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Esityksen sisältö: kokemuksia osaamishaasteista 
Helsingistä

• Tunnistetut osaamisvajeet ja toimintatapojen muutostarpeet yleisesti
• Helsingissä toimintatapojen muutoksen lähtölaukauksena sosiaali- ja 

terveyspalvelujen integraatio (organisaatiomuutos 2013)
• Palvelukeskusten kehittäminen integraation vahvistajana (palveluverkko –

uudet konseptit – palvelujen uudistaminen)
• Organisaatiorakenne vai uusi johtamistapa
• Nelimaali tavoitteiden jäsentäjänä
• Case Terveys- ja hyvinvointikeskus, itseohjautuvat tiimit
• HYTE
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Tunnistettuja osaamishaasteita

• Poliittisen johtamisen muutos (järjestäjän ja tuottajan erottaminen): miten 
muutosta osataan tukea?

• Järjestäjäosaaminen → kumppanuussuhteita ja verkostoja tuottajien 
kanssa?

• Liiketoimintaosaaminen 
• Markkinointiosaaminen, omien palvelujen vahvuuksien tunnistaminen
• Palveluja käyttävän asiakkaan näkökulma (asioinnin helppous, kieli, 

aukioloajat, sähköinen asiointi, esim. palveluseteli) ja muutostarpeet
• Palautekulttuuri ja kehittäminen
• Tavoitteilla ja tiedolla johtaminen, tulosten arviointi, työsuorituksiin 

puuttumisen kulttuuri, yhteinen vastuu
• Itseohjautuvat tiimit ja johtamisen muutos
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Mikä on ollut keskeistä Helsingin soten palvelujen 
uudistuksessa?

• Palvelut räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan hänen 
tarpeitaan (asiakassegmentointi ja monialainen työ, asiakkaan 
aktiivinen rooli,  henkilöstöresurssien käytön optimointi)

• Asioinnin painopiste siirtyy digitaalisten palvelujen suuntaan
• Johtaminen uudistetaan tukemaan uusia toimintatapoja

• Tavoitteena parantaa yhtäaikaisesti palvelujen saatavuutta ja 
asiakaskokemusta, vaikuttavuutta, tuottavuutta sekä 
henkilöstökokemusta prosesseja uudistamalla (nelimaali).



Sähköiset
palvelut

Läsnäolo
arjessa

Palvelu-
keskukset

Tätä tavoittelemme
Asioinnin painopiste muuttuu

Aukioloajat

Työhuone asiakkaan luona

Ydinprosessit ja asiakassegmentointi
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Neuvonnan asiakkaaksi tulon ydinprosessi 

Riskiryhmien etsiminen ja tunnistaminen. Palveluneuvonta ja –ohjaus 

• Yhteydenotto
a) henkilö itse
b) omainen, läheinen, 
lähimmäinen 
c) viranomainen, muu 
neuvontapalvelu, muu taho

1. Tarpeen 
tunnistaminen

1. Tarpeen 
tunnistaminen

• Digitaalinen
• Puhelin
• Kirje
• Henkilökohtainen 

tapaaminen
• Etsivä-/Lähityö

2. Yhteydenottokanava ja 
tunnistautuminen

2. Yhteydenottokanava ja 
tunnistautuminen

• Digitaalinen palvelutarpeen 
neuvonta/selvitys/arviointi 

• Neuvontapalvelu asiakaskontaktissa
a) Hyvinvointia ja terveyttä edistävä 
neuvonta ja ohjaus 
b) Alustava palvelutarpeen selvitys ja 
arviointi 
c) Huoli-ilmoitusten käsittely
• Kevyimmän palvelun –periaate
• Laaja-palveluvalikko käytössä

