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Ei riitä, että asiakas on osallisena omassa asiakastapahtumassaan ja häntä kuunnellaan.  
Asiakkaiden osallisuus laajennetaan palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen, tuottamiseen ja päätöksentekoon. 



Palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihanke 

• Toimenpide 1: Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintaprosessit - asiakas keskiöön jakautuu seuraaviin 
osahankkeisiin: 

• 1.1 Määritellään julkinen palvelulupaus 

• 1.2 Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden 
osallistumisen toimintamalli 

• 1.3 Kehitetään ja otetaan käyttöön uudet omahoidon sähköiset 
palvelut 

• 1.4a Palvelusetelikokeilu 

• 1.4b Suun terveydenhuollon palveluseteli 
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• Ottaa asiakkaat ja asukkaat mukaan tasavertaisina 

kumppaneina palveluiden suunnitteluun, tuottamiseen ja 
kehittämiseen maakuntien järjestämisvastuulla olevassa sosiaali- ja 
terveydenhuollossa 

• Tuottaa asiakkaiden osallistumisen toimintamalli, kuinka 
asiakkaiden kokemustieto ja kehittämisideat välittyvät 
virkamiesjohdolle ja poliittiseen päätöksentekoon sekä 
kehittäjäasiakas – ja kokemusasiantuntijatoiminnan työkalupakin 
rakentaminen 

• Parantaa henkilöstön ymmärrystä väestön palvelutarpeista ja 
kehittää yhteisiä työtapoja  

 

Asiakkaiden osallistumisen  
valtakunnallinen toimintamalli ja kokemusasiantuntijuus – 5 pilottia 



Asiakasosallisuus 

• Asiakasosallisuus perustuu ajatukselle, että jokainen asiakas on osallisena 
omassa asiakastapahtumassaan ja häntä kuunnellaan. Työntekijä ja asiakas 
voivat myös pohtia yhdessä esimerkiksi palveluprosessin toimivuutta ja 
vaikuttavuutta. Kutsumme tätä kahdenkeskiseksi kehittämiseksi.  

• Asiakasosallisuus on yhteistyötä asiakkaiden, kehittäjäasiakkaiden ja 
kokemusasiantuntijoden sekä henkilöstön, esimiesten ja päättäjien kesken.  

-> asiakkaat osallistuvat palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen, 
toteuttamiseen ja vaikuttavat päätöksentekoon yhteiskehittämisen 
periaatteiden mukaan toiminnan alusta loppuun. He eivät siis ole viiteryhmä, 
jonka näkemystä kysytään jälkeenpäin. 

 



Yhteiskehittäminen perustana 

• Tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta kaikkiin inhimillisiin tilanteisiin 
horisontaalisesti ja vertikaalisesti, osallistujamäärästä riippumatta. 

• Edellyttää reaaliaikaista, rehellistä ja avointa viestintää.  
• Tietoisuus siitä, että varautuneisuutta on sekä sote-ammattihenkilöillä että 

asiakkailla, puretaan rooleja ja vahvistetaan yhteistä.   
• Lähestymistapa: kommentoiva, tutkiva, ihmettelevä, sopimuksellinen, 

neuvotteleva. 
• Toimintamenetelmiä: dialoginen verkostotyö, palvelumuotoilu, 

toiminnalliset menetelmät ym. 
 
-> Yhteisellä kehittämisellä on mahdollisuus jalostaa monitoimijaisia 
asiakaslähtöisiä palveluita. 
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Asiakasosallisuussuunnitelma 

Yhteiskehittäminen 



6 ehdotusta palvelunjärjestäjälle 

1. Johtaa ja resurssoi osallisuus- ja järjestöyhteistyötä. Koordinoi toimintaa 
yhdessä tutkimus- ja kehittämisyksikön kanssa. 

 

2. Kirjaa maakunta- ja palvelustrategiaan sekä hyvinvointikertomuksiiin 
asiakasosallisuuden tavoitteet, toteutumisen ja seurannan. Toteutumista 
arvioidaan vähintään vuosittain. 

