toteaa empatiakartan olevan yhteisen asiakasymmärryksen saavuttami-

sen työväline. Hänen mukaansa tietojen tuleen olla todellisia, ei oletuksia. Empatia kartta 
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osoittaa myös puutteet asiakkaan haastattelussa, jos jokin kohtaa jää tyhjäksi.  Gibbons 

(2018) mallintaa empatiakartan tekemiseen kuusi eri vaihetta: 

1. Määrittele tavoite: 

a. Selvitä, onko kyseessä käyttäjän vai persoonan kartoittaminen? 

Jos kyseessä on useat persoonat, tehdään jokaiselle oma kartta.   

b. Selvitä empatiakartan tarkoitus, onko kyseessä haastattelun ana-

lysointi. Varmista kaikkien henkilöiden läsnäolo. 

2. Kerää materiaali: tavoite sanelee tekemisen tapaa. Ryhmän työskente-

lyyn tulee varata tarvittava materiaali. 

3. Kerää tutkimustietoa: Laadullisena menetelmänä empatia kartan tekemi-

nen vaatii esimerkiksi käyttäjien haastatteluja, kenttätutkimustietoa tai 

päiväkirjatutkimuksia. 

4. Luokittele tieto empatiakarttaan: työyhteisön tiimi tutustuu tutkimusaineis-

toon ja jaottelevat muistilaput empatiakartan kenttiin. 

5. Ryhmittele ja standardoi: tiimi työskentelee yhdessä ryhmitellen saman-

kaltaisia muistiinpanoja sopiviin kenttiin. Kun ryhmittely on tehty, keskus-

tellaan poikkeamista ja samankaltaisista toistoista yhteisen ymmärryksen 

saamiseksi. 

6. Viimeistele ja täsmennä: mikäli työskentelyssä ilmaantui tietoa ja tar-

peita, jotka eivät sovellu empatiakartan kenttiin, on mahdollista luoda 

oma kenttä tätä tietoa varten (Gibbons 2018.) 

Visuaalisuuden ansiosta asiakas kokemuksen ymmärtää paremmin kirjoitettuun tekstiin 

verrattuna. Asiakkaan arjen kontekstin ymmärrys auttaa palveluiden suunnittelussa. Em-

patia karttaa voi hyödyntää myös tutkitun tiedon analysointiin, kuten asiakastyytyväisyys 

kyselyn tulosten työyksikkökohtaiseen kehittämiseen (Knox 2014.) Tässä kehittämishank-

keessa osallistavasta havainnoinnista saatu palaute asiakkaalta siirrettiin empatiakarttaan 

asiakasymmärryksen kasvattamiseksi.  Alkuperäislähteen mukainen empatia kartta kuvi-

ossa 13, joka muodostuu seitsemästä eri osasta sisältäen asiakkaan tunnistamisen, teke-

misen, näkemisen, sanomisen, kuulemisen sekä ajattelemisen ja tuntemisen osa-alueet. 
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KUVIO 13. Empatiakartta apukysymyksineen (Gray & Co. 2017) 

 

Empaattinen suunnittelu painottuu tunteisiin ja todelliseen kokemukseen ja on oleellinen 

osa ihmiskeskeisessä kehittämistyössä. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa painotetaan 

ajatusta siitä, että asiakas itse tietää asiansa paremmin. Palvelumuotoilulla vastataan 

haasteeseen arvon tuottamisesta; miten palvelun käyttäjä ja tuottaja saavat esiin mahdol-

lisimman suuren arvon käytettävissä olevilla resursseilla (Mattelmäki, Vaajakallio & Koski-

nen 2014, 67-69; Miettinen 2011, 21-30.) Kehittämishankkeen viitekehys on kuvattu kuvi-

ossa 14. 

 

Who is the person we want to under-

stand? What is the situation they are 

in? What is the role in the situation?  

 

What do they need to do differently? What jobs 
do they want or need to pet done?  What deci-
sion do they need to make? How will we know 
they were successful? 

What do they see in the market-

place? What do they see in their im-

mediate environment? What do they 

see other saying ja doing? What are 

they watching and reading? 

 

What have we heard them say? 

What can we imagine them say-

ing? 

 

What do they do today? What behavior 

have we observed? What can we imagine 

them doing?  

 

What are they hearing 

others say? What are 

they hearing from 

friends? What are 

they rearing second-

hand? 

 

What are their 

fears, frustra-

tions and anxi-

eties? 

 

What are 

their wants, 

needs, hopes 

and dreams?  
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Kuvio 14. Kehittämishankkeen viitekehys 

Tässä kehittämishankkeessa keskityttiin palvelumuotoilun menetelmien avulla vakioimaan 

työtapaa, joka takaa asiakkaan osallistumismahdollisuuden oman hoidon suunnitteluun ja 

jokaisen asiakkaan yksilölliseen ymmärtämiseen. Osallistavat tiedonkeruu työpajat tarjosi-

vat palvelun käyttäjän tiedon saantia sekä osallistujien sitoutumista uuteen työskentelyta-

paan. Kehittämishankkeessa avattiin arjen asiakastyössä tärkeät kuvioon 14 kirjatut käsit-

teet. Palvelumuotoilun ketterät ja edulliset menetelmät tukevat Espoon kaupungin kotihoi-

don Lean ajattelua, joka perustuu jatkuvaan parantamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen 

asiakkaan ollessa keskiössä.  
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6 Kehittämishankkeen toteutus 

6.1 Kehittämishankkeen eteneminen 

Kehittämishankkeen aiheen määrittely tarkentui syksyllä 2019 keskusteltuani esimieheni 

kanssa arjen asiakastyön kehittämisestä. Keväällä 2020 sain tiedon vapaaehtoisen alu-

een työpajatyöskentelyyn osallistumisesta, jonka jälkeen lähetin tutkimuslupa pyynnön Es-

poon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen esikuntaan. Myönteisen tutkimusluvan sain Ke-

hittämisen tulosalue Ketterästä huhtikuussa 2020, liitteessä 1.  Aiheen rajaukseen vaikutti 

Espoonlahden kotihoidon tiimin kehittämistarve uuden asiakkaan arviointiin, joten prosessi 

sisältää asiakkuuden syntymisen ja neljä viikkoa säännöllisen kotihoidon palveluiden pii-

rissä olemisen. 

Aikatauluun tuli oleellisia muutoksia Covid -19 pandemian vuoksi. Espoossa tiedotettiin 

uusista toimintaohjeista hyvin ja päivittäin työyhteisössä oli ”Korona info”, jossa keskustel-

len hoitajien kanssa käytiin läpi työskentelyyn liittyvät suojaus tavat. Koska ohjeistus ke-

hotti mahdollisimman vähäisiin kontakteihin, siirtyi Espoonlahden ensimmäisen työpajan 

aloitus kuukaudella ja se toteutettiin suunnitelmasta poiketen Matinkylä Olarin kotihoi-

dossa. Kesäkuussa 2020 toteutettiin kaksi työpajaa Matinkylä Olarin alueella ja heinä-

kuussa yksi työpaja Espoonlahden alueella. Kuviossa 15 esitetään kehittämishankkeen 

eteneminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 15. Kehittämishankkeen eteneminen 

 

Aiheen 

ideointi 

11/2019 

 

 

 

Aiheen 

rajaus 

1/2020 

Tietoperustaan tu-

tustuminen, tutki-

muslupa 2-4/2020 

Opinnäytetyön 

suunnitelma 

2/2020 

Opinnäytetyön 

kirjoittaminen 

8–10/2020 

Työpajojen suunnit-

teleminen ja toteut-

taminen 5-7/2020 

Opinnäytetyön 

valmistuminen 

ja tulosten 

esittely             

11/2020 



36 

 

Toteutuksen suunnittelu alkoi tutkimusluvan saapumisen jälkeen. Työpajoja aikataulutet-

tiin yhdessä alueiden lähiesimiesten kanssa toukokuussa 2020. Covid -19 pandemian 

vuoksi työpajaan suunniteltiin rajattu määrä osallistujia. Kysyin henkilökohtaisesti kehittä-

mistyöstä innostuneita, substanssin tuntevia hoitajia, koska työpajan kesto oli rajattu pan-

demia aikana sekä varatun tilan koko mahdollisti riittävän turvavälin vain viidelle osallistu-

jalle itseni lisäksi. Kutsun työpajaan lähetin sähköpostilla viikkoa ennen kokoontumista. 

Palvelumuotoilun kartoita ja ymmärrä vaihe muuttui suunnitelmasta siten, että allekirjoitta-

nut ei osallistunut kotikäynteihin havainnoinnin toteuttamiseksi Covid- 19 pandemian 

vuoksi. Kotikäyntien tavoitteena oli tutustua toimintaympäristöön sekä saada asiakasym-

märrystä asiakkaan arjessa. Havainnointi toteutettiin niin, että työpajatyöskentelyyn osal-

listuneet Matinkylä Olarin alueen hoitajat saivat ennen työpajatyöskentelyä sähköpostin, 

jossa pyydettiin kirjaamaan muistiin kaikki asiakkaan spontaanisti antamat palautteet. Ta-

voitteena saada esiin asiakkaan arvostamia asioita arjen sujumisessa ja saada tietoa 

asiakasymmärryksen kasvattamiseen. 

Ensimmäinen työpaja palveluprosessin ennakoi ja ideoi vaiheessa pidettiin Olarin toimis-

tossa kesäkuussa, ja paikalla olivat kaikki kuusi kutsuttua hoitajaa, joista neljä lähihoitajaa 

ja kaksi sairaanhoitajaa. Fasilitaattorina toimi tutkijakehittäjä. Työpaja aloitettiin kehittämis-

hankkeen tavoitteen, tarkoituksen ja palvelumuotoilun esittelyllä. 

