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Tässä diplomityössä tarkastellaan asiakasarvoa ja sen mittaamista Terveyskylä.fi -palvelun 

digihoitopolkujen kehittämisprosessissa. Terveyskylä.fi -palvelu on erikoissairaanhoidon jul-

kinen verkkopalvelu, joka tuotettiin Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa. Palvelu tuottaa tervey-

denhuollon palveluita paikkariippumattomasti kaikille kansalaisille. Terveyskylä.fi -palveluun 

luodaan jatkuvasti uusia digihoitopolkuja yliopistollisissa sairaaloissa. Työn tavoitteena oli 

luoda nykyiseen digihoitopolun kehittämisprosessiin asiakasarvon ja sen mittaamisen kom-

ponentit, ja näissä hyödynnettävät menetelmät kehittämisesityksinä. Digihoitopolkujen asia-

kasarvon ja sen mittaamisen kehittämisehdotusten tuottamisessa hyödynnettiin tapaustutki-

muksen menetelmää. Työn perusteena oli Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa tuotetut lopputu-

lokset ja -raportit, kehittämisehdotukset ja digihoitopolkujen kehittämisprosessi.  

 

Asiakasarvo on keskeinen päätöksenteon ja asiakaskäyttäytymisen selittäjä sekä asiakaslähtöi-

sen strategian perusta. Tämä edellyttää sitoutumista asiakasarvopohjaiseen johtamiseen, ja 

läpi organisaation kulkevaa ymmärrystä siitä, miten oma toiminta kytkeytyy asiakasarvon 

luomiseen. Asiakasarvo ja arvonluonti ovat nykyaikaisen palvelutuotannon perusteita ja kuu-

luvat palveluntuottajan kehittämisprosessien eri vaiheisiin. Arvonluonti ei nykyisinkään aina 

ole kehittämisen perustana, ja tuottavuutta pohditaan usein taloudellisen tuotto-panos-suhteen 

kautta. Uusissa kehitettävissä palveluissa arvonluontia ei voi ohittaa, ja niiden tulee perustua 

asiakasarvon luontiin. Julkisten palvelujen osalta asiakasarvon määrittely ja lähestyminen on 

haastavampaa kuin yritysmaailmassa. Asiakasarvon mittaaminen ei vielä ole riittävän kehitty-

nyttä, ja organisaatioiden olisi nykyistä enemmän otettava se osaksi mittausjärjestelmää. Sen 

mittaaminen palvelun eri elinkaaren vaiheissa kuuluu liiketoiminnan kehittämiseen, eli miten 

asiakkaalle syntynyttä arvoa voidaan tunnistaa ja mitata. Digitalisoituva palvelutuotanto tuo 

uudenlaisia haasteita sekä mahdollisuuksia asiakasarvon luonnille ja mittaamiselle. Digitaali-

seen arvonluontiin, ja sen mittaamiseen on käytettävissä erilaisia menetelmiä, malleja ja työ-

kaluja. Asiakasarvon luontiin digihoitopolun kehittämisprosessissa esitetään palvelumuotoi-

lun menetelmien hyödyntämistä. Asiakasarvon mittaaminen tulisi liittää koko digihoitopolun 

elinkaarenhallintaan, ja siihen voidaan hyödyntää esimerkiksi arvon nappaamisen menetel-

miä.  
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This thesis examines customer value and its measurement in the development process of the 

Terveyskylä.fi service's digital care pathways. The Terveyskylä.fi service is a public online 

service for specialist care, which was produced in the Virtual Hospital 2.0 project. The Ter-

veyskylä.fi service provides health care services to all citizens regardless of location. New 

digital care pathways are constantly being created for the Terveys-kylä.fi service in university 

hospitals. The aim of the thesis was to create the components of customer value and its meas-

urement in the current digital care pathways development process and the methods utilized in 

them as development presentations. The method of the case study was used to produce pro-

posals for the development of the customer value of digital care pathways and its measure-

ment. This thesis was based on the results and reports produced in the Virtual Hospital 2.0 

project, development proposals and the process of developing digital care pathways. 

 

Customer value is a key explanator of decision-making and customer behavior, and the basis 

of a customer-oriented strategy. This requires a commitment to customer value-based man-

agement, and an understanding of how your own operations connect to customer value crea-

tion throughout the organization. Customer value and value creation are the foundations of 

modern service production and belong to different stages of a service provider's development 

processes. Even today, value creation is not always the basis for development, and productiv-

ity is often considered through the economic return-input ratio. In new services being devel-

oped, value creation cannot be ignored and must be based on customer value creation. For 

public services, defining and approaching customer value is more challenging than in the cor-

porate world. Measuring customer value is not yet sufficiently developed and organizations 

should integrate it more into the measurement system. Measuring it at different stages of the 

service life cycle is part of business development, i.e., how the value generated for the cus-

tomer can be identified and measured. Digitizing service production brings new kinds of chal-

lenges and opportunities for creating and measuring customer value. Various methods, mod-

els and tools are available for digital value creation and its measurement. In the process of de-

veloping a digital care path to create customer value, the utilization of service design methods 

is presented. The measurement of customer value should be linked to the lifecycle manage-

ment of the entire digital care pathway, and, for example, value capture methods can be uti-

lized. 
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1 JOHDANTO 

 

Asiakasarvo ja sen mittaaminen eivät vielä ole laajasti tarkasteltu aihe terveydenhuollon palve-

luissa. Esimerkiksi Jokinen et al. (2019, 9) kuvaa, että palveluiden muodostaminen julkisissa 

palveluissa määräytyy pääosin yhteiskunnallisten tavoitteiden mukaan. Tämän seurauksena yh-

teiskunnassa tehtävät valinnat muokkaavat palveluiden sisältöä, laajuutta, palveluverkostojen 

muodostamista ja palvelumarkkinoiden kehittymistä. Asiakasarvon näkökulma on tärkeää ottaa 

entistä paremmin huomioon terveydenhuollon palveluissa ja palveluverkostoissa niitä luota-

essa.  

 

Digitalisaatio on muuttanut asiakkaiden tapaa kuluttaa ja hankkia palveluja, sekä jakaa tietoa 

verkossa myös terveydenhuollossa. Digitalisaatio on tuonut esimerkiksi sairauksiin liittyvää in-

formaatiota ja disinformaatiota entistä enemmän asiakkaiden saataville. Verkosta haetaan usein 

jo ennen lääkärikäyntiä tietoa sairauksista ja oireista. Ilmarinen & Koskela (2015, 53) mukaan 

asiakkaat hakevat verkosta tietoa oireista jopa niin paljon, että Google-hakujen perusteella voi-

daan nähdä esimerkiksi vuosittaisen influenssa-aallon leviäminen hyvin tarkasti. Palveluja tuot-

tavien organisaatioiden on muutettava palveluitaan asiakaskäyttäytymisen ja asiakasvaatimus-

ten mukaan. Tämä koskee myös julkishallintoa eli palvelutuotantoa on muutettava siten, että 

palveluja tuotetaan enenevässä määrin digitaalisesti. Digitaalisten palveluiden myötä julkishal-

linto pysyy myös elinvoimaisena (STM 2018). Keskeisiä näkökulmia digitalisaation vaikutuk-

seen terveyspalveluihin ovat vaikuttavuus, kustannustehokkuus sekä turvallisuutta ja hyvin-

vointia edistävä työ- ja elinympäristö (STM 2018).  

 

Haasteita terveydenhuoltoon tuovat teknologian kehittyminen, väestön ikääntyminen, kroonis-

ten sairauksien lisääntyminen, julkisen talouden kiristyminen, kustannusten nousu ja sairaan-

hoidon henkilöstön puute (Castren et al. 2013, 86). Toiminnan menestymiseen vaikuttaa ene-

nevässä määrin se, kuinka hyvin organisaation tietotekniset ratkaisut ja palvelut toimivat liike-

toiminnan mahdollistajana (Työterveyslaitos 2015–2017). Nykyisillä sosiaali- ja terveyden-

huollon resursseilla olisi kyettävä tuottamaan palveluita tuotanto- ja kustannustehokkaasti kas-

vavalle ikääntyvälle väestölle seuraavien vuosikymmenten aikana (Arvonen et al. 2019). Digi-

talisaatio on yksi keino vaikuttaa tähän. Arvonen et al. (2019) arvioi, että esimerkiksi erikois-
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sairaanhoidossa voitaisiin vapauttaa kapasiteettia digitaalisten palveluiden avulla kumulatiivi-

sesti noin 1,3 miljardin arvosta kansallisella tasolla. Lisäksi digitalisuus avaa uusia mahdolli-

suuksia yli nykyisten liiketoimintarajojen, koska nopeassa syklissä tapahtuva arvon luonti ja 

tuhoaminen muokkaavat koko ekosysteemiä (Työterveyslaitos 2015–2017).  

 

Digitalisaation myötä myös terveydenhuollon palvelut vaativat uusia toimintamalleja ja -tapoja. 

Organisaatioiden on löydettävä keinoja toiminnan muuttamiseksi ja tukemiseksi, jotta palve-

luiden osuvuus on parempi, ja haasteisiin voitaisiin vastata tuottavammilla sekä asiakaskeskei-

sillä palveluilla (Castren et al. 2013, 86). Digitaalisilla palveluilla on myös mahdollista vaikut-

taa oikea-aikaiseen hoitoon pääsyyn sekä hyödyntää etämonitoroinnin mahdollisuuksia (Arvo-

nen et al. 2019). Digitalisoituminen muuttaa asiakaskäyttäytymistä, asiakasarvon luomista ja 

asiakkaaseen liittyvää mittaamista.  

 

1.1 Työn tausta 

 

Terveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä asiakas on otettava vahvemmin 

lähtökohdaksi. Asiakkuuden ja asiakaslähtöisen kehittämisen määritelmät ovat usein epäselviä, 

eikä niiden käytännön merkitystä ymmärretä. Tämä on kuitenkin edellytys sille, että palvelut 

tuottavat arvoa asiakkaalle. (Rannisto et al. 2016, 16) Terveydenhuollon palvelut muodostavat 

haasteellisen kentän nyt ja tulevina vuosikymmeninä, koska terveyden- ja hyvinvointipalvelui-

den osalta tuottavuus ei ole merkittävästi kehittynyt, tai on jopa heikentynyt (Tilastokeskus 

2009). Osa heikosta tuottavuuskehityksestä voi selittyä mittaamisen ja tilastoinnin ongelmista 

sekä työvoimavaltaisuudesta, jolloin tuottavuuden kehittäminen on haasteellista. Terveyden-

huollon palveluiden tuottavuuspaineisiin tulee entistä suuremmat paineet yhteiskunnallisista 

haasteista (esimerkiksi väestön ikääntyminen) tulevina vuosina. Terveydenhuollossa on tarve 

parantaa kustannustehokkuutta sekä kyettävä osoittamaan, että verovaroilla kustannetut palve-

lut saavat aikaan haluttuja vaikutuksia (Jalonen et al. 2011, 99). Asiakasarvon tuottamisen tulee 

olla keskeistä terveydenhuollon palveluiden kehittämisessä, sekä niiden vaikuttavuuden ja tuot-

tavuuden mittaamisessa. Arvoa tuovien palvelujen kehittäminen perustuu organisaatioiden ja 

näiden asiakkaiden väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on luoda kansalaisten hyvinvointia edis-

täviä palvelukokonaisuuksia, mutta näitä vaikutuksia ei synny ilman asiakkaan aktiivisuutta 

(Jalonen et al. 2011). 
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Juha Sipilän hallitusohjelman yksi teema oli digitalisaatio. Tämä huomioitiin myös Digitalisoi-

daan julkiset palvelut -kärkihankkeessa, jossa tavoitteena oli käyttäjälähtöisten julkisten palve-

luiden tuottaminen digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Hankkeessa luotiin myös kaikkia 

julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet, yhden luukun palvelumalli ja tiedonhal-

lintaa koskeva lainsäädäntö (vm.fi). Virtuaalisairaala 2.0 -hanke oli yksi näistä Digitalisoidaan 

julkiset palvelut -kärkihankkeella rahoitetuista hankkeista. Hankkeessa tuotettiin Terveyskylä-

palvelukokonaisuus kaikkien Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien projektikokonaisuu-

tena, jota koordinoi Helsingin yliopistollinen sairaala. Hanke toteutettiin vuosina 2016–2018. 

Yliopistosairaaloiden tehtävänä on toimia erikoissairaanhoidon ja eOsaamisen keskuksina. 

Niillä on vastuulla näyttöön perustuvien digipalveluiden sekä näissä tarvittavan lääketieteelli-

sen ja muun hoidollisen osaamisen jatkuva kehittäminen. (Arvonen et al. 2019)  

 

Virtuaalisairaala 2.0 -hanke tuotti Terveyskylä.fi -palvelun, jossa palvelun kehittäjinä ja ylläpi-

täjinä toimivat sairaanhoidon ammattilaiset. Terveyskylän palvelut tarjoavat tietoa ja tukea kan-

salaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylä.fi -palvelu on tietokoneella 

tai mobiililaitteilla käytettävä palvelu, ja sen sisältö on kaikkien kansalaisten käytössä veloituk-

setta. Potilaille tarkoitetut digihoitopolut vaativat lääkärin lähetteen. Palveluvalikoimassa on 

myös chatit, chatbotit ja oirenavigaattorit. Terveyskylän palveluita käytetään muun muassa elä-

mänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämi-

seen. Ne täydentävät perinteistä sairaalahoitoa. Terveyskylän palveluiden myötä kasvaa enna-

koivan hoidon merkitys. Lisäksi kansalaisten mahdollisuudet oman terveyden ylläpitämiseen 

lisääntyvät. (Terveyskylä.fi) 

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on pohjoisin yliopistollinen sairaanhoitopiiri 

Suomessa. Sairaanhoitopiirillä on kaksi sairaalaa, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulaskan-

kaan sairaala, sekä kehitysvammahuollon toimintayksikkö. Pohjois-Pohjanmaan erikoissai-

raanhoidon palvelut tuotetaan suurimmaksi osin Oulun yliopistollisessa sairaalassa. (PPSHP.fi) 

Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja asiakaslähtöisyys on asetettu merkittäviksi tavoit-

teiksi PPSHP:n vuonna 2020 laaditussa strategiassa (PPSHP strategia).  
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1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Diplomityön tavoitteena on tarkastella julkisten terveydenhuollon digitaalisten palveluiden 

asiakasarvon muodostumista ja mittaamista palveluiden kehittämisessä. Tapaustutkimuksen 

kohteena on Terveyskylä.fi -palvelun digihoitopolkujen kehittämisprosessi. Tutkimuksella hae-

taan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1) Mitä tarkoittaa asiakasarvo ja mistä ulottuvuuksista se muodostuu? Mistä muodostuu 

arvolupaus? 

 

2) Miten digitaalisten palveluiden asiakasarvoa voidaan mitata? 

 

3) Mikä rooli organisaation strategialla on asiakasarvon perustana? 

 

4) Miten asiakasarvon ymmärtäminen ja mittaaminen tuodaan digihoitopolkujen kehittä-

misprosessiin, ja mitä kehittämismenetelmiä voidaan hyödyntää? 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tämä diplomityö on toteutettu Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Terveyskylä.fi -digihoi-

topolkujen kehittämisprosessiin liittyen. Tutkimus on tyypiltään tapaustutkimus. Tapaustutki-

muksessa on tarkoituksena tutkia syvällisesti vain yhtä tai muutamaa kohdetta tai rajattua ko-

konaisuutta käyttämällä monipuolisesti erilaisia menetelmiä tiedon hankkimiseen. Tapaustut-

kimuksessa on Erikssonin & Koistisen (2005, 4–5) mukaan tavoitteena tutkia, kuvata ja selittää 

tapauksia pääasiassa miten- ja miksi-kysymysten avulla. Ojasalo et al. (2014, 37) mukaan ta-

paustutkimusta voidaan käyttää lähestymistapana, kun halutaan ymmärtää syvällisesti jonkin 

organisaation tilannetta, ja tehtävänä on ratkaista ilmennyt ongelma tai tuottaa tutkimuksen kei-

noin kehittämisehdotuksia. Ojasalo et al. (2014, 37) tarkentaa myös, että tapaustutkimuksessa 

ei vielä tehdä varsinaista kehittämistyötä, vaan luodaan kehittämisehdotuksia ja ratkaisuehdo-

tuksia tiettyyn asiaan tai ongelmaan. Tapaustutkimuksessa käytetään useita erilaisia tiedonhan-

kintamenetelmiä, jotta kohteesta saadaan syvällinen ja kokonaisvaltainen kuva.  
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Tässä diplomityössä tavoitteena on uuden tiedon ja kehittämisehdotusten tuottaminen Terveys-

kylä.fi -digihoitopolkujen kehittämisprosessiin. Eli siinä painottuvat tavanmukaisen tapaustut-

kimuksen tavoitteet. Kehittämistyössä hyödynnetään aiempia tutkimuksia ja teorioita. Tapaus-

tutkimuksessa lähdetään tyypillisesti liikkeelle analysoitavasta kohteesta ja kohteeseen liitty-

västä teoriasta. 

 

Diplomityö sisältää teoreettisen taustatutkimuksen asiakasarvosta ja sen mittaamisesta sekä 

asiakaslähtöisestä strategiasta ja johtamisesta. Asiakasarvon ja sen mittaamisen tutkimus on 

suhteellisen uusi tutkimusaiheena terveydenhuollossa, ja siksi aiheesta löytyy vähän tutkimusta 

(vm.fi). Lisäksi mukaan on otettu palvelumuotoiluun liittyvää teoriaa, koska Terveyskylän toi-

meksianto diplomityölle käsitti asiakasarvon ja sen mittaamisen ymmärryksen lisäämisen digi-

hoitopolkujen kehittämisprosessissa uusia komponentteja ja ulottuvuuksia hyödyntäen. Kehit-

tämistyökalujen osalta teoriaosuus kattaa ne kehittämistyökalut, joita hyödynnetään diplomi-

työn empiriaosuudessa. Empiriaosuudessa on hyödynnetty Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen lop-

puraportteja, Terveyskylä.fi -palvelua ja Terveyskylän digihoitopolkujen kehittämismallia. 

Näiden, sekä teorian perusteella on laadittu kehittämisehdotuksia, miten asiakasarvo ja sen mit-

taaminen on mahdollista tuoda digihoitopolkujen kehittämiseen ja elinkaarenhallintaan. 

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Diplomityön rakenne etenee teoreettisesta tarkastelusta digihoitopolkujen kehittämismallin ke-

hitysehdotuksiin siten, että uusia digihoitopolkuja kehitettäessä asiakasarvon luonti ja mittaa-

minen kattaa koko digihoitopolun elinkaarenhallinnan. Luku kaksi käsittelee asiakasarvoa si-

sältäen teoreettisen tarkastelun asiakasarvon käsitteestä ja asiakasarvon ulottuvuuksista. Lisäksi 

luvussa tarkastellaan asiakasarvoon keskeisesti liittyvää arvolupauksen käsitettä.  

 

Luvussa kolme tarkastellaan asiakasarvoa organisaation strategian perustana, johtamisessa sekä 

digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Arvopohjaista palvelujen kehittämistä käsitellään teo-

rian ja siihen hyödynnettävissä olevien työkalujen kautta. Palvelumuotoilun työkaluja voidaan 

hyödyntää liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelussa. Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopii-

rin vuonna 2020 lanseeraamaa strategiaa tarkastellaan asiakasarvon ja sen mittaamisen näkö-

kulmista.  
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Luku neljä käsittelee asiakasarvon luontia ja mittaamista julkisissa digitaalisissa palveluissa. 

Aluksi tarkastellaan, onko julkisia digitaalisia palveluita mahdollista lähestyä asiakasarvon ja 

asiakastarpeen kautta, ja mitä erityispiirteitä julkisen hallinnon asiakasarvon luonti sisältää. 

Luku etenee tuottavuustarkastelun kautta digitaalisten palveluiden mittaamiseen, ja hakee eri-

tyispiirteitä, joita asiakasarvon mittaaminen julkisissa palveluissa pitää sisällään. Luku käsitte-

lee myös mittausratkaisuja, mittariston luontia ja asiakasarvoa palvelutuotannon mittaamisessa.  

 

Luvut viisi ja kuusi käsittävät diplomityön empiriaosuuden. Luku viisi luo kehittämisehdotuk-

set Terveyskylän digihoitopolkujen kehittämisprosessiin asiakasarvonluonnin näkökulmasta. 

Siinä hyödynnetään teoriaosuudessa käsiteltyjä palvelumuotoilun menetelmiä, joita Virtuaali-

sairaala 2.0 -hankkeen kehittämisehdotuksissa esitettiin jatkotutkimuksen kohteeksi. Luku 

kuusi tarkastelee asiakasarvon mittaamista digihoitopolun kehittämisprosessissa. Tarkastelun 

kohteena on mittaamisen tavoitteet, mittausprosessi, mittarit, mittausmenetelmät sekä mittaa-

misen haasteita. 

 

Luvussa seitsemän luodaan yhteenveto ja johtopäätökset. Siinä esitetään keskeisimmät tulok-

set, ja arvioidaan diplomityön tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi esitetään suo-

situksia jatkotoimenpiteille digihoitopolkujen kehittämisessä asiakasarvon ja sen mittaamisen 

osalta. Myös digihoitopolun kehittämismallille esitetään suosituksia jatkokehitystyölle. 
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2 ASIAKASARVO JA ARVOLUPAUS 

 

2.1 Asiakasarvon käsite 

 

Asiakasarvon määrittely ei ole yksiselitteistä, koska asiakasarvon käsitettä voidaan katsoa eri-

laisista kategorioista ja näkökulmista. Yleisesti asiakasarvo käsitetään keskeisenä osana asia-

kaskokemusta, ja se on asiakkaan näkemys organisaation luomasta arvosta. Asiakasarvo syntyy 

asiakkaan kokemien uhrausten ja hyötyjen suhteesta (Taloustutkimus 2019). Kuusela & Rinta-

mäki (2002) toteavat, että asiakasarvon yksiselitteinen ja yleispätevä määrittely on vaativa teh-

tävä. Käsitteenä he kuvaavat asiakasarvon tilannesidonnaiseksi, abstraktiksi ja subjektiivisesti 

käsitteeksi. Asiakkaan näkökulmasta arvo voi syntyä eri preferensseistä, koska asiakkaat arvot-

tavat erilaisia asioita tuotteessa tai palvelussa, kuten esimerkiksi tekninen toimivuus, muotoilu 

tai pelkästään hinta. Esimerkiksi luksusbrändi voi hinnoitella tuotteensa siten, että sillä on vä-

hemmän tekemistä valmistuskustannusten kanssa. (Pellinen 2019, 31)  

 

Matter (2020) määrittelee asiakasarvon asiakkaan kokeman arvon ja investoinnin suhteeksi. 

Tällöin asiakas ostaa tuotteen tai palvelun tietyllä hinnalla ja vertaa tekemäänsä investointia 

saamaansa hyötyyn tai lisäarvoon. Lisäksi Matterin mukaan asiakkaan kokemaan hyötyyn vai-

kuttavat arvot, kokemukset ja mieltymykset. Asiakkaat kokevat hyötyjä eri tavoin, joita voivat 

hinnan lisäksi olla esimerkiksi tietyn ongelman ratkaiseminen. Myös Pellinen (2019, 31) ja Jo-

kinen et al. (2019, 29) määrittelevät asiakasarvon asiakkaan tuotteesta kokeman hyödyn ja hin-

nan erotukseksi, eli asiakas voi verrata, mitä hän kokee saavansa verrattuna siihen, mistä hän 

joutuu luopumaan. Lillrank (2010, 231) kuvaa, että arvo syntyy, kun tarpeisiin vastataan, ja 

näin omistajalle tuotettava arvo voi olla rahallinen, kuten yleensä yrityksissä, mutta se voi myös 

olla esimerkiksi maksimaalinen terveyshyöty veronmaksajaomistajille.  

 

Kuusela & Rintamäki (2002) ovat kuvanneet asiakasarvon eri tekijöitä kuvan 1 mukaisesti. 

