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Yhteenveto hankkeesta
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LUOTTAMUKSELLINEN

Tausta ja tavoitteet

• Päijät-Häme on edelläkävijä neuvonnan ja asiakasohjauksen kehittämisessä ja toiminnan laajentamisessa eri 

palvelukokonaisuksiin. Asiakasohjauksen tietojohtamista pyritään kehittämään sekä henkilöstön ja johdon 

tukemiseksi että palvelujärjestelmän vaikuttavuuden parantamiseksi. 

• Hankkeen tavoitteena oli:

1. Määritellä asiakasohjauksen tietojohtamisen malli, joka tukee käytännön toteutusvaiheen aloittamista

2. Luoda edellytyksiä asiakasohjauksen vaikuttavuuden todentamiselle 

3. Luoda konseptikuvat asiakasohjaajien ja johdon tarpeisiin vastaavista tietonäkymistä

Toteutustapa

• Tietomalli ja tietonäkymien konseptikuvat luotiin haastattelujen sekä kahden työpajan tuottaman tiedon pohjalta. 

Haastateltavina sekä työpajojen osallistujina oli laaja joukko ammattilaisia ja johtoa eri palveluista (ikääntyneet, 

vammaiset henkilöt, työikäiset, sekä lapset, nuoret ja perheet) sekä eri tukitoimintojen edustajia.

• Ensimmäisessä työpajassa määritettiin asiakasohjaajien ja johdon tietomalli haastatteluista koostetun alustavan 

mallin pohjalta sekä pohdittiin mittareita vaikuttavuuden todentamiseksi

• Toisessa työpajassa käytiin läpi alustavat konseptikuvat tietojohtamisen näkymistä, määritettiin tietojohtamisen 

kannalta keskeisimmät ydintiedot sekä tunnistettiin edellytyksiä tietojohtamisen käytännön toteutukselle

• Työpajojen tuotokset ja muu hankkeen aikana syntynyt tieto koostettiin loppuraporttiin

Tulokset

• Hankkeen lopputuloksena syntyi tietomalli asiakasohjauksen tietojohtamiselle sekä konseptikuvat keskeisimmistä 

tietojohtamisen näkymistä (asiakasohjaajan työpöytä, asiakasohjaajan suunnittelunäkymä sekä johdon työpöytä 

ja vaikuttavuusnäkymä). Tietomallin yksityiskohtainen sisältö koottiin excel-työkaluun jatkokehityksen tukemiseksi

• Lisäksi tunnistettiin laajasti edellytyksiä tietojohtamisen käytännön toteutukselle ja muodostettiin karkean tason 

suunnitelma kehitystyön etenemisestä ja jatkokehityksen toimenpiteistä

Kehitystyön 

eteneminen

• Projektissa luotiin pohja tietojohtamisen käytännön toteutukselle. Seuraavat askeleet ovat tietojohtamisen mallin 

juurruttaminen syvemmin asiakasohjauksen toimintaan ja hallinnollisiin rakenteisiin sekä tietojohtamisen 

työkalujen suunnittelu ja kehittäminen
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Asiakasohjauksen tietojohtamisen malli perustuu sekä 
työntekijöiden että johdon tietotarpeisiin
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Tietotarpeet kartoitettiin haastatteluin. Haastateltavina oli sekä työntekijöitä että johtoa eri palveluista

LUOTTAMUKSELLINEN

Asiakasohjaajan tarvitsee työnsä tueksi: 

1. Työn organisointiin liittyviä 

tietoja

2. Asiakasta ja asiakkaan 

palveluja koskevia tietoja

3. Organisaation sisäisiä 

ohjeistuksia ja tietoja

4. Tietoja palveluntuottajista

Asiakasohjaajan tietotarpeet Johdon tietotarpeet

Johto tarvitsee työnsä tueksi: 

1. Kustannustietoja

2. Tietoja toiminnan laadusta

3. Tietoja asiakasohjauksen 

toiminnan ja palvelujen vaikuttavuudesta

4. Asiakasohjauksen toiminnan ohjaamiseen 

liittyviä tietoja

Asiakasohjauksen tietojohtamisen tietomalli

Tietomalli koostaa yhteen asiakasohjaajien ja johdon tietotarpeet. Tietomallista tehtiin:

1. Yhteenveto ppt-muodossa (seuraavilla sivuilla)

2. Excel työkalu, jonka avulla tietosisältöjä on mahdollista tarkastella tarkemmalla tasolla (liite)



Yhteenveto asiakasohjaajan tietomallista

Asiakasohjaajan tietotarpeet

Työn organisointi
Asiakastiedot ja 

asiakassuunnitelma

Tiedot 

palveluntuottajista

1 2 4

Sisäiset ohjeistukset

3

6

Työtehtävien hallinta

Asiakkuuksien hallinta

Viestinvälitys

Perustiedot asiakkaasta

Asiakkaan toimintakyky ja 

terveydentila

Asiakkaan palvelut ja 

asiakassuunnitelma

PHHYKY:n sisäiset 

prosessit ja ohjeistukset

Muut asiakastyötä 

tukevat tiedot

Tuottajalistaus

Hintatiedot

Palveluiden laatu- ja 

saatavuustiedot

LUOTTAMUKSELLINEN



Asiakasohjaajan tietomalli – (1) Työn organisointi
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TietotarpeetTyön organisointi

Työtehtävien hallinta

1

Asiakkuuksien hallinta

Viestinvälitys

• Kalenteri (asiakas- ja muun työn kalenterointi)

• Muistutukset ja herätteet (esim. heräte asiakkaasta, jonka RAI muuttunut)

• Tieto tehdyn työn määrästä, työjono ja priorisointityökalu, myös tiimeittäin

• Moniammatillisen tiimin organisointi

• Lista kaikista asiakasohjauksen asiakkaista 

• Tieto asiakasprosessin etenemisestä (missä vaiheessa prosessia kukin asiakas on)

• Asiakkuuksien vastuuhenkilöt ja varakäsittelijät

• Lista asiakasohjaajan omista asiakkaista

• Uudet asiakkuudet / avoimet yhteydenottopyynnöt

• Neuvonnassa tieto hylätyistä hakemuksista

• Viestinvälitys PHHYKY:n ammattilaisten kesken 

• Viestinvälitys palveluntuottajien kanssa

• Suorat yhteydet yhteistyökumppaneihin (etenkin: KELA, TE-toimisto, myös koulu, 

poliisi, ulosotto jne.)