Työpajan työskentely osuus alkoi empatiakartan työstämisellä. Jokaisella oli muistiinpa-

noissa havainnoinnin ansiosta asiakkaan kertomia sekä positiivisia että negatiivisia pa-

lautteita. Me-We-Us menetelmällä aloitettiin yksin työskentely niin, että jokainen kirjoitti 

Post it lapuille jokaisen palautteen erikseen. Aikaa työskentelyyn oli kymmenen minuuttia. 

Työskentelyn jatko olisi ollut pareittain, mutta tästä luovuttiin, koska kahden metrin turva-

välin pitäminen ei olisi ollut mahdollista. Jatkotyöskentely toteutettiin fasilitaattorin toi-

mesta, jolle jokainen antoi vuorotellen Post it laput ja ne ryhmiteltiin empatiakartan kent-

tiin. Lopuksi kentissä yhdistettiin samaa tarkoittavat laput. 

Palvelupolun määrittelyssä jatkettiin tiimi työskentelyssä tutuksi tulleella aivoriihi menetel-

män avulla. Jokainen työsti palvelupolkua itsekseen ja tähän annettiin aikaa viisitoista mi-

nuuttia. Jälleen parityöskentely jätettiin välistä ja fasilitaattori teki yhteenvedon kirjauk-

sista. Loppukeskustelussa mietittiin ongelmakohtia ja pullonkauloja palvelupolusta asia-

kaspalautteiden perusteella. Työpajan päätteeksi kirjallinen materiaali koottiin fasilitaatto-

rille.  

Toinen työpaja toteutettiin kesäkuun lopulla. Mallinna ja arvioi vaiheeseen osallistui edelli-

sen työpajan samat kuusi hoitajaa. Alkulämmittelynä kerrattiin viime työpajan tuotos ja ky-

seisen työpajan työskentelyn tavoite, joka oli Service Blueprintin työstäminen aivoriihi 
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menetelmällä. Hoitajat kirjasivat asiakkaan palvelupolun ympärille palveluntuottajan toi-

mia, asiakkaalle näkymättömiä tehtäviä sekä tukitoimia. Tämän jälkeen tuotokset koottiin 

yhteen ja yhdisteltiin yhdelle suurelle fläpille. Hoitajat kommentoivat palvelu polun vaiheita 

ja toimintatapoja eri tilanteissa.      

Kolmas työpaja, konseptoi ja vaikuta vaihe toteutettiin heinäkuussa alkuperäisen suunni-

telman mukaisella alueella Espoonlahden kotihoidossa. Työpajaan osallistui kaksi esi-

miestä ja kolme sairaanhoitajaa. Tässä vaiheessa Covid-19 tilanne oli rauhoittunut ja 

opinnäytteen tekijä sai luvan vierailla toisella alueella. Työpaja toteutettiin ohjeistuksen 

mukaisesti turvavälejä kunnioittaen. Tilaisuus alkoi kehittämishankkeen tavoitteen ja tar-

koituksen esittelyllä ja kahden toteutetun työpajan tuotosten esittelyllä. Espoonlahden koti-

hoidossa oli jo käytössä sisällöllisesti suunniteltu asiakkaan väliarviointi lomake, mutta toi-

minta kaipasi palvelu prosessia, joka tukisi jokaisen uuden asiakkaan tulovaiheessa arvi-

oinnin toteutumisen suunnittelua. 

Työpajassa esitettiin Matinkylä Olarin hoitajien ideoimaa Service Blueprint niin, että fläppi 

asetettiin näkyville seinälle. Työskentelyssä käytettiin aivoriihi menetelmää, jokainen mietti 

ensin itsekseen tarkennuksia, lisäyksiä ja ideoita asiakkaan väliarvioinnin toteuttamiseksi. 

Kymmenen minuutin mietinnän jälkeen Service Blueprinttiin liittyvät kommentit koottiin yh-

teen ja toisten kehittämiä ideoita jatkokehitettiin. Kommentit ja ideat jäivät opinnäytetyön 

tekijälle puhtaaksikirjoitettavaksi. 

Covid- 19 pandemiasta huolimatta ilmapiiri oli avoin ja rauhallinen. Osallistuminen oli va-

paaehtoista ja työskentelyyn käytettiin työaikaa. Työpajat kestivät 75- 90 minuuttia ja työ-

pajoissa toteutettiin käytössä olevia pandemia ohjeita. Työskentelyä helpotti aiheen rajaa-

minen ensimmäisessä työpajassa, joten tehtävä oli hallittavissa aikaan nähden. 

6.2 Aineiston analysointi 

Kehittämishankkeen kolmesta osallistavasta työpajasta saatiin aineistoa uudeksi toiminta-

malliksi. Aineisto koostui fläpeille kerätyistä Post it lapuista, keskusteluista tehdyistä muis-

tiinpanoista ja kaavioista. Työpajojen aineisto kerättiin aina istunnon päätyttyä ja säilytet-

tiin lukollisessa kaapissa. 

Tässä kehittämishankkeessa teemoittelu oli mielekäs aineiston analyysin tapa. Palvelu-

muotoilussa on usein käytetty teemoittelua, koska ihmisläheisessä kehittämisessä analy-

soitava tieto tulee organisaation työntekijöiltä eikä kehittämisen tarve ole sidoksissa aiem-

piin teorioihin. Kotikäynneillä havainnoiden kirjatutut asiakaspalautteet- ja kommentit 

edustivat teemoja. Sisällön analyysin avulla pyritään saamaan yhtenäinen tulos, joka huo-

mioi kontekstin. Teemoittelussa aineisto käsitellään huolellisesti lukien ja yhdistellään 
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tarkoituksen kannalta merkittäviä asioita, silla teemoja muodostuu yhdistävien ja erotta-

vien seikkojen perusteella. Usein työpajoissa käytetyt teemat nousevat esiin aineistosta 

uusien teemojen lisäksi. Alateemat muodostavat pääteemoja aineistoa käsiteltäessä ja 

esiin nostetaan tärkeämmät ja mielenkiintoisemmat kohdat niin, että aineisto tiivistyy ja 

käytännönläheinen informaatioarvo kasvaa (Eskola ja Suoranta 1998, 175-186; Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka; Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Analyysin kartoitus alkoi kolmessa eri työpajassa, joissa yksintyöskentely vaiheessa osal-

listujat kirjoittivat ajatuksia Post it lapuille. Aineistoa koottaessa yhteen alkoi ryhmittely sa-

mankaltaisiin asioihin ja eroavaisuuksiin. Koko aineisto käytiin läpi useaan kertaan koos-

taen keskeiset tulokset työskentelystä. Havainnoinnista saatujen asiakkaiden ilmaisemien 

mielipiteiden tavoitteena oli tiedon saaminen arvostuksen kohteista ja merkityksistä, jotka 

vaikuttavat asiakaskokemukseen.  Aineistosta nousi asiakkaan kokeman arjen merkitys, 

joka auttaa asiakasymmärryksen kasvattamiseen.  

Aineiston analyysissä nousi kolme pääteemaa: asiakasymmärrys, osallisuus sekä vuoro-

vaikutus ja kohtaaminen. Fläpille koottu aineisto ilmauksista oli ryhmitelty erivärisille Post 

it lapuille ja tieto siirrettiin Power Point taulukkoon, johon lisätty alkuperäisilmaisu auttaa 

ymmärtämään pää- ja yläteeman syntymisen. Kotihoidossa nämä pääteemat vaikuttavat 

oleellisesti asiakaskokemukseen ja siten ovat tärkeitä kehittämiskohteita. Vanhusten pal-

velujen visioon turvallisesti kotona koottiin havainnoinnista saadut teemat, kuviossa 16 

esimerkki aineiston analysoinnista.   
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KUVIO 16.  Aineiston analysoinnissa asiakaspalautteet sijoitettuna vanhustenpalvelujen 

visioon 
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7 Kehittämishankkeen tulokset 

7.1 Ensimmäisen ja toisen työpajan tulokset 

Empatiakartta 

Ensimmäisessä työpaja työskentelyssä purettiin asiakkaan kertomat spontaanit palautteet 

palvelusta, kotihoidon käynneistä ja omasta voinnista. Tämä vaati hoitajilta aktiivista kuun-

telua, empatiakykyä ja havainnointia. Tässä kehittämishankkeessa keskityttiin asiakasko-

kemukseen palvelun aikana tapahtuvissa kontaktipisteissä. Empatia kartan toimivuutta 

haluttiin käyttää palautteiden sijoittelulla eri kenttiin ja saada asiakasymmärryksen kasvat-

tamiseen nopea ja toimiva työkalu.  Sen avulla saatiin kuvaus asiakkaan arjesta ja millai-

sessa ympäristössä asiakas asuu ja elää.  

Osallistujat kokivat empatiakartan antavan ymmärrystä esimerkiksi tyytymättömän asiak-

kaan tilanteen hahmottamiseen. Kotikäynneillä hoitaja kohtaa asiakkaan, joka arvostelee 

ja kommentoi ikävästi. Kun tehdään asiakaskohtainen empatiakartta, saadaan lisäymmär-

rystä siitä, millainen arki todellisuudessa on. Empatia kartan hahmotelmasta voi tehdä joh-

topäätöksiä taloudellisista vaikeuksista, yksinäisyydestä, tekemisen puutteesta tai pe-

loista. Kaiken tämän ymmärtäminen auttaa palvelujen uudelleen suunnittelua ja uuden-

laista lähestymistapaa asiakasta kohtaan.  

Osallistujat pitivät empatiakartan käyttämistä myös oivallisena menetelmänä verkostojen 

kanssa käytävään keskusteluun. Usein tieto on sirpaleista ja yhteisestä koosteesta jokai-

nen työntekijä saa uutta tietoa. Paras tapa on tehdä empatia kartta asiakkaan kotona, 

koska silloin asiakas voi sanoa oman mielipiteensä. Täytetyn kartan voi myös viedä asiak-

kaalle kommentoitavaksi ja täydennettäväksi. 

