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Tiivistelmä 

Tämä raportti kuvaa sosiaali- ja terveysalan yrityksille kehitettyä liiketoiminnan 

itsearviointityökalu SoLKIa. Itsearviointityökalu SoLKI pohjautuu Sote-yrittäjän 

boosteri – SoteYBoost –hankkeessa tehtyyn tutkimukseen ja hankkeen aikana 

yrittäjiltä kerättyihin kokemuksiin. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin 

toteutettama kehitystyö perustuu 12 sote-alan yrittäjän haastatteluihin Pohjois-

Pohjanmaan eteläisellä alueella sekä aikaisempiin tieteellisiin tutkimuksiin ja 

kirjallisuuteen liiketoiminnan kehittämisestä mikro- ja pk-yrityksissä. 

Itsearviointityökalu SoLKIn laatimisessa on kiinnitetty erityishuomiota 

käytännönläheisyyteen ja kohderyhmän eli sote-yrittäjien sekä 

yrityspalveluasiantuntijoiden käyttämään terminologiaan. Lisäksi SoLKIa on testattu 

useassa työpajassa yhteistyössä yrityspalveluiden ja yrittäjien kanssa ennen sen 

julkaisua. Yrityksen liiketoiminnan nykytilan ja kehittämistarpeiden tunnistaminen 

tässä raportissa esitellyn itsearviointityökalun avulla auttaa resurssien 

kohdentamisessa, yritykselle ajankohtaisten realiteettien pohdinnassa sekä 

operatiivistien tehtävien priorisoinnissa. 

SoLKI-työkalu edistää sote-alan mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan 

tulevaisuuden hahmottamista, ja siksi työkalun painopisteiksi on valittu viisi 

liiketoiminnan kannalta tärkeää ydinprosessia, joihin yritysten on kiinnitettävä erityistä 

huomiota menestyäkseen. Tärkeät liiketoiminnan ydinprosessit ovat: 1) 

Yrittäjämäisyys ja liiketoimintaosaaminen, 2) Markkinointi ja myynti, 3) Palveluiden 

toteutus, 4) Asiakkuuksien säilyttäminen ja kehittäminen sekä 5) Jatkuvan 

kehittämisen kulttuuri. Jokaista ydinprosessia tarkastellaan vastaavasti kuuden osa-

alueen (Nykytila, Henkilökunta (tiedot, taidot, kokemus ja asenteet), Yrittäjä 

(johtamisen hallinta), Laatu, Digitalisaatio ja Yhteistyö (sisäinen ja ulkoinen yhteistyö 

sekä toimiminen verkostoissa) avulla. Näitä osa-alueita koskevien väittämien avulla 

arvioidaan yrityksen liiketoiminnan nykytilaa kolmella eri kypsyystasolla. Väittämät 

myös ohjeistavat tarvittaviin kehitystoimiin. 

Tämä raportti on osa SoteYBoost. Sote-yrittäjän boosteri –hanketta, jota hallinnoi 

Oulun ammattikorkeakoulu. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin 

mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE vastaa hankkeessa tehtävästä 

tutkimuksesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle Euroopan 

sosiaalirahaston rahoitusta. Hankkeen muut rahoittajat ovat Ylivieskan, Nivalan-

Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat.  

 

Asiasanat: sosiaali- ja terveysala, mikro- ja pk-yritykset, liiketoiminnan kehittäminen, 

itsearviointi 
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Abstract 

This is a report on the SoLKI self-assessment tool developed for social and healthcare 

companies. The SoLKI tool is based on research and entrepreneurs’ experiences col-

lected during the Booster for Social and Healthcare Entrepreneurs Project. The research 

and development is conducted at the Kerttu Saalasti Institute at the University of Oulu. 

The tool is based on research interviews among entrepreneurs in the Oulu Southern 

region as well as previous research and literature related to business development in 

micro and small businesses. 

SoLKI is a practical tool with terminology that is familiar to social and healthcare 

entrepreneurs and business advisors. Development of tool included several pre-publi-

cation workshops together with business advisory organizations and enterprises. En-

trepreneurs can use SoLKI to identify their current business phase and development 

needs. Regular business assesment helps to target resources, understand the realistic 

boundaries of business environment, and to prioritize operative tasks. 

With the SoLKI tool, micro-, small- and medium-sized companies in the social and 

healthcare business can predict future changes. The tool consists of five central core 

business processes that growth- or success-oriented companies need to take into con-

sideration. The core processes are: 1) Entrepreneurship and business; 2) Marketing and 

sales; 3) Delivery of services; 4) Maintenance and development of customerships, and 

5) Culture of continuous development. Each of these core processes are evaluated 

through six categories: Current state; Staff (know-how, experience, attitudes); Entre-

preneur (management); Quality; Digitalization, and Co-operation (internal and exter-

nal). In each core process, the categories are evaluated on three maturity levels through 

several claims. These claims provide ideas for further development actions. 

This report is a part of the project called Booster for Social and Healthcare Entre-

preneurs, which is coordinated by Oulu University of Applied Sciences. The micro-

entrepreneurship research group MicroENTRE at the University of Oulu has research 

responsibility in the project. The project is partly funded by the European Social 

Fund through The Centre for Economic Development, Transport and the Environ-

ment in North Ostrobothnia. Other funders include the regions of Ylivieska, Nivala-

Haapajärvi and Siikalatva. 

 

Keywords: social and healthcare business; micro and small businesses; business de-

velopment; self-assessment tool 
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1 Johdanto  

Yrityksen kasvu voi ilmetä ja sitä voidaan arvioida monella eri tavalla. Kirjallisuudessa 

yleisimmin käytettyjä kasvun mittareita ovat liikevaihto, henkilöstön määrä ja taseen 

loppusumma, joita tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää rinnakkain yrityksen 

tilannetta arvioitaessa (Muhos, 2013). Liian yksipuolinen kuva kasvusta ja yhden 

mittarin korostaminen jättävät muut kehityksen osa-alueet vähälle huomiolle, mikä 

johtaa helposti tasapainottomaan kasvujohtamiseen. Johtamisen haasteisiin varautunut 

yritys menestyy todennäköisemmin kuin näihin valmistautumaton kilpailijansa. 

Yrityksen liiketoiminnan nykytilan ja kehittämistarpeiden tunnistaminen esimerkiksi 

tässä raportissa esitellyn itsearviointityökalun avulla voi auttaa resurssien 

kohdentamisessa, yritykselle ajankohtaisten realiteettien pohdinnassa sekä 

operatiivistien tehtävien priorisoinnissa. 

Tässä raportissa esitelty sosiaali- ja terveysalan yritysten liiketoiminnan arvioinnin 

ja kehittämisen työkalu SoLKI pohjautuu Sote-yrittäjän boosteri – SoteYBoost –

hankkeessa tehtyyn tutkimukseen ja hankkeen aikana yrittäjiltä kerättyihin 

kokemuksiin. Tuloksia analysoitaessa on otettu huomioon tutkittujen yritysten 

toimintaympäristö (konteksti) eli Pohjoisen Suomen harvaan asutut alueet ja toimialan 

eli sosiaali- ja terveysalan erityispiirteet. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin 

toteutettamaa tutkimusta varten haastateltiin 12 sote-alan yrittäjää Pohjois-

Pohjanmaan eteläisellä alueella. Heidän kuvailemien yrityksen kasvujohtamiseen 

liittyvistä kokemusten sekä muiden hankkeen aikana tehtyjen alan erityispiirteisiin 

liittyvien havaintojen perusteella perusteella tutkijat suosittelevat seuraavia 

toimenpiteitä sote-yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi (Simunaniemi, Taipale-

Erävala, Niinikoski, & Muhos, 2018): 

 Julkisen ja yksityisen sektorin on toimittava yhteistyössä toistensa täydentäjinä 

 Sote-alan yrityksissä sekä omistaja-johtajien että koko henkilöstön 

liiketoimintaosaamista syvennettävä 

 Sote-alalla toimivien ammattilaisten yrittäjyys- ja johtamisosaamista on 

syvennettävä 

 Toimialalla on jatkuvasti seurattava liiketoimintaympäristön muutoksia ja uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien havaitseminen on oltava osa normaalia sote-

yrityksen johtamista ja kehittämistä 

 

Varsinaisen tutkimusraportoinnin lisäksi päätettiin laatia sote-alan erityispiirteet 

huomioiva liiketoiminnan kehittämisen itsearviointityökalu (SoLKI). Työkalu on 

rakennettu empiiristen havaintojen perusteella ja sen laatimisessa on kiinnitetty 

erityishuomiota käytännönläheisyyteen ja kohderyhmän eli sote-yrittäjien sekä 

yrityspalveluasiantuntijoiden käyttämään terminologiaan. SoLKIa on testattu useassa 

työpajassa yhteistyössä yrityspalveluiden ja yrittäjien kanssa ennen sen julkaisua.  

SoLKI on tarkoitettu ensisijaisesti sote-alan mikro- ja pk- yritysten liiketoiminnan 

kehittämisen joko yrittäjän itsenäisenä arviointina tai yhteistyössä 

yrityspalveluasiantuntijan kanssa. Työkalu auttaa kuvailemaan liiketoiminnan 

ydinprosessien nykyistä kypsyystasoa, tunnistamaan keskeiset kehittämistarpeet sekä 

antaa käytännöllisiä vinkkejä siitä, kuinka liiketoiminnan osa-alueita voidaan nostaa 

seuraaville kypsyystasoille.  

Tässä raportissa kuvataan ensin lyhyesti sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä 

Suomessa (Luku 2). Sen jälkeen esitellään SoLKI-työkalun teoreettiset lähtökohdat 

(Luku 3) ja kehittämisprosessin vaiheet (Luku 4). Luvussa 5 esitellään tarkemmin 
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työkalun sisältö sekä ohjeistus sen käyttöön. Viimeisessä luvussa 6 keskustellaan 

työkalun mahdollisesta jatkokehittämisestä ja soveltamisesta jatkossa. Varsinainen 

SoLKI-työkalu on raportin liitteenä.   
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2 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys Suomessa 

Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonais- ja asukaskohtaiset kustannukset 

nousevat vuosittain. Terveydenhuollon kokonaismenot olivat vuonna 2014 reilu 20 

miljardia euroa, josta julkisen rahoituksen osuus oli noin 76 prosenttia (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, 2016). Vastaavasti sosiaalihuollon menot olivat noin 6,5 miljardia 

euroa. Pääosin sosiaali- ja terveyspalvelut rahoitetaan verovaroin tai veroluontoisin 

maksuin, jolloin asiakas maksaa vain osan asiakasmaksuna (Hartman, 2012; 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2016). Toimialan rahoitusrakenteesta johtuen kunnat 

ovat tärkein asiakasryhmä ja ne toimivat markkinoilla hinnanasettajina.  

Sote-alan yritysten kannalta toimintaympäristössä on tällä hetkellä useita 

epävarmuustekijöitä. Yhteiskunnallisilla päätöksillä on tulevien vuosien aikana 

merkittävä vaikutus sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinan kehitykseen. Keskeiset 

päätökset koskevat kuntarakennetta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämisvastuurakennetta ja julkisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvien palvelujen 

rahoitusta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen keskeisimmin vaikuttava tekijä on 

väestön ikääntyminen ja sen myötä muuttuvat palveluntarpeet. Tilastokeskuksen 

tekemän väestöennusteen mukaan väestömäärän odotetaan lisääntyvän vuosien 2015–

2040 välillä Pohjois-Pohjanmaalla 8,8 prosenttia, vaikka monissa Suomen 

maakunnissa väestömäärän ennuste onkin laskeva (Lankila, Kotavaara, Antikainen, 

Hakkarainen, & Rusanen, 2016). Kaikissa länsimaissa sosiaali- ja terveydenhuolto on 

samojen haasteiden edessä, kun väestön ikääntymisestä johtuvat demograafiset 

muutokset ja teknologian kehitys aiheuttavat kustannusten kasvua ja samalla 

heikkenevästä huoltosuhteesta johtuvaa rahoituspohjan suhteellista supistumista 

(Brommels, Aronkytö, Kananoja, Lillrank, & Reijula, 2016b). Yritysten kannalta 

muutokset tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jos niihin osataan varautua 

ajoissa ja innovatiivisesti. Palvelumarkkinoiden avautuessa muille kuin julkisille 

toimijoille pienempien palvelukokonaisuuksien etuna on, että niissä voidaan 

helpommin soveltaa asiakkaan valinnanvapautta tukevia rahoitusmalleja kuten 

palvelusetelejä ja henkilökohtaisia budjetteja (Junnila et al., 2016). Pieniä 

kokonaisuuksia on myös helpompi toteuttaa harvaan asutuilla alueilla. Toisaalta 

laajojen palvelukokonaisuuksien etuna on, että useita palveluita käyttävien asiakkaiden 

palvelut voidaan organisoida toimiviksi palveluprosesseiksi. Yksityisten 

palveluntuottajien kannalta yleisiä kehittämissuosituksia ovat muun muassa uuden 

digitaalisen ja kasvokkain tapahtuvan yhteistyön koordinoiminen sekä 

yliammatillisten osaamistaitojen, kuten talous- ja liiketoimintaosaaminen, tarve 

(Johanson, Husman, & Uusikylä, 2015). Uusien innovaatioiden käyttöönotto tulee 

varmistaa ammattikuntien sisällä, tiimeissä ja organisaatioissa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: julkinen 

sektori, järjestöt ja yritykset. Sosiaalipalvelut ovat Suomessa pienyritysvaltaista 

toimintaa kotimaan markkinoilla: avopalveluyrityksistä yli 94 prosenttia ja 

laitospalveluyrityksistäkin 60 prosenttia on mikroyrityksiä (Hartman, 2012). Suuntaus 

on kuitenkin yrityskoon kasvuun. Henkilöstömäärän suhteellinen kasvu yksityisellä 

sote-sektorilla on ollut suurempaa kuin yritysmäärän kasvu, mikä merkitsee 

keskimääräisen yrityskoon suurenemista. Sosiaalipalvelualalla onkin 2000-luvulla 

ollut havaittavissa keskittymistä: suuret toimijat ostavat hyvin menestyviä pieniä 

yrityksiä ja laajentavat toimintaansa koko Suomeen. Suurimmat alatoimialat olivat 

ikääntyneiden palveluasuminen, lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito 

sekä mielenterveysongelmaisten asumispalvelut. Myös ikääntyneiden ja vammaisten 
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kotipalveluissa on myös suuri määrä yrityksiä. Vastaavasti terveyssektorin suurimmat 

toimijat ovat lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut, 

hammaslääkäripalvelut, fysioterapiapalvelut sekä ryhmä muu terveyspalvelu, joka 

koostuu erilaisista itsenäisistä ammatinharjoittajista (Hartman, 2011). 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat erittäin työvoimavaltaisia ja myös naisvaltaisia 

aloja. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön määrä oli vuoden 2013 lopussa 

yhteensä 386 364, joista sosiaalipalveluissa oli 181 786 ja terveyspalveluissa 204 578 

henkilöä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2016). Suomen työllisistä naisista useampi 

kuin joka neljäs (29,3 %) oli vuonna 2013 sosiaali- ja terveyspalveluissa. Samana 

vuonna lähes 72 prosenttia sosiaali- ja terveyspalveluhenkilöstöstä työskenteli 

julkisissa palveluissa, mutta yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstömäärä 

on viime vuosina noussut julkisia palveluja nopeammin. Terveyspalveluille leimallista 

on erittäin pienten 1–2 henkilöä työllistävien yritysten runsas määrä (yli 80 prosenttia) 