4. Jatkosta sopiminen4. Jatkosta sopiminen

3. Alustava palvelutarpeen 
selvittäminen ja 

asiakassegmentaatio

3. Alustava palvelutarpeen 
selvittäminen ja 

asiakassegmentaatio
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et Minulla tai 

läheiselläni on 
terveyteen tai 
hyvinvointiin 
liittyvä asia, johon 
tarvitsen apua

A
si

ak
ka

an
 t

av
o

it
e Löydän tiedon ja 

yhteydenottokanavan 
vaivattomasti

Asiani hoidetaan eteenpäin 
yhden yhteydenottokerran 
perusteella ja saan tietoa asiani 
etenemisestä (sujuvuus)

Tulen kuulluksi ja koen, että 
asiani on tärkeä, luotan 
yhteydenottokanavaan 
(luottamus)

Yhteydenottoni on riippumaton 
ajasta ja paikasta, saan 
yhteyden 24/7 (helppous)

A
si

ak
ka

an
 t

av
o

it
e Saan tietää miten asiaani 

yhteistyössä hoidetaan.

Saan tarvettani vastaavaa 
tietoa ja ohjausta.

Yhteydenotto ja 
palveluohjauksen saaminen 
on minulle mahdollisimman 
helppoa ja voin luottaa 
siihen, että asiani on 
hoidossa. A

si
ak

ka
an

 t
av

o
it

e Tiedän mitä itse voin tehdä, 
saan tietoa muista palveluista 
ja yhteistyötahoista, joihin voin 
tarvittaessa olla yhteydessä.

Jos tarvitsen palvelutarpeen 
laaja-alaista arviointia minuun 
otetaan asiakasohjauksesta 
yhteyttä.

Tiedän kenen kanssa jatkossa 
asioin, jos asiani ei ratkennut 
heti

Tiedän mitä palvelua saan ja 
miten asiani etenee

Toteutettavissa myös 
anonyymisti, asiakkaan 
tunnistautumatta

•Palvelutarve ratkeaa:  ei palvelutarvetta 
tai ohjaus esim. 3. sektorin palveluihin 
(myös anonyymina) -> uusi yhteydenotto 
tarvittaessa
• Palvelutarpeen laaja-alaista arviointia 
kotikäynnillä/vastaanotolla tarvitseva 
asiakas (tunnistautunut)
-> yhteydenottopyyntö asiakasohjaajalle/ 
ajanvaraukseen 

esimerkki



Nelimaali - tavoitteet

Henkilöstö-
kokemus Tuottavuus

Asiakas-
kokemus ja 
saatavuus

Vaikuttavuus

Asiakkaan kokemus kuulluksi 
tulemisesta ja osallisuudesta
Kokemus autetuksi tulemisesta 
Palveluun pääsy viiveettä

Palvelun laatu ja tavoitteiden 
(hyvinvointi ja terveys) 
saavuttaminen
Asiakkaan saama apu ja 
tavoiteltu muutos

Henkilöstön työhyvinvointi ja 
hyvä työsuoritus
Sisäinen motivaatio
Yhteinen työ ja 
Itseohjautuvuus

Panos-tuotos -suhde
Palvelutuotannon turhien 
kustannusten vähentäminen
Hukan poisto

Mitä osaamista tarvitaan?
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Asiakaskokemus, asiakasymmärrys
Asiakaspalvelu ja kieli
Asiakasosallisuus – tasavertainen 
toimijuus

Kansalaispedagogiikka
eHealth lukutaito

Moniammatillinen, monialainen 
yhteistyö ja tiimityö
Hyvinvointiymmärrys
Digitalisaatio , eHealth lukutaidon 
edistäminen
Tiedolla johtaminen

Yhteiskehittäminen ja   
kumppanuusverkosto 
Valmentava lähiesimiestyö
Verkostojen johtaminen
Tiedolla johtaminen

Asiakaskokemuksen johtaminen
Yhteiskehittämisen, 
kumppanuusverkoston johtaminen
Palvelujohtaminen
Palvelujen tuotteistaminen
Liiketalousosaaminen

ASIA-
KAS

HENKI-
LÖSTÖ

ESI-
MIEHETJOHTO

Tunnetko  
toisten 
työt?