Empatiakartan käyttöä puoltaa sen edullisuus ja helppous hahmottaa yksityiskohtia ja 

saada asiakasymmärrystä. Espoon kaupungin kotihoidossa on visiona turvallinen kotona 

asuminen ja erityisesti turvattomuutta kokevien asiakkaiden kohdalla empatiakartan käy-

töstä on suuri apu. Sen avulla saadaan esiin asiakkaan kokemat arjen selviytymisen kipu-

pisteet. 

Empatiakarttaan sijoitetut kommentit tukivat aineiston analyysissä esiin saatuja päätee-

moja, jotka puhuttivat kaikkia osallistujia. Työpajassa keskusteltiin asiakasymmärrykseen 

liittyvistä asioista asiakasta hoidettaessa. Tärkeimmäksi koettiin asiakkaan huomioiminen 

hänen elämästään käsin ja eletyn elämän ymmärtäminen ja sen vaikutus asiakkaaseen. 

Kun asiakas tunnetaan hyvin, voidaan häntä kohdella ja hoitaa yksilöllisesti. 
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Toinen pääteema osallisuus herätti työpajassa keskustelua sanan laajasta ymmärtämi-

sestä. Osallistuminen on asiakkaan arjessa pieniä arkisia tapahtumia, ja asiakkaalle tär-

keinä ne tuovat arkeen aktiivisuutta ja oman elämän hallinnan tunnetta. Se voi olla mah-

dollisuus päättää päälle puettavista vaatteista tai aamupalan suunnittelusta. Jos asiak-

kaan toimintakyky on heikko, tarkoittaa osallisuus luvan pyytämistä, informointia tai visu-

aalista kerrontaa tapahtumista ja hoitamisesta.  

Kolmas pääteema vuorovaikutus ja kohtaaminen koettiin erittäin tärkeäksi, koska moni 

koki, että se on onnistuneen palvelutapahtuman tulos. Asiakas vaistoaa aidon kohtaami-

sen ja arvostamisen ja siksi on tärkeää rauhoittua kohtaamaan asiakas ilman kiirettä. Vuo-

rovaikutus ymmärretään kaksisuuntaisena ja vastavuoroisena tapahtumana. Mikäli asia-

kas ei pysty puhumaan, kosketus ja katse korostuvat ja ilmaisevat välittämistä ja tunte-

mista. Hoitajien havainnoinnissa asiakas ilmaisi tärkeäksi hoitajan hymyn ja silmiin katso-

misen. Osallistujat kokivat, että jokaisella käynnillä täytyy yhdessä miettiä mitä asiakas 

haluaa ja toivoo ja mitä hän tuo esiin omia asioitaan. Kuuntelun merkitys on yksinasuvalle 

ikäihmiselle tärkeää, joka tulee huomioida erityisesti yksinäisyyttä kokevilla asiakkailla. 

Asiakkaan spontaanit ilmaukset on ryhmitelty Empatia karttaan kuviossa 17. 
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Kuvio 17. Empatiakartta hoitajien saamista palautteista koottuna 

 

Palvelupolku 

Toisen työpajan aihe oli kuvata asiakkaan palvelupolun nykytila ajassa etenevänä proses-

sina. Palvelupolku kuvattiin kuvitteellisen, toimintakyvyltään heikentyneen asiakkaan pal-

velut palvelutuokioissa ja kontaktipisteet. Asia koettiin tärkeäksi, jotta visuaalisesti on 

Sanoo ja tekee Ajattelee ja tun-

tee 

Kuulee Näkee 

Hoitaja on rauhallinen. Hänellä on 

siisti työvaate. 

Voi kun aika tulee pit-

käksi! 

 

Kipua ollut öisin, herää aina ki-

puun. Hakee lääkedosetin ja ky-

syy, onko siinä kipulääkettä. 

Kaipaa juttuseuraa. 

Olisipa mukava päästä 

ulos. 

Tuttu, mukava hoitaja. 

Omaishoitajana saan 

hengähtää, kun hoitaja 

tulee. 

Mieltä lämmittää, kun hoi-

tajalla on aikaa jutella. 

Pyytää hoitajaa istu-

maan ja kuuntelemaan. 

Hoitaja tuli ajoissa. 

Hakee sanomalehden ja 

näyttää uutisen, joka 

huolettaa. 

Hakee viestivihon ja 

pyytää hoitajaa kirjoitta-

maan nimensä, jotta tie-

tää kuka on käynyt. 

Hoitaja hyräilee. 

Naapurit riitele-

vät. 

Puhelin soi: lehti-

myyjä soittaa. 

Hoitaja hymyilee 

ja katsoo silmiin. 

Ovikello soi: hoi-

taja saapuu. 

Hoitaja huikkaa ”Hei, mitä kuu-

luu?” 

Hakee lääkedosetin ja 

kysyy, onko siinä kipu-

lääkettä. 
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työyksikössä näkyvissä asiakkaan mahdollinen palvelupolku sekä kaupungin järjestämät 

palvelut, sekä uudet digitaaliset palvelut, joita alueella pilotoidaan. Palvelupolkuun voi-

daan lisätä palvelutuokioita tilanteiden muuttuessa.  

Työpajassa ilmeni tarvetta rajata asiakkaan palvelupolun kuvausta. Säännölliseen kotihoi-

toon tullaan palveluohjaus Nestorin, kotiutuskonsultaation tai kotikuntoutuksen arviointijak-

son kautta. Kotikuntoutus ja Nestori pohtivat uuden asiakkaan palveluista suunnitelmalli-

sesti ennen asiakkaan siirtymistä säännölliseen kotihoitoon. Osallistujat kokivat yhteisen 

toimintatavan tarkentamista juuri siirtymävaiheessa, jolloin tiedon siirtyminen on tärkeää 

koko tiimille. Sovittiin, että palvelupolku rajataan säännölliseen kotihoitoon tulovaiheeseen 

ja päättyvän asiakkaan väliarviointiin, eli perinteisen palvelupolun kuvauksesta jää pois 

palvelutuokiot ennen ja jälkeen ja kuvataan palvelun aikana tapahtuva palveluketju. 

Ennen työskentelyn alkua fasilitaattori kertoi palvelupolun tekemisen muutamia sääntöjä. 

Palvelupolun kirjaamisessa käytetään substantiivia asiakas ja verbi, jotta tekemisessä säi-

lyy asiakkaan näkökulma. Palvelupolun tekeminen lipsuu helposti henkilökunnan proses-

siksi ja asiakkaan ääni katoaa. Työpajan palvelupolku laaditaan henkilökunnan toimesta 

asiakkaan näkökulmaa ajatellen, kuviossa 18. Koska aika oli rajallinen, kuvaus on tehty 

”karkealla tasolla” eli välitön kommentti valmiista kuvauksesta oli tukipalveluihin liittyvä, 

koska siinä palveluvalikoima on laaja ja asiakkaalle näkymätön työ monivaiheinen.  

 

 

 

Kuvio 18. Nykytilan yksinkertaistettu kuvaus asiakkaan palvelupolusta 
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Arjen työskentelyssä havaittuja haasteita palvelupolussa 

Osallistujien keskustelusta nousi esiin työmäärän ja erilaisten palveluiden ja sidosryhmien 

määrä ja niiden hallinta. Asiakaskäyntien lisäksi on selvitettäviä ja järjestettäviä asioita 

asiakkaan kotona selviytymiseen, ja hoitajat kokevat ajan rajalliseksi tietojen etsimisestä. 

Tämä keskustelu puoltaa palvelupolun mahdollisimman tarkan kuvaamisen, josta voi tar-

kistaa miten kuuluu toimia palvelun toteuttamiseksi asiakkaalle. Myös asiakkaan itsemää-

räämisoikeus herätti kysymyksiä. Asiakas monesti kieltäytyy tarjotuista käynneistä ja pal-

veluista, eli asiakaskohtaiseen palvelupolkuun vaikuttavat asiakkaan tarpeet ja käyttäyty-

mismallit. Ryhmä kommentoi, ettei nykyisessä mallissa suunnitella systemaattisesti asiak-

kaalle tulevaa väliarviointia.  

Osallistujat kokivat, että Service Blueprint on erinomainen väline perehdytykseen sekä 

asiakastyössä tarkistaa toimintatapoja ja erityisesti taustalla tehtäviä toimia. Työpajan lo-

puksi vapaassa keskustelussa nousi voimakkaasti esiin asiakkaan palvelukokemus ja mi-

ten kotihoidon asiakas eri tavoin ilmaisee kokemustaan. Osallistujat kertoivat asiakkaan 

kommentoivan omaa kotiaan ja ympäristöään eli siisteyttä, estetiikkaa ja valoisuutta. Ku-

ten edellisellä kerralla, myös nyt tuotiin vuorovaikutukseen liittyvien asioiden olevan ikäih-

misten kohtaamisessa erityisen tärkeitä, sillä asiakkaat kaipaavat aikuista juttuseuraa.  

7.2 Kolmannen työpajan tulos 

Kolmas työpaja toteutettiin alkuperäisen suunnitelman mukaisella alueella Espoonlahden 

kotihoidossa kahden esimiehen ja neljän sairaanhoitajan voimin. Työpaja oli sovittu pidet-

täväksi toukokuussa, mutta suunnitelma muuttui Covid -19 pandemian sekä avainhenkilöi-

den työkiireiden vuoksi. Työpajan kesto oli sovittu kahdeksi tunniksi, mutta aluevastaavan 

kanssa sovittiin työpajan lyhentämisestä 75 minuuttiin, koska Service Blueprint oli jo aloi-

tettu Matinkylä Olarin alueella ja siten tehtävän työstäminen nopeutui.  

Aluksi fasilitaattori esitti kehittämishankkeen tarkoituksen ja tavoitteen sekä Matinkylä Ola-

rin kotihoidon työpajojen tulokset. Erityisesti empatia kartta kiinnosti ja osallistujat saivat 

tutustua siihen rauhassa. Tämän jälkeen osallistujille kerrottiin viimeisimmän asiakastyyty-

väisyyskyselyn tuloksissa noussut NPS (Net Promoter Score) arvo. Koska NPS arvo oli 

ensimmäisen kerran Espoon asiakastyytyväisyystuloksissa eikä kotihoidossa ole arvoa 

käytetty kehittämistyössä, keskusteltiin arvon käyttötarkoituksesta sekä sovellettavuu-

desta kotihoidossa tulevaisuudessa.  