 

3. Edellyttää asiakasosallisuusuunnitelmaa, jokaiselta palveluntuottajaksi 
pyrkivältä. Siinä kerrotaan millä tavoin asiakasosallisuutta toteutetaan, 
miten sitä valvotaan, arvioidaan ja kehitetään.  



6 ehdotusta jatkuu…. 

4. Koordinoi yhdessä järjestöjen ja palveluntuottajien kanssa 
maakunnallista yhteiskehittämisenareenaa. Tekee yhteistyötä 
kuntien kanssa, liittyen maakunnassa toimivien lakisääteisten 
vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuustojen 
toimintaan. 

5. Hallinnoi yhtenäistä ja monikanavaista maakunnallista tai 
valtakunnallista asiakaspalaute- ja kehitysehdotusjärjestelmää.  

 

6. Edistää oppilaitosyhteistyötä yhdessä palveluntuottajien ja 
järjestöjen kanssa. 

 



Yhteiskehittämisen areena – kakku 
päälaelleen 

 
• Asiakkaista ja työntekijöistä koostuva ryhmä, jolta työntekijät, esimiehet ja 

päättäjät tulevat kysymään esim. palvelujen saatavuudesta, toimivuudesta, 
kehittämistarpeista.  

• Toimii yhteiskehittämisen areenana. 
• Ryhmä voi itse tehdä aloitteita kehittämistarpeista. 
• Järjestäjä organisoi areena yhdessä palveluntuottajien, järjestöjen ja 

yhteisöjen kanssa. 
• Lapissa Kokemuksellisen asiantuntijuuden verkosto jo olemassa ja järjestää 

tapaamisia kaksi kertaa vuodessa.  
• Haasteena on työntekijöiden osallistuminen, vaatii myös järjestöjen omaa 

aktiivisuutta sekä työnantajien sitoutumista. 



Esimerkki sähköisestä julkisesta 
palautejärjestelmästä Englannista 



5 ehdotusta palveluiden tuottajille 

1. Toteuttaa palvelun tuottamisen edellytyksenä olevaa 
asiakasosallisuussuunnitelmaa. 
 

2. Vakiinnuttaa kehittäjäasiakas- ja 
kokemusasiantuntijatoiminnan yhteiskehittämisen 
periaatteella. 
 

3. Järjestää osallisuusareenoita, esimerkiksi ns. kahvilamallien 
avulla, ja ylläpitää asiakasraatia. Hyödyntää paikallisten 
vanhus-, vammaisneuvostojen ja nuorisovaltuuston 
toimintaa.                           

 



5 ehdotusta palveluntuottajille jatkuu 

4. Kerää jatkuvaa välitöntä ja monikanavaista palautetta 
asiakastilanteista. Sopii yhdessä järjestäjän kanssa kuka, 
miten, missä ajassa palaute käsitellään sekä miten sen 
vaikutuksista kerrotaan palautteen antajille. 

 

5. Edistää yhteiskehittämistä ja toimintakulttuurin muutosta: 
asiakastyö muuttuu enemmän sopimiseksi, jolloin 
molemmat sitoutuvat siihen enemmän. 

 



Asiakasosallisuusuunnitelma 

• Palveluntuottaja laatii yhdessä järjestäjän kanssa suunnitelman millä tavoin 
asiakkaiden osallisuutta yksikön toimintojen kehittämisessä, suunnittelussa 
ja toteuttamisessa toteutetaan 

• Asiakasosallisuussuunnitelman sisältö 
• Tavoitteet 

• Toimenpiteet 
• Resurssit ja vastuu 

• Tiedonkulku 

• Tilastoidaan palaute&ideat,  kuinka usein pidetään tilaisuuksia, joihin 
asiakkaat osallistuvat, osallistujien lukumäärä ja missä rooleissa he ovat, 
kuinka monta ja minkälaista ideaa on syntynyt ja kuinka monta viety 
eteenpäin käytäntöön. 