Johtamista ja organisaatiorakenteita: kumpi muutetaan ensin?
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Palvelukeskusten ja 
uudenlaisten toimintatapojen 
kehittäminen edellyttää 
johtamisen muutosta. 

Ensin uudet toimintatavat ja 
niiden vaatima johtamisen 
muutos, sitten uusi 
organisaatiorakenne.

Johtamisen 
työkirja ja 
arviointi

”Johtajien tehtävänä on 
kehittää rakenteita 
vastaamaan toivottua 
toimintaa ja 
vakiinnuttaa uusi 
kulttuuri, joka tukee 
kokeiluja, uuden 
oppimista ja osaamisen 
jakamista.”

Tavoitteet ja tieto johtamisessa (johtamisen 
työkirjasta)
 Tavoitteemme ovat hyvä asiakas- ja henkilöstökokemus, saatavuus, tuottavuus ja 

vaikuttavuus.  
 Jokainen tuntee hyvin omat ja tiiminsä tavoitteet sekä koko organisaation 

tavoitteet.
 Keskustelemme tiimissä säännöllisesti, miten saavutamme tavoitteemme. 
 Saamme lähes reaaliaikaista tietoa tiimimme toiminnasta. 
 Keskustelemme tiimissä  säännöllisesti palautetiedosta ja sen suhteesta 

tavoitteisiin. 
 Seuraamme tavoitteiden kannalta keskeisiä tietolähteitä (mm. terveys- ja 

hyvinvointi-indikaattorit) 
 Jokainen työntekijä pääsee työn kannalta tarpeelliseen tietoon.
 Jokainen ymmärtää mittarien ja indikaattorien antaman tiedon merkityksen, tekee 

oman osuutensa tiedon saamiseksi ja osaa hyödyntää tietoa. 
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Tiedolla johtaminen
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Indikaattorit kuuluvat tiedolla johtamisen 
kokonaisuuteen
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• Hyvinvointi-
kertomukset

Sähköisen 
asioinnin  

kehittäminen

Indikaattori-

työ

Datat

Lakisääteinen 
hyvinvointi-

tiedon 
tuottaminen 
(SHL,THL)

• Care Gap
(terveyshyötyanalyysi) 
jalostaa dataa 
tietämykseksi yksilön/ 
väestöryhmän 
hoitovajeesta

• Apotti
• Terveys- ja hyvintointi-

indikaattorit (esim. painoindeksi, 
asunnottomuus, 
pitkäaikaistyöttömyys jne.) ja 
kirjaamiskattavuus

• ODA (omat digiajan 
hyvinvointipalvelut)
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Johtamisen osaamisvaatimukset: Itseohjautuvuus 
ja esimiestyön muutos
• ”Aikaisemmin esimieheltä sai vastauksen kysymykseen, nyt esimiehen 

luota lähtee pää täynnä uusia kysymyksiä itse ratkaistavaksi.”

• ”Juuri kun olen ratkaisemassa asiaa pysähdyn ja totean, että työntekijät 
voivat itse ratkaista tämän asian. Pitää tunnistaa omat vanhat 
toimintatavat.”

• ”Kaikkien tiimien esimiehet ovat harjoitelleet työtapaa, joka kannustaa 
työntekijät itse ratkomaan ongelmia sen sijaan, että esimies kertoo, 
miten pitäisi toimia.”
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Perhekeskus

Vanhemmuuden
tukeminen

Kaikille suunnatut palvelut, kuten äitiys- ja lastenneuvolat - Varhainen tuki, kuten kotipalvelu - Erityinen tuki, kuten
terapiapalvelut.