(Hartman, 2011). Kaiken kaikkiaan alle 10 henkilöä työllistäviä eli mikroyrityksiä 

vuonna 2009 oli yli 98 prosenttia terveysalan yrityksistä. Suurta prosenttiosuutta 

selittää ammatinharjoittajien runsaus toimialalla.  

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut on kokonaisuudessaan kasvuala, vain pieni osa 

alan yrityksistä on kasvuhakuisia. Sosiaali- ja terveyspalvelualan pk-yritykset eivät ole 

yhtä kasvuhakuisia kuin pk-yritykset keskimäärin (Lith, 2013). Syynä voi olla 

yksinyrittäjien suuri määrä varsinkin terveyspalvelujen puolella. Avopalveluita 

tuottavista sosiaalialan yrityksistä täysin ilman kasvutavoitteita on lähes kolmasosa 

(Sosiaalialan Työnantajat, 2013). Yritykset ovat hyvin pieniä työllistäen usein vain 

itsensä ja tyytyvät olemassa olevaan tilanteeseen.   

Julkisella sektorilla on vahva päättävä ja ohjaava rooli palveluiden tuottamisesta ja 

toteutustavoista. Yksityisen sektorin toimijat etsivät uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia samalla, kun julkisen sektorin tavoitteena on tarjota 

palveluita mahdollisimman tehokkaasti (Nummelin, 2005). Julkisia sote-palveluita 

hankitaan ostopalveluina yksityisiltä palveluntarjoajilta, ja Kela korvaa osan asiakkaan 

käyttämistä palveluista (Lith, 2013). Yksityisen sektorin tuottamista hoivapalveluista 

merkittävä osa myydäänkin suoraan kunnille tai kuntayhtymille. Sosiaalipuolen 

palveluita tuottavista yksityisistä yrityksistä yli puolet myivät koko 

palveluntuotantonsa kunnille.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet ovat tällä hetkellä erilaiset. 

Sosiaalihuollossa perustason toiminta on julkisessa palvelujärjestelmässä vahva, kun 

sen sijaan erikoistason palvelut ostetaan pääasiassa yksityiseltä ja kolmannelta 

sektorilta (Brommels, Aronkytö, Kananoja, Lillrank, & Reijula, 2016a). 

Vanhuspalveluissa myös perustason palveluissa käytetään paljon ostopalveluja. 

Yksityiset palvelut vaikuttavat julkisten palveluiden kysyntään ja käyttöön esimerkiksi 

työterveyspalveluissa ja samojen sairaalatilojen käytössä (Johanson et al., 2015).  

Julkisen ja yksityisen sektorin hybrideissä yhdistetään julkisia ja yksityisiä piirteitä, 

käytännön esimerkkeinä kunnalliset liikelaitokset tai julkisomisteiset osakeyhtiöt. 

Asiakkaan eli palveluiden loppukäyttäjän valinnanvapaus on Suomessa edennyt 

hitaasti verrattuna kansainväliseen kehitykseen (Junnila et al., 2016). 

Valinnanmahdollisuuksien laajentaminen edellyttää muutoksia sekä kansallisessa 

sosiaali- ja terveyspolitiikassa että palvelujen tuottajien käytännön toiminnassa. 

Alueelliset erot kunnallisten palveluiden saatavuudessa ja palveluvalikoimassa 

rajoittavat asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia. Kuntakohtaiset erot terveysasemien 

palveluvalikoimissa sekä palvelusetelin käyttöönotossa lisäävät kansalaisten 

eriarvoisuutta. Muita valinnanvapauden toteutumista estäviä tekijöitä Junnilan et al. 
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selvityksen mukaan ovat kunnilta ja palvelujen tuottajilta puuttuvat kannustimet tukea 

asiakkaiden valinnanvapautta, terveysasemien vaihtamisen hankaluus sekä asiakkaalta 

puuttuva mahdollisuus tehdä tietoon pohjautuvia valintoja. Myös valinnanvapauteen 

liittyviä tavoitteita pidetään moninaisina ja osittain ristiriitaisina. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Reformit-yksikkö julkaisi vuoden 2016 alussa 

vertailun sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden valinnanvapaudesta hoitopaikan suhteen 

eräissä Euroopan maissa (Jonsson et al., 2016). Työryhmä toteaa, että 

valinnanvapauden toteutumisen kannalta on tärkeää, että asiakkaiden ja potilaiden 

ulottuvilla on aidosti palveluita, joista valita. Samoin valinnanvapauden onnistumisen 

kannalta olennaista on se, että palveluista on saatavilla luotettavaa ja ymmärrettävää 

vertailutietoa.  

Vuonna 2004 käyttöönotetun palvelusetelin käytön tavoitteena on lisätä asiakkaan 

valinnanmahdollisuuksia ja parantaa niiden palveluiden saatavuutta, jotka voidaan 

tuotteistaa ja joissa asiakas voi toimia kuluttajan tavoin. Palvelusetelin käyttö perustuu 

aina kunnan päätökseen ja kunta myös hyväksyy ne palveluntuottajat, joiden palveluja 

voidaan ostaa palvelusetelillä. Palveluseteli oli vuonna 2015 käytössä 75 prosentissa 

Manner-Suomen kunnista (Junnila et al., 2016). Käytännöt vaihtelevat laajasti eri 

kunnissa. Palvelusetelin käyttö on yleisempää sosiaalihuollon palveluissa (70 % 

palvelusetelin käytöstä) kuin terveyspalveluissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

kokonaisbudjettiin verrattuna varsin pieni osuus palveluista maksetaan 

palveluseteleiden kautta.  
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3 Työkalun teoreettiset lähtökohdat 

3.1 Kypsyysmallit liiketoiminnan arvioinnissa 

Myös sote-yritysten kilpailukyky on kiristynyt globalisaation myötä. Tämä kannustaa 

yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja vastaamaan asiakastarpeeseen parhaalla 

mahdollisella tavalla. Tämä haastaa kaikki sote-alan toimijat toiminnan kehittämiseen. 

Kestävän kilpailuedun rakentamisessa toiminnallisen erinomaisuuden kehittäminen 

korostuu. Toiminnallinen erinomaisuus on taas voimakkaasti kytköksissä säästöihin, 

alentuneeseen hintaan, ja ennustettavaan voittoon. 

Toiminnallista erinomaisuutta voidaan arvioida ja parantaa eri menetelmillä tai 

malleilla. Yksi menetelmistä on prosessin kyvykkyyden johdettuun parantamiseen 

kehitetyt kypsyysmallit, joiden tausta on laatujohtamisessa. Yksi varhaisimmista 

kypsyysmalleista on Crosbyn QMMG (Quality Management Maturity Grid), missä 

kuvataan organisaation toimintaa viiden tason asteikolla (Crosby, 1979). 

Kypsyysmallit sisältävät tasoja, jotka muodostavat loogisen reitin alkutilasta kypsää 

tilaan (Becker, ym. 2009;  Gottschalk, 2009).  

Harmonin (2004) mukaan kypsä organisaatio tekee asiat systemaattisesti, kun taas 

kypsymätön organisaation saavuttaa tulokset yksilöiden sankarillisilla suorituksilla, 

mitkä he suorittavat enemmän ja vähemmän spontaanisti. CMM (Capability Maturity 

Model) määrittää maturiteetin termeillä ennustettavuus, kontrolli ja tehokkuus. 

Ennustettavuus käytännössä tarkoittaa aikataulujen käyttöä, virstanpylväitä ja 

tavoitteiden asettamista. Kontrolli puolestaan merkitsee sitä, että organisaatio 

saavuttaa tavoitteet johdonmukaisesti. Tehokkuus viittaa siihen, että oikeat tuotokset 

saavutetaan tehokkaalla tavalla (Harmon, 2004).  

Kypsyysmallien avulla yritykset voivat arvioida prosessejaan ja metodejaan 

parhaimpia käytäntöjä ja viitearvoja vastaan. Kypsyysmallin perustarkoitus onkin 

määrittää kypsyyspolun vaiheet, joihin vertaamalla organisaation kyvykkyyden 

kehittyminen etenee vaihe vaiheelta (Van de Ven & Poole, 1995). 

Liiketoimintaprosessien kypsyysmalleilla (Business process maturity model, BPMM) 

voidaan parantaa yrityksen prosesseja ja prosessien johtamisen kyvykkyyttä (Lee, ym. 

2007; Curtis, 2006; Harmon, 2004; Fisher, 2005; Smith & Fingar, 2004; Rosemann & 

de Bruin, 2005). 

Tässä tutkimuksessa kehitetty kypsyysmalli on saanut vaikutteita erityisesti 

Harmonin (2004), Fisherin (2004) ja Hammerin (2007) prosessikypsyysmalleista. 

Ensin mainitusta on tässä raportissa esitettyyn kehitykseen vaikuttaneet tasot ja 

kriteeristö, toiseksi mainitusta ei-lineaarinen ajattelu ja kolmannesta työntekijöiden 

näkökulman merkitys. 

3.2 Liiketoiminnan kehittäminen 

Yritykset elävät jatkuvassa muutoksessa ja niiden prioriteetit vaihtuvat muun muassa 

kehitysvaiheen ja liiketoimintaympäristöjen muutosten mukaan (Muhos, 2013). Sote-

yritysten kannalta toimintaympäristössä on tällä hetkellä useita epävarmuustekijöitä. 

Yhteiskunnallisilla päätöksillä on tulevien vuosien aikana merkittävä vaikutus sosiaali- 

ja terveyspalvelumarkkinan kehitykseen. Keskeiset päätökset koskevat 

kuntarakennetta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuurakennetta ja 

julkisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvien palvelujen rahoitusta. Tästä syystä 

SoteYBoost-hankkeessa kehitetty liiketoiminnan itsearviointityökalu SoLKI on 
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erittäin ajankohtainen ja tuo tarvittavaa lisätietoa yrityksille erityisen toimialan 

liiketoimintaympäristössä tarvittavasta osaamisesta.  

Pk-yritysten selviytymisstrategioita selvittäneen tutkimuksen mukaan 

suomalaisille teollisuusalan yrityksille on tyypillistä passiivisuus mahdollisuuksien 

tunnistamisessa, muutosvastaisuus ja vakauden kaipuu (Taipale-Erävala, Lampela, & 

Heilmann, 2015). Toimialasta riippumatta myös sote-yrittäjien tulee huomioida 

Taipale-Erävalan et al. suositus, että pienissä yrityksissä käännetään katse menneestä 

tulevaan, jotta uudet liiketoimintamahdollisuudet tunnistetaan ja niiden avulla 

liiketoiminnan jatkuvuus varmistetaan.  

SoLKI-työkalu edistää sote-alan mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan 

tulevaisuuden hahmottamista, ja siksi työkalun painopisteiksi on valittu viisi 

liiketoiminnan kannalta tärkeää ydinprosessia, joihin yritysten on kiinnitettävä erityistä 

huomiota menestyäkseen. Tärkeät liiketoiminnan ydinprosessit ovat: 1) 

Yrittäjämäisyys ja liiketoimintaosaaminen, 2) Markkinointi ja myynti, 3) Palveluiden 

toteutus, 4) Asiakkuuksien säilyttäminen ja kehittäminen sekä 5) Jatkuvan 

kehittämisen kulttuuri. 