Service Blueprint oli jo alustavasti tehty Matinkylä Olarissa ja Espoonlahdelle esitettiin 

malli kommentoitavaksi ja täydennettäväksi. Etukäteen suunniteltuja työpajan menetel-

mää, Me-We-Us, ei käytetty, koska haluttiin taata turvavälit ja aluevastaavan kanssa 
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suunniteltiin menetelmät sekä tavoitteet kyseiseen yhteiskehittämiseen. Matinkylä Olarin 

toteuttaman Service Blueprintin arviointi toteutettiin ryhmätyönä keskustellen. Varsinaista 

korjausta versioon ei tullut, mutta runsaasti lisäyksiä kontaktipisteisiin sekä tukitoimintoi-

hin. Osallistujat myös keskustelivat mikä on toimintamalli asiakkuuden alussa, jotta väliar-

viointi suunnitellaan tietojärjestelmään ja omahoitaja sovitaan jo ensikontaktien alkaessa. 

Tähän ongelmaan tuli konkreettinen ratkaisu, joka täydennettiin esitettyyn Service Blue-

printtiin visuaalisen asiakastaulun hyödyntämiseen prosessin alkuun. Asiakkuuden alussa 

suunniteltu väliarviointi auttaa työnjohtamista sekä Nestorin palveluohjauksen konsultoin-

tia ennen väliarviointia.  

Edellisessä kappaleessa kuvatut haasteet koettiin liittyvän suurelta osalta siihen, että asi-

akkaan palvelupolkua ei hahmoteta eikä myöskään tarjolla olevia palveluita. Näihin asia-

kastyön haasteisiin koettiin selkeän, riittävän tarkan prosessikuvauksen olevan tarpeen ja 

siihen liittyvien työtehtävin vakiointi. Päivittäin toistuva taulupalaveri antaa mahdollisuuden 

prosessin kouluttautumiseen ja perehdyttämiseen. 

Kohderyhmänä koettiin olevan uudet, säännölliseen kotihoitoon siirtyvät asiakkaat. Myös 

sairaalasta kotiutuvat ”vanhat” asiakkaat koettiin kuuluvat prosessiin, koska heidän voin-

nissaan ja toimintakyvyssään on lähes aina oleellinen muutos ja tilannetta sekä palvelui-

den riittävyyttä arvioidaan asiakkaan ja omaisen kanssa.   

Asiakaskokemuksen ja osallisuuden näkökulmasta osallistujat kokivat omahoitajuudelle 

napakampaa roolia ja keskusteltiin missä vaiheessa omahoitaja tulee valita. Tämä koettiin 

myös yhdeksi vaikuttavaksi tekijäksi asiakaskokemukseen sekä esille nostettiin ensi ta-

paamisen tärkeys, sillä saatua ensivaikutelmaa on asiakkaan vaikea muuttaa. 
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8 Toimintamalli uuden asiakkaan väliarviointiin 

Espoon strategiaan eli Espoo tarinaan on kirjattu, että asiakkaat kokevat hyötyvänsä pal-

veluista ja asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla (Espoo tarina 2017). Koivuniemi ja Si-

monen (2011, 22-24, 198-199) määrittävät toimintamallien kehittämisen tärkeänä lähtö-

kohtana olevan ihmisen arjessa pärjääminen ja samalla voidaan minimoida asiakkuuden 

kustannuksia terveydenhuollon prosessissa. Ymmärrys hoidon tarpeessa olevan ihmisen 

keskiöön laittamisesta muuttaa terveydenhuollon kehittämistä ja toimintaa yhä asiakas-

keskeisemmäksi, ja samoilla resursseilla saadaan henkilökohtaisempaa palvelua. Asiak-

kaan kokonaisvaltainen kohtaaminen, yksityisyyden ja autonomian kunnioittaminen tulee 

olla terveydenhuollon asiakkaiden hoitamisen keskiössä (Koivuniemi & Simonen 2011, 

54-55.) Prosessiajattelussa korostetaan organisaation suorituskykyä ja asiakaslähtöisten 

prosessien mittaamista toiminnan sujuvuutena ja asiakkaan saamana hyötynä. Asiakas 

tulee tiedostaa roolinsa ja oikeutensa aktiivisena osallistujana. Palveluorganisaatiolle kuu-

luu asiakaslähtöisen työskentelytavan luominen, asiakasymmärryksen sisäistäminen ja 

asiakkaan osallistumisen mahdollistaminen omaan suunnitteluunsa. Johtamisen merkitys 

ja rooli on erittäin suuri asiakasymmärryksen ja asiakaslähtöisyyden juurruttamisessa jat-

kuvaan arjen työhön (Stenvall & Virtanen 2012, 71-155.)  

Kehittämishankkeen tarkoitus oli yhtenäistää asiakkaalle tehtävää arviointia ja saatujen 

tietojen siirtäminen visuaaliseen asiakkuuksien hallinnan tauluun. Yhtenäiset käytännöt 

uuden asiakkaan säännölliseen kotihoitoon tuloprosessissa mahdollistavat asiakkaat osal-

lisuuden omaan arvioonsa ja palvelujen suunnitteluun. Hoitajat osallistuivat kehittämistyö-

hön kolmessa työpajassa kuvaamalla nykytilaa ja nykytilan haasteita, ideoimalla sujuvam-

paa palveluprosessia. Työpajatoiminnan ansiosta päivitettiin palveluntuottajan näkökul-

masta luotu asiakkaan palvelupolku säännöllisessä kotihoidossa neljän ensimmäisen vii-

kon ajan. Kehittämishankkeen tavoite oli suunnitella ja toteuttaa Espoonlahden kotihoi-

dossa yhteinen toimintamalli asiakkaan arviointiin. Malli sisältää yhteiskotikäynnin kotikun-

toutuksen kanssa ja väliarvioinnin, josta jatkuu säännöllisesti kuuden kuukauden välein 

toistuva asiakkaan toimintakyvyn ja tilanteen kokonaisarviointi. 

Espoonlahden kotihoidon alueella on käytössä asiakkaan väliarvioinnissa Aktiivinen arki- 

haastattelu lomakkeisto, jossa kysytään asiakkaan arkeen ja toimintaan liittyviä asioita. 

Näistä tiedoista tärkeimmät siirretään toimistossa olevaan asiakkuuksien hallinnan visuaa-

liseen tauluun, ja tiedot ohjaavat päivittäin toteutettavaa taulupalaveria.  
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Kuvio 18. Service Blueprint työpajan tuottamana 

 

Service Blueprintin avulla asiakkaan väliarviointi tulee suunniteltua jo välittömästi uuden 

asiakkuuden alettua. Johtamisen ja talouden näkökulmasta kaivattiin mittaria siitä, mitä 

muutoksia palveluihin väliarvioinnissa tehdään ja mitkä ovat asiakkaan saamien palvelu-

tuntien muutos suhteessa asiakkuuden alkutilanteeseen. Osallistujia kiinnostaa myös vä-

liarviointiin suunniteltavan ajan todentamista, sillä asiakkaan väliarviointiin osallistumisen 

lisäksi on hoitajalla paljon näkymätöntä työtä uusien tietojen päivittämisessä asiakastieto-

järjestelmään. 
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9 Pohdinta 

9.1 Johtopäätökset kehittämishankkeesta 

Tämä kehittämishanke käynnistyi omavalvontasuunnitelmiin kirjattujen kehittämistarpei-

den ansiosta, ja Espoolahden kotihoidossa oli koettu asiakkaan osallistumisen ja väliarvi-

oinnin tehostamisen tarve arjen asiakastyössä. Alueella oli kehitetty asiakkaan väliarvioin-

tiin haastattelu runko, mutta prosessi kuvaus ja sen johtaminen puuttui alueelta. Kehittä-

mishankkeen tavoitteena oli yhteiskehittämisen avulla suunnitella ja toteuttaa yhteinen toi-

mintamalli asiakkaan väliarviointiin Espoonlahden kotihoidossa. Tarkoituksena oli yhte-

näistää asiakkaalle tehtävää arviointia ja saatujen tietojen siirtämistä visuaaliseen asiak-

kuuksien hallinnan tauluun. Kehittämishankkeen lähestymistapa oli palvelumuotoilu ja 

hankkeessa hyödynnettiin osallistavia menetelmiä. Tuloksena syntyi uusi toimintamalli uu-

den kotihoidon asiakkaan palvelupolusta Service Blueprint työkalun avulla. Asiakkaalle 

suunniteltu väliarviointi neljän viikon päähän asiakkuuden alkaessa mahdollistaa oikea-

aikaisten ja digitaalisten palveluiden suunnittelun osaksi hoitoa sekä riittävän palveluoh-

jauksen. Kehittämishankkeeseen osallistuivat kahdelta kotihoidon alueelta lähihoitajia, sai-

raanhoitajia ja esimiehiä.  Uuden toimintamallin kuvaamiselle oli selkeä tarve.  

Espoon kaupungin vanhusten palvelujen visio on turvallinen kotona asuminen ja kesä-

kuussa 2020 asui 93,3% yli 75- vuotiaista omissa kodeissaan itsenäisesti tai kotihoidon 

turvin. Espoolaisille ikäihmisille halutaan taata laadukas, omannäköinen ja aktiivinen arki. 