Lapsiperheiden palvelut saman katon alta

Voimavarojen
vahvistaminen

Moniammatillinen
osaaminen

Tuki perheen
luokse

Monipuolinen palvelukeskus
Ikääntyneiden palvelut kotona asumisen tueksi 

Eri palveluja
eri tarpeisiin

Tuki tuodaan
asiakkaan luokse

Sähköiset
palvelut 24/7

Moniammatillinen
osaaminen



Asiakkaan voimavarojen
vahvistaminen

Moniammatillinen
tuki

Terveys- ja hyvinvointikeskus
Kaupunkilaisten terveys- ja hyvinvointipalvelut helposti saatavilla.

Korkealaatuiset, vaikuttavat palvelut tuottavasti  ja asiakaslähtöisesti.

Omahoidon ja arjessa
pärjäämisen tukeminen

Hyvinvointia ja terveyttä asiakkaiden tarpeista niin satunnaisesti kuin paljon palveluja tarvitseville. 

Avuntarpeen tunnistaminen lähellä asiakasta.

Laaja palveluvalikoima, 
tarpeen arviointi yhdessä

asiakkaan kanssa
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Moniammatillinen yhteistyö asiakkaan 
palvelutarpeen ratkaisijana
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Palvelujen 
uudistaminen 

rohkeasti

Asiakkaiden 
tarpeiden 

tunnistaminen 
paremmin, 

täsmällisemmin

Palvelujen käytön 
helppous ja 

vaivattomuus

Palvelujen 
saatavuuden, 

asiakas-
kokemuksen, 

saatavuuden ja 
tuottavuuden 
parantaminen

Asiakkaan 

palvelutarpeeseen 

kevyin ratkaisun 

tuottava palvelu 

Digitalisaation
hyödyntäminen

( sähköinen 
palvelutarpeen 

arvio, tuettu 
omahoito, itsehoito)

Ryhmätoimintaa, 
kolmannen sektorin ja 

yhteistyökumppaneiden 
palveluja 

Erilaiset 

älykkäitä 

sähköisiä 

palveluja 



Moniammatillinen tiimityö terveysasemilla 
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Rakenteet yhteiselle 
kommunikaatiolle

Tiimeille team 
leaderit

Terveysasemat 
jaettiin 
moniammatillisiin 
tiimeihin

Yhteinen työ, 
yhteiset 
pelisäännöt
Yhteiset tavoitteet

Team leaderien valmennuksen ja sparrauksen 
sisältö

Valmennus tiimien 
toiminnalliseen 

johtamiseen

Team leadereille
tiimien 

toiminnalliseen 
johtamiseen

Valmennuksen eri 
kerroilla osallistujat 

vaihtuivat  mm. 
lähiesimiehet, 

prosessiomistajat 

Valmennus tiimien 
toiminnalliseen 

johtamiseen

Team leadereille
tiimien 

toiminnalliseen 
johtamiseen

Valmennuksen eri 
kerroilla osallistujat 

vaihtuivat  mm. 
lähiesimiehet, 

prosessiomistajat 

Tiimien 
muodostuminen, 

tiimiytyminen

Tiimin tavoitteet

Tiimien päivittäistyön 
hallinnan rakenteet

(yhteinen tiimihuone)

Tiimien 
muodostuminen, 

tiimiytyminen

Tiimin tavoitteet

Tiimien päivittäistyön 
hallinnan rakenteet

(yhteinen tiimihuone)