Asiakasarvo kuvataan neljällä eri tasolla. Näitä ovat tavara ja palvelu, toiminta, taito ja tieto 

sekä tunne ja tahto. Oikeassa laidassa on asiakkaan saamat hyödyt, ja vasemmalla uhraukset, 

joita asiakkaan on tehtävä arvon saavuttaakseen. Alempana kuvassa on määrälliset ja ylempänä 

laadulliset arvon tekijät. Arvo muodostuu, kun asiakas vertaa uhrausten määrää saavutettuihin 

hyötyihin. Mikäli hyödyt ovat suuremmat kuin uhraukset, saa palvelu tai tuote arvoa. Arvon 
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mittaamisen näkökulmasta mittaaminen vaikeutuu, mitä ylemmäksi kuvassa esitetyillä tasoilla 

noustaan. (Kuusela & Rintamäki 2002) 

 

 

Kuva 1. Asiakasarvo (Kuusela & Rintamäki 2002) 

 

Kuusela & Rintamäki (2002) ovat tarkastelleet asiakasarvoa myös neljän eri kategorian kautta. 

Heidän mukaansa asiakkaan kokema arvo voi olla laatu sopeutettuna tuotteen suhteelliseen hin-

taan. Tällöin kyseessä on asiakkaan mielipide, eli millainen kokemus hänelle tulee organisaa-

tion tuotteista tai palveluista verrattuna muiden organisaatioiden vastaaviin palveluihin tai tuot-

teisiin. Toinen kategoria on asiakkaan ja organisaation välinen emotionaalinen side, joka syntyy 

asiakkaan käytettyä tuotetta tai palvelua, ja näin hän on kokenut sen tuottavan arvoa. Kolmas 

kategoria on asiakkaan tekemä arviointi ja preferenssi suhteessa tuotteen ominaisuuksiin, toi-

mintakykyyn ja käytöstä johtuviin seurauksiin sen mukaan, kuinka ne edistävät tai estävät asia-

kasta päämääriensä ja tavoitteidensa saavuttamisessa. Neljäntenä kategoriana on asiakkaan ar-

vio tuotteen tai palvelun kokonaisvaltaisesta kyvystä tyydyttää asiakkaan tarpeet, jolloin arvo 

määritellään kokonaisarvon ja kokonaiskustannusten erotuksena. Kokonaisarvo muodostuu 

tuotteen, palvelujen, henkilöstön ja mielikuvien arvosta. Kokonaiskustannukset voivat olla ra-

hallisia, aikaan ja vaivaan liittyviä, sekä psyykkisiä. (Kuusela & Rintamäki 2002, 17–18) 

 

Asiakasarvon käsitettä tarkasteltaessa on huomioitava Rannisto et al. (2016) mukaan myös asi-

akkaan rooli palvelutuotannossa. Sellaiset palvelut, joiden ensisijainen tarkoitus on tuottaa yh-

teiskunnallista lisäarvoa voivat perustua niin sanottujen universaalipalvelujen logiikalle. Esi-

merkiksi kansalaisen virastossa asiointi. Kansalainen odottaa asiallista ja ennen kaikkea tasa-
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puolista kohtelua muiden kansalaisten kanssa asioidessaan esimerkiksi KELA:ssa tai verotoi-

mistossa. Sellaisissa palveluissa, joiden ensisijainen tarkoitus on tuottaa arvoa asiakkaalle, ol-

laan kuitenkin riippuvaisia myös yksilöllisistä tekijöistä. Esimerkiksi terveydenhuollon palve-

lua tarjoava työntekijä pyrkii ottamaan huomioon asiakkaan yksilölliset ominaisuudet, jolloin 

voidaan varmistaa asiakasarvon syntyminen eli tervehtyminen. Lääkäri kohtaa vastaanotollaan 

yksittäisen potilaan ja hänen sairautensa, ei terveyseroa. Palveluntuottajalla on odotusarvona, 

että myös potilaalla on halu tervehtyä ja tehdä kuntouttavia toimia parantuakseen. (Rannisto et 

al. 2016, 18) 

 

Erona asiakastyytyväisyyskäsitteestä, asiakasarvon käsitteessä ei katsota palveluntarjoajan ra-

kenteista tai palvelusta käsin, vaan asiakkaan kokeman hyödyn näkökulmasta. Ero ei ole vain 

semanttinen. Kysymys on siitä, mitataanko sitä mitä organisaatio tarjoaa, vai sitä mitä asiakas 

tavoittelee ja kokee. (Jokinen et al. 2019, 29) Asiakasarvoon liittyy myös arvoketjun käsite. 

Sillä tarkoitetaan reaaliprosessin toimintoja, joita asiakkaita hyödyttävässä ja tehokkaassa toi-

minnassa tarvitaan, ja näistä toiminnoista muodostuvaa toimintamallia. Toimintoja voidaan ja-

otella jalostus- ja tukitoimiin. (Pellinen 2019, 31) 

 

2.2 Asiakasarvon ulottuvuudet  

 

Asiakasarvon kokonaisuuksien tarkastelua voidaan tehdä erilaisten osa-alueiden tai ulottuvuuk-

sien kautta. Kirjallisuudessa tarkastelua on tehty yleisesti joko kahden, neljän tai viiden osa-

alueen kautta. Esimerkiksi Sánchez-Fernández et al. (2007) jaottelevat asiakasarvon tarkastelun 

kahteen ryhmään: yksi- sekä moniulotteisiin. Heidän mukaansa yksiulotteinen tarkoittaa tuot-

teen tai palvelun laadun ja hinnan suhdetta. Moniulotteinen on kokoelma erilaisia ulottuvuuk-

sia, ja ne kaikki on huomioitava asiakasarvon muodostumisessa.   

 

Sheth et al. (1991) jakaa asiakasarvon tarkastelun viiteen eri osa-alueeseen: toiminnalliseen, 

sosiaaliseen, emotionaaliseen, episteemiseen sekä konditionaaliseen arvoon. Heidän mukaansa 

toiminnallinen arvo tarkoittaa tuotteen tai palvelun hyötyjä, sosiaalinen arvo asiakkaan koke-

musta ja emotionaalinen tuotteen tai palvelun herättämiä tunteita. Episteemisellä arvolla he tar-

koittavat sitä, miten tuote tai palvelu herättää mielenkiintoa ja konditionaalisella puolestaan 

palvelutilanteessa koettua hyötyä. Asiakasarvon muodostumiseen on myös kehitetty PERVAL-
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malli (Sweeney & Soutar 2001). Mallissa asiakasarvo koostuu neljästä ulottuvuudesta: laatu-, 

emotionaalisesta-, hinta- sekä sosiaalisesta arvoulottuvuudesta.  

 

Neljän kategorian kautta tarkastelu vaikuttaa olevan tutkimuksissa yleisin näkökulma, jolloin 

asiakasarvon osa-alueet jaetaan siten, että asiakasarvo voi olla taloudellista, toiminnallista, 

emotionaalista tai symbolista. Esimerkiksi VTT (2016) käyttää edellä mainittua jaottelua ja ku-

vaa, että asiakas määrittelee, mitkä uhraukset ovat hänelle tärkeitä ja millaista hyötyä eri yri-

tykset tai organisaatiot tarjoavat. Taloudellinen arvo perustuu hintaan, ja yrityksen panostaessa 

edullisiin hintoihin pyritään pienentämään asiakkaan taloudellista uhrausta. Toiminnallinen 

arvo kuvaa asiakkaan näkökulmasta kilpailijoita parempaa ratkaisua, joka voi ilmetä vaivatto-

muutena, helppoutena, laatuna tai ajan ja vaivan säästönä. Emotionaalinen arvo on tunneperus-

teinen ja näkyy kilpailijoita miellyttävämpänä käyttäjäkokemuksena. Lisäksi se voi näkyä ky-

kynä minimoida stressi ja muut negatiiviset tuntemukset asiakaspalvelutilanteessa. Symbolinen 

arvo korostaa merkityksellisyyttä, eli kyseessä ei ole vain tunne, vaan asiakkaan oman identi-

teetin kautta peilattu merkitys. Symbolinen arvo voi ilmetä monin eri tavoin eri asiakkailla. 

(VTT 2016) 

 

Myös Jokinen et al. (2019) ja Hemilä et al. (2016) tarkastelevat asiakasarvoa taloudellisesta, 

toiminnallisesta, emotionaalisesta ja symbolisesta näkökulmista. Taloudellinen arvo liittyy asi-

akkaalle muodostuvaan kustannukseen, ja tätä kustannusta pienentämällä organisaation on 

mahdollista luoda asiakkaalle taloudellista arvoa (Jokinen et al. 2019, 29). Hemilä et al. kuvaa-

vat, että taloudellisessa arvossa hinnalla ja kustannuksilla on suurin rooli. Toiminnallinen arvo 

kuvaa heidän mukaansa ratkaisukeskeisyyttä, ja se voi ilmetä esimerkiksi vaivattomuutena, 

helppoutena tai asiakkaan ajan, vaivan ja päätöksentekokustannuksen (esimerkiksi palvelun 

käyttöön liittyvien asioiden selvittely) säästönä. Motivaattorina toiminnallisessa arvossa Hemi-

län et al. mukaan on käytännöllisyys. Emotionaalisen ja symbolisen arvon Jokinen et al. (2019, 

29) määrittelevät siten, että niiden yhteydessä tarkastellaan asiakkaan kokemusta palveluista 

sekä kohtaamisen yhteydessä kuin sen ulkopuolellakin. Emotionaalisessa arvossa Hemilän et 

al. (2016, 5) mukaan kyseessä on kokemus- ja tunneperäiset tarpeet, ja se voi ilmetä esimerkiksi 

miellyttävämpänä asiakaskokemuksena ja asiakassuhteen hoitona. Symbolinen arvo viittaa asi-

akkaan itsensä toteuttamisen tarpeisiin ja organisaation herättämiin mielikuviin. Sekä siihen, 

mitä organisaation palvelun käyttäminen kertoo asiakkaasta muille ihmisille. Lisäksi se kuvaa 
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yhteenkuuluvuuden kokemusta muiden asiakkaiden ja organisaation kanssa. (Jokinen et al. 

2019, 29; Hemilä et al. 2016, 5)  

 

Terveydenhuollon palveluissa Jokisen et al. (2019, 29) mukaan hoidon tai palvelun laatu liittyy 

erityisesti taloudelliseen ja toiminnalliseen arvoon. Eli kuinka hyvin ja tehokkaasti organisaatio 

tuottaa palvelut, miten palveluprosessit toimivat, ja mitkä ovat toimijoiden roolit niin kustan-

nusten kuin palveluiden toimivuudenkin osalta. Hemilä et al. (2016) arvioivat, että emotionaa-

listen ja symbolisten arvotekijöiden merkitys nousee, ja auttaa niitä tunnistavia organisaatioita 

asiakkaan parempaan ymmärtämiseen sekä erottautumiseen kilpailijoista.  

 

2.3 Arvolupaus 

 

Arvolupauksen käsite liittyy keskeisesti hyvinvointiyhteiskunnan tehostamiseen ja asiakkaiden 

palvelutarpeiden tunnistamiseen sekä arvopohjaisen toimintalogiikan toteuttamiseen ohjausme-

kanismeineen. Asiakastarpeiden tunnistaminen ja ymmärtäminen ovat palveluiden tuottamisen 

perusta tuotantolähtöisten vaatimusten sijaan tai rinnalla. (Mitronen et al. 2012, 198) Arvolu-

paukset ovat organisaation toiminnan ja kilpailuedun kannalta avainroolissa, ja ne on määritet-

tävä asiakkaan näkökulmasta, eli arvontuotto asiakkaalle on toiminnan lähtökohtana (Rinta-

mäki et al. 2007). 

 

Rintamäki et al. (2007) määrittelevät arvolupauksen olevan yrityksen lupauksen arvosta, jonka 

sen tuote ja/tai palvelu tuottaa asiakkaalle. Eli arvolupaus kertoo, miksi asiakkaan kannattaa 

hankkia palvelu tai tuote, miten se ratkaisee asiakkaan ongelman, ja mitä hyötyjä se tuo asiak-

kaalle. Arvolupaus perustuu yrityksen tai organisaation kompetensseihin ja resursseihin, sekä 

erilaistaa myönteisellä tavalla kilpailijoista. Tolvanen kuvaa arvolupauksen siten, että se yhdis-

tää insightin ja tuote- ja bränditotuuden. Insight tarkoittaa hänen mukaansa ymmärrykseen pe-

rustuvaa oivallusta, jonka pohjalta voi kehittää uuden idean. Insight on hyvä muotoilla niin, että 

siihen sisältyy sekä tarve että jokin hankaluus eli kitka, joka voi liittyä esimerkiksi brändimie-

likuvaan. Tolvanen kuvaa arvolupauksen ainutlaatuisuustekijänä, joka muuttuu positiiviseksi 

kassavirraksi. Se perustuu kohderyhmän tarpeelle, joka on tällä hetkellä puutteellisesti rat-

kaistu. Lisäksi se käyttää hyväkseen yrityksen luontaisia vahvuuksia. Ennen arvolupauksen ke-

hittämistä on luotava kohderyhmänäkemys. Se tarkoittaa, että millaisia ihmisiä arvolupauksella 
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halutaan puhutella. Miksi he ostaisivat tai käyttäisivät palveluitamme? Millaisia ovat heidän 

syvälliset motiivinsa ja tarpeensa? (Tolvanen 2012, 82–84)  

 

Tolvanen (2012) ja Tirkkonen (2013) kuvaavat arvolupauksen rakentamisen kuusivaiheiseksi 

prosessiksi kuvan 2 mukaisesti: 

 

 

Kuva 2. Arvolupauksen rakentaminen (mukaillen Tolvanen 2012 ja Tirkkonen 2013) 

 

Hemilä et al. kuvaa, että arvolupausten tunnistaminen lähtee liikkeelle asiakasarvon avainteki-

jöiden tunnistamisella. Ensin tunnistetaan arvoulottuvuuksista keskeisin motivaattori eli talou-

dellinen, toiminnallinen, emotionaalinen tai symbolinen arvo. Motivaattorin tunnistamisen jäl-

keen voidaan siirtyä varsinaisen arvolupauksen kehittämiseen, sekä arvioida myös lupausten 

kykyä tuottaa organisaatiolle kilpailuetua. Taulukossa 1 on kuvattu esimerkkejä arvon kom-

ponenteista asiakkaan näkökulmasta. (Hemilä et al. 2016, 6) 

 

Taulukko 1. Arvon komponentteja asiakkaan näkökulmasta (Hemilä et al. 2016, 6) 

Toiminnallinen arvo Taloudellinen arvo Emotionaalinen arvo Symbolinen arvo 

Tuotteiden ja palvelui-

den käytöstä syntyvät 

konkreettiset hyödyt 

 

Tuotteen tai palvelun 

ominaisuudet 

Tuotteen tai palvelun 

hinta 

 

Tuotteen tai palvelun 

ansiosta lisääntynyt 

tuotto tai alentuneet 

kustannukset 

 

Tuotteen tai palvelun 

käytöstä aiheutuneet 

kustannukset 

Kokemus tuotteista tai 

palveluista 

 

Arki / työ helpottuu 

käyttämällä tuotetta tai 

palvelua 

Kotimaisuus, luomu, 

eettisyys tuotteissa ja 

palveluissa 
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Myös Rintamäki et al. (2007) kuvaa, että arvolupausten tunnistaminen alkaa asiakasarvon ulot-

tuvuuksien tunnistamisella. Eli mitä tuote tai palvelu asiakkaalle merkitsee, ja miksi se on asi-

akkaalle tärkeä. He ovat laatineet kuvan 3 mukaisen vaiheistuksen arvolupauksen tunnista-

miseksi. Ensin tunnistetaan arvon keskeisimmät ulottuvuudet. Tämän jälkeen kehitetään arvo-

lupaus ja arvioidaan kyky luoda kilpailuetua. 

 

 

Kuva 3. Asiakaslupauksen määritys (Rintamäki et al. 2007, 625; Rintamäki 2020) 

 

Mitronen et al. mukaan arvolupaus parhaimmillaan ohjaa toimintaa asiakaslähtöisempään suun-

taan, ja linkittää eri osapuolten palveluntuottamisen toimintamalleja. Heidän mukaansa myös 

julkisella sektorilla arvolupauksen tulee määrittyä kansalaisen tarpeen näkökulmasta. Palveluun 

voi kuitenkin osallistua julkisten organisaatioiden lisäksi yrityksiä, ja kriittinen resurssi voi tulla 

myös heiltä. Palveluntuottajien kokoonpano vaikuttaa tällöin tulostavoitteiden, kustannusraa-

mien, ansaintalogiikoiden, avainprosessien ja resurssien määrittämiseen. (Mitronen et al. 2012, 

198)  
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Tolvanen (2012) suosittelee testaamaan arvolupauksen kolmiportaisella kuvan 4 mukaisella 

RUD-testillä, eli onko se relevantti, uskottava ja differoiva. Relevanttius tarkoittaa, että kysei-

sellä asialla on merkitystä kohderyhmälle. Uskottava tarkoittaa, että tämä ominaisuus tai asia 

on brändillä aidosti olemassa. Differoiva puolestaan tarkoittaa, että kyseinen ominaisuus tekee 

brändistä erilaisen kuin kilpailijoista. (Tolvanen 2012, 84) 

 

 

 Kuva 4. RUD-testi (Tolvanen 2012, 84) 

 

Kaikki edellä tarkastellut arvolupausten määritykset kattavat saman keskeisen sisällön ja pää-

määrän, eli tuotteen tai palvelun suunnittelun tulee olla lähtöisin asiakastarpeesta. Erona on 

toimintamalli arvolupauksen suunnittelulle, toteutukselle ja testaamiselle. Lisäksi osassa mal-

leista korostetaan myös kilpailuasemaa.  

 

Arvolupauksen laatimisessa voidaan hyödyntää palvelumuotoilun keinoja. Palvelumuotoilulla 

tarkoitetaan palveluiden ja liiketoiminnan ihmislähtöistä kehittämistä, johon palvelun käyttäjä 

otetaan aktiivisesti mukaan. Palvelumuotoilu antaa kehitystyölle kokonaisvaltaisen lähestymis-

tavan, prosessin, menetelmät ja työkalut. Siinä hyödynnetään yhteiskehittämistä, luovia mene-

telmiä, erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä nopeita kokeiluja. (ppopisto.fi) Pal-

velumuotoilu tarjoaa toimintamallin, jossa yhdistetään liiketoiminnan tai organisaation tavoit-

teet sekä asiakkaan näkökulma. Palvelumuotoilun katsotaan tarjoavan liiketaloudellista hyötyä, 

kun organisaatiot siirtyvät yhä enemmän arvoajatteluun. Myös taloudelliset paineet ohjaavat 

käyttämään palvelumuotoilun menetelmiä. Palveluiden muotoilulla tähdätään palvelukokemus-

ten optimointiin tavoitellen parempaa toimivuutta, taloudellisuutta, kestävyyttä, ekologisuutta 

ja esteettisyyttä. (Tuulaniemi 2011, 9) Arvolupauksen laatimiseen on kehitetty kuvan 5 mukai-

nen asiakasarvokartta. Se sisältää asiakasprofiilin ja arvokartan.  
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Kuva 5. Asiakasarvokartta (mukaillen Osterwalder et al. 2015) 

 

Asiakasarvokartan laatiminen aloitetaan asiakasprofiilista. Asiakasprofiili kuvaa, kenelle arvoa 

tuotetaan eli kuka on asiakas. Ensin valitaan asiakassegmentti, jonka tarpeita profiloidaan kol-

men kohdan avulla: asiakkaan tehtävät, hyödyt ja haitat. Tehtävät-osiossa tunnistetaan ja lista-

taan kaikki ne asiat eli työt, jotka asiakas haluaa saada tehdyksi. Osterwalder et al. mukaan 

nämä voivat olla luonteeltaan käytännöllisiä, sosiaalisia tai emotionaalisia. Haitat-osiossa tun-

nistetaan asioita, jotka hidastavat tai estävät asiakasta tekemästä edellä kuvattuja tehtäviä. Esi-

merkiksi tunnistetut haasteet, riskit, asiakasta arjessa turhauttavat asiat ja aikasyöpöt. Asiakas-

profiilin kolmas osio on hyödyt, eli miten tehtävien onnistumista mitataan. Tässä listataan 

konkreettisia tuloksia, joihin asiakas haluaa päästä toiminnallaan. (accelerando.fi; Osterwalder 

et al. 2015) 

 

Asiakasprofiilin jälkeen laaditaan arvokartta. Arvokartta kertoo, miten asiakkaalle tuotetaan ar-

voa eli hyötyä. Se tarkastelee asiakaslupausta eri kulmista ja on jaettu kolmeen osa-alueeseen. 

Tuotteet ja palvelut -osio kuvaa organisaation tarjooman, joka tuottaa luvatun ja kuvatun asia-

kashyödyn. Haittojen lievittäjät -osiossa ovat tekijät, joilla tuote/palvelu minimoi tai poistaa 

asiakkaan kohtaamia esteitä, sekä helpottaa asiakkaan työtä. Hyödyn tuottajat -osiossa tunnis-

tetaan asioita, jotka auttavat tuottamaan asiakkaan odottamia tuloksia eli hyötyjä, joita asiakas 

kokee organisaation tuotteiden tai palveluiden avulla saavuttavan. (accelerando.fi ja Osterwal-

der et al. 2015)  
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3 ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA JA JOHTAMINEN 

 

Tässä luvussa tarkastellaan asiakasarvoa organisaation strategian perustana ja johtamisessa. Ar-

vopohjaista palvelujen kehittämistä käsitellään teorian ja siihen hyödynnettävissä olevien työ-

kalujen näkökulmista. Viimeisessä kappaleessa tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoi-

topiirin vuonna 2020 lanseeraamaa strategiaa digitaalisten palveluiden, asiakaslähtöisyyden, 

tuottavuuden ja mittaamisen näkökulmista.  

 

3.1 Asiakasarvo strategian perustana 

 

Strategiatyö on Hemilän et al. määritelmän mukaan yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeis-

ten tavoitteiden ja toimintojen tunnistamista sekä niihin keskittymistä. Asiakasarvon näkökul-

masta siinä kuvataan, millaista asiakasarvoa, millä keinoilla, ja kenelle arvoa halutaan tuottaa. 

Organisaation tulee keskittyä omiin päämääriin, niitä tukeviin vahvuuksiin, ja valittava oman 

liiketoiminnan kannalta tärkeimmät alueet, sekä keskityttävä niissä menestymiseen. (Hemilä et 

al. 2016, 15) Kuusela et al. (2002) mukaan strategian tulee määritellä, mitä hyötyjä halutaan 

tarjota asiakkaalle, ja mitä uhrauksia se asiakkaalta vaatii. He kuvaavat, että strategian määrit-

telemää asiointikokemusta voidaan tutkimalla verrata todelliseen tilanteeseen, ja nähdä missä 

on parantamisen tarvetta. Asiakkaan kokemaan arvoon perustuva lähestymistapa kertoo asiak-

kaiden ostokäyttäytymisestä enemmän kuin pelkkä tuoteominaisuuksien tasolla tapahtuva ver-

tailu.  