3.2.1 SoLKI-työkalun ydinprosessit 

SoteYBoost-hankkeessa tehtyjen haastattelujen perusteella tyypillistä useimmille sote-

alan yrittäjille on, että sote-ammattilaisen identiteetti on voimakkaampi kuin 

yrittäjäidentiteeti, ja että he haluavat tehdä omaa koulutustaan vastaavaa työtä sekä 

monelle irrottautuminen arjen perustyöstä tai itsensä mieltäminen ”johtajaksi” on 

vieras ajatus (Simunaniemi et al., 2018). Minkä tahansa yrityksen johtaminen ja 

kehittäminen vaativat yrittäjyyden perusteiden hallintaa, joten yksi ydinprosesseista on 

Yrittäjämäisyys ja liiketoimintaosaaminen. Yrittäjämäisyys viittaa yrittäjämäiseen 

ajattelutapaan, ts. epävarmuuden hyödyntävään, aktiiviseen ja luovaan tapaan ajatella 

liiketoiminnassa ja muussa yrittäjämäisessä toiminnassa (McGrath & MacMillan, 

2000). Epävarmuuden hyödyntäminen on käytännössä jatkuvaa 

liiketoimintaympäristön tarkkailua, ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien poimista 

jatkokehittelyä varten (Taipale-Erävala, 2015). Yrittäjämäinen ajattelutapa ja 

epävarmuuden hyödyntäminen eivät koske pelkästään yrittäjiä vaan ne ovat myös osa 

henkilöstön osaamista, jotta koko yritys menestyisi ja henkilöstö pystyisi kehittämään 

omaa työtään ja työskentelemään. Liiketoimintaosaaminen vastaavasti tarkoittaa 

kykyä luoda, tutkia ja kehittää liiketaloudellista toimintaa (Opetusministeriö, 2001), 

jonka perusasioiden ymmärtäminen kuuluu myös henkilöstölle, mutta josta yrittäjä 

kantaa vastuun (Taipale-Erävala, 2015).  

Sote-uudistukseen liittyvä valinnanvapaus tulee muuttamaan entisiä 

palvelurakenteita, jolloin Markkinoinnista ja myynnistä tulee olemaan sote-

uudistuksen valinnanvapauteen liittyen tärkeä keino yrityksille asiakashankinnan ja 

liiketoiminnan kasvun kannalta. Terveydenhuollon lakisääteinen valinnanvapaus 

laajeni koko maata koskevaksi jo vuonna 2014, ja avasi siten sote-alan yrityksille jo 

uusia markkinoita. Aktiivista ja suunnitelmallista suoramarkkinointia tehdään sote-

alan yrityksissä melko vähän (Simunaniemi et al., 2018), mutta lisääntyvän 

valinnanvapauden myötä yritysten välinen kilpailu tulee todennäköisesti kovenemaan 

ja paineet kehittää entistä laadukkaampaa palvelua kasvavat. Tällöin markkinointi ja 

myynti, eli kaikki toimenpiteet joilla vaikutetaan siihen, että asiakas ostaa yrityksen 

tuotteen, tulevat painottumaan, ja ovat siten perusteltuna yhtenä ydinprosessina. 
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Vuonna 2004 käyttöönotettu palveluseteli ja sen käyttömahdollisuudet vaikuttavat 

suoraan yrityksen markkinointiin ja myyntiin. 

Palvelusetelin käytön tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja 

parantaa niiden palveluiden saatavuutta, jotka voidaan tuotteistaa ja joissa asiakas voi 

toimia kuluttajan tavoin. Palvelusetelin käyttö perustuu aina kunnan päätökseen ja 

kunta myös hyväksyy ne palveluntuottajat, joiden palveluja voidaan ostaa 

palvelusetelillä. Palveluseteli oli vuonna 2015 käytössä 75 prosentissa Manner-

Suomen kunnista (Junnila et al., 2016) Käytännöt vaihtelevat laajasti eri kunnissa, sillä 

käytössä oli kaikkiaan 438 erilaista palveluseteliä. Joissain kunnissa tai palveluissa 

palveluseteli on tulosidonnainen ja se voi kattaa joko osittain tai kokonaan palvelun 

kustannukset. Palvelusetelin käyttö on yleisempää sosiaalihuollon palveluissa (70 % 

palvelusetelin käytöstä) kuin terveyspalveluissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

kokonaisbudjettiin verrattuna varsin pieni osuus palveluista maksetaan 

palveluseteleiden kautta. 

Palveluiden toteutus on vaihe, jossa palveluiden tuottaja kohtaa asiakkaaan 

käytännön toiminnassa. Sote-alan palvelut tehdään lähtökohtaisesti asiakaskontaktissa, 

ja täten palvelun onnistuneella toteutuksella on suuri merkitys, ja siksi palveluiden 

toteutus on valittu yhdeksi ydinprosessiksi. Sote-uudistuksessa kiinnitetään erityistä 

huomiota palvelukokonaisuuksiin, määrittelemään asiakkaan tarvitsemat palvelut sekä 

yhteistoimintaan eri palveluiden tuottajien kesken (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

2017). Vaikka osa palveluiden toteutuksesta on sidoksissa julkiseen toimijaan, on sote-

alan yritysten tehtävä palveluiden toteutus-prosessinsa mahdollisimman selkeäksi ja 

näkyväksi yksityisenkin puolen asiakkaille. Palveluiden toteutus on käytännön toimien 

kannalta osa markkinointia ja myyntiä, varsinkin silloin kun loppukäyttäjällä on aito 

palvelutuottajan valinnanvapaus. 

Asiakkuuksien säilyttäminen ja kehittäminen ovat luonnollien jatkumo 

palveluiden toteutukselle, ja ovat siten yksi toiminnan ydinprosesseista. 

Liiketoiminnallisen asiakassuhteen kehittämisen ohella sote-alalla asiakkuuksien 

säilyttämiseen liittyy mm. asiakkaiden yhteys-, mahdollisten potilas- ym. tietojen 

asiallinen ja tietosuojattu säilyttäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017). 

Asiakassuhteen kehittäminen on asiakkuuden hankintavaiheen jälkeen määrätietoista 

asiakkuuden syventämistä ja kehittämistä siten, että lähtökohtana on 

molemminpuolinen hyöty (Welling, 2006). Asiakkaiden valinnanvapauden 

laajentumisen johdosta sote-alan yritysten tulisi panostaa asiakkaiden saavutettavissa 

oleviin hyödyihin, joista yritykselle saattaa kehittyä huomattava kilpailuetu (Vuokko, 

2003). 

Liiketoimintaprosessin kehittämistä ja uudistamista kuvataan 

yksinkertaisimmillaan jatkuvalla ympyrällä, jossa arvioidaan omaa toimintaa, 

kokeillaan uutta, arvioidaan muutosta, ja toteutetaan kokeiltu muutos käytännössä 

(Page, 2010). Täten Jatkuvan kehittämisen kulttuuri on viides tärkeä ydinprosessi, 

joka turvaa toiminnan jatkuvan kehittämisen ja uudistamisen välttäen yrityksen 

toiminnan paikoilleenjäämisen (Taipale-Erävala et al., 2015). Jatkuvan kehittämien 

kulttuuri on erittäin tärkeä ydinprosessi, koska sote-alan yrityksissä ei tutkimuksen 

perusteella mielletä, että liiketoimintaympäristö muuttuu kaiken aikaa (Simunaniemi 

et al., 2018). SoteYBoost-hankkeessa suoritetuissa haastatteluissa ilmeni, että monet 

alan yrittäjät odottavat sote-ratkaisua, ja olettavat, että sote-uudistus on yksittäinen 

liiketoimintaympäristön muutos, jonka jälkeen ei enää tule muutoksia. Sote-

uudistuksen liittyvän epävarmuuden vuoksi alan yrittäjät ovat tehneet hyvin erilaisia 

linjauksia valmistautumalla tai olemalla valmistautumatta liiketoimintaympäristön 
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muutoksiin. Pahimmillaan epävarmuus johtaa tilanteeseen, jossa yrityksen 

kehittäminen pysähtyy.  

3.2.2 Ydinprosessien osa-alueet 

Jokaista ydinprosessia arvioidaan kuuden osa-alueen avulla: Nykytila, Henkilökunta 

(tiedot, taidot, kokemus ja asenteet), Yrittäjä (johtamisen hallinta), Laatu, 

Digitalisaatio sekä Yhteistyö (sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sekä toimiminen 

verkostoissa). Näille osa-alueille tyypillisiä toimintoja arvioidaan kolmella 

kypsyystasolla (”kädestä suuhun”, pääpiirteittäin hallinnassa tai ennakoivasti 

hallinnassa) erilaisten väittämien avulla.  

Nykytila käsittelee ao. ydinprosessin toiminnan olemassa olevaa tilaa, joten esim. 

Yrittäjämäisyys ja liiketoimintaosaamisen nykytilaa arvioitaessa valitaan 

liiketoimintaan ja yrittämiseen liittyviä väittämiä täyttöhetken tilanteessa, ja saadaan 

selville ao. ydinprosessin nykytilan kuvaus asteikolla ”kädestä suuhun”, pääpiirteittäin 

hallinnassa tai ennakoivasti hallinnassa. Nykytilan kuvaa siis lähtötason tilannetta, 

joka tarvitaan vertailukohdaksi jatkotoimenpiteille. Liiketoiminnan kehittämiseen on 

monia menetelmiä. Yksinkertaisin niistä on kuvata ’as-is’ –tilanne eli nykytilanne 

päästäkseen määriteltyyn ’to-be’ –tilanteeseen esim. prosessikuvausten kautta (Kalli, 

2010). 

Osa-alue Henkilökunta (tiedot, taidot, kokemus ja asenteet) on olennainen resurssi 

minkä tahansa yrityksen toimintaa. Henkilökunnan osaamisen tason selvittäminen 

antaa yrittäjälle tärkeää tietoa henkilöstönsä osaamisen kehittämiskohteista, koska 

henkilökunnan osaamista pidetään yhtenä kilpailuetuna (Kamoche, 1996). 

Vastaavasti Yrittäjä (johtamisen hallinta) selkiyttää yrittäjälle ao. ydinprosessin, 

esim. Markkinoinnin ja myynnin hallinnan tilaa johtamisen kannalta, ts. kiinnittää 

huomiota markkinointi- ja myyntiresurssien- ja toimenpiteisiin (Joshi, 2005). 

Sote-uudistuksen toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota laatuun. 

Palveluiden kustannusten, tuottavuuden, laadun ja vaikuttavuuden arviointiin ja 

vertailuun on kehitetty kansallinen mittaristo, joka perustuu asiakkailta kerättävään 

tietoon (asiakaskokemukseen ja asiakkaan raportoimaan toimintakykyyn ja 

terveydentilaan) ja asiakkaiden palvelutarpeesta riippuen myös turvallisuuden 

kokonaisvaltaiseen seurantaan ja sosiaalipalveluiden rakenteisen kirjaamisen 

kattavuuden parantamiseen (Valtioneuvosto, 2017). 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on toiminnan muutos, jonka 

avulla parannetaan palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Muutoksen tärkeä 

väline on digitalisaatio, jota on alan yritysten siten hyvä tarkastella jokaisessa 

ydinprosessissa. SoteYBoost-hankkeen raportissa oli yhtenä tuloksena, että 

esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa vaatisi uutta 

osaamista (Simunaniemi et al., 2018). Tietojärjestelmät ja uudet sähköiset palvelut 

tukevat asiakkaita ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia mahdollisimman 

hyvin. Digitalisaation avulla palveluita myös voidaan tuottaa täysin uusilla tavoilla ja 

tehostaa prosesseja. 

Yhteistyöstä ja verkostoitumisesta on tullut kilpailutekijä. Yhteistyö ja 

verkostoituminen antavat pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden yhdistää 

voimavaroja (Kokko et al., 2000) ja luoda uutta liiketoimintaa. Menestyvän 

organisaation taustalla on toimiva tiimi (Kauppinen & Ogg, 1994), joten yritysten tulee 

tarkastella myös yrityksen sisäisen yhteistyön toimivuutta. 
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4 Työkalun kehittäminen 

4.1 SoteYBoost-hanke 

SoteYBoost. Sote-yrittäjän boosteri -hankkeen tavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan 

alueen väestön hyvinvointia tukevien palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen 

parantamalla sosiaali- ja terveydenhuollon (sote-) palveluja tuottavien yritysten 

osaamisen tasoa ja lisäämällä toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kehittämällä uusia 

palvelumalleja ja palvelukokonaisuuksia. Hankkeen toiminnot auttavat myös sosiaali- 

ja terveysalan yrittäjiä sopeutumaan teknis-taloudellisiin muutoksiin tukemalla 

osallistujien tieto- ja viestintäteknologioiden käyttöönottoa. Lisäksi hankkeen 

tarkoituksena on edistää Pohjois-Pohjanmaan alueen pienyrittäjien ja yritysten 

henkilöstön työhyvinvointia. Yrittäjyyden ja työhyvinvoinnin edistämisen 

lähtökohtana on yritysten, asiakkaiden, eri toimialojen sekä tutkimus- ja 

kehittämisyksiköiden välinen yhteistyö. 

SoteYBoost-hanke on toteutettu tiiviissä Oulun yliopiston ja Oulun 

ammattikorkeakoulun yhteistyössä. Hankkeen hallinnoija on Oulun 

ammattikorkeakoulu ja hankkeen tutkimusosiosta vastaa Oulun yliopiston Oulun 

Eteläisen instituutin (1.1.2017 lähtien Kerttu Saalasti Instituutti) Mikroyrittäjyyden 

tutkimusryhmä MicroENTRE. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2015 – 31.5.2018. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston 

rahoitusta 453 800€. Hankkeen osarahoittajia ovat Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja 

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat. Koko hankkeen kustannusarvio on 567 251€. 

Hankkeen toiminnot kohdistuvat erityisesti Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja 

Haapaveden-Siikalatvan seutukuntiin.  

4.2 Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE 

Vuonna 2011 perustettu Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden 

tutkimusryhmä (MicroENTRE) on ainoa laatuaan Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. 

Tutkimusryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä alueellisella tasolla ja rakentaa samalla 

tutkimusyhteistyöverkostoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla valitsemillaan 

fokusalueilla. Tutkimusryhmän kohteena ovat mikroyritykset ja niiden kehittämisen 

kannalta keskeiset tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijat. Mikroyritys on 

yhteiseurooppalaisen määritelmän mukaan riippumaton yritys jonka palveluksessa on 

vähemmän kuin kymmenen työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään kaksi 

miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään kaksi miljoonaa euroa1. 