Tiimityö 
käytännössä 

Tiimitapaamisten 
rakenteet, palaveriajat

Päivittäistyön 
hallintaan  tiimitaulut, 

huoneentaulut

Tiimien pelisääntöjen 
luominen vaiheittain

Tiimityö 
käytännössä 

Tiimitapaamisten 
rakenteet, palaveriajat

Päivittäistyön 
hallintaan  tiimitaulut, 

huoneentaulut

Tiimien pelisääntöjen 
luominen vaiheittain

Tiimityön 
tavoitteellisuus ja 

kehittäminen

Tiimi kehittää 
yhdessä

Nelimaalitulokset

Tiimin 
arviointikyselyjen 
hyödyntäminen

Tiimityön 
tavoitteellisuus ja 

kehittäminen

Tiimi kehittää 
yhdessä

Nelimaalitulokset

Tiimin 
arviointikyselyjen 
hyödyntäminen

Tiimityön jatkuva 
kehittäminen 
käytännössä

Nelimaalitulokset, 
Tiimikyselyt, 
Henkilöstö-

kokemuskysely 
- Team leadereiden ja 
lähiesimiesten kysely

Tiimityön jatkuva 
kehittäminen 
käytännössä

Nelimaalitulokset, 
Tiimikyselyt, 
Henkilöstö-

kokemuskysely 
- Team leadereiden ja 
lähiesimiesten kysely

Lokakuu  2016 –
helmikuu 2017

Lokakuu  2016 –
helmikuu 2017

Joulukuu 2016 –
tammikuu 2017
Joulukuu 2016 –
tammikuu 2017

Helmikuu 2017 –

Maaliskuu 2017

Helmikuu 2017 –

Maaliskuu 2017

Maaliskuu  2017 –

Huhtikuu 2017

Maaliskuu  2017 –

Huhtikuu 2017
Toukokuu 2017   Toukokuu 2017   

13 team leaderiä / 13 tiimiä 

3 pilottiasemalla

10 team leaderiä / 10 tiimiä Team leaderin toiminnallisen 
johtamisen  käsikirja 

Yksi osa sos. – ja 
terveystoimialan  uudistuvaa 

johtamista

Mallinnus
Tiimien 

toiminnallinen 
johtaminen
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PPTSTPATP

Toiminnallinen johtaminen pilotissa nykytila
ATP  prosessin- SPT  prosessin- PPT prosessin-

omistaja                         omistaja omistaja

Linja-
johto

Lähi-
esimiehet

Team leader + tiimi

Team leader + tiimi

Teamleaderit:
• Päivittäisjohtaminen tiimissä, yhdessä tiimiläisten kanssa
• Asiakasprosessin sujuvuus päivittäin, asiakas
• Asiakasprosessien nelimaalin tavoitteiden saavutus
• Uuden tasa-arvoisen, yhteisen työn kulttuurin muodostaminen
• Ajattelutavan (mindset) muutoksen tuki
• Tiimin yhteen pelaaminen
• Yhdessä tiimin kanssa hyödyntää tiimiläisten osaamisen asiakkaiden 

ja koko tiimin käyttöön
• Tiimin toiminnan suunnittelu
• Vrt. henkilöstökysely sisältö 

Lähiesimiehet:
• Johtaa yksikön toiminnallista 

kokonaisuutta ammattikunnista ja 
siiloista riippumatta

• Tiimien toiminnan yhteensovitus
• Lomien ja koulutusten yms

poissaolojen suunnittelu 
yhteistyössä team leadereiden
kanssa,

• Teamleadereiden ajan tasalla 
pitäminen

• Eri ydinprosessien ja tiimien 
yhteensovitus

• Hankinnat
• Seuranta ja viestintä

THK-
ydinryhmä

Fokus 
näiden 
yhteistyön 
arvioinnissa

23

Kokemuksia tiimityöstä

• Toniammatillinen työ koetaan merkityksellisenä ja kommunikaatio tiimin 
jäsenten kesken on parantunut

• Tunnetaan tiimin jäsenet paremmin, osaaminen tulee paremmin 
asiakkaiden ja koko tiimin käyttöön  osaamisen jakaminen