Toimintakyvyn heiketessä on palveluiden piiriin pääseminen sujuvaa. Palveluja uudiste-

taan vaikuttavuutta, tehokkuutta, laatua ja digitaalisia palveluja kehittämällä (Espoo 2019; 

Matinkylä Olarin kotihoidon omavalvonta 2019.) Henkilöresurssien rajallisuus ja kasvava 

palvelujen tarve ovat nopeuttaneet tehokkaiden toimintamallien, palveluiden muotoilun ja 

prosessien kehittämistä työyksiköissä siten, että asiakkaan itsemääräämisoikeus toteutuu 

osallistumalla hoidon- ja palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen (Koivisto 2007, 79; Tep-

ponen 2009, 169-179; Virtanen ym. 2011, 30-31.) 

Työpajoihin osallistujat kokivat asiakkaan osallisuuden käsitteen laajana sekä tunnistivat 

sen selkeäksi kehittämiskohteeksi. Osallisuus koettiin arjen kotihoito työskentelyssä vas-

tavuoroisena keskusteluna, sillä asiakkaan kanssa keskustelu auttoi hoitajaa toteutta-

maan käynnin palvelut asiakkaan mielipiteen ja tahdon mukaisesti. Asiakkaan toiminta-

kyky vaihtelee ja sovitut toimintatavat eivät aina kohtaa käytännön työskentelyssä. Erityi-

sesti lähihoitajat kokivat, että asiakkaan osallistuminen omaan hoitoonsa ja asiakkaan 

kunnioittaminen tarkoittavat sitä, että asiakkaalle ja hoitajalle järjestetään riittävästi aikaa. 

Kola-Huhtalan (2014, 51) tutkimusten mukaan lähijohtajat toivat esiin asiakaslähtöisyyden 
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koostuvan arjen pienistä asioista ja asiakkaan välittäminen ja tarpeiden tunnistaminen 

vaativat riittävän ajan antamista palvelutapahtumaan. Hyvinvoinnin palveluja kehitetään 

asiakaslähtöisiksi asiakkaiden tasavertaista osallisuutta hyödyntämällä. (Pohjola 2010, 

73).    

Asiakkaan kuulemisesta ja osallistumisesta saatujen tietojen, kuten hoito- ja palvelusuun-

nitelman riittävän tarkkaa kirjaamista pidettiin tärkeänä. Kirjaamisessa tulee huomioida 

asiakkaan kieli ja kirjoitetun tekstin ymmärrettävyys. Hoitajat toivat esiin asiakkaiden 

muuttuvien tarpeiden ja toiveiden huomioimista ja siten organisaatioilta vaaditaan muutos-

valmiutta (Kaarakainen & Syrjänen 2012, 117-130). Osallistujat kokivat aiemmassa toi-

mintamallissa ongelmalliseksi asiakkaan arvioinnin suunnittelemattomuuden ja väliarvioin-

nin toteutumisessa johtamisen puutteen. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään liian 

usein puolivuosittaisen R ai arvioinnin sanelemana ja se toimii konkreettisena työskente-

lyn apuna vain, mikäli asiakkaan omat mielipiteet ovat kirjattu. Mikäli asiakas ei pysty il-

maisemaan itseään eikä omainen ole läsnä osallistumassa väliarviointiin, koettiin, että asi-

akkaan hoitaminen kirjataan kuten itse haluaisi tulla hoidetuksi ja korostetaan rauhallista 

ja hyvää oloa.  

Väliarvioinnilla koettiin olevan suuri merkitys myös asiakasymmärryksen kasvattamisessa. 

Asiakkuuden alettua on neljä viikkoa aikaa tutustua asiakkaaseen ja käyttää apuna asia-

kasymmärryksen kasvattamisen apukeinoja, kuten empatia karttaa. Osallistujien mielestä 

se auttaa erityisesti moniongelmaisen asiakkaan tilanteen hahmottamista. Asiakasymmär-

rystaidon ja työskentelytavan oppiminen jokapäiväiseen työskentelyyn koettiin tärkeäksi, 

koska asiakkaan elämäntilanne, elintavat, omat tavoitteet ja toimintakyky saattavat muut-

tuvat nopeasti. Moni totesi, ettei asiakasta voi hoitaa laadukkaasti jollei tunne asiakkaan 

elämäntarinaa ja nykytilaa. Asiakasymmärrystä kasvatetaan asiakkaan arkeen tutustu-

malla kuunnellen ja havaintoja tehden (Valokivi 2008, 140-141).  

Asiakaslähtöinen kanssakäyminen ja asiakkaan kuuleminen koettiin vaikuttavan asiakas-

kokemukseen erityisen paljon. Kunnioittava käytös ja kohtaaminen mainittiin useaan ot-

teeseen. Kerrottiin jokaisella asiakkaalla olevan yksilöllinen tapa puhumiseen, läheisyy-

teen ja mielialan ilmaisuun joihin menneisyys ja koettu elämä vaikuttaa. Hoitajien havain-

noinnin perusteella nousi palvelu vision ympärille kolme pääteemaa, joista vuorovaikutus 

ja kohtaaminen esiintyi keskusteluissa usein. Vuorovaikutuksella on merkittävä rooli asiak-

kaan kuntoutumisen polussa sekä asiakkaan päivittäisten, arjen sujumiseen liittyvien toi-

mintojen kannalta (Pikkarainen 2015, 13; Turjamaa 2014, 36).  

Asiakkaan osallistuminen oman hoitonsa suunnitteluun antaa mahdollisuuden kiireettö-

mään keskusteluun ja vuorovaikutukseen, jolloin asiakas voi tuntea itsensä 
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merkitykselliseksi ja siten edistää kuntoutumista (Seppänen-Järvelä, Syrjä, Juvonen-Posti, 

Pesonen, Laaksonen, Tuusa, Savinainen & Henriksson 2015, 156.). Turjamaa (2014) to-

teaa väitöskirjassaan työntekijöiden havainnoivan pääsääntöisesti asiakkaan fyysisiä 

puutteita. Tutkimuksen mukaan hoitajat näkivät tarpeita arjen selviytymisessä mutta koko-

naisvaltainen elämäntilanteen tunnistaminen puuttui ja toimintakyvyn kuvauksessa keski-

tyttiin asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin. Avoin vuorovaikutus auttaa hoitajia tunnista-

maan fyysisten tarpeiden lisäksi muita arkea hankaloittavia asioita. Osallistujat kertoivat 

kokonaisvaltaiseen arviointiin olevan osaamisen kehittämistä, koska asiakkaan elämän-

hallintaan liittyvien asioiden hoitamiseen ei oma osaaminen aina riitä. Tämä johti keskus-

teluun palveluohjaus Nestorin kanssa tehtävään yhteistyöhön asiakkaan moniongelmais-

ten tilanteiden selvittelyssä. Osallistujat totesivat, että herkkyyttä aikaisempaan ongelmien 

puuttumiseen tulee tehostaa sekä spontaaniin yhteydenottoon palveluohjaukseen ja kol-

mannen sektorin toimijoihin. Palveluohjauksen rooli nähtiin tärkeänä myös kolmannen 

sektorin aktiivisemman roolin saamiseksi. 

Tasavertainen työskentely ja asiakkaan osallistuminen hoitonsa suunnitteluun edellyttää 

hoidon tavoitteiden ja sisällön määrittelyä yhdessä. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammat-

tilaisten tulee työskennellä rinnakkain ja asiakkaalla tulee olla mahdollisuus tuoda esiin 

uusia, ammattilaisten ajattelutavoista eriäviä mielipiteitä. Todellisuudessa työn asettamat 

reunaehdot esimerkiksi henkilöresurssien riittävyyteen asettavat toiminnalle ja asiakkaan 

tarpeiden toteuttamiselle lisähaasteita. Yhteistyö ja sujuvat kontaktit järjestötoimintaan 

auttaa palveluiden toteuttamisessa. Asiakkaan valinnanvapauden kunnioittaminen on 

työskentelyssä huomioitava ja se lisää asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja parhaimmillaan 

nopeuttaa hoitoon pääsyä (Brommels, Aronkytö, Kananoja, Lillrank & Reijula 2016; Hieta-

nen ja Fröjdö 2016, 62.) 

 Työpajassa keskustelua herätti asiakkaan kiinnostuksen puute omaan kuntoutumiseen ja 

terveellisiin elämäntapoihin sekä asiakkaan tekemät epäsuotuisat valinnat oman hyvin-

voinnin uhalla, kuten liiallinen alkoholin käyttö tai lääkehoidosta kieltäytyminen. Samoin 

kommentoitiin kuntoutumisen näkökulman tärkeydestä ja huomioimisesta hoitosuunnitel-

massa. Saajanaho (2016) totesi ikääntymisen tuovan mukanaan liikkumisen heikkene-

mistä, joka oleellisesti rajoittaa arjen tekemistä ja mielekkyyttä. Asiakkaan oman mielipi-

teen kuunteleminen arvioinnissa tulee huomioida kuntoutumisen ja liikkumisen näkökul-

masta niin, että asiakkaalle mielekäs tekeminen mahdollistuu.  

Omaisten ja läheisten osuus asiakkaan hoidossa nostettiin esiin verkoston keskustelussa. 

Hoitajat kokivat, että erityisen yksinäisiksi itsensä kokivat ne, joilta puuttui sukulaisver-

kosto kokonaan ja silloin hoitajien käynteihin sisältyy erityinen rooli. Toivottiin, että 
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asiakkaan suunnitelmaan kirjataan selkeästi omaisten antama apu ja merkitys asiakkaan 

elämässä. Omaisen antama ja apu ja sen vähäisyys tai puute vaikuttaa asiakkaan hallin-

nantunteeseen, kuntoutumiseen ja toimintakyvyn kaikkiin osa-alueisiin (Harra 2014, 134). 

Omaisen osallistaminen hoito- ja palvelusuunnitelman tekemiseen on Vähäkankaan ym.  

(2012, 52) mukaan hoitajan perustehtävä.  