MicroENTREn keskeiset osaamisalueet ovat yritysten ketterät kasvu- ja 

kansainvälistymismekanismit, mikroyritysten rahoitus- ja kannustejärjestelmät, 

mikroyritysten innovaatioprosessit ja pohjoisten harvaan asuttujen alueiden 

liiketoimintaympäristö.  

Kerttu Saalasti Instituutti (ent. Oulun Eteläisen instituutti) on Oulun yliopiston 

tutkimusyksikkö, joka toteuttaa aluekehittämisen kannalta tärkeää yliopistollista 

tutkimus- ja kehittämistoimintaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosan seutukuntien alueella. 

Instituutti vahvistaa yliopistollisella osaamisella ko. alueen osaamista, 

kansainvälisyyttä, yritystoimintaa ja vetovoimaisuutta erityisesti niillä toiminnan osa-

alueilla, joille se on profiloitunut (http://www.oulu.fi/ksi/). MicroENTREn tekemässä 

                                                
1 Tilastokeskus: Tietoa tilastoista. 2016. URL: http://www.stat.fi/meta/kas/mikroyritys.html. 
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tutkimus- ja kehittämistyössä kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmasta korostuvat 

uuden yrityksen tukeminen varhaisissa kehitysvaiheissa, kasvun hallinta, kasvutekijät 

ja esteet, kansainvälistymisen esteet ja edistäminen, sekä kansainvälistymiseen ja 

kasvuun tarvittavien tiedon, taidon, resurssien ja verkostojen hankinta.  

4.3 Kehittämisprosessin vaiheet 

4.3.1 Sote-yrittäjien haastattelututkimus 

Työkalun kehittämisen taustalla oleva tutkimusaineisto koostuu kahdentoista sosiaali- 

ja terveysalan yrityksen toimitusjohtajan haastatteluista, jotka tehtiin keväällä 2016. 

Haastateltaviksi valittiin 12 yritystä, jotka edustivat kattavasti Oulun Eteläisen alueen 

eri kuntia ja niissä toimivia sosiaalialan ja terveysalan työnantajayrityksiä. Aineistosta 

tunnistettiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin yrityksen kasvuprosessin kriittisiä 

tapahtumia, joiden avulla kuvattiin sote-alan yritysten kasvuun ja kasvujohtamiseen 

liittyviä erityispiirteitä. Tämä aineisto on ollut tärkeä lähtökohta SoLKI-työkalun 

kehittämiselle, sillä aineistosta tunnistettiin muun muassa tarve vahvistaa sote-alan 

yrittäjien liiketoiminntaosaamista ja yrittäjämäistä asennetta sote-identiteetin rinnalla 

sekä tuoda jatkuvan kehittämisen kulttuuri osaksi normaalia liiketoiminnan johtamista. 

Myös meneillään oleva valtakunnallinen alue- ja maakuntauudistus (sote-uudistus) 

herättää yrittäjissä paljon häämmennystä, joten tarvittiin työkalu, joka auttaa 

varautumaan muuttuvaan ja markkinaehtoisempaan liiketoimintaympäristöön.  

4.3.2 SoLKI-työkalun kehittäminen yliopistolla 

Työkalun kehittämisen lähtökohtana ovat liiketoiminnan kypsyysmallit, joita on 

kehitetty varsinkin tuotannollisille yrityksille. Tavoitteena oli tehdä käytännönläheinen 

työkalu, joka vastaa Suomessa toimivien mikro- ja pk-kokoisten sote-alan yrityksissä 

tunnistettuihin kehittämistarpeisiin ja joka olisi myös kieliasultaan omatoimiseen 

arviointiin soveltuva.  

Työkalun laatiminen aloitettiin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä kesällä 2017. 

Työkalun laatimisen lähtökohtana käytettiin Oulun Eteläisen alueella aiemmin 

tuotannollisille yrityksille laadittu tuotannollisten yritysten kypsyysarviointimalli 

(Niinikoski et al., 2016). Mallia yksinkertaistettiin vähentämällä arvioitavien 

kypsyystasojen määrä kolmeen (Taso 1: kädestä suuhun, Taso 2: pääpiirteittäin 

hallinnassa ja Taso 3: ennakoivasti hallinnassa). Sen jälkeen ryhmän tutkijat käyttivät 

tausta-aineistoa sekä SoteYBoost-hankkeen toimintavuosien aikana kerättyä 

havaintomateriaalia kehittämisen pohjana. Työkaluun valikoitui melko pian viisi 

keskeistä liiketoiminnan ydinprosessia, joista jokaisesta arvioidaan kuusi jokaiselle 

ydinprosessille yhteistä osa-aluetta.  

Alun perin työkalua kehitettiin pelkästään yrittäjien itsenäiseen työskentelyyn 

sopivaksi, mutta prosessin aikana tunnistettiin yrityspalvelut keskeiseksi 

kohderyhmäksi. Yrityspalveluiden kautta työkalu on mahdollista saattaa useamman 

yrittäjän käyttöön ja juuri yrityspalvelut ovat luontevin ja osaavin asiantuntija 

auttamaan yritystä vastaamaan arvioinnissa tunnistettuihin kehittämistarpeisiin. Kun 

tutkijat olivat päättäneet sisäisen kehittämistyönsä, oli aika siirtyä hiomaan työkalun 

sisältöä, ydinprosessien ja osa-alueiden otsikoita sekä työkalun kieliasua yhdessä 

alueen yrityspalveluiden ja yrittäjien kanssa. 
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4.3.3 SoLKI-työkalun kehittämistyöpajat  

Tutkimusryhmässä tehdyn pohjatyön jälkeen työkalua testattiin ja muokattiin syksyllä 

2017 kehittämistyöpajoissa Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien 

yrityspalveluiden ja sote-alan yrittäjien kanssa. Työpajoihin osallistui yhteensä noin 25 

henkilöä. Edellisten lisäksi Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan yrityspalvelut 

osallistuivat tammikuussa 2018 järjestetyssä työkalun julkistamis- ja 

testaustilaisuudessa oli mukana 26 henkilöä. Tilaisuudessa yrittäjät saivat 

mahdollisuuden testata työkalua oman yrityksensä kannalta ja keskustella sen jälkeen 

yritysneuvojan kanssa jatkotoimenpiteistä. 

SoLKI on herättänyt kiinnostusta myös hankkeen toiminta-aluetta laajemmin. 

Työkalu on raportin kirjoittamishetkellä testattavana Keski-Pohjanmaalla 

Kokkolanseudun Kehitys Oy:n hallinnoimassa Kohtaamo 2.0 –projektissa sekä 

Pohjois-Savossa NAVITAS Yrityspalveluiden hallinoimassa SOPIEN-projektissa. 

Työkalua kehittämässä on lisäksi ollut SoteYBoost-hankkeen työryhmä, johon kuuluu 

yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden lisäksi sote-yrityksessä 

työskentelevä henkilö. 
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5 SoLKI-työkalu 

5.1 Sisältö ja esittely 

SoLKI-työkalu on kehitetty käytännönläheiseksi liiketoiminnan arvioinnin työkaluksi 

sosiaali- ja terveysalalla toimiville yrityksille. Työkalun kehityksessä on kiinnitetty 

erityistä huomiota teksteissä käytetyn kielen selkeyteen, ja pyritty kuvaamaan 

yrityksissä olevia toimintoja/tilanteita todellisissa tilanteissa käytetyillä termeillä. 

Työkalu on tämän raportin liitteenä. 

SoLKI-työkalussa arvioidaan viisi yrityksen ydinprosessia. Ulkoasullisesti 

ydinprosessit on eroteltu eri värein. Ydinprosessit väreineen ovat: 

 

 Yrittäjämäisyys ja liiketoimintaosaaminen (sininen) 

 Markkinointi ja myynti (punainen) 

 Palveluiden toteutus (oranssi) 

 Asiakkuuksien säilyttäminen ja kehittäminen (kirkkaankeltainen) 

 Jatkuvan kehittämisen kulttuuri (vihreä) 

 

Jokaista ydinprosessia tarkastellaan vastaavasti kuuden osa-alueen avulla:  

 

 Nykytila 

 Henkilökunta (tiedot, taidot, kokemus ja asenteet) 

 Yrittäjä (johtamisen hallinta) 

 Laatu 

 Digitalisaatio 

 Yhteistyö (sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sekä toimiminen verkostoissa).  

 

Jokaista ydinprosessia ja sen osa-alueita tarkastellaan kolmen eritasoisten väittämien 

avulla. Väittämäluokittelut, jotka sisällöltään kuvaavat käytännön toimia, ovat:  

 

 ’kädestä suuhun’ 

 keskimäärin hallinnassa 

 ennakoivasti hallinnassa 

 

SoLKI-työkalun käyttäjä tutustuu väittämiin vaakarivi kerrallaan ja valitsee toimintaa 

kuvaavan tilan ao. väittämän perässä olevaan erilliseen ’rasti’-sarakkeeseen. Jos 

mikään väittämistä ei suoraan kuvaa yrityksen tilaa, käyttäjä voi merkitä rastin myös 

tilannetta lähinnä vastaavien väittämien väliin.  

Kuva 1 alla esittää Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ydinprosessin 

ensimmäisen sivun, jossa ensimmäiset väittämät käsittelevät yrityksen nykytilaa. 

SoLKIn käyttäjä lukee vaakarivin väittämät ja valitsee rastittamalla sopivimman. 
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Kuva 1 Esimerkki: Lomakkeen täyttäminen 

Jokaisen osa-alueen jälkeen on varattu tilaa Muistiinpanoja varten, ks. Kuva (2) alla.  

 

 
Kuva 2 Esimerkki Markkinoinnin ja myynnin ydinprosessilomakkeesta 

Kun kaikki tai valitut yrityksen ydinprosessit on käyty läpi, yrityksen toimintojen tilaa 

arvioidaan tarkastelemalla rastitettuja kohtia. Jos rastitettu kohta on esimerkiksi 

’kädestä suuhun’ -sarakkeessa, yrittäjä löytää samalla rivillä olevien kohtien, 

Pääpiirteittäin hallinnassa ja Ennakoivasti hallinnassa, väittämistä ehdotuksia, miten 

kehittää kyseistä toimintoa. Yrityksen menestymisen kannalta olisi toivottavaa, että 

yritys on tai tähtää vähintään Pääpiirteittäin hallinnassa -väittämiä vastaavaan tilaan.  

5.2 Käyttö ja soveltaminen 

SoLKI on kehitetty sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan 

itsearviointiin. Työkalu perustuu aikaisempaan kirjallisuuteen sekä aineistolähtöiseen 

tutkimukseen sote-alan luvanvaraissa ja ilmoitusvelvollisissa yrityksissä. Koska 

SoLKI kaikkine osineen on kehitetty sote-alan yrityksille, käyttö muilla toimialoilla 

vaatii soveltamista. 

Työkalu soveltuu yrittäjän itsenäiseen työskentelyyn, mutta sitä voidaan käyttää ja 

täyttää yhteistyössä yrityspalveluiden kanssa. Hyödyntäessään SoLKIa liiketoiminnan 

arvioinnissa yrittäjät voivat käydä läpi kaikki viisi ydinprosessia tai jonkin 

tärkeimmäksi kokemansa ydinprosessin. Parhaimman hyödyn yritykset saavat 

työkalun käytöstä, kun SoLKIlla kartoitetaan yrityksen toiminnan nykyinen tilanne, 

jolloin saadaan selville ns. lähtötaso, johon verrataan myöhempinä ajankohtina 

täytettyjä arviointilomakkeita. SoLKI-työkalun ydinprosessien arvioiminen 
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säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain, antaa arvokasta tietoa yritykselle sen 

liiketoiminnan kehitystarpeista ja kehittymisestä pitkälläkin aikavälillä. 

SoLKI –työkalu on kehitetty SoteYBoost –hankkeessa, ja työkalua saa käyttää 

vapaasti ei-kaupallisesti. Työkalua jaettaessa on mainittava SoteYBoost-hanke sekä 

Oulun yliopisto työkalun kehittäjänä (liitteessä oleva versio). 
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6 SoLKI-työkalun jatkokehittäminen ja tulevaisuus 

Työkalu on osoittanut tarpeellisuutensa nopeasti. Yrityspalvelut yli maakuntarajojen 

ovat osoittaneet suurta kiinnostusta työkalua kohtaan, koska vastaavaa erityisesti sote-

alalle sovellettua ja käytännönläheistä sekä maksutonta arviointityökalua ei ole ollut 

käytettävissä. Myös ainakin yhden sote-alan kehittämishankkeen hankehakemuksessa 

on huomioitu SoLKI-työkalun käyttöönotto ja levittäminen osana hankkeen toimintaa. 

Työkalusta on tarkoitus tiedottaa mahdollisimman laajasti kohderyhmälle esimerkiksi 

yritysjärjestöjen ja sote-alan organisaatioiden kautta.  

Tutkimusryhmä on saanut tiedusteluita SoLKI-työkalun soveltuvuudesta muihin 

hyvinvointi- ja palvelualan yrityksiin. Työkalu perustuu sosiaali- ja terveysalan 

yrityksistä kerättyyn tieteellisiin ja empiirisiin havaintoihin. Tämä kohderyhmä 

erityispiirteineen on pidetty koko ajan mielessä työkalua kehitettäessä. Toimialasta 

riippumatta yritystoiminnan kehittämiseen liittyy monia yleisiä periaatteita, joten 

käyttäjän oman harkinnan mukaan työkalua voi soveltaa osittain myös muilla 

hyvinvointialoilla sekä rajoitetummin jopa muilla palvelualoilla. Tuotannollisten 

yritysten käyttöön soveltuvia kypsyysarviointimalleja on olemassa useita, esimerkiksi 

tuotannollisille yrityksille kehitetty työkalu (Isoherranen et al., 2016; Niinikoski et al., 

2016). 