• Mahdollisuus kysyä ja kirjata lupa hyödyntää ja jakaa asiakkaan tietoja

1.1

1.2

1.3

LUOTTAMUKSELLINEN



Asiakasohjaajan tietomalli – (2) Asiakastiedot ja asiakassuunnitelma

8

LUOTTAMUKSELLINEN

Jatkuu seuraavalla kalvolla

Tietotarpeet
Asiakastiedot ja 

asiakassuunnitelma

2

Perustiedot asiakkaasta

Asiakkaan toimintakyky ja 

terveydentila

• Ikä, sukupuoli, kielitaito

• Asuinolosuhteet ja perhetiedot (sis. huoltajuus, omaishoitajuus, riippuvuussuhteet, 

myös tieto lapsen koulusta)

• Perheen / läheisten asiakkuudet

• Talous- ja tulotiedot (yleisellä tasolla)

• Asiakkaan segmentti tai ”tägit” (esim. asiakasryhmä, runsas palvelukäyttö, 

riskiryhmä)

• Tieto nimetystä asiakasohjaajasta sekä varahenkilöstä

• Tieto seuraavasta asiakasprosessin vaiheesta ja sen määräaika

• Asiakkaan olinpaikka (kotona / osastolla / asumispalveluyksikössä)

• Toimintakyky ja indikaatio muutoksesta (toimintakykymittareiden tulokset)

• Terveydentila ja lääkitys, erityistarpeet

• Muut tiedot asiakkaan tilanteesta (esim. päihdekäyttö, väkivallan uhka)

• Riskiherätteet asiakkaista (Ennakoivan riskimittarin tulos)

• Muiden ammattilaisten tekemät arviot asiakkaan tilanteesta

• Palvelutuottajan kirjaukset – myös yksityisiltä tuottajilta

• Asiakkaan palveluistansa kokema hyöty ja asiakaskokemus

2.1

2.2



Asiakasohjaajan tietomalli – (2) Asiakastiedot ja asiakassuunnitelma
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LUOTTAMUKSELLINEN

Jatkoa edelliseltä kalvolta

Tietotarpeet
Asiakastiedot ja 

asiakassuunnitelma

2

Asiakkaan palvelut ja 

asiakassuunnitelma

• Muu palvelukäyttö (asiakkuudet eri palveluissa aiemmat palvelutarpeen arvioinnit)

• Muu viranomaisasiointi

• Aikajana, mm nykyisten palveluiden kesto

• Asiakkaan tavoite ja seurannan suunnitelma

• Henkilökohtaisen palvelukokonaisuuden kustannukset (/ henkilökohtaisen budjetin 

laskenta)

• Asiakasprosessin tilanne (esim. yhteydenotto tehty, kotikäynti sovittu, RAI-tiedot 

käytettävissä)

• Asiakkaan näkemys ja koettu palvelutarve

• Suostumusten hallinta

2.3



Asiakasohjaajan tietomalli – (3) Sisäiset ohjeistukset
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LUOTTAMUKSELLINEN

TietotarpeetOhjeistukset

PHHYKY:n sisäiset prosessit 

ja ohjeistukset

3

Muut asiakastyötä 

tukevat tiedot

• Neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintaprosessien kuvaukset 

• Laatuprosessien kuvaukset (esim. laatupoikkeamien ja asiakaspalautteen käsittely, 

omavalvontasuunnitelma)

• Moniammatillisten yhteistyöprosessien kuvaukset

• Työnkuvaukset ja delegointisäännöt

• Palveluiden myöntämiskriteerit

• Asiakasmaksujen perusteet

• Ohjeet palvelusetelin hyödyntämisestä

• Yhteystiedot konsultaatioita varten

• Mahdollisuus jakaa parhaita käytäntöjä

3.1

3.2



Yhteenveto johdon tietomallista
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LUOTTAMUKSELLINEN

Neuvonnan ja asiakasohjauksen 

johdon tietotarpeet

Kustannukset Laatu Toiminnanohjaus

1 2 4

Vaikuttavuus

3

Neuvonta- ja 

asiakasohjaustoiminnan 

kustannukset

Asiakasohjauksen 

asiakkaiden palvelujen 

kustannukset

Sote-palvelujen 

kokonaiskustannukset

Asiakkaan kokema laatu

Palvelujen saatavuus

Laatupoikkeamat ja 

havainnot

Yksilötason vaikuttavuus

Asiakasryhmä- ja 

väestötason vaikuttavuus

Neuvontapalvelujen 

seuranta

Asiakasohjauksen seuranta

Palvelutuotannon ja 

asiakkuuksien seuranta

Kustannukset, laatu ja vaikuttavuus -osiot sisältävät enimmäkseen strategisen johtamisen tietoja ja mittareita. Sen sijaan 

toiminnanohjaus -osion tiedot ja mittarit ovat luonteeltaan enimmäkseen operatiivisia



Johdon tietomalli – (1) Kustannukset
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LUOTTAMUKSELLINEN

Tietotarpeet & esimerkkimittaritKustannukset

Neuvonta- ja 

asiakasohjaustoiminnan 

kustannukset

1

Asiakasohjauksen asiakkaiden 

palvelujen kustannukset

Sote-palvelujen 

kokonaiskustannukset

• Neuvontapalvelujen kustannukset toiminnoittain (esim. puhelinneuvonta, 

neuvontapisteet, digitaaliset palvelut)

• Asiakasohjauksen toiminnan kokonaiskustannukset

• Asiakasohjauksen asiakkaiden seurannan kustannukset

• Tilakustannukset

• Palkkakustannukset (kustannukset ammattiryhmittäin)

• Asiakasohjaajien myöntämien palvelujen kustannukset (€ / asiakasohjaaja /vuosi)

• Asiakkaalle myönnettyjen palvelujen kustannukset (€ / asiakas / vuosi)

• Asiakkaalle koituvat kustannukset myönnetyistä palveluista 

• Episodikustannukset (Episodiin sisältyvien hoitojaksojen yhteenlaskettu kustannus)

• Prosessikustannukset (palveluketjujen kokonaiskustannus yksilö- ja väestötasolla)

• Sote-palvelujen kokonaiskustannukset

• Asiakasryhmien kokonaiskustannukset (€ / asiakasryhmä tai asiakassegmentti)

• Palvelujen kokonaiskustannukset (€ / palvelu tai palvelukokonaisuus, tuotteistetut 

hinnat)

• Säästömekanismit (kokonaistaloudellisesti järkevät säästömekanismit 

osaoptimoinnin välttämiseksi)

• Ennakoivat johdon kustannustiedot

1.1

1.2

1.3



Johdon tietomalli – (2) Laatu

13

LUOTTAMUKSELLINEN

Laatu

2

Asiakkaan kokema laatu

Palvelujen saatavuus

Laatupoikkeamat ja havainnot

• Asiakaspalaute (kirjallinen palaute kategorioissa positiivinen / neutraali / 

negatiivinen)

• Asiakastyytyväisyysindikaattori (esimerkiksi: oma pisteytyssysteemi, NPS, Happy 

or Not, tulitko autetuksi?)