Asiakkuuden alkuvaiheessa tehdyllä väliarvioinnilla on suuri taloudellinen merkitys. Väes-

tön ikääntyminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten merkittävä nousu nos-

tavat asiakkaan palveluiden tehokkaan suunnittelun ja muotoilun tärkeään rooliin. Osallis-

tujat kokivat, että entistä enemmän tulee asiakkaan kanssa keskustella digitaalisten palve-

luiden mahdollisuus, kuten etäkotihoito sekä älykäs lääkeautomaatti. Teknologia mahdol-

listaa kotikäyntien erilaisen suunnittelun ja kontaktien määrän, sillä asiakas ei aina tarvitse 

hoitajan fyysistä käyntiä.  Digitalisaation ansiosta saadaan rajalliset henkilöresurssit koh-

dennettua oikein ja nykyisillä resursseilla saadaan enemmän aikaan (Nowicki 2015, 281).  

Kuitenkin hoitajan välitöntä asiakas aikaa vapauttava teknologia on eri maakunnissa vaih-

televasti käytössä erinomaisista kokemuksista huolimatta (Hammar, Vainio & Sarivaara 

2017).  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuksissa on selkeästi havaittavissa muutos, silla 

omaisten ja asiakkaiden odotukset palvelujen toteuttamisen suhteen ovat muuttuneet. 

Yhä enemmän kaivataan säännöllistä vaikuttamista palveluiden sisältöön ja osallistumista 

palvelujen laadulliseen tuottamiseen. Juuri asiakaslähtöisyyden lisääminen on myös halli-

tuksen tavoitteena ja samalla odotetaan kustannustehokkuuden lisääntymistä.  Onnistu-

neessa palvelupolussa asiakas on aktiivinen vaikuttaja ja tuo esiin tavoitteita, jotka hänen 

on mahdollista saavuttaa. Asiakkaan mielipide toimintakyvystä saattaa olla hyvinkin erilai-

nen kuin hoitavan henkilökunnan (Lehto, Jolanki, Valvanne, Seinelä & Jylhä 2017, 15-22; 

Niemelä & Kivipelto 2019, 11.) 

 

Asiakaslähtöinen johtamisen  

Valkama (2009, 28) toteaa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa muutosta liiketoimi-

namaiseksi, jossa professionaalisen osaamisen lisäksi vaaditaan tehokkuuden, vaikutta-

vuuden ja tuloksellisuuden johtamista. Eettisesti ei ole hyväksyttävää toimia vanhalla ja 

tutulla menetelmällä, kun saatavilla on tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa tehokkaimmista 

toimintatavoista. Gerontologinen johtaminen muuttaa ammatillista työskentelyä niin, että 

asiakkaan elämän laatu kohenee (Räsänen & Valvanne 2017, 25-30.)  
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Osaamisen johtaminen tässä kehittämishankkeessa ymmärretään asiakaslähtöisen osaa-

misen ja prosessin johtamista kompleksisessa toimintaympäristössä ja uuden toiminta-

mallin käyttöönotossa. Moisanen (2018, 66) määrittelee osaamisen johtamisen kiinnitty-

vän strategiseen johtamiseen ja henkilöstövoimavarojen johtamiseen. Tässä kehittämis-

hankkeessa osallistujat kokivat johtamisen kohdetuvan asiakkaan osallistumisen mahdol-

listamiseen. Lammintakanen (2011, 242) määrittelee henkilöstövoimavarojen johtamisen 

erityisesti tarkoittavan henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehittäminen. Työpajoihin 

osallistuvat toteavat yhtenäisen uuden toimintatavan käyttöönotossa kouluttamisen, pe-

rehdyttämisen ja seurannan tarvetta. Yhdessä määritellyt vastuunjaot, osaamisen kartoi-

tukset ja uuden oppimisen arvostaminen lisäävät työhyvinvointia ja hallinnantunnetta (Mä-

kikangas 2007, 25).  

Uusien toimintamallien jalkauttaminen ei tapahdu itsestään vaan vaatii systemaattista, va-

kiintunutta johtamistapaa ja johtamisen osaamista (Valkama 2009, 26-40).  Hoivan johta-

misessa keskeistä on toiminta asiakkaan eettisiä periaatteita kunnioittaen ja hoiva toteute-

taan asiakkaan kanssa yhdessä. Asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta voidaan johtaa vain 

aidolla vuoropuhelulla lähijohdon johtamana. Asiakaslähtöisyyttä ja prosessin toimivuutta 

tulee arvioida säännöllisesti henkilöstö kokouksissa niin, että aikaa olisi varattu myös yh-

teiskehittämiselle (Aarva 2009, 124-127; Moisanen 2018, 140.) Johdon ja lähiesimiesten 

sitoutuminen ja ohjaaminen uuden toimintamallin jalkauttamisessa koettiin työpajassa ole-

van onnistumisen lähtökohta.  

Juuti ja Luoma (2009, 52-53) toteavat, ettei strategia synny itsestään vaan vaatii aktiivista 

ja jatkuvaa työskentelyä koostuen toistuvista vaiheista muodostaen strategiaprosessin. 

Prosessin hallitseminen suunnittelulähtöisesti on toimintatapa, joka mahdollistaa uuden 

toimintamallin Espoon kotihoidossa. Uuden toimintatavan kehittäminen asiakkaan osallis-

tumisen mahdollistamisesta omaan hoitosuunnitelmaansa on kuvattu Service Blueprin-

tissä luvussa 8, ja tämän käyttöönotto vaatii systemaattista ja osallistuvaa johtamista Työ-

pajoihin osallistujat pitivät tärkeänä asiakkaan arvioinnista saatujen tietojen jakamista 

koko hoitotiimin kesken. Lähijohdon tulee vakioida työskentelytapa niin, että päivittäin riit-

tävä tiedon saanti toteutuu, sillä osallistujat kokivat asiakkaan hoitamisessa esiintyvän eri-

laiset mielipiteet ja näkemykset ongelmaisiksi. Kun toimintaa johdetaan uuden, osallisuu-

den mahdollistavan toimintamallin mukaisesti, asiakasymmärrys kasvaa ja asiakkaan nä-

kökulma näkyy hoitamisessa. Tämän koettiin vaikuttavan positiivisesti asiakaskokemuk-

seen. 

Asiakaspalautteen ja asiakaskokemuksen johtaminen nousi keskusteluun työpajoissa. 

Asiakkaan välitön palaute kotikäynniltä jää usein tiimeissä jakamatta ja tämä estää 
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asiakaskokemuksen parantamisen mahdollisuutta. Osallistujat kokivat palautteiden käsit-

telyn tärkeyden, jotta palvelun laatua voi parantaa. Tällä toimenpiteellä saattaa olla paran-

tava vaikutus asiakkaalle tapahtuvissa haittatilanteissa. Ollila (2013, 568) käsittelee kom-

petenssiperusteisessa johtamisessa strategisen hallinnan kokonaisuutta ottaen huomioon 

myös tulevaisuuden haasteet. Asioiden ja ihmisten johtamisessa erilaisten toimintatapojen 

mahdollisuus ja työyhteisön ilmapiiri koettiin tärkeiksi ja ehdotettiin asiakaskokemuksen 

hyödyntämistä visuaalisen asiakkuuksien hallinnan taulussa.  Asiakaskokemuksen paran-

tamiseen nopea ja helppokäyttöinen empatia kartta koettiin hyväksi uudeksi menetelmäksi 

sekä asiakkaan polun kuvaaminen, jota voi hyödyntää perehdyttämisessä.  Service Blu-

printin vaikutus asiakaskokemukseen koettiin positiivisena, sillä sen avulla asiakkaan pal-

veluprosessi hahmotetaan helpommin sekä toimii apuna perehdyttämisessä. Blueprintin 

osoittamat roolit ja vastuut koettiin hyväksi ja palvelutarjooma, jonka avulla oikea-aikaiset 

palvelut osataan järjestää turvallisen kotona asumisen tueksi. Bluprint nähtiin arjen työka-

luna, joka osoittaa henkilökunnan ydinosaamisen vaatimukset asiakkaan palveluiden pro-

sessissa.  Ydinosaamisen jatkuva tiedostaminen estää rutiinia toteuttavan jäykän työkult-

tuurin muodostumisen (Juuti 2015, 89).    

Väliarvioinnin taloudellinen merkitys on huomattava. Uuden toimintamallin koettiin tukevan 

asiakkaan tarpeesta lähtevää ja suunnitelmallista toimintaa. Väliarvioinnista saatujen tieto-

jen päivittäminen käytettäviin tietojärjestelmiin tuo asiakaslähtöisyyden lisäksi kustannus 

säästöä, koska henkilöresurssien tarve voidaan muodostaa asiakkaiden todelliseen tar-

peeseen. Väliarviointi tuottaa tietoa asiakkaalle suunniteltavien palvelujen tarvittavasta 

ajankohdasta asiakkaan toimivaan arkeen sovitettuna ja näin voidaan suunnitella asiakas-

lähtöiset käynnit välttäen ruuhkahuippuja (Groop 2012, 117-125). Hoitajat kertoivat asiak-

kaan käyntiin liittyvien tietojen päivittämisen olevan ehto kotikäynnin onnistumiseen, sillä 

tietojärjestelmät tarjoavat alustan palvelujen muotoiluun kestosta, ajankohdasta, omahoi-

tajasta ja osaamisvaateista.  

9.2 Kehittämishankkeen arviointi 

Kehittämishankkeen arviointi sisältyy hankeen eri vaiheisiin monin erilaisin tavoin, kuten 

pohtimalla mitä opittiin ja mikä muuttui oleellisesti kehittämisen aikana. Tärkeintä on arvi-

oida kehittämishankkeen tavoitteiden toteutumista (Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos 

2017, 64-66). Kehittämishankkeen toteutus muuttui Covid- 19 pandemian takia. Aikataulu 

työpajojen toteuttamiseen viivästyi kuukaudella ja Espoonlahdessa pidettiin vain yksi työ-

paja kahden sijasta. Matinkylä Olarin työyksikkö otettiin kehittämishankkeeseen mukaan 

poikkeustilanteen vuoksi, koska oli epäselvää, voidaanko Espoonlahden alueella toteuttaa 

työpajoja ollenkaan. Voimassaolleeseen ohjeistukseen kuului mahdollisimman vähäinen 
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kontaktimäärä ja henkilökunnan mahdollisimman vähäinen liikkuminen oman työyksikön 

rajojen ulkopuolelle.  