 

Hemilä et al. (2016, 15) määrittelee voittajastrategian koostuvan selkeistä, yhdenmukaisista ja 

riittävän pitkän tähtäimen tavoitteista. Heidän mukaansa yrityksellä tulee olla hyvä ymmärrys 

toimintaympäristöstä ja kilpailutilanteesta. Yrityksen tulee myös käyttää resursseja järkevästi 

ja toteuttaa strategiaa tehokkaasti. Asiakaskeskeisen strategian ytimessä on organisaation tuot-

teista, palveluista ja toiminnasta syntyvä asiakkaan kokema arvo. Mitä paremmin organisaatio 

ymmärtää asiakkaidensa arvon kokemiseen vaikuttavat tekijät, sitä varmemmin se voi luottaa 

olevansa matkalla oikeaan suuntaan. (Balentor 2019) 
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Arvoajattelu on sekä yritysmaailman että julkisten organisaatioiden näkökulmasta strateginen 

työkalu, koska se määrittää, miksi asiakas asioi organisaatiossa nyt ja tulevaisuudessa. Organi-

saation tulisi tuotteen tai palvelun sijaan tarkastella asiakkaiden tavoitteita ja päämääriä. Näin 

se voi tuottaa ratkaisun, joka tyydyttää asiakkaan tarpeet arvoa tuottavalla tavalla, sekä vähen-

tää asiakkaan kokemia uhrauksia. Tämä on myös kilpailuetu organisaatioille, koska asiakkaan 

kokeman arvon merkityksen sisäistänyt organisaatio hahmottaa selkeämmin oman liiketoimin-

tansa kokonaisuutena. (Kuusela et al. 2002)  

 

Kun arvoajattelu omaksutaan strategiaksi, ohjaa lupaus arvosta asiakkaalle organisaation toi-

mintaa, resurssien allokointia ja osaamisen kehittämistä. Tämä edellyttää johdon sitoutumista 

asiakasarvopohjaiseen johtamiseen, sekä koko organisaation läpi kulkevaa ymmärrystä siitä, 

miten oma toiminta kytkeytyy asiakasarvon luomiseen. (Valtioneuvosto 2019) Mitä selkeämpi 

strategia organisaatiolla on, sitä helpompaa sen on myös tuottaa arvoa asiakkailleen. Arvon-

tuottoon perustuva strategia auttaa tunnistamaan ja vahvistamaan haavoittuvia kohtia sekä li-

säämään herkkyyttä toimintaympäristön muutoksille. Strategia kertoo, millaista asiakasarvoa 

tuotetaan, ja operatiiviset toiminnot pitävät huolta käytännön arvontuotannon keinoista. (He-

milä et al. 2016, 15) Asiakasarvon johtaminen ja mittaaminen tarjoaa viitekehyksen sekä yri-

tyksen strategiseen asemointiin, että operatiiviseen asiakasarvon johtamiseen (Taloustutkimus 

2019). Julkisten palveluiden uudistamisessa palvelujärjestelmien asiakaslähtöinen kehittämi-

nen hakee uudenlaista suhtautumista asiakkaisiin, niin konkreettisen asiakasvuorovaikutuksen 

kuin palautejärjestelmien, digitaalisten välineiden ja strategisen suunnittelunkin tasolla. (Val-

tioneuvosto 2019, 34) 

 

Arvolupauksen kuvaamisella voidaan kuvata myös strategista asemointia. Se auttaa ymmärtä-

mään organisaation luomaa asiakasarvoa, ja miten se eroaa muista toimijoista. Arvolupaus yh-

distää sekä strategian että käytännön kehittämistyön. Mallinnuksen ja mittaamisen avulla on 

mahdollista kehittää asiakasarvon luomista, arvolupausten vertailua, seurantaa ja kehittämis-

työtä. Askeleet asiakasarvon johtamisen aloittamisessa ovat: asiakasarvoon perustuvan kilpai-

luedun määrittely, arvonluonnin kyvyn mittaaminen, mittareiden asettaminen asiakasarvon ke-

hittämiselle ja seurannan laatiminen johtamisen tueksi. (Taloustutkimus 2019) Nykyisin useat 

liiketoimintamallit perustuvat ekosysteemiajatteluun, jolloin asiakasarvo muodostuu koko ver-

kostosta. Digitalisaatiossa ekosysteemeitä hyödynnetään laajasti, ja monet liiketoimintamalit 
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perustuvat ekosysteemiajatteluun sekä kumppaniverkoston synnyttämiseen ja johtamiseen. (Il-

marinen & Koskela 2015, 156) Asiakasarvo muodostuu läpi koko toimitusketjun, ja sen tulee 

olla asiakasohjautuva prosessi. Arvolupaukset ja asiakkaiden palveluvaatimukset tulee täyttää 

kustannustehokkaasti koko toimitusketjun läpi kaikkien toimijoiden osalta. Toimitusketjun hal-

linta on yksi keino saavuttaa asiakasarvoa. Näiden kehittämisessä pyritään yrityksen kilpailu-

kyvyn, kannattavuuden ja tehokkuuden jatkuvaan kehittämiseen, olennaisiin asioihin keskitty-

miseen ja ongelmanratkaisukykyyn. Lisäksi pyrkimyksenä on toiminnan mittaaminen ja rapor-

tointi, läpinäkyvyys sekä tiedonvälitys. ”Asiakas haluaa oikean tuotteen, oikeaan aikaan ja sen 

pitää toimia.” (Hemilä et al. 2016, 21) 

 

3.2 Palvelumuotoilun työkaluja liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteluun  

 

Liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan suunnittelussa hyödynnetään usein graafisia esityksiä, 

jotka havainnollistavat kohdealueen kuvaamista. Kuvaukset ovat yksinkertaistettuja malleja to-

dellisesta liiketoiminnasta. (Luoma 2016) Kuvaamiseen on kehitetty erilaisia työkaluja, joista 

yksi on kuvan 6 mukainen Business Model Canvas. Business Model Canvas on sveitsiläisen 

Strategyzer yrityksen tuotantoa, ja se julkaistiin vuonna 2010. Työkalun käyttö antaa suunnit-

telutyöhön viitekehyksen ja luo ontologian, jonka avulla liiketoimintaa voidaan konseptoida 

esimerkiksi olemassa olevan tai uuden hyödykkeen ympärillä (Luoma 2016). Työkalua voidaan 

hyödyntää myös yksittäisen palvelun tai toiminnan kehittämisessä. 

 

 

 Kuva 6. Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur 2010, 15) 
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Business Model Canvas -malli kuvaa ja perustelee, miten organisaatio tuottaa ja välittää asiak-

kaalle arvoa. Mallin keskeisiä etuja ovat sen helppokäyttöisyys ja kattavuus (Ojasalo et al. 2018, 

184). Business Model Canvas koostuu yhdeksästä osasta käsittäen arvolupauksen, asiakasajat-

telun, liiketoiminnan infrastruktuurin ja talousrakenteen osa-alueet. Business Model Canvas -

taulun rakenneosien sisällöt voidaan kuvata seuraavasti:  

- Arvolupauksessa on kysymys siitä, mitä tuotteiden ja palveluiden yhdistelmiä organi-

saatio tarjoaa kullekin asiakasryhmälleen, ja kuinka asiakkaat hyötyvät palveluista tai 

tuotteista sekä mikä on niiden tuottama arvo. 

- Asiakassegmentit-rakenneosassa tunnistetaan asiakkaat tai asiakasryhmät, joille arvoa 

tuotetaan tai tarjotaan, ja ketkä ovat tärkeimpiä asiakkaita.  

- Asiakassuhteet rakenneosa kuvaa, miten asiakassuhteet ja asiakaspalvelu hoidetaan. 

Millaisia asiakassuhteita asiakkaat odottavat?  

- Kanavat-rakenneosassa tunnistetaan tavat tavoittaa asiakas. Kanaviin voidaan esimer-

kiksi tunnistaa elementtejä, jotka helpottavat ostopäätöksen tekemisessä. Miten asiak-

kaamme saavat tiedon palvelustamme? Miten saamme uusia asiakkaita? Mitkä ovat ta-

loudellisesti tehokkaimpia kanavia?  

- Keskeisiin resursseihin tunnistetaan arvolupauksen toteuttamisen kannalta oleellisim-

mat resurssit, jotka voivat olla fyysisiä, aineettomia, taloudellisia tai henkilöllisiä re-

sursseja. Mitä resursseja on oltava, jotta voimme lunastaa asiakkaalle antamamme pal-

velulupaukset? Mitkä resurssit ovat kriittisiä, joita ilman arvolupausta ei voida toimit-

taa? 

- Keskeiset aktiviteetit vastaa kysymyksiin: Mitkä ovat kriittiset tehtävät tai toiminnot 

arvolupauksen lunastamiseksi ja liiketoiminnan harjoittamiseksi? Mitkä tehtävät ja toi-

minnot on tehtävä, jotta arvolupaus voidaan toimittaa? 

- Avainkumppaneihin tunnistetaan toiminnan kannalta välttämättömät yhteistyökumppa-

nit. Mitä yhteistyökumppaneita organisaatio tarvitsee toteuttaakseen arvolupauksen? 

Ketkä heistä ovat kaikista kriittisimmät? Mitä avainresursseja ja toimintoja hankitaan 

partnereilta? 

- Tulovirroissa määritellään arvolupaukselle hinta, jonka eri asiakassegmentit ovat val-

miita maksamaan. Miten palvelumme hinnoitellaan? Mistä saamme taloudellisia resurs-

seja toiminnalle, eli mistä tulovirta muodostuu?  
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- Kustannusrakenne kuvaa liiketoiminnassa syntyviä kustannuksia. Mistä toiminnoista 

syntyvät keskeisimmät kustannukset palvelussa/toiminnassa? Ovatko kustannukset 

kiinteitä vai muuttuvatko ne toimitetun kappalemäärän mukaan? Mitkä ovat avainre-

surssit, ja mitkä keskeiset toiminnot ovat kaikkein kalleimpia? (Luoma 2016; Ojajärvi 

et al. 2018) 

 

Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu perustuu asiakkaiden motiivien ja käyttötilanteiden ym-

märtämiseen, jolloin niitä kehitettäessä tulee arvioida sekä analysoida palvelutarpeen kokonai-

suutta ja siihen liittyvää palveluekosysteemiä. Tavoitteena on maksimoida asiakasarvoa, ja mi-

nimoida palvelutapahtumien määrää. Poikkeuksena ovat esimerkiksi hoiva- ja sosiaalipalvelut, 

jolloin palvelutapahtumien minimointia tärkeämpää voi olla kokonaispalvelupolun tukeminen. 

Asiakkaan näkökulmasta tärkeimmäksi nähdään yleensä palvelutarpeen poistuminen, ja esi-

merkiksi asiakkaan paraneminen voi poistaa tarpeen eri palveluille. (suomidigi.fi) Palvelusuun-

nittelussa voidaan hyödyntää kuvan 7 mukaista Service Blueprint -kuvausta eli palvelujärjes-

telmän visuaalisen kuvauksen menetelmää. Service Blueprint toimii suunnittelun perustana 

sekä toteutuksen ohjeena ja tukena. Se ovat hyödyllinen apuväline, kun kehitetään ja suunnitel-

laan uusia palveluita (Innokylä.fi). Service Blueprint esittää palvelun eri komponenttien liitty-

misen toisiinsa, sekä sen, että palveluprosessit ovat erilaiset palveluntarjoajalla ja asiakkaalla 

(suomidigi.fi).  

 

 

           Kuva 7. Service Blueprint menetelmä (sotenavigaattori.fi) 
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Service Blueprint koostuu viidestä komponentista: asiakkaalle näkyvä palvelutila (fyysiset ele-

mentit), asiakkaan toiminta eli polku palvelussa, asiakaspalveluhenkilöstön asiakkaalle näkyvä 

toiminta, asiakaspalveluhenkilöstön asiakkaalle näkymätön toiminta ja tukiprosessit. Asiak-

kaalle näkyvä palvelutila käsittää kaiken fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisen tilan, jossa asiakas 

kokee ja arvioi organisaation toimittaman palvelun laadun tasoa. Seuraava komponentti on asia-

kaspalveluhenkilöstön näkyvä toiminta, jota erottaa vuorovaikutuksen raja. Täällä asiakas on 

suoraan vuorovaikutuksessa organisaation henkilöstön kanssa, eli se on asiakaskohtaamisten 

tapahtumapaikka. Asiakaspalveluhenkilöstön näkymätön toiminta tapahtuu asiakkaalle näky-

mättömissä, eli se on niin sanottua takahuonetoimintaa (esimerkiksi ruoan valmistus, puhelin-

neuvottelut). Suurin osa palvelun tuotantoon tarvittavista prosesseista on asiakkaalle näkymät-

tömiä, ja ne ovat palveluun liittyvän vuorovaikutteisen osan tukitoimintaa (esimerkiksi johta-

misjärjestelmä- ja fyysinen tuki). (Innokyla.fi) Vuorovaikutusraja kuvaa niitä tilanteita, joissa 

asiakas on vuorovaikutuksessa organisaation kanssa. Kuvauksesta voidaan nähdä, kuinka suuri 

osa palvelutuotannosta tapahtuu asiakkaan kanssa. Näkyvyyden rajapinta jakaa palveluntuotta-

jan kontaktihenkilöiden toimet asiakkaalle näkyviin ja näkymättömiin toimiin. (Ojasalo et al. 

2018, 178) 

 

Digitaalisissa palveluissa on usein tilanne, että koko palveluprosessiin ei välttämättä liity min-

käänlaista vuorovaikutusta asiakkaan ja palveluntuottajan henkilöstön välillä, eli asiakas on 

kontaktissa ainoastaan tietokoneen, mobiililaitteen tai automaatin välityksellä. Kun tällaisesta 

palvelusta tehdään Service Blueprint, palvelun kontaktihenkilöiden alue tulee kaaviossa tar-

peettomaksi. Sen sijaan näkyvyyden rajapinta havainnollistaa asiakkaan ja teknisen laitteen vä-

listä vuorovaikutusta, esimerkiksi vuorovaikutusta asiakkaan ja internetin pankkipalvelun vä-

lillä. Asiakas voi olla palveluprosessissa vuorovaikutuksessa sekä laitteiden välityksellä, että 

suoraan ihmisiin (Ojasalo et a. 2018, 180).  

 

3.3 PPSHP:n strategia arvonmuodostuksen tukena 

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä laadittiin uusi strategia vuonna 2020. Vanhan organi-

saatiolähtöisen ajattelutavan sijaan luotiin asiakas- ja potilaslähtöinen toiminta- ja ajattelutapa. 

Strategian laatimisen lähtökohtana oli palveluiden laatu ja saatavuus, uudet palvelumuodot 

(mm. digitaaliset palvelut), ehjät palveluketjut, tiedolla johtamisen vahvistaminen ja markkina-
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aseman vahvistaminen. Uusi strategia korostaa voimakkaasti uuden teknologian hyödyntä-

mistä, asiakaslähtöisyyttä, toiminnan turvaamista lainsäädännön ja yhteiskunnan muutoksessa, 

henkilökunnan osaamista sekä integraatiokehityksen vahvistamista (Kuva 8). 

 

 

Kuva 8. PPSHP strategiassa korostetut osa-alueet 

 

Asiakaslähtöisyys on yksi viidestä PPSHP:n strategian keskeisistä osa-alueista. Sairaanhoito-

piirin toiminnan strategiseen uudistamiseen liittyvät myös toimenpiteet tuottavuuden paranta-

miseksi. Näillä on tavoitteena tukea kilpailukykyä ja kustannustehokkuuden säilymistä tulevai-

suudessa. PPSHP:n strategian keskeiset tavoitteet tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvattami-

sen osalta ovat:  

 

”Korkeatasoisen hoidon ja potilasturvallisuuden parantamisen lisäksi kiinnitämme OYS 2030 

-uudistamishankkeessa erityistä huomiota tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen, jotta erikoissai-

raanhoidon jatkuvasti kasvavia kustannuksia voitaisiin hillitä. Nämä saavutetaan tehostamalla 

palveluprosesseja, kehittämällä työnjakoa ja osaamista sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa 

selvästi nykyistä laajemmin. Sairauksien hoidosta painopiste siirtyy yhä enemmän terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseen sekä kansalaisten vastuunoton lisäämiseen omasta hyvinvoinnis-

taan. Avohoidossa toteutetaan yhä vaativampia toimenpiteitä.” (PPSHP strategia 2020) 
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Tavoitteeseen pääsemistä edistetään muun muassa ottamalla käyttöön erilaisia digitaalisia pal-

veluja, sekä uudistamalla tietojärjestelmiä vastaamaan muuttuvia tarpeita. Terveyskylä on yksi 

merkittävä sähköinen palvelu, joka on jo otettu käyttöön ja sitä kehitetään jatkuvasti. Yksi tällä 

hetkellä keskeinen osa-alue PPSHP:n strategiassa on OYS 2030 -uudistamisohjelma. Uudista-

misohjelman tavoitteena pyrkiä ennakoimaan lähestyviä muutoksia, pyrkiä uudistumaan ja nä-

kemään muutoksissa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. OYS 2030 -uudistamisohjelman 

tähtäimessä on asiakas- ja potilaslähtöiseen toimintatapa ja palvelutuotanto. ”Maailman älyk-

käin sairaala” -tavoitteen saavuttaminen edellyttää ICT-palveluiden ja tietojärjestelmien kehit-

tämistä ja uusien teknologioiden hyödyntämistä. Kehittämisen painopisteenä on ne kohteet, 

jotka vaikuttavat merkittävästi ja mitattavasti asiakkaiden hyvinvointiin ja uuden sairaalan te-

hokkaaseen toimintaan. (PPSHP strategia)  

 

Asiakkaat nykyisin odottavat, että organisaation kanssa voi asioida myös verkossa. Liiketoi-

minnan osalta on tärkeää olla siellä missä asiakkaatkin ovat, ja verkkokanaviin liittyy liiketoi-

minnallisia hyötylogiikoita. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muutokset haas-

tavat PPSHP:ä monipuolistamaan palvelutuotannon muotojaan. Näiden osalta strategiassa on 

asetettu seuraavia tavoitteita:  

 

”Muun muassa sähköisiä sekä lähelle peruspalveluita jalkautuvia erikoissairaanhoidon palve-

luita kehitetään. OYS 2030 -uudistamisohjelman tavoitteena on rakentaa uusi sairaala mah-

dollisimman avohoitopainotteiseksi ja vain sellaiselle erikoissairaanhoidolle, jota ei ole mah-

dollista tuottaa sähköisinä palveluina tai perustason sote-palveluiden yhteydessä. Sähköisten 

ja terveyskeskuksiin jalkautuvien palveluiden avulla erikoissairaanhoitoa voidaan viedä lähelle 

potilaita myös Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla. Samalla hoitomuotoja voidaan rää-

tälöidä eri potilasryhmien tarpeita vastaaviksi. Potilaalle on tärkeää saada laadukas palvelu 

mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti periaatteella, jonka mukaan ensisijaisesti liikkuu 

tieto ja asiantuntemus ja vasta tarpeen mukaan potilas.” (PPSHP strategia 2020) 

 

PPSHP:n strategiassa on yhtenä keskeisenä tavoitteena myös asiakaskokemuksen mittaaminen:  
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”Monipuolistamme palautekanavia ja lisäämme asiakaskokemuksen mittaamista. Jonotietojen, 

asiakaskokemuksen ja palveluiden laatua kuvaavien indikaattorien säännöllinen julkaisu tulee 

osaksi jokapäiväistä toimintaa. Potilaslähtöisen toiminnan edistämiseksi modernisoimme sai-

raanhoitopiirin verkkosivuston, hyödynnämme nykyistä paremmin sähköisiä palvelukanavia ja 

kehitämme aktiivisesti chat-palveluita.” (PPSHP strategia 2020) 

 

Strategian pääkohtia eli potilaslähtöisyyttä, yhteistyötä ja kumppanuuksia, toiminnan ja talou-

den tasapainoa, työpaikan vetovoimaisuutta, tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä yh-

teistyön toteutumista seurataan kuvan 9 mukaisilla mittareilla. 

 

 

 Kuva 9. PPSHP:n strategiset mittarit (PPSHP strategia 2020) 
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4 ASIAKASARVON LUONTI JA MITTAAMINEN DIGITAALISISSA 

PALVELUISSA 

 

4.1 Digitalisaatio ja arvonluonti 

 

Digitoinnilla tarkoitetaan analogisen tiedon muuttamista digitaalisen muotoon. Sen avulla on 

arvioitu saavutettavan jopa 90 % kustannussäästöjä sekä lyhentävän merkittävästi läpimeno-

aikoja (Parviainen et al. 2017). Termille digitalisaatio ei ole yhtä vakiintunutta määrittelyä, ja 

kirjallisuudessa sitä on määritelty eri näkökulmien kautta. Kielitoimiston sanakirja määrittelee 

digitalisaation digitaali- ja tietotekniikan laajamittaiseksi käyttöönotoksi ja hyödyntämiseksi. 

Parviaisen et al. (2017) mukaan digitalisaatio on ilmiö, jonka tavoitteena on automatisoida 

työtä, palveluita ja tuotantoa entistäkin pidemmälle, sekä tiedon tuottamista kaikkien saataville 

muuttaen esimerkiksi perinteisiä valtarakenteita. Perimmäinen ajuri digitalisaation taustalla on 

digitalisoituminen (Ilmarinen & Koskela 2015, 22). Digitalisoituminen tarkoittaa asioiden, esi-

neiden ja prosessien digitalisointia. Digitaalisien ratkaisujen avulla kyetään mahdollistamaan 

myös prosessin suorituskyvyn, kustannustekijöiden ja riskien parempi analysointi. Digitaaliset 

ratkaisut mahdollistavat myös reaaliaikaisen raportoinnin, joka antaa mahdollisuuden nopeaan 

reagointiin ongelmiin ja toiminnan tehostamiseen. (Parviainen et al. 2017) 

 

Digitalisaation syntymiseen ei riitä pelkästään digitalisoituminen. Digitalisaatiosta voidaan pu-

hua, kun se muuttaa ihmisten käyttäytymistä, markkinoiden dynamiikkaa ja yritysten ydintoi-

mintaa. Digitalisaatio saa muutosvoiman digitalisoitumisesta eli teknologiasta, mutta pelkkä 

teknologia ei sinänsä luo digitalisaatiota, vaan toimintatapojen muutokset. (Ilmarinen & Kos-

kela 2015, 23) Ilmarinen & Koskela (2015, 23) on tarkastellut digitalisaatiota yrityksen, mark-

kinoiden, toimialojen ja yhteiskunnan tasolla. He ovat jakaneet digitalisaation tasot mikro- ja 

makrotasoihin kuvan 10 mukaisesti, joka auttaa ymmärtämään digitalisaation dynamiikkaa. 

Mikrotaso tarkoittaa heidän mukaansa ilmiön tarkastelua yksittäisen toimijan (esimerkiksi yri-

tys) näkökulmasta, jolloin tarkastellaan digitalisaation muutosvoimaa strategian, ansainnan me-

kanismien, tuotteen, palvelun, toimintamallien ja osaamisen näkökulmasta. Makrotasolla he 

tarkoittavat yhteiskunnan, talouden rakenteiden, markkinoiden dynamiikan ja ihmisten käyt-

täytymismallien muuttumista sekä niiden selittämistä digitalisoitumisen avulla.  
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  Kuva 10. Digitalisaation tasot (Ilmarinen & Koskela 2015, 23) 

 

Digitalisaatio luo uusia liiketoimintamalleja, muuttaa vanhoja ja aiheuttaa toimialaliukumia. 

Useimmiten täysin uusia liiketoimintamalleja luovat uudet toimijat, ja perinteiset toimijat ovat 

pääosin tyytyneet laajentamaan nykyistä ansaintaansa digitalisaation avulla. Digitalisaatiota so-

veltavat liiketoimintamallit hyödyntävät muutamaa perustekijää: skaalautuvuus, kevyt kustan-

nusrakenne, globaalit markkinat ja datan syntyminen. Digitalisaatiolla voidaan luoda arvoa mo-

nin tavoin, joista helpoin ja käytetyin tapa on rajattujen liiketoimintaprosessien osien digitali-

sointi. Arvottamisen näkökulmasta pienten askeleiden digitalisaatiossa on kysymys teollisuu-

den logiikasta, sillä ensisijaisena tavoitteena on tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen. 

Helpoimmat ratkaisut eivät välttämättä ole parhaimpia, esimerkiksi ajanvarausjärjestelmän siir-

täminen internetiin tehostaa yrityksen resurssien käyttöä ja on usein myös asiakkaille mieluista, 

mutta se ei ole erottautumistekijä. Digitalisaation merkittävämpi potentiaali on muualla kuin 

prosessien tehostamisessa. Liiketoimintamalleissa voidaan erottaa kolme elementtiä arvon-

tuoton näkökulmasta: 

1. Miten arvo tuotetaan (value creation)? 

2. Mistä syntyy arvo asiakkaille, ja miten se ”paketoidaan” asiakkaalle (value delivery)? 

3.  Mikä ansaintamalli eli miten arvo rahastetaan (value capture)?  

(Ilmarinen & Koskela, 136) 

 

Digitaalinen arvonluonti tarkoittaa uudenlaista ihmiskeskeistä ja asiakaslähtöistä ajattelua, 

jossa yhdistetään ns. kovia ja pehmeitä arvoelementtejä (data, tunteet, kokemukset) (Työter-

veyslaitos 2015–2017). Teknologia vaikuttaa tulevaisuudessa yhä enemmän paitsi asiakasko-

kemuksen kehittämiseen, myös asiakkaiden päätöksentekoon. Kuluttajahyödykkeiden lisäksi 
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algoritmit ulottuvat elämän muillekin osa-alueille. Esimerkiksi kaiken itse kehostamme mittaa-

mamme datan perusteella saamme suosituksia terveytemme vaalimiseen tai parantamiseen. 

(Gerdt et al. 2018, 34)  

 

E-aikana arvon luonti tapahtuu ekosysteemisien verkostoiden avulla. Yksittäiset toimijat eivät 

ole niin merkityksellisiä uudessa arvonluonnissa, vaan alustat, joilla ekosysteeminen e-arvo 

muodostuu. E-arvolle luonteenomaista on yhdessä määrittely, tekeminen, muotoilu ja tuotanto. 