• Validoidut kokemusmittarit (Patient Reported Experience Measures, PREM)

• Puhelinneuvonnan saatavuus (vastausaika, vastaus-%)

• Aika yhteydenotosta palvelutarpeen arviointiin

• Palvelutarpeen arvioinnin määräaikojen toteutuminen (7 arkipäivää / 3 kk)

• Aika palvelupäätöksestä palvelun alkamiseen (3 kk)

• Asiakasohjauksen yhdenmukaisuus (asiakasohjaajakohtainen päätösjakauma & 

variaatio)

• Johdon tavoitteiden toteutuminen (asiakassuunnitelmien lkm / asiakas)

• Kantelujen, muistutuksien ja muutoksenhakujen määrä

2.1

2.2

2.3

Tietotarpeet & esimerkkimittarit



Johdon tietomalli – (3) Vaikuttavuus 
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LUOTTAMUKSELLINEN
*Lähde: ICHOM Standard Set – ikäihmiset, ICHOM (www.ichom.org)

Vaikuttavuus

3

Yksilötason vaikuttavuus

Asiakasryhmä- ja 

väestötason vaikuttavuus

3.1

3.2

Tietotarpeet & esimerkkimittarit

• Asiakkaan raportoimat 

vaikutukset hyvinvointiin
(PROM, patient-reported 

outcome measures) 

• Asiakaskokemus
(PREM, patient-reported 

experience measures)

• Asiakaskohtaiset kokonaiskustannukset

PROM- ja PREM-mittarit tulee valita 

asiakasryhmittäin – kaikille asiakasryhmille ei vielä 

ole vakiintuneita mittareita!

Esimerkkejä ikääntyneiden PROM-mittareista*: yksinäisyys 

ja eristäytyminen, päivittäisen elämän aktiviteetit, kipu, 

mieliala ja emotionaalinen terveys, autonomia ja kontrolli

• Palvelujen peittävyydet, kunnittain ja asiakasryhmittäin (esim. sijaishuollon, laitoshoidon ja 

asumispalveluiden käyttö)

• Palvelurakenteen yhdenmukaisuus kunnittain (esim. raskaiden palvelujen käyttö suhteessa 

toimintakykyyn)

• Kliiniset mittarit ja toimintakykymittarit (asiakasryhmä- / väestötasolle aggregoituna)

• Terveydenhuollon palvelujen käyttö (esim. akuuttihoitoon ohjaaminen tuottajittain (ikäihmiset) & 

yhteispäivystyksen käyttö tuottajittain)

• Muihin kuin julkisiin sote-palveluihin ohjattujen osuus (puhelinneuvonnassa ja as.ohjauksessa)

• Palveluhakemiston ja digitaalisten palvelujen hyödyntäminen (esim. kävijämäärät, latauskerrat)

• Strategisten tavoitteiden saavuttaminen: (nykytila vs. tavoitetila -vertailu)

• Asiakasohjauksen kohdentamat palvelut ja resurssit euroina

• Vaikuttavuusvertailu (yksikkö- ja segmenttikohtainen vertailu)

• Toteutuneen ja vaihtoehtoisen palvelurakenteen vertailu (vaihtoehtoiset Käypä hoito -suositukset, 

vaihtoehtoiset tuotantotavat)



Johdon tietomalli – (4) Toiminnanohjaus
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LUOTTAMUKSELLINEN

Jatkuu seuraavalla kalvolla

Toiminnanohjaus

4

Neuvontapalvelujen seuranta

Asiakasohjauksen seuranta

• Asiakkaiden määrä ja suoritteet työntekijöittäin

• Asiakaskontaktien määrä eri neuvontakanavissa työntekijöittäin (puhelut, käynnit, 

sähköinen asiointi jne, alueittain & asiakasryhmittäin)

• Asiakaskontaktien lopputulema työntekijöittäin (esim. vain neuvonta, ohjattu 

yksityisiin /3. sektorin palveluihin, siirretty asiakasohjaukseen jne.)

• Palvelutarpeen arviointiin johtaneiden yhteydenottojen osuus (%) työntekijöittäin

• Asiakaskontaktien määrä & tyyppi työntekijöittäin (kotikäynti, puhelu jne.)

• Muiden kontaktien/suoritteiden määrä & tyyppi työntekijöittäin (konsultaatiot, 

moniammatilliset tapaamiset jne.)

• Asiakaskontaktien lopputulema työntekijöittäin (esim. vain neuvonta, ohjattu 

yksityisiin /3. sektorin palveluihin, kielteisten ja myönteisten päätösten lukumäärä jne.)

• Palvelutarpeen arviointien ja uudelleenarviointien määrät työntekijöittäin

• Päätösten ja uusintapäätösten määrät työntekijöittäin (palveluittain, kunnittain)

• Asiakkuuksien kesto työntekijöittäin

• Asiakkuuden päättymisen syy

• Asiakasohjauksen toteutunut resursointi (työpäivinä, kokonaisresursointi –

sairaslomat ym. poissaolot)

4.1

4.2

Tietotarpeet & esimerkkimittarit



Johdon tietomalli – (4) Toiminnanohjaus
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LUOTTAMUKSELLINEN

Jatkoa edelliseltä kalvolta

Toiminnanohjaus

4

Palvelutuotannon ja 

asiakkuuksien seuranta

• Asiakasmäärä säännöllisissä palveluissa (kokonaismäärä ja asiakasmäärä per 

asiakasohjaaja)

• Asiakasmäärä tilapäisissä palveluissa (kokonaismäärä ja asiakasmäärä per 

asiakasohjaaja)

• Asumispalvelujen kapasiteetti (vapaat paikat ja kokonaispaikkamäärät palveluittain)

• Asiakasohjaajien kontaktit palveluntuottajiin (tuottajien tapaamiset / asiakas)

• Työajan jakauma (neuvonnan ja asiakasohjauksen työajan käyttö)

• Poikkeamien aiheuttamat toimenpiteet (miten on reagoitu ongelmiin)

