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Kyky hyötyä ja 
vaikutus

Raha

Tuottavuus Aate ja ideologia
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Hoitoketju työvälineeksi

Palvelujärjestelmän kehittämisessä

1. Hoidammeko haavaa vai haavaista ihmistä? 
(What’s the matter? vai What matters to you?)

2. Tähtäin sairauksissa/tuotannossa vai seinien ulkopuolella/ asiakkaiden 
arjessa?

3. Riippuuko saatu palvelun laatu sattumasta vai kavennetaanko 
variaatiota?
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Asiakkaan prosessi
• Potilas määrittelee

• Yhdistää asiakkaan ja
terveydenhuollon raiteet 

• Määrittää, mitä ja milloin tehdään
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Kansalaiset nähdään voimavarana

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat vuorovaikutuksessa 

potilaaseen vain muutaman tunnin vuodessa 

 

     loput ajasta potilaat hoitavat itse itseään… 

 

 















 

Potku-hanke

Kohtaamisissa täytyy tehdä jotain toisin kuin nyt

Annetaan potilaille välineitä tehdä oikeita päätöksiä
Hyödynnetään potilaan asiantuntemusta

palveluiden kehittämisessä
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Yksinkertainen                    Monimutkainen

Vaikeaa

Asiakkaan
arjessa pärjääminen/

Luottamus pärjäämiseen

Helppoa

Yhteisö-
asiakkuudet

Verkosto-
asiakkuudet

Omatoimi-
asiakkuudet

Yhteistyö-
asiakkuudet

Asiakkaan terveyden, sairauden tai sairauksien ja niiden hoidon tilanne

Mukaellen Koivuniemi & Simonen 2011

Asiakkuusstrategiat
• Yhdessä potilaan kanssa

• Vaikuttaa hoidon järjestelyihin
ja omahoidon tukikeinoihin, 

ei itse hoitoon
• Hiljaisen tiedon näkyväksi 

tekemistä

Asiakkuusstrategiat avuksi palvelujen oikeaan 
kohdentamiseen
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Ammattilaisten osaaminen
• yksilöön kohdistuva koulutus

• yksilön tiedot ja taidot
• yksilön arvot, etiikka

Syvällinen osaaminen
• järjestelmän ymmärtäminen

• variaatio
• muutoksen psykologia

• kehittämiseen liittyvä oppiminen

Diagnostiikan ja
hoidon 

parantuminen +
Prosessien ja

systeemin
parantuminen

Tuotetaan lisää arvoa ihmisille

Göran Henriks, Qulturum, Jönköping

Yksilöiden kouluttaminen ei riitä!