Kehittämishankkeen aikana yhteistyö oli työyksiköiden kanssa sujuvaa, kuten aikataulujen 

suunnittelu ja työpajojen tilojen varaaminen. Suunnittelussa huomioitiin esimiesten toi-

veesta tulevat kesälomat. Aiheen rajaaminen antoi työskentelylle mahdollisuuden syvälli-

seen prosessin tarkasteluun. Työpajojen osallistuja määrä oli sopiva ja turvavälit onnistui-

vat hyvin. Yhteiskehittämisen toteutuspäivät ja kellonajat suunniteltiin esimiehen toimesta 

niin, että asiakastyö saatiin aamupäivällä rauhassa hoidettua. Hoitajat kuitenkin kertoivat 

kiireen tunteesta aamulla ilmoitettujen sairaslomien vuoksi. 

 Palveluohjaus Nestorin näkökulma kehittämishankkeen yhteistyöhön, moniammatillisuu-

teen ja asiakkaan palvelupolkuun saatiin etäyhteydellä Skypen välityksellä asiakkuuspääl-

likön kanssa. Virtuaalisen kokouksen etu on ajan säästäminen ja mahdollisuus haastatella 

ihmisiä maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta ilman erillisiä lisäkustannuksia. Mikäli 

osallistujat eivät ole entuudestaan tuttuja, on luottamuksen rakentamiseen käytettävä eri-

laisia keinoja (Tiittula, Rastas & Ruusuvuori 2005, 266-268.) Tutkija-kehittäjän osallistumi-

nen kotikäynteihin jäi toteuttamatta pandemian vuoksi.    

Moisasen (2018, 96) mukaan jokaisen työntekijän asenteella on suuri vaikutus asiakasläh-

töisyyden toteutumiselle. Työhön sitoutumista edistää asiakaslähtöinen työote ja tärkeät 

asiakassuhteet (Wallin 2012, 82-83). Työpajoissa keskustelut ja pohdinnat asiakaslähtöi-

sistä teemoista herättelivät työntekijöitä huomioimaan omia asenteitaan ja asiakaslähtöi-

syyttä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Työpajatyöskentely sujui tavoitteellisesti aiheessa py-

syen ja asenne työskentelyyn oli positiivinen koko hankkeen ajan pandemian aiheutta-

masta lisätyöstä huolimatta. Yhteiskehittämisessä syntynyt aktiivinen keskustelu koettiin 

hyödylliseksi ja innostavaksi ja henkilökunta oli sitoutunut osallistumiseen, sillä kukaan il-

moittautunut ei jäänyt pois työpajoista. 

Palvelumuotoilun lähestymistapa oli kahdelle osallistujista tuttu, koska he olivat meneillä 

olevassa ammattikorkeakoulu opinnoissaan tutustuneet muun muassa palvelupolun teke-

miseen. Palvelumuotoilun prosessin viimeinen vaihe, konseptoi ja mallinna rajattiin kehit-

tämishankkeen ulkopuolelle. Ensimmäisessä työpajassa keskityttiin asiakasymmärryksen 

ja asiakaskokemuksen käsitteisiin palvelumuotoilun osallistavilla menetelmillä ja saatuja 

tietoja käytettiin uuden toimintamallin luomiseen (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 61; 

Salonen ym. 2017, 40.) Erityisesti helppokäyttöisyys, nopeus ja edullisuus kannustavat 

palvelumuotoilun hyödyntämiseen sosiaali- ja terveystoimen kehittämisessä (Tuulaniemi 

2011, 116-171) ja henkilökunta antoikin positiivista palautetta helppo käyttöisistä ja visu-

aalisista menetelmistä. 
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Palvelumuotoilun menetelmistä Service Blueprint vaati eniten aikaa ja pohdintaa, koska 

siinä oli asiakkaan palvelupolun ympärillä yllättävän paljon näkymätöntä työtä, joka halut-

tiin kuvata mahdollisimman tarkasti. Myös palvelupolkua tehdessä huomattiin, miten oli ol-

tava erityisen tarkka, ettei asiakkaan näkökulma katoa. Kehittämishanketta tukee Espoon 

arvot, jossa asiakas on keskiössä ja henkilökunta osaa tunnistaa asiakkaiden tarpeet, 

asiakasta kunnioitetaan ja kohtaaminen on asiakaslähtöistä (Espoo 2019; Moisanen 2018, 

90-98). Liitteessä 3 on työpajojen osallistujien sekä palveluohjaus Nestorin asiakkuuspääl-

likön yhteistyössä suunnittelema Service Blueprint.  

Havainnointi toteutettiin muuttamalla käytäntöä niin, että hoitajat kirjasivat kotikäynneillä 

yhden päivän aikana asiakkaan antamia palautteita asiakkaan arvostamiin asioihin liittyen 

kotihoito palveluihin. Palautteista koottiin asiakasymmärrykseen liittyen empatiakartta 

sekä Espoon vanhusten palvelujen visioon Turvallisesti kotona – ympärille pääteemojen 

mukaiset arvot. Uusi toimintamalli antaa asiakkaalle osallistumismahdollisuuden oman 

hoidon suunnitteluun ja toteutukseen.  

9.3 Eettisyys ja luotettavuus 

Kaikessa tutkimustyössä ja kehittämistoiminnassa tulee noudattaa hyvän ja asianmukai-

sen tieteellisen toiminnan periaatteita, jolloin tuloksia voidaan pitää luotettavana ja eetti-

sesti hyväksyttävinä. Kehittämistoiminnan kaikissa vaiheissa tulee toimia rehellisesti sekä 

noudattaa huolellisuutta ja tarkkuutta. Kehittämishankkeen eettisyyteen ja luotettavuuteen 

tutkijakehittäjä vastasi perehtymällä koko hankkeen ajan Arenen sekä Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan ohjeisiin (Arene 2020; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013.) Mah-

dollisimman tarkka ja huolellinen dokumentointi toteutettiin omien muistiinpanojen ja työ-

pajojen tuotosten pohjalta. Hankkeen ajan käytettiin päiväkirjaa etenemisestä ja toimin-

nasta (Kananen 2012, 173). Työpajoihin osallistuneiden hoitajien ideat ja kommentit sekä 

tavoitteiden toteutuminen esitettiin sanatarkasti ja todenperäisesti. Eri menetelmin tuotettu 

tieto esiteltiin työpajoissa uudelleen, joka varmisti osallistujien mielipiteen oikeellisuuden. 

Tutkijakehittäjä pyrki työpajoissa empaattisuuteen ja ystävällisyyteen säilyttäen neutraalin 

ja puolueettoman asenteen aineistoon ja tehtyjen johtopäätösten suhteen. Luotettavuutta 

tukee tulkinnan ristiriidattomuus eli eräänlainen reliabiliteetti kahden eri työyksikön osallis-

tumisen ansiosta (Kananen, 2012, 174; Kuula 2006, 140). Hoitajien samanlaiset johtopää-

tökset takaavat aineiston analysoinnin luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuuteen vaikut-

taa merkittävästi tutkimuksessa käytettävien menetelmien valinta.   

Asiakkaan osallisuuden ja asiakaskokemuksen parantamiseen sopivat palvelumuotoilun 

menetelmät, jota tuki myös työpajoihin osallistuneiden henkilöiden suullinen palaute. 
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Palvelumuotoilun henkeen perustuen jokaisella osallistujalla oli mahdollisuus tuoda omat 

näkemykset ja kehittämisehdotukset esiin. Menetelmiä oli sopivasti käytettyyn aikaan ja 

pandemia rajoituksiin nähden.  

Kanasen (2012, 189) mukaan viitekehykseen eli teoreettiseen perustaan perehtyminen 

auttaa tutkimustulosten ja ratkaisujen perustelussa.  Tutustuminen mahdollisimman tuorei-

siin ja vertaisarvioituihin lähteisiin antoi hankkeen osallistujille monipuolisen tietoperustan. 

Teoriaosuuden kirjallisuuden arviointi on luotettavuuteen ja uskottavuuteen liittyvä tekijä, 

ja siksi lähteinä käytettiin rajatusti, mutta luotettavia internet lähteitä, kuten kirjastojen tie-

tokantoja, tutkimussuunnitelmia ja artikkeleita (Kuula 2006, 171-172).  

Kehittämistyöskentely ja saadut tulokset on kuvattu avoimesti mutta osallistujien yksityi-

syys huomioiden. Saatekirjeessä, liitteessä 2, on kerrottu osallistumisen vapaaehtoisuu-

desta ja mahdollisuudesta jättäytyä kehittämishankkeesta pois ennen sen päättymistä. 

Tiedotteessa on myös kerrottu kehittämishankkeen tavoitteet, koska niiden avulla osallis-

tuja voi tehdä päätöksen osallistumisestaan riittävin perustein.  Hyvää tieteellistä käytän-

töä kunnioittaen jokainen työpaja aloitettiin kertaamalla kehittämishankkeen tavoite ja tar-

koitus sekä tulosten hyödynnettävyys (Kuula 2006, 105; Vilkka 2015, 189-191.) 

Kehittämishankkeessa kuvattiin rehellisesti ja avoimesti teemojen syntymistä ja tuloksia. 

Kehittämisehdotuksissa tarkasteltiin mahdollisimman rakentavasti, miten asiakkaan osal-

listumista voidaan edistää ja saada asiakaskokemusta paranemaan. Tutkimuslupaa pyy-

täessä ja tutkimustiedotteessa on ilmoitettu opiskelun johtavan ylempään ammattikorkea-

koulu tutkintoon asiakkuusjohtamisen linjalla. 