4.3

Tietotarpeet & esimerkkimittarit



Tietomallin koko sisältö yksityiskohtineen koottiin excel-työkaluun 
jatkokehityksen tukemiseksi
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LUOTTAMUKSELLINEN

Tietomalli listaa asiakasohjaajien ja johdon kannalta keskeiset tietosisällöt, linkittää tietosisällöt suunniteltuihin 

tietojohtamisen näkymiin sekä koostaa näiden tietojen nykytilanteen

Tietojohtamisen konkreettisen kehitystyön edistämisen kannalta tärkeimmät, eli ensivaiheessa käyttöön otettavat tiedot, 

on tunnistettu – osaa tietomallin listatuista tiedoista ei ole vielä olemassa tai ne vaativat vielä määrittelytyötä 

Asiakasohjauksen tietojohtamisen tietomalli:

Tietomalli-excel 

mahdollistaa tietosisältöjen 

tarkastelun eri näkö-

kulmista, esimerkiksi:

– Mitä tietoa sisältyy kuhunkin 

näkymään

– Mikä tieto on jo saatavilla

– Mistä tieto löytyy nykyisin

– Mitä tietoja tuli sisällyttää 

tietojohtamisen työkaluihin 

heti ensivaiheessa

Taulukkoa on mahdollista 

täydentää ja muokata 

kehitystyön edetessä eri 

asiantuntijoiden toimesta



Edellä esitettyjen asiakasohjauksen tietotarpeiden lisäksi 
haastatteluissa tunnistettiin asiakasryhmäkohtaisia tekijöitä, jotka 
on hyvä huomioida tietojohtamisen kehitystyössä

18

LUOTTAMUKSELLINEN

Asiakasryhmä Erityishuomiota haastatteluista

Ikäihmiset

• Asiakkaan toimintakyvyssä ja terveydentilassa tapahtuu muutoksia. Hoitoisuuden muutoksista olisi saatava tietoa nopeammin – esimerkiksi sairaalasta 

kotiutuessa kotihoidon tarve voi vähetä jo 2kk sisällä paljon mutta toimintakykyä arvioidaan vain 6kk välein. Tällöin ylihoidon vaara on ilmeinen.

• Kuntoutuspalveluissa on jonkin verran ostoja, mutta niissä ei ole lainkaan laatumittarointia

• Akuutin ja ensihoidon käyttö tuottajittain olisi tosi iso asia ikääntyneiden osalta – nyt sitä ei tiedetä 

• Omaishoidossa olevien muiden palvelujen käyttö on hämärän peitossa – se olisi tärkeä tieto

Vammaiset ihmiset

• PHHYKY on mukana kehitysvammaisten ihmisten RAI-pilotissa

• ASTA-mittari käytössä osalle asiakkaista

• Tärkeä tietää onko joillain alueilla liian raskaita palveluja suhteessa toimintakykyyn

• Arjen tuki on merkittävä menoerä

• Avustajien saaminen erityisesti ongelma-asiakkaille vaikeaa

• Ajoittain on fokusryhmiä, joiden asioita olisi raportoitava johdolle omana kokonaisuutenaan

• Hallinto-oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden uudet tulkinnat palvelupäätöksistä oltava asiakasohjaajien tiedossa

Työikäiset 
(sis. mm. aikuissosiaalityö, 

psykososiaalinen tuki)

• Työikäisten palveluihin sisältyy erilaisia palveluja, joten arvioinnin tekeminen ja hakemusten käsittely vaatii yhteistyötä eri työntekijöiden kesken

• Avain-mittarin käyttöä pohdittu mutta ei realistista lähiaikoina

• Siirtymät TE-palveluihin on tärkeä tieto – kunnat haluavat numeroita aktivointitoiminnasta

• Ehkäisevä toimeentulotuki on tarkoitettu kertaluontoiseksi, mutta emme tiedä onko se tosiasiassa kertaluontoista

• Toimeentuloasiakkailla huomioitava esim. mahdolinen terapiapalveluiden omavastuu ja miten se vaikuttaa terapiapalveluiden käyttöön

• Hoitoisuusteen tai diagnoosiin perustuva segmentointi ei sovellu psykososiaaliseen tuen asiakkaille 

• RAI-mittaria voidaan käyttää asumispalveluissa, mutta se ei sovellu hyvin muihin palveluihin

• Terveyspalveluiden käyttö merkittävä mutta tuntematon komponentti asiakkaan palvelukokonaisuudessa

• Ohjaajilla oltava tietoisuus kustannuksista avohoidossa versus laitoshoidossa

• Asiakkaat liikkuvaat edestakaisin somaattisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä, mikä vaikeuttaa asioita

• Asiakkailta ei systemaattisesti kysytä lupaa tietojen jakamiseen

Lapset, nuoret ja 

perheet

• Siirtymävaiheisiin kiinnitettävä erityistä huomiota: jälkihuoltoon siirryttäessä asiakassuunnitelmaansa tulisi seurata ja päivittää tiheästi (sitouttaa nuorta!)

• Sijaisperheiden tyytyväisyyttä olisi helppo ja hyvä seurata. Asiakastyytyväisyyskyselyjen olisi kytkeydyttävä järkevällä tavalla asiakasprosessiin

• Relevanttia tietää, onko kaikki asianosaiset etä-isät ja -äidit mukaan lukien otettu työskentelyyn mukaan

• Lapsen vanhemmista tarvitaan muutakin kuin yhteystiedot – päihdehuollon tai toimeentulotuen asiakkuus antaa lisätietoa lapsen tilanteesta

• Tärkeitä seurantatietoja lasten ja nuorten osalta:

– Palvelutarpeen arvioinnin toistuvuus on erityisen relevantti laatumittari

– Paljonko asiakkaat joutuu kokonaan avopalveluiden ohi huostaanottoon, koska ensimmäisellä kerralla palvelua ei ole annettu

– Moniko kiireellisesti sijoitettu etenee huostaanottoon

– Asiakkaiden ”valuminen” perhekeskustoiminnasta asiakasohjaukseen – se kertoo puutteista perhekeskustoiminnassa

– Jo palvelussa olevista lapsista tehtyjen lastensuojeluilmoitusten määrä

– Lastensuojeluilmoitusten absoluuttinen määrä (per alaikäiset)

– Lapsen tapaamiset ja määräajoissa pysyminen



Raportin sisältö

1 Yhteenveto

19

2 Tietotarpeet ja tietomalli

3 Konseptit asiakasohjaajan ja johdon näkymistä

4 Edellytykset tietojohtamisen toteutukselle

5 Miten tästä eteenpäin



Asiakasohjauksen tietojohtamisen keskeinen sisältö kiteytyy kolmeen 
päänäkymään: Asiakasohjaajan työpöytä, asiakasohjaajan 
suunnittelunäkymä sekä johdon työpöytä

Asiakasohjaajan työpöytä 

on asiakasohjaajan oman 

työn organisoinnin väline. 