Tyypillistä sille on moninaisuus: monimuotoisuus, moniäänisyys, monimerkityksellisyys sekä 

moniulotteisuus ja – arvoisuus. (Työterveyslaitos 2015–2017) Asiakasarvon näkökulmasta asi-

akkaan hyödyt ja uhraukset painottuvat henkilökohtaisessa ja sähköisessä asioinnissa eri tavoin, 

mutta nämä asiointitavat eivät poissulje toisiaan. Monikanavaiset asiointikanavat täydentävät 

toisiaan ja tuovat asiakkaalle lisäarvoa tilannesidonnaisen tarpeen mukaan. Lisäksi ne ovat 

joustava tapa huomioida asiakasryhmien yksilölliset tarpeet vaihtelevissa tilanteissa. (Kuusela 

& Rintamäki 2002, 105) 

 

4.2 Asiakasarvo julkisissa palveluissa 

 

Julkisten palvelujen osalta asiakasarvon määrittely ja lähestyminen on haastavampaa kuin yri-

tysmaailmassa. Digitalisaatio muuttaa organisaatioiden rakennetta, ja niiden kykyä sekä keinoja 

tuottaa arvoa. Rannisto et al. (2013, 104) hahmottavat näitä haasteita asiakastarpeen ja arvolu-

pauksen määrittelyn kautta. Mikäli palvelutarpeet määrittyvät yhteiskuntapoliittisina tavoit-

teina, ei yksittäisen asiakkaan tarpeita huomioida. Toisena haasteena Rannisto et al. (2013, 115) 

tuovat esiin julkisten palvelujen tuottamisessa käsitteet asiakas ja asiakastarve. Asiakastarve 

tarkoittaa, että palvelun tulisi täyttää asiakkaan tarve ja tuottaa siten arvoa, mutta silloin palve-

lun määrittäjänä on asiakas eikä yhteiskunta. Asiakkuuden kautta julkista palvelua tarkastel-

lessa palvelun tarkoitus ei ole tuottaa yhteiskunnallisia tavoitteita vaan asiakasarvoa. Eli ky-

seessä on asiakkaan arvontuottamisen prosessi eikä yhteiskunnan arvonluonnin prosessi, joten 

tällöin palveluntuottajat ovat resursseja. Mitronen & Rintamäki (2012) toteavat, että julkisissa 

palveluissa on kiinnitettävä entistä enemmän huomioita asiakasarvoon ja palveluja on tuotet-

tava asiakastarpeista lähtöisin. Tällainen ajattelutavan muutos vaatii palvelulogiikan muutta-

mista tuotantolähtöisestä ajattelusta palvelulähtöiseen ajatteluun, eli sen on oltava arvopohjaista 

ja asiakkaan näkökulmasta määritettyä palvelua.  
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Asiakas pyrkii aina hankkimaan ratkaisun, joka parhaiten palvelee hänen omaa arvonluontipro-

sessiaan. Perinteisen tarjoajalähtöisen arvonluontilogiikan sijaan entistä yleisempää on, että ar-

von ymmärretään syntyvän osapuolten resurssien integroimisen ja yhdistämisen seurauksena, 

eli arvoa luodaan siis yhdessä. (Andersson et al. 2017) Ranniston & Tienhaaran mukaan julki-

sen sektorin tulisi muuttaa ajattelua asiakaslähtöisiin palveluprosesseihin, jotta tuloksena olisi 

vaikuttavat palvelut. He näkevät myös kansalaisen roolin asiakkaana uudella tavalla, jossa asi-

akkaan tulee olla aktiivisena toimijana mukana palveluprosessin määrittelyssä haluttujen lop-

putulosten saavuttamiseksi. Kyseessä on yhteisluominen, johon liittyy tiedon kerääminen asi-

akkailta palvelutarpeesta ja palveluprosessista. Tämä auttaa ymmärtämään myös piileviä sekä 

tulevaisuuden tarpeita. (Rannisto et al. 2013, 116–117) 

 

Onko julkisia palveluja mahdollista lähestyä asiakasarvon ja asiakastarpeen kautta? Rannisto 

et al. toteaa, että nimenomaan yhteiskunnallisia tavoitteita mitataan juuri yksilöiden kautta, ja 

heidän toimintaansa kuvaavina mittareina. Asetetut tavoitteet toteutuvat asiakasarvon realisoi-

tumisena tai realisoitumattomuutena. Esimerkiksi lääkäri ei kohtaa terveyseroa, vaan potilaan, 

ja sosiaalityöntekijä ei kohtaa hyvinvointieroa, vaan yksittäisen ongelmissa olevan asiakkaan. 

Koska vastuu arvon luomisesta on keskeisesti asiakkaalla, yhteiskunnan tavoitteiden vaikutta-

vuudessa tulee palvelut tuottaa asiakasarvon kautta. Palveluntuottajan omistuspohjalla ei ole 

merkitystä vaan arvontuotolla. (Rannisto et al. 2013, 117–118) Jalonen et al. tähdentää, että 

terveydenhuollon palveluiden jatkokehittämisessä tulee kiinnittää huomiota asiakkaiden koko-

naispalveluprosessin sujuvuuteen ja rajapintoihin suhteessa esimerkiksi erikoissairaanhoitoon. 

Tämä edellyttää paljon kehittämistyötä ja johtamisparadigmojen asiakaslähtöisyyden vahvista-

mista kaikilla tahoilla, sekä näiden ohessa myös asiakkaan oman vastuun myönteistä korosta-

mista. (Jalonen et al. 2011, 111) 

 

4.3 Digitaalisten palveluiden tuottavuuden mittaaminen julkishallinnossa 

 

Organisaatiot tarvitsevat tietoa siitä, miten niiden tarjoamat palvelut ovat onnistuneet. Julkisten 

organisaatioiden on osoitettava veronmaksajille ja poliittisille päättäjille palveluiden tuottama 

hyöty (Jääskeläinen et al. 2013, 36). Tuottavuudelle löytyy kirjallisuudesta runsaasti määritte-

lyitä. Alun perin tuottavuuden määrittelyt ovat todennäköisesti peräisin maataloudesta ja perus-

tuvat tietyltä maa-alalta tuotettuun satoon (Uusi-Rauva 1997; Rantanen 2005, 5) Lillrank et al. 
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(2010, 241) määrittelee tuottavuuden olevan panosten (työ, pääoma) suhdetta tuotoksiin (tava-

rat, palvelut). Rantanen (2005, 9) tuo esille, että tuottavuuden tarkasteluun vaikuttaa myös se, 

millä tarkastelutasolla tai lähestymistavalla sitä tarkastellaan. Rantanen (2005, 10) esittää tar-

kastelutapojen jakamista neljään tasoon. Nämä ovat kansantalous, toimiala, yritys ja yksilön tai 

yksittäisen toiminnon taso. Palveluista puhuttaessa tuottavuuskäsitteen määrittely on haasta-

vampaa. Castren et al. (2013) mukaan palveluiden tuottavuudessa on kyse siitä, kuinka paljon 

asiakkaan arvostamia tuotoksia saadaan aikaiseksi käytössä olevilla resursseilla. Eli palvelui-

den tuottavuus voidaan nähdä palvelua tuottavan yrityksen oman toiminnan tuottavuuden sekä 

asiakkaan roolin näkökulmista. Haasteeksi Castren et al. esittää sen, miten tämä ajatus saadaan 

operationalisoitua käytännössä toimiviksi mittausratkaisuiksi, koska mittaamisen tarpeet, haas-

teet ja ratkaisut ovat erilaisia esimerkiksi kuntapalveluissa ja teollisuudessa. Toisena haasteena 

Castren et al. mukaan on asiakasnäkökulman korostaminen, eli mittaaminen pitäisi ulottaa asi-

akkaan toimintaan. Kolmantena erityispiirteenä he tuovat esiin palveluiden systeemisen luon-

teen, jossa palvelut tuotetaan monitoimittajamallilla. Tällöin haasteeksi voi tulla osaoptimoin-

nin vaara ja kokonaisuuden tarkastelusta ei vastaa kukaan.  

 

Parviainen et al. (2017) tekemässä Julkishallinnon digitalisaatio - tuottavuus ja hyötyjen mit-

taaminen -selvityksessä arvioidaan, että sähköisen hallinnon ja digitalisaation tuottavuuden 

mittaaminen ja arviointi ei ole vielä riittävän kehittynyttä. Tutkimuksessa otetaan esille, että 

organisaatioiden on määriteltävä digitalisaatiotavoitteet ja luotava menetelmät niiden seuran-

taan. Tämä on selvityksen mukaan vielä puutteellista, koska asetetut mittarit ovat keskittyneet 

vain digitalisaatioasteen seurantaan eli kansalaisten internet-yhteyksiin, sähköisten palveluiden 

käyttäjämääriin ja käyttöaktiivisuuteen. Kävijämäärät eivät anna tietoa digitalisaation tehok-

kuushyödyistä, vain palveluiden toteutuksen onnistumisesta. Parviaisen et al. mukaan (2017, 

51) mittaristot nykyisin keskittyvät pääosin hallinnon saaman hyödyn seuraamiseen, jolloin 

asiakasarvo jää huomioimatta. Mittarit seuraavat ensimmäisen vaiheen digitalisaatiota tai digi-

tointia, eli eivät varsinaista digitalisaatiota ja sen tuomia hyötyjä. Organisaation päättäjien tulisi 

kyetä määrittämään digitalisaatiotavoitteet seurantamenetelmineen, jotta voidaan osoittaa hyö-

dyt digitalisaatioon tehdyistä investoinneista, ja tämä vaatii tueksi mittaristot. Digitalisaation 

mittaamiseen ei ole kehitetty yhtenäistä mittaristoa julkisten organisaatioiden tai yritysten käyt-

töön. Parviainen et al. (2017, 51) suosittaa, että päättäjien tulisi käyttää resursseja yhtenäisten 
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mittareiden kehittämiseksi digitalisaation mittaamiseen. Mittariston tulisi olla eri sektoreiden 

edustajien hyväksyttävissä. 

 

Palveluita digitalisoidessa organisaation työmäärä laskee, ja näin mittarina on työn tehostumi-

nen. Kun palveluja digitalisoidaan, muuttuu organisaation palvelutuotanto vähemmän työvoi-

maintensiiviseksi. Kansalaisten oman terveystiedon käyttö ei ole riittävä mittari, koska se ker-

too vain kiinnostuksesta. Sen mittaamisesta ei ole hyötyä terveydenhuollon toimintaan, jolloin 

digitalisaation vaikutukset liittyvät lähinnä hallinnon oman toimintatapojen tehostumiseen. 

Terveydenhuollon osalta on olemassa joitakin esimerkkejä, jolloin tehokkuusvaatimuksia on 

voitu mitata. Esimerkiksi sähköisten reseptien käyttöönotto on vähentänyt reseptien käsittelyn 

työmäärää, jolloin säästöä on syntynyt noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Henkilöstökulujen 

osuuteen digitalisaatio ei ole toistaiseksi vaikuttanut. Tämän osalta tulevaisuudessa odotetaan 

tehostumista. Terveyspalveluiden osalta olisi tärkeä tunnistaa sellaisia toimintatapojen muutok-

sia, joiden myötä tehostuminen tulee mahdolliseksi. Sekä asettaa niille välitavoitteita, joilla mi-

tataan edistystä. (Parviainen et al. 2017, 53) 

 

Julkiset palvelut koetaan hankalammaksi mitata kuin yksityiset palvelut muun muassa siksi, 

että tuotteilla ei ole markkinahintoja (Jääskeläinen et al. 2010). Hyvinvointipalvelut pitää sisäl-

lään erilaisia palveluita ja niihin liittyviä erityishaasteita, joten niiden mittaaminen ei ole yksi-

käsitteistä. Yhdistävänä tekijänä on, että monissa tapauksissa palveluiden tulos näyttäytyy sekä 

lyhyen aikajänteen tuloksena (esimerkiksi hoitopäivä päiväkodissa) että pidemmän aikavälin 

vaikutuksena (lapsen kehittyminen). Mutta näitä molempia näkökulmia olisi kyettävä mittaa-

maan. Haasteen asettaa myös ekosysteemit, koska pitäisi pystyä mittaamaan samanaikaisesti ja 

yhteismitallisesti useita organisaatioita, ja niiden yhteispeliä. (Jalonen et al. 2011, 100) 

 

4.4 Palvelutuotannon mittausratkaisut  

 

Palvelujen tuottavuuden mittaamisen toteuttamiseen ei ole yleisiä ohjeita, joten niitä on tarkas-

teltava erilaisissa palveluympäristöissä eri tavoin. Castren et al. esittää muutamia yleisiä lähes-

tymistapoja, joita voidaan hyödyntää palveluiden tuottavuuden mittaamisessa; välilliset mitta-

rit, subjektiiviset mittarit, tuotosten painottaminen laatukertoimilla, moniulotteinen mittaami-
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nen ja rahamääräinen mittaaminen. Tuottavuuden mittaaminen voi olla hankalaa mitata sellai-

senaan, mutta tässä voidaan käyttää välillisten tekijöiden tunnistamista ja mittaamista, joilla 

tiedetään olevan vaikutusta tuottavuuteen. Perinteinen tuottavuusajattelu perustuu yleensä ob-

jektiivisiin lukuarvoihin, mutta aineettomia tuotoksia on mahdollista arvioida kattavasti ja te-

hokkaasti myös subjektiivisten työkalujen avulla. Palvelutuotosten mittaamisessa ongelmaksi 

voi nousta laadulliset eroavuudet, koska asiakastilanteet ovat räätälöityjä. Kun suoritteille las-

ketaan vaativuuden mukaiset painokertoimet, niitä voidaan laskea paremmin yhteen. Palvelui-

den tuottavuutta voidaan tarkastella monen mittarin kautta eri näkökulmista, eli mittareita voi-

daan yhdistää, jotta mittauksessa saadaan luotettavampi ja uskottavampi kokonaiskuva tilan-

teesta. Palvelutuotannossa on mahdollista käyttää myös rahamääräistä mittaamista, kun yhteis-

mitallistaa panoksia ja tuotoksia. On kuitenkin arvioitava, tuottaako tarkastelu lisäarvoa verrat-

tuna kannattavuustarkasteluihin. (Castren et al. 2013, 52) 

 

Tuottavuuden mittaaminen on luonteeltaan erilaista julkisella sektorilla ja markkinasektorilla. 

Panosten mittaaminen on molemmilla sektoreilla samankaltaista, mutta tuotoksen mittaaminen 

on vaikeampaa julkisella sektorilla, koska tuotoksia ei myydä markkinoilla. Markkinasektorilla 

tuotosta mitataan tyypillisesti liikevaihdolla tai arvonlisällä, mutta julkisella sektorilla näiden 

määrittely on hankalampaa. (Castren et al. 2013, 21) Hyvinvointipalvelut muodostavat merkit-

tävimmän osan julkisen sektorin kustannuksista. Tästä syystä on tärkeää saada esiin se, mitä 

palveluihin käytetyillä rahoilla saadaan aikaiseksi. Koska hyvinvointipalveluiden vaikutusten 

määrittäminen on vaikeasti määriteltävissä, on myös tuottavuuden mittaaminen vaikeaa. Palve-

lut ovat luonteeltaan epästandardeja, palveluntuottajien mittauskulttuuri on vielä kehittymä-

töntä ja asiakasrajapinnassa työskentelevien voi olla vaikeaa ymmärtää mittaamisen tärkeyttä.  

Näitä voidaan kehittää lisäämällä tietoa mittaamisesta ja sen hyödyistä organisaatiossa. (Jääs-

keläinen et al. 2013, 52) 

 

Palveluiden suorituskyvyn mittaaminen sisältää Jääskeläinen et al. (2013) mukaan erityispiir-

teitä verrattuna yleiseen mittaamistietouteen. Palvelut ovat aineettomia, ja asiakkaan rooli on 

keskeinen arvonluonnissa, eli asiakkaan toiminta palvelutilanteessa vaikuttaa sen onnistumi-

seen. Koska mitattava kohde ei ole konkreettinen tavara, mittaamisessa korostuu asiakasnäkö-

kulma. Jääskeläinen et al. (2013, 9) ottaa esille myös palvelukentän moninaisuuden. Palveluihin 
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kuuluu erilaisia toimialoja, organisaatioita sekä työtehtäviä niin yksityisellä kuin julkisellakin 

sektorilla. Tästä syystä palveluiden mittaamisesta on mahdoton puhua yhtenäisenä teemana.  

 

Palvelutuotannon mittaaminen ja mittausratkaisut vaativat organisaatioissa kehittämistä ja tut-

kimusta, jotta ymmärretään, millaisten mekanismien kautta tuottavuus palvelutuotannossa syn-

tyy. (Castren et al. 2013, 23) Mittareiden tulee olla oikeita, jotta organisaation tavoitteiden saa-

vuttamista voidaan seurata. Kehittämisvaihtoehtojen tutkiminen antaa merkittävän edun tuotta-

vuustarkasteluihin, koska on mahdollista käyttää suhteellisia tuottavuuslukuja. Vaihtoehtoisten 

muutosten aiheuttamia tuottavuushyötyjä on riittävä verrata nykytilaan erityisesti julkisella sek-

torilla, jossa tuotosten laskeminen on usein vaikeaa. Mikäli palveluprosesseja kehitettäessä uu-

det mallit ja toimintatavat johtavat samaan tulokseen kuin nykyiset toimintamallit, on tuotta-

vuuden paranemista mahdollista tarkastella muiden mahdollisten mittarien ja resurssitarpeiden 

muutosten kautta. (Castren et al. 2013, 24)  

 

4.5 Mittarit 

 

Nykyaikainen mittaaminen toimii kontrolloinnin sijaan yhä enemmän oppimisen välineenä. 

Hyvin toimintaan integroidut mittarit toimivat saumattomasti osana organisaation toimintoja ja 

kehittämispyrkimyksiä, jolloin oleellista on ymmärtää mittaamisen tarkoitus (Jääskeläinen et 

al. 2013, 9). Mittareiden perustana on oltava organisaation strategia, ja niiden on vastattava 

asetettuihin organisaation tavoitteisiin. Suorituskykymittarit (Key Performance Indicator eli 

KPI mittarit) perustuvat organisaation strategisiin tavoitteisiin, ja valittujen mittareiden tulee 

kertoa niiden osien toimivuudesta, jotka ovat organisaation strategisten tavoitteiden toteutumi-

sen kannalta olennaisimpia (sotenavigaattori.fi). Mittareiden, joita käytetään johtamisen väli-

neenä, tulisi mitata hyvin organisaation tavoitetta. (Hemilä et al. 2016, 13) Markkinatilanteen 

ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ei ole riittävää, vaan on seurattava muuttuvia asiakastar-

peita. Mittareiden tulisi myös kytkeytyä toisiinsa, jolloin niistä saadaan tukea laajempaan liike-

toiminnan johtamiseen. Mittareita tulee tarkastella säännöllisesti ja kriittisesti, sekä muuttaa 

niitä liiketoiminnan muutoksissa. (Hemilä et al. 2016, 13) Huonojen mittareiden käyttäminen 

johtaa siihen, että mitattuja asioita painotetaan liikaa, ja mittauksen ulkopuolisia seikkoja liian 

vähän. (Castren et al. 2013, 23–24)  
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Taloudellisten hyötyjen mittaaminen on Parviaisen et al. (2017, 53–54) mukaan helpompaa 

kuin ei-taloudellisten hyötyjen, koska niiden mittaamisessa on käytössä yleensä subjektiiviset 

mittarit. Myös ei-taloudellisille hyödyille on määriteltävä mittarit. Kokonaisuuden näkökul-

masta on seurattava hallinnon saamia kustannushyötyjä sekä asiakkaan saamia hyötyjä.  

 

Ilmarisen & Koskelan (2015, 251) mukaan mittarit ovat digitalisaation johtamisen tärkeimmät 

työvälineet. He jakavat mittarit tavoite- ja seurantamittareihin. Tavoitemittareiden avulla seu-

rataan ja arvioidaan digitalisaation päämäärää. Seurantamittarit auttavat digitalisaation johta-

misessa sekä antavat yksityiskohtaisempaa tietoa digitalisaation etenemisestä ja kehittämistoi-

menpiteiden onnistumisesta eri alueilla. Parviainen et al. (2017, 53–54) toteavat, että on hyö-

dyllistä seurata myös asiakaskeskeisyyttä ja datan laajaa hyödyntämistä, koska ne ovat merkit-

täviä tarkasteltaessa digitalisaatiota.  

 

Julkishallinnon digitalisaatio – tuottavuus ja hyötyjen mittaaminen – tutkimuksen mukaan säh-

köisten julkisten palvelujen arviointiin esitetään kirjallisuudessa erilaisia mittareita. Tutkimuk-

sen mukaan arviointiin on kehitetty erilaisia malleja kokonaisuuden ja yksittäisten tuotosten 

arviointiin. Kokonaisuuden arviointimenetelmät jakautuvat tutkimuksen mukaan neljään luok-

kaan, joita ovat tavoitteiden saavuttamista seuraavat matriisit, tasapainotettuihin tuloskortteihin 

(balanced scorecard) perustuvat mittaristot, kustannus-hyöty-mallit ja kustannus-tehokkuus-

mallit. Yksittäisten tulosten arviointimenetelmät taas jakautuvat tutkimuksen mukaan seuraa-

viin luokkiin: muutokset käyttäjien tai sidosryhmien tyytyväisyydessä, muutokset tiettyjen asi-

oiden tasossa (esim. työllisyysaste, terveystilanne jne.), muutokset käyttäjien tai sidosryhmien 

ominaisuuksissa (esim. siviilisääty, sairaalakäyntien määrä) ja muutokset käyttäjien tai sidos-

ryhmien asenteissa tai mielialoissa (esim. onnellinen tai surullinen, optimistinen tai pessimisti-

nen, kateellinen tai tyytyväinen). (Parviainen et al. 2017, 52) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon puolella olennainen asia mittaamisessa on asiakaskokemus. Stra-

tegisesti asetetut mittarit kertovat myös, minkä asiakasarvon kasvattamiseen palvelun kehittä-

misellä pyritään. Palvelutoiminnassa suorituskykymittareita voivat olla esimerkiksi: 

- Saatavuus: odotusajat, aukioloajat 

- Hinnoittelu 

- Asiakaspalvelun laatu: asiakastyytyväisyys 
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- Resurssitehokkuus: asiakkaita/pv, keskimääräinen palvelun kesto, henkilöstökustan-

nus/asiakas. (sotenavigaattori.fi) 

 

Ilmarinen & Koskela mukaan parhaimmat mittarit ovat kvantitatiivisia, faktapohjaisia, ymmär-

rettäviä, ajantasaisia ja yksinkertaisia, jotta vältytään monitulkintaisuudelta sekä mittaustulok-

sen oikeellisuuden turhalta arvioinnilta. Jotta voidaan arvioida ja johtaa päämäärän mukaista 

toimintaa, on tärkeä löytää tavoitemittarit (max 5–6 kpl). Tavoitemittareille tulee määrittää pää-

määrän mukainen tavoitetaso sekä tavoiteura, joka purkaa tavoitetason välietapeiksi. Esimer-

kiksi, missä pitää olla kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden kuluttua, jotta vauhti kohti 

päämäärää on riittävä. Jokaiselle mittarille on nimettävä omistaja, joka viime kädessä vastaa 

tavoitteen saavuttamisessa. (Ilmarinen & Koskela 2015, 251) 

 

Mittausprosessin näkökulmasta mittareiden määrittely voidaan aloittaa, kun organisaation toi-

minnan kehittämisen tavoitteet on asetettu. Mittareita valittaessa on säilytettävä yksinkertaisuus 

ja selkeys, jotta kaikki mittareita käyttävät ymmärtävät mittaamisen logiikan. Jääskeläinen et 

al. on esittänyt seuraavat kysymykset mittareiden ideoinnin tueksi:  

- Millaisia tekijöitä menestystekijöiden taustalla tulisi mitata?  

- Voidaanko valittua kohdetta mitata suoraan vai tarvitaanko jokin apumuuttuja mittaa-

misen yksinkertaistamiseksi?  

- Tarvitaanko tulosten analysoimiseksi selittäviä mittareita?  

- Minkälaista mittausdataa olemassa olevat järjestelmät tuottavat?  

- Mitä uusia datan keräystapoja tarvitaan? (Jääskeläinen et al. 2013, 31) 

 

Ideoinnin jälkeen mitattavia tekijöitä on uudelleenarvioitava, ja mittareita kehitettävä edelleen. 