Työkalun kohderyhmä on sote-alan yksityinen sektori, erityisesti mikro- ja pk-

yritykset. Työkalua on kuitenkin pyynnöstä esitelty myös Pohjois-Pohjanmaan sote-

maakunnan toimijoille. Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjämäisen työtavan merkitys 

kasvaa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä kaikissa sote-alan organisaatioissa sekä 

yksityisellä, julkisella että järjestösektorilla. Jatkossa voisi olla mielekästä räätälöidä 

SoLKIa vastaava työkalu julkisten ja isojen sote-organisaatioiden toiminnan 

kehittämiseen. 

SoLKI-työkalu on tällä hetkellä saatavilla paperiversiona (tämän raportin liitteenä) 

sekä pyynnöstä Oulun yliopiston MicroENTRE-tutkimusryhmältä on saatavilla Excel-

pohjainen versio. Mahdollisimman kattavan saatavuuden varmistamiseksi työkalusta 

tarvitaan kuitenkin verkkopohjainen versio, jonka avulla yrityskohtaisen kehittymisen 

seuranta on mahdollista. Lisäksi rekisteröityneiden käyttäjien kerryttämä tietokanta 

tuottaisi kehittämis- ja tutkimusorganisaatioille ainutlaatuista dataa. 
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Kiitokset 

 

Tutkimuksen toteuttanut Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin 

Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä. MicroENTRE kiittää SoteYBoost-hankkeen 

päärahoittajaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta, kaikkia hankkeen toteutumisen 

mahdollistajille sekä hankkeen hallinnoijana toiminutta Oulun ammattikorkeakoulua 

hyvästä yhteistyöstä. Tutkimusryhmän erityiskiitokset menevät 

tutkimushaastatteluissa sekä SoteYBoost-hankkeen toimenpiteissä mukana olleille 

yrityksille sekä SoLKI-työkalun kehittämiseen ja testaukseen osallistuneille 

yritysneuvojille ja yrittäjille. He antoivat arvokasta aikaansa ja kertoivat näkemyksiään 

avoimesti.  
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LISÄTIETOJA TYÖKALUSTA: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE  

SoteYBoost-hanke. Ei kaupalliseen käyttöön. 

 

 LIITE 1 SOLKI-työkalu 
 

YDINPROSESSI:  

YRITTÄJÄMÄISYYS JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN 

Rastita joka 

vaakariviltä 

nykytilan kuvaus  

TASO 1: Kädestä suuhun  TASO 2: Pääpiirteissään hallinnassa  TASO 3: Ennakoivasti hallinnassa  

YRITTÄJÄMÄISY

YDEN JA  

LIIKETOIMINNA

N NYKYTILA  

Yrityksessä ei seurata  

liiketoimintaympäristön muutoksia 

 Yritys seuraa jollain lailla  

liiketoimintaympäristön muutoksia. 

 Yrityksen yrittäjä ja henkilöstö seuraavat  

jatkuvasti alalla tapahtuvia muutoksia 
siten, että niistä keskustellaan ja kirjataan 

ylös. 

 

Yrityksessä ei etsitä uusia  

liiketoimintamahdollisuuksia. 

 Yrityksessä etsitään satunnaisesti uusia  

liiketoimintamahdollisuuksia seuraten lähinnä 

kilpailijoiden toimintaa. 

 Yrityksessä etsitään jatkuvasti uusia  

liiketoimintamahdollisuuksia esim. lehdistä, 

lomamatkoilta ja netistä. Ideat muistiin  

jatkohyödyntämistä varten. 

 

Palveluiden sisältöä ei ole kuvattu auki.  Palveluiden sisällöt on kuvattu auki.  Palveluiden sisältöjen kuvaukset sisältävät 

kustannuslaskelman. 

 

Yrityksessä ei tuotteisteta uusia  

palveluita. 

 Uusien palveluiden tuotteistamisen tärkeys 

tunnustetaan, mutta tuotteistuksessa on  

puutteita. 

 Yrityksellä on useita uusia tuotteistettuja 

palveluaihioita puolivalmiina käyttöönottoa 

varten. 

 

Liiketoiminta perustuu toimintaan, joka 

on reagoimista asiakkaiden tilauksiin. 

 Toiminta perustuu lyhyen aikavälin  

toimintoihin ilman pidemmälle ulottuvia  

uudistussuunnitelmia. 

 Toiminta perustuu pitkän aikavälin  

suunnitelmallisiin toimintoihin ja yritys 

valmistautuu ennakoivasti liikeympäristön  

muutoksiin. 

 

Yrityksen ydinprosesseja ja strategisia 

tavoitteita ei ole kuvattu. 

 Yrityksen ydinprosesseja ja strategisia  

tavoitteita on kuvattu, mutta ne ohjaavat vain 

hajanaisesti toimintaa. 

 Yrityksellä on kuvatut ydinprosessit ja  

niiden strategiset tavoitteet, jotka ohjaavat 

toimintaa. 

 

Yrityksen arvoja ei ole määritelty.  Yrityksen arvot on määritelty, mutta ne  

eivät ohjaa toimintaa. 

 Yrityksen arvot ohjaavat toimintaa  

läpileikkaavasti. 

 

Muistiinpanoja  
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HENKILÖKUNTA 

(TIEDOT, TAIDOT, 

KOKEMUS,  

ASENTEET) 

Henkilökunta ei tiedosta/tunnista/osaa 
yrityksen liiketoiminnan periaatteita 

(esim. kannattavuutta). 

 Työntekijöillä ovat yrittämisen perustaidot 

hallinnassa siten, että kaikki ymmärtävät  

laskutushinnan muodostumisen. 

 Työntekijät ymmärtävät tulojen ja  

kustannusten vaikutuksen yrityksen  

toimintaan. 

 

Työntekijä pystyy suorittamaan hyvin  

rajatun toimenkuvan. 

 Työntekijä hallitsee hyvin omat työtehtävät ja 

pystyy rajallisesti tekemään muita tehtäviä. 

 Työntekijä on alan moniosaaja ja hän voi 

tehdä monia työtehtäviä. 

 

Henkilökuntaa koulutetaan välittömän 

tarpeen mukaan. 

 Henkilöstön osaamista kehitetään  

satunnaisilla kursseilla ja koulutuksilla  
ilman yhteistä koulutussuunnitelmaa. 

 Henkilöstön koulutus perustuu  

osaamistarpeiden mukaan laadittuun  

koulutussuunnitelmaan. 

 

Henkilökunta ei toimi yrittäjämäisesti 
eikä tunnista oman työnsä vaikutusta 

koko yrityksen menestymiseen. 

 Henkilökunta toimii osittain yrittäjämäisesti ja 

tunnistaa jollain lailla oman työnsä  

vaikutuksen koko yrityksen menestymiseen. 

 Henkilökunta toimii yrittäjämäisesti ja  

tunnistaa oman työnsä vaikutuksen koko  

yrityksen menestymiseen. 

 

Muistiinpanoja  

YRITTÄJÄ  

(JOHTAMISEN 

HALLINTA)  

Palveluiden hinnoittelu perustuu  

kilpailijoiden määräämään hintatasoon. 

 Palveluiden hinnoittelu perustuu yrityksen 

omaan kustannus- ja katetuottolaskelmaan. 

 Hinnoittelussa on huomioitu markkinahinta 

ja yrityksen oma kustannusperuste. 

 

Yrittäjä ei seuraa liiketoiminnan  

kannattavuutta. 

 Yrittäjä seuraa satunnaisesti liiketoiminnallista 

kannattavuutta. 

 Kannattavuutta seurataan kuukausitasolla ja 

hyödynnetään ennakoivasti  

liiketoiminnassa. 

 

Yrittäjä ei osaa tulkita kirjanpito- 

aineistoa (tase ja tuloslaskelma). 

 Yrittäjä osaa kohtuullisesti tulkita tasetta ja 

tuloslaskelmaa. Kirjanpitoa tulkitaan tilikauden 

päättyessä. 

 Yrittäjä seuraa ennakoivasti tuloksen  

kertymistä ja pystyy tekemään korjaavia  

toimenpiteitä kesken tilikauden. 

 

Yrittäjä ei suunnittele liiketoimintaa vaan 

eteen tulevat ongelmat ratkaistaan sitä 

mukaan kun niitä ilmenee. 

 Yrittäjä suunnittelee toimintaa satunnaisesti ja 

vain joidenkin toimintojen osalta. 

 Yrittäjällä on selkeä visio yrityksen toiminnan 

kehittämisestä kaikkien toimien osalta. 

 

Liiketoimintaa johdetaan muutama 

viikko kerrallaan ilman 

suunnitelmallisuutta ja reagoiden 

toimintaympäristön tapahtumiin. 

 Liiketoimintaa johdetaan lyhyellä, korkeintaan 

muutaman kuukauden tähtäimellä. 

 Liiketoimintaa johdetaan ennakoivasti  

pitkän tähtäimen suunnitelmien pohjalta. 

 

Henkilökunta ei tunne/tiedä yrityksen 

strategiaa. 

 Henkilökunnalle on esitetty yrityksen  

strategia ja toimintalinjat. 

 Henkilökunta tuntee yrityksen strategian ja 

toimintalinjat, toimii niiden mukaisesti sekä 

on mukana strategiatyöskentelyssä. 

 



 

LISÄTIETOJA TYÖKALUSTA: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE  

SoteYBoost-hanke. Ei kaupalliseen käyttöön. 

 

Henkilökuntaa koulutetaan  

tarpeen mukaan. 

 Henkilökunnan osaamista kehitetään  

satunnaisilla kursseilla ja koulutuksilla, 

mutta ei ole kokonaisuuden suunnittelua. 

 Henkilökunnan osaamistarpeet on kartoitettu 

koulutus- ja rekrytointisuunnitelmassa,  
joiden mukaan toimitaan. 

 

 

Uusien henkilöitä palkataan vain  

nykyisten toimintojen ylläpitämiseksi. 

 Henkilöstön palkkaamisessa huomioidaan 

myös työyhteisön lähitulevaisuuden tarpeet. 

 Rekrytointisuunnitelmassa huomioidaan 

työyhteisön tarpeita pidemmällä aikavälillä. 

 

Tiloista, laitteista ja välineistöistä ei  

pidetä kirjaa ja niitä huolletaan tarpeen 

tullen. 

 Tilojen kuntoa tarkkaillaan 

sattumanvaraisesti. Tiloja, laitteita ja 

välineistöä huolletaan löysähkön aikataulun 

mukaisesti. 

 Tilojen, laitteiden ja välineistön kuntoa 

tarkkaillaan säännöllisesti. Huolto- ja 

investointisuunnitelma on olemassa. 

 

Muistiinpanoja  

 

 

 

 

 

LAATU  

(YRITTÄMÄISYYD

EN JA 

LIIKETOIMINTAOS

AAMISEN 

LAADUN  

ARVIOINTI)  

Toiminnan laadun arviointiin  

ei ole mittareita. 

 Toiminnan laatua mitataan satunnaisilla  

asiakaskyselyillä henkilökohtaisesta palvelusta. 

 Yritys mittaa ja arvioi toiminnan laatua 

suunnitelmallisesti mittaristolla, joka 

pohjautuu turvallisuuden, saatavuuden ja 

asiakaskokemuksen arviointiin. 

 

Palvelujen vaikuttavuutta (eli muutosta 

asiakkaan terveydessä, toimintakyvyssä, 

elämänlaadussa tai hyvinvoinnissa) ei 

mitata. 

 Palveluiden vaikuttavuutta mitataan  

satunnaisesti keräämällä asiakaspalautetta.  

 Palvelujen vaikuttavuuden mittaaminen ja 

arviointi ovat osa yrityksen  

normaalia toimintaa.  

 

Liiketoimintaan tehdään muutoksia vain 

alan säännösten muuttuessa. 

 Liiketoimintaan tehdään muutoksia  

asiakaspalautteen perusteella. 

 Liiketoiminnan muutokset perustuvat  

laadunseurannan mittariston antamiin  

syy-seurausjohtopäätöksiin. 

 

Yrityksessä ei ymmärretä laadun  

merkitystä liiketoiminnan 

kilpailutekijänä.  

 Laadun merkitys liiketoiminnan kilpailu- 

tekijänä tunnistetaan, mutta yrityksen  

toiminnan laadussa on puutteita. 

 Laatu on yrityksen keskeinen kilpailutekijä.  

Muistiinpanoja  
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DIGITALISAATIO Yrityksessä ei ole valmiuksia (tieto-taitoa, 

laitteita, yhteyksiä) hyödyntää  

digitaalisuutta. 

 Yrityksellä on joitain valmiuksia (osaamista, 

teknisiä valmiuksia) hyödyntää digitaalisuutta. 

 Yrityksessä on osaamista ja tekniset  

valmiudet hyödyntää digitalisuutta  

liiketoiminnassaan. 

 

Yrityksessä ei käytetä sähköisiä  

järjestelmiä tai niitä käytetään vain  

satunnaisesti. 

 Yrityksessä on käytössä joitakin sähköisiä  

järjestelmiä, jotka eivät keskustele  

keskenään. 

 Yrityksen toiminta perustuu sähköisten  

järjestelmien käyttämiseen  (esim. 

sähköinen ajanvarausmahdollisuus, tilaukset, 

laskutusjärjestelmä, reskontra ja 

asiakkuuksien hallintajärjestelmä). 

 

Digitaalista teknologiaa (esim. 

robotiikkaa, etäpalveluita, liiketunnistimia) 

ei käytetä. 

 Jotain digitaalisuuteen perustuvaa teknologiaa 

on otettu käyttöön. 