Se toimii myös ja asiakas-

ohjauksen tiimin työn 

hallinnassa ja ohjaamisessa 
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Päänäkymien lisäksi projektissa luotiin konseptikuva myös vaikuttavuusnäkymästä

LUOTTAMUKSELLINEN

Asiakasohjaajan näkymät Johdon näkymät

Asiakasohjaajan 

suunnittelunäkymä 

on asiakaskohtaisen 

arviointi- ja suunnittelutyön 

väline

Johdon työpöytä 

on operatiivisen johtamisen 

ja strategisen kehittämisen 

väline. Se koostaa yhteen

johdon näkökulmasta 

keskeisimmät 

seurantatiedot

Vaikuttavuusnäkymä

on esimerkki tarkemman 

tason tietonäkymästä ja 

vaikuttavuuden 

todentamisen mittareista

Näkymät on esitelty tarkemmin seuraavilla sivuilla Huom: Näkymät ovat vain esimerkinomaisia havainnollistuksia asiakasohjauksen 

tietojohtamisesta. Näkymät eivät sisällä kaikkia tietomallissa olevia tietoja eivätkä ota 

kantaa tuleviin järjestelmäratkaisuihin



21

Asiakasohjaaja työpöytä

Tietosisältö ja toiminnallisuus

• Asiakasohjaajan työpöytä on asiakasohjaajan oman työn organisoinnin väline

• Näkymä luo kokonaiskuvan työtehtävistä sekä tukee työn hallintaa ja priorisointia 
antaen erilaisia muistutusten ja herätteiden avulla

• Näkymä mahdollistaa myös tiimin kokonaistilanteen hahmottamisen sekä työtehtävien 
jakamisen asiakasohjaajien välillä

Näkymän 

käyttötarkoitus

Yläpalkki
• Käyttäjä voi siirtyä yläpalkista asiakasohjaajan suunnittelunäkymään tai katsomaan omaan työhön 

liittyviä historiatietoja (raportit)

Asiakaslista

• Asiakaslista luo kokonaiskuvan työtehtävistä jakaen asiakkaat avoimiin yhteydenottoihin (aloittamaton 

työ), työn alla oleviin asiakkaisiin sekä seurannassa oleviin asiakkuuksiin (ei aktiivisesti työn alla)

• Asiakaslistassa voi tarkastella joko omia asiakkaita tai esimerkiksi koko tiimin asiakkaita – myös 

päättyneet asiakkuudet on nähtävissä. Asiakaskohtaiseen suunnittelunäkymään voi siirtyä myös suoraan 

asiakaslistasta asiakkaan kuvaketta klikkaamalla

• Näkymä mahdollistaa asiakaslistan suodattamisen kunnan / alueen,  asiakasryhmän, asiakassegmentin 

tai erilaisiin tehtäviin liittyvien määräaikojen mukaan sekä tietyn asiakkaan hakemisen hakutoiminnolla

Herätteet

• Näkymään syntyy erilaisia herätteitä työ ohjaamiseksi ja priorisoimiseksi

• Näkymä ilmoittaa esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnin määräajan lähestymisestä, ennakoivien 

riskimittarien epänormaaleista arvoista sekä asiakkaan joutumisesta osastolle

Kalenteri • Käyttäjä voi priorisoida työtään myös kalenterissa näkyvien herätteiden ja ilmoitusten avulla

Ilmoitukset ja viestit
• Näkymä listaa omia asiakkaita koskevat ilmoitukset sekä mahdollistaa viestinnän järjestelmän käyttäjien 

kesken

Oma tehtävälista • Asiakasohjaaja voi myös tallentaa järjestelmään omia muistiinpanojaan tai ylläpitää omaa tehtävälistaa

Näkymän osa-alue

LUOTTAMUKSELLINEN
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LUOTTAMUKSELLINEN
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Asiakasohjaaja suunnittelunäkymä

Tietosisältö ja toiminnallisuus

• Asiakasohjaajan suunnittelunäkymä on asiakaskohtaisen arviointi- ja suunnittelu-
työn väline, joka luon kokonaisnäkymän yhden asiakkaan tilanteeseen ja tietoihin

• Näkymään koostetaan kaikki asiakasta koskevat palvelutarpeen arvioinnissa, 
palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja asiakkaan tilanteen seurannassa tarvittavat 
tiedot

Näkymän 

käyttötarkoitus

Asiakasprosessin vaihe
• Yläreunaan sijoitettu prosessikuva/graafi kertoo yhdellä silmäyksellä asiakkuuden vaiheen sekä 

seuraavan asiakkaan prosessin tilan, eli mitä asiakkaan prosessissa tapahtuu seuraavaksi

Asiakkaan tietojen 

tarkastelu ja 

muokkaaminen

• Suunnittelunäkymä ydin on harmaalla pohjalla sävytetty osuus jossa asiakkaan tietoja voi tarkastella ja 

muokata erilaisten välilehtien kautta. Tässä konseptikuvassa on avattu esimerkinomaisesti voimassa 

olevat palvelut -kohta asiakassuunnitelma -välilehdeltä

• Näkymään koostetaan kaikki asiakasta koskeva tieto palvelutarpeen arvioinnin ja asiakkaan 

palvelukokonaisuuden suunnittelun tueksi (mm. perustiedot asiakkaasta, tiedot toimintakyvystä ja 

terveydentilasta sekä erilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä)

• Asiakassuunnitelman teko/muokkaaminen tapahtuu siihen tarkoitetulla välilehdellä

• Näkymä sisältää myös työkalut suostumuksen hallintaan sekä erilaisten palveluvaihtoehtojen 

kustannusvaikutusten arviointiin (sekä asiakkaalle että organisaatiolle aiheutuvat kustannukset)

Asiakkuuden tiedot 

• Vasempaan sivupalkkiin on koottu tärkeimmät tiedot asiakkuudesta (Henkilötiedot, asiakasryhmä ja 

asiakassegmentti, asiakkaan olinpaikka, seuraava asiakkaaseen liittyvä määräaika, asiakkaalle nimetyt 

henkilöt sekä asiakasta koskevat ilmoitukset)