Kehittämistyössä muutokselle asetetaan tavoite, joka ei kuitenkaan voi olla luotettavuuden 

mittari (Kananen 2012, 176). Tässä kehittämishankkeessa tavoite saavutettiin eli yhteinen 

toimintamalli Espoonlahden kotihoidon asiakkaan osallisuuden mahdollistaminen omaan 

väliarviointiinsa. Se, miten toiminta vaikuttaa asiakaskokemukseen ja NPS arvoon, näh-

dään seuraavassa asiakastyytyväisyys kyselyn tuloksissa syksyllä 2020.  

Tietoperustassa on kunnioitettu alkuperäislähteitä ja viittaukset merkitty aisanmukaisesti. 

Lopullinen opinnäytetyö tarkastetaan Turnit – plagiointitunnistusohjelmalla ja julkaistaan 

Theseus palvelussa.  

 

9.4 Kehittämisehdotukset 

”Asiakaskokemus ei ole projekti vaan tahtotila” (Korkiakoski ja Gerd 2016, 98). Henkilös-

tön kannustaminen palveluiden kehittämiseen, tiedon jakamiseen ja toisilta oppimiseen 
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luo työkulttuurin, jossa innovatiivisuus ja työviihtyvyys kukoistavat (Laitinen ja Kemppai-

nen 2010, 175). Ehdotan, että tämän kehittämishankkeen uusi toimintamalli otetaan koe-

käyttöön Espoonlahden kotihoidossa, ja tulosten perusteella arvioidaan jatkokehittäminen 

sekä suunnittelu ja implementointi muille Espoon suuralueille. Käytön aikana arvioidaan 

uusien asiakkaiden osallistumisen määrää asiakkaan palvelupolun neljän ensimmäisen 

viikon aikana. Samalla hoitajat arvioivat onko toimintamallin näkymättömät toimet kuvattu 

riittävän tarkalla tasolla, jotta se palvelee arjen työskentelyssä tarkistuslistana. Toiminta-

malli sopii hyvin uuden hoitajan ja opiskelijan perehdytykseen. Toimintamallin käyttöön-

oton ymmärtäminen on johtamisessa huomioitava niin, että yhteys organisaation strategi-

aan linkittyy. Kola- Huhtalan (2014, 42) mukaan asiakaslähtöisen johtamisen arvot on 

otettava säännöllisesti työyksikössä keskusteluun. Kehittämisehdotukseni on, että vuosit-

tain tulostavoitteiden yhteydessä tiimeissä keskustellaan strategia, visio ja arvot sekä uu-

den toimintamallin sulautuminen organisaation kontekstissa. 

Asiakaskokemuksen mittaamisen tulokset syksyltä 2019 ja siitä johdetut NPS (Net Promo-

ter Score) luvut ovat lähtöarvoja, joihin toimintamallin vaikutusta mitataan. Asiakaskoke-

mukseen vaikuttavat asiakkaan tunteet sekä arvostuksen kohteet. Ehdotan, että työyksi-

köihin perustetaan palautepuu, johon suora asiakaspalaute kirjataan asiakastyytyväisyys 

kyselyn tulosten lisäksi (Filenius 2015; Lemon ja Verhoef 2016, 71-74). Palautepuun ansi-

osta asiakkaan spontaani palaute sekä kysely palaute saadaan asiakaslähtöisemmäksi ja 

samalla ne kootaan yhteen tiimin tiedoksi. Palautepuun tiedot ohjaavat kehittämistyötä ja 

asiakkaan vaikuttamismahdollisuudet saadaan esiin (Häyhiö 2017, 16). 

Hildenin (2017, 55-56) Pro gradu tutkielmassa esiintyy asiakasymmärryksen johtamisen 

käsite, jolla tarkoitetaan toimenpiteitä asiakasymmärryksen hyödyntämiseen tehokkaalla 

tavalla. Kotihoidossa tämä olisi käytännössä asiakkaiden muuttuvien tilanteiden esittämi-

nen ja ongelman ratkaisuun sopivia palvelumuotoilun menetelmiä, kuten empatiakartta. 

Empatiakartan käyttöä voi laajentaa niin, että asiakkaan ilmaisemien asioiden ympärille 

laitetaan erivärisin postit lapuille hoitajien kokemat tunteet ja asiat. Erityisesti haastavien 

tilanteiden ja asiakkaiden ymmärtämisessä menetelmän laajentaminen myös henkilökun-

taan auttaa ymmärtämään ongelman laajuuden.  

Grönroos ja Ravald (2011, 7-10) toteavat organisaation palvelutuottajan olevan jatkuvasti 

fasilitoijana palvelu tarjoomasta ja prosessien sujuvuudesta, koska asiakas palvelun käyt-

täjänä saa itselleen arvoa. Vargo ja Lusch (2014, 21) kehittivät asiakaskeskeisen logiikan, 

jonka mukaan asiakas ei tarvitse palvelua sen itsensä vuoksi vaan sen tarkoitus on auttaa 

hänen käytännön ongelmissaan. Nämä tukevat ajatusta toiminnan kehittämisestä osalli-

suuden kasvattamiseen kotihoidossa, koska asiakas ei käytä palvelua irrallisena 
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toimintana. Palvelun tuottamiseen tarvitaan prossien sujuvuutta ja johtamista, joka alkaa 

uuden asiakkaan kohdalla asiakasymmärryksen kasvattamisella ja asiakkaaseen tutustu-

misella (Valokivi 2008, 7, 130). Uuden toimintamallin johtamiseen tarvitaan säännöllisesti 

tapahtuvaa systemaattista reflektointia esimiehen ja tiimin välillä uusista asiakkaista ja 

heidän palvelujen sujumisesta. Visuaalisen taulupalaverin käytäntöön ehdotan uusien asi-

akkaiden esittelyn sekä heidän väliarviointinsa jälkeen raportointi, jossa ilmenee asiakas-

ymmärryksen näkökulma.  

Mertala (2011, 182) toteaa hoito- ja palvelusuunnitelman olevan toimintaa yhtenäistävä 

työväline. Se auttaa resurssien ohjaamisessa, kun asiakkaan tarvitsemat palvelut on yksi-

löity, kuten väliarvioinnissa on tarkoitus. Kurppa (2020, 46) YAMK opinnäytetyössään toi 

esiin Espoon kotihoidon omahoitajuuden kehittämisestä asiakastyytyväisyyden paranta-

miseksi. Hän ehdotti hoitoringin vastuunottamista niin, että heillä oli ajoittain aktiivista yli-

määräistä aikaa asiakkaille. Tämä tukee myös Turjamaan (2014,8) väitöskirjan to-

teamusta mielekkään arjen tekemisen puutteesta, joka on asiakkaita haittaava tekijä. Yli-

määräinen aika voisi olla hoitoringin asiakaskäynnin peruuntuminen, jolloin kyseisen ajan 

voisi käyttää toisen asiakkaan hyödyksi. Ylimäärinen aika auttaisi samalla asiakasymmär-

ryksen lisääntymisenä sekä asiakkaan toimintakyvyn arviointia rauhassa asiakkaan 

kanssa yhdessä esimerkiksi jumpaten.  

Saajanahon (2016, 77-78) väitöskirjan mukaan rajoittunut liikkuminen estää mahdollisuu-

den mielekkään tekemisen arjessa. Tutkimuksessa todettiin kaikkien tutkittavien luopu-

neen liikuntaan liittyvistä tavoitteista, mikäli heillä ilmaantui kävelyvaikeuksia.  Väliarvioin-

nissa tuleekin huomioida tarkasti asiakkaan liikkuminen ja miten liikkumista voi tukea ja 

vahvistaa käynneillä tapahtuvan suunnitelmallisen liikkumisohjeen mukaan. Erityinen huo-

mio tulee kiinnittää asiakkaan kävelykykyyn.  

Kehittämishankkeen tulokset osoittivat Arantolan ja Simosen (2009, 10) mukaan palvelu-

muotoilun menetelmien olevan helppokäyttöisiä, osallistavia ja kustannustehokkaita, jotka 

mahdollistavat asiakaslähtöisen toiminnan. Service Blueprintin avulla kuvattiin Espoon ko-

tihoidon asiakkaan palvelupolku ja tähän kuvaukseen on mahdollista lisätä palvelun kipu-

pisteet, kohokohdat sekä kehittämisehdotukset sekä asiakkaan että palveluntuottajan nä-

kökulmasta.  
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 TUTKIMUSLUVAN MYÖNTÄMINEN  
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henkilötietoja ulkopuolisille, vaan pitävät ne salassa.  
Tutkimustulokset tulee esittää niin, ettei niistä voida tunnistaa yksittäistä henkilöä tai 
perhettä. Lisäksi on noudatettava tietosuoja-asetus ja tietosuojalaissa sekä muualla 
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Tutkimusluvan myöntäminen ei velvoita tutkimuksen kohteita osallistumaan tutkimuk-
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Tuula Heinänen  
kehittämisjohtaja  
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Hei! 

 

Opiskelen Lahden ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa asiak-

kuusjohtamisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Koulutuksen tavoitteena on asiakasym-

märryksen ja asiakaslähtöisyyden kautta uudistaa sosiaali- ja terveysalan johtamista.  

Opinnäytetyöni aiheena on asiakaskokemukseen vaikuttaminen arvioinnin avulla. Osallis-

tuminen omaan väliarviointiin tarkoittaa tässä kehittämisessä asiakkaan mahdollisuutta 

vaikuttaa omaan palvelusuunnitelmaansa ja tulla kuulluksi. Tarkoituksena on yhtenäistää 

asiakkaille tehtävää arviointia. Työpajoissa kehitetään toimintamalli asiakkaan väliarvioin-

tiin palvelumuotoilun menetelmin. 

Osallistuminen työpajoihin on vapaaehtoista eikä henkilöllisyyttä voi tunnistaa hyväksy-

tyssä opinnäytetyössä.  

 

Ystävällisin terveisin  

Tiina Hovila 

tiina.hovila@student.lab.fi
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