Valitaan kokonaisuutta parhaiten mittaavat mittarit ja poistetaan turhat mittarit. Valittujen mit-

tareiden tulee olla oman toiminnan kannalta sellaisia, jotka tuottavat lisäarvoa toiminnan joh-

tamiseen sekä päätöksenteon tueksi. Mittareita voidaan myös niputtaa toisiinsa sekä hyödyntää 

erilaisia viitekehyksiä, esimerkiksi tasapainotettua tuloskorttia. Valittujen mittareiden on myös 

oltava luotettavia, helppokäyttöisiä, edullisia ja ymmärrettäviä. (Jääskeläinen et al. 2013, 31) 
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4.6 Asiakasarvo palvelutuotannon mittaamisessa 

 

Asiakasarvon mittaaminen on yksi mittaamisen osa-alue palvelutuotannon tuottavuuden mit-

taamisessa. Palvelutuotantoa pidetään tavaratuotantoa hankalampana mittauskohteena sen ai-

neettomuuden vuoksi (Lönnqvist et al. 2010). Haasteena on aineettomien resurssien tunnista-

minen, niiden täsmällinen mittaaminen ja palveluiden komponenttien yhdistelmien määrittely 

tarkastelun tasoksi. On myös määriteltävä tehokkain taso tuottavuuden mittaamiseen ja seuran-

taan asetettuihin tavoitteisiin peilattuna (Brax, 2007). Mittaamisessa on huomioiva oma liike-

toiminta sekä sen tuottamat palvelut. Mittaaminen aloitetaan palvelutuotannon mittaamisen tar-

peista sekä eri palvelutyyppien ja ympäristöjen ominaispiirteistä. Näin varmistetaan, että mit-

taaminen on sidoksissa organisaation kehittämiseen ja johtamiseen (Jääskeläinen et al. 2013, 

10). Arvon luominen syntyy erityisesti sen kautta, miten asiakas palvelua hyödyntää, joten pel-

kästään palveluntarjoajan toimijan mittaaminen ei riitä. Asiakas toimii palvelun arvonluonnin 

arvioijana. (Castren et al. 2013)  

 

Mittaaminen ja sopivien mittareiden löytäminen ei ole yksiselitteistä, koska se mitä mitataan, 

vaikuttaa suoraan organisaation toimintaan. (Jääskeläinen et al. 2013, 10) Asiakkaaseen liitty-

vät mittarit eivät ole uusi asia, koska esimerkiksi palvelun laatua kuvaavia reklamaatioita on 

mitattu vuosikymmeniä. Monet mittarit eivät kuitenkaan ota aidosti asiakkaan näkökulmaa huo-

mioon. Asiakkaan näkökulmaan liittyviä mittareita tarvitaan, jotta organisaatio voi ennakoida 

asiakkaiden käyttäytymistä sekä osoittaa palvelun luoman asiakasarvon. (Jääskeläinen et al. 

2013, 15) Palveluympäristössä voi olla järkevää keskittyä erikseen siihen, miten asiakkaan rooli 

voitaisiin huomioida. Asiakas on keskeinen tietolähde, jota tulisi hyödyntää aktiivisemmin mit-

taustiedon tuottamisessa ja palveluiden kehittämisessä. (Jääskeläinen et al. 2013, 32) Kun or-

ganisaatio asettaa palvelutasoa, sen on ymmärrettävä asiakasarvon osatekijöitä sekä niiden kes-

kinäisiä suhteita. Asiakkaat voivat esimerkiksi varsinaisen palvelun toimituksen sijaan arvostaa 

halpaa hintaa, tietoa toimituspäivästä tai kykyä räätälöidä palvelua. Vasta kun asiakasarvoon 

liittyvät tekijät tunnetaan ja ymmärretään, on mahdollista asettaa toteumaa ennustavat tai seu-

raavat mittarit. (Hemilä et al. 2016, 11) 

 

Perinteinen asiakasarvon mittaaminen on keskittynyt arvoulottuvuuksista pääasiallisesti talou-

delliseen ja toiminnalliseen arvoon. Mittareina on usein käytetty taloudellisia tunnuslukuja, 
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mutta mittaamisessa tulisi ottaa mukaan myös symboliset ja emotionaaliset arvoulottuvuudet, 

koska myös ne vaikuttavat organisaation liiketoimintaan. Näin asiakasarvon mittaaminen tulisi 

osaksi organisaation mittauskulttuuria. (Hemilä et al. 2016, 11) Palveluiden laadun näkökul-

masta mittareiden valinnassa on huomioitava asiakaspalvelun laatu sekä palveluntuottajan että 

asiakkaan näkökulmista. Lisäksi analysoitava, miten näkemykset eroavat tai tukevat toisiaan. 

On myös määriteltävä, mitkä ovat keskeiset arvoelementit, joita tulisi mitata ja miten. Asiak-

kaan kanssa yhdessä mitattavia asioita ei kannata kuitenkaan valita montaa, jotta mittaamisen 

hyödyllisyys säilyy. (Jääskeläinen et al. 2013, 32)  

 

Asiakasarvoa voidaan mitata useiden mittareiden avulla. Hemilä et al. jakaa mittarit palveluta-

son, asiakastyytyväisyyden ja toimitusketjun suorituskyvyn mukaan. Palvelutason mittareita 

ovat esimerkiksi ajallaan toimitettujen tuotteiden määrä, ja näillä on suora yhteys toimitusket-

jun kustannuksiin ja suorituskykyyn. Asiakastyytyväisyyttä puolestaan mitataan usein erilais-

ten kyselyjen ja asiakasuskollisuuden avulla. Niitä käytetään henkilöstön suorituskyvyn mittaa-

miseen ja antamaan palautetta palveluparannusten toteuttamiseksi (Hemilä et al. 2016, 11). Kun 

asiakasarvoon liittyvät tietotarpeet on tunnistettu, voidaan analysoinnin perusteella valita kes-

keisimmät mittarit ja suunnitella niiden käyttöönotto. Mittareiden valinnan jälkeen määritellään 

niiden käyttöperiaatteet ja raportointitavat. Keskeisiä asioita ovat kerättävän tiedon lähde, tie-

don keräämisen vastuut, tiedon hyödyntäjät, tiedon jakaminen ja mittaustiedon esitystapa (Jääs-

keläinen et al. 2013, 32). 

 

Asiakkaaseen liittyvä mittaaminen on luonteeltaan moniulotteista, ja siinä käytettävät mittarit 

voivat palvella erilaisia tarpeita. Mitattua tietoa voidaan käyttää esimerkiksi palveluiden kehit-

tämiseen, tuottavuuden parantamiseen ja hinnoittelun määrittämiseen (Lönnqvist et al. 2010). 

Taulukossa 2 on esitetty Jääskeläisen et al. laatimia vinkkejä mittausinformaation soveltami-

seen. 
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Taulukko 2. Asiakkaaseen liittyvän mittausinformaation soveltamisalueita ja vinkkejä sovelta-

miseen (Jääskeläinen et al. 2013, 16) 

Mittausinformaation sovellusalue Vinkkejä soveltamiseen 

Palveluiden hinnoittelu Määritä hinnat asiakaskohtaisten kustannusten perusteella.  

Käytä asiakasarvoa kuvaavaa mittausinformaatiota hin-

noitteluperusteena. 

Palvelutuotoksen kehittäminen Selvitä, mikä on asiakkaalle arvokasta.  

Panosta palveluihin, joilla on suurin kysyntä tai suurin ta-

loudellinen tai yhteiskunnallinen merkitys.  

Muokkaa palveluita asiakkaan tarpeita vastaavaksi, lansee-

raa uusia palveluita. 

Palveluprosessin kehittäminen Selvitä, miten asiakasarvo toteutuu, mukauta toimintaa tar-

vittaessa.  

Seuraa ja vaadi asiakkaan panostusta.  

Seuraa kysyntää ja resursoi asianmukaisesti. 

Palveluiden markkinointi Käytä asiakasarvosta kertovaa informaatiota viestinnässä 

asiakkaille.  

Osoita palveluiden hyöty sidosryhmille (esim. poliittiset 

päättäjät ja veronmaksajat). 

 

Asiakasarvon tunnistaminen ja mittaaminen ovat entistä merkityksellisempiä digitalisoituvassa 

ympäristössä, koska aineettomien arvojen merkitys korostuu. Digitaaliset ratkaisut syntyvät uu-

denlaisissa ekosysteemeissä yli maantieteellisten rajojen, joten asiakasarvon kehittäminen vaa-

tii yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Uusia mahdollisuuksia syntyy, kun alustatoimijat hyö-

dyntävät, välittävät ja kaupallistavat dataa, ja näin uudet ratkaisut voivat parhaimmillaan yhdis-

tää digitaalisen ja fyysisen saumattomaksi palvelukokemukseksi. (Andersson et. al., 2017, 5) 

Julkisissa palveluissa pyritään hillitsemään kustannusten kasvua tekemällä samat palvelut en-

tistä kustannustehokkaammin ja hyödyntämällä yhteisluomista, eli asiakas on aina jotenkin mu-

kana palvelun tuotantoprosessissa. (Castren et al. 2013)  
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5 ASIAKASARVO DIGIHOITOPOLKUJEN KEHITTÄMISESSÄ JA  

ELINKAARENHALLINNASSA 

 

Tässä luvussa tarkastellaan Terveyskylä.fi -palvelun digihoitopolkujen asiakasarvoa, sen muo-

dostumista, arvolupausta sekä niissä hyödynnettäviä palvelumuotoilun menetelmiä. Tavoit-

teena on luoda kehittämisehdotuksia asiakasarvontuotosta ja hyödynnettävissä olevista palve-

lumuotoilun menetelmistä nykyisen digihoitopolkujen kehittämismallin eri vaiheisiin. Kehittä-

misehdotukset luovat perusteet sille, että uusia digihoitopolkuja kehitetään asiakasarvontuotta-

misen lähtökohdista. 

 

5.1 Terveyskylä.fi -palvelu ja digihoitopolkujen kehittämisen malli 

 

Terveyskylä.fi -palvelu tuotettiin Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa. Terveyskylä on sähköinen 

palvelu, joka tuo erikoistason terveydenhuollon palveluja kaikkien ulottuville. Tavoitteena on 

lisätä kansalaisten tasa-arvoa ja parantaa palveluiden saatavuutta. Sähköiset Terveyskylän pal-

velut täydentävät ja tarjoavat vaihtoehtoja perinteiselle sairaalahoidolle. Terveyskylän palvelut 

koostuvat kuvan 11 mukaisesta kolmesta eri kokonaisuudesta.  

 

 

 Kuva 11. Terveyskylän palvelut (Terveyskylä.fi) 

 

Terveyskylä.fi on avoin sivusto, joka sisältää 33 eri teeman ympärille rakennettua virtuaalista 

taloa, ja ne ovat maksutta kansalaisten käytössä. Lisäksi palveluvalikoimaan kuuluvat erilaiset 

chatit, chatbotit ja oirenavigaattorit. Omapolku on terveyden- ja sosiaalihuollon digitaalinen 

palvelukanava, joka sisältää digihoitopolkuja, etävastaanottoja sekä kaikille avoimia omahoito-
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ohjelmia. Digihoitopolut sisältävät esimerkiksi potilasohjeita, kuvia, videoita, erilaisia tehtäviä 

ja kyselyjä, sekä mahdollisuuden seurata omia terveysarvojaan. Palvelu täydentää perinteistä 

sairaanhoitoa sekä vastaanottokäyntejä. Asiakas voi käyttää hänelle avattuja digihoitopolkuja 

Omapolku-verkkopalvelussa. TerveyskyläPRO on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille 

suunnattu palveluportaali, joka täydentää ammattilaisten osaamista. (Terveyskyla.fi) 

 

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen kokemukset nostivat esille jatkokehittämisessä huomioitavia 

asioita. Tähän diplomityöhön perusteita antaa seuraava: 

 

”Soten digitalisaatioloikka onnistuu vain moniammatillisen kehittämisverkoston avulla. Sosi-

aali- ja terveydenhuoltoalan eri tason ammattilaisten lisäksi kehittämishankkeista tarvitaan 

asiakkaiden edustajien osallistamista kautta koko kehityssyklin, sekä palvelumuotoilun, tutki-

joiden, ICT-asiantuntijoiden, teknologia- ja tietoanalytiikan osaajien yhteistyöskentelyn kette-

rää johtamista.” (Arvonen et al. 2019) 

 

Jatkokehittämisessä nostetaan esille asiakkaiden edustajien osallistaminen kehittämistyöhön, 

eli arvontuotto asiakkaalle on hyvä ottaa vahvemmin mukaan digihoitopolkujen kehittämiseen. 

Lisäksi esiin tuodaan palvelumuotoilu digihoitopolkujen kehittämistyössä. Palvelumuotoilun 

lähtökohtana on asiakasarvon edistäminen, jossa palvelun käyttäjät tuodaan keskiöön.  

 

Palvelumuotoilu tarkoittaa Ojala et al. (2014, 38) mukaan muotoilun prosessien ja menetelmien 

soveltamista palvelun kehittämisessä, jonka käytännön toteutukseen liittyy käyttäjäkeskeisyyttä 

sekä kokemuksellisuutta korostava ajattelu- ja toteutusmalli. Heidän mukaansa tavoitteena 

käyttäjän kannalta on luoda helppokäyttöisiä, hyödyllisiä ja haluttavia palvelukokemuksia. Ja 

palveluorganisaation näkökulmasta vaikuttavia, tehokkaita, kannattavia ja erottuvia palvelu-

konsepteja. Palvelumuotoilu tarjoaa menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla voidaan konkreti-

soida ja testata palvelukonsepteja. Eri sidosryhmien aktiivinen osallistaminen kehittämistyöhön 

on tärkeä palvelumuotoilun ominaispiirre.  

 

Jatkokehittämisehdotuksessa nostetaan esille myös moniammatillisuus. Tätä ajatusta voidaan 

laajentaa ekosysteemiajatteluksi, jolloin arvo asiakkaalle muodostuu koko ekosysteemistä yk-
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sittäisen digihoitopolun sijaan. Digitaalisuus mahdollistaa eri toimijoiden palveluiden yhdistä-

misen helpommin kuin analogisessa maailmassa, ja tästä syystä ekosysteemeitä hyödynnetään 

digitalisaatiossa laajasti. Nykyisin tietojärjestelmien kehittämistyössä arvoajattelu on voimak-

kaasti korvaamassa tuotelähtöistä kehittämistyötä.  

 

Terveyskylän digihoitopolkujen kehittämiseen on laadittu kuvan 12 mukainen viisivaiheinen 

malli. Malli koostuu selvitys-, määrittely-, sisältö-, käyttöönotto- ja ylläpitovaiheista. Mallissa 

on kuvattu jo kattavasti varsinaisen palvelun eli konkreettisen digihoitopolun kehittäminen. Li-

säksi malli sisältää siihen tuotettavan dokumentaation mallit. Kehittämisen mallia voidaan jat-

kokehittää asiakaslähtöisempään suuntaan Virtuaalihanke 2.0 kehittämisehdotusten perusteella, 

jolloin malliin voidaan tuoda mukaan arvoajattelu.  

 

 

Kuva 12. Digihoitopolun kehittämisen malli 

 

5.2 Digihoitopolkujen asiakasarvo 

 

Teoriatarkastelun perusteella asiakasarvo käsitetään osana asiakaskokemusta, ja se on asiak-

kaan näkemys organisaation luomasta arvosta. Asiakasarvo syntyy asiakkaan kokemien uhraus-

ten ja hyötyjen suhteesta, eli asiakas vertaa uhrausten määrää saavutettuihin hyötyihin. Mikäli 

asiakas kokee hyötyjen olevan suuremmat kuin uhraukset, tuottaa palvelu arvoa. Terminologi-

assa asiakasarvo voi sekoittua asiakastyytyväisyyteen tai asiakaskokemukseen. Asiakastyyty-

väisyys koskee yleensä yksittäistä palvelua tai tuotetta. Asiakaskokemus taas muodostuu jopa 

ennen palvelun hyödyntämistä, ja se koskee mielikuvaa palveluntuottajasta kokonaisuudessaan.  
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Terveydenhuollossa käytetään myös termejä asiakaslähtöisyys ja asiakasosallisuus. Asiakas-

lähtöisyyden Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL 2020) määrittelee organisaatioiden tai 

työntekijöiden toimintatapaan liittyväksi käsitteeksi. Asiakasosallisuuden käsitteellä kuvataan 

asiakkaan aitoa osallistumista, hänen kokemustensa ja asiantuntemuksensa huomioimista osana 

palvelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia.  

 

Asiakkaan kokeman arvon tulisi olla palveluiden kehittämisen lähtökohta. Asiakkaat voivat ha-

luta hankkia palvelun joko sähköisesti, henkilökohtaisesti tai näiden yhdistelmänä, jolloin pu-

hutaan monikanavamalleista ja -ratkaisuista. Digihoitopolut ovat tyypillisesti osa asiakkaan 

palvelukokokonaisuutta, ja ne täydentävät tai korvaavat perinteistä vastaanotolla tuotettavaa 

palvelua. Asiakasarvon määrittelyyn digihoitopoluilla ei ole yksiselitteistä mallia, koska asiak-

kaan kokemia hyötyjä ja uhrauksia voidaan tarkastella useiden osa-alueiden tai ulottuvuuksien 

kautta.  

 

Teoriatarkastelussa kirjallisuudesta löytyi eri kategorioihin luokiteltuja malleja arvoulottu-

vuuksien tarkasteluun. Neljän arvoulottuvuuden malli vaikutti olevan yleisin. Neljän luokitte-

lun malli antaa kattavamman tarkastelun kuin perinteinen kustannus- ja ratkaisukeskeinen 

malli. Malli auttaa myös mittaamisen ja mittareiden suunnittelussa, ja se ottaa huomioon ter-

veydenhuollon erityisominaisuudet. Virtuaalihanke 2.0 päättymisen jälkeen on tehty kustan-

nushyötyihin liittyvää laskentaa digihoitopolkujen osalta. Lisäämällä tarkasteluun taloudellisen 

ja toiminnalliseen ulottuvuuden lisäksi emotionaalisen ja symbolisen näkökulman, voidaan tar-

kastella asiakkaan kokemusta palveluista niin kohtaamisen yhteydessä kuin sen ulkopuolella-

kin. Emotionaalinen arvo syntyy tunneperusteisesti, ja se voi ilmetä esimerkiksi miellyttäväm-

pänä asiakaskokemuksena ja asiakassuhteen hoitona. Symbolinen arvo puolestaan korostaa asi-

akkaalle tärkeitä merkityksiä, esimerkiksi organisaation herättämissä mielikuvissa. Monesti 

asiakas jakaa kokemuksensa palvelusta ja palveluntuottajasta eteenpäin.   

 

Tässä työssä tarkasteluun otetaan neljän arvoulottuvuuden malli eli taloudellinen arvo, emotio-

naalinen arvo, funktionaalinen arvo ja symbolinen arvo. Malli voidaan tiivistää digihoitopolku-

jen arvoulottuvuuksien ja -elementtien osalta kuvan 13 esittämällä tavalla.  
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Kuva 13. Digihoitopolkujen arvoulottuvuudet ja -elementit 

 

Digihoitopolkujen kehittäminen asiakasarvon näkökulmasta vaatii edellä mainitut neljä arvou-

lottuvuutta. On analysoitava, mitä hyötyjä ja uhrauksia asiakkaalle ollaan missäkin yhteydessä 

tuottamassa. Taulukossa 3 on koostettu neljän arvoulottuvuuden ja niiden asiakkaille tuotta-

mien arvoelementtien näkökulmia, joiden voidaan katsoa digihoitopoluilla olevan keskeisiä 

teoriatarkastelun perusteella. Kehittämistyössä on määriteltävä arvontuoton näkökulmasta ke-

hitettävän digihoitopolun tarkoitus, tavoitteet ja asiakasarvon ulottuvuuksien arvoelementit. 
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Taulukko 3. Arvoulottuvuudet ja asiakkaille tuotettu arvo digihoitopoluilla 

Arvoulottuvuus Arvo asiakkaalle 

Taloudellinen Pyritään pienentämään asiakkaan taloudellista uhrausta 

- kustannusten säästyminen (esim. matkakulut, pysäköinti) 

- maksut edullisempia digitaalisessa palvelussa (esim. etävas-

taanotto) 

- hoidon tai palvelun laatu 

Toiminnallinen Asiakkaan näkökulmasta käytännöllinen ratkaisu, joka ilmenee 

parempana hoitoratkaisuna ja asiointikokemuksena 

- vaivattomuus ja helppous 

- parempi laatu 

- ajan ja vaivan säästö 

- palveluprosessin toimivuus 

Emotionaalinen Asiakkaan kokemus- ja tunneperäiset tarpeet 

- tunneperusteisesti miellyttävämpi asiakas-/käyttäjäkokemus  

- miellyttävämpi, stressittömämpi asiointikokemus ja asiakkuu-

denhoito 

Symbolinen Asiakkaiden itsensä toteuttamiseen liittyvät tarpeet 

- organisaation tai palveluntuottajan herättämät mielikuvat 

- yhteenkuuluvuuden tunne 

 

Jalonen et al. (2011, 111) ottivat esille, että asiakasarvon muodostukseen terveydenhuollossa 

vaikuttavat erityisen paljon aiemmat palvelukokemukset sekä asiakkaan tilanteen kokonaishal-

linta, jotka eivät vielä toteudu optimaalisesti. Digihoitopolkujen kehittämisessä tulee kiinnittää 

huomiota asiakkaiden kokonaispalveluprosessin sujuvuuteen ja rajapintoihin muihin hoitopro-

sessin osiin. Arvoa asiakkaalle tulee tuottaa kokonaisprosessissa, eikä digihoitopolkuja voi ke-

hittää huomioimatta rajapintoja muihin hoitomuotoihin.  

 

Digihoitopolkujen kehittämisen vastuu on asiakkaalle palvelua tuottavalla yksiköllä ja sen hen-

kilöstöllä. Olennaista on, että kaikissa palvelun kehittämisen vaiheissa ovat mukana asiakkaat 

ja henkilöstö. Näiden lisäksi voidaan hyödyntää myös muita asiantuntijoita ja sidosryhmiä, esi-

merkiksi teknisestä kehittämisestä vastaavat tahot. Myös aiempaa tutkimusta kannattaa hyö-

dyntää kehittämistyössä. 
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5.3 Selvitys- ja määrittelyvaiheet asiakasarvon näkökulmasta 

 

PPSHP:n uusin strategia on määritelty vuonna 2020. Se sisältää tavoitteet digitaalisten palve-

luiden osalta. Palvelujen kehittämisessä keskitytään asiakaslähtöisyyteen. Kaiken kehittämisen 

tulisi palvella organisaation tavoitetta, ja kehittämiskeinojen perustua organisaation arvoihin ja 

strategisiin linjauksiin (sotenavigaattori.fi). Palvelujen kehittäminen tapahtuu yhdessä asiakkai-

den kanssa, jotta saavutetaan asiakkaille arvoa tuottavat palvelut. Virtuaalisairaala 2.0 -hank-

keen loppuraportissa nostettiin esille asiakkaiden edustajien osallistaminen kehittämistyöhön, 

joka tukee arvontuoton lähtökohdaksi ottavaa digihoitopolkujen kehittämistyötä.  

 

Nykyisessä kehittämisen mallissa selvitysvaiheessa on alustava ajatus kohderyhmästä ja toi-

minnan parantamisesta. Selvitysvaiheessa laaditaan nykytilan ja tavoitetilan kuvaus. Määritte-

lyvaiheen tarkoituksena on kuvata tarkemman tarpeen määrittely (toiminnallinen ja tekninen).  

 

Selvitysvaihetta käynnistettäessä tulee olla selkeä näkemys, miksi digihoitopolkua lähdetään 

rakentamaan. Sen tulee perustua asiakasarvon luomiselle ja on tuettava asiakkaan kokonaishoi-

toprosessia. Seuraavat kysymykset tulisi esittää selvitysvaiheessa asiakasarvon näkökulmasta: 

- Mitä asiakas haluaa saavuttaa uuden digihoitopolun avulla? 

- Mitä asiakas saa uudelta digihoitopolulta, eli soveltuuko se hänen tarpeisiinsa? 

- Kuinka luotettavasti asiakas saa palvelun ja millä kriteereillä? Eli onko uusi digihoito-

polku toimintavarma ja luotettava potilaan hoidossa? 

- Miten ja millaisilla mittareilla palvelun aktiviteetteja ja toimintavarmuutta voidaan seu-

rata? 

- Mitä kustannuksia uudella digihoitopolulla on tarkoituksena poistaa tai vähentää? 

- Miten digihoitopolun palvelun riskienhallinta toteutetaan? 