• Teamleader koetaan tärkeänä
• Poissaolot, vaihtuvuus, tiimin kokoonpanomuutokset, yhteisen ajan puute 

haasteina (sitoutumisen erot)
• Työn määrän, työpohjien hallinnan, tilojen yhteiskäytön suhteen 

mielipiteet jakaantuvat (kaikki eivät halua toimia uudella tavalla)
• Tavoitejohtamisessa, nelimaalin saavuttamisessa riittää haasteita
• Muutoksen tuki parhaiten omalta tiimiltä, heikoiten linjajohdolta (lähellä 

asiakastyötä)
• Terveysasemakohtaiset erot korreloivat lähiesimiestyön uudistumiskykyyn
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Kokemuksia asiakasnäkökulmasta

• Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen täsmällisempää
• Asiakkaan palveluntarve ratkeaa/ tai käynnistyy ensimmäisen 

yhteydenoton aikana
• Ne tiimit, jotka ovat tiimiytyneet oikeasti ( itseohjautuvuus on 

kehittynyt) kykenevät ratkaisemaan asiakkaan palvelun tarvetta 
yhdessä

• Asiakas saa palvelua nopeammin, tosin tässä on variaatiota
• Asiakkaan pomputtelu on vähentynyt
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Johtopäätökset Team Leader -toiminnasta

• Ne asemat, joiden tiimit ovat tiimiytyneet on nähtävissä parempaa suuntaa
tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta 

• Monialaisen tiimin valmennus ja lähiesimiesten valmennus välttämätöntä
• Lähiesimiesten ja team leadereiden yhteistyö keskeistä
• Tiedolla johtaminen osaksi tiimien työtä

 Osaamisen lisäämistä tiedolla johtamiseen
 Konkreettisia lukuja tiimin toiminnan tueksi

Monialainen tiimityö on yksi sote-uudistuksen kilpailutekijä, siihen investointi on 
kannattavaa.
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Esimerkkejä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyvistä käytänteistä 
nelimaali-viitekehyksessä

Asiakas-
kokemus ja 
saatavuus

• Hyvinvointitiedolla johtamisen 
kehittäminen (esim. lasten 
hyvinvointitilastot, indikaattorit)

• ODA

• Savuton työpaikka -periaatteet
• Päihdeohjelma ja 

puheeksioton käytänteet
• Tuki terveellisiin 

elämäntapoihin osana 
työhyvinvointia (TTH)

Henkilöstö-
kokemus Tuottavuus

Vaikuttavuus

• Terveys- ja hyvinvointi-indikaattorit 
(esim. tupakointi, Audit, BMI..)

• Näyttöön perustuvat, systeemaattiset
elintapojen puheeksoton käytänteet 
(esim Neuvokas perhe nla ja kouluth)

• Poikkihallinnolliset hyte-ohjelmat, esim. 
Savuton Helsinki –ohjelma, toimiva 
järjestöyhteistyö sekä pysyviä 
savuttomuutta tukevia rakenteita 
(esim. kriteerit ja mittarit)

• RET-prosessi (riskiryhmiä etsivä työ)

• Terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
arviointi päätöksenteossa

• Tila ja kehitys -julkaisu, esimerkkinä 
laajasta hyvinvointikertomuksesta

• Rakenteellinen sosiaalityö (esim. 
sosiaalinen raportointi)

• Moniammatilliset, integroidut palvelut, 
räätälöinti (PU, palvelujen uudistaminen)
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Palveluideana hyvinvointiosallisuus 
on uudenlainen toimintamalli, joka 
rakentuu vahvasti muotoiluajattelun 
hyödyntämiseen sosiaali- ja 
terveysalalla ja palvelunäkökulmana 
on julkisten palveluiden 
palvelulogiikka.

Lilli Väisänen & Terhi Hautaviita
lilli.vaisanen@gmail.com

Kohdejoukkona kaikki yhteiskehittämisestä 
ja – oppimisesta hyötyvät
 kuntalaiset
 asiakkaat (jotka ovat palvelunkäyttäjiä)
 paljon palveluita käyttävät asiakkaat
 etsivän työn asiakkaat
 palvelun tuottajat 