 Digitaalisen teknologian käyttööotto on tehty 

suunnitelmallisesti osana yrityksen  

palvelukonseptia. 

 

Muistiinpanoja  

YHTEISTYÖ 

(SISÄINEN JA  

ULKOINEN 

YHTEISTYÖ SEKÄ 

TOIMIMINEN  

VERKOSTOISSA) 

Sisäinen yhteistyö: 

Henkilöstöllä ei ole ymmärrystä  
yrityksen liiketoiminnan 

kokonaisuudesta. Kaikki tekevät omia 

tehtäviään. 

 Sisäinen yhteistyö: 

Henkilöstö tietää oman ja muiden työ-

tehtvien sisällön sekä ymmärtää yrityksen  

liiketoiminnan periaatteet. 

 Sisäinen yhteistyö: 

Henkilöstö ymmärtää kaikkien toimijoiden 

merkityksen työyhteisön kokonaisuudessa. 

 

 

Ulkoinen yhteistyö:  

Ulkopuolisten verkostojen ja  

kumppaneiden kanssa ei tehdä eikä etsitä 

yhteistyötä. 

 Ulkoinen yhteistyö: 

Yritys on verkostoitunut joidenkin oman alan 

yritysten kanssa (esim. osallistuu oman alan 

koulutustilaisuuksiin yritysverkoston puitteissa). 

 Ulkoinen yhteistyö: 

Yritys on laajalti verkostoitunut. Yritys  

kehittää ja tuottaa palveluita 

yhteistyökumppaneiden verkostossa myös  

yli toimialarajojen. 

 

Muistiinpanoja  
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YDINPROSESSI:  

MARKKINOINTI JA MYYNTI 

Rastita joka 

vaakariviltä 

nykytilan kuvaus  

TASO 1: Kädestä suuhun  TASO 2: Pääpiirteissään hallinnassa  TASO 3: Ennakoivasti hallinnassa  

MARKKINOINNIN 

JA MYYNNIN  

NYKYTILA 

Markkinoinnin toimintoja ei ole  

määritetty (vastuuhenkilöitä ei ole  

nimetty, suunnitelmaa ei ole).  

 

 Markkinoinnin toiminnot on määritelty  

(työtehtävien kuvaukset, vastuuhenkilöt, 

suunnitelma). 

 Markkinoinnin toimintojen määrittely on  

ennakoivaa ja uudetkin kohderyhmät  

huomioivaa. 

 

Myynnin toimintoja ei ole määritetty 
(vastuuhenkilöitä ei ole nimetty, 

suunnitelmaa ei ole).  

 

 Myynnin toiminnot on määritelty  

(työtehtävien kuvaukset, vastuuhenkilöt,  

suunnitelma). 

 Myynnin toimintojen määrittely on  

ennakoivaa ja uudetkin kohderyhmät  

huomioivaa. 

 

Yrityksessä ei ole markkinointi- 

suunnitelmaa, vaan yritys markkinoi  

satunnaisilla ilmoituksilla. 

 Yrityksessä on markkinointisuunnitelma,  

jota noudatetaan (sisältö, kuvaukset). 

 Markkinointisuunnitelma nähdään osana 

koko liiketoimintaa. Suunnitelmat tehdään 

ennakoivasti ottaen huomioon yrityksen 

keskeisten kumppaneiden/ asiakkaiden 

toiminta ja aikataulut. 

 

Markkinoinnin kohderyhmiä ei ole 

määritelty (ei ole päätetty, kenelle 

markkinointia pitäisi kohdentaa). 

 Markkinoinnin nykyiset kohderyhmät ovat 

tiedossa. 

 Uusia markkinoinnin kohderyhmiä  
määritellään ja etsitään ennakoivasti  

liiketoiminnan kasvattamiseksi. 

 

Myynnin kohderyhmiä ei ole määritelty 
(ei ole päätetty, kenelle myyntiä pitäisi 

kohdentaa). 

 Myynnin nykyiset kohderyhmät ovat  

tiedossa. 

 Uusia myynnin kohderyhmiä määritellään ja 

etsitään ennakoivasti liiketoiminnan  

kasvattamiseksi. 

 

Markkinoinnille ei ole asetettu vuotuisia 

tavoitteita eikä budjettia. 

 Markkinoinnin vuotuiset tavoitteet ja budjetti 

asetetaan ja niitä seurataan satunnaisesti. 

 Markkinoinnin tuloksia seurataan, mitataan 

ja analysoidaan säännöllisesti  
(esim. ilmoitusten tavoittama kohderyhmä, 

www- ja somesivujen kävijämäärät). 

 

Myynnille ei ole asetettu vuotuisia  

määrällisiä tavoitteita eikä budjettia. 

 Myynnin vuotuiset määrälliset tavoitteet ja 

budjetti asetetaan ja niitä seurataan  

satunnaisesti. 

 Myynnin määrällisiä tuloksia seurataan, 

mitataan ja analysoidaan säännöllisesti  
(esim. uusien asiakkaiden määrä, liikevaihdon 

kehitys). 

 

Muistiinpanoja  
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HENKILÖKUNTA 

(TIEDOT, TAIDOT, 

KOKEMUS,  

ASENTEET) 

Henkilökunnalla ei ole erityisiä  

markkinointiin liittyviä taitoja ja tietoja. 

 

 Henkilökunnalla on perustiedot  

markkinoinnista ja asiakassuhteiden  

ylläpidosta. 

 Henkilökunta hallitsee markkinoinnin ja  

jokainen asiakastapaaminen nähdään  

markkinoinnin mahdollisuutena. 

 

Henkilökunta ei miellä markkinointia  

tärkeäksi osaksi yrityksen toimintaa. 

 Työntekijät ymmärtävät markkinoinnin ja  

sen suunnittelun merkityksen osana yrityksen 

kokonaisuutta. 

 Markkinointiosaamisen kehittäminen 
pohjautuu yrityksen strategisiin tavoitteisiin 

ja valintoihin. Henkilökunta ymmärtää 
markkinoinnin ja myynnin merkityksen 

osana yrityksen toimintaa ja kehittää 

toimintoja.  

 

 

Markkinoinnin ja myynnin vastuut ja 

tehtävät ovat epäselviä. Niitä hoidetaan 

muiden tehtävien lomassa. 

 Markkinoinnin ja myynnin vaiheet ja 

tehtävät on osittain määritetty. Ohjeistus on 

hajanaista ja tehtävistä vastuussa olevat 

työntekijöiden tiedot ja taidot vaihtelevat. 

 Markkinoinnin ja myynnin vaiheet ja 

tehtävät on määritetty ja kuvattu. Ohjeistus 

on selkeä ja tehtävistä vastuussa olevat 

työntekijät hallitsevat eri vaiheissa 

tarvittavat  

tiedot ja taidot. 

 

Markkinoinnissa ja myynnissä luotetaan 

puskaradion tuovan asiakkaita. 

 

 Henkilökunnan käytössä on markkinointiin ja 

myyntiin tarkoitettuja työkaluja. 

 Henkilökunta on motivoitunut käyttämään 

ja osaa käyttää monipuolisesti markkinoinnin 

ja myynnin työkaluja. 

 

Muistiinpanoja  

YRITTÄJÄ  

(MARKKINOINNIN 

JA MYYNNIN  

HALLINTA)  

Markkinoinnin ja myynnin johtaminen on 

tilannekohtaista ja reagoivaa.  

Tavoitteita ei ole selkeästi asetettu, 

linjaukset markkinoinnin ja myynnin 

osalta puuttuvat. 

 Markkinointia ja myyntiä johdetaan osana  

yrityksen koko toiminnan johtamista.  

Tavoitteiden toteutumista seurataan ja  

tavoitteisiin pääsemistä tuetaan. 

 Markkinoinnin ja myynnin johtaminen on 

strategialähtöistä. Johto seuraa ja ennakoi 

toimintaympäristön muutosta tavoitteiden 

asettamiseksi. 

 

Markkinoinnin ja myynnin vastuita ja 

tehtäviä ei ole selkeästi määritelty.  

Vastuu on yrityksen omistajalla. 

 Markkinoinnin ja myynnin vastuut ja tehtävät 

on määritelty. 

 Markkinoinnin ja myynnin vastuita ja 

tehtäviä kehitetään toimintaympäristön 

ennakoinnin pohjalta. 

 

Asiakaspalautetta ei kerätä johtamisen 

tueksi. 

 Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti ja 

sitä hyödynnetään johtamisessa. 

 Asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan 

suunnittelussa ja johtamisessa. 

Markkinoinnin ja myynnin kautta tulevaa 

hiljaista tietoa hyödynnetään yrityksen 

kehittämisessä. 
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Muistiinpanoja  

LAATU  

(MARKKINOINNIN 

JA MYYNNIN  

LAADUN  

ARVIOINTI) 

Markkinoinnin laatua arvioidaan  

satunnaisilla asiakaskyselyillä. 

 

 Markkinoinnin laatua arvioidaan säännöllisesti 

(esim. kerran vuodessa) tehtävällä 

asiakaskyselyllä ja palautetta hyödynnetään  

markkinoinnissa ja myynnissä. 

 Markkinoinnin laadun arviointi ovat osa  

jatkuvan kehittämisen kulttuuria.  

Asiakkailta kerätään myös kehittämis- 

ideoita. Omaa toimintaa arvioidaan  

suhteessa alan muihin toimijoihin. 

 

Markkinointi ei perustu yrityksen  

arvoihin. 

 Markkinointi perustuu tapauskohtaisesti  

yrityksen arvoihin. 

 Yrityksen arvot näkyvät markkinoinnissa ja 

myynnissä. 

 

Yritys ei ole määritellyt yrityskuvaa ja 

imagoa. 

 Yritys on määritellyt halutun yrityskuvan ja 

imagon. Markkinoinnilla välitetty yrityskuva ei 

seuraa johdonmukaisesti tavoitetta. 

 Yrityksen markkinointi perustuu strategian 

mukaiseen yrityskuvaan ja imagoon ja 

markkinointi vahvistaa haluttua  

yrityskuvaa. 

 

Muistiinpanoja  

 

 

 

 

 

 

DIGITALISAATIO Käytössä ei ole markkinoinnin ja  

myynnin osalta mitään IT-järjestelmää. 

Eri henkilöt käyttävät erilaisia tapoja 

tallentaa tietoa (Excel, Word, vihkot). 

 Markkinoinnissa ja myynnissä on käytössä  

joitain digitaalisia työkaluja joidenkin  

käytössä. 

 Markkinoinnissa ja myynnissä hyödynnetään 

järjestelmällisesti toiminnanohjaus- 

järjestelmää tai vastaavaa ohjelmistoa. 

 

Digitaalisia alustoja tai somen 
mahdollisuuksia ei hyödynnetä 

markkinoinnissa eikä myynnissä, vaan 

yritys ilmoittaa palveluistaan lehdissä tai 

suorajakelumainoksina. 

 Digitaaliset alustat/some-kanavat ovat staattiset 

ja toimivat yleismarkkinointisivuina. 

 Yrityksellä on käytössä interaktiiviset some-

kanavat/digialustat. Kanavia päivitetään  

tiheästi ja niistä löytyy monipuolisesti  

tarvittavat osiot ja alustat  

(mm. mobiiliversio). 

 

Muistiinpanoja  
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YHTEISTYÖ 

(SISÄINEN JA  

ULKOINEN  

YHTEISTYÖ SEKÄ  

TOIMIMINEN  

VERKOSTOISSA) 

Sisäinen yhteistyö: 

Myynnistä ja markkinoinnista vastuussa 
olevat hoitavat oman tehtävänsä. Eri 

henkilöiden tehtävien vaikutus toisiinsa 

on heikosti avattu ja ymmärretty. 

 Sisäinen yhteistyö: 

Yrityksen sisällä myynnistä ja markkinoinnista 

vastuussa olevat henkilöt tuntevat muiden 

tehtäväkentän. Palveluja tuottavat henkilöt  

tietävät markkinoinnin ja myynnin  

tavoitteet. 

 

 Sisäinen yhteistyö: 

Jokainen yrityksen työntekijä mieltää 

markkinoinnin osaksi omaa toimintaansa.  

Myyntitavoitteet, toteuma ja kulurakenne 
ovat koko henkilöstön tiedossa. Tarvittavista 

korjaavista toimenpiteistä sovitaan  

yhteisesti. 

 

Myynnin ja markkinoinnin sekä  
yrityksen muiden toimintojen välinen  

tiedonkulku on heikkoa ja satunnaista. 

 Tiedonkulku eri toiminnoista vastuussa olevien 

henkilöiden välillä on järjestetty  

(esim. viikko/ kuukausipalaverit). 

 Tiedonkulku markkinoinnista ja myynnistä 

on luontevaa, ja pohjautuu avoimelle  

henkilökohtaiselle tiedottamiselle niin  

kasvokkain kuin sähköisten viestimien kautta. 

 

Ulkoinen yhteistyö:  

Muita yrityksiä ja toimijoita ei nähdä 

markkinoinnin tai myynnin kumppaneina 

eikä niiden kanssa etsitä 

yhteistyömahdollisuuksia. 

 Ulkoinen yhteistyö: 

Markkinoinnissa ja myynnissä hyödynnetään 

yritykselle tuttuja kanavia ja kumppaneita. 

 Ulkoinen yhteistyö: 

Markkinoinnissa ja myynnissä hyödynnetään 

yhteistyöverkostoa ja/ tai digitaalisia 

palveluja tarjoavaa yrityskumppania. 

Verkosto- 

yhteistyön kehittäminen nähdään osana 

yrityksen toimintaa. Yrityskumppaneiden 

kanssa voidaan toteuttaa myynnin ja 

markkinoinnin yhteisiä kokeiluja. 