 

Asiakasarvon määrittäjänä toimii digihoitopolun asiakas, ei digihoitopolkua laativa yksikkö. 

Siksi on ymmärrettävä paremmin, miten asiakkaat kokevat tuotettavan palvelun ja sen hyödyt. 

Arvoa tuottavan asiointikokemuksen suunnittelu vaatii Kuuselan et al. (2002, 14) mukaan asi-

akkaan tuntemista, kuuntelemista, sekä tiedostettujen ja tiedostamattomien tarpeiden ymmärtä-

mistä. Heidän mukaansa tässä on mahdollista hyödyntää myös asiakasrekistereitä ja palautejär-

jestelmiä. Asiakastarpeiden tunnistamiseen vaaditaan tutkimusta ja asiakaspalautetta, joita tulee 
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hyödyntää digihoitopolkujen kehittämisessä. Eri lähteistä saatava informaatio on kyettävä yh-

distämään selkeiksi tuloksiksi, joiden pohjalta johtopäätöksiä voidaan tehdä sekä ymmärtää eri-

laisten hyötyjen ja uhrausten välinen tärkeysjärjestys (Kuusela et al. 2002, 14). Asiakkaan 

kuuntelemista voidaan toteuttaa muun muassa asiakashaastatteluilla ja -kyselyillä, havainnoilla, 

mahdollisesti sosiaalisesta mediasta sekä hoitohenkilöstöltä tulevasta palautteesta. 

 

Selvitys- ja määrittelyvaiheissa asiakasarvo voidaan ottaa huomioon lisäämällä prosessiin seu-

raavat palvelumuotoilun komponentit: 

- kuvaus asiakasprofiilista  

- arvolupaus 

- palvelupolun kuvaus kehitettävästä digihoitopolusta.  

 

Asiakasymmärrystä voidaan muodostaa rakentamalla asiakasprofiileja. Asiakasprofiilit ovat 

Ojasalo et al. (2018) mukaan kerättyyn tietoon pohjautuvia fiktiivisiä henkilökuvia, jotka konk-

reettisella tasolla kuvaavat asiakkaiden käyttäytymismallia, motiiveja, tarpeita, elämäntilanteita 

jne. Profiilissa kuvitteellisesta asiakkaasta tehdään visuaalinen kuvaus, jossa hänelle annetaan 

nimi, ikä, kasvot (piirros tai valokuva), tyypillinen sanonta sitaateissa (eli motto, joka kuvaa 

arvomaailmaa tai elämäntilannetta), taustatiedot, käyttäytymismalli ja toiminnan motiivit. Li-

säksi muut asiat, jotka auttavat ymmärtämään asiakkaan arvonmuodostusta.  

 

Asiakasprofiilit auttavat palvelun kehittämistä ja ideointia asiakkaan näkökulmasta. Keski-

verto- tai tavoiteasiakkaan lisäksi profiilit on hyvä luoda myös parista erilaisesta epätyypilli-

sestä eli ”ääriasiakkaasta”, koska se auttaa ottamaan huomioon erilaisia näkökulmia ja vaihto-

ehtoja kehittämistyössä. Lisäksi voidaan laatia ennakointitiedon pohjalta tulevaisuuden asia-

kasprofiileja (future persoona) (Ojasalo et al. 2018, 77). Kuvassa 14 on yksi esimerkkimalli 

asiakasprofiilista. 
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Kuva 14. Asiakasprofiili (sotenavigaattori.fi) 

 

Selvitysvaiheessa on hyvä laatia alustava digihoitopolun arvolupaus. Arvolupauksessa katso-

taan asiakkaan puolelta, millä tavalla digihoitopolku voi tyydyttää hänen tarpeensa tai tuoda 

ratkaisun ongelmaan. Eli mitä arvoa digihoitopolku tuottaa asiakkaalle. Ilman hyvää arvolu-

pausta on vaikeaa arvioida, miksi asiakkaat valitsisivat uuden digihoitopolun käyttöönsä. Kai-

ken mitä organisaatio tekee, on liityttävä suoraan tai epäsuorasti asiakkaalle tuotettavaan ar-

voon. Arvolupausten tunnistaminen lähtee liikkeelle tunnistamalla ensin asiakasarvon avainte-

kijät. Jokinen et al. mallin mukaan (2019) ensin kuvataan asiakkaalle keskeisin motivaattori eli 

taloudellinen, toiminnallinen, emotionaalinen tai symbolinen arvo. Palvelun kehittämisessä tu-

lee huomioida kaikki neljä arvoulottuvuutta. Palvelun tulee vastata asiakkaan tarpeisiin ja sopia 

hänen arvoihinsa. Myös henkilökunnan on oltava ammattitaitoista ja palvelun hinnan asiak-

kaalle sopiva. Sote -alan palveluiden kilpailutus on perinteisesti painottanut taloutta ja toimin-

nallisuutta, mutta emotionaalinen ja symbolinen arvo ovat hyvin merkityksellisiä (sotenavigaat-

tori.fi).  

 

Rintamäki et al. mallin mukaan digihoitopolun arvolupauksen laadinnassa olisi selvitysvai-

heessa seuraavat toiminnallisuudet:  
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1. Tunnistetaan kehitettävän digihoitopolun asiakkaan arvon keskeiset ulottuvuudet: ta-

loudellinen, toiminnallinen, emotionaalinen ja symbolinen. 

2. Luodaan ehdotus digihoitopolun arvolupaukseksi. 

3. Arvioidaan arvolupauksen kykyä luoda etua asiakkaalle. (Rintamäki et al. 2007) 

 

Arvolupauksen alustavan tunnistamisen jälkeen määrittelyvaiheessa arvolupausta tarkennetaan 

tarpeen mukaan. Asiakasarvokartan laatimisessa digihoitopoluilla voidaan hyödyntää kappa-

leessa 2.3 kuvattua Osterwalder et al. laatimaa mallia. Business Model Canvas -työkalua voi-

daan käyttää arvolupauksen kuvaamiseen digihoitopolulla, mikäli halutaan laajempaa kuvausta 

liiketoiminnan näkökulmasta. Business Model Canvas -työkalu ja sen täyttäminen on kuvattu 

kappaleessa 3.2. 

 

Digihoitopolkujen selvitys- ja määrittelyvaiheissa asiakaslähtöisen palvelusuunnittelun tulisi 

perustua asiakkaiden motiivien ja käyttötilanteiden ymmärtämiseen. Tähän voidaan käyttää 

kappaleessa 3.2 kuvattua Service Blueprint -kaaviota, ja hyödyntää sitä toiminnallisessa mää-

rittelyssä. Menetelmä kuvaa palveluprosessin osatekijöineen ja niiden väliset yhteydet. Lisäksi 

se antaa pohjan palvelun eri osa-alueiden kustannusten, tuottojen ja tarvittavien pääomainves-

tointien arviointiin, sekä auttaa ulkoisessa ja sisäisessä markkinoinnissa (Ojasalo et al. 2018). 

Ojasalo et al. mukaan Service Blueprint korostaa asiakkaan roolia prosessissa, ja heidän mu-

kaansa tämä erityisominaisuus tekee siitä erityisen käyttökelpoisen palvelun kehittämisen työ-

kalun. Service Blueprintissä työntekijöillä on mahdollisuus nähdä työtehtäviensä liittyminen 

laajempaan kokonaisuuteen. Lisäksi se auttaa näkemään palveluprosessin kriittisiä ja heikkoja 

kohtia, jotka todennäköisesti kaipaavat jatkuvaa kehittämistä ja tarkkailua (Ojasalo et al. 2018, 

182). Mallissa on vuorovaikutuksen ja näkyvyyden rajapinnat. Digihoitopolkujen kehittämi-

sessä Service Blueprint antaa vastauksia seuraaviin Ojalan et al. (2018) laatimiin kysymyksiin: 

- Millainen palveluprosessi on asiakkaan näkökulmasta? 

- Onko asiakas mukana palvelun tuottamisessa? 

- Kuka on asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa ja kuinka usein?   

- Mitä ovat palvelun fyysiset osat asiakkaan näkökulmasta? 

- Onko prosessissa virhekohtia tai pullonkauloja, ja miten prosessin tehokkuutta sekä vai-

kuttavuutta voitaisiin kehittää?  



55 

 

   

 

Service Blueprintin tekeminen koostuu kuudesta eri vaiheesta. Ensimmäisenä määritellään ja 

identifioidaan palveluprosessi, josta Service Blueprint tehdään. Seuraavaksi määritellään asia-

kassegmentti eli palvelun käyttäjät. Tämän jälkeen kuvataan palvelu asiakkaan näkökulmasta 

sekä työntekijöiden toiminta. Työntekijöiden toiminnan osalta kuvataan asiakkaalle näkyvät ja 

näkymättömät toimet, sekä mahdolliset tekniikan välityksellä tehtävät toimet. Lopuksi tukitoi-

minnot ja fyysiset osat lisätään jokaiselle asiakkaan toiminnan askeleelle. (Innokyla.fi) 

 

Palvelupolun laatiminen on yksi palvelumuotoilun menetelmä. Sen avulla on mahdollista ym-

märtää digihoitopolkujen asiakkaiden odotuksia ja tuntemuksia. Palvelupolku on visuaalinen 

kuvaus palveluprosessista ja se myös kertoo, mikä on asiakkaan tyytyväisyys prosessin eri vai-

heissa. Siinä kuvataan, miten asiakas ajallisesti kulkee palvelussa, ja kokee palvelun vaihe vai-

heelta (sotenavigaattori.fi). Polun vaiheista käytetään nimitystä esi-, ydin- ja jälkipalvelu tai 

toisella tavalla kuvattuna: ennen palvelua, palvelun aikana ja palvelun jälkeen. Ydinpalveluvai-

heessa, eli palvelun aikana, asiakkaalle muodostuu arvo. Palvelun vaiheita sisältöineen voidaan 

kuvata esimerkiksi kuvan 15 mukaisesti. Kuvaus mahdollistaa digihoitopolkujen kehittäjiä ym-

märtämään asiakkaan näkökulmasta paremmin tekijöitä, jotka vaikuttavat palveluprosessin on-

nistumiseen.  

 

 

Kuva 15. Palvelupolku (digi.hel.fi) 

 

Digihoitopolun mallissa määrittelyvaihe sisältää jo riskianalyysin ja kustannushyötylaskelman. 

Mittareiden osalta on kuvattu toiminnan muutoksen mittareiden tunnistaminen. Asiakasarvoon 

liittyvät mittaristot tulisi lisätä tähän kokonaisuuteen. Asiakkaiden osallistaminen on merkitty 

vasta määrittelyvaiheeseen, mutta asiakaslähtöinen kehittäminen vaatii tämän ottamisen jo sel-

vitysvaiheeseen, koska arvontuotto on palveluiden kehittämisen perusta.  
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Selvitys- ja määrittelyvaiheiden tuloksena asiakasarvon näkökulmasta tulee olla selkeät ku-

vaukset kehitettävän digihoitopolun tavoitteista, tuotettavasta arvosta, asiakasprofiileista, pal-

veluprosessista ja arvolupauksesta. Palvelun arvon määrittely perustuu asiakkailta saatuihin pa-

noksiin, PPSHP:n liiketoimintatavoitteisiin sekä viranomaisten vaatimuksiin. Kaikki selvitys- 

ja määrittelyvaiheen asiakasarvontuottoon liittyvät asiat myös dokumentoidaan. Edellä maini-

tut kuvaukset ja tavoitteet luovat mitattavissa olevia laatu- ja suorituskykyindikaattoreita asia-

kasarvon mittaamiseen. 

 

5.4 Sisältö-, käyttöönotto- ja ylläpitovaiheet asiakasarvon näkökulmasta 

 

Sisältövaihe sisältää digihoitopolun käsikirjoituksen ja sisällönsyötön järjestelmään. Käyttöön-

ottovaihe digihoitopolun tarkistamisen, testaamisen ja potilaspilotin käynnistämisen. Näissä ke-

hittämisprosessien vaiheissa tulee olla kaikki asiakasarvoon liittyvät toiminnot ja prosessit vii-

meistään kuvattuna, jotta varsinainen digihoitopolun tekninen toteutus voidaan aloittaa. Lisäksi 

tulee huomioida jatkuvan kehittämisen periaate, eli aiemmissa vaiheissa laadittuja asiakasar-

voon liittyviä komponentteja tulee tarkastella kriittisesti, ja tarpeen mukaan kehittää ennen 

käyttöönottoa. Ennen virallista käyttöönottoa voidaan toteuttaa pilotointivaihe. Pilotoinnissa 

palvelua testataan asiakkaiden kanssa aidossa palveluympäristössä sovittavan ajanjakson ajan. 

Pilotoinnin tuomia tuloksia analysoidaan ja raportoidaan, sekä lisäksi voidaan tehdä erilaisia 

kyselyitä ja haastatteluita, jotta kehitettävää digihoitopolun arvontuottoa voidaan parantaa pi-

lotin kokemusten perusteella ennen käyttöönottoa. 

 

Terveyskylän digihoitopoluista on tehty tutkimusta käyttöönoton osalta. Kujala et al. (2020) 

ottavat tutkimuksessa esille tiedostamisen siitä, että käyttöönotto vie aikaa ja resursseja, joten 

se tulee suunnitella ja resursoida huolella. Kujala et al. on tutkimuksessaan todennut myös, että 

terveydenhuollon sähköisten palveluiden käyttöönoton suunnitteluun on osallistuttava tervey-

denhuollon, tietotekniikan ja käytettävyyden asiantuntijoita. Potilaiden osallistuminen koetaan 

Kujalan et al. mukaan vaikeaksi, mutta se on tärkeää arvontuoton näkökulmasta. He ottavat 

esille myös tiedottamisen, koska palveluista ja niihin liittyvistä muutoksista tulisi tiedottaa jat-

kuvasti. Kujala et al. toteaa myös, että ammattilaisille pitää tarjota riittävästi koulutusta palve-

luiden käyttöön. Terveydenhuollon henkilöstön ymmärrystä asiakasarvosta voidaan parantaa 
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ottamalla heidät mukaan digihoitopolkujen kehittämistyöhön ja kouluttamalla arvontuoton tär-

keyttä. Myös tärkein, eli potilaan osallistaminen digihoitopolkujen kehittämiseen, auttaa hen-

kilöstöä ymmärtämään asiakkaan tarpeita ja palvelusta saatavia hyötyjä.  

 

Ylläpitovaiheessa kehitetyn ja hyväksytyn digihoitopolun käyttö laajennetaan suunnitelmalli-

sesti. Nykymallissa sisällön ja toiminnan jatkuva parantaminen on merkitty vuosittaiseksi tar-

kasteluksi. Asiakasarvon näkökulmasta sen tulee olla toimintaa, joka reagoi digihoitopolkujen 

käytössä tapahtuviin muutoksiin proaktiivisesti ja parannuksia tehdään säännöllisesti. Ylläpito-

vaiheessa tarkastellaan laadittua arvolupausta, jotta voidaan todentaa sen toteutuminen. Jatkuva 

parantaminen kehittää organisaation kyvykkyyksiä ja palveluja vastaamaan liiketoiminnan 

muuttuvia tarpeita. Tyypillisiä työkaluja jatkuvaan kehittämiseen ovat KPI-mittarit, SWOT-

analyysi, balanced scorecard ja arvovirtakartoitus (sotenavigaattori.fi). Jatkuvan kehittämisen 

elinkaaressa asiakasymmärrys kasvaa, ja sen hankinnassa voidaan hyödyntää palvelun arvioin-

nin menetelmiä. Näitä ovat kyselyt, haastattelut, luotaimet, havainnointi ja lokitietojen seuranta 

(sotenavigaattori.fi). Lisäksi on tärkeää seurata erilaisia signaaleja esimerkiksi yhteiskunnallis-

ten asioiden osalta sekä teknologian kehittymistä. Jatkuva lokitietojen seuranta antaa tarkkaa 

tietoa asiakkaiden digihoitopolkujen käytöstä (palveluun käytetty aika jne.). Jatkokehittämi-

sessä voidaan hyödyntää jo laadittuja palvelumuotoilun keinoilla kuvattuja asiakasarvon palve-

luprosesseja, ja tehdä näistä parannettuja malleja asiakaskokemusten ja arvioinnin perusteella.  

 

5.5 Muut jatkokehittämisehdotukset  

 

Digihoitopolkujen kehittämismallin jatkokehittäminen ei sisältynyt tämän diplomityön toimek-

siantoon. Mikäli mallia halutaan kehittää, siinä voidaan hyödyntää esimerkiksi kuvan 16 mu-

kaista Tuulaniemen (2011, 126) laatimaa palvelumuotoiluprosessin menetelmää. Se on yleinen 

malli, jota voidaan soveltaa digihoitopolkujen kehittämisprosessin jatkokehittämisessä. Tuula-

niemen esittelemä prosessi kuvaa palvelumuotoilun toimintarungon eli kehittämisen kokonais-

kuvan.  
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Kuva 16. Palvelumuotoiluprosessi (mukaillen Tuulaniemi 2011, 126) 

 

Määrittelyvaihe kuvaa tavoitteet ja ongelman, jota ollaan ratkaisemassa. Tutkimusvaiheessa ra-

kennetaan yhteinen ymmärrys kehittämiskohteesta, toimintaympäristöstä, resursseista ja käyt-

täjätarpeista. Tässä hyödynnetään haastatteluita, keskusteluita ja asiakastutkimuksia sekä tar-

kennetaan palveluntuottajan strategiset tavoitteet. Suunnitteluvaiheessa ideoidaan ja konseptoi-

daan vaihtoehtoisia ratkaisuja suunnitteluhaasteeseen, testataan niitä asiakkaiden kanssa sekä 

määritellään palvelun tuottamiseen mittarit. Tuotantovaiheessa suunnitellaan palvelun tuotta-

minen ja palvelu viedään markkinoille, jotta asiakkaat voivat testata ja kehittää sitä. Arviointi-

vaiheessa kehitysprosessin onnistumista arvioidaan mittaamalla ja tehdään hienosäätöä koke-

musten perusteella. (Tuulaniemi 2011, 128) 
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6 ASIAKASARVON MITTAAMINEN DIGIHOITOPOLUILLA 

 

Tämä luku käsittelee asiakasarvon mittaamista digihoitopoluilla. Tavoitteena on tarkastella mit-

taamisen tavoitteita, mittausprosessia, mittareita, mittausmenetelmiä siten, että digihoitopolku-

jen kehittäjät voivat hyödyntää esitettyjä kehittämisehdotuksia asiakasarvontuoton paranta-

miseksi digihoitopoluilla. Luvun lopussa tarkastellaan myös mittaamisen haasteita.  

 

6.1 Asiakasarvon mittaamisen tavoitteet digihoitopoluilla 

 

Digihoitopolkujen asiakasarvon mittaaminen kuuluu koko sen elinkaarenhallintaan. Digitaali-

set palvelut ovat PPSHP:n strategiassa voimakkaasti esillä, jolloin niiden asiakasarvo ansaitsee 

paikan myös mittaamisessa ja seurannassa. Organisaation johtaminen ja kehittämistoiminta 

vaativat tueksi mittaristot, sekä näillä kerätyt tiedot toiminnan kehittämisen tueksi. Ilman mit-

taamista on vaikea tietää, pääseekö organisaatio asetettuihin tavoitteisiin digitaalisten palvelu-

jen osalta, toimivatko valitut ratkaisut ja tehdäänkö palvelujen avulla tavoitteiden mukaisia asi-

oita. Palveluiden kehittämistä on vaikea tehdä asiakasarvon ja asiakaskokemusten paranta-

miseksi ilman mittaamista ja mittareita. Mittaaminen tulee ulottaa asiakkaan toimintaan, ja asia-

kasarvon tavoitteiden seuraamiseksi on vakiinnutettava sopivat menetelmät. Kattavan ja oikein 

tehdyn asiakasarvon mittaamisen avulla voidaan osoittaa asiakasarvon liiketoiminnallinen vai-

kutus sekä tunnistaa kehittämiskohteet digihoitopolkujen arvontuoton osalta. Julkisten digitaa-

listen palveluiden mittaamisen tavoitteet ja ratkaisut poikkeavat yritysmaailman ratkaisuista, 

jolloin mittaamisen tarpeet, haasteet ja ratkaisut voivat olla erilaisia.  

 

Asiakasarvon käsitteen yhteydessä tarkasteltiin asiakasarvon ulottuvuuksia. Organisaatiot ovat 

perinteisesti mitanneet taloudellista ja toiminnallista arvoa, mutta mittaamiseen tulee ottaa mu-

kaan myös symbolisen ja emotionaalisen ulottuvuuksien mittaaminen. Niillä on vaikutusta or-

ganisaation liiketoimintaan. Taloudellisten mittareiden tulee kuulua organisaatiossa mittaami-

seen, koska kyse on julkisten varojen käytöstä ja julkisilla organisaatioilla on tuottavuustavoit-

teet. Taloudelliset mittarit eivät kuitenkaan kerro asiakasarvosta, eikä organisaation asiakassuh-

teiden luonteesta. Asiakasarvoa voidaan mitata Hemilä et al. (2016, 11) mukaan esimerkiksi 

palvelutason, asiakastyytyväisyyden ja toimitusketjun suorituskyvyn mittareiden avulla. 
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Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen loppuraportissa on asetettu digihoitopolkujen hyödyiksi asiak-

kaille seuraavat tavoitteet: 

- Asiakkaat voivat hyödyntää palveluita itselleen parhaiten hyvinvointia luovalla tavalla. 

- Asiakkaat löytävät tarpeisiinsa, elämäntilanteeseensa tai terveysongelmaansa sopivaa 

tietoa, neuvontaa, palveluohjausta tai itse- ja omahoitopalveluita. 

- Potilailla on mahdollisuus omahoitoon ajasta ja paikasta riippumatta. 

- Erikoislääkäritason hoitoa voidaan antaa nopeasti ja etäisyyksistä riippumatta jopa suo-

raan asiakkaan kotiin. 

- Koneälyä ja big dataa hyödyntävät eTerveyspalvelut oppivat ohjaamaan ja neuvomaan 

potilaita yhä paremmin.  

- Potilas löytää oikea-aikaisen avun nopeammin ja vähemmin askelin ja pystyy astumaan 

”palveluiden virtaan” omaan tilanteeseensa sopivalla tavalla. 

- Mobiilisovellukset toimivat arjessa terveyden edistämisen, etähoidon ja -seurannan 

sekä kuntoutuksen välineenä. Potilaalla on digitaalinen kommunikointiväylä häntä hoi-

tavien ammattilaisten kanssa. 

- Alueellinen tasa-arvo, palveluiden saatavuus sekä palveluiden esteettömyys kehittyvät. 

(Arvonen et al. 2019) 

 

Nämä asetetut hyödyt asiakkaille antavat hyvät perusteet digihoitopolkujen mittausratkaisuihin 

sekä mittareiden asettamiseen arvontuoton takaamiseksi. PPSHP:n strategiset mittarit sekä Vir-

tuaalisairaala 2.0 -hankkeen asettamat tavoitehyödyt toimivat hyvänä lähtökohtana mittausrat-

kaisujen kehittämisessä. Asiakasarvon mittaamisen perustavoitteet voidaan laatia kaikille digi-

hoitopoluille. Niiden lisäksi kullekin kehitettävälle digihoitopolulle laaditaan kyseisen sub-

stanssin osalta omat mittarit arvolupauksen lunastamista varten.  

 

Asiakasarvon mittaamisen tavoitteita ovat myös digihoitopolkujen henkilöstön motivointi pal-

veluiden käyttämisen ohjaamiseksi sekä digihoitopolkujen hyötyjen löytyminen omaan työ-

hönsä. Digihoitopolkujen mittaamisen myötä voidaan digihoitopolkujen laatua ja asiakastyyty-

väisyyttä kehittää. Mittaaminen on myös näkökulma siihen, että organisaatiossa työskennellään 

yhteisiä tavoitteita kohti palvelun asiakasarvo on keskiössä. 
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6.2 Asiakasarvon mittausprosessi ja mittarit 

 

Parviainen et al. (2017) selvityksen tuloksena oli, että sähköisen hallinnon ja digitalisaation 

tuottavuuden mittaaminen ja arviointi eivät ole vielä riittävän kehittynyttä, koska mittarit ovat 

keskittyneet seuraamaan digitalisaatioastetta. Nämäkin ovat organisaation toiminnalle tärkeitä 

seurattavia asioita, mutta keskeistä olisi mitata arvontuottoa asiakkaalle. Vielä ei ole käytössä 

vakiintunutta käytäntöä digitaalisten palveluiden asiakasarvon mittaamiseen. Julkishallinnon 

digitalisaatio voidaan Parviainen et al. mukaan jakaa julkisten palvelujen tuomiseen kansalais-

ten käyttöön digitaalisessa muodossa ja hallinnon sekä palvelujen omien prosessien kehittämi-

seen digitalisaation avulla. Tällä jaottelulla on merkitystä saavutettavissa olevien hyötyjen, to-

teutuksen mittaroinnin kannalta sekä asiakasarvon näkökulmasta. Mittaamisen merkityksestä 

on erilaisia tulkintoja. Näin ollen on tärkeää kuvata tarkasti mittaaminen ja siihen liittyvät kä-

sitteet. Vain näin selviää, mitä mittaamisella kussakin yhteydessä tarkoitetaan. (Lönnqvist et al. 