• Tämä kohta mahdollistaa asiakkuuden siirtämisen toiselle asiakasohjaajalle tai itselle sekä 

seurantavaiheessa olevan asiakkuuden seurannan aikavälin asettamisen tai muuttamisen 

Näkymän osa-alue

LUOTTAMUKSELLINEN
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LUOTTAMUKSELLINEN
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Johdon työpöytä

Tietosisältö ja toiminnallisuus

• Johdon työpöytä operatiivisen johtamisen ja strategisen kehittämisen väline

• Työpöytä koostaa yhteen näkymään tärkeimmät asiakasohjauksen toiminnan seuraa-
miseen, laadun ja vaikuttavuuden seurantaan sekä talouden hallintaan liittyvät tiedot

• Työpöydältä aukeavat tarkemmat sivut mahdollistavat tietojen yksityiskohtaisen 
seurannan sekä analysoinnin päätöksenteon tueksi

Näkymän 

käyttötarkoitus

Yläpalkki

• Etusivulle on koottu johdon näkökulmasta keskeisimmät seurantatiedot. Käyttäjä voi siirtyä yläpalkista 

tarkastelemaan tarkemmalla tasolla joko kustannuksia, laatua, vaikuttavuutta tai toiminnan ohjauksen tietoja

• Näkymän tietosisältöä voi halutessaan rajata joko kunnan/alueen tai asiakasryhmän mukaan

Asiakasvirta

• Asiakasvirta -osuus havainnollistaa asiakasvolyymit ja asiakasvirran ohjautumisen neuvonnassa ja 

asiakasohjauksessa. Tavoitteena on seurata, ohjautuvatko asiakkaat tarpeitaan vastaaviin palveluihin ja pystyykö 

neuvonta ja asiakasohjaus hyödyntämään myös muita kuin julkisia palveluja asiakkaan tukemiseksi

• Asiakaskontaktien määrää sekä kontaktien lopputulemaa (jatko-ohjaus) seurataan sekä neuvonnan että 

asiakasohjauksen osalta. Asiakasohjauksessa seurataan erikseen uusien ja olemassa olevien asiakkuuksien virtaa

Budjetin seuranta

• Näkymää havainnollistaa kustannusten kertymisen (asiakasohjaajien myöntämien palvelujen kustannus) 

suhteessa tavoitteeseen (budjetti)

• Budjetin seurantaa on mahdollista tehdä palvelukokonaisuuksittain

Henkilöstön kuormitus
• Puhelinneuvonnan ja asiakasohjauksen kuormitusta on mahdollista seurata suoritemääriin sekä toteutuneeseen 

resursointiin perustuvien indikaattorien avulla. Näkymä myös ilmoittaa poikkeavista kuormitustilanteista

Laatu

• Johdon työpöydälle tuodaan tieto ja tärkeimmistä neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintaa koskevista 

laatuindikaattoreista – esimerkkinä asiakastyytyväisyys puhelinneuvonnassa, laatupoikkeamat sekä 

asiakasohjauksen työtä koskevien lakisääteisten määräaikojen toteutuminen

• Näkymään ilmestyy herätteitä laatuindikaattorien raja-arvojen ylittymisestä

Asiakuudet
• Asiakkuuksien seuranta luo kokonaiskuvan palvelurakenteen muutoksista ja antaa herätteen muutoksista, jotka 

poikkeavat organisaation tavoitteista 

Näkymän osa-alue

LUOTTAMUKSELLINEN
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LUOTTAMUKSELLINEN
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Vaikuttavuusnäkymä

Tietosisältö ja toiminnallisuus

• Vaikuttavuusnäkymä on esimerkki tarkemman tason tietonäkymästä, joka aukeaa 
johdon työpöydän kautta. Sen avulla on mahdollista seurata ja todentaa, millaisia 
vaikutuksia asiakasohjauksen toiminnalla on

• Tähän näkymään on havainnollistettu mahdollisia asiakasryhmä-/väestötason 
vaikuttavuusmittareita – yksilötason vaikuttavuustietoja (PROM- & PREM-mittarit) ja 
niistä johdettuja vaikuttavuusmittareita tulee seurata vastaavasti

Näkymän 

käyttötarkoitus

Neuvonnan ja 

asiakasohjauksen 

peittävyys

• Neuvonnan ja asiakasohjauksen toiminnan peittävyyden seuranta antaa kokonaiskuvan siitä, miten laajasti 

asiakaskunta on toiminnan piirissä. Mikäli valtaosa asiakkaista ja palvelujen kustannuksista ei kulje neuvonnan ja 

asiakasohjauksen kautta, ei asiakasohjauksella ole edellytyksiä tuottaa haluttua vaikuttavuutta

• Neuvonnan asiakaskontaktien volyymin seuraaminen suhteessa väestöön (tai neuvonnan kohderyhmään) antaa 

käsityksen, tavoittaako neuvonta koko potentiaalisen kohderyhmän

• Asiakasohjauksen peittävyyden seuranta (asiakkuudet sekä kustannukset) puolestaan kertoo, onko 

asiakasohjauksella edellytyksiä vaikuttaa esimerkiksi palvelurakenteeseen tai kustannusten kertymiseen väestö-

/asiakasryhmätasolla

Neuvonnan ja 

asiakasohjauksen 

lopputulemat

• Lopputulemien seuranta antaa kokonaiskuvan neuvonnan ja asiakasohjauksen välittömistä ohjausvaikutuksista. 

Toisin sanoen: Ohjaako asiakkaita heidän tarpeidensa sekä organisaation strategisten tavoitteiden mukaisesti 

Vaikutukset 

palvelurakenteeseen

• Palvelurakenteen seuranta kuvastaa neuvonnan ja asiakasohjauksen vaikutuksia asiakkaan palveluratkaisuihin 

sekä niistä muodostuviin kustannuksiin. Näkymä havainnollistaa palvelurakenteen nykytilan ja tavoitetilan sekä 

kertoo palvelurakenteen muutoksista suhteessa tavoitteisiin. 