 

Muistiinpanoja  
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YDINPROSESSI:  

PALVELUIDEN TOTEUTUS 

Rastita joka 

vaakariviltä 

nykytilan  

kuvaus  

 

 

 

TASO 1: Kädestä suuhun  TASO 2: Pääpiirteissään hallinnassa  TASO 3: Ennakoivasti hallinnassa  

PALVELUIDEN 

TOTEUTUKSEN 

NYKYTILA 

Palvelujen toteuttamiseen ei ole  

yhtenäistä, kirjallista suunnitelmaa 
(omavalvontasuunnitelma). 

 Palvelujen toteuttamiseen on yhteinen  

suunnitelma (omavalvontasuunnitelma). 

 Myös poikkeuksellisten palvelutilanteiden 

toteuttamiseen on yhteinen suunnitelma, jota 

päivitetään säännöllisesti ja muutoksia 

ennakoiden (omavalvontasuunnitelma). 

 

Tavanomainen palvelutilanne ja 

poikkeustilanne hoidetaan työntekijän 
oman arvioinnin perusteella. 

 Tavanomaisissa palvelutilanteissa työntekijät 
noudattavat työyhteisössä muodostuneita  

rutiineita ja sovittuja käytäntöjä. 

 Palvelutilanteet hoidetaan yhdenmukaisten 

toimintatapojen mukaan myös 

poikkeustilanteissa. 

 

Palvelutilanteista ja -poikkeamista ei 

keskustella työyhteisössä eikä niitä kirjata 

muistiin. 

 Palvelutilanteista ja poikkeamista keskustellaan 

työyhteisössä, poikkeamien käsittelystä  

sovitaan suullisesti. 

 Poikkeavia palvelutilanteita seurataan ja 

yritys kehittää niiden perusteella 

palveluiden toteutusta. 

 

Henkilöstön varajärjestelmää ei ole. 

Sijaistaminen hoidetaan tilanteen 

mukaan. 

 Henkilöstön varajärjestelmä perustuu yrityksen 

sisäiseen, epämuodolliseen 

sijaistamiskäytäntöön. 

 Yrityksessä on koko henkilöstön tuntema, 

toimiva ja läpinäkyvä varajärjestelmä.  

Yhteistyötä tehdään myös muiden alan  

toimijoiden kanssa. 

 

Muistiinpanoja  
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HENKILÖKUNTA 

(TIEDOT, TAIDOT, 

KOKEMUS,  

ASENTEET) 

Henkilökunnan ammattitaito täyttää 

lainsäädännön ja valvontaviranomaisten 

vähimmäisvaatimukset. 

 Henkilökunnan ammattitaito täyttää kaikilla 

vähimmäisvaatimukset ja joillakin henkilöillä 

on korkeampi ammattitaito. 

 Henkilökunnan ammattitaito ylittää 

kauttaaltaan vähittäisvaatimukset. Henkilöstö 

seuraa aktiivisesti alan kehitystä. 

 

Ammatillinen osaaminen on välttävää, 

palvelutehtävissä tarvittavaa osaamista 

puuttuu osalta henkilökuntaa. 

 Ammatillinen osaaminen perustuu 

suoritettuihin tutkintoihin, mutta osaamista 

päivitetään satunnaisesti tai vain osalle 

henkilöstöä ensisijaisesti nykyistä 

palveluntarvetta varten. 

 Ammatillista osaamista päivitetään 

jatkuvasti ja suunnitelmallisesti myös  

tulevia palvelutarpeita ennakoiden. 

 

Henkilöstöllä on puutteita asiakas- 

palveluosaamisessa. 

 

 

 Henkilöstön asiakaspalvelutaidot osana omaa 

työnkuvaa. 

 Henkilöstö mieltää asiakaspalvelutaidot osana 

koko yrityksen laadukasta toimintaa. 

 

Henkilöstön osaamistasosta ei ole  

yrityksessä kokonaiskuvaa eikä  

henkilöstön koulutussuunnitelmaa ole 

laadittu. 

 Henkilöstön osaamistaso on tiedossa pää- 

piirteissään. Henkilöstön koulutussuunnitelma 

on laadittu nykytilan tarpeet huomioiden. 

 Henkilöstön osaamistarpeet on kartoitettu. 

Henkilöstön koulutussuunnitelmaa  

noudatetaan ja sitä muokataan koko ajan 

ennakoivasti. 

 

Henkilöstö ei osallistu säännöllisesti  

täydennyskoulutuksiin. 

 Henkilöstö osallistuu täydennyskoulutukseen 

nykyisen palvelutarpeen mukaan. 

Täydennyskoulutusta järjestetään 

satunnaisesti ja / tai vain osalle henkilöstöstä. 

 Koko henkilöstö osallistuu soveltuviin  

täydennyskoulutuksiin säännöllisesti  

koulutussuunnitelman mukaisesti. 

 

Henkilöstön täydennyskoulutusta  

järjestetään vain ulkopuolelta tulevasta 

tarpeesta. 

 Täydennyskoulutusta järjestetään nykyisen 

palveluntarjonnan ja toimintaympäristöjen  

vaatimusten mukaan. 

 Koulutustarpeita etsitään ennakoiden  

toimintaympäristön muutos huomioiden. 

 

Henkilöstöä ei kannusteta kehittämään 

omaa ammattitaitoaan. Henkilöstö  

kouluttautuu usein omalla ajalla /  

palkattomana. 

 Osa henkilöstön täydennyskouluttautumisesta 

on osallistujille palkallista. 

 Täydennyskoulutus on henkilöstölle  

palkallista ja maksutonta. 

 

Muistiinpanoja  
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YRITTÄJÄ  

(JOHTAMISEN 

HALLINTA)  

Palvelutoiminnan johtaminen on  

tilannekohtaista reagointia.  

 

 Johtaminen perustuu aikaa myöten  

muodostuneisiin käytäntöihin. 

 Johtaminen on strategialähtöistä. Johto  

seuraa ja ennakoi toimintaympäristön 

muutosta, palveluiden toteutuksen kautta 

tulevaa hiljaistakin tietoa hyödynnetään  

johtamisessa.  

 

Johto reagoi poikkeustilanteisiin  

tapauskohtaisesti. 

 Johdolla on normaalitilanteiden varalle 

kirjallinen suunnitelma. Suunnitelma ei ole 

koko henkilöstön saatavilla. 

 

 Poikkeustilanteiden ratkaisuista on kirjallinen 

ohjeistus, jota käydään säännöllisesti läpi 

henkilöstön kanssa ja jota päivitetään. 

 

Palvelutoimintaan ei ole kirjallista  

ohjeistusta. 

 Palvelutoimintaan on kirjallinen ohjeistus, 

mutta se ei ole koko henkilöstön saatavilla tai 

henkilöstö ei ole tutustunut siihen. 

 Palvelutoiminnan kirjallinen ohjeistus on 

käyty läpi koko henkilöstön kanssa ja sen 

päivitetty versio on helposti saatavilla. 

 

Vastuita ja tehtäviä ei ole selkeästi  

määritelty, joten kaikkiin 

poikkeustilanteisiin tarvitaan suora 

ohjeistus  

(omistaja-)johtajalta. 

 Osa poikkeavista palvelutilanteista  

ratkaistaan henkilöstön kesken nimettyjen 

vastuuhenkilöiden kanssa. 

 Poikkeavia palvelutilanteita varten on luotu 

ennakoivasti suunnitelma, joka on käyty 

läpi henkilöstön kanssa. 

 

Muistiinpanoja  

LAATU  

(PALVELUIDEN 

TOTEUTUKSEN 

LAADUN 

ARVIOINTI)  

Palvelutilanteiden toteutusta ja  

poikkeamia ei kirjata ylös. 

 Palveluiden toteutusta ja poikkeamia kirjataan 

ylös, mutta niitä ei seurata systemaattisesti. 

 Palvelujen toteutusta ja laatua seurataan 

systemaattisesti. Toimintaa kehitetään  

havaintojen perusteella. 

 

Palveluiden laadusta ei keskustella  

työyhteisössä. 

 Palveluiden laadusta keskustellaan  

satunnaisesti ja lähinnä jonkin poikkeavan  

tapahtuman jälkeen. 

 Palvelujen laadusta keskustellaan 

työyhteisössä säännöllisesti ja henkilöstö 

tunnistaa oman työnsä merkityksen 

laadukkaan  

asiakaskokemuksen muodostumiselle. 

 

Asiakaspalautetta kerätään laadun 

arvioimiseksi palvelun ostajan 

(maksajan) vaatimuksesta. 

 Asiakaspalautetta kerätään omaehtoisesti 

palvelun laadun arvioimiseksi, mutta sitä ei  

käsitellä järjestelmällisesti toiminnan  

kehittämiseksi. 

 Laadunarviointia tehdään suunnitellusti ja 

säännöllisesti. Palautetta seurataan ja  

toimenpiteitä laaditaan palautteen  

perusteella. 

 

Muistiinpanoja  
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DIGITALISAATIO Palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa 

tai seurannassa ei juuri käytetä sähköisiä 

järjestelmiä. 

 Muistiinpanoihin ja palvelukirjauksiin 

käytetään yksinkertaista sähköistä 

järjestelmää, joka ei keskustele muiden 

käytössä olevien järjestelmien kanssa. 

 Palveluiden toteutumisen seurantaan 

käytetään sähköisiä järjestelmiä, joiden 

avulla toimintaa voidaan seurata ja 

ennakoida. Järjestelmä on yhteensopiva 

muiden käytettyjen järjestelmien kanssa. 

 

Raportoinnit ja muistiinpanot tehdään 

paperille. 

 Raportoinnit ja muistiinpanot tehdään 

sähköisesti, mutta järjestelmiin on pääsy vain  

pienellä osalla henkilöstöstä. 

 Raportoinnit ja muistiinpanot tehdään 

sähköisesti. Henkilöstöllä on pääsy 

tarvittaviin järjestelmiin tai sen osiin. 

 

Laskutuksessa ei ole käytössä yhteyttä 

asiakkaiden sähköisiin järjestelmiin. 

Laskutus s-postiviestinä, tilisiirrolla tai 

käteisellä. 

 Laskutus hoidetaan sähköisen 

laskutusjärjestelmän avulla, verkkolaskutus 

tmv. 

 Laskutusjärjestelmällä on yhteys keskeisten 

asiakkaiden laskutusjärjestelmiin. Laskutus 

on reaaliaikaista. 

 

Sähköisiä työkaluja otetaan käyttöön 

vain ulkoisen toimintaympäristön 

vaatimuksesta. Järjestelmät eivät ole  

keskenään integroituja. 

 Järjestelmiä otetaan käyttöön nykyisen 

toimintaympäristön tarpeiden mukaan. Osa 

järjestelmistä keskustelee keskenään, mutta  

ohjelmistoissa on päällekkäisyyttä. 

 Järjestelmiä otetaan käyttöön 

toimintaympäristön muutokset ennakoiden. 

Ohjelmistot keskustelevat keskenään ja 

päällekkäisyys on minimoitu. 

 

Tiedostot ovat vain yhdessä 

tallennuspaikassa. Varmuuskopioita ei 

tehdä automaattisesti. 

 Osa järjestelmistä tekee varmuuskopioita, 

mutta osa tiedostoista on vain yhdessä  

tallennuspaikassa. 

 Tiedot tallennetaan pilvipalvelimelle tai 

ohjelmistoihin, jotka tekevät automaattiset  

varmuuskopiot. 

 

Järjestelmien avulla ei tehdä palveluiden 

toteuttamisen ja tarpeiden seuranta ja  

ennakointia. 

 Järjestelmien avulla seurataan palveluiden 

nykyistä toteuttamista, mutta niitä ei käytetä  

ennakointiin. 

 Järjestelmiä käytetään palveluiden  

toteutumisen seurantaan ja ennakointiin. 

 

 

Muistiinpanoja  

YHTEISTYÖ 

(SISÄINEN JA 

ULKOINEN 

YHTEISTYÖ SEKÄ  

TOIMIMINEN  

VERKOSTOISSA) 

Henkilöstöllä on tiukasti rajatut  

toimenkuvat eikä tiimien välistä  

yhteistyötä juuri tehdä. 

 Tiimien välinen yhteistyö toimii osittain,  

mutta aktiivista yhteistyön kehittämistä ei 

tehdä. 

 Tiimien välinen yhteistyö toimii sujuvasti. 

Uusia yhteistyön muotoja etsitään jatkuvasti. 

 

Palvelujen toteutus tehdään oman 

henkilöstön voimin. Ulkopuolisia 

verkostoja ja yhteistyökumppaneita ei 

ole. 

 Palveluja toteutetaan pääasiassa oman 

henkilöstön voimin. Yhteistyökumppaneita 

hyödynnetään yksittäisissä tilanteissa, kun 

oman henkilöstön osaaminen tai resurssit eivät 

riitä. Uusia verkostoja ei etsitä. 

 Palveluiden toteuttamisessa hyödynnetään 

verkostoja ja yhteistyökumppaneita. Uusia 

yhteistyökumppaneita etsitään myös 

ennakoivasti, jotta palvelukokonaisuutta 

saadaan laajennettua ja / tai toimintaa 

toteutettua kustannustehokkaammin ja 

asiakaslähtöisemmin. 

 

Muistiinpanoja  
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YDINPROSESSI:  

ASIAKKUUKSIEN SÄILYTTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN 

Rastita joka 

vaakariviltä 

nykytilan kuvaus  

TASO 1: Kädestä suuhun  TASO 2: Pääpiirteissään hallinnassa  TASO 3: Ennakoivasti hallinnassa  

ASIAKKUUKSIEN 

HALLINNAN JA 

KEHITTÄMISEN 

NYKYTILA 

Yritys ei tee asiakkuuksien hallintaa  

(= ajan tasalla olevaa asiakastieto- 

kantaa ei ole). 

 Asiakastietokanta sisältää asiakkaiden  

yhteystiedot. 