2010, 117) Digitaalisten palveluiden kehittämisessä tulee varata aikaa ja resursseja asiakasar-

von mittausprosessin sekä mittareiden kehittämiseksi. 

  

Mittaaminen voidaan määritellä Lönnqvist et al. mukaan laajaksi toiminnaksi, jolla hankitaan 

informaatioita kiinnostuksen kohteena olevan liiketoiminnan tekijästä. Mittaaminen ei ole pel-

kästään informaation tuottamisen väline. Se on myös keskeinen johtamisen väline. Mikäli mit-

taamisesta halutaan eritellä tunnuslukutyyppinen mittaaminen, käytetään myös termiä arviointi.  

Lönnqvist et al. mukaan tämä voi olla tarpeetonta, ja jopa haitallista, koska esimerkiksi asia-

kastyytyväisyyden kohdalla kyselyperusteiset mittarit ovat hyviä työkaluja. (Lönnqvist et al. 

2010, 118) 

 

Mittarilla tarkoitetaan yksittäistä tunnuslukua tai informaationkeräysinstrumenttia, joka kertoo 

kiinnostuksen kohteena olevan ilmiön tilasta. On syytä pitää erillään mittari ja mitattava ilmiö. 

Mitattavia ilmiöitä ovat esimerkiksi tuottavuus ja asiakastyytyväisyys. (Lönnqvist et al. 2010, 

118) Toiminnan tavoitteista etäiset mittarit jäävät helposti irrallisiksi. Jos niiden merkitystä toi-

minnan kehittämisessä ei ymmärretä, ja ne saattavat pahimmillaan jopa ohjata henkilöstöä ta-

voitteiden kannalta vääränlaiseen käytökseen. (Lönnqvist 2010, 122)  

 



62 

 

   

 

Mittareiden valinta kannattaa johtaa liiketoiminnan tavoitteista eli PPSHP:n strategiasta huo-

mioiden asiakasarvon näkökulma. Mittaristot valitaan olemassa olevista mittareista sekä uusia 

mittareita kehitettävän digihoitopolkujen tavoitteiden mukaan. Hyvässä mittaristossa yhdistyy 

laatu ja määrä. Mittausta tulee tehdä kaikissa asiakaspolun asiakaskontaktipisteissä, ja parantaa 

toimintaa niissä pisteissä, joissa asiakas kohdataan. Ilmarinen & Koskela (2015, 251) kuvasivat, 

että parhaimmat mittarit ovat kvantitatiivisia, faktapohjaisia, helposti ymmärrettäviä ja riittävän 

yksinkertaisia, jotta vältytään monitulkintaisuudelta sekä keskustelulta mittaustuloksen oikeel-

lisuudesta. Lisäksi tavoitemittareille määritetään päämäärän mukainen tavoitetaso sekä tavoi-

teura, joka purkaa tavoitetason välietapeiksi. Esimerkiksi missä pitää olla kolmen, kuuden tai 

kahdentoista kuukauden kuluttua. Asiakasarvon mittaamisessa voidaan käyttää esimerkiksi ar-

von nappaamisen mittareita. Näitä ovat muun muassa seuraavat (Helsingin kaupunki): 

- Saavutettavuus ja käyttöaste - kuinka moni asiakas on löytänyt palvelun eri kanavien 

kautta. 

- Reklamaatioiden, peruutuksien ym. määrä sekä asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen no-

peus tai sitä hidastavat toistot palveluprosessissa. 

 

Digihoitopolkujen mittaaminen vaatii prosessin koko elinkaarenhallintaan. Lönnqvist et al. 

(2010) on jakanut mittausprosessin kolmeen vaiheeseen. Tätä mallia voidaan hyödyntää myös 

digihoitopoluilla. Vaiheet ovat: suunnittelu, käyttöönotto ja mittareiden käyttö osana johta-

mista. Nämä vaiheet voidaan sisällyttää nykyiseen digihoitopolkujen kehittämisen malliin.  

 

Suunnitteluvaiheessa valitaan mitattavat tekijät ja suunnitellaan näille sopivat mittarit. Jokai-

selle mittarille on määriteltävä seuraavat periaatteet: mistä mittarin data saadaan, miten usein 

mitataan, mittarin vastuuhenkilö, mittarin tavoitearvo ja mittaustulosten raportointi (kenelle ja 

missä). Suunnittelutyö toteutetaan työryhmässä ideoiden, ja sen lähtökohtana on mittaamisen 

tarpeet ja käyttötarkoitukset. Käyttötarkoitus vaikuttaa mittausmalliin, mitattavien asioiden ja 

mittareiden valintaan. Mittareiden tulee olla liitettävissä organisaation toimintaan ja tavoittei-

siin, jotta voidaan varmistaa niiden hyödyllisyys kehittämiseen. Suunnittelutyön tuloksena tu-

lisi olla mahdollisimman valmiita ja dokumentoituja mittareita. (Lönnqvist 2010, 120–121) 

 



63 

 

   

 

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää myös mittaristojen suunnittelussa ja asettamisessa. Ser-

vice Blueprint menetelmässä on kuvattu asiakkaan asiointipolku. Asiakaspolun kontaktitapatu-

mien selvittäminen on tärkeää, eli mitä asiakas tekee, ja mitä organisaatio tekee. Tätä prosessia 

analysoimalla voidaan arvioida, miten saadaan paras arvontuotto asiakkaalle prosessia paran-

tamalla. Kun prosessi on suunniteltu, valitaan muutokselle sopivat mittarit ja aikataulu peilaten 

myös liiketoiminnan strategisiin mittareihin. Asiakaskokemuksen kehityskohdat löytyvät par-

haiten tarkastelemalla asiointipisteistä saatavaa palautetta ja dataa. Mittauksen suunnittelussa 

voidaan hyödyntää taulukon 4 mukaista mittauksen suunnittelumallia. Sen avulla voidaan ha-

vainnoida, että kaikki suunnitteluprosessissa tarvittavat tiedot tulee dokumentoitua.  

 

Taulukko 4. Mittauksen suunnittelu (mukaillen Helsingin kaupunki) 

 Mitä mitataan? Miten mitataan? Vastuullinen? Kuinka 

usein? 

Mikä tavoite? Korjaava toimenpide 

1 1. Tärkein mitattava asia Esim.  

kyselytutkimus 

Etunimi 

Sukunimi 

Esim. kerran 

kuussa 

… … 

2 2. Tärkein mitattava asia Esim. lokitiedot Etunimi 

Sukunimi 

… … … 

3 3. Tärkein mitattava asia … Etunimi 

Sukunimi 

… … … 

n jne. … Etunimi 

Sukunimi 

… … … 

 

Suunnittelumalli koostuu kuudesta komponentista:  

1. Mitä mitataan? 

- Mittarit asetetaan siten, että ne parhaimmin kuvaavat asiakkaalle tuotettavan palve-

lun laatua. 

- Tunnistetaan mitattava arvo. 

2. Miten mitataan? 

- On tärkeää sopia tapa, joka antaa luotettavan mittaustuloksen riippumatta kuka mit-

taa. Jos tulos riippuu ulkoisista muuttujista, mittaamisella on helposti haitallisia vai-

kutuksia. 

3. Vastuullinen? 

- Kerrotaan, kenen vastuulla mittaaminen on. Mittaamiseen tulee myös varata realis-

tinen määrä ko. henkilön aikaa. 

- Suositeltavaa on myös nimetä jokaiselle mittarille omistaja, joka viime kädessä vas-

taa tavoitteen saavuttamisesta.  

4. Kuinka usein? 
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- Mittaustaajuus valitaan niin, ettei se kuormita liikaa, mutta siten, että muutokset 

huomataan ajoissa arvontuottoa ajatellen. 

5. Mikä tavoite? 

- Myös tavoite johdetaan asiakkaalta saadusta tiedosta. 

6. Korjaava toimenpide 

- Lähtökohtana on, että korjaava toimenpide liittyy asiakasarvon tuoton parantumi-

seen sekä myös prosessien parantamiseen.  

(mukaillen Helsingin kaupunki ja  Lönnqvist 2010) 

 

Mitattavien asioiden priorisointi on keskeinen osa mittaristojen suunnittelua, sillä kaikkea ei 

voida sisällyttää mittauksen piiriin (Lönnqvist 2010, 123). Taulukossa 4 ensimmäinen sarake 

kuvaa prioriteettijärjestystä. Tarvittaessa täydentäviä tietoja voidaan kerätä muilla johdon työ-

kaluilla mittareiden lisäksi, mikäli niiden avulla voidaan parantaa arvontuottoa.  

 

Mittaamisen toinen vaihe on mittareiden käyttöönotto, joka koostuu suunniteltujen mittareiden 

ensimmäisten mittaustulosten laskemisesta ja mahdollisesti asetettujen mittareiden kehittämi-

sestä. Mittareiden käyttöönotto vaatii usein paljon mekaanista työtä. Mittareiden lähtödatan ke-

rääminen (esimerkiksi kyselyiden toteuttaminen) on työtä ja aikaa vaativaa, joten mittareiden 

käyttöönottoon on varattava riittävästi resursseja, jotta se onnistuu sujuvasti. Tietoteknisiä so-

velluksia tarvitaan toteuttamaan laskentaa ja tilastointia. Käyttöönoton epäonnistumisessa vaa-

rana on, ettei hyvienkään mittausjärjestelmien potentiaali toteudu (Lönnqvist 2010, 123).  

 

Mittaamisen kolmas vaihe on, että mittareita käytetään osana johtamista. Mittareita ja niiden 

tuloksia on tarkasteltava säännöllisesti. Tarvittaessa mittareita muutetaan. Mikäli mittareiden 

hyödyntämiseen ei ole riittävästi aikaa, tai niiden perusteella ei kyetä tekemään johtopäätöksiä, 

aiheutuu tästä ongelmia. Jotta tämä voidaan välttää, on huolehdittava, että mittariston käyttö-

periaatteet on kirjattu ja niitä noudatetaan. Mittareiden käyttöperiaatteet kuvaavat tiiviisti sen, 

miten mittareita on tarkoitus käyttää. (Lönnqvist 2010, 123–124) 

 

Digitaalisten palveluiden käytöstä on saatavissa yksityiskohtaista informaatiota muun massa 

käyttömääristä ja -tavoista. Lisäksi palveluista jää monenlaista lokidataa, jota voidaan hyödyn-

tää palvelun kehittämisessä. (Lönnqvist et al. 2010, 144) Asiakastyytyväisyyden mittaamista 
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voidaan hyödyntää asiakasarvon tuottamisessa digihoitopolkujen kehittämistyössä. Asiakas-

tyytyväisyyttä mitataan usein erilaisten kyselyjen sekä asiakasuskollisuuden avulla. Digihoito-

polkujen osalta kävijämäärien mittaamista voidaan tarkastella erikseen omapolun ja yleiskäyt-

töisten Terveyskylä.fi palvelujen osalta. Asiakaspalautteen tulokset olisi hyvä yhteismitallistaa 

PPSHP:n mittareihin.  

 

Mittareita on tarkasteltava säännöllisesti, ja tarvittaessa niitä pitää muuttaa digihoitopolkujen 

tavoitteiden muuttumisen mukaan. Mittariston näkyvyys reaaliaikaisesti mahdollistaa nopean 

reagoinnin toiminnan kehittämiseen. Mittarit tulee myös kokea luotettaviksi, jotta niillä on pai-

noarvoa digihoitopolkujen päätöksentekoon ja kehittämiseen liittyen. Jotta mittarit ovat hyö-

dyllisiä ja ohjaavat toimintaa, olisi pyrittävä mahdollisimman reaaliaikaiseen mittaamiseen. Mi-

käli mittaaminen tehdään viiveellä, mittarit eivät ohjaa digihoitopolkujen toimintaa ja kehittä-

mistä.  

 

Vaikka puhutaankin asiakasarvosta, tarvitaan myös kustannusvaikutusten mittareita, koska jul-

kiset palvelut rahoitetaan verovaroin. Julkisissa palveluissa tuottavuuden kasvun tavoitteet ovat 

merkittäviä, ja siten takaisinmaksuajan laskeminen tarvitsee tietoa henkilötyötunneista sekä nii-

den vähentämisestä palveluun liittyen. Säästöjä voidaan hahmottaa käyttämällä benchmark-lu-

kuja, eli kuinka paljon hoidon siirtämisessä osittain tai kokonaan digihoitopolulle voidaan sääs-

tää, ja mikä on investoinnin takaisinmaksuaika. Asiakaskokemuksen strategiset mittarit ohjaa-

vat esimerkiksi investointeihin ja resursointiin liittyviä päätöksiä sekä toiminnan kehittämisen 

isoja linjoja. Organisaation johtoa kiinnostaa digitaalisten palveluiden vaikutus tuottavuuteen 

ja vaikuttavuuteen. 

 

6.3 Mittausmenetelmiä asiakasarvolle 

 

Asiakasarvoa voidaan mitata useilla eri menetelmillä. Palvelun laadun ja asiakkaiden laatuko-

kemuksiin on tarjolla useita eri menetelmiä. Palveluntarjoajat voivat tukea asiakasarvon kehi-

tystä useita eri mittausmenetelmiä hyödyntämällä (esimerkiksi havainnointi, lokidata, haastat-

telut, kyselyt) ja tarkentamalla sekä toistamalla analyysia. Monipuolinen mittaus, syvä analyysi 

ja jatkuva kehitys voivat kompensoida mahdollista otosten pienuutta (Lönnqvist et al. 2010, 

154). Mittausmenetelmiä hyödyntämällä digihoitopolkujen laatua voidaan kehittää sekä luoda 
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uusia asiakasarvoa parantavia ominaisuuksia. Mittaamisessa tulee huomioida käyttäjätiedon 

osalta teknisten rajoitteiden lisäksi sosiaaliset ja yhteiskunnalliset rajoitteet. Mittaamista kan-

nattaa automatisoida mahdollisimman paljon jatkuvan mittaamisen ja analysoinnin osalta. Mit-

taamisessa voidaan hyödyntää kehittämisprosessissa laadittuja käyttötapauksia mallintamalla 

niitä. 

 

Arvoa nappaavalla mittaamisella voidaan konkretisoida, kuinka paljon arvoa asiakkaalle digi-

hoitopolku tuotti. Arvon nappaamisen mittaamisen menetelmiä ovat muun muassa saavutetta-

vuuden ja käyttöasteen mittaaminen. Lisäksi arvon nappaamista ovat kustannustehokkuuden 

(panos - tuotos) ja muutosvaikutusten mittaaminen. Asiakkaan kokemaa arvoa mitataan ylei-

sesti CSAT-mittarilla (Customer Satisfaction Score). CSAT-mittarissa asiakkaalta kysytään yh-

dellä kysymyksellä, kuinka tyytyväinen hän on saamaansa palveluun, ja annetaan hänelle viisi 

vastausvaihtoehtoa erittäin tyytyväisestä erittäin tyytymättömään (Helsingin kaupunki). 

 

Palvelun laadun mittaamiseksi on keitetty monenlaisia mittareita, joista yksi tunnetuimpia on 

SERVQUAL-mittari. SERVQUAL on palvelun laadun mittaamiseen suunniteltu viitekehys, 

jossa on viisi laadun osatekijää. Mittariston avulla kiinnitetään huomiota henkilöstön ammatti-

maisuuteen, taitoihin, asenteisiin, käyttäytymiseen, palvelun lähestyttävyyteen ja joustavuu-

teen, luotettavuuteen, tilanteen normalisointiin odottamattomissa tilanteissa, fyysiseen ympä-

ristöön sekä maineeseen ja uskottavuuteen. Mittaristoa käytetään 22 kohdan kysymyssarjalla. 

Ensimmäiseen kysymyssarjaan palvelun käyttäjä vastaa ennen palvelua ja toiseen palveluko-

kemuksen jälkeen. Palvelun laadun taso käy ilmi, kun näitä kahta sarjaa verrataan. 

 

SERVQUAL-mittari liittyy palvelun laadun kuiluanalyysiin. Kuvan 17 mukaisella kuiluana-

lyysillä selvitetään viiden erilaisen vertailukohdan (kuilun) avulla, mitä palvelussa todellisuu-

dessa tapahtuu, ja mitä tulisi saada aikaan (Ojasalo et al. 2018, 187–188). 
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 Kuva 17. Palvelun laadun kuilumalli (mukaillen Ojasalo et al. 2018, 188) 

 

Ymmärryskuilu tarkoittaa, ettei organisaation johto ymmärrä asiakkaiden tarpeita riittävästi. 

Suunnittelukuilu tarkoittaa, että organisaation johdon ja palvelun suunnittelusta vastaavien vä-

lillä ei ole yhteistä ymmärrystä palvelun laadun kriteereistä. Tuotantokuilun merkitys on, että 

palvelutuotannossa ei noudateta asetettuja laatuvaatimuksia. Viestintäkuilussa annetut lupauk-

set eivät vastaa palvelua. Koetun palvelun laadun kuilu tarkoittaa, että asiakkaan kokemukset 

eivät kohtaa hänen odotuksiaan. (Ojasalo et al. 2018, 187–188) 

 

Asiakaskokemuksen mittaamisessa voidaan käyttää NPS eli Net Promoter Score -menetelmää. 

NPS on yksi käytetyimpiä asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden mittareita, joka mit-

taa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla. Palvelun käy-

tön jälkeen asiakkaalta kysytään, kuinka todennäköisesti hän suosittelisi palvelua asteikolla 0–

10. Tällä asteikolla 9–10 ovat suosittelijoita, 8–7 neutraaleja ja 0–6 arvostelijoita (sotenavigaat-

tori.fi). NPS arvo muodostuu, kun vähennetään arvostelijoiden prosentuaalinen määrä suositte-

lijoiden prosentuaalisesta määrästä. Mikäli NPS arvo on yli 50, tulos on erinomainen. (Inno-

kylä.fi) Asiakaskokemuksessa voidaan käyttää myös Customer Effort Score (CES) ja Word-of-

Mouth-Index (WOMI) -mittareita. Ne ovat mittareina uudempia ja hyödynnettävissä NPS mit-

tarin rinnalla. CES mittaria käytetään helppouden ja vaivattomuuden mittaamisessa, ja se on 

hyödynnettävissä esimerkiksi asiakastukitehtävien mittaamisessa. WOMI perustuu NPS-
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mittauksen tietoihin, eli se ei ole erillinen tutkimus tai kysymys, vaan ennen kaikkea perustuu 

lisäanalyysiin. (Korkiakoski & Löytänä 2014) 

 

Niklas Modig on kehittänyt asiakaskokemuksen mittaamiseen arvonluontimallin. Lean Custo-

mer Value Creation -mallissa on kysymys siitä, kuinka kauan asian ratkaiseminen kestää, ja 

kuinka osa suuri osa tästä ajasta tuottaa asiakkaalle arvoa. Arvoa luovalle ajalle voidaan myös 

määritellä hinta. Arvonluonti-indeksi (Value Creation Index) muodostuu jakamalla arvonluon-

nin aika jaettuna kokonaisajalla. Saatava luku kertoo prosentteina asiakaskokemuksen tehok-

kuuden. (Modig 2013; Elisa 2020)  

 

Arvonluonti-indeksi ei yksistään riitä. Asiakaskokemuksen kehittämisen mittaamiseen tarvi-

taan myös muita konkreettisia mittareita. Asiakasarvoa voidaan mitata numeeristen mittaristo-

jen lisäksi erilaisilla asiakaskyselyillä ja palautteen pyytämisellä asiakkailta. Numeeriset mitta-

rit kertovat enemmänkin tehokkuudesta kuin laadusta. Arvontuottamisen parantamiseksi myös 

reklamaatioiden seuranta ja analysointi auttavat selvittämään digihoitopolkujen palvelun laatu-

tasoa. 

 

Haastattelu on hyvä tiedonkeruumenetelmä kehittämistyössä. Haastattelu on aineistonkeruu-

menetelmä ja siinä korostetaan yksilöä, jolla on mahdollisuus tuoda esille yksittäistä henkilöä 

koskevia asioita. Haastattelulla on mahdollisuus myös kerätä uusia näkökulmia avaavaa aineis-

toa, kun kohde on vähän tutkittu. Haastatteluiden tehtävänä voi olla asioiden selventäminen ja 

syventäminen. Haastattelumenetelmiä ovat strukturoitu lomakehaastattelu, teemahaastattelu, 

syvähaastattelu ja ryhmähaastattelu. Strukturoitu haastattelu sopii, kun halutaan kerätä faktatie-

toa suurelta joukolta, ja sitä käytetään täydentämään aiemmin tehtyä aineistonkeruuta. Yksi 

haastattelutapa on CIT-menetelmä (Critical Incident Technique) eli kriittisten tapahtumien tek-

niikka, jota voidaan hyödyntää palvelutoiminnan kehittämiseen. Haastateltavaa pyydetään ker-

tomaan erityisen hyvästä ja huonosta palvelukokemuksesta. Kriittiseksi tapahtumaksi kutsutaan 

tällaista poikkeuksellisen hyvää tai huonoa tapahtumaa, jossa tärkeintä on seurata kertomus 

palveluprosessista. Ei siis etsitä syytä huonolle tai hyvälle kokemukselle, vaan haastattelijan 

tehtäväksi jää analysoida, mitkä ovat ne tekijät, jotka tekevät palvelutapahtumasta asiakkaan 

mielestä onnistuneen tai epäonnistuneen. (Ojasalo et al. 2018)  
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Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat tyypillisimpiä menetelmä tiedon keräämisessä. Sähköiset ky-

selyt ovat nykyisin yleisiä, ja niiden vahvuuksia ovat edullisuus, nopeus ja vaivattomuus. Li-

säksi ne mahdollistavat nopeutensa vuoksi myös reaaliaikaisen ja jatkuvan tiedonkeruun sekä 

hyödyntämisen. Haasteena on sähköisten kyselyjen räjähdysmääräinen kasvu, jonka myötä voi 

syntyä vastausväsymystä, jolloin vastausprosentit ovat lähteneet laskuun. (Ojasalo et al. 2018) 

Asiakaskyselyä tehdessä pitää miettiä etukäteen, miten tietoa hyödynnetään. Peruskysymyksiä 

ovat: 

- Asiakkaiden profiloinnin tiedot: ikä, sukupuoli, ammatti, siviilisääty, jne. Tiedot, jotka 

ovat palvelun kannalta hyödyllisiä. 

- Miten palveluissa on onnistuttu: mikä ilahdutti ja mikä vihastutti asiakasta. Eli onko 

onnistuttu arvolupauksen mukaisesti. 

- Kehitysehdotukset ja – toiveet 

- Miten ja mistä asiakas löysi palvelun. 

- Asiakaskokemusta voi myös kysyä pyytämällä palautetta esimerkiksi henkilökunnan 

toiminnasta tai verkkosivujen käyttäjäystävällisyydestä. (sotenavigaattori.fi) 

 

Lyhyet tekstiviestillä tai sähköpostilla lähetetyt kyselyt ovat nykyisin yleisiä. Kyselyissä pyy-

detään palaute muutamalla kysymyksellä. Asiakaskokemuksen arviointiin voidaan käyttää 

myös ”Mystery shopping” -menetelmää. Tässä menetelmässä havainnoija esittää asiakasta ja 

havainnoi palvelun sujuvuutta, henkilöstön toimintaa ja ympäristöä (sotenavigaattori.fi). Ny-

kyisin moniin palveluihin rakennetaan jo niiden kehitysvaiheessa tieto- ja viestintäteknologian 

keinoin keinot informaationkeräykseen, jotka tarjoavat mahdollisuuksia mittaamiseen. Ter-

veyskylä.fi -palveluun on rakennettuna tutkijan työpöytä -toiminnallisuus, joka toimii tiedon-

keruun infrana.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tulee kiinnittää huomiota myös asiakas- ja potilastur-

vallisuuteen. Näihin liittyvät ongelmat ja reklamaatiot tulee nähdä tilaisuutena kehittämiselle. 