• Uusien asiakkuuksien seuranta on erityisen tärkeää, sillä se indikoi muutosta

Vaikutukset muiden 

palvelujen käyttöön

• Vuodeosastojen sekä päivystyksen käyttö kertoo asiakkaan palvelukokonaisuuden vaikuttavuudesta. Tässä 

näkymässä näiden palvelujen käyttöä voi tarkastella sekä summatasolla että palveluntuottajittain vertailtuna

Näkymän osa-alue

LUOTTAMUKSELLINEN



LUOTTAMUKSELLINEN



Raportin sisältö
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3 Konseptit asiakasohjaajan ja johdon näkymistä

4 Edellytykset tietojohtamisen toteutukselle

5 Miten tästä eteenpäin



Tietojohtamisen ketjun tulee olla ehkä, jotta palvelujärjestelmää 
voidaan kehittää 
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LUOTTAMUKSELLINEN

Tiedon tuotanto ja 

koostaminen 

Toiminnan fokusointi 

tavoitteiden mukaisesti

Oikeiden palvelujen 

kohdentaminen asiakkaille 

oikea-aikaisesti

Vaikutusten ja 

kustannusten seuranta

Palvelujärjestelmän kehittäminen 

iteratiivisesti tietoon pohjautuen

• Tiedot asiakkaasta yhteen 

koostettuna 

• Tiedot neuvonnan ja 

asiakasohjauksen 

toiminnasta

• Tiedot palvelunkäytöstä ja 

kustannusten 

kohdentumisesta

• Asiakassegmenttien 

tunnistaminen 

• Resurssien kohdentaminen 

strategisten tavoitteiden 

mukaisesti

• Asiakkuuksien hallinta

• Vaikutukset asiakkaan 

toimintakykyyn ja 

terveydentilaan

• Asiakaskokemus

• Kustannusvaikutukset

• Ennakoivat herätteet 

• Palvelutarpeen selvittäminen 

yhdenmukaisesti

• Moniammatillisen 

arviointitiedon 

hyödyntäminen



Tietojohtamisen vieminen käytäntöön edellyttää sekä 
asiakasohjauksen toimintatapoihin, taloushallintoon että 
teknologiaan liittyviä muutoksia ja kehitystyötä 
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Päijät-Hämeessä tämä työ on jo aloitettu – jatkokehittäminen

LUOTTAMUKSELLINEN

Toimintatavat Taloushallinto Teknologia

• Palvelemmeko asiakkaita 

yhtenäisellä ja systemaattisella 

tavalla? 

• Keräämmekö tarvittavat tiedot 

neuvonnan ja asiakas-

ohjauksen toiminnasta?

• Ovatko tiedot 

vertailukelpoisia?

• Saadaanko tarvittavat tiedot 

koottua eri järjestelmistä?

• Mitä sovellukset tulisi kehittää 

asiakasohjauksen ja johdon 

tarpeisiin?

• Tukeeko budjetoinnin rakenne 

asiakasohjauksen strategisia 

tavoitteita

• Mahdollistaako nykyinen 

kustannuslaskenta 

asiakasohjauksen 

kustannusvaikutusten 

seurannan riittävällä tasolla?



Projektin aikana tunnistettiin useita osa-alueita, joilla jo aloitettua 
kehitystyötä tulee jatkaa tietojohtamisen edellytyksien 
varmistamiseksi
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LUOTTAMUKSELLINEN

1
Asiakasohjauksen toiminnan 

jäsentäminen

Asiakkaan prosessi ja siihen liittyvät neuvonnan ja asiakasohjauksen toimet on 

mallinnettu / tuotteistettu suoritteiksi ja vaiheiksi, joita on mahdollista mitata, 

ohjata, seurata, tilastoida ja vertailla. Näin muodostuu yhtenäinen ja 

rakenteellinen pohja tietojohtamiselle

2
Asiakkuuksien määrittely ja 

segmentointi 

Asiakkuuden määrittely (ml. sen alkaminen ja päättyminen) luo pohjan 

asiakkuuksien hallinnan kehittämiselle. Segmentointi puolestaan mahdollistaa 

asiakasohjauksen toiminnan ja kohdentamisen sekä seurannan intensiteetin 

mukauttamisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti

3
Asiakasohjauksen yhdyspintojen 

tunnistaminen ja yhteistyöprosessien  

kehittäminen

Asiakasohjauksen työ on mallinnettu myös suhteessa muihin toimijoihin. 

Yhteisesti sovitut toimintatavat ja prosessit mahdollistavat sekä sujuvan 

tiedonkulun että selkeän työnjaon yhteistyökumppanien kanssa

4 Talouden ja raportoinnin kehittäminen
Taloushallinnon rakenteet (mm. budjetointi ja kustannuslaskenta)ovat 

yhteensopivia tietojohtamisen mallin kanssa, jolloin toiminnan 

kustannusvaikuttavutta on mahdollista seurata ja ohjata

5
Teknologian kehittäminen ja 

käyttöönotto

Oikea tieto on saatavilla sekä asiakasohjaajille että johdolle. Järjestelmä-

kokonaisuus on selkeä, se tukee asiakasohjaajan työtä ja toimijoiden välistä 

yhteistyötä sekä seurantatiedon tuotantoa ja analysointia

Kehittämisen osa-alue Tavoitetila



Käytännön edellytyksiä tietojohtamisen toteuttamiselle (1/2)
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LUOTTAMUKSELLINEN

1
Asiakasohjauksen 

toiminnan jäsentäminen

• Neuvonnan ja asiakasohjauksen palveluprosessien määrittely eri asiakasryhmien erityispiirteet 

huomioiden – asiakkaan prosessi toimii pohjana työn vaiheistukselle, ohjaamiselle ja seurantatiedon 

tuottamiselle

• Asiakasohjauksen työn jäsentäminen erilaisiksi palvelutuotteiksi, eli toisin sanoen asiakasohjauksen 

toiminnassa seurattavien suoritteiden määrittely. Esim. millaisia eri asiakaskontakteja seurataan ja 

mitkä ovat kriteerit tietyn työvaiheen, kuten palvelutarpeen arvioinnin, valmistumiselle

• Rakenteellisen kirjaamisen kehittäminen: Sovitaan yhteiset kirjaamisen tavat ja luodaan tarvittavat 

työkalut/pohjat jne., jolloin kirjauksissa syntyvä tieto on laadukasta ja yhteismitallista 

• Yhtenäisten palvelutarpeen arviointimenetelmien/työkalujen valinta ja arvioinnin toteuttaminen 

systemaattisesti kussakin asiakasohjauksen eri asiakasryhmässä. Esim. RAI pohjana ikääntyneiden 

arvioinnissa

• Asiakkuuksien seurannan prosessien määrittäminen: Asiakasohjauksen omien seurannan käytäntöjen 

sekä työnjaon kehittäminen suhteessa palvelutuotantoon ja yhteistyökumppaneihin

2
Asiakkuuksien määrittely 

ja segmentointi 

• Asiakkuuden määrittely neuvonnassa ja asiakasohjauksessa: Ketkä ovat asiakasohjauksen asiakkaita, 

miten vastuu asiakkuuksista jakautuu eri työntekijöille ja miten asiakkuus päättyy. Mitä ovat esim. 