 Asiakastietokanta kattaa kaikki  

yhteydenotot, palveluostot, käynnit, jne. 
 

Yritys ei panosta asiakkuuksien  

kehittämiseen. 

 Yrityksellä on jonkinlainen suunnitelma 

asiakassuhteiden kehittämisestä. 

 Yrityksellä on kirjallinen toimenpide- 

ohjelma asiakassuhteiden jatkuvasta  

kehittämisestä. 

 

Asiakkuuksien alkamisten ja  

lopettamisten syitä ei kirjata ylös. 

 Asiakkuuksien alkamiset ja lopettamiset  

kirjataan ylös. 

 Asiakkuuksien alkamisten ja lopettamisten 

syyt kirjataan ylös, joiden perusteella  

tehdään tarvittavia muutoksia toimintaan. 

 

Palvelut tuotetaan samanlaisina  

kaikille asiakkaille. 

 Asiakas voi valita joitain tiettyjä  

palveluvaihtoehtoja. 

 Asiakkaalle tuotetaan yksilöllisiä,  

yhteistyössä kehitettyjä palveluita. 
 

Muistiinpanoja  

HENKILÖKUNTA 

(TIEDOT, 

TAIDOT, 

KOKEMUS, 

ASENTEET) 

Henkilökunta ei tiedosta  

palvelukirjausten tärkeyttä. 

 Henkilökunta tietää palvelukirjausten  

tärkeyden ja kirjaa niitä satunnaisesti. 

 Henkilökunta on sisäistänyt palvelu- 

kirjausten tärkeyden ja toimii ohjeiden 

mukaan.   

 

Henkilökunnalla ei ole työvälineitä 

asiakkuuksien hallintaan tai tarvetta  

käyttää olemassa olevia työvälineitä. 

 Asiakkuuksien hallinta perustuu kirjallisten 

asiakaskorttien täyttämiseen. 

 Asiakkuuksien hallinta perustuu  

sähköisessä muodossa olevaan hallinta- 

ohjelmaan. 

 

Henkilöstö ei tiedosta omaa rooliaan 

osana asiakkuuksien kehittämisessä 

(’olen vain töissä täällä’). 

 Henkilöstö on kiinnostunut lähinnä omaan 

toimenkuvaan liittyvien asiakkuuksien  

kehittämisestä. 

 Henkilökunta on motivoitunut 

asiakkuuksien kehittämisestä osana myös 

koko yrityksen kehittämisestä 

moniammatillisesti.  

 

Muistiinpanoja  
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YRITTÄJÄ  

(JOHTAMISEN 

HALLINTA)  

Asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen 

eivät ole osa liiketoimintaa. 

 Asiakkuuksien hallinta perustuu 

satunnaiseen asiakastietojen keräämiseen. 

Asiakkuuksien kehittämisen tärkeys 

tiedostetaan, mutta suunnitelmallisuus 

puuttuu. 

 Asiakastietoja kerätään järjestelmällisesti. 

Asiakkuuksien kehittämisen seurantaan 

on selkeä toimintatapa, jota noudatetaan. 

 

Muistiinpanoja  

LAATU  

(ASIAKKUUKSIE

N HALLINNAN JA 

KEHITTÄMISEN 

LAADUN 

ARVIOINTI)  

Asiakaspalautetta ei kerätä.  Asiakaspalautteet kerätään ja kootaan  

mappiin. 

 Asiakaspalautteet kerätään 

järjestelmällisesti, ne käsitellään 

yhteisissä palavereissa ja kaikkiin 

palautteisiin reagoidaan. 

 

 

Henkilökuntaa ei opasteta tai kouluteta 

asiakaspalautteen vastaanottamiseen. 

 Yrityksellä on käytössä menettelytapa  

suulliseen asiakaspalautteeseen vastaamiselle.  

 Kirjalliseen asiakaspalautteen 
hoitamiseen on olemassa yhtenäiset 

menetelmä-ohjeet ja kirjoitettu yhteisesti 

sovitut tekstit. Suullisen 

asiakaspalautteen antamista harjoitellaan 

jatkuvasti. 

 

Muistiinpanoja  

 

DIGITALISAATI

O 

Asiakkuuksien hallinnan osalta ei ole 

käytössä mitään IT-järjestelmää. 

 Asiakkuuksien hallinnassa on käytössä  

joitain digitaalisia työkaluja. 

 Asiakkuuksien hallinnassa hyödynnetään 

järjestelmällisesti toiminnanohjaus- 

järjestelmää tai vastaavaa (esim. sähköistä 

asiakastietojärjestelmää).  

 

Muistiinpanoja  

 

YHTEISTYÖ 

(SISÄINEN JA 

ULKOINEN 

YHTEISTYÖ 

SEKÄ 

TOIMIMINEN 

VERKOSTOISSA) 

Yritys hoitaa asiakkuushallinnan ja  

kehittämisen yksin. 

 Asiakkuushallintaa ja asiakkuuksien 

kehittäminen on pienimuotoista yksittäisten  

palveluiden osalta. 

 

 Asiakkuuksien hallinnassa ja asiakkuuksien 

kehittämisessä tehdään palvelupaketteja 

asiakaslähtöisesti. 

 

Työntekijät eivät suosittele muita alan 

toimijoita (jos eivät itse pysty palvelua 

tarjoamaan). 

 Työntekijät suosittelevat rajoitetusti muita 

alan toimijoita (jos eivät itse pysty palvelua 

tarjoamaan). 

 Yritys tarjoaa valmiita palvelu- 

kokonaisuuksia yhdessä yhteistyö- 

kumppaneiden kanssa tarvittaessa.  

 

Muistiinpanoja  
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YDINPROSESSI:  

JATKUVAN KEHITTÄMISEN KULTTUURI  

 Rastita joka 

vaakariviltä 

nykytilan kuvaus 

TASO 1: Kädestä suuhun  TASO 2: Pääpiirteissään hallinnassa  TASO 3: Ennakoivasti hallinnassa  

JATKUVAN 

KEHITTÄMISEN 

KULTTUURIN 

NYKYTILA 

Yrityksen toimintaa ei kehitetä  

systemaattisesti. 

 Yrityksen toimintaa kehitetään tarvittaessa, 

kun ulkoinen toimintaympäristö edellyttää 

muutosta. 

 Toimintaa kehitetään ennakoivasti ja 

aktiivisesti. Kehittämistyölle on laadittu  

suunnitelma ja sen toteutumista seurataan. 

 

Muutoksia vältellään ja niitä tehdään 

vain pakon edessä toimintaympäristön 

muuttuessa. 

 Muutoksia tehdään satunnaisesti yrityksen 

aloitteesta. Muutos ja kehittäminen nähdään 

välttämättömyytenä, mutta muutosta pyritään 

välttämään. 

 Muutoksia tehdään aktiivisesti ja 

aloitteellisesti. Muutos nähdään 

mahdollisuutena.  

Yritys pyrkii ennakoimaan muutoksia ja  

olemaan itse aktiivinen toimija. 

 

Suunnittelua ja kehittämistä tehdään ei-

johdetusti ja omistajakeskeisesti. 

Suunnittelu- ja kehittämistoimintoja ei ole  

määritelty. 

 Vain omistaja tai pieni joukko henkilöstöä 

osallistuvat kehittämistehtäviin. 

 Koko henkilöstö tunnistaa kehittämistarpeet 

ja on mukana kehittämistyössä. 

 

 

Muistiipanoja  

 

HENKILÖKUNTA 

(TIEDOT, TAIDOT, 

KOKEMUS, 

ASENTEET) 

Henkilöstö ei osallistu  

kehittämistehtäviin.  

 Osa henkilöstöstä on mukana palveluiden  

kehittämisessä.  

 

 Koko henkilöstö osallistuu yrityksen  

kehittämiseen.  

 

 

Henkilöstöltä ei kerätä ideoita  

kehittämiseen eikä heitä oteta mukaan 

kehittämistyöhön. 

 Koko henkilöstön näkemyksiä kehittämis- 

tehtäviin kysytään vain satunnaisesti ja  

yksittäisissä tilanteissa. 

 Kehittämistehtävät on ohjeistettu selkeästi 

ja kirjallisesti. 

 

Henkilöstön asenne liiketoiminnan  

kehittämiseen on melko kielteinen ja  

välttelevä. 

 

 Henkilöstö näkee toiminnan kehittämisen  

välttämättömänä toimintaympäristön 

muuttuessa, mutta vanhoja toimintatapoja 

pyritään säilyttämään. 

 

 Henkilöstö ymmärtää kehittämistehtävien 

tarpeen ja on motivoitunut kehitystoimiin. 

Henkilöstö näkee toiminnan kehittämisen 

mahdollisuutena tehdä työtehtävistä ja  

työyhteisöstä entistä parempi ja liike- 

toiminnaltaan tehokkaampi. 

 

Muistiipanoja  
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YRITTÄJÄ  

(JOHTAMISEN 

HALLINTA)  

Kehittämistarpeista ei keskustella  

työyhteisön kanssa. Kehittämistarpeita ei 

kartoiteta eikä kirjata ylös  

systemaattisesti. 

 Kehittämistarpeita kirjataan ylös, mutta niiden 

seurantaa ei tehdä järjestelmällisesti. 

 Johto kuuntelee henkilöstön, asiakkaiden ja 

yhteistyökumppaneiden palautetta 
kehittämistarpeista sekä kirjaa ne ylös. Saatua  

palautetta seurataan järjestelmällisesti ja  

siirretään toimenpiteiksi. 

 

Muutoksia tehdään vain tarvittaessa.  

Organisaatio on hauras äkillisten  

muutosten edessä. 

 Kehittämistarpeita käydään läpi henkilöstön 

kanssa satunnaisesti, lähinnä ulkoisen  

toimintaympäristön muuttuessa. 

 Toimintaa kehitetään toimintaympäristön 

muutoksia ennakoiden. 

 

Johtaminen keskittyy entisten toimen- 

piteiden säilyttämiseen. 

 Kehittäminen on reagointia ulkoisiin  

muutoksiin. 

 Yrityksen johto varmistaa, että jatkuva  

kehittäminen on osa yrityksen normaalia 

toimintaa. 

 

Kehittämistoimenpiteet suunnittelee  

omistaja-johtaja itse. 

 Kehittämiseen osallistuvat omistaja-johtaja ja 

pieni joukko henkilöstöä. 

 Koko henkilöstö on sitoutettu mukaan  

yrityksen kehittämiseen. 

 

Muistiinpanoja  

 

 

 

LAATU  

(JATKUVAN 

KEHITTÄMISEN 

KULTTUURIN 

LAADUN 

ARVIOINTI)  

Tehtyjä muutoksia ei arvioida  

jälkikäteen. 

 Tehtyjen muutosten arviointia tehdään  

satunnaisesti, mutta palautetta ei siirretä  

suoraan uuteen kehittämistoimenpiteeseen. 

 Tehtyjä muutoksia seurataan ja arvioidaan 

järjestelmällisesti. Tarvittaessa havaittuihin 

muutoksiin reagoidaan nopeasti ja  

ennakoiden. 

 

Kehittämistoimenpiteitä ja – tarpeita ei 

kirjata säännöllisesti muistiin. 

 Kehittämistarpeita kirjataan ylös  

satunnaisesti, mutta niiden toteuttamista ei  

seurata aktiivisesti. 

 Kehittämistarpeet ja tehdyt toimenpiteet 

kirjataan ylös. Niiden vaikuttavuutta ja 

 laatua seurataan järjestelmällisesti. 

 

Kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia ei 

seurata. 

 Kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia ja  

laatua seurataan satunnaisesti. 

 Kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia ja  

laatua seurataan systemaattisesti. 

 

Palveluita kehitetään yrityslähtöisesti  

nykyisten resurssien pohjalta. 

 Palveluita kehitetään nykyisen asiakaskunnan 

lähtökohdista. 

 Palveluita kehitetään asiakas- ja käyttäjä-

lähtöisesti varautuen myös tuleviin  

tarpeisiin. 

 

Muistiinpanoja  
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DIGITALISAATIO Kehittämistyötä varten ei ole käytössä 

sähköisiä järjestelmiä. 

 

 Digitaalisia järjestelmiä hyödynnetään  

osittain kehittämistyöhön liittyvissä tehtävissä. 

 Kehittämistyötä varten on olemassa sähköinen 

järjestelmä, jota hyödynnetään  

monipuolisesti. 

 

Muistiinpanoja  

 

 

YHTEISTYÖ 

(SISÄINEN JA 

ULKOINEN 

YHTEISTYÖ SEKÄ 

TOIMIMINEN 

VERKOSTOISSA) 

Omistaja-johtaja tekee yksin  

kehittämistyöhön liittyviä toimenpiteitä. 

 Kehittämistyöhön osallistuu osa henkilöstöstä 

ja sitä tehdään satunnaisesti. 

 Kehittämistyötä tehdään koko henkilöstön 

kanssa säännöllisesti. Myös ulkopuolisia  

yhteistyökumppaneita ja verkostoja  

hyödynnetään kehittämistyössä. 

 

Jokaista työntekijää tai tiimiä tarkastellaan 

erillisinä kokonaisuuksina. 

 Kehittämistä tehdään tiettyjen henkilöiden tai 

tiimien osalta yhdessä, mutta koko yrityksen 

kattavaa kehittämistyötä ei tehdä yhdessä. 

 Kaikessa kehittämistyössä huomioidaan  

yrityksen kaikki toiminnot. Yhteistyötä  

tehdään yli tiimirajojen. 

 

Yritys kehittää toimintaansa pääosin  

yrityksen tasolla. 

 Yrityksellä on joitain yhteiskehittämistoimia 

yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. 

 Yritys on avoin uusille, yritysrajat ylittäville 

kehittämistoimille. 

 

Muistiinpanoja  
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