• Järjestäjä seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista, myös omavalvontaa 
voi toteuttaa. 
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Miten muutos toteutetaan? 
Työntekijät ja johto? 
Havainnoivat asiakkaat? 

Toteutuiko tavoite? 
Miten tieto etenee? 
Kenelle ja kuka vie? 
  

Miten työskentelytapa 
juurrutetaan? 
Miten ja milloin 
arvioidaan? 

Jatkuva kehittäminen  
Herkkä kuuntelu uudelle 
idealle ja palautteelle 

Asiakkaiden ja työntekijöiden yhteisen kehittämisen malli 



   Posken kehittäjäkahvilatoimintamalli/osallistumisen areenat 



5 ehdotusta tutkimukselle ja kehittämiselle 

1. Tutkii ja arvioi asiakasosallisuuden toteutumista ja vaikuttavuutta, 
kehittää uusia osallisuuden muotoja, erityisesti digitaalista osallisuutta 

2. Jäsentää ja jalostaa kokemus-, palaute- ja tutkimustietoa  
3. Rekrytoi kokemusasiantuntijoita ja kehittäjäasiakkaita 

palautteenkerääjiksi, laadunvalvojiksi ja arviojiksi, yhteistutkijoiksi yms.  
4. Tukee ja tekee yhteistyötä  palvelun järjestäjän, tuottajien, maakunnan, 

järjestöjen, kansalaisten kanssa.  
5. Suunnittelee ja järjestää yhdessä palveluntuottajien kanssa 

henkilökunnalle koulutusta yhteiskehittämisen erilaisista tavoista 
yhdessä kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. 

6. Yhteistyössä maakunnan kuntien kanssa analysoi ja tuottaa tietoa 
asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä yhdessä sovittujen 
indikaattoreiden perusteella. 
 

 



Yhteenveto: Asiakkaiden osallistumisen elementit 
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OSALLISUUSTYÖ 
 • Osallisuustyö: ihmiset yhteiskuntaryhmistä, ammattikunnista tai 

tiedeperustaisista lähtökohdista riippumatta työskentelevät yhdessä. 
Osallisuustyö ei eristä eikä perustu ongelmalähtöisiin palveluihin.  

• Esimiesten sitoutuminen osallisuustyöhön tärkeää, koska he luovat 
sille resurssit: taloudelliset, ajalliset ja osaamisen. 

• Henkilöstön osallisuus omassa työyhteisössä on avainasemassa, kun 
tartutaan sote-palvelujen yhteiskehittämiseen.  

• Yhteiskehittämisen tavoite asiakkaiden, kehittäjäasiakkaiden ja 
kokemusasiantuntijoiden kanssa on luoda vuorovaikutusta, 
käyttämällä dialogisia menetelmiä. 

 



Työntekijöille ja kehittäjäasiakkaille sekä 
kokemusasiantuntijoille suunnattu kysely 

• On tärkeää kuulla asiakkaiden mielipide, se on tukenut 
asiakaslähtöistä lähestymistapaa, olemme saaneet hienoja 
ehdotuksia asiakkailta palvelujen kehittämiseen 

• Olen oppinut asiakkaiden kokemuksista 

• Kokemusasiantuntijat ovat tuoneet käytännönläheisiä ideoita 

• Olen joutunut usein ”puolustelemaan” toimintaa hyödyllisenä 
ja antoisana  

 



TYÖPAJA 30.11.2017 

1: Lisäresursseja ei todennäköisesti tule, vaan työ on organisoitava 
uudella tavalla. Miten mahdollistetaan osallisuustyö? 

 

2: Esimiehet näyttävät esimerkkiä henkilöstölle. Minkälaista 
osallisuustyön osaamisen päivitystä tarvitset itse? 

 

3. Kehittäjäasiakkaat ja kokemusasiantuntijat osallistuvat 
osallisuustyöhön. Minkälaiseen toimintaa he voivat osallistua omassa 
yksikössäsi? 

 

 



 