neuvonta-asiakas, toistuva asiakas tai seuranta-asiakas – entä mitä tehdään hoidosta kieltäytyville 

asiakkaille

• Perheen (tai vastaavan) asiakkuuden määrittely: Missä tilanteissa ja millä tavoin perheen asiakkuudet 

tulisi linkittää yhteen tietojohtamisen näkökulmasta

• Sote-palvelujen asiakkuuksien analysointi ja asiakkuuksien segmentointi asiakastarpeiden ja/tai 

palvelunkäytön mukaan (esim. paljon/vähän palveluja käyttävät, erilaiset riskiryhmät jne.). Segmenttien 

yhteinen määrittely ja käyttöönotto laajasti sote-palveluissa 

• Muiden asiakasohjauksen kannalta olennaisten asiakasryhmien tunnistaminen toiminnan 

kohdentamiseksi

Kehittämisen osa-alue Käytännön toimenpiteet tietojohtamisen edistämiseksi
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Asiakasohjauksen 

yhdyspintojen 

tunnistaminen ja 

yhteistyöprosessien  

kehittäminen

• Asiakasohjaukseen liittyvän ammattilaisten verkoston kartoitus 

• Yhdyspintojen mallintaminen työnjaon ja yhteistyön prosessien selkiyttämiseksi

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen välisen integraation kriittisten pisteiden tunnistaminen asiakkaan 

näkökulmasta sekä yhteistyökäytäntöjen sopiminen näihin tilanteisiin

• Yhteistyön toimintatapojen ja työkalujen kehittäminen siten, että tiedon tuotanto ja tiedonsiirto toimivat 

myös yksityisten tuottajien kanssa

• Palveluntuottajia koskevien vaatimusten määrittely → Selkeä ohjeistus, mitä tuottajilta edellytetään, 

jotta tietojohtaminen mahdollistuu

4 Talous ja raportointi

• Budjetoinnin käytäntöjen mukauttaminen siten, että palvelujen rahoitus kanavoituu asiakasohjauksen 

kautta

• Asiakaskohtaisten kustannuslaskennan kehittäminen (episodi-kustannukset)

• Palvelujen tuotteistuksen tarkentaminen (työ aloitettu jo) ja sisäisen hinnoittelun kehittäminen omassa 

palvelutuotannossa (keskihintojen määrittäminen asiakasohjauksen toiminnan kustannusvaikutusten 

seuraamiseksi)

• Oman tuotannon ja ostopalvelujen vertailukelpoisiksi tekeminen

5
Teknologian 

kehittäminen

• Asiakasohjauksen tietojohtamiseen tarvittavien järjestelmien kokonaisuuden suunnittelu – mitä eri 

järjestelmiä tarvitaan ja mihin tarkoitukseen? (mm. asiakkuuksien hallinta ja toiminnanohjaus, asiakas-

/potilastietojärjestelmät, tuottajatiedon hallinta, sisäiset ohjeistukset, viestintä jne.)

• Toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen asiakasohjauksen käyttöön

• Nykyisten järjestelmien ja työkalujen soveltuvuuden arviointi sekä jatkokehittäminen tietojohtamisen 

tueksi

• Kansallisten ICT-ratkaisujen hyödyntäminen osana tietojärjestelmien ja -palvelujen kokonaisuutta 

• Olemassa olevien järjestelmien jatkokehittäminen tietojohtamisen tueksi: Mm. tarvittavien eri 

järjestelmien välisten integraatiorajapintojen tunnistaminen ja tiedon siirron kehittäminen 

• Työkalun/ratkaisun kehittäminen asiakasohjauksen ja palveluntuottajien välille asiakastietojen 

siirtymisen ja viestinnän mahdollistamiseksi

Käytännön edellytyksiä tietojohtamisen toteuttamiselle (2/2)

34

LUOTTAMUKSELLINEN

Kehittämisen osa-alue Käytännön toimenpiteet tietojohtamisen edistämiseksi



Raportin sisältö

1 Yhteenveto
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2 Tietotarpeet ja tietomalli

3 Konseptit asiakasohjaajan ja johdon näkymistä

4 Edellytykset tietojohtamisen toteutukselle

5 Miten tästä eteenpäin
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Projektissa luotiin asiakasohjauksen tietojohtamisen malli, jonka 
pohjalta voidaan edetä käytännön kehitystyöhön ja toteutukseen

LUOTTAMUKSELLINEN

Kehitettiin asiakasohjauksen tietojohtamisen malli

– Malliin koostettiin asiakasohjauksen työn, sen johtamisen ja vaikuttavuuden 

mittaamisen kannalta olennaiset tietosisällöt

– Tieto koottiin excel-työkaluun, joka toimii työkaluna jatkokehityksessä

Luotiin havainnollinen konsepti 

tietojohtamisen näkymistä

Tunnistettiin tietojohtamisen toimeenpanon kannalta 

keskeiset edellytykset ja kehitystoimenpiteet

Tietojohtamisen edellytyksien varmistaminen

– Asiakasohjauksen toiminnallinen kehittäminen (mm. toiminnan ja prosessien 

jäsentäminen, segmentoinnin suunnittelu, tuotteistuksen jatkokehittäminen)

– Hallintoon ja raportointiin liittyvä kehittäminen

Järjestelmähankinnan valmistelu

– Asiakasohjauksen tietojohtamisen järjestelmäkokonaisuuden suunnittelu 

– Asiakasohjaukseen hankittavan toiminnanohjausjärjestelmän määrittely

– Hankintamenettelyn valinta

Hankinnan toteutus ja järjestelmän käyttöönotto

– Järjestelmän hankinta ja konfigurointi, käyttöönoton ja koulutuksien suunnittelu

– Järjestelmäintegraatioiden toteutus ja muutokset olemassa oleviin järjestelmiin 

Seurantatiedon koonti, analysointi ja 

tietoon perustuva kehittäminen

Projektissa luotiin pohja 

tietojohtamisen käytännön 

toteutukselle

✓

✓

✓

Seuraavat askeleet ovat: 

– tietojohtamisen 

juurruttaminen 

syvemmin toimintaan 

ja rakenteisiin, sekä 

– järjestelmähankinnan 

valmistelu
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