Esimerkiksi 5 x Miksi? -analyysimenetelmä (juurisyy -analyysi) sopii palveluprosessien ongel-

mien löytämiseen. Sitä voidaan hyödyntää myös asiakastarpeiden profilointiin. Analyysissä 

toistetaan kysymystä ’miksi’ perustamalla seuraava kysymys edelliseen vastaukseen. Viimei-

sen vastauksen pitäisi osoittaa prosessi, joka ei toimi, ja jota pitää parantaa. (sotenavigaattori.fi) 
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6.4 Mittaamisen haasteita 

 

Asiakasarvon mittaamiseen liittyy monia haasteita sekä yleisesti, että myös mittaamiseen ko-

konaisuudessa. Julkisten palveluiden mittaamiseen liittyy omanlaisia haasteita, samoin digita-

lisaatio tuo mittaamiseen sekä haasteita että hyötyjä. Hemilän et al. mielestä sopivien mittarei-

den löytäminen on haaste, eikä mittaaminen ole yksiselitteistä (Hemilä et al. 2016,11). Se mitä 

mitataan, vaikuttaa suoraan toimintaan. Yksi näkökulma mittaamisen haasteisiin on tarkastella 

niitä kappaleessa 6.2 kuvatun vaiheiden mukaisesti. Näitä vaiheita olivat suunnitteluvaihe, mit-

tareiden käyttöönottovaihe ja mittareiden käyttövaihe. Seuraavassa on kuvattu vaiheittain, mitä 

haasteita mittaamisessa voi olla digihoitopolkujen näkökulmasta: 

1. Suunnitteluvaihe:  

- Palvelun käyttäjillä eli digihoitopolkujen asiakkailla on omat tavoitteensa digihoi-

topolkujen suhteen. Kun taas julkisilla organisaatioilla on muiden sidosryhmien ta-

holta erilaisia tavoitteita. Esimerkiksi palvelun käyttäjä ei ole valmis maksamaan 

paljon veroja, mutta haluavat korkealaatuista palvelua.  

- Julkisessa organisaatiossa mitattavien asioiden priorisointi on vaikeampaa. Palvelu-

tuotannon hyvyyden mittari on myös vaikea määritellä. Halutaanko tavoitella tehok-

kuutta vai vaikuttavuutta? Hyvä vaikuttavuus vaatii korkealaatuisia tuotoksia, mutta 

mikä on riittävä laatutaso, jotta myös tehokkuusvaatimukset täyttyisivät ja asiak-

kaalle annettu arvolupaus voidaan lunastaa?  

2. Käyttöönottovaihe: 

- Mittausjärjestelmien roolia toiminnan johtamisen tukemisessa ei ymmärretä. On 

vaara, että mittausjärjestelmistä tulee puutteellisia ja hyödyttömiä.  

- Mittauskulttuurin puuttuminen. Julkisten organisaatioiden työntekijät eivät aina ym-

märrä mittaamisen roolia ja merkitystä. Joskus tuottavuusmittareiden pelätään huo-

nontavan henkilöstön omaa asemaa organisaatiossa. Vaarana on, että mittaamisen 

merkitys toiminnan kehittämisen työkaluna unohdetaan, ja mittaamiseen liitetään 

vain negatiivisia asioita.  

3. Käyttövaihe:  

- Ongelmaksi voi muodostua mittareiden suuri lukumäärä. Tästä seuraa se, että mita-

taan paljon eri asioita, mutta mittaustuloksia ei analysoida riittävästi, eikä niiden 
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pohjalta tehdä korjaustoimenpiteitä. Taustalla saattaa olla riittämätön mittareiden 

käyttöön liittyvä ohjeistaminen ja motivointi. (mukaillen Lönnqvist et al. 2010) 

 

Mittaamiseen liittyy myös kustannustehokkuuden haaste, eli mittareiden vaatima data pitää ke-

rätä kustannustehokkaasti. Lisäksi on vältettävä asiakkaiden häiritsemistä, eli kyselyitä ei kan-

nata käyttää liikaa. (Lönnqvist et al. 2010, 143) Asiakastyytyväisyyskyselyitä digihoitopoluille 

laadittaessa tulee huomioida, ettei asiakasta saa kuormittaa turhilla tai liian usein esitettävillä 

kysymyksillä. Kyselyt voivat jopa pilata organisaation mainetta. Valikoituja asiakashaastatte-

luita voidaan tehdä asiakaskyselyjen rinnalla. Ne antavat organisaation asiakaslähtöisyydestä 

hyvää kuvaa asiakkaalle ja tuottavat samalla tärkeää tietoa, jota pelkkien kyselyjen avulla ei saa 

tuotettua (vtt.fi). Asiakas käyttää pääsääntöisesti yhtä digihoitopolkua, joten uusia kyselyitä sa-

massa digihoitopolussa ei voi olla liian usein, jotta asiakas ei turhaudu. 

  

Myös mittareiden suunnittelu voi olla haasteellista. Lönnqvist et al. (2010, 122) mukaan mitta-

reiden suunnittelussa saatetaan sortua myös tekniseen kikkailuun, eli kiinnitetään erityisen pal-

jon huomiota mittausteknisiin yksityiskohtiin ja laskentakaavojen hiomiseen. Vaarana on täl-

löin, että teknisten yksityiskohtien hiominen saa liian suuren painoarvon mittareiden suunnitte-

lussa. Mittaamisen hyötyjen arvioinnissa tulee huomioida myös mittareiden ajantasaisuus. Mo-

nilla organisaatioilla voi olla vuosien historia mittareiden hyödyntämisessä ja mittausjärjestel-

miä on ehkä päivitetty lisäämällä uusia mittareita. Tällöin on saattanut käydä niin, että mittaris-

tokokonaisuutta ei ole missään vaiheessa tarkastelu kriittisesti. Organisaatiossa saattaa olla käy-

tössä suuri joukko hyvin samankaltaisiin asioihin liittyviä mittareita eri yksiköissä. Palveluiden 

osalta mittaamisen haasteita ovat palveluiden luonne, eli ne ovat aineettomia ja laadun merkitys 

on korostunut. Laadun korostunut merkitys haastaa mittaamisen, koska palvelusuoritteet ovat 

usein räätälöityjä, sisältö ei ole vakio, asiakkaan panos resurssina on keskeinen ja palvelujen 

asiakas arvostaa tuotosten hyödyllisyyttä ja vaikuttavuutta (esimerkiksi sairauden paranemi-

nen). (Lönnqvist et al. 2010, 126)  
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän diplomityön aiheena oli tarkastella asiakasarvoa ja sen mittaamista julkisissa terveyden-

huollon digitaalisissa palveluissa. Työn tapaustutkimuksen kohteena oli Terveyskylä.fi -palve-

lun digihoitopolkujen kehittämismalli. Tavoitteena oli tuoda kehittämisehdotuksia digihoito-

polkujen kehittämismalliin asiakasarvon ja sen mittaamisen osalta, sekä tarkastella, mitä palve-

lumuotoilun menetelmiä näissä voidaan hyödyntää. Lisäksi tärkeänä tavoitteena oli tuoda ym-

märrys asiakasarvosta ja sen mittaamisesta digihoitopolkujen elinkaarenhallintaan sekä henki-

löstön osaamiseen. Diplomityön toimeksianto ei kattanut kehittämismallin uudistamista. Seu-

raavissa kappaleissa esitellään työn keskeiset tulokset, vastataan tutkimuskysymyksiin ja arvi-

oidaan työn tuloksia. Luvun viimeisessä kappaleessa käsitellään jatkotoimenpiteitä ja suosituk-

sia. 

 

7.1 Työn keskeiset tulokset ja niiden hyödyt 

 

Työn keskeisiä tuloksia ja niiden hyötyjä tarkastellaan asetettujen tutkimuskysymysten kautta. 

Tutkimuskysymysten lähtötietoina olivat työn teoriaosuus, Virtuaalisairaala 2.0 hankkeen lop-

puraportit sekä digihoitopolkujen kehittämismalli. Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä ta-

voitteena oli selvittää, mitä tarkoittaa asiakasarvo, mistä ulottuvuuksista se muodostuu ja mikä 

on arvolupaus. Yleisesti asiakasarvo voidaan käsittää olevan asiakkaan näkemys organisaation 

luomasta arvosta, joka syntyy asiakkaan kokemien uhrausten ja hyötyjen suhteesta. Asia-

kasarvo muodostuu vertaamalla, mitä asiakas kokee saavansa verrattuna siihen, mistä hän jou-

tuu luopumaan. Asiakasarvo poikkeaa asiakastyytyväisyydestä siten, asiakasarvon käsitteessä 

tarkastellaan asiakkaan kokemia hyötyjä eikä palvelun ominaispiirteitä. Asiakasarvon käsite on 

keskeinen osa nykyaikaisten palveluiden kehittämistä, ja kehittämisessä tulisi siirtyä entistä 

enemmän tuotelähtöisestä kehittämisestä asiakasarvoa tuottavien palveluiden kehittämiseen.  

 

Asiakasarvon ulottuvuuksien tarkasteluun kirjallisuudesta löytyi kahden, neljän ja viiden ulot-

tuvuuden malleja. Neljän ulottuvuuden malli vaikutti olevan yleisin, jolloin asiakasarvoa tar-

kastellaan toiminnallisesta, taloudellisesta, emotionaalisesta ja symbolisesta näkökulmista. Ta-

loudellinen arvo määrittyy asiakkaalle syntyvän taloudellisen kustannuksen perusteella. Kun 
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asiakkaalle syntyvää kustannusta vähennetään, on mahdollista luoda taloudellista arvoa. Toi-

minnallinen arvo tarkoittaa palvelun tuottamaa ratkaisua. Se ilmenee esimerkiksi helppoutena 

tai asiakkaan ajan ja vaivan säästönä. Terveydenhuollossa taloudellinen ja toiminnallinen arvo 

liittyvät pääosin palveluiden tuottamisen tehokkuuteen, palveluprosessien toimivuuteen ja toi-

mijoiden rooleihin. Symbolinen arvo kuvaa asiakkaan kokemusta ja mielikuvaa palvelusta tai 

organisaatiosta. Emotionaalinen arvo syntyy tunneperusteisesti. Se voi ilmetä positiivisena tai 

negatiivisena tuntemuksena asiointikokemuksessa. 

 

Arvolupaus tarkoittaa organisaation lupausta arvosta, jonka sen tuote tai palvelu asiakkaalle 

tuottaa. Se kertoo, miksi asiakkaan kannattaa hankkia palvelu, miten se ratkaisee asiakkaan 

ongelman ja mitä hyötyjä se tuo asiakkaalle. Arvolupausten määrittely aloitetaan tunnistamalla 

asiakasarvon avaintekijät, joita voivat olla taloudellinen, toiminnallinen, emotionaalinen vai 

symbolinen arvo. Tunnistaminen jälkeen luodaan varsinaiset arvolupaukset. Arvolupausten tu-

lisi ohjata organisaation toimintaa asiakaslähtöisempään suuntaan sekä ohjata palvelun tuotta-

miseen osallistuvien toimintamalleja tavoitteellisesti. Arvolupausten tulisi myös julkisella sek-

torilla määrittyä kansalaisen tarpeiden näkökulmasta. Arvolupauksen muodostamisessa voi-

daan hyödyntää palvelumuotoilun keinoja, esimerkiksi asiakasarvokarttaa.  

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin, miten digitaalisten palveluiden asiakasarvoa voi-

daan mitata. Mittaamisen avulla organisaatiot saavat tietoa, miten heidän tarjoamat palvelut 

ovat onnistuneet. Lähtökohtana mittaamiselle on organisaation liiketoiminta. Myös julkisten 

organisaatioiden on kyettävä osoittamaan veronmaksajille ja poliittisille päättäjille palveluiden 

tuottama hyöty. Asiakasarvon mittaaminen on yksi mittaamisen osa-alue palvelutuotannon 

tuottavuuden mittaamisessa. Mitattua tietoa voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, esimer-

kiksi palveluiden kehittämiseen, tuottavuuden parantamiseen ja hinnoitteluun määrittämiseen. 

Palvelutuotantoa pidetään tavaratuotantoa hankalampana mittauskohteena sen aineettomuuden 

vuoksi. Myös digitalisaatio asettaa haasteita mittaamiseen. Sen hyötyjen ja tuottavuuden mit-

taaminen vaatii kehittämistä, koska mittaristot seuraavat vielä pääosin digitalisaatioastetta. Ai-

neettomien arvojen mittaamisen merkitys korostuu digitalisoituvassa ympäristössä. Mittarit 

ovat yksi digitalisaation johtamisen tärkeimpiä työvälineitä, ja ne voidaan jakaa tavoite- ja seu-

rantamittareihin. Parhaimmat mittarit ovat kvantitatiivisia, faktapohjaisia, helposti ymmärret-
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täviä ja riittävän yksinkertaisia, jotta vältytään monitulkintaisuudelta sekä mittaustuloksen oi-

keellisuuden arvioinnilta. Mittareiden säännöllinen tarkastelu ja kehittäminen on välttämätöntä, 

jotta tiedetään, mitataanko oikeita asioita. Mittareiden tulee perustua organisaation strategisiin 

tavoitteisiin, ja niiden tulee olla ajantasaisia. Asiakasarvon mittaamisessa sopivien mittareiden 

löytäminen voi olla haasteellista, eikä sen mittaaminen ole yksiselitteistä. Mittauksen kohteeksi 

otetaan kaikki arvoulottuvuuksien elementit. PPSHP:n strategiassa yhtenä keskeisenä tavoit-

teena on asiakaskokemuksen mittaaminen. Laajentamalla mittaaminen koskemaan kaikki ar-

vontuoton elementit, saavutetaan organisaatiolle kyky tarjota asiakasarvoa tuottavia palveluita. 

Asiakasarvon mittaamista voidaan toteuttaa muun muassa palvelutason, asiakastyytyväisyyden 

ja toimitusketjun suorituskyvyn mittareiden avulla. 

 

Kolmas tutkimuskysymys käsitteli asiakasarvon roolia organisaation strategiassa. Asiakasläh-

töisen strategian ja päätöksenteon ytimessä on organisaation tuotteista, palveluista ja toimin-

nasta syntyvä asiakkaan kokema arvo. Diplomityössä tarkasteltiin PPSHP:n vuonna 2020 laa-

dittua strategiaa asiakasarvon näkökulmasta. Asiakaslähtöisyys on yksi viidestä PPSHP:n stra-

tegian keskeisistä osa-alueista. PPSHP:ssa on meneillään OYS 2030 -uudistamishanke, jossa 

tavoitteena on muun muassa tehostaa palveluprosesseja ja hyödyntää uutta teknologiaa nykyistä 

laajemmin, jotta saavutetaan kustannustehokkaampia ja vaikuttavampia palveluita. Tätä edis-

tetään muun muassa ottamalla käyttöön digitaalisia palveluja. Potilaalle on tärkeää saada laa-

dukas palvelu mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti.  

 

Neljäs tutkimuskysymys tarkasteli Terveyskylän digihoitopolkujen asiakasarvoa ja sen mittaa-

mista. Tavoitteena oli selvittää, miten asiakasarvon ymmärtäminen ja mittaaminen tuodaan  di-

gihoitopolkujen kehittämismalliin, ja mitä kehittämismenetelmiä voidaan hyödyntää. Tarkaste-

lun lähtökohtana oli digihoitopolkujen nykyinen kehittämismalli. Kehittämismalli koostuu sel-

vitys-, määrittely-, sisältö-, käyttöönotto- ja ylläpitovaiheista. Asiakkaan kokemia hyötyjä ja 

uhrauksia voidaan tarkastella useiden ulottuvuuksien kautta. Neljän tarkastelun malli oli kirjal-

lisuustutkimuksen mukaan yleisin, ja sitä suositellaan digihoitopolkujen kehittämistyöhön nä-

kökulmaksi. Malli täydentää perinteisen kustannustarkastelun tai ratkaisukeskeisen tarkastelun 

tuoden rinnalle symboliset ja emotionaaliset näkökulmat. Tämän täydennyksen myötä voidaan 
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digihoitopolkujen kehittämisen katsoa olevan asiakasarvoa tuottavaa. Voidaan myös tehdä tie-

toisia valintoja siitä, mitä hyötyjä ja uhrauksia asiakkaalle ollaan missäkin yhteydessä tuotta-

massa.  

 

Kehittämismenetelmien osalta tarkasteltiin palvelumuotoilun menetelmiä, jotka perustuvat  

asiakasarvon tuottoon. Selvitys- ja määrittelyvaiheissa asiakasarvo voidaan ottaa huomioon li-

säämällä prosessiin seuraavat palvelumuotoilun mallit: asiakasprofiilien kuvaukset, arvolupaus 

ja palvelupolun kuvaus. Asiakasymmärrystä voidaan muodostaa rakentamalla asiakasprofiileja, 

jotka auttavat ymmärtämään asiakkaan arvonmuodostusta. Selvitysvaiheessa voidaan laatia di-

gihoitopolun arvolupaus ja palvelupolku. Arvolupauksessa katsotaan asiakkaan puolelta, millä 

tavalla digihoitopolku voi tuoda ratkaisun ongelmaan ja tuottaa arvoa. Ilman hyvää arvolu-

pausta on vaikeaa arvioida, miksi asiakkaat valitsisivat uuden digihoitopolun käyttöönsä. Mää-

rittelyvaiheessa arvolupausta tarkennetaan. Arvolupauksen kuvaamisessa voidaan hyödyntää 

asiakasarvokarttaa. Palvelupolku on ajallinen kuvaus asiakkaan ajallisesta kulkemisessa palve-

lussa, ja sen avulla voidaan ymmärtää muun muassa millaisia odotuksia, pelkoja, tuntemuksia, 

vaikeuksia, onnistumisia digihoitopolkujen asiakkaat kohtaavat. Kuvauksen avulla digihoito-

polun kehittäjien ymmärrys paranee palveluprosessiin vaikuttavista tekijöistä asiakkaan näkö-

kulmasta.  

 

Sisältövaihe käsittää digihoitopolun käsikirjoituksen ja sisällönsyötön järjestelmään, ja käyt-

töönottovaihe digihoitopolun tarkistamisen ja testaamisen sekä potilaspilotin käynnistämisen. 

Näissä kehittämismallien vaiheissa tulisi olla kaikki asiakasarvoon liittyvät elementit ja proses-

sit viimeistään kuvattuna, jotta varsinainen digihoitopolun tekninen toteutus voidaan toteuttaa. 

Pilotoinnin tuomia tuloksia tulee analysoida ja raportoida, jotta kehitettävän digihoitopolun 

asiakasarvoa voidaan parantaa pilotin perusteella. Asiakkaiden osallistaminen kehittämiseen on 

tärkeää, jotta voidaan taata arvontuotto asiakkaalle. Asiakasarvon näkökulmasta ylläpitovai-

heessa asiakastarpeiden muutoksiin on reagoitava proaktiivisesti.  

 

Neljännessä tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin myös asiakasarvon mittaamista, joka on jatku-

van kehittämisen perusta. Digihoitopolkujen mittaamiseen on suositeltavaa laatia prosessi koko 

digihoitopolun elinkaaren ajalle, ja tähän voidaan hyödyntää esimerkiksi Lönnqvist et al. (2010) 
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luomaa mallia. Mallin vaiheet ovat suunnittelu, käyttöönotto sekä mittareiden käyttö johtami-

sen osana. Nämä vaiheet on helppo integroida nykyiseen digihoitopolkujen kehittämismalliin. 

Kun mittausprosessi on suunniteltu, valitaan muutokselle sopivat mittarit ja aikataulu. Mittaris-

toissa tulee peilata myös PPSHP:n liiketoiminnan strategisiin mittareihin. Palvelumuotoilua 

voidaan hyödyntää myös mittaristojen suunnittelussa, esimerkiksi Service Blueprint menetel-

män asiointipisteistä saatavaa palautetta ja dataa. Asiakasarvoa voidaan mitata useilla eri me-

netelmillä ja mittaamiseen voidaan käyttää esimerkiksi arvon nappaamisen työkaluja. Arvon 

nappaamisen mittaamisen menetelmiä ovat muun muassa saavutettavuuden ja käyttöasteen mit-

taaminen, johon voidaan hyödyntää esimerkiksi CES-mittaria. Asiakkaan kokemaa arvoa mi-

tataan yleisesti CSAT-mittarilla. Muita mittaamisessa hyödynnettäviä menetelmiä ja mittareita 

ovat SERVQUAL-mittari, Net Promoter Score-mittari, Lean Customer Value Creation -malli, 

haastattelut ja asiakastyytyväisyyskyselyt.  

 

7.2 Tulosten arviointi 

 

Diplomityön tulosten avulla digihoitopolkujen kehittämismalliin on mahdollista tuoda mukaan 

entistä vahvemmin arvoajattelu sekä sen mittaaminen. Työn tulokset hyödyttävät digihoitopol-

kujen kehittämismallin jatkokehittämistä. Työn laaja teoreettinen tarkastelu luo pohjan asia-

kasarvon ja sen mittaamisen osalta. Digihoitopolkujen kehittämisessä voidaan hyödyntää 

työssä esitettyjä asiakasarvolähtöisiä palvelumuotoilun menetelmiä, jotka tarjoavat hyvät me-

todit lähestyä asioinnin kehittämistä ketterästi. Palvelumuotoilua voidaan soveltaa palvelun ke-

hittämiseen elinkaaren kaikissa vaiheissa ja eri tasoilla (strategia, prosessit, asiakasarvo), koska 

palvelumuotoilu on palvelun asiakasarvon ja sen tuottamisen kiteyttämistä. Palvelumuotoilun 

keinojen ottaminen osaksi digihoitopolkujen kehittämistä oli yksi Virtuaalihanke 2.0:n yksi jat-

kokehittämiskohteista, ja tämä diplomityö tuo siihen konkreettisia työkaluja.  

 

Asiakasarvon mittaaminen ei ole vielä tarpeeksi kehittynyttä, koska palveluiden kehittämisessä 

käytetään vielä myös tuotelähtöisyyttä. Mittaaminen tulisi ottaa palvelujen kehittämisessä huo-

mioon jo esiselvitystyöstä lähtien. Tässä työssä on esitetty malli, jota voidaan hyödyntää asia-

kasarvon mittaamisen suunnittelussa, käyttöönotossa ja käytössä osana johtamista. Diplomi-

työssä on asiakasarvon mittaamisen osalta tuotu kehittämisehdotuksia myös mittareille ja mit-

tausmenetelmille. 



77 

 

   

 

Työn aihealue oli laaja käsittäen asiakasarvon, asiakasarvon mittaamisen, strategian asiakasar-

von perustana sekä palvelumuotoilun menetelmät digihoitopolkujen kehittämismallissa. Ky-

seessä oli tapaustutkimus, jonka tavoitteena oli luoda kehitysehdotukset asiakasarvon ja sen 

mittaamisen osalta digihoitopolkujen elinkaarenhallintaan.  Diplomityön tulokset tukevat kaik-

kia digihoitopolkujen kehittämistyöhön osallistuvia henkilöstöryhmiä.  

 

7.3 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

 

Diplomityön toimeksianto ei sisältänyt nykyisen digihoitopolkujen kehittämismallin vaiheiden 

jatkokehittämistä. Kehittämismallille suositellaan palvelumuotoiluprosessin mallin hyödyntä-

mistä jatkokehitystyössä. Esimerkkinä tästä esitettiin Tuulaniemen (2011) palvelumuotoilupro-

sessi luvussa 5.5. Lisäksi ketterän kehittämisen menetelmät auttaisivat nopeuttamaan kehittä-

misprosessia, ja ottamaan asiakasarvo kehittämisessä mukaan jatkuvan kehittämisen näkökul-

masta. Jatkokehittämisehdotuksena on hyvä nostaa esille myös ekosysteemiajattelu. Digihoito-

polkujen kehittämistyössä arvo asiakkaalle syntyy koko ekosysteemistä, eikä vain yksittäisestä 

digihoitopolusta. Digitaalisuus mahdollistaa eri toimijoiden palveluiden yhdistämisen helpom-

min kuin analogisessa maailmassa. Siksi ekosysteemeitä hyödynnetään digitalisaatiossa laa-

jasti. Jatkotutkimisen näkökulmana voisi olla koko hoitoprosessi sisältäen digihoitopolun osuu-

den. Jatkotutkimuksessa voidaan myös tutkia tässä diplomityössä esitettyjä asiakasarvon tuot-

tamisen ja mittaamisen menetelmiä yksityiskohtaisemmin.